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 م للاب ذوعتو <« هيلإ بوتلو هرفغتسنو هئيعتست و هدمحل هلل كساعأ نإ

 للضي نمو :ء هل لضم الخ هللا دبع نم « انلامعأ تائيسو ائسفلأ رورش
 لبعو 2 نيملاعلل ةحر ثوعبملا دمحم انديس ىلع ملسلو ىضنو , هل يداه الق
 8 نيعمجأ هيو و هلأ

 اندهاعم ىف اهقاذآ تعستا دق ةيعايجالا تاساردلا نإف : دعب امأ
 فرغت ىف قمعتلاو ع اهكساردب ىبعت ةصاخ دهاعم ا تساقو « ةيملعلا
 هتناسا ردلا كلت تناكو « ةرضاحلا تاعمتجملا املع ريست ىبلا جئاتنلاو بابسألا
 + ةيعايجلالا لكااشملا هيق تدددعت ىذلا رصعلا حورل ةيواجم ةصصخمتملا
 ةهعم تعوتتو © ةيعايجالا تافآلا تعونتو + انافالم لئاسو تددعلو
 لحد ةيجايدسالا لاوسألل نآلا مالا لكاشم لك نإو « اهجالع قرط

 . ىعايجالا نيابتلل رهظم وه ىسايسلا عازنلا نأ ىتح « ايف
 ءاربجلا ىأر اهيف لدابتي ىلا ةيعامجلالا تاقلخلا تدقع كلذ لجأ نمو

 « هدرومو هردصمو ؛« ةلطوم توقرعتيو مأدلا نوسردب + عمتشلا ند وثشب
 صتخملا بيبطلا مدقي اك « هجالعل تايصرتلا نرمدقيو « هل توبطي مث
 , ءاودلا ةركاذت ضيرملل

 مالا نم نيبودنم عم هنا ريشالاب يب رعلا لودلا ةعماج تدفع دقو

 كسنم تيحنا دقو « طسوالا قرشلا نوبش ةساردل تاقلح ةدع ةدحتملا

 ةفلتخا جالعلا قرط ةسارد ىلإ ١52815 ةلس ريمسي د ق4 تدقع يأ ةقاملعأ
 « ةئيبلا مثالي ءاود اهيحالع ق تدجوو 2. ىالسإلا هقفلا ابلع لمتشا ىلا

 اك هدالب رقاقعب ىوادي .ضيرع لك نآأل كلذو « ىلرعلا ممتحما قئاريو
 ةبللابهوجولا لك نم ةقداص نكست مل ن نإةيضعلا هذه نإف <« مدقلا بطلا ىف ءاج
 تاعمتجلاو س وفنلا بطل ةيسئلاب قدصلا لك ةقداص يهغ ماسجألا بطل
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 ةعيرشلا جالع ىلع اينروفيلاك ةعماجم عامجالا ملع ذاتسأ علطا دقلو

 ابنع انهون ىلأ 18617 ةنس ةقلح ىف نلعأف ء زجعلاو رقفلا ةلكشأ ةيمالسإلا

 هدف ًاجالع حلصي لب < طقف برعلل آجالع حلصي ال كلذ نأ ١ فنآ
 روصي « هنم لثمأ اجالع ري مل هنأ نلعأو « نيدمملا ملاعلا لكى ةلكشلا

 . عمتحملا داحتآ نبب ماتلا نواعتلا

 ةعيرشلا جالع فرعت ىلإ دعب نم ةقلح لك ىف نذإ راظنألا تهجتا

 قرشلا ركفلا رون كلذ ىف ىرتل اهنإو « ةقلحلا اهمردت ىتلا ةلكشملل
 ْ , ًايداه ًاقاننم

 تايتفلل ىلاعلا ةيعايجالا ةمدخلا دهعم عراس اهريغلو تارابتعالا هذهلو

 نأ ”لإ دهعو ء هيف ةيساسأ ةيسارد ةدام حمعجملا مالسإلا مظنت لعجف

 * ةرادإ لإ تبلطو « ًاسورد تابلاطلا ىلع تيقلأ دقلو ء هيف اسورد ىقلأ

 عمتجملاملاعملا حضوتو طوطخلا مسرتةصالخ بتكأ نأ ةلضافلاةديشرئادهعملا

 « ةيعايجالا ةعيبطلا اهقلخم ىلا ضارمألا ةحلاعمل ةعيرشلا قرطو ىمالسإلا

 . يحن نئاك لك نأشك ١ ىح عمتجم لك ق ىوقلا عزانتو

 مالسإلا اهررق ىتلا مثاعدلا نبي ةلصفملا ريغ ةلمحملا ةصالنلا هذه قو
 طبرت ىلا طباورلاو ةرسألا ءانب ابلع موقي ىلا مثاعدلاو ٠ لضافلا عمتجملل

 نم لافطألا مالسإلا هب طاح ام اثيبو ء نيجورلا اسوصمخو اهداحلآ نيب
 < ابنيب ايف ةرسألا نواعت اّنبِب مث ٠ مهءابآ !ودقق ننيذلا اصوصخو « ةياعر

 نم ءرج وه ىذلا براقألا تاقفن ماظن ىلإو ثارملا ماظن ىلإ انرثأف
 .رضاحلا انرصع ق قبطي فيكو « ةاكرلا ماظن اًثيبو . ىعامجالا لفاكتلا

 نأ ىلاعت هللا ىلإ عرضت انإو ء مضاولا زاجمإلا انيهوت اًئيبام لك فو
 . ءاعدلا عيمس هنإ ء بيطلا لكلا ىلإ اتيدب نأو انقفوي
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 5 . ما #رام ةنسع يصحر 5 : : ماثلا
 ةرهز وبأ دمحم يس ملا رغ



 ولسسصسسشسستسس”س

 مالسإلا لبق عمتجملا ف ديهمت

 هلبق امو « مالسلاو ةالصلا هيلع حيسملا داليم نم سداسلا نرقلا ف -1

 هق لودلاف « عزانت ىف ةيناسنإلا تاعستغلا تناكو . بارطضا ىف م لاعلا ناك

 ىأ مط تسيل « سفنلاو مدلا ىحابم اهاياعر ريق ريتعت ةلود لكو « رحانت

 ؟ررقم كلذ ناكو « قاوسألا ىف نوعابيو !وذعأ نإ نوقرتسيءاهلبق قوقح

 ىرج دق ىلانويلا فرسليفلا نوطالفأ نأ يح « مالسلا هيلع حيسملا داليم لبق

 ةعرن ثدتشاو «© ضضيبألا رحبلا رزج ى هتالحر ىدحإ ق قرلا هيلع

 مالسإلا ليق هنع هللا ىبضر باطلا نب رمخ نأ ىتح مالسإلا لبق قاقرسالا

 يح « ءادتبأ رمع هل مستساف ماشلا ىلإ هتالحر ىددسإ ف صخش هقرتسا

 . اخلض مسخلا ىوق هنع هللا ىضر ناكو هلتقف . هب دارفنالا نم نكمت

 بهذأ ًاقيرفت تاقبطلا ماظن ابنيب قرف دق ةلود لك ق تاعمتملاو

 . اهلوق فعضأو « اهندحو

 قو 2 ملع امهفو « ةراضم امل ناتلود برعلاب طيحن تناك دقلو
 اياود امه نايئودلا ناثاهو. ء ةمكملاو ةقسلفلا نم ريخاز شنأريم امهادحإ

 . سرغلاو مورلا

 قامورلا عمتجملا

 < ىوقلا راوجم ًاقح فيعضلل لعمي ال ماظن اهداس دق تامورلا ناك سال

 سساخلا ترقلا ىف ةغايصلا ىف هتمظع جوأ غلب + مظنم نوناق امل ناك دقف

 لماعتلاو دوقعلا مظن نإو ٠ نوناقلا اذه نكلو « نايئكسرج دهع ىف



 ملا اسس

 دقق « ءافعضلا تسيل ًاقوقح يل ضرفو « كارشألا ىح دق ء ام دح لإ :

 : فأي ام ررق

 قوقح مه تسيل ةلالسلاب ًانامور اوسيل نمم اياعرلا ضعب نأ ( )١
 مهلع صضرفت نم ةقبط نيرخآللو « ةداسلا ةقبط كئلوأل لب ء نامورلا

 نيعتمتم ام ورلا مكملا لظ ىف اوناك نم ,هربغو دوبلا نكي ملف « ةدابسلا
 ةلودلا ةعباتلا ملاقألا ابف نكت ملو + قوقح نم نامورلا هب عقمتي نأك' امج

 « ؛بلغلا نوناق نم ًادمتسم ناك ام الإ قوقح ةعتمتم رصمو ماشلاك ةينامورلا

 بقعم ريغ نم ةينامورلا ةلودلا اهبف ركحتت اهرمأ ىلع ةبولغم اياعر ىهق
 ىلإ دوعت اهلك عرضو عبز نم دالبلا هذه تاريخ تناكو « هيسا الو

 نولمعي ديبعلاك آعيمح مهق « ريسيلا رزنلا الإ اهلهأل ىبي الو ؛ نامورلا

 اهضرفي ىلا قوقلا لك نم !ومرحو « عيباوطب عبشتلو + نامورلا لجأل
  ةينامورلا ةلالسلل قامورلا نوناقلا

 لب < نيمدآلا ةلماعم نولماعي ال ديبعلا نأ نوناقلا كلذ صضرفو (ب)

 ديسلا ىلع سيلف + ءيش ىأ ىف ةدارإلا تبلس ىتلا ءايشألا ةلماعم كولياعي

 . لعفب ايف هيلع ةعبت الف هلتق نإ لب هبرض نإف « هدبع عم لعفي ايف ةيلوكسم |

 ةمبرجو © ةبرقعلا ال فعاضت ديعلا ةمب رج نأ نوئاقلا كلذ ضرفو

 ىلامورلا مويشلا سلجم ءاضعأ نم ىفإ نف ؛ .باقعلا ابق فش قامورلا

 هزكرمل رغصت ىأ « ىعابجالا هزكرم عم قفتت ةريسي ةمأرغ هته رج ةبوقعخ
 يه ابتبوقعو « ةلامم ال لتقلا هتبوقعف ةرح نم دبعلا ىلز اذإو ء ىعاتجالا
 . هيرغأ ىلا ىه اهلعلو ٠ ٍكللذ ثوج

 نايك امل ةلقتسم ةيصخش تاذ ةأرملا يوناقلا كلذ رعي ملم (ج )

 لعفي امع لأسي ال ٠ لجرلف ةكولمملا مكح ىف اهل امو اهريتعا لب « لقتسم

 جاورلا دقع نأب كلذ نع نيعامجالا باتكسلا ضعي ريع دقل ىتح ء ابلأشب

 «اببأ قر ىف تناك كلذ لبق ىهو ؛ ةأرملل ةبسئلاب قر دقع ناك نام ورلا دنع



 يس هك دس

 قر ىلإ بالا قر نم لقتنت « قيقرلا ةشيع شيعت اهنايح لك ىف ىهف
 «ةلدابتع تءايجاوو قوقح تاذ ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا نكت ملف ع جورلا

 . اهلك تابجاولا ةأرملا ىلعو ء اهلك قوتها لجرلل لب

 ةيرح مل تسيلف « هينب ىلع قلطملا ناطلسلا هل بألا ناك دقلو (د)

 هلا سيئ ةئس نيعبرأ غلبو هدشر غلب ولو نبالاف « مهوبأ مه اهحنمب ام الإ

 نإو « ءاش نإ هايإ ابطعي هيبأ دي ىف ةلماك هتبالو لب .٠ هسفن ىلع ناطلس

 صخأو ءاهسفن قح ىف ىتح ديرم ريغ اشنيف ع قيقرلاك هدب ىف هاقبأ أشي مل
 . هرمأ ترتش

 هراوطأ ضعب قف لصو هلأ يبس « ايدام نوناقلا كلذ ناك دقلو عغه١

 هثقر نأكو ؛ ءادألا نع رجع نإ نيدملا قاق رثسا قح نئادلل لعج نأ ىلإ

 . هتيد رظن ف نانوك هتيرحو

 . ماظنلا كلذ نم رثكأ ريقفلا ىف ىغلا هيف مكحتي ماظن دجوي الو

 ةطلسلا زيكرتاو ٠ ةيصخشلا ةيرخلأ باهذ عم ةرسألا نكست مه قش

 ةيالولا هذه هل يذلا بالل نآل « ةتباث ةرقتسم س ةرسألا بر ىف ةماطملا

 كلذ ناك ولو . هتيرذ ريغ نمو . هتلالس ريغ نم ًاثبا هل لعج نأ ةقلطملا
 نم لقت ةعلس بسنلا نأكف « تباث بسنو ء فورعم بأ هل هانبت ىذلا
 هطيرت نأ نكمم ال ةرمألا ف ليخدلا كلذ نأ كش الو ء ةزوح ىلإ ةزوح
 ىلا ةبارقلاو « ةيقبقحلا محرأل ةرمث ىه ىلا ةمحرلاو ةدوملا ةطبار اهداحاب

 ةدارإ اهوكت ىلا ةيعانصلا ةبارقلا كلت نم ال ؛ مدقاو محللا ةلص نم أشنت

 نيثراولا عم قح. هل قيصللا كلذ نوكي ثاردملا ىف هنإو . ةرسآلا بر

 دحأو بيرق ىف ةورلا عيمجت ىلإ هجتي ناك ثارملا ماظن نإو ( زن )
 ىف اهلك ةورثلا نوكنت كاذبو « اهرئاس نود ةبارقلا نم ةدحاو ةبعش وأ

 . اهقاي اسم مرحنو « ةبارقلا ضعب

 مكحتلا مظنتل ءايوقألا نوناق هنإ لقف تنش نإو « مهنوناق اذه #
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 قوقح بلي هنإ لب ء هقح قم ىذ لك ءاطعإل نكي ملو ء ءافعضلا ف

 ةوق اودادزل ءايوقألا ابطعيو ءا عض ىلع ًافحض اودادزل ءافعضلا

 . ةوق ىلع

 نيرثكألاو <« ةيرث ةيوق ةبلاغ ةليلق ةفئاط لعج ةلودلا عاظن تإو
 ام تماق ىلا حوتفلاو تاوزغلا ةرثك نأ كلذ « نيبولغم ءارقف ءافعض
 مانغلا هذه عزوتي ناكو « مثانغلا نم لاومألاب تءاج  ةيئامورلا شويجلا

 مهم نوبرقملاو فارشألاو دنجلا داوق ايايسلاو ديبعلا اببف امب لاومألا كلتو
 ةقبط تدجو كلذبو « ايش نوذعأب ال نورخآلاو ء ميلإ نوفلدزملاو

 نم ًائيش كلمت ال ةمورحم ىرخألاو « كلاملا نم ريقو ظح تاذ ةدوعسم
 ىقشلا دساحلا دقادكلا ةرظن نيلوألا لإ تورظني « ءالؤه ناكو «ء لاملا

 ليخلاو ةضفلاو بهلا ناعملو + لالا فراخخز هتيؤرب ىقشلاو « هنامرحم
 سانلا باقر ىف اوككحتو قح ريغب اهوذخأ نيذلا كئلوأل ماعنألاو ةموسملا
 ةيؤرب كلذ عم نوقشي لب ءاطققف ةيتاذ مالآل نوقشي ال سانلاو ء قح رغب
 . مهاراجم ىلع مب ردق مدعو ؛ يهريق ىدبأ ى خيدبلاو معنلا

 !وعدتبا نريتثولاف + ةرمتسم ةمئاق تناك ةيئيدلا نئفلأاو اذه #
 ماسجأ ىلشيل ماظلا رابللا ةيغاطلا نورين نأ ىح « نيحيسملا داهطشاب

 ءىبضت ةيناسنإ ٍلعاشم هبكوم ىف اهلوريسيو « اهلعشيو « رانلاب نييحيسملا
 . ةيغاطلا بكر مامأ

 لقتنا .ىداليملا عيارلا ترقلا لوأ ىف ةيحيسملا ىف نيطنطسق لخد الو
 فلت# نيذلا نييحيسملا ىلإ داع مث ٠ دولا ىلإ نييحيسملا نم داهطضالا
 . تاع زانملا تناكو ماسقنالا وقرفلا ناكف ع ةيروطا ريمإلا بهذم نع مههذم
 قا نامورلا ةفلاخمم تءاج ىلا ىه اهنإف . نامورلاو رصم نبب ةرمتسملا
 ايست تناك ذل بهذا تلات ىوقعيلا بهدملاب تدحأق 4 داقتعالا
 ريكو كلذ دعب دتشأ مث « ىنيدلا عازالا ناك كلذبو « ةينامورلا ةلودلأ هيلع
 .٠ توص عضو « ناعإلا فعض نيدلا ف لدخلا دتشا اذكو عازتلاو لدجلا
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 ء بلتلا قامعأ ىلإ اهرشأت ىف بهذت ال دئاقعلا تراصو « ىيدلا ريمضلا
 ىأ ىف ريغتل الياق ًاعرعزم ناعإلا نركي كدئدنعو « محطسلا زواجعت ال لب
 . ناك تقو

 يع رافلا عمتجملا

 « ىسراقلا عمتخما تاك يلام ورلا معمتحلا ف بارطضالا كلذ راوجيو ©
 ذنم هنإف « نامورلا دنع ناك امم لقأ عمتمملا تاقبط نيب هيف قرفتلا نكي ملو

 بارطضا ق ىسراقلا ممدخماو ؛ سراف ضرأ ىودقملا ردنكسإلا حتف نأ
 رمتسا هرثأ نأ الإ سراف ىف اليوط هتك مدي مل نإو ردنكسإلا هنإو يمتسم
 . ةيسرافلا ةدحولا لحس وه رثآلا اذهو « اليوط

 ؛ دنملا دالب نم اهءاروام ىلإ هبايستاو سراغ هترداغم دنع هلأ كلذو
 2( اهّكح ًافيرش ةعطاقم لك ىلع لعجف « اهفارشأ نيب دالبلا ًارج دق
 ناك يباينلا قرفتلا عمو « ًايسايس سراف تقرفت كلذبو ء امتزوحم لقتسيو
 نا ردل كلذم كلش الب وهف فارشألا زه مكحلا ثاك اذإو : ىعامجالا قرشلا
 دعم تدتشا ىعايجللا قرفتلا دتشإ ثيح هنإف «ءارقفلا ببولق ىف دقحلا
 , قالعألا تدفو « داقسألا

 , يعايجالا قوفتلا لزي مل

 نيب ام قرفو تاقبطلا ماظن ىّوق دق ىنامورلا نوناقلا ناك اذإو ب 5

 مؤاشتلا ىلإ وعدي ايضعب ناك سراف ىف ةيئيدلا تارعدلا نإف ثاعمتجما
 مهر ورش نم ملاعلا صلختيل ناسنإلا ىبب ءانف ىلإ وعدي ىلام اذهف « قلطملا

 ضصالخ ال هنأ ررقيو « ءانفلا ىلإ ملاعلا عراستيل جاورلا ميرحت ىلإ اعد دقق
 نأ ىري هلأكو ء ناسنإلا ىف اذِإ الإ رشلا نم نوكلا اذه ىف ريخلا رصنعل
 5 آماث 5و ًارورش الإ هعمدجم ىف دج من هنآأل ءا دوجولل اذه ق ةنعل ناسنإلا
 / . اماسقلاو ًانتفو



 دل ا ؤ# دبس

 نيب ةرمتسملا ةوادعلاو ةضغابملا كلت دجوف كدزم هدعب نم ءاج دقلو

 . ءانفإلاب ةضغاملا هذه جلاع ىنام ناك اذإو ع سعب عم مهضعي سانلا

 « لالعتالا نم لاس رش ىلع نكلو « ءاقبإلاب اهحلاحي نأ لواح ةلدزف

 لاومآلا ىف صاصتخالا ببسي ماسقناو ةضغابم ف سانلا ىأر هنأ كلذ

 نوكالتما وأ « ءاسنلا لحأب جوزتلاو لاومآألا نم ةفئاط ةزايحف « ءاسنلاو
 « كلذ هبيس سانلا نيب دقحلا ناك اذإ هنإو « هرغ داقحلأ رشي  نيملا كلمم

 حابتو لاومآلا مات نأب كلذو ع سانلا داقحأب بهذت بيسلا اذه ةلازإف

 يلاعث هللا نإ كدزم لاق : اذه ءلدرم بهذم ىف ىرطلا لاق دقو « ءابثلا

 اوملاظت سانلا نكلو غء ىواستلاب مهيب دابعلا اهمسقيل ضرألا لعج امتإ

 نيراكملا نع نودريو « ءاينغألا نم ءارقفلل نوذخأي مهنأ اومعزو ء ايف
 وه ىيلف ةعتمألاو ءاسنلاو لاومألا نم لضف هدنع ناك نمو . نيلقملا لع

 هياصعأو كلدزم ا!وفتاكو هومتتغاو كلذ ةلفسلا ض رفاق « هريغ نم ىلوأب

 لجرلا ىلع نولخدي اوناك ىتح يهرمأ ىوقو مه سانلا ىلتباف « مرعباشو
 ( سرفلا كلم ) ذايق اولمحو « هلاومأو هئاسنو هلزتم ىلع هئويلغيف هراد ىف

 فرعي ال راص ىبح اليلق الإ اوثبلي ملف « هعلخم هودعوتو كلذ نييزت ىلع

 . ؛ هب عستي امم ايش لجرلا كلم الو هابآ دولوملا الو ء ءدلو مهم لجرلا

 ءىيث هيف مظني مل ىذلا ىوضوفلا بهذا اذه ىبسراقلا عمتمملا رابلا

 ةيعامجسالا دويقلا لك هيف تعلخ دقو ء تابجاوو قوقح هيف بترت ملو'

 تدتشاو « رشلا مقافتو « بتاوزلاو :تماويشلا هيف تقلطناو « ةيقلدلاو

 . ةوادعلاو ءاضغبلا

 دعب ىلوت ىذلا كلملا هلتق ء كدرم لتق دعب الإ ىضوقلا ةدح فخت لو
 ى ىسرافلا عمتشا رمتسا دقو . هلتقىذلا ره هسفن.ذابق نإ ليق لب . ذابق

 راثآو نهظف «_ مالسإلا روهظ دهع نم آيرق كلل تاكو هحبرم هسا رطضأ
 لملعلا  تيفتأب دق ىزسك ةدش تناك اذإو ء ةيربلا لمت تلاز ام كدرم
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 هكرت ام بيس ةلحتم تناك سوفنلا نأ دب ال هنإف قالطنالا تعنمو ةروثلاو
 . نامزلا نم ًائيحح سراف برخ ىذلا بهذملا كلذ

 ىبرعلا عموما
 «ىراحصلاو ماكلاو لابجلا اهللختت ةعساو ضارأ ةيبرعلا ةريزجلا سال

 كانه نكن ىلو ؛ الاصوأ تعطقت دقو « ردان اهءام نآل « ليلق اهعرز

 نمتل ودلا نيتاه نعب ةعقاو .ىهو « اهقرفتم مضتو « اهلهم عمجم ةيعاتجا طباور

 ةخاتملا ةريزجلا فارطأ تناك دقو « نايإلا كلذ ف ناعزانتت اتنإك نددللا

 اوبيصأ نمم نيبولغملا ىلع ام دعس ىلإ اهعمتجم ق ىرحجم نيتلودلا ىيحجإل
 اهؤارسأو « نامورلل نيعبات اوئاك لايشلا نم اهفارطأف « ةلودلا هذه ناطلس

 ال نكت مل نإو « سرفلا ذوفنل ةعضاخ تناك قرشلا ىف سرافل ةخاجملا
 نم جيزم تاعمتجلا هذه ف نوكأ دقو نعلا تناك بونابو « ةقلطم ةيعبت

 ءارمأ ايف دن انيبف © ريطخ ىعاتجا توافت ايف ناكو ةرامحلاو ةوادبلا
 ىلإ لصي ًاديدش ارقف دجن ءارعشلا نم مهحسدمب نمل ةلزجلا اياطعلا نوطعي
 ميعتلا ق ءاخربسار ًاقرت ديجي انيبو ء ا رقفلا دح زواجعيو مدبلا ةجرد

 تناك كلذ حمو « ةيبخألا:ىف ودبلا ىشيعي ناك ءارحصلا طسو فو
 ةبعكلا ابم تناك ىتلا ةكم ابنم داهولاو لابجلا نيب ندم ءارحبصلا يف رثانتت

 آنآ مرحب اهوح امون ىه تناك ىتلاو ؛ نيعمجأ برعلا سيدقت عضوم
 آيرم تناك ىتلا برتي ابمو « نونمآ ابف هو ؛ اهوج نم ساللا فطختب
 اهم تناك ىلا فئاطلا ابنمو « اهباإإ اووأ نيذلا دورلاو نه برع نم

 . ةورثلاو بصخلاو بنعلا موركو نيئاسبلا

 نع سرفلا ىلإ مورلا نم ءىجن ىتلا ةراجتلا ىقتلم برو ةكم تناك دقو

 ناك كللذإو «ب ىلا قيرط نع صرفلا نم ءىجت ىتلا ةراجتتلاو ؛ ماشلا قيرط
 كلثذ راوجتو « ةيعارز ةورث اهف برثي تناكو « ءارث ىف نيتنيدملا نيناه لعأ
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 تواشلا اهفو + ءارث ابق نذإ ثالثلا ندملا هذه تناكف « ىراجتلا لمعلا

 . ءاينغألاو ءارقفلا نيب ديدشلا

 ةرئانتملا لئابقلا امأ + اهفارطأو ةريزجلا كلت نئادل روص هذه اسم

 ربولا نم ءابخخو « مهثياد نكم مهلكسم : ابف نولقنتي اوناك دقف اهئارصح ىف

 « ءاملا هيف مسحب ًايداو وأ « ةيراج ًانيع نودج ثيح دائوألاب هنودشي

 نمو « رقلاو نيللا ىثيعلا نم مهسح « مهمانغأو مهلبإ هيف ىعرت الك وأ
 مهديأ هميقث ام نكسملا نمو ؛ مثغلا فاوصأ نم مهمديأ هعنصت ام ءاسكلا

 ءارحصلا ى نيفاوطلا ءالؤه نع لبق اذلو ء ربولا جيس ابل دشي داتوأ نم

 فئاطلاو ةنيدملاو ةكمو ةرسطاك“ نئادملاب نوميقي يذلا نعو « ربولا لهأ

 بارعألا ءالؤه تإو « رجح نم ثوبب ىف نونكسي نيذلا يأ ع ردملا لمأ
 رقبلاو لبإلا نم مه امو « ىنغ دعت ةورث مهديأ ف نكي مل ىداوبلا ف

 نم عونلا اذه ىلع الإ قلطت ال تناك لام ةملك نإ ليق دقل ىبح «٠ مخلاو

 . هريغ نوفرعي ال مهنأل « لاومألا

 فلؤي عامجاا ةمألا هذه نكي مل هنأ نيبثي ريوصتلا اذه نمو .ه
 تناكو « ةقرفتم ءارجأ تناك لب « رصاتعلا فلتؤم ء انحرم اعمتجم

 ةورثلاو « نيراك ألا دوسي رقفلاو « ةنيابتم قالخألاو ةقرفتم ًاضيأ تاداعلا
 عمطيال « ليلقلاب اضرو « ةعاتق رققلا عم ناك نكلو « ليلق ددع دب ىف
 , هللا هات 5 ام ىلع هدسحم الو < ىتعلا لام ىف رقفلا

 نإو « لئابقلا هذه نبب ركحم نوناق الو ء عماج ماظن ةمن نكي مو |

 « اهداحلآ نب عازنلا ىف لصفي اهم ريبكل ةعاطلاب نيدت .ةلبيق لك تناك

 بلطملا ةلغو شيعلا ةجاذسن ةليبقلا_لعئاد ىف عازن ةقيقحللا ىف نكي مل ولو

 اهعمج اهنأ ذإ ةدحاو ةرسأك رعت اهلك ةلببقلا نآلو ء ليلقلاب اضرلاو
 0000 .٠ هيلإ باستتالا دعبي امهم دحاو لجر ىلإ ءائتالاو بسنلا

 هذه نيب برحلا عقت ء رمتسم عازن ىف تتاكف اهنيب ايف لئابقلا امأ



 م

 تح « اليوط رمتست دق اهنإف برحلا تعقو اذإو + بابسألا هقتأل لئابقلا

 اتلك بابش برحلا لكأتو + ىرخألا ةدحاو لك ىنفت نأ ناتليبقلا كشوت

 ةليبق ىف ناثيب فلتخم دقو ع ”تايبقو سبيع نيب نأشلا ناك اك" ٠ نيتلييقلا

 فرشلا ىلع ناسفانتيو ةيعش امبتم دحاو لك نإالكيو نالصقتيف « ةدحإو

 1 . لاتقلاو لتقلا ىلإ فرشلا ىلع سفانتلا ىدؤي دقو « ةليبقلا ف

 رابك ضحب ىف الإ ىلرعلا نايكلا ىف نأش ثاذ ةأرملا نكت ىلو ٠

 ءاسن ضعب قى نأشلا ناك امك عيفر تيب ىلإ ىمتلت ةأرملا تناك اذإ لئابقلا

 دليوخ تنب ةجيدخ نينمؤملا مأ ةديسلاكو « نايفس ىنأ ةأرما دنهك شير
 لبقو « مالسإلا لبق اهتلاكم اه تناك دقف . ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جوز

 ةيصخشلا لاوحألا هذه ريغ ىف امأ . ملَسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نم جاورلا

 « راعلا ةيفخ تانبلا دثت لئابقلا ضعب تناكو « رابتعا ةأرملل نكي ملف

 لظ ىينالاب مهدحأ رشب اذإو : مهلع مركلا تآرقلا ركذ انك مهاح تناكو

 هكسمبأ هب رشب ام ءوس نم موقلا نم ىراوتي « مظك رهو آدوسم ههجو

 . 6 ترقكحي ام ءاس الآ ء بارتلا ىف هسدي مأ نوه ىلع

 نيذلا مهمأل « روك دلل ثاريملا ناك لب « ًاثاربم ذخأت ٍةأرملا نكت لو

 رابتعالا ناك لب « رابتعإ تاذ مآلا ةبارق نكت ملو ء ةرصنلا مم نوكي

 ىف نكت مل ةأرملا نأ ررقن نأ فاصنإلا نم نكملو 2 بألا ةبارقث هلك

 . كلذ نم ىلعأ تناك لب ةمأ وأ « ةمالاك لجرلا ثدي

 موقت لاوحألا بلغأ ىث وأ لاوحألا نم ريثك ىف ةرسألا تناكو 8

 « حافسلاب تيثي ناك ء حاكنلاب تبثي ناك اك“ بسنلا نكلو « جاورلا ىلع

 نم مهفغعبف ؛ ًانايحأ ةفلطع تاقالع نم دالوأ ةدع هل لجرلا ناك كلذئو

 نثودعيو . هيلإ ىمتني عيمجلاو ع مافس نم مهضعبو « حي جاوز

 توافت ٠ توافتلا كلذب ةرثأتم نوكن ةوخألا هذه نأ كش الو « ةرحخإ

 بابسأ توافتل « ةليلخلا< ةليلخلا تسيلف «رابتعالاو ةلزملا ف تاهمألا



 نم ريثك ىف ةرغلا تناك كلذلو ء حافسلاك حاكتلا سيلو + ةقالعلا

 تيبو معاه تيب نيب ةرفتلا تناك انك" ء ةوخإلا نيي كلذ ببسب لاوحألا

 تابستني نيذللا نيتيبلا نيب فالفلا بابسأ سعب كلذ ناك دقف « سم دبع
 ماه تيب ناكو . امهنيب ةسفاملا تناكو . فانم دبع وهو دحاو بأ لإ

 ارئاكف <« اذه نم سمه دبع دالوأ مرح دقو « ةسايرلا هلو « هئرشلا هل

 . مالسإلا ىف دقحلا أدبو « ةيلهاجلا ف مبلع نودقحم

 قتلا ناكف ء قاحإلاب تبكي حافسلاو حاكتلاب تبقي اك" بسلا ناكو

 قحلي لجرلا ناكف « نامورلا دنع ًادئاس ناك 15 ٠ برعلا دنع ًادئاس

 لكل ام قرقملا نم هلل « هل ًآنبا نوكي هبسنب هقحلي نمو « ءاشي نم هيسنب
 ناكاو ء هريغ وأ ماكن نم هئانبأ نم دحأاو ىأ نيبو هنيب قرف ال ءانبألا

 . مهريغ نم ةنكمتم تناك 15 مبف ةلصأتم ةداع كلذ

 نم ددعب ديقيال + ددع ىأ ىلإ جوزي نأ لجرلل ناكو
 نم رثكأ جورتي ناك نم مهنمو <« ةرشع جوزتي ناك نم مهن ؛ دادعألا

 . هدديقي ديق الو دع ريش نم +« كلذ

 لئابقلا ضعب نأ ىت>ءاهجوز ةرسأ ىف ةمارك تاذ ةجورلا نكت جلو

 بلع ثام ىلا هعجوز ريغ نم رابك دالوأ هلو < ايف تام اذإ لجرلا ناك

 ؛ مالسإلا همرح ىتح كلذ رمتساو « دقع ريغ نم مه ركأل ةجوزك اهنوثري
 . « اهركءاسنلا اوثرت نأ ركل لحي ال اونمآ نيذلا اهسأ اي» : ىلاعت هلوق لزنو

 ىذلا عستجملاو ء ىبرعلا عمتملا ىلع اهانيقلأ ةلجاع تارظن هذه +
 نأ لبق « ابلع دب ال تارظن ىهو « هضعب برعلا رثأل دقو < هرواج

 نايبلا نيتم مرصك ىالسإلا عمتجلا نإف ء ىالسإلا عمتجملا نابي ف ضوخم
 ء هعافترا رادقم فرعي نأو +« حيحصلا ههجو ىلع ىلأرلا هاري نأ نكمي ال

 ءاج امه نشكل ةعجرلا هذه نإف « ءارولا ىلإ ةعجرب الإ ءامسلا ىلإ ههاجلاو

 . هب عفترأ امحخو ءا هيف
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 ىاللسسالا عمتجما

 همظنب معلا رداصم

 فلآ ىذلا لداعلا ىالسإلا عملا نايب ف ضوخن نأ لبق ديال - ٠16
 قطاو لدعلا نم ةميرق سسأ ىلع تاقالعلا منو < ةيئاسنإلا ىرقلا نب
 , همكم ىلا مظنلا اهتم ىتسا ىذلا ردصملا نيبن نأ ةدوملاو

 تش نإ وأ ؛ نوناقو نيد مالسإلا نأل ةينيد ابمل ق رداصملا هذهو
 نأ هلبأ ىلإ ةيرق دشأ نأ ساسأ ىلع هبرب ديعلا ةقاواع ملظني نيد هنإ لقف

 ةءاسإ قلملا ىلإ ةءاسإلا نإف « مسلإ ءىسي ةلآو ىلاعت هللا ىلخخ ىلإ نسحم
 لضافلا لماعتلا ناك كلذلو ٠ برلا نع دعب دبعلا ءاذيإو ٠ قلاخلا ىلإ
 ىعاهجلا فيلأت ىلإ ىدؤت مالسإلا تادابع لكو ؛ ةميلسلا ةدابملا مم امرزالتم
 مقتسملا قلفللاو ةليضفلا ىلع موقب

 « ةينيد رداصم ىالسإلا ممتجملل مظنتلا رداصم تناك كللذلو 01
 كثذلو ء ةينيدلا رداصملا هله ىلع ىتبم وهف نيدبتجنلل دابتجا نم نوكي امو
 نيدبتما دابتجاو + ةيئيد صوصل : نيمسق ىلإ ماكحألا هذهل رداصملا مسقت
 ص روصتلا هذه ىلع ءانبلاب

 ىلع هيتاعمو هقورحم لزن ىذلا ميركلا نآرقلا ىه ةيليدلا صوصنلاو
 هيلع هلا ىلص ب لارقأ ىسه ةيوبنلا ةئسلاو . ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا
 ميركلا نآرقلل احرشو ؛ ةيمالسإلا ماكحألل ًانايب نوكن ىلا لسو
 ةدابع ريغ وأ «هجحو هتالصك « ةدابع اهب مايقلا توكي ىلا هلاعفأ كلذكو
 نم هبامصأ هيلع رشي ناكام أذ لثمو « هئابل ألو ع هئادعألل هتاماعك
 ؛ تاريرقتو لاعنأو لاوقأ ىلإ ةنسلا ءالعلا مسق كلذلو ؛ لاعفأو لاوقأ
 لعق لعفي وأ ؛؟ الوق لرقي هياصمأ دحأ نأ نم انرك ذ ام تاريرقتلاو
 , هيلع هرقيف

 ثوكي نأ بحجم نيدبتيغا دابثجاو + لوألا ردصملا ىه ةينيدلا صوصنلاو
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 ء صن نكي مل اذإ الإ نركي ال وهو « اهتياغو اهدصاقم عم ًاقفتم اهلع آينيع
 :لاقف + نملاب ايضاق لبج نب ذاعم ملسو هيلع هللا لص ىلا لسرأ دقلو
 ةنسب لاق ! نكي ل نإف : لوسرلا لاق « هللا باتكي : لاق ؟ ىضقت م
 . رصقأ ال ىأ ءولآ الو ىأر ديتجأ لاق ! نكي مل نإف لاق ء هللا لوسر

 «٠ عمتجملل ةمظنملا ماكحألا ةلمس ىلع تلمتشا دق صوصتلاو - 9

 صوصتنلا ماكحلأ تلمتشا دقو « ماكحألا هذه ليصفت ىف وهف دابتجالا امأو

 . ىناسنإلا عملا مظنت ىف ىلأي ام ىلع

 + ةيلاملا تالماعملا

 ىلاملا لماعتلا سسأ نايب ىلع ةيوبنلا ةنسااو م ركلا نآرقلا لمتشا دقف
 لك نكمت نأ ابنأش نم ةلداع سسأ ىلع موقي ايظنت هلك عمتجلا داحآ نيب
 دقو « ترثك وأ تلق هلعوبئاتن هل نوكت نأ نمو « لمعي نأ نم ءيرما

 هلكأي نأو « هاضر ريغب رخآلا لام ثاسنإ كلخأي نأ نع ةئسلاو نآرقلا ىبت

 عمتج ق ةوشرلا تدجو امو « ةوشرلا لطابلاب لكألا نمو « لطابلاب
 لاق اذلو + هرمأ هبرطضا نيزاوملا تدسف !ذإو ٠ هنيزاوم تدفأ الز

 اولك ل ماكملسا ىلإ ايم اولدتو « لطابلاب مكنيب كلاومأ اوك اثالو ١ : قامت

 . « توملعت متنأو مثإلاب ساتلا لاومأ نم ًاقيرف

 ةئام لخأي ضيكسف < ذقثلا دلي ال دقنلا إف « ابرلا لطابلاب لكلا نمو

 هنإف © لالغتسا ةجينن تناك اذإو « ابتدلو لهف ء ةرشعو ةثام دريو

 ( ًامئاد متغلا هل نوكي نأ ال ع ةراسلتاو بسكلا ف هعم كرشي نأ بجي

 . آعم مرغلاو ماغلل هدحو ةضرع رخآلاو

 هنأ ىلع نئادلا ىلإ رظني نيدتسملا لعجمو « تاعمتما لحم ابرلا نإو
 لدب ةيداملا حورلا لحنو « ءاضغيلا ةوكتو عا دقللا توكيف ءاهمل لك

 + ةيعاّتجالا تافآلا نم ةفآ رهو ع داحنالا نب ةطيارلا ةلصاولا ةدوملا
 . اهلك ةيوامسلا نايدألا هعمرح « ةيداصنقالا تامزألا هيلع بت رثت



 دعا أ[ ميس

 ومني ىلا ةليصتفلا ةرئاد ىف نوكتل تالماعملا مالسإلا هب طاحأ امبو

 ريغو سم نيب قرف ال نانإ لكل اب ىممأ دقف < ةنامألا .. ايلظب لاملا

 ىف نحلا هل نأ ىف ءاوس لكلاف ء ىلوو ودعو « ريققو ىبغو «

  ىلاعث هللا ةنامأب هلاع ىلع ةظفاحما

 : ايعامجا اهظنت ةرسآلا مظنت

 نيب ةقالعلا ثيحس نم ةرسأآلا عمتجم صوصنلا تءظن دقو س إ/

 تلصقو © براقألا نيب ام تطبرو « مدال وأب ءابآلا ةقالعو ءا نجورلا

 تف رعتو « مهر يغو نيبرقألا هبراقأ لبق دحاو لكل تايجاولاو قوقحلا

 هئايبل ىدصتو © تراوتلا تمظنف « ةيداملا قرقطاو ةيبدألا تابجاولل

 تبجوأف « ةرسآلا ىف ىتغلاو رقفلا نبب ةقالعلا تمظنو « نآرقلا ليصفتلاب

 ا . ريقفلا ىلع ةقفتلا ىنغلا ىلع

 « لصاوتلاو ةمحرلاو ةدوملا ةرسآلا ف تابجاولاو قوقحلا ساسأ تاعجو

 كلذ ريغو « اهاصوأ تعطقت ةدوملا وأ ةحرلا تدقف اذإ الأ تنيبو

 , ةرسآلا عمت ق مالكلا دنع هلصفتس امن

 : ةرسآلا دعب ريغصلا عمتجلا يظنت

 امقف تمظنف « ةرغصلا تاعسمملا مظنتل صوصنلا تضرعت - 18

 نأ تركذو « ةكرتشم ةدحاو ةحبلصم ىف ءاطلخللاو ناريخلا نبب ةقالعلا

 لرقلا لصفتس امم تاعمتجملا هذه ءاضعأ نيب ةقثوملا طياورلا ساسأ نواعتلا

 . ٌةريقغصلا تاعبتجملا مالسإلا مظنت ىلع مالكلا دنع هيف

 : ةماألا ف عمتجا مظنت

 قوقحلا ىف ةاواسملا نمو نواعتلا نمو لدعلا نمو ةليضفلا نم ساسأ ىلع

 ( ممعجملا مالمإلا ملكت - ؟ مز
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 حيمجلا تردعاو ء بجاو هلياقم ىف قح لك نوكي ثيحم تابجاولاو

 قرعل الو ٠ ملسم ريغ ىلع ملل لف ال « ءاضقلا مامأو نوناقلا مامأ ماوس

 .- رغصلا لمشت اك ربكلا لمشت ةيمالسإلا تابوقعلاو ؛ ىمجعأ ىلع

 ميمحللا لب « هرغصل ريغصي لزت الو ء هربكل رييك ام ىعبال
 1 ١ 70007, ماوس اهمامأ

 لكل صرقلا ةئيبت ىلع تلمعو ء ريقفلاو ىبغلا نيب نواعتلا تمظن دقو
 ىلا ةفاطلا ىق هطاشن ةلوازا لببسلا تلبتلو « ةلودلا ضرأ ىف لماع
 . هيهاوم هل اهرسيئو « اهعيطتسي

 ىف يكحلا ىبو 2« موكحملاو احلا نيب ةقالعلا صوصنلا تمظن انك

 مالا رايتحلا توكي نأو « ةاواسملاو لدعلا ساسأ ىلع ةيمالسإلا ةلودلا

 مالا ىلع نأ اك + ىروشلا ساسأ ىلع هكحو « ىروشلا ساسأ لع

 هرمأ قم ادحأ قهري الف « ةيبدألاو ةيداملا ةعابلا ةسلصم ظحالب نأ

 عمتجملا يمحي نأ مااحلا لع نأو « هتيعرب ىلاولا قفر ىلإ اعدو « ًارسع
 عمتجلا تماقأ دق صوصتنلا كلت دج اذكهو « دسافلاو ع لئاذرلا نم

 « ةلادعلا نم ساسأ ىلع مسملا ريغو ملسملا مضت ىلا ةيمالسإلا ةلودلا ىف
 ىلا ماثالاو داسفلا مشمو 4 نواعتلاو ةحاصملاو 2« ىروشلاو ء قفرلاو

 . عمتخلاب كعفت
 : ىئاسنإلا عمتجملا

 مهضعب « ناسنإلا ىنب نيب ةقالعلا ةيمالسإلا صوصنلا تمّظن ل ٠
 « ناسنإلل ممركتلا نم ساسأ ىلع ةيمالسإلا ةلودلا تاقالعو ضعب عم

 ملاعو ءاسنجو سئجو + تولو نول نبب قرفال « ناسنإ هنأ درحم
 نأ مدقتملا لعف + شلختم ميف ناك نإف ٠ فلختمو مدقتمو ء لهاج

 ةزيزعلا ةايحلا قح هيلع نضي الو هل اًنغمو الغتسم هلعجن نأ ال « هدبب ذخأب
 « لضف هل ملعلا ناك اذإو « هتيناسنإ ىضتقمم ناسنإلل قح- ىه ىلا ةعركلا
 هب قلعت الإ مالسإلا ىف قح نمام هنأل ء ًاضيأ هيحاص ىلع آبجاو ضرفي وهف
 ''هآلا مس ةلادعلا بوجو ةيمالسإلا صوصنلا تررقو . بجاو
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 نيلتاقملا ءادعألا عفد زواجتي ال ثيحم ءادتعالا عفد بوجوو ء لودلا نم

 « هعرز ىف عرأز لتقي الف «رهريغ لإ مه زواجتي الف «فويسلا تولم نيذلا

 تسيلف ؛ هدهعم ىف بلاط الو ء ابيب قف ةأرما الو ء هلمح ىق لماع الو

 . نامدللو بارشلل عفد امكلو ؛ آرامدو ًابارحت ب رشا

 ءادعألا كاك ىلو 0 ءايلوالإو عادلا عم ةليضفلاب رص ويصتلا ترمأو

 + لثأاب ةلماعم تسيلو : لضافلل لاك ةليسغقلا نإف : ةليضفلا هذه نومزتلي ال

 . ضرألا هذه نم لئاضفلا تلاز الإو « ريرشلا لضافلا دلقي الق

 نع تابجاوو قوقح نم تنظف اع صوصتلا تلّصف دقلو »5

 < ءانبلا قف ىلوألا ةنبللا دعت ىلا ةرسألا نيبو < ضعب عم ميضعب داحآلا

 ىعامجالا مظدتلا تنمضت ىح ع ىركلاو ىرغملا تاعمسمملا ىف مث

 مل انقل انإ ىسانلا ابمأي » : ىلاعت هلوق لثم ىف « اهلك ةيناسنإلا ةرسأفل

 دنع مكمركأ نإ . اوفراعتل لئابقو ًايوعش كاتلعجو ىثنأو ركذ نم
 . هم اهتأ هللا

 آرعسفت ضصوصتلا هذه اورسف نودهحلا كلذ دعب نم ءاج دقلو

 اونبو « ابلع ثعاويلاو « ايئاياغو اهدصاقم ام اوصلختسا « ايملع

 نم صويعتلا هل ضمت ملو « صن هيف دري ملا ًاماكحأ !وطبنتسا ام ىلع

 تاعمتخا مثالي امم اهوطينتسا ىلا دعاوقلاو صوصتلا اوقبطو ء ىئزج ثايب

 . مهرصع ق

 ال نأ دجم « اهدصاقم ثيح نم ةيثيدلا صوصتلل سرادلا نإو اذه

 ايلع موقي ىلا ٌةفسلغلا ىهو ابلس ىلا ةيعاهجالا ملظنلا ىف ةعماج نئاوق

 . اهدصقي ىلا فادهألاو ىنالسإلا عمتحما

 ةعبرشلا ق ةيعايجالا فادهألا

 : دارفألا بيذبت

 لك ق قمحتت نأ دبال ةيعاّيجا فادهأ ةيمالسإلا ةعيرشلل  م#

 ةراوج ناك ولو «ةئيب مهتعج اذإ ضعب عم ميضعب داحألا نب ولو « عمتجم



 ميسا أ”! نسي

 ءداث ق ةضارتسا وأ ١ دبعم ىف ًاعايجا وأ « بكرم ى اسولج وأ « رفس ىئ

 5 كبف نا رفتسا ال م اريام عاقل و

 عمتشاو . ةرسآلاك ةرقتسملا تاعمتجلا ىق فادهألا هذه ققحتت اك

 . اهلك ةيناسإلا ةرسألا يف وأ + ةدحاولا ةمآلا ىف ريبكلا عمتجملاو ع ريغصلا

 فادهألا هذه قيقخ ىلإ اهماكحلأ لك ىف هجنت ةيمالسإلا ةعيرشلا نإو

 نيوكتل تءاج دقق « ةيمالسإلا ةعبرشلل ايلعلا دصاقملا ىهو « ةيعاّيجالا

 تأدتباو 3 امتادو اسم : اهلك ةيلاسنإلا ةرسألا مهي لضاف عمتج

 + ةيمالسإلا تادايعلاو 3 عوتج قى اوضع نرك ركيل ملسملا ةيبرت ىقإ تيجتاف

 + ضادمألا هذه نقش وه دجتت ماداسإلا الإ اعد ىلا لئاضفلاو

 . الإ هيجوتو

 حورو « ةاواسملا حور ةيبرتو « سوفنلا بيذيل تعرش تادابعلاف
 < فادهألا كلن ققمت ال ةدابعلا تناك اذإو « هيف ءادتعإ ال ىذلا عايجالا

 برضنلو « اهحاصل مذدلا بلجن ىهو « هللا ايلبقي الو « ةدايع تسل ىهف

 نارا اهفصو دمتك « ةيصخشلا تادابعلا حض وأ ىهومدلصلاب كاعم كلنل

 ىبت ةالصلا نإ » : هناحبس لاقف . ركتملاو ءاشسمفلا نع ىبنت ابنأب مركلا

 +« ةلوبقم تسيل ىهف ةياغلا هذه ىلإ دؤت مل نإف © ركذملاو ءاشحفلا نع

 بسام وهو ةلوبقم ةالص تسيل ىهف « رعغلا لام لكأيو ىللصي ناك اذإف
 مه نيذلا نيلصملل ليو » : هناحبس لاق اذلو « هللا نم هل ليولاو ء الع
 ل وعتع ىأ ه ثتروعاملا ترعتم و ثوعاري مه نيدلا و توهاس عميمالص نع

 . رقفلا ىتغلا نم نوعلا اهل ىباا :اكزلا

 ىهف ؛؟ ىتغلا لاومأ ىف امولعم اقح رقفلل لعجم ىعاتجا نواعت ةاكزلاو

 عملا يف اهيالظنو 2« سلاش ىعامجلا اهفرصمو « ضلاش ىعاتجا تيلكت
 لاق اذلو ءاهقوف هتزعب رعشي ىتَعلا لعجم الو . رقفلا لذي ال عيزوتلاو

 لع اهعزوي ىذلا وهو . اهعمجم ىذلا ره رمآلا ىلو نإ عامإلاب ءابقفلا
 مهئاينغأ نم اهذحخ و : مَسو هيلع هلأ ىلص ىبننلا لاق دقو « اهف راحم

 . ١ مهئارقف ىلع اهدرو
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 رطفأ نق « ًايعاّرجا ان واعت بوئذلا تاراقك مالسإلا لعج دنقلو ل 9#

 « ًانيكسم نيتس ماعطإ وأ ًاموي نيتس مايص وأ « ةيقر قتع هيلعف ناضمر ىف

 وأ © ةيقر قتعأ اذإ الإ امرقي ال ىأك ىلع مارح تنأ:هتأرمال لاق نمو
 كاك هني ثلحسو تفلح نمو ء ًانيكسم نيتس مطأ وأ موي نيتس ماص

 . مهتوسك وأ نكاسم ةرشع ماعطإ وأ « ةبقر قتع هيلع

 ىذلا بنذلا نأكو « ًايعادجا ًاتواعت بونذلل تاراثكلا دج اذكهو
 ءادتعالا رثكي الق «٠ ىعايجا ءادتعا وه ةدابع ىف ريصقلا وأ ء بكتري

 لك رمعا دقلو + للخلا ليزيو صقتلا دسي ىعاّيجا نواعت الإ ىعاجالا
 :مالسلا هيلع لاق اذلو ء ىصاعملا نم ًارهطم « تاتيسلل أرفكم رشقفتل ءاطعإ

 تلوم ةيصحم لك ذإ « رانلا ءاملا 'ئطي اك « ةيصسملا "ىطت ةقدصلا ه
 كورت كاف ايعامجأ ءافعضأ كعثا مس تينعخأ وأ « تنلعأ ؛ ترك وأ

 .تاقآلا نم كلذ ريغو ةييغلاو ةميقلاو بذكلاف « عمتجملل ضيرعتب الإ
 وأ ءاهش فاشتكا ريغ نم صاخشألا نم ثدعن دق ىلا ةيعايجالا
 تأ اهريفكتل بمحو « ةيعايجا صاعم ىه اهلع ةرمتسم ةباقر عضو

 مدق ام ردقب ةنوعم عمتجملل مدقي نأو + اهنع علقيو « ابحاص هبوتي
 . هتقاط لع يذأ نم

 : ةيعايجالا مالسإلا لئاضف

 لسافملا نم عمتجملا ريهطت لييس ق داحالا مالسإلا ثح دقلو ل 5

 : نيرمأ ىلع ةينلعلا

 ىلع بجوي ءايحلاف : تاعمتمملا ف ةقايللا ساسأ وه ذإ ءايحلا  امطوأ

 هلأ ىلص ىتلا لاق دقل و ء ملسلا ىلا قوذلا هنم رفني ام هنم رهظي الأ ءرملا

 : مالسلا هيلع لاقو ؛ ءايحلا مالسإلا قلخخو + قلخخ نيد لكل ٠ ملسو هيلع

 ؛ تقئش ام عتصاق حتست مل !اذإ 9 : مالسلا هيلع لاقو « هلك“ رسخ ءايخشأ »

 ماع ًابكرم مهعم بكرت وأ« قيرطلا ريعت تنأو مهاقلت نيذلا كانلوأ نإو

 س ةقايللاو قوذلا ىاني سلجم وأ ء رغلا قمم اببف ىعاري ال ةيشم مهف ىرتف
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 عم ةفلاتم ريغ سفن ىلع لدت تاتيطا هذه نإو « ءايحلا !ودقف 15 ءالؤس

 « فلؤيو فلأي نم صخشلا ناك سفنلا ىف ءايحخلا ىلرت اذإو ءا عمتحمل
 فلأي ال نميف ريخ الق ع فلأم نمؤملا » : مالسلا هيلع لاق اذلو
 هئاثبأ تناك" !ذإ الإ ملس ىعامجا ساسأ ىلع موقي ءانب الو « فلؤي الو

 . صعب ىف ابقعي كساهب ء ةفلاتم ايعيمح

 هرهظم ىق عملا نركي نأ لييس ق-مالسإلا نأ  ىلاقأ رمألا
 راتسأ فشكت الق « نلعت الو ء مئارلا رست نأ بجوأ ل الفاق

 ةمب ربا نكلو « ةينلع ةبوقعلا نركت دقو + سانلا نم الملا مامأ ء ما رجلا

 « عمتجملا ىلا وللا دسفي اهنالعإ نأل « اهرمأ سانلا ىلع نلعي الأ بج

 «٠ سائلا نيب هداسك عيشيو « هعابتاب ىرغي هتالعإو « اتلعم رشلا لعجتو

 كلاذ ىمني ام دعو ء ابل ليمت سفن لكو ء تعبتا تنلعأ اذإ ةشحافلاف

 بكتري نم مالسإلا رتعا كلذلو « ذيقنتلل اليبس نلعأ امم دخأتو ع ليملا
 « نالعإلا ةعرجو باكترالا ةمب رج * نعم رج بكترا دق اهنلعيو ةعرج

 . نلعأ ام رادقع بكترا ام مثل 3ك هكراش دقف هريغ ةعرجج نلعأ نمو

 سانلا الأ م:مالسلاو ةالصلاديلع لاقف ةقيقحلا هذبم هللا لوسر حاص دقلو

 ىدبأ نمو « هللا رثس ىف وهف رثتساف تاروذاقلا هذه نم ًائيش بكترا نم

 نوكت داكت مالسإلا ىق ةددشملا تابوقعلاف « دحلا هيلع انقأ هتحفضص

 : اضيأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق دقلو + باكترالا لصأل ال نالعإلل

 مه نمو : ليق + نيرهاجنأ ةمايقلا مري هللا نع لزانم سانلا دعبأ نم نإ »

 حيصيف © هيلع هلأ ريس دقو ليللاب لمعي ىللا كلذ : لاق ؟ هللإ لوسر اي

 . « هللا رثس ضشكي اذكو اذك تلف لوقيو

 :؛ لضاف ماع ىأر نيوكت

 ماع ىأر كانه نوكي نأ بجوأ داحلالا بيذهت ليبس ىف هنإو 8
 فورمملاب رمأي © رشلا نع ىبنيو « رخلا ىلع ثحم « مثال بذهم



 د ل

 ىوطني ريرش لك لعج ةيسفن ةباقر هل ماعلا ىأرلا نإف « ركتملا نع ىبْيو
 بقري القءم رش نالعإ ىف ةعاجشلا دم رص لكوءرهظي الف هسفن ىلع
 دعاقتي يذلا ماعلا يأرلا الإ ةعايللا دسفي الو « لضافلا ماعلا ىأرلا الإ داحلالا
 . ابسأر ةعفار ريست ةليذرلا كريو « ةليضفلا ةرصن نع

 بج وأَف ؛ ركنملا نع ىبتلاو فو رعملاب رمألا ىلع مالسإلا ثحح كلذلو
 نوكتلو ؛ هتيادهو لضافلا داشرإب « هرورش نع لاضلا منعا ماعلا داشرإلا
 فورعلتاب رمألا مركلا نآرقلا رتعا دقلو + ةرهاظ ةليضف ىف ةعاجلا
 ةمأ ريب من 7 : ىلأاعت لاق « ةلضافلا ةمآلا ناوتع ركنملا نع ىبللاو
 3 « للاب نوئم و رككنملا نع تنوبنتو ف ورعملاب نورمأت سانلإ تعبر متأ

 اغار ريسي وهو مثلا ىلع تدكس اذإ ةن1 نوكت اهلك ةعابللا ريتعاو
 رمألا اوكرت ذإ ليئارسإ ىتب ىلاعتو هناحبس هللا ريتعا كلذدلو ءاهسأر
 ىلع ليئارسإ ىنب نم اورفك نيذلا نعل ٠ : ىلاعت لاقف نمثآ فورعملاب
 اوناك * نودتعي ؛وناكو اوصع امم كلذ ءامرم نبا ىسيعو دوواد ناسل
 . 6 نولعشي اوتاك ام سيل هولعف ركنم نع نوهانتي ال

 ءاروو « ةليذرلا ىف ًاعيح اوطقس ممسديأ ىلع اوذخأي مل اذإ ءالضفلا نأو ؛ لس ىعامجا ءانب لكل نيماده نيمثآلا مالسإلا ربتعاو - 5
 ىلاعتو هئاحيبس هللا ريغي نأ الإ ةمئاق ةمألل اهدعب مونت ال ىلا ةيواهلا ةليذرلا
 : كلذ ىف ملسو هيلع هللا لص ىبنلا لاق دقلو + اهرمأ نم لديبو . اطاح

 راصف ٠ ةتيفس ى ارمبسا موق لثم (١إهللا دودح ىف نهدملا لثم
 ءاملاب رع اهلفسأ ىف ىذلا ناكف : اهالعأ ق مهضعبو « اهلفسأ قف مهضعب
 « ةنيفلا لفسأ رقتي لعجف آسأف ذخأف « هب اوذأتف « اهالعأ ىف ىذلا ىلع
 هيدي ىلع اوذخأ نإف .ءاملا نم ىل دبالو متيذأت:لاق ؟ كلام:اولاقف هوتأخ
 . : ميسفتأ اوكلهأو ء هركلهأ هوكرت نإو « مهسفنأب اوجنو هوجنأ

 ىأ اقم رآ ةلماجم لطابلا ىفقطع الو ء قحلا مقي الا ىذلا وه هللا دودح ىف نهدملا (1)
 . هلم ركذم ىف متاولا متم الق عانوا



 بع # جد

 : ةيعايجالاو ةيقلخخلا تافآلا ةبراحم ىف عمتلا نواعت روصي لثم اذه نإو

 « لماجلا نيبي نأ هيلع ملاعلا نأو «٠ لاضلا ىدهم نأ هيلع ديشرلا نأ نيبيو

 اوملعتي مل“ مل ءالهجلا لأسيال» : هنع هللا يضر بلاط ىلأ نىلع لاق دقلو

 . « اوملعي "مل "مل ءالعلا لآسي ىبح

 ىبلاو ففورعملاب رمألا نع توكسلا نأ ماللسإلا نيب دقلو -- الاب

 نم اهداحلا نيب ام عطقيو 4 اهذبانثو رومألا ربادت ىلإ ىدؤي ركتملا نع

 رخلاو « قرغم مثإلا نأل كلذو ١ نيدلاو ةيسنجلاو ةبارقلاو محرلا طباور

 مومخو © اهعوم ق ةليذ رلا ةدايسب الإ تاعايلا تقرفت امو ءادحوم عماج

 نوهنتلو فورعملاب نرمأتل » : مالسلاو ةالصلا هياع لاق دقلو « اهعوبرل ملظلأ

 وأ ؛«(١)ًارطأ حلا ىلع هنرطأتلو +« ملاظلا ىدي ىلع ندخأتلو « ركذملا نع

 . « ضعب ىلع ,كضعب بولقب هللا نيرضيل

 تقرفت ءادتعالا لمأ اذإف + ىئدتعي ىصاعملا بكتري ىذلا نأل كلذو
 « اهطبرت طباور ريغ نم تراصو « ابق رومآلا ليح برطضاو « ةمآلا

 ىلا مألا ىف حوضولا لك ًاحضاو كلذ ىرل انإوءاهعمجت ةدحو الو

 آه لدا مي ل لاق دغلق « ةريخألا ب رسأ قى ةماص لوأ ىف ترابلا

 . اهداحا نيب قالخألا مراكم باهذو ؛ اهقالخأ داسقل ترابنا امنإ

 ةيعايجالا تاقالعلا

 دقو ةلضافلا قالألا وه عمعملا ءانبآ لوألا ساسألا نإ انلق - 58

 اهمتكو رورشلا روهظ عنع مث ء الوأ تادابعلاب ابنيبرت ىلع مالسإلا لمع
 هيلع هللا لص ىبنلل قح كلذلو « اثلاث لضاف ماع ىأر نيوكتب مث « ًايناث

 ثيدحسا اذه ىو « قالخألا مراكم أل تدب امثإ » : لوقي نأ سو

 , لكو « نيعمجأ نييبنلا ةوعد ىه قالخألا مراكم نأ ىلإ ةنيب ةراشإ ىوبنلا

 ةيناسنإلا تاراضحلا هب نوكتت ىذلا خماشلا ممرصلا كلذ ءاني ق مهاس ين

 , الح هتولمحت ىأ (0)



 مدنا ##© سب

 0 اوعدب اه متأف . مهدحي نم سو هيلع هللا للص ىبلا ءاج دقلو « ةيلاعلا

 تيهذ دق ةليضفلا نآل عقو امنإ « مويلا ملاعلا اذه ىعامجالا لالالا نإو

 . لودلا تاقالع قو « تاعابلا تاقالع ىو « داحلألا تاقالع ف

 ةمأ ق تاعايطلا نب فالتتا ال هنأ اك ع ةعاح نيب فذالتثا ال هلإو

 . لئاضفلا نم ناينب ىلع الإ

 « ةدحاولا ةمألا ىف داحالا نيب فلؤت ىلا ىه تسيل لئاضفلا نإو

 ىح ىلا ةلادعلا ةركف تبلغ اذإ هنإف 3 ممألا ني ًاضيأ فلؤت ىلا ىه لب

 مك الو + تومت داقحألاو ىتخن بورحلا نإف لودلا نيب قالخألا ماوق

 ةيقيمحلا تاقادصلا تناك“ اذإ هنإو ء ةساسلا ضعب رع ١5 ع ةياغلا توناك

 طبرت اك ٠ لودلا طبرت ىلا ىح لضافلا ىحورلا فلالا ىلع ىبت ىلا

 لعجت ىلا ةسرشلا ةيداملا حورلا تخت كلش الب هنإف « داحلالا نب

 « اهسئارق ىلع شوحولا بلاغتت اك ء لاملا دراوم ىلع بلاغتت لودلا

 . ضرألا تار عافتنالل ال « رهشللو بلغلل لاملا ديرتو

 .هلهو ء ةماع دكعأ وشب مك ماللسإلا ! همظنب ىرللا عمت نإو 43

 تاقالعلا ىفو ء ةلودلا فو .« تاعامطا فو « ةرسألا ف ودبت دعاوقلا
 .كعاوقلا هذه و مهتايدأو مهسائجأو ميماولأ فلتخ امهم سأنلا نيب ةيناسنإلا

 <« اهروص لكب ةلادعلاو « ةيناسنإلا ةماركلا ىلع ةظفاحمللا ق صخلتت

 داسفلا عقدو < ةحلصملاو + ةيناسنإلاب ةمرلاو « ةدوملاو « ماعلإ نواعتلاو

 صضرألا هله ق

 ةيناسنإلا ةماركلا س 1

 هراتخاو «٠ دوجولا اذه ىف ٌنَنعركأ ناسنإلا مالسإلا رتعا م #»

 خرزو داهوو لابج نم ه اهف ام لك هل رخسو ء ضرألا ىف ةفالخلل

 معلا نم هاطعأو « ضرألا قف امو تاومسلا ىف ام هل رخحس لب « عرضو

 صروصنلا نإو ؛ هسفن ةحلصمل هنم برقي ام لك هل رخسي نأ عيطتسي آردق



 همس 8اس

 نوكي نأ راتخأ امدنع نيملاعلا برت اوئاق ةكئالملا نأ ركذتل ةيعطقلا ةينيدلا

 كقسو امف دسقي نم ابف لعجنأ » : ضرأآلا هذه ق ءافلخلا هوئيو مدل

 معأ ىفإ : مل هللا لاقف ءاه كل سدقتو كدمحم حيس نمو ءامدلا

 لاقف « ةكئالملا ىلع مهضرع مث « « اهلك ءامسألا مدآ للعو ري توملعت ال ام

 «انتملعام الإ انل ملع ال كناحببس اولاق «نيقداص متك نإ ءالؤه ءامسأب ىنوئبنأ

 ؛ اعيح ءامسألا هذبم مهملعأ « هللا هملع امم مدآو « مكللا ملعلا تنأ كنإ

 قئاقح ةفرعمل ناسنإ لك لقع ىف ىرطقلا دادعتسالا الإ معلا كلذ سيلو

 اذه ق اع ىلع رطيسي نأ عيطتسي اهم ىلا ةينوكلا رارسألاو « ءايشألا

 . ملع نم ىلاعت هللا هاطعأ امم دوجولا

 وهو ء نوكلل ةرخسملا ةوقلا كلت هئاطعإب ناك ناسنإلل مركت لروأف

 قلحشو » : ىلاعت لاق اك + نوكلا اذه ضوعب نم ةضرعب هلعقت ىذلا

 . « ًافيعض ناسنإلا

 ىلع مهاتلضفو تابيطلا نم يهانقزرو ء رحبلاو را ق مهانلبحو مدآ ىنب
 . 4 اليسغفت انقادخ نمم رشثك

 اهقحتس ناسنإلا نأو ةيناسنإلا ةماركلا هذه مالاسإلا ظحسال # مو

 ع ًاقيرش هلوكل الو « هئيدل الو « هس الو هنولل ال ًاتاسنإ هنوك ىضتقمب

 5 اعاد ةيناسنإلا يه لب 0 هاجم 2 وأ بسح اذ وأ

 ىذلا بطقلا اذه لوح رودت اهلك ةيمالسإلا ملاعتلا تناك كلذلو ١

 ديعو رح نيب مالسإلا قرفب ملف ء تاسنإلا ةمارك ىلع ةظفاحما لإ ىمري

 : ةريثك ةيئرج ماكحأ ىف كلذ رهظو ء ةماركلا هذه ىف

 هديع ديسلا ىداني لأب رمأ ممسَو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ اهتم (1)
 : قاتفو ىاتخ كلاملا لوقي لب «ىدبساب هكلامل دبعلا لوقبالأو « ىدبعايب
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 هب وسكي امم هوسكيو « هكلام هلكأي امم دبعلا لكأي نآب رمأو عبو

 (1)مكلوخ يكناوخإ » :؛ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو ؛ ءدالوأو هسفت

 * ثومعطت امن هومعطأ . مايِإ مهكلمل ءاش ولو ء يهايإ هللا ,ككلم

 ةكم لهأ نم موق ىلع باطخلا نب رمع لغد دقلو 4 نوسكت امب ,هوسكاو

 بضغق ع مهعم نرلكأي ال ( مهديبع ىأ ) مهلاومو 3 نولكأي مهدجوف
 موقت ةزع ال هنأب ممركذو « مهعم لكأي نأ نع عنتماو « هنع هللا ىضر

 . مهعم مهيلاوم لكأب ال
 وأ « ديبعلا برضي نأ عنم ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نأ ابنمو (ج)

 دقلو « هّقتع هترافكف هديع يط) نم ٠ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو « اوملظي

 ٠ هيلع قتعي هدبع يطل نم نأ ءاهقفلا ضعب ررق

 « رخلأ سفنكا دبعلا سفن نأ ديفت ةماع نآرقلا صوصت نأ ابثمو ( دو

 . هديس لئاقلا ناك ىلو « هلتك نإ ديعلاب قلتقي رحلاف

 نب همصاخمو « هديس نم ىوكشلا نح دبعلا لعج هنأ ابنمو عه)
 .. رومألا نم رمأ ىأ ىف هملط وأ « قيطي الام هفلك اذإ ءاضقلا ىدب

 ع ناك ولو « هكولمم ةقفن كلاما ىلع بجوأ هنأ ابمو عود

 . ًاهش لمعي ال

 تماد ام قرلا مالسإلا عنمم نأ ىلوألا ناك امأ « لئاق لوقي دقو

 وأ سنج وأ نول ىلإ رظن ريغ نم ناسنإ لكل آتباث اقح ةيئاسنإلا ةماركلا
 < قرلا حيبي صن هيف دري مل مركلا نآرقلا نإ : كلذ ىف لوقتو « نيد
 هللا ىلص ىبنلا نأ تبثي ملو ع قتعلاب هرماوأ ةرثك نم تبث قرلا رارقإو

 قرلا نإو « ملس ىف الو « برح ى ال ءرح ىلع قر ءاشنإ رقأ سو هيلع
 هنأ اك ءىبل دوجو مدعل تاك" هدعب نم بورخلا ىف ءافلخلا هأشلأ ىذلا

 وهو « بورحلا ق لثملاب ةلماعملا ليبق نم كلذ ناكو ء ةزاجإ دجوت مل
 مكيلع ىدتعا ام لثع هيلع اودتعاف ركيلع ىدتعا نف » : ىلاعت هلوقل قيبطت
 مينو را نيذلا ءادعألا ناكدقو « (نيقتملا عم هللا نأ اوملعاو « هللا اوقتاو

 , مهاقر نم متكمو جلاقح اذه ىنس (1)



 هك ا

 مرسيال اأرقرتسي مل نإف < مهلئماوق رثسي نأ لثملاب ةلماعملا نمناكق :نرقرتسي

 : لوقي ىلاعت هللاو « ءادتعا نوكي كلذ نأل «ءاوقرتس نأ نملسملل

 . ع !ودتعت الود

 مسملا لح اذإف < هيعارصم ىلع قتعلا باب حيتف دق مالسإلا نإو

 قتع بجو هسفن ىلع هتأرما مرح اذإو « ةبقر قتع بجو ثنحو ًانيع
 اذإو « ةبقر نتع بجو ادممعتم نأضمر ىف رطنأ !ذإو « ابمرقي ىس ةبقر

 ةراغفكلا كنأك هدبع ملعأ اذإوع 3 ةنمؤم ةبقر قدع بجو أطعع اتمؤم لعق

 «تميق بسكي ىح ىعسي هكرتي نأ ىلع هديس عم دبعلا قفتا اذإو « هقتع

 فراصم نم مالسإلا لعجو « كلذ لوبق ديسلا ىلع بجو « ابلإ هملسيق
 هذه تدنن ول اذكهو « مهقاتعإو ديبعلا ءارشب ًاصاخ افرصم تاقدصلا

 . ةنس نم رثكأ قرلا ف بورحلا قيقر ىقب اه اههجو ىلع رومألا

 مهلع مادتبا هغلي ملف قرلا ىلع مالسإلا تكس فيك نوبجعي نيذلا نإو

 .كلفي مل آلا ىلإو ؛ نولماعي شيكو ةريخألا بورخلا ىرسأ ىلإ اورظني نأ

 . ًاماع رشع ىّثأ نم رثكأ ذنم تبنا برحلا نأ عم مهم ني رتكلا رسأ

 ريغ نم ةيناسنإلا سفنلا مارتسا ةيناسنإلا ةماركلا مارتحا نمو  ؟
 سفن عم ةلماعملا ف ءاوس ىلع ملسملا ريغ سفئف ءايسئج وأ اهيد ىلإ رظن

 : اط فقوف ماسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلع ةزانج ترم هنأ ىورب « ملسم لا

 . ه اسفن تسيلأ : مركلا ىلا لاقف « ىدوب- ةزانج اهل هل ليقف

 نأ الو « تاولألا لإ رظني الأ ةيناسنإلا ةماركلا ةظحالم نمو ل #
 ىلع نوكيو « نوملعي ةيندملا وأ ةراضحلا ىف نوفلختملاف « ءالهجلا رقتع

 . ىوقتلاب الإ ىمجعأ ىلع ىبرعل لضق الو « نيدبتملا اوملعي نأ نيرضحتملا

 مهنأل + عركتلا ىف مدآ ىبب نيب ةقلطملا ةيوستلا ةيناسنإلا ةماركلا نمو
 ةلماعملا هذه نيأو + مركتلا قستسي ىذلا ردقلا اذه ىف نوواستم اعيمح

 « ريشا دونهلل تاكيرمألا ةلماعمو« نينوئملل نييبروألا ةلماعم نم ةمب ركلا

 . جونزلل نألا ىلإ مهلماعمو



 ادا #840

 ةزعلا هاطعأ ةايحلا ىف « اتيمو يحس ناسنإلا ىلاعت هللا عرك دقلو س

 هوشي الخ ةلثملا عنمو « هنيفكتو هزيهجي بجوأ ةافوأأ دعبو « ةماركلاو.

 « ةلثملاو ملايإ» : مالسلا هيلع لاق اذلو « هتاقو دعب هئارجأ نم ءزج ىأ
 مهلماعي ملو نيملسملا تقي لثع سو هباح للا ىلص ىبنلا ءادعأ ضعب تاكدقل و

 « رشلل ًاعفد لتاقي ناك لب ء امانا لتاقي ناك ام هنأل لئملاب مالسلا هيلع

 حبصأو «هاذأ بهذ دقف ناديملا ىف لتق اذإف « تامرحلل اظنحو ىذألل اعنمو

 . اماذ ىف ةيناسنإلل ةناهإ هتنج- قحلي هيوشت ىأ

 هاركأإلا ملم ةيناسنإلا ةماركلا ةياح ليبس ىف مالسإلا نإو د ه

 مرتاحتل لاتقلا رثكأ ناكو ء نيدلا ىف ةتعنلا ةلازإ ىلع لمعو . دئاقعلا ىف

 !ذدلو < هنيد ىف ئرما راضي نأ نم ةينيدلا دئاقعلا ىمحمو « ةيناسنإلا ةدارإلا

 ريغو « ىلا نم دشرلا نيبت دق نيدلا ىف هاركإ ال » ىلاعتو هناحبس لاقت

 مهيد ىف نوراضي ال !وناك نيملسملا عم نرشيعي اوناك نيذلا نيملسملا

 . نوتيدي امو مهكر نيملسملا رمأو « ةيصخشلا ملاوحأ ىف الو

 لوقلا ةيرحو ركفلا ةيرح حابأ ةيناسنإلا ةماركلا مارتحا ليبس فو

 « نسحلا ريغ لوقلا نم ماعلا ىعامجالا سومانلل ًاشداخ نوكي ام الإ

 ١ , ءايحلل ةحراخلا تارايعلاو

 هب موقب لمع نم هريغ حنع نأ الإ ديريامو لكو « هراتخم ىلا حابملا

 . قح ريغب هريغ طاشن نم دحم وأ

 ادحأ اوبرضقي نأ نم ةالولا عنم ةيناسنإلا ةماركلا ةيايللو ل 5

 نأك' كلذ هذيفنت لييسس ىفو « لداع قاضق كح كلذ توك نأ الإ

 «يهاياعر !وب رض ام رادقع كلذ نولعفي نيذلا ةالولا برضي باطلا نب رمع

 + ةيعرلا نم دحأ ىأل ايس اوهجوي نأ نم ةالولا عنم ليبسلا اذه ىف هنإ لب
 هيلاو - ىلاولا هلسىذلا و صتشلا برضي نأ هنم ع ًاباقع كلذل عضوو



 سيع ##© نس

 < سع ىلإ لجرلا اكشف قافتلاب املسم ىمر صاعتا نب ورمس تأ ىورف

 ..ئاقعلا ىلوت ىلع لجرلا رصأو 2 موتشملا هيرضي نأب 'وومع بّقاعي نأب رمأف

 ةئاديعلا +

 ناك اذإ هنإو « هيلع لمتشت ام لكب ةلادعلا انه ةلادعلا نم كيرن ل ##

 وأ « ةقلطملا ةلادعلا ىمالسإلا ماظنلا راعشف + صاخ راعش ماظن لكل
 امدنمف ؛ لدعلا وه مالسإلا ناونع ناك دقو + دوجولا اذه ىف ةيبسنلا ةلادعلا
 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا الت مالسإلا قاعملا ةعماج ةملكأ نع لئاس لأس

 نع ىبلأيو ىبرقلا ىذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ » : ىلاعت هلوق
 تانايدلا راعش طسقلاو « نوركاذت مكلعل ركظحي ىغبلاو ركدملاو ءاشحفلا

 تانيبلاب انلسر انلسرأ دقل » : ىلاعتو هناحبس لاق دقق « اهلك ةيوامسلا
 هيف ديدحلا انلرنأو طسقلاب سانلا موقيل نازيملاو باتكلا مهعم انلزنأو

 ةعب رش لماشلا ماعلا صنلا اذه ىضتقع طسقلاف « سانلل عفاتمو ديدش سأب

 . نعمحأ نيينلا

 ىداحأ مظنت لك ف ساسأ ىهو « عرفتتو عوتتت ةلادعلا نأ ديب
 ثيم « دوجولا اذه ىف ةيناسنإلا ىوقلا عيزوت ىهف « ىلود وأ « ىعامح وأ

 ىوقلا قتلت ىتح ع هتجيلو هتمسترا ىذلا اهراسم ى ةوق لك ريست
 ىروقلا وأ « ةمألا ىف ىرقلا زكرم ىه ةدحاو ةطقن ىف اهنيابن ىف ةفلتخللا
 لكأ ىلع ضرألا هذه ىف هتفالخ ناسنإلا ققحيف « اهلك ةينانإلا ف

 3 تنل رلا هيف بلغي هجو ىلع وأ ء لاةكلا نم بيرق هجو ىلع وأ ع هجو

 ّْ . دسفملا رشلا لدب

 « ةيعامجالا ةلادعلاو « ةينوناقلا ةلادعلا : بعش اطل اذه ىلع ةلادعلا نإو

 . ةيلودلا ةلادعلاو

 : ةينوناقلا ةلادعلا

 لع عيمجلا ىلع قبطي نوناقلا نركي نأ ةينوناقلا ةلادعلاب دصقن ب“



0 

 4 سنجو سنج الو 4 نولو نول الو « ريققو ىنغ نيب قرف اال « هاوس

 ”الف ءاوس نوناقلا مامأ عيمجلا لب « ملعتمو لهاج الو « نيدو نيد الو
 لئاضفلاب مايقلاب لضافتلا ام] ٠ قوناقلا قيبطتلا ف سانلا نب لضافت

 لضافتن اننإ و : لولغز دعس لوق كللذ ىف تأرقام نسحأ نمو « ةيئاسنإلا

 مالسإلا ةركفل ديج صيخلت انه « ءاوس نوتاقلا مامأ اتكلو « انديب ايف
 .هبارعأ نم ىلا رعأ نم لضفأ هللا لوسو ةفيلخ ركب وبأف ٠ ةيلوناقلا ةلادعلا ىف

  هعم ىواستي ترئاقلا مامأ هنلكل ١ ٠ هنيد و هقلع ةيدابلا م ملا رو سلا 007 5-8 -َ 5

 ماكسألا مامأ هقلطلا ةأواسملاب مسو هيلع هللا للص ىلا حرص دقلو

 <« بارت نم مدآو مدال كلك » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف . ةيعرشلا

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقلو 6 ىرقتلاب الإ ىمجبعأ ىلع ىنرعل لضف ال

 . « طشملا نتاتسأك ةيساوس ساتلا و

 عتمو ةيعرشلا ماكحالا قيبطت ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هدش دقلو

 هىئوري هنإو « بيسلا ريغ فيعضلا قظيو 5 بيستلا هبيسحلا ىلا نأ نم

 دم نأ اقيرق مهأف « ةكم حتق بقع تقرس شيرق نم ةأرما نأ اذه ىف

 ةماسأ لوسرلا ىلإ !وعفدف « اهتليبق ىلع دبألا ةبس كلذ قو ء اهدي عطقيس
 ىلا ىلإ بهذف « هقتعأ ىذلا هديع نبأ هنأ عم « هبح ناكو ء ديز نبا

 ساثلا نيب فقو مث 3 هللا دودحس نم دح ىف عفشتأ :هل لاقف . اهل عفشتسي

 كاه امتإ « هللا دودح نم دح ى نوعفشي ماوقأ لاب ام ١ : لوقي « ًابيطخ

 قرس اذإو ء هوكرت فيرشلا قرس اذإ اوناك مهن مكليق نم نيذلا
 تقرس دم تنب ةمطاف نأ ون هللا ميأو « دحلا هيلع اوماقآ فيعضلا

 . « اهدي تعطقل

 تاهعو رمح دهيعو ركب ىنأ دهع ف هدعب نم ةياحصلا ناك دقلو ب"
 طسو ىف حيصي رمع نإ ىتح + قيبطت لكأأ ةلادعلا نم عرتلا كلذ نوقبطي
 .دحلأ ىتح فيعض مكنم ىرقلا و : لوقي مبلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا

 لوقلا كلذ دفن دقو « هل قمحلا ذحنآ ىح ع ىرق فيعضلاو « هنم قا



 د #س# ا

 « هب ميتاصل سانلا ىلع هتبارقو هونب ليطتسي نأ ىكتع ناكو « ًآقيقد ًاذيفنت
 ترمأ دقل » : مه لاقو هيئب رضحأ رمأ نع ىبت وأ ٠ آرمأ رمأ اذإ ناكف

 6 «باقعلا هل تفعاض الإ مكنم فلاخم ىوأ ال هللاو ع اذككب مويلا سانلا

 نئمصخلا نيب وس > : ءاضقلا هالو امدنع ىرعشألا ىموم ىلآل لاق دقلو

 . : كلايقإو كتراشإو كسلجي ق
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 نم آريمأ نأ » ةيتوناقلا ةاواسملاب ًاعبح سانلا ةلماعم ف هنع ىوريو ل

 همطلف + ةرازف نم باش هرازإ ءىطوف تييلاب فوطي ناك" ةنساسغلا ءا رم

 لاقف ٠ هلإ ريمألا اكشو ع رمغ ىلإ ىرازقلا بهذ هلأ عدجف ريمألا

 ء ةقوس وهو ريمأ انأو ضيك : لاقف , كنع رفعي وأ صاصقلا هل : رمع

 لخخأف ةيفاعلا و ىرقتلاب الإ هلضفت الف مالسإلا اتكنيب ىوس دقل : رمع لاقف

 ءهمطل اك" ريمألا طلي نأبالإ ضري مف + ىبلارعألا باشلا ىضرتسي ريمألا

 ه مورلا ىلإ رفق ع صاصقلا نم ىلارعألا نكميس ةئاحم ال رمع نأ معو

 جرخم نأ مالسإلل ريغ هنإف ع كلذ رمح يهأ امو « مالسإلا نع دتراو

 ءاكاظ ةداوملاب لسأي وأ + املظ رقي نأ نم مهبولق ناعإلا رمعي مل فولأ هنمم

 هجتت يتلا ةرهاطلا بواقلا ىوذ برقي لدعلاو ع قلا لهأ رغب مظلاف

 . ارث ظعأو . ًاريخ رفوأ مهددع لق امهم ءالؤعو ( هيغتبت قحلا لإ

 رظن لب ع« فيعضلاو ىرقلا نيب ةيرقعلا ىف طقف وسي مل هنإو -*ه
 هنأ كلذو 2 ماظن نآلا ىلإ هب قحلي ملو ء ماظن ابيلإ قبسي مل ىرخأ ةرظن
 بسانت ةبوقعلاو ء ريبكلا مرا نم ربكت ةعيرجلا نأ ررق ةبوقعلل ةبسنلاب
 . مرحنلا ربك عم ريكت نأ بجيف « ةميرجلا

 ء وارحألا ةيوقعو ديبعلا ةبرقعل ةبسلاب أمات احوضو كلذ حضو دقلو

 فصنلا ىلع « ةمسقلا لبقت ىلا تابوقعلل ةبسنلاب دبعلا ةبوقع لعج هنإف
 دل ديعلا اثؤ اذإو « ةدلج ةثام دلج رخلإ انز اذإ اذلو « رخلا ةيوقع نم
 « نيعبرأ دلجي ديعلاو « ةدلج نينامت دلج آر رحلا برش اذإو « ةدلج نيسخ



 اا

 ىلاعت لاق دقلو ع ةرحلا ةبوقع نم فصنلا ىلع اهتيوقع. ةمألا كلذكو

 تانصحم ا ىلع ام فصن نيلعف ةشحافب نينأ نإف « نصْحَأ اذإف م : كلذ ىف
 . « هبارذعلا نم

 ديعلا نم ىزلاق « آما كلذ سكع ىلع ناك قامورلا نوناقلا نإو

 ةرظن نإو + ةيلام ةمارغ بجوي خورشلا وضع نم ىلزلاو « لتقلا بجوي
 لدعلا وه مالسمإلا ,كحو ع هعم لدع ال للخ نامورلا مك نأ نيبث ةريغص

 ىضتتع نيهم دملاو « ىسفن ناوه اهتاذ ىف ةميؤجلا نآل كلذو « قيقحلا

 وحن هجتن هسفن تطبه نف « هيلع ناوملا لمسي نب نمو « هتبقر ةيكلم
 هباكت راق ٠ هدنع نآوه ال هنإف نأشلاو رطحللا ود ريبكلا امأ ٠ مارجألا

 « ةعرجلا طوبه ىوتسم ىلإ هتناكم نم ديدش رادعتاب الإ نوكي ال ةعرجلا

 ىبسفنلا ءاذيإلا ىف لغوأو « آرثأ ظعأو . آرطخ ركأ هنم ةعرجلا تناكف

 يقزو « هيلع هتود نأ ضيرخحت رطخلا ىذ قز نأ كلش الق + يعاتجالاو

 تريك كلذلو ء مكارجلا لك اذكهو ٠ ًادحأ ضر ال هل نأش ال نم

 . ًاضيأ هربكب ةبوقعلا اهعم تريكو « مرعذا ريكب مالسإلا رظن ىف ةمج رجلا

 نإو + تنوناق نآلا ىلإ هيلإ مسي مل ىنوناقلا مظنتلا ىف ومس كلذ نإو
 لضافت ال ىلا ةيلوناقلا ةأواسملا ساسأ ىلع ريسي ناك نإو « نيناوقلا رثكأ

 مارج ريبكشتو 0 ءاركلا مارج ريغصت ىلإ هجتي قيبطعلا ىرت ه ايف

 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءافاعشضلا

 كلذو ع طخ هب قبيسي مل دبع ىأ ةينوتاقلا ةلادعلا ىف ماسالا و ل "ك5

 +« ةبوقع اطل ةلودلا سيئر نع ةعرجلا لعجن ال ةرضاحلا نيناوقلا رثكأ نأ

 تلاك بيرق دهع ىلإ ةيعضولا نيناوقلاو « ةعرج هنم عقي هنأ ضرفت ال اهنأل

 ةيثرم هبشت ةبترم ىلإ اهعفرتو ء سمن ال ةنوصم ةلودلا سيئر تاذ ريتعت

 نايحأ راتعت ماعلا بئاللا ءالكوو ةأبفقلا يفعب ثتارابع تنتاك ع نيسدقملا

 تكثناك ىلا ةيكلملا كللت تلاز دق تناك اذإو ١ سمت ال ىلا ةسدقملا تاذلاب

 ( عيمجسملل مالسإلا يت ل م ) ش



 كه

 سيئر تاذ نإف ء اهرثأ لزي مل هنإف « سيدقتلا نم آعون ابسفتل صرفت
 « نوناقلا صت نم نكي مل تإ قحلا كلذب ةطرعم تلاز ام ىلعألا ةئودلا
 . هتاذ قف عقاواا نف

 ىلع ًابيرقت اوعجأ دق ءاهقفلا نإف « اذه لك نم مالمإلا ءىرب دقلو

 قرف ال ©« سانلا رئاسك ةيضقآلا ىق نولخإؤم مفعألا مامإلاو ةالولا نأ

 « ىح رغب ناك نإ لتقلا مهلع ىح ًاناسنإ اولتق اذإف « سانلانم دحأ نيو مهني

 نب قرف ال « مهم هذخأب رمأي نأ ىفاقلا ىلع قح لطابلاب الام اولكأ اذإو
 ٠. ةعرج بكقرا !ذإ سانلا نم دحأ نيبو ةقيلخلا وه ىذلا مظعألا مامإلا

 , هباقعلا نم هيقعي ال ةلودلا نوئش ىلع همايق نإو

 « هيلع كح فيك وأ « ركحلا ءاضقلا هيلع ذفني فيك : لئاق لوقي دقو
 نفعب كلذ نع باجأ دقو « ناطلسلا نم هتكمو « ءاضقلا هالو ىذلا وهو

 روهمج نع ًابئات راص دقق ىلوت اذإ ىضاقلا نإ اولاق دقق « ةميكح ةباجإ ءاهقفلا

 تسيل ذإ ؛ هالو ىذلا مالا نع ًايئان سيلو ء مهيب لدعلا عزويل سانلا

 تاطلس نم فيشلا لدعلا « ءاضقلا ةيلهأ دنع نمل يكف الإ لاخلا يلوت

 اذه ى ابئان نسيل كللذ ىف وهو ؛ هسرد ءاقلإ نم ذاتسألا نكع اك" « ءاضقلا

 . رمآلا ىلو نع ءاقلإلا

 مالسإلا ىف ةيئاضقلاو ةينوناقلا ةلادعلا ىلإ ةعيرس تارظن هده .. "ب

 قبطت نيملسملا عم شيعي ىذلا لسملا ريغق « ةينيدلا فئاوطلا نيب ةقراف ريغ

 هوجو نم هجو ىأب امينيب قرف الب « نيملسملا ىلع قبطت ىلا ماكحألا هيلع

 مييلع قبطي هنإف < قالطلاو جاوزلا ىف ةيصخشلا ملاوحأب قلعتي ام الإ ةقرفتلا

 ميني ةقالعلا ناكح نيرمأ كانه نآل كلذو ء اوضترا ىذلا مهنيد ماكحأ ابق

 قيبطت ىشتقي أذهو ع ميرلع ام مييلعو نيملسلل ام يف نأ : ايغوأ
 . ءاوس نوملسملا لماعي اك « ةللدعلا عزوتو لماعتلا ظنت ىلا ماكحألا
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 م ضن رعتي نأ مسا حصي الق ءنوئيدي امو مهكرتب انرمأ اننأ : ىانلاو

 ؛« نيدلا نم ةقتشم ظنلا هذه نآل ؛ قالط وأ جاوز فى الو « ةدايع ف

 . ميسفنأب ابنوثش نولوتي « [ركرب نأ ةينيدلا ةيرمأمأ ةاعارم نم ناكف

 : ةيعامجالا ةلادعلا

 ةعاجلا ىف دحاو لك شيعب نأ ةلادعلا نم عونلا اذه ىضعقي ل عم
0 0 

 هبغارم لالغتسا نم نكمم نأو « عوتمم الو مورحم ريغ ةمم رككلا ةشيمملا

 , اهجاتنإ راكيو ةغايلسا ديقب امم و هصخش ديقي ام

 ىه لب « دوجرلا اذه ق رقفلا ءانلإ ةيجرم ةيعايسألا ةلادعلا تسدلو

 4 بارذلا نوكيف دقعملا نوتكي الف ء ةيداملاو ةيسقنلا هناليو يفق بجوت

 نأ نكمع ناك ةلماع ىوق عيضتف « ءاويإلاو ءاسكلاو تولا نم مرمخ الو

 . ًاريغ اهسفنا نعو ابلع عقدتو « ًاريخ اهلمعب ةعابللا ىلع ردتو « لمعت

 سانلا لازي الو ء دوجولا نم وحنا ليقي ال هتاذ ىف رقفلا نأل كلذو

 لوزي نأ نكح الو ءابلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ ىنغو ًارقف ئفلتخم
 تدحتاو « قزرلا بابسأ تدحتاو ؛ ىوقلا تدحتا اذإ الإ دوجولا نم رقفلا

 نوتوافتم كلاذ ىف سانلا نإو « نيحتنملا لظن ىلا ةيركفلاو ةيداملا ءارجألا

 : لاقعنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا نع درو كلذلو « ؟ريبك ةيوافت ماوق ىف

 ق ًاقلطم ًازايتما توزاتمملا/ « ةلحار ابق هجن ال ةئام لبإك سانلا »

 ابنم عسوأ ابمود نمو « ةمدلا ىلعأ مهو « نوردان ماع لكشب مهاوقو مه ريكفت

 نيتي كلذبو « ضرآلا حطسو « حفسلا انبراق الك رادقملا عستي مث « اليلق

 دقيضأ ٠ عاستالاو عافترالا ىف جردتم يره لكشك“ ةيئاسنإلا ىوفلا نأ

 . هائذأ هعسوأو . هالعأ ةحاسم

 هنإف ٠ ةعابجلا ىف ناسنإ لك دنع ةيجاتنإلا ىوقلا تدصمتا ول هنإو

 هبابسألا نم صخش دنع دجري فقق : ةورثلا بابسأ دحستت نأ نكمي ال

 . كلذل سيل ام نينعملا نم اذه تركي نآك : هرب دلع دجوي ال ام
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 آدكؤم سيئ جاتنإلا نإَف « «بايسألا | داحنأو ىروقلا دامنأ ضرف لعو

 نأ ثدحم دقف « ةجتنملا ةلماعلا ىوقلا ترفارتو هبابسأ لك تذتا اذإ

 لامعألا لاجو ل 00 ب

 ةطايحو دايسلاو عرزلا ىف تودحتي ءا عارزلا لك « مخامعأل جئاعلا ىق

 0 مهدحأل ةبسنلاب نابسللا ىف سيل ام ثدحم نكلو ء ةفآ لك نع عرزلا

 «ديعبلا هنم وجني هضرأ ىلع ناضيف ىراجلا ربألا نم بيرق وه نمل ثدحيف
 هعرز اجل نم نركيق « هيلع ىنطي نأ لبق « هعرزب ةاجنلا نم نكمتي وأ
 . لقلا هبيصي هعرز قر .نمو « لاملا نم لضف هل

 ررقو ٠ ناتتياث ناتقيقح ىغلاو رقفلا نأ اذهل مالسإلا ريتعأ م4
 هذه ميركلا نآرقلا ررق دقلو « ىنانإلا دوجولا كلذ ةعيبط نم امبنأ
 ةأسيحللا ىف مهشيعم مهيب انمسق نون و : ىلاعت لاق دقف « ةتباثلا ةقبقحلا

 ىف سيلف ٠ ىلا بيسب تاقبطلا لعجم مل كلذ مم مالسإلا نكلو «1١< ايندلا

 ةلادعلا ف ةيمالسإلا ماكحألا قيبطت نم انيأر اك" ء تاقبطلا ماظن مالسإلا

 هللادنع لضفلا نأر رق دقق« هانغا ريقف لع ىغىلعتسي الأ ىلع لمع دقو « ةينوناقلا

 : ملَسو هيلع هللا لص لوقي كلذلو ء حلاصلا لمعلاب ةعفرلا تأو ء ىرقتلاب

 تناك دقلو « ركلامعأو مكبولق ىلإ رظني نكلو « ركروص ىلإ رظني ال هللا نإ »
 ةقبط لكل تاقبط سانلا نوكي الأ ىلإ هجتت ملسو هيلع هللا لص ىتنلا لاعأ

 نعي رقلا نمزجر لم نآرقلا اذهذرتأ الول ارئاقو و : ىه هتلاثايآ نم ءرج لا اذه (1)

 مجشمب انمئرو + ايئدلا ةايلأ ىف مهشيدم مبوب انيسق نحت « كبر ةمسر نوعي مهأ 03 مللع

 مهن دقو 0 نوممجي اع ريخ كبر ةسسرو « ًايرخس اضنب ميه ةقبعيا + تاجرد ضني قوف
 + لامت هلوقل نقلا ببسب تاقبطلا هوجو رقي و« ىننلا ر رشقلا ىرقيوف ارقلاىمنلا اذه تأسانلا شعب
 فضا رثعا روكي نأ اذه يدم تال « طخ مهلا كلذ و « تاجرد سعب يرن بشي امخرو د
 ىثعملا نوكي امنإ ؛ ادراو - ىف لجر لع كني نأ بحي ناك مركسلا نآرقلا كأب ىش رثمملا

 ةمسق ريغ يرخأ ةمست تاج ردلا مقر نأو <« سابقا ب ؛ ةشيملا مق ىلاعثو هلاحبس ها نأ

 ىلإ ىدزي كلذ ناك نإو ء الوسر لسرحل + ؟ ريغ تاج رالا عيقد نوكي دق كلذلو * ةثيمشلا

 , اطائىذلا ريقفلا نم ةعيئر ةجرد تري مل ىذلا ىلا رس نأي ؛ ايرطس ًاقعب رمضعب ةخعي نأ



 ها سلس

 ىذلا وه كلذ ناك دقو « بسنلاب ىلاعتلا عنع ناك دقاف + ماظنو ةلماعم

 هلاقف ء همأب رعت دبع ةباحصلا ضعب نأ ىوريو « ىماستلل برعلا ىف ذخعي

 هنأ ىوريو ««ةيلهاج كيف ؤرما كنإ؟همأب هتريعأ» مالسلاو ةالصلاهيلع ىبتلا هل

 انم سيئ » : مالساو ةالصلا هيلع لاق دقو « تنأ لهاجأ و : هل لاق

 « ةجدتم اهلك ةيمالسإلا ةعابللا نوكتل كلذ لكو « ةيبصع ىلإ اعد نم

 . ناسنإلا ىب نم اهريغ ىف جمدنتلو

 ءالضفلا ءافعضلا نورثؤي تاقبطلا رحم ليبس ق ماكتلا ناك دقلو

 ىشيحطا لالب باطلا نب رع ىلع نذأتسا هنأ يور كلذلو « مهلإ مهيرقتب

 باب ىلع فقاولا رمع ىلإ لدن ع شيرق رابك نم رفت عم نايفس وبأو
 نايس ابأ مدق هنآل ؛ ىتلا مامإلا بضغف « لالبو نايفس ويأ بابلاب لوقي

 كلالبل نذأو ء نايفس وبأو لالب بابئاب لق هل لاقو « ركذلا ىف لالب ىلع

 . نايفس ىنأل نذأي ملو

 ملاقألا ىلإ اوبهذي نأ نم شيرق رابك رمع عنم تاقبطلا عنم ليبس فو

 . ناطلسلا مساب سانلا ىف نوكحتي فارشأ ةقبط اهف اونوكي البكل

 « ةيمالسإلا تادابعلاب سوفنلا نم تاقبطلا ماظن وح ىلع مالسإلا لمع دقو

 آعم نالرشيو ؛ نايدلل عوضا امهعمجي ىنغلا راوجم ريقفلا فقي ةالصلا ىنف

 ىحم جيلا ىو + هتوربجو هللا ةرقو نماضتلاب اعيح اورعشيل « ريكأ هللا )

 « ءاينغألاو ءارقفلاو 2 ناولألاو سانجألا نبب ةيعايجألا قورفلا لك

 نم ةدحاو سبالم مارحلا هتيب ىف ىلاعت للا ةفايض ىف نونوكي حيمجلا ذإ

 «ةاواسملا ىلع برثقلا ةيبرت ومن هجتت ةيمالسإلا تادابعلا لك اذكهو + نطقلا

 قالخلا مامأ عيمجلا لب ء بيست ريغو بهسن وأ « ىنغو ريقف نيب زييمع الب
 : ىلاعتو هئاحبس مهأدب اك ع ءاوس ىلع ىلعلا

 ىرلا مينم سماثلا نأ ىهو « ةعفاولا ةفيقحلاب م السإلا هفريعا ٠»

 تاقبطلا نركتف « هبحاص لذي نأ نم هعنمو « رقفلا جئاع دقو « ريقفلا مبنمو
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 درعلا دشللأا ءاروق ع ريقفلا سفن ىف دقحلاب ىلتو « ةعاملا مط طقت ىل#

 دتمي دقو © قرطلا عطقو « باصتغالاو سالتخالا و تاقرسلاب ضنلا لع

 . بقع ىلع اسأر هلك ىعاّرسالا ماظنلا بلق ىلإ رمآألا

 : اهنع ةريثكأ حاون ىلع تناك رقفقلا جالع قرطو

 نكي مل نإف ؛ لمعلا بابسأ دادعإب لمعي نأ نم ىوق لك نيكمت (1)

 لمعي نأ هيلع ناك ء هنم نكي مل وأ سائلا رظن ىف رطتخ ىذ لمع ىلع ارداقت
 لاق كلذلو « ىودلا لمعلا مأسو هيلع هللا ىلص ىلا عجش دقو « هئيب

 إو ؟ هدي لم نم آ ريش ًاماعط مدآ نبا لكأ ام » : مالسلاو ةالصلا هيلع

 «تاذلاب دوواد هللا ىت ركذو « هدب لمع نم لكأي ناك دوواد هلأ يت

 نئارخ هدب تضو ( ةواطلس اذ اكلم ناك دنألاو « ايظع ادئاق ناك بل

 ةضاضغ هيلع ثناك ام فورعملاب هلهأو هيفكي ام ابنم لخأ ول , ةلودلا

 بيطلا بسكلا كلذ لائيل ء هدي لمع نم لكأي نأ رثآ هنكلو « ذخأي ايف

 . بسك ريخ وه ىذلا

 نم ةقدص هنم بلطي ىلسو هيلع هللا لص ىتلا ىلإ لجر ءاج دقلو
 ةلام هطعي ملف « ارداق ايوق ملسو هيلع هللا ىلص ىلا هدجوق « لاملا ثيب

 لكأبو « اهم بطتحيل اهايإ هاطغأو ء ًاسأق هل ىراشأ نكلو ءهنم قلي

 « لمعلا ىلع ءايوقألا سو هيلع هللا ىلص ىبتلا ثح دقو « هدب لمح نم

 لأ نأ لع دل مخ هس مدحأ بطتع نأل و : لاك هنأ هنع ىورو
 . 6 هرمثم وأ ةوطعأ سادلا

 اليكل همركو ىوديلا لمعلا ىلع مسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثع-» دقلو
 نوعئصي نيذلا عانصلاو + نولمعي نيذلإ لالا رثكيلو « ةضاخفغ نوكت

 3 مهلا جاتمم ن نإرمعلا نإو «٠ ىركلا ةعانصلا ثاودأ نربقاريو ٠ مهيدبأب

 ماق ام ةيوديلا لامعألا نم اهلك ةعابلا ترفن ولف .٠ مهلع ىنتسي الو
 لمعلا ميركت ثنإو +« تاعانص تمظتنا امو ٠ تائب ديش الو ء ثارمح

 1 اضعب ميضعب رش تأ نم ساتلا عنم لوألا ثيدحلا ل اك ىوديلا

 ريدقتلا لانت ةلماع ريغ ىرخأو ء راقتحالا لانت ةلماع ةقبط نوكت الغ

 . رابتعالاو

 1 ند: بيابصبي تأ - نووعامأال 01



 م نا

 لك نكمع نأب صرقفلا ةئيم مالسإلا ىف رقفلا جالع نمو (ب) س-

 مالسالا ءاهمق ررق دف « هتقاط ردق ىلع هتيهومع عافتنالا نم ةيهوم ىذ

 ةماقإو + ضرألا حلفو بطو ةسدنه نم نارمعلا هيلع موقي اه لك نأ

 بجاو س ةذوحلل ةياحو ىذألل اعفد ىلاعت هللا ليبس ىف داهجلاو ء عئاصملا

 لعفلاب ارداق تاك نم ىلع صوصقلا هجو ىلع بجاو وهو ء ةمآلا ىلع

 اهتدارإ ةلثمتم ةمآلا ىلع مومعلا ل+ بجاوو « رومألا هذه نم دحاو ىلع

 ليبق نم مومعلا ىلع امبوجوو ء اهرثش ىلع نيمئاقلاو <« اهرمأ ىلو ىف

 لهأ وه نمل رمأ لك ديسوتو « امابش نيب نم بهاوملا ىوذ نع فشكلا
 نأ نم ةيهوم ىذ لكل صرفلا ةئيبتب بهاوملا بامصأ نع فشكلاو « هل
 صرفلا ةئيبثل ليبسلا نأ نيملسملا ءاهقف ضعب ررق دقلو ء هتيهوم رهظت

 تركي ىلوألا ةلحرملا ملعتلاف « تاجرد ملعتلا نوكي نأ د يسجل

 ةلحرملا ىلإ لقتني نأل ةيقيقحلا ةيافككلا هدنع تناك نمو « اهلك ةم

 دنع فقو « ىلوألا ةلحرملا دنع هيهاوم هي تنقو نمو « 0

 قو ضرألا ىف مهديأب تولماعلا نوكي ءالؤه نف « نارمعلا هيلإ جاتمم رمأ

 كلذ ريغو ء مهسديأب عئاصملا ةرادإ فو « ةيوديلا تاعانصلا فو ء رجالا
 . ةيلاع ةينف كرادم ىلإ جات ال امم

 هجتي نآل ةيافكلا هدنع نوكت نم مهْف « ةيناثلا ةلحرملا تعطق اذإو

 صصختلا وأ « مولعلا نم ملع ىف نئغلا نوكي ثيح ةريخألا ةلحرملا ىلإ
 كلذ ريغو « ساتلا نيب لدعلا ةماقإ ىلع فوكعلا وأ 2 شويجلا ةدايق ىف

 زواج نع هتمه ترصق نمو « هيف نيصصختع الإ ةعاملا موقت ال امم
 هذه ىلع توكي نم ىلإ هيف ةمآلا جاتحن عضوم قف فقي هنإف « ةيناثلا ةلحرملا

 3 لامعألا نوصخحمو +« باسللا نوديقي نم لإ جاتحم نا رمعلاف ء ةلكاشلا

 ملعتلا هيف ىفكي + ال اع كللذ وحنو ٠ عئاصملا نويقارب نيتق عاتنص ىلإ جاتحمو

 . ىلوآلا ةلحرملا ف



 مل جفال

 تفشكو « ناسنإ لكل صرفلا تأيبن ماظنلا كلذ عبتا اذإ هنإو
 نم لامعألا نم ليلطخلا بلطي الو 3 هلهأ رغأ رمأ ملل عي و 03 بهاوملا

 , غ2 ةبافكلا هدنع تسل

 نع نيزجاعلل ةايللا بابسأ ليبست رقفلا جالع نمو عج *
 ةبهوم ىذ لكو لمعي نأ نم لمأعلا نكم دق ناك !ذإ هنإف بسكلا

 نأ نم سلا لقت مدقأ ؟ شويش كانه نإَف ها هتبهوم فشكتتا نأ نم
 تاللماص ةاحلا لإ نجس رخل نأ نع نيتترتأ نيفعضأ عاستو © !ولمعي

 ءالؤمل بتري نأ مالسإلا ىلع آقح ناكف لئاعلا اودقث ىاتيو ء تاحداك"

 لوسرو هللا دبع نب دمحم ل لاق دقف ء رصقي ملو لعف دقو < ةايحلا بابسأ

 توك نم ىأ 0 ةةاعو للف الك كرت نمو ء هتئرولف الام كرت نم د : هللا
 لام الو « مرعي ناك ايصعاششأ كلرت نمو ء هتئرو ىلع عزوي هنإف كلام نع

 امتإو «ء هيلع هتقفتو + هيلإ لوك نإ لاق م ركلا ادم نإف هلم نوققي

 قش ةلودلا تماق اذإ « لبقتسملا ةوق ىماتيلا نآل « هيلإ لوني متتيلا ناك

 لع وهو الماع الجر متي لك نم لعج ىلا ةيانعلا مهطعأو « مهياعد
 مالسإلا ماكحسأ نم ريبادتب نوكت هتقفن نآل « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنل
 لعمت الف قالعت ةثالث باوبأ نم نيجاتحملا ةجاح دس مالسإلا ربد دقو
 . دست من ةجاح رجاع ريقفل

 رقفلل لاملا تيب دراوم لك نإق ع لاملا تيب عيبانيلا هذه لوأو -ذ

 . ماظتناب اهم ىطعي نأ بجي اهنف قح

 ءاتيأ و نكاسملاو ءارققلا اهنم فرصلا نم ادعي ابنإف ةاكرلا م ؟
 « ابق مل دروم ال نكامأ ىف اوناكو « ملاومأ نع نع اوعطقنا نيذلا ليبسلا
 . ةاكزلا لام نم مهطعي نأ لالا تيب ىلع قحيف

 بيرقلا ىلع بجوأ مالسإلا نإف ءابراقألا تاققن ماظن قف - *
 . نجاعلا هبيرق ةقفل ىنغلا

 و م ؟ ةيئاقكسلا ضورفللا ىلع مالكلا دنع تاقئاوملا هياتكأ ىل ىطاشلا اذه نيب ()

 . ١؟1 ىلإ ١١6 نص



 دس شا[ د

 ءاش نإ اذه اناحع نم اهعضوم ىف ةثالثلا رومألا هذه نع ماكتنسو

 , ىلاعت هللا

 ةيلودلا ةلادعلا

 4 ءادتبا ةدوملا نم ساسأ ىلع ىه ريغو نيملسملا نيب ةقالعلا موقت -- 4

 ملو نيدلا ىف مولئافي مل نيذلا نع هللا غاي الا » : ىلاعت لاق كلدذلو

 * نيطسقملا بم هللا نإ « مهلإ ارطسقتو مهوربت نأ مرايد نم ةوجرع

 < مهولوت نأ رايد نم ٌموجرخأو « نيدلا ىف مولتاق نيذلا نع هللا عابني امنإ
 . « نوملاظلا مح كلتئذوأف موتي نمو

 "اذإ نكلو « نيبئس اك الاد ةيناسنإلا تثاقالعلا ساسأ يه ةدوملاف

 نإف رجتتشت ل وأ فريسلا ترجتشاو بورا تعقوو ء ةوادعلا تناك

 ,..نكت امهم !ولدعي نأ نيملسملا ىلعف ؛ اخ! لصيفلا ىه نوكت ةلادعلا

 .ىلع موق نآنش مكنم رج الو م : ىلاعت ّسلإ لاق كلذلو ء ةوادعلا ةسرد

 موقل ديدشلا مكضخب مكلمح ال ىأ « ىوقتلل برقأ وه اولدعا « اولدعت آلآ

 لولا هيف كلرتشي ىلاعت هللا هررق سدقم يد ةلادعلاف ؛ مق اولدعت الأ ىلع

 هلثع ءادتعالا هر بجوي ةلادعلا نوناق ناك اودتعا !ذإ كللذلو ٠ ودعلا عم

 !ودتعاف مكيلع ىدتعأ نف : ىلاعت للا لاق كلذلو ءاططش ريغ نم

 م اذإو « نيقتملا عم هللا نأ اوملعاو هللا اوقتاو مكيلع دتعأ ام لثع هيلع

 ء ةدعملا ثودعي منأ اوملع اذإ الإ لاتقلا قحح نيملسملل نكي عاودت

 ىح اورظتني نأ ذئ دنع نيملسملل مالسإلا غوسي.ال هنإف ةبهألا نوذخأيو

 جافدلا رخو ٠ مهوءدبي نأ لبق مولجاعي نأ مسلع لب ٠ مهلع اوضقني

 . ءادتعالا تارامأ ةحضاو ترهظ نإ اموجه ناك ام

 ءافولال مالسإلا بجوأ ةيلودلا ةئادملا قيقحم ليبس ىف هنإو 44

 .دهعلاب اوقوأو :للاعتو هناحبس لاق اذلو . مهئادعأ عم ادهع دقع اذإ دهعلاب
 هتاذ يف دهعلاب ءافولا تأ ىلإ مالسإلا راشأ دقلو . « الوثسم ناك دهعلا نإ
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 ىف ةحمرص دهعلاب ءاقواا تايآ نم ةيآ هذهو © هبوجو ف ددش اذلو . ةومت

 اوضقنت الو + مددهاع اذإ هللا دهعب اوفوكو ١» : ىلاعت لات دقف . انه و

 . نولعفت ام عي هللا نإ ليفك مكيلع هللا اعجب كقو اهديكوت دسعب تاعألا

 الخد يكناعأ نوذختت ًاثاكنأ ةرق دعب نع اهزغ تضقن ىئاك ةوئركت الو

 مككأ نايبلو عا هب هللا مكوابي امنإ © ةمأ نم ىلرأ ىح ةمأ توكت نأ مكاني

 نم لضي نكلو . ةدحاو ةءأ مكلعحل للاءاش ولو ءان وفات هيف متك"ام ةمايقلا موي

 مكتاعأ اوذهت# الو ه« نولمعت منك امع نلأعاو ع ءاثي نم ىلرعو ٠ ءاشي

 . هللا ليبس نع متددص امم ءوسلا اوقوذتو اهتوبث دعب مدق لزش مكنيب الخد

 ما ماظع بالع مكلو

03 

 : رومأ هدأ لع لدي سنلا آنه فار

 يفعل امد همس ند ياعت ءللآ ءهض ره قار يللا كهف نأ . اهوأ

 . ىاعت للا ءكاهع

 هضقني نم هبيش كالذلو + ةرسق همازتلاو ةرق هتاذ ى ديملا نأ : ابئاثو

 ركذر :؛ ةرغبص ءارجأ ىأ . ًاناكنأ هن مل الزغ لزغت ىلا ءاقمحلا لاح

 ةرق مللا ىو : ملسلل تيت دهعلاف . اهتوث دعب مدقلا للز هيف ثكتلا نأ

 . رمتسملا تايثلا اذ ةلازإ ضشلاو ل تاو

 ن ايس ناطلسلا ةرثكو ضرألا ةرثك نوكت نأ مسي ال هنأ : ابلاثو

 ىه ةمأ نركت نأ » : لاقف ء ةلطابلا ردغلا ثعاوب ركذ كالماو ء ردغتا

 . اضرأ عسوأو اددع رثكأ ىأ « ةنآ نم برأ

 دوهعلا نآل « ةلادع هتاذ ى دسهملاب ءاقولا ىف ديدعتلا اذه نإو م

 . دقاعتلا ةعيرش نوينوناقلا لوسقي اك ىهو ٠ اهعيزرتو قوقحلا يساقع ابف

 دهعلا فلا ال هنإو « ابلع لمتشا ىلا ةيسنلا ةلادعتا قيبطت ابل ءافوثاف

 نم ةبهأألا دخأو دادعتسالا نوكي نأ حامي الو ٠ ميمداج يم ثكنأا مهول

 ٠ اهباع تارامألا موقتو ةلايغلا ةبزا تبت نأ الإ ضال هتف ف ايس ردعلا



 تلا 2

 «ةيبيدحلا حلص دعب نكرشملا دادعتسا ىلا ىلا اوكش نيتمؤملا نأ ىور دقلوب
 . 4 ميلع هللا أونيعتساو 8 من اوفو : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 مهلإ كيني نأ بجو اهرداوب ترهظو ةئايخلا تارامأ تماق اذإ نكلو

 موق نم نفاق امإو ٠ ىلاعت هلوق هيلع لدام اذهو . كلذب اونلعيو يهدهع

 . كلذب نوئلعيو « مهدهع مهلإ دري ىأ وه ماوس ىلع مهملإ كيلا ةئايحس

 يناسنإلا تواعتلا

 ىلع اونواعت الو « ىوقتلاو رلأ ىلع !ونوامتو» : ىلاعت هللا لاق -. 45

 داحالاف ع ةيمالسإلا تاعمتخغلا لكأ ش ماع ًادبم اذهو « ناودعلاو مالا

 ىو « دئادشلا قو بركلا عقد ى ضعب عم مبضعب !ونواعتب نأ بج

 رع ىف دبعلا ماد ام دبعلا توعىق هللا » : لوقي علي ىنلاف « ملاصملا

 نم ةبررك ماسم نع جرف نم ::لاق مالسلاو ةالصلاهيلع هنأ درو دقلو (هيخأ

 رجلا بلج ق نواعتلاف ؛ ةرشالا برك نم ةبرك هنع هللا حرف ايندلآ برك

 1 . ةيمالسإلا قئاقحلا قف ررقع رمأ رشلا عفدو

 نواعتلا ىلع موقت نيجوزلا نيب ةقالعلاف ع ةرسألا ىف تبثي تواعتلا نإو

 ءةايحلا هذه رورح نع لظلاو نككسلا ىه ةأرملاو « ةايحسا هذه عطق ىف قلطملا

 لمحتملا وهو ؛ دئادشلا ف ىماوملا هنم ىه +« ةايحلا هذه ى يماخلا امل وهو

 ىلاعت هللا اهعد وأ ىبلا ةرعلا كالت ةباعر ىف نانواعتي امهو « دئادشلا هذجل

 فالتثالا حور ميف نايبريو « ةبيط ةلاص ةئشنت مبلاثشاي « دالوآلا ىهو

 ١ فلو فلأت عمتجملا ىف ةوق مهلم نوكتا ىح يعابجلالا

 وهو ء ثنواعتلا نم رحآآ ًاعون دجو هترسأ نمؤملا زواج اذإو ب كا

 قو « ريغلا قف مينواعيو مهساويو مهاعري نأ هيلعف « هنأ ريج عم نوايا

 هيلع ىبنلا رتعا دقلو ء مهرمأ حالصدب نوكيام الإ مه هنم نوككي الو« رشلا عفو

 هللا ود : مالسلاو ةالصلاهيلع لاق !ذلو « نامإلل انئاغراخلا ءاذيإ مالسلاو ةالصلا



0-35 1 7 

 هئئلذ لاق ؟ هللا لوسراي نم ليق ء نموبال لاو « نمؤب ال هللاو « نمؤيال

 هيلإ قأي ىذلا ىذالا ةبتأيسأ نمأي ال يأ و هقئاوب هراج نمأي ال ىذلإا

 رابخجلاو « ةعرزملا ىف راخلاو « رادلا ىف راخلا لمشي كلذ نإو ء هنم
 براقألاو نيدلاولا ىلإ ناسحإلا ىلاعت هللا ترق دقلو « رفس ق4 بكرلا ق

 لاقت غ راجلا ىلإ ناحالاب براقألا لإ ناسحالا نرقو + هللا ةدايعب

 ًاناسحإ نيدلاولابو < ًائيش هب !ركرشت الو هللا اوديعاو و : ىلاعت
 راسلاو + ىبرقلا ىذ راملاو نيكاسملاو ىاتيلاو ىبرقلا ىدذبو
 كلل رواجا وه بتنا راتلأو + « ليبسلا نب ءاو ينمخلاب بحاسصلاو ء بئملا

 بشللأ وذ راثطاو . ةرواأ يايسأ نم بيس يأ ٌُ وأ 1 كتكسم ل

 نورواجتي نم ناريخلا نم ربتعا دقل ىتح ء كرواجب نم رواجب ىذلا ىأ
 . توديزي وأ نيعبرألا دح ىلإ

 « هنع ىذألا علم اهاندأ ىتش عاونأب توكي راجلا لإ ناحإلا نإو

 لاومألا لالغتسا قف لماكلا نواعتلاو + ءارضلاو ءارسلا ىف هتكراشم اهالعأو

 عارز نيب نواعتلا ىلإ لصي ىتح + مسني ىلا اذه نإو ءا اهب عافتنالاو

 ع رغصلا عمتملا مسجعتي :. كلذيو « ةدحاولا قرسلا راهو ةدحاولا ةقطنملا

 . ملسلا نواحتلا نم ساسأ

 دقل يحن « هيلإ ءاصيإلا ق ددشو راخلاب ملَسو هيلع هللا لص ىص وأ دعلو
 هده نإو « هثرويس هنأ تننظ ىتح راحلاب ىيصوي ليرج لاز ام و : لاق
 .انرشأ اك" محتمل نيركن ىلإ لصت يت « اهاتعم ىف ةعساو ةيصولا

 راج هنوك فصوب رابلا وه قرقحلا هلم مدي ىدذلا راخلا نإو
 ءايبي رق ريغو بيرقو * ماس ريغو سم راج نيب كلذ ىف قرفال « « ًالاسنإو
 راوجلا قحح عم هل بيرلاو + مالسإلا ىح راوخطلا قح مبدل ملا نأ الإ مج

 هلأ ىلص ينل جدلا نأ سايع نبا نع راثألا ضعب ق درو كلذلو 0 ةبأ رشلا ى

 يم هل : راوذ ملسم راج + ماسقأ ةظالث لإ اريجلا مسق لسو هيلع

 راولإ قح 3 مكسم نادسو ْ ةبآرقلا ومحو 03 ماللصإلا محو 3 اولا

 . راوخلا يح هل ةلرشم راجو « مالسإلا محو



 ا عهامدع

 « رعصلا عما ميلم تركتي نيذلا تارجلا انزواجت اذإو 5م

 تواعتت « هنايني ساسأ نواعتلا ائدجوو « ةمآلا ىف ربكلا عمتملا اندجو

 عفري امدنع ةفلتتلا دوهطا كلت قالتنل + ةفلتخملا اهدوهعس ىف هقئاوط لك

 دنع ىقتلت ةفلتن رابغأ دوهجلا كالت نأكو 5 اهردك لعبو 3 ةمألا تأع

 . راعلا بيطأو بصمللا جتنت ليا « رده ءالإ ةيق بهذي ال دحاو بضم

 ةوغ عاررلا ةرهمو « ةرق عانصلا ةرهش « اباذ ى ةوق ةفئاط لكف

 ىوقلا هل لبعت اذكهو ,. ف راعم لاب ميمشبأ كوش ءايلعلاو > هن ءاعتم

 . ةرفاضتم ةنواعتم

 ةمألا ةوق رفاضتت فيك ةيعايجالا ةلادعلا ىف مالكلا دنع انركذ دقو

 كلذ نإو ء جتنتو فىرتو رهظت نأ نم ةبهوم ىذ لكل صرفلا ةئيبل

 , ربخلا ىلع رفاشتو ثواعت كش الي '

 بجيق < تايونعملا ف نوكي تايداملا ىف نوكي اك ةمآلا نواعت نإو

 ىلا نأ درو دقلو « ةليشفلا ةباغو مظلا منم ىلع عيمجلا لمعي نأ

 اذه ءارلاق « ًامولظم وأ ًاماظ كاخأ رصناو : لاق ملسو هيلع هللا لص

 هدقع ىذلا ءاخإلا دقعب ةعابلا ىف ىدامو ىدأ نواعت ركأ ىلا ذفن دقلو

 مهضعب راصنألا و ضعب عم مهضعب نيرجاهملا نيبو راصنألاو نيرجاهملا نيب

 نأ لبق ثرارتلل ًاببس تاك دقل ىح ةوق ىلا كلذل تاكو ؛ ضعب عم

 « كلذب فتكي ملو.ةمايقلا موي ىلإ دئالللا هميظنت ثيراوملا ماكحأ نآرقلا مظني

 « اهدقع قيثاوملاب نيملمملاو دوبلا نيب نواستلا ةنيدملا لح ذنم دقع لب

 درف « مهروهظ نم نيملسملا اوبرضي نأ اودارأو مهئاعأ ىف اوثكن ميلكلو

 . محروم ىف هديك ىلاعت هللا

 هلبق نم ةعيرش هغلبت مل « ةعاملا ىف نواعتلا نم ًادح غلب مالسإلا ثإو

 كلثذ لمس دقو « ايجاو نويدلا ءادأ ىف ثنواعتلا لعج. دقل < هدعب نع الو



 هلا 51 دع

 .نرزدلا دادس فراصملا هله نم لعج دقق « ةاكرلا فراصم نم افرصم
 فارسإ ريغ ى اهوضربقا نويد ءافو نع اوزجع نيذلا نيئادلا نع

 ى ابءامصأ اهلمحم ىلا نويدلا ددست فرصملا اذه نم هنإ ىلب « هفسالو
 اوماق ءالؤه نآل « اهئادأ ىلع نيرداق اوناك ولو « سانلا نيب حلصلا ليبس
 « نيرداق اوناك ولو « مهع ةبايلاب ءادالا ةلودلا لمحتتت ع ىعايسا رمأب

 زيزعلا دبع نب رمح ىلإ اكش ةيقيرفأب تاقدصلا لماع نأ كلذ ىف ىوربي هنإو
 هبتكف « هولم تاقدصلا لام ثيبو « تاقدصلا نم هيطعي ا ريقف دم ال هنأ

 ءلام تيب ف هنأ هيلإ اكش مث + دالسف 4 نديدملا نع نيدلا دباس هيلإ

 . « اهقتعأو اياقر رشا و : هلإ بتكف «ء الضف تاقدصلا

 .نأ بحي هنأ دج ةيناسنإلا ةعاهلا ىلإ ةمآلا نم انلقتنا نألو 5

 .سادلا ابمأ اي » : ىلاعت لاق اذلو « ىلاسنإلا عامجالا ساسأ نواعتلا نركي

 مكمركأ نإ © اوفراعتل لئابقو آبوعش م انلعجو ىتأو ركذ نم منقل انإ
 .طراعتلا عمو « فراعتلا ره ةيلودلا تاقالعلا ساسأف « ملاقتأ هللا دنع

 .ناك ةدحاو ةمأ ناسنإلا ىبب مالسإلا رتعا دقلو « رخلا ىلع نواعتلا نوكي

 ق قالتثت نأ بحي اهفالتخأ عمو « تفطخا اهكلو « نواعتت نأ بج

 ةدحاو ةمأ سادلا ناك م : ىلاعت لاق دقو . ماعلا ىناسنإلا نواعتلا ةيحان

 هنازملاو قحاب باتكلا مهعم لزنأو ٠ نيرذنمو نيرشيم نييبنلا هللا ثعبف
 ,نم هوتوأ نيذلا الإ هيف فاتخأ امو « هيف اوفلتخا ايف سانلا نيب مكحيل

 6 مهني ايغب تانيبلا مهبتءاج ام دعب

 امدنع ىلودلا دامتالا أدبم لسو هيلع هللا ىلص ىبتلل طفت دقلو هد
 هنورواجم اوناك نيذلا دوبلا عم انرشأ اك دقع دقف « ةئيدملا ىلإ رجاه
 ع ىلإ ةماقإو ءادعألا عفد ىف نيملسملا نيبو مهيب نواعتلا هساسأ ناك ؟آدهع

 اوضقن مهلكلو © ىملسلا شياعتلا ميا رصعلا فرع ىف ىمسب ام وأ
 لإ لرنأ امم كلذ ةبغم اولانف + امرك ذ امك اهماع ىلا اودهاع ىنأا مهد وهع

 . ةياصصأ ملسو هيلع هللا ىلص ىتتلا دي ىلع باقع نم مهب



 ملا ياي“ سس

 داجبإل ةيبرعلا لئابقلا عم تادهاعملا دقعي لسو هيلع هللا لص ناكو

 « رملا ىلع نواعت لك ذبح ناكو «ءةيناسنإلا ىلاعملا ءالعإل « ىاسنإ نولعت

 ةمركملا ةكم ىلإ يي بهذ دقلو « رشلا ىلع نواعت لك معنعو
 : لوقي وهو مهلإ ةملاسملا دي دف هعنم ديرت ًاشيرق نأ ملعف < اجاح

 . ؛ مهتبجأل مارحلا تببلل ةعفر هيف رمأ ىلإ ىتعد ولو

 عفد و «طيعضلا ةيامح ىلع نواعتلا ىلع مالسلاوةالصلا هيلع ثح ناك دّمتو

 ق دقع شيرقل ةفلح هرم نم نيرشعلا قف باش وهو رضح دقلو « ىوقلا
 فيعسلا نزصنيل شيرق نم تالاجر هيف دقاعت ناعدج نب هللا دبع راد

 لاق دقق < مالسإلا ىف هراثآ ترهظ اوورس كلذب رسف « ىروقلا ىلع

 رادب ترضح دقل » : ةتيدملا ىف مالسإلا رقتسا نأ دعب ملسو هيلع هللا لص
 لق ادب تيعد ىملو « معنلا رمح هب يليس ام ٠ 5-8 ثتاعدج نب هللا دبع

 . « تبجأل مالسإلا ىف

 برخلا أدبم عضو دق مالسإلا نوكي فيك : لئاق لوقي دقو - هو

 نأ ررقي كلذ عمو « اهرام هتباعصو ٍلسو هيلع هللا ىلص ىبتلا ضاخو

 نع باوخلا نإو « ناسنإلا ىب نيب نواعتلا ىه ةيناسنإلا ةقالعلا ساسأ

 «٠ اتارمم ىدحإو © نواعتلا ليبق نع ىه ةلداعلا بورحلا هذه نأ كلذ

 « ىوقتلاو ريلا ىلع نواعت وه انإو « ناودعلاو مثالا ىلع نواعتلا سيلف

 .بلاط ىلع ًافيس لسام مالسإلا نأو « ةيناسنإلا ةماركلا ىلع ةظفاحملاو

 ناكو « هيلع مشاغ ءادتعا ناك نكلو ؛ دحأ ىلع ىدتعاامو « قح

 « قحارون مهملإ لصي نأ مهوعنمو مهلع اوقيضو « مهاياعر اوقهرأ كولم
 .ناكف « اوضترا ىذلا نيدلاو « اوكردأ ىذلا قطاب اونمآ نم اولتقو

 .ةيركتملا بوعشلا كلت نع مفري ثأو « ملظلا ديك دري نأ « نواعتلا نوتات

 6 كلذل برخلا تناك دقو ء قاقرتسالاو ةيدوبعلا رين ةاغطلا

 برخلا نإ لب © توامعتلا نم نسل لاذكلإ هذه ىف توكسلا نإو

 .نيدهطضملل نيكم ابنآلو ؛ نيدلا ف ةنكفلل عنم اهنا © نواعتلا ىه ةئلداعلا

 .نيذلل نذأ » : هناحبس لاق كلذلو ء ةيرحلا مسن اومسنتي نأ نم
 .نم !وجرخأ نيدذلا « ريدقل مهرصت ىلع هللا إو ٠ اومللك مهنأب نولئاقي 5



 بس كيرا دس

 ممضعب ساتلا هللا عذد الواو « هللا ائبو !ولوقي نأ الإ قح ريغي مهرايد

 عا ريثك هللا مسا ابق ركاذي دجاسمو تاولصو عيبو عماوص تمدحهل ضعبب

 , © ريزعىرعل هللا نإ هرصني نم هللا نرصنيلو

 « ملَسو هيلع هللا ىلص دمحم اهالوت ىلا بورحلا هذه نأ نيكي اذبمو

 قفلسا ىلع نواعتلا ام ضرغلا ناك نايلسو دوادو ىسوم هلبق نم اهالوتو

 دياعم ىهو عما رصلاو عيبلا مديتق ٠ ضرأألا ف ةدايع تماق ام اهالول هنأو

 . نيملسملا كباعم ىهو دجاسملاو < ىراصتلا

 بارا اهعم ركذ انروصع ىف تركذ اذإ برخلا ةملك نإو  ه*
 لك نع قالطنالاو لالعالاو داسفلا رشنو « تامرخلا ةحايتساو رامدلاو

 لماخلاو هيرس ىف نمآلا اهرئارج فخؤيل هنإ ىبح ع ةيئاسنإلا طباورلا
 « فاعضلا ىرارذلا اهم مسي ال هنإو + ءىش ىف امهنيب قرف ال « هقيسل
 نوكي ء صخت الو معت اماليو نإ لب ء ضرألا نوحلفي نيذلا عارزلا الو
 نيبنلا بورح نكلو ٠ ءاوس ىلع مقسلا عضومو ءربلإ عضوم ىف ريمدتلا
 لتقب الف « ىرشتلا اهلظت ةلضاف ًابورح تناك نيحلاصلاو ءادبشلاو نشيدصلا و

 « ىذأب دي مييلإ دتمت الف لاعلاو عارزلا امأ « هرييدعب وأ هسفنب لتاقي نم الإ
 هللا ةكرب ىلع اوريس 0 : هشويج ضعبل مسو هيلع هللا ىلص لوقي كلذلو

 , ريجألا لماعلا وه فيسعلاو « ًافيسع الو ةأرمأ الو ًاديلو أولتقت ال

 ع« مهحم اهنودقعي ةدهاعملاب نواعتلا ىلإ نوعدي نوملسملا ناك دقلو

 اورطضا اذإ اوناك كلذلو ء نيهركم ال نيراتمم نيد هنوضتري مالسإلاب وأ
 ع ثالث لاصخ ىدحإ ىلإ اهوعد مهلع ىدتعي نآل ًاعنم ةلود ةمجاهم لإ

 ىلع ًانواعت الإ هتاذ ىف دهعلا سيلو « كلاتقلا امإو ء دهعلا امإو مالسإلا امإ

 نوددشي رمألا رلوأ ناكو + هباتكو رصعلا اذه ةساس رعي اك ىملسلا شياعتلا

 . هب اوطاحأو دلي لاوراس الك ةوعدلا هذه راركت ىلع هدارق لح ىف
 لامعأ نم « دغص و ىلع نيملسملا شويج تراغأ امدنع هنأ ثدح دقلو

 رمح لإ اوكشف « ثالثلا لاصتللا هذه ىدحإ ىلإ دئاقلا مهعدي مل دنقر مس



 1 ا

 قناتك كاتأ اذإ » : هل لوقي « دنقرم“ ىلا و ىلإ رمت بتتكف « زيرعلا دبع نبا

 نم برعلا جرخأف « مطل ىشق نإف « مهرمأ لإ رظايلف ىضاقلا مل سلجأف اذه.
 ةيمالسإلا شويخلا هتسج رخو « دنقرم» لهأل ىضاقلا ىفق دقو 6 مهر كسعم

 . دادس نم لاصتلا هده دئاقلا ضرعيل اهماع تلوتسا ىلا دالبلا نم.

 ةدرخاو ةمحرلا -

 « ةدوملاو ةمحرلا اهلك ةيناسنإلا تاقالعلا ساسأ مالسإلا ريشعأ ل م

 ةلصلا اهرتعا دقلو ٠ ةيناسنإلا تاقالعلا لكل لماش نولاق ةيناسنإلا ةدوملاف

 نلصتم اوناكأ ءاوس « ناسنإلا يب نم ضرألا هذه ىف نم لك طبر ىلا

 هب نيلصتم اوناكمأ « ةبارق وأ ةيجوز ء ةرسآلا طباور ىفهتقع صخشلاب
 عمتجا وأ + ربكلا و ريغصلا عمتمجما ىف ءاقللا ناك مأ « راوبلا كح

 مالسلا مالسإلا راعش لسو هيلع هللا لص ىبتلا ربتعا كالذلو ء ماعلا ىناسنإلا

 ىبتلا لاقف «ء مالسإلا نسحأ نع مالسلاو ةالصلا هيلع لئس دقف « ماعطلا ماحطإو

 تفرع نم ىلع مالسلا أرقت نأو ماعطلا ماطت نأ مالسإلا نسحأ » : مي ركلا

 مل نمو « هفرع نم ىلع مالسلا ىلي نأ لسملا ىلع قحف « فرعت مل نمو
 . هتدوم ردتسيلو « ةدوملاب هيلإ ىليل فرعي.

 ىلا ةدوملا عطقي هنأ دوحمللاو دانعلا هلعقي ام دشأ هلاحبس رشعا دقلو

 نيدحاتلا نأش ى ىلاعت لاق دقق ء اهلصوب ىلاعتو هلاحيس هللا رمأ

 لصوي نأ هب هللارمأ ام نوعطقيو هقاثيم دعب نم هللا دهع نوضقني نيذلاو و

 . «رادلا ءوس مللو ةنعللا مهلع كئنلوأ ء ضرأآلا ق نودسفيو

 « ةرسآلا ىل اهنم ىرقأ ةطبار الو « ةرسألا مك ةدوملا نإو -- 4

 : ىلاعت لاق اذلو ه ةرسألا مكحنال ةكحع ةقثوم نكت امهم نئاوقلاو مظنلاق

 مفي لعجو ابلإ !ونكستل اجاوزأ مكسفنأ نم يكل قلخ نأ هتايآ نعو د

 : نجوزلا نيب طبري ىذلا ىسمدقلا طابترالا ىف ىلاعت لاق دقو ؛ ةمحرو ةدوم

 ( ممعجسلا مالمإلا يظت 4 م)



 سس هك اة

 .تعطقت ةرسألا نب ةدوملا دست مل اذإو « نمل سابل منأو محل سأبل نع »

 « ةيجاوزلا ةقالعلا ءابلإ بجاولا ناك نيجورلا نيب ةدولا تمدع اذإف ءكافاص وأ

 . امهنيب ةمحرلاو ةدوملا ةداعإ ىلإ ليبس نكي مل نإ

 بيرقلا ىلعف . ضعب عم ميشعي براقألا نيب ةقالعلا ساسأ ةدوملا لعجو

 لاق !ذلو . ايلعو  اهعطقي نأ هبيرق لواح نإو ء ةدوملاب هبيرق لصي تأ

 هرثأ ق(حزهل أستيو و هقزر ىف هل كرابي نأ ركنم دارأ نم 0: سو هيلع هللا ىلص

 : مالسلا هيلع لاتف « ةعيطقلا دنع هر نمؤملا لصي نأب رمأو « هحر لصيلف

 . « ةعيطقلا دنع هحر لصي نم لصاولا انإ ء ءقاكملاب لصاولا سيلو

 امهم نرق الإ ةينادحولاب رمأو « هل رشلا نع ىللاعتو هتاحيم هللا ىبع امو

 هذه نم ةدحاو ةبآ دنع فقنلو - ىبرقلا ىوذ فلإو نيبرقألا ىلإ كاسل

 نيدلاولابو ه ًائيش هب اوكرشت الو كنأاوديعأو » : ىلاعت هلوق ىهو <« تايألا

 بنقا راثساو 5 ىرقلا ىذ راخخخاو ءنيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىددب و اناسحإ

 ان مكناعأ تكلم امو ؛ ليبسلا نياو بنحلاب يحاصلاو

 داوتم عمتجم ىلإ ةوعد نع انل شكت ةيآلا هذه دنع ةريصق ةفقو نإو

 . هيلإ سانلا برقأ ىلإ تاسحإلاب ءىدتبت .٠ هداحلآ ناسحالاو ةدوملا طبرت

 قلأو . ةدوملاب اوطبترا نإ عمتجلا ف ةوق نونوكيس نمي ناسحإلاب مث
 ءتاريجلاب مث < مييعارو مهلفاك اودقف نيذلا ىماتيلا رهو « اهم مهلإ عمتخملا

 + قيرطلا هي عطقنتا ىذلا ليبسلا نبا ىف الثم هلك ىلاستإلا عمتجلاب مث

 . هل ىوأم الو

 . يعاتيلاب ءاصيألا قا ددش دق هدحب < ممركلا تآرقثإ ف رظانلا نإو .. ةه

 ىلا حو 5 ايف ريبك ظح ميتيلل ناك الإ ناسحإلا اهيف ركذ ةبأ نع اق

 ةلزتم هل هلفكيو متبلا مركي نم ريتعأو « ميلا مارك 1 ىلع ملسو هيلع هنا ىلص

 اذكه ةنغلا ىف متيلا لفاكو انأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اذلو ء نيبنلا

 هتافو دعب ركذ بي ىأ « هرثأ ىف اني (1)

- 



 همه أ

 ,لص ىلا كرابو « ةدحاو ةنجلا ىف ةلزام ى امينأ ىلإ هعباصأ مضب راشأو
 هيف تيب رح و : مالسلا هيلع لاقف « مكي هيف مركي تيب لك ملسو هياع هلبأ

 . « هيلإ ءاسي ميتي هيف تيب نماسملا ىف تيب رشو « هيلإ نس ميتي

 هباوجلاو ؟ اذه ميتيلا مارك 1 ىلع مالسإلا ثح اذامل:لئاق لوقي دقو

 هزلكي ىذلا ىعارلا دقف ميقيلا نأل ٠ ةمحرأاو ناسحالاب هصخب هنأ كالذ نع

 شيعي ىلا ةعاملاب فالتئالا حور هيف.نايبري هاربأ ناك دقو « هوبأ وهو

 ةمحرأا عزاون هيف ثا رشي اثاك ىوبألا نطعلاو نانكلا يقيش امبأأ ذإ . ابف

 مل اذإف ١ ةاكاملا ةعيبطب راثيإلا بح هيف ناثعبي هل امهرائيإبو هريخب
 ران جرتخ هب نولصتي نمم ةفطاعلا ةميحرلا ةءالكلاب كلذ نع ضعتسي

 مهلإ رظنيف ءا ةمحرو ةدوم ةعماج مهم هطبرت هنأب سحمال ٠ سانلا نم
 قوق هيف لعمال امهالكو ء صبرأملا ودعلا رظن وأ « رذحلا نئاكلا رظن

 مارج توبكتري نيذلا رثكأف ٠ ةمداه ةوق هنم نوكت ةيناثلا ىو « ةلماع

 .ةمحرلا اوقوذي مل نوذوبنم مهل « مبنم ةرفنلاب نوسع نيذلا نم عمتما ق

 توسع مهنأ ذإ « ابق ةدوم ال ةوادع ةرظن عمتمملا ىلإ اورظنف « مه ربغ نم

 « كلذل ةضرع ىماتيلاو . مهظفل امب هومحري ملف ء ءادتبا مهلظفل هنأب

 .قىلي. ةدوملاب ميف ةفلآلا تطاوع ىمتيو « مهم نأ عمتجما ىلع ًاقح ناكف

 هحسمب مل ميقي سأر حسم نم« : مالسلا ةالصلا هيلع لاق دقلو « اجب مهلإ
 .4 تانسح هدي ابلع رمث ةرعش لكب ناك هللالإ

 لب + ةدحاولا ةمآلا ءانبآل ةبسنلاب :ةبجاو تسيل ةدوملا نإو 5

 < مهوداعي ملو + نيملسملا ىلع !ودتعيول اوماد ام نيدلا ىف نفلاخملل ةبجاو ىه
 ةلماعم ىف ماعلا نوناقلا ىهو « ةقيقحلا كلت ىلاعتو هناحبس هللا نيي دقلو

 ملو + نيدلا ىف مك ولئاقي مل نيذلا نع هللا مكابي ال 0 مه ريغل نينمؤملا

 « نيطسقملا بحم هللا نإ مبلإ اوطسقتو هور نأ مك رايد نم مك وجرخم
 هلأ مكرايد نم مك وجر خأو نيدلا ىف مكولتاق نيذلا نع هللا مك امني اغا

 . : نوملاظلا مه كتلوأف مشوتي نمو ء مهولوت



 بمال

 : ملظي ملو دقعي ىل ماداع نمؤملا ريثلو نمؤملل تباث ريلاف

 تلت ًاشيرف نأ ملسو هياع هللا ىلص ىبنلا غلب ةيييدخللا ةدم ق هئإو
0 

 نايفس قأ ىلإ رانيد ةئايسمح ةعتلب ىأ نب بطاح عم لسرأف : ةعئاس

 ةعبات

 م

 5 - ضشيرق ءارمعف ىلع اهيعزويو « آرب اهل ىرتشيل برع نبأ

 نيلرشملا ىح
 نيلتاقملا ريغ امأ ها طلقف ( نيلتاقملا حم ةدوملا عطقنت بريا ءاتثأ ق هنأو

 ةدرملا عطقتال هنإف كلا ريشالا عاونأ ن نم عون ىأب لاتقلاق ارك ريشي م نمم

 هب رخخأ م مأيق علم ال كلذدلو : ةدوملا بايسأ تما نإ نىملسملا ىبو ميدي

 ثوميقي نيذلا مه نونمأتسملاو * ةيراجلا ةلودلا راجت نم نيتماتسم دوجو 062

 . نامألا دصقل ةمولعم ةنم ةيمالسإلا ةئودلا

 مه ريغو نيملسملانبي لصتملا دولا رهاظم نم آرهظم ةراجتلا تناك ذِإو

 عئاضبلا لقت زوجم هنأ ةفيح وبأ ررق دقلو + برحلا ةدم ىف عطقنتال اهنإق
 ديدخلا الإ ءىش لقن متعالو + برحلا ةدم ىف ءادعألا رايد ىلإ ةيمالسإلا

 تاروقألا نآل تاوقألاو ديدحلا عنميىعفاشلا لاقو « حالسلا هنم ذخستي هنإف

 . حالسلا هنم ذخخؤي ديدلاو < ةوق ابنم لختت"

 نيلتاقملا عم الإ برحلا ءانثأ ق ةدوملا عطقبال مالسإلا نأ ةصالخلاو

 مل ئأرال هنأ ضرفي هنإف مه ريغ امأ « لاعقلا ق ىأر مل نم وأ لعفلاب

 « ةمحرلاو ةدوملا مبع مطقنت الو © توراضيال كللذلو ء ءادتعالا فا

 ةيردلاوماسنلا لتقزع برشا ى ملسو هيلع هللا للص ىبتلا ىبت اذه ءادسبوب

 ءافسعلا لتق نع ىبن انك ؛ لاتقلا ىف مه ىأر ال نمو نيافلا تويشلاو.

 دقو « نولئتاقيال نيذلا بوعشلا ةماع - نم مديد عارزلاو < لالا
 . لاعقلا درقو نون 2

 مك تاسنإلا ىب طب رث ىلا ةطبأ ولأ ىح ةدوملا تناك اذإو هاب

 تلذدلو 3 اهم زالت ىحو : ارم ثيعبلت ان ةمح رلأ تإف نايدآلا رئاسو ماسلا

 : مالسلا ةالصلا هيلع لاق دقلو « عابتالا بصجأو ًايمالسإ ًانوناق ةمحرلا تناك



 دبا شت دل

 نومحارأا » : ماسو هيلع هللا ىلح لاقو « ىش نم الإ ةمحرلا عزنتالو
 . 4 ءايسلا ىف نم مكمحري ضرألا ق نم اومحرا « نمح رلأ مهمح ري

 لب ٠١ طقق ةيصخشلا ةئفشلا كلت ىه مالسإلا الطي ىلا ةمحرلا تسيلو

 دصقم ىهو + ةماعلاب ةمحرلا لمشتو + كلذ لمشت مالسإلا ةمحر نإ

 «نيملاعلل ةمحر الإ كاتلسرأ امو و : ىلاعت لاق كلذلو «٠ لعألا مالسإلا

 ضعب لاقف + ةمحرلا ىلع ثحلا نم ملسو هيلع هللا ىلع ىبنلا رثكأ دقلو

 ةالصلا هيلع لاقق « اندالوأو انجاوزأ محرن انإ هللا لوسراي : ةباحصلا

 , ةماعلا ةمحر ديرأ انإ «٠ ديرأ اذه اع : مالملاو

 ء لدعلا ةماقإ بجوت ىلعألا مالسإلا دصقم ىه ىلا ةماعلا ةمحرو

 ةعايللاب ةمحرلا نإَف « ةمحرلا نم وه ماتبعم قدأ ىف لدعلا نأ ىرت كلذلو

 ةمحارلا نم وه صاصقلا نإو + ملاظلا نم مولظملل فصتني نأ بجوت

 ىلوأ اي ةايح صاصتقلا ىف كلو » : ىلاعتو هتاحبس لاق اذلو ع ةيلاعلا

 ابق .صخشلا نمأي ةثداه ةديعس ةاحس هيف صاصقلا ناك اذإو ءا« بايلألا

 1 00 . ةمحرلا نم كلذ نإف ء هدلوو هسقن ىلع

 لدعلا : لاقف ء لدعلا عم قفتت ال ةمحرلا نأ ءالعلا صعب نظ دقلو
 ةمالس ةميلس ىلوألا ةيضقلا نإو « لدعلا قوف ةمحرلاو ٠ نوناقلا قوف
 ةمداحت تسيل ةلادعلاو « ةلادعلا ةمدخل تءاج ةيرشيلا نيناوقلاف « ةقلطم

 نكلو « ةلادعلل حوطت ىتح نياوقلا-_صوصن لوؤت كلذلو « نيناوقل
 ةمحرلا عم قافتالا مامت قفتت ةيقيقحلا ةلادعلا نإف : ةميلس ريغ ةيناثلا ةيضقلا
 « ةعايللا ىلع ةوسقلا عاونأ دشأ اهايانث ىف خت ئمرغاب ةقفشلا تإو « ةيقيقحلا

 ىلع ةقفشلا نإو « عدار مل نوكيالو « مارجإلا ىلع ذاذشلا عجشت اهنأل
 ىلاعت لاق كلذلو هء ةمحسر اهمسي لو ةفأر مركلا نآرقلا اهامس نيمرجغا

 منك نإ « هللا نيد ىف ةفأر امبم مافخأت الو » : ةينارلاو ىازلا باقع 5

 . «رخخألا مويلاو هللأب نونمؤت ا
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 : لاقف ؛ ةانحلاب ةقشعلا نع راسو هيلع هللأ ىلع ىنلا 0 ىاعملا هذّطو

 . ةلداعلا ةحرلا تولاق هيضعشا٠ كلذو « ” مح ريال مه ريال نم +

 ذاسفلا عفدو ةحاصملا م ه

 لوص رلل ايلك مريجلا رفاضتتو « ةطيار ةياغ نإ هه عاوجأ لكاس مم

 + ىشلا بنجتو رخلا لعق ىه ةيلاعلا ةيناسنإلا ةياغلاو ء ةاغلا هلسم لإ

 رشلا نع داعتبالاو « ايعاتجا ساسأ رفا تلمع الإ ةليفاف ةعاج نم امو

 ىذلا نأزملا وه امو «ء رشلا وه امو ؟ رخلا وه ام نكلو . اهداعلا رصنع

 دقلو . ًاثيدحو اعدق كلذ ىف ءاملعلا ىفاش دقل * بيطلا نم ثييفلا نمَتي هب

 روصحلا نم رصع ىف فلتخال ىلخلا نازملا نأ ىلع ثيدحلاو مدقلا عم أرقفتا

 نازيملا فلتممال نكلو تاتوزوملا ىف تايقرتلا فلتتك دق .ارخألا ىق هنع

 ةسدئطا وأ هباسحلا دعارق نإ لاقي نأ الإ مهللا ٠ تايلكلا فلتختالو

 لطابلاو قحلا سايقم كلفكو «ء ايقعي قف ةلطاب لاوحألا صضعب ىف ةحي

 نكم يذلا نازملا ةقبقح ف روصعلا مدقأ نم ةقسالفلا فلتخا نكلو

 وه سايقملا تإ : لاق قي رقفعدابعلا لاعفأل ةيقلمللا ملل ًاطباض توك نأ

 ةلادعلاو ةفرعملا : ةعبرأ لئاضفلا لوصأ نإ:لاق قيرفو ء قلطملا لاكل

 يف رفو ٠ ةحدحملا ةفرعلا وه سيقما تاعلاق قيرقو . ةقعلاو ةعاجمشلاو

 8 نكتبذ و قيل ططسو ةليضفلاق 3 لادععالا رش سايقملا تإ:لاق

 ددع ريكأل نكمم عفن ريكأ هيف نوكي ىذلا رمألا وه ركلا وأ ةليشفلا توكت

 « ماتنب ناي زيلجتإلا ناقرسليفلا ةرسخألا روصعلا ف بهذملا !ذه ررق دقلو



 تعا © ها نب

 هريتعأو < ليم تراوتسا نوجو ءرشلاو رخلل ألا رمو نينا وقلل الصأ هريععاو

 . لضافلا عامجالاو قالسخألا نأ ريم

 ةذللاو ء ةيسللاو ةيونعملا ةدللا ىه عامجالل ًاساسأ ررقت ىلا ةعفتملا نإو

 .دسافملا نم ةيئاحلا تاذللا ابكلو - ىسفنلا ىوملا تسيلف . ةلجلالاو ةلجاعلا

 قا تماذنلا مسأو « ليقتسملاو رضاخلا ابق ظحالب ىلاو . اليوط ىبت ىلاو

 نوعي ماقملا اذه ىف لوقيو « نيرخآلل عفن هيف ناك اذإ ًايونعم ناكام اذه

 : ةعفتملا ةلاسر قف ليم تراوتسا

 ٠ ةداعسلا نم هبيصن نع ىللختلا ىلع ناسنإلا ردقي نأ لبلا نم نإو

 تنإؤو . ابسفتل ةياغ تسيل اهنأل : ةياغل نوكت نأ دبال ةيحضتلا هذه نكلو

 له لأسن انإف . ةليضفلا وهو ابنم قرأ ءىش لب - ةداعسلا اهتباغ نإ ليق
 نم ىلع رفوت اهنأ دقتعي مل نإ « ةيحضتلا هذه دهازلا وأ لطبلا ىنأي نأ نكمب

 ىأيال هسفن ةداعسل هكرت نأ نظ ول ابتأي نأ نكمم لهو « اهلثم ةيحصضت هادع

 لك نإ ؟! ابنم هبيصت لثم ةايحملا نم هييصن لعجت امإو « ريخا ناسلإل ةرمتب

 اذه ناك !ذإ نوكي امنإ « ةايحلا تاذل مبسفتأ نومرحم نم هلاني ىذلا فرشلا

 ىأل هسنن مرح نم امأ « ايندلا هذه ىف مهتداعسب نيرخآلا حتت اببس نام رش

 ىلع اليلد نوكي نأ نكمم ؟ معن ؟ مارتحالا نم ايش قحتسي الف رحتآ ببس

 نأ ىغيلب امل الاثم نوكي ال كلش رغ نم هتكلو « لمعلا ىلع ناسنإلا ةردق

 نكمم قيرط نسحأ نأ اهباظن ضعضو ايندلا صقن ىلإ عجري ام هنإ « لمعي
 ةيحضت هنداعس ةيحيضت وه ةداعسلا نع هرغ ةدعاسم ىلإ هكلسي نأ ناسنإلا

 كلتث دادعتسالا نأ ررقأ ىنإف صقتنلا اذه ىف ايئدلا تماد ام نكلو « ةمات
 . (6)9 ناسنإلا ىف دجوت نأ نكم ةليضضف رك ةيحضتلا

 انه ىو ( اشي ) تاكرب فطاع دم موس رملا ريظملا انذاتسأ ةسسرت ةعفتملا ةلاسر )١(

 . ةداعسلل ًاقيرطا نوككي فيكو ةليسفف ناوككي ىمو دعزلأ ىف ميق كح ها



 بما ©[

 هاني لك“ ىم ةياغلا نأ ىلإ ةيقسلفلا تاحمللا هذه نم ىبلتو ه 8

 .ضوهلل ةفدا رم ةعفملا تسيلو - خوممملا ةعفتم وأ ةحدلصملا ىح قلن ىعاوجلا

 نوكي اذسو . ةيصخشلا ةيئانألا ةيوراعو . ًايسفن ًافارحما نركي دق ىوطلا نأل
 ةعفملا ىه انه انهن اك قالضألا ىف ةدوصتملا ةعفنملا نأل ١ ةعفتملل اسضقانم
 3 ىهو . نكم رباق ركأأب : ىعاتجإلا ءانبلا ىف ددع ريكأ ىلع دوعت ىلا
 ءارهألا نإف كلذ قوفو - ةيصخش ةرْثأ تسيلو < راثإ اهاو حسأ رثكأ

 ىعملا اذبم ةعشملا اهيب ؛ عمت ةدحو كانت ىلا ىه ةيصخشلا تاعزتلاو

 شيعي هتأب هيف ءىرمأ لك سمئو . هيف طباورلا ىوقثو همحدت ىعامجالا
 ةايح عمتمملا ايحم نأ ىف هتاذلو هتايح نآبو . هسفنل شيعي امم رثكأ هريغل

 . ةيقيقح ةداعم نانإ لكل ابن ترفاوت دق « ةكينه ةديعس

 ئارقلا ماكحلألا ىف ةيعامجالا سسألا نأ تبثأ ءارقتسالا نتإو

 ةداعسلا نم رادقم ريكأب عمتخلا مهلظي نمم ددع ريكأل ةحلصملا ىلع موقت

 اودري نأ ماللسإلا ءاهقق عاطتسا دقو ؛ رشلا قئاوب عفدو « ةيحورلاو ةيسلا

 موقت ىبح . ابلع ةظفاحما بجن رومأ ةسمحخ ىلإ ةيعاوجالا حئاصملا لوصأ

 ملأ فل ءاوق لكي بلا هجن ىبحو ؛ هجو لك 4 ىلع ةيعامجالا تاقالعلا

 ع ققعلا ظفحو . سفنلا ظفح :ىه ةسملا رومألا كلتو + ةيامع

 ورمألا هذه ىف حلاصملا راصمما نإو .لاملا ظفحو «ء نيدلا ظفحو - لسثلا
 هتياغ لع نأ بحي لضاف عمتجم لك نألو ء ابلع تينب ايندلا نأل ةسمغلا

 ع اهقيفحت و امملع ةظفاعملا ىلإ هجستن عستحلا ىوق نإو « ابلع ةظفاحما ايلعلا
 كللذلو - ررضلل حلاصملا هذهنم ةحلصم ض رعت ىلا ةيعامجالا تافآآلا عفدو

 نيرمأ ىلع ىمالسإلا عرشلا ,ص رح

 . عمتملا ىف نكمم ددع ريك ل ةعشملا بلج : اهدحأ

 ةعفنملا بلج ىلع مدقم ررسفلا عفد نأررقو « ررضلا عفد : امهناثو |

 تبلغ اذإو م امهنيب حضاو توافت نكي مل وأ « ررضلا عم م ةعفتملا تواست !ذإ



 ىلا كا سس

 .ى دعي اهعنم نأل « ةحلصملا تمدق حضاأو رييك ردقب ررضلا ىلع ةحلصملا

 : ريبكلا ررضلا متم ليبس ق لمتحم ريغصلا ررضلاو اريك اررض هئأذ

 5 ةعركلا ةريزعلا ةايحلا لع ةظفاخإ يه سفنأا ىلع ةظفاناو نا

 ءارزجأ نم ءرج ىأ وأ فارطألا وأ سفنلا ىلع ءادتعالا عئم امق لخديو

 نطاوم نع داعتبالاو ع ةماركلاو ةعمسلا ىلع ةظفاحلا ىف للي اك: مسلبأ

 ةيرحو . ةيصخعشلا ةيريلأ ىلع ةظفاحلا ءسفنلا ىلع ةظفاغلا نمو + ةلاهإلا

 « لاقتنالاو ةماقإلا ةيرحو : داقتعالاو ىأرلاو ركفلا ةيرحو : لمعلا

 لوازت ىلا ةرحلا ةيناسنإلا ةايحلا تاهوقم نم هيف ةبرخلا نعت امن كلذ رضشو

 ةلداعلا نينارقلاو ىمالسإلا عراشلا نإو « لضاقلا ممتحملا ةرئاد ىف اهطاشن
 نم هنأ ْذإ « ابف ةماركلا رهاظمو + سفنلا ةيالس تايوقع تعضو دق

 ىلا اهرهاظم٠نم رهظم ىأ ىف سفنلا ىلع ءادتعالا عنم ىعامجالا بجاولا

 عضوت نأ بجم كلذ ىلعو 2« تواغي ابلع ءادتعالا نأ ديب « اهانيب
 دشأ هتبوقع اهتاذ ةايحلأ ىلع ءادتعالاف ء توافتلا كلذ رادقم تابوقع

 لاق كلذلو ء باقعلا ديدشتب الإ عمعحملا ق هعفدل ليبسال هنأل « تابوتعلا

 .هتيبثت رمأ ىلع ءادتعا نوككي اهو 4 ةأيح صاصقلا ىف كلو م : ىلاعت هللا

 .لع ءادتعالا# قيض قف نوكت لب ةزع قف نوكتال نكلو ء ةايحلا هعم

 « ىزلاب ىمرلاك ةلضافلا قالخألا عم قانتي رمأب ىمرلا وأ بسلاب ةماركلا

 اهعفد نآلو ء عمتجملل لقأ ابق ءاذيإلا نأل ىلوألا نود نركت هتبوقع نإف

 . باقعلا نم ريبك ردق ىلإ جاتحيال

 لمت ةفآ هلانت نأ نم هيلع ةظفاحلا . ىه لقعلا ىلع ةظفاخخاو .. 59

 . ىذأو رش ردصمو عستخملا ىلع ًاثبع ةيص-أس

 : ثالث حاون ىلإ هجتت لقعلا ىلع ةظفاحماو

 ريكلا رصانعب هدمب ايلس عمتجملا ءاضعأ نم وضع لك نوكي نأ  الوأ
 -ةنبل «رابتعاب وه لب « هبحاصل ًاصلاخ اقح سيل نآاسنإ لك لقع نإف « عفنلاو



 م كر سس

 لع امس ناكف + هيف لالخ دادس ملسلا هلفعب ىلوتي عيت كلذ حرص ف

 .هئانب ف ًارصنع دعي ىذلا لقعلا كلذ ةمالس ىلع لمعلا ىلوتي نأ هلك عمتخما

 ةعايجلا ىلع ًائبع وه نوكي تاق 1] هلقع ض رعي نم نأ  ةيناثلا ةيحاتلا

 هلقع دّقعي نع نإ لب + طقف الماع ًارصنع عمتجملا دقفي ملف . ائرشأ اك

 .صقخش ىل 15 لشعا ىلع ظفاحن نأ اذه عمتجا نس نم نأو : ؛ اليقم ًاكبع نوكي

 , ىعايجالا عانبلا ةبايلس تافيلكتلاو ءابحألا| كد زت نأ نم نم معتم ةظفامح.

 كللذ عفدل ليبسال و هاذأ يدع هلقفع باصب نم نأ ةثلاثلا ةيحانلاو

 ضصخشش لك عتمو ؛ هيلع ةلشفاحماب الإ لدتعلاب ةفآ لوزت دنع عقوتملا ىذألا

 . ىذألا ىلإ يدؤي امم

 ى رثؤي نأ هنأث نمامع لكو « رمحلا مالسإلا مرح كلذ لجأ نم

 تناك مأ « تابورشم تناكأ ءاوس تاردختلا عاونأ لكف : اهرثأت لقعلا
 ابن ؟ ًاديدش ًاباقع تاردخملل عضوو 0 مالسإللا ىف عمرحم تءابو رشم ريغ

 كلذ ىف اهلثمو ء هيف ةدوملا لابح عطقت عمتمملا ف لوقعلا دسفت اهنأ قو
 رمهفكا اغا + ىلاعت لاق ء ةدحاو ةيأ ىف امهمب رحن عمججا كللذاو ء رسيملا

 مكلعل هوينتجاف ناطيشلا لمع نم سجر مالزألاو باصنألاو رسيملاو

 رمشللا ئق ءاضغلاو ةوادعلا مكشي عقوي نأ تاطيشلا ديري اعإ + نوحلفت

 ه4 نربتع مثأ لهف ةداصلا نعو هللأ ركذ نع مدصيو ءرسيملاو

 باقع اهو ءا انهو اك ةعئاشلا تاردغملا كلن لثم اذه قف رمفلا لثمو
 تاردخلا ىلع بقاعت ةرضاحلا نئتاوقلاو « مالسإلا هررق ىذلا رسل

 ؛« ةيقطنم نكت ملف : رمحللا ىلع بقاعق الو ء نيفروملاو نويفآلاو شيشخلاكأ
 ادهايهشو ع يع هنم سانلا بعي ريخألا ك رثتو ء نيلثملا دحأ ىلع بقاعت ذإ

 . رخل تبثي نيلملا دحأل تبني ام نأ نم ةيلقعلا تاررقملا فلاخم

 ثيحم « قاسإإلا عوتلا ىلع ةظفاحلا ىهو : لسنلا ىلع ةظفاحناو 5#
 ةظحالمو ىعاهجسالا فل انلا ساسأ ىلع تيبر دق ةيناسنإلا لايجلألا توك“:



 2 ا

 « هقلخخ ىو هنيد فو هلقع ىفلو همسج قى ًايوق ليلا نوكي نأو « ريغلا قح

 دلو لكل ناك اذإ الإو ع هيوبأ نيب لفطلا ىلر اذإ الإ نوكي ال كلذ نإو

 جاوزلا ظنت بيرالب ىفتقي اذه نإو ع هاعريو هيلع ونحو هيمح ءىاك

 فطاوعلا لك امف ىلرتت ةيوبأ ةياعر لفكيو « ًايوق السن لغكي ايلظنت
 رسمألا طبخ ىف ةفلألا كلت ءىدتبتو « ةيعاتجالا ةفلألا نوكت ىتلا ةينانإلا

 نبال حسنمتف « اهلك ةيئاسنإلا ىلإ ىدعتت مث « ةعايجلا طيح ىلإ ىدعتت مث
 , توكي أو ناك ثيح ناسنإلا

 عئمو ء ةيجورلا ةايحلأ ىمحو ء جاورتا ماكحأ مالسإلا من كلذلو

 لسنلا ىلع ةظفاحملا نإو « ءادتعالا عاونأ نم عون ىأب ابلع ءادتعالا
 7 0 ا ةشحافلاب ناكأ ءاوس ضارعألا ىلع ءادتعالا معتم تفتكا

 املا عمتما ىف ةسشحافلا ةعاشإ هتأش نم ذإ ؛ ىرئاب فذقلاب ناك
 0 للا اهعد وأ ىتلا ةيتاسنإلا ةنامألا ىلع ءادتعا ةشحافلا نآأل عمدت
 سنا ءانف منعم ىذلا دلاوتلاو للا اهم ثنوكيل « ةأرملاو لجرلا مسج

 لسنلاو . ىرقبو لدنلا رثكيف ةلهس ةئينه ةشيع شيعي هلعجو « ىرشبلا
 . هدجوت ال ةورثلاو « ةورللا دجوي وهف « ةوقو ةورث هتاذ ىف

 ةأرااو لجرلا نيب ةقالعلا ساسأ ناك اذإ ارثك ايوق لسنلا نوكي الو

 . هلظب لظتسيو « نيدلا هكرابي ىدذلا جاوزلا ريغ

 جورلا فز ىنرلا دشأو ء ىتزلا ةبوقع ىف ىمالسإلا عراشلا ددش كلذلو
 . هيف لهاستلا ىلإ ليبس الو + لستلا ىلع رشايم ءادتعا هناأل + ةجورلا وأ
 ىلا ىلع ماللسإلا بقاع انتو :« نيس و زتملا ريغ نم يرثا باعع اذه نودو

 ىلع ضرح امجو « ةبشلا ريكي امعو .٠ هيلإ ةعيرذ نوكي ام لع ًاضيأ بقاع
 ىأ « ةدلج نينامث كلذ ةبوقع لعجو ء ىنزلاب نومري نيذلا بقاعيف : قسعلا
 كتهو ىزلاب ىمارتلا نآل اذهو ء ةدلج نيرشعي هسفن ىلزلا ةبوشع نم ل اق
 اذكهو « لضافلا عمتخملا ىف ةشحافلا ةعاشإ ىلإ ىدؤي لوقلاب ضا رغألا



 سيما "48 د

 ىلا ةليذرلا كللت نم عمتملا ةياحو ء بسنلاو لسفلا ةياح ىلع مالسإلا لمح

 . ضرأآلا لهأو ءايسلا لهأ اذ بضغي

 : ةمداطلا تءاباعدلا نم دئاقعلا ةياحن نوكت : نيدلا ىلع ةظفاحملا "54

 هل نم نأ ةيمالسالا تاررقملا نم هنإف ء نيدلا ناك آيأ ٠ ىيدلا لالعتالاو

 نصحو ء حور طيار نيدلا نأل كلذو ءهلنيدال نمم ريخ ةيسومملا ولو نيد
 « ةيعامجالا ةقلآلا عطقي وأ رضيو ىذؤي اهف ىد رثي نأ نم نيدتملا منع ىسفن

 ناسنإلا ةصاخش ناك اذإو,ناويلا رئاس نب نم ناسنإلا ةصاخ ىيدتلا نأل

 دوجرلا اذه ىف قئاقملا فرشأو ةيناسنإلا ىناعملا سدقأل ةيامح هتياسف

 ؛ ءايسلا ىلإ ضرأآلا نبا نم ثعبتملا رونلا وهو « قلادكلاب قولخلا ةلص وه
 لات لاق اك . داقتعالا ةيرح رفاوتت نأو ٠ هتياح نم دبال ناكف

 ىف ةندقلا ترصعا دقلو < « ىغلا نم دشرلا نيبت دق نيدلا ىف هاركإإ ال»

 «ء دشأ وأ هلتقك توكب هنيد ىف هنتفف أرمأ قحرأ نف لئقلا نم دشأ نيدلا

 ىلاعت لاق !للو + رحلا نيدتلا وهو « ناسنإلا قام سدقأ ىف هباصأ هنأل

 . 2 لعقلا نم دشأ ةنتفلاو و نيدلا ىف ةعقلا ىف

 عا داحلألا نيب فلو, نيد ريغ نم شيعت ال ةلضافلا تاعاهللا نإو

 ًاماحدزاو ةدام ةايحلا مهفي الو ء ايلعلا ةيماسلا ىاعملا رمك هجتت آعيمح اهلعجمو
 ةيداملا هذه ءارو نم نانوكي ءاقشلاو ةرفنلا نإف + ابلط ىف اعزانتو اوح

 . ةلضافلا قالخألا هينبت ام لك مدهت ىتلا

 ةقرسلاب هيلع ءادتعالا متع توكت : كلاما ىلع ةظفاحملا . كه

 بصتنلاو ريرغتلاو ةوشرلا عنمو + لطابلاب سانلا لاومأ لكأو ء بصغلا وأ
 « هتيمنت ىلع لمعلاب,ن وكت كلذ نورك ا" لاملا ىلع ةظفاحملاو « لابتسالاو

 ةعابللا ةورث قى ديزيو سئياس جاتنإلا ىلع ةظفاحملاو « لدعلاب هعيزوتو

 هعشوب لاملا ىلع ةظفاحللا نوكتو « فيح الو ططش ريغ نم داحلالاو

 . هتيمتئو هتيامح عيطتست ىتلا ةيرقلا ىديألا ىف



 سمع 819 مس

 تناكو « لارمألا لع ءادتعالل ةعئاملا ةرجارلا تابوقعلا تعبمتو دقو

 لاملل عايض ابنآل ء باقع ىسقأ ةقرسدلل عضوق ءادتعالا ةوق بيتر |ةبئرم

 دحأ علطي ال ثيح ةيفغخ ذخأي قراسلا نأ ذإ « تابثإلا نكمم ال ثيح

 هتاذ عيورتلا اذه نإو ع سانلا سوفن ق علملاب قليو « نينمألا خوريو

 ةريعلا تسيلو + لوألا باقعلا قحتسي هتاذ لاملا عايضو . ًاباقع قحتسي

 ةقرسلا نودو ء حرف نم سانلاب لزنأ ام رادقم ةرعلا امنإ ع« قرم ام ةميقب

 نأ نكم ًانلع لالا ذنأو « ًائلع لاملل دخأ باصتغالا نآل . باصتغالا

 « هداد رتساو < هتايثإ نكمي ثيح لالا لصأ عيضي الف « تايلإلا هيف ىرج

 لام الكأ ناك نإو كلذ نآل « ةعيدطلاو شغلا مث ء بصنلا اذه ليو

 لجرلا ىلع اقع ناكف؛عايض: فاهطنتد ةعودنشا ةدارإلل نإف لطابلاب سانلا
 , هسفنل طاتع نأ

 اموافت مهو ع ءادتعالا ةرق نادقع توافت متارخلا دج اذكهو

 . ءباقعلا ثوافتي

 عاهجالا تاياغ نم ةياغ مالسإلا اهرتعا ىتلا حئاصملا يه هذه س 5

 ماكحألاو « عدارلا نوثاقلا نم ماح اف ناك اذإ الإ ققحتت ال ىهو ع ىرتكلا

 « ةعدار ةمراص تابوّقع نم مالسإلا ىف عمتجملا دبال ناك كلذل « ةرجازلا

 ليلحتلا ىنب انك + داسفلا عفد ساسأ ىلع مالسإلا ىف تابوقعلا تينب دقو
 . ةلضافلا ةعاجلا ةحلصم شاسأ ىلع مالسإلا قف ميرحتلاو

 « اضم ًاررض اراض اعيش قل مل ىلاعت هللا نأ ةتباثلا تاررملا نم هنإو

 ةيعابللا ةحلصملا تبلغ اه بلاغلاب ةربعلا املإو « اضخم ًاعفن ًاعفان ًائيشالو

 . عراشلا هعنم هيف ىعامجالا ررضلأ بلغ امو « هب عراشلا بلاط هيف

 مالسإلا ابلإ دصق ىلإ فادهألا ىلإ ةزرجوم ةراشإ ىه هذه ع اب

 لبحم اهطبرتو هداحآ نيب فلوؤتو « ةليضفلا هقكحن لضاف معمتجم نوكيل

 ْ . نتملا يرقلا هللا

 ممتح ىف لخخدتق + ىعامجا ءانب لك ىف لخدت فادعألا هذه نإو



 هل ال

 ناستإلا ىنب تافالع قو ةمآلا عمتجم ىو « ريغصلا عمتجا قو « ةرسألا

 ابنأ دإ < ميئاولاو ء مهمئاقأو ء ميساتجأ فلتخت امهم ضعب عم مهضعب
 قى رغصلا عمتجلا قف كلذ دعب ماكتنلو .ايينارقو ةلضافلا ةايحلا مظن

 هفادهألا هذه قيقمن ىلع مكه م . ةمآلا ىق ريبكلا عمصخلاو < ةرسألا

 ةرسسأألا

 نئارقلا ىف ةرسألا نم ىدم عسوأ مالسإلا ىف ةرسآلا ةملك ه4

 ةرغ مم نيذلا دالوألاو نيجوزلا لمشت مالسإلا ىف ةرسألا نإفوى رخأألا

 ىف لخديف تاهمألاو ءابآلا نم لوصألا لمشت اك + مهعورفو جاورزتا

 ةوحإلا مهو ٠ نيوبألا عورف اضيأ لمشتو « تادجلاو دادجألا اذه

 لمشيف ء تادحلاو دادجألا عورف آفيأ لمشتو ىهدالوأو تاوخألاو

 ةملك اذكهو . امهعورقو ةلاهلاو لالتأو ء امهعورفو ةمعلاو معلا

 نوندآلا مهم ءاوس ًاعيمج براقألا لمشتو ء نيجوزلا لمشت ةرسآلا
 « تابجاو تعبثأو ًاقوقح تدجوأ تراس اريح ىهو « نئدألا رغو

 « هنع اهذعيو صخشلا نم ابعرق رادقع قوقللا هذه بتارم توافتو

 مه نمل نوكت ىلا قوقحلا نم ىوقأ نيرقألا براقألل ىلا قوقللاف

 . اذكهو ء مهتم دعبأ

 : نيبتق ء مسقتلا ىلع ةرسآلا ىف انمالك بيترت نم دبالو

 ١ نسجسوزلا قوقح .

 « ةناضنللاو ةعاضرلا ىف ملكتن دالوألا قوقح قو « دالوآلا قوقح  ؟
 . كلاملا ىلع ةيالولاو سفنلا ىلع ةيالرلاو

 ةقفن نع ملكتن كلذ قو -- ةماع براقألا قوق نع ماكتت مث سا#

  كثارملاو براقألا
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 ةيجورلا ١

 .< حجاورلا وه مالسإلا ىف ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا ساسأ ه4

 لاق كلذلو « باقعلا دشأ بجوتست مارح جاوزلا ادعام تاقالعلا لكو

 تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الاوعت وظفاح مهجو رفل يق نيدلاو » : ىلاعت

 وهو + جاوزلا الإ ةمظنم ةقالع قبت ملغ ىعرشلا قرلا لاز دقو « مهلاعأ

 . ىعرشلا للا ىلإ مرحتلا نم ؛ ةأرماو لجر نيب ةقالعلا لقتت ىلا ةطبارلا

 .ماكحأ ىضتقع ددحمو « ةايحلا ىدم امهئواعتو ةأرملاو لجرلا نيب ةرشعلا

 1 . تءابجاو نم هيلع امو قوقح نم ابلكلام عراشلا

 ءاهقفلا ضعب هربتعا دقل ىح « جاوزلا ىلع ىمالسإلا عراشلا ثح دقو

 ناك !3إ الإ هجوز عم لدعي ماد ام ةنس هنأ ىلع نورثكاأإلاو . ًاضرف

 .نوكي هنإف جوزي مل نإ ىلزلا ىف عقيو ءاسنلا نع ءانغتسالا معيطتسبال

 ء دكأتي الو + ىلزلا ىف عوقولا ىشخم ناك اذإ كلذ نع بيرقو « ًاضرف

 نم بيزقو © جوزتي نأ هل سيلف هتجوز عم لدعلا مدع دكأتي ناك اذإو

 لع هسفن ضوري نأ هيلعو ا جورت نإ هتجوز ملظ ىشخم ناك اذإ كلذ
 . قزلا ىف عرقولا مدع ىلع هسفن لمح وأ « لدعلا

 مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعماي » : ملسو هيلع هللا لص ىبلا لاق دقلو

 ةءابلا ىنعمو « ءاجو هل هنإف موصلاب هيلعف مطتسي مل نمو جوزييلف ةءابلا
 ءاجو موصلا نأ ىبممو « كلدعلا ابنم ىلا ةيسفنلاو ةيلالا جاوزلا تاقيلكت

 ىبنلا غلب دقو « ةمرحملا تاربشلا ىف عوقولا نع سفنلا نوصي « عطاق هنأ

 -موصأ لاق مهمو ٠ جوزتنال اولاق هبامصأ نم آرفن نأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ماوقأ لاب ام + : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقق « ًايلصم ليللا موقأو راملا
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 جورتأو + مانأو لصأو « رطقأو موصأ ىنكلو «ء اذكو اذك اولاق
 22 ىنم سيلق ىنس نع بغر نمف حاكتلا انتلس نم نإو « ءاسنلا

 3 هيلع مالسإلا ثح- اك" جاوزلا ىلع تثح ةعبرش دجوت جلو ..- ا/»

 إو .٠ عمعجملا دامعةيوقلا ةتباثلا ةرسآلاو «ء ةرسأآلا دامع جاوزلا نآل كللذ

 هوب عم قفتتاو + ناسنإلاب ومست ةأرهأو لجرلا نب ةيالع كلذ 0

 نحب ةقالعلاو 3 قش امي سقالعت تائاويلا تناك" اذإف 3 00

 هوحاح ةآرملاو لجرلا نعب ةقاللعلا قنا يميولا وحلا كلاذ ىل اع ىتنالاو ا

 هلرق نم هلت وات ام ققححي كتذبو <« ةيناويح هعداع اثم رثكسأ ةيرتعم ةيحور

 ابلإ اونكستل اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو »: ىلاعت

 نولزاي جاوزاا نم ثورفي نيذلا كلتلوأ نإو * ةمحرو ةدوم مكتيب لعجو.

 ةشيع اوشيعي نأ لدب ناريحلا ةشيع اوشيعي نأ نوضتريو « مهتيناسنإب
 لجرلا نإف ء جاورلا ىف الإ ةيقيقحلا ةحارلا دال ناسنإلا نإو « تاسنإلا

 امتأكاو ءحدكلا لوط دعب ةيجوزلا تيب ىلإ دوعي مث ءاهموي لوط مدكيل

 ىروأملاو ةحارلا ابق ىّبلا ةنبطلا ىلإ دوعي

 ءجاوزلاب الإ توكيال لق الاهجولا ىلع ىناسنإلا عونلا ظفح نإو اذه

 السن تجتتأ اذإوالسن جتنت ال جاوزلا ريغب ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا نإف
 ءانب ىف ةنبل ةرساألا نم لحجم ىذلا ىعاتجالا فلدإل الاص ًايوق هجتنت ال

 . حمتجا

 يىرقأ توكي هيوبأ نعب شيعي ىتلا دلولا نأ تعبتآ ةيلعفلا ةبرجتلا نإو

 كللت ترج دقو « ئجالملا يف نوثشني نيذلا كلافطألا نم ةفطاعو ايس

 لافطأدجو ذإ ءاةرصنللا برخلا دعب تانزاوملا تعضوو«ةيملعلا براجتلا

 ةجيتن ىف ةلاسر ةيبوروأ ةبتاك تبتك دقو «٠ *ىجالملا مهتوآق ىوأم الب
 ومتي هتايح نم ىلوألا ةنسلا ىف أاجلملا لفط نأ تررق دقو « ةساردلا هذه

 بيسبىلوآلا ةنسلا ىف هيويأ ناب نوكي نم ومن نم ارمخ ناك ابر انسح- اوت



 لت

 ضعب يف اهرفاوت مدعو ئجالملا ىف ةرفاوتملا ةيئاذغلاو ةيحصلا ةياعرلا»

 هيوبأ نيب نوكي ىذلا لفطلا دمي لوألا ماعلا لفطلا زواجت اذإو ءرسألا

 ئجالملا لافطأ نيب انزاو املك ٠ : ةبتاكلا لوقتو « آومن أجلملا نبا, قوفي
 ةجعيتن تناك مهس لثم ىف لزانملا لافطأ نيبو لوألا ماعلا اوزواجت نيدلا

 نيبتف ء .قطنلا ةساحب ومن ىف ملكتت مث « نيلوألا حلاص- ف تسيل ةنزاوملا

 مالكلاةيادب نإ ١ : كلذ ىف لوقتو « ةرسآلا لظ ىف ماظتناب اهومن ةعرس
 هلردب لقطلاف « هيدلاوو لفطلا نيب ةرشابملا ةلصلا ساسأ ىلع منت قيقحلا

 ىلا ةفلتمنا تاريعتلا دلقيو ء امهقري وهف « هناريك لاعفنا لك هتزيرغب

 عفديام ةوقلا نع هيف ىديلقتلاو قطاعلا لاعفنالا اذهو . امبهجو ىلع رهظت

 . «٠ مالعلا لإ

 : ةقيمعلا ةصحافلا ةميقلا ابلاسر ماسخ ىف ةبتاكلا لوقت مث

 ةيزيرغلاىوقلا لمعتلفطلا ةايحح نم ىلوآلا تاونس سما لالخ ىف »
 هيدلاوب ىلوآألا قفطلا تاقالع ىفو « حضاوطاشن ىف لفطلا دنع ةيثادبلا

 بذهق ءهيدلاو تايغر ىف هسفن جامدإب اهبلع بلغتي مث « ىوقلا هذه مدختسي
 لفطلا أدبيو « ماوللا ريمضلا نوكيو . ةلوقعم دودح ىف نوكتو هرئارغ:

 ىرتي ىذلا لفطلا نأ ىأو انيءاومو رزئارغلا بيلرع امساسأ ةديدج ةايح

 : نييوق نيلماع ريثأت تحن ىلوآلا سمعللا تاوئنسلا ىف نوكي هيوبأ ندب

 . فلؤي الو فثلأيال ًايفسو ناكل تقلطنا ول ىلا هرئارغ . اههدحأ

 هب أهداب امو ء ةبحمو ةمحر نم نيدلاولا نم ثعبني ام - ىلاثلا لماعلاو
 بذهف ٠ امهسقلأ ىق هسقن سامدإ لواحو ء اممم رثأتي هلعج امم ةبحنأ هذه

 ةرايعبوأ « نيوبألا ريغ ىف دجوت الو ؛ ىسفنقاهرإ ريغ نم هرئارش كلذي

 لفطلا سفن جامدلا دجوت ىبلا فطاوعلا كلت ةرسأآلا ريغ ىف دجوتال ةماع

 قيرط رغب بذبهت زئارغلا تناك !ذإو « هزئارغ بذل هريغ سفن ىف
 نوكيف طغضلابو مثألاب سحيف ء جامدنالا ال ةرطيسلا نم عوتبف ةرسآلا
 هنم نوكي الق + عمتجملل ةيهاركلا دلوتت هلوح نمم روفنلا نمو « روفنلا

 ( عيدجبملل مدلسإلا مظت - همز
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 ةرظن تاعاهلا ىلإ نورظنب نيذلا باذشلا نم نوكيو ءافالتكا الو ةفلأ

 0 . سارفالا ديري نم

 ىعم سيل نككلو + نيجوزلل ةحءارتسا هيف انلق 5  جاورلا نإو ل ال»
 نع دعبلاو : تاعبتلا نع عانتءالاو « تاذلملاو معتملا ىلإ ةناكتسالا ةحارلا

 ةحارلاب دصقن الإ ع ةيناويخلا ةحارلا ىه هذه نإن : ةيعامجالا ٠ تافيلكتلا

 :ًاهفيلكتو ةيلاعلا ناسنإلا ةبيرض األ ؛ تاعبت نم هيفام ىنتال ثلثذلو ٠ هناعبت

 ليبس ىف داهجلاو دالوألا قمن مايقلا اهتم :ةليلج تاعبت جاوزلل نأ كشال هنإف
 نع دعبلاو ء قاسنإلا لاثكلا تاعبت اهكلو « مهيبرتو ملل شيعلا ريفوت

 . ةيناريخلا كرد

 جاورلا دئارق نم !ودعق نولوألا نوملسملا ميلسلا يتسم ىلا اذه كردأ دقلو

 ةدهاج م هدتاوق نم ركاذف ىبعملا اذه للازغلا ظحال دقلو « تاعبتلا هذه

 ربصلاو لهألا قمع مايقلاو « هيلع ةيالولاو « دلولا ةياعرب اهضايرو ء سفتلا

 ىلإ داشرإلاو حالصإلا ىف ىعساو ءاىذألا لايحاو ء ريشعلا قالخأ ىلع
 , « لالحخلا بسلا ف دابجالاو نيدلا قيرط

 جاوزلا ف رابتخالا

 نإف « ةأرملاو لجرلا ةايحن ىف ارطخخ رومألا مظعأ ريشعلا رايتتا 0 ١
 ايلدلا ظحس هل ناك هيف ىلاعت هللا هققو نمو « ةايحلا دّقع ره دقعلا اذه

 ناك كلذلو « هللا هحري نأ ىلإ ءاقشلا هلان هيف هققوي مل نمو « ةرخآلاو

 مكحلال + لقعلا كمل هرايتخخأ ىف عوضتللاو ء ريشعلا رايتخاب ةيانعلا نم ديال
 ابنلم ركاانت امو ء فلتثا ابلم فراعت ام ةدنجم دونج ماورألا نإو ٠ ىوهلا

 اذه ىق حبسي فصن لك « ةرئاد ىصنك « ةأرملاو لجرلا « فلتخأ
 . امهارطق دستيو همثالب ىذلا فصتلاب هللا قيفوتب قتلي ىدح- ءادوجولا



 مسا ا“ مس

 ةيتماعد نوكت ىلا ةرشآلا ةرئاد ىه كلتو « ةلمأك ةرئاد امبنم نوكتيف

 2 ةيجسورلا ةايحلإ

 .ناعطقي ةكلاص ةرشع هعم ىجرتىذلا لثمألا جوزاارايتخا ليبس ىف هنإو
 .مالسإلا نس دق ىلاعت هلل ءاض رإو « تائكئمطاو ءوده ىف ايندلا ةايحلا هذه ام

 ةيتقو بابسأل رايتخالا نوكي نأ منمت و « رايتخالا ى طلعغلا متم ةكح اظن

 , ةيجورلا ةايطا لالعلا نوكي اًهأوز عمو < لاوزلا ةعيرس

 : ىسفنلا بتاحلا تاظحالم

 .هلامملل ايوز راعخت نف « لاوزلا ةعيرس ةيسحلا ثعاوبلا نإ م ا*

  قالخألا ةوقو « عابطلا نسح نم ىونعملا بتاخلا ةظحالم ريغ نم ىمسجلا

 لالبغإ بارطضالا ءاروو ٠ بارطضالل ةضرع ةيجوزلا اهنايح نوكت

 نم ىسملا بئاطلا ابف ظحالم هتجوز راتتع نم كلذكو + ةيجورلا ةايحلا

 كلذو + لاوزلل ةضرع ةيجورلا ةايحلا لع + ىونعملا بئاجلا ةظحالم ريغ
 اع باجعإلا نإف + ةيونعملا ىحاوتلا امآ . ىبتي دق يسملا باجعإلا نذل

 ةأرملارايتخا ىلع سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثح كلذلو ء نامزلا ددجتب ددجتي

 .ةأرملا اهعاتم رخو عاتم ايئدلا و : مالسلا هيلع لاقف جاوزرلا ىف ةحاصلا

 رع خرضأ الأ د لاق ملسو هيلع هللا للص ىبنلا نأ سايع نبا نعو ع ةطاصلا

 .هتظفح ابلع باغ اذإو ءهئرس ابلإ رظن اذإ « ةحلاصلا ةأرملا ؟ ءرملا رثكيام

 ١ ش . « هتعاطأ اهرمأ اذإو

 .حتككنت » ملسو هيلح هللا لص لاقك 0 نيدكلا تاذ نم جاوزلا ىلع ثحو

 م . كادي تيرت « نيدلا تاذب كيلعف ٠ اهنيدلو اهو اهايلو اها ةأرملا

 نينسحل ءاسنلا !اوجورتال و : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع درو دقلو

 نأ نملاومأ ىسعف « نخاومأل نهوجورتالو ء نهري نأ نيلسح ىسعف
 . 4 لضقأ نيد تاذ ءادوس ةمألو « نيدلا ىلع نهوجوزت نكلو ٠ نيغطت

 رظنا ىهالملا وأ حراسملا نم نهجاوزأ نوريختي نيذلا كثلوأ نإو
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 تاعرس اهمإو © ةديعس ةيجوزلا مهتايح رمعست نأ نكمال ادب بالح

 نأ نكح نسح انس 9 ناش ءاسن راتخي كلذ ىلع راتخم نع رثك او.لو تام

 لثم نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىب“ دقلو . ةحاص ةيجوزل ةاتفلا هيف ىرعت
 ءارضحلو عنمدلا ءارشخشو ماي : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « جاوزلا انه

 , عوس تبنم ف تعبن ىلا ةليملا ةأرملا ثيدحلا ءالع رسف اه نمدلا

 : ةبطبخلا

 نأ ىهو « ةبطخلا مالسإلا عرش ملسلا رايتخالا ٌرفاوتي ىكلو ادب

 ىمالسإلا عراشلا نسحتسيو « اهتم جاوزلا بلطي ةاتف لهأل لجر مدقتي

 ةرغملا نأ كلذ قف ىوري هنإف « ةولش ىف اهعم سلم نأ رغ نم اهاري نأ

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقف « اهجوزتي نأ دارأو « ةأرما بطعم ةيعش نبا

 نأ ىرحأ هنإف « اهيلإ رظنا :  ٍرلَو ىنلا لاقف ء ال : لاق ؟ اهيلإ ترظنأ

 ةايح لبقتسملا ىف جاوزلا نم لعجي نأب ىرحأ رظنلا نأ ىأ :انكنيب مدؤي
 . ةجتنم ةرمثم نوكت ةديعص

 ةالاغم كك رثخ « ًاطسوتم فقي ىذلا ملسلا كلسملا وه مالسإلا كلسم نإ

 ىلع كلذ ىف دمتعيو « ًاقلطم ةبوطخملا بطاحلا ىري نأ اوعنف !ودمح نيذلا
 « اهأر اذإ اهاض ري دقو +« انايحأ مذلا ىف نغلاي نهو « تاقصاولا فصو

 اهآر اذإ مث < لايحلا هب ىحويام اهتروص نم ليختيف انايحأ سدملا ف نغلابيو
 ةايبللا مزالث دق ةرفن كللذ بيسي دقو « ليخن ام نود تناك كلذ دعب نم

 . اهاضترال ءادتبا اهآر ول اعرو « ةيجورلا

 ةبوطخغلا اوكرتف مهسفنأ ىلع !وفرسأ نيذلا ةالاغم اضيأ مالسإلا كرتو

 ةجيرح يأ رغ نم وهللا رود ىف تاه رئنملا ىف اهب ولخيو ايطاخ عم ريس
 عايطلا نأ عم « هيحاص امهنم لك رابتخا ىوعدب اولعفام اولعق دقو « ةيليد

 لك نأل ء تالباقملاب فرعت امم رثكأ ثحبلاو لاؤسسلاب فرعت قالخألاو .

 : لاثمألا ىفو « هعابط نم سيل ام هيساصل فلكتي نيطاخلا نم دحاو
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 ةبوطخع لكو » : لوقت نأ لثملا مام نم لعلو « بذاك بطاخ لك و
 1 .( ةبذاك

 <« نامدقلاو نافكلاو هجولا وه ةبوطنغلا نم هتيؤر حابت ىذلا ردقلاو
 زاجأ دقو « ةيمسملا اهلاح هب فرعي ىذلا ردقلا هلأل ء كلذ زواجي الو

 « نيمدقلاو نيديلا ةيؤر عنم ةمثألا ضعب و « ردقلا كلذ زواحت ءاذعلا ضعب
 1 . طسولا وه لوألا ىأرلاو

 -اهجاوز لحم نم ةأرملا نوكت نأ الوأ ةيطخلا ف طرتشيو  اب4

 م ةقلطم ةأرماببطختنال انآ“ ء ةجوزتم ةبطحخخ حصت الف « ةبطعلنا تقو لجرال
 ضي رعتلا زوجيو + ةافو نم ةدتعم ةعن رصةبطعخخ حصتال كللذك و ءاهتدع هتنت

 مهفت دق نكلو « ةبطخلا ىف ةحعمرص تسيل تارابع رك ذي نأب ةبطحلاب اهل

 لوقيقاهجوز قوت ةأرمال ئجي نأ لثم « مالكلا تاراشإ نم ةبطخلا ةدارإ

 ىلع موقتو « اهجورتأ ةبرجم ةحلاص ةأرما ديرأ ماع ثيدح- ضرعم ىف اه
 ةيطخلا ىلع لدت ال ىلا تارايعلا نم كلذ رمحتو « ىرومأ ةياعرو « ىنوتش

 . مالكلا ضيرعت نم ةبطخللا مهفت دقو « ةحارص

 صضفر نلعي ملو ةبوطخم ةأرملا توكت.الأ آفيأ ةبطخلا ىف طرتشيو

 يمالسإلا عرشلا ف زوجيال هنأل كلذو ؛ اهيلإ قيس ىذلا بطاخلا ةيطعخ

 « ساتلا نيب عازنلا ىلإ ىدؤي كللذ نأل « هيحأ ةبطمخ ىلع لجرلا بطخي نأ
 ١ . امارح.نوكي عازنلا ىلإ ىدؤي رمأ لكو

 نأ لجرللف « نيبطافلا نم دحإو ىأل ةمزلع تسيل ةبطشنإو اه

 جاوزلا ةيرح نأل كلذو «هلوبيق نع لدعت نأ ةأرمللو « هتبطخخ نع لدعي

 « جاوزلاب دمعو الأ زواجتت ال ةبطخلا نإو « ةلوفكم نوكت نأ بجي
 ٠ ضعي ىف ناك اذإو « همامتؤي ًامزلم دقعلاب دعولا ريتعتال ةيمالسإلا ةحيرشلاو

 ةيبوروألانيتاوقلاو « ةبطخللا ىثتسي هنإف + امزلم دعولا لعجمام ءاهققلا ءارآ



 مل ايا دلل

 مازلإلانأل ء ةمزلم ةبطنللا ريتعتال آمزلم دقعلاب دعولا تلمح ىف ريتعت اهنأ عم“

 . رابتخالا ةيرعحس ىثاني اهاضتقع

 : ةيطمللا اياده

 ال مدقق يأ ةبطتللا ءانثأ ىف اياذه ةيوطخسملل بطاخللا مدق اذإو 5

 ىدهملاقللم قف ةمئاق تناك اذإ درتست ايادملا نإف « اهدحلأ لدع مث ؛ ؟رهم

 فرصت لصح اذإ هلثم درتسي وأ « هتالب هلك درتسيف رهملا امأو « اهتميت

 ىهو ٠ ةمئاقلا ةيرصملا نينارقلا ىضتقمب نألا هب لومعملا وه اذه ه هيف

 , ةقيثح ىأ بهذم

 : نيرمأب ذدخألا ةيروهمجلا ةسايرب دعملا عورشملا ف مرتقا دقو

 ايادغأ نم ايش درتسال ةبطتللا نع لدعي ىذلا بطاخللا نأ  امضوأ

 ايادملا درّتسي هنإف ٠ ةبطنللا نع لدعي مل ىدهأ ىذلا ناك اذإو « اهمدق ىلا

 كلم ىف ةمئاق ريغ تناك اذإ ابميق درتسيو « اهنيعب ةمئاق تناك نإ اهلك

 , كلام مامإلا بهذم اذهو « ابيعب هيأإ ىدهللا

 ءاريشق هتلععدأ دق ةجوزلا تناك اذإ رهملا داد رثسا ديع هنأ  امهئاثو

 نأ ال نإف « لجرلا بئاج نم لودعلا ناكر ء .ةيطلتا ىلع ءانب ال زاهج

 . هئارش تقو زاهبجللا ةميق اظحالم زاهجلا نم هبواسي ام رهملا لدب هيطعت

 . نسح حالصإ كلذ نإو

 : لودعلا دعب ةبطتخلا راريفأ نع ضيوعتلا

 اهجبورمش بيسي اهعمس قى ةيبدأ رارصأ ةبوطخغا قحلي دقو
 قيرط الو ع ًازاهج ابتارشك ةيدام رارضأ وأ ع هلودع مث هعم رمعسملا

 ةيسفلاب هنأ لوقنو : اهرمأ ءالوأ ىحلت وأ اهقحلت ةرافم الإ هفيرصتل

 أهقحللت ةييدألا رارضألا نأل ؛ ضيوعت ىأ ةعبرشلا رقت ال ةيبدألا رارضألل

 لوقعملا نم سيلو تاولخلا ىف هعم اهجورخ نم ةعيرشلا رماوأ ةفلاتع نم
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 هبسمحف ةفلاخلا بيسب اهفلاثش نم قحلت ىلا رارضألا نع ةحيرشلا ضروعت نأ

 . ًاياقع كلذ

 ناك اذإ هلأ ةيرصملا ضقنلا ةكفع تررق دقف ةيداملا رارضألا امأو
 ازاهج بلط نأب ع ةبوطخملا تق ىلا ةيدالا رارضألا ف لعد بطاخلل

 ايفيوعت قحتست وحتست اهنإف « ةبطقتا نع لدع م هبلط ىلع ءانب ىرتشاو « ًنيعم

 اذه قانتال ةعيرشلا دعاوق نإو ءقحتستال ابنإف الإو + ررشلا كلذ نع

 ةجيبتت ررضغلا نوكي هنإف « قباسلا لاثلاك ررضغلا ىف لعد هل ناك !اذإ هنأل

 . نامضلأ بجوي ريرغتلاو « ريرغن

 ددقولا

 ةيفاكلا صرفلا رفاوتت نأ ابساسأو « جاورلا دقع تامدقم هذه 4

 كلذ مامت دعبو « هقالخخأو هعابط فرعتو + هنع ىرحتلاو جوزلا رايتخال
 ىمسي امم نوكتي وهو « دوجولا ىف دقع سدقأ ىلع ةأرملاو لجرلا مدقب
 دحأ نم ردصب ام باجنإلاو « لويقلاو باجمإلا : ءاهقفلاو نيينولاقلا ةغل ىف
 ليكو لوقب نأك « اناث رمتآلا نع ردصي ام لوبقلاو « الوأ نيدقاعلا

 هلجؤؤمو الك هلجعم ا اذك هردق رهم ىلع ةنالف ىلبا كلتتجوز : ةجوزلا

 هلجعم « !ذك هردق رهم ىلع ةنالف كتنبا جاوز تليق :ريخآلا لوقيف . اذك

 . لوبقلا همسا ىناثلا مالكلاو ء باجمإلا همسا لوألا مالكلاف ءاذك هلجؤمو اذك

 : ةيعارلا ةقيثولاو دوبشلا روضح

 نم نيدهاش روضح ق لوبقلاو باجمإلا نوكي نأ دب الو سل 8
 . نهدحو ءاسنلا ةدابشي ساوزلا دقعني الو ٠ نتأرماو لجر وأ لاجرأل

 آيعرش جاوزلا دقع نوكي نيدهاش ةرضح ىف لوبقلاو باحيإلا دوجوبو
 . ثارمأ لؤحالب نأ بج نكلو 3 هوم ولا لك نم ًاحيعص

 رثأ ىأ وأ جاوزلا عامس عنمت 1١471 ةنسل 8 متر نوثاقلا نأ - ايفوأ



 دل الل بل

 .ضظوم دب ىلع ةرداص ةيعمر ةقيئوب ناك اذإ الإ راكنإلا دنع هراثآ نم

 وهو « ةقيثو ريغ نع جاوزلا ىلع مدقت نأ ةأرمال مصيال كلدلو + صتخم

 هيلع بترتت دق عرش احيمص ناك نإو هنآأل ٠ قرعلا جاوزلا ىمسي ام

 ةبلاطملا عيطتست الو « ءاضقلا مامأ هتابثإ عيطتست الق « امل ةبسنلاب لكاشم

 , هبسن تينت نأ اهلع بعصي كلوب تأ اذإو؛ةقفنب

 .ىوعد عمستال هلأ ررق 1486 ةنسل 8 مقر نوتاقلا نأ -. امهناث
 ٠ ةنس ةرشع ىلا نم لقأ ىوعدلا عفر تقو جورلا نس تناك اذإ جاوزلا

 ,أ دقع نم نوذأملا منم دقو ه ةنس ةرشع ثم نم لقأ ةجورلا نس وأ
 . ةينوناقلا نملا نود نيجوزلا دحأ نس نوكت جاوز

 : تامرخا

 نأ لجرلل لم ةجورلا تناك اذإ الإ حاوزلا دقع مصيال ل م
 : ىأي نم جوزتي نأ لجرلل لحي الو ءهجوزتت نأ اه لحمو ء اهجوزني

 نم وأ هيبأ ةهجل لم تانيا تاكا ةهجس يأ نم هئاذددجو هيعأ 3

  همأ ةهج

 ةأوس هدالوأ عورف نم الو 03 هعنب نم جوزني نأ هل لحم الو فس

 1 . هئانبأ عورف أوناك“ عأ هتانب عورف اوتاكأ

 هتومخإو هتاوخأ عورف نم الو + هتوخإ نم جوزّني نأ هل لحمالو
 . ثانإلا عورف مآ روكذلا عورق !وناكأ ءاوص

 .تالاش وأ هيبأ تامع وأ « هتالاملو هتامع نم جوزتي نأ هل لح الو قه

 , همأ لاح تب وأ هيبأ مع تدب وأ

 . ةبارقلا وه نهممرح ببس ءالؤهو
 : ءالؤهو « ةرهاصملا وه مهعرح ببس نوكي نم كانهو

 )١( ليخدي ل وأ اه لخدأ ءاوسا ءا اهلادجو هتجوز تناك ةأرما مأ ..



 ايا

 دق نوكي نأ طرشب كلذو “ اهعورفو هتجوز تناك ةأرما تثنب (7) |
 + اهقراق ىلا هتجوزب لعد

 نم هدجس ناك ءاوس علاريس ةجوز وأ هيبأ ةحوز تناك ةأرمإ فرق
 .ةيحح

أ اهب لخدأ ءاوسو 03 هيبأ ةهجس نع ناك مأ دع
 2 لخدي مل م

 اهب لمتدأ ءاوس هعورف نع عرفل وأ هنبال ةجوز تناك ةأرما خه

 1 . لخدي مل مأ

 ميرحتلا وهو * ةيمالسإلا ةعب رشلا هب تثد رقثإ م رح كاتهو سه ملا

 ق اللا كتاهمأو » ميرحتلا ةيآ ىف لوقي ىلاعت هللا نأل كلذو« ةعاضرلا ببسي
 ةعاضرلا نم مرعحم لَم ىدلا لوقيو « ةعاض رلا نم مكئاوخأو يكنعض رأ

 هببس ناك اذإ ةقباسلا فئاوطلا ىلا مرحيف « ةرهاصملاو بسنلا نم مرح ام

 . ةبارقلا نود ةعاض رلا وه ةقالعلا

 نس نأ ىلع ءاهقفلا روهمجو « ةعاضرلا نس ى نوكت ةمرحملا ةعاضرلاو

 ةعاضرلا نم ردق ىأو «ء لفطلا ةايح نم نايلوألا ناعنسلا ىه ةعاضرلا

 سمخ عضر !ذإ الإ مرحال ةلباتللاو ةيعفاشلا لاقو « 'مرحتلل آببس نوكي
  ةعاضرلا نس ق تاعيشم تاعشر

 دالوأ نم الو « هتعضرأ نمم جوزتي نأ صخشلا ىلع مرحم كلذ ىلعو
 عضر وأ اهنم جاورلا ديري نم نيل نم عضر دقناكأ ءاوسءابلم عبو ةأرما

 هتلتأ مث ٠ دمحم اهيا نيل نم ةمطاف نم عضر اذإف اهتاوخأ دحأ نيل نم
 . ًاعاضر هتعأ ابنآل ءاهجورني نأ هل لمنال ننس يشع دعب تنبب

 ةعاضرلا نأ ةعاضرلا ببسي مرحتلا ىف مالسإلا هلظحال ىذلا رمألاو

 يىذختي اطب ىف وهو همأ مد نع ىلغتب هنأ اكف «٠ لفطلا مجسم ابنه نوككتي

 همأ نأ اكو « ابنم ءزج وهف « اهرجح قف وهو ةيعاضرلا همأ نبل نم ًاضيأ

 ةيعاض رلا همأ كللذك هتارخأ اهدالوأو  هتالاح اهلا رخو هيلع مرح هتدلو ىهلأ

 . هئاوحأو هت وخإ اهدالوأو «هتالابخ اهءاوضأو هيلع مرت



2 70 

 تبجوأ ىلا ةقالعلا نآل + ديبأللا هجر ىلع تامرحم ءالؤه ملال

 نآل كلذو + تيقوتلا هجو ىلع تامرحم كانهو « لاوزلا لبقتال م رحتلا

 . كلاوزلا لبقي مرحتلا ببس

 : فأي نم نه ءالؤهو

 نكلو اهجوزتي نأ ىصخسشل لممال هنإف جوز ةمصع ى نوكت نم (1)

 ء اهتدع ىبلنت نأ دعب اهجوزتي نأ رخخآ صخشل لح اهقلط وأ اينع تام نإ

 . ارسم جاوزلا لحمال ةدعلا ف نوكت نمو رعغلا ةجوزق

 ةأرمإ اجو زتم ناك نق« هتمصع ىف ندعأ لجرلا عم نأ حصيال (ب)

 نأ هل لممال اك . ادع ىبمذتو اهقلطي نأ دعب الإ اهسنأ جورتي نأ هل لمال

 . اهنخأ ةنبا وأ ابسنأ ةنبا الو ء اهللاخ الو اهلمع جوزتي

 ةسماخخ جوزي نأ هل زوجال ءاسنلا نم ًاعبرأ آجوزتم نوكي نمو (ج)
 , تومت وأ اهتدع ىبتنتو + ةدحاو قلطي نأ دعب الإ

 ةيناث اهجوزتي نأ هل ممصيال ثالثلل ةلكم ةقلط هتأرما قلطي نمو عد )
 . ادع ىبتتوجاوزألا ةرشاعم اهرشاعيو ء رخآ صخش اهجوزتي نأ دعب الإ

 يىواعس يدب نيدن ال ةأرمأ ىأ رأ ةينثو جوزني نأ مسمل حصي الو (ه)

 , ىواعس نيدي نانيدت امهنآل ء ةينارصن وأ ةيدوب- جوزتي نأ ماسملل لحمو

 : ملسم ريغ جوزتت نأ ةملسملل لحب الو (و)

 : تناجورزلا ندعت

 لجرلاف © دودحم ددع ريغ ىلإ آحابم ةيلماجلا ىف جاوزلا ناك - مس

 ناك نم مهلهو ؛ آرشع جوزي ناك نع مبلمو « ددع ىأ ءاسنلا نم جوزي

 ءاضيأ دود ددع رغل ةحابإلا ابف تءاج ةاروتلاو « كلذ نم رثكأ جودي

 ةيداملاةقاطلاب هدح- مهصضعبو « ةرشع قاهب ددعلا دح دوبلا نم ءاهقفلا سصضعبو

 ةعبرشلا ىه لوقعم ردقب ددعلا دل تءاج ةعب رش لوأو « نيتوسكو نهماعطت
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 صتلاب كلذ درو دقو « نبنم رثكأ لحال : حيرأب هتددح دقف « ةيمالسإلا
 ةدحاوف اولدعتالأ فخ نإفو : ىلاعت هلوقب صنلا بقعو « مركلا نآرقلا يف

 دقو « ةلمن نيئاقدص ءاسنلا اونآوءاولوعت الأ ىندأ كلذ مكناعأ تكلمام وأ
 كلذو «ء قافنإلا ىلع ةردقلاو ةلادعلا نم دبال هلأ صنلا اذه نم ءاملعلا مهف
 اوعيطتستالو مكلايع رثكيال ىأ « اولومتالأ ىلدأ كللذ ) : لرقي يلاعت هللا ثآ

 جوزتي نأ لجرل لحم الف جاوز لك ىف طرش ةقيقحلا ىف اذهو . قافلإلا
 عيطتسيام هدنع نكي منو « اهلماعم ىق.لدعي الأ فان !ذإ ةدحاو ةأرعا ولو

 . اهلع قافنإلا هب

 ناطرش ددعتملا جاوزلا و درفملا جاوزلا ف نيطرشلا. نيذه نأ ريغ
 قافنإلا ىلع هتردق ريدقتو صخشلا ةلادع ريرقت نأل « ةينيدلا ةيحانلا نم
 مدقت ىلا ةأرملاو ء ةصاخلا هلوئش ريبدت ىلإو « هسفن ىلإ امهعج رم ثارمأ
 نع ثالوتسملا وهو ىه ةدودحم هدراومو جوزتم لجر نم جاوزلا ىلع

 . اهريدقت

 ةحصل .ط رشي ال هنأ ىلع مويلا ىلإ مَ ىتلا رصع نم ءاهقفلا عمحأ كلذلو
 ريدقت لإ ناعجري نيرمألا نأل 2« قافنإلاو ةلادعلا لع ةردسقلا جاورلا
 نف«ةعقاو رومألدسفتاغإ « ةعقوتم روعأل دسفتال دوقعلا نألو « نيدقاعلا
 هقزريدقر قفلا فانع نمو « هعقوتي وه ناك نإو ء هيف عقبال امير ملظلا فاخم
 ةتايدلا ةيحان نم ناط رتشي ناطرشلا:!اولاق كلذلو . بستحمال ثيح نم هللا

 ش . ءاضقلا ةيحان نمال

 كلذ نإ لوقتو ؟ درفملا جاوزلا وه لثمألا سيلأ لئاق لوقي دقو
 جاورلا لثمأ نكلو « ًاقيفوت نسحألاو ردجألاو ىلوألا وه كلش الب
 ةعبرشلا هذه نإر« ليلق ددع امئاد لاجرلا لثمأو «٠ لاجرلا لثمأل نوكي امثإ
 نيذلاو  مهتاوبش مهف مكحتت نيذللو « ضييألاو دوسآلاو رمجألل تءاج

 نيذلا نإو « سوفتلا هذه لكل جالع ىهو ء موقع مهمكحتو نولدتعإ



 مس اين اس

 مارخلا باب ميسفنأل اوحتقل ددعتلا باب عيبلع قلغ ول مهتاويش مهف مكحتت

 "7 .٠ هيف كلشال مارح نم رمخ بيعم لالحف « ًابيعم هتاذ ىف ددعتلا ناك اذ

 « جاو زلل نيكلصلا نابشلاددع ابف لبق ىلا تاقوألا ف نأ ظحالي هلإو

 ددعتلا نإف ع بورحلا بقع لاخلاك جاوزلل تاخللاصلا ءاسنلا ددع رثكيو

 تومت نأ امإ « ًاجاوزأ ندجبال اللا ءاسنلا نأل « ةيعامجا ةرورض توكي

 رارضإو نك داسف كلذ ىو « لالحلا ريغ نم اهبيلطي نأ امإو « نيئونأ

 عمتجملاونه رخو + تاجورلا ىلع جاوزألا ندسفي ذإ « نه رغب هل دح ال
 . لاخلا هذه ىلع نرصي نأ نم نجو زاب نأ

 آراض ناك اذإ هنإ لوقتو « ءاسنلل املظ ددعتلا ىف نإ لئاق لوقي دقو

 جاورلا لبقيال هنأل « ةديدحلاةح ورلا ةدكؤم هتحفنم نإف : اهلع جوزتي ىلاب

 رثكأ كرلاب اهقحلي ىذلا ررضلاو « لويقلل ةرطضم ةأرما الإ جاو زعم نم

 رشكلا ررضلاو « ابلع ىرخأ لاخدإب ىلوآلا ةجوزلا قحلي ىذلا ررضلا نم
 . لقعلا مكحو عرشلا مكح ره اك « ليلقلا ررضلاب عقدي

 هنأب تااجوزلا ددعت دييقت ةركف 1595 ةنس للم تدجو دقو مع

 لعةردقلاو ةلادعلا نم ققحت اذإ الإ نذأي ال ىضاقلاو . ىضفاقلا نذإب نوكي

 سنوت كلذب تذمخأ دقو « هتقفن هيلع بجت نم ىلعو هيتجوز ىلع قافنإلا
 « ىفاقلل ةيسنلاب زاوخلا ليبس ىلع ايروس هب تذحأو « رألا اهعيرشت ىف
 ىق ءاج اك. نذأي الأ هلع بج هنأ ال ددعتلاب نذأي الأ هل زوجي هنأ ىأ

 ١ . ةيصخشلا لاوحألا نوتات

 حصتب ال هلأ ىرن نحو « هب ىدانت ةيئاسلرمغو ةيئاسن توعد تلاز اهو

 0 : أي ال عيرشتلا اذه نوكي نأ

 نم لقأ ىلإ هعبسلا تلرن دقق هسفن ءاقلت نم لقي ددعتلا نأ  الوأ

 ىلإ ةليثصض ةبسلل نوناق نس ىلإ ءاجتلالا حصيالو + جاورلا مئاقو نم 5
 لع جوزتي نأ ديري نم ناكل نوئاقثأ اذه لثم نس ول هنآلو دجلا اذه



 سلس هيا سس

 نآأل ع ةبهسلا ديزت بلاغلا قو « قرع دقع ىلإ دقعلا قيثوتا نم رفي هجوز

 عخرت نأ نكعال هنأل . ةكحملا مام الوتسم لجرلا لعجمال قرعلا دقعلا
 ةيئاضقلا لك اشملا ددعتتو « مدقي نك ب مل نم جاوزلا ىلع مدقيف « ىوعد هي
 . لاوحألا هله ىف ةسيرفلا ىع ةآرملاو

 رضع 2 عقت ل ةيعاوجا ةيثيد ةعدب كييقتلا نم عرتلا اذه نأ اهناث
 « نيسياتلا رصع ىالو ةباحصلا ىصع ىف الو ملسو هيلع هللا ل يتلا

 دوهع نم دهع ىق ثدح مل ار مآ عدتبن نأ ةيئيدلا قئاقحلا ىلع مجبل ا! نمو
 ش 1 .٠ مالسإلا

 هلأ تح « جاورلا نع نابشلا ماجححإ رصعلا اذه ىف ظحول هنأ  ًاذلا
 « مهم ةلاملا ىف نيتسلا زواجي ددع جاوزلل نيحاصلا تابشلا نم جوزي ال
 3 جاورلل تاحلاصلا ماسنلا نم ةيسنلا هله لقمع عال وه لباقي هنأ كشالو
 ستفت مأ « ليذت ىبحس كرتتو نيثونأ ترمتأ ةودنلا ءالؤه بهذي نيأف
 . نمل لالخلا بابلا حتفي نأ ىلوآلا نأ كشال « ناطيشلا باويأ نمط

 نيب عقو طلغل طلغل احيحصت هلاوحأ نم ريثك ىف نوكي ددعتلا نأ . عبار
 اسيتعم# يق اهذؤي دإ طلخلا اذه ةسيرف ةأرملا تناكو « ةأرماو لجر
 ناك ولو اهجورتي نأب الإ يذألا كللذل عقاد الو ع ايكماركو اهرابتعاو
 مل !ذإ عقيس هنأ دكؤملا نمو « عقي أطخث ًاعفاد دداعتلا نوكي دقو ٠ دم
 . جوزتلا نكي

 نم كاذ نيبتيو «٠ ررفلا غلبأ ةأرملاب راض ددعتلا دييقت نأ ىرت اذهو
 , رومألا رهاوظب لخأي نم ةسارد ال + ريبخ صحاف ةسارد رومألا سردي
 ةحلصملا ىلإ رظني الو ؛« ءاسنلا صعبل ةيئازج لاوحأ هسفن ىلع ىلوتستو
 , ءاسنلا لكل ةيقيقحلا

 جاوزلا دقع راسن

 لع جورتل اقوقحو 3 نيجوزلل ًاقوقح- بتري جاوزلا دقعو لس مق

 . اهجوز ىلع ةجوزلل اقوقحو « هتجوز



 2 الا

 : ىع ةثالث امبنيي ةكرتشملا قوقيلاو

 ,جاوزلاب الإ لح ذل ةرشعلا هذه نإف « ةيجو لأ ةرشعلا لح «41)

 ..نيجورلل قدس ىهو

 قلع ىأ .هعورفو هلوصأ ىلع هتجوز مرح نأب ء ةرهاصملا ةمرح (ب)
 5 ل ها

 ايناهمأ ع وش مرخو + هثانيو هئائبأ عورفو غ هئانبأو 4 هدادجأو هثابآ

 . اهتاتيو اهئانبأ عورفو اهتانيو ٠ اهدادجأو

 لبق ىلو ء دقعلا دعب نجورلا دحأ تان اذإف « امهنيب ثراوتلاو عج )

 .فستنلا دخأيو « هلق تتام نإ هتجوز جورلأ ثرمف 3 رخألا هئرو ل وشد

 هتئام اذإ ىه هثرتو « دالوأ اه تاك اذإ عبرلا فخآيو « دالوأ ا نكي مغ نإ

 ,هالوأهل تاك نإ نمئلاذأتو دالوأدل نكي مل اذإ ميرلا ىه فخأتف ء اهلبق

 ' : هتجوز ىلع جورلا قرقح

 : ةينآلا ثالثلا قوقحلا هتجوز ىلع جورلل - م6

 اهو « هلذإب الإ هتيب نم حرخم الف ء تيبلا ق رارقلاو ةعاطلا قع 41١
 ةلصعو « محرل! ةلص نم كلذ نآل نذأي مل ولو ء عوبسأ لك ابيوبأرورت نأ

 اذإو « قلادلا ةيصعم ى قولخم ةعاط الو ء نايصع اهكرتو ع ةبجاأو يحرلا

 نكيو اذإ هضيره ىلعموقت نأ اخو « هدوعت نأ اهلف اضيرم اموبأ دحأ ناك

 ءاعرش اهلع بجاو كلذ نأل ء كلذب اهجوز ضري مل ولو ءهضرمب نم
 . املع ىيد بجاو نم اهعنع نأ اهجوزت سيلو

 .نأك اهتفرح ىف رمتست نأب اهجوز ىقرو ةفرتحم ةجوزلا تناك اذإو

 جرخت نأ اهلف © كلذ رمش وأ ةيماخ وأ ةسردم وأ ةبيبط وأ ةلباق نركت

 .قدقح نآل + فارتحالا نم اهعنمي نأ هل نكلو « اهتنرح هيضتقت ام ءادأل

 . رمتسم تباث رارقلا

 ديري ال هنأل ال فارتحالا نم هتجوز جوزلا عنمي نأ ًانايحأ ثدععو
 ةككحشلا كردت لالا هذه ىفو « اطام زازتبال اليبسفللذ ذدخسعي هناآللب اهفارتحا
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 لاح ق نكلو ع ةيديك ىرعد اهرابتعاب هاوعد ضف راق ءىسلا هدصقم

 « دالوأ اه نركي نأ لبق اهفأ ريحاب ىضر دق نوكي نأك بلطلا ةيدج»

 : قحلا كلذ هلف « دالوأ ال راص نأ دعب عنتما مث

 + ىلاعت هلوقب ةتباثلا بيدأتلا ةيالو هتحوز ىلع جوزلا قوقس نمو (ب)
 « نهوبرضاو « عجاصملا ف نهورجعاو نموظعف نهزوشن نوفا قاللاو ٠
 . « اليبس نبلع اوغبت الف مكتعطأ نإف

 حرمملا ريغ برسشلا هب دارملا لب « ءاذيإلا اته بريغلاب دارملا سيلو
 « اههجو ىلع اهمطلب نأ هل لحالو ؛ اصعب اهببرض هل لحم الف نئاشلا ريغو
 ىضري ال لماكلا لجرلا نأ انك ع رمآلا كلذ نبلع ىرج ءاسنلا لك سيئو
 ء طق هل ةأرما ىلع هدي دم مل ري ىتلا نإو' « هتأرما ىلع هدب دب نأ فل

 دش « لق ةباسصلا نع كلذ فرعي مل هنإو « طق هل ةأرمأ متشي مل نإ

 ةردانلا ةذاشلا لاوحألا صعب ىف هل اقح ناك نإ « هتأرما ىلع هدي ناسنإلا
 ميرك هيلع مدقي ال -

 اهجوز بيدأت ىفاقلا نم بلطت نأ ىف قحلا امن ةأرملا نأ ظحالبو
 اهل رمأ ظعولا دجي مل نإف ء هظعي ىضاقلاو ء فورعملاب اهلماعي مل اذإ
 ناك كلذ دمع مل نإف « هبيدأتل آبسانم اتقو ةعاطلاب هل رمأي الو « ةقفنلاب
 لمع ول اذيحو ء كلام بهذم ىف هلك كلذو « اهسعلاب هس رضلاب هباقع هل

 . لاجرلا ضعب ططشل ًاعنم انرصع ى هب

 .جوزلل بسنلا تباث نوكي هنإف « دلو نم هب ىقأت نم بسن (تنويث ١

 حمست جاوزلا نم ةدم دعبو 4 ةيج وزلا مايق ءانثأ ق هب تنأ دق تياأداع

  هقفلا بتك ىف ررقم وهام ىلع ربشأ ةتس لمحلل ةدم لقأو « اهلمح

 : اهجوز ىلع ةجوزلا قوقح

 : اهنم اقوقح- هتجوزل جوزلا ىلع جاوزلا بجوي - ملال

 : ىلاعت هلوف بجومب تيبلا ةساير جوزلل ناك اذإف « لدعلا قح (!)
 .نيللأ اذه نإف ءاو ةجرد نبلع لاجرللو « فورعملاب نهيلعىذلا لثم نذو و



 ميلا رش# سم

 « لكأي امه اهلكؤي نأ بجوت ةلادعلاو « ةلادعلا وهو « اهل ًاقح هيلع بجو؟
 اهلماعي الآو + هتقاط ى ىه اب اهبتكسي نأو © ىسكيامم اهوسكيو-

 بجويو « فورعمب نهوكسأف » : للاعت هلوقل كلذو «غ فورعملاب الإ
 مس هيلع هللا ىلص ىبنلا نإف ؟ لعفلاب وأ لوقلاب امذؤي الأ نيملإ كلذ

 م + ىلهأل مريخ انأو هلهأل مريح عرصنو « ءاسنلل مريت كرب و : لاق

 رثكأ اجورتم ناك مأ ؛ ةدحلآو اجوزتم ناكأ ءاوس تباث لدعلا نحو

 . ةدحاو نم

 « ابعش فعاضتت ةلأدعلا نإف <« ةدحاو نم رثكأ اجوزتم ناك اذإو '

 ةجوزا1 عم ةاواسملاب اهلماعي لب «ء طققف هسقنل ةبسنلاب لدعلاب اهلماعي الغ

 ةدحاو لك نكسي نأب ء نكسملاو سبلملاو معطملا ىف امبليب ىوسيف ىرخألا
 « لوقلا ىف ةاواسملاب اهلماعي نأو « ىرخألا نكسم لثام نكسم ىف

 + ىرخأألا دنع هئيري ىذلا ردقلاب ةدحاو لك دنع تيبيو.

 هنأب ةدحلاو سمن الخ ةيداملا رهاظملا لك ىف امهنيب ىوسي ةلمجلا ىفو

 ةلادعلا ىه هذهو « ةيداملا رومآلا نم رمأ ىأ ىف ابلع ىرتخألا رثؤي

 ةيوسنلا نكلو ٠ ةدحاوف اولدعت الأ متقخ نِإَف ١ : ىلاعت هلوق ىف ةيولطملا

 ملسو هيلع هللا لص ىلا ناك كلذلو « دحأ ةردق ىف تسيل ةبحملا ىف

 ىمسق اذه نإ مهللا ١» : لوقيو ء ةقلطملا ةيداملا ةلادعلاب هتاجوز نيب مسقي

 ةيبلقلا ةبحملا ىف ةيوسنلاو «٠ كللمأ الو كلمت ايف ىذحخاؤت الف + كلمأ ايف

 اولدعت نأ اوعيطتست نأو » : هلوق ىف ىلاعت هللا اهاقن ىلا ىهو ةنكمم ريغ

 . « ليملا لك اوليمت الف : متصرح ولو ءاسنلا نيب

 ضعب لإ جاتحوهو « ةأرملل ىناثلا قحلا وه اذهو ء رهملا قح مب)
 . ليصفتلا

 . ةزجوم ةملكي هحضوتسو « ثلاثلا قدا وهو ةقفللا قحح (ج )



 املأ ميس

 رهما ١

 وهو « دقعلا ىضتتع تبثي « اهجوز ىلع ةجوزلل قح رهملا -48
 ةاتفلا نإف ؛ ةيسوزلا ةايحلل دادعتسالا ىلع ةجوزال جورلا ةلواعم لييق نم
 جوزلا ىلع ًاقح ناكف ء لزاما دادعإو بايث ءارش ىف لاملا نضعبل جاتحت
 نآرقلا هامم كئذلو « امل ًارهم نوكي لاملا نم ارلق هسفن ىلع ضرفي نأ
 . ءاطع ىأ ةلمت م ركلا

 نوكي نأ بجحمو ء رهملا كلذ بجو رهم ىلع ناجورلا ىفتا اذإو
 ليئثض رهم ىلع ناجورلا قفتا اذإو « ةجورلا ةرسأ رك رم عم ًابسانتم رهملا
 بألل الوأ قىلاو « هتدايز بلطي نأ اهمع وأ اهحنأ وأ ةجوزلا بآل ناك

 . خلا .. معلا مث خألل م
 نيرشعو ةسمخب وحن يت وأسي أع ىأ مارد ةرشع ىقدأألا هدح رهلاو

 .ًاشرق ننام ومن نآلااهتميكو «٠ مالغ ىأ ىدقن مخضت نوكيال امدنع اشرف

 ؛ ىلعأ ادح هل دحي نأ رمح انديس لواح دقو « ىللعأ دح رهملل سيلو
 ناكم جوز لادبتسا متدرأ نإو : ىلاعت هلوقب هتضراعو ةأرمأ تفقوف
 اناتبع هنوئذخألتأ . ًائيشا هنع ارذخأت لف ؟راطنق نمادحإ مدقأو جفن
 . . ًانييم امو

 . 0 ةأرما تباصأو رمع أطخأ ١ : رمع لاق لكدنعو

 بعضي ال ىعح روهملا ةالاخملا مدع ىلع ثم نيدلا نإف كلذ عمو

 رين » ملسو هيلع هللا ىص ىبنلا لاق دقو ء هنع نابشلا ضرعيف . جاوزلا:

 .فيلاكت ىأ « ةنوئم هرسيأ جاوزلا رصد مالسلا هيلع لاقو < رس رهط

 يجن لاخلا هلام ىفو « هيف رهم ةيمست ريغ نه حمصي جاوزلا دقعو

 نم اه ريغ وأ اهمح ةتبأ وأ: اهتع وأ « اهتخأ رهم ىأ « ةجوزلا لثم رهمد

 . هتأرما ىف لجرلا بغري ام لك ىف اهنيواسي
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 دنس يأ[ بس

 .ىهضعب لج ؤينأ حمصي لب « دقعلا دنع هلك هممدقت مزايال رهلار مه

 .هعدقت بحسو « هلك رهملا مردقت ةجورلا تطرتشا اذإف « طا رتشالاب كلذو

 طارتشا نكيجل اذإو ء هضعب مدقت تط رتشا اذإ كلذكو < دقعلا دنع هلك

 مدقتبجو فصتلا مدقت بوجو فرعلا ناك اذإف « فرعلا ىلإ رمألا ناك

 : امهعدقت بجو ثلثا ريخأتو نيشلقلا مدقت فرعلا ناك اذرو . فصنلا

 «ىرج اهضعبو © فصنلا مدقت ىلع هيف فرعلا ىرج اهضعب ةيرصملا دالبلاو
 ..ةافولا وأ قالطلا ىلإ الجؤم نوكي لجؤملا ءزطأو « نيثلثلا مدقت ىلع هيف

 لجعماط مدقي يح ةيجوزلا تيب ىلإ لاقتنالا نع منتمت نأ ةأرملل قحو
 عانتمالا اذه عم اهو « الا ىعرش قح كلذ نآل « رهملا ىأ ٠ قادصلا

 جوز امل ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا تإو , ةدملا كلت ىف « ةقفلاب يلاطت نأ

 امم لوخدلا نم هعنم بلاط ىلأ نب ىلع ىلإ ابلع ىلاعت هللا يضر ةمطاف ةديسلا

 لجسم عمجل ىيح ء ءارحصلا يف بطتحاو « قادصلا لجعم مدنقي ىبح

 , فادصلا

 : ل وخدلا لبق قذللعلا

 .ةحيحصلا ةولخلاو « اب لوشدلا لبق هتأرما لجرلا قلط اذإو هه

 نأ لبق نم نهومقلط نإو د : ىلاعت هلوقل « رهملا فصن اه بجي هلإق

 وفعب وأ نوقعي نأ الإ مضرفام فصتف ةضيرف نط مضرَف دقو نهوسمت
 .«مكنيي لضفلا اوسنت الو ىوقتلل برقأ اوفعت نأو « ماكتلا ةدقع هديب ىذلا

 ءلوخدلا لبق اهقلط اذإ ةعتم ال ثبجعو « ًارهم ىمس دق نكي مل اذإو

 عيطتسي جوزلا ناك اذإ « سبلت ام نسحأ نم ةأرملل ةلماك ةوسك ةعتملاو

 لام ءاسنلا متقلط نإ مكيلع حانج الو » : ىلاعت هلوقل كلذو ع اهعفد

 ىقلعو 35 هردق عسوملا ىلع + نهوعتمو <« ةضيرفغ نط اوضرفت وأ نهوسمت

 . « ندسحملا ىلع قس فورعملاب اعاتم هردق تقلا

 هبجو ًايقيقح الوخد ابب لعحدي نأ ريغ نم هتجورب لجرلا ىلتخإا اذإو
 . ةحيصص ةوللللا نوكت نأ طرشب الماك رهملا امل



 جات

 ريغلا عالطا نم هيف نائمأي ناكم ىف ايقتلا اذإ ةحيم ةولخلا نوكتو

 < قيقحلا لوتدلا نم ىبح مئامالو ء ىعرش عئام كانه نكي ملو « امهبلع

 لوخدلا نم هعنع اضرم ًاضيرم اهدحأ ناك اذإ ةحيعص ةولخلا نوكت الف

 , ذلثم امئاص اهدحأ ناك اذإ امميعص لوخدلا نوكيالو ؛ ىيشلل

 : رهلا ضبق

 يذلا اهليكرب وأ امسغنب هضبقت ىح جورلا ةمذ ىف نوكي رهملاو

 بآلاو ء رهملا ضيقب اليكو جاوزلاب ليكولا ريتعيالو « رهملا ضبق ىف هتلكو
 نقيقلاب اهم ةزاجإ كلذ رشعا اركب تناكو ام رض رهملا بق اذإ دجلا وأ

 ريغ ضياقلا ناك وأ « آركب نكت مل اذإ امأ . جورلا ةمذ !ريتو تعكس اذإ

 . حيرص نذإب الإ ريتال جوزلا ةمذ نإف ء دجلا وأ بألا
 ىضتقم نورشعلاو ةيداحلا ىهو + دشرال نس غلبت مل ةجوزلا تناك نإو

 ىلع هعدوي نأ ىلع لالا ىلولا وه ضيقلا ىلوتي ىذلا نإف ء ةيرصملا نيتاوقلا

 اذإ + ةيصخشلا لاوسألا ةكح نذإب الإ هيف فرصتي الو ء ةرصاقلا ةمذ

 . . دحلاو بالا ريغ ىلولا ناك

 : رهللا تايض

 نم ًاكيش مدقي مل جوزلا تاك اذإو ؛ نريدلا لكك نيد رهملاو  ه؟
 هبواطلا ءادأب دهعتيت ًانماض هيلع لحخأت نأ اك ةجوزلا نإف دقعلا تقو رهم ا
 نم جوزلا ناك اذإ اهسفنت طاتحت نأ ةجورلا ىلع بجيو « هداعيم ىف رهملا نم

 لص نأ ةيشخ « عيئابآ نع ةلقتسع ةورث ىف تسيل نيذلا ءاينغألا دالوأ
 و » . اهدحأ نم اهرهم ءافيتسا ميطتست الف هيبأ نيبو دقاعلا نيب فالخ

 «ءرهملل ًاثماض ريتعا ةيالو وأ ةلاكوب هنبا دقع ىلوت اذإ بألا نأك لام بهذم

 . 6 ةيروهمخلا ةسايرب نوناق عورشم ق هب لمعلا حرقا دقو

 ةقفنلا -. *

 عيزوت هيضتقي ام كلذو « اهجوز ىلع املا قح ةجورلا ةقفن -

 قونتو « هذعرتو تيبلا ةياعر لع موقت املإف « امببي تابجاولاو قوقحلا



 مس را سس

 كلذ ناكف ء ةيئاملا مهتجاح- دسب موقي نم دجوي نأ ديالف ء دالوألا نوتش

 . ةيلاملا ءابعألاب موقي ىذلا جوزلا ىلع

 لاقتنالل تدعتسا وأ . ةيجوزلا تيب ىلإ تلقتنا ةجوز لكل بجت ةقشنلاو

 نم ًايلاعع نوكي ىذلاو ء هلثم قئاللا نكسملا جوزلا دعي مل نكلو ؛ هيلإ

 ررضتت تناك !ذإ هلهأ نم ًايلاخو : ىرخأ اجوزتم ناك اذإ ىرشأ ةجوز

 . مهعم ءاقبلا نم

 « ىعرش عامل هتيب ىلإ لاقتنالا نع تعنتما اذإ ةقفثلا قحتست كلذكو

 ريغ ناك وأ <« ىعرش ريغ نكسملا ناك وأ ٠ قادصلا لجعم امل مدقي مم نأك

 . نكلاص ناريج نيب سيل ناكم ىلإ اهلقن وأ « الع نيمأ

 ىضر دق ماد ام اهجوز ىلع ًاضيأ اهتقفنخ ةفرتع ةج ورلا تناك اذإو

 اهقحم طاقسإب ىه تبيضر اذإو « اهجوز ىلع اهتقفن ةسردملاف « اهفا حاب.
 طقست وأ الماك هبلطت نأ ال « اهتقح كلذف « اهلك ىف وأ لاوحألا ضعب ىف

 اهعتم مث اهفارتحاي جورلا ىضر اذإو . كلذ قل يبس اهلع دحأل امو « هضعي

 ءااهام زازتبال اليبس كلذ ذختب جاوزألا ضعب نأ تبث نكلو « قحلا هلق.

 . ةيديك هارعد رثعي ةلاخلإ هذه ىف ىضاقلاف“

 . نكسملاو ةوسكلاو ماعطاإلا ىه ةقفنلاو

 ْ : ةقفنلا ريدقت.

 قيلي ىذلا يعرشلا نكسملا اه دعي نأ ةيجورلا ةقفن ىف لصألاو ل ه8

 راسي نم هتردق بسح ىلع ةوسكو ماعط نم هيلإ جاتحن اماه مدقيو 3 ايس

 هغزر هيلع ردق نمو « هتعس نم ةعس وذ ' :قفتيل :٠ : ىلاعت لاق اا <« راسعإ وب

 لع اقفتاو تاقفن نم اهمزلي"“ام مدقت نع منتما اذإو « هللا هات؟ ام قفنيلف»

 ىكت اهل ةقفن ريدنت نع منتما اذإو « آر نوكي قافتالا نإف ام ةقفن ريدقت

 ال نإف س هب قيلي ًاكسم اهل دعي ل نإ « نكسملا ةرجأو ابتوسكو اهماعط»

 دعي ةقفن اهل ىضاقلا ردقيف « ةقفن اسمل ردقيل ىضاقلا ىلإ رعآلا عفرت نأ“



 د مهمل

 لإ رظني ةقفتلل هريدقت ىف وهو راسعإو راسي نم جورلا لاح نع ىرسلا

 هللآ كوق نم ائولت أل كلل >و ع« ةجورلا لاح ىلإ رظن ريغ نم جورلا لاح

 هقزر هيلع ردق نمو هتعس نم ةعس وذ ققنيل » 2: العو لج لوقي ء ىلاعت

 . « هللأ هاثآ امم ققتيلف

 راعسألا ىف ءالغ نم راعسألا لاح ةقفنلا ريدقت دنع ىضاقلا ظحاليو

 بلطت نأ ال ناك اهريدقت دعب راعسألا تلع مث اهردق اذإو ء ابف ضاقخناو

 بلطي نأ جوزلت ناك اهريدقت دعب راعسألا_ صقن اذإو . اه ضورفملا ةدايز

 . ال ضورفملا صقن

 اذإو « ةدايزلا ال ناك راسعإ دعب راسي ىلإ جوزلا لاح تريغت اذإو

 . صقنلا بلط هل ناك هدراوم تصقت

 : ةقفتلا نيد

 هيلع ًانيد ةقفتلا تناك هتجوز ىلع قافنإلا نع جورلا مدتما اذاو هه

 ةقفنلا هلم ةيلاطملا نع تتكس اذإو « هبوجو عم اهئادأ نم هعانتما تقو نم

 مكحال هيلع بجو ام ءادأب هرمأيل ىضاقلا ىلإ رمألا عفرت نأ تدارأ مث . ةدم

 امل ردقيو ؛ ىوعدلا عفر ىلع ةقباس ننس ةثالث نم رثكأب اه ىضاقلا

 . لبقتسملا ةقفن

 جورلا ةمذ آرت ال ةجورلل اقح نوكي هنإف ه ًانيد ةقفتلا تراص اذإو

 ةم وصخ راع نع ةرشعلا ماودل آراشإ هلحوت ىه هتأربأ وأ 8 ىدأ اذإ الإ

 ْ , تاعزاتمو

 ىلع هتردق تدبثو ءادآلا ىلع رداق وهو « هئرت لو هئادأ نع عنتما اذإو

 مدقي وأ « ىدؤي ىح سيملا رمتسيو ء سببملاب هيلع كمت ةكشا نإف «كلذ
 كلذ نإف ىدؤي الو سبخحلا ىلع ربش ةدم يفت وأ , ةجوزلا هاض رت ًانماض

 . هترسيم ىلإ رظتنت نأ بجاولا نوكيو « ءادألا نع هرجع ىعاليلد نوكي
 نأ ةجوزلل ناك اعيش قفني تأ عيطعسي ال ارسعم جورلا تاك اذإو



 م خاكااس

 لع ةنادتسالاب ال نذإلا ةقكحملا نم بلطت نأ الل نوكي ابك« قيرفتلا بلطت

 اهاشأوأ ع أهابأ رجحت نأ ةمكحملا ناك هنم نيدتست نم فت مل اذإو « جورأل

 انتقل هيلع بحجم نم مهريغو سأ اننكي م نإ اهمسوأ < بأ ال نكي مل نإ

 اهجوز ىلع ًانيد ةقفتلا ثوكتو الع قفني نأ -- ةجوزتم نكن مل نإ

 . يسيأ [ذ1 هنم لحتؤت

 ةيجوزلا ةايبللا ةيامح
 امم كللذو 2« ةمئرقلا نم ةيجورلا ةأايللل ةيامح ىلع مالسإلا لم 5

 8 ال ةبسنلاب اباص و نم هيلع لمتشا

 ينل اياصو انلقن دقو « ةسورلا راتخاو جوزلا رايتخاب ىصوأ (1)

 ةجوزلا لاج لع الأو نسحلا رابتخالا ةرورض ىف ملسو هيلع هللا لص
 نيدلا ىلع جاوزلا نوكي لب ء ربتعملا وه لجرلا لامالو ء ساسألا ره

 . ةيجورلا ةايحلا امبب ىتببت ناذللا امهف ؛ قالخألاو

 ءاهقف روهمج- ررق ًانسح ًارايتخا اهجورل ةجوزلا رابتخا نركي ىتكلو
 بأ نم اهتايلوأل نوكيف « جوزلا رايتخاب درفنت نأ ا سصي ال ابنأ نيملسملا

 ( مسأر نود درفنت نأ ا سيل نكلو « ةلقاع ةغلاي تناك !ذإ نيعم جوز

 « هيف بيع ال راتخلا جوزلا نورك عم ةقفاوملا نع خألا وأ بألا عنتمأ اذإو

 جاوزلا ىلوتي نأ ىضاقلا نم بلطت نأ اذ ناك س اّقياضم عانتمالاب دارأو

 . ءايلوألا ملل اعتم

 جورت نأو جوزلا رايتخاب درشت نأ اط ةأرملا نأ ةفيتح وبأ ررق دقو
 «ءافكلا جوزلا ترامضا دقو « ةلقاع ةغئاب تمادامابلو اضر ريغ نم اهسفن

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق نم كلذ ذحنأو ء ءاهقفلا روهمج كلذب فلاخو

 ديرت ىلا ةجوزلملا ريغ ةأرملا ىأ ء « اهلو نم اهسفنب قحأ مألا» : ملسو
 . اهسفنب قحأ جاورلا



 مما يطا نس

 توكي نأ بجسوأف « ةرسألا نيوكت ق مالسإلا طاتحا دقو (؟)

 جاوزلا نأل كلذ و « اهل ًاففك نكي مل آاسيسخ ناك اذإق ء هتجوزل ًاؤفك جوزلل
 نأ بجو كلذلو ء نيصخش نب ةدرحم ةقالع سيلو « نيترسأ نيب ةقالع
 جاورلاو « امهنيب ةرشعلا مودت ىكل ةجوزلا ةرسآل ًافاكم جوزلا نوكي

 ادهلو + لاوزلا ميرس ةجوزلا ةرسآل انفاكم جورلا هيف نوكيال ىذلا

 اونك- ةجورلا نوكت نأ اوط ريشي ملو « ةءافكلا هذه ءاهقفلا روهمح بجوأ

 ع وفك نكي مل اذإ ةجوزلاب هةوسأ الو وهال ريعبال جورلا نأل « جوزلل

 . ءطقكلا ريغ جوزلاب ناربعت اهترسأو ةجوزلا نكلو

 نيككذلا ميك بجوأف نيجوزلا نعي ةدوملا ءاقبل مالسإلا طاعحإو ()

 لاق كلذلو « فالخلا ببس ناك بأ نيجوزلا نيب بشني فالعغ لك دنع

 نإ اهلهأ نم اكحو هلهأ نم ايكح اوشعباف امهنيب قاقش مفش نإو و : ىلاعت
 تناك نإ ةدوملا ديعي كلشالب كلذ نإو ه امبْنيب هللا قفوي ًاحالصإ اديرب

 7 .طينب قرفي الإو « ةداعإلل ةلباق

 هادؤم لمعلاو ةيعاتجالا نوئشلا ةرازول نوناق عورشم مدق دقو

 مكن دعب الإ نيجورلا نيب ىرعدلا قيقحن ق ريسلا ىلإ ةقكحملا أجلت الأ
 افلتخا نإ اميلأو + اهلعأو هلهأ نم انوكي نأ نسغو « امبنيب نيلدع نيكح

 . ثلاث امهيلإ مه»

 نم ةعاط تناك“ مأ ةقفن تناكأ ءاوس ىوعدلا ىف ريس لك نأل كلذو

 ارجع نإف + اسهلصب نأ امبلع نيثكتلا نأو . ةدح فالحلا ديزي نأ هنأش

 « امهيب ةرفنلا ببس وه نيجوزلا نم اتي انيبينأ امهيلع ناك حالصإلا نع
 دعب مادام ةقفتلاب اه مكحيالو 0 ةعاطلابهل مكح ةجوزلا وره بيسلا تاك نإف

 اهل مكح- جوزلا لبق نم ةرفنلاببس ناك نإو « هتيب ىف هيلإ جاتحتام لك“ اهل
 . نامرلا نم ةدم ةعاطلاب مكحالو ةقفتلاب

 نأو « ابلع ةأرملا ظفاحم نأب ىصوأف ةرسألل مالسإلا طاتصاو (14)



 ميس يارا ب

 . لجرلا» : ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق دقو « اهتياعر قح لجرلا اهاعري

 ةلوثسمو ٠١ اهجوز تيب ىف ةيعار ةأرملاو « هعيعر نع لوعسردلهأ ف عار

 .1 اهتيعر نع

 ةرسآلا يف ةأرملا ةيصخش

 تمادامجاوزلا ليق ىهو « ةرسألا ىف ةلماك ةيصخش ةأرملت ... ا

 الام ريدت اهنإ لب « الع ىلام ناطلس اهئايلوأل سيئ  ةديشر ةلقاع ةغلاب

 تواوتيالو « لاصفنالا عام اهئايلوأةمذ نعةلصفنم اهتمذو ءاهليكرب وأ اهسفنب

 نأ اهل ةرح ليكرتلا اذه ىف ىهو « اهنم ليكوتب الإ اهلارمأ ةرادإ

 هنأ اهلف « اهجوز ةمذ نع ةلصفم اهتمذ جاوزلا دعبو .هيطعتالا او ع هيطعت

 ليكوتب ل1 كلذ قف ناطلس اهيلع جورلل سيلو ابسفنب اهلاومأ نوئش ىلوتت

 3 ةلاكولا هذه ىضشتعع ىلوت كثذ ق ةرحخ ىهو ليكوتلا هتحنم نإف 1 أبنم

 ,. تءأش تقو ىأ ق ةلاكولا نع هلزعت نأ اهلو

 ىف فرصتلا هل امهنم لكف « امهنيب ةكرش اهجوز عم اهلاومأ دعتالو
 . هرمأ ىف رخآآلا لختشدت ريغ نم هلام

 : نيرمأ انه ررقن نأ بجو

 ابوروأ ى الام ىلع ةيلاملا ةيالولا اهل تبثت مل ةأرملا نأ  امدحأ

 .ةعبرأ وحنب كلذ ىف مالسإلا اهقبس دقو ةنس نيثالث ىلع ديزتال ةدم نمالإ
 . ًاترق رشع

 « اهلام قف ةأرملل اكيرش لجرلا لعجم ايوروأ ىجاوزلا نأ  امهيناث
 جوزلا نوككيو ء ةكرشلا هذه ىف لخخدي لام نم جاوزلا لبق اهل نوكيام نأو

 ةيرابجإ ةلأكو ليكو وأ ىصو كلذب وهو « ةكرشلا لام ىف فرصتلا قح هل
 , هتأرما نع

 ايجوز نم ةجورلا١ثاريملا ببس مالسإلا ف جاورلا نأ تبأر دقو
 . نيراولا ريخ هللاو ء هتجوز نم جوزلا ثاريمل ببس هلأ اك



 كه 0

 قالا

 ةذإ هنأ ءاهقفلا ررق كلذلو « آدبؤم نوكيل جاورلا دقع عرش هم

 يكل نكلو « دقعني ال دقعلا نإف تيقوتلا ىلع لدي ام هئاشنإ دنع هب نرتقأ
 .ةتباث نيجورلا نيب ةدوملا نركت نأ ديال آرمسم مناد جاورلا دقع نوكي

 . نيجورقأ نيب ةمحرلاو ةدوملا ةيجوزلا ةايحخلا ساسأ نآل ء عطقنت ال

 حالصإلا ةلواح- نأب ؛ اهئاقبل ليبس ةمل نكي لو « ةدوملا تثععطقلا اذإو
 : ةثالث رومأل لاح اثلانهناك « كلذ اد يلف . امهلحأ نم نيكو امبسفنأب

 .« ةدوملا لابح عاطقتا عم لاصتالا ىبيو ةيجوزلا ىبت نأ س اخوأ

 , هتاذ ىق لوقعم ريغ كلذو

 ..قك ريسي امهم لك « ايدج الاصفنإ ناجورلا لصفني نأ - اناث

 . هتاذ ىف يشرع ريغ رمأ اذهو « هبراغ ىلع هلبحو هليببم

 . قالطلاب ةيجوزلا ةايحلا مطقنت نأ  اهثلا

 نم نكلو ؛ هئاذ ىف لؤقعملا هنأل ريخألا رمآلا مالسالا راتعخا دقو

 مأ :ىفاقلا هكلمب مأ . اعم ناجوزلا هكلعأ ؟ لاصفنالا اذه كلع ىذلا
 ؟ ؟درفنتم اهدحلأ هكلع

 .ةعجا رملا دعب هيلع !رصأو قارقلا ىلع ايضارت اذإ نيجورلا تأ كشال

 .لانلا هذه ىف قارفلا نإف « امبب نيلصتملا نم ريختا لهأو ه امبيوذ نم
 لوقعملاف ع اميسفإرتي أشن دقع هنألو « اا ىردأ امينأل « قىطنم رمأ

 . نيدقامتملا اضرب أشن دقع لك ىف نآشلاك ء“امبضا رثي اضيأ ىفقتي نأ

 . ىضاقلا ىلإ رمآألا نركي لهف ء قالطلا ىلع ضارت نكي مل اذإ نكلو

 .ء ىأرلا ىداب الوقعم كلذ نوككي دق ؟ ةيجوزلا ةايحلا ءابنإ ررقي ىذلا وه
 , جصي رومأ نم نيجورلا نيب نوكي ام لك له نكلو « رمألا رهاظ فو

 .ناك اذإو « همامأ ابق عازالا امهنيب ىرجم نأو ع ءاضقلا ىديأ نبب اهنالعإ



 بل كهذا

 ىضاقلا هكلسي ئذلا اف ؛ هتأرماو لجرلا نيب ةدوملا عاطقتا وه قارفلا بيس

 فاك ببس وه هدحو ةدوملا عاطقنا نأ ررقملا نإ مث ء رمألا اذه قيقحتل

 . اهتدوعل ليبس ةمل نكي مل اذإ ةيجوزلا ةايحلا عاطقنال

 اذه قرفو « ةدوملا ةلأسم ىف مكدلأ وع ءاضقلا نوكي نأ ميصي الو

 لاقلاو ليفلل ةضرع نوكت اهمآل « ةأرملاب ررضلا غلبأ هيلع بترتي هنإف
 . اهتعمسب قلعتت ىباا بابسألاب مرج ذإ

 هلإو « ةأرملا ديب وأ لجرلا ديب قالطلا نركي نأ الإ نذإ قبب ل

 « لاعفنالا ةعيرس اهنأل « ةأرحلا ديب نوكي نأ حصي ال مالسإلا قطنم م 0
 فلكت لجرلا نآألو ع هيف معن ال ءاقش ةيجوزلا ةايغلا نأ نتف ء بضخت

 هيلع ةيلام تافيلكت قالطلا ىلع بترتيسو « ةقفتلاو رهملا جاوزلا ليبس ىف
 نأ لوقعلا نم سيلف « كللذ رغو ةلاضحو ةرجأو « دالوألل تاقفن نم

 . هب ةدرفنم ةجوزلا دبي اذه لك هيلع بترتي فرصت نوكي

 مالسإلا هلعج دقو « لجرلا ديب جاوزلا ةدقعن وكت نأ الإ قبتي ملق نذإو

 ىأ ه نوفعي نأ الإ و : رهملاب قلعتي ايف رقعلا نأش ىف ىلاعت لاقف « كلذك

 الامفنا لقأ كلش الي لجرلاو ء ه حاكتلا ةدقع هديب ىذلا وفعي وأو ء ءانلا
 ليبس ىف هفلكت ام وهو «ء ءودطلا ىلع هلمح بايسأ كلانهو ؛ ةأرملا نم

 . ىرخأ ةيلام تافيلكت نم هلبقتسي اعو + لام نم جاوزلا

 رثأت تحن لجرلا تركي دق : الئاق ضرتعم ضرتعي دقو - 8
 عقيف < اهم تالاعفنالا هدهل اض رعت لقأ ناك نإو « ةأرملاك ىتقو لاعقتا
 سحأ اذإ لجرلا نأ انظحال اذالف ًاضيأو « هيلإ ةجاللا مدع دنع قالطلا

 ىرخألا ىه تسحأ اذإ ةأرملا بناج اتلمعأو « ةيجورلا عطق ةدوملا عاطقتاب

 . اهجوز ضغبب

 ىف ىسفتلا بناملا ظحال مالسإلا نأ لوألا لاؤسلا نع بارجلاو

 بجوأف « هغصوبو « قالطلا نامزبو « ددعلاب هدييقتب قالطلا دنع لجرلا

 : ىقأي امب ًاديقم قالطلا نوكي نأ ملسو هبلع هللا ىلص ىبلا
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 ةةلطالإ ايقلتطيال ام الروخ دم اك اذإو « ةدساو ةغاط الإ اهقلطي ال (1)

 ثالث ىهو « ةدعلا ءانثأ ىف هيلإ هتجوز عصبت رج نأ هل زوج « ةيعجر
 حوجرلا ةصرف هدنع نوكتل كلذو ٠ ةداع ربشأ ةلالث ومن ىأ « تاضيح.
 ليلد كللذ نإف + اهعجاري نأ ريغ نم ةدلا هذه اهكرت نإق « هلوق ىف
 , هيئاج نم ًامامت تعطقنا دق ةدوملا نأ ىلع

 تقو كلذ نأل + ضيح لاس ىف اهقلطيال ايم لوخدملا نأ مب)
 قلط اذإف ء ابلع لابقإ لجرلا نم نوكي الو « ردصلا ةقيض ةأرملا نوكت

 , ررم وأ بجوم بيس ريغل نوكي دق كلذ نإف

 هيف ارم لمخد دق رهط ىف اهقلطي الو (ج)

 كلذ ناك ةعجا رم ريغ نع اهندع تينا ىح اهكرتو «٠ كلذ لعف اذإف
 . ةرفنلا ماكحتسا لع اليلد

 مل اذإ عقيال قالطلا نإ ةعيشلا ءاهقفو مقلا نباو ةيميت نبا لاق دقو
 ةينمرلاو ةيددعلا دريقلا هذبع ًاديقم نكي

 ددعملاب ن رثقملا قالطلا ترتعاف « ءارآلا هذه سضعبب رصم تذخأ دقو

 ةقلطالإ عقتال ًاثالث قلاط تنأ هتأرمال لجرلا لاق اذإف « ةدحاو ةقلط عقي

 . عوضوملا اذه ىق ةيميت نباو ةعيشلا ءارآ لكب ذخأ ول !ذمحو ء ةدحاو

 مل مالسإلا نأ ابف لوقتف ٠ ىناثلا لالا نع ةباجإلا امأو .ه
 نأ ريظن ىف قالطلا بلطت نأ وهو « حلختا لعج لي « ةأرملا بناج لم

 « اذه ىلع قالطلا توكيف « رهم نم اهجاوز ليبس ىف هقفنأ ام مدقت
 اهنأ ماسو هيلع هقا ىلص ىبلا ىلإ وكشت تبحهذ ةأرما نأ كللذ ىف ىوريو

 هيلع لاقف « ناتسب : تلاقف اهرهمأ امع اهأدق ءافغب ايجوز قيطتال

 هللأ قمع ىبنلا رمأف ع ةدايزو معن : تلاق ؟ هيلع هنيدرتأ : مالسلاو ةالصلا

 . هتقيدح هيلإ درت نأ ىلع اهقلطي نأ اهجوز ملسو
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 « ةجوزلا بناس نم ئوشألا نأ ىضاتلل ندين اذإ هنأ ةيكلاملا ررق دقو

 ىلع وأ ؛ رهملا ضعي ىلع ًاعلخ نوكي نأ ىلع قالطلاب كح قالطلا تبلطو

 . رهملا لك

 : نأو « ءاضقلا ىدي نيب قالطلا نوكي نأب تارعد دج نآلاو وهو

 مدقي من نإ اهقلط نأ ضيرعت هيلع نوكي ىفاقلا نذإ نودب قاطي نم
 نأ ذإ « هيلإ ىعادال كللذ نأ دقتعت انإو . هعشو ء قالطلل آر ريع ًاييس

 عقب ال هرثكأ نآل « هدييقت رربت ال قالطلا نع انيديآ نيب ىلا تاءاصحإلا

 : قأيال كلذو « دييقتلا كلذ غوس ةأرملا ىلع ررض هيف

 بقعت نأ لبق تناك تاءاصحالا لدت اك قالطلا عئاقو نأ اهلوأ (1)

 معئاقو نم ”/. لال وحن نأ ةفطخملا تاءاصحإلا تركاذ دو . دلو ىأ ةأرملا

 دلو باقعإ دعب قالطلا مئاقو نم / 1ا/ نأو ؛ دلو باقعإ لبق قالطلا
 نأ ىلع لدي كلذ نإو « دالوألا ددع رثك الك ةبسنلا ىدتت مث « دحاو
 حلاص ريغ جاوزب مازلإ قالطلا عنف ء جاوزلا ىف راتخالا داسنل قالطلا رثكأ

 . قالطلا دييقتل ًارربم حلصب ال كلذو ءاقيلل

 جاوزلا نم ربشأ ةتس ىشم ىلبق ناك قالطلا لاوحأ نم ؟ريثك نأ (ب)
 : نيتنسل تاءاصحإ كلبلإو « ةيجورلا تمداقت الك ةبسنلا لقتو

 ةنس ىضم لبقو ربشأ ةتس ىضم دعب ١ ربشأ ةتس ىضم لبق قالطلا ددع
 ١1) 1 “اخرةر١ ١

 كفل ةركزل وه

 كلذو « جاوزلا نم ىلوألا ةنسلا ىف قالطلا عئاقو رثكأ نأ نيبت كلديو
 لاحلا هذه ىف هدييقت وأ قالطلا عنمو « جاوزلا ىف رايتخالا داسف ىلع لدي

 دحاو ةساصم قف سيئ كلذو ع ادساف هيف رايتخالا ناك جاوز ىلع ءاقبإ

 . ص وصتللا هجو ىلع ةأرملا لعو « دعم امهلعرربفلا هيف لب ع نيجوزلا نم

 ركذي تسن نإف + قالطلا نم ةأرملاب ررشلا وه ناك اذإ ثصعابلا دإو يدع ١
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 ةيئاصحإلا كلتو « ررض هنم ابلع عقيال قالطلا رثكأ نأ ىلع لدت .ةيئاصحإ

 « ةعدقلا رصم ةمكمم ىف قالطلاو جاوزلا قيثوت ىلع فرشملا ديسلا نم اسيقتسا

 ةريبك ةقبط دوجولو « اهم لالا ةريكل قاللعلا ابق رثكي ىلا ماجا ىهو

 ىهو © ىلآلا هجولا ىلع ةيئاصحإلا تناكو ٠ آريثك قالطلاب قطنت اهئاكسي

 . 1585 ةنس يه ةلماك ةنس ىدم ىف

 ءاربإ رعغي لرشدلا لبق
 ءاربإب لوخدلا لبق
 ابلطب يعج لوخدلا دعب

 اهبلط رغب ا

 ةجوزأا اض ربئىأ ءاربإلاب نئاب
 ءاربإ ريغب نئاب

 ومص

 نآل « قالطلا ددع نم تاعجرلا دنع طقسي نأ بجي كشالب هنأو

 لبق نوكي ىذلا قالطلا لازاتسا بج اك' « جاورلا دقعل رارمتسا ةعجرلا
 ررضال هنأل ء نيف رطلا اضربن وكي ىذلا قالطلا لا زتتسا بعت اكو ء لوعخدلا

 تفغبأ دقو + اهايغرثال ةيجوز ةايح نم صيلخت وه امئإو + ةأرملا ىلع هيف

 : همنأي ام عومجلا نم لزاتست كلذلو « اهجوز ةرشع اه

 ةعجر اهيلطعب لوخدلا لبق

 اإل دس موج وايجاد وجو

 ارك د عاابس جه قابلا نركي كلذ ىلعو

 نأ بجي ناكو + جاوزلا عئاقو نم 97 وحن ىه نذإ نوكت ةبسنلاو

 . رفصلا ىلإ لزنت ةبسنلا



 دمنا #8 دن

 قالطلا دييقتل ؟رريم كانه نإ لوقث نأ عيطتسال كلذ ىلعو - ٠؟

 اسم ةأرملا ىلع ًاعقاو ؟ررض ةمن نأ لمتحت وأ ابق ضارفي ىلا ةيسنلا تنكر

 قدللعلا دعب ةيجورلا ةايللإ ةداعإ نأ نع داضف « ركاذت داكتال ةليثض قالطلا

 . ةأرملاب رارض] دعي ءىش قبال تبستحا ول

 بلطب دييقتلا ناك اذإ هنأل « مغني امم رثكأ ةأرماب .في دق دييقتلا تإو

 نإو «٠ تاجوزلل رمتسم عينشت عضوم نوكي ّمءْغِإ رود نإف ع ضيوعتلا

 هتعدا اذإف + ظفللاب قلطبو قالطلا قثوي الف ضيوعتلا نم رفي دق لجرلا
 ةحوز ىهالف ع ابنع عطني وأ 4 مارح قناشيعيف < تاثر الو ركتأ هيلع

 ,عقاو كشالب ررضلاو ء ءاشت نم جوزتت ةقلطم ىه الو ةيجوزلا قوقح اه

 . ةأرملا ىلع

 .ئفرعي نم نآل « جاورلا باب قلغأ ديقتلا كلذ قالطلا ديق اذإ هنإ مث

 .ةشحافلا عبشت كلذبو « ادبأ هلضديال هيلع قلغأ باب نم لغد اذإ هنأ

 .٠ لاوحألا لك ف ةأرملا لع ةعفاو ةيانخلاو.ةرسألا لحتتو

 تاقلطلا مدع

 :ةهقلطبال تاقلط ثالث لجرلا كلم جاورلا دقع ىضتقع #١

 ء ىق ؟رقلا صنلا بجوم وه اك" ىرخأ دعب ةرم اهقلطي لب ء ةدحإو ةعفد

 .نأ دعب الإ هل لحال تحبصأ ةفلتتع تارم ىف تاقلط ثالث اهقلط اذإو

 هتبومم وأ + جاوزألا ةرشاعم اهرشاعيو اهب لخخديو < هريغ اجوز جوزتت

 . امدع ىيتتاو ع اهتع

 + هسفن ايف عجارب ةصرق لجرلا دنع نوكيل ًاثالث قالطلا ناك امنزو

 هتدارإ ىلع اليلد كلذ ناك اهعجاري ملو ىلوألا ةقلطلا دعب ًارصعم رمتسا نإف

 ةدعلا ءانثأ ىف اهعجار اذإو < ةدوملا ليح- عاطقنال ء ةصيمم ةدارإ لاصفنالا

 اقالط ةيناث اهقلط مث م ةدعلا هاهنا دعب الع دقع وأ ع كتعجار هلوقب



 هد #8#هااذل

 ةص رف هيدذل تناك « اهدعي الع دقع وأ « ةدعلا ىف اهعسار مث ؛ ًايعجر

 امل حلصيال هنأ ىلع اليلد اذه ناك « هدي ىنام لك ىبلأ نإف ء ةثلاث

 . ةديدش ةبرجت نم بالو « هل ملصت الو

 قالطلا ماسقأ

 « نثأب قالطو ء ىعجر قالط : نيمسق ىلإ قالطلا مسقني - 45

 ةيجورلا ةرشعلا لحالف ٠ لاخلا ىف ةيجوزلا ةايحلا عطقي نئابلا قالطلاو
 لاح ىف الإ تائراوتيال ةدعلا ءانثأ ىف اههدحأ تام اذإو « قالطلا درجمم

 قادصلا لجؤم لحن هبو ء ثارملا نم ؟رارف قالطلا نوكي نأ ىهو ةدحاو
 , ةافولا وأ قالطللا الجؤم ناك اذإ

 اهعطقي لب « لاخلا ىف ةيجوزلا ةايا عطقيال هنإف ىعجرلا قالطلا امأ

 ريغ نم كتعجار هلوقب ةدعلا ءانثأ ىف اهعجاري نأ هلخ «ء ةدعلا ءابتنآ دعب

 ةدعلا ءابننا دعب الإ قادصلا لجؤم لالو + ديدج رهم ألو ديدج دقع

 . رمثآلا هثرو ةدعلا ءانثأ ىف اهدحأ تام اذإو ء ةعجارم ريغ نم

 « لوخدلا لبق قالطلا ىه : ةعبرأ الإ ىعجر قالطلا لكو ١٠ه
 قالطلاو ٠ ثالئتل لثكملا قالطلاو + ةسورلا همدقت لام ريظن ق قالطلاو

 صن ىذلا قالطلاو « ناب هنأ ىلع نوناقلا صن اذإ ىضاقلا هعقوي ىذلا
 ررضتلل قالطلاو , ةكحتسملا بويعلل قالطلا وه « نئاب هنأ ىلع نوناقلا

 جوزلا ةبيغل قالطلاو + اًناثمأب قيليأل امب لعفلاب وأ لرقلاب اهئاذيإ نم
 3 نانس ثلالل سيسأب جوزلا ىلع مكمل قالطلاو 4 املانثأ ف تررضن ةتس

 . ابنف تاررصت ةنس تضمو

 هتييغل وأ 6 قافنإلا نع هعانتمال وأ هراصإل قافنإلا مدعل قالطلا امأ
 مدعأ قيرفتلا هبلط اذإ ًايعببر نوكي هنإف قفنت الام ا كري نأ ريغ نم
 ماكحأ هنم اذفنت رهاظ لام هل نكي ملو ٠ ةئثالثلا بابسألا دحأب قافنإلا



 - قا

 اذإالإ ةعجرلا زوجتال هلإف . لاحلا هذه ف يعجر قالطلا نأ عمو ء ةقفنلا

 ىلع رداق هنأ تبغي نأب < قيرغلا ىلإ ىضفأ ىذلا ببسلا لاز هلأ تيثأت

 ةقفلاب اليفك مدقي وأ « هب بلاطي ام مدقيو «ء قافنإلل دعتسم وأ قافنإلا
 . اذه وحن وأ

 وهو « ىرغص ةنونيب نئاب:نمسق لإ م هقتي نئابلا قالطلاو ب ٠5

 ىلوألا تناك اذإ لولا لبق قالطلاك ثالثلا لمكيال ىذلا نئابلا قالطلا

 دقي نأ مصير (.ةيناثلا وأ ىلوألا تناك اذإ لام ىلع قالطلاو « ةيناثلا وأ

 ءابلابتا دعب و ةدعلا ءانثأ ف هتقلطم لع ىرغص ةنوئيبنئابلا قالطلا ىف قلطملا

 . كيدج« رهمو فيدح دقعي هيلإ دوعتف

 قالطلا وهو ء ىرتك ةنونيب نئابلا وه قالطلا ماسقأ نم ىناثلا مسفلاو

 نأ دعب الإ ةقلطملا ىلع دقعي نأ حصيال لاخلا هذه قو « ثدلثلل لمكملا

 ءابتدع ىهنتو اقرتفي مث جاوزألا ةرشاعم اهرشاعيو + هريغ ًاجوز جوز
 ريخف رعتف ٠ هريغ برجت ىهف ةيساق ةبرجت أمهم دحاو لق لانيل كلذو

 عم اهاري ره مث ؛ ابئاج نم روفتلا ناك نإ ريتعتو « هرشو قباسلا اهجوز»

 عيسلللا

 ةأرملا ىدتنتل عرش دق وهو 2 لام ىلع قالطلا وه علخلا ل ٠

 اذسه ىف نفلأ امع ضاتعي لجرلاو « هعم ءاقيلا ديرتال جوز نم امسفن

 همدق امع ديزيال ةأرملا هعفدت ىذلا ىلالا ضرعلا توكي نأ ىغبنيو « جاوزلا

 . ةدايزلا ذعأي نأ لجرلل لبغال هنإ ءاهقفلا ضعب لاقو ء رهم نم لجرألا

 نم روغتلا ناك اذإ ًائيش ذععأي نأ لجرلل لال هنإ ءاهقفلا لاق دقو

 < ابتاجن نم روشلا ناك اذإ ىطعأ امم رثكأ ذخأي نأ هل لحم الو « هبناج»
 قافنإلا ناك اذإ احيمص علخلا نوكيو « ىطعأ امم رثكأ ذحأي نأ لحب الغ



 دعا © ل

 هدري لب ء هب عفتني تأ هل لحال ثيبخ لام هنأ ريغ ء ىطعأ امج رثكأ ىلع
 . هيحاص ىلإ

 ةأرأإ ديب ةمصعلا

 نأ ريغ نم اهسفت قيلطت قح ةأرملل لعجي نأ لجرلل زوجي -
 نإ اهسفن قالط رمأ الا ضوفي نأب كلذو « هسنن نع قحلا كلذ بلس

 :دقعلا ءاشنإ دنع اط لوقي نأب ء دقعلا دنع كلذ ا طرتشي دقو ء تءاش

 قلطت نأ اهلغ « تئش تش ىم كسفن نيقلطت كديب كرمأق اننيب جاوزلا دقع مت اذإ

 نأ ال سيلو + ةيعجر ةدحاو الإ اهقلطت الو + تءاش تقو ىأ ىف اهسفن
 ىقلطتنأ كت :اطل لوقي نأك راركتلا ىف اهل نذأ دق ناك اذإ الإ كلذ رركت

 تلش الك و تئش ىنع كاسفن

 ىو دقعلا مام دعب حصي دقعلا ءاشنإ دنع حصي ضيوفا نأ اكو

 . ةيجوزلا مايق ءانثأ

 نهسفنأ نقلطي نهيديأب نيتمصع نوكت ياللا ءاسلا نأ ظحول هنإو
 .ورت ريغ نموكحلاب اهعافدناو « ةأرملا رثأت ةعرس ىلع لدي امم بايسألا هفتأل

 قدالعلا نع

 ىلع لجرلا لوقيف ع« قالطلاب نوفل سانلا نم نورثك _-4
 ١998 ةنسلا#ه مقر نوناقلا رصعا دقو « اذك نلعفأل وأ اذك لعفأ القالطلا

 ىأر نم ذرخأم كلذو + قالط هب حقي ال ؟وغل ناعألا نم عونلا كلذ |
 . ةيديزرلا .ضعب ضحبو « ةيماعإلا ةعيشلاو ء مقلا نبأو ةيميث نبأ

 «قالطلا دصقيال وهو « قلاط تنأف اذك تلعف نإ لوقي نأ كللذ نمو

 لإ تبهد نإ اه لوقي نأك « عقيال قالطلا نإف « لعفلانم اهعنم دصقي لب

 دصقي لب تبهذ نإ قالطلا عوقو دصقي ال وهو « قلاط تنأف كلهأ تيب

 ىأ رمافناخدلا تبرش نإ : لاق نإ هلثمو ( قالطلا عقي ال باهذلا نم اهعنم

 6 عيعجملا مالسإلا مظنت س0 مز
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 ىبع هسفن عنم مالكلاب دصشي ماد ام برش اذإ قالطلا حقي ال هاف ل قلاط

 . عشب قداطلا نإكغ قاللعلا عاميإ دصق نإ امآ ع تاعنذلا برش

 ةدعلا

 جوزتت الو ةاغولا وأ قالطلا دعب ةأرملا اهرظتنت ىلا ةدملا ىه ةدعلا 0 ٠

 . ىمتت ىح رعأ اجور

 56 قولا ناك ءاوشس . مهيأ ة رش و 0 هدأ 5 عب دأب ِن 5 ةاقولا نم ةدعلاو

 00 مديغوب نوكت ةديلا نإق غماح

 ةوامت وأ لود ىلعح دق ناك اذإ الإ ةدسع الف ةقلطم ةأرملا تناك اذإو

 ريغ ند كلناك اذإو ٠ كاسسفوس كياالع صضيرطا تثتاذ ةأرسلل ى اة

 سس ى تاك وأ 4 ةلس نيس و امخ تشب 59 ةربك تناك نأب للا تاوش

 نم نسي لاللاو م2 + ىلاعت د ومنا كالذو . روشأ ةنالكي تو كت ةدعلا تإف سب ا

 . 6 ... نش مل لاللاو + رهشأ ةثالث نيندعف مبترا نإ مكئاسن نم ضيا

 عض رب نوكت اهندع نإف ةاماح تناك اذإف . ماس ةقلطملا نكت مل اذإ اذه لك

 0 نهلمج نعي نأ نيلسأ لامسألا تالوكو» : للاعت هل وعل . لسخا

 : ةددعلا ةرقفن

 اذإ كالذو . ةمئاق ةدعلا تعاد اع « قلطملا ىلع ةبجاو ةدعلا ةقفن ا

 مزتلم نآل . احل ةقنفن ال هلإف ةافو نم ةددعملا امأ . قالط نم ةدتعع تناك

 نأل 2 ةيجورل ةقفنل دادتما ةقيقطلا ىل ىه ةدعلا ةقفنو . تام دق ةقفنلا

 دادستعا ىهف . قباسلا جاورلا لجأل . ديدج نم جاوزلا نم ةعونمم ةددمملا

 . ثاذا ةقفنلا بحعف .٠ انكح قباسلا جاورلل

 نوناقلا ىضتقع ىلع ةيسشن ةزس نه رثكأل ةدتمملل ةقفنلا ىرعد عمست الو
 .55ؤ؟14 هنسأل 8 مقر
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 دالوألا قوسسسق»

 ةلاضحخلا

 ةيبرتلا ةيالو : تايالو ثالث هيلع تبنت لفطلا كلوي امللص --2 6

 ىهو هسفنب هتاجامب ابف موقي نأ عيطتسي ال ىلا ةرتفلا ق ىهو « ىلوآلا

 ىلع ةيالولا ىهو ملعتلاو ةنايصلاو ظفحلا ةيالو ةيناثلا ةيالولاو « ةناضحلا

 ىمست هذهو « لام هل ناك" اذإ هلام نوئش ريبذت ةئلاثلا ةيالولاو + سفتلا

 , هلاملا ىلع ةيالولا

 دقق ء ءامنلل ملسو هيلع هللا لص ىبنلا ابتبئأ دقو «ء ءانلل ىح ةنافحلاو

 اذه نإ هللا لوسر ايو : هل لوقت ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلإ ةأرمأ تبهذ

 : ىنقلط هابأ نإو « ءاقس هل ىدثو « ءاوح هل يرجو ءاعو هل ىنطب ناك يبا

 هب ىحأ تنأو : سو ديلعللا لصدللا ل وسر اهل لاقف ع ىبع هعزتي نأ دارأو

 بقعأ راصنألا نم ةجبوز هل تناك باطدللا نب رمع نأ ىوريو 4 ىجو رثت ملام

 هلمجن هدلو ىأرغ اهقاطف امهجاوز قفوي مل نكلو ايصاع هدلو ابنم

 ةفيلخ قيدصلا ركب ىأ لإ اعزانتف ابثم هذحأي نأ دارأو « همأ مأ هتداج

 مالسإلا قورامل لاقو « اهدي ىف هاقبأف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 . 6 كدنع دبشلا نم هل ريش اهقيرو اهحسمو ايسمو اهحبر د : رمع

 هنم بآلاب ىلوأ اهنأو « ءادتبا مألل ةئاضحلا نوك ىضتقمو س ١9#

 « ةنافتملا كح ى بألا ةبارق ىلع ًاملاد مدقت ملا ةبارق نأ ءاهقفلا ررق

 « دبل تخألا ىلع مال تيحألا مدقتو < بألا مأ ع مالا مأ مدقت

 : هقفلا بتك ق بترم وه ام ىلع !دكهو « ةمعلا ىلع ةلاحلا مدقتو

 ةريغصلا وأ ريغصلا ىلع ةنيمأ نوكت نأ ةنضاحلا ىف ءاهقفلا طرتشيو ١

 عزت هقلخ ىلع نمزت ال تناك نإف ء هقلخو هنيدو هبدأ ىلع ةصصيرح

 . اهدي نم



 ادا ة4ءهادل

 ةضيرم تناك نإف هلونشي مايقلا ىلع ةرداق نوكت نأ طرتشيو س ؟

 نوكت ال ابنإف « ال اهريغ ةياعر ىلإ ىه جاتحن ثيم نسلا ةمدقتم وأ

 . ةئاضحلل الهأ

 ةيعرج ةبرق اذا سيلا لجرب ةجوزنم ريغ نوكت نأ طرتشيو س
 اذإو « ةناضحلا قحتستال ىنجأب ةجوزتم ثناك نإف « ةريغصلا وأ ريغصلف

 مألا ىلأ اهجوز دتع هكسممت مألا مأ ةدحلاك ىنجأ ريغي ةجوزتم تناك

 . ةناضفلا ىف اهقح طقس ال

 سيل ةريغصلا وأ ريغصلاو 2 ةنضاخلا نيب نيدلا دامتاو !ذه  ؛

 مسم هايأ نآل املسم ةريغصلا وأ ريغصلاو ةيحيسم تناك اذِإف « مزالب

 ايف كردي انس غلبي وأ « ابنيد ءىدابم هنقلت تناك اذإ الإ اهدي نم عزايأل
 , تايدألا قامم ىضعب

 هنأل كلذو + بألا لاصتا عنمعال ةنضاخلا دي ى دلولا ءاقبو - 4

 هيلع بجن ىذلا وه هنآلو ٠ ميركلا نآرقلا ريع اكأ هل هولوملا رهو هدلو

 نهقزر هل دولوملا ىلعو و : ىلاعت هللا لاق اك ةعضرملاو ةنضاخلا ةقفنو هتئفن

 دارأ الك هتيؤر نم هنكمت نأ ابيلع ناك كلذلو م فورعملاب نهتوسكو
 لإ الإ هنم لقتنت الو « بألا هيف مقي ىذلا دلبلا ف مقت نأ بجوو . كلذ
 ىفير ريغ دلب ىلإ هلقنت وأ + اهلهأ هيف ناكو « هيف اهجاوز دقع ىذلا دلبلا
 دوعيو هأري نأ عيطتسي ثيحب « بألا هيف يقي ىذلا دلبلا نم آبيرق نوكي
 سيلف مألا ريغ امأ ء مألاب صاخخ اذهو هلامعأ لطعتت نأ ريغ نم هموي ىف

 . بألا هيف مقي ىذلا دلبلا نم ىثنأ وأ ناك ًاركذ دئولاب لقتنت نأ اه

 ًاضيأ وه « همأ ةباقر ىلإ ةجاح ىف لفطلا نأ كف ؛ طسقلا وع اذه نإو

 قى ايس ةناشحلا ىف مألا ح نركي نأ حصي الو « هيبأ ةباقر ىلإ ةجاعمح ىف

 لك هيلع تبجوأ ابنأ اصوصخو « ةوبآألا ق هقح نم لسرلا نامرح

 هميلعت تاقفتو < صضرم هباصأ !ذإ هجالع تاقفث هيلعو « ةيلاملا تانيلكتلا



 دس أ ءألاادل

 « مألا ةناضح ق اهيف نوكي ىلا ىهو ىلوألا ةلحرملا ىف ميلعتلا رود لخد نإ

 ةيؤر نموه مرحنو « تابجاولا هذه لك هيلع نوكت نأ لوقعملا نم سيلو

 . هته دلولا مرجحمو ع« هدنو

 : ةلاشحلا نس

 ةمدخن نع ةريغصلا وأ ريغصلا ءانغتساب ةناضمللا نس ىبتت -68

 ريغصلا غلبيو تنبلا ىفرحن نأب ىعيبطلا غولبلاب اهدح ءاهقفلا ىضعب و  ءاسنلا

 . مالتحالا لح

 ىهتنت رغصلل ةبسنلاب اهواعجف « نينسلاب اوردق ءاهقفلا نم تورخأتملاو
 نأ نإ كم اهنأل ةريغبعلا ةبسنإاب اهولاطأو « عستب ىهتنت ةريغصللو عبس

  اهتتضاح نم ءاسنلا تناداع دوعتت

 نيب رمخ كاردإلاو زييمتلا دح غلب !ذإ ريغصلا تإ لاق نم ءاهقنلا نمو

 نأ ققللا صتخلا ىضاقلل لعجف 1474 ةنسل ؟8 مقر نوناقلا ءاج دقو
 رغصلا ةبسنلابو < ةلس ةرشع ىدحإ ىلإ ةريغصلل ةبسنلاب ةئاضخلا نس كك

 ناك ةيضقألا رثكأ فو « كلذ قف لفطلا ةحلصم ىأر اذإ نينس عست ىلإ
 ناكو ء ةجو رتم ريغ تناك اذإ مألا دي ىف لفطلا ءاقبب ىضاقلا ىضقي
 « هيبأ نم ةياعر رثكأ اهلمجم هل مألا غرفت نآل « اهريخغ ًاجوزتم بألا

 حارتقا كجو دقو « هيبأ ةأرمإ لظ ثمحت هئاقب نم ىلوأ اهتناضح ق هؤاقبو
 ةرشع ىدحإ ىلإ ريغصلل ةبسنلاب ةناضحيإ قح مألا مأو مألل نوكي نأب
 . هلوقعم هتاذ ىف كللذ نإو « ةنس ةرشع الث لإ ةرعغصلل ةيسنلاب و ةنس

 اه ةريغصلاو ريغسلل ةيقيقحلا ةيبرتلا نأ معي نأ بج هنإو .- 5
 : ثالث تاجرد

 همسج امهليب قمتي هنإق + هيوبأ نب ىترتي نأ « اهلثمأ ىهو . اهالوأ
 ترفاوت دق تمادام ةحصلاو ءاذغلا ف ةماثلا ةياعرلا لاتيف « هلقعو هسفنو



 د اع # دس

 هب كردي نأ عيطتسي ام امبتايح بولسأو اه ربكفت ىف ىريو « ةيانعلا ابق
 ينام اهب نادع ىتلا ةمركلا فطاوعلا ظقوتو « سأنلا نيب ىرجت ىلا ةايحلا
 نيذلا تألا « سانلا رثكأ اهلاني ةيترلا هذهو « ىعاتصا ساسحإ نم هس

 ءاصحالا تبثأ دقف  ةليئض مهتبسن دالوأ مهنم مهو مهجاوزأ نع نوقرتفي

 لال ه نم رثكأ قالطلا عئاقو ىلإ كلو ىأ باقعإ ريغ نم قالطلا ةيسن نأ

 انك ةبسنلا لوضتو + 159 رح هتبسن دحاو دلو ىأ باقعإ دعب قالطلاو

 , مالرألا ددع داؤ

 « ةناضحلا نسزواجتينأدعب هبيأ لظ ىف دلولا ىري نأ  ةيئاثلا ةجردلا
 الع ًاصيرحمالوأ ةيب ريب ًايئعم بألا تأك اذإ ب ولطملا بلهتلا لاني اذهو

 عزنت اذهو « هتوقش هيلع تيلغ نم الإ كلذك ءابآلا لكو ؛ صرحلا لك
 ىبتالو هنبا ىلع هنيالو

 الجر ريصيو ربكي ىح همأ نضح ق دلولا ىبرتي تأ ةثلاثلا ةجردلا

 ثنونركي مملاوحأ ركأ ف ةيب رثلا هذه ىلع توتوكي نيدذلاو 3 ةأرما وأ

 مهنألا ٠ ةينانألا مهيلع بلغتو « ةمزاح ةيوق ةدارإ ملط تسيل ؛ نيللدم

 مهتاهمأ د نأل كنذو نيرا طلال ايدام اقطع مهسقنأ لع ترض رقيال

 , كلذ مهئدوع

 تلوتو الام هوبأ هل كرت ىذلا للدملا مئيلا ىف ىرت لاخلا هذه نإو

 ءابآلا رثآو« مهتاهمأ نع مؤابأ قرا يذلا دالوألا لاس قو هتياعر مألا

 نم وأ هنرعفدي لام ىلع تاهمآلا ىديأ ىف دالوألا اوكرتف مهسفنأل ةحارلا

 . ةربألا بجأو نم رار كلشالب كلذو ء لام ريغ

 سفنلا ىلع ةيالولا - *

 « قالا رودلا ءاج ةيبرتلا ةبالو ىهو ةئاضحلا تبننا اذإ -
 ةيالوو <« جيو زعلا ةيالو ةيالولا هذه لمشتو «ء سفنلا ىلع ةيالولا رهو

 . هبيذهتلاو ةيبرتلا



 د ؟هياال

 نسءاهتنا دعب ىنأ وأ آركذ لفطلا نأل « لاجرلل تبنت ةيالولا هذهو
 : ةنايصلاو ظفلا ىلإ ساتحتو « ةايحلا نوئش ىلإ هيجوتلا ىلإ جاتغ ةلاشخلا

 تقو وه تقولا كلذ نإفءاهيكاضو اهنم ىبحتسي ةيوق ةيصخش ىلإ جاتحم و

 بذهت ىلا ةايحاةفص هيف ثعبت ةيصخش نم دبالف « ةيعاججلالا زئارغلا حتفت
 ءاهلبذت وأ اهتيم تأريق نم لادتعالا قيرطف آمئاد اهلمجتو « رئارغلا هذه

 ملا نان الإ توكيالو « فوطعلا بألا تاطلسب الإ توكيال كلذو

 , هتقو ف هلمع ىدؤي لكو 8 موعرلا

 لوأ وهو هل دواوملا رهف « بآلا وه كلذ قستس نم لوأو 4

 بيس ههيجوت ىلع سانلا ردقأ وهو « هداسف هيذؤيو « دلولا حالص ةمهي نم

 . تاطلسلا تاذ ةفطاعلا ةوبألا ةلص

 ةيالولا تناك“ ةيالولا هذه كاس نكي مأ وأ ادوجوم بألا نكي مل اذإف

 هلنألو ء بالا دوج و مدع دنع بأ دحلا نآل ءابآلا ىنأ دجال سفنلا لع

 هللا ىلص ىبلا ةياعر ىلوت دقلو « بألل امةقفشلاو ةياعرلاو ةحاصملا بح نم

 هيلع ىنلا نع لوقي ناكف «هنيأب هنع ربعي نأكو < بلطملا دبع هدج ملسو هيلع

 دجال ويسأ لفطلا نكي مل أذإو «نأش هل نوكيس اذه ىتبا نإد :مالسلاو ةالصلا

 برقأ قيقشلا خألا نآل كلذو « قيقشلا هيحأىلإ لقتت سفنلا ىلع ةيالولا نإف

 اذإ الإ « عفنلاب هتومنإ ىلع دوعت هتحلصم نآلو « هئايآ دعب لفالا ىلإ

 الأ ف قحلا يضاقلل نوكي هذه ى هنإف « مهحلاصم عم هتحلصم تضراعت

 1 . هيلأ همسقي

 « هيبآل هيحأل نركت سفنلا ىلع ةيالولاق قيقش خأ لفطلل نكي مل اذإو

 < هيبأل هيأ دالوأ نم رروكذلل م « قيقشلا هيسأ دالوأ نع روكذلل مث

 . اذكعو

 ءاقشألا مدقي ورهدال وأ م همامجأ ىلإ ةبالولا لقتنت هال ؤه نم دحأ نكي مكذلو

 هيلطملادبع هدجن دعب ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لفك دقلو بألا دالوأ ىلع امئاد



 اس ؤ* ع سل

 ىذأنم هيمحم ناك ىبح « ًاقيفشو ايعارو آيماح هل ناكو « بلاط وبأ همع

 نوك رثملا هلان اف « هبر ةلاسر غلبي ذخأو نيعبرألا غلي نأ دعب نيكرشملا

 دعي نق « كرشلا لع تام هنأ عم بلاط ىأ ةاقو دعب الإ غيلبلا ىذألاب

 مه ريبدتو مهديك نمدجتي لو « مالسلاو ةالصلا هيلع هلتقب !ومه بئاط ىبأ

 . ءافخ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هترجه الإ

 ىلع ةبالولا نإف ء هتيصع نم براقألا نم دحأ ريغصلل نكي مل اذإو
 وكي بيرق رغ وأ هلع بيرق دنع لفطلا عضيف « ىضاقلا ىلإ لقت سفنلا
 قبب هتتضاح دي ىف ىبي نأ ىأر اذإو « ةنامألاب فرع دق

 هذه نإو مهيلع ةيالولا وأ لامطألا ةناضحل ةماع رود ةن ناكاذإو

 ىلولاماقمموقت دقو « ةحلاص ةنضاح نكت مل اذإ ةنضاحلا ماقم موقت رودلا

 . حلاص سفنلا ىلع ىلو كاته نكي مل اذإ سفنلا ىلع

 : رومأ ةثالث سفنلا ىلع ةيالولا ىف ظحاتن نأ بجو اذه وه

 الإ هدي نم ةناضلا نس زواجن ىذلا هلفط عزتيال بألا نأ . اهوأ

 ريغ امأ ء دجلا كلذكو هتحلصم ىعاري ال وأ هيلع نيمأ ريغ هنأ تبثأ أذ

 عم مهحلاصم ضراعتت دق هنأ ءاهقفلا ررق دقف تابصعلا نم دخلاو بألا
 ةناضخلانس غلب !ذإ ةنضاخلا دي نع هع زكي نأ مهدحأ دارأ اًذِإَق لفطلا ةحلصم

 ةحلصم ظحالي نأ ىفاقلا ىلع لب « هل قح كلذ نأ درجغ هل مك ال
 اذإ مألا نأ ررقي ةيفنحلا ءاهققق نم نيدباع نبأ نأ ىح + كلذ يف لفطلا
 نم لولا دارأو جاورلا اذبم ةناضحلا ىق اهقحا طئاسو ةجوزنم تناك“

 ع ديقم ريغ رغصلل عفتأو ه ام ظحالي نأ ىضاقلا ىلعف ىضاقلانم همض تابصعلا
 كلذ ىلعو « هيخأ نبا وأ همع نم هيلع فطعأ ىبنجألا جسورلا نوكي دقف

 . مهنم ىذأ ال هنأ تبث نإ ةبصعلل هيطعي وأ ع همأ عم هيقبي

 قيقشلا هيحنأك روك للا ةهج نم لفطلا براقأ ره انرشأ اك ةبصعلاو

 .٠ هم وأ هيبأ 03



 ا

 لكأ ىف طرش ةنامألا نأ  هتظحالم بجن ىذلا قاثثا رمألا .+١

 « ةيالولا هذط قستسم ريغ مبصأ ةنامألا هذه تدقف اذإف ء سفنلا لع ىلو

 ثيح- نم سفنلا ىلع ةيالولا ظنف 1418١1 ةنسل ١14 مقر نوناقلا ءاج دقلو

 * 2 : قأي ايف ايوجو سفنلا ىلع ةيالولا بئستو « اهفقوو ابلس

 « ضرع كتهوأ ء باصتغا ةعرج ق لولا لع مكح !ذِ] 41)

 تناكو + ةراعدلا ىلع ىضيرحم ابق نوكي ىتلا متار املا نم ةعيربل وأ

 ى ةرم نم رثكأ هيلع يكح نم كلذكو « هتبالو ىف وه نم ىلع ةمب رجلا

 . هتيالو قا وه نم ىلع ةعقاو ةعرجلا نكت مل ول « متاركسا هذه

 « هتيالو مهلمشت نم دحاو ىلع تعقو ةيانج ف هيلع كحل نم بو

 . ءالؤه نم تعقو ةيانخل هيلع يكح وأ

 سحاق نع هتيالو تيئس اذإو ع« ىسح نيتلاطلا نيتاه ىف ةيالرلا بلسو

 ةيالو ريغ ىف كلذو ء سفتلا ىف مهرومأ ىلوستي نم ةيقب نع تيلس
 1 . دبلطلو بألا

 فقوت نأ زوجمو بلست نأ زوجيف « آيزاوج ةيالولا بلس نوكيو
 : قأي اهف

 . ةدبؤملا وأ ةتقؤملا ةقاشلا لاهشألاب ىلولا ىلع مكح اذإ (1د

 ضيرحت وأ ضرع كته وأ باصتغا ةمرج ىف هيلع مكح اذإ (ب)
 . رركت ملو « هتيالو ىف وه نم ىلع ةعرخللا نكت ملو ةراعدلا ىلع

 رطخملا لاغطألا نقي رعت ةميرج ةرم نم رثكأ ىلولا ىلع كح اذإ (ج)

 اذه لك ىف ةميرخطا تناك اذإ مسج ءادتعا وأ ء بيس ريغب سيلا وأ

 . هتيالو ق مم نم ىلع
 < حالصتسالا رود ق لولا ةيالوب نيلومشملا دحأ عاديإب ركح اذإ (د)

 . هتبالو ىف وه نم ةيبرت ىلع مايقلا نسحب ال هنأ ىلعاليلد نوكي كلذ نإف
 هتمالس وأ ةيالولا مهلمشت نم دحأ ةعص رطخلل ىلولا ضرع اذإ (ه)

 راهتشالا ةجيتن ةودقلا ءوس وأ ء هتلماعم ءوس ببسب هتيبرت وأ هقالخأ وأ



 سه آه دب

 مدع بيسي وأ © تاردخا وأ بارشلا ىلع نامدإلا وأ ٠ ةرسلا داسفي

 مكح ىلولا دض رنصي نأ لالاهذه قاط رتشيالو ء هيجوتلا ءوس وأ ةيانعلا
 , لاعفألا هذه دوج وبي

 بابسألا تناك ولو « قيسام لك ىف اهنقو وأ ةيالولا بلسب مكحمو

 نم دحاوب ًاقورعم خأألا ناك ولق « ةيالولا مايق ىلع ةقباس بلسلل ةغوسملا

 إف « عرشلا مكحم ةبالولا هيلإ تل ؟مث ريغصلا رمأ ةيالو لبق رومألا هذه
 . اببلسي نأ هلو « اهفقي نأ هل ىضاقلا

 ىلولا اذه ىلي نم ريغصلا رمأ ىلوتي اهفقو وأ ةيالولا بلس لاح ىو

 دهعت نأ ةمكحملا ناك عنتماو ناك وأ نكي مل اذإف + سفنلا ىلع ةيالولا ىف

 نسح ماد ام هل آيزق نكي مل ولو « ًآنيمأ نوكي صخش ىأ ىلإ رغصلاب
 تاسسؤملا وأ دهاعملا دحأل هب ديعت نأ زوج و« هتيب رثب مايقلل آحلاص ةريسلا'

 . كلذل ةدعملا ةيعابجالا

 هيف نوكي رمأ ببسب تايانجلا ةثكحم نم مكحلا لادن ىفو

 ةيالولابلس ررقت نأ ةكحملا هله هلأ نوناقلا ررقي اه فقو وأ ةيالولل بلس

 . مكحلا اذه ةرمث اهرايتعاب

 ًايزاوجن وكي الو ةقكحملا ىلع آبجاو نوكي نأ بجم كلذ نأ ىرن انإو
 . هيلع ىلوملل اسالم هيف نإف < ثيلس اك" احل

 مهلع مكحللا راركتل وأ ريغصلا ىلع مهياننل مهني الو تبلس نيذلل نإو

 .مهرابتعا در اذإ مهتيالو ةداعإ !وبلطي نأ مل اه ريغو ةراعدلا ما رجس ىف

 مهيالو تبلس نيذلا مهو مكح .ريغب ةيالولا اوبلس نيذلل زوصجو

 , اهبلس نم نيتس ثالث دعب اهتداعإ اويلطي نأ مهقالخأل

 ىه +« سفتلا ىلع ةيالولا ىف هيظحالم بجم ىذلا ثلاثلا رمألا +9٠
 ىرهوتجلا بيسلا وه مهقالخأ ءوس وأ ٠ سفتلاىلع ءايلوألا لامعإ نأ تبث هنأ

 . حيضوتلا .ضعب كلذ محض ونلو « درشتلا ىف



 دما أ“ هس

 درشتلا

 دجوف ع ةحضاو ةرثك ةيبرعلا دالبلا ىق درشتلق رثك دقل  ؟١*#

 ءالؤه راوجم اندجوو « قيرطلا ف سانلا نوئجفي نكولوستم لاو لوستلا
 ةياعر لك اودقف دقو <« مهؤلكي ءمىلاك الو 3 مه ىوأم ال نيذلا لافلطألا

 ميثم نوكت ىتح ء نانحلاو فطعلاب مهدمت ةرسأ ال ذإ مهرسأ نم ةيعامجا

 يعايجالا ذبتلا كلذ ىلع توئشني ذإ مهنإو ٠ عمتملا ءاتب يف ةيوق تانبل
 «سأنلا لاومأتوبلتسي نيذلا ذاذشلا مهنم نوكيف « عمتجملل ءادعأ نوئشني

 اولصيل حاورألا !وبلتسا بالتسالا اذه !وبطسي نأ نود لئاح لاك نإف

 . مهاغتيم لإ

 كتفي ىذلا ءادلا كلذ بايسأ اوفرعتب نأ ءالعلا لواح دقلو ١٠4

 تاحورلا ددعتو قالطلا هببس نأ ناطلسلا ىوذ ضعب لاق « ىبرعلا عمتجاب

 « نيدرشتملا نم ليسلا كلذ لاز تاجورلا ددعت ديقو قالطلا ديق اذإ هنإو

 . هرثأ فعضو فخ وأ

 بيبطلا أطخأ اذإ ىمسللا بطلاك ىعايجالا بطلا نأ تباثلا نم هنإو

 ىلإ هؤطمخ ىدأ ءاد هيضوتي امل ءاودلا فصو ىلإ هجتاو « ءادلا تصو ىف

 دق أطخأ ءاودلا نإ لب « جالع وأ ةمواقم ريغ نم ىرشتسي ءادلا كرت

 , ةدحع عادلا ديزي

 + حيحصلا ىعامجالا رابخلاب ضرملا اذه صحف بجي هنأ ىرت اذلو
 قئاقح ثالث تابثإ ىلإ ءاصحإلا ىدأ دقو « ىعايجالا ءاصحإلا وهو

 : ةيرهوج

 نانبءوزلا بقعي نأ لبق نوكت قالطلا عئاقو رثكأ نأ .. ىلوألا ةقيقحلا
 ا484 نع تايئاصحإلا تعتأ دقف : ًادحاو ادلو ابقعي نأ دعب وأ دلو ىأ

 /08 وحق رغتس داو ىأ باقعإ لبق قآلطلا مئاقو نأ 45 و ١4و ١4و



 مسا هر نس

 ةدحساو دلو ايقعي نأ دعب ثددحت ىلا قالطلا عئاقو نأو « قالطلا عئاقو نم

 ىلإ انرشأ دقو دالوألا ددع رثك الك ةبسنلا لقتو 2 ١9 وحن قرغتست

 اذهو © قالطلا دييقت ىف مالكلا دنع لبق نع اذه ىف ىرخأ تاعاصحإ

 «قالطلا ىف قالطنالا عنع محللا نم ديقو + ىوق قاثو دلولا نأ ىلع لدي

 . درشتلاب هل ةلص ال قالطلا نأ ىلع لدب كلش الب كاذو

 كلذ ىلع لدت اك تلق دق تاجوزلا ددحت ةبسن نأ - ةيناثلا ةقيقحلا

 لإ نكالره محن ىلإ ددعتلا ةبسل تطبه دقف « ةفلتخلا  تاءاسحإلا

 هتاحو راادلعت ناك اذإ هنإو ءةبستلا هذه نود ترد اهلعلو + 18م3“ ةنس

 تطبه الك هرشتلا ةبسن لزغت نأ مزاللا ملا نم ناك" درشتلا ىف هببسلا وه

 تناكذإو « هتأطو فخ ملو « دايدزا ىف هلأ ظحالملا نكلو « ددعتلا ةبسن

 هذه نإف « ددعتلا دييقت ببسب ال جالعلا بابسأبف دالبلا ضعب ىف تفخ دق

 . هلاوحأ دشأ ىف مقافتم رهو ةدوجوم تناك“ ةليثشفلا ةبسنلا

 تاجورلا مهؤاب هدعت نم ددعتل ءاصحإ عضو هنأ  ةئلاثلا ةقيقتلا
 نأ نيبتف 3 اتادحألاو جالا ىف نشجاللا نم قالطلا مهتاهمأ ىلع عقو وأ

 داجمإ ىف رثأت الو لشد املا سيل قالطلا ةسابإ نأ ىلع لدي امم ةليثض مهبسن
 . لاضعلا نعرملا كلذ

 سيلو ىلدج ضرف كلذو ٠ آرثثأت امل نأ ضرف ىلع هنإو 68
 ن و سقنلا ىلع ىلولا لارهإ لبق نم 'ىب بن امهرثأت نإف هديؤي عقأو كلانه

 ررض ىأديقرتب نأ ريغ نم هتاذ ىف شخ عفن عفا رمأ لاهإلا كلذ جمال

 قالطلا دييقت جالع نع قرتفي جالعلا اذهو « ىرعخأ ةبسان نم ىعامجا
 ىف قيبضت هيلع بتركب ال هنأ .- ىلوألا ةيحانلا : نيتيحان نم ددعتلا دييقتو
 ددحتلاو 2 قالطلا ىف ديقتلا انيب « اني امك ررض الو ةيصخشلا ةيرخلأ

 لالخلا ىف ةيصخسشلا ةيرحلا ديقيو « ءاقبلل ةحاص ريغ ةيجوز تاقالع ىبي
 . قوتلل آيس كلذ بسحو.مارخلا ىف اهقلطيل



 هه أءةابم

 ىلع عقت ةدكوم مئارج عنع سقنلا ىلع ءايلوآلا جالع نأ  امينائو

 ءايلوألا نم كسافلا لعجال ددعتلا وأ قالطلا دييقتو « ءايلوألا نم دالوألا

 1 . ءادتبأ ءادلا عضوم ىلإ هاجتا جالعلا اذهف « اهقتسم

 : درشنلا جالع

 اههدحنأ : نيهاجلا هجتن درشتلا جالع ىلإ هاجالا دنع اننإو

 « بعصلا وه ىئاقولا جالعلا نأ كشالو ء ىعقاو جالع ىناثثاو « ىئاقو جالع

 . لبسلا وه ىعقاولا جالعلاو

 تايحالصإ قف مهعضوو « نيدرشتملا كنلوأ عمح وه ىعقاولا جالعلاو

 مهميلعتو « مهييرتو مييدأتو مهيدذبل ىلوتتو + مه.وأت ءىجالم وأ
 , ةمئاقلا لاحلل فاحسإلاك وه جالعلا كلذ نإو « ةفلتخلا فرثلا

 بج هلأ نيدرشتملا ءالؤه ةيبرت ىلع موقت ىللا ةيبرألا رود ىف ظحاليو
 اودعف دقو لاقلعألا كعلوأ نإف « ةياعرلاو ةيانعلاو ةقفشلاب مهطوخمن نأ

 ةوبألا نانح ماقم موقي نانحم يه رعشي نم ىلإ ةجاح ىف يه « يماخلاو ىعارلا

 فطاوع قيستل كلذو « هتياعرو هظفحو حلاصلا بألا ةيانعو ةمومألاو

 فيئادلا ةرظن عمتجلا ىلإ رظني الف « درشتملا مالغلا سفن ىف ةبغاو ةفلألا

 لحم نأ بجي لب « سرفتملا زفحتملا رظن هيلإ رظن ريك اًذإو « سجوتملا
 . ةبرقملا ةيغاو ةفلتؤأا ةرألا روعش روعشلا اذه لحم

 ىلإ مث + هتماقإ ثقو ىلإ هذعمأ تقو نم كلذ ىدعي نأ بجيو

 . هنيب رق ءابللا

 تاقرطلا نم نيدرشتملا عم ىلوتت نأ بجي اذه ةظحالم لجأ نمو
 ةطرشلا ىلوتت الو ء ةطرشلاب ةناعتسالا عم ةيعانجالا تادحولا ىهاقملاو

 نصا ديو ء عزفلا ىلت « ةبوهرم ةظيلغ اهدي ةطرشلا نإف ء اهسفن

 ٠ هيبذهمب هئاقتلا تقو نم قفرلاب رعشيق ةقبقر دي ةيعاتجالا تاساردلاب
 اهرثؤيو . اهفلأي ىح ةسسؤملا هله ىف هلاوحأ لك ىف روعشلا اذه هيحصيلو
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 « ًارمثسمالماك نييعاتجالا فارشإ نوكي نأ بجوداهاوس ةماقإ لك لع
 . ةنيمأ نوكت نأو ء ةقيقد ةيرادإلا ةباقرلا نوكت نأو « عطقني ال

 ىلإ مهترظن رودلا هذسه ىلإ نورظني نايلغلا اولعجي الآ بجي هنأ انك

 .قيلسا مل لعجيف ةيلعخادلا سرادملا ىلإ ميترظن اهبلإ نوراني لب +« نوجسلا

 حلا كلذ نوطعبال نكلو « معسل ف رثكأ وأ نيموي أوجرخم نأ ق
 هنو رثوي مأو : ناكملا اوفلأ مهنأ ميسي ٠ ىلع مثاقلا نئمطي نأ دعب الز

 ةذه لاعتسا كنع مهدحأ بره اذإو « هوق راقي نأ نوبحالو < هريغ ىلع

 "يعاد ةرجاز نوكي نكلو « اد رفتم ًاظبلغ توكبال باّقع هب لزنأ قا

 هعنمب و + هتعرعو هتدارإ ىوقيو « هسفنب هسفن بذدبم هنأ ىلع هلمح نأل

 خيبوتب باقعلا نوكي تأ حصيو . درشتلا ىلإ هعفدت ىتلا هءاوهأ رياسي نأ

 امنال ًابذهم ماع ًابأر ةيبصلا ءالؤهنبب دجويلو ءهريغل عدرأ نوكيل ىلع
 , ٌةليضفلا هدوست

 + ةيرخلأ اف ديقتالحالصإو هبيذيمرود ءاريإلا رود نوكت ةلمخلا فو

 « نيبرملا نم ةرهم ىلإ جات كش الب كلذو ء ايلس ًابجوت هجوت نكلو
 .نوتشب ةريخو « ةياردو ًاملعو « ًافطاع ؟لقو « احجار ألقع !اوتوأ نيذلا

 . امتاودأ جالع ىلع ًالارمو « سوفنتلا

 هنأ بسمو « عقاولا درشتلا ىعقاولا جالعلا ىلإ تاراشإ هذه
 3 ًابيرق متي نآوجرنو « لماش ماع لكشب' رصم قف جاتاعلا اذه دجوي من
 الف هنم نفخ وأ « ءادلا عنع ىذلا يىئاقولا جالعلا ىلإ دعب لقتنتو

 . ءابو نوكي

 ايلقنت ريغصلا سفن ىلع ةيالولا مظنت ىلإ هجني اقول جرالعلا !ذه نإو

 ثإو +« عمتها ق الماع اوشع نوكيف  هتيبرتو هبيدبم معي يح الماكأ

 : ةريثكر ومأ عابتاب انرظن ىف نوكي جالعلا كلذ

 هكللذو + ًقيقد ًاقيبطت 4١م9 ةنسل ١14 متر نرناقلا ئيبطت : اهوأ

 وأ ابوجو سفنلا ىلع ةيالولا ابف بلست ىتلا لاوحألا ةظحالمب نركي
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 لع ةيالولا بلس هيلع بترتي كح رودصدنع ةصتغلا ةكحملا لعف « ؟زاوج

 « ةيصخشلا لاوحألا ةكمع ىلإ مكحلا اذه لسرت نأ ازاوج وأ ابوجو سقنلا

 نيذلا ريغ هتبالو ىف رصق « هيلع موكحملا ؛ذمل ناك اذإ ام ةككحملا هذه ف رعتتل

 رظنت لاخلا هذه ىف هنإف « مهلع ىلوملا ق ماع لكشب هريثأت ىدمو مهلع ىتج

 ىماح ال ىذلا رصقلا كتلوأل هيف طاتحم اقيقد ًاقيبطت توئاقلا قيبطتل ةكمحا

 . ةرظنلا كلت ءاضقلا مهملإ رظن اذإ الإ مهم

 سع ركح لك - ةيصخشلا لاوحألا ةقكمم ىلإ لسرب نأ بجي هنإ لب

 « مهرمأ ىلوتي دالوأ هل هيلع موكحللا ناك اذإ دعب نع وأ برق نع قالخألا

 ىدم ىف ةيصخشلا لاوحألا ةكمم رظتعل « هدالوأ ريغ هتيالو ىف تاكوأ

 ف اوأ تاردتغا ىف راجتالل ميلع كم نيرثلا كتل وأف « ةيالولل هتيسالص

 بس ةيصخشلا لاوحألا كام ىلإ مهب ةصاخلا ماكحألا لسرت ,هومنو اهلوأنت

 5 مهيالو ىدم ق رظدتل

 ىلإ اهلك ةيرحلل ةديقملا ماكحألا لسرت نأ بجي هنأ : اهناثو  ؟؟م

 موكا اطرعي ىلا ةرسألا لاح ىف تادحولا كللت رظنتل « ةيعامدجالا تادحولا

 « هتبيغ ةدم ف شرعي نمو ؛ يهريصم ام : مهلع ىلي نيذلا لافطألاو هيلع

 الاس اوسأ نوكت ابلإ لب + هتبيغ ف ةئمرألاك نركت ىلا هتأرما لآم امو

 تردص نيذلا رسأ لامإ نأو . اهوعب نم دجتق جو زنت نأ عيطتست ةلمرألا ذإ

 ةرثكق آببس ناك  دمألا ةريصقو دمألا ةليوط ةيرحلل ةديقم ماكحأ مهف

 مهسك نوكي نع لامع ةرسأ ةداع نوكت رسألا هذه نإف « كشالب درشتلا

 دييقتب لمعلا نع مهلئاع لطع اذإو « ةيعوبسألا وأ ةيربعلا مهتجاح ردق ىلع

 امق ومنيو « درشتلا ابق خرفي ىلا ضرألا وه عايضلاو ء اوعاض هتيرح

 دالوأ ةسخو ةأرمأ نم نوكتت ةرسأ نم رظعني ىذلا اذ نم وغةرفغتلاو ذوذشلا

 نإ « ىرأملا نودجيال ةريثك انايحأ لي غ ءاسكالو آماعط نودجي ال الثم



 - ةؤ15 ب

 معبالو ؛ ةاييس درشتلا نوذخعيو ىوأملا هنع نوذختيف 3 مهطقتلي قيرطلا

 م طبحم ءىش لكب هللاو « مألا هيلإ أجلت ىذلا قيرطلا ىلاعت هللا الإ

 ءاوس « مهلثاع توم نيذلا لافطألالاوحأ فرعتت نأ : اهثلاثو س 44

 «فرعتتو « الاخ وأ امعوأ اعأ لئاعلا ناك مأ دج وأ آبأ لئاعلا كللذ ناك؟

 مهلقشن رمأب اودهع ىفوت ىذلا لئاعلا لم لحم لئاع مه ناك نإف « مهقزر دراوم
 مل ناك وأ لئاع مل نكي ملانإ فورعملاب مهيفكت ىلا ةناعإلاب ,هودمأو « هيلإ

 مكح رادصتسا ىلع ميليعت لاخلا هذه قو « هبجاوب مايقلا نع عتتماو لئاع

 . هبارلإب ىلاضق

 هلاممإو « كشالب ىعايجا بجأو اهلئاع توم ىلا رسألا عينت إو

 تبني عايضلا ىفو ٠ افاعض ثوكرتي نيذلا لافطألا كئلوأ عايض ىلإ ىدؤي

 . هقوس .ظلختست دو درشتلا

 سلطلا نإغ « ةيعامجأ تادعاسم مل بلطت ىح اوكري نأ حصي الو

 هحالصإب حلصملا ردابي نأ بجوي حالصإلاو +« تأسنإ لك هعيطتسيال و ء ريسع

 . ضيرملا تاحيصو :« ىوكشلا نينأ لبق

 لمعلا نم هئيكممو « لمعلل تاسنإ لك دادعإب ةيانعلا  اهعبارو 4“ ه

 دايعالا مدعو + لوسثلا ةداع اهف ىو ةلطمتلا ىوقلا نإف + هبساني ىلا

 لاخلا كلت طسو فو + لمعل ةلواحم ريغ نم رقفلا اهدوسيو : سشنلا ىلع

 ةليلذلا كللاسملا لك" كولس درعتتو سفنلا نوهتو ةماركلا ترمت ةنغعلا

 هدحاو ىدت نمناعض ري نامأوت درشنلاو لوستلاو ء لوستلا نوكيف « ةنيهملا

 نوكيا هيلع ىلرايو « هئرمتسيو ناوهلا دوعتي نمو « سفنلا ناوه وهو
 . ةليلذلا هتدئام ىلع نوبرثي نم كرلس قف لب « ةايلا ىف هكولس ىف آارثؤع

 عم « لوسللا ىلإ اهدالوأ عفدتك « ناوها الع رطيسي ًارسأ دجن كلذكو

 . ءاسنلا هنسحت ىذلا لمعلا عيطتست ةأرملاو « رداق لجرلا نأ

 ةثيبحو « هيلع لمحلاو لمعلا ىف بيغرتلاب الإ ءادلا اذهل جالع الو
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 لطعتلا نإف « دحلاب قورعملا شيعلا لينو « لمعلا ةزعب !ورعشيل ٠ بابسألا
 دالا لمعلاو « انرشأ اك درشتلاو لوستلا هنع دلوتي شيعلا نم نهاب اضرلاو

 . ناوملا كللذ ليزي ىذلا وه

 ىعاتجا مالصسإ ىلإ جاتحم وهو « درشتلا جالعل ةيودألا ضعب هذه "9

 نيناوقلا نإف « اهدحو نيناوقلاب الو « مالكلاب هيف ىتكبالو « قاطنلا عساو

 نكمالو ٠ جاتخال امرو « جالعلا ابلإ جاتحي دق دويق اهبكلو ء ًاجالع تسيل

 « لاكلا نم ابيرق ردص دق سفنلا ىلع ةيالولا نولاق اذهو . لمح ريغب ريس نأ

 منو « درشتلا الو ءايلوألا داسف عنع ملف ع هقيبطت بايسأ رفاوتت مل نكلو

 . ريش نم هيف ام ققحتي

 هليلقت ىلع لمعلاو « ددعتلا ديبقتو ١ قالطلا ديشتب نربئاطي نيذلا نإو

 نإو ؛ ءاودألا دشأ هنع دلرتي هتاذ ىف وهو « ءادلا ريل ًاجالع نوب رعب

 ريغ هئكلو ء لهس رتآ رمأ ىلإ جتنملا ىدلا لمعلا نم رارف هيلإ هاجتالا
 . مظعلا ىلعلا هلئاب الإ ةوم الو لوحاالو : ارش الإ جمنم

 لالا نع ةيالولا س ©

 تناك اد مهاومأل ةبسنلاب دالوألا ىلع تيك ىبلا ةيالولا ىه هذه  ة؛##
 ىشو < لاومأ مل تناك اذإ دالوألل ةبسنلاب مالسإلا اهمظن دقو « لاومأ م

 مهيلع ىلاملا لولا ءالؤهو ع ءاهفسلاو هيئاعلاو نيناجخاو ؛ راغصلا ىلع تبنت دش

 ىمعلا وأ 3 مكبلا ىمعلاو ِء مكبلا مصل ! مهو تاهاعلا ووذو ع ةمائلا ةيالولا

 سرخللاو ىمعلا ثالثلا تاهاعلا نم ناتهاع مط نوكت نيدلا ىأ مصلا
 : تاقرصتلا نم ةعلام تسيل ةنواعم ةيألو مهلع تبنت ممصلاو

 : ًادحاو ًادحاو ءالؤه ىلع لكتتلو

 ةيداخإ مابي مم صخشلا ناك اذإ تبثي ثوناقلا رظن ىف رخصلاو : راغصلا

 يح + هيلع رمتست ةيالرلا نإف نأ ناك مأ ةركذ ناكأ ءاوس نيرشعلاو

 ( ميمبسلا مالسإلا مظنت ساه ع)
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 .< ةرشع ةنماثلا غلب !ذإ الإ هلام ىف فرصتلا قح هل سيلو + نسلا هذه غلبي

 توكي نأ ىلع « لالا سأر ىف فرصتلا ريغ نم هلاومأ ةرادإ ىلوتي نأ هلف

 « كلذ ىلع ىلاحلا ىلولإ ةقفاومو « ةيصخشلا لاوسألا ةكحع نم نذإب كاذ

 نم بلطي عزتلا نوكيو ٠ ةرادإلا هذه هنم تعرن فرصتلا ءاسأ اذإو

 , لالا ىلولا

 هيلع ةيالولا تدعمأ هغولب دنع ديشر ريغ ناك نكلو صخشلا غلب اذإو

 . ةيمالسإلا ةعيرشلا عع قفتم هلك اذهو « آبفس هرابتعاب
 ايف فرصتلا رح نوكي هئإف هلمع نم بسكيو لمعي رصاقلا تاك اًذإو

 لاومأ نم همزنلي ام ىدعتي نأ زوجيالو « ةرشع ةسداسلا غلب اذإ لمعنم هبسكي

 اذهناك اذإ بسكي ايف هتافرصت ديقت نأ ةقكحمللو « هلمتنم بسك اه د ودح

 . كلوقعم رغ ًافارسإ لاملا اذه ق فرسي تاك نأب هتحلصم ىف

 : هتعلاو تونحلا

 ءىدتبيو ء هيلع رجح هنإف هتع وأ نونجب صخش بيصأ اذإو 1م
 « هب اراض ًافرصت فرصت اذإ هتعلا وأ ترنخلا وهو هبنس مأيق تمقو نم رجلا

 . هلال الهاجت هعم فرصتملا نكي ملو

 صلع هلاومأ ق فرصتي ىذلا وهو ؛ةًابفس صخشلا ناك اذإ كلذكو

 « ةلفغلا وذ هلغمو « قافنإلا عضوم ريغ قف فرسي نأب عرشلاو لقعلا ىضتقم

 ىلوت اذإو ء قاوسآلا ىف لماعتلا فرعي الو 2« تاعايبلا ىف نبغي ىذلا وهو

 مكح تقو نم ءىدتبي ةلفغلا ىذو هيفسلا ىلع رجلا و 3 هلام عاض كلذ

 8 رجسط اب ييفاقلا

 * شاملا ىلولا

 وبأ هدجق هابأ دقف نإف ء هوبأ وه « رغصلا ىلع ىلاملا ىلولا 98"

 31 أ بألا ةطلس ثسبلو ء رخثآ صخشب ىصوأ هوبأ نكي مل اذإ « هيبأ
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 دلولا هكلمم ىلا لاملا ناك اذإ الإ « ةقلطم هديفح وأ هنبا لام هتيالو ىف

 < هيلع باسح الو « ةقلطم نوكت بألا ةطلس نإف +« هوبأ هب عرت دق

 اذإ هلأل ١ ,هدالوأل اوعربتيل ءاب الل ةعيجشت كلذ ناك و « هنع لأي الو

 مرتلا نع عنتع دق بألا نإف 6 رمتسملا باسل ىلإ ىدؤي هعرت ناك

 1 بالا 555 قتيل

 عرتملا طرتشاو « بألا قيرط نع رصاقلل لآ دق لاسملا ناك اذإو

 ,لبءلاملا اذه ىلعتيالولا هل نركت ال بألا تإف ءابأآلا هالوتي الأ لاسم اب

 . ةقكحملا هنيمت نمل ةيالولا نوكت

 « ةيالولا هل نوككت دجلا وأ بألا نإف طرشلا اذه لتم نكي مل اذإو
 1927 ةنسل ١ ١ةيقر نوناقلاب ةديقم نوكت لب « انهون 15 ةقلطم نوكتالو

 رصاقلا لام نم عرشلا بلل زومجم الف « بأآلا ةيالول دودملا مسر ىذلا

 <« ةحضاو رب ةهلل وأ « ةماع ةحلصمل باتتك اك ءا قاسنإ بجاو ءادآل الإ

 نم ًادحأ صضرقبي نأ زوجإلو « ةكحنا نم نذإب ىئاع بجاو ءادأل وأ

 . هعتم نوناقلا نيب دق سثك كللذ ريغو « هنم ضرتقي وأ رصاقلا لام

 : ماسقأ ةعبرأ ةيالولل مهتيلهأل ةبسنلاب ءايلوألاو ٠١ه

 نوكت ال ءالؤهو « ريذبتلاو هفسلاب اوفرع دق ءايلوأ : لوآلا مسقلا
 نوكن الآ ىلوأف « مهلع رجح نأ نوقحتسي مهنأل ء رصاقلا ىلع ةيالو م
 . مه ريغ ىلع ةياالو مل

 نكلو «٠ ةيلهأ مبفو ةيالولل نيكناص اوناك ءايلوأ  ىئاثلا مسقلاو
 هلإو + كلذ ةمكحملا ثأر نإ ةيالولا مهلع بلست ءالؤهو « مهتايخ تبث

 . مهتقبأ متافرصت ديقتو مهيقبت نأ تأر

 ةردقلا ,هدنع تسيل نكسلو مهتنامأ تبث تتتيث ءايلوأ سه ثلاثلا مسقلاو

 نيعتوأ يبناف رصت بشت و ؛ مهتبإلو ةمكحملا قبت ءالثمهو 0 ةيفاكلا ةيرادإلا

 . لاومألا هذه ةرادإ ف مهم واعي م



 0 الا 0

 ةلماك مهتيإلو نوكت ءالؤهو ع نورداق ءانمأ ءايلوأ عيارلا مسقلاو

 باسحلا ضتئنم دوج وذنع الإ ةكحملا مهبساحنإلو عحرشلاو نوناقلا دودح- ق

 . توتاقلا ةرئاذ يف مدهاق رصت لك تماداح

 هنإف ىصو بلل ناكو ء دج الو بأ ريغصلل نكي ل اذإودل 98
 ىصولا ناك اإذإ « اهرقت ىهو « ةياصولا هذه ةقكحملا رقث نأ دعب لوتي

 ةياصولا تبئأو ع ًارداق ًانبمأ ناك نأب « ةيلام ا ةيالولا طورش ًآيفوتسم

 ةقروب وأ « ةيمسر ةقروب وأ « هعيقوت اهيلعو قوتملا طخع اهلك ةبوتكم ةقروي
 . اهيف عيقوتلا لع قدصم ةيفرع

 ةيبسللا ةكسحملا نإف ء بأ وبأ دلولل سلوئصور بألا نكي مل اذإو

 . اهسفن ءاقلت نم ايق نعت

 ىصولا ىمسي ىذلا وهو « بألا لبق نم ًاتيعم ىصولا ناك ءاوسو
 ءاهلك دتاف رصتق ديقم هنإف « امق ىمسيو ةكحملا لبق نم انيعمناك مأراتخملا

 . ةكحملا اهارت ىلا تانازقنا ىدحإ ىف ريغصلا لاومأ عدوي نأ هيلعو

 « ةميسج ربط مأ ةميستج تناكأ ءأوس < هئاطخأ نع لوئسم وهو

 . ميسحلا ألطللا نع الإ لأسيال هنإف بألا امأ ؛ كلذ ىف دحلا هلثموي

 ةكحلا تررق اذإ الإ رجأ رغب نوكف ةياصولا نأ نوناقلا ررق دقلو

 . هب موقينيعم لمع نع ةأفاكم هحنمت وأ ؛ ىصولا بلطي ةرجأ هل ردقت تأ

 : ةلفغلا ىذو هيفسلا لع ةماوقلا

 نونجملا كلذكو ةلفغلا ىذو هيفسلا ىلع ايق ةكما ميسسقت س

 . ميهيلع رجح مث نيدشار ءالقع اوغلي نيذلا معو ع هوتعلاو

 دق ميلع ةيلاملا ةيالولا نأل . ءالؤه لع مقلا نيعت ىلا ىه ةغاو

 («كلذدعب نم ف ةضراع رجلا بايصأو : نيدشار ءالقع مهغ ولي تبنأ

 نونا ىلإ درعت ديلا وأ بسأألل ةيلاسملا ةبالولا نأ ةيفنخلا ءاهنشت ررق دقلو

 « ةلفغلا ىذو هيفسأل ةبسنلاب امأ « هلقع دعب كلذب بيصأ !اذإ هوتعملاو



 سوة

 ةماع ةيالو نم الام ىضتقم هنيعت نو « ةكحملل نوكت ةيلاملا ةيالولا نإف

 . رصقلا ىلع

 لعجف ا ًاماع اكس كلذل عض وو 3 ١١15 مقر نوناقلا 5-15 دقلو

 وأ نبالإ ريغ نيعتال نكلو « ةماعلا ةيالولا هذسب ةكحملل نوكت ةيالولا
 قف صعتلا ناك كلذلو ع ةيالولل ملصي نم ءالؤه ىف ناك اذإ دحلا وأ بالا

 : ىلا هجولا ىلع - ةما ةداملا

 هراتخحت نمل مث عا دج مث , بألل مث « غلابلا .نيالل ةماوقلا نوكت »
 1 ةيغا

 نوكي نأو«هتعلا وأ نونجلا ببسي رجحلا نوكينأ نيب ةداملا قرفت مو

 . ةلقعلا وأ هفسلا ببسب

 اوقرصتي نأمل سيلو مهافرصت ىف نوديقم ماوقلاو ءايصوألاو -
 اك ٠ ةمكحملا نم نذإب الإ دعب نع وأ برق نع لاملا سأر سمع رمأ ىأ ىف
 . اهتذإب الإ تاموصخ ىف اولخدي نأ مل سيئ هنأ

 تاذ ىف اديشر ًاتيمأ ناكاذإ الإ لريال ميلا وأ ىصولا ثأ ظحاابو

 ء« كف رشلاب ةساملا وأ بادآلاب ةلخغا متارحلا نم ةميرج ىف هيلع ركحي مل « هسفن
 بسكشلا ةعورشم ةليسو هل تناكو ء ةريسلا ءوسي ارويشم نكي ملو

 . هسالفإب ام ركع نوكي الو

 هتامرح ررق دق بألا نوكي نم ريغصلا لع ةياصولا ىلوتبال كلذكو
 حصتيال اهآر ةحلصمل ةياصولا نم مألا نامرح. بالا ررق اذإف «ةياصولا نم

 . معلا وأ خللا تامرح ررق اذإ كلذكو + ةيصو ةقكحملا اهنيعت نأ

 اذإف < رصاقلا ةقئاط نم ىصولا نركي نأ 8 مقر نوناقلا ررق دقو

 هلأ بجو سك ذوثرألا طابقألا ىلإ ىمتني هفسل هيلع روجسحملا وأ لفطلا تاك

 لهأ نف هتفئاط لهأ نم هتماقإ نكمب مل نإف « ةفئاطلا هذه نم ىصولا نوكي
 . ةئيد لهأ نف نكي مل نإف + الثع ةيسك ذوئرألا ره بهلذملاو هيهذم



 دس 13/6 دع

 : ةيئاضقلا تادعامسملا

 ءرصألا ىنعألا رأ « مكبألا مصألا ىلع ةيئاضقلا تادعاسملا تبثت 154

 نيتفآلا نيتاه ببسب هيلع رذعت اذإ هيلع تيتتو « انرشأ اك ىمعألا مكبألا وأ

 , ةمكحملا زاوجب قحلا اذهو « هتدارإ نع ريبعتلا نيتعمسخملا

 نم هعنمي قايج رجعب بيصأ نم لكل ًاضبأ تبع ةيئاصضفلا ةدعاسلاو

  صخش ناسا لقعي نأك + تافرصتلاب دارفتالا

 «ابف ضي رم ادارقنإ ربغي ىلا تافرصتلا لك ف ىلا ضقلا دعاسملا كرتشيو

 ةمكفمأ تيرمأ تافرصتلا نم فرصت ىف دعاسملا كارشإ نع ضي رملا منتما اذإو

 نم يرتام بس ىلع يغيرملا نعد ةارقتالاب تحرص وأ « فعالا كلارشإب

 نإف © هترورض دعاسملا ىأر فرصت نع ىضيرملا عنتما اذإو ٠ ةحلصم

 . افرصتلا ق ةحلصملا هجو ال نبت نإ دارفئالاب دعاسلل نذأت ةكمما

 ةيامح ىلع تلمع دق رصم ىف ةمئاقلا نيناوقلا نأ نييتي اذه نم -ة4*

 ةيعرشلا ماكحألا نم سبتقم هلك كلذو + هلامو ع هسقث ف ريغصلا

 : هتدالو تقو نم « ةيهقفلا بهاذملا نم بهذم صوصنل قيبطت هضفعبو

 « ةعاضرلا ماكحأ تسظنف « ةياعرلاب ةينوناقلاو ةيعرشلا مظنلا هئطاح دقو

 ءايلوألا ثبع نم هلأم تمح مث ء ىلوآلا ةيبرتلا هتيبرت ف قحلا هل نم تنبيو

 . ءايصوألاو

 اهانيب ىلا ماكحألا تمظن نيذلا راغصلا كتلوأ نأ ظحاليو اذه
 لاومأ مل وأ « تابصعو ءابآو تاهمأ نم مهب لفكتي نم مل نوكي مهتيب رت
 هذه هاعري نم دجوي ال راغص كانه نكلو «ء اهترادإ مظنتو « اهرومأ ريدت
 تحن ءالؤه ف ملكتتلو ؛ ةياعرلا قح مالسإلا مهاعر دق ءالؤهو « ةياغ رلا

 . ءايلوأ الو ملل ءابآ ال نم ناوئع
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 ءايلوأ الو م ءابآ الا نم

 ع بسنلا وارهجمو  ىاعلا : نامسق مهن ءايآأل نيثلا دالوألا  ؟١4

 . ءاطقللا مهتم ول

 قحماي نأ ممصيو 4 مهءابآ !ىدقت نيذذلا يه : عرشلاو ةغللا ىف ىاتيلاو

 مك نيذلا مهلئثمو « هنه نوقفتي ام مل اوكرتي لو : مهؤابآ باغ نيذلا مهب

 ةدم ءىلاكلاو ىعارلا نودقفي مهلعجما ةيرخ ةديقم ماكحأب ميئابآ ىلع

 حصيو « هيبأ نود همأ دقق نم اهتي عرشلا ةغلو برعلا ةغل ى دعي الو

 . امراقت وأ مآلا ةياعو هبشت ةياعر ىلإ اجاتحم ةناض ةيسنلاب نوكي نأ

 : ىلاعت لاقق ء هلابأال نم متبلا ةياعرب ميركلا نآرقلا ىصوأ دقو

 « مكناوخإف مرطلات نإو + ربخ ل حالصإ لق ىناتيلا ىلع كنولأسيو »
 « دعب نم عمتجلا نم !ورفني أل ىح « مبسورفت لالذإ مدعو مهماركإب رمأو

 هللا ىلع ىبتلا ىصوأو 6 رهقتالف متبلا امأو » : هيبنل هتيصو ىف ىلاعت لاقق
 ةنخأ ق متيلا لفاكو انأ » : مالسلا هيلع لاق دقف « ميلا ةلافكب مسو هيلع

 هيعأرو متيلا لفاك ةلزتف . ةدبللا ىف نارواجعتم امهنأب هيعبصإب راشأو «اذكه
 هسأر ىلع حسم آلإ ابي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىأر امو ا نييبتلا ةلزنك"

 . هيلع ةقفشو « هب ةفأر

 ةيصولاب هضتكي ملو « مه ءابآ ال نيذلا ةياعر ىلع مالسإلا صرح دقلو
 ةثالث رومأ ىلإ اعدو < هاياصو لصف هنإ لب « مهفعض ةظحالمو « ةدرجغا

 5 لام مه ناك نإ ماومأ ىلع ةظفاحملاو « مهي قفرلا ىهو « مح ةبسنلاب

 . لام مل نكي مل نإ مييلع قافنإلاو

 * مف ءابآ ال نمي قفرلا
 ءابآ مل [وناكأ ءاوس نتوفورعم مل ءابآ ال نع قفرلا امأن ل 18

 ةمحرلاو ةدوملاب مهتياعر ىف مالسإلا ددش دقف ءءابآ ره فرعي مل وأ !وفوت دق
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 « مهرفنت ةيساق تارظنب مهيلإ رظنلا وأ ءمهمالبإ وأ مهءاذيإ عنمو « ةفطاعلاو
 ق دلوت رضخأ مهدوعو <« ةيفاجلا تارظنلا اودوعت نإ كنلوأ نآل كلذو

 نأ اودوعت ذإ « عمتجما نم روفنلا ىلع نوبشيف ء سانلا نم روفنلا مهسفتأ

 «ةوفخحلا دلوتتو « ذوذشلا دلوتي ذينلا اذه نمو« نيذوبنملا ةرظن مهيلإ رظني
 5 عمتجلا ف نوجدني مهلمجم ىذلا فلإلاب ساسحإلا مدعو ٠ ةوادعلاو

 . هيصضري ام مهيضريو « هلؤي ام مهللؤي « هساسحإب توسحمو

 لاعت لاقف « هلالذإو متيلا رهق نع ىمللاب مركلا نآرقلا حرص دقلو

 'ريسفت ف ةداتق لاق دقلو « هلذتال ىأ « رهفت الف مئيلا امأو » : هيبن ًابطاقخ

 ىلاعتو هناحبس هللا ددن دقلو « محرلا باآلاك متيلل نك » :ميركلا صنلا كلذ

 نوم ركتال لب الك » : هناحبس لاقف + يناتيلا نومركي ال نيذلا ء نكرشملاب

 : لاق كَي ىنلا نأ ىور دقلو « نيكسملا ماعط ىلع نوضحت ال و « ميلا
 ناملسملل تيب رشو « هيلإ نس متي هيف تيب نيملسملا ف هتبب ريخخ و
 . « هيلإ ءاسي متي هيف تيب

 تحن نع ىماتيلا ءايلوأ طلخي نأب مالسإلا ىصوأ ققرلا كلذ ليبس قو
 كلذلو . هدال 1 مهتووسيو مهعم نولمعيو:ءمهعم م ولكي مهو هبال و
 مهوطلاخت نإو + ريخ مغ حالصإ لق « ىماتيلانع كتنولأسيو : : ىلاعت لاق
 نيرمأ لإ وعدي م ركلانآرقلا صن اذهف «دسفملا نم حلصملا معيمللا و مكاو خإف

 مهوجزعو ميسفتأب مموطلخي نأ : امهناثو . ةلاص ةيبرت هتيبرتو ء هلام
 هذه قو ع مهدالوأ نولماعي انك ىبمواماعي جامدتالا !ذه قو <« مهدال وأب

 مامن ءانبألا ةلماعم مهو لماعيو 3 مهدالوأ نوبدؤي اك مهوبد قي لايلا

 اورعشتسياف +« ةرطفلاب ةديدش نركت ءانبألا ةيم تناك اذإو ه ةقرفت الب
 نأ نمزلا لعو « ىلاعت هللا ةبمع نم ىه متيلا ةبحم نأ اوملعيلو « هللا ىوقت
 « ةوانبأو غؤوابأ ناك نإ لق ١ : ىلاعت لاق « دلولا ةبحم قوف هللا ةبحم لعجم
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 « اهداسكأ نوشخت ةراجتو « اهومتفرتقا لاومأو ء مكتريشعو « مكجاوزأو

 اوصيرتف ع هليبس ق داهجو هلوسرو هللا نم مكيلإ بحأ اهتوضرت نكاسمو
 ىبنلا لجءر لأس دقلو 6 نيقسافلا موقلا ىدبم ال هللاو هرمأي هللا ىقأب ىتح

 : مالسلا هيلع لاقت ؛ ىميتي برضأ مث » : الئاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . ا كدلو هنم ايراق تنكامم وو

 سفنلا ىلع ىلولا وه ةلاثكلا هذه ميلا لفكي ىذلا نإو اذه 54

 ىلع ىلو هل نكي مل اذإو « سفلا ىلع ةيالولا قف هانركذ يذلا بيترلا لع

 م فرعي مل نيذلا كلذكو ء ةكحملل نوكت ةيالولا نإف « هبراقأ نم سفنلا

 ظحالاب نيمأ دنع مهعدوت ةكشأو « ةمكحملل مهل ةيسلئاب ةيالولا نوكت بأ

 « ءيجاللا دحأ هعدوت نأ مصيو +« ةلماعملا ىف قفرلاو ةقفشلاو ةفأرلا هيف

  ءاطقللا وأ مهل ءابآال نيذلا دال رآلل ةبسنلاب ةداع ثدعت اك

 « اجلم ىف لفطلا لاخلا هذه ىف عضوي نأ ىلوأ املأ ثحم راثي انهو

 ؟ هتياعر ىلع موقي نيمأ لجر دنع عدوي مأ

 بيبس ىأل ةباب هيلع ضيفي قيفش نيمأ قت لجر دجو نإ هنأ كشال
 ةرسأ ق جيمدني لاخلا هذه ق هنآل « هدخأب نأي ىلوأ نوكي هبابسألا نم

 نوكي نأ ريغ نم « اهداحا نيب سامدنالاو فالتثالاو فضلالا ىلع ابخ رشي

 نكي امهم هنإف ء ءىجالملا ىف اذه لك رفاوتي الو « ةوفحلاب هرعشي امابق

 « ءانمأ ءاحر لافطألاب نولصتملاو ء اهترادإ ىلع نوفرشملا ابلع نوماوقلا

 . قت حئاص لجر ارم ضيفي ىلا ةوبآلا نانمب مهنيب رعشي ال لفطلا نإف

 + هدرجو ردني وأ « نآلا هدوجو رذعتي لاجرلا نم فئصلا اذه نكلو

 ىلإ هجتن كلذلو ء تاسسؤملا وأ ءىجالملا ىلإ ةمكحما أجلت نأ الإ قبي ملف
 !وفرع نم لافطألاب نيلصتملا اوراتخي نأو « ةباقرلا اوددشي نأب اهلع نيمئاقلا

 ميذه نإف + ةقطاعلا تارظنلاب مهتريعو ؛ ةيحلاب ممولق ضيفتو « ةقفشلاب

 « ميمذغي نم ىلإ مهتجاح رادقع مبسم نم ىلإ ةساحس ق ةيناسنإلا عئادولا



 بع آد

 ىحورلا ءاذغلا ىلإ عمتجملا ةحاسو ميتجاح نإ لب ء ميتفالظن و ميت ىعاريوا

 . ةيحصلا ةياعرلاو ىداملا ءاذخلا نم ىرقأو دشأ

 : ىاتيلا لاوسمأ ىلع ةيظفاحما

 ءابآ ال نمو « ىباتيلا لاومأ ىلع ةظفاحملاب مالسإلا ىصوأ - ١48

 مأ هل نمو « هيلع ةظفاحلا تبجو « لام طيقللا مع دجو اذإ هنإ ىتح
 ةظفاح او هلام ىلع مايقلا بجو ًائيش هنأ نم ثرو اذإ فورعم بأ هل سيلو.
 : رومأ ةثالثب نوكت يىناتيلا لام ىلع ةظفاحملاو « هبلع

 دقو , ةكحلا فارشإ تحن لاومألا هذه ريدي مق نعي نأ : املوأ

 , ةيلاملا ةيالولا ف مالكلا دنع اذه ق انملكت

 نذإلاب كللذو اطام سأر ىف ةدايزلاو ء اهنيملك ىلع لمعلاب : اهناثو
 هيلع هللا ىلص ىلا لاق كلذلو « ةتباث ريغ الاومأ تناك نإ اهف راجتالاب
 هنم دخأت ال ىتس ىأ « ةقدصلا هلكأتال ىتح مهتيلا لام ىف اورجتأ :  سو
 . هضوعي ام دجوي نأ ريغ نم ماع دعب اماع ةضورفملا ةاكزلا ىهو ةقدصلا

 . عايضلا نم اهيلع نمؤي ةئيمأ نئارخ ىف هعضو : اهثلاثو

 ءايآ ال نمو ىئاتيلا لاومأ ىلع ةظفاحملا ف مالسإلا ددش دقلو

 ىلاب الإ ميتيلا لام اوبرقت الو » : ىلاعتو هناحبس لاق كلذلو ء نوفورعم
 نرلكأب نيذلا نإ 8 : ىلاعت لاقف ينتيلا لاومأ لكأي نم رذنأو « نسحأ ىه
 دقلو « آريعس نولصيسو « ران مهئوطب ىف تولكأي امنإ « آملظ يناتيلا لاومأ
 لتك نع ىسهنلاب انورقم نسحأ ىه ىتلاب الإ ميتيلا لام نابرق نع ىهنلا ناك
 : ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نع ىورو « يتحلاب الإ هللا مرح ىبلا سفنلا

 ىلص ىبنلا نأ قرط ةدع نم ىور دقف « رئابكلا ريكأ نم ميلا لام لكأ »
 : لاق ؟ نهامو ليق . تاقبوملا عبسلا اوبنتجاو : لاصق ملصو هيلع هللإ

 ءابرلالكأو « رحسلاو « قلاب لإ هللا مرح ىلا سفنلا لتقو « هللاب كرشلا
 .« ثانمؤملا تالفاغلا تانصمملا فذقو «فحزلامويىلوتلاو « ميلا لام لك أ و

 . هلامو متيلآ سفن ىلع ةظفاحلا ىلع لمع مالسإلا دج اذكهو
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 : مسكرلا ىلع قافنإلا

 « ىنغلا هبيرق ىلع نوكت هتقفن نإف « لام متيلل نكي مل اذإ 9 8
 بيرقلا ىلع قاسفنإلا محرلا ةلص نمو ؛ ةبجاو محرلا ةلص نأل كلذو
 ىلع قافنإللا مركلا نآرقلا ريتعا دقو ع اريقف ناك اذإ آصوصخو « جاتخنا
 تصو ئق ىلاعت لاق دقف « ىلاعتو هناحبس'هيلإ تابرقلا برقأ نم رقفلا ميلا
 : لات لاقو ؛ ىماتبلاو ىبرقلا ىوذ هبح ىلع لاسافآو م : نيقتملا
 يحتقا الف » : ىلاعت لاقو « آريسأو ايتيو ًانيكسم هيعس لع ماعطلا تومعطيوو
 ةبغسم ىذ موي ىف ماعطإ وأ « ةبقر كف «٠ ةبقعلا ام كاردأ امو « ةبقعلا
 موي ى ميلا ماعطإو باقرلا قاتعإ تابرقلا مظعأ نع ىأ 4 ةبرقم اذ امثب
 . ماعطلا ىف ةمزأ وحن ىأ ةنغسم هيف نوكي

 هبيرق بيرقلا ماعطإ ىلإ ةرمتسملا ةوعدلا كلتب مالسإلا فتكي ملو
 ةقفنب ىنغلا ىلع كح نأ ىفاقلا ىلع بجوأف « ًايئاضق كلذ مظن هنإ لب ؛ ريقفلا
 مالكلا دنع كلذ ئياسو + هنم برقأ لئاع مه نكي مل اذإ هبراقأ نم ىناتيلا
 . ىعايجالا لئاكتلا باويأ ىلإ ةرسآلا نم لقتنن امدنع « براقألا ةقفن ف

 ء فورعم بأ هل نكي ملو « هيلع قفني بيرق متيلل نكي مل اذإو - 65
 ىنلا لاق دقلو + ناملسملا لام تيب ىق نوكت هتقفن نإف ء اطبقل ناك وأ
 ةلإف الايعفلرت نمو + هتثرولف الام كرت نم » : كللذ ف مسو هيلع هللا لص
 . ىلع مهتاقفنو + ىتلافك ىف نونوكي ىأ «+لعو

 اوناكف : ميلع اعتوكرابت هللا ناوضر نودشاأرلا ءافلخلا كلذ لع ناك دقو
 : مهفكي ام لاخا تيب نم مل نوجرخغو ٠ توفطعيو « مهلع نونمي ىماتيلل ءابآ

 تقلعتف « قوسلا ةيحان ىلإ جرخ باطلا نب رمع نأ كلذ ف وريد
 ىلإ : تلاقف + كنأش ام : لاقف «ء نينمؤملا ريمأ اي : تلاقو « هباش ةأرمأ

 جضتتسي الو ء عرض الو عوز ملام مهكرتو ء ىجوز قوت (1)ةموم

 ل ىاتي ةيسايم ثراصو تلمرت ىأ : ةأآرملا كثسشيأ 20



 دع آ[8

 + اهعم فرصناف . (5)عيضلا مهلكأي نأ فاحأو ء )١( عاركل مه ربكأ

 اماعط امهذاف نيترارغب اعدو لحرف هي رمأف 2") ريهظ ربعي 0 كلمعق

 ءاذه ىدخ ىأ « ىدوق» : لاق مث ء ةقفن ةرص امبق عضوو «(4)زاكذوو

 . مالسإلا ىف دلوي نم لاك ىلع ًاقّرر هنع هللا ىضر ىرمجم ناكو

 ىماتيلا ىلع قافنإلا ىلع نينمؤملا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثحح دقو

 ىعاسلا ١ : ملسو هيلع هللا لص ىنلا لاق يقف ع ىرق ىوذ ارنوكي مل ثإو

 ىلا يلاعت هللا تايآو + « ىلاعت هللا ليبس ىف دهاجناك متيلاو ةلمرألا ىلع

 : ىلاعت لاق دقق . ةريثك بيرق ريغ وأ ناك ًاييرق مثيلا ىلع قافنإلا ىلإ وعدت

 ىعاتيلاو ىلرقلا ىذبو ًاناسحإ نيدلاولابو آئيش هب !وكرشت الو هللا اودبعاو »
 نباو بنجلاب بحاصلاو بتملا راجلاو ٠ ىفرقلا ىذ راجلاو « نيكاسملاو
 . ١ ؟روخف الاتفع ناك نم بح ال هللا نإ « مكناعأ تكلم امو « ليبسلا

 نم مط سيل نيذلل ةبسنلاب ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ هذه /١41 

 قيبطت ىلإ ليبسلا ام نككلو « مه ءايآأل نيذلا وأ ءدادجأو ءابآ نم مهوعي

 نيدشا رلا ءاقلخللا دهع ىف ةعبتم تناك ىلا مظنلا تفلتخا دقو ؟ ءىدابملا هذه

 ةرازو نإ : كلذ نع ةباجإلا ىف لوقنو « مهنع ىلاعتو كرابت هللا ناوضو
 اهلع نوكي كلذ ىلعو « ىيماتيلا ةلاعإ ىلع نآلا ةماوقلا ىه ةيعاّتجالا توثشلا

 فرعتت نأ  مهتايرح ديقت وأ « نوييغي وأ « مهوابآ تومي نيذلل ةبسنلاب
 ىغ بيرق هلو ءدراوم مه ملعت ل نإف اهم نوقفني ىلا مهدراومو مهلارحأ

 كاذ ىف مهوتواعو « مهلع قافتإلا ىف هوبطاخ_ مهتقفن هيلع هي

 هدحولا ىف هيلع كلذ لجس « فورعملاب ميضكي ام هلأم ن امه ردقو باجأ
 ةدحسولا نإف ء بوجولا مدع ىعدا وأ قافنإلا نع متتمأ تإف ء ةيعاتجأالا

 هسقني ىأ: هجقنتسيو ليالاو مثقلا ىف قاسلا نم قيقالا عزجلا يع : عاركا ع١

 . ءيش ىلع ةردقلا مدعل لثم ىلا -

 يوقلا : ريهظلا 2 *) . ىرعلاو عوطلا نع ةياتكك : ميسغلا (؟)

  ءهنم جرختسي ىذلا نهدلاو محلا مسد كولا ( 2 )



 د ا  ؛[ت د

 « مل مكحي ىتحس هتاضاقم ىلع مبتيعتو © فورعملاب مهفكي ام ملا رقت
 قيرطلاب ذفنيو ء ءاضقلا مكح دنع ىدؤي هيلع ازيد نركي هقفتت امو
 .هبوجولا ررق كق ءاضقلا مادام < ىلاضقلا ىقيرطلاب ال : ىرادإلا

 هيفكت ةقفن هل ثررق هبراقأ نم هيطس قفني نم ميل نكي مل اذإو
 دراوم نإو 2« ىعاتجالا نايغلا نوناقل ؟ذيفتت كلذ نوكيو «٠ فورعم لاب
 ةناردلا ىلإ لوكت ىلا لاومألاو « فاقوألاو + ةاكزلا نم نوكت قاقنإلا
 هذه نإف ء اهل كلام ال ىتلا عئاوضلاو : اهثراو ال ىلا تاكرتلا نم ةماعلا
 . لاملا تيب ىمسي لازام ةنارللا نم مسق ىلإ هلرثت

 ىبببلا

 ىثبتملا كلولا ثاكو « برعلا دنع ةيلهاخجلا ف ًافورعم ىنبتلا ناك -
 < هتبأ ناك دلو صخش ىنبت اذإف « امام يقلل نبالا ةبترم قى نركب
 عئارش نم ًادمتسم ناك هلعلو ٠ بسنلا كلذ فرش هل ناكو « هبسنب قحلأو
 قحلب ع قامورلا نرئاقلا ىق ًافورعم ناك ىتبتلا نإذ « تامورثاو نانويلا
 نكي مل مأ بسدلا فورعم هقفلنأ نم ناكأ ماوس « ءاشي نع هبسنب صخشلا
 ء فورعم بسن مه سيل نيذلا ىلع اروصقم نكي ملف ء بسنلا فورعم
 نأ اكو « دقعلا هرشي اع قاحلإلا ناك « ًارييك هبسنب هقحللأ نم ناك اذإو
 « ىنيتلاب تباثلا بسنلا ىن نكع ناك كلذك ٠ ىبتلاب تبثي نأك بسلا
 , هانيث ىذلا صخشلا قوقتح طاقسإ يتلا ىلع بترت اذإ الإ

 اهلك“ ةيواهسلا تايدألا هتورق ام ةررقم ةيمالسإلا ةعيرشلا تءاج دفو
 « ةمرحم رغ ةقالع نم ةئشال ةيقيقح ةدالوب الإ تبغي ال بسنالا نأ نم
 توبثل ايس ىتتلا نوكي نأ قنو « امطاق اميرحت ىبتلا مالسإلا مرح كلذل
 مكهاوفأب مكلوق مكلذ مءانبأ قءايعدأ لعج امو و : ىلاعت لاق دقق بسلا
 نإف هللا دنع طسقأ وه مهئابآل مهوعدا «ليبسلا ىدبم وهو قمل لوقي هللاو
 . « مكيلاومو نيدلا ىف مكناوحنإف ,هءابآ اوملعت مل



 هل اة

 هالوم ىنيت دق -- ةيبرعلا تاداعلا ىضتقمب مدي ىنلا ناك دقلو 9

 هتدحأف « لَو ىلا جوز ةجييدخل ًادبع ناك اديز نأ كلذ « ةثراح نب ديز

 ةيدق هل !اومدقيل متلي ىبلا ىلإ اوءاجف ء هعضوم هلهأ فرع دق نكلو « هيلإ
 نإ ةيدف ريغ نم يكل وه :  ىظعألا لوسرلا -- مل لاقف « هتيرح ام نودتفي

 هيلع نكي ملو - ملَِي ىطصملا - عم ماقملاب ىهرف « هيلع اوضرعف « لبق
 تقولا كلذ نم ىداني ناكف « هانبتو « هقتعأف « ثعب دق مالسلاو ةالصلا

 لئاقع نم ةأرما جوزتو « قاحلإلا اذب ًايطرن ريتعأو « دمحم نب ديز

 ينبتلا ىتب مركلا نآرقلا لزن نكلو ء بسنلا اذه ساسأ ىلع شيرق

 « كلذدي ةديدش ًارابتشأ هيبت ىلاعت هللا ريضنأو « قباسلا صنلا ىف ًاقلطم آيفن

 نم تلملمت ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىلع هتبسن تفتنا امل ديز جوز نأ كالذ
 : هل لوقيو « هاهني ىبلاو « اهقلطي نأ وه هتعو « هقياضت تناكف هعم ماقملا

 هنأي هيت ملعأ دق ىلاعت هللا ناكو « « هللا قتاو « كلجوز كيلع كلسمأو

 لاطبالل برعلا مامأ الثم نوكيل ء اهجو زكيس يهنلا نأو « امهنيب قرفم هتاحبس
 قانودجيو . ًاركن امف تودجيأل اوناك ىلا ةكحتسملا ةداعلا كلت

 قي سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك دقو « ركن اهقالط دعب ىنيتملا ةأرما جاوز

 ذإو + : ىلاعت هللا لاق كلذلو « هيلع رطيسب ءايللاو « هلوقيالو « كلذ

 + هللا قتاو ء ثلجوز كيلع كسمأ هيلع ثتمعنأو هيلع هللا معنأ ىذلل لوقت

 ىضق املف « هاشم نأ قسسأ هللاو سانلا ىشوتو ء هيدبم هللا ام كلسفن ىف ىو

 مهتايعدأ جاوزأ ىف جرح نيتمؤملا ىلع نوكي اليكل اهكانجوز ؟رطو اهنم ديز
 جرح نم يبنلا ىلع ناك اه ءالوعشم هللا رمأ ناكو « ًارطو نبنم اوضق اذإ

 آرودقم ًاردق هللا رمأ ناكو ء لبق نم ول نيذلا ىف هللا ةنس ؛ هل هللا سض رفاهق

 هللا ىكو هللا الإ ادحأ نوشخيالو « هنوشخمو « هللا تالاسر نوغلبي نيذلا

 « تييبتلا مانو « هللا لوسر نكلو مكلاجر نم دحأ ايأ دمحم ناكام ه آبيسح

 . « ايلع ءىث لكب هللا ناكو

 : بابسأ هل ىتبتلل ةيوامسلا نايدآلا رئاسو مالسإلا مرحت نإو  !ه»
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 نقش لعج نإف ٠ بذكو ةيناسنإلا ةرطفلل ئلاغع ىنيتلا نأ : اهوأ
 ةءيبطلا دضو « ةقيقحلا ىلع ءارثفا انه ناك هل دولوع سيل وهو « دلو

 ؟دسقعالو « ددرت ًاظافلأ تسيل ةمومألا وأ ةوبألا نأ كلذ « ةيناسنإلا
 ءاهقذلا ريبعتدح لع وأ « مدو ملح طابتراو « ةقفشو ناتح ابتكلو + دقعي

 اذه نوكي نأ نكمالو ء هيوبأ ن٠ اءزج دلولأ نوكي ثيم ةيئزج طابئرأ
 كلذلو« نا رياغتم نانيايتم امنأل ؛ ىعيبطلا طابتراإلا اذهك ىعاتصلا طايترالا

 ةرطفلاو معيطلاب ال هاوفآلاب ةونئب الإ سيل ىبتلا نأ مركلا نآارقلا ررق

 «قدلا لوقي هللاو « يكهاوفأب محلوق مكلذ ن : هناحيس لاق ذإ « ةقيقحلاو
 . « ليبسإا ىدبم وهو

 نكمالابف نبالا ناكم ذخمتي ىذلأو ة ةرساألا ف قيصللا كلذ نأ ؛ ابئاثو
 ةرسأ | ادلو ةيسنب نملأ ىذلا لجرلا ناك !ذِإَف « اهداحلا رئاس عم فلتأي نأ

 دالوأ لجرلل ناك اذإف ٠ ةرسآلا هذه داحآ عم افلتؤم نوكي نأ نكم ال

 لب ء هب مهطبري ىذلا ةومنألا روعش ليخدلا اذه وح نورعشي ال نورخأ
 نأ نبأ هنأ هرعت نو رعشي ال ةوخإ لجرال ناك اذإو « هنم نورفني
 . كبانتلا كالذو « رفانتلا اذه عم ةرسأ نوكتت نأ نكمالو « اذكهو

 لخاد ىف ةدياكملل ينبتلا دخلتي نايحاألا نم ريثك ىف هنأ : اهتلاثو

 حصيالو« هل بيرق ثاريمعنميل ىنبتيف ء ىنبتملا دلولاب ةققشلل ال « ةرسآلا

 ةرسآلاةيوقتل ًايعاد نوكبنأ نكمال وهو « ديكلل اليبس ذفصي ماظن رقي نأ
 , اهيف ةبغأو ةدوملا حور كثبو

 لإ لجل اهلعجم ةيم ةيماللسإلا ةرسألا قاطن عسو مالاسإلا نأ  اهعبارو

 مامعألا وءقوقح مط براقأ [وناك ةقبط ىأ نم لاوسألاف « ةديعب تاج رد

 . براق ,هدادجأ ةقبط نكت امهم مهدالوأ كلذكو 3 هسراقأ اوناك دج يأ نم

 .ىوذ ةلصىدألاف ءىدام رهظم هل اهفعبو « ىلدأ اهضعب قرقحلا هذهو



 ل ؟؟رشادل

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقي كللذلو « ةرمتسملا ةلصاولا ةدوملاو ةرايزلاب ىبرقلا
 لصبلف هقزر ىف هل كرابيو ؛ هرثأ ىف هل أسني نأ مكنم دارأ نمو : ملسو

 « لمعلاو لوقثا ىف براقألا ىلإ ناسحإلاب مالسإلا رمأ كلذكو : همحر
 . ةريثك ةيلارق تايآ كلذ ق تدرو دقو

 ىلع بسكلا نع رجاعلا بيرقلا ةقفل بوجو ةيداملا قوقلسا نمو
 لعلافتإو هيشأ نبأ ىلع معلاو « هيخأ ىلع خألا ةقفن بجتف ع ىنغلا هبيرق
 نوقحلي نيذلا كتل وأل قوقحلا هذه تينت نأررصتبالو « !نكهو «ء هتخأ نبا

 . ةدالولا هذه بابسأالو « ةدالو ريغ نم ناسنإلاب

 تبطل قوقحلا هذه تناك امو + ثا رملا ةيداملا قوشحلا نم كلذكو

 . ةيئاسنإلا ةعيبطلا دمض و ةرطفلا دضض ىه ةبوذكم ةفئاز باسلأب

 تبقي الو ىنبتلاب مالسإلا فرتعيال اهريغو بابسألا هذه لجأ نم

 , كابجاو الو ء ًاتومح هب

 بستلا نوتبع ةسيفنلا نأ بسلا توبث ىف ابي دقو اذه  ؤ١

 نم كلذ نأ سأنلا ىفعب نظ دقو . اهانركذ ىلا طورشلاب « رارقألاب

 ًاريبك ًاقراف امهئيبذأ ةقيقحلاو « ىنبتلا هبشيام وأ ىبتلاب بسنلا توبث ليبق

 هقحليهنأو مد ةقالع هنيبو هنيب سيل هنأب هيف ىبحلا حيرصي ىتبتلا نأ كلذ

 حرصيهنإف بسناب رارقإلا امأ ء ىرابتعا نبا رهف ءهئبأ هريتعيو ء هبسني
 ليئدالو « ةتباث ةيعيبطلا ةطبارلا نأو « هرهظ نم هنأو ع همد نم هنيإ هنأب

 ببسي بسلا ىتتي ىح ءامرحم قيرطي تبنت دق ةطبارلا هذه نأ ىلع
 . ميرحتلا كلذ

 دئعو «ةيلهاشلا ىق ةعبتم تناكىلا مظنلا ىلع ىنبتلا نإف ىرخأ ةهج نمو
 «٠ فورعم بنت هل ىيتملا تاكو ١ هب تبني ببسنلا تاك تالويلأإو نامورلا

 ء«فورعم بست هل سيل دلولا تاك اذإ الإ نوكبال بسلاب رارقإلا اني
 . ديسنلا لوهجم نوكي نأيب
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 رثكي ىلا دالبلا نم ريثك قو «٠ بورحلا دعب هنإ : لئاق لوقي دقو
 فارتعالاو « هرارقإ دالوألا ءالؤحمل ةحلصملا نمو : ىنبتلا رثكي ءاطقللا ابف

 . انايحأ تاعابلاب ىثفتي ىذلا ءادلا اذهل جالع وأ « ةتباث ةقيقحك هب
 ةماع ق ءاد هلإف ع لارسألا صعب ىف ًاجالع ناك اذإ هنإ لوقل نمنو

 ء براقألا نيب تاديكملا باب حتفيو « ةرسألا ككفي هنأ ذإ ء لاوحألا

 لاح جالع نكمي هنإو . ةمحرلاو ةدوملا ابف نوكتال ةيعانص ًارسأ دجويو

 باصأ هللا ردق كللذو « اهاوس ليبس الو ةيعاهجسالا ةياعرلاب ءاطقللا

 اذإو « عمتجملا دالوأ مهسسي قامورلا نوناقلا ناك نيذلا لافطألا ءالؤه

 « هتياحس و هتياعرب مهالوتي نأ عمتجملا ىلع قحف ٠ ةحيمص ةيمسنلا هذه تناك
 مهنغي هنإف اهفطعو ةربألا نات نع مهضوعي نأ ليحتسملا نم ناك اذإو

 ىلا ىع نيدلاولا ةمحر نال « آيسفن ضيرعتلا رذعت ولو آيمسجو ًايمص ابنع
 8 هداؤكو هور ىذشتو ١ هسفنئ ىرت

 نوكتو « اهالوتترسأ ىلإ دالوألاب دهعي نأ جالعلا نم لعلو - 9

 « رخآل تقو نع ةيعاّجالا تادحولا مهب لصتت نأ ىلع « ءانبآلا ةل زم ايم

 نأ ذإ « ةصاقلا ةياعرلا ليبق نم وه امنإ « ىنتلا ليبق نم اذه سيلو

 3 يسن الو ع امو امد ابنه مه ربتعت ال لافطألا مالوم مضت ىلا ةرسألا

 تيثي الف <« عرشلا مكح ىف ءانبألا قرقح مهل نوكيالو «ء ًافاحلإ الو
 ثإو < ةيعرش ةقفن مهل تبنت الو 0 هكدا رملا تبدي الو 0 مه جاوزاا مرح

 . لفطلا هاضتقع دخؤي ىذلا ءاويإلا دقع ىضتقمبف ةققن تتبث

 « ًايئبت اذه ىمسي ًانايحأ ىعاجالا حالطصالا وأ دالبلا نضعب ناك اذإو

 عون ىأب قاحلإ الو ثاريمالو بسن ابش ثبنيال ىلا هودمحلا هذه ىف

 ةحاشم الو « مالسإلا هافنن ىذلا ىنتلا سيل وهو . قاحلإلا عاونأ نم
 ءالؤبم ىلا ىلإ ثعد ىلا ةمحارلا ةوثألا نم اذه امإ « حالطصالا ىف
 مهعابآ اوملعت ىل نإف » : ىلاعت هلوق قى لمخاد وهو . مهل ءابآ ال نيذلا

 « ءالولاوةرشألا ليبق نم ةياعرلا هذهف 4 مكياومو نيدلا ىف مكناوحتإف
 ( عيتجسا مالسإلا ميظنت ل هب م" م.ركلا صنلا اذه ىق امبلإ مالسإلا اعد دقو



 ا #ءل

 ىلو هل نوكي ال ىذلا لقطلا نإ انلقف لبق نم اذه ىلإ انرشأ دقو

 ع هتياعر ىلع موقي حلاص لجر ىلإ ىضاقلا دهعب س هتياعرب عوقي سفنلا

 كللذ انيب دقو «٠ ءىجالملا لإ همض لدب كلذ وه مالسإلا ىف لصألا نأو

 نأ ىلع هئثبي ىلإ فورعم بأ هل سيل الفط مضي نم نأ كلش الو « لبق نم

 هلام ىلع ىلوو هسفن ىلع ىلو رهبرشي امم برشيو لكي امم لك ًايدعم نوكي
 هرابتعا مالسإلا ىثب ىذلا انإ ء عرشلا هيلإ وعدي رمأ اذهو لام هل تاك نإ

 لك نم دالوألا قوقحو + ثارملا قح هل نوكيو هبسنب هقحلي نأ وه

 ردقلا قو ١ هترسأ لك نم هب لصتي نم لكل ةيسنلابو « هل ةبسنلاب هوجولا

 . محر فوءر هللاو 3 ىكي ام مالسإلا هرقأ ىذلا

 ءاسطقللا

 ىلع قلطي الو ؛ مأ الو بأ هل سيل ىذلا صخشلا ره طيقتلا .. 16#

افورعم مأو بأ ممل نم ءىجالملا دالوأ نف « ءاطقل «ىجالملا دالوأ لك
 ؛ ت

 . ةمبلا نم ؟رارف هلعأ هذبن دولوم هنأي طيقللا ءاهقفلا فرعيو

 قرف هطاقتلا نوكي - ناكم ىأ ىف وأ « قيرطلا ف دج اذإ طيقالاو

 4 صاخ وأ ماع قيرط قف قلم ةعاج هآر اذإف هب معي نم لك ىلع ةيافك

 نم ًاعيمج هوكرت اذإ ثيحم «هووؤيو + هوطقتلي نأ نيعمتج مهلع بجو
 « كله اذإ هك'اله ةعبت مهلع نأكو « ىلاعت هللا مامآ آعيمج اومنآ هذحأ ريغ

 هّقفلا ىف ىمسامه وه !ذهو . نقابلا نع جرخلا طقس مبهضعي هذخأ اذإو

 . ضعبلا مايقب جرخلا طقسيو « عوممجملا هيف بطاخم « ةيافكلاض رف ىمالسإلا

 اك وأ ءهكرتي الو هيوؤي نأ هيلع نركي ادحاو هآر ىذلا ناك اذإو

 . هكرت نإ « مثإلا دشأ مثأي ثيح ء نيع ضرف هؤاوبإ توكي ءاهقفلا لوقي

 ذبني نأ زوجم ال طقتلا اذإ ىلوألاب هنإف « ةآبجاو طاقتلالا ناكاذإو
 ةمرحم سفنل كالهإ هنآل « ءايثناو ءادتبا مارح هكرت نآل « طاقتلالا دعب

 . طق هكرت ىف رذع الو +« ةنوصم



 و

 هعزانبالو هدي نم عزتيالو « هكاسمإب قحأ نوكي ًاطيقل طقتلي نمو
 هرابتعاب قعخؤيو « هب ىلوأ نوكي هنإف دمأ نم هيسن تبث اذإ الإ هيف دحأ

 . بسنلا توبثي هنع تلاز دق طاقتلالا ةغفص نآل ًاطيقل هرابتعاي ال ٠ هابأ

 بسلا هتوبث قرطي بسللا توبث منع ال طاقتلالا نأ نيبتي اذهو

 . هانيب ىذلا هجنرلا لع ىلا ابنم نسسيلو 3 ةيعرشلا

 « هطقتلم دي ىف نوكي دحأ نم هبسن تبني مل مادام طيقللاو - 4

 ىلولا قونتح .لك هل نوكيف « ةيبرتلاو ةنايصلاو ظفحلا ةيالو هيلع هل نوكيو
 < هتنامأ مدعل هدي نم هعرت ىضاقلا ىأر اذإو ء جيوزتلا ادعام سفنلا ىلع

 كلذ قلفطلا ةحلصم نأل وأ « سفللا ىلع ىلولا طورش هئاقيتسا مدعل وأ

 . بسلا تباثثل سفنلا ىلع ىلولا ىلع هتيالو ةوق ىف ديزيال وهف ء هدب نم هعزت
 طقتلملل رسل نكلو © لام هل ناك اذإ طيقللا لام نم نوكت طيقللا ةقفتو

 نإو + طشلملا نأل كلذو « ىفاقلا نذأ اذإ الإ طيقللا لع هنم قفني نأ

 هشوبث نآل « لاما ىلو قحي] سيلف سفنلا ىلع ىلولا قوقح ضعي هل ناك

 . دخلا اهيف زواجتيالو « اهردقب ودقت ةرورضلل سفنلا ىلع ىلولا قوقح

 هيلع قفنأ لام هطاقل دن هعم دجوي م نأ « لام طيقلل نكي مل اذإو

 نعهسفت لع ةظفاحملا هيلع بجوأ طاقتلالا نآل ء صاحت هلام نم طقتلملا

 مراع سيل هتكلو + قافنإلا كالطأ نم سفنلا ىلع ةظفاحملا نمو « كالخا

 ىفاقلا نم بلط«قفني الأ دارأ اذاف « لبقتسملا ىف قافنإلا ىلع رارمتسالاب
 نيملسملالامتسي نآل كلذ ء طيقللا ىلع قافنإلاب نيملسملا لام تيب رمأي نأ
 بجاولاكلذب مقي مل نإف « هيلع قفنيب ىلو هل سيل نم لك ىلع قفني تأ هيلع

 نما ءوج رصمب هنإو « هيلع كح نأ ىضاقلا ىلع بجو « هسقن ءاقلت نم

 كلامال ىلا لاومألا ذعأب ىذلا وهو « لاملا تيب مما لمح لازام ةنارحلا

 عئاوض ىلع اهتم قفني نأ هيلع ناف لارمألا حئاوض ذحأي ناك اذإف ء اهل
 « قافنإلاب ةنا زحللا نم صاختاء بلا اذه ىلع ركع نأ ىضاقلا ىلعو « لافطألا
 . مايألا هذه ىف كدا نم ءاضقلا متم عفام دج ويالو



 0 ا

 ىف هقح طوقس ىضتقي ال لاملا تيب نم قافلإلا طقتلملا بلط نإو

 ىضتقع هل تبث كاسمإلا ىح نآل ء هتيحالص مدح تبث اذإ الإ كاسمإلا
 دقو « قس هعبتي الإ ء ابجاو نعام هنأ ذإ ء طاقتلالا اهدجوأ ىلا ةيالولا

 . كاسألا هعم تبثف طاقتلالا بجو

 : نيرمأ دحأب الإ كاسماإلا نس طقسيالو

 ىلا ةهحلا ىلإ الثم هعندي نأب كاسمإلا نح وه طقس نأ : امهدحأ

 اذإو « مهلفكي لفاك مح سيل نيذلا لافطألا نم عونلا اذه ةيبرت ىلوتت
 + مق طقس هنأل ء ةيناث هب بئاطي نأ هل سيلف « ةهللا هذه ىلإ هعفد

 ' . درعيأل طقاساو

 ةسقيالو تحن ىبب نأ لفطلا ةحلصم نم سيل هنأ نيبت اذإ : اهيئاث

 ماكحألاو ةيعرشلا ماكحألا ىضتقع سفنلا ىلع ةيالولل حلاص ربغ حبصأ وأ
 نوكي ال لاخلا هذه يف هنأل  ا!9ه9 ةنلل مقر نوناقلا اهمظن ىلا

 ىلوأف « هب ةبيرق ةبارق ىوذ نوكي نم سفن ىلع ةظفاحلا ىلوتي نآل ااص
 . ةميحر ةيأرق هطبرت ال نم سفن ىلع ةظفاحملل ًاحلاص نوكي الأ

 ظفح ىف قلل ىضاقلل نوكي سفنللا ىلع ةيالولا طوقس لاح ىو

 عوتلا اذهل ةصصنخملا رودلا ىدحإ هعادبإ وأ © نيمأ دي تحن هعادبإب لفطلا

 . لافطألا نم

 دوعيال قبلا نإف ء لفطلا ةحلصمل ىفاقلا عازتنا ىضتقع قلا طقس اذإو
 ىلع ىلولا فالخب « ةيحالصلا مدع ببس كلاز وأ < هرابتعا طقتللا در اذإ

 نأ وه نلاملا نيب قرفلاو « هيلإ دوعي قحلا نإف « تابصعلا نم سفنلا

 ىضاقلا عازتناو + ةيارقلا وه بيرقلل سفنلا ىلع ةيالولا توبث ىف ببسلا .
 « ةيالولادوعتف عنام ريغ نم بيسلا ىبي عناملا لاز اذإف « عئام رمآل تاك

 تحبصأ دقو ءااطاقتلالا ىلإ تقبس ىلا ديلا وه هببسف طقتلملا قحامأ

 . ببسلا لاز تلاز اذاق « ةللاص ريغ



 ميا ل

 ثاريملا

 نع دالرألل ةناعر 0 لصتي اهو ةرسألا ىف مالكلا كرتنال هه

 قى مالكلا لجؤن نكلو + براقألا تاقفلو ثاريملا ىف ملكتن نأ ريغ

 , مالسإلا ق ىعاتجالا لفاكتلا ىف مالكلا ىلإ ب راقألا تاقفن

 لكقح نايبو هماكحأ ليصفت ىف يلكتن الو « ثاريملا ىف نآلا لكتنو
 انه ركعن نكلو ع ضئارفلا ملع ىمسي هتاذب آمئاق الع كلاذل نإف ء كثراو

 نأ ريغ نم ةركذلا ءىراقلا فرعيل «٠ ثيروتلا ىف مالسإلا تاهاجا نع

 . اهليصفتو اهقييطتل ضرعتت

 هيروتلا لعج- هنأ تاك رتلل مالسإلا رظن ق ظحالي ام لوأو 5

 للع ناطلس ثروملل سيلف « تثراوال ةبسنلابو « ثروملل ةبسنلاب ًايرابجإ
 هيدتفينأ دارأو « هتاف ًاينيد اريصقتكرادعيل ء اثقنلا ىف الإ هتاذو دعب هلام

 ةديعب ةبارق وأ ةدوم هب هطبرت نم ةاساوملا قحتسي نم يساويل وأ « لاملاب
 ىلا ةعابجلا ملاصمو رْلا تايج ىف هقفتيل وأ « ًاثاريم اهعم قحتسي ال

 امهق ةاقولا دعب ةيكلملاو « ناطلس امهف هل سيلف نانلثلا امأ ابق شيعي

 هتجاح رددقب لك ء ميقتسملا ساطسقلاب هترسأ نيب اهعزويل « عراشلا اهالوتي
 نم هنإق « ثارعملا لبقأ ال لوقي نأ ثرارال سيلو ء هتبارق ردقب وأ
 .ثارمملا ريغ هنع ريد ناسنإلا كلم ىف ءيش لخدي الأ ةيعرشلا تاررقملا

 عيزوتو + ثلئلاب ىصوأ نإ نيثلثلا عيزوت ىالسإلا عراشلا ىلوت دقلو

 ق عرزرت لب + اهنع جرتتال هترسأ ىف ةيكلملا لعجو « صوي مل نإ لكلا
 ىمح اهيف ىرقلاف ٠ اهداحل ني ةلدابتم ةرسآلا مقانم نآل كلذو ء اهترئاد

 هيصحوأ دقو . رهدلا بئاون ىلع هتيعبو ء هلاع ريقفلا دمع ىنعلاو ء فيعضلا

 نم ناكف «ء رسوملا هبيرق لام ىف ةقفن بسكلا نع رجاعلا ريقفلل عراشلا

 .لامدل ناك اذإمئا ريم قف قحلا هللعجي نأ مالسإلا ه رقأ ىذلا لدابتلا ىفتقم



 هل 1#

 مأ لاملا بحاع دارأ ءاوس رايجإلا قيرطب ةرسآلا ىف ثارملا لعج» نإو
 تاقالعتل قتيلوتو « ةرسألل يأس ةيق ( طيس مأ ىفرأ ءأوس لب 5 دري مل

 اك اهداحلا نيب عزوي اهرمأ هل كرت !ذإ عازن نوكيال ىح ؛ اهداحلا نيب

 . اهريغ ىلع لاملا عزو !ذإ هل ةديدشلا ءاضغبلا نوكت وأ ءاشي

 ثروم ا دارأ آثا ريم لقآلا يلع نيدلثلا قمعتست ةرسألا نأ عمو سن لهإ/

 لب « قاقحتسالا ىف ةدحاو ةجرد ةرسألا داحآ لك سيئ « دري مل مأ

 ىذلا لداعلا عيزوتلا نإو « رادقملا يفو بيترثلا ىف ضعب نم ىلوأ اهضعي
 : دعاوق ثالث ىلع موقي مركلا نآرقلا هنيب

 هصخخش ربثعي سذلا ىفوتملا ىلإ سرقألل ثاريملا ىطعي هنإ + الو

 « ريبكو ريغص نيب ةكرفت ريغ نم <« ىقوتملا صخشل دوجولا ىف ادادتما

 « هيلإ نوبسنني نمو دالوآلا ثارملا ىف اظحح ةرسألا رثكأ ناك كلذلو

 . برقلا رادقم ريغب قيرف نود مهنم قيرف هب درفنيال

 تورثاتسيال ةرسآلا ىف ثارملا نم ًاظح ةثرولا رثكأ دالوألا نأ عمو

 قوتملا وبأ مهكراشيو قوتملا ةلمرأ مهكراشتف ء مريغ مهكراشي لب « هي
 نوكيال ةلمجلا ف نكلو 6 هتربخإ لاوحألا ضعي ق مهكراشي دقو 2 همأو

 . لاوحألا رثكأ ىف فصنالا نم لقأ دالوألا قحتسي ام

 ةثروف كاملا عيمجت عنمل وه لقأ وأ فصنلا وحني ل يه ريغ ةكراشم نإو

 دوجو عملتلا نم لقأ نيعمتجم ناذخأي المألاو بألا دجن الثق ؛ مهتايعأب

 + ىقوتملا ةوحإ ىأ اهدالوأل امهدعب نم نوكي ثلثا !ذدهو ع دالوألا

 نأ عمف « نيوبألا قيرط نع لاملا ىق اوكرتشا دق ةرحإلا كئلوأ نوكيف
 لك ىف دارفتالا ليبس ىلع مل نكي مل دالوألل تناك ثرإلا ى ةيولوألا

 . لاوحألا رثكأ ىف كلا ريشالا ليبس ىلع لب « لاوحألا

 دشأ ةجاحلا تناكالكف ء ةجالل ةظحالم : ةيناثلا ةدعاقلاو - ١هم

 نمرثكأ ناك دالوألا بيصن نأ ف رسلا وه كلذ لعلو « رثكأ ءاطعلا ناك



 د ا! "هل

 نيربألل نأ عمو « ةبارقلا نم ةدحاو ةجرد ىف امبلأ عم ء نيوبألا بيصن

 م ثاريملا ناك دشأ دالوألا ةجاح نأل نكلو « كلم عون امهدلو لام ىآ.

 اهمافيلكت الو « ةايحلا توليقتس فاعق ةيرذ بلاغلا ف يه ذِإ «2 رثكأ

 ةايحلا نأ ربدتسي اهو « لضف لالا نم ايل بلاقلا ىف ناربألاو « ةيلاملا

 نوكي هنائري ام نإف كلذ قوفو « فاعضاا ةيرذلا ةجاحتك تسيل امبتجاحف

 ىلع انهو تام مهابأ نأل + ءىش انام نم ةيرذلل نركي الو ء امهدال وأل

 . ًاريغو ةيرذلا ظح نوكي نأ دبأل ناك : ةايحلا ديق

 « ىنألا فعض ركذلا تلعج ىلا ىه ًاجايبسإ رثكأألا ةظحالم تإو

 ىلا ةيلاملا تافيلكتلا نود ةأرملا اهب بلاطت ىلا ةيلالا تافيلكتلا نآل كلذ

 بلاطملا وهف « لاوحألا بلاغ ىف مألا لك ىف كلذو ٠ لجرلا اهم بلاطي

 ىه ةيئاسنإلا ةرطفلا نإو « مهتاجام اهدعو « مهحالصإو دالوألا ةقفنب

 ناكف ء توّقلا ريفوتل احداك لجرلاو < تيبلا ىلع ةماوق ةأرملا تلعج ىلا
 اذهو « تييبلا ريدتي ىح بلاطتو « كاملا ميدقتب وه بلاطي نأل ةيعاد اذه

 قيقشلا خأألا ةجاحو « نبالا ةجاح نود لاملا ىلإ تنبلا ةجاح لعجم كلش الب

 . بآل وأ ةقيقدلا تحألا ةجاح نود بالا وأ

 نادم بثت وأفت كيع ةاواسملاو « لذدعلا وه ةحاملا رادقم ىلع ءاطعاللا ثتإو

 ثاريملا ف لجرلاب ةأرملا ةاواسم ىف نوملكتي نيذلا كتلوأف ٠ ملظلا وه ةجاحلا

 , ةملاظلا ةاواسملا ءارو تو ريس لب < ةلداعلا ةاوأسللا ءارو هاو ريشي ل

 هجتي ةكرلا هعيزوت ق ىالسإلا عرشلا نأ : ةثلاثلا ةدعاقلا ه4
 ملف + هاوس تود ايس ديتسي ثراو لعج م ىهق ع عيمجتلا نود ميزوتلا لإ

 نود دالوألل الو :« تانئبلا تود ءانبألل اهلسمم مو < ركبلا دلولت اهلعج

 عزو لب ء هبراقأ نم ءاشي نم اب صتنع ثروملا ةدارإ قلطب ملو « ءابألا

 اهلك ةكرالاب ثراو اهف درفتي ىلا روصلاو «ةئرولا نه ددع نيب ةكرتلا

 قلخيل ثيروتلا ماظن ناك امو ع براقألا لقب ثيح ىعو ع ادج- ةردان.

 . ابنوقو ارق رادقمب ابيب عزويل لب « ةبارقلا
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 دالوأ مهكراخي دقو « ثارملا ف نوكرتشي اعيح دالوألا ىرث كلذلو

 . ةلامم ال ناكراشيس امهنإذ ناويأ ناك" نإو « دالوألا

 ريغ نم مهليب عزوي ىئاوحلا ىلإ بسللا دومع نم ثارمملا لقتنا اذإو

 « ءاقشأ ةرعخإو تارمحأ ناك اذإف « ابجرد ق ةبارق نود ةبارق هرفنت نأ

 . ءاقشألا هوجو دنع نوذخأي مألا دالوأف « ثارملا مهنيب عزو مالا ةومخإو

 < ةلص قثوأو ًاحرابرقأ ءاقشألا نأ ىلع روصعلا لك ف سانلا فراعت عم

 س دحاو زي ىف ةكرتلا عمجتت اليكل نكلو « هئارعأو قوتملا ءارصت مهر

 . مآلا دالوأ دحأ

 نإ لب « طقق هعيمجت مدعو لاملا عيزوتل مالا دالوأ ءاطعإ سيلو
 ةوقب دالوألا طبرت ابتأو « اهبقالع ةوق نالعإو ء ةمومألا ةرصتل اضيأ كلذ
 . ةوبألا اهطشنت يتلا ةطيارلا ةوق نع لقت ال بسف

 مهرابتعا مدع نم برعلا فرع ق ىرج ناك امل ىوق حيرص در اذهو

 ةقالعلا ةوقب مأل ةوخإلا رعشي نأ هنأش نم كلذ قوف وه مث « مألا ةبارق
 اذه قوق ره مث ع بألا دالوأو « ءاقشألا نواحتي انك !ونواعتبو !ورصانتيق

 مهوتل مم و لضحي الو ع مهتاهمأ جاوز نم نورشني ال دالوألا لم كاذو
 « مهتبارقب تابارق نولصي جاوزلا اذهب مهلأ نوملعي مبلل « هو وأ راع

  ءايلوألاو راصنالا نوديزيو

 ءاقشألا اهنيب « مآلا دوجو عم نوثري مألا دالوأ نأ اعرش ررقملا نمو

 نأ وه مألا دوجو عم مهثاريم ىف بيسلاو « بألا دوجو عم نوئري ال
 : ليثض ريغ ردق ةوخألا ةبترع ف مخ رفاوتي نأ ىلإ دصق دق عراشلا
 مهصخش ام وهو « اليض آردقالإ اوذخأي مل ء اهدوجو عم اوذعخأي م نإ مهنأل
 نآلو ء مه هوذدخأ ام ىلإ فاضيو ءاقشألا هيف مهكراشيسو « اهنأ ريم نم
 ناك اذإف ء بألا دالوأل ةيواسم ةيترم ىف ةجردلا ثييح نم مهلعج عراشلا
 مولا تناك !ذإو مألا دالوأ بجي اضيأ وهف هدال وأ بج بألا

 3 مل ةرخاإلا بجحت ال اضيأ ىبهف ماقشألا بجيت "ل



 مسا اي سس

 قولا لإ لص نم نأ عيمجتلا نود معيزوتلا ةركف ىلع ىب امحو

 دوجو عم ثريالا بألا وبأف + هب لصتا نم دوجو عم ثريال كثراوب
 عم ثنري ال نبالا نباو ه نسل دودو مم ثدري ال جسأألا نيأو «ء بألا

 ى ثاريملا عيمجم كلذ ف ناكل ثري االك' ناك ول ذإ « نيألا دوجو

 بناج ىف ثارملا عمتجال ناثري نبالآ نباو نبالا ناك ولف ء دحاو بئاج

 زيح قا ثاريملا عممجال ناري بألا وبأو ء بألا ناك ولو . دحاو

 ؟ اًنكهو ء نحاو

 براقأ مهو تابصعلاف < تاجردلا ةتواقتم ةبارقلا نإو اذه 4٠

 تانيلاو . تاوخألا كلذكو « ةلوجرلاب تيملا لإ تولصتي نيذلا قوتملا

 معد براقألا نم يهريغ ىلع ثارملا قى نرمدقم تادمالاو ءانيألا تانبو

 ةرسأ ريغ ىرخأ ةرسأ نم نودعي ءالؤه ذإ « ماحرألا ىوذ نومسي نيذلا

 أوطعي الأ لوقعملا ناكف + مهرسأ نم. مهللإ تلآ تاورث مو « قوتملا

 , نئدآألا هبراقأو قوتملا ةرسأ نم دحأ هوجو مدع لاح ىف الإ

 هعب زوت و ٠ ةلداعلا لاعت هللا ةمسق وه وحنلا كلذ ىلع ثارعملا عيزوت تإو

 نم ناطلسو « ةنيب نعف اولض نإو « سانلا لضي اليكل هنيب دقو « مكحلا

 تايآ فعب ىلاعت هللا لاق دقو ع ريدقتلا نازم فخم و « ةعبتلا مظعتف قطا

 . « ملع ءىش لكب هللاو « اواضت نأ يكل هللا نيبي » ثيراوملا

 رمأ ىلإ ريشن نأ دبال ثاريملا ىف مالكلا كرثن نأ لبقو

 آرب ثراولا ةمذ ىف لني ثاريملا نأ انررق اننأ وهو « رابتعالاب ريدج

 ذإ ؛« ثرإلا ف ىح نع لزات قإو « ًانالف ثرأ ال لوقي نأ هل سيلف « هنع
 أذه ىف وهو « دري مل مأ دارأ هل اكلم ةكرتلا ىف هبيصن نوككي ةافولا درج

 قوتملا ناك اذإو « تابجاو نم هيلع ام ثرياالو ء قوقح نم هلام ثري
 .فكت مل نِإو « نيدلا ددس ء دادس ابف ناك نإف ء ةكرتلاب قلعتي نيدلانإقائيدم

 .ةيبوروألا ننناوقلا رثكأ فالخم ادهو « ءىقب ثراولا بلاطبال نيدلا دادسل



 را

 اك + قوةح نم ةكرتلا ىلع ام لكب مزتلا ثارمملا لبق اذإ ابف ثرارلا نإف
 مهدنع ثراوال ةبسنلاب ثاريملا نأ قرفلاو ء قوقح نم الام لك قحتسا
 نم هيلع ام لكي مزنلا لبق اذإو « لبقي ال وأ لبقي نأ ثراوللف « ىرايتخا

 ناكام !ذهلو « هنع اريج ثراولا كلم ىف لحتدي ثأ رملاف ةعيرشلاقامأ نيدلا

 . ةكرتلا نع دئاز ءىشي مزلي

 دادسب ةكرتلا نم ادعبيف . نئادلا قوقح ىلا ةكرتلا ىثراولا قوقحو

 نع ديزي ال اع دادسلا دعب قابلا نم اياصحولا دفنت اهدادس مت !ذإف : نويدلا

 . ثارملا ميزوت عزوي كلذ دعب ىبامو « قابلا اذه ثلث

 ةيجاولا ةيصرلا
 ترع نيذلا لافطألل نوئاقلا اهعبض و ىلا ةياعرلا نم ءرج اذه ب ؟819

 تومي نيذلا لافطألا نأ ظحوت هنأل كلذو ءهمأ وأ هبيأ ةايح ىف مهموبأ دحأا

 لك لاح ىف نوتوكيق « مهع كج ثاريم نم نومرحت هبوبأ ةايح ىف ,هوبأ

 حضاو رسي لاح ىف مهاوخأو مهمامعأ اب « لاما لإ مهناجاحو مهفعض عم

 لهأ هيجوتب مألا وأ بألا ناك دقو « مهدادجأ دحأ لام نم مبلإ لام

 ًابي رق نركي هلاع نم ؟ردق ىفوتملا 0

 . كلذ نم نوريثكلا عنتمم دقو ىعوبأ قحتسي سي ناك ام

 ىق جرخي مو « ًاتوناق فرعلا كلذ لمجم تأ صم فرمألا لو ىأر اذ

 ب 1445 ةنسل ١ مقر - نوناقلا ف ررقت كلذلو + عرشلا قاطن نع كلذ
 ةبجأو ةيصو هل نوكت هيربأ دحأ ةايح ىف « همأ وأ هربأ توع يذلا دل ولا نأ

 دقو ثلثلا ىلع ديري الأ طرتشيو « همأ وأ هيبأ ببصت رادقع ذيشتلا ةمزال

 : ىه اطورش كلذل نوناقلا طراشاإ

 قحتسي مل ىمولا ةايج ىف هيوبأ دحأ قوت ىذلا عرفلا نوكي نأ : الوأ
 هل نوكت ال اليثش ناكولو ثاريملا نم ًاردق قحتسي ناكولق « طق آثاربم

 . ةبجأو ةيصو
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 ىواسي لاملأ نم ردقي عرفلا !ذه عربت دق ثروملا نوكي الأ : ًايناث

 ايجار نوقحتسي ام مهملإ ل1 دق نوكي هنأل ؛ اهم رثكأ وأ ةبجاولا ةيصرلا
 اهاضتقع هنوقحتسي ىذلا ردقلا نم لقأ هب عربتي ام ناك نإف ء رخخآ قيرطب

 . صقللا اذه رادقع ةيصو ملتثبجو

 تنبلا نياف ىلوألا ةقبطلا ةمد تانبلآ دالوأ نم عرفلا نوكي الأ : انلاث

 نبإ تلبو « تلنبلا ثني نباو « ىلوألا ةقيطلا نم هنأل ةبياو ةيصو قحتسي

 . ةيناثلا ةقبطلا نع امبنأل ناقصتست أذل نبالا تنب تنبو تنبلا

 «ىالسإلا هقفلا نع ةلصلا عطقنم سيل ةبجاولا ةيصولا ماظن نإو *158 

 « ىف ؟رقلا لصألا امأ « ءاهقفلا ضعبل ىأرو « ىف ؟رق لصأ ىلع ماغ هنإ لب

 ةيصولا ؟ريخن هكلرت نإ توملا مدحأ رضح اذإ مكيلع بتك »و : ىلاعت هلوقق

 بوجولا اذه نأ ءاملعلا ررق دقو ءنيقتملا ىلع اق فورعملاب نيب رقألاو نيدلاولل

 مه نم دوجول « ًائاريم نوقحتسيال نيذلا فاعشضلا نم نيب رقذلل ةبسللاب تباث
 ةيرذلا نم هيوبأ دحأ ةايح ىق معوبأ تومي نيذلا نأ كش الو + مهنم برقأ

 نم عرف نوكي الأ كلذل ًاقيقمت نوناقلا طرتشأ دقو « ثريال وهو « فاعضلا

 . ثارملا نم ردق ىأ اقحتسم هيوبأ دحأ ةايح ىق ىوت

 مزح نبا نرق دقف « ةيرهاظلا ىأر وهف « ءاهقفلا ضعب ىأر امأو

 ىلإ ىصوي نأ ريغ#نم تام اذإ قوتملا نأ ىف آرقلا صدلل اقيبطت ىرهاظلا

 رادقمب ةبجاو ةيصو هلام ىف ىفاقلا وأ رمآألا ىلو لفن فامضلا هيراقأ
 ىذلا هدلو عرفل صوي مل اذإ قوتملا نأ نوناقلا ررق اذه لعو ء هاري ام

 طرشب قوتملا هثري نأكام رادقع نوناقلا مكح ةيصو ثبجو هتايح ىف ىفوت
 نود قوتملا عورف ىلع ةيصولأ نرناقلا رصق دقو . ثلالا ىلع ديزي الأ

 ىلاعت هللاو « ةبجاو ةبصو نوقحتسيال تاوخألاو ةوخإلا عورفف . ,هريغ



 دب ا أإ#ع م دس

 ىعامجالا لفاكتلا

 لإ رظني مالسإلا نإ ةلاسرلا هذه ىف انمالك رثص ىف انلق - 5

 ةدوملاب طبترت ةرسآلاف ه محارتم لصاوتم ىناسنإ نايك هنأ ىلع عمتخما

 « فيعضلا ديب دخألاو « ريخلا ىلع هنيب ايف نواعتي ريغصلا عمتجاو ء ةلصاولا

 رفاضتي ةمألاو « هجو لك أ لع ةعابللا وأ داحتلل ةكولمملا تالفتسملا ةيمنتو

 تواعحتن اهلك ةيناسنإلاو « اهعقني ايف نواعتلا ىلعو ه اهب ايف ريثلا ىلع اهداحآ

 هساعللا و سائجالاو تاولألا دلتا كإو ةدحاو ةمأ .؟ سلا نأي مرح كا

 ناك امو + ءاوس عيمتلا لب + اهقوقحو ةيناسنإلا ىبعم قف توافتلا ىضتقبال

 انقلش انإ سانلا اأ اب :٠ هناحبس لاق كلذلو + فراعتلا الإ فاليشألا
 « 1 أقتأ هللا دنع مكمركأ نإ اوف راعتل لئابقو ًابرعش مانلعجو ىبتأو ركذ

 . نوعلا ىلإ جاتعع ناسنإ لكل تروعلا ناسنالا دع نأ ىفنقي كلذ ثإأو

 سسأ نم ساسأ ةيعاججالا ةلادعلا نأ انمالك ردص ق انركذ دقلو
 <« هعيطتسيو « لمعلا ديري نم لكل صرفلا ءىيبن نأ ةعابملا ىلعف « مالسإلا

 . ةيلقعلاو ةيمسملا هتعاطتسا ردقب لمعلا نم ناسنإ لك نك نأو

 بابسأ هل ءىبت نأ ةعاملا ىلع ناك لمع ىأب مايقلا نع هتوق تدعق نمو

 < يعامجالا نيمأتلا ليبس كلذ ىف ةرضاحلا تاعبتلا تكلم دقو « ةايلسإ

 . قاش ليوط قيرط هنكلو

 نيبو © ةرسألا نيب ىعامجالا لفاكتلا ليبس كللذل مالسإلا كليسو

 تاقفن ( اطوأ ) : عبرأ قئارط هل كلذ نإو «ةريغصلا تاعمتجنلا قو : ةمآلا

 . ةريغصلا تاعسللا ىف نواعتلا ( اهلاثو ) . ةاكرلا ( ايناثو) ؛ هب راقألا

 ابنمو « ًاينولاق آبوجو ةبجاولا ريغ تاقدصلاو تارافكلا ( اهعبارو )

 ريغ نم ةزجوم تالكب رومآلا هذه نم دحاو لك ف مكتلو « فاقوألا

 . هقفلا بتك نم هعضوم ىف تباث كلذ ىف لصفملا مالكلاو « ليصفت



 دهسا 1843 دس

 بتاقفتلا . ١

 ةنواعتم ةرسألا نأ انررق دقو « براقألا تاقفن انه دوصقملا ه 8
 كلذ نأو ع ريقفلا يعطي ىنغلا نأو « فيعضلا نععب ىوقلا نأو « ايليب امف
 . هب مارلإلاب هذقنيو « هقبطي ءاضقلا نأ ذإ 2 ىيد قح درجال ء قولاق لح
 ؟ قلآ كلذ بجوت ىلا ةبارقلا دودح ام نكل و

 هنع هللا يضر كلام لاقف < لاوقأ ةعبرأ ىلع كلذ ىف ءاهقفلا فلتخا دقل
 بجتف « نيرشابملا دالوألاو نيوبألا ةبارق ىه قافنإلا بجوت ىلا ةبارقلا نإ
 اذ[ « دلولا لع نيوبألا ةققلو « هيوبأ ىلع بسكلا نع رجاعلا دلولا ةقفن
 ىذلا محارتلاو لصاوتلا روصي ال ىأر اذهو « نيرقف اناكو « آارداق ناك
 . عالسإلا هيلإ أعد

 + كلام مامإلا ىأر نم اليلق عسوأ وهو « ىعفاشلا ىأر ىاثلا ىأرلاو
 « مهعورف ىلع مهتقفن بحت « تادحجلاو دادجألاو ءابآلا نم لوصألا نأ وهو
 كقتعن الو ملوصأ ىلع مهتقفن بجت دالوألا دالوأو دالوألا نم عورفلاو

 ناك نإو « هانعم ىف هقباسك رهف + ىالسإلا هقفلا روصي اضيأ ىأرلا كللذ نأ
 . اليلق لوطأ هيف ةبارقلا طخ

 ىح ةقفتلا بجوت ىلا ةبارقلا نأ وهو ع ةيفتحلا ىأر ثلاثلا ىأرلاو
 تاوخألاو تاملاو مامعألاف ٠ جاوزلا مرح ىلا ةبارقلا ىأ « ةيمرحملا ةبارقلا
 نبا ىلع معلا نبا ةقفن بجتال نكلو ؛ مهبراقأ ىلع مهتقفن بمجت تالاحللاو

 ةبارقلا معي ال هنكلو « نعقباسلا نييأرلا نم عسوأ كلشالب ىأرلا اذهو ء همع
 1 . نآلا هب لومعملا وهو اهلك

 « اهلك ةبارقلا معي وهو « لبنح نب دمحأ مامإلا ىأر وه عيارلا ىأرلاو
 بج آينغ تام اذإ بسكلا نع رجاعلا ريقفلا ثري نم لكف « ءانكتسا الب
 ثاريملاو « مثغلاب مرغلاو « ةلدابتم قوقحلا نأل ء هزجع لاح ىف هئقفت هيلع
 . ةديعب ةبارق تناك مأ « ةبيرق ةبارق تناكأ ءاوس « اهلك ةبارقلا لمشيف دتع
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 « ةفييس ىلأ بهذم وه ةيبرعلا دالبلا رثكأ ىف هب لومعملا نأ عمو 5

 حرتقا دق س ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف الإ دحأ مامإلا بهذمب لمعيالو

 14ه1 ةنس قشمد ق تدقعلا ىلا ةيعامجألا تلاسا ردلا ةقلح ق نوعا

 ىلع لوصأألا ةقفن ادع ايف ٠ براقألا ةقفن ىف دحأ مامإلا بهذع لمعلا

 هنآوه مامإلا بهذع لمعلا حارقا ىف بيعلا وكرطوصأ ىلع عورفلاو مهعورق

 « ةرسآلا لخاد ىف ىعامجالا لفاكتلل ممعتلا اذهو « اهلك ةبارقلا لمشي
 لع لوصألا ةقفت ءاتثتسا ىف ببسإو « نيعمحأ براقألا لفاكتلا لمشيف

 ةقفنلا نأ لبنا بهذملا ىقتقم نأ وه موصأ لع عورفلاو مهعورف

 « قاسنإ ىتعم نم هيف الا ء ءزخلا اذه ىف ةفينح- ىلأ بهذم لمعلا ىبف « نيدلا
 . مكح قيد حماستو

 : ىأب ام براقألا ةقفن بوجول طرتشيو

 جات نكي مل نإف ء ةقفنلاب بلاطي ىذلا بيرقلا ةجاح طرتشي : الوأ

 3 هرغ ىلع هتقفن بجيت ال ةيرورضلا ةقفنلا دجم ماد امو . ةقفنلا قحتسيال

 ريغصلا دلولل ناك اذإف ء بيرقلا نع كالخملا عفدل بجت امنإ ةقفنلا هذه نآل
 . صاخلا هلام ىف بجت لب « هابأ ناك ولو « دحأ ىلع هتقفن بجت ال لام

 : هريغو ؛ دعا ةقفن بجت كلذكو « ؟رداق تاكولو « ًاجاتحم ماد ام هنبأ ىلع بألا ةقفن بجتف ءالؤمل ةبسنلاب طرشب سبل بسكلا نع رجعلا َنإف ؛« مهعورف نع :لوصألل ةبجاولا ةقفتلا ىف الإ ء ةقفنلاب بلاطي نم زجع طرتشي : ًيئاثو
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 اع ضيرحتلا وه ةانثتسملا ةروصلا ادع ايف اموعرجعلا طارتشا ىف ببسلاو
 0 8 0 ملغ

 ١

 بلط ىق بيعلا نم دشأ ءاطعلا بلط ىف بيعلا نإف « ناك آيأ لمع نملجخي نأ دحنأل مصي الو « جاتنإلا ىوق نم ةوقل ليطعت : لمعلا ىلع ردقي هن عم جاتحملا ءاطعإو « عمتجما ديفيو ؛ لماعلا ديفي جاتنإ لمعلا نإف « لمملا ل
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 نآل و. : ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا لاق دقلو « ةيوديلا لاعألا نم تروقلا

 « هرعتم وأ ؛ هوطعأ < ساثلا لأس نأ نم هل ريخ هسأفب مدحأ بطتخم

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق دقلو « مالسإلا ىف دومحم هئاذ ف ىوديلا لمعلاو

 لكأي ناك دواد هللا يبن نإو « هدي لمع نم ًاريخ ًاماعط مدآ ن نبأ لكأ امو
 . عوردلا ةعانص نع لكأب ناك مالساا هيلع دوأد نأ قىورو ع هيدي لمص نم

 ىلإ ناحإلا نأ وه مهعدرف هل إم لوصأللا ةققت ءانثتسا ىف ببسلاو

 ىلوتيو دهجللا مه رفوي 9 ! مهلإ ناسحبإلا نمو « مالسإلا قف بجنو ءابآلا

 .اوقاني نأ مصيال نسا اوغلب دقنونوكي بلاغلا ىف مهثألو « لمعلا مينع وه

 « لمعلا نايشلل__قوي نأ بجروت ةيعايجالا ةضلصلاو < لمعلا ىف نابشلا اهعم

 . مهءابآ يه اونغيو

 اببلع نوكي ىلا لاسملا وه ةقفتلا بلط غوسي ىذلا زجعلاو س ١91
 د يذلا ضرأاو ء رغصلا كلذ نمو ء لمعلا نم اهعم نكمتي الف صخشلا

 قرخ لاح ى صخشلا ناك اذإ كلذكو ء هوجو ىمعلاو © بسكلا نع

 نم ًايفيأ ةثونآلا ريتعتو « هتعانص نسفالو « لمع ىأ لمعي نأ هنكمال

 . لعفلاب لمعت تناك اذإ الإ ء زجعلا لاس

 توفرصني نيذلا ملعلا ةيلط لاس نم ةيغفنكا ءاهقف هرك اذ ام رجعلا نمو

 ذإ + احمجان نوكيال نمل ةقفتلا بجنن الق : نيحجان ؛رنوكي نأ ط رشي هبلطل

 نكم ىف عملا ةدئاف نأ ذإ « عمتجملل الو < هسفنل احلا ةبلط ق ىودج ال |

 فرصتي نأ اذه لثمل ريو « بير الب ةتباث غرفتلل ىلعلا ةبلط نم نيحجانلا
  سأتلإ ىلع الك نوكي الو ء هتوق بلطل

 فارشألا ءانبأ نم صخشلا نوكي نأ زيعلا روص نم ءاهقفلا ركذ دقو

 . كلذ رتعيف : نلطعتم توتوكي مهمل < ةداع سأنلا مهمدخمتسي ال نيذلإا

 . ارجع لطعتلا

 ه تالالا ةدايس بيس لاعلا ضعب لطعت ىلا اذه ىف براقيو



 هس 5

 آرجع نوكي ا هذه ىف لطعتلا نإف ؛ ريصقت

 . ةقلنلا بجوي

 ىذلا بب رملا نركي نأ : ًاثلاث  براقألا ةقفن بوجو ىلط رتشيو - "١
 ىلع دلولا ةققنو ءاضدلو ىلع نموبألا ةقفت ريغ ىف رسوم ةقفتلا هنم بلطي

 مهعجاقي نأ هيلع هنأ وه ءالؤه ئب راسيلا لا رتشا مدع ىف ببسلاو هيبأ

 بألا ناك اذإو 3 لكأي امم نالكأي « هيلإ هيوبأ مهقي و 3 تموق نم كلم ام

 نادبسي ام ناكو « ةنادتسالاب رمأ هدلو ىلع قاقنإلا عيطتسيال و ؛ [رداق

 ةقفنلا تناك هنم نيددتسي نم نكي ىل اذإو « دّث رسيع فعب دذسي ع بألا لع ًائيد

 ًآئيد ةقفتلا نوكت نأ ىلع « اذه قفثيو « ةقفنلا بوجو ىف بألا لب نم ىلع
 نم بيس ىأب بسكلا نع يب زجاع نيالا وأ بألا ناك اذإو « بألا لع

 طرشلا نأ ةصالفلاو « امبلي نم ىلإ لقتني بوجولا نإف ء زجعلا بابسأ

 . راسيلا سيلو ردقلا وه دلولاو نيريألا ةققن ق

 مئاد بسك صخشلل نوكي نأ وه  ةقفنلا هاضتقع بج ىذلا راسيلاو

 . بسكلا نع زجاعلا ريقفلا بيرقلا ةقفن ابق بج ةدايز هيفو « هتجاح- ىكي

 ىف نيذلا راسيلا لهأ نمدحاو بيرق زجاعلا ريقنلل ناك اذإو 54

 كانهناك اذإو ؟ هل كرأشم ريغ نع هيلع بجيت ةقفتلا إف ع لضف مسك

 «ناقيقش ناوخأ هل نوكي نأك هلثم رسبتمو « هتبارق ةوقو هتقبط ىف بيرق

 . نيرسوم مادام ىرواسقلاب اميشلع هبجن ةقفتلا نإ

 عينت ةقفنلا نإ ةلبانحلا لاق دقف « يبتبارق ةوقو ماجد تكفلتخا نإو

 هرجع دنع ةقفتلا هيلع بجنن اينغ تام اذِإ ثأرملا قحتسا نف « ثاردملا

 بن ةقشلانإف « ةقلتخم ريداقع نكلو « نوثري ًاعيمج أوناك اذإو © هرقفو
 ِ ثارملا رادقع

 « معلاو خاألاك  ىياوحلا ةبارقل ةيسنلاب كلذ ةيفنحلا عبتا دقو



 ميسا ل ع 2 بع

 . الركذ امك ةبئرملا طارتشا عم ء خأألا نباو لاخللاو

 عورفلا ةبسنلاب طقف ةجردلا برق لإ اوهجتاف عورفلاو لوصألا امأ
 برق اوعبتاف « :ءلرسألل ةبسنلاب امأو «ء طق ثارملا ىلإ تافتلا ريغ نم

 < ةجردلا تدمتا اذإ حيجرتلا الإ هيلإ تفتلي ال ثاريملاو « آساسأ ةجردلا

 . ثارملا بص ىلع ىهف اثراو اهلك ناكو 2 تدحا وأ « تنلبخا نإ

 طرشي ال . عورفلاو لوصألل ةبسلاب ةقفتلا بوجو نإ ارلاق كنذ ىلعو

 ملم ريش رخآلاو سم امهدحأ : تاثبا ىحيسملل ناك ولق « نيدلا داحتا اهيف

 ثإف نبأو تنب رجاعلا ريقفلا ناك اذإو + ىواسنلاب امهيلع بمت ةقفنلا نإف

 . ىوأستلاب اميبلع بج ةقفنلا

 ةليانللا امآ ء عورفلاو لوصألا ةقفن ىف لايجإلاب ةيشحخلا بهذم اذه

 ةرعالو « اهعاولأو ةيارقلا تاجرد لك ىف يكحلا وه ثاريملا تإ اولاق دقك

 , ًاملاد نيدلا داحم! طرتشي اذلو « هبالإ

 كراشي ال كللذكو « هدلو ةقفن قف هكراشي ال بألا نأ ررقملا نمو اذه

 تإف © نباو هبأ هل زجاعلا ريقنلا ناك اذإو « دحأ هيوبأ ةقفن ف دولا

 هللا ىلص هلوقب نبالا ىلع بوجولا بناج حجرتل نيالا ىلع نوكت ةقفللا
 نوكي هيسكف « هيبأ بسك“ كولا“ نألو « كيبأل كلامو تنأو : ملسو هيلع

 . هيف رطش هيبآل

 لوصألاو ملرصأ ىلع عورفلا ةقفن نأ ةيفنحلا ررق دقلو ل ٠

 هلام ىلإ جاتحاو « ىنغ نبا ريقفل ناك ولف « كح ىلإ جاتحنال مهعورف ىلع
 ء هقح لأ هنآل « ًاقراسالو ًابصتنم دعي ال هيفكي ام هنذإ ريغب هنم لمخأت

 نأ امهلف « همأ دي وأ هدي تحت لام هلو « بأ رجاع ريقفل ناك !ذإ كللذكو

 ٍلسو هيلع هللا ىلص ىلا نأل كلذو « هنذإ ريغ نم امبفكي ام هنم الكي

 لحنأت دقو < حييحش لجر نايفس ابأ نأ نايفس ىأ ةأرما دنه هيلإ تكش

 ( عيمجملل مالسإلا ميظتت - ) ٠١



 سس آد

 ىذخ و اه مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « هتذإ ريغب اهدالوأو اهقكي ام هلام نم

 + © فورعملاب كدلوو كيفكي ام نايفس ىنأ لام نم

 الإ مهل تبنت ال ةقفنلا نإف ء تمخألا نياو ملاو لاقئاك ىئاوحلا امأ

 ىضاقلا ركح لبق اوذععأي نأ ةقفتلا ىبلاطل لممال كلذ ىلعو « ىفاقلا ءاضقب

 ميمؤف ع ةرورض لاس قى اوناك !ذإ الإ « نابصتخم اوناك اوذمعأ نإو

ظحملا حبيت تارورضلاو ء ةرورضلا مكحم نوذخأب
 . تاوو

 قاهرإ ريغ نع قفتملا ةردق طرشب ةجالل ردقب ردقت براقألا ةقفتو

 نثألا ىف حص هنأل « ةيلصألا هتجاح نع ةلضاف اهرادقم نوكي ثيحب « هل

 . © لوعت نع مث كسفني أدباو

 فبال نيرمأ ركاذذت براقألا تاقفن ىف مالكلا كرث نأ ليقو - واذ

 : اههركذ نم

 هل نكي مل اذإ زجاعلا ربقفلا نأ نوررقي نيملسملا ءاهقف نأ : املوأ

 < ىرادإ قيرطب كللذ ذفنيو « ةلودلا ةنارع نم هتقفنل تناك ؛ ىغ بيرق

 مكملا صتاخلا ىضاقلل ناك كللذ ذفني مل نإ رمألا ىلو نأ ةيفتحلا ماهقف كبزريو

 تيب ىف ذفني مكحلا نإو « هب لاملا تيب مزليو ء هردصي مكحي اذه ذيفنتب

 لاملا تويب نأأل كلذو ء نآلا ىلإ ًامئاق لازيال ىذلا عئاوشضلاب صاخملا لاملا

 هلق ريقي اذهو ء ساردالاو ةيزنجلاب صافنا لاما تيب - لوألا مسقلا

 . نيملسملا ريغ ءارقف لعو « ةلودلا قفارم ىلع هنم

 ققارم ىلع هنم قفني اذهو « مثانغلاب صاخلا كاملا تيب  ىاثلا

 | : نسلسملا ءارققو ةلودلا

 هق راصم قا افرصي أآذهو « ةاكرلاب ماتا لالا تيب - ثلاتلا

 . دعي اهف اينيبتس ىتلا ةاكرلا

 25 لاومألا ىهو « عئاوشلاب ضصانخلا لاملا تيب سس عيارلا مسقلا



 معا #14 م

 + طقق ءارقفلا هفرصم مسقلا اذهو ءاغ ثرأو ال ىبلا تاكرلاو ءاط كلئام ال

 مهتيودأو مهتعفن تو رجاعلا ءارقفلا هنم ىطحي >3: رحبلا بحاسص هيف لاق دقو

 حيارلا امأو 00 حئادبلا هباك ىف ىناساكلا هيف لاقو 6 مهاتوم هب نفكيو

 لام ال نيذلا ىرملا تافكأو مهجالعو يح رملاو ءارققلا عأود ىلإ ف رصيق

 04 هئتقفت هيلع بح نع هل سيلو زجاع وه نم ةقش و +« كطيقللا ةققثو «

 4 ايقحتسم لإ فرقللا هذه فرص مامإلا ىلعو 4 كلذ رحو

 ماد اهو « عبارلا تيبلا ىف نمعتم نيزجاعلا ءارقفلا قس نأ ئبتي !ذهو

 . هب يكحيو « ًامزال نوكي هنإف نحت دق

 ىلع ىعرش كح ةيعرشلا ىداح مجن ةكح ىف 19475 ةنس ىف ردص دقو

 ىمست تناك ىلا لدعلا ةرازو نكلو « زجاع رقف لع قافنإلاب ةنارفلا

 آروشنم تردصأو هذقنت ملو يكحلا كلذ تلطع كاذ ذإ ةيناقكلا ةرازو

 أطخلاو ؛ ؟ييقف طخ مكحلا ىف نأ ىوعدب < هلثع يكحلا نع مااا ىبت

 لاوحألا انياتك ىف ليصفتلاب كاذ انيب دقو « كحلا ىف ال روشنملا ىف ىهتنلا

 عئاوضلاب صاخلا لاملا تيب نأ تافداصملا نم هنأو )١( ٠ ةيصخشلا

 0 3 انركذ امك رصم ى مويلا ىلإ ًامئاق لازام ىذلا

 ةيعامجالا ترعشلا ةرازو ىلوعت نأ افيأ ًاقح تاكو هيلع بج ام هئم

 « هفرصم ىهف « مهاوس نود نيزجاعلا ءارقفلا ىلع هقفنتو ء هتم عمجم ام

 . كديشنتلا للوتت نآ ابلمف

 .ىعامجالا نامفلا توئاق نأ وه هيلإ ةراشإلا بحت ىذلا : ىنالا رمألا

 ريقف لكل ةقفن ريدقت ىلإ هجتي ناك ىذلاو « ١96٠ ةنس ق ردص ىذلا

 «هلصأ نع 'لءاضت ةيفنتلا دنع ناك نإو « ىعرش لصأ ءإ بسكلا نع زجاع

 . كفن الو ء ركاذيال راص ىتح ع لبذ مث

 سشانلا , ايلي اهو 4مم س جارزلا مسك ةيسخشلا لآ وسألا بابك عمساد 41)

 . ف رملا ركفلا راد



 ب ١ةمل دس

 ةاكرلا - *

 « ًاينغ ريتعي ملسم لك مالسإلا اهب مزلأ ةيعرش ةضيرف ةاكرلا ل 1/9

 رمألا ابف ناك ةينآرق ةيآ نم امو « مالسإلا ناكرأ نم سمياخلا نكرلا ىهو

 لاملا ىكرت اهنأل ةاكز تيمسو « ا انرثقم ةاك رلاب رمألا ناكالإ ةالصلاب

 مه رهطت ةقدص ماومأ نم ل 3 :؛ ىلا لاق اذلو ء عمتجلاو سفتلاو

 ىكرزتو هلاردأ نم عمتجملاو ء اهحش نم سفنلا رهطت ةاكزلاف 4 ميكذتو
 . نآرغلا صن اك عسا ىمنتو - لاملاو سفلا

 هيلع هللا ىلص ىبلا لوقت كلذو « ةأكزلا عمج ىلوعي ىذلا وه مامإلاو

 هللا لص ىلا ناك دقو ؛ يبا رقف ىلع اهدرو « مهئاينغأ نم اهذخ د: ملسو

 نوعمجم ملاقألا ىلإ هتاالو لسري ةيناثلا ةنسلا قف ةاكرلا ضضرق دعب ملسو هيلع

 « مط قحت نيذلا ءارقفلا ىلع اهعزويل ىبشع بجت نيذلا ءاينغألا نم تاوكرلا
 هباصصأ ةدعب نم ءاج دقو « هيلإ ىلأعت هللا هضبق نأ ىلإ كلذ ىلع رمحسا دقو

 اهعزويو اهرمأ مهول وي نيذلا ةالولاب ةاكزلا نوعمجي !وئاكف هقيرط !وعبتاف
 . اهقحستسم نب اهوعمج نيرذلا ةالولا

 لاومألا ترك نأ نافع نب نامع نيرونلا ىذ دهع ىف ثدح نكلو

 ةاكز عمجي تاهع انديس ناكف 2 لاملإ تيب ًالتناو « ةباحصلا ىديأ
 لاومألاو « اهبئوصخع لاومألا باصعأل ةنطابلا لاوعألا ك رثيو ةرهاظلا لاومألا

 لاومآلاو ءراغلاو خوررلاو « متغلاو رقبلاو لبإلا ىأ معنلا ىه ةرهاظلا
 , راجتالل دختت ىلا تالوقتملاو دوقتلا ةنطابلا

 رمألا ىلو نم ليكوت هنأ ىلع نابع مامإلا فرصت ءاهقفلا جرتع دقلو

 تين ول كلذدلو ., ءارقنلا مهاومأ َجاكر هنع ةباينلاب !ودؤيل لاومألا بابرآل

 « اهيلع مهريجأ ةنطابلا ملاومأ ةاكز نودؤيال ةيرق وأ ةنيدم لهأ نأ مامإلل

 بجاو اهنأ نم ةاكرلا لقتنت الو « ةبايتلا طرشب اولمخأ مهنأل « اهنم اهعمجو

 ملو لاملا تيب دسف اذإ الإ طقف اليد ايجاو اهنوك' ىلإ ايندلا ىق مزام رهاظ
 , الودع ةالولا نكي
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 ا عوضتلا ريتعا ةاكزلا عمج ىلوتي ىذلا وه مامإلا نالو ل ة#

 قيدصلا ركب وبأ لئاق كلذلو « ةعاجلا موزلو « ةعاطلا ىلع اليد اهؤادأو

 لاو ١ ؟ لاقو  ةاكرلا نرد ةالصلا !وضتراو « ابنادأ نع !وعنتما نينلا

 هللا يضر رمع ضرتعإ املو : هيلع مبدتاقل هللالوسرل هوطعأ الاقع ىثوعنم ول
 (ركيوبأ بضغ -- ةاكزلاو ةالصلا نيب ةقرفتلا منم ىف ركبىأ عينص ىلع هنع

 رابجأ « باطخلا نبا اي كلمأ كتلكث » : لوقي رهو « رمع ةيحلب دخأو

 يحن لاتق ىف ركب وبأ ةيزع تدتشاو « مالسإلا ىف راوش « ةيلهاجلا ىف
 يح مهلتاقل ممعمج نم تدرفأ ول هللاو » : لاق دقل يبح « ةاكرلا اودؤي

 : ورق هنأ ىق قيدصلا نقوم نرخخرؤإلا صل دقلو ءو اكلهم كزعأ

 نع ةعاطلا ابف نوموقي ملس امإ ىأ « ةيلجم برح وأ ةيزجح لس امإ
 « ةاكزلا ابمو ء ةلودلا ءانب ىف همازتلا بجي ام نوم زليو  ةيلهاجلا ةبيصعلا
 . ةيلحنا ب رحل ا تناك نيعئاط اولعفي مل نإ مبنإف ٠ دالبلا نع اولجي نأ امإو

 ةيعائجا ةضيرف ابلكلو « ريقفلل الالذإ تسيل ةاكرلا نأ نيبقي السمو

 ْ . اهعيزوتو اهعمج- رمآلا ىلو ىلوتي

 بجت ىذلا لاملاف + ىنغلا لام ىف ريقفلل مولعم ىح ةاكرلاو - 4

 باصصأ نيبو « رمآلا ىلو مهلثمب ءارقفلا نيب ةكرش نولي ةاكرلا هيف
 ىلاعت هلوقلو « ًاقيقد ًاقيبطت كلذ ءاهقفقلا نم نوريثك قبط دقو « لاومآلا

 مهاومأ ىف نيدلاو ؛ نومناد ىبئالص ىلع مه نيذلا ؛ : ندمؤملا فصو ىف

 . « مورحتاو لئاسلل « مولعم قح

 هعأب اذإو « هعيب زوجيال ةاكزلا هيف تبجو اًذإ لاملا نأ اوررق اذهو

 « هلك لاملل كلام ريغ راص ةاكزلا بوجوب هنأل ع الطاب هعيب نوكي هيحاص

 نوكي هجولا اذه ىلع عيبلاو « كلمب الام عم كلمب ام عاب دقق هعاب اذإف
 . لبتح نب دحأو ء ىعفاشلا كلذ ررق دقو . ءالؤه دنع الطاب



 دس ؤه15 سس

 ةاكرلا تناك ةاكزلا دؤي حلو صخشلا تام !ذإ هنأ ءاهققلا روهمج ررفو

 اذإ كلذو « نويدلا رئاس ىلع لالا اذه نم هدادس مدقي لاملاب ًاقلعتم نيد

 ءرغ ق كليتسا نإف « ًاملاق لازام ةاكرلا هيف تبجو يذلا لاما ناك

 ىعفاشلا ىأر !دهو ٠ أهلك ةكرتلا ف تبغي ةاكرلا نيد ثإف « هيف فرصت وأ

 . كلامو دحأو

 ثيملا صوري مل ولو « ةكرتلاب ًاقلعتم نوكي هنإ الاق دق دمحتو ىعفاشلاو

 نيدلا فعأ دنع نكلو ء هب ىصوأ نإ ةكرتلا نم دم وي كلام لاقو « هئادأب

 . ةكرتلا ثلث نمال + لاملا لك نم نيدلا د ؤي كلذلو ع ةيصو رشعبال

 : ةاكزلا هيف بج ىذلا لاملا

 لاملا وه ةاكزلا هيف بج ىذلا لاملا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا ه ؤؤبه

 عردرت ىلا ضرآلاو « دلتو « ردتو ومنث ىلا تاناويحلاك لعفلاب ىمانلا

 رجتي ىلا ضورعلاو « هرمث ىجمو رمثي ىذلا رجشلاو ءاهعرز كصخخ و

 ايمان الام دوقتلا تريتعاو  ةوقلاب ىماتلا لاملا وأ ؛ راجتالاب ومنتو « اهف

 ع ابق لمعي الو  نئاردللا ىف اهكرتي الأ اهكلام ىلع بجيت هنآلو « ةوقلاب

 : لاقو ٠ منيلا لام ىف راجتالاب ملَسو هيلع هللا لص ىنلا رمأ كلذلو
 يف ةاكزلا ضرفو « ةقدصلا .هلكأتال ىس مقبلا لام .ىف اورجتا ه

 نم اضريغو ةعارزلاو ةعاتصلا ىف اب جاتنإلا ىلع ضيرحت دوشلا
 . جاتنإلا لئاسو

 ةدعملا رودلا نم قخؤت الف  ةيمانلا ريغ لاومألا نم ةاكزلا لمخؤت الو

 اهلمعتسي ىلا بتكلا وأ لزانملا ثاثأ نم دحؤت الو . ابحاص ىنكسل

 يصخشلا عافتنالل ةدعملا لاومألا نم ةاكزلا ذخؤت ال !ذكهوءابف رجتي الو

 . ةيمأن دعت ال امل . ايكلامل

 دمعنأ بوجو ى ءاهقفلا نلتخأ ةضنلا وأ بهذلا نم تناك اذإ ىلطاو

 لحعفلاب ةيماث ريغ ابلألا . ةلكر هنع كن تال : ءاهقفلا لاقف « ابنع ةاكزلا



 هس خه

 نوكيال يصخشلا عافنالل نوكيامو ء ىصخشلا عافتنالل يه ذإ ةوقلاب الو

 + ايف بجن ةاكرلا نإ : ءايقنلا ضعب لاقو . ةوقلاب الو لعقلاب ال ايمان

 ةوت نأ بجيف ٠ لماعتلا ًاسايقم انوكيل اعشضو ةضفلاو بهذلا نيدقتلا نآل

 بهذلام رحاذخو . نكمأ ام امس ىلحتلا نم ليلقتلاب كلذو ء ةمهملا هذه ام
 سلنلا ركأل ةاكزلا نم لخلا تينعأ ول ىرخأ ةهج نمو . لاجرلا ىلع

 ىتح .٠ الع راثك إلا ىلع قيرطلا دس بجيق « اهميقل ةظفاح- ىهو + ابلع
 هذه“ نم يه نومرحمو ١ ىلا لكب نومتمتي ءاينغألا ةيؤرب ريقفلا ملأتي ال

 ىور دقو . ابق ةيعامجالا ةفيرفلا كلت ضرف نم ىح نومرخ لب ةعتملا

 فو ابنلبا اهعمو . ملسو هيلع هللا لص ىبلا ىلإ تءاج نميلا نم ةأرما نأ
 :تلاقق + اذه ةاكز ىطعتأو : ال لاقتف «بهذلا نم ناظيلغ ناراوس اهدي

 امهتقلأو امهتعلخف ٠ ران نم نيراوس امهم هللا كروسي نأ كرسيأ لاقف ءال
 .: هلوسرو هلل امه:تلاقو . سو هيلع هللا ىلص ىلا ىلإ

 اذإ ىلا ىف بج ةاكرلا نأ نيلوقلا نيذه نيب ةطسو هارن ىدذلا ىأرلاو

 ةأرمأ نإد زتاليكت كاذو . اه ريغ الإ مخي نأ ريغ نم ًايامعت اهتاذ ىف تغلب

 . للا ق داصتقالا ىلع ءاسنلا لمحم ىكلو . باصت نم رثكأب

 ىلا رضع ق ءايلا فصو اهيف ققحتي تناك ىتلا لاومألاو  ؤابد

 : ىف نيدهتخناو ءايقفلاو . نيعباتلاو ةباحصلاو ملسو هيلع هللا قس

 لك" ق ىعرت أ ٠ ةمئاس تناك اذإ مغلاو رقبلاو لبإلا : معنلا ١

 « ةاكر ةاسلا فو : ملسو هيلع هللا ىلص ىيتلال وقل كلذو « فتلعتالو ء حسابم

 ء رخآ لاع ءانلا لعم لي .٠ لاملا تاذ نم ءابلا لعج ال فلعلا نألو

 .ببسلا نأل ةمئاسلاك ةاكز ةقولعملا ف : هنع هللا غر كلام ماعإلا لاقو

 . بيبسملا تبث ببسلا ققحم اذإو ءا ىقحت دق ايمان الام هنركوهو

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يتلا نع تيث دقو ١ ةضفلاو بهذلاو - ؟

 لك نق نأ ةباحصلا ررقو : مهارد ةسمخ هرد ىتئام لك ىف ةاكرلا لعج

 , لاقتع فصن بهذلا نم الاقثم نيرشع



 8 م تيبس

 ةهبف تشبث ء راجالل ةدحلا لاومألا هو < ةراجتلا ضورعو ل

 ناوضر ةباحصلا اهف ةاكزلا ررق دقو « لعفلاب ةيمان لاومأ ابنأل ؛ ةاكزلا

 « ىانلا لاملا وهو « ةاكزال بجوملا ببسلا ققحتل مبلع ىلاعتو كرابن هلا

 . ىناتيلا لام راجتالاب رمآلا ف اهبوجوملإ سو هيلع هللا لص ىبتلا ةراشإلو

 ىضارألاو ء ةاكزلا هيف بجن ءامتإ اذه نإذ « رايلاو عورزلا - +

 : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق دقلو « ةيمان لاومأ راجشألاو ةيعارزلا

 رامثأن م ةاكزلا ممج مالسلا هيلع ناك دقلو «ةاكز ضرألا تجرأ اميف »

 . ليشلاو راجشألا

 ًآباصن غلب اذإ الإ ةاكرلا بوجول ًاببس ىانلا لاملا تبئي الو ها
 أادذهو « ةراجتلا ضورعو دوقلا وأ معنلا ىهو « ةلرشملا لاومألل ةيسنلاب
 هتميق رادقم ىف قفتي داكي هفالتخا عم هنكلو « اهفالتخاب فلتنع باصتلا

 ومن نآلا ةيرصملا دوقنلاباهتميقو « بهذلا نم الاقتم نورشع هتميق ام وهو

 ىأمولعم باصن اهل سيل لاق ءاهقنلا ىضعب نإف « رايثأو عوررلا امأ

 اه :ءايققلا نشعب لاقو « ةاكزاا هيف بجتو « صخشلا هكلع امل ىندأ دح

 حرتقا دقو «لامحأ ةسخوهمو .٠ ضرألا ىفال « رمثلاو عورزلا ىف باصت

 وحتب باصنلا اذه ريدقت نآلا ةاكرلا ماظن ءايحإ ىف نوركفي نيذلا ضعب

 5 ايرصم انج نيسمخت

 رورم وه ةلوقنملا لاومألا ىف ةاكرلا بوجو ىق طرشلاو - 4
 ومني ايف ء لعفلاب ءاهلا ققحتيل كلذو « اهيحاص كلم ىف ىهو الع ماع

 مدع عم اهفءايلا ناكمإ ققحي وأ « راجتالا لاومأو « تاناويحلاك « لعفلاب

 . ءايلا اذه ىلع ابحاص لمع

 رم لك ىو عرز لك قى بج ةاكرلا نإف « رابلاو عوررلا انو

 لمشي اذهو « هداصح موي هقح اوتآواو ىلاعت لاق دقق « هعطق ثخقو

 . لعفلاب ءامت راثلاو عوررلا نآل كلذو ءراهلاو عررلا

 ., قاوسالا قف بهذلا ةميق بسح ىلع *



 مس ١ كا“ سس

 : ةاكرلا هيلع بجن نم

 تاكأ ءاوس ء هكلام ناك آيأ كولم مان لام ىف بجت ةاكزلا زا
 « ةينلا ابف طرتشتال ةيعاتجا ةفيرف ىهف« فلكم ريغناك مأ افلكم كلاملا

 لامو « هوتعملا لامو ء ثرتحملا لامو ء ريغصلا لاه ىق بج كلذلو
 : رخخآ وتو لاومألا نم عوف نيب كلذ ى قرف ال « نيدجلا لامو « هيقسلا
 «راثلاو عورزلاةاكرل ةيسنلاب .ةيفسما مهقفاو دقو «ءاهقنلا روهمج .ىأر !ذه

 هذهف « ملسملا ريغ ىلع بحي جارخلاو « هلباقم ق ىه وأ ء جارخلاك اهمال
 . فيلكتلا ابق طرتشيأل

 فيلكتلا ةاكرلا بوجول ةيفلحاطرتشا دقف راثلاو عوورلا ريغ ق امأ
 ءةاكرلا هلام بجتال « ًاريغص ناك اذإَذ « القاع غلاب صخشلا نوكي نآب

 < هلام ىق ةاكزلا بجت هنإف هيفسلا امأ ع اهرتعم وأ انرنحم ناك !ذإ كلذكو

 « ةدابع ابنأ رهتمالرقنملا ةاكز ىفاشيلكتلا طا رعشا قاببسلاو « فلكم هنأل

 . ًارايجخا اهناطعإ دنع ةينلا نم دبال ناك تكالذلو « ةينئاب الإ ىدرت الف

 + لاملاةنرثم يع ةاكرلا نأ ذإ« ءاهقفلا روهمج ىأر وه كشالب مجارلاو

 . ةينلا هققصتل طرشيال قوقحملا دعأو « ىنغلا لام ىف ريقفلا قح ىه وأ

 « ضرألل كلاملا ىلع بجتءاهقفلا ىقعي لاق راثلاو عورزلا ىف ةاكرلاو

 ع اهيلوم وه ةهجو لكلو عرزلل كلاملا عرازلا ىلع بجت نور لاقو

 نم لخؤت نأ ةاكرلا نوناق عورشم ىف رصعلا اذه ءالع ضعب حرتقا دقلو

 ةيفاص هيلإ لصي امم ةاكز امهتم دحاولكةنهنبتؤيف ءا رجأتسملاو كللاملا

 . رجأتسملل ةبسنلاب عرزلا تافيلكت دعبو « لاملل ةبسنلاب بئارضلا لعتأ دعب

 : ةاكولا ريداقم

 ءلاومألل ةبسنلاب 7 ؟,ه ىأرشعلا حير رادقع ةاكرلا لعّوت ١
 ءامن ةمث ناك نإ «ء لاما سآأرو ءاغلإ نم لخؤت له نكلو « ةلوقنلا



 همس آؤ 5 دس

 ةاكرلا ف ظحالي ناويحلا ةاكزل ةبسنلاب ابنأ كلذ نع باوجلاو . ؟ لعفلاب

 هذهددعب لخألا ىنع ردقت اهناق « اعم ءانلا نمو لالا سأر ىلع ذخنؤت اهنألا

 - ةاكرلا عمج- دنع ىشاوملا

 سأر نم دخؤت اهنأ ىلع ءايققلا روهمجف « ةراجتلا ضورعل ةبسنلاب امأو

 نعل زاتمو . تصقن اذإ اهنآلو ءرعتلا ىلع سايقلاب كلذو ء عم ءامثلاآو كلاملا

 نع ةدايرلا تذعأ تداز اذإ كلذكف « قابلا نع ةاكزلا تذخأ باصتلا

 هيلع لاح ىذلا لاما سأر نع الإ ةاكرلا دبعؤتال ىعفاشلا.لاقو + قابلا

 ئأرلاو « كلوحلاهيلع لون نأ دبال ديدج لام سأو رمتعت ةدايرلاو ء لولا

 رمآلا ةقبقللا قوه ءامتلا نأل « ءامنلاو لصألا نم اهذمخأ وه قطنملا لمعلا
 ماعلا جئانلا ةظحالم وه لهسألا تآلو « اينم ىعيالق . ةاكزلا بجوأ ىذلا

 . ىرخألا لاومألا ىلع سايقلا ةحصلو

 هيلع هللا ىلص ىبنلأ نع روثأللا نإف رامثلاو عرزلا ةاكز امأو 4١

 تناك نإ رشعلاو « لآ ثيقس فق ثناك نإ رشعلا فصت اهلعج هنأ ملسو ٠

 ءايروسك دالبلا ضعب ىف حمقلاك ةلآ ريغ نم حيسلا وأ رطملا ءام تيقس دق

 . ةاكزريغ نم رمثلاو عرزلا جاتن نماليلق جرخع' لس و هيلع هللاىلص ىبنلا ناكو

 رادقم ناك كلذلو ءرامثلاو عرزلا نم دخخؤت رامثلاو حرولا ىف ةاكزلاو

 لاومألا ىف ةاكرلا ذإ « ةلوقنملا لاومألا ىف اهرادقم نم ريكأ امهق ةاكرلا

 ذخؤتال اهتإف .رامثلاو عررلا ىف امأ « ءامنلاو لاملا سأر نم دعوت ةلوقتللا
 , ًاريبك كلذل رادقملا ناكف ءامدلا نم الإ

 عرزلا نم قاصلالإ اوهجتا مايألا هذه ى ةاكزلاب لمعلا اوحرتقا نيذلاو

 ىلإ لوثيام قاصل ةبسلاب رشعلا اوررقف . رجأتسملاو كللالا لإ دوعي ىذلا
 قيقد قيبطت اذه نآأل كلذو « عرازلا ىلإ لوثي امل ةبسنلاب قاصلاو « لاملا

  ةيمالسإلا ةركفلل

 لوقب ذأ ةيجارعش اهلأ حم ةيرصملا ىضارألا ىف ةاكزلا اوررق دقو



 ب آه دع

 هذه ى قيبطتلا ناكو « جاردلاو ةاكزلا نيب ممجلا اوزاجأ نيذلا ءاهققلا

 . رجأتسملاو كلاما راضي اال ىتح ةرئادلا

 : انرصع ق ةيمان لاومأ

 رصع ى ةوقلاب وأ لمفلاب ةبمان دعت تناك ىلا لاومألا نإ انلق - ؤرؤ؟

 نيدباجملاو ةمألاو < نيعباتلاو ةياحصلا رصعو ؛ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 نكت لو ١ راجشألاو ىضارألاو ةراجتلا صضورع و دوقلاو « رعتلا ىه

 « عناصلا ةراهل بسكلا ناك لب « ةيمان الاومأ دوهعلا هذه ىف ةعاتصلا تاودأ

 م ىصخشلا لاعتسالاو ىتكسلل تناك رودلا رثكأو < تاردألا هد ال

 ش . ةطمدألاب ايمان الام دعت ال تناك اذلو : لالغتسالل نكت

 تبثملا بيسلا امف ققحت دقو « ةيمان الاومأ عناصملا تراص نآلا نكلو

 تنال 3 هي رضعت لجرلا لام سأرف ؟ بيسلا قمح مم ىعت لهف « ةأكزال

 لماع لمح ريغ نم تاكرحمب رادت دقو . اهنوريدي لامع امف لمعلا ىلوتي

 ءاغلا ابن ناك ىتلا ىه ةعانصلا تاودأق « اهترادإ ىلع افرشم نوكي نأ الإ

 سأر لك + ملاومأي سانلا ابف ميسي ىلا ةيعاتصلا تاكرشلاو + جاتنإلاو

 , عئاصم اهلع ماقت صضرأو اهميقت علئاصم ق قفني ةكرشلا لام

 تناك نإو « ةيمان الاومأ تحبصأ ةعانصلا تاودأ نوكت كالذ ىلعو

 : هديب لمعي ىذلا راجنلا تاودأك ةيئادب ةيعانص تاردأ كانه لارتال

 ةيمان ريغ الاومأ تلازام هذه نإف : هدب قلمي ىذلا قالملا تاودآو

 تاجاحلا نم دعت ابنآل . ءاهقفلا هررق ىذلا ةاكرلا نم ءافعإلا املع ىرجم

 . ةيلصألا

 كلذبو ٠ ةيمان الاومأ دعت « لالغتسالل نآلا ىبت يتلا رئاملا كللذكو

 ىلا فابملا نأ ررقت نأ بجو . . ىئاتلا لاملا وهو ؛ ةاكرلا بيس ابف رفاوتي

 امنآل ء ءاهققلا هررق ىذلا مءاقعإلا ىلع رمتت ىصخشلا لامتسالل نوكت

 , ةيلصألا تاجايللا نم.
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 « رصعلا اذه ىق اها دج ىلا لارمألا هذه تناك اذإو 7 ةمع

 .ىأ ىلعف ءدوجوملا ببسلا رفاوتل ةاكزلا اهبف بجت تاعانصلاو رثاعلا ىهو
 بوجرولا نوكي مأ لال سآر ىف بوجولا نوكيأ ؟ بوجولا نوكي لكش

 , تالغلا ل

 ىلا نأ دجتف « طابنتسالل اليبس ىهقفلا سايقلا لختن نأ دبال انهو

 ,نم ذدخوت ةلوقنملا لاومألل ةبسنلاب ةاكرلا نأ ررغ دق كلسو هيلع هللا ىلص
 ءاهنإف  ةتباثلا لاومألل ةبسنلاب امأو <« ًابيرقت :/ . ؟ره رادقم لاملا سأو

 ةاكزلا نإف « ةتباث لاومأ عئاصملاو « ةديشملا رئاملا نأ امبو « ةلغلا ىف ذحوت

 .ىسي ايف رشعلا مَلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ضرف دقو « اينالغ نم لخؤت
 قيبطت نإف « لآ ىسي ايف رشعلا فصنو ؛ 27 ريغ نم حيسلا وأ رطملاب

 . تاقفثلا دعب قاصلا رشع لخأب نوكي رودلاو عناصملا يف ادبملا اذه

 قا قىشمد قى تدقعنأ ىلا ةيعاججالا تاساردلا ةقلح- هتررقام انهو

 . ةيبرعلا لودلا هب تصوأو « ١885 ةنس رسسد

 تاكرشلاو + اهكالم ةاكزلا عفدي ةيلهألا عئاصملا نأ كش الو - 4
 مبسألا ىكلام ىلع بجو اهعفدت مل نإف « ةاكزلا هذه ةكرشلا عفدت ةيعانصلا
 . مهلا لوقت ىلا تالغلا نم اهرعقدي نأ

 اهنإف « ءانتقالل اهذختي الو مبسألا ىف رجعي مبسألا كلام ناك اذإو

 .ىف مدقتف « ةراهك صورع ابنأ ىلع ةاكزلا اهيف بجن ةراجت صضورع نوكت

 تصوأ دقف « ةدايزلاو لصألا نع ةاكرلا عفدتو « هرحتآ ىو ماعلا لوأ
 . ةيعايجلالا تاساردلا ةقلح آضيأ اذه

 : ةاسكزلا 2 راسمصم

 : لاعت لاقف « زيزعلا هباتك' ف ىلاعت هللا اهركاذ ةاكرلا فراصم اذه

 قو مهول ةفلؤملاو ابيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقشلل تاقدصلا امنإو '

 . © ليبسلا نياو ؛ هللا ليبس قو نيمراغلاو ء باقرلل



 مل ؟ من د

 باين كلامي ال ىذلا وه ريقفلاو  ءارقفلا مهو « ةينامت فانصأ هذهف

 ىذلا ضيرألا وه نكسملاو ع ةيلصألا هئاجءاحس ىقكي ام كلعال وأ ةاكرلا

 ىف ءتفدو ةجاحلا هتلذأ ىذلا وه وأ « هيفكي ام بسكي نأ عيطت مسي

 ريقنلا ظقل مومعب انذحنأ نإ « ءا رقفلا نم وهف ناك اقيكو ٠ لاؤسلا

 انرادإ ىلع نوموقيو « ةاكرلا نوعمج نيذلا مه ةاكزلا ىلع نولماعلاو

 . اهتوكش فيرصتو

 اذه 1م نأ ىرسألاد ؛ مهقنع ىلإ ليبسال نيذلا ديبعلا مه باقرل لأ قو
 شيعلا ليس ليبستو + ىرسألا ءادتفا ىلع الوأ لا هنم فرصي بابلا

 نم نكمت ىلع ًاثلاثو « مهقتعو ديبع ءارش ىل إع آيناثو : مهراسإي كلف دعب
 مزتلا اب ءافولا نم  هادأ اذإ قتعي لاخلا نم ردق ىلع هتيقر كلام عم قفتي
 , هتناعاي هم

 كف باب الإ ينابلا اذه نم قبب لو ء يلاعت هلأ دمحم قرلا لإر دقو

 : مهناعإو ةيلام ةيدق ءاطعإب ىرسألا

 ءافرلا نع !وزجع نيذلا نوليدملا مهوع نومراغلا مه سمانللا فرصملاو
 اوم تلا نيذلاوأ ء ريذبت وأ فارسإل اهوض رثقأ دق اولوكي ملو « مهنويدب
 اوناكول و ؛ ءالؤهنع ىدؤي ةاكرلا لام تيب نإف ع سأانلا نب حلصلا نويدب
 , ءاقولا ىلع نيردا

 « نسا ضرقلا ىلع ميجشت نينيدملا نع نبدلا دادسب عرشلا دهعت قو

 ؛ ءادألا نع رجع نإ هنأل ء هرم وأ شالفإب هحاص ىلع نيد بهذيال هنأل
 . ةاكرلا نم هنع ىدؤيسف

 . ىلاعت هللا ليبس ل نودهادغأ رم سداسلا تقرصملاو

 هيف دجال ناكم ى نوكي ىذلا وهو « ليبسلا نبا عباسلا فرصملاو

 لام نمهيلع قشني هناف + هنع مطقنا دق هنطوم ىف لاع هلو + ماعطلاو ىوأملا
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 هنم لؤي ًانيد هيلع قفتبام ريتعي نأ زوجمو ٠ هلهأ ىلإ دوعي ىو ةاكرلا

 . هلام ىلإ داع اذإ

 ىلع اوتيتيلذ وطعي اوناك نيذلا مهو « ىهبولف ةفلؤملا . نماثلا فرصملاو
 4 مسقلا كلذ قتمخأ دقو « لئابقلا نب عمالسإلا ةياعدلا ليبس ق وأ ؛ مهمالسإ

 . هل فرص دجو نإف

 ءالؤه ىلع ةاكرلا ميزوت هيمسجي هنأ ءاهقثلا ىضعب ررق دقو 5

 هنإف ءآعيمج !ودجوي منِإَف « نمثلا اهنم فنص لك صخب هنأ ىأ « ةيتامثلا
 فرصي الآ ىلع هتفالش ىق رمع راس دقو ء ىبلم دوجوملا ىلع فرصي

 اق كلذ ريتعي ل هنأل ؛ ركب وبأو ىبنلا رف فرصي ناك ىذلا ممولق ةقلؤملل

 ءهرصعف نيدوجوع ريغ يه.وأق ةفلزلا نأ يري ناك هنألو « م ابستكم

 , مثل فرص هريغ رصع قاودجو نإو

 . جايتحالابةربعلا نأ ىلع « فرصلا ف ريخم ماعإلا نأ ىلع ءاهقفلا ىضعيو

 مهيلع قافنإلا نإف ؛ مهي أدعي لب نيكاسملاو ءارقفلا اهنم مرحت نأ نكميالف

 « مكئافعض ىف ىوغيا و: لسو هيلع هللا لص ىتتلا لاق دقو ء ةلودلا ةوق هيف

 ىلع قافنإلا نوكي ءالؤه دعب مث + «ركئانعشب نوقزرتو نورصنت امأإ
 ٠١ . مهعم شيلا

 ضرآلا ىف جاتحم نوكي الأ ىلع نيصيرح اوناك نييدهملا ءافلخلا نإو

 هعمو ةلحرب موقي نأ هنع هللا ىفر رمح مزتعا دقلو « هياع اوقفنأ الإ

 ىلاولسرأ دلو. مهطعيو ء مهنع ىرحتيو نيجاتحملا ىلع قفني « لاومألا

 .جاتحم ريقق قس مل : هل لوقي « زيزعلا دبع نب رمح ىلإ ةيقيرفإب تاقدصلا

 زيزعلا دبع نب رمت هيلإ لسرأف « ءىلتم تاقدصلا لام تيبو < ةيقيرفأ ىف
 ىح سائلا نويد ددسف « نينيدملا نع نويدلا ددسي نأب هرمأي هنع هللا ىفر

 .هنأي اضيأ ةفيلكلا ىلإ لسرأ مث ء هنيد هدسب مل دادسلا قستسي نيدم قبي مل
 اهقتعيو ديبعلا ىرتشي نأب هرمأف « ريثكلا تاقدصلا لامع تيب ىف لازام



 هس آش د

 : رصعلا اذه ىف ةاكزلا ماكحأ قيبطت

 مظن تداس امهم هنأو + يعاتجالا لئاكتل ليوم نم دبال ب ذب

 ذيفتت نأ ىلع « نيمأت رغ نم نادوجوم رجعلاو رقنلا نإف ىعاتجالا نيمأتلا

 ةاكرلا ماظن نم دبالف نذإو ٠ ليوط نمز ىلإ جاتحي ىعامجالا نيمأتلا ظن
 ق ىعابجالا نيمأتلا ماظن ليوا نوكت نأ محصي ةاكزلا نإف كلذ قوفو

 . هب دع ام ىشعب

 انئاودآل جالعلا هنم ذدخأتل قرشلا ثارت ىلإ عجرت نأ نم دبال هنإو .

 . ةيوامسلا نايدألا ابموجو ىلع تمعمحأ دق ةاكزلا نإو ةيعايجالا

 . ةيعامجالا تاساردلا ةقلح اب تصوأ ىاعملا هذهو

 كللت عم ةاكرلا بوجو رمتسيأ : ىه ةركف نيثحابلا ضعب راثأ دقو
 ريداقم ابنه صصخي من نآلا ىلإ بئارضلا هذه نإ لوقث نمنو ء بئارغلا

 دس وه ةاكزلا نم ىلصألا دصقملا نإو ؛ ىعاّتجالا لفاكتلل ةميق تاذ

 ,صضحعب نع ىخت دقو «ء ءىش لك لبق ةبولطع ىعو « ىعامجالا للحلا

 ىلإ دست ملاهنال ؛ ابلع ىنغت نأ نكمال ةمئاقلا بئارضلا نكلو ء بئارضلا

 . دست نأ دبالو « ءارقفلا تاجاح نآلا

 اهلاذب ةمئاق ةليصح- اط نوكت نأ بجي تقبط اذإ ةاكرلا نإو  ة4

 « ةيلحلا تاعيطلا اهعمح نإو « ةلودلا ابعح نإ ةلودلا ةيئازم نع ةلصفنم

 « ىارقلا صنلا عم قفني كلذ نإو ٠ ةليصح ملقإ لك ق ال نوكتس هنإف

 :رفاوتي نأ نكمالو ٠ ابق نيقستسم الع نيلماعلا لعجسي ىلآرقلا ضنلا نإف

 . ةماعلا ةينازملا نع ةلصفنم ةلقتسم ةيلازس ا ناك اذإ الإ كلذ

 ء ةاكرأل ع ةروك ذملا ةيعامجللا تاساردلا ةقلح تبلط دقو ل امه

 « اهالوتت ةلودلاب مأ « ةيلخ ةيموكح تائب نوكيأ : اهعم:قيرط نعت ملو
 ٠ . ةيلهأ تائيبم مأ

 .ةاكزلا عمج ىلوعت نأ ةركف ةيعابجالا نونشلا ةرازو ىف تقبن دقو



 ادب ]3+ دس

 تادحولاب رمتسم لاصتا ىلع نوكت ةيلهأ تائيه اهفراصم ىف اهفرصو

 . ةيعايجالا نوكشلا ةرازول ةعباتلا ةيعاجالا

 ابملع قفاوو 3 ةرازولاب ةيعابجللا تادعاسلا ةنكل أكده تح رثقا كفو

 عاجإلاب اهزاشعأا

 ندم ءايسأ نم يح لكو « ةيرق لكى نركتي هنأ ىأرلا كلذ ةصالخو
 ةد ًافرعت ةيرقلا وأ ىلا ءارقف فرعتو « ةاكزلا عمج ىلع لمعت ةئيح

 نم ةاكرلا عمج ىلاهألا نم ةتوكملا ةئيطلا هذه ىلرتت « باتك ىف مهصحتو

 عززوت مث © باتك ىف عمجي ام ىصحمو « مهسفنأب سائلا فرعأ مو « اهلهأ

 ابسقن ةئيحلا هذه مسقتو ء مهصحأ نيذلا ءارقفلا ىلع تعم ام ةئيطا هذه

 عم كلذ لكو « عيزوتلل ةثلاثو مظدتلل ىرخأو « عمجلل ةفئاط : ةثالثاماسقأ

 . نيصتخمأ ةيعايجالا نوثشلا ةرازو ىظوم دحأب لاصتالا

 ءايحأ ةدعو ىرق ةدع تمدقتف « يفحصلا ىف ىأرلا كلذ نلعأ دقلو

 . قداصلا نواعتلا ف ىلاهألا ةيغر هيلع دعاس لماك هجو. ىلع ذيفنعلاب اوماقو

  باوصلا ىلإ ىداملا هللاو « ترثأ ىرعأ ءارآ ذيفنتلا فقو نكلو

 ةرغصلا تاعمتخلا ىف لفاكتلا

 ساسأ ىلع ةريغصلا تاعمتجلا قف تاقالعلا مالسإلا ملقق -- 03

 نسعي ةنواعتم ابيب ايف ةرزآتم اهلك ةليبقلاف اهداجلا نيب. ىعايجالا لئاختلا

 نم اهداحآ نم مق ابع ةلوئسم ىهو « زجاعلا ابف رداقلا دميو « ريقفلا ىنغلا
 كتعو « هميلست الع بجو اهدحأ نم ةعرج تسقو ولا كسي « متارج

 تناك !ذإو . ؟رسعم تاك نإ هنع هقرسأ ابسدرث# هيلع ةيلاه ةبوشع خوفو

 نأ ةعممسج ةئربقلا ىلع بجو ابئارقق ةجاحع دست ال ةليبق ى ةاكزلا لاومأ

 . ىرهاظلا مزح نبا كلذب حرص دقو . ىهتجاح دسي اه. لاملا نم عمجت
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 كلاذ عمو 6 رافقلاو ىايفلاو ءارحصلا ىف ةثينملا رئاشعلل ةيسنلاب !نه

 . ىرقلاو راصمألا ىف ارجمدنيل مالسإلا اعد دق

 ءىدابم عضو لق مالسإلا نإف « ىرقلاو نئادسملا ةبسللابو 1

 ْ . ةجامل! لذ الو

 ابق ركذ ةيآ نم اف ء راوملا قرقح ةظحالم ءىداملا هذه نمو
 : ىلاعت لاق دقو « راجل ىلإ ناسحإلا هعم ناك ىتح « براقألا ىلإ ناسخإلا
 ىرقلا ىنبو « اتاسحإ نيدلاولابو « ًاثيش هب اوكرشتالو هللا اودبعاو ه
 بحاصلاو « بنبجلا راخلاو « ىبرقلا ىذ راخلاو « نيكاسملاو « ىاتيلاو
 ع كتعارز وأ كلزنم ىف كرواجي ىذلا راجلا وه بتللا راجلاو « بتجلاب
 « ماع سلجم قى كرواجم ىذلا وأ قيرطلاب قيفرلا وه هبنجلاب بحاصلاو
 هيلع هللا ىلص لاق دقل ىتح راجلاب ةيصولا لسو هيلع هللا لص ىبلا درك دقلو
 لاقو 4 هثرويس هلأ تنتظ ىتحح راخلاب ىيصوي ليريج لازاهو : ممسو
 . نمؤي ال هللاو « نمؤيال للاو « نمؤبال هللاو: ذ ملسو هيلع هللا ىلص

 . « هقئاوب هراج نمأي ال ىللا لاق ؟ هللا لوسر اي نم اولاق

 « جاتحا اذإ نرعلاب هدم نأ بجوت رأاخاب ةرركتملا اياصولا هذه نإو
 هل.ليسيو . ارجاع ناك نإ هئيعيو « رقفلا ضعض هيف رهظ اذإ هتلخخ دسيو
 . لمعلا دج الو « ًارداق ناك نإ نوعلا لييس

 : ماسقأ ةثالث نا رجلا مسق هنأ سو هيلع هللا لص ىلا نع ىور دقلو

 راجو . راوخلا قحو « محرلا قحو مالسإلا قح هل 6 مسم جسر وذ راج

 محراذ سيل راجو ء محرلا قحو راوجلا قتح هل سم ريغ سر وذ
 . ناوطلا ىح هل < ًاملسم سيلو

 ناكل ةيمالسإلا ءىدابلا ىلع ريسي ناردجلا نيب تواعتلا ناك رل هنإو
 . هوناعأ الإ زجاع مهيب نوكي ال « مهثيب ايف نينواعتم ىح لك لهأ

 6( ممتجملا مالسإلا ميظنت عذر مز



 0 ااا

 وه دحاولا دلسلا لهأل مالشإلا اهعضو ىلا ءىداجملا نمو 2.

 ةئيدملا ىف ( ساسألا كلذ عضو دق ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا نِإَف ء ىلا

 ةيعايجإ ةبارق ءاخأإلا كلذ ناكأو ء ضعبب موضعب نيرجاهملا ناب ىحتأ ةلضافلا

 « ةبارقلا قو مدلا ىف هاعنأ نيعي اك عمتجملا ىو هللا ف هاخأ نيعي خلا لمجم

 أذإ هئيعي نأ ةاحاؤملا روص لقأ نإو ء هلام هاععأ رطاشي خلا ناك“ دلو

 . لمع اذإ هدعاسو ا جاتملا

 ابسصأ عضوو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلأ ابلس ىلا ةاحاؤملا ةنس نإو

 ةحطاص ىهو ١ ةرصعي اهصاصتخا ىلع ليلد رقي مل ةمايقلا موي ىلإ ةمئاق ةنس

 نسم ىلع تواعتلاو هداحن) نيب ستاجتلا ميل ريغص مسج لك ق قبطت نأل

 . ةبرقملا ةلصاولا ةوألا نم

 ىرقلا لعأ نواعت مالسأإلا اهرقأ ىتلا ةينواعتلا ءيدابملا نمو  ؤ9#

 « ةيرقلا هذه ةعبات نوكت ىلا ضرآلا ةعارز ىف اورفاضتي نأ ىهو « مبنيب ايف

 وثت ةيرصملا ةيرغلا تناك فيك هرات ىف كلا دبع نيا انل روص دقو

 وأ اهفيرع وأ ةيرقلل رظا نإف + ةيعارز ضارأ نم اهزيح ىف اع ةعارز

 مهيب اف ىضارألا عزويو « ةيرقلا لعأب عمت ناك ىمسي ناك اق" ؛ اهسيئر

 « هصخمأم ةعارز ق هماقم ه ريغ موقي ارجاع نوكي نمو « هتردقمو دحاو لك

 لابس ف نونوكي نم لك ةجاح- دستو ء جارخت نم ابلع ام جرف اهلك ةيرقلاو
 . ةيجارخ تناك يضارآلا نأ كلذ ىف ساسألا ناك دقو « اهلعأ نم جايتحا

 ءاخرع ناكو , ةراجإ دي الع مهديأ لب ء مهديأ ىف ىه نمل اكلم ريتعت ملو

 ضرغي نأ بج ايف مهيب ايف تورواشتيو نوءمتجت ىرقلا نم ةفئاط لك
 لوح ىذلا ء مازتلالا ماظنل أاساسأ ناك اذه لعلو . ضرألا ىلع جا ريغ نم

 نم ةريبك ةفئاط جارت ىصخش دهحت ىلإ ىعامجالا ىواعتلا ىتعلا كلذ

 . هيلع ىديآلا ىوذو نيعرازلا عم ءاشي اك هيف فرصتي نأ ىلع ىمارألا

 كاللم يديأ ابلع مديأو « ىلاهذا اكلم ىضارألا تراص نأ دعب هنإو

 لهأ تواعتي نأي « ةقباسلا ةروصلا ف ىواعتلا ماظنلا كلذب دخوؤي نأ حصي



 داك دل

 دسب مهيب ايف اودهعتي نأ ىلع ىضارألا نم اهزيح ةعارز ىف ةيرق لك
 . نعشلا يئيوذ ةناعإو ع جاتا ةجاح

 فعضلا عاوتأ لك ةملاعمو « زوعلاو زجعلا لاوحأ دس وه : اهالوأ
 . ابيس نكي اهم

 ميعارز ىف نوجاتحم ام دوجأ ىلع لوصتلا ىلع نواعتلا وه : ةيناثلاو
 . ملزانم ىف وأ

 . مهضارأ ايجتنت ىبنا تالوصمملا قيوس ىه : ةثلاثلاو

 ىلا ةريغصلا تازايحلاو « ةيكسلملا تتفت نامقم عفد : ةعبارلاو

 . لكلا هجولا ىلع اًلالغتسا نم اهماصعأ نكمتيال

 نأ دبال ناك ةيرق لهأ ءارقف ىف ملا ةاكازلا نأ نبت و ل هلأ 5 رغصلا

 لاح ءلقق < ةأكرلا اودأ دق اوناك ولو « ةجالسا دس ىلع اعقاينغأ نواعتي

 ءبرغملاو قرشملا لبق مكهوجو اولوت نأ ريلا سيل ١ ىلاعت هلوق نم !ذه

 فرقلا ىوذ هبح لع لاملا ىفآو « رجلا مويلاو هللاب نمآ نم ريلا نكلو
 « ةالصلا ماقأو ء باقرلا قو « نلئاسلاو ء ليسلا نباو نكاسملاو ىماتيلاو

 ءارضلاو ءاسأبلا ىف نيرباصلاو « اودهاع اذإ ,هدهعب نوفوملاو ةاكزلا ىتآو
 . « نوقتملا ره كتلوأو « اوقدص نيذلا ثائاوأ ع سألا نيحو

 < هموزرأل دنع بجأو وهو ةاك زلا رغ رمأ هبح ىلع لاملا ءالجعإق

 نأ ةيمالسإلا تاررقملا نم هنإو ء ةاكزلا ريغ قد ىتنلا ىلع ناك كلنذلو

 نأ هيلع قح هتايثي ام دحمأل ًاصخش ىأرو « داز لضف هدنع نوكي نم

 هلتقف هلئاق ولو « آريج هنم لختأي نأ حصي هعنم ولو 6 هداز لصق هيلععي

 , اروذعم ناك

 + لاق ذإ هنع هللا ىغر ىردخلا ديعس وبأ هركذ ام كلذ ىف لصألاو
 د1 لضف هدنع تاك نم 8 : ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا لاقق ء رفس ىف انك
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 نع ىلع هب دعيلف رهظ لضف هدنع ناك نمو « هل داز ال نم ىلع هي دعيلف

 انلام نم انل سيل هنأ اًننظ ام لاملا فانصأ نم دعي ذخأ مث + هل رهظ ال

 . « انيفكي ام الإ

 ىلا لاخلا ىه رقسلا لاحو ع رقس ق ناك كلذ نأ ظحالي نأ بجو

 بجي لضف هدتع رخآلاو « توقلا ىلإ جاتحم نتاسنإ نوكي نأ ابف روصتي

 . هيلع هب دوعي نأ

3 
 لفاكسلا ماع ةرغصلا تاعمتجا 8 تعبتا ول كدأبم هاما !أةهم

 ةصخحرتثأو ه ىوحخألا تطامتلاو « جيدألملا ثواعتلا نم ىسسأ ىلع ابيب

 ىف هنأو ء هيأ تاجامس دسب مزتلم هنأ ناسنإ لك ساسحإو . ةلصاولا

 + عيمتجلا نوع ىف ىناعت هللاو ؛ اعاد هن وع

 تارافكلاو تاقدصلا ب 4

 ةرايحبرأ « ةيرادإو ةيئاضقو ةينيد تامازنلا تناك هلك ركذإم ووك

 اهذفتيو < نيدذلا ماكحأ نم ىهف « ةيويندو ةيليد ابق تامارلالا قدآ

 . ًاعوط ابحاص اهذفني مل نإ ًاهرك رمآلا ىلو

 عةصلاخةيثيد تافيلكت ابلكلو « ىعامجلا لفاكتلاب قلعتترومأ كاتهو

 ء بدلا هريض ىإ ايذ لوكوم دبعلا لب رمألا يلو رمأب دفنت الو
 1 ةعبرأ عاونأ رومألا هذهو « ىلاعت للا الإ هيق ةيلع دحأل ناطلس الو

 تارافكلا : ةيناثلاو ءاهب راقت وأ ةينيدلا ةيض رقلا ةجررد غلبت تاقدص : اهوأ

 « ةيرايتخالا ةروثتملا تاقدصلا : املاثو «٠ حرشلا موزاب ةمزال ىهو

 1 . فاقوألا : اهعبارو

 كسطلم تاقدصو « رطقلا ةقدص ىه : ةمزاللا تاقدصلا  ا!ةا

 . اهيترم غلبت مل نإو « ةيحضألا ةقدص اهنم برقيو جحلا

 ةيرصم ةليك سدس وحن ىأ + حمق نم عاص ضصن غلبت رطفلا ةقدصو

 ةاكزلا باصن كلع ىنغ لجر لك عفديو هتاذ نع عفذي «ريقفلل هتميق عفدت



 د 18ه ا

 هل نوكتو هلايع ىف دحاو لك نعو « هسفت نع ردقلا كلذ هانح رش ىذلا

 , هيلع ةيالولا

 « هسفن عم يهددع رادقع ىطعي نأ هيلع 3 دالوأ ةرثع لوعي ناك اذإف

 ٠ مطوعي نمددع داز اهلك رادقملا ليزي اذكهو ؛ كلذكف ةسمخ لوعب ناك !ذإو

 وهو ءا نيرحتأ دنع بجاوو ءاهقفلا سعب دنع ةدكاؤم ةنس ىهو
 . هزات ام

 جيبدي وهو « لاوحألا نمريثك ف تابجاولا نم جلا كلسانم ىف ىدحلاو
  راصحإلا لاس ةيزاجحلا دالبلا ريغ ف حبشي دقو « ةيزاحلا دالبلا ف

 ءارقتلل ىطعت تاقدص ىهو « ىحاضألا تابجاولا نم بيرقلا نمو
 هيلع هللا للص ىنلا ىبت دقو < ثلقلا ذلإ اهحاص اهنم لكأي الأ بحتسيو

 لهأب لزن هنأ ىوري هنإو « املإ نوجاتمم ةم ناك اذإ اهراخدأ نع ملسو
 ”موبخل راغدا نع اهماع ىبنلا ىمف مغ توق ال نوثراط ىأ « ةفاد ةنيدألا

 .ةفادلا جك مكتيبن تنك لاقو « راخدالا يمل حابأ ىلاتلا ماعلا قو « ىحاضألا

 عاطتسا امقافنإلاب رمآو ةي ,رايتخالا تاقدصلا ىلع ثحمالسإلا واد 154

 < اهماثآ نم سفللل اصيلختو ؛ سقنلل اررهطت قاقنإلا ربتعاو « ناسنإلا

 ةقدصلا نأ نيبو ةيصحملا ءىطت ةقدصلا » « ياسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق دقف

 .4ةقدص نعلام صقن اعد : ماللسلاو ةذاصلا هيلع لاقف ء ةك رب لاملا ىف دجوت

 لاقف « هئاحبس هلل اضرق اهريتعاف « ةقدصلا ىلع مركلا نآرقلا مجشو

 ع« ةريثك ًافاعضأ هل هفعاضيف ًانسح ًاضرق هللا ض رقي ىذلا اذ نم » : ىلاعت
 تاقدصلا نأ ميركلا نآرقلا نيبو ٠ نوعجرت هيلإو ء طسبيو ضيقي هللأو

 لاغق ل لك أب سال ىلعو ايحاص ىلع دوعت اهنأو © عمتجما ىف ومنت
 نم ًاتيبثتو هللأ ةاضرم ءاغتبا ملاومأ نوقفتي نيذلا لئثمو د : ىلاعت
 فر ايسب ل هيف , نفمض اهلك كناظ ٠ لباو ايصأ ةربرب ةنج شك

 قاننإلا نأل وق تباث قارقلا هييقتلاو ء ع ريصب نولمعت اع للاو « لطف

 ديزيف حمتحملا ىف الطخ دسي رابكتسا الو ءالعتسا هبحصي ال ىذلا ءئىربلا
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 غلبت هتاذ ىف اذه نإو « ساتلا نايطيو نمأآلا هب بعتسي و « ةلماعلا هآوق ىق

 ىدؤي قافنإلا مدع نأي ىلاعتو هناحبس مس رص دقلو « قفتأ ام فاعضأ هتميق

 لاق أذلو « عمنا ذباتو « ىوقلا طعض ىلإ ىدؤي هلأل , ةكلبلا ىلإ
 . و ةكلبلا ىلإ مكيديأب ارقلت الر هللا ليبس ىف ارقفنأو و : ىلاعتت

 ق ءاليخالو رخافتالو نم ريغ نم قافنإلا ىلع رشكلا ثيللا اذه عمو

 « نييقرشلا نم ءاينغألا بولق ق فج دق ناسحإلا نيعم دجن « قاقنإلا
 ء ىذألا لك ىذألا كلذ ىو ء رثكلا هتأك هنلعأ ليلقلاب قدصت نمو

 دجنو « ىذأ اهعبتب ةقدص نم رصخ ةرغغمو فورعم لوق » : لوقي هللاو
 نلعي الو « ةميظعلا ةقدصلاب لجرلا قدصتي « امامت كلذ سكع ىلع انريغ
 قدص دقو « تطعأ ىلا ديلا رهظت نأ ريغ نم ةقدصلا تارمث رهظتف ء همسا

 . ٠ نوحلفملا مه كتئلوأف هسفن حش قوي نمو » : لوقي ذإ ىلاعت هللا

 : روذتلاو تارافكلا

 ىلاعت هللا ىش نإ  الثم لاق نأب  ةنيعم ةقدص صخش رذن اذإ 2 48
 « ءافولا بجاو توكي رثذنلا نإف « اذك اهردق ةقدص ؟ىلع هللف ىفيرع

 نأ رذن نمو « هعطبلف هللا عيطي نأ ردن نم ٠ : ملسو هيلع هللا لص هلوقل
 ىف ماد ام رذنلاب ءافولا ىلع ًاضرحم ىلاعت لاق دقلو ه هصعي الف هللا ىصعي

 نيملاظلل امو ء هملعب هللا نإف رذن نم متر وأ ةقفن نم مقفنأ امو » : ةعاط

 ءارقفلا اهوتؤتو اهوفنمت نإو + ىه اسنف تاقدصلا وديت نإ هي راصنأ نم
 . « ريبخ نولمعت امب هللاو « يكتائبس نم ىكنع رفكيو « مكل ربخ وهف

 هسنعج نم ناك اذإ ءافولا بجاو رذن لك نأ ءاهقفلا روهمح ررق دقو
 ( هي ءافولا بجيف ةاكزلا وهو بجاو ايسج نم تاقدصلا رذنو ٠ بجاو

 هللا هدمغتي نأ الإ ء هباقعو هطخسل ضرعتو « هللا دنع ملأ هب' فوي مل نمو
 ها“ : . . - 5

 <ىلإ هتف ىدؤي باب كلش الب السمه نإو + هردئب موقيو ء ا بوتيو هتمحرب
 . هيجو لع ىدأ ورث ىعامجالا لفاكتلا

5 
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 دعيالو « مالك هيف كلذ نإف « ةحرضألا روذن فئصلا اذه نم سيلو

 باكترا دنع مكحلا عراشلا اهردق تابوقع س تارافكلاو #0
 آمناد ءاينغألل ةبسنلاب تاراقكلا هلهو « ىلاعت هللا رماوأل ةفلاخم هيق رمأ
 , ةيلاع تاقدص نوكت

 لبقتسملا ىف ءافولا ىلع ةردق مدعو « زجع نع ناضمر ىف رطفأ نق - ١

 : نعكسم عاعطإ هرطفي موي لك نع ةيدف هيلع

 هلعفي لو « هتيع ىف ثنح مث هلعفي نأ ديري رمأ ىلع فلح نمو *

 , مهنوسك وأ ١ نيكاسم ةرشع ماعطإ هيلع ناك

 مل تإف ؛ نيربش عوص ةيلع ناك تاضمر 2 راطفإلا دمعت نمو سا

 . ًاتيكسم نيتس ماعطإف عطتسي مل نإف ء نيعباتتم نيرهش
 « ابنم نوعفتني نيذلا ءارقفلا ىلإ اهآم ةيلاملا تابوقعلا هذه نأ كاشالو

 هللا قحم نوموقي نيذلا نأل « ءابه بهذي هلك اذه نإ لئاق لوقي دقو

 ىف ارككشت نإو ء عقتي الو رضب كلذو ء نلوستملل هنوطعي مبلع ىلاعت

 نيذللا ءارقفلا نوف رعتي نيذلا مهئم ليلقو « اوحشو اوسنض مهقاقحتسا

 . ًافاحلإ سانلا نولأسي ال

 تاقدصلا هذه عم قيرط مظنن نأ كادنيح- بجاولا نإ لوقت انئإو

 عوطتلا تاقدص نم اهرغو رطف تاقلصو ءاروللو تارافنك نم ةروتنملا

 اهم ريسي ىلا قيدانصلا كتب عمجلا نوكي الو ء ناسحإلا قيدانص دعن نأب
 تايدتملا ىفو « ةماعلا بكاارملا ىف ابم ثوداتيو « تاقرطلا ف نابشلا شعب

 ق نيدانصلا هذه دعت نأب مكحأو مظنأ ةقيرطب توكي نكلو « ةماعلا
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 ”ًآمايق وأ ًاعوطت قدصتلا نودي رب نيذلا ابلإ بهذي و ع« ةيعاّيجالا تادحولا

 . قيداتصلا هذه ق ديريام عضيو « ةيلع قع

 فقولا

 .بجيال ذإ « مزال ريغ وهف عوطتلا تاقدص عاولأ نم عون اذه

 ماودلا ةفص هث نآل «تاقدصلا ل ك نع ةزرع صتخأ هنكلو « دحأ ىلع فقولا

 .دقلو « ةرمتسملا ةعفملا هيف قدصتلا عوضوم نآلو + ةلمبلا ىف رارطسشلاو

 رصع مالسإلا روصع ىف يعامجالا لفاكتلا باب ىف اريك ؟رود فقولا ىدأ

 فاقوأو « دجاسملا فاقوأ تناكف « ةيمالسإلا دالبلا نم اهريغو ماشلاو

 نإ لب «٠ نسحلا ضرقلا ىلع فاقوألاو « رباقملا ىلع فاقوألاو ء تاناخلا

 ىلإ لامحألا لئالبب زواجتو ء تاريخا ىلإ ناسنإلا زواجت فقولا قف ناسحألا

 ضيرعتل فاقوألا ضعب فراصم دجو هنإ بح « ابلإ تفتليال ىلا رومألا
 مدخلا ءالؤه نم ءافعضلاب ةحر « ًائيش اهف مدخلا فلتي اع ىسألا

 . اوذؤي ال ىح

 تناك معن ٠ مالسإلا ىف الإ فرعي مل ةعساولا ةروصلاب فقولاو - *٠*

 ًاضرأ الإ روصتتال اهتاذ دياعلا نأ ذل مالسإلا لبق دباعملا فاقوأ كانه

 نع ةسربحم نوكت ضارأ كانه تفرع كلذدكو « تادايعلا ءادأل ةقوقوم

 باوبأ عاستا نكلو ء بح نم ىلع اهتعفنم فرص عم اهليع فق فرصتلا
 افورعم نكي مل ةيمالسإلا دالبلا ىف اهارن ىلا ةروصلاب فاقوألا ىف ريغلا

 . . مالسإلا لبق

 ءاج- هنع هللا ىضر رمع نأ نم ىور ام مالسإلا ىف فقولا ةيعرش ىف لصألاو
 طقالام بصأ مل ريخع اضرأ تبصأ» : هل لاقف سو هيلع هللا ىلص ىلا ىلإ

 تسيح تثش نإ : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ؛ هب ىفرمأت اه « ىدتع اهنم سفنأ
 « ثرروتالو«بهوتالو عابت ال اهنأ ء رمعابب قدصتف « « اب. تقدصتو « اهلصأ

 .نباو ء هللا ليبس ىلو « باقرلا ىفو « ىجلرقلا قو ءارقفلا ف اهب قدصتو
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 < فورعملاب ابنم لكأي نأ الو نم ىلع حادج ال « فيعضلاو ليبسلا
 « نيعلا هيف سبحن ىذلا فقولا نم ةباحصلا رثكأ دقلو . لومتم ريغ معطيو

 فقولا بعشنا نكلو « ةفلتخلا ريلا هجوأ ى ةعفنلا ىف فرصتلا نوكيو

 : ناكبعش
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 , ةرشابع رمللإ باوبأ ىلإ هجتت : امهادحإ

 « هيراقأو < هداتصأو هئانبأ نم بصحن نم ىلإ الوأ هجتت : ةيناثلاو

 قف راص « نيتيعشلا نيتاه ىلإ فقولا باعشنابو « ءارقفلا مهدعب نمو
 لسمأ فقوو 5 فقولا ىف لصألا وهو ء ىرصخ ضقو : ناعون فقولا

 نوكت ىناثلاو « ءادتبا تاريخلل ضحمم لوألا عونلا تإو « ىرذ وأ

 ضارقنا دعب هنأ لع فقو ىأ ىف صني نأ دبال هنأل « ءابللا هيف تارا
 . ءارقفلا ىلإ لوثي الع فوقوملا تاهجلا ضارقنا وأ ةيرذلا

 توكيف ناعرتلا ىلع المتشم هئاشتإ دنع نقولا دققع نوكي انايحأو

 سننلا ىلع افقو نركي رعآ ءزجو « تارخلل ةفوقوملا نايعألا نم هزج
 . مرمغ ةيرف وأ هتيرذ نم ءاشي نم ىلع هدعب نمو '

 .ىلعألا فقولا ءاغلإ ىلإ ايروسو رصم ةموكح تيهجا دقو د. #ها#
 . ىرتخلا فقولا تقبأو ٠ يرذلا فقولا وأ

 اهلأل ءا ىلهألا قولا ءاغلإ دنع ةقفوم ةيروسلا ةموكحلا تناك دقو
 « نيقحتسملا اكلم قابلا تلعجو ز/ ٠١ رمت ع تارخلل ًاردق هنم تأ

 < اير 1ء زج هانعم ىف ًانمضتم لهأ فقو لك تربتعأ اهنأ كلذ ىف بيسلاو

 اذإ هنأ تظحال اهنآل : ايتاثو « ءارقفلل ىهو ةيرمخ ًآمئاد هتيابن نآأل : الوأ

 فقاولل فرعي منو ىلهألا نقولا تاقبط نم.ةقبط ىأ ىف هفرصملا فقوت
 ةموكحلا امأ « قح رابتعالا كلذو . ءارقفلا قاقحتسالا فرص فرصلل نايب

 ء نيقحتسملل اكلم هلك فقولا تلعج لهألا نقولا ءاخلإ دنع ابئإف ةيرصم لا

 ١ . مهملإ لوثي نأ نكم ناك قح نم ءارقفلا تمرح اذبمو

 فاقوأ عنم ىلإ ىدأ ىلهألا نقولا ءانلإ نأ ظحالي لاح ىأ ىلعو
 .ةايحلا ديق ىلع اهءاصعأ ناك ىلا ةيرخلا فاقوألا نإ لب ء ةديدج ةيريحخ



 مس الث سس

 فاقوأ الإ قالطإب عوجرلا اذه نم من ىملو + اهي مبلم نوريثكلا عجو

 ىفتقع مف عووجرلا عنم وه اهامح ىذلا دجاملا ىلع فاقوألاو « دجاسملا

 نيذه ادع ام فاقرألا ىف عوج لا عوس ىذلا 585 ةتس 48 متر توناقلا

 . نععونلا

 رثكل هنإو ع نألا مئاقلا ىرلا فقولاب عافتنالا نكميو سم

 ناوقلا ىفتتع فاقوألا ةرازو نأل كلذو « اايروسو رصم ىف ًادج

 دق ام الإ ؛ ًابيرقت ةيريخلا فاقوألا لك ىلع ةرظانلا ىع تراص ةقسالتملا

 نأشلا وود“ بلطو « مومعلا ةفص اط سيلو ةنيعم ةهجي آصاخ اهتم نوكي
 . ًايح فقاولا ناك وأ « مه ةيالولا نوكت نأ

 نوناقلا نإف : اهريغل ناك مأ فاقوألا ةرازول رظنلا ناكأ ءاوسو

 دقو + كفرصملا رييغت ةصتخلا ةظكحملا ةقفاوم عم ىلعألا فاقوألا سلجن حابأ

 . ميياع اهل ةيالو ال اهنإف نيملسملا ريغ فاقوأ اذه نم ىننتسا

 ةيريخلا فاقوألا لك تالغ نوكت نأ بجاولا نم نأ دجن اذه دعب انإو

 املع قافنإلاو ةفئاطلا ددع مم ًافاكتت ىلا دباعملا ءاشنإل ىكي ام ادع ام
 ىعامجالا لقاكتلا ليبق نم دعبو . ءانثتسا ريغ نم ىعامجالا لفاكتلا نوكي
 يعامتجالا لفاكتلا ليبق نم دعي انك « هيلإ جاتحم نأ نسحلا ضرقلا
 ىف فاقوألا عير لك نوكي نأ ىرن كلذلو ٠ ةيئواعتلا تاعابجلا ةدعاسم

 : ىتألا هجولا ىلع ةدستملا ةبيرعلا ةيروهمجا

 ىلع ةديدج» دباعم نم هب أشني امو « هيلإ جاتحت ام دباعملل ىقبي ١
 فارشإلا ةصتخملا ةهجلل نوكيو « دياعملاددعو ةفئاطلادلع نيب بسانتلا ساسأ

 آملسم ابئشنم نوكي نأ ىلإ رظب ريغ نم ةيرسلا فاقوألا عير لك ىلع مانلا

 . ملسم ريغ وأ

 ينيدلا ملعتلل اهلك ةيريللا فاقوألا عير نم ءزج صصخم نأ سا
 ةبولطملا بتكلا هنم عيطيو © هب ةصاخلا هفاقوأ نم ةفئاط لكب صاخلا



 دعا اخالإا سس

 هتاقفن ىف ضرق ىلإ جات نأ ع نسحلا ضرقلل ءزج صصخم نأ  ؟

 . ضرُقلا ىلإ رطقي نمل وأ « ةصاللإ

 نم نوجرط نيذلا ةنواعمل فاقوألا مير نم ءزج صصقخم نأ - 4
 . هن ولمعي لمح ىلع توجسلا

 كلذ ىلوتتو « نيزوعملاو ءارقفلا ىلع قافنإلل قابلا نوكي نأ ه
 , فاقوألا ةرازو عم ةيعامجالا نوئشلا ةرازو قافنإلا

 ريقوتلا ىلو ىلاعت هللاو

 ةيعايجالا تاقالعلا

 ةثالث سسأ ىلع ىالسإلا عملا ىف تاقالعلا موقت س 6

 عيزوتو « هأوق عم قفتي اع لمعي نأ نم ناسنإ لك نك < : اموأ

 ء ابساني امب لامعألا ىلع ىوقلا عيزوتو + لماع لك ةقاط ردق ىلع لامعألا

 لب ٠ ةقلطلا ةاواسملا ىضتقت ال ةيعاججالا ةلادعلا نأ لبق نم انررق دقو
 . جاتنإلاو ىوقلا نيب بسانتلا يضتقت

 ةيرحح ىلع ءادتعا هيف نوكي ال ردقب ةيرجلا درف لك ءاطعإ : ىاثلأو

 . ةقلطملا ةيرحلا ال ةيعامتجالا ةايحلا ةرئاد ىف لمعي نأ نم هلكمو « هريغ

 دنع ءزملا اذه يف مالكلا انمدقو : فيعضلا ديب ذحألا : ثلاثلاو
 هلامهإ نأل « هتاذب امئاق آدصقم هانلعجو ٠ ىعامتجالا لفاكتلا ىف مالكلا
 ةمدقم ررضلا ةلازإ نأ تاررقملا نمو ء ةيعامتجا تاقآ ىلإ ىدؤي ىدذلا وه
 نيساسألا ىلإ حيضوتب انرشأ ةماعلا دعاوقلا فو « لمعلا ىو تايبلا ىف
 , نم لماع لك نيكمت وهو « لوآلا ساسألا ىف نآلا لكتنلو ٠ ني ريخألا
 ةيبرتلا ىف نآلا لكتتلف « ةيبرتلاب نوكي كالذو « ةيعامتجالا هتقاطب لمعي نأ
 نأ نم لماع لك نيكل قيرطلا حضوي ىذلا رصنعلا اهنإف + ةيمالسإلا
 . ةعامكا رادقع لمعي.



 تك ا

 ةيمالسإلا ةيبرنلا - ١

 : ةعبرأ رصاتع ىلع ةيمالسإلا ةيبرتلا موقت - 5

 . ناسللا موقتو + نادجولا ةيبرتو « سفلا بيذمت : اهوأ

 ةعامللا عافتناو « هتقاط رادقع لمعي نأ نم لماع لك نيكمت : اهناثو
 . كلذ ليبستو ع تايافكلا لك نم

 ىروقلا هيمو لع ةعايشلا فارشإو 3 يعيبطلا باهتنالا : اهلاثو

 . لمعلل ةفلتخلا

 التاقم ادهاجم لسم لك نركي ثيم « ةماعلا ةيركسعلا ةيبرتلا ؛ اهعبارو

 . ناديملل بلط اذإ

 جردتلا ةنس ىلع ةئشانلاب ريست ىهو « ةيمالسإلا ةيبرلا رصانع هذه

 لك لعؤت ىلإ صاوخلاو بهاوملا فشك ق نسلا راودأ ىلع دامعالاو
 1 . حيطتسي امل دحاو

 يىهو + ةعونتم ابضعبو : ةدحتم جهانملا دجن ليبسا اذه ق هنإو

 « ةيناتلا قف ةبراغمو + ىلوألا ىف ةدحتم + ةرصألا لحارملا ىف ةعونتم

 . ةرخألا ىف عمتجلا ةمدحخ قى اهفالتخا عم ةيقالتم ةفلتنع نوكتو

 : ١ لوألا ةلحرملا يف

 بيذهل اهساسأ « ةدحاو ةيبرت عيمبلا ىلرتي ىلوألا ةلحرملا ىق . «ه9/
 « لمأتلاو ريكفتلا ىلع ثحلأو ٠ ةظفاخلا ظاقبإو «ء ناسللا ةيوقتو حورلا

 عوزتو « ةحلاص عيباني نع هبلقو لقطلا لقع ق ىوط ام لك هشسعبو

  نيدلا نم دبال ناك « نادجولاو حورلا ةيبرت ليبس ىف هنإو ؛ فلتخم
 ىلا رمأ كلللو « هب هرعاشم عيطو ء هل لفطلا نيقلتو « هب ةيانعلاو
 مهولمحمو < ةالصلا مهدالوأ اوملعي نأب نيملسملا ةماع راسو هيلع هللا ىلص

 تيدأ اذإ ةالصلا نإو : كلذ زواجعي الو ءابيدأللاو بيغرلاب ابلع
 : ىلاعت لاق اذلو : نايصعلإ بنجتو ء نادجولا بذهب . ىلا ىه اههجو ىلع
 . © ريكأ للا ركذلو ركتملاو ءاشحفلا نع ىبهنت ةالصلا نإ »
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 دقو «. ناسللا موقت ىلع اشيأ لمعي لوألا ةلحرملا ىف هنأ ظحاليو

 * نيليبس كلذ ق نولوألا ثوملسمللا كلس

 قطنلا اودوعيو « اهبف اوحصفتيإ ةيدابلا ىلإ مهدالوأ لاسرإ : اهدحأ
 دق ةمجعلا نآل « نيسايعلاو نيومألا رصعح ىف انسحتسم ناك دقو ٠ ىرعلا

 اوملعيل ةيدابلا ىلإ يه ولسري نأ دبال ناكف « ةيمالسإلا نئادملا ىف ترك

 . ةيمجعأ هبشت مم ىذلا ىرعلا ناسللا

 راصمألا لك ف آدئاس ناك كلذ نإو . معركلا نآرقلا ظيفحن : امهناثو

 نو ريثكو « مركلا نآرقلا نم ًاظح ظفع نأ ديال ململا لفطلاف ؛ةيمالسإلا
 يح ناكو + نآرقلا رتاوت اوظفح نيذلا مه كتئلوأو . هلك هنوظفحم اوناك

 . « نوظفاحط هل انإو ركذلا انزل نحن انإ»: ىلاعت لاق !5' < هلظظقح

 تاسحتسا لوح مالكلا  هعرات ةمدقم ىف نودلخ نبا راثأ دقو

 ةلحسرملا دعي تآرقلا ظفح نسحتسا دقق «ء لوألا ةلحرملا ىف نآرقلا ظفح

 هيأر ىكزي امن هلعلو ؛ مهفيام ظفحيف ةلملا ىف همهفي نأ هنكم تح « ىلوألا

 . طق رايتحا هيف سيلو « رهقلاب نوكي ىلوآلا ةلحرملا ىف ظفحلا نأ

 ةلسرملا زواجي نم نأل « نودلخ نبآ نسحتسا ام نسحتسل ال انكلو

 انظحأل اننألو همهشب الو هظفحم الف ء نآرقلا ظقحس نع هتمه رصاقتت ىلوألا

 رابجإلا نآلو « مهتسلأ موقت ىلوألا مهلحارم ىف نآرقلا نوظفحم نيذلا نأ
 ةدارإلا ىوقي ًاضيأ وه « اهفهريو ةظفاحلا ىوقي نأ قوف ظفحلا ىلع

 « هئارهأو هتابغر ره هدوعتب لفطلا ف ىوقت ةدارإلا نأ ذإ « اهذحشيو
 ىلا ةئشانلا ىف دج ال كلذلو « ةيوق ةراتخم ةدارإب هييرم ءاضرإ هفادبساو

 لقعلا بجو مهابغر مدطصت امدنع ةمزاح ةيرق ةدارإ طقف بيغ راب ىلرت
 ةدارإ ىوذ نونركي مف ًابهرو آيغر نوبرتي نيذلا امأ ء عامجالا نيناوقو
 . ىوفأ تاقبوم ىف ىدرلا نيبو مهيب لوح ةطباض

 « ةيقلخلاو ةيتيدلا ماللسإلا ضئارف ملعب ةلحرملا هذه قو  ؟هم



 د اا

 مهضعب سانلا ةقالعب قلعتت ىلا ةيوبثلا ةنسلا نم ةرييك ةفئاط ًاضيأ ظفعو

 . مرك قلخ نم نمؤملا هب ىحتي اعو + ضعب عم

 لامعتساو «ء ةحابسلاو « ةيامرلا ىلع ىلري ةيونعملا ةيبرعلا هذه حمو

 هقلخ وهمسج ىوقي ام ىلع قري ةماع ةرابعب و < ليخلا بوكرو ء جحالسلا
 , هةنيدرو هلقعو

 ا ةينيدلا ةيحانلا .: ثالث ماون ةيبرت ىلإ ىلوألا ةيبرتلا هجنت هذمو

 ةيندبلا ةيحانلا ىه ةثلاثلا ةيحانلاو + ةيعاتجالاو ةيلقعلاو ةيناسللا ةيحاتلاو

 لقعو « ىو نيد هرفاظأ ةموعن ذنم مالغلا ى عمتجم كلذبو « ةيركسعلاو
 ةيوقديفةيناسنإلا ىلاعملا لكاب نوكتو « ىوق مسجو « ةيوق ةدارإو © ىوق
 . ةرفانتم رغ ةقسانتع

 + ةينانلا ةلح رملا

 ءاكذ نم ادباع بس عونتت نأ هبجم ةيئاثلا ةلحرملا هلهو

 صصختلا وحت اهب ريسي ىذلا ملعتلاو ةفاقثلا وحن هلويم تدب نف . لويمو

 « اهفراس ةقيقدلا ةينفلا ةعانصلا وح هلويم تدب نمو + هيف راس ىمعتلأو
 ناكوعكللذ دنع فقو « ىلوألا ةلحرملا دح دنعهليمو هؤاكذ هب فقو نمو

 ىطاشلا ىعملا اذه ممضو دقو « عوتلا اذه ىلإ جاتمم عمتجا و «ًايودي لماع

 ةلح رم ادنع ,ارقو مطلويم مهم ضقت نم سانلا نم نأ نيبو «٠ تاقفاوملا ىف
 : لاقف ىلوألا

 « ًائيش نوملعت ال ركتاهمأ نوطي نم مكج ربخأ هللاو » : للاعت هللا لاق

 اك ماخإلاب ةرات ء ةيبرتلاو جيردتلا ىلع ملعلا مف ىلاعتو هتاحبس عضو م

 ماعتلاو ملعتلاب سانلا بلاطف ء ملعتلابةراتو ء هصمو ىدنلا ماقتلا لفطلا مهلي

 موق لبجام ًاضايمإدسافملا هي أردتام ةفاكو « حلاصملا هب بلجتستام عيمجل

 مايقلل ماعلا لصاألاك كلذ نآل . ةيماطلإلا بلاطملاو ةيرطفلا زئارغلا كللت نم

 .لفطلا ىسفن ىف نوكي ةيناسنإلا ىوقلا ظاقيإ نأ نيبيو «٠ حلاصملا ليصافتي
 ع ةيويندلا ةيحلصملا مولعلا ئدابمو « داقتعالا ةيقنثو عرشلا ئدايم ملعتب



 ل #١

 رطفاسدحإو لك قئىروقي كلذي ةيانعلا ءانثأ ىو : هنع هللا ىضر لوقي مث

 ىلع زربيو هيف رهظيف « لامعألاو لاوحألا ليصافت نم ملأ امو < هيلع

 هتيلوأ ف هيلع رطفام هرهاظ ىلع رن دقو الإ ليقعتلا نامز أي الق « هنارقأ
 عئصتلا رمخآو « ةسايرلا بلطل رحتآو « ىلعلا بلطل ًايبت دق ادحاو ىرتف

 . رومألا رئاس رخخآ ىلإ ... هيلإ جاتحملا ضعبي

 يغتسيال « ماع ىلاسنإ فيقثتو ء« بهاومال فشك' اف ىلوألا ةلح راق

 ةدعامو 8ارمسم و هل ءىبه الل لك 3 ةيجحرتلا نوكي ةيناللإ ةلح را ىو

 . هأوق هب

 : ةريخألا ةلحرملا

 نم نركش هو « قمعتلا ةلح رم ىه ةرألا ةلسرلاو ل

 ةقف ةدئاف هنمن ركبس اذهنأب ارشبم اهرون ادبو ء مهئاكذ سم تغزب

 ىغتستال ىلا مولعلا نم يلع ىف قمعتلاو سصصخشتلا ىلإ هما اذإ عمتجمملا

 ىلإكاذو ؛ اهقئاقدو ةغللا رلع ىلإ كلذو ع هبطلا ىلإ هجتي ادهف « ةمآلإ ابلع

 . اهيف ططعلا مسرو ةدايقلا ٍلع ىلإ رخآو + اههققو ةعيرشلا مع

 هياز هنأ ام ىلع ةردقلاو « الوأ لويملاب نوكي ىوقلا هذبم عيزوتلا نإو
 دحض لكيالو « ىرسقلا هيسوتلاال ء ىعبطلا باهتنالا نم عون وهف « آيناث

 -.0 هتردق دضو « هعابط دش هسفن

 ةيافكصض رف ةيماسلا بلاطملا هذه نه بلطم ىف قمعتلاو صصختلا نإو

 ةداقو « ءاسؤرو ء ءابطأو نوسدنهم ةمألا ف نوكي نأ بجيف « ةمآلا ىف

 ءابلع ةردق لو اهبل نوليع سانهذه نم عون لكل « كلذ ريغ و ؛: ىشيح

 قفاويامىلإ مهبجوتو « الوأ عال وه بصأوم روهلع لبست نأ ةمآلا بجاوو

 ؛ يبطاشلا كللذ ف لرقيو م ًانلاثدلمأ يه نأ قمعتلا لبس لبمستو ًايناث ملويم

 قيرط ق ريس هنآل ء موق ةيافك ضرف وه لمع لكل ىنري كلذبو :



 هس 1 ايتل س

 نإو «ةلمجلا قاهلإ جاتع ةبقرمىق فطقو دقف رئاسلا فقو ثيحف ء كراشم

 ةضورفمللا ىف تاياغلا ىصقأ ىلإ لصي نأ ىلإ ريسلا ىف داز ةوق ادب ثلاك

 ةرامالاو ةعيرشلا قا دايجالاك ابلإ لصي نم سدني ىلا ىهو ةيئافكلا

 “ولة رشألاو ايندلا لاوحأ مقتست كلذبف

 ىبطاشلا مامن يذلا نيملسملا ءالع هعمر ىذلا جابتملا كلذ نإو 5١

 هلعلو « رضاحلا انرصع عمو «روصعلا لك عم قمتي ىذلا وه -- نيتابرلا

 مسق هتدعاق نإف مرخلا هبشي هجردت ىف هنإو ؛رصم ىف ملعتلل آجالع نوكي

 ىوذىلإهجتيديف ولع لكو بهاوملا ىوذ ىلع قاض الع اذإف « اهلك ةمآلا
 الإ عستيال ًاقيض ناك هتق ىلإ الع اذإ ىح ه رزغأ بهاومو < دشأ غوين

 نوريسيو نوطينتسيو < نوقمعتي نيذلا ةيلاعلا ةيعيببطلا تايافكلا ىوذل
 مدقت ساقي ءالؤه ق قمعتلاو غوبنلا ةرق رادقمب و « مامآلا ىلإ ةيناسنإلاب

 .نيغياتلا ةوقب ساقت امتإ « نيملعملا ددعب ساقتال ةيملعلا ممألا ةمظعف ء ةمألا

 ىلوألا ةلحرملا نم نوجرخم نم رثكأ نأ ضرفن رصم قى اننإو
 صضرفن « ةيناثلا .ةلحرملا نم نوجرخم نمو « ةيناثلا عورق لكل نوهطلابح
 ددعركأ ابف نوكي كلذلو ؛ ةريخألا ىهو  ةثلاثلل يوحلاص ًاعيمج هنأ

 . امإو + بسانمربغ تقو ف قيرطلا مم ةئبتي نأ امإف ىههاوم مبم دعقت مت

 نم مث سيلو 3 نقوفتم ريغ تايلكلا نم نوجرخم مهنكلو 6 اوممتي نأ

 ةيعاتجالاو ةيرك <قلا رومألا نوكت كلذبو : مسالا الإ قمعتلاو صصختلا

 , هبا رطضا

 : ملعتلا ف ةيرخلا

 ىوعب ءىبرمأ لك تناك دقف : ةيرشأب مالسإلا ق ميلعتلا مست 0

 رومأ نمرمأ ىأ ىف دحأ هقهري الو «ء ابضتري ىلا ةقي طلاب هدلو ةيبرص
 ىلإ هدلولسري ناك نممهمو « هدلول نيملعملا رضحم ناك نم مهْنف ءمدكو

 )١( ةيراجتلا ةيتكملا عبط ابيلي امو ع 5 لوألا ءزجلا تاتفارلإ .
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 دثشاأ اذإ ىبح + بيتاتكلا ىضامللا ىف يمسي ناكام ىه ةرغص سرادم

 « ثيدحلا ىلإ هجتب اذهف « هلاجر نم لعلا بلط ىلإ هجتا عرعرتو مالغلا

 هجتي السهو « اولح اًميحو اوناك انيأ هتاور ىلإ لحريو ء هلاظم ىف هبلطيو
 ًاعاطقنا هرش نع عطقنيال هنكلو « هيلع جرخدي بسقف مزتليف < هقفلا لإ

 مرنمو «ا اهاجار نمو « اهناظم نم الطي ةقسلفلا ىلإ هجتي نع ميلمو ؛ اماث

 لك ناكف + دعب نم وه ثحبي مث ؛ اهءالع مزمليف : ةييرعلا ىلإ هجتي نم
 , هتاذب ةحئاق ةسردم هنأك ملاع

 هيفككي ام ةلودلا هيلع ترجأ ةيلام دراوم هل سيل ملاعلا كلذ ناك اذإو

 + ىبدلا هممض الإ هيلع حل ناطلسال رج لسعي وهو َ بفورعملاب هلعأو

 . ةيلع معلا ىو

 ةيقيقبللا ةيغرلا اهرست تناك ىلا ةيملعلا ةيرخلا قللت تجتنأ دقو

 زئافدلا تلاز اعو « ابضعب عبط ىلا ةيبرعلا ةبتكملا هذهف ء جئاتنلا بيطأ

 نيرضاحلا ف دجل الو ٠غ ةدهاشب ميط ام فاعضأ مطن ملا ىلا ةررمطملا
 3 جاشإلا ُّئ نضال هيث وملكص نع

 : ىعيبطلا باختنالا

 نواف تلعم كاس ردك و ملعلا بلط ىف ةيرخلا هس تإو ١#

 ملعتي لفطلا نإف « هقرعي قئاع ىأ ريغ نم هارجم ىف ريسي ىعيبطلا باختنالا
 تاكو نم « كلريشم ردق كلذو : هبهاوم زريو « هلقع ىذغي ىذلا ردقلاب
 « هيديب ابش الماع ةايحللإ ىلإ جرخخو ءاهيق فقو عضوملا !له ىف هيهاوم هب
 آعيمج سانلا تاك ولو 2 مهماسجأ و 4 ميم ديأب نيئماعلا ىلإ جاتحم عمتماو

 دجو امو ء ضرألا حلفي ىذلا عرازلا دجو ام نصصختم نييتف وأ ءالع

 سدنهملا هيلع فرشيو4 جاتحت امث اهريغو تال الا ىلع فقي يذلا عئاصلا

 هاثآ امب ايلقني وأ ءايشألا لقن ىلع فرشب ىذلا لماعلا دجو امو عرابلا

 . اذكهو ةيمسج ةوق نم ىلاعت هللأ

 ( عمتجملل مالسإلا ميلظنت س١



 مسا ؟#1رالا لل

 «ةساردلاقيرطى اوراس ةيلقعلا مهايازملوأآلا رودلا دعبْنيبتت نيذلا نإو

 . هل قلخخ ال رسيم لكو ء بهاوملا كلت مهب فقت ثيح نوشقيو

 لفاكت و« ةيعامجالا ةلادعلا هيف ققحتتو « ىعبطلا بادتنالا وه كلذ نإ
 هلحاوم لك ف ملعتلا ىلإ لكلا عفدي نأ صرفلا ؤفاكت سيلف «٠ صرفلا
 لب « هل ةفعسم هيهاوم نكت مل مأ ء هقعست هيهاوم تلاكأ ءاوس « اعفد

 « فشكتتو « هبهاوم رهظت نأ نم ةبهرم ىذ لك نكمب نأ صرقفلا ؤفاكت

 . بهاوملا كلت عم قفتي ام ىلإ هجوي مث

 ىلا ةرئادلا ىف ىوقلا لك لمعتو عمتجملا ف ىرقلا عزوتت كلذبو

 . اهف اهللإ جاتح
 « نسف الام بلطي ءرملا لعجي ال ىرطقلا باحتلالا اذه نإو ب #844

 « لهأ كلذل ره نم الإ ءالع جرت ىتلا ةيلاعلا تاساردلا ىلإ هجتي الو
 نم الإ ةسدنملا ىلإ هجتب الف « هميلعت لع تقفثأ اذإ هب عفتنت ةعآلاو

 , اذكهو . . ابنسحم

 ةلحرملا ىف ملعتلا ىلع نيلبقملا ةرثك نم وكشن رصم ىف نآلا اننإو
 ترتكأ ىلوألا لحارملا ىف سرادملا ىف ةيساردلا قرطلا نأل ء ةريخألا
 راكيف + رطفلا هيف زيمتت هلو ىوقلا هيف ريتخم ال ىذلا ىعاتصلا جاجنلا نم

 اهناذب مهترطف ىرقتال نم مهفو + ةريخألا ةلحرملا ىلإ نومدقتي نيذلا
 هسوسرلا رثكي كلذل و « ةيلاعلا ةسرادلل ليهأتلا ىلع ةيعانص لئاسو ريغ نم

 ةثاغتسالاك « اضيأ ةيعانص لئاسوي ةلحرملا هذه نم نوجرخم نيذلا رثكيو

 ريغو © نقمعتم ريغو « نيجضان ريغ نوجرخي كلذبو « نيسردع

 نوبغارلا ناك دقف ءرطفلا زاربإ نم نكمت ةساردلا تناك يضاملاق هنإو

 ق نوشيعيو ع هخويش'ىلإ توبهذي هنم عرف ىف صصختلاو معلا بلط ق
 . انرشأ اك هؤاكذ ادب ىذلا هيلع رداقلا الإ بغرب ناكامو « هتئيب

 ل رجأو ىرجملا عيارلا نرقلا ىف قارعلا ىف ةيماظنلا سرادملا تئشنأ الو
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 كذ نأ ىف ءالعلا نم نو ريتك ككشومءايعلاو ملعلا بالط ىلع قازرألا ابق

 ءاشنإ مهغلب امدنع ملعلا ىلع ًامنأم ربثلا ءارو ام ءالع ماقأ كلذلو « ملعلا ىمني

 ءاجر نسال ا هنأ ا ودقتعا ذآ م , قارعلا ّق سرادملا * هذه

 «ةيرتل لوألا ةلحرملا ف ىدسجا بالا لاتسا هو « هكر نأ حيال حض وه ىلإ ريشن ةيمالاسإلا ةيب رثثأ مالكلا متخحت نأ ليقو - 8
 رئاج ريش وأ زئاج وهأ

 دقف ع ةلمحلا ىف رئاج هنأ دافتسي ءاهقفلا هيتك ال ةظحالملاب هنلإ لوقتف

 ءاضعألا نع وفع فلت أطخ هب رض ىلع بئرت أذ بدؤلا قاع ءاهقنلا ىلكت

 ىرثو ؟ ةذخاؤم لم هلمع نوكي مأ « هيلع ذخاؤي الف وفع لمم هلمع نوكيأ

 3 ' أطضأ هتآل « ةبوقع هيلع بجتال عملا تأ ىلع قفتت ةيفنحلا ءاهقق ةملك نأ

 . تايفلا بجويال هيف نوذأم لعف ق أطللاو

 رخخآ ضرغ ليبسال ملعتلا لييس ى ناك !ذإ كلذ نأ ملعب نأ بجيو
 .هريغو ماهتناك

 « بيغرتلاو .٠ هيجوتلا نم ىغبني ام عم قفيال كلثذ نإ لاقي دقو
 ةدارإ يوقت نأ بجيو ةرورض بيدأللا نإ كلذ نع باونلا ف لوقثو

 نم ءىشب ولو حلاص وه ام ةوقب ههبنتب ةدارإلا ةيوقن ومقتو « هاوهال لفطلا

 ىلع مدقي ىدع + اعاد ةبيه لاح ق هلعجي حضاأو فنع ريغ نم مزخلا

 ,قعض نوثشني مزح ريغ نم نوبغرب نيذلا انإو + هجئاتن معي وهو لعفي ام

 . انرشأ اك" مهؤاوهأ ميف مكحتت ةدارإلا

 سقن عياتتال ىح « مرحلاو بيغرلا نيب ىرمألا عمجي نأ بجيو
 هبولقلا تإ : : بلاط ىلأ نب ىلع لاق دقو « طخدستق هركت الو ء « يبئانلا

 هيلقلا نإف © احلاقإ لبق نم اهوتأف ٠ ؟رابدإو الابقإو تاوبش
 .4 يمص هرك اذإ
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 مالسإلا ىف ةيرحلا 9

 رخو ةيرخلاق « رتللأ » فصو نم ةغالا ابتذخخأ ةملك ةيرخطأ سه #5

 وه نمو اه وه لحتيو « هنم ايقامتشا دمتست « دوجولا ىف نايقالعم

 ىح < ساتلا نضعب دنع براضتت ةتايسأو ءا سازتت قامملا دج انه ؟ رحلا

 سيلو ٠ رارحأ مهنأب نيديقم ريغ نوئلطتي نيذلا فصي نم سانلا نم دجيت
 هيف ىلجتت ىذلا صخشلا وه تح رمخلا نإف « ءىث ق رارحألا نم ءالؤه
 ىلإ هجتيو « رومألا فافس نع ولعي ىلا « ةيلاعلا ةيناستإلا قلاعملا

 « ةنيعم ةربخل دبع نوكي الو « هرارهأ قلطتت القءهسقن طيقيو 6 املاعم

 ءاسشت داس اذإو  هسقن ىلع ةدايسلاب «ىدتي رحلاف ء هسفن ديس نوكُي لب
 نوكي كلذبو « نوب-الو لذيال حبصأ هسيساحأو هؤاوهأ تطبضتاو

 « رخخلا صخشلا اهب مستي ىلا ةيسفنلا ةدايسلا هله نإو + بير الب ارح

 اعد دقق - هسفت ق ةيرحخلا ىبعم نيوكت ىف لوألا رصنملا ىه نروكتو
 « ةعرصلاب ديدشلا نسسملاو -: ماسو هيلع هللا لص هلوق ىف مالسالا ابلإ

 : مالسلاو ةالسصلا هيلع هلوقو « بضغلا كدتع هسن كنع نم كيدشلا امنإ
 8م

 . « سفنلا ىغ ىغلا نكلو 2« ضرعلا ةرثك نع ىتخلا سيل د

 مهب نأ نم فنأيو لذي الو +« هسفن طبضب ىلا ره رملا ناك اذإو

 ىلع رطيسي هللا ٠ ايدتعم نوكي نأ نكمال رفاق + يدتعلال رهف ء هّح

 ةيناسنإلا ىناعملاي سحب هنألو ع هسفنل هيطعي ام هرغل ىطعي هناألو ع هئاوهأ
 ْ . هريغل ةبسنلاب اهمزتلي نأ ب +: ىلا

 « رحلا ه عم اهقاقتشا لصأ يف ةيفالتع ةيرهلا ىناعم تناك اذإو ل اؤا/
 ةيناسنإلا طباوضلاو دويقلا نم اقالطنإ رويت ال نذإ ةقحلا ةيرخلإ نإف

 كلذ ىلعو « ًاقلطنم نوكي نأ نكمال رخلا نأل ء ةيعاتجالاو + ةيسفنلاو

 ًاقلطم دعي ىلاسنإلا دوجولا ىف ءىشال هنأل ء آدبأ ةقلطم ةيرحلا نركتال
 عمتجم الإ هدوجو روصتي ال ىعامجا ىبعم ةيرحلا نآلو ء ديق لك نم
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 نأ دي الخ 03 ةيعايجأ وعم ةب رخلا تياد امو 3 نوطعو كيم دادلا فضأي

 . ةيعابجلا دويق ىق نوكت

 نيذلا تاوبشلاو ءا وهلا كسيبع 3 ةيالطنا | ةيرحلا نومهقي نيذلاو

 ذويق انلسأ فا هب رخل ةطباسضلا دويقلا نأ ظلي نأ بجي نكلو

 8# ع 2

 نم نوكتت ىهو 0 ةيجراخ ادويق تسيلو ةيسن 9 ج نعتتبأت نتقشح

 هل إبق نم انرشأ اك سغلا ىلع ةرطيسلا - امهادحإ

 ساسحإلا كلذ نم هنإو « سانلا قيغ قيقدلا ساسحإلا . ةيناثثاو
 ًاسقيأ هرعشي و ىعاهجالا قحاب صخشلا رعشي ىذلا وهف < ةايحلا رون قثني
 ءايخلا » : مالسلا هيلع لاقو « ءايحلا ىلإ مالسإلا اعد كلاذلو ءىسقتلا ولعلاب

 كرب قلو ع قلخ نيد لكل ه : لاقو « هلك رس

 عمحتت ال ىذلا ىعاتجالا ديقلا وه ءابحلا نأ ىلإ هبن ل ملسو هياع هللا ىلص

 هئراوت امم نإ : مالسلا هيلع لاق كلذلو « هيالإ اهناعم ىمسأ ىف ةيرحلا

 اذإ هنأو « تش ام عنصاف حتست مل اذإ » ىلوألا ةوبنلا مالك نم سانلا

 . احع ةيئاسنإلاو ةيرلأ تيهذ سفنلا تقلطلا

 ديقي سفنلا نع ةجرراشش دويقب ديقث نأ روصتب دق ةيرخاو  ؟ؤم

 الداع ناك" اذإ هنإف ء ةيرخلآ دييقتل توناثلا لشدت اذإو ء نوناقلا 7

 ىحصلا ناك“ اذإف « ةيسفنلا دويقلا فعض وه هيلع ثعابلا نوكي نأ بجي ال

 ةيأع ىدتعي لب « هيأر ةيرح معتقلا ىف رغلا قح ظدحالي ال رعاشلا وأ

 ؛ رعاشلاو فديعلا ةيرح دبش ثوناقلا نإف هتعمس و هتما رك ىف ىذألا و مينشتلاب

 لولغز دعس مءزرلا ةملك اذه ىف ىبجعتو « هتيرحم رخآلا عتمتي نأ نك كمل

 ةيرخلا دعارق نم رىريم هل نكي نأ دب ال ةيرحلل دييقت لك» : لوقي ذِإ

 عمتجلا قح نوعاري ال نيذلا نيتلفملا ةيرح ديقتف « ًاملظ ناكالإو « اهتاذ
 . وغلا ةيرح ىلع ةظفاحملا وه هل ررملا تركي



 دع امال دن

 ةيقيقحللا ةيرحلا ريفوتل ىه امئإ ةئداعلا ةينوناقلاو ةيعامجألا مظتلا لكو
 . فارحنالا نم مسا ةيامل اضيأ ىهو ء ناسنإ لكل

 مظظنلاو د ويقلا نأ ررقن ليلحتلا نم ردقلا اذه ىلإ انلصو دقو اننإو

 نيذلا نأل + اهلاذ ى ةيرحلل ًانييقت دعت ال ةرئادلا مله ىف تناك اذإ

 ةعنام طباورض ىه دويثلا هذه امنإو ء ًارارسأ ارسل دويقلا هلبع نوديقي

 كثسيل يهف « ةيئاسنإلاو ةيعايجالا قامملا نم تالفإلاو « قالطنالا نم

 . اه ةيامح ىح لب « ةيرحلا تاذمل ًدييقت

 : ةيصخشلا ةيرخلا

 4 ةيصخشلا ةيردللا وه ةيرخلا رهاظم نم رهظم لوأ نإو 8
 هاري ام لوتي نأو « اقع هاري ام دقتعي نأ ىف .صخشلا ةيرح نمصضتت ىهو
 نم هرظن ق رسألاي هيلع هرعي اع هصخش ةرئاد قا فرصتي نأو , اح

 هل نوكي نأو « هتدارإ يف ناطلس ىذ يكحت الو ء دحأ نع خدت رغ

 . هيق شيعي ىذلا عمت اب لصتي ام لك ىف هيأر ءادبإ ى قحلا

 لواتتت ئىهق ءابعش لإ بعشتت اذه ىلع ةيصخيشلا ةيرخلا ثإو

 لوقلاو لمعلا ةيرحو ؛ ىأرلا ةيرحو « نيدتلا وأ داقتعالا ةيرح
 , ةيعايجالاو ةيسايسلا ةيرماو ء نفرصتلاو

 + نيدعلا كد رح

 داتتعالا قف ساسألا لعجو « داقتعالا ةيرح مالسإلا مرتحا ل ٠#*

 لعجي تأو ع« لمحالو + هلركإ ريغ نم هيضتري يذلا نيدلا راتخع نآره

 هركي الف « هاضئرا ىذلا هنيد ىمحم نأو ميلسلا ركشلا هرايختا ساسأ

 0 ةثالث رصاتع نم داقتعالا ةيرح نوكتت كللذب و ء هيضتقي ام فالمخ لع

 . ديلقت وأ ةيسنج نم قباس ءىشب روسأم ريغ رح ريكفت : اطوأ

 لت نم ديدبلب هركي الف « ةتيعم ةديقع ىلع هاركلا عنم : اهناثو
 5 هو وأ

 . هب نيدتيو دقتعي ام يضتقم ىلع لمعلا : اهلاثو



 مل 169" دس

 ريرحتلا ىلإ اعدخ « ةثاللكلا رصانعلا هذه ماللمسإلا ىمحم لقول 3

 فرعثو « ناه رلاو ليلدلاب ركفتلا ىلإ سانلا اعدو « ديلقتلا ةقبر نم

 نآرقلالإرظناو « ضرألا قو تاوايسلا قى تانيبلا هللا تايآ نم قئاقللا

 نما رطبتتسيل ةينركلا ىلاعت هللا تايآ ىق ركفتلا ىلإ ساثلا وعدي وهو مركلا

 لزئأو يصرآألاو تاومسلا قابخ "نّمأو : قلانللا ةينادحو تاقولخملا عادبإ

 اهرجش اوتبنت نأ كل ناك ام ةجب تاذ قئادح هب انتينأف ءام ءامسلا نم

 امالبش لعجو ًارارق ضرألا لعج نّثأ « تولدعي موق مه لب هللا عم هلأ

 لب ٠ هللا عم هلإأ ًازجاح نيرحبلا نب لعجو يساور امل لعجو ًاراهنأ
 مكلعج و ءوسلا فشكيو هاعد اذإ رطضملا بيجي نشأ « نوملعي ال مهرثكأ

 ريلا تاملظ ىق مكيد نّمأ * نوركذتام اليلق « هللا عم هلإ] ضرألا ءافلخ

 امم هللا ىلاعت ءهللا عم هلإأ هتمحر ىدي نيب ًارشب حايرلا لسري نمو رحبلاو

 هلإأ ضرألاو ءامسلا نم مكقزري نمو هديعي مث قلخللا ؤدبي ”نّسأ # نوكرشي
 . 6 نقداص منك نإ مكناهرب اوتاه لق ء هللا عم

 ةينوكلا تابآلا ىف رحلاإ لمأللا ىلإ وعدت ةيئآرقلا تايآلا دجت اذكهو

 ىلع ىلاعتو هناحبس ىعئو « ةيداحلا ةيلقعلا ةلدآلاب الإ ديقت ىأ رسغ نم

 3 ا تناشضيقن داقعالا ةيرحو ديلقتلا نأل ء دسيلقتلا ناكرشم ا

 لزنأ ام اوعيتا مل ليق اذإو » : هصن ام ميركلا نآرقلا ىف ءاج دسقلو

 ًآئيش نولقعب ال مؤابآ ناكول وأ « انءابآ هيلع انيفلأ ام عبتن لي اولاق هللا

 . 6 نودتيم الو

 هأرك لالا: ىلاعت لاق « نيدلا ىف هاركإإلا ماللسإلا عتم كل ولا #8

 دقق هللاب نمؤيو توغاطلاب رفكي نف « ىغلا نم دشرلا نبت دق نيدلا ىف

 هتاحيس لاقو « ميلع ميم هللاو 2 ال ماصقنا ال ىثولا ةورعلاب كسمئسا

 نأ راصنألا دحأ دارأ دقلو « نينمؤم اونوكي ىح سانلا هركت تنأفأ »

 ىبن دقلو « مالسلاو ةالصلا هيلع ىبلا هابنف مالسإلا ىلع هل نيتبأ لمحت

 مهنيدو مهدئاقع لجاأل سانلا داهطضا ىأ « نيدلا ىف ةتفلا نع مركلا تآرقلا



 مب رش دس

 هلشأ ةعفلاو و : هتاصيس لاق « لثتلا نم ريكأ ن نيدلا ىف ةنتفلا ريتعاو

 ءو لمقلا نم

 : ىلاعت لاقف ميهنيد نع سائلا نوتتفي نم كلاتقب مرح ركلا تارقلا رمأو

 تاودع الخ اوبنتا نإف « هلل نيدلأ نوكيو ةنتف نوكتال ىح ىهولتاقو 0

 , « نيملاظلا 56 جا

 دايطضقالا علعو ةينيدلا ةب رخل هبا 5 مالسإلا ق ؟ لاعقلا حيببأ امو

 نيذلا «ريدقل مهرصن ىلع هللا نإو اوملظ مه ًابنولتاقي نيذلل نذأ » : ىيدلا

 سانلا هللا عفد الرلو هللا نبر !ولوقي نأ الإ قح رغب مهرايد نم اوجرخأ
 دنا مسا ابمف ركاذي دحاسمو تاولصو عبو عما وص تمدخ ضعبب مهصحد

 , ه4 زيزع ىوقل هللا نإ ء هرصني نم هللا ترصتملو ؛ ةريثك

 آدحأ اوهركي الآ ىلع ص رخطالك نيصيرح اوناك نلوأآلا نيملسملا نإو

 ىثخف ثبأف مالسإلا ىلا اهاعد امل اهادأ نأ دعبو ء هدنع اهلةجادط هنع هللا

 هاركألالو اهم ركأ مل فإ مهللا : لاقف « اهل هاركإ همالك ىف نوكي نأرمع

 . « ىغلا نم دشرلا نيبت دق ٠ نيدلا ىف

 نم ةيمالسإلا ةموكسللا للغ ىف نونوكي نم مالسإلا ىمحو ل 9“

 رئاعش ةماقإ ىف مهيلع قييضتلا ىلع اولمعي نأ نم ماكححلا عنف ئيملسملا ريغ

 انرمأ انثأ ١ : ىهاهذيفنت ىلع نوملسملا صرح ىلا ةييدغلا ةدعاقلاو « مهنيد
 64 نرنيدامو مهك رعب

 توراضبالن ٠ داقتعالاةيرح مالسإلا للظ ق نوشبعي نيذلل رفاوتي اذلو
 يأردقلو.نوديري اكو + ثريع اك ةينيدلا رئاعشلا ترميقيو ء نودقتعي ايف

 « هالعأالإ ارهاظ قبيهكلو ءبارتلاب رثس دق دوهيلل الكيه هنع هللا ىضر رمح

 لك فازف ءشيجهب ىدتتاف يكارملا با رثلا ضعي دخأو ع هبرث لضشي ءاجش

 . ةيليدلا مهرئاعش هدنع !وهيقيل ء احسفاو أدبو + لككيملا لعام



 هسا ؤرثكش دل

 زوجت الأ هل ليقف « هتسينك ىف كلصي مل سدقملا تيب ىلإ بهذ امدنعو

 ىدعب نم توملسملا اهليزنف ءابق هلل لصأ نأ تيشيخ : لاقف ؟ ةالصلا ابق

 ٠ هيل هللا ىلص ىد نإ قدم قوراقلا دجن اذكهو 2 ؟كدجسم اهوذخحتو

 8 نيملسملا رش نم هتيالاو ى اوئاك نأ ةينيدلا رثامشل لأ مم مسد

 لخدعي نأ بدأ زيجي الف مهدنع ةرسألا ماظن يمحبل مالسإلا كلا

 ٠بجي امو « مبيد رماوأ ذيفنتو مهديقع ىفتتم الإ قالطلاو جءاوزلا مظنت
 قحح ىلع ءادتعا ةمث ناك اذإ الإ ادبأ لخدتي الو © امهف هرعبتي نأ مهلع

 ريزتحلا نولكأي !وتاك ول مهنإ ىح ع ميليد هحيبي ام مل حيبأو + ملسم
 « دحأ ىلع نودتعي ال اوماد ام مهعنمع نأ دحأل سيل « رمحلا نوبرشيو

 . نسحلا ىلإ زيرعلا دبع نب رمت لسرأ دقف + ةمثألا ضعب بجع اذه راثأ دقو

 ىرابصتلاو ماني نوحكني سوا انكرت انلابام و : هلأس ىرصبلا

 : الئاق ىرصبلا نسا هيلع درف + « رمخلا نويرشيو « ريزتحلا نولكأب
 عبتم تنأ امنإ ( حلاصلا فلسلا مهرقأ اذه ىلعو « ةيزلا انذحأ ؛ذه ىلع
 . « مدتيم ال

 مهقه ري الا ىبح © اهبلع ىدتعي نأ نم مبئمارك ىمحيل مالسإلا نإو

  كالذلو ؛ هبح مهمولق برشت ملو ء نيهركم مالسإللا ىف اولتديف + كلذ

 « طوسلاب ورع نيا هالعو « هقبسف « صانلا نب ورمع نبا ىطبق قباس ال

 ىطبقلا ىّبقلا رمأو © هيبأ عم براضلا ريضحأ رمح ىلإ هيلع ىنخا اكشو

 : اكتم لاقو ء ةدايزلاب رمع هرمأو هبرضف « هبرض نم هسفنل صتقي نأ
 .قبستأ :؛ لاق ىطبقلا ىلع ىدتعا امدنع ورمع نبا نأل « نيمركألا نبا دز
 ءا هسفن ورع سأر ىلع برغي نأب ىطبقلا ىفلا رمأ مث ء نيمركاألا نبا

 ريمأ اي لاقف ء ورمع ةعلص ىلع برضا لاقو « هسأر نع ةماعلا حازأو

 نب هب هللا ىرق ىذلا قورافلا لاقث © ىثرض نم تيرض دقل نانمؤملا

 كاذنم : هل لاقو « ورمع لإ تقلا مث « كبرض همسابق : : لطابلاو قحلا

 . ارارحأ مهتاهمأ مهثدلو دقو سانلا ملديعت ورمي



 منع الر" سس

 : ىأرلا ةيرح

 مقتسملا هاجتالاو ٠ ملسلا ركفلا اهجنني ىلا ةرملا وه ىأرلأ س 4

 « عامجالا سيماونو «٠ نوكلا قئاقح نإف « اهنالعإو قئاقحلا بلط ىلإ
 يثاتن نم لقعلا هيلإ ىبني ام نالعإو اهتسارد نم دبال « ءايشألا مئابطو

 « ةيلقعلا ةرئادلا ق تمادام ةقلطنم ةرح ةساردلا نوكت نأ دبالو « ابغا

 ( ريغلا ىلع ءادتعالا عنم الإ هديقي ديق الف ارح جئاتنلا نالعإ نوكي نأ دبالو

 ةساردلا نم ديفتسي هلك ىمالسإلا عمتجملا نأل ء عملا تح نم كلذ نإو

 ىلعو « هيف ىرجي اعو ء دوجولا اذه قئاقح نع هل فشكت ابنآل ةرتلا.
 « ةيناسنإلا ةمدحت ىلإ ىدؤي كلذ نإو « نوكلا ابلغ ىرجي ىلا سيماوتلا

 ع ناسنإلا لقعت ىلاعت هللا هرخكس ىذلا نوكلا اذهل ضرألا نبأ رشستو

 لاق اكو ء ٠ ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام يكل رخسو 2: ىئاعت لاق اك“
 كلفلاو ضرأآلا ىف امو تاومسلا ىف ام مكل رخس هللا نأ رث ملأ » : ىلاعت

 . « هلذإب الإ ضرألا ىلع عقت نأ ءايسلا كلسمنو ع هرمأي رحبلا ف ىرجت

 نوككلا ةساردل ديحولا لييسلا ىه ركفلاو ىأرلا ةيرح تناك اذإو

 دق هلإو ع ,اهلإ اعدو « املع نيملسملا كح دق هللإ نإف ء هيف ىرجب امو.

 . تاعمتجيال ناضيقن ىأرلا ةيرحو ديلقتلا ذإ ء ”ديلقتلا نع ىبن

 مهام ءايلعلل رفاوت اذإ الإ ميال فراعملاو مولعلا ىف ةيناسنإلا مدقت نإو

 ىأ نم ريثك ىف اهبلع صرح دق مالسإلا نإو « رظنلاو ركفلا ةيرح نم

 مالسإلا اياضق نإو « ضرآلاو تاومسلا ىف ام ىلإ رظنلا ىلإ اعدو + نآرقلا

 ء دمحم تنمآ !ذال:ىلارعأ لكس دقلو « لقعلا هب مك ام عم قفتت اهلك“

 امو © لعفتال لوقي لقعلاو ء لعفا رمأ ىف لوقي ًادمحم تبأرام : لاقف
 . لعفا لوقي لقعلاو « لعفتال رمأ ىف لرقي ًادمحم تيأر

 عرشلاب ال لقعلاب ةبجاو ىلاعت هللا ةفرعم نأ اوررق نيملسملا ءالعلا نإو

 . لقعلا وه ةيعرشلا ةلدآلاو تارجعملا مهف ىف ساسألا نأو + طقف»



 م ا اك م

 ايف رعسي نمؤملا نأ مالسإلا ررق ناطلسلا نم ىأرلا ريرحت لبس ىف هنإو
 ىلع مادام هعانتقاب ةريعلاف ٠ سانلا ةريك فلاعخ ولو ىعطقلا ليئدلا هيلإ هيدب-

 عطت نإو ١ : ىلاعت لاق دقلو + ططش ريغ نم مقتسم قطنم ىملع ساسأ

 مه نإو © نطظلا الإ نوعبتي نإ + هللا ليبس نع كولضي ضرألا ف نم رثكأ

 ١. توص رع الإ

 عنم ناكف « ءارالا ببسي ءازهسالا عنم ىلع ًاصيرح نآرقلا ناك دقلو

 نيبلا م نيكرشملا نأ ىل إء صنو « ضعب نم ميضعب رخسب نأ نم نيململا
 : نيكرشملا ىف ىلاعت لاق + نامإلا لهأ هب آي ملس ريكفت لكب ناوث زهنسي

 . « نرهمعي مهمايغط ق مدعو « مع هءىرهسي هللا »

 ةميقتسملا هترقعلا ح جئئاتن اوم رتحا روصعلا مدقأ نم مالسإلا ءاملع ثإو

 سن درو اذإ انفلاتغ لامال ىلا ةيعطقلا مولعلا نأ ررقيل ىلازغلا نإ ىتح
 ةيعطقلا مولعلا هذه لهأ هيلإ ىبتاامعم زفتي امم صتنلا لوأ اهفلاتع هرهاظ ىف.

 . ةينظلا ريغ

 .نيدلاءدهوأ < ةقدنزلا ىلإ وعدت ىلا ءارآلا الإ مالسإلا ىف براحالو

 : فرصتلاو لمعلا ةيرح

 ىو 3 ًاعنام امم ر تامرحبملل ممرو عااد ولمس ماسلا لوس دل + #5

 ءهيف عقي نأ كاشوأ ىمحلا لوحماح نم نآررقو ء اهوبراقي نأ نع سانلا.

 رات لكذ 4 اهوح امو ء مارا ةرئاد ادع اهف لمعلا ق ةيرخلا سالو

 . هقزر هب بستكي امو < هلمعي اه

 ضرألا مكل لعج ىذلا وهو : ىلاعت لاقف ٠ لمعلا ىلع مالسإلا ثح دقو

 بسك رتعاو , «روشنلا هيلإو « هقّرر نم !ولكو « ايمكانم ق اوشماف الولذ
 ةالصلا هيلع لاق دقف ء ةقدص هعون ناك بأ جاتنإ لك لعجو ء ةقدص قزرلا

 ةبادوأ ناسنإ هنم لك ايف ًاسرغسرغي وأ اع دز عدزي ملسم نم امو : مالسلاو.

 هلهأقزرل لماعلا هسوهيلعدللا لص ىبنلا ربتعا دقلو . + ةقدص هب هل بتكالإ



 مس مر دس

 ىوقلا نمؤملا 2 مالسلاو ةحلصلا هيلع لاق دلو « هللأ ليبس ف كهاماك"

 . لضف لك عفو « فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ بحأ

 « دهاز دباع لجر ميشو ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلإ موق ءاجم دقلو

 « ةدابعلل ىرصتا لحجر !ولاقف ؟ اذه نم : سو هيلع هللا ص ىبنلا لاقف

 هيام لاقت هلك الك اولاقف «هلكؤي نمو : ملسو هيله دنا ىلص ىتتلا كلامك

 ةالصلا هيلع لاقف ء رخآ دياع هءاجو . ع هنم ريخ مكلك و : مالسلاو ةالصلا

 هوخخأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف هوسأ اوئاق و ! هلكزي نمو و : مالسلاو

 + لاقو ء ةعئانلا مئامعأ فرعت ىف ؟رارحأ سأنلا كلرت دفلو « ع هنع دبعأ

1 

 . 4 ايند رومأب ىردأ منأ 0:

 قى مدحأ ندعقي الو : هنع ىلاعت هلا ىضر رمع قورافلا لاق دقلو

 1 « ةضف الو ابهذ رلطعمت ال ءايسلا تإف «٠ ىقزرا بر لوقيو « هراد

 لمعلا ف رسلا ةيرح صخشللا رت دقف « لمعلا لإ وعدي مالسإلا ناكاذإو

 : نيرمأب ةيرخلا هذه ىحدتو « هيلع لبسيو هعيطتسي ىذلاو « هدي ري ىذلا

 جيبإبأ هنإ ىح « هلم جئاتن ىلع لوصخلا ى هيلع قيبضتلا مدعب : اههدحأ

هكلمي نأ عفنلا عاونأ نم عون ىأب ام عفتنيال ةنيم اضرأ ىيمم نأ
 لوقيف « ا

 ضرألا ءايحإو هل ىهف ةئيم اخرأ ايحأ نمو : ملسو هيلع هللا ىلصع ىبنلا

 . ةحلاص ريغ تناك" نأ دعي عافتنالل ةفاص اهلعجم نركي ةتيملا

 مالسإلا ىبلن كقف « ملسملا هيبخأ لمع رقت نأ نم ملسملا عنم : قاتلا رمألا

 « لامعألا رن نم ىوديلا لمعلا ريثخأو « هون وأ « هتنهمل مسملا رقحم نأ نع

 + هدي لمح نم آريش آناعط مدآ نبا لكأ امو : مالسلاو ةالصلا هيلع لاثف

 .4 هدي لمع نم لكأي ناك دواد هللا با تإو

 "قع ثح مالسإلا نإ لب + هتلحر ى الو . هتماقإ ىف ديشإل ملسملا إو

 « ةماع ةحل صم هيههستقتقا اذإ الإ ةماقإ وأ لمع ىف ناسنإ ةبرحديقت الو « ةلدعرأ]

 جورخلا نم شيرق ءاربك عئم ْذإ  هنع هللا يضر رمع نم ثدحم ناكاذ



 هس ا! -

 ًاباش ىنن امدنع هنم ثدح اكو « سانلا ىلع اوليطتسيال ىح زاجللا نم
 05 اهنم هامش ع ةنيدلملا ف ءاسفلا رالنأ هب ىعرتسي نأ لواعع لاح هل ناك

 . ةماع ةحلصم اهي رح دييقت وأ ةماقإلا دح ىف دجن ناك امم ع اذكهو

 دقف ع تاعاجلاو « داحآلل ةيسايسلا ةيرخلا ىلإ مالسإلا اعد - 5
 « ةعالم نع نوجرخم ال اوماد ام محلا ىق مهءارآ اوديي نأ سائلل حابأ
 ماقم ىلع نولواطتب سانلا ضعب ناك دقلو <« داسفلاب ضرألا ىف نوعسي الو
 توطنا ام ممو « لامعألا ضعب ىلع نوض رتعيو « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ذختيال ىح « طوق ىلع مهقاعي ناكام ناردأو ضرمنم ءالؤه سوفن هيلع
 لمحتي ناكف ء ميئارآ ءادبإ نم سانلا عنمل اغوسم هدعب نم ءارمألا صعب
 ىذألا باي حتفي نأ ةيشخ قفرلاب مهدحخأيو كلذ ةرارم مالسلاو ةالصلا هياع
 ء نرقفانملا كلئاوأ هلعفي ناك" ام مركلا نآرقلا لجس دقلو « هدعب ءىجت نمل
 !اوطعأ نإذ ٠ تاقدصلا ىف ( كمبي ىأ ) كزملي نم مهمو ١ : ىلاعت لاقق

 . « نوطخسي مه اذإ اهنع اوطعي ل نإو « اوضر اهنع

 تاك دل و مهدقت ىلإ سائلا: وعدي مدعي نم نودشارلا ءافاخلا كاك دقلو

 ناكو ء ه هموقيلف ١ ًاجاجوعا ىل مككتم ىأر نم و : لوقي هنع هللا ىضر رمح

 « روهمال ىلعأ ادح دمحم نأب مه هنأ ىور دقلو « هيلإ هبت نإ قحلا لوق عيتيب
 جوز ناكم جوز لاديتسا متدرأ نإو » : ىلاعت هلوق تلت « ةأرما هثض راعشم

 . : ًانييم ايزو ًاناتبم هنوذحأتأ « ائيش هنم اوذحأت الف ء ؟راطنق نهادحإ مدتأو

 لوقت وأ : نيرضاحلا سعب لاقث ؛ هللا قتا ٠ سانلا ضعب هل لاق دقلو
 ءاهول وقتلفالأو : لاقو «هنع هللا يضر ربع بضغف , هللا تا 9 نيئمؤملا ريمألا
 . ,اهعمسن مل اذإ « انيف ريخالو « اهولوقت مل اذإ مكيق ريخالا

 دجت الو . هلارقأو هتافرصت ىف هنع هللا ىضر ضراعي ناك دّقلو
 بوث اهفو ٠ هبايث نم متانغ هتءاج هنأ اذه قف ىوريو . هتف راعم ىف ةضاضغ
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 :ةاباحم كلذ صاقو ىلأ نب دعس نظف « نابشلا ضعب هاطعأف ء زاتمم ديج

 (بوثلا ىأ )دريلا قوسكت : هللاقوء رمح سأر بوثلاب نبرضيلفلحف ةملاظ

 تهرك ىنإ قحسإ ابأ اي : قوراقلا لاقق « هنم لضفأ ًاروسم ىخأ نبا وسكتو
 مهوتيال ع ةنح أكن أشن ىف هتيطعأف 3 ةياحبصلا بشغف # عدحأ هيطعأ نأ

 درتلاب نيرضأل تفلح دقل » : دعس لاقف ؛ عكيلع هلضفأ ىفأ دحأ ابق
 « قحسأ ابأ اي كدنع ىسأر لاقو هسأ ث رع لاش « كسأر س ىتيطعأ ىذلا

 . , دريلاب هسأر برضف « خيشلاب خييشلا ققرلو

 .. بسيو « بطخم وهو ءابسلاب عطاقي بلاط ىأ نب ىلع ناك دقلو

 . كلذ نم ًائيش لعفي نم بقاعي الو
 . ةنتف ىلإ رمألا ىدأ اذإ الإ « ةلوفكم تناك يسايسلا ىأآرلا ةيرحف

 : ريصملا ريرقت

 .ىذلا اهريصم ررقت نأ ةمأ لكلو « ةلوفكم ةعابللا ةيرحو  ؟5ا/
 مهابنو ء ىرخأ ةلود ىأل ارعضتم نأ نع مهاب نيملسملل ةبسنلابف « هراتخت

 ىلإ اورجابم نأ ودعلا ضرأ قف توملسي نيذلا رمأو « لذلا ىلع !رقبي نأ

 3 موملظي ملو 3 نوملسملا مهقهري مل نيملسملا ريغل ةيسنلابو « نيلسم لا

 ”اوطغدي وأ ,مودهاعي نأ نيب مهو ريخم اوناك لب ء هرومأ مهلع اودسفي لو

 الإ مهولتاقيالو « نيدلا ق ةنتق هلو + طغض الو « هأرك ]1 ريغ نم مهيد

 .نوبراح اوئاك لب < نيدتعم أدبأ اوبراحامو ةوادعلا مه اوتلعأو مهوءوان اذإ

 لو مكنولتاقي نيذلا هللا ليبس ىف !رلتاقو و : للاعت لوقي !ذلو ء نيعئادم

 . 4 نيدتعملا بح ال هللا نإ اردتعت

 توملسملا زجع اذإ رمآلا مه كرتي نيملسملا نودهأعي اوتاك نيذلا نإو

 تاك «ء ماشلا ممتف دنع ةديبعابأ نأ كلذ ق ىوري هلإو < مهدهعب ءافولا نع

 : نيملسملا شيل هنوعفدي لام ريظن ىفمبلع عئادب نأ ىلع صح لمأ دهاع دق



 هسأةإال

 نع اوزجعف « نالسملا شيج نوعءاطلا باصأ نكلو ء لاملا طاعف اوعفد دقو
 ملا ومأ مبلإ درب لداعلا دئاقلا مهلإ لس رأف « نامورلا شويجمامأ مهنع عافدلا
 .نامورثاةلتاتمل نيملسملا عم اوبهو « لأملا هيلإ اودرف < مهنع عافدلا نعم رجعل

 .ةينق نأ ىوري . لاتقلا ناديه ف ىح تبثي ناك ريصللا ريرقت ثإو
 ءمالسإلا وأ « لاتقلا نيب مه ريم نأ ريغ نم دنق رمح ملاقأضعب حتف مسم نبا
 + زيزعلا ديع نب رمح لداعلا م اخلا ىلإ ملقإلا اذه لهأ اكعف ء ةدهاعلا وأ
 < ىضاقلا ىلإ ةفيلخلا لسرأت « ,هريصم اوررقيل رييختلا كلذ مهر مل ةييتق نأ

 دنج ىلإ هرمأ ردصأف © اهقدص هل نيبتف اهققحعو ىوكشلا هذه ىلإ عمتسيل
 !وريخمو « ميئانكت ىلإ اودوعيو « هوحتق ىذلا دلبلا نم اوجرخم نأب نيملسملا

 .مبسمو « دهعلا !وراتخاف ء مهريصم اوررقيو « ةثالثلا رومألا هذه نعب كلئلوأ
 . نيد مالسإلا راتخا نم

 ريغلا قح ةاعارم

 وأ ىأرلا وأ لعفلا وأ لوقلا ىف ةيرح نم مالسإلا هقلطأ ام لك 4

 آيبن ءادتعالا نع ىبل دقف « رغلا قح ىلع ءادتعالا مدع هساسأ ء ةسايسلا

 « نيدتعملا بح ال هنأ ةيأ نم رثكأ ىف ىلاعتو هناصيس هللا ركذو « ًاقلطم

 هللا ىلص ىلا عضو دقو ه نيدتعملا بح ال هللا نإ !ودتعت الوو هتاحبس لاقك

 «بحم امم سانلا لماع » + هيف ءادتعا ال ىذلا لداعلا لماعتلل ةدعام سو هيلع

 .نأ ناسنإلال حابي ام هب دحم نونا لثمأ وع نوناقلا كلذ نإو « هب كولماعي نأ

 «تناكو ىلالألا فوسليفلاررق دقلو ء رعغلا قلع ةبسنلاب حسابي ال امو « هلعفي
 .وهزوجيال ىلاو « اهلعفي نأ تاسنإلل زوج ىلا لارفلل قداصلا نازملا نأ

 ع نيعمجأ سانلت حابي لمعلا كلذ نأ لمعب مايقلا دنع صخشلا ضرفي نأ

 « هيف كلش ال حالص هيلع بترتي ىذلا ناكنإف ء كلذ ىلع بترتيام رظنيلو

 هبت رد عيمجلل هتحابإ تناك نإو + قالخألا عم ًاقفتم نوكي لمعلا كلذ نإف
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 قيسامإو . قالخألا مم ًاقنتم نوكي ال لمعلا كلذ نإف ةلاع ال ررض ابلع

 نأ بحت اع سانلا لماع ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم ىوبنلا ىدملا هي.

 !ذه هررقي ىذلا ىعايجالا ىبعملا كلذ ىلع ةلالدلا ف مكحأ « هب كولماعي

 + طقق رضي ام هريغل ةبسنلاب لمعي نأ ناسنإلا عنع مل هنأل ء فوديفلا

 . سانلا دنم ايري نوكيا ام لعفب هرمأ لب

 ءىدابع ررق دق ءادتعالا منم أديم قيبطت ىف مالسإلا نإو - 8

 : الم ةقيقد“

 قوقح ىلع ءادتعا هيف نوكي ام هدابعل رفغي لاعتو هناحيس هللا نأ عغأ )

 بوعي هللا نإف باتو رمحللا برش نشف « بكترا امع ديعلا بات اذإ ىلاعت لإ.

 هتبوت لبقيال ىلاعتششا تإف ء دابعلا قرقع نم قح ىلع ىدتعا نم امأ « هيلع

 بصتغا نق « قلل! بحاص اقع وأ < هبحاص ىلإ ىلا ىدتعملا داعأ اذإ الإ

 هنع افع وأ < هيحاصل لاملا داعأ اذا الإ هعيوت لبقت ال بات من ناسنإلا الامس

 اذإ الإ هتيرت هللا ليقي ال هندب قف ىذأي ًاناسلإ باصأ نمو ء لالأ بسام

 باصأ امع ًاييض وع قطأ هيلع نم ىدأ وأ قابلا نم صققا وأ « هيلع ىلا افع

 . ىذأ نم رجالا

 هئتاحيس هع ريع ام وهو © قيوطلا ىف ىحراجلاب نصوأ هنأ ارثمو (ب)

 وأ « راطقك « ماع بكرم ىف ولو قيرطلا راجف « بئطأب بحاصلاب ىلاعتو.

 « ءاذيإلا عاونأ نم عون ىأب ءاذيإلا مدع وهو ء قد هل ةرايس وأ ء ةرئاط

 + رظنلا قياضت ةسلج سلجبن الو « ةرابعب هيلع ىدتعيال وههسلج ى هقباضي الف
 مهقانعأ اوولدقو « ىرخألا ىلع مهلجرأ ىدحإ نونثي نيذلاكقن وأ لعفي اك

 .ءامإو ةقايللاو ساصنإلا د ىوذ الإ هكردبال ىسفن ءاذيإ كلذ ىو ء ءالعتسا

 هرطاشينأ هيلع بجوي هنإ ىتح ءرفسلا ف قيفرلاب ىصوأ هنأ اهنمو (ج )
 لاتن ءرثس ف انك ىرددخلا دايعس وبأ لاق دلو « ماعط هل نكي مل اذإ هماعط ىف

 «نلداز ال نم ىلع هب دعيلف داز لضف هعم تاك نم : سو هيلع هللا ىلص ىلا
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 عاونأ نم ددعي لخأو « هل رهظال نم ىلع هب دعيلف رهظ لضق هعم ناك نمو
 هق ريغلا قح كلذو م« انيفكي ام الإ انلأم ى انل سيل هنأ اننظ ىس « كلاملا

 . لاوحألا لك ىف ريغلل اح سيلو <« رفسلا

 دللا لص ىبثلا لاق دقف « راكتسالا مام ةراجتلا ديت هنأ ابنمو عدو

 ىروبتلا ثيدحلا كلذ قو © قوزرم بلاخلاو ءيطاخ ركتملا و: ماسو هيلع

 : ةيداصتقالا تامزألا اميس جلاعت نيرعأ ىلإ هيبنت فقيرشلا

 . نيركتحملال عدار باقع عضوو « راكتحالا نم : امهدحأ

 رظنيال مالاسإلاو + جراخلا نم داريعسالاو قازرألا بلج- : امهناثو

 هسابلا حتفيو + ةمزألا لال هلأل ع ةيضار ةرظن تارقألا ريعست ىلإ

 « ءارقفلا اهلخدي نأ عيطتسي الو « ءاينغألا اهلخديف ٠ ةملظملا قاوسألل
 وه رعسملا نإف اورعستال ٠ : لاق ملسو هيلع هللا لص ىلا نأ ىور كلذلو
 مرح رعستلا نإو < رعستلا ءاهقفلا نم نورشثك مرح اذه لجأ نمو « هللا

 ةجاحال ىلوآلا نو « لقلا نوكي ثيح عرتمم الو + رفولا نوكي ثيح
 . هيف ىودجال ةيناثلا قو ء هيلإ

 .تابكرلا ىلت مرحف « ةفلتخم ًاعويب مالسإلا مرح راكتحالا عنم ليبس قو
 هاه ر كتم دقو ءابب ريشيف عئاضبلاب نلبقملا قاوسألا جراخ رجاتلا ليقتسي نأب

 مثم اهمنع يكلو 3 ةيعطألا ىف تاضياقملا مرجسوا + اهراعسأ ق مكحتيو

 ةدوجلا وأ + حونلا فالتخا ىإ رظن ريغ نم لثمع ةلثم تناك اذإ الإ ةضياقملا

 <« عوتلا فلتخا ولو « ديب ادب لثم ًالثم الإ حمقلاب حيمقلا حابب الف « ةءادرلاو

 ىديأ ق تارقألا راكمحا ىلإ ىدؤي ةضياتملا عيجشت نأل « ةفصلا تفلتتاو

 . اهله ءىش هعم سيئ نم اهليت عيطتسيالف « ةئيعم فئاوط

 بأي ٠:ىلاعتلاقف ء لزانملا لوعد دنع ناذتتسالاب ىموأ هنأ ابلمو (هر

 « اهولشلت الف ادحأ ايف اودجت مل نإف « نوركذت مكلعل يكل ريخ مكلذ

 . « مكل ىكزأ وه اوعجراف اوعجرا مكل لبق نإو « مكل نذؤي ىبح
 © عيتجملا مالسإلا ميظنت سس ؟عمز
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 ىلإ ناسنإلا رظنب نأ نم نم ملمو + تويبلا م رحس مالسإلا رركق كقو

 هموث ةقرغ ىلإ رظن نب هرتس ريقلا فشك نم ىلا حابأو « هريغ راتسأ

 . هنيع أَعْمي نأ هوم وأ بقث نم

 نمؤملا نظب الأو « سسجتلا عنم هنأ ريغلا قح ىلع ةظقاحلا نمو (و )
 نم اريثك !وينتجا اونمآ نيذلا اهمأاياو 1 : ىلاعت لاق دقن «اريخ الإ سائلاب

 : نفع تأ + نطلا بأ ء اضعب يكضعب بتغي الوأ ةوسسجت الو ء مثإ نلا

 : مااسلاوةالسلا ةيلع لاق دقو ؛وهومته ركف تيم هيخأ ملل لكأي نأ مدحأ

 ه اوسسجمت الو !وسسحت الو ع ثيدحلا بذكأ نطلا نإف + نلاو م ايإ )

 . ©( الاوت هللا دابع اونوكو

 عتم هتصاخخ نأو « ةلداعلا ةلماعملا نيد مالسإلا نأ ررقن انإو اذ
 ىحقلادعلا وعادتمالا مكنم رجال وذ :ىلاعتو كرابتهللا لوقي كثالذل و« ءادعألا عم ىبحقل

 9 ىعملاو « ىوقتلل برقأ ره اولدعأ اولدعت الأ ىلع عوق تآلش.

 ةلادعلا مالسإلا ةمسف « ةم“ نيد لكل ناك اذإو ء مهملظ ىلع موق ضغب.

 نم مسملا) : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع درو !دلوع ىدألا منمو

 . ( هديو هناسل نم سائلا لس

 [ هقيفوتو هللا دمحم مث ]



4 1003 

 بابكلا هيلع لمتشي ام تايب

 ةعيرشلا هب تحللاع اع ةيعاوجالا ةساردلل تاقلخا ةبانع ؛ ةيساعتفالا (5)

 ةعبرشلا كلسع ىلع ناكيرمألاو عايجالا ءالع ضعب ءانث (4) عمتخملا ءاودأ
 8 عمتجا تافآل ةعيرشلا جالعبةيعاوجالا ةمدخلا دهاعمةيانع , ىعايجالالفاكتلا ىف

 مالسإلا لبق عمتجا م١

 ةأرملا دقف (5) دييعلا ل دس ةيرصتعلا ةقرفتلا : ىئامورلا عمتجما 22

 ةرسآلا نوئش بارطشضا . ارابك !وناك ولو مهيصخش دالوأآلا دقق !سيصخعش

 . ىيدلا داهطضالا . ءافعضلا ق ءايوقألا مكمن  هداسقو ثاريملا ماظن (9)

 ةفرحتملا تاوعدلا .  ىبايسلا قرسفتلا : ىسرافلا عمتجلا (4)
 : ىرعلا عمتجلا )١١( ىسراقلا كدزم اهأشنأ ىلا ةيعاتجالا ىضوفلا )٠١(

 لئابقلا نيب عزانتلاو « عمسجنلا بارطضا )١( ةيدابلا لهأو ىرقلا لهأ
 دنع هنم راثكإلاو تاجورلا ددعت )١4( ىرعلا عمتجلا ىف ةأرملا لاح (15)

 . هنم مالسإلا دحو « مالسإلا لبق برعلا

 ىمالسإلا عمتجملا (1)
 هتلمتشا ام (15) صوصنلا : ىمالسإلا عمتمأ ملقني يلعلا رداصم )١86(

 ةعألا ىف عمتجلا . رغصلا عمتلا ةرسآلا 107 ةيلاملا تالماعملا هيلع
 ةيعاوجالا فادهألا  نيدبحلا لمع (؟9) ىلاسنإلا عمتيعاو صوصتنلا (18)
 هتنارافكلا 2519 ىسفنلا بيذبتلاو تادابعلا : دارفألا بيدهم ؟0ةعيرشلا قف
 أ رجلا نالعإ عنم  ءايحلا . ةيعايجألا لئاضقلا ةيعايجأالا اهراثآو

 .تثوكسلا (؟8)ركتمل نع ىبألاو فورعملابرمآلاب لضافماعىأر نيوكت (75)
 قالخألا : ةيعاتجالا تاقالعلا 0749 هبقاوعو فورعملاب رمألا نع

 نيب قرف ال (55) ةيئاسنإلا ةماركلا (؟0) قاسنإلا عمتجملا ءانب ىف اهرثآو
 ف ةيوستلا (؟8) ديبعلا ماركإ (؟ا/) ةماركلا قاقحتسا ف سنجو سنج
 ق هددشتو رمع - دئاقعلا ق هاركإإلا عنم (78) ناسنإلا ىنب ناب ةماركلا

 . ةيناسنإلا ةماركلا عار
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 ةبوععو ىرقلا ةبوقع 61) ةينرناقلا ةلادعلا : امعش  ةلادعلا :)
 باقعلا ىق ةيوستلا (9) ىامورلا نوناقلاو مالسإلا نيب ةنزاوملاو فيعضلا
 مالسإلا لظ ىف ملسملا ريغ (”#) ةيعرلا رغصأو ةلودلا سيئر نيم

 عزم (ا"ال) امهرم ةلاستساو ىتغلاو رقفلا من0 + ةيعامجأالا ةلادعلا عمو

 لمعلا مركت *5) رقفلا جلع قرط مم) لالا توافتلا بيسي تاقبطلا

 . ىعامجالا لفاكتلا ليوم ني زجاعلل ةايعللا ليهست(5 *) ص رفلاةئيبن - ىوديلا
 : ىلاسنإلا نواعتلا (47) دهعلاب ءافولا  ابيبوجو : ةيلودلا ةلادعلا )4١(

 ةمآلا ىف فئاوطلا تواعت (44) نأ ريا نيب نواعتلا ل ةرسألا ىف نواعتلا

 مالسإلا برح (48) نواعتلاب اهلصو بورخلا (490) ىلودلا نواعتلا 4هز
 ىعاتيلا صيصخم (20) ةرسآلا ىف ةدوملا : ةدوللو ةحرلا (694) ابتادعو

 ءانثأ ىف ةدوملا (2؟) نيدلا فالتعتا دنع ةدوملا (69) هبيسو ةمحرلاو ةدوملاب

 : داسنلا عفدو ةحلصملا (84) ةصاخ ال ةماع مالسإلا ةحرال هبيورخلا

 حلاصملا نم هيلع ةظفاحملا ىلإ مالسإلا وعدي ام (8+) عمتجملاو ةمفنملا بهذم

 ىلع ةظفاغلا (50) لقعلا ىلع ةظفاحلا (ه5إ) لستلاو سفنلا ىلع ةظقفاحما مهمل

 ,. لالا لع ةلكفاممإ ىو نيدلا

 ةرسالا 0599

 ى ةرسآلا رثأ (514) جاوزلا ىلع مالسإلا ثح : ةيجورلا م

 ةداعسلا (55) كلذ. ىف ةيملعلا براجتلاو « ًايسفنو ةيمسج لسنلا نيوكت

 رايتخالا نسح ةرورض : جاوزلا ىف راسيتخالا (55) . جاورلا ىف
 (ا8) هريغ الو ىبسحلا رهظملا ال ىسفتلا بلاخلا ةسظحالم بوجو (0190)

 طورش (59) ةولخخ ريغ ىف ةبوطخلا ةيؤر ىلع مالسإلا ضيرحت : ةبطقلا
 لآم )7١( دقعلا متت نع لودعلا زاوجو ةينوناقلا ةيحانلا نم ةبطخلا  ةبطخلا

 . لودعلا دعب ةبطخلا رارضأ نع ضيوعتلا (0/0) لودعلا دنع ةبطحلا اياده
 حصيال ياللا تامرخا (/7) ةقيثولاو دوهشلا روضح- : جاوزلا دقع )١/(

 . ةرهاسملا بيسب تامرغإ قةبارقلا ببسب تامرخأ  نهماسقأ - نهجاوز

 تاجو زلاددعت_تيقوتلا ليبس ىلع تامرها  ةعاض رلأ بيسي تام رمل امابا#و

 درفملا جاوزلا (/8) ددعتلا زاوج طورش (/4) مالسإلا ىو ةيلهالا ىق
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 طوبع  هراشمو تاجوزلا ددعت دييقت (ا5) ددعتلا ةكح  لثمألا وه
 قوقح (0/8) نيجورلا قوقح  جاوزلا دقع راثآ مالال) ددعتلا ةبسن

 دقعلل رثأ رهملا (39) اهجوز ىلع ةجورلا قوقح (0/9) هتجوز ىلع جوزلا
 ةولخلتا . ريملا ىف هرثأو لوحدلا لبق قالطلا ما هتمص ىف ًاطرش سبلو

 قاقحتسا ببس  ةقفالا (88) رهملا نآيض  رهملا ضبق (م9#) ةحيحصلا

 رسعللا ةجوز ةقفت (88) ةققنلا نيد (88) اهريدقت (84) ةيجورلا ةقفت

 دنع طايتحالا عمان دقعلا لبق طايتحالا  ةيجورلا ةايحلإ ةيامح عكر

 هنوك  هتيعرش بابسأ سم قالطلا يور ةأرملا ةيصخش لو فالتخالا
 ةوعدلا (417) ىنلا هعرش ىذلا قالطلاو + ىسشنلا ديقتلا (412 لجرلا ديب

 ءوس مدعم ديفت قالطلا تاءاصحإ اهبساسأ نالطب  قالطلا دييقت كل
 تاقلطلا ددع (44) اهعفني امث رثكأ ةأرملا رشي دييقتلا 489 ةرثكب هلامتسا
 علخلا (45) ىعجرلا قالطلاو نئابلا قالطلا (48) قالطلا ماسسقأ لس

 . ةدعلا (ةمى) قالطلا نيع - ةأرملا ديب ةمصعلا ثوككت (40)

 دالوألا قوقح (44)
 ةلاضملا نس غ009) اهطورش -- ةناضحلا نركت نمل ا ةلاضحلا (45)

 س سفتلا ىلع ةيالولا )1١( اهاندأو اهالعأ ؛ ةريغصلا ةيبرت تاجره )٠١١(

 هيبأ دي نم لسفطلا عزاب ىم )٠١7© سفنلا ىلع ةيالولأ قح هل نم
 : درشتلا )1١07( ًانوناق دقفت ىتمو ع ىلو لك ىف طرش ةنامألا )٠0١5(

 ء سفنلا ىلع ىلولا لامشإ وه هيف ىرهوجلا بيسلا )1١9( : ءيايسأ
 دادغإ )١1١( هرصانعودرشتللىلاقولا جالعلا(١١1) عقاوتاد رشتلا جالعع4١٠)

 : لاملا ىلع ةيالولا غ1؟) درشتلا نم ىناقو جالع رظعأ لمعلل ناسنإ لك
 لاملا ىلع ةيالولا ٠ هتعلاو نوئخلا )١14( رغصلا  ىلاملا رجلا بابسأ

 ةلفغلا ىذو هيفسلا ىلع ةماوقلا (915) هتيالو ىدمو بآلا سل نوكت نأ
 نيذلا دالوألا 019) مل ةيئاضقلا تادعاسملاو تاهاعلا ووذ 118
 ةددشملا مالسإلا اياصو )١7١( مهع قفرلا ل مهماسقأ : مهل ءابآ ال

 نيمأ ةياعر تحنو أجلم ىف لفطلا عضو نيب ةنزاوملا (181) هببسو ىناتيلاب
 ىئاتيلا ىلع قافنإلا 7+١ ىباتيلا لاومأ ىلع ةظفاحما (5١؟) هسفن ىلع
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  ىبتلا ةيوامسلا نايدآلا مرت )١55( برعلا دنع هنعرات : ىببتلا (1؟8)
 نما ةبسالاب ىبتلا نع ضيوعتلا 01759 ىثبتلاو بستلا (078) هيابسأو
 هطقتلي نم قوقح : ءاطقللا (010) ام نوقحلي رسآلاب توكي مه ءابآ ال
 ماظن  ثاريملا (1“) طيقللا ىلع ىلولا )١85( طيقللا ةققنا ح71)
 هتافو دعب فرصتي الف هترساأل قوتملا لام لعج مالسإلا ىف ثارملا

 نادقم معيزوتلا ىف ظحالبو برقألل ثارملا ىطعي )١84( نلثلا ىف الإ
 يف هعيمجم ىلإ ال هعيزوت ىلإ ثاردملا ىق هجتي مالسإلا (198) ةجاملا

 ق ثراؤلا عا"ا) ثارملا ىف مأألا ةبارق ماربحا (5#8) دحلاو ثراو

 ةكرتلا رادقم الإ هيلعةيلاملا تابجاولا ثريالو ءاتيملا قوقح ثري مالسإلا

 ىهقفلا لصألا ع1و) ايطورشو اس اهعضوم : ةيجاولا ةيصولا )٠8(
 . ةبجاولا ةيصولل

 ىعايجالا لفاكتلا 454)

 ةلاجإ اهماسقأو « مالسإلا ىف ىعاتجالا لسفاكتلل عيبانيلا (121)

 ةبجوملا ةبارقلا ىدم ىف ءايقفلا فالتخا  براقألا تاقفناس )١44( ١

 ةققن بوجو طورش ه اهب لمعلا حج رتقا امو 3 لمعلا هيلع ام 157 ةعشتلل

 هيلع بج نم راسي )١44( هعاوتأو زجسعلا طارتشا ببس )8#١4( براقألا
 هبجن عورفلاو لوصألا يف ةقفنلا )١842( ةيأرقلا نم نيرسوملا ددعت ةقفنلا
 ىغ بيرق زجاعلا ريقفلل نكي مل اذإ(145) مكح ىلإ جاتحت الو نيدلا فالتخا عم

 , ادع دخأ يعامجالا نايضلا نوناقغ؟410) لاملا تيب ماسقأ- لاملات يي هيلع قفنأ

 .لاملاب ةاكزلا نامت )١48( اهعمجل ىلا يع ةلودلا  ةاكرلا ل« 31

 ىلا لاومألاماستأ (151) اببف بجت ىلا لاومألا )16١( هيف تبجو ىذلا

 مسق لك ىف اهطورشو )1١59( ةاكزلا اف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عمج

 نكت ملو « انرصع ى ةيمان لاومأ )١64( ةاكزلا هيلع بجن نم )١68(
 امف ةاسكز صضرف  رئاعلاو مئاصملا ء ىهققلا دايتسالا رصع ق ةيمان

 سس انرصع ق ةاكرلا ماكحأ قيبطت )١84( ةاكزلا فراصم ل ساسيقلاب

 اهعج (152) اهقيبطت ىلع ثحلا ىف ةيعامتجالا تاساردلا تاقلح ديدشت

 ةريغصلا تاعمتجا قا ىعامتجالا لفاكتلا -»# م9909 ةيلعأ ناجلب
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 راوخلا قوقح  ىرقلاو ندملا ىف لفاكتلا  ةليبتلا ىف لفاكتلا 951

 ةيعارزلا ىضارألا لالغتسا قرط 1580 نراعتلا  ةاعئاؤلا يدعو

 قكت ال ةاكرلا نأ نيبت اذإ مالسسإلا هررق ام  ةيرقثا لهأ نواعتو

 تاقدصلا )١56( ةمزاللا تاقدصلا تارافكلاو تاقدصلا - 5 654١

 لشمأ 59 روذلاو تارانكلا (055) اهلع مالسإلا ثحو ةيرايتخالا

 ماكسالا ىف هيف هسوتلا : فقولا )١58( تاراقكلاو تاقدصلا عمجل قيرط

 ايروسو رصم ىف لهألا قفقولا ءاسغلإ (1594) ىريخلاو لهألا فقولا
 . رصم ىق ىرلا فقولاب عافتتالا قيرط 419701

 ةيعايجالا تاقالعلا (4191)

 . ىلرألا ةلحرملا . اهلحارم . اهرصاتع : ةيمالسإلا ةيبرتلا (107)

 ميلعتلا ق ةيرطا (115) ةرصخألا ةلحسرملا (؟الع) ةيلاغلا ةلحرملا 914!

 ىق ةيرسسملا غ48) ذيمالعلا بيدأت (9994) ىعيبطلا بانعنالا عجامال)

 اهدييتت غوسي ىبه + ةيرخلا رصانع « ةيرخلا ىبعم ةقيقح : مالسإلا
 مالسإلا ةياس (1817) اهرصانع - نيدنلا ةيرحح  ةيصخشلا ةيرخلا (185)
 ةيرح (1837 ىأرلا ةيرحا (185) . نيدتلا ةيرح (18*) رصانعلا هذه
 ريصملا ريرقت )*١4( ةيسايسلا ةيرحلا (185) فرصتلاو لمعلا
 . ربغلا قح ةاعارم (991)



 22002 دا جد ع حد جرا ع
 ةرسهز وبأ دمحم خيستلا مايالا تاغلؤم

 ىقبتس ىذلاو هتاعوسسوبب ةيهتفلا قبتكملا ىرثأ ىذلا ليلجلا ملاملا
 سلا ةيصقلا تافلؤإ! كط ىمالسالا هقنلاو ململا ىف هجاهو ةلمش هاركذ
 «ق هدمب نم ءايلعلا هب ىدتهي ارانب نوكتل هذيا ىلامتو هئاحبس هللا اهيعو
 . البلا هقنلا ةيسارج
 ةيمالسالا ةدحولا سس 18 نيتسلجم ف نييبثلا ماك سل ١

 لدسصلا مقيراق ٠ 5 ( ءازسجا ةنالث)
 دقعلا ةيرظنو ةيكلكا م ٠ ( نارقأل ) يىبربكلا ةرجعمللا ب ؟
 ةيصولأ نوناك حرش دس 15١ , ةفيلح وبأ مس ل
 جاوزلا دقع يف تارقاسم ل 5؟ مليثح نبأ م م . افقولا ىف تارضاحم سم ؟؟ ككلئاسم سل 1
 نايدالا تانراقم س «سا دسيز مامالا مسا # ةينارصللا ىف تاوضاحم ب 1 يمئاسنتلا د 5

 ىسقتلا ىتع ةيالولآ دس ٠ قياصلا مامالا ب ٠ لسنلا ميظنتو ةرسالا ميظنت مس 55 مزح نم و "رم مس عمتجمللا مالسالا ميظنت سا ؟إ/ ماسالا ىلا فوصل عع 0| ةييبيت نبأ م
 ل مالسالا 7 مالسالا ىف ةبوقمتا ل 5 د لق ةيلودلا تاقالا تا ل إو  ىمالسالا هقفلا ىف ةميرجلا ب ١
 5 السسألا عيتجملا 3 ( دحآو دلجم ىف نآزح ) مالسالا ىف ىعامتجالا لفاكتلا مس ؟؟ ةيبالسالا بهاذملا خيرات دس *1١

 لظ ف مالسسالا ةيصخشلا لاوحالا ل ؟؟
 ةييالسالا ةدصملا 2-5 ثيراولاو هاك رتث؟ ماكجأ 0-86

 ايرثأ ىف كثوحب س 0 هققلا للوصأ سس 8
 ةياسسطخلا
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 هشاهتاا عوق و“ اروح ىربلم اا
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 أنعورت رع انكار متلشم عير فلو
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 وم رس وتطل اتم

 : رصد ةنيدم عرف

 ةمضلامراجعلا يباع ىلا 952

 * 118 غ8 تال ةسمالا
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