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 رورش نءهللاب ذرعتو « هيلإ بوتنو ؛ هرفتتستو « هنيعتسنو هدمحن هلل لمحلا نإ

 « هل ىداه الف للضي نمو « هل لمضم الف هللا دم نم « انلامعأ تائيسو انسفنأ

؛ نيمملامال ةمحر ثعب ىذلا دمحم انديس ىلع ماللاو ةالصلاو
 اوئاك نيذلا هباصأ ىلعو 

 ىبامصأ و مالسلاو ةالصلا هيلعلاق اك مب ىدتقيو مجبل ىدتم « ىدملا مالعأ

 .؛١ ميدتها ميدتتا مهم ب موجنلاك

 ىتشرزأ « ةيمالسإلا بهاذملا ق ًاياتك بتكأ نأ ىلإ بلط كقف ع دعي امأ

 ةرهاظو 0 ةفراأم ةبيرق نركت ىتح لئاسملا بعص ليلذتو « ريسيتلاو ةلوهسلا هيف

 راودألا فرعتر ؛ اهمهفو اهناميتسا ىف ًارسع نيفقثملا ةماع دج ال ثيحم 2 ةفرشكم

 . ةيمالسإلا بهاذملا ركفلا

 3 ءاجنالا فلتم خانم أخل ةيمالسإلا بهاذللا نأو

 ثالتخالا نكي ملو « ةديقعلا لوس تفلتخا دق ( داقتعالا ) ىف ٍبهاذم اف

 كالتخا ارح ىرج ىتلا لئاسملا نم اهريغو رابتخالاو ريجلا ةلأسك « ابل ىف

 « ةيمالسإلا ةديقعلا بابل وهو « ةينادحرلا لس ميمجلا داقتعا عم مالكلا ءاملع

 . ]1 ةلبقلا لهأ نم دحأ هيف فلتمال

 زكذنو « ةفيلللا رايتخا لوح فالتخالا# ( (ةئابلا ى ُبهاذم امو

 . ةقرف لك جابمو « ةفلتخلا قرفلا اذه ىف

 تليبو « ضعي عم ميضعب سانا نيب ةقالعلا تمظن ىتلا ( ةيهقفلا بهاذملا) ابمو

 .. اذكهو « ةئسلاو باتكلاب تعرش ىلا تادابعلا قبرلاو دبعلا نيب ةقالعلا

 زاجبإلا ىخوتتس كلذلو « بتكىلإ جاتحم تاعوضوملا هذه ىف لوقلا ليصفن نإو

 نع ثيدحا ثحبي امسقثحبلااذه نم لوألا باتكلا انصصخف « « ليبستلاو ريسهتلا عم

 5 ةيهقفلا بهاذملا خي راثىضرعلهنم ىناثلا باتكلا انصصحخخو « ةيدتعلاو ةيسايسلا "مادا

 هيأإ عرضنو « ليبسلا ءاوس لإ ىداملا رهو « ٌقفوملا وه ىلاعتو هناحبس هللاو

 . ريصنلا معئوملووملا معن هنإ © اندوع امك قبفوتلا انحنع نأ ىلاعتو هناحبس





 رت وي

 نم ةقيقح لوح ممنارآ ىف سانلا فالتخنا بايسأ نيبت ديهلا اذه ىق - ١

 رومأ كاردإ ىف ةيركفلا مهجهانم ىف نيملسملا فالتخا بابسأ نين مث « قئاقحلا

 « اهركتي نأ ًادحأ مسيال ىتلا « ةررقملا ةتباثلا هتقيقد ىف اوتفتاذإو . مالسإلا لوح

 . 1 اهف اوفلتخم نأ سانلا عسيالو

 : سانلا نيب ىركفلا فالتخالا

 ءاملعلا ناك اذإو . مهريكفت ىف نوفئاتمم سانلا نأ ةتباثلا قئاقحلا نه نإ

 نأ دبالف « نوكلاىلإ ةيفسلف تارظن رظني.ذخأ هتأشن تقو نم ناسنإلا نأ : نولوقي

 فالتخاب سائلا ىف فات تارظنلا كلت اهرشت ىنلا ةليخألاو روصلا نأ لوقن

 ةيندملا ليبس ىف تاوطتش ناسنإلا اتش اكو ؛ مهماجعإ ريقي امو مراظنأ هيلع عقت اه

 ةيفسلفلا بهاذملا فالخلا اذه نم تدلوت ىح ٍفالتلا تاجبرف ثعستا تاراضنلاو

 , ةهلتخملا ةيداصتقالاو ةيعاتجالاو

 ق ىهين« عيطتسنال دودح  اهعضشنو فالتخالا بايسأ ىصحت نأ انلواح- نيلو

 : انف اهءاصحإ لؤاث نأ ريغ نم اههثعب ركذنلو . ةريثك ةقيقحلا

 : هلاذ ى عوضوملا ضومع
 "٠ اماذ ىف ةضماغ تاعوضوم ةساردل نامزلا مدق نم ةفسالفلا ىدصت دّقل ب «

 ؛ هرظن هيلع عقي ام ىري لكف « ةفاتُع اهمهف قرطو « ةديعم تسيل ايكاردإل ليبسلاو

 سبلو « اهعومجم ى نوكي باوصلا لعلو « هتركفو هتريصب هيلإ هيدهتام كرديو
 اهداحلا ق ..

 :.ز) نرطالفأ 1 لاق دّملو

هوئطخأال و ههوجءو لك يث سائلا هبصي مل قحلانإ»
 باصأ لب 4 ههوجو لك 

 هنم ةحراج» مهلك ذخأو « ليف ىلإ اوقلطنا نايمع كلذ لاثمو . ةهج ناسنإ لك

 ةريدتسم ةليوط ليفلا ةقاوث نأ لجءرلا س٠ ىذلا رمخأف , هسفنن يث اهلثمو ء هديب اهسجف



 د اهلا

 ةيبارلاو « ةيلاعلا ةبضحلا هبشت هتقلخ نأر هظلا سم ىذلا ريخأو « ةرجشلا لصأب ةيبش
 مهم دحاو لكف « هرشئيو هيوطي قيقد طسبنم هنأ هنذأ س م ىذلا رخأو . ةعفت رمل
 ايف لهجلاو طحلا ةيلع ىعدي و: « هيحاص بذكي لكو 0 كردأ ام ضعب ىدأ دق
 الدللاو بذكلا ىلإ رظناو « مهعمج فيك قدصلا ىلإ رظناف « ليفلا قا نم هفصي

 . , مهقرف ىتح مهلع لخد فيك
 الك "نإ نوكي لب « هتاذ ىف عوضرملا ضرمخلال فالتخالا نركي !ه ًاريثكو

 .ناك كلذاو « دحاولا عوضوملا قف امهر ظن فلتخاو ءرخآلا رظن ةهجو فرعي /نيفلتحا

 . (1 عازن لك لطب « عاااعضوم فرع اذإ ) :لوةي (طارقس)
 | : ةجرمألاو تاوبشلاو تابغرلا فالتخا
 .هتابغر نإف « تاورشلاو تابغ رلافالعخا سانلا نب فالتخالا بابسأ نمو - 4. .
 لاق دقلو « ةيسفنلا تاعزت طبع ىف كردي لكو ؛ ةنياعم مهنجزنأو ممءارمأو سانا

 :' ( ازوئيبسا )
 ىلوتست نذإ ةبغرلاف « (انت يصب ال : ةحيلم ءايشألا انيرت ىلا ىه ةبغرلاذإ )

 : راكفألاو ءايشألا ىف حبقلاو نسما سايتم لع

 : ( سميج ملو ) لاق دقلو
 .فالتخالا انهو « ةيرشبلا ةجزنألا نيب مداصتل خيرات وه ةفسلفلا خبرات نإ )

 . ( ةكحلاو نفلاو بدألا ناديم ىف نأش آضيأ هل ةجزمألا نيب

 ٠ هاجئالا تاليخا

 ةايحلا َْك سانا هامشاف , هاممالا تفالعرما سانلا نب فثاللمالا بابسأ نمو 6

 41له ىق ةرئاس هؤارآ نوكتو « ههاجتا بسائي اريكفت عون ىلإ هجتم لكل لعجم
 : ماقملا اذه ف «ثلاثلا ءرزجلا ى , اهصلإ نارخإ لئاسر ه ءاج ,دقلو » هاجالا

 عئانصلا لوصأ بسحت كلذ لك + نونفلا ةريثك « عاونألا ةفلتع تاسايتلا ٠
 سايقو 3 ءايطألا تاسايق هبشتال ءاهقفلا تاسابق نأ كالذ لاثم ؛ اهيناوقو مولعلاو

 هبشت نعفسلفتملا ٠:تاسايقالو 2 نيملكتم لا الو نيرحنلا سايق هبشو ال نييجتنملا

 مه اسايق هبشت الو (؛ نيلدجلا هبشتالنعيفطنملا تاسايق اذكهو : نييلدجلا تاسايق 1
 ,.. ! تايملإلا الو ٠ تاييبطلا ىف



 هاه

 « ملع لك لهأل ىتلعلا هاجتالا فالتخاب فلتخت ةيركفلا ةبقألا تناك اذإو

 « مهريغ عم سايق لك لهأ فلتنع نأ ديالف ٠ ًاداو ةساردلا عوضوم ناك اذإف..

التخالا كلذ نمو « هملع جاهم ه ريكفتب كعبي لك ذإ
 ءايمفلاو مالكلا ءاملع نبب ف

 ١ جابملا ىف فالتخالا هيس ناك مهيب فالتخالا نإف « نآرتلا قاخ عوضوم .ق

 ةسيقألا ءارو نوقلطني مالكلاءاملعو . طق ةنسلاو باتكلا ىلع دمتعت موسيقأ ءاهقفلاف

 . ةدرحلا ةيلفعلا

 : نقباسلا ديلقت

 رظني نأ ريغ نع « ممتاكاحمو نيقباسلا ديلقت ثالخلا بابسأ نمو - 5

 مههجوت سانلا سوفن ىق ةلفلغتم ديلقتلا ةعرن نأو « ةدر#ث ةياقع ةرظن نردلتملا

 س لايجألا رورمب ةسادق تيستكا ىلا راكفألا ناطلس نأو « نورعشي ال مو

 « اهريغ حبقو ابسح نايل نيهارب عضو ىلإ لوثعلا مفدتف ؛ بواقلا ىلع رطيست
 صخش لك نأل ةجتنملا ريغ ةلداحملاو فالتخالا ىلإ كلذ عقدي نأ ىعينطلا نموا

 . | رعشبال ثيح نه فالسألا دويقب دنصم وهو شقاني
 ىلإ هعفدت صخشلا اهدلتب ىتلا ءارالا ةيسدق نإف ءبصحنلا ديلقتلا نع أشني هنأو

 ا ١].. ديدشلا فالتخالا ناك ديدشلا بهتلا ناك ثيحو عاام بصعتلا

 نم عوضوملا كاردإ مدع نأ أثني © باصعألا فعض نم أعني اك بضعالاو

 نوكيام اليلقو ... هئم دحاو بناج ىلع الإ هركفو هلت حتفيال ذإ « هبئارج- لك

 6. ! ناعإلا ةرق بصعتلا بيس

 : كرادملا فالتخا

 ىلإ كفني اماهنف « كرادملا توافت نع هارث ام  فالتخالا بابسأ نمو بال

 ابنمو « مهوأا هيلع رطيسي ام امو « هدنع فهتيو أهم . طيحت امو « ةقيةحلا

 ىثنت ماهوأ مهلع رطيست دق مهسفنأ ءالعلا نإ لب « ةماعلا ىلع ةروصقم ماهوألا

 . اهيجو لع قئاقحلا نوكرديالف 3 .مه رثاصب

 : « افصلا ناوخإ لئاسر» ىف ءاج دقلو '

 روصتلا مب ذب ( ئييفلا قيلد ؛ ليختلا دج نوكي سانلا نم ارك دجن كنإو :
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 نم ًاسفيأ اذهف « سفنلا ىهاس بلقلا ىعأ نهذلا ءىطب نوكي نم مهمو « ًاروكذ

 تفلتخا مهناكا ردإ تفلتخخا اذإ هنأل « بهاذملاو ءارآلا ىف ءاملعلا فالتنا بابسأ

 0 .. كالذ بسحم مهاداقتعاو مقارآ

 كلشالب ببس لوّقحلا مئابطو « كرادملا فالتخاف : هيف بيرال قح كالذو

 « ةفطاعلا هيلع رطيست ًايرعاش القع نأ روصتي له « لوقتعلا هذه هيلإ ىبنتام فاالتخا ىف

 ًاطير جئاتنلاب بابسألا طيري ىضاير ىطنم لقع عم « عوضومل هتسارد دنع قفتي

 . ؟اكع 57

 : ناطلسلا ابحو ةسايرلا

 ؛ ةيسايسلا جهانملا ىف ًاصوصخو « فالتخالا بابسأ نم ًاضيأ هذهو - م

 ةثعبلم ىه « مكحلاب قلعتت ءارآ ىلإ نوبتني ناطللا ىف نوبغري نمي نيريثك نإف

 وعدي يف“ نوصلخم م أ ميلا ليم ى هد اهلل 53 ّق نوعفدئيو 4 ةصاخلا ممابغر سس

 وأ ةيموقلا ةبصعلا نوكت دقو « باوصلاو قولا نش وه هتولوتي اهم 5 ؛ هيلإ

 8 ناطاسلاو ةسايرأأ بح 2 : ةليئاد ىفهو 3 فاليشالا َّى ًايبم» ةيرصتعلا

 نونلعيو ؛ ًاعاندنا هترصن ىف نوعفدنيف ؛ هيلإ نوعدي راصنأ عكاخل ن وكي دقو

 نأو . قملا وه هيلإ نوعديام نأب موسفنأ نوعدمم دقو ؛ عافدنالا اذه ىف هءارآ

 : هنع ىور امف تلي ىنلالاق دمتلو ع سانلا لع سائلا رطخأ نم وه بنصلا اذه

 . بلقلا مكح ريغ ناسللا ملع قفانم لجر ىّتمأ ىلع فايخأ ام فوخأ و

 . ؛ ! هليج مهاضيو هنايبو هتحاصفي يه ريغي

 « تاعوضوم نم نوسردي ايف سانلا نيب فالتشالا بابسأ ضعب هذه - 8

 ىتلا فالتخالا بابسأ نم ةلمجلا هذه نإو . مماسارد ىف جئاتن نم هيلإ نوني امو

 . هيف فلتعام لك قف ةرهاظ ى *و ؛ عوضوم نود عوضوم الو « ملقإب فاتخن ال

 ! مهئارآ ىف نيملسملا فالتنال ةصاخ بابسأ ع كاتهو



 نيملسملا فالتخإ تايسأ

 لبقو « هقفلاو ةسايسلاو داقتعالا ىق بهاذم ىلإ ارفلتخا دق نيملسملا نإ ٠

 : نيرمأ ررقن نأ بحب فالكل بابسأ نايب ىف ضوخم نأ

 ةينادحو ققالتخالا نكي ملف « نيدلا بل لوانتي مل فالتخالا اذه نأ : امهلوأ

 لزن نآرقلا نأ ىث الو « ملسو هيلع هللا ىلص#للا لوسر ًادمحم نأ ةدابشو « ىلاعت هللا

 رتاوتم قيرطب ىوري هنأ ىف الو « ىربكلا ىنلاةزجعم هنأو « ( ريدقلا ىلعلا هللا دتع نم

 تاواصلاك ضئارفلا لوصأ ىف الو « ليج دعب اليج اهلك ةيمالسالا لايجألا هتلقن .

 ةرابعيو . تافيلكتلا هذه ءادأ قيرط ى الو « موصلاو جدلاو ةاكزلاو سمللا

 ةرورضلاب نيدلا نم ملع رمأ ىفالو مالمالا ناكرأ نم 'نكر ىف فالعللا نكي مل ةماع

 فالتخالا امنإو « ثا ربملل ةماعلا دعاو لاو « ةتبملا لكأو « ريزتللاو رمدللا ميرحتك

 . ةماعلا لوصألا الو ناكرألا سمت ال رومأ ىف

 «دئاقعلا ضعب لوح فالتخالل ةبسنلاب رش بيرالب فالتخالا اذه نأ: ىناثلا رمألا

 : تلاق اهنأ« شحج تنببنيز » نع ٠ ىراخبلا ١ ىور كلذلو . ةسايسلا لوحو

 ليو « هللا الإ هلإ الو : لوقي هيجو ًارمحم مسو هيلع هللا لص ىبلا ظقيتسا

 نب ىرجي ام ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ريشيو «' برقا دق رش نم برعلا

 3 هدعب نم فالخ نم نيملسملا

 : لاق ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ ىوريو'

 ىلع ىراصتلا تقرتفاو « ةقرف نيعيسو ىدحإ لع دوبلا تقرتفا و

 ةص ف لا دالك قو رق نس لع أ ةقرف نيعبسو

 هباتك ىف لبقملا لاق دقلو . ةفلتخ تاياور ةذعب ىور ىذلا ثيدحلا اذه

 : «٠ خماشلا معلا »

 ابضعب دشي « ةريثك هتاياو ر ةقرف نيعبسو ثالث ىلإ ةمآلا قارفا ثيدحو و

 . 6 ٠٠١ ! هانعم لصاح ىف ةبير بتال ثيحم اضعب

 فالتخالا نأ ررقث نأ بحجب هنإف ًارش هتلمج ىف دئاقعلا لوح قارتفالا ناك اذإو

 ةقيمع ةسارد ناك لب « ًارش نكي ملةنسلاو باتكلا نم صن هب ءاجام ريغ ىف ىهقفلا



 هس از[ ب

 ةفالخ ناك لب آقارتفإ نكي ملو « ةسيقأ نم امهم طبنتسي امو ةنسلاو بانكلا اعمل
 هقفاويو « رخآلا هيّقَلا هيلإ لصو ام نسحأب هيقف لك نيعتسي ناكر ءرظنلا قف

 . عورفلا ىف ةباحصلا فالتخا هرسي ؛ زيزعلا دبع نيرمحو ناكو .! هفلاخم وأ

 ش : لوقيو

 ناكل احا رالوق ناكر هنأل « نوفلتخمال لَم هللا لوسر بامسأ نأ بجأ امو
 ع 9ةئس ناكل مدحأ لوقب لجو ذأ ولف ءمهم ىدتقي ةمئأ مه :أو < قيض قف سانلا

 مهكرت دقو« لَو ىنلا دعب نرململا فلتخا اهم : لئاس لأسي انهو 01

 « ًادبأ ولسفي .نل هب ارذخأ نإ ام مهف كرتو ؟ اهزابلك اهليل ةحضاولا ةجحملا لع

 .,؟ هلم هلوسر ةنسو هللا باتك مهف كرت دقف

 : نامدق فالتخالاو ؛ ةرثك تناك فالتخالا بابسأ نأ كلذ نع بارحلاو

 ةمأآلا قرف' دق فالتخاو « ًاديدش اهئيب اهسأي لعب مد 2 ةمآلا قرغي مل فالتخنا

 . مكحلا نرئش رئشو ةسايسلا ىف فالللا وهو « امتدحو بهذأو

 . هيعونب ثالكلا بابسأ سعب ركذنلو

 : ةيرعلا ةيبصعلا
 « ةمألا رمأ قرف ىذلا فالللا رهوج وه لب فالللا بابسأ نم هذه -

 ةفيرشلا ةيوبنلا ةنبلاو ميركلا نآرقلا صوصن ىف ةيصعلا براح دق مالسإلا نإذ
 :؛ىلاعت هلوق لثم نم

 ٠ اوف راعنل لئابقو ًابوعش مكانلعج و ىنأو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اسأي « .

 : يي يتلا لرتد
 « بارت نممدآو « مدآل مكلك : لو ملوقد ١ ةيبصع ىلإ اعد نم انم سيل د

 . : ىرقتلاب الإ ىمجعأ ىلع ءؤرعل لضن ال

 اه زاغتخا رمتساو تاحضاولا تانيبلا هذ م عي ىنلا رصع ق ةيبصملا تفتخا دقو

 « ةفينع ةبحل ةيرقددهع رخآ قف تشمبنا مث منافع نب نامع و ديشلا ةفيلكلا رصع ىلإ

 . 11 نم عس ىطاثك ماسعالا (1)
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 م الرأ « نيمشالا» و« نيومألا ٠ نيب فالتخالا ىف رثأ هل اهتاعبنا ناكو
 بعذم ابن رشتنا ىتلا لئابقلا تناك دف « مهريغو ١ جراوخلا و نيب فالتخالا
 لل 2 عازتلاو 03 ةيرضملا لئابقلا نم ال « ةيعب رأا لئايقلا نم . جراوملا و

 0 ل قر يكس « هافعأ مالمإلا هاج املف لهاا رصعلا ق فورعم نيرضملاو

 . « جراوخلا د

 : ةفالخلا ىلع عزانلا

 نم فرعن : ٠ ىمايلا فالقلا تئدحأ ىتلا ةيرهوجلا بابسألا نمو ل 1
 فالخلا نم عونلا كتالذ ثعنا دقو « هتمأ مكح ف للي ىلا ةنالخع ىلوأ توكي ىذلا

 نحتف انرصنو انيوآ نحن ': « راصنألا » 'لاق دقف « ةرشابم ِوَليَي ىنلا ةافو بقع
 «راصنألاو نامبإ ةرق نكلو .قحأ نحنف قبسأ نحن : نورجاهملا لاقو « ةفالخلاب قحأ
 لوح كلذ دعب تاقالخلا: تدتشا دقو « رثأ ىأ هل رهظي لو « الخلا تمح
 دالوأ نم نوكي مأ ؛ ءاعمج ٠ شيرق ٠ نم نوكيأ ؟ ابي قحأ نوكي نم : ةفالخلا

 تيبو « ليبقو لببق نيب قرفال « نيعمجأ نيململا نم نوكي مأ « ةصاخ ىلع
 هللا دنع مكمركا نإ ه٠ : لرمي هللاو « ءاوس ىلاعت هللا مامأ عيمجلاف ؟ تيبو

 نوسلسملا مسقنا اذكهو «ىرفتلابالإ ىمجعأ ىلعىب رعل لسفف ال : لرقي ىنلاو «مكاقنأ

 . رخخأ تاعامجو « ةعيشو و ؛ جراوج » ىلإ

 : مالسالا ىف ميضعب لوخدو ةعدقلا تانايالا لهأ نم نيردكل نيململا ةرواجم
 مالسإلا ى لخدف « مالسإلا ىف ةميدقلا تانايدلا لهأ نم نو ريثك لخخد س 14

 مهتايد ن . ةيقابلاةينيدلا مه راكفأ مهسرعر ق ءالؤه لكو « سرجمر ىراصنو دوب

 ءوض ىلع ةيمالسإلا قئاقتللا قنوركفي اوناكف « مهرعاشم ىلع تلرتسا دقو « ةمدقلا
 را ق مالكلا نم مهنايد ى راثي ناك ام نملسملا نيب اوراثأ دقو ؛ ةعدقلا مهم ”اداقنعا

 ٠ دحاو ءىش تاذلاو ىه مأ تاذلا ريغ ءىش ىهأ : ىلاعتهلا تافصو . رايتخالاو

 « نيصلح مالسالا ىف اولخد" يذلا ءالؤه راوي ناك هنأ ررقن نأ بجي هنأو

 : ارهاظ مالسالا ىف !ولخخد نورعخآ قكراقلا مهتايذ اياقب مهسرءر ىف تلازام نكلو
 هيف اوثئبيو © مهيد رومأنيملسملا ىلع اودسفيل الإ مهرخد ناكامو « هريغ اونلعبأو

 لعفب ناك اك ةيدرم ءاوهأ نيملسملا نيب اورشن نه دجو اذلو « ةف رحنملا راكفألا

 : لصفلا ىف مزح نبا لوقي ماقملا اذه ىو ١ نيفرحنملا .نم مهريغو ةقدانزلا
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 اوناك سرفلا نأ « مالسالا ةنايد نع فئاوطلا هذه رثكأ جورخش ىف لصألاو »
 مهنأ ىح ميسفلأ قرظنلا ةلالجو « ممألا عيمج ىلع ديلا ولعو « كلملا ةعس نم
 املق ءمه ًاديبع سانلا عيمجب نودعي اوناكو « ءانبألا ورارحألا مهسفنأ نومسي اوناك
 سرفلا دنع ممألا لقأ برعلا تناكو « برعلا ىديأ ىلع مب ع ةلودلا لاوزي اونحتما
 ةيراخناب مالسألا ديك اومارو « ةبيصملا مدل تفعاضتو 3 ا تا 2 ارطحخم

 « مالسالا مهم موق رهظأف . قحلا هللا رهظي ناك كلذ لك ىنف « ةرشثك تاقوأ ف
 03 هنع هللا ىضر ؛« لع و ٠ ملظ عانشتساو « تيبلال 1 ةبحب راهظإب عب يشن لمأ اولامساو

 . 1 مالسالا نع مهوج رخأ ىح

 . هلعفي ناك ىذإاك ء فرحنملا عيشتلا ىلع لاثملا قرصتقا دقناك نإو مالكلا اذهو

 « ىرخألا فئاوطلا نم ريثك ىلع قبطني ًاضيأ هنإف ؛ أبسنب هللادبع » عابتاع « ةيئيسلا»
 « ةبشملا و « ةلزتعملا ١ ىف « ىدنوارلا : نباك « ءالؤه نم ضعب ناك ةقرف لك ىف

 .مهريغ قو ةمسحللاو و

 ٠ : ةفسلفلا ةمجرت

 حضاو رثأ ةيفسلفلا بتكلا ةمجرنا ناك دف « ةمجرألا كلت بابسألا نمؤ ت 6

 َّق ةعدقلا بهاذملا و ةيفسلفلا عزانملا نم رثك ىالسالا ركفلا ازغ ذإ « فالخلاف

 اوعزن نم نيملسملا ءاملع نم م روظو « ةسوسحملا ةعيبطلا ءارو امو « ةداملاو « نوكلا

 نويكش ما وقأ ىبسابعلا رصعلا ق رهظو . مهقيرطب اوذخأو نيمدقألا ةفسالفلا عتم

 ا يذلا ن نيئاعسفوسلا نم كشاف نوع

 ىبدلا ريكفتلا ىف هرثأ كلذل ناكو . ةفلتخم راكفأ بهذملا اذه لوح قى
 ةلوملا ف ىرتا ٠ « ًايفسلف ًاريكفت ةيمالسالا نقلا ف وركب نيك نيو دقق
 جاهنم ىلع مالكلا ملع نأ و « ةيمالسالا دئاقعلا تايثإ ىف ةفسالفلا جهانم اوجه نيذلا

 ةيقطنملا ةسيقألا ن زم ةعومجم وه « ةنسلا » ءاملع نم مهلع نودري نمو « ةلرسملا »

 ٠ ةدرحلا ةيلقعلا تاساردلاو ةيفسلفلا تاليدعتلاو

 : ةضماغلا لئاسملا نم ريشك ثحبل ضرعتلا

 مهرج دق دئاقفلا تابثإ ىف نيملسملا ءاملع نيب ىفسلفلا ركفتلا عويش إف

 « اهف ةتباثةررقم جئاتن ىلإ لصي نأ ىرشبلا لقعلا ةعاطتسا ق سيل لئاسم ةسارد ىلإ



 هس 168 ل

 ريغو © برلا ةردق راوجيديعلا ةردق ةلأسمو « امفنو ىلاعت هللا تافص تايئإ ةلأسمك

 « فالتخالا باوبأ نم اعساو باب حتتفي لئاسملا هذه ىف ثحبلا نإف « لئاسملا نم كلذ

 ناكامرو «رخآلا فلاخم ًاهاجنا لك هجتيو « كلاسملا نيايتتو « راظنألا فلتخت ذإ

 . . ! ليبقلا اذه نم مالكلا ءاملع ابف فالتخالاعقو ىلا لئاسملا رثكأ

 ١ ش 0

 « ىلع ه مامإلا ههركو « هنع هللا ىضر « نامع » دهع ىق صصقلا رهظ -

نلا ناهذأ ق هنوعضي اوناك ال «دجاسملا نم صاصقلا جرخأ ى يح هنع هللا ىضر
 نم سا

 .فيرحتلا اهلخد نأ دعب ةقياسلا تانايدلا نم ذوخأم اهضعب ريطاسأو تافارخ

 .هئم ريثكو“« ًاكلاص هضعب ناكو ىومألا رصعلا ق صصقلا راك دقو ؛ رييغتلا اهارعو

 تايليئارسإلا نم ريثك لوخد َّق بيلا وه صصقلا اذه ناك ام رو « حلاص ريغ

 ىلا هروص لك ف صصقلا نأو 2 ىالسإلا خيراتلا بتكو 0 ريسفنلا بتك ف

 نم نأو « ةفلتخما سلاجلا ىف ىقلت ةجضان رغ ًاراكفأ ناك رصعلاكلذ ق ترهظ

 « بهذم بحاص صاصقلا عياش اذإ اصوصخخو « فالخ اهبسي نوكي نأ ىعيبطلا

 « ةماقلاىلإ ىرسي فالدللا كلذنإف« هريغ رعتألا عاشو « ناطلس وأ ةركف معز وأ

 . ةفلتلا ةيمالسإلا روصعلا ىف كلذ ثدحم ناك ام ريثكو « ىقعلا ءوستو

 : مركلا نآرقلا ىف هباشتملا دورو

 مأ نه « تامحم تايآ هنم « باتكلا كيلع لزنأ ىذلا وه ,) : ىلاعت لاق 14

 ءاغتبا هنم هباشت ام نوعبتيف غيز مهمولق ىف نيذلا امأف ٠ تامءاشتم رخأو « باتكلا

 « هب انمآ نولوقي ملعلا فنوخسارلاو « هللا الإ هليوأت ملعيامو ٠ ةليوأت ءاغتباو ةنتفلا

 . 07 بابلألا اولوأ الإ ركذيامو انبر دنع نم لك

 ةوق ىلاعتوهناحبس هللا ريتخيل ؛ مركلا نآرقلا ىف هباشتملا دورو تبث ةيآلا هذه

 نم تامماشتملا عضاومف ءاملعلا فالتخنا قى ًاببس هدورو ناك دقو « نينمؤملا ف ناعإلا

 كاردإ ىلإ لوصولاو « هليوأت ماهفألا ىوذ نم نوريثك لواحو « مركلا نآرقلا
 !ولعج نأ اودارأ نم ءالعلا نمو ٠ ايم انالخا ليوأللا ى اوفلتخشاف « هانعم ةقيقح

 و :نآرمع لآ )1١(
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 انبر » : نولوقيو نوفقوتي اوناك لب ع نرولوؤي ارناك اف ءاروتسم ًاياجح مببو ابد

 ..و | ةمحر كندل نم انل بهو « انتيده ذإ دعب انبرلق غزال

 ؛ ةيعرشلا. ماكحاألا طابنتسا

 هللا لص هلوسر ةئسو « ىلاعت هللا باتك وه ةعيرشلا هذمل قاصلا عوبنإلا -

 طاباتسا نم دبال ناكف « ىهانتتال ثداودلا نكلو ىهاننت صوصنلا نإو . سو هيلع

 « ةيلكلا ماكحألا تلمش نإو صوصتلاو « ثداوحلا نم ةثداح لكل ىعرش مكح

 دقو ©« صحفلاو رظنلاب فرعتلانم دبال ناكف « صنلاب ةيئزملا ماكحألا ابف ءىجت ال

 هقطنم ىف ماظتسا امم ذخأ لكو « ماكحألا فرعت قرط نيسرادال ىديأ نيب تبعشت

 . هدنع حص قلاحضل رثأ وأ ثيدح نم هيلإ لصو امو « هرظنو

 هنإ لب اريطخ سيل طابنتسالا اذه نع جتن ىذلا فالحللا نأ ظحءالن نأ بيو

 نأ نكمم أم ةفلتخملا ءارآلا عومجم نم جتن ْذِإ ؟ ةجيتنلا نسح .ةبقاعلا دومحم ناك

 لع اهارقأو . ًاجبم اهدعأو ء ًاعضو نيناوقلا مكحأ لداعي « مكحم نوناق هنم صلختسي

 ْ . ةميلسلا ةناسنإلا ةرطقلا ةقواسم عم نمزلإ ةرياسم

 : نملسملا نب فالللا ىدم

 هلماوعو ئ هرهظم وديي ًاماد فاللللا نأو.« فكل بايسأ ضعي هذه مس الا

 نوكي دقو . خيراتلا ةحلف اهضعب تلم دقو . ثحابلل اهضعب رهظي دقو تنم بابسأ
 ترفحن اذإو « ةيلك اياضق ىف تافالخ ةءارو ثعبنتو أي زج ًاثدح اهل شالا ببسلا

 | - ماهفألا تفيابتو حئارقلا تحتفت سوغتلا

 :؛ ىملع رخآلاو «.لمع اهدحأ : نازهظم هل ناك نبململا ئب فالحلا نإو

 « هلع هللا ىشر « نامع ٠ ىلع نيجراشلا نم عقو ىذلاك .وهف لمعلا فالعللا امأ

 «ريبزلا نباد نب: فالتلاكو « هيلع نيجراخلاو «بلاط ىنأ نبىلع» نيب عقو ىذلاكو

 ىمايسلا خيراتلا ثداوح. كلتف «مهلبق نم « لعو عمو مهعم جراوخلاو « نييومألاو

 . ايف جئاتنلاو بابسألا نبي طبريو ةيملعلا اهابسأ حضويو « اهلجسي

  عئاقولاو ثدانوحللال بهاذمللو مولعلل خر ؤيىذلا ىرظنلا ىملعلا ثحابلا مالو

 « ابف بعاذملا ريثأت ىدمو « ةيركفلا بهاذملا ىف مئاقولا هذه رثأت ىدم لجسي نأ الإ
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 ةركف نعثعبلا هيلع نيجراحلا نييومألاو هنعّشلا ىضر « ىلع » نيب فالحلا نأ دمي الثمت

 قح مأ ؛ عبت مهل سانلاو « مهدحو ةنبدملا لعأ مأ ؟ ةفيلالا رايتخخا قح مهل نم : ىه
 ىلع :ىدملا مامإ نيب ديدشلا الحلا اذه نع نع جتنو ٠ . ؟ عامإلا ةفاك ىف نيملسملل رايتخالا

 «  ةعيشلا و ؛ جراوحلا  مهةفاتخع ةيبهذم قرف ترهظ نأ نيبومألاو « بلاط ىلأ نبا

 ؛ ىلع » نيبو مهيب بجللا ةديدتش بورح ثاعبنا جراوحللا روهظ نع مجتو ؛ 0
 بورح « ةعيشلا  روهظ نع منو « ايناث نيومألا نيبو مهيبو « الوأ هتع هللا ىض

 . ةوعالا نيوكت ءادتبا ىف ةيعيش تناك ىلا ةيسايعلا ةلودلا مايقب تب

 راص ىبح دتشا «ةعقاولا ثداوللاو « ةيسايسلا بهاذملا نيب لعافتلا دجن اذكهو

 . ًاديدش مهيب نيملسملا سأب

 ىذلا تقولا قف ىرظنلا فالللا عم هلعافتو ىمعلا فالغقللا وه اذه - ْ ١

 ىلإ لوحتت ملو رظنلاو ىأرلا نم ساسأ ىلع نيمململا نيب تافالملا موقت هيف تناك
 ىئادتبالا رودلا وه لوألا فالتللا ناكن إو «ةزوملاو بلغلا درجمل كولملا نيب فال

 نيملسملا يكحل هيلإ او اصو ىذلا قيرطلا وهو «مبءازوح فالتخاو « كولملا فالتخال

 م « نوثالث ىدعب ةفالخلا » : متلي ىنلا لوقل قادصم اذهو « مبماقر ف مكححتلاو

 دهع ىف تعقو ىلا تانالدلا نإ « ذجاونلاب هيلع ضعي ىأ «و ًاضوضع اكلم ريصي
 اهلم كفن ىلا ىه « بلاط ىنأ نب ىلع  مالسإلا سراف دهع ىو ؛ ناتع» نيرونلا ىذ
 ءالداع نركب دق ًاض رضع اكلم ىالسإلا مكحلا راص يح رمألا 0

 . ًالاظ نوكي نايحألا رثكأ ىف

 ناك هنأو «ىرظنلا ىملعلا فالعللا وه ىالسإلا فالخلا نم ىناثلا رمألا 8
 قلعتب امف فالخلاف . عورفلا ىفو « ةديقعلاب لمعتت ىلا رومألا ضعب لوح فالتخالا ىف

 اودصت نيذلا ءاملعلا نإف ؛ ىركفلا هاجنالاو ىرظنلا دحلا زواجتي مل « هقفلاو دئاقعلاب

 مهل حمست ال ةيملعلا مهمايح ةعيبطو « ماسحلا قاشتما ىلإ ىدأ فالخ مهب رجب مل اذه

 ىرظنلا فالتخالا نكي ملو « لمعلا ناديم ىلإ لوقلا ناديم نم فالخلا اولقني نأب

 دحساو لك مكحم نأ ىف الإ ةدحلا رهظت مو ع ًايلمع ه ولعجم نأ ىلإ هتدح- ىف لصيل

 فالتخا دح زواجتي مل هقفلا ف فالتخالا نإ لب « عادتبالا وأ ألطدلاب نيرعنآلا ىلع

 « أطنلا لمتحم باوص انيأر ٠ : لوقي نيفلتخلا نم قيرف لك نإ ىتح « رظنلا ةهجبو
 ١ . « باوصلا لمتحم أطخ انرغ ىأرو

 ( بهاذملا خيرات - ؟م)
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 هكرخت ةلودلاتناك ًانايحأ هنأ الإ ىرلظنلا ناديملا ق لاجم لمعلا فالجسالا ناكامو

 ءابلع ضيرحت هيف اجه« هتاسأرد ىف جبني هنأملعت اهنأل امإ «ءاملعلا ضعبب ىذألا لازتإب
 « ةنتفلا ةراثإ نم هئأرآ

 اذه قى 3س 0 2 2 ل 1 9 0
 نع جورخ ءار | ضعب قف نوكي ًانايحأو

 ةكدن زلاك « ةيسايس ةوعدل ًاديهمن نمضتن ةقدنزلا نوكت ذإ « ىمايس ببس هءارو نوكي

 « ىسابعلا ةفيللا ثالذ اىرغأ هنإف ؛ ةيسابعلا ةلودلا ىف «يدهملا» دهع ىف ترهظ ىلا
 ةيناسا رمش ةوعدل اديهمت تناك ةقدنزلا نأل الإ كلذ ناك امو « ةقدانزلا» عبتتو
 براحف .ىتالسإلا ركفلا لالحنا ىلع لمعلاب كلذل تدهمو . ىئالسإلا مكح ا مده ديرت

 ءاملعلا ابلع طلس نأي ركفلا ناديهم اهم راح نيناديم ىف ةجراتللا كلت « ىدهملا »

 هلزانف « لاتقلا ناديم ىف اب.راح مث « مهتشقانمو مهلحن لاطبإب لددللا نوئسحم نيذلا

 . ةفرحنملا تاوعدلا كلت ءارو ناك ىذلا (ىناسارحلا عنقملا)

 ف ناك مأةسايسسلا ىف ناكأ ءاوس - ىرظنلا فالخلا رادقم نكي اميمو ب "٠8

 ايف انرشأ اك فالتخالان كي ملو « مالسإلا بل سمب مل هنإف -ةيهقفلاو ةيداقتعالامولعلا
 ءاه راكنإل لاحم ال ىلا هلوصأ نملصأ ىف وأ « هيف كش ال ىعطق قيرطب نيدلا نم مع
 . هؤانب اهءاع موقي ىلا مالسإلا ناكرأ نم دعت ىبلاو

 اونوكي نأنع اهقنتعم ءاملعلا ىحن دف « داقتعالا سمت ءارآ كانه تناك اذإ هنأو

 هللا لولح. دقتعت ةفئاط(هنع هللا ىضر ىلع ) دهع ىف ترهظ الثف « نيملمملا ةرمز ىف
 ىلعل تناك ةلاس رلا نأ دقتعت ىرحتأو « ( ةيثبسلا )'ىمست ( بلاط ىنأ نب ىلع ) ىف ىلاعت

 ىمستو )هت دمحم ) ىلع اهم ل زنو أطخأ ( ليربج ) نكلو ٠ هنع هللا ضر
 مالسإلا لهأ نم اتسيل نيتقرفلا نيتاه نأ نور رقي ًاعيمج نيملسملا نكلو ( ( ةيبارغلا )

 هئرخألا ىه هذهو « ( فسوي ةروس ) ركنت ةقرف ( جراونلا ىف نأ اك ٠ ءىبش ىف
 1 . مالسإلا لهأ نم تسيل امنأ ىلع نوملسملا عمجأ دق

 : ثالث بهش اهل ةيمالسإلا بهاذملا نأ ىلإ اذه نم ىبننو - "14

 .ًانايحأ اهنيب فالحل راوأ مدتحا دق « لمع رهظم اهل ناك ةيسايس بهاذم
 . نايحسألا رثكأ ىق ىرظنلا فالحللا دعتت مل ةيداقتعا بهاذمو

 . ةكربو ًاريخ تناك ةيهقف بهاذمو

 . ًادحاو ادحاو اهنيبت 1 عا ونآلا هذه ىلإ هجتنلو



 « ىركلا ةمامإلا ىهو « ةفالكلا لوح" رودت اهلك ةيسايسلا بهاذملا - ؟ه

 ىنلا فلم .- « نيلسملل مظعألا مكاحلا نوكي اهالوتي ىذلا .نأل « ةفالخ تيعمو
 ناك ةنفيلخلا نأل « ةمامإلا ىمستو «نيملسملا نوئش ةرادإ ىف ملسو هيلع هللا ىلص
 نس ءارو نولصي اك هءارو نوريسي سانلا نأل 4 هجاو هتعاطنألو 0 ًامامإ ىمسي

 مهحلاصم ىريل « نيملسملا نبب ًامئاق مامإلا نوكي نأ ىضتقت ةيوبنلا ةفالخلاو
 قو « ةديقعلا قف ةيرخلا ىمحيلو « اوضترا ىذلا مهيد مهل ظفحيلو « ايندلا ىف

 . ىالسإلا عرشلا ةرئاد ىف لالا ىو سفنلا

 كلمو- ىبسايس كلمو  ىعيبط كلم : ماسقأ ةثالث كلملا « نودلخخ نبا 9 مسق دقو
 : لاقف «© ىوبت

 لمح وه ىسارسلاو ةوبششلاو ضرغلا ىفتتم ىلع ةفاكلا لمح وه ىعيبطلا كلا ١ نإ »

 ىه ةفالخلاوب « راضملا مفدو ةيويندلا حيلاسصملا بلج ى ىلقعلا رظنلا ىضتقم ىلع ةناكلا

 « املإ ةعجارلا ةيويندلاو ةيورخألا مهحلا «٠# ىف ىعرشلا رظنلا ىضتقم ىلع ةفاكلا لمح

 ةقيقحلا ىف ىهف « ةرخالا حلاصع اه رابتعا ىلإ عراشلا دنع اهلك عج.رت ايندلا لاوحأ نإ

 نإف « مكملا ساسأ وه ةثالثلا ماسقألا هذه نيب لصافلا دحلا نأ اذه نم ىرنو

 ساسألا ماد امو: ناطلسلا بحس نم ناسنإلا ىف امل ىعيبطلا كلملا وهف طلستلا ساسألا ناك

 تابجوت 5 ومسي نوقفانملا ناكنإو « كلملل ةيصخشلا ةبغرلا وه مكحلا ساسأف طلستلا

 وه ساسألا ناك نإو « ةسايسلا كالم وهف لقعلا مكح وه ساسألا ناك نإو « ةيلاع

 . ةفالخللا وهف نيدلا

 ةنالخلا نأ عوضوملا اذه ى ررقب نأ ب هنأ كيب نسح مسقت اذه 62

 ةدراولا صوصنلانإف « حلاصملا ىلإ رظنلاو « لقعلا مكح نعى ختتال مالسإلا ىف ةيوبنلا

 ةرادإو لقعلا مكح نم دب الف «لصفم ريغ ابلم تباثلاو « ةليلق ةدودحم يكحلا ةسايسف



 كل ل

 هف ةريتعم ةحلصملا نأ اك « عرشلا لظ ىف هساسأ ىلعو « هاضتقم لعةلودلا نوئش
 ةمداصم ريغ « هل ةمئالم نوكت ثيح « عرشلا سسأن م ًاضيأ ساسأ ىلع نكلو

 ٠ . .ةتباثلا ةررقمل اهل وصأ نم لصأل
 تناك ىذلاو « نودلخخ نبا د هركذ ىذلا لصألا اذه ىلع ةفالحلا مايق نإو

 دقف « نيدشارلا رصع ى ققحت دق « ةيحلصملا ماكحألا عم ةينيدلا رماوألا هيف قالتت.
 ىلع ًاسارح- « ةيعرشلا ماكحألا نيذفنم دودحلل نيميقم  مهنع هللا ىضر - اوناك
 ضعب دنع ًامهم نوكي هاسع ام نوحض ويو « نيدلا ىلإ نوعدي « اهذيفنت ىق سانلا
 نوكت ةيقيقحلا ةحلصملا نآل «سانلا ةحلصم هيف ام ىلع نيلماعللذ عم اوناكو . سانلا
 حلاصم ىهو .؛لطاب وهف تامرحم ىف حا |اسم نم ىعديامو ؛ ةيعرش ةحلصم بير الب

 . ةرهاظ

 هيلع تقفتا رمأ وه ملضلا مامتو لدعلا مق: ةيحلصم ةيزيد ةفالخ ةماقإ بوج-وو
 ذ ىف لوقيو « بهذمو بهذم نب قرف الو 3 مالسإلا ىف ةيسايسلا بهاذملا

 : « مزح نباد»

 ١ ةمامإلا بوج.و ىلع جراوخلا عيمج.و ةئج رملا عيمجو ةنسلا لهأ عيمج ميسج» ٌىََتا ,

 ,ماكحأب مهس وسيو « هللا ماكحأ مب ف مقي ؛ لداع ماهإل دايقنالا امللع بجو ةمألا نأو
 | لف . يراوخلا نم تادجدلا اشاح ءلسو هيلع هلل لم هللا لوسر اهب أ ىلا ةعرشل

 ةقرف هذهو . قحلا اوضاقتي نأ مبدلع امتإو « ةمامإلا ضرف سانلا ىلع مزلي ال : اولاق
 لوقو ع ةماعاب ( قنحلا رمي وع نب ةدجت 9 لإ نوبوسنملا مهو « دحأ مهنم ىب هنأ ىرئام

 هنالطي لع انركذ ن نم لك عاجإ هلاطيإو هيلع درلا ىف ىكي طقاس ةق رفلا هذه «

 اوعيطأو هللا اوهيطأ » : ىلاغت هلوق كلذ نم . ماعإلا باهنإب اودرو دق ةنسلاو باتكلاو
 مكنم رمآلا ىلوأو لوسرلا ١ ةمامإلا باجيإو ةمئآلا ةعاط ىف حاد ةرثك ثيداحأ عم .

 هللا ىلع ىبنلا نع ةفالح ىه ةمامإ بوج.و ىلع طقف ا دقعنم سيل عاجإلا نإو ب ا"
 نوكي نأ حلصي مامإ ةماقإ رذعت اذإ مكح نم دبال هنأ ىلع ًاسضيأ اوعمجأ لب « سو هيلع
 ىلع درلا ف ع هنع هللا ىضر « ىلع » لاق اذلو . سو هيلع هللا ىلص ىلا نع ةفيلح

 . « لطاب اب داري قح ةملك» : هلل الإ مكح ال مهطوقب هنوعطاقي اوناك نيذلا جراوحلا
 نم سانلل دب ال هنإو ؛ هلل الإ ةرمإ ال : نواوقي ءالؤه نكلو: شلالإ مكح ال هنإ | معند
 ايف هللا غلبيو « رفاكلا اهم عتمتسيو « نمؤملا هت هإىق لمعي ٠ رحباف وأ رب « رمأ
 نم فيعضلل هب ءاخؤيو « لبسلا هب نمؤتو ؛ ودعلا هب لتاقيو « ء ىلا هب عمجمو « لجألا
 . « رجاف نم حارتسيو ءارب حيرتسي يح « ىوتلا



 سس الآ

 ضعب مسق  هنع هلل ىضر ؛ ىلع» ىدهلا مامإ لوقي اك ةرم] نم دبال هنألو
 ةيوبنلا هفالخلا طورش تفؤتسا ىلا ىهو ؛ ةوبن ةفالحن ىه ةمامإ : نيمسق ةمامإلا ءاملعلا
 تميقأ ةيوبنلا ةفالخلا طؤرش ققحتتمل اذإو .! اسف ءاماعلا فالتخا نيبنو « اهنيبنسولا
 .نيبئسام ىلع ةيوبنلا ةفالخلا ةماقإ نكمم . ىح « عبتا لوتم ةمن ناك اذإو .ةيوبن ريغ ةمامإ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ
 : ةيسايسلا بهاذملا فالتخا عضاوم
 فالتخالا اذهو . ةسايسلاب قلعتت ىلا رومألا ق نيملسملا ءاملع فلتخشما - 8

 ةفيلدللا نوكي نأ دبال مأ « نيتفيلخ ةماقإ زاوج- : اهلوأ « ةعبرأ باطقأ لوح رودي
 نأ زوجي وأ « طق ىصاعم بكتري مل هنوك : اهلاثو . ًايشرق هنوك ق : اهناثو ؟ ادحاو

 نأ زوج مأ . . مهريغ نود شيرق تويب نم تييب ىف نوكيذنأ : اهيلرد اهكترم نوكي

 ريغ نم نوكي
 لك ىأر نيتي ةيسايسلا قرفلا ىلع مالكا دنعو . فالتخالا تا ادم هذه

 ؛ ةقباسلا رومألاب قحلي نأ حصي صاخخ رمأ كانه مث . اهريغ ىو رومألا هذه ىف ةقرف
 ىف هعابتا بحي ىذلا جابمملا ىف مالكلا دنع ًاسفيأ هركذنسو « ةفياخلا رايتخنا قرط وهو
 . قرفلا هذه نم ةقرف لك دنع ةفيلخلا رايدخا

 بهاذم ءىدتيي مل ةفالخللا لوح فالحللا نأ تباثلا ررقملا نمو . اذه - 14

 نيسرادلا نم قيرفل ىملع جاهْنم نم نوكتي نأ ىمنتقي بهذملا نأل . رمألا لوأ نم
 ةفئاط جاهم لكا نوكي مث ٠ ةحضا و 'ة زيمتم مه ريكفتل الوصأ هيف نونيب . نيثحابلا
 . ةساردلاو ثحبلا ةالاوع امموقتو « اهلع عفادتو « لوصألا هذهقنتعت ةسردم وأ

 نإ لب « فالخ لوأ دنع نوكتت مل قرفلا وأ بهاذملا هذه وأ . جهانملا هذه نأو
 عابتأ فرعتيو «ىأر لك لصؤيو « ةفلتلا راكفألا رولبتت كلذ دعب مث « ىدتبي فالحلا
 . بهاذملا ذئيح نوكتتف « ءارآلا هذه نم دحاو لك

 : نيرمأ نيبن نأ انيلع بجو كلذلو
 هسيلع قفتا ام : امهناثو « ةفالخلا لوح مي ىذلا. فالسللا راودأ : امهلوأ

 نوكت كلذ دعب نم ءاج مث . نيدشارلا دهع ىف هلك كالذ ناك دقلو « رودلا اذه ىف هيف
 . مهدعب نمو نييومألا دهع ىف ةيسايسلا بهاذملاو قرفلا

 ٠ ةفالخلا نأشب فالحلا راودأ : 1

 نم ىلإ ةحضاو ةراشإ وأ عطاق صن ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع دري مل - ٠"



 هسا االالا تب

 ؛ ركبابأ هرمأ سو هياع هلل ىلص ىبنلا نأ كلذ ى دروام لكو « هدعب نم ةفيلخ نوكي
 اذه نم سانلا ضعب ذختاف ء هتوم ضرم ىف نمألا لوسرلاو ء نيملسملا موي نأ
 « اتئيدل مالسلاوةالصلا هيلع هيضر دقل» : مهائاقداقو نيملسملل ةماعلا هتمامإ ىلإ ةراشإ

 ةدابعلا نوئش ريغ ايندلا ةسايس نأل ب مزالب سيل ام موزل هنكلو « !انايندل هاضرن الفأ

 هيف شقانت ىذلا ةفيقسلا عامجا ىف ثدحم ىل هنإف كاذ قوقو« ةحضاو ةراشإلا نوكت الق

 نيعمتجملا دحأ جتحا نأ  ةفيلخلا هنم نوكيىذلا ليبقلا نأش ىف راصنألاو نو رجاهملا

 هنأ ىلع . نيملسملا ةرمإو ةالصلا ةمامإ نبب ًامزالت اودقعي مل مهنأ رهظيو « ةجحلا هذه

 . فالحلا لمن الف هصخشا ىهف « ركب ىلأ » ىلإ ةراشإ ةمث ناك ول
 ؟ ةفالكلا لؤصأ مركلا نآرقلا ركذي مل اذال : ءىراقلا لأسي انهو - م١

 . ؟ ةفيلخ نوكي نم فاصوأو « ةنالخلا طورش نبي مل وأ

 : كلذ ىلع باوجحلا ىف لوقنو

 «ىروشلاو . ةلادعلا : ىهو ةثالث الوصأ ىالسإلا كحل عضو دق م ركلا نآرقلا نإ

 . ةعاط الو عمس الف ةيصعمب رمؤي نأ الإ «هركو نمؤملا بحأ ايف رمألا ءايلوأل ةعاطلاو

 . ةعطاقلاةيوقلا اهتلالد ىف كلشلل لاجمال ةمئاق ةتباث ء لدعلا ٠ ىلع ةلادلا تايآلا نو

 بطاخع ناك ىذلا وهو « ملسو هيلع هللا لص ىنلا امم رمأ دقف « ىروشلا» امأو
 « ىوقلا ديدش هملع ©« ىحوي ىححو الإ وه نإ 2 ىوملا نع قطني امو » : ءايسلا نم

 الصأ ىروشلا لعجو ( رمآلا ىف مهرواشو » : ىروشلاب ىبلا رمأ ىف ىلاعت لاق دقو

 . « مهنيب ىروش مهرمأو » : ىلاعت لاقف ءصن هيف دري ال امف نيملسملا نوئش لكل ًاماع

 : ىلاعت لاق دقف مركلا نآرقلا صني تتبث دق ( ةعاطلا ) و

 ى متعزانت نإف ءركنم رمآلا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا ابمأ اي»

 . «رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا لإ هودرف ءىش

 ىلا مئاعدلا ةعيرشلا تنيب ةئالثلا لوصألا هذب-و ( ةعاط الو عمس الف ةيصعع رمؤي نأ

 ةبقارمو مكاحلل رايتخالا ساسأ ىه ىلا ىروشلا نإو . ىالسإلا مكحلا ابلع موقي
 لاوحألاو « بوعشلاو تائيبلا فالتخاب فلتخم - قوقحنم هل ام ىدمو هتاطلس



 ا

 ملغنلا لئثمأ فالتخال ٠ ًاتباث ًاماظن الو ًاصاخن ًاقيرط ا لسو هيلع هللا ىلص ىبلا

 , 7 بوعشلا فاالتخاي

 , الوأ ديقم وه لب « هكح ىف ًاقلطم « ًايروش ًارايتخا راتخلا مكاحلا سيلو
 « ىروشلابديقم اياثوهو ءانهون اك ركحلا دصاقم لوأ اهذيفنت نأو « ةينيدلا ماكحألاب
 . باوصلا بناج همزلي نم لب . هيلع ريشي نم هراوجن نوكي نأ دبالف

 : لوقن ةمدقتلا هذه لعب سل .ا"'؟

 نأش ىف لسو هيلع لل لص ىلا ةافو بقع اوفلتخا دق كلذ بيسب نيملسلا نإ

 . نيململا رم أ ةيالو ىف هفلخم نم

 « ةرصنلاو ءاويإلا ةليقف نم مهل امل همه« ةفيلقلا نوكي نأ اوأر «راضنألا هن

 نلبي اهصخ لسوهيلع هللاىلص ىناا نأ اوري ملو « لوسرلا ءارصنو مالسإلا ةاح مهف

 . ! مهلئابق نه ةليبقب الو « برعلا نوطب نم

 مآل نيرجاهملل رمألا اوأر «رمعو و « ركب وبأ » مهسأر لع رخآ قيرفو

 . شيرقل الإ نيدت ال برعلا نآلو « مالسإلا ىلإ نوقباسلا
 هيلع هللا لص ىلا ةرسأ مهو « مثاه ىب » ىف ةذالخلا نأ اوأر ثلاث قيرفو

 مالسإلا ىلإ قبسلاب « مشاه ىنب ٠ لك ىلع هزايتمال «بلاط ىنأ نب ىلعب  اودانو « ملسو
 . ! نيدلا ى.هقفلاو لعلاو « ىلجلا فقاوملا ىف هنع عافدلاو

 عامجا ىديأر رصتنا ىذلا وه رمعو ركب ىلأ قيرف نإف . اليوط فالحل مدي ملو
 الجر انينثئسا نإ عاجإلاب هتعيب تمتو . هنع هللا ىضر ركبوبأ عيوبو ةدعاس ىب ةفيقس

 عدي مو « خيراتلا حا ىق لوألا ىأرلا بهذو « ةدابع نب دعس وهو ؛ راصنألا نم

 رصع رخآآ ىرح نكس دقف « ثلاثلا ىأرلا امأو . دعب نم بهاذملا نم بهذم هيلإ

 . ثلاثلا ةفيلخلا

 ع نيرونلا ىذ ةفالخش رثكأو رمعو ركب ىلأ ةده ىف فالخلا نكس ب مس
 فطع نم هب نيملسملا رمع ذينأ امو رمعو ركب ىنأ ةيصخش نأل ؛ مينع هللا ىضر

 < قثبلت نأ ٠ نم تافالللاو « رهظت نأ ن ه نتفلا عئم ى رثآلا اهل ناك مزحو لدعو

 كلتل رومألا ريبدت ق نواعتلاو « للا ليبس ى داهجلاب نوملسملا لغش كلذ قوفو
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 . نم ًائيش خيراتلا ظفحم مل كاذلو ؛ ىالسإلا ركسحلا ةعقر اهب تعستا ىلا حوتفلا
 تءاجح ىبح ناين ةفالخ نم ارطشو رمعو ركب ىأ ةدم لاوط ةفالحللا لوح لدجلا

 . هنع هللا ىضر نامع ديبشل “لا ةغلدلا دهع قف نفلا

 ريتخا ىبلا ةفيلدلا رايتخنا قرط ركشذن ابمابسأ نايب ق ضو نأ لبقو - "4

 . ءافلخلا رايتخال كلاسم ةثالث ةباحصلا كلس دقل : ةئالثلا ءافلدلا كنلوأ 5

 باختئالا قار لط ناك دقو« قيدصلا 5 ىبأ باّستنا قدر ل لوألا كالسملا

 000 ةدعاس ىبب ةفيقس ىف ًاعيرس الذ لصح دقو . نيملسملا نم رشايملا

 - .نيملسملا نم هل ةعيبلا لخنأ مث « هيلإ دهعو ركب وبأ هراتخا ذإ « هنع هللا

 مدقتي ًادحاو مهيب نم مم نوراتخم ًاددع ةفيلحلا حشري نأ  ثلاثلا كلمملاو
 دقف « توملا ىلع فرشم وهو برض امدنع رمع هلعف ىذلا كلذو ٠ هتعيابمل ن وململا

 هتومدقشيو « هيلع نوقفتيو ٠ مهم دحاو رايتخنأ ىلع نوقفتي ةتس نب رمآلا لعج

 ةماعلا مه هوحشرو . 532 هللا ىضر « نامع و ةبسلا راتحتاف . هوعبابيل نيلسملا روهمجل

 اذه قفاو دقو 0 دوسألا نبا دادقملاك» 2 ءىش هسفن لو عياب نم مهصو هوعيأيف

 . فالتخالل أعنم ةعيبلا ىلع قيرفلا

 .ًاداح ايوقفالللا أدتبا هدهع ىو.« ناّمع ه نيرونلا ىذ رايتخا مت اذبعو # امد
 قارتفالل ىلوألا ةولطتخللا نئفلا هذه تناكو . رحبلا جونك نتف قف فالحل كلذ رهظو
 . ةيسايسلا بهاذملا نيوكتل ىلوألا ةوطنللا تناك كلذكو . نيملسملا نيب ىسايسلا

 : ةريثك نامع ديع ى داحلا فالحلا روهظ ىف وأ « نئفلا هذه ىق بابسألاو

 نيلوألا نيدهاجملاو نيرجءاهملا رابكل هحامس بايسألا هذه لوأو )١( ال“

 0 رع » ناك نأ دعب ةيمالسإلا ملاقألا ى اوباسنا كئلوأ نإف راصمألا ىلإ باهذلاب
 شيج ةدايقل وأ امنولوتي ةيالول الإ ةنيدملا نم جوردلا نم مهعنم دق هنع هللا ىفر
 « مهم سانلا نفي نأ ةيشحاو.؛ مه عفتني نأ ديري هنأ هبيس محل هعنم ناكو هنودوقي
 . مهدقنب وه عفتنيل هدنع مهاقبأف « ةقباس نم محل اع ماكحلا اودقت نأو
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 ىلإ رظناو. ماكحلل ْذقنو ةفيلخلاسلقن مهنم ناك هنع هللا ىضر « نامعو محل نذأ املف
 تثدح دقل هللاو » ماشلاب لوقي ناك هنأىوري هنإف : « ىرافغلا رذ وبأ » هلوقي ناكام.
 ءأفطي ًاقح ىرأل ىفإ . . هيبن ةنسإلو.هللا باتك ى ىه ام هللاو . . اهف رعأ ام لامعأ

 6 هب ًارئأتسم الامو + ىأ رغب ةرثأو « ابذكم ًاقداصو « ايمن الطابو

 هنأو ؛ ليلج ىلامص نم اسراص ًازوق ًادقن ةحراجلا ةيوقلا تارابعلا هذه ف ىرتو

 .اماظن اودوعتي ملو « مكمان م نولملمتي نم ًاصوصخو ؛ ةماعلإ نسوفن ى هرثأ هل كلشالب

 ع ماشلا ركيلع دسفمل « رذ ابأ » نإ : « ةيواممل و « ىرهفلا بببحو لاق اذلو

 هرضحأف «نامع » ىلإ « رذ ابأ » « ةيواعم ٠ اكشف «ةجءاح هيف كل ناك نإ هلهأ كرادتف

 . ةذبرلا ىلإ هافن مث « ةنيدملا ىلإ

 كرودت دق « رذ وبأ ه ناك اذإو « كشالب ةرثأ هل ىلاحصلا اذه لثم ىنن نإو

 دهع ىبدح ًاماوقأ نيعماسلا ىف نأو « ماشا ريغ ىف رثأ هريغ نأ كش الف « ماشلا ىف

 . مهل نوعامس

 كلذ ىف سيلو - هتبارقل هبحم « نامع» انديس رابشأ بابسألا نمو (1) س طال
 مهيار ٠ ةلودلا نوئش نم ريثك ىف ,هريشتسي ناكو مهمرقو مهالو هنكلو - مول الو من]
 : ةباحصلا ةيلع ةراشتسانم ريكي مل مهن راشتسا نم راثكإإلا رادقمب و . ةقثلل الهأ سيل نم

 نم !وناك نم مه ريغو ةحلطو و (« صاقو ىبأ نب دعس ه و « بلاط ىنأ نب ىلعكو

 . رم مه ريشتسي نيذلا ةصاخلا

 1 رودأل ةيصان ىلت نقبقلا نواواحم نامع ةبارق اوناك نيذلا نويومألا كنئلوأو

 فق ىوري . نيدقانلا دقن و« نيمتاللا م ول ىلإ تافثلالا مدع ىلع نامع نوض خم اوناكو

 « ةنوكلا »وو رسم ٠ يف٠ هيلإ اوءاجاو « هيلع اوبلأت نيذلا هب طاحأ امل نامع نأ كالذ

 راشأو + مهفرصف « نييزصملا فرص ىف هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع ناعتسا

 ةبانإلاو عوزتلا نم هبلق ىف ام ىلع هللا دبشي «. هنوعمسي مالكب سانلا ملكي نأب هيلع
 ةدراشلأا برلقلا تدئراو )0 مهم نو ريثك ىكبو . سانلا هل قرف ٠ مالكب لكتف

 ناورم 5 نكلو « اهايالخ ىف رشلا عزاون تومتو . اهنافجأ ىلإ دوعتّيضقلا تداكو

 تناك هذه كتلاقم نأ تددول هللا و . . ىأو تنأ ىبأب : هل كاقو « هيلإ ءاج همكحلا نبا
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 تاقام تلق ثانكلو « اهملع ثاناعأو 5 ابم ىضر نم لوأ تنكف عينم عنتمم تنأو
 «ليلذلاةليلذلا ةطحلا ىطعأ نيحو « (؟)ىبزلا ليسلا غلبو « (1)نييبطلا مازحا غلب نيح
 تبرقتتاش:نإ كنإو ءاهلع فوت ةيوت نم لمجأ ءابنم رفغتسي ةئيطحخت ىلع ةماقإل هللاو
 لاقف .. سانلا نه لابجلا لثم بابلا ىلع كايلإ عمتجا دقو « ةئيطحلاب رقت ملو ةبوتلاب
 ىلإ ؛ ثاورم ه جرخف . مهملكأ نأ ىحتسأل ىنإف ؛ مهملكف « مهملإ جرخاف « نامع»

 معمتجبا يكنأك م : معشبا دقف مكنأشام : لاقف « اضعب مهضعب بكري سانلاو « بابلا
 اع نوديرت مثج « هبحاص نذأب ذخآ ناسنإ لك « هوجرلا تهاش « بهل
 « مكرسيال رمأ انم مكيلع نرميل انومتمر نأل هللاو « انع اوجرخا « انيديأ نم انكلم
 ىلع نيبولغم نحن ام هللاو انإف « مكلزانم ىلإ اوعجرا . . مكيأر بغ اردمحمنالو

 . ()انيديأ ىف ام

 لماوع كرح نأ 6 هبراقأ نم ةالو هتيلوت جئاتن نم ناك دقلو م ا "84

 ىبنلا ناك مهيضعبو ؛ مالسإلا ىف قبسلا ىوذ نما ون وكي م ءالؤد» ضعبو « ةاباخخاب ماهم مالا

 « حرسلا ىنأ نب دعسنب هللا دبعك ه ناعإ دعب دترا ذإ : همد حابأ دق ملسو هيلع هللا ىل#

 كالذ ببسب ؛ نامَع ؛ىلع سانلا باؤي اذه ذأ دقو . « صاعلا نب ورمحد دعب هالو دقو
 . .ةيلوتب ترشتناو « هيلع هضرحأف ىعارلا ىتبلأل تنك نإ هللاو» : لوقي ناك ىح
 3 * نمآ ىذلا لجرلا وهو « هنع نوثدحتي سانلا ذخأ ذإ « هنع ءوسلا ةلاق هللا لبع»

 . ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر ىلع بذك مث : رك
 ةفلاخ ىف ًاثيرجو آيساق ًاظيلغ ناك لب « ةيواعك ايحر ًاسيك هتسايس ىف نكي ملو

 نوكشي اوباج رصملهأ نأ اوركذ » : ةسايسلاو ةمامإلا باتك ىف ءاج دقو : نامع
 « حرسلا ىنأ نبا » ىأف هاهنيوء هددهتي ًاباتك ناهع هيلإ بتكف « مهلماع حرسلا ىلأ نبا
 . « هلتق ىحر صم لهأ نم « ناّمع هلبق نم هاتأ نمرضعب برض ونامع هنع هاهن امليقي نأ

 انديس ننمؤملا ريمأ ىلع ةمقنلا رثي نأ ةنأش نم ىلاولا اذه لثم لعف نأ كشالو

 ًاياهذو ًاضاقتنا سانلا لوأ اوناك نييرصملا نإف « ناك دقو « هنع هللا ىضر نامع
 لعب !ذه حرسلا ىنأ نبا لعف نإف . هنع هللا ىضر نامع انديس ةرصاحمل « ةنيدملا ىلإ

 . ةدشلل ب رضي لثم نييبطلا مارا غلبو ؛ ىدتلا ةلس ( اهرسكو ءاطلا مغب ) ىلا (1)

 . ١١ ١س هب ىريطلا (م) . سضرألا نم تامقترملا : ىفزلا (؟)
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 . نيفلا نود نيصخلا رجالا وه لدعلاب روعشلا ذإ 4 لاتقلاو

 .- لام عن هنع هلل ىض ر.نانع انديس نيل فالحللا بابسأ نمو(4) "و
 عم ًامزاح ريمك نكي ملف « ةلدع نم نوسْنِب سانلا لعجم ب الدع .مهضعي نكي مو

 موي ل لزعأ نأ ل رخ رم رامش ناكو  ةبعرلل ميتماعم ىف اصوصخو « هئالو
 . نامز نم ةعاس ًاملاظ ايلاو ىبأ نأ نم ًآيلاو

 هوبصحو :هراد اودجاهو هيلع اوراث نيذلا عم ًامزاح هنع هللا ىضر ناهع نكي لو

 ضاقتنالاب سوءر تكرحن امدنع ةدشلاب ةاصعلا كلئلوأ ذخأ هنأوثو « رثملا ىلع وهو
 « هباصت ىلإ قحلا دري كاذ دعب مث جالما ةليسو تسيا ةنتفلا نأ اوملعي ىبح ةنتفلاو

 جالسلا لمحت او اماكو « هترصنل دادعتسا ىلع ةباحصلا ءامظع ناك دقلو . فالخلا

 مهلكو . حاللا لمحل دادعتسا ىلع اوناك ةئامئامت نإ : ةاورلا لوقبو « مهطبت
 ناهع انديس مهعنم دقو . ةضيبلل ظفحأو اودع ىبأ فيسلا اياقبو فيسلا اياقب نم

 «ءادف لوأ هنع هللا ىضر وه ناكف . نيسلسملا نيب لاتقلاو لتقلل ًاعنمو . ةيفاعلل ًاراكبإ

 . رحبلا جوك جومت تذخأ ةنتف باب حتفو « نيملسملل ءالب ءادتبا هلتق ناكو

 نيقانلا نم فئاوط دوجو  اهمظعأ وهو . بابسألا نمو (ه) - 4٠
 سابل نوسبلي كتل وأ ناكو « هلظ ىف نوشيعيو « هلهأل نوديكي نيذلا « مالسإلا ىلع

 اوذمنأف « انطاب رفكلا اورمضأو ًارهاظ مالسإلا ىف اولخد دقو « مالسإلا ىلع ةرغغلا
 هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىل اع نورك ديو « نامع نيروئلا ىذ نع ءوسلا نوعيشي

 ةعيرذ ةالولا ضعب هلعفي ام نوذختيو ٠ دالبلا ىف ةمقنلا حور نورشنيو « رمخلاب
 نبا ٠ هيف لاق دقو ٠ « أبس نب هللا دبع» ءالؤمل ريكألا توغاطلا ناكو « مهتياعدل

 ش : ٠ ىريطلا ريرج
 نامز مسأف ءادوس ةمأ همأ « « ءاعنص » لهأ نم ًايدوب- « بس رب هللا دبع » ناك

 ؛« « زاجحلا ٠ دالبب أدبف « مهالض لواحم ٠ نيملسملا نادلب ىف لقنت مث ء 0 نايعد

 موج رمخأف ٠ ماشلا لهأ نم دحأ دنع ديري ام ىلع رد ملف : ٠ ماشلا» مث ء ةرصبلا» مث

 ©« مجري ( ىديع !» نأ معزي نم بجع لرقي امذ مهل لاتف ؛ رصم ٠ ىتأ ىح
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 نآرقلا كيلع ضرف ىذلا نإ و لجو زع هللا لاق دقو « عجري « دمحم ٠ نأب بدكيو
 : كلذ دعب مهل لاق مث . . ىسيع نم ةعج لاب قحأ دمحم و مث « داعم ىلإ كدارل
 مت دمحم لاق مث « دمحم ىصو ىلع ناكو « ىصو ىت لكلو ىن فلأ ناك هنإ
 . ءايصوألا متان ىلعو نييبنلا

 هيلعدللالصدللا لوسر ىصو اذهو « قح ريغب اهذخأ ناّمع نإ :كلذ دعب لاق مت
 رمألا اورهظأو ؛ مكئارمأ ىلع نعطلاب هوديأو ؛ هوكرحف رمألا اذه ىف !وضهماف ءلسو
 دسفتسا ام ناكام ناكو « هتاعد ثعبف . . سانلا اوليمتستل « ركنملا نع ىبلاو فورعملاب
 فورعملابرمألا اورهظأو : ممأر هيلع ام ىلإ رسلا ىف اوعدو « هويتاكو . راصمألا ىف

 « مهتالو بويع ىف اهنوعضي ابتك راصمألا ىلإ نوبتكي اولعجو « ركنملا نع ىبلاو
 ام ريغ نوديري مهو ؛ ةعاذإ ضرألا اوعسوأو . . كلذ لثمت مهناوخ] مهتاكيو
 . ٠ . نودبي ام ريغ نورسيو نورهظي

 داسفإل ءالؤه ةرماؤم تناك فيك نيبي « ىريطلا نييخرؤملا خيش ىرن اذكهو
 « ضاقتنالا ىلإ ةرعالاةعيرذنامع ةالو ضعبنم ىوكشلا نم اوذختاو؛ نيملسملا رمأ
 ش . ةقرفملا ةفرحنملا راكفألل ثبو

 ةفيلخلا لتقب تبتنا ىتح« ًاضعب ابضعب لكو «بابسألا هذه ترفاضت - ١
 ءهنع هللا ىضر ىلع مامإلا دهع ىف نئفلا.ٍبناب حتفو « نافع نب نامع نيرونلا ىذ دبهشلا
 . + كلذ ىف ةفلتملا بعاتملا تأثنو ةيمالسألا ةمايسلا ىف مكحتسملا فالحللا مايقو

 مهريغ مهعمو « ةعيشلا » ناك نإو « ىعيشلا بهذملا» تبن نقلا هذه لظ ىو
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةافو تقو ىلإ دتمت هروذج نأ نولوقي

 تبن ههجو هللا مرك ىلع مامإلا دهع كوط ترمتس' ىلا نيفلا هذه ىدص ىو

 1 . ًاضيأ « جراولا » يهدم

 نابهذمامهو: جراوتلا هو « ةعرشلا : دوجوب ىبننا دق ثلاثلا ةفيلخلا رصعنأ7 اذإو

 نولدتعملا امبدب دج-و دّقف - « ىلاعت هللا ءاش نإ نيبتس امم حضاولا وه اذ ناض راعتم

 . ةعاوللا وأ « ةنسلا لهأ خي رإتلا مهام نيذلا



 هيليد ةيمالّسالا هن ةيسامسلا ثهاذملا

 تأدتبا دق ةيسايسلا بهاذملا وأ «:ىسايسلا فالحل نأ ىلإ هيبنتلا بجي هنإو - 4"

 نيدلاب ةلص تاذ ةيمالسإلا ةسايسلا ةعيبط نكلو « ًايسايس اعزنم عزنت ةيسايس
 لوح اهتدابم موحن تأشن ىلا ةيسايسلا هيهاذملا تناك كاذلو « املو اهماوق وهو

 .٠ هثدابم نعتافا رحنا اف تاحي رختتي ًانايحأ هنع دعتيتو « ًانايحأ هنم برتقتف «نيدلا
 نيدلا لوصأب قاعتن ىرخخأ ثوحببل تض رعت اهتاهاجتا ىف اهتاذ ةيسايسلا بهاذملا نأو
 . ناميإلاو داقتعالا ىف هتاذب مئاق ىأر اهل ناكف « داقتعالاو ناعإلا لوح

 ةيسايسلا بهاذملل ناكف « عورفلا ى ءارآ ىلإ هتزواجت لب داقتعالا دح دنع فقت لو
 بهذمو داقتعالا قف ءارآ هعم ىسايسلا بهذملا نأ دج ذإ : عورفلا ىق ةلماك ثوحم

 . « ىمايسلا بهذملا » نم خيراتلا ىف ًارثأ ىببأ هلعل « عورفلا ىف ىهقف

 جاهنم مهلو « نيدلا نع دعتبت وأ برتقت ىهو « ةيسايسلا مهئلحن مهل « ةعيشلاف »
 « نيبنس اك اهع٠ اردحتاوأ ةيداقتعالا قرفلا ضعب هيف اويراق دق « دئاقعلا ةسارد ىق

 لعلو « ناعإلاو داقتعالا ىف ءارآ ةيسايسلا مهئارآ راوجم مهل « « جراوملا » كلذكو
 . اهفنعو اهكدش ى ةقرفلا ٍدجوأ ىذلا وه ءارآلا نم نيعونلا نيذه لعافت

 نيقتمملا نعرثأ دقق ءهقفل ىف بصحللا رثألا ناك ريكفتلا نم نيعونلا نيذه عمو

 ةعبرألابهاذلاهقق عم نايحألا نه رثك ىف برقي ديفم ديج هقف ةسايسلا هاذا هذمل
 ىتالسإلا هقفلا بهاذمل نوس رادلا اهدرو دري ىبلا ةيقابلا نف « ةماعراصمألا ءاهقفو'

 « قداصلا رشعتم مامإلا ة وه لوألا بهذملا عامإو 7 ىديزلا هعملا ) وه ىرفعتللا هققفلاو

 نيز ىلع نب ديز و هم ىتاثلا بهذملا مامإو « امهع هللا ىضر « رقابلا دمحم » نبأ

 . امهعشا ضر« نيدياعلا

 براش ققد دع هقف وهو 3 ةيضايإلا قف و جراوخلا بهم نع رثأ دقو

 بهاذملا ىف مالكلا دنع-كلذ ركذنسو « لاوحألا رثكأ ى ةعبرألا بهاذملا هتف

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةيهقنفلا

 : الث افوصأ ىف ىهو « ةيسايسلا بهاذملا ىف لكتن اذه نايب دعبو .- 46 0

 .«نوثدحنا» و « ؛ ءاهقفلا» وأ ؛ ةنسلا لهأ» و ؛ ؛ جراونللاو ةعيشلا »



 ممم لامجإلا فيرعتلا

 اورهظ مهنأ انركذ دقو « ةيمالسإلا ةيسايسلا بهاذملا مدقأ « ةعيشلا و - 44

 هللا ىضر ا« ىلع و ديع ىف عرعرتو متو « هنعللا ضر اع رصع رعثآ ف يهذع

 هملعو هنيد ةوقو « هبهاوع ًاياجعإ اودادزا سانلاب طلتخا املك ناك ذإ « هنع

 هيف ىأر نيي.ام « هيف هءازآ نورشني اوشخأو ء باجعإلا كلذ ةاعدلا لغتساف

 . لادتعا هيف ىأرو « ةالاغم

 راث مسىذألا لوزن ركو ؛«نييومألا دهع ىف ىلع دالوأ ىلع ملظملا تدتشا املو

 را مهنفا ساثلا ىأرو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيرذ مهو مهل ةبحنا نئافد

 . هراصنأ رثكو « ىعيشلا بهذملا قاطن م. تاف ملظلا

 . : ةتندقم ىف قودلخ نيا د هركذ ام ره بذل م ماوقو 3

 ضيرقتو اطاقفإ يبل ز م عال و ا نك م « ع

 ىنلا نم « رات ةقيلللا و وه « بال ىأ نب لع و نأ لع « ةعيشلا » قف رفح

 . . ميهيلع قاعتو كرابت هقلا ناوضر ةباحصلا لمقفأ هنأو « لسو هيلع هللا ل

 ركذ دقو ةباحصلا لك ىلءهليضفت ى ةعيشلا ىأر ىري نم ةباحصلا ن نماذنأ كريو

 ةباحصلا لك نع ايلع اولضف نيذلا ةباحصلا نم نأ لدتعملا ىعيشلا « ديدحلا ىأ ن

 تالس ١ و « ,ىرافغلا رذ ابأ »و 3 «دوسألا ن نيا دادقملا» و ءاه رساي نب 1

 0 ةديرب وو ةفيذحو و« 4 بعك نب ىأ» و هللا دبع نب رباجو» و ( ىسراقلا

 ميحلا ابأ 1 و « فينح نب نامع » و « فينح نب لبس و و « ىراصنألا بويأ ايأد و

 2 هينيو ( بلطملا دبع نب سابعلا » و « « ةلئاو نب رماع ليفلملا ايأ ١ و « ؛ناومتلا نبا
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 ٠ هب نلئاقلا نم ناك ؛ ريبزلا نبا و :  ديدحلا ىنأ نبا» لوقيو « ةفاك« مشاه ىباوو
 اذه كوري اوئاك « ةيمأ ىنب » ضعب نأ ركذي اك « هنع عجر مث « «رعألا ءدب ىق

 . « صاعلا نب ديعس » مهنمو ىأرلا

 ريدقت ف اولاغ نيذلا ممم ناك لب « ةدحاو ةجبرد ىلع ةءيشلا نكي او - 45

 0 ية ف ريشي رش نو دحأ رك بش م ةيحصلا

 : مهم نيلدتعملا ىف «ديدملا ىنأ نبا » لاق دقلو « رشبلا

 اوكلس من أل ةلأسملا هذه قى زوفلاو صالخلاو ةاجنلا بامسأ انباصأ ناكو
 لضنأو ؛ةنلا ىف ةلزئم مالعأو «ةرخآلا ىف قلخلا لضأ هنأ اولاق « ةدصتقم قيرط
 هنإف هضنبأ وأ هاداع نم لكو « بقانمو ايازمو صئاصخ مه رثكأو « ايندلا ف قلخلا

 تتبث نمم نوكي نأ الإ « نيقفانملاو رافكلا عم رانلا ىف دلخنو ؛ىلاعتو هناحبس هلل ودع
 ةمامإلا اولو نيذلا نيرجاهملا نم لضافألا امأف « هبحو هيلوت' ىلع تامو « هتبوت
 مهلع ربشي نأ نع الضف « مهلعف طخسو مهيلع بضغو مهمامإ ركنأ ولف ع هلبق

 ىلص هللا لوسر بضغ ول امك نيكلاهلا نم مهنأ انلقل ء هسفن ىلإ مهوعدي و وأ فيسلا
 كيرحو : لاق مسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ تبث دق هنأل ءدلآو ملسو هيلع هللا
 ( « هاداعزم داعو ؛ هالاو نم لاو مهللا » : : لاق هنأو « ىملس كملسو ع نرخ

 مهتمامإ»ىضر هاننأر انكلو « « قفانم الإ كضغبي الو « نمؤم الإ كبحم الو : هل لاقو

 هلعف ىدعتن نأ انل نكي ملف « « مهئيف لكأو مهحكنأو « مهفلخ لصو « مهعيابو
 « هانعل هنعل اذ و « هئم انثرب ةيواعم نم ءىرب امل هنأ ىرت الأ ءهنع رهشا ام زواجتنالو
 « صاعلا نب ورمعك و ةباحصلا ايأقب نم مهين ناك نمو ؛ ماشل ثلا لهأ لالضب م كح الو

 نيو هيب لت مان لاخلاو الصب انك ءاض خو نبا هلأ دع د

 مل رشملا لمضفلا نم كلذ ادع ام لك هانيطعأو « ةوبنلا ةبتر الإ ملسو هيلعدّللا ىلص ىبنلا

 . (١)مهنف نعط هنأ اندئع حصي مل نيذلا ةباحصلا رباكأ ىف نعطن ملو « هنيبو هنيب

 : مهتأثن نامزو هيف اوأشن ىذلا نطوملا

 ثمي دقو «ناّمع ه ثلاثلا ةفيلتللا رصع رخخآ ىف انلق اك ةرهاظ ةعيشلا تماق --

 )١( ديدحلا أ ىبال ةغالبلا جهت حرش ,



 سا "”"#؟ لا

 نكلو « اهئيمنت ىلع لمعي نأ ريغ نم « هنع هللا ىضر ىلع دهع ىف تحرعرتو

 ةيعيشلا ةركفلا تن وكت « هيلإ ىلاعت هللا هضيق الو « هيلإ تعد ىلا ىه انلق اك هبهاوم

 اتلك ى ىهو « انهون امل لادتعا هيف ناكام امو ةالاغم هيف ناكام اهم « بهاذم

 . ىوبنلا تيبلا لآل ديدشلا بصعتلاب تمستا دق اهلاح

 « هنع هللا ىضر ىلع ريدقت .ىف ةالاغملا ىلع ًاضرحم ىرمألا رصعلا ناك دقو

 رمع» دهع ىتح نييومألانم هفلخ نمو هنبا دهع ىفو هدهع ىف ةئيس ةنس نس ةيواعمنأل
 هنع هللا ىضر بلاط ىلأ نب ىلع ىدملا مامإ نعل ىه ةئسلا كلتو « « زيزعلا دبع نبا

 « كلذ. نع هتالوو ةيواعم اونو ةباحصلا ةيقب كلذ ركنتسا دقلو « ةبطخلا مام بقع
 لوقنو هاه اباتك هيلإ ملسو هيلع هللا ىلصدللا لوسر جوز « ةملس مأ » تبتك دقل ىح

 نمو بلاط ىنأ نب ىلع نونعلت مكنأ كلذ « مكربانم ىلع هلوسرو هللا نونملت مكنإ » هيف
 دهع قى هنإف ثاذ قوفو « هبحأ مسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ دهشأو ؛ هبحأ
 ى درو امك ؟ ةنجلا لهأ بابش اديس هوخنأو وه ىذلا « ىلع نب نيسحلا » لتق ديزي

 تذخأو . نيد ةمرح ىعرت نأ ريغ نم ( ًاطيبع همد بهذو ةرجاف ةلتق - رثآلا

 ىننلا ةنبا تانب مهو « ةيواعم نب ديزي ىلإ ايابس « ىلعو تانبو ع نيسحلا ٠ تانب
 . ةرهاطلا ةيوبنلا ةرتعلاو « لصو هيلع هللا لص

 اوتبكو مهظيغ اومظكف « اليوحت الو ارييغت اوعيطتسي ملو « كاذ سانلا ىأر

 نويومألا ىلاغ نيذلا كئلوأ ريدقت ى ةالاخملا ىلإ اوعفدتاف « مهملأ دتشاو « مهسرفن
 . هق ةغلابلا ىلإ عفدي هنإف « ًامئاد ىسفنلاو ىلتعلا تبكلا عندي اذكهو « مهئاذيإ ف

 . ريدقتلاو رابكإلا ىلإ ناعندي قافشإلاو فطعلا ذإ « ريدقتلا
 ًاضرأ اهفةاعدلا دجسو ذإ ؛ نامعو دهع ىف ءادتبا رصم ىف تأشن ةعيشلاو - 48

 دقف نييومألا *ارصنل ادهم «ماشلا » و « ثيدحلاو ةنسلل ادهم «ذاجحلا نئادم : رئاسو
 . « ةعيشا ًاماقم » قارعلا ناك

 « كلذك هتلعجف .بابسأ ةدع ترفاضت دل . . ؟ ةعيشلا دهم قارعلا ناك اذاملو

 هتفالحخ ىف ؛'ةيواعم ه هامرف « طق نييومألل مه-ولقب ءالولا اونلعي ملو « ,هربدقت



 كك هلو ظل

 نم اهروذج- ملتقي مل هنكلو « رهظت نأ ةضراعملا ىلع ىضقف « هيبأ نب دايزب »

 « ةيواعمنبديزي » دهع ىف هدعب نم هنكح ىلع هنبا رمتسا « دايز » ىضم املوءسوفنلا
 مف« ناورم ىنبل » رمألا رقتسا ىبح نيومألا ىلع نيضقتنلا لوأ « قارعلا : راصو

 هعق دتشا املكو ؛ عمقلا ىف دتشاف « جاجحلاب : ,هامرف « ناورم نب كلملا دبعو دهع
 هيقنتعم سوفن ق « ىعيشلا بهذملا » دتشا

 .(نادلكلا)مواعو ( سرفلا ) مولع هيفف « ةعدق تاراضح ىنتلم كالذ قوف قارعلاو

 دقو « دونهلا راكفأو « نانويلا ةفسلف اذه ىلإ تمض دقو « ممألا هذه تاراسضح اباقبو

 هيف تبني ىذلا تبنملا ناكف ( قارعلا ) ىف راكفألا كلتو تاراضحلا هذه تجزما

 ةعيشلاب تجزيما كلذلو «ةفسلفلاب اهف لصتي ام اصوصخنو : ةيمالسإلا قرفلا رثكأ
 . ةيركفلا قارعلا ةئيب عم مءالتت ةريثك ةيفسلفن ءارآ

 مههفو « ءاكذ هلهأ فو ةيملعلا تاساردلا دهم ناك قارعلا نإف كلذ قوذو

 . « ديدحلا ىلأ نبا مهف لاقو . قمعت

 هللال وسر اورصاح نيذلا برعلا نيبو موقلا ءالؤد نيب قرفلا ىف ىل حدقني اممو»

 قارعلاةنيطو؛ ةفوكلا ىكاسو «© قارعلا نم ءالؤه نأ « هلآو مسو هيلع هللا ىلص

 .لهأو « ةعيدبلا بهاذملاو ةبيجعلا لحنلا باعصأو « ءاوهألا بايرأ تينت تلاز ام

 « بهاذملا ىن رثعم هبشو « دئاقعلاو ءارآلا نع ثحيو رظنو قيقدتو رصب لهأ ملقإلا

 ( مه ريو (كدزم)و (ناصيدإو 2( ىلا») لثم ةرساكألا مايأ عمهم ناك لفو

 . ناهذألا هذه زاجيملا لهأ ناهذأل الو ةنيطلا هذه زاجحلا ةنيط تسيلو

 دلب ال ناكف « مدقنم تادقتعملاو ءارآلا محدزم ناك قارعلا نأ اذه نم ىرنو

 راكفألا ونت نأ ةبارغ الف ةيداقتعالا بهاذملاو ةيسايسلا بهاذملا هيف أشنت نأ

 . هتثيب ىف ةيعيشلا

 : ىعيشلا بهذملا ىف ةميدقلا ةفسلفلا رئأ

 اوهأ نيذلا ( ةيغيسلا ) لثم اندعبتسا اذإ ةيمالسإ ةقرف ةعيشلا نأ كش ال -

 يداحأ وأ ةيآرق صوصتب قلعت لوقت ا> لك ىف ان كشالو . موحنو ؛اًنيلع »

 راكفأ ىلع اهؤارآ تلمتشا كلذ مم نكل ود سو هيلع هللا لص ىتلا ىلإ ةبوسنم
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 ةقياسلا ةيئيدلاو ةيفسلفلا بهاذملا نم اهرداصم ىلإ برغلاو قارعلا ءاملع اهعجرأ ةيمندلف

 . مالسإلا روهظب تبتنا ىلا ةيسرافلا ةراضحلاو « مالسإلا ىلع

 بهذملا) لصأ نأ نوررقي « ىزود » ذاتسألا مهم « نيبروألا ءاملعلا ضعبف

 ةثارواابو كلاب نوئيدي سرفلاو «ةيرحلاب نيدت برعلا نأ ْدِإ ءةيسراف ةعزن ( ىعيشلا

 هللا لص ىنلا لقتنا دقو « ةفيلخال باختنالا ىبعم نوفرعي الو « كلاملا تيبلا ف

 نب ىلع همع نبا هدعب سانلا ىلوأف « ادلو كري ملو ىل |عألا قيفرلا ىلإ ملسو هيلع
 نم ةفالخللا بصتغا دقف ؛ نامعو رمعو ركب ىبأك ةفالخلا ذأ ن نش © بلاط ىأ

 اورظنف«سيدقتلا ىنعم اهف ةرظن كلملا ىلإ اؤرظني نأ سرفلا داتعا دقو « اهقحتسم
 هللا ةعاط هتعاطو « بجاو مامإلا ةعاط نإ اولاقو « هتيرذو ىلع ىلإ هسفن رظنلا اذه
 . )١( ىلاعتو هنادحبس

 تذخأ امم رثكأ ةيدوهلا نم تذخأ « ةعيشلا نأ نييبروألا ءاملعلا ضعب ررقيو .
 ناك ىلع سيدقتىلإ ةوعدلا رهظأ نم لوأ « أبس نب هللا دبع نأب الدتسم « ,ةيسرافلا نم

 ىعيشلا بهذملاف ىعيشلا بهذملا ىف ةيدوبلا راثالا كلت عم هنأ ءالؤه ررقبو « ًايدوم
 . (؟)اهريغو ةيذوبلاك ةمعيدقلا ةيويسألا دئاقعلل ةءابم ناك

 ةيدوهلا نم ىتسا ىعيشلا بهذملا اذه نأ ررق ىذلا لوقلا اذه لعلو ه٠

 مزح نبال ه مالكو ' ىبعشال ١ لاوقأ م نوب روألا هداقتسا لق ع هثدابم ضعب

 لاقو «(ةمآلا هذه دوم منأ ؛ ةعيشلا : نع لوقي « ىبعشلا » ناك دقف « ىسلدنألا

 : لصفلا ىف « مزح نبا»

 ساحنفو 4 مالسلا هياع سألإ نإ : نيائاقلا دوهلا ليبس ىف ةعيشلا ءالؤه راس

 اومحزف « ةيفوصلا ضعب اذه كلسو « مويلا ىلإ ءايحأ مالسلا هيلع نوره نب رازاعلأ نبا

 . () نآلا ىلإ نايح مالسلا امهلع « سايلإ» و « رضحللا » نأ

 «ةثارولاوكلملا لوح. ةيسرافلا راكفألاب اورثأت دق ةعيشلا نأ دقتعن انأ « ىحلا قو

 . نيم دحأ روتكدلا موح رملا ذاجمألل مالسإلا رجن كلذ ىف مجار 00(

 . ةيبرعلا ةدايلا ()
 . 18٠١ ساد (نم ؛ لصفلا (ع)
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 لهأ رثكأ نأ اذه ىكزيو . حضاو ؛ ىسرافلا» كاملا ماظنو مههذم نيب هباغتلاو
 . سراف نم اوئاك نيلوألا ةعيشلا نأو م ةعيشلا نم نآلا لإ سراف

 تسبتقا ةيعيشلا ةفسلفلا نألف .؟ مهتارآ ضعب قفاوت تناك اذإف ةيدوبلا امأو

 . ةيمالسإ لاوقأ ىلإ اودنتسا نإو هتلمج- ىف ًايسراف عزتملا ناكو « ةفلتخم حاون نم

 « مهم أبسللا نب دبعلثم نوكي نأ نو ركني نيلدتعملا رثكأو نورضاخلا ةعيشلاو

 . ةقفاوملالك مهقناوننحنو « ًايعيش نوكي نأ ع نع الضف مهرظن ق ًاملسم سيل هنأل

 : ىعيشلا بهذملا قرف

 ١ - اولاغ دق سان ةعيشلا مما لح هنأ ةعيشلاب ىلإجإلا فيرعتلا ىف انلق «
 كنتاوأو ءالؤه سب سانو 4 اودصتقا دق سانو ٠

 ةبترم ىلإ هعفر نم مهْمو ةيهولألا ةبترم ىلإ « الع ٠ اوعفر دق نوفرطتملا ةالغلاف

 ضعب رك ذناو « ملسو هيلع هللا ىلص ؛« ىنلاو نم ىلعأ ةلزئم ىف هواعجو « ةوبنلا

 مهمبسن نورضاخلا ةعشلا ركنيو 4 مالسإلا نع مهمالاغع اوجرخ نيذلا ةالغلا ءالؤه

 : ءالؤه نمو . مالسإلا ىلإ مهبسن ركنن نحنو « ةعيشلا ىلإ

 : ةشيسلا

 رهظأ « ةريلاو لهأ نم ًايدوبم ناكو « «أبس نب هللا دبع » عابتأ ودها

 هنأ ىلإ انرشأ دقو « « ءادوساا نباو هنع لاقي ثالذلو « ءادوس ل و « مالسإلا

 . هتالوو « نامعو انديس دض ةاعدلا دشأ نم ناك

 بلاط ىأنب ؛ ىلد اهعوضوهو َ؟ نيملسملا نب ةهدسافمو هراكفأ رشن ق جردت

 3 ايصو ىن لكل نأ « ةاروتلا» ىف دجو هنأ سانلا ندي رشني فخخأ هنع هللا ىضر

 ادم نإ مث « ءايبنألا ريش ًاددحم نأ اك" « ءايصوألا ريخ هنأو « دمحم ىصو ايلع نأو

 لوشالو 2 حيسملا ةعجرب لوقي نأ تبجبع : لوقيو : ايندلا ةايحلا ىلإ عج ريس

 ءدش ىلع مم دقلو « هنع هلل ىشر ىلع ةيحرلأب 0

 . نئادملا ىلإ هافنف . ماشلا لدأ .لاثقل ةدوعلا ىلع مزاع تنأو « كبامصأ كيلع
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 مهملأو ههجو هللا مرك هل سانلا ةبمحم أبس نبا لغتسا هنع هللا ىضر ىلع لتق املو
 ًاداسفإو سانال الالضإ هتحيرق اهم دوجت ىلا بيذاكألا هتوم لوح رشني ذخأف « هدقفل

 ىف سانلل روصت' ًاناطيش ناك امنإو ًايلع نكي مل لوتقملا نأ سانلا ركذذي راصف . ممل
 :لاقو ءمالسلا هيلع « ميرم نبا  اهلإ دعص اك «ءامسلا ىلإ دعص ايلع نأو « هتروص

 جراوحلاتبذك كالذك « مرم نب ىسيع لتق امهاوعد ىف ىراصتلاو دوبلا تيذكاك

 ًابولصم اصخش ىراصنلاو دوهلا تأر امنإو . هنع هللا ىضر ىلع لتق اهاوعد ىف
 دقو « ىلع هنأ اونظف ايلع هبشي الرتق اوأر ىلع لقي نولئاقلا كلذك © ىسيعب هوهش

 توص نيثبساا نم عمس نمو « همسبت قرلاو « هتوص دعرلا نأو « ءامسلا ىلإ دعص

 نبا نأ ليبحرش نب رمع ىور دقو « نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا : لوقي دعرلا
 ؛هتومب قدصن مل ةرص ى هغامدب انومتنج نإ : لاقف « لتق دق الع نإ :هل لق أبس
 . )١( اهريفاذحم ضرألا كلو ءامملا نم لزْي ىح توم ال

 « هدعب نم ةمنألا فو هيف لح هلإلا نإ : لوقي تاك نم ةئثبسلا ءالؤه نم نإو
 ءرشبلا ضعب ىف ةهلالا لولحم لوقت تناك ىلا ةعدقلا تانايدلا ضعب قفاوي لوق وهو
 ءامدقلا نويرصملا لوقي ناك اك . مامإ دعب آامامإ ةمثألا بوانتت هلإلا حور نأو
 . ةنعارفلا ىف

 اولاقو « هيف دسم دق هلإلا نإ  :ىلع نع لوقت تناك ةفئاط اضيأ ةيئبسلا نمو

 .« ةيئبسلا ٠ نع انمالك ردص ىف انيب اك ءالؤه قارحإب مه دقو ؛ هللا تنأ وهو : هل
0 

 : ةيبارغلا

 ةيثبسلا لعف امك ؛ ًايلع هلؤت مل ةقرفلا هذهو « ةالغلا نه ةقرف ىهو - مه

 ىضر ىلعل تناك ةلاسرلا نأ اومعزف « ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلع هلضفت تداكابذكلو

 « هنع هللا ىضر ىلع ىلع لزني نأ لدب دمحم ىلع لزئف أطخأ ليريج نكلو « هنع هللا

 . بارغلا بارغلا هبشي امك" ملسو هيلعدللا لص ىننلا هبشي هنأ اولاق مهنأل « ةيبارغلا » اومسو

 )١( ىيدادنللا رحاقلا دبمل قرنلا نيب ىزفلا ,



 مدنا إال تس

 هباتك ىق « « مزح نبا » مهنمو ءاملعلا هضحدأ دق ءارهلا مالكلا كلذ نإو
 ثعبلا دنع ىلعف « قئاقحلاب لهج-و « خيراتلاب لهج مالكلا اذه نأ عقاولا فو « لصفلا »

 ع ةعساتلا ف ناك لب « ةلاسرلا اهف لمحتي نس ىف ناك امو « امالغ ناك ىدمحملا

 مالكلا اذه نوك امأو « غيلبتلاءنس نوكت نأ نع الضف « فيلكتلا نس تسيل ىهو
 هيلع هللا ىلص ىبلا ًاماشم نكي مل هتلوجر ىف «ايلع» نألف « عئاقولاب الهج نمضتي
 ىف نودم وهام ىلع صاخ ىمسج نايك امهم لكل ناك لب « همسج ىف سو
 . امهنم دحاو لكل ةيمسجلا ةفصلا

 امهم لك ىوتسا نأ دعب الماك امبنيب ناك ىمسجلا هباثتلا نأ ضرف ىلعو
 هنأل ء ىدملا ثعبلا تقو ةفارخ ثيدح هباشتلا الذ نأ دكؤملا نم هنإف « الجءر
 « نيعبرألا ىف لمتكم لجرو « ةعساتلا ىف مالغ نب ًاتباث هباشتلا نوكي نأ نكم ال

 ىذلا ردقلاب امهنيب هباشتلا نركب فيكو ؛مالغو لجر نيب ؛ ليربج و ءىطخت فيكف

 . بارغلا بارغلا هب هبشي

 : ةعبشلا نع ةجراخن قرف

 « مهيب نمةعيشلا اهدعيال داقتعالا ىف نيفرحتملانم اههابشأو قرفلا هذه - 64
 اونوكي نأ نع الضف « ةلبقلا لهأ نم.ءالؤه ركأ نودعي الو « ةالغلا مبدع نولوقيو

 2 ىالسإلا خيراتلا ىف ةعيشلا مما تلمح قرفلا هذه نإ : لوقن كلذلو « مهم
 ىلعو . ؤربتلا لك مهنم نوءربتي هو ٠ مهرازوأ ةعيشلا باتكلا نم نوريثك لمحو
 ٠ نالا ةعيشلا نيب رهاظ دوجو مالسإلا نع تجءرخش ىبلا قرفلا هذهل سيلف لاح ىأ

 ًأطخ سانلا مامأ نوعدي نم مهيف سيل انك . ةمثألا هيلأت سانلا مامأ رهظي نم مهمف سيلف
 . ةلاسرلا ق ؛ ليرج»

 : ةيناسيكلا

 نم راص مث « ًايجراخ ناك دقو« ىبنثلا ديبع نب راتخملا » عابتأ هه - هوه

 ليق « ناسيك ىلإ ةبسن ٠ ةيناسيكلا » تيعسو « (ايلع) نورصاني نيذلا « ةعيشلا»
 . « ةيفنحلا نب دمحم ٠ هنبال ذيملت وأ بلاط ىنأ نب ىلعل ىلوم هنإ ليقو راتخما مسا هنإ

 لبق نم ؛ليقع نب ملسم ه الإ مدق نيح « ةتوكلا » ىلإ « راتخلا » مدق دقو



 ا

 هلهأ دنع ام رادّمءو « قارعلا» لاوحأ فرعتيل « امهلع هللا ىضر ؛ لع نب نيسحلا »
 ريمأ دايز نب هللا ديبع» ملع الو « ملسوديلع هللا ىلص ىننلا تنب نبانيسحلا ةرصن نم
 لتق نأ ىلإ هسبحم ىف ر.تساو « هبرضو هساحسو هيلع ضبق « راتمنا ١ دوجوب ةفوكلا

 <« رمع نب هللا دبعو هتخأ جوز هل عفشف « هنع هللا فر نيسحلا ءادهشلا وبأ كيبشلا
 <« زاجمملا ىلإ جرخف ؛ ةفوكلا نم جرخم نأ ىلع « هحارس قاطأف ( دايز نبا ) ىدل
 : هريسم ءانثأ ىف لاق هنأ هنع ىور دقو

 ,نب نيسحلا نيملسملا ديس نباو؛ نيمل.ملا ديس لوتقملا مواظملا ديبشلا مدب باطأس
 « ريبزلا نباب قمل مث « ايركز نب ىبحم مد قع لتق نم ةدع هلتقب نلتقأل كبروذ « ىلع
 هنأ ىلع هعيابو « مالسإلا دالب نء هالاو امو زاجحلا ىلع ءاليتسالل دعتسي اذه ناكو
 هتوم دعب ةفوكلا ىلإ عجسر مث « ماشلا لهأ هعم لتاقو « رهظ اذإ هلامعأ ضعب هيلوي
 ةيفتحلا نب دمحم لبق نم اهملإ ءاجم هنأ ىعدا ةدوعلا هذه ىو ؛ نيملسملا رمأ قرفتو ديزي
 « .ىصولا ىدهملا ةيفنحلا نب دمحم ىمسو « ديبشلا ةلتق نم رأثيل همد ىلوو نيسحلا ىخأ
 : سانال لاقو

 ْ « نيدحلملالتقب ىنرمأو . ًاريزوو ًانيمأ مكيلإ ىتعب « ىصولا ىدهملا ىثمب دقل و
 ْ . « ءافعضلا نع مفدلاو « هتيب لهأ مدب بلطلاو

 هذ ناك» هنآألو انهون اك نيسحلا مد ىلو هنأل ةيفاحلا نب دمحم مساب وعدي لخأو
 !اريثك ناك دقف « هلضفو هملع ريدقتو هتبحم بولقلا تآلتما دق « سانلا ناب ةلزتم
 نينمؤملا ريمأ هوبأ هريخأ دق « بقاوعلا ىف رظنلا بيصم ركفلا داور ةفرعملا ريزغ
 1 . «محالملا رابخأ هنع هللا ىضر ىلع

 + كلذ دعب اماهوأ رشني طخأو « ليلجلا مامإلا اذه مساب ىداني رمتساو ل 5
 امدنع ةماعلا نم دبشم ىلعو « ةمآلا نم الملا ىلع راتخلا نم ةءاربلا ةيفنحلا نبا نلعأف
 صعب هعبت ةءاربلا كلت عم نكاو . هتاين ء ىبخ فرعو ؛ هيذاكأو هماه وأ هتخلب
 عجسي ناك دقلو . هنع هللا ىغر نيسحلالتتا ماقتنالا ف مهبغر ةدشا نييولعلا راصتأ
 «راحبلابرو امأ ) : هلوق هعجسنمو « لبقتسملا نع رخم هنأ ىعديو « ناهكلا عجس
 لكب ءرابج لك نلتقأل « راربألا ةكئالمللاو: رافقلا هماهملاو ؛ راجشألاو ليخنلاو
 عدص بعش تليازو « نيدلا دومع تقأ اذإ ىبح . . راتب دنهمو ءراطخ ندل
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 .ةقأ اذإت وملاب لفحأ لو . ايندلا لاوز ىلع مكي مل « نينمؤملا رودص تيفشو « نيملسملا

 لئقلا نم رثكأو نيولعلا ءادعأو نيسحلا ةلتق ةبراحم ىف راتخما ذخأ -- هال
 سوفن ىف كلذ هببحن « هلتق الإ نيسحلا لنق ىف كرتشا ًادحأ نأ ملعي لو « مهب ف عيرذلا

 بعصم هلق تح « هع اوئاقو هب ارطاحو هلوح اوقاف ةعشأ اصودعخو « نسأل

 لوقي اك تيبلا لآ نم ةمنألا ةيهولأ ىلع موقت ال ةينايكلا ةديقعو (أ) -
 نوقثيو « ةعاطلا هل نواذبي سدقم صخش مامإلا نأ ساسأ ىلع موقت لب « ةيئبسلا

 . ىملإلا ملعلل زمر هنأل « أطخلا نع ةمصعلا هيف نودقتعيو « ةقلطم ةَقث

 نسملاو ىلع دعب مهرظن قل وهو « مامإلا ةعجرب ةيئبسلاك نوئيديو (ب)

 مو مهضعبو « عج ريسو تام هنإ مهضعب لوقيو «© ةيفنحلا نب دمحم (« نيسحلاو

 نمو « ءامو لسع هدنع ىوضر لبجن ىح وه لب ؛ تم ىل هنأ نودقتعي نوراكألا

 : لوقي ذإ ةزع ريثك « ءالؤح

 ءاوس ةعبرأ ىحلا ةالو 2 شيرق نم ةمنألا نإ الأ

 ءافخ مهم سيل طابسألا مه هينب نم ةثالثلاو «ىلع»

 ءالبرك هتيغ طبسو ربو ناميإ طبس طبسف
 ءاوللا هعبتي ليلا دوقي 2 ىّبح توملا قوذي ال طبسو

 ءامو لسع هدنع ىوضرب انامز مهتلع ىريال بيغت

 هديريام ريغي :ىلاعتو هئاحبس هللا نأ وهو ءادبلاب « ةيناسيكلا» دقتعيو (ج )
 ىف « ىناتسربشلا» لاق دقو « هلالخم رمأي مث ءىشلاب رمأي هنأو « هملع ريغتل ًاعبت

 ثدحم ام ملع ىعدي ناك هنأل ؛ءادبلاب لوقلا رايتخخا ىلإ « راتخلا » راص امثإ : اذه

 دعو اذإ ناكف « مامإلا لبق نم ةلاسرب امإو « هيلإ ىحوي ىحوب امإ لاوحألا نم

 ؛هاوعد ىلع الياد هلعج هلوق هنوك قفاو نإف « ةثداحح ثودح.و ءىش نوكب هباحصأ

 . داقتعالا ف دامفو « نيبم لالض كش الب كلذ نإو « مكبرل ادب دقلاققفاوي مل نإو

 اهواحو دسج نم حورلا جورتخ وهو « حاورألا خسانتب ًاضيأ نودقتعيو (د )
 كلذ نولوقي نيذلا مهف .٠ ةيدنهلا ةمسلفلا نم ذوخأم ىأرلا اذهو «٠ رخآ دمج ىف
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 ىح نم اهاقتناب بثتو « ىندأ ناويح ىلإ املاقتناب بذعت خورلا نإ نواوقيو : لوقلا
 . طقف ةمئألاب قلعتي اهف هب اوذخأ مهكاو « هلك بهذملاب اوذخأي ملو « هنم ىلعأ ىلإ

 « احور صخش لكل نإو « ًانطابو ًارهاظ ءىث لكا نإ » تواوقي اوناكو (ه)
 | نم ملاعلا ىف رشتنملاو « ةقيقح ملاعلا اذه ىف لائم لكاو . . اليوأت ليزات لكلو

 دمحم هبا السا هيلع ىلع هب رثآ ىذلا ملعلا وهو ىاسنإلا صخشلا ىف عمتجم را رسآلاو

 « ةلاسرلا ىّبعم ىاني الوق لوسرلل ةبسلاب نراوقي عيثأ اله نم ىرثو ل ه4

 مهمالك ىدجت ملو « ةربنلا ةبترم نم مهبرقي ام 'ىلع ءانبأل مهيصعت اونرق اوناك نإو

 مهنالك اونرق مهنكاو « ءادبلابمهلوقالإ هب قرلي ام رغب هفصوو ىلاعت هللا هزني سعام
 « ًانطابو ًارهاظ ءىش لكا نأب مهوقو « خسانتلاب مهوقك ةيفسلف ءارآب مالسإلا ىف
 هئلاذ ملع نإو « ناسنإلاصخش ىف ىنلي رارسألاو مكدللا نم هيف امب ماعلا نأب مهوقو
 ,لحنو هئع كلذ ثروف ةيفنملا نب دمحم هب صتخشاو « ههج.و هللا مرك ىلع دنع ناك

 . هدعب نم هيف

 . ةيمالسإلا ملاقألا ف نوركذي عابتأ ةيناسيكلل نكي لو

 : ةيديرزلا
 ءالادتعا رثكأو ةيمالسإلا ةعامجلا ىلإ ةعيشلا قرف برقأ ىه ةقرفلا هذه

 ,مهوريتعا لب ابسراقت ةبترم ىلإ مهعفرت مل لب « ةوبنلا ةبترم ىلإ ةمتألا عفرت مل ىهو
 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر دعب سانلا لضفأ مهنكلو « سانلا رئاسك

 مهعياب نم ًاصوصخخو «ّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بامصأ نم آدحأ اورفكي مو
 ميممامإب فريعاو « هنع هللا ىضرا لع»

 .نب ماشه ىلع جرخ دقو « نيدباعلا نيز ىلع نب ديز ةقرفلا هذه مامإو
 ديز ناك : هجورحخ“ ببس ىف .ىدوعسملا لوقيو « بلصو لتقف ةفوكلاب كلملا دبع

 هب ىهنا ثيح سلجف « هيف سلجم ًاعضوم ري مل هيدي نيب لثم املف « ماشه ىلع لخد

 .قاتسرهشلل لسلاو للملا )١(
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 ىوثت نود رغصي الو هللا ىوقت نع رثكي دحأ سيل نيئءؤملا ريمأ اي : لاو سلجملا

 « ةفالخلا ق كسفن كعزانت ىلا تنأ 2 كل مأ ال تكسا : ماشه لاف « هللا

 نإو « هب كتبجأ تببحأ نإ اباوج- كلل نإ نينمؤملا ريمأ اي : لاقف « ةمأ نبا تنأو

 ٠ لاجرلابندعقيال تاهمألا نإ لاق . « بجأ لب: :ماشه لاقف « هنع تكسأ تببحأ

 0 اين لل هثعيب نأ كلذ دعم لف ؛ قعتإ مأل ةمأ ليعامسإ مأ تناك دقو 3 تاياغلا نع

 لص ؛ !دمحم و رشبلا ريش هبلص نم جرتشأف ؛ ابأ برعلل ىلاعتو هناحّببس هللا هلعجو

 : لوقي وهو ماقو « ىلع نباو ةمطاف نبا انأو اذه ىل لوقتف « سو هيلع هللا

 دالحلا رح هركي نم كاذك هسب ىرزأو فوحلا 36

 دامرلاك ادعلا راثآ كري 2ةلود هل هللا ثدحم نإ

 برخلا تماق املف . فارشألاو ءارقلا هعمو اهلع جرخو « ةفوكلا لإ ىضُف

 : الثمتم لوقي وهو لاتق دشأ مهم لتاقف « ةريسي ةعاج ىف قبو « هبامصأ هنع مزبلا

 (١)اليبو اماعط هارأ الكو  تامملا زعو ةايحلا لذأ

 اليمجم ريس توملا ىلإىريسض _دحاو نم دبال ناك نإف

 . هلتقب رمألا ىهناو

 آمزلم ناك هنع هللا ىضر اديز مامإلا نأ ريخلا اذه نم دافتسي هنإو - ١

 « لعلا ىلإ افرصنم ناك دنقف ؛ ةقيقحلا ىه هذهو «فان الو ةعابللا نم جرخم ال ةعاطلا

 « ءاطع نب لصاو » هب لصتا دقف «هنع اوذحخأف هرصع ءاملعب ةقرثو تالص هل تناك

 بصحعتيو « هيلإ اذه ليم ناكو « هنع لخأو « ةفينح وبأ و هب لصتاو « هنع لخأو

 ىلص هللا لوسر جور هجورخن ىهاض : نييومألا دنج لاتقل هجورخن ىف لوقيو « هل
 . «ردب موي ؛ سو هيلع هللا

 ىف هنع مكتنو « عودجملا باتك هقفلا ىف هلو « ملكتمو هيقف مامإ ديز مامإلاو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةيهقفلا بهاذملا
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 لإ ل مس

 لسو هيلع هللا ىلص ىنلا هب ىصوأ ىذلا مامإلا نأب نونمؤي ال « ةيديزلا »و - <؟
 .لعجت تفرع ىلا فاصوألا نإو ع« فصولاب هئرع لب « صخشلاو ممالاب هتيع دق

 دحأ ىف ققحتت مل فاصوألا هده نأل « 'هدعب ند ماهإلا وه هنع هللا ىضر يلع مامإلا

 جرم ايم ًالاع ايقت اعرو امشاهنوكينأ بجروت فاصوألا هذهو . هيف اهققحن رادقع

 « ةمطاف » ةديسلا ةيرذ نم ىأ ايمطاف نوكي نأ ط رتشي ىلع دعي ع نمو « هسفنل ًايعاد

 . ابع ىلاعت هللا ىضر

 هلآ نموهتعيش نم نو ريثك هسفنل مامإلا وعدي نأو جورحلا طرش ق هفلاخش دقو

 كدلاو كبهبذم ةيضق ىلع» : هل لاق هنأ ىوربف « رقابلا دمع » هوخأ مهسأر ىلعو

 . « جورخلل ضرعتالو « طق جرخم مل هنإف ؟ مامإب سيل

 مامإلل اهركذ ىلا تافصلاف « لوضنملا ةمامإ زاوج- ىري ًاديز مامإلا نإو
 لثمألا مامإلا تافص ىه لب « ةئامإلا ةحرصل اهرفاوت بجاولا تافصلا ىه تسيل

 فوتسي مل امامإ ةمألاب ىف دقعلاو لحلا لهأ زاتخا نإف « ةرنغ نم ام ىلوأ وهو « لماكلا

 . هتعيب ثم زاو هتماهإ نوي هرعيايو تافسصلا هذه سعب

 نم ًادحأ رفكي ملو رمعو ركب ىلأ نيخيب :بشلا ةمامإ ديز مامإلا رقأ لصألا كلذ ىلعو
 ةفالخلا نأ الإ ةباحصلا لضنأ باط ىأ نب ىلع نإ و : ثالذ ق لاقو . ةباحصلا

 « ةنتفلا ةرئاث نيكس نم اهوعار ةيئيد ةدعاقو « اهوأر ةحلصل ركب ىنأل تضوف

 فيسو ءاييرق ناك ةوبنلا مايأ قترج ىلا بورحلا دهع نإف ؛ةماعلا بولق بيرطتو

 رودص ق نئاغضلاو « فحب مل نيكرشملا ءامد نم مالسلا هيلع ىلع نينمؤملا ريمأ

 داقتتالو « ليملا لك هيلإ ليمت بولقلا تناك اف « ىه انك رأثلا بلط نم موقلا
 نالاي اوفرع نمل نأشلا اذ مايقلا نوكي نأ ةحلصملا تناكو « دايقنالا لك باقرلا هل
 هللا ىلص هللا لوسر نم برقلاو « مالسإلا ىف قبسلاو « نسلا ىف مدقتلاو « ددوتلاو

 1 « ملسو هيلع

 ببسلا ىلإ افاسع ةعيشلا نم نيريثك جورخ ىف ايس امغيأ أديملا اذه ناك دقو

 ديز نبي لاتقلا ر حتسأ امل : ىدادغبال « قرفلا نيب قرفلا » باتك ىف ءاج دقف . لوألا

 ى كيأرب , ان ريخش نأ دعب كئادعأ ىلع كرصنت انإ اولاق ىّمثلا ورمع نب دفسوب نيد

 الإ امبف لوقأ ال ىلإ : لات . بلاط ىأ نب ؛ ىلع كدج املظ نيذللا رمشو رك كب ىنأ
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 ةنيدملا ىلع اوراغأو نيسملا ىدج- اولتق نيذلا ةيمأ ىنب ىلع تج.رخخ امتإو « اريخ

 . كلذ دنع هوقرافن . رانلاو قينجتملا رجح هللا تيب اومر مث « ةرلا موي

 دحاو لك نوكي ثيحم' « نيميلقإ قف نيمامإ ةعيابم زاوج ةيديزلابهذم نمو

 ( اهوزكذ ىلا تاصوألاب ايلحتم مادام هيف جرح ىذلا ملقإلا ق امامإ امهم

 مايق نوزوجمال مهن أ مهني اذه نمو « دقعلاو لحلا ىلوأ نم ًارح ناك رايتمخالا مادامو

 هنع ىبم كلذو نيمامإل سانل عيابي نأ ىعدتسي كلذ نأل « دحاو ملقإ ىف نيمامإ

 . رثألا حيحصي

 «احوصن ةبوث بقي ملام «رانلا ىف دل ةريبكلا بكترم نأ نودقتعي نويديزلاو

 نب لصاوب ةلص هل تناك ًاديز نأل كلذو ؛ ةلزيعملا جود كلذ ف اوجج دق مهو

 ىلإ افاضم هل ةعيشلا ضعب ضغب ى اببس ةلصلا كلت تناك دقو « ةلزتعملا س أر ءاطع

 ههجو هللا مرك بلاط ىنأ نب ىلع نأ ددري ناك الصاو نأ ذإ ! ة ةباسلا باسألا

 ايف قالا ىلع ناك ام ماشلا باصأو لمجلا بامصأ نيبو هنيب ترج ىبلا هبورح ىق
 . هنيعب ال أطللا ىلع ناك امهم نيقيرفلا دحأ نأو « نيقيب

 ةلزتعما ال « لصاو صخشل ىه امنإف تناك نإ ةعيشلا ةيهارك نأ رهظيو

 قفتي الو ةلزتعملا جاهنم عم قفتي دئاقعلا ى' ماع لكشب ةعيشلا ىأر نإف « مهلك

 . ةيديرتاملاو ةرعاشألا ىأر عم

 ماق مث 4 نيرمألا لدهع رخخآ ق لتقف ىبحي 9 ىبحم هدعب نم ماق ديز لتقم دعبو - 58

 ةفينح ىلأل ًاذاتسأ ناك ىذلا نسح "نب لا دبع اني مه اريإو « مامإلا دمخ ع دلعي نم

 امهجورخن ببسيو « ةنيدملاب دمحم جورختو « قارعلاب مهاربإ جورخخ ناكو

 ناكام ةفينح ابأ نإف « ةنيدملاب كلامو «قارعلاب ةفينح وبأ امه ناليلج نامامإ ىذوأ
 رعوي وأ هيلع شرح ناك لب« قارعلا ىف ممإلا مهاربإ ةرصانم جورخلا نع ىبني

 ليكنتلل كلذ دعب نم ةصرف دجبو ىبح هلاوقأ هيلع ىصحأأ هيلع تناكام ىلإ رومألا

 ىلع دارأ ام ناك دقو « ديري ام هب لزنأ عنشما نإف « ءاضقلا ىع هلمح ىهو « هي

 . ةيهقفلا بهاذملا ق نيبنس ام .
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 نيبراكلا نم نوريثكلا معز دقو“ نع هركتسلل سيل هنأ ىفأ دقف كلام امأو

 كلت نم اونْمماف « اهرك تذخأ روصنملل ةعيبلا نأ « ةيكزلا سفنلا دمحم عم
 نع لس اكلام مامإلا نأ ىورو « ضاقتنالل ةعيرذ ثيدحلا صن ىه ىلا ىوتفلا

 نكي ملْنإو « زوجي الف زيزعلا دبع نب رمع لثم ىلع ناك نإ لاقف « جورحلا اذه
 . امهءاك نم هللا مقتني مث « ملاظب ملاظ نم هللا مقتني مهعدف « هلثم ىلع

 « ةنيدملا ىلاو ديدشلا ىذألا هب لزنأف «ةدصرأملا رفعجى أ نيع اضيأ هنعلفخت ملو
 دنع ممضوأ ةراشإ كلذ ىلإ رشنسو « هب رمأي مل هنأ رقعج وبأ كلذ دعب نم ىعدا م

 . ةيهقفلا بهاذملا ىف ملكتن امدنع هنع هللا ىضر كلام مامإلا ةايح ىف مالكلا

 ىرخأللا « ةيعيش كا يهاذملا» و « ىديزلا بهذملا» فعض كلذ دعب نمو - 5

 اذه مسا اوامح نيذلا ناك كلذلو « اهئدابم ضعبب هتحقل وأ « هتوطوأ ؛ هتيلاغ لق

 0 م 0 3 ارفف ةمامإ دوزوجي ١ مدعي نم بهذلا

 . اصئاصخ زربأ ىلوألا ةيديز را

 ةضفار نودعي ال مهو 3 ممم نومدقتملا : نامسق ةيديزلا نإ لوقن كلذ ىلعو

 .ةضفار نودعيو اموضفري مهو نورخأتملاو ؛ رمجو ركب ىلأ نيخ ِ مشلا ةمامإب نوف رعيو

 نيدقتاادنع ىديزلا بهذملا ىلإ برقأ وهو .نملاب مئاق نآلا ىديزلا بهذملاو

 : (ةيرشع انثالا » ةيمامإلا

 اهمومع ىف لخشدي « ةيمامإلا ةعيشلا ٠ مسا لمحت ىلا ةفئاطلا هذه 5
 نم اهء ارو امو قارعلاو نا ريإ ىف ىالمألا ملاملا ىف نآلا ةمئاقلا ةعيشلا بهاذم ركأ

 فرحنت ١ فئاوط هموم ف لخديو )2 ةيمالسإلا دالبلا ت6 3 ناتسكاب

 ف 1 اهلامعأو « اماداقتعا تضخأ أ فئاوطو ؛ ةرور كلاي يدل
 .٠ بهاذملا هذه ىلإ ةزجوم تاراشإ رشخس و 4 ديدش فارما ىع مالسإلا

 0 0 ةيمامإلا 0 ةرابعب ةيمسنلا هيلع لدت ام ِض ءالؤمل 0
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 ةيصوب هدعي نم نيعي وهو « ملسو هيلع هللا لص ىننلا نم ىلع مامإلا نيعف « صخشلاب

 ةمامإ نأ ىلع ةيمامإلا عمجأ دقف « ءايصوألاب نودسيو « ملسؤو هيلع هللا لص ىبنلا نم

 اص ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نم تاذلاب هيلع صنلاب تتبث دق هنع هللا ىضر ىلع
 امو: : اولاق نيعلاب ةراشإب لب « فصولاب ضيرعت ريغ نم ًاقداص ًانيقيو « ًارهاظ

 . ىلع ايندلا مالسلاو ةالضلا. هيلع قرافي ىح مامإلا نييعت نم مهأ رمأ نيدلا ىف ناك
 زوج الف «قافولا ريرقتو فالخلا عذرا ثعبدق ناك اذإ هنإف«ةمألا رمأنم بلق غارف
 هيلع هقئاوي الو « ًاقيرط اهنم دحاو لك ىري اله سانلا كرتيو ةمألا قرافي نأ

 هب قوثوملا ود دحاو ىلع صنيو « هيلإ عوجرملا وه ًاصخش نعي نأ بحي لب « هريغ

 . كلذب ىوبن صنب نيع ىذلا وه ىلعو(١)هيلع لوعملاو

 هللا لص ىلا نع راثآ ضعبب تاذلاب منع هللا ىفر ىلع نيعت ىلع نولدتسيو

 « هالوم لعق هالوم تنك نمو :لثم « اهدنس ةحسو « ايقدص نودقتعي ملسو هيلع

 ىف نوكشي مهوفلاعو « ىلع مكاضقأ ١ لثمو ؛ هاداع نم داعو « هالاو نم لاو مهللا

 . لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ رابخألا هذه ةبسن
 ىلص ىلا نم تناك عئافو ن٠ اهوطبنتسا تاطابنتساب ًاسفيأ ةيمامإلا لدتسيو

 نم ادحأ ؛ ىلعو ىلع رمؤي مل سو هيلع هللا ىلص ىبتلا نأ اهنمو ٠ ملسو هيلع هللا
 ئالخم . ريهألا وه ناك ةيرس وأ ٌةوزغ ىف هللا لوسر نع درفنا اميح « طق ةباحصلا
 نوكت ًانايحأو « ءارمأ آنايحأ اوناك“ مهنإف « ةباحصلا رابك نم امهريغو رمعو ركب ىنأ
 هللا ىلص ىبنلا هب ىصوأ ىذلا ةءاسأ شيج نم كلذ ىلع لدأ سيلو « مه ريغل ةرمإلا

 هيلع هللاىلص ىبنلا نأ نودقتعي مهنأو « رمعو ركب وبأ هيف ناك دقف هدعب نم ملسو هيلع
 هق ا ”ىصوأ ىلا ةفالخلا ىف ايلع اعزاني اليكل ؛ ةماسأ » شيج ىف امهلعب دق ملسو
 . مهداقتعا

 ايلعلسرأ ةءارب ةروس تلزنو « جحال اريمأ ركب ابأ لعج امدنع ًاضيأ نولوقيو
 . ربمألا ناك هنأ عم « ركب ىلأل ثالذ لعجم ملو « جحلا مسو» ىف سانلا ىلع اهولتيل

 لامعأبو « اهم اودقتعا رابخأب تاذلاب ىلع نييعت ىلع نولدتسي اذكهو - ا/

 )١( ىناتسرهشلل لحنلا و للملا .



 ةمص ىف روهمدلا مهفلاخشو « هنع هللا ىضر هتمامإ ىلع صنلا ىبعم ىف امنأ اودقتعا دق

 .' املع عمجملا عئاقولا نم مهطابنتسا ةعس ىف مهوفلاخ دق اك" « رابخألا

 صنلاب « سو هيلع هللا لص ىنلا ىصو ايلع نأ ىلع مهب ايف ةيمامإلا قفتا اكو

 هللا ىضر نيسحلا مث نسحلا « ةمطاف نم هدالوأ مه ىلع دعب نم ءايصوألا نأ اوررق
 ةمئألا ىف ةفانع قرف لع كلذ دم نم اوفاتخا دقو « مهيلع عمجملا مه ءالؤهو امنع
 اهمظعأو . ةقرف نيعبس ع نم رثكأ ىلعكلذ دعب ٠ اوفطخأ دق مهن لق لب « ءالؤح دعب

 : ةيليعاسإلا و و و ةيرشع انثالا ٠ « ناتقرف
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 ىسوم هنبال مث « رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج هللا دبع ىنأل مث رقابلا دمحل هدعب نمو
 « ىركسعلا نسحال مث « ىداملا ىلعل مث داوجلا دمحم م « اضرلا ىلعل مث مظاكلا

 هيبأ راد ىف ًابادرس لخد هنأ نودقتعيو ؛« رشع ىناثلا مامإلا وهو ؛ هنبا دمحمل مث

 هنس تناك ليقف « هئافتختا تقو هنس ىف اوفلتخا مث ع دعب دعي حلو «ىأر نم رسبو

 . ميضعب لاقف ٠ همكح ىف اوفلتخا كلذكو ٠ تاونس ىنامث ليقو نينس عبرأ كاذ ذإ

 لاقو«ةبجاو تناك هتعاط نأو ؛ مامإلا هملعي نأ بجب امم ًاملاع نسلا هذه ىف ناك هنإ

 . هيهذم ءاملعل مكحلا ناك : نورت

 . نامزلا اذه ىف ةيرشع انثالا هيلع ريسي ىذلا وه رمخألا ىأرلا اذه نأو

 ددع مهو « قارعلا ىف ةعيشلاف « قارعلا ىف نآلا نودج.وي ةيرشع انثالاو - 54

 0 مهدئاقع ق ىرشع انثالا بهذملا ىضتقم لع نوريسب ع فصنلا براقي ريثك

 تادابعلاو تاوكزلاو فاقوألاو اياصولاو ثيراوملاو ةيصخشلا لاوحألا ىف مهمظنو
 رثكو كانبلو ايروس نم عاقب ف نوثبني نم مهمو « ناريإ لهأ رثكأ كلذكو ٠ ايلك

 . مه”ورفاني الو نييتسلا نء مهتورواجم نء ىلإ نوددوتي مهو « ةيمالسإلا دالبلا نم

 آسدقم ًاناطلس مامإلا ىف نوضرفي ةيمامإلا رئاسك ةيرشع انثالا ةيمامإلا نإو
 «ةياصولاب تناك ةمألارمأ هتيالو نأ اككف « ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نعءاصيإب هذخأي

 كلذل « سو هيلع هللا ىلص ىلا وهو ةياصولا هذه بحءاص نم ةقتشم اهلك هتاف رسعتف

 . ماكحألاونيناوقلا ق هدودحو هناطلس ركذن نأ بج
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 : « ةيمامإلا » دنع مامإلا ةلزتها ا

 ناطلسلا هل مامإلانأ نينقتلاو ميرشتلا ىف مامإلا ناطلسل ةبسنلاب - ةيمامإلا رقي

 « عرشلا فلاخم ام هنم نوكيذأنكمب الو « عرشلا ن نم هلوقي ام لكو نينقتلا ىف لماكلا
 : ءاطغلا فشاك لآ نيسح دمحم خيشلا ةمالعلا كلذ ىف لوقيو

 لامعأ نم لمع نمامو . .. ًاكح ةعقاو لك ىف ىلاعت هلل نأ ةيمامإلا دقتعي
 « ةهاركلاو 0 بوجروا ةسمخلا ماكحألا نم م مكح هيف هللو الإ نيفلكملا
 متاخ هيبن دنع ماكحألا كلت عيمج هناحبس هللا ادوأ دقو . . . ةحابإلاو « بدنلاو
 صخألابو « اهنم ًاريثك نيبو ٠. ماهإلاب وأ « هللا نم ىحولاب ىنلا اهفرعو « ءايبنألا
 نيملسملا رئاسل نيم م اونوكيل هرورح شرع موي لك نيفئاطلا هب نيفاحلا هياعصأل
 تيقبو « ًاديهش مكيلع لوسرلا نوكيؤ « سانلا علع ءادهش اونوكتل ه قافآلا ىف
 ةلمج- نايب تضتقا جردتلا ةلكح. نإو . . . اهمايقل ثعاوبلا لصحم مل ة ةريثك ماكحأ
 دهعب ىصو لك «هئايصوأ دنع اهعدوأ هيلع هللا مالس هنكلو «ةلمج ناجكو ماكحألانم
 قلطم وأ صصخع ماع ن ٠٠ ةكللا بسحن ال بسانملا تق ولا ىف اهرشنيل رخخالا ىلإ اب
 هصصخغم ركذيو ًاماع أظفل ىنلا ركذي دقف « كلذ لائمأ ىلإ نيبم لمجم وأ « ديقم
 . (ا)هنقو ىلإ هيصو دنع هعدوب لب « الصأ هركذي ال ارو هتايح نم ةهرب دعب

 هريغ نمرمالكلا اذه نم دافتسيو « هنم هاتسيتقا ىذلا ليلجلا ديسلا مالك اذه

 : ماكحألاو ندنقتلل ةيسنلاب ةنالث رومأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا مهعدوتسا ءايصوألا مد ةمنألا نأ : رومألا هذه لوأ
 نيبف « ابن | نيب لب اهلك اهنيب ام ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نأو ء ةعيرشلا رارسأ
 كلذو « هدعب نم ةنمزألا هيضتقت ام سانلل !ونيبي نأ ءايصوألل كرتو هنامز هاضنقا ام

 . مهايإ اهعدوأ ةنامأب

 نيدلا ىف مههلكف ةلاسرلل ممتت هنأل ىالسإ عرش ءايصوألا هلوقي ام نأ : اهيناثو
 « اهايإ مهعدوأ ىلاةعيدولا نم هنأل سو هبلع هللا ىلص ىنلا مالك ةلزم وهو « عرش
 . اوقطن هب مهصخ ابو « اوردص هئعف

 )١( ؟؟يم الوصأو ةعيشلا لصأ .
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 . ةقلطملا

 نوكي هنأ اوررق دقف « نينقتلل ةبسنلاب ةلزأملا هذه هل مامإلا ناك اذإو ١

 عمجأ دقو «ةبير هب قلعتال رهطم رهاط وهف« ىصاعملاو نايسنلاو أطخلا نع ًاموصعم

 فيرشلا » لاق دقو « ةيرشع انثالا » بتك كلذب تحءرصو « « ةيمامإلا » كلذ ىلع

 : قاشلا هباتك ىق « ىضترملا

 ذيفنتو دودحلاب دوقي ةعيرشلا ىف مامإ نم دب ال هنأ انيفلاخم دنعو اندنع تبث دقو
 ماق اهف مامإ وهو ًاموصعم نكي مل ول هنأل هتمصعتبجنو كلذ تبث اذإو . . . ماكحألا
 نيرومأم هنم أطتللا مقو اذإ انكلو « نيدلا ىف هنم أطإللا عوقو زاجل - ىيدلا نم هي

 ىلع حييبقلاب نيرومأم وكت نأ لإ ىدؤي اذهو « هلعف ىف هب ءادنقالاو « هيف هعاتا

 انرمأ نم ةمصع تبجو حييبقلاب نيرومأم نوكن نأ دف اذإو « هوجولا نم هجمو

 . )١( « نيدلا ىف هب ءادتقالاو هعاباي

 هيلوت دعبو « ًامامإ نوكي نأ لبق اهنأو : ةئطابو ةرهاظ هتمصع نأ نتوررقيو
 مكحلانم نسحب ال هنإ »: مهخنويش نم خبش وهو « ىسوطلا » كلذ ىف لوقيو « ةمامإلا

 ةنعللا اقحتسم نوكي نأ زوم نء ىليجبتلاو مظعتلا ىضتقت ىلا ةمامإلا ىلوي نأ ىلاعت
 هلاحنممدقت ايف ًاموصعم هنوك ملعي امنإ كلذكو « هفس كلذ نآل « هنطاب ىف ةءارللاو

 اموصعم نوكي نأ دب الف « هلوقي ايف ةجح هنوك تبث اذإ لوقي نأب « هتمامإ لبق
 ىق كلذ لوقن امك « هنع رفنتلا ىلإ ىدأل كلذك نكي مل ول هنأل : ةمامإلا لاح لبق

 . )0 مالسلا بلع ءايبنألا

 تبثتل « مامإلا دي ىلع ةداعلا قراوخ ىرحن نأ نوزوجم ةيمامإلا نإو -

 ىذلا قراخللا ىمسي امك « ةزجعم هيديلعىرحب ىذلا ةداعلل قراكلا نومسيو « هتمامإ

 نوكي نأ بجو ةمثألا ن نم مامإلا ةمامإ ىلع صن نكسي ل اذإ هنإ : نولوقيو

 )١( سراقب رجح عبط ؛4.0سص ىفترملا فيرشل قاغلا .

 ) )5م19نم ىموطلل قاثلا سيخلت . '
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 ىأ) هب ملعلا : هرصع قى ةفئاطلا خبش « ىموطلا و لوقيو « ةزجعملاب ةمامإلا تابثإ

 هيلع صنلا نولقانلا لقن ىف ع ىرخأ ةزجعملابو ةرات صنلاب نوكي دق ( مامإلاب
 اولدعو « هنع اوضرعأو هولقني+ ىتمو « ضرغلا لصح دف رذعلا عطقي هجو نم

 هزمبو هريغ نم هنيبي ًازجعم ًاماع هيدي ىلع ىلاعت هللا رهظي ْنأ بجي هنإف « هريغ ىلإ
 (1)هريغ نيبو هنيب زيبقلاو هب ملعلا نم سانلا نكمتيل « هادع نّمع

. - 

 انرشأ اك ةعيرشلاب لصتي ءىش لكب ًاملع طاحأ دق ةيمامإلا دنع مامإلاو- ب 9/8
 ىف مامإ مامإلا نأ تبث دق هنإ * ىسوطلا ثاذ ىف لوقيو « هيلإ هب دهع يذلا مكحلابو

 .سيلو « هضماغو هرهاظو « هقيقدو هليلج « هعيمج ىف مكحلا ىلوتمو ؛ نيدلا رئاص
 ءافكتسا حبق ءالقعلا دنع ررقتملا نآل هتفص هذهو ؛ماكحألا عيمجم ًاملاع نوكي الأ زوجم

 ,م « هملعن“ال نم هتيلوتو رمألا

 مع هنأ ىأ « داهجالاب الو « ناكمإلاب ال لعفلاب تباث طيحما ملعلا كلذ نإو

 دنع نأشلل وه اك « ىضقيو معيف دهني وأ ىفقيو ملعي نأ نكمم هنأ ال « تباث ىندل

 وهف صقانلا معلا ليبق نم وه ىدابنجالا ملعلا ناكمإ نأل كلذو « ءاملعلا نم هريغ
 ءىشب الهاجم نوكي نأ زوجي ال مامإلاو « ءاهتنالا ىف معو ملعت مث ءادتبالا ق لهج

 . تاقوألا نه تقو ىف ةعيرشلاو نيدلا روءأ نم

 نع معلا اوعدوأ ءايصوألا نإ : مهلوقل ةيمتحم ةجيتن ةطاحإ ملع مهملع نأي مكحلاو

 ه أطنللا نمذوءوصعم مهو « ةيوبن ةعيدو مهملعف؛ ةعيرشلانايب لفكي اع لوسرلل ندل

 أدبام ممتتو ةعيرشلا نايبل طقف ًايرورض هدوجو سيل مامإلا نإو - 4

 اهغتي وهف عايضلانم اهتايصو ةعيرشلا ظفلل ىرورض ًاضيأوه لب « هنايبب لوسرلا
 اهلع ظفاحمو . ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دعب ةعيرشلا ىلع ماوقلا وهو « اهمحمو

 + ةيدرملا ءارآلا هيف مكحتت نأو « لالضلاو غيزلاو فيرحتلا اهنع عنو . ابوصيو
 : ههجو هللا رك « بآلاط ىلأ نب ىلع لاق انك « ةمايقلا موي ىلإ ةمئاقلا هللا ةجح وه ذإ

 « اروتسم ًآرهاظ امإو « ارومغم ًايفخ امإ ةجحن هلل مئاق نم ضرألا هجءو قلخمالو

 5 . .  رجح لع سراق عبط ١١7ص ىموطلا قاثلا سيخلت (0)

 ( بهاذملا خيرات - ةم)
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 ءادتقالاو هتعاط بجسوت ىلا هتمصعب هنإو « هللا ةجحم ماقلا وه مهدتع ىصولآو

 . ةمايقلا موي ىلإ ًاظوفحم نيدلا نوكي هب.

 مدعو ةلالض ىلع ى ىف أ عمتجمال ١ : لوقي ملسو ةيلع هللا لص ىننلا نإو

 نم هنإ نولوقيو . ةمايقلا موي ىلإ اظؤفحم نيدلا لعمي ىذلا وه ةلالضلا ىلع ةمألا عامتجا

 ىصولا مامإلا وهو :موصعملا نكلو « لالضلا ىلع ةمألا عم تج نأ زوجي لقعلا زاوملا

 لهأت « ةلالضلا ىلع عمتجت نأ نم .ايقيو اسدهبو « اهدشري ىذلا وه  مدنع
 مهعيرش نآلو «مدنع موصعملا دوجاو مدعل ةلالمغ ىلع اوعمتجا دق ىرخألا نايحألا

 موصعملا دوجتو نم ديالو « عئارشلا مكانش ىهف دمحم ةعيرش امأ ظ مئارشلا مكاخ تسيل

 . )١( ةمايقلا موي ىلإ ةلالضلا نم اهقيو اهمحيل

 رهظبو « ةيرشع انثالا ةرمامإلا دنع مامإلا ةلزئم ىلإ ةزجروم تاراشإ هذه . اله
 مهدنع ىبلا ماقمل هتبراقمو مامإلا مام سيلو رظنلا اذه :ف ممأر ىلع ًاعيمج ةيمامإلا نأ

 ءىش الإ ىنلا نع هقرفي ال ىصولا نأب ًاعطاق ًاحمرصت نوحرصي مبنإف « فالخ عضوم

 '. هيلإ ىحوي ال هنأ وهو « دحاو

 مل مامإلا صخشل ةريبك ةعساو ىواعد ىلع لمتشا ىذلا مالكلا اذهل ءىراقلا نإو

 لاق دف ةعيرشلا نايب منأ ادم نأل « هئاللحب ىلع ملاق ليدل هت ىلع ليلد مق

 كاذو هبر ةلاسر غلب اف ًآئيش ىبنأ دق ناك وأو ( مكنيد مك كل تلك أ مويلا ) : ىلاعت

 . ءايبنألا ريغ ةمصع ىلع ليلد مقي مو 2 بل الإ ةمصعال هنألو © ليحتسم

 : ( ةيليعامسإلا ) ةيمامإلا

 ةقرفتم ملاقأ ى ةئينم ىكو ؛ انرشأ امك ةيمامإلا نم ةغئاط ةليعامسإلاو لل

 «ماشلا دالب ىف ابضعيو « اهلعسوو ايقيرفأ بونج- ىف اهضعبو « ةيمالسإلا دالبلا ن

 « ةلود مالسإلا قال تناك دقو . ناتسك اي ق اهبضعبو ٠ دنطا ق اهتم رشكو

 ملاقأ ةدع ىلع اتقو اورطيس نيذلا ةطءارقلاو « مهنه اوناك ماشلاو رصم ىف نويمطافلاف
 : . مهن“ اوناك ةيمالسإ

 عم -قفتي وهو قداصلا رفعج نب ليعامسإ ىلإ بستني بهذملا اذهو ل
 ىناق لع هب در يذلا قاشلا هباتكأ نم عماوم ةدع ف ىفترملا فيرش'ا اذه ىلإ راشأ )0( 35

 4 1 .٠ ةافقلا



 ت81.

 « مظاكلا ىسوم هئبا قداصلا رفعجم دعب نمو؛قداصلا رفعج ىلإ ةمثألا ىف ةيرشع انثال١

 كلذ نإ اولاق دقو . ليعامسإ هنبا قداصلا رفعج دعب مامإلا نأ نوررقيف .ةيليعاممالا امأ
 هتماقإ ىلع صنلا !ولمتأ هلبق تام هنأ عمو « هلبق تام هنكلو رفعج هببأ نم ٍصتب ناك
 صنلا لامعإ نإف « هبقع ىف ةئامإلا قبت نأب « ؟صنلا اذه لامعإ ناكو « هدعي نم
 مامإلا لاوقأ نو ريتعي مهنإف « كلذ ىف بجع الو . هلاضإ ن٠ ىلوأ مامإلا هلوقي ىذلا

 قيرط نع تلقتنا دقو « اهلاممإ غوسي الو « اهلمإ بجي « ماع 'عرشلا صوصتك
 هاذ نير روتسملا وأ « نيموتكملا دعألا لوأ اذهو موتكملا دمحم هنبا ىلإ ليعامسإ

 .هتمانإ نمثالذ منع الو « هتعاط بور وتسم نو , نأ حمصي مامإلا نأ نوررقي

 « « .بيبحلا دمحم و هنبا هدعبو قداصلا رفعج- هئبا ؛ موتكملا دمحم و دعب نمو

 نم ناك مث « برغملا كلهو ةيقيرفإ لاش ىق رهظ ىذلا ىدهملا هللا دبع هنبا هدعبو

 . رصعب ةيمطافلا ةلودلا أشنأ نم هبقعأ

 دهطضاو « ةيعيشلا بهاذملا نم هريشك قارعلاب بهذملا كالذ أشن دقو - 8
 دايطضالا ريثاتبدل نوةنتعملا رف دقو ٠ ةيعيشلا بهاذملا نم هريغ دهطضا اك
 « ناتسكرتلاو دئملاك ةيمالسإلا ملاقألا ن هم كلذ ءاروامو ناسارخنو « سراف ىلإ

 « ةيدنهلا راكفألاو « ةمددقلا سرفلا دئاقع نم ءارآ ضعب مههذم طلاخ كالانهو
 مسا لمح كاذلو . ءاودأ ووذ مهف ماقف « مهنم نوريثك فرحتنا كلذ ريثأت تحتو

 فر ميضيو مالسإلا ةرئاد نع اوجرخع ل مهب 3 ةريثك فئاوط :ةيليعامسإلا

 ي ةيمالسإلا ماكحألان ٠ تباثلا ررقملا عم هيلعتللمتشا ام قفتيال لحن ند اواحتنا امب

 القبو ؛ نييذوبلاو نيوقار *إلا ةفسالفااو دونم ةمارب اولصعتا دق ءالؤه نإف

 هدعب هلاغيإ رادقم اكو « هيف لغوأو « فراش هذه لك نم ذخأ مهضعبف . اه ريغو

 رهاج نع مهعاطقنال ةأعدم امم ميسفنأ اوطاحأ ىب 3 ةيرسلا تناك دقلوع« مالسإلا نع

 . دعبلا هعم لتشأ ناهكلا دتشا املكو 34 نيونسلا دنع ناك ع اوسنأتسي ملف. ةمآلا

 نري لو لاس راو بكلا نبكي وا نأ ةرح ناكل مم غب دق مه
 ةفسلفو « ريزغ ملع ىلع تلمتشا ىلا ءافصلا ناوخإ لئاسرف ٠ اهبتاك ءامسأ نع
 . اهنياتك ىف اوكريشا نيذلا ءاملعلا فر هي لو ء اهوبت؟ نيذلا مه ةقيمح
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 سانلا نع ءافختسالا ىلإ مههاجتال كلذو « نيينطابلا وأ ةينطابلا اومس دقو  ا/4

 . مهم فئاوط دنع ةيسفن الاح راص مث , الوأ داهطضالا ديلو ناك ىذلا

 بورا نابإ ىف محلامعأ ترهظ دقو « نيشاشحلاب نومسي اوناك نيذلا مهنمو
 . نيملسملاو مالسإلا ىلع ًاءوس اهضعب ناكو . راتتلا برح نابإو ةيبياصلا

 مامإلا نأ : لاوحألا نم ريثك ى اولاق مهنأ ةينطابلاب مهتيمست بابسأ نمو

 ىلإ تلقتنا مث « برغملاب محل ةلود تئشنأ نأ ىلإ ًاروتسم رمتسا دقف « ووتسم |

 سانلا نإو « ًانطابو ًارهاظ ةعيرشلل نأ تولوقي مبنأ ًاضيأ بابسألا نمو .: رصم

 اواوأو . نطابلا نطاب هدنع نإ لب « نطابلا لع مامإلا دنعو « رهاظلا لع نوملعي

 تاليوأت ةيبرعلا ظافلألا ضعب مهضعب لوأ لب « ةديعب تاليوأت نآرقلا ظافلأ اذه ىلع

 دقو « نطاي ملع - رارسأ نم مامإلا دنع امو « ىه تاليوأتلا هذه اولعجو © ةبيرغ

 مهلع تذخأو « نطابلاو رهاظلا ملعب صاخلا ءزجلا اذه ىف ةيرشع انثالا مهكراش

 . كلذ ةيفوصلا نم فئاوط

 لاوحألا حيمست ام الإ نونلعي الو « مهئارآ نم ًاريثك نورتسي اوناك ةلمحملا قو

 ناطاسو ةلودهيف مه تناك ىذلا تقولا قف ىحنوثتري ام لك نوفشكي الو « هنالعإب

 . برغو قرش ق

 1 1 : ةيرشع انثالا اهرثكأ

 مهلعجييف « ةمتآلا لع هب هللا ضيفي ىذلا ةفرعملا نم ىهلإلا ضيفلا : اهالوأ

 ملعب اوصتخا دق مهف « ًاملع سائلا قوفو « ًاردق سانلا قوذ مهتءانإ ىضتقمب

 . سانلا كرادم قوق هوتوأ دق ةعيرشلاب اماع مهدنع نأو « مه ريغ دنع سيل

 هنأو 2 ساتلا قىديع ىذلا ىديملا ود هنأو 34 هتعاط بت ثالذ مهو ع ًاروتسم ًايفخ

 ًالغو رهظي ىبح ةمايقلا موقت نل هنأو « رهاظ دب ال.هنإف ©« لايجألا نم ليج ىف رهظي

 . ًاماظو ًاروج تنام اك الدع ضرآألا

 نأ سانلا نم دحأل يلو سانلا نم دحأ مامأ الوثم» سيل مامإلا نأ :-ةثلاثلا
 رشاال ريخ هلعفي ام لك نأ اوقدصي نأ مهلَع بجي لب « لاعفأ نم تأي امهم هتطخم



 همه"

 4 ٌنوهو»» ةمئالانأ اوررق أذهنمو 0 هتف رععدحأل لبق ال ام ملعلا نم هذئع نأل ( هبف

 اياطخ . نحن هيمسن اء نأ ىنعم ىلع لب « اهملعن ىلا اياطخلا نوبكتر يال مبنأ ىنعم ال
 غئاسب سيلو « مهل ًاغئاس نوكيو « هيف مهل لوبسلا ريني ام معلا نم مهدنع نوكي دق

 . سانلا رئاسل

 : زوردلاو ةيق احلا
 اهف سيل ةينطابلا نع اهائركذ ىلا ريكفتلا ىحاون ضعب نوكت دق ” مما

 الو باتك اب دري مل امنأ « اف لوقن ام ىصقأو « ًاحبرص ًارفك ريتعي نأ حصي ام
 نو رخخآآ دجو مهتم نو ريثك هقاطن نع جرم مل ىذلا ريكفتلا اذه لظ ىق نكلو « ةنس

 - مهؤارآ خرفت اهلظىو ةقرفلاهذه ةقيرط دعت ىلا ةيرسلا تناك دقو «ةقبرلا اوعاخ

 دودح» اوزواجت نيذلا نيفرطتملا ةالغلا كئلوأ نم مو ةيك الا دجو نأ ق ًاببس

 هلإلا لواح ةيرظني لخأ ىحح ىلإلا قارشإلا ىتعم ىف مهضعب ىلاغ دقلو « مالسإلا
 رمأب مكاحلا ةالغلا ءالؤه سأر ىلع ناك هنأو « هتدابع ىلإ اعذو « مامإلا سفن ىف
 . هتدابع ىلإ اعدو « هيف لح دق هلإلا نأ ىعدا ىذلا ىمطافلا هللا

 ضعب هلتق هنأ حجارلاو « ةاورلا فالتخا ىلع لتق وأ تام مث ىثتخا دقو

 اومحتزو ءهتوع ا هدعب ن٠ رهظ ىذلا هبهملم عابتأو « هوديرم ركنأ دقو « هيراقأ

 . ةيذ اخلاو تيس ةفئااعلا هذهو عجم ريس هنأو 3 ًايفختسم شيعي هنأ

 ضعب نأ ىبحح « ةيكاحلاب ةقيثو ةلص مه ماشلاب نورتكي نيذلا زوردلاو

 ةيلاغملا ءارآلا هذرم سانلا ىلع جرم نأ مكاملا ىلإ سوسو ىذلا نإ لوقي نيخروملا

 مردف نيقايلا لاوحأو 4 هيلإ نويساي مهلعلو ق ىزردلا ةزمح هسا ىسراف لجر

 ىلاعتو هناحبسّللاو « مها رشع وم رواجم نم مهداقتعاو مهلامعأب نوفختسي ءاف ىف نآلا

 . مهام معأ

 بسنت ال تناك نإو « ةقبرلا تعاخ ةفئاط ماشلا ىف ةيك احلا زوجيو - ١

 نع هعالخاو اهضعب لالحتاو ةفلاخلا قف ابضعب عم قالت اهلكاو ةيليعامسإلا اهسفن

 تبرت نكاو ةيليعامسإلل اهسفنبسأت ملا ىهوي « ةيريصنلا ىه ةفئاطلا هذهو مالسإلا

 . اهل« ةقبرلا اوعلخ نيذلا ناضحأ ىف
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 مه وأ ةيرشع انثالا عم اوناكو ةيمكاهلاك ىضاملا ف ماشلا اونكس ءالؤه نإو

 نأ نودقتعيو « ةقلطملا ةفرعملا اوتوأ تيبلا ل1 نأ نودقتعيو ؛  مبلإ باستنالا نوعدي
 ةعيزشلل نأ ى ةينطابلا عم نوكرتشي مهو ؛ هلإلا نم بيرق وأ هلإ هنأو « تم ل ايلع

 هلعجف رونلا هيلع قرشأ ىذلا وه رصعلا مامإ نأ ذإ : ةمثألا دنع اهنطاب نأو ًانطايو ًارهاظ

 . طقف اهرهاظال اهطايو ةعيرشلا هذه ةقيقح مهفي

 ةيوسأملا قرفلا ىف ةيلاغملا ءارآلا نم ًايزم ةفئاطلا هذه ءارآ تناك ةلمحلا فو

 ىلع ةيهواأ ةضرقنملا ةرفاكلا ةيبسلا نع اوذخأف ابن مهرثكأ أريتي ىلاو ةعيشلا
 . نطابو رهاظ اهل ةعيرشلا نوك ةينطابلا نعو « هتعجارو هدولخو

 مهسفنأل اوقبي ملو هيناع٠ اوحرطاو مالسإلا ةقبر ةالغلا كئلوأ علخ ب م

 كقلو « ماشلاو رصع ةيمطافلا ةلوذلا مايق دهع ىف مهلمع عستا دقو ؛ مسالا الإ هنم

 مهميعُز روهظ ناك كلذلو ؛ مهئاوهأ ىف مهعم قالتي نمهللا ر .أب مكادلا نم اودجو

 دض ننلا رش +, ليشأ دقو « هللا ردأب مكاحلا دهع قف سراف ىف ( حابصلا نب نسحلا )

 نسحلا كثب دقو 4 ةيهولألا هيف ىعدي مكاخلا ناك ىذلا تقواا ىف ةيسايعلا ةلودلا

 . هتلحن ىلإ نوعدي ماشلا قى هتاعد

 ( نامسلا ) لبج- وه ًارقممهل اوذْتاو «ماشلا ىف( ةالغلا )كئلوأ كلذ دعب رثك دقو

 ريدختلاب مهديرم نووهسي مهمتارتك ضغب ناكو ( ةيريصنلا لبج ) نآلا ىمسي ىذلا

 ىلوتسا الو « نيملسملا دض نيييلصلا اونلام ةيمالسإلا دالبلا اهلارو نمو ةيماشلا

 . اقوءرم ًاناكم/يهل اواعجو « مهوئدأو مهوبرق ةيمالسإلا دالبلا ضعب ىلع كئلوأ

 نإ ماظعلا ممداوقو نلسملا ءاركي كتفاو دياكلا مقلع مل رصتقاو « نيعألا نع

 . نامزلا مهاتاوو ةصرفلا مب دكمأ

 اوثلام امك نويريصنلا كئلوأ مهألام ماشلا ىلع كلذ دعب نم راتتلا راغأ الو

 راتتلا تاراغ ترسحمنلا اذإ ئهح « باقرلا نه راتتلل اونكف « لبق نه نيديلصلا .
 .ىرخأ ةصرف اوزبتنيل فادصأ ىف عقاوقلا عوبق مهلابج ىف اوعبق
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 اوهاقتسان ع نس ةعيشأا مسا تامحم ىلا قرفلا نع ةزرجو» تاماك هذه ل م

 ناك نهو 34 مالسإلا ةقبر اوءاحش نءرو َق قيرطلا نع اوفرخنأ نمو 34 ةداحلا لع

 . نيءاسملاو مالسإلا ىلع ًابرح اوناك مرنأ ةقيقحلاو « مسالا ىلعل عيشتلا نم مهل

 ىه'و « دوجولا ءادتبا ىف ةميّعلا ترصاع ىلا ةقرفلا لإ كلذ دعب نم لقتنتلو

 . جراوحلا



 ىف ةقرفك اهالك رهظ دقف « ةعيشلا روهظب ةقرفلا هذه ررهظ نرتقا - ©
 قبسأ اهتركف ةعيشلا تناك نإو « هراصنأ نم اوناك دقو «' هنع هللا ىضر ىلع دهع

 ْ . جراوتللا ةركف نم

 « ةيواعمو ىلع نب لاتقلا دتشا امدنع هنع هللا ىضر ىلع شيج- ف جراودلا رهظ

 عقرف ميكحتلا ةركف هتفعسأ ىتح « رارفلاب ,هو « لاتقلا رح ةيواعم قاذو نيفص ىف

 لصفي ىبح « لاتقلا ىلع رصأ اياع نكلو « نآرقلا ىلإ اومكتحيل « فحاصملا هشيج
 ًارطض هلبقف « مكحتلا لبقي نأ هيلإ ب لطت هشيج- نم ةجراخ هيلع تج- رخف « امهْني هللا
 رختالاو ىلع لبق نم امههدحلأ نيدخش امكحم نأ ىلع هءوصخ مم ننتا الو « ًاراتخم ال
 سابع نب هللا دبع راتمم نأ ىلع دارأو صاعلا نب ورمع ةيواع٠ راتخا ةيواع» لبق نم
 ةياهلا لإ مكحتلا رمأ ىهناو « ىرعشألا ىموء ابأ راتخم نأ ىلع هتلمح ةجءرادلا نكلو
 ىغبلا دعاس مكحتلا اذبم دتشاو « ةيواعم تيبثتو ىلع لزع ىهو « اهلإ ىهنا ىلا
 مكحتلا ىلع ايلع تلمح ىلا ةجراخللا هذه بيرغ نهو . ةيواعم هدوقي ناك ىذلا
 « ةريبك ةمبرجمكحتلا تريتعاو كاذ دعب نه تءاج نأ  هنيعب مكحم ىلع هتلمحو
 . اوباتو مه اورفك اك هميكحتب رفك هنآل « بكترا امع بوتي نأ ىلع ىلإ تبلطو
 نولتاقي اوذخأو ؛ هللالإ مكحال و ,هراعش راصو 5 ةيدابلا بارعأ ن« مه ريغ مهعبتو
 . لوقلا هيلع نوعطقيو « هنولداجي اوناك نأ دعب ايلع

 « اهئارآل ةسايسو « اههذم نع ًاعافد ةيمالسإلا قرفلا دشأ ةقرفلا هذهو - 5
 نوكسمتسم مهر وبنو مهعافدنا ىف مهو اعافدناو ًاروبت اهدشأو اهلمج ىنانيدتقرفلادشأو
 « نءؤم هنع ديحن ال « ًاسدقم ًانيد رهاوظلا هذه اونظو اهزهاوظب اوذخأ دق ظافلأب
 .املك اوناكف هب نوداني ًائيد اهوذختاف «هلل الإ ركح الو ةماك مهابلأ تعرتسا دقو
 1 . انرشأ اك ةملكلا هذب هوفذق ملكتي ًايلع اوأو



 ساه

 نيملاظلا ماكاو ىلع مامإلاو « نامع اديس ن نء ةءاربلا ةركف ًاضيأ مهتوهسا دقو

 تدسو « ًامات ءاليتسا ميكرادم لع تاوتساو مهماهفأ تلتحا ىح « ةيمأ ىنب نم

 ىلا تاماكلا ناعم ىلإ هته نوذفني وأ ؛قحلا ىلإ لوصوا م هج هجتب قيرط لك ميلع

 .ةحاطو لع نايع نه ربت ن يش « اهماذ ىف ئيدلا قئاقح ىناع« ىلإ لب ع ان وددري

 مياس ىلإ عا اوفاأو « نهعمجج ف هوكلس ةيمأ نب نم ٍنيملاظلا ماكحلاو « ريبزلاو

 . ارثأ دشأ تناك اممرو « مهنداب» نم ىرخأ ءىدابم ىف هعم اوحماستو

 هنأ مهنيبو هنيب فالحلا نه ناكو « زيزعلا دبع نب رمع لداعلا مكانا ميشقان دقلو

 ةيمأ ىبب نه هقبس نع فااخ هنأ مهرارقإ عم نيملاظلا هتيب لهأ نم ةءاربلا نلعي مل
 مهءاع تلوتسا نكلو اهلهأ ىلإ اهوبكترا ىبلا ملاظملا در لب مهملظ رارمتسا عنمو
 ى رعدااو هتعاط ىف لوخدلا نيبو مهيب لئاللا ىه تناكف « ؤرعتلاب قىطنلا ةركف

 . ةيمالسإلا ةعارلا ءاول

 ت مهكراد» وبملوةع ىلع ىلع ةقاربلا ظافلألا زاوحتسا ف -ٌنوهشيل مهنأو - 4

 ءالؤه ىلع تاوتسا دقف « ةيسئرفلا ةروثلا ىف عئاظنلا ىسقأ اوبكترا نيذلا نيربوقعيلا

 كتلوأو « ءاءدلا اوقرهأو « سانلا اوانق اهمسابو . ةاواسملاو ءاخإلاو ةيرحلا ظافلأ
 اوحابأ اهمسابو « نيملاظلا نء ؤرعتلاو هلل الإ مكح الو نامإلا ظافلأ مهملع تلوتسا

 * ناك :'لك ىف ةراغأا اونشو ءاعدلا ميجنب ةيءالسإلا ىضارألا اوبضشخو ؛ نيملسملا ءامد

 راو ان هين زاتما اه اههدحو ظافلألا رهاوظب كاسكلاو ةسايملا نكت 1ملو -

 نه ٍرطاخ لل فا دهسالاو توملا ىف ةبغرلاو ءادفلا بح أهبنم ىرخأ تافص كانه لب

 ايا رطضاو « مومهعب دنع ًاسوه هؤشأ٠ ناك امبروأ « كالذ ىلإ مفذي ىوق عاد ريغ

 مكح تحت اوناك ن ؟ذلا ىراصتلا تالذ ف نوبشيل مماو ةعاجشلا درجم آل مبءاصعأ ىف

 سود مهل ”[ةيرذ باصأ دقف « ةيبرعلا ةراضحلاب اهراهدزا نابإ س .ادسألا برعلا

 9 مهنه دحسأو لك دارأف « ةد اج« ةريصع ءارو توملا بابسأ ىلع نوءدقي مهلعج

 ًاجاوفأ ًاباوذأ كاذ ىف او رطاقتف ء«تومعو (ًادمم ) بسيل ءاضقلا سلجم ىلإ بهذي

 0 " مادعإلاب اوطكحال ىبح 3 مهئاذآ نومصي ءاضنقلا ناكو « مهدر نم باجرللا بعت ىح

 . (١1)نيناجما نع مهتونظيو ناك اسما ءالؤه لع نوقفشم نوملسملاو

 )١( لولغز ىحتف موحرملا ةمجرت ىرتساك ىد تنوكسل حناوسو رطاوش مالسإلا .
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 . هتالص ىف هعطاقي نه لب « هتبطخ ىف ًايلع عطاقي نء جراوخلا ند ناك دقو

 هللا دبع اولتق دقلو . كرشلاب امهعابتأ رو . ناهعو ىلع بسب نيملسملا ىدحتي نمو
 انيلإ اوعفدا . ههجو هللا مرك ىلع محل اقف « هتئراج نطب اورقبو ترألا نب بابخ نبا
 نأ نء مهتيقب كالذ غنم لو . مديبي داك ىح ىلع مهاتاّقف ءهتلتق انلك اولاقف « هتلتق
 ةيدابلا بارعأ ن« مهلك اش ىلع نه نم مهعبتيو « مهجهانم اوجبنيو ؛ مهريس اوريسي
 . 'ئركفلا سوحلا كلذ لثم مهارتعا نيذلا

 صالخإ هنكاو . مهنم نيريثكلا ةمس ناك صالخإلا نأ قحلا نم هنإو 8
 مهصصق ضعب صقن انإو . مهكرادم ىلع تاوتسا دق ةنيعم ةيحانل زايجنالا هبحاصي
 : مهصالخإ رادقمو مهريكفت زايحنا رادقم نيبتيل

 هايج مهم ىأر مهشقانو ىلع لبق نم مهملإ لصو ال سابع نب هللا دبع نأىوري
 . )١( ةضحرم صق مبدع لبإلا تانفثك ًايديأو « دوجسلا لوطل ةحرق

 اواتق مهنأ انيأر دقف مهلع رطيسي زيحتلاف كلذ عمو ؛مهصالخإ نم رهظم اذه
 ريغب ىئارصنلا رمت اوذخأي نأ اوبأو :كرشم ىلع : ممل لقي مل هنأل بابجن نب هللا ديع
 اوباصأ مهنأ مهرابخأ فيرط نم 9 دريملل لماكلا ىف تءاج امك ةصقلا كيلإو « نمت
 ةمذ اوظفحا : اولاقو « اريخ ىارصنلاب اوصوأو « ملسملا اواتقف اينارصنو « ًاملسم
 ' : اولاقف «لءاح ىهو « هتأرءا هعمو فحصم هقنع ىو بايخ نب هللا دبع مهيقل « مكيبن

 ىئأف ؟ رمعو ركب ىلأ ىف لوقت اف : اولاق . . . كلتقن نأ انرمأيل ثاقنع ىق ىذلا نإ
 ىلوألا نينسلا ىأ ) نينس تس ىف نامع ىفو مكحتلا لبق ىلع ىف لوقت اف : اولاق ًاريخ
 باتكب ملعأ ًايلع لوقأ : لاق ؟ مكحتلا ىف لوقت اف : اولاق « ًاريخ ىبئاف ( هتفالدلل
 لاج.رلا عيتت تسل كنإ : اولاق ؛ ةرعصب ذفنأو « هنيد ىلع ايقوت دشأو « مكنم هللا

 ةلختب ايناوصت الجر اوءواسو ... هوحذف رهتلا ءىطاش ىلإ هوبرق مث . مهتامسأ ىلع
 نولتقتأ اذه بجعأ ام :لاق . نمثبالإ اهذخأنل انكام هللاو : اولاقف .مكل ىه :لاقف
 . « ! 1 ةاخن انه نوابقت الو بابخ نب هللا دبع لثع

 سوهو فارحلاو صالتنإو ىو: : ة.ضقانتملا تافصلا هذه تناك اذالو 4٠

 . 34سا1 كا دربلا لياكسلا - ةرداط ىأ ()
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 مهتارآ ىلع سائلل لمحو نودقتعي ام لإ ةوعدلا ىف روبو ةوفجو ةنوشخو ددشتو :
 « نيدلا ةحاممس عم قفتت ال لاحمو « قذر ريغ نم « ةوسقلاو فنعلاب ةزحتملا ةف رحملا

 . ؟ بواقلا ىف ةمحرلا نه ىوقتلاو صالخإلا هثعبي ام عم الو
 مبنم ليلقو « ةيدابلا برع نم هرثكأ ناك جراوحللا نأ دقتعأ ايف اذه ق ببسلا

 ءاجم الو « مالسإلا لب ديدش رقف ىف اوئاك ءالؤحو « ئرقلا برع نم ناك نم
 ةيوعصوابتدشو اهئاوألب مهتيداب ف اوزرمتسا مهنأل ( انسح هيداملا مهتلاح ذزت مل مالسإلا

 « روصتلا ق قيضو ريكفتلا ف ةجاذس عم ممواق فاغش مالسإلا باصأو . اهف ةايحلا

 « لوقعلا قاطن قرضا ةيصعتم ةنمؤ» سوفت كلذ عومجم ن* نوكتف . مولعلا نع دعبو

 ىلا سفنلا ذإ ؛ دجت مل اهنأل ةدهازو « ءارحضلا نم ةعبات ابل ةعقدتم ةروبسمو

 ةيداملا تاوهشلا نع تفرصنا عييت داقتعا اهمادجو سمو ؛ ناعإ اهرمغ اذإ دجن ال

 . ةرخخآلا م هن ىلإ امءلكي تهجناو « ةايحلا هذه ذالمو

 وسفلاو هن وشدألا ىلع ممل ةعفاد مهن :اديب ىف امنوشيعي ىلا ةشيعملا هذه تناك دقلو

 ع أ ةيكا ةهفار ةشيع اوشاع مبنأ راو « فلأت ال ةروص سفنا ذإ  فنعلاو

 . ممدش بطرو « مهّبالص نالأو مهفنع نم كلذ ففلل هنم عون ق وأ

 ةدجنلاو سأبلا لهأ نم ردحلا ابأ ىنكي لجر نع « هغاب هيبأ نب دايز نأ ىوري
 هتلامع لعجسو ؛ ريش لك مه رد فالآ ةعبرأ هقزرو هالوف هاعدف جراوتللا ىأر ىلع هنأ

 ةعاطلا موزل نم ًاريخ ايش تيأر ام : لوقي ريحا وب أ ناكف « فلأ ةئام ةنس لك ىف

 دايزل رمثتف ايش دايز هنم ركنأ ىح ايلاو لزي ملف « ةعارللا رهظأ نيب بلقتلاو

 . (١)تام ىح. هسيحم نم جرخم ملف « هسيحف

 اذه نم تلعجو سفنلا نم تْبذهو عابطلا نم تنالأ فيك ةمعنلا لإ رظنا
 . ًافينع ًايصعتم ناك نأ دعب ًاقيقر احم لجءرلا

 هنأ كاذ ىعم سيلف 3 مهجور خ 0 0 ١

 .٠ جرارملا رابخأ ؟ ب لماكلا )00(



 هد ؟ةاادسلاا'

 ةفاليلا ىلع مهئاليتسا ىلع اشيرق نودسح اوناك مهن أ  هودقتعا ىذلا ملا ريغ جو رخل

 تئاق ىتلا يجر لايقل نم مر 3 كلل لع ليك < ىلا هوا مدادبتساو

 ءارآلا ىف رظن دقو « ( ىلوفتل "ىف ةنكمتسم ليلق دوغ ةراثأ اهم تيقب ل اهتوق لكب
 رطيسي لق ناستإللا نأو' 4 ىأرلاي لحالا بهذملال ننتعملا رعشبال ثيح ن 0 بهاذملاو

 هدحو لقعلاو « هدئار صالخالا نأ هيلإ لخم ةنيعم ةركف ىلإ هعفدي ىوه هسفن ىلع
 ةركف لك نه رفتي ناسنإلاف « اهلك ةايخلا رومأ ىف حضاو رمأ اذهو « هيدب
 « « جراوسلا » نأ روصتن نأ دب الف تالذك ثاذ ناك اذإو . هملؤي امم تنرقا

 مركفت ىف اوهجناو مهلكح نم اورفنف «رضم» ن٠ ءافلخلا اوأر نويعبر مهرثكأو
 ضحم وه هنولوقي ام نأ اوتُظو ؛ نورعشيال ثيحم نم روفنلا اذه لظ تحن ةفالحللا وحن

 . مهتيدل صالخإلا الإ مهل عفاد ال هنأو « نيدلا

 الإ ىلاوملا نم مهف نكي ملو ؛ برعلا نم ,هرثكأ اذه ىلع جراونللاو - 45
 اونوكي نأ ىف قحلا ىلاوملل لعجت نأ اهنأش نم ةفالكلا ىف مهءارآ نأ عم . ليلق ددع

 تويب نم تدب ىلع ةفالحلا نورصقيال جراودلا ذإ ؛ اهطورش رفاوتت أمدتع ءانثلخ

 قيرف وأ ؛ سانجألا نم سنج ىلع امنوزصقيال لب «مهليبق نم ليبق ىلع الو ؛ برعلا
 م سانلا نم

 نورفني ءارآلا هذه عم مبسقنأ مه مهلأ مبهذم نم ىلاوملا ووفن ىف ببسلاو
 « ىلاوملا نم الجر نأ ديدحلا ىنأ نبا ئور دقو « مدض نوبصعتيو « ىلأوملا نم
 ةيبصعلا كلت اوكرت ول ارو .٠ . . انتحضن : اهل اولاقف جراودلا نم ةأرءا بطخ

 . ىلاوملا نم نوريثك مهعبتل

 ضعب ىف أرثا مهل ىرن اليلق ًاددع اوناك جراوتللا ىف ىلاوملا نأ عمو - 5
 ىلاعتو هناحبس هللا ْنَأ اوعدا ىجرادللا ةسينأ ىلأ نب ديزي عابتأ مهو ل ةب يزملاف .مهقرف
 كاشالب كاذو « ةيدمحملا ةعب رشلا هعرشب خسني ًاباتك هيلع ل زني مجعلا نم الوسر ثعبي

 . مهعوق نم ىن : ىلإ نوتحي اوناك نيذلا مه سرفلا ذإ ؛ ىسراف ىأر

 تانبو دالوألا تاني جاكت اوحابأ )0 ىد رجعلا نوءيم 1 عابتأ 1 ةيوميملا ١و



 , اسال

 نوحيبي نيذلا مه سوجملا سرفلاف ةيسراف ءارآ كلتو ء تاومخألاو ةومخإلا دالوأ

 . ةحكنألا كلت

 : جراوخلا قرف عمجن ىلا ءئدابملا

 فرعن نأ .ديرن نآلاو « مهلئابقو جراوحلا ةيلقع انفرع قباسلا مالكلا نم - 4

 ممارظنو مهلوقع ةجاذسو مهريكفتل حضاو رهظ» مهمدايم نأ قحلاو « مهتدابم
 . ةيرضملا لئابقلا لكو « شيرق ىلع مهمتنو « ةيحطسلا

 نوكيال ةفيلخلا نأ  مكمحما ديددسلا مهارآ نيب نم وهو - ءارآلا هذه لوأو (أ)
 1 ةفيلخ رمتسيو « مهم قيرف ال « نيدلسملا ةماع هب موقي « حيح رح باختناب الإ

 بجو داح نإف « غيزلاو أطدللا نع ًادعتبم ؛ عرشال آميقم لدعلاب ًامئاَق مادام
 . هلتق وأ هلزع

 ةفيلدلا نوكي نأب صتخم ال برعلا تويب نم تيب نأ ءارآلا هله ىناثو (ب)
 : ىمجعأ نود ىبرعل تسيلو « مهريغ لوقي اك ضشيرق ىف ةفالحلا تسيلف « هيف

 نإ هلتق وأ هلزع لبسيل ىشرق ريغ ةفيلخلا نوكي نأ نولضفي لب « ءاوس اهف عيمجلاو

 « هيوؤت ةريشع الو « هيمحن ةيبصعدل نركتال ذإ « قحلا نع داحو عرشلا فلاش

 هربسو ميبلع هورمأو « 6 ىبسارلا بهو نب هللا دبع ميم اوراتخا ساسألا اذه ىلعو

 | . ىشرقب سيلو « نينمؤملا ريمأ»

 سانلا نكمأ اذإ مامإ ىلإ ةجاح ال هنأ نوري جراونللا نم ؛ تادجنلا نإو (ج)
 قحلا ىلع مهلمحم « مامإب الإ ميال فيصانتلا نأ اوأر نإف « مهذب اهف اوفصانتي نأ

 اذإو . ةرئاج لب« عرشلا باهيإب ةبجاو تسيل مهرظن ىف م امإلا ةماقإف ء زاج- هوماقأف

 . ةجادلاو ةحلصملا مكحم بجت امنإفتبجو

 اورهتعا لب« بنذو بنذ نبي اوقرفي لو« بونذلا لهأ ريقكتجراوحلاىريو در

 ىضر ًايلع اورفك اذلو « مهرظن فباوصلا هجو ةئاخم ىلإ ىدأ اذإ ًابتذ ىأرلا ىف أطمللا

 ودعيال رمألاف هراتخا هنأ لس ولو « ًاراتخم هيلع مدقي مل هنأ عم م « مكحتلاب هنع هللا

 ىضر هريفكت ف مهتجاجلف « باوصلا بناج مكحتلا ناك نإ أ دق هاج هنأ
 نأش نايك كاذك « نيدلا نم جرخي دابتجالا ىف أطنللا نوري مهنأ لع ليلد هنع هللا



 مهوفلاخ :نيبذلا ةباحصلا ةيلغ نم مهريغو امنع هللا ىضر « ريبزلا» و ؛ةحلط و

 مداهنجال ةجيتن تناك تايئزج- نم ةيئزج ىف
 /ُ .٠

 نو رعتعيو «.نيماسملا ريهاجم ىلع نوجرخم مهلعج- ىذلا وه أدملا اذه نأو 4 ه

 حرش » هباتكى « ديدحلا نأ نبا » اهقاس دق ةلدآلا هذهو « مطوقل ةجحم اهوذختا ىلا .
 . مهر بكفت ئدم لع لدتل اهنإو ؛ اهقاس ةريثك ةلدأ ىهو « ةغالبلا جب 1

 . رفك نمو « اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو » : ىلاعت هلوق اهم
 بكترم لكف « بنذ جحلا كرتو « ًارفاك جملا كرات لعجف « نيملاعلا نع ىغغ هللا نإف
 : | | . رفاك بنذلل

 لكو «نورفاكلا مه كتلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمرذ : ىلاعت هلوق اهم
 هنادبس ررك دقو « ًارفاك نوكيف هللا لزنأ ام ريغب هسفنل مكح دنف بونذلا بكترم
 : . ةيآ نم رثكأ ف صنلا اذه لثم

 تدوسا نيذلا امأن « هوجو دوستو هوجو ضيبت موي ١ : ىلاعت هلوق اهمو
 قسافلاو اولاق : نورفكت متنك امب باذعلا اوقوذف « مكناعإ دعب مترفكأ مههوجو
 « مههوجو تدؤسا نمم نوكي نأ بجؤف مههوجر تضيبا نمم نوكي نأ زوجت ال
 ' . ًارفاك ىمسي نأ بجوو

 ابلع ذئموي هوجوو « ةرشيتسم ةكحاض «ةرفسم كئمويهوجو ١ : ىلاعت هلوق اهنمو

 بجوف ةريغ ههجو ىلع قسافلاو ؛ ةرجفلا ةرفكلا مه كئلوأ « ةرنق اهقهرت ء ةريغ
 . ةرفكلا نم نركي نأ

 مّظلا نأ تبث اذب.و « نودحج هللا تايآب نيملاظلا نكسلو » : ىلاعت هلوق اهنمو
 . . )١( ملاظ بنذلا بكترم نأ كشالو ؛ رفكو داوحجم

 نع هيف ثيدحلا ناك اهرثكأو « حصوصنلا رهاوظي كلمت نئالدلا هذه لكو
 رفكلاا ه1« جحم مل نأ ًافصو رفكلا سيل جملا ةيآىو . مه فاصوأ ىهف ةك٠ ىكرشم
 . جحلا ةضيرف ركنأ نمل اهف

 )١( 20ه 6 م الم لاقل لحنا ةغالبلا جهت نم نمخلم .



 ا ا

 ملاذه ىف مها امدنع «ايلع» ىرن ظافلألا رهاوظب نوكسمتي مبمألو 04

 لوسرلا لمعي ميشقاني ناك لب « اهرهاوظب الإ نوذخأي ال مهنآل « صوصنلاب مهداجب
 ' : مهطاخم هلوق كلذ نمو « ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلص دمحم ة:أ ةماع نولضت ملف ءتللضو تأطخأ ىنأ اومجزت نأالإ متيبأ نإف»
 ؛ مكقئاوع ىلع مكفويس ) نوني مهو رفكتو ؛« ىطخم مهنوذخأتو ظ ملسو هيلع هللا
 نأ ممملع دقو ( ذي مل نمي بنذأ ن :م نوطلختو « مقسلاو ءربلا عتاوم اهنوعضت

 لئقو « هلهأ هئرو مث هيلع ىلص مث « نصحملا ىنازلا مجر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لودر

 مدق مث نصحملا ريغ ىئازلا دلجو قراسلا دي عطقو « هلهأ هئاريط ثروو « لتاقلا

 ع مهمونذي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهذخآف «تاملسملا احكنو « ء ىلا امهلع

 م « هلهأ نيب نم مهءامسأ جرخم ملو مالسإلا نم مهمهس مهعنمب ملو « مف هللا قح ماقأو

 لدعدقلو هيف اورام نأ اوعيطتسي ملف مهل ًامحفم ًادر ملا مالكلا كلذ قىرنو

 ىنلا هيلع ناك ىذلا لمعلاب جاجتحالا ىلإ صوصخلاب جاجتتحالا نع هنع هللا ىضر

 « حبحصلا ههجو ىلعالإ مهفي الو ءاليوأت لبقي ال لمعلا نأل : ملسو هيلع هللا ىلص
 « ًادحاو ًابناج الإ بيصياال ىذلا مه ريكفتو « ةيحطسلا مهن ”ارظنل لاجم هيف نوكي الف

 نع دعب بيلاسألاو تارابعلا مهف ىف ىئثزيملا هاجتالا قو « زج هاجنا ىلإ الإ هجتيالو
 . هيحاوث لك نم قحلا كاردإو باودصلا ةلماشلا ةيلكلا ةرظنلا قو « اهدصقمو اهامرم

 : مهليل ايف جراومللا فالتعا

 قفتي لو « اهلع مه رثكأ قفتا ى هلا ءىدابملا ةلمج- ؤه هيلإ انرش *أ ام ا

 « رومألا ”صأل مهيب فالحللا رجشي . فالثلا ىريك اوناك لب « اه ريغ فم ركأ

 : لاتقلا ىف مهميكش ةوق عم مهاما رم | نم ريثك ىف رسلا وه اذه ناك ارو

 فالمللا ذدختي نيرمألا لبق نم مهلاتقل بصن ىلا ةرفص ىأ نب باهملا ناكو

 ريثي ن* مهلإ عف ةد نيفلتع مدلج : مل اذإو 3 موكوش دضخو مهقيرفتل ةعيرذ مهيب

 . مهيب فالخلا

 ..جراوجلا نم ةريك ةقلط مهو - ةقرازألا نم ًادادح نأ « ديدحلا ىلأ نبا » ىكح
 : لاقف «بلهملارىلإ كلذ مفرف بلهملا بادصأ اه ريف ةمومس» الاصن عنصي ناك

 ىرطق كس لإ مرد فلأ باك هباحصأ نم الجءر هجءوف .ىلاعت هللا ءاش نإ هوكيفكأ



 اندحلاا 9001 هي

 ى مهاردلا هعمو باتكلا اذه لأ : هل لاقف « مهريمأو جراوحلا دئاق ةءاجفلا نب
 كلاصن نإف دعب امأ » : باتكلا ق ناكو لجرلا ىنُه « كسفن ىلع رذحاو . ركسعملا
 «باتكلا مفرف ؟ لاصنلا نم انجزو اهضبقاف رانيذ فلأب كيلإ تهجو دقو ىلإ تلصو دق
 هذه نمت لاق ! ! .ىردأال لاقف ؟ باتكلا اذه ام :لاقف : دادحلا اعدف « ىرطق » ىلإ

 سيق نبا » ىلوم 6 ريغصلا هير دبع ه ءاجف . لتقف هب رمأف 5 امم لعأ ال لاق ؟ مهاردلا

 زوج لاق ؟فلألا لاح اف ىرطق لاقإ ةنيبو ةقث ريغ لعالجر تلتق لاقف «ةيلعث نبا
 خالص هيف لجر لتق نإ: ىرطق لاقف . آقح نوككي نأ زوجمو « ابذك اهرمأ نوكي نأ
 ركذتف « هيلع ضرتعت نأ ةيعرلل سيلو « احلا هاري امب مكحب نأ مامإللو ركنم ريغرمأ
 . هوقرافي مل نإو « هعم ةعاجت عم هل

 ؛ هراث ديزي نأو « فالخلا ثرؤي نأ دارأف .ةرفص ىلأ نب بلهملا فالحلا كلذ غلبو
 تيأر اذإ : هل لاقو هلثم ف بغريب العج هل لعج ًينارصن الجر مهلإ سدف « ًامادتحا
 لإقف ىنارصنلا الذ لعفف « كل تدجس امنإ ىلقف كاهن اذإف « هل دجساف «ايرطق»
 نم لجر لاقف « كاالإ تدجس ام : قارصنلا لاف « هلل دوجسلا امتإ 6« ىرطت و
 هللا نود نم نودبعت امو مكنإ ) : ىلاعت هلوق التو « هللا نود نم كدبع دق هنإ جراوللا
 ىسيع حسملا » اوديع دق ىراصنلا نإ « ىرطق » لاف ( نودراو امل متنأ مهج بصح
 ركنأف هلتقف ىنارصنلا ىلإ جراوحلا نم لجءر ماقف « ًاثيش كلذ ىسيع رض اف : مرم نبا
 . هراكنإ ىرطق ىلع جراوحللا نم موق ركنأو « هيلع كلذ ىرطق

 مهلإ هجوف امادتحا مهنيب رمألا ديزي نأ دارأف « ًاضيأ فالحلا كاذ بلهملا غلبو
 اهدحأ تاف مكيلإ نيرجاهم اجرح نيلجر ميأرأ : مهل لاقو ء مهاتأف *, مهأسي الجر
 لاقف ؟ امبغ نولوقت ام« ةنحما زجم ملف « هومتنحتماف « مكيلإ رخخآلا غلبو « قيرطلا ف
 لاقو « ةنحما زي. ىحم رفاكف ةنحما رجب مل ىذلا امأو « ةنجلا لهأ نف تيملا امأ : مهفعي
 دودح- ىلإ ىرطق جرتنو « دتشاو « فالتشالا رثكف « نارفاك امه : نورت موق
 1 1 . (1)مهفالخ ى موقلاو ًارهش ماقأف « رخطصا

 ام هل ميو « مهيب فالتلا ةراثإ ىلع لمعي ناك فيك مظعلا دئاقلا كلذ ىلإ رظنا



 هس 6

 هئلاذ نإو « مهيب ايف اومسقناو « ديدشاا فالتخالا مهقزم دقو هدنجم هاقلي مث ء ديري
 طعن نأ انيلع قحلا نهو ؛ مه ريغ نيبو مهني اهف مهتاشقانم ىف ودبي ناك فالتخالا
 . ةفلتلا مههاذمل ًانايبو « مهتاشقانمل ًافصو ءىراقلا

 : مهماشتانم

 نع نواداجي نيمصخ موق مهلعج ةرثك تافصب جراوكلا فصتا - 4
 « كاسمتسالا دشأ مهنارآب نوكسمتسيو . مهءوصخ نم ججحلا نوطقتليو « مههاذم
 « ةفلتخلا ءارآلا نيب ةنزاو» ةزيمم ةءاع تسيلو . ةزيحتم ةيبناج مهئارظن نوكت ىح

 . لطابلا نم هزييمتو قحلا طبضل سيياقملا ةعضاو

 : مهلاوقأو مهتاشقانم ىف ةيتالا تافصلاب اوفصتا دقو

 اوناكو « ىفايبلا ريثأتلا قرطب ملعلاو « ناسالا ةقالطو ةحاصفلاب اوفصتا - ١
 كلملا دبع نأ ىور » : ةيركف ةسبح هذخأتالو مهءوصخ مامأ نو زنحتيال نانجلا ىبباث

 عوجرلا هيلإ بلطف « ايهدو ابرأو « ًاملعو ًامهف هنمىأرف . مهم لجرب ىلأ ناورهنبا
 : لجرلا لاف « عوج.رلا هبلط ىف كلملا دبع دارف « ًاققحع ًارصيتسم هآرف هيهذم نع

 طسبي لعجف . لق هل لاق « لقأ ممساف « تعمسف تلق دقو « ةيناثلا نع ىلوألا كنغتل
 .«ةبيرق ناعمو « ةنيب ظافلأو « قاط ناساب مبهذم نم هل نيزيو « «جراوحلا » لوق هل
 داهجلاب ىلوأ مهنأو . مملتقلخ ةنجلا نأ ىرطاخ ىف عقوي داك دقل : كلاا دبع لاقف

 : هلتلقف « قمل نم ىلق ىف رقوو « ةجحلا نم ىلع هللا تبث ام ىلإ تعجر مث « مهعم
 « ثيدحلا ىق امه انيبو . اهف انل نككمو « ايندلا ف هللا ىطلس دقو « ايندلاو ةرتالا هلل
 < ىجراخللا هيلع لبقأف كلملا دبع لع كلذ شف « ايكاب هل نبا كلما دبع ىلع لخذ ذإ
 ئرحأو 3 هتوصل بهذأو هغامدل حصأو 3 هقدشل بحرأ هنإف 3 كابي هعد : هل لاقث

 امأ : كلملا دبع هل لام ! هتريع ىعدتساف « هبر ةعاط هترضح اذإ هنيع هيلع ىنأت الأ
 .كلاادبع رمأف .ءىش قللا لوق نع نءؤملا لغشي نأ نغيئيام : لاقف هيف تنأ ام كلغشي
 ىككش نم . . كتسبحام ىتيعر رثكأ كظافلأب دسفت نأالول .: ارذتعم لاقو « هسيحم

 . (1) ىدعب نمىوبسي نأ ديعب ريغف « هللا ةمصع ىل تلام ىبح ىن“ وو

 راثآو ثيدلا هقفو « ةنسأو باتكلا ملع نوبلطي مهحءاصف عم اوتاكو ب ؟

 ١ . ١١ه ؟ ج دريم لماكلا (1)
 «( بهاذملا خيزات - ه م)



 سال

 ريمأ قرزألا نب عفان نأ ىوري « ةبثوتم سفن و « ةرضاح ةبسدبو ديدش ءاكذ ىف برعلا

 : ىلاعت هلوق ىيعم نع ةرد ' هلأس . . هلأسيف سايع ند هللا دبع عجن ناك ةقراز زألا

 زجاارلا لوةل تهمس امأ . . معن

 امئاس ندجم ؤا تاقسوتسم“ -ةقئاقح -اصئالق انل نإ

 هلوخ ام عم سو هيلع هللا ىلص . ناملس هللا ىن تيأرأ : الئاق ةره هلأسو. ٠

 لإ جاتحا هنإ : سايع نبا لاف « هتلآضو هتلق ىلع دهدهلاب ىع فيك هاطعأو هللا

 . كلذل هنع لأف اهرهاظ نه اهنطاب ىري ةج١اجزلاك هل ضرألا ءانف دهدحلاو « ءامل

 هل ىطغي خفلاو ضرألا تحن ام رصبي فيك « فاقواي فق : قرزألا نبا. لاقف

 نباي ثاحنو : سابع نبا لاقف ؟ هيف عقي ىح هرصيي الف بارثلا نم عبص] رادقمب

 . رصبلا ىثغ ردقلا ءاجن اذإ هنأ تملع امأ قرزألا

 نآل نكاد ةردللا لهحأ نم ةئسلاو نآرقلا لع اوفرعي نأ نولواحم اوناك مهف
 . الءاك ًاعافتنا هب اوعفتني مل ةيبناج مه راظنأ

 اوناكو ءبرعلا مالكو رعشلا ةركاذ»و ةشقانملاو لدبلا نوبحم اوناك سل 8#

 قاغألا نع ديدنملا ىلأ نبا ىلآن دقف « لاتقلا نامزأ ىف ىح مهفلاع .نوركاذي
 نواءاستيو ٠ نوفقاوتب ةءاجفلانب ىرطقو بلهملا برح ىف جراوخللا ىأ « ةارشلا ناك
 لاله نب ةديبع ًاموي فقاوتف « نوكسو ناءأ ىلع « ثاذ ريغو « نيدلا رءأ نع مهيب

 ةيارحم ايأ اي : ةديبع لاقف ةعابملا شيج- نم ىميآلا ةبارح ىنأ عم جراوخلا ن نه ىركشيلا
 لثم ىل تنمض نإ « معن : لاق ؟ امنع باومجا ىف ىقدصتأ « ءايثأ نع كناس قإ
 ى نولوقت ام : لاق « كلادب ام لسف « لق : لاق . تلعف دق : لاق . كلذ
 نم هنونج لاق ؟ لاملا ف مهلعف فيكف كحنو«لاق . مارحلا مدلا نوحيبي لاق ! موعأ
 هنوملظي : لاق ؟ ميلا ف مهلعف فيكف لأق .. : ههجاو ريغ ىف هنوقفايو « هلح ريغ

 ؟ عهتت ءالؤح لثمأ ةبارح ابأ اي ثكحمو لاق « هقحح هنوعنمي هلام ىف

 نوفقي اوئاك ىح مهلع ىلوتسا دق ةرظانملاو ةشقانملا بحس نأ اذه نم ىرنو

 .راكفألاو ءارآلا مهواجتإسإل مهاتاقم عم لاتقلا
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 نوعتتقي الو مهءوصلم نوملسي ال مهف « مدج دوسي بصعتلا ناك دقو :- 4
 ةجدللا ةوق ممهديزت ال لب « باوصلا ةحضاو وأ« قحلا نم ةبيرق نكت امهم ةركفي

 ءاليتسا كلذ ق ببسلاو « هديؤي امع ًانعمو « ,هداقتعا ىف ًاناعمإ الإ مهءوصخخ دنع

 لك ىلع اهؤاليتساو « ميمولق قامعأ ىف مههاذم لغلغتو « مهسوُفن ىلع مراكفأ

 ةموصخلا ةدشو ددل كاذ م٠ مينف ناكو.. ميك اردإ قرطو مه ريكفت عضاوم

 . ةيودبلا مهعزن لثك

 اذه نم املإ راظنلاو ةدحاأو ة 6 ركذ باج“ لإ مزيت بابسأ ع نم كالذ ناك لقو

 . هاوس نيريتعم ريغ هذحو بناحلا

 هللا لوسر ىلع ًانايحأ اويذكي نأ ىلإ مهنهذ٠ رصن ىف مهتبغر ةدش مهتعفد دقلو .

 ' ىف اورظني نأل ءاململا اعد هنأ بات جبرا نع ىوري هنأ ىح « سو هيلع هللا ىلع
 اوبسن اليلد اودجي مل اذإ اوناك « جراوحللا » نإف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيداحأ

 . اءالك لوسرلل

 رهاظلا كالذ نوزواجتي الو « نآرقلا رهاوظي نوكسمتي انرشأ 53 اوتاكو 6

 نوديحم الو هدنع نوفقي ىأرلا ىداب مهل رهظي امو عوضوملاو دصقملاو ىمرملا لإ
 , ةاأ للف هنع

 مهفعب لإ بسُني امع مهلا عفد قف رحن ريغ نه« رهاظلا نوءهدختس اوناك ممنأو

 ةبارح ىلأ عم هأذد. انركذ ىذلا ىركشيلا لاله نب ةديبع نأ ىوري ء مئارج نم

 ةءاجفلا نب ىرط اق اوتأت « هنذإ ريغب هراد لخديأ ارارم هوأر « دادح ةأرهاي ما امنا

 ثيحم نيدلا نم ةديبع نإ : مهل لامتف « ثاذ هل اوركذف « ملأ ريمأ هورصن ىذلا

 : لاّمف . ةشحافاا ىلع هراقن ال انإ : اولاقف . ميأر ثيم داهجلا نمو « مملع

 : لاق . ىرت امك نينءؤملا ريمأ اي ىنوتبم : لاقف « هريخأف ةديبغ ىلإ ثعب مث ! اوفرصنا

 عمجف « ءىربلا لواطت لواطتت الو « بنذملا عوضخ مظمتالف مبنيبو كنيب عم هاج ىلإ

 كفإلاب اوءاج نيذلا نإ «ميحرلا نمحرلا هللا مسب و : لاف ةديبع ماقف اوملكتف مهن 5

 بستكا ام مهنم ءىرما لكل « مكل ريخوه لب « ركل ارش هوبسن ال ركنم ةبصخ



 | ل ا

 4 تام ركلا تايآلا رخخأ ىلإ ٠ ميظع باع هل مهنم هريك ىلوت ىذلاو منثإلا نم

 -..(١)انل رفغتسا : اولاقو“« هوقثتعاو هيلإ اوناقو اوكب اهوععم .املف
 صنلا رهاوظ ءازإ اذه ىف ًاوركفي مل « هوت دق اونّوكيف ةبذاك ىه مأ ؛ باقعلا , قحتسيف ةقداص ىهأ . مارمالا ةيضَق ىف أورظني نأ نع ةيآلا ةوالتب مدعبأ كلذبو

 . ليلد ريغ نم ةشخنافلا نم ةءارنلاب مكحلا اوردصأ كلذبو « ةؤقبطي نأ ريغ نم مركلا
 ظ . .. عيرسلا لودملا كلذ ىضتقي ىوق هيبس ريغ نم ضيقنلا لإ ضيقنلانم اولقتناو « ليلد ريغ نم اضيأ اهب هوحبنا نأ دعب

 . 31١1 2 ؟0ة6ص ؟ ب دربملا لماكلا 0(



 مناوحللا فرف

 مهنكلو ةلمجلا ىف جراوللا عمجت ًافنآ انركذ ىلا ءىداجملا تناك - 44

 زحنو« مهني ايف فالتخالا هرثك ببسب كاذو « ةنيابتم بهاذمو ًاقرف كلذ دعب اوقرفت

 « ةنيابتم تاعاجو بهاذم اوراص ىتح « هلوح اهعمجتو « تأترأ امل ةقرف لك
 « ًانايحأ ةيئزجت ناك مهزيمت تناك ىلا رومألاو أردان الإ بورح مهب عقت مل نإو

 . ىرهوآبا ريغو مهقرف ىذلا ىرهوجلا مهقرف نايب نم نيبتيسو

 :'مهقرف ضعب ئذأ ىه اهو
 : ةقرازألا

 ىروقأ اوناكو ةفينح ىب نم ناه ىلا قرزألا نب ب عفان عابتأ 0

 لوألا تامدصلا اوقلت نيذلا مهو ءارفن مزعأو ًاددع مرثكأو « ةميكش جراوللا

 « ريبزلا نب هللا دبع داوق عفان ةدايقب جراوحلا لتاق دقو « نييومألاو ريبزلا نبا.نم

 عفان هدعب ىلوت مث «لاتقلا ناديم ىف عقان لتق دقو . ةنس ةرشع عسا نييومألا داوقو

 : ,. ةءاجفلا نب ىرطق مث « هللا ديبع نبا

 بلهلا مداوق ةيهاد نييومألا نم جراوخلا برا ىذلا ناك ىرطق دهع قو

 مهنيب ةشقانملا مدتحتف « مهفالخ ريثي امم مدقتي ىلا ةعقاولا لبق ناكف ةرفص ىنأ نبا
 فعضي جراولا نأش ذأ اذلو « فالحلا اذه ىلع هو مهاقلي من ( ًاديدش ًامادتحا

 ق مهفتاوم ىف فالتخالا اذه رثآلو ةهج نم ًاقرف مهفالتخال « اذه ئرطق دهع ىق

 ةلماعم ىف مهظلغو «ةئلاث ةهج- نم مهلع نيملسملا بلأتو «ةيناث ةهج- نم لاتقلا ناديع

 . 8 ةعبار ةهجس نم مهفلاخع

 ىح نيومألا داوق نم هدعب ءاج نمو بلهملا دي ىلع مهاره تلاوت دقو

 1 . مكرم أ ىبتا

 : ىه جراوخلا نم ه ريغ نع اهم اوزمت ىلا مهثدابمو - ١



 تا االء

 هف نودلغنوكرشم مهنأن وري لب « طقف نينمؤم ريغ مهفلاخع نوريال مهن أر
 . مهلتقو٠مهلاتق لحو راثلا

 'لاتق ىف حايتسي ام اف حايتسي برح راد .نيفلاخلا كئلوأ راد نأو ( ب)

 3 لاتقلا نع اودعق نم لتق حابيو

 < رانلا قنودلخم مهقلاتع لافطأ نأ . نواوقي مهلأ ًايضيأ مهئارآ نمو (ج)
 ل مهدالوأ نأ عم : مدالوأ ىلإ ىرسي مييفلاخع رفك بج.وأ ىذلا بنذلا نأ ئأ
 . ميماعصأ نم ىركف فارحتا هنكلو . هوبكترج

 هنآرقلا ف سيل نواوقيو « مجرلا دح. نورقيال عمنأ ةيهقفلا مهئارآ نمو م
 مهرظن ىف تبثي مو « نآرقلا ىف :ىجب ل مجرلا دحف « ةيئازلاو ىنازلل دلجلا دح الإ
 1 , ةئسلا نم

 تبغي الو « ىنزلاب ةنصحع فذقي نمل الإ تبثيال فذقلا دح نأ نوريو (ه)
 هنومرب نيذلاو) 2 صنلا رهاظي اوذحخأ مدخل 2 لاج.رلا نم نئصوغلا فذقي نم ىلع

 ةداهش مه اولبقت الو ةدلج ننام مودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث تانصخملا
 . لاجرلا نم نيتصخملافذقل دح ركذي ملف ( نوقسافلا ,ه كئلوأو « ًادبأ

 .كلذنإو(1)رئاغصلاو رئابكلا اوبكتري نأ ءايبنألا شلع زوجم هنأ نوريو ( و )
 اهنوزوجم ةريبكلا بكترم نورفكي انيب ممنأ ذإ « مهلاوقأ ىف تاضقانتملا نه بير الب
 انإ ) : ىلاعت هلوق رهاظ نم هوذخأ كاذو « بوتي مث رفكي دق ىنلاف « ءايبنألا ىلع
 . ( رخأت امو كبنذ نم مدقت ام هللا كل رفغيل ًانيبم احتف كل انحتف

 ْ : تادجتنلا

 ١ ةقرازألا اوفلاخ دقو « ةفيذح ىنب نمرعوع نب ةدجن عابتأ مهاد <
 ةمذلا لهأ مكح ىف مهوفلاخ اك لافطألا لتق لالحتساو ج راوخلا ةدعق ريفكت ىف

 مهفلا عم نون وكي نيذلا ٠ ىلا مهلءذا امارتحا مهؤامد حابتال هنأ اولاق.ةقرازألاف
 نم ءامد تحيبأ انك مم قامد حابت هنأ تادجنلا لاقو . مالسإلالدأ نامأ ىف اهم اولد

 . قاتسرهشلل لحتلاو لللا (1)



 دن الا دل

 ايوجبو بجءاو ىه لب ًايعرش ابجاو تسيل مامإ ةماقإ نأ نوري ًاضيأ تادجئلاو

  هوذفنيو مهنيب ايف قحلاب اوصاوتي نأ نيملسملا نكمأ اذإ هنأ ىعع « ًايحلصم

 هلل ةماقإ ىلإ ل ةجاح ل اون وكي مل

 هتديقع ىو . ا نفح ىعاجج هنأ جراما رهظي نأ . ةيقتلا

 . اهراهظإل بسانملا تقولا نحب ىتح

 * هوكرت مهكلو ىجراتلا تولاط ىنأ عم ةماملاب لصألا ف اوناك ةدجم عابتأو

 ,نيرحبلا ىلع ىلوتسا ىتح مهرمأو هرمأ مظعف نيتسو تس ةنس ةدجن ارعيابو

 .«ثئاطلاو نعلاو توهرصحو

 .«فالتخالاكلذ بقع نومسقتي مث ةيوناث رومأ ى نوفاتخم ممماشك اوناك مث
 : هيلع اهوخقن رومأل مهزمأ ةدجن ىلع اوفلتخا دقل

 . مهرذفةمسقلا لبق ةميثفلا نم اولكأو « ءاسن اوبسف شيج- ىف هنبا لصرأ هنأ اهنم

 ميملع نِإو 4 مهنع وسي هللا لعل : لاقو هياعصأ نم دودخلا باعصأىلوت هنأ ابمو

 ريفكت وهو ماعلا أدبملا فلاخم اذه ى وهو . ةنللا مهلخدي مث « راثلا ريغ ىف

 جراوخلانيمتنملا نمينذلا بكترم ناك اذإ هنأ ىري اذه ةدجن نأكو« بنذلا بكترم

 . ! هنع هللا رثعيال رخخآ سنجف مهريغ امأو ع مهنع' هللا افع دقف

 ربلا ىف مهنعيب نيذلا لضفف -؛ ربلا ىف ًاشيجو ؛ رحبلا ىف ًاشيج لسرأ هنأ اهنمو

 1 , ءاطعلا ق

 ةدجن ىلع فئاوط تجءرخو « دتشاو رومآلا هذه لوح فالتخالا قافت دقو

 : قرف ثالث ىلإ اذهل اومسقنا دقو . هترامإ اوركنأو

 ةوراسأ  ةفينح ىبب نم وهو دوسألا نب ةيطع عم ناتسجس ىلإ تيهذ ةقرف
 . مهم اهلع عمجملا ٍةقرفلا هذه ءىدابم نم ًاقح اهودقتعا ىباا ءىدابملا ىلع

 هئوقأ ! ىهو « ثايدق ءابأ » همامتم تماقأو هتلتقو ةدجن ىلع تراث ةيناث ةقرفو

 ' رمتساو « هيلع ىلوتسا دق ةدمت ناكام ىلع اهدي تعضو دقو « ةميكش ةيدجنلا قرفلا

 « مهمزه دق ًاشيج « ناورم نب كلملا دبع اهلإ لسرأ نأ ىلإ ةوقلا هذه ىلع اهرمأ



2 

 . ناطلس نم قرفلا هذهل امئهتا كلذبو «كلملا دبعو ىلإ « كيدف ىنأ » سأرب ثعبو
 لقو 3 هبلإ بسن اهف .هترذعو ةدُجنل ةيلاومإ تيش ىلا ىه ةئلاثلا ةقرفلاو

 . ةقرازألا لازأاك 3 خبراتلا اهازأو ءاهرمأ هنا نكلو' ناطلس ررْغ نم ًادمأ تيقب تيفي

 * ةيرقصلا

 ةقرازألا نم ًافرطت لقأ ممارآ ىف مخو « رمصأألا نب دايز عابتأ مهو نس

 . مه ريغ نم دشأو

 ارفتكيملو اكرشم هوردعا ةقرازألا «ةريبكلا بكترم ىف ةقرازألا اوفلاخ دقو
 اوقفتي ملف ةيرفصلا ءالؤه انأ < اكرشم دعي هنأ اودايز لب « .راثلا ىف هديلختب كحاب
 اببكترم زواجفيال ررقم دح اهف ىلا بونذلا نأ ىري نم مهم لب « هكارشإ لع
 مينمو «رفاك هيكترم ذح هيف سيل امو | « فذاق وأ قراس وأ ناز هنأ نم هللا هامس ام
 . ىلاواا هدحم ىتح ًارفاك دعيال بنذلا بكترم نأ لوقي نم

 ةيواعمنب ديزي مايأ ىف جرن « ًاحاص الجسر ناكو سادرم لالب وبأ ةيرفصلا نمو
 « هب رفظ نإ هيفكي ام ناطلساا لامزم لسأي ناكو « سانلل ضرعتي ملو: ةرصبلا ةيحانب
 . هلتقنم دايز نب هللا ديبع هيلإ لسرأف « برحلا ديرب الو

 ءلاقألا قف وط دق ًادهاز ًارعاش ناكو ء « ناطح- نب نارمع و ًاضيأ ةيرفصلا نمو
 . لالب ىبأ دعب ملل امامإ جراوحلا ءالؤه هبختنا دقو « هتلحتب ًاراف « ةيءالسإلا

 ةحابإ ىرتال اهنأ نيبتن جراودلا نم ةفئاطلا هذه رمأ اولوت نيذلا رابخأ نءو
 ءاسنلا بس زاوج ىرت الو برح راد نيفلاخْما راد نأ ؛ ىرتالو © نيملسملا ءامد
 . ناطلسلا,ركسعم ريغ دحأ لاتق ىزرت ال لب « ةيرذلاو

 «. ةدراجعلا

 . ىثحلا دوسألا نب , ةيطع عابنأ دحأ درجع نب ميركلا دبع عابتأ مه - 4.
 نوبيرق اذهل مهن ادآو « ناتسجسيلإ تادجنلا نم ةف ةفئاطب بهذو ةدجن ىلع جوخ ىذلا
 مهلحت لصأ نم اوثعبنا مم ذإ تادجنلا نم هجم ف

 اوسيل مهف « ىوقتلاب اوفرع نإ جراوملا نم ةدعقلا ثولوتي مهعأ مهعارآ ةلمجو
 ان رئاقل لاتقلا نع دومقلا نوغيسي الو « رارنتساب داهتلا وجو نوري ةقرازألاك
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 « ةليضف اهنوري لب ةبجاو نيفلاخما راد نه ةرجحلا نأ نوري الو « دوعقلا ببس ناك
 . لتاقي ال نملتقي الو لتق اذإ الإ فلا لام حابي الو ؛ لاو.ألا ةحابتسا نوري الو

 « ديعلا ةردقو « ردقلاب قاعتي ام اهنم رومأ ىف ةرشثك ًاقرف ةدراجعلا قرتفا دقو

 نم رمألا ىهنيف فالحلا ىلإ مهدج ىبذي ناكو « نيفلاخا لافطأي قاعتيام اهنمو
 . ةفلتتع ًاقرف اهم ريصت ؛ ةيلك اياضق ف فالخ لإ < ةيث زج“ لئاسم ق لدحلا

 املف نوميم همسا رخآل ًائيدم ناك بيعش همسا مهم الجر نأ كالذ ةلثمأ نمو
 كلذ هللا ءاش دق : نوميم لاقف « هللا ءاش نإ هكيطعأ : بسعش لاق . هنيد اذه ىضاقت

 رمأ دق نوميم : لاقف هكيطعأ نأ الإ عطتسأ مل ءاش ول : : بيعش لاقف ' ةعاسلا هذه ىف
 نوميمو بيعش لسرأف .هب رمأي ملأشيملامو « ءاش دقف هب ر مأ ام لكو « كاذب

 لوقن امنإ : ىهو ةميس ةباجإ مبءاجأف درجع نب مركلا دبغ مهمامإو مهسيئر ىلإ
 . اءرس هللاب قحلن الو نكي مل أشي ملامو ناك هللا ءاش ام

 ةدراجفلا مسقناو هيأر قفاوت ةباجإلا نأ مهنم لك ىعدا ةباجنإلا ىف مارسإلا اذهلو
 ش . ةيئومي»و ةيبيعش ىلإ

 اهمأ لإ لسرأو رخخآآ ىد رجع اهطخف « تنب هل ةيلعث همسا ًايدرجع نأ ىوريو
 : هلاؤس ىف لوقيو « اهأي

 لابي مل دراجعلا  ه ريتعي ىذلا طرشلا ىلع مالسإلا تيضْرو تغلب دق تناك نإ

 . اهرهم ناك مك

 ميركل دبعىلارمألا عفرف« غلبت مل مأت غلبأ ءاوس ةيالولا ىف ةملسم اهنأ مألا تباجأف
 .ةيبلعتلا اهمسا ىرخأ ةقرف ةقرفلا نم تقعبناو ةبلعث هفلاخنو « لافطألا 79 ربلا راتخناف
 ىلإ ماسقنالا هيلع بترتي ةسايسلاب ةلص هل نوكيال امر آيئزج ًافالخ دجن اذكهو
 . اهناذي ةمناق ةقرف ىلإ مهنم ةفئاط باعشنا وأ  نيتقرف

 : ةيضابإلا

 مهيرقأو « الادتعا جراونللا رثكأ مهو ضابإ نب هللا دبع عابتأ مه - 3
 هقف مهلو ؛ اوقب كالذاو « واغلاو طلدشلا نع م مدعبأ مهف ًاركفت ةيمالسإلا ةعامللا ىلإ

 « ةيبرغلا ءارحصلا تاخاو عب ىف مهنه فاو هط مقيو ؛نوزاتمم ءاماع مهفو « ديج

 , ىق ةيرصملا .نيناوقلا تسرتقا دقو « ةيهقف ءارآ مهلو « رابجنزلا دالب ىف رخآ ضعبو
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 هرخخأ ىرصملا نوثاقلا نإف « ةقاتعلا ءالوب ثارملا ىف كلذو « مهئارآ ضعب ثيراوملا
 اهلك ةعبرألا بماذملا نأ عم نيجوزلا دحأ ىلع درلا نع ىبح ةثرولا لك نع
 . براقألا ضورفلا باحصأ ىلع درلا قبسيو « ةيبسنلا ةبصعلا بقع هلعجت

 : ةيضايإلا ءارآ ةلمج-و

 « ارافك مهنومسيو « نينمؤم الو نيكرشم اوسيل نيملسملا نم مب فلام نأ (أ)
 « هللاب اورفكي مل مهعأل كاذو داقتعالا ىف رافكال « ةمعن راقك مينأ مهلع نولوقيو

 . ىلاعت هللا بنج ىف اورصق مهكلو

 3 ناطلسلا ركسعم الإ مالسإو ديح وت راد مرادو 3 مارح مهفلاع ءامد بو

 : مارح ماو نيا انآ موسنأ ىف ةورسي مو« كاذ نبال ما

 .ةاو بلة بور او نق

 : 0" مهفاصنإو مملادتعا ؛نيبتي هلك اذه نمو

 : نيملسم نودعي ال جراوخ

 اولضف : نيدلا مهف ىف ددشتلاو ولغلا ىلع جراوللا بهذم ماقءس ٠١
 ئنعؤملا نأو « مهعم سانلا اودهجأو « مهسفنأ اودهجأو ؛ ريخلا اودا رأ ثيح نم

 ايلع نأ ىور اذلو ؛ مهالضب اوكح نإو « مرتكب اوكحم مل نامإلا قداصلا

 قبلا بلط نم نآل هدعب نم جراوملا اولتاقي الأب هباحصأ ىصوأ هنع هللا ىضر
 نيبلاط جراوحلا ريتعي ناك هنع هللا ىضر ىلعف' «هلاثف لطابلا بلط نك سيل هأطخأف
 | . هولانو لطابلل نيبلاط نييوهألا ردتعيو 3 هقيرط اوشاج نكل و قحلل

 مالسإلا نمتسيل بهاذلم اوبهذ دق سان جراوتلا ى تبن ولعلا اذه عم نكلو
 لوسر نع رابخألا هب تر ةاوت امو «ىلاعت هللا باتك ىف ءاج-ام ىغقانن ىهو ء ع ىش ىف

 .٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 لع دعت ءىدابع اوتأ مهنم نتفئاط . رك قرفلا نيب ب قرفلا باتك ىف ءاج دقو

 : اهو . مالسإلا ىلع اجورخ



 ٠ سس اله *

 نأ ىعدا 9 " « ايضايإ ناكو ىجر املا ةسيئأ نب ديزي عابتأ مهو : ةيديزيلا (1)

 . ( ةيدملا ةعيرشلا ) خسأي باتك هيلع لزعيمجعلانم  الوسر كتعبس هناحيبس هللا

 فالدللا ةلأسم ى' انآ وا ركذ ىلا ىدرجعلا نوميم_عابتأ مهو :ةينوميملا (ب)

 ' دالوأ تانبو « دالوألا تانب اكن حابأ دقو « هئادأ ىف ىلاعت هللا ةثيشمو نبدلا لوح

 ىورو« تامر#أ نم نهركذي مل نآرقلا نأثاذ ةلع ىف لاقو . تاوخألاو ةوخإلا

 ةصق اهنأل « نآرقلا نم اهودعي ملو فسوي ةروس اوركنأ مهنأ ةينوميملا ءالؤه نع
 . نودقتعي ام ءوسل ىلاعت هللا مهحببقف « هللا ىلإ فاضتنأ حصن الف « مهمتز ىف مارغ



 ةفالخلا قروهنجلا بهذم
 /٠  فارحنالااذه ببسب نيزيحتم مهزيكفت فرحنا نيذلا ءارآ ىه هذه :

 ةثارو ةفالدللا رابتعا ةيحاان ىلإ اوذرحنا نويولعلاف ءاب كلاسمتسالا ىف ةغلابملاو ةيحان ىلإ
 .ةفالخلا ىف ديقلك نمقالطنالاىلإ اوهجتا نورخآلاو ءهدعب نمل ىنلانم ءاصيإو ؛ ةيوبن

 نم ةفيلدلا نوكي نأ ىلع ةلمجلا ىف اوقفتاو « رمألا ىف طسوت روهمجلاو
 ىف ةمثألا : لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص ىلا نع ىور امب نيكستسم « شيرق
 . لمعلا هديأ دقو « الصأ ثيدلا كاذ اوريتعا دقو . شيرق

 ةقرف لك تناك ىلا ةفرطتملا ءارآلا نيب طسوتلا نايب نم ردقلا اذهب ىتكنال اننإ
 ءاهقف ىأر نيبتن نأ نم دبال لب . رخخنآلا فرطلاب ذخأت ئرخألاو فرطب اهنم ذخأت
 « ةباحصلا رابخأ عم قفتي ىذلا طسولا بهذملا وهو . ةسايسلا رمأ ىف مالسإلا
 : قارتفالا لبق لمعلا هيلع ناكام عمو

 مظنيو عمجلا منقي مامإ نم دبال هنأ ىلع ءاملعلا روهمج عمجأ دقل - 4
 ىمحمو « ءارقفلا ىلع اهدربل ءاينغألا نم تاوكزلا عمجمو دودحلا ذدفنيو « تاعاهللا
 « ةملكلا دحويو « مهنيعي نيذلا ةاضقلاب تاموصيللا ىق سانلا نيب ل#فيو « روغتلا
 ثح ىّتلا ةلضافلا ةنيدملا مقيو « قرفتملا عمجيو ثعشلا ليو « عرشلا ماكحأ ذفنيو
 : . اهماقإ ىلع مالسإلا

 قفتادقلو «' هميرات ردص ىف نردلا رمأ ماقتسا اذه ىلعو « نوملسملا عمجبأ اذه ىلع
 نوكت الو « ةيوبن ةفالخ هتمامإ نوكت ىكل مامإلا ف طورش ةعبرأ ىلع روهمجلا
 ' . ةلادعلاو « ىروشلاو « ةعيبلاو « ةيشرقلا ىه طوزرشلا هذهو « اضوضع أكلم

  21١ةيشرقلا :
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 هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق راثآلا هذه نمو « مهف نوكت نأ ىلإ ةريشملا « شيرق
 : ةنع ئورت ايف لسو

 نيححيحصلا ف ىور امو « نانثا سانلا نم م ىب اه شيرق ى رمألا اذه لازيالد

 عبت م يمل ءنأش || اذه ىف شيرقل عبت سانلا : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ب ملا نأ نم

 عبت ن سانلا د : ملسو هيلع هللا لص ىبلا لاق دقو « مهرفاكل بت مهرقاكو « مهملسل

 ىلصهللالوسر تعم :لاق هنأ ةيواعم نع ىراخعلا ىورو . « رشلاو رنكلا ف شيرقل
 ههجو ىلع هللا هبكالإ دحأ .مهنداعبال  شيرق ىف رمألا اذه نإ : لوقي مسو هيلع هللا
 6)١(. نيدلا اوماقأ ام

 نأ الصنف شيرق بسحو « شيرق لصضف ىلإ ريشت بيراالب صوصنلا هذه نإو .
 نوكت ةقالخلا نأ ىلع ةادألا هذه لدت له نكاو ؛ ء لسو هيلع هللا ىلص ىنلا مهم

 نإ ؟ مهن .ه ةفردللا نوكي نأ ةيالولا ةعص طرش نأو « مهريغ ىف نوكتالو « مهف

 نوما هيف ههنا ةدعاس ىبب ةفيةس عامجاف«مبأم ةفيلذلا نأ ىلع ناك كشالب لمعلا
 ءركب ىلأ ةبطخ دعب كالذو «شيرق نم نيرجاهملا نيب نم ةفيلخلا رايتخا ىلإ نولوألا
 لب '[ ثيدح صن ىلع شيرق نم ةفيلخلا نوكي نأ ىلإ ةوعدلا نيت ملو « هلع هللا ىضر

 . : نيرمأ ىلع ءانب

 تايبو ؛ .نآرقلا ىق الوأ .: مهركذو راضنألا ىلع نيَرْج اهملا ةيلفنأ .املرأ

 .. مالسإلا لوأ ى دئادشلاو ءالبلا ىلع نقلا نم :غهناقم

 دالبلا ىف مالسإلا' روهظ دنعو « مالسإلا لبق ةناك“ امل تثاك اشي رق نأ امهشاثو

 اذهل الإ نيذثال برعلا نإ ٠ هتيطحخ رخآ ىف هنع هللا ىضر ركب وبأ لاق اذلو « ةيبرعلا

 . نشيرق ةيلضنأ ببس نيبي بير الب نصنلا اذهف « شيرق نم ىملا
 ادغ اه « ىنعملا اذه ىلإ ثاشالب هجتت شيرق لضف ىف تيور ىلا ثيذاحألا نإو 2

 هنأو © شيرق ن٠ نونوكي ةمنألا نأ نايب وهو « رخآ ئرع» هل نإف ةيواعم ثيدح
 ' مقاول !' نع رابخإ اذهأ ن نكلو ؛ مهريغ نم ناك اذإ ىاعتهللا بك الإ اهاعدأ دحأ نم ام

 ةمامإلانأ صح ىذلإ عقاولا نإ ؟؛ اهقيقحن نم ديال ةيضرفو رمأ وه مأ « ن ركب اك 7

 -. شيرق ق تناك - ىلعو نامعو رمعو ركب ىلأ ةعبرألا ءافلخلا ىف لثمتت

 ةيميث نبال © ص هد ةنسلا جاهنم )١(
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 اهنوكل طرتشا ثيدملا نإف كلذ قوفو « شيرق نه اوثاك ىدملا مالعأ ةمئألاكئلوأق

 ىلإ مهم تعزن هوميقي مل اذإف « نيدلا لوماقأ امو لاق اذلو « نبدلا اوميقي نأ مق

 .. هميقي نم

 ىلع ةيغطق ةلالد لدت الراثآلاو رابخألا نم صوصنلا هذه نأ ىلإ ىبتنن كلذبو

 . « ةيوبن ةفالخخ نوكتال مه ريغ ةمامإ نأو « شيرق نم نوكت نأ بجي ةمامإلا نأ

 اهإف « شيرق نم ةمامإلا نوكت نأ ىنلا بلط ىلع لدت راثآلا هذه نأ ضرف ىلعو

 « ةفالثلا ةعص لصأل ال ةيلضفألا ًانايب نوكي نأ حمصي لب بوجولا بلط ىلع لدتال
 بلاط ال ةيلتضفأ ٍبلط نوكي هنإف « بلطلا ديفت راثآلا نأ انمنرف اذإ نيعتم اذه نأَو

 عمسأ نأ ىناصوأ ليلخخ نإ » : لاق هنأ رذ ىأ نع نحيحصلا ف ىور هنأل.. ةعص

 لوسر نأ ىراخمبلا ىور دقو « «تنألا عدجم ىثبح دبع مكيلع لو نإو ؛« عيطأو

 يشب دبع مكيلع لمعتسا نإو اوعيطأو اوعمسا» .: لاق سو هيلع هللا ىلص هلل

 هللا ىلص هللا لوسر تعم اهنأ نيصحلا مأ نع سم حيمص قو « «ةبيبز هسأر نأك

 اوعمساف ىلاعت هللا باتكب مكد وقي عدجم دوسأ دبع مكيلع لمعتسا نإ » :لوقي لسوهيلع

 . «ارعيطأو

 صوصتلانأنابتن «شيرق ىف رمألا اذه نإ و :ثيدح عم صؤصتلا هذه عمجبف
 نإ لب مهريغ ةيالو 'خيصتال هنإو شيئرق ىف ةمامإلا نوكت نأ غزلتست ال اهعومجم ىف

 رابخإلا ليبقزم « شيرق ىف رمآلا ١ ثيدحح نوكيو « كش الب ةحيمص ,هرمغ ةيالو
 « ًاضوضع اكلم ريصت مث نوثالث ىدعب ةفالحلا و :.'لسو هيلع هللا ىلص ىبلا لوقك

 . ةحصلا ال ةيلضفألا ليبق نه نوكي وأ

 « مهكوشو شيرق ف ىوقتلابلاعم هنإ لوقنف ءهعم ةباحّصلاو ركب ىنأ لوق ىبب
 هيلع هقفاو ىذلا قيدصلا قطنم ىفتقع هنإف مهيف انوكت مو « مهريغ ىقاتقتحت اذإف

 ع طانملا يه ىوقتلاو ةعئملاو ةوقلا تناك اذإ هنأآل « مه ريغ ى.ةيالولا نوكت ةباحصلا

 . ىناعملا هذه نوكت اميح نوكت ةفالحللا نإ

 راثآ نم هنأش قدزو امفو «شيرق ىف ةمامإلا» أدل صحافلا رظنلا وه اذهو

 «ةفيلخ ركب ىبأ رايتخا ى عاججالا هيلع دقعنا ىذلا طانملاو ء لدت ام ىدمو :حامص

 , هلع هللا ىضر



 تالله

 : ةعبيبلا - *

 ١١ وه ةفيلخلا رابيتخال روهمجلا هطرتشي ىذلا قاثلا طرشلا ١ ةعبابلا «
 نولتعي نيماسملا ريهاجو دونبللاو دقعلاو لخلا ىلوأ نأ ىأ « دقعلاو لحلا ىلوأ نم
 مهطعيو « ةيصعم نكت ملامءهركملاو طشأملا ىف ةعاطلاو :عمسلا ىلع ادهع ةفيلحلا
 باتك ىضتشم لعو لدعلا ةنس ىلع راسيو 4 ضئارفلاو دودحلا مقي نأ ىلع دهعلا

 هوذحخأ دقو ةباحصلا ناك جاهملا اذه ىلعو « ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هللا
 امك ةرجشلا تحن سو هيلع هللا ىلص ىبلا اوعياب دقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا نع

 ىلاعتو هناحبس لاق :

 ىلعثشكتي امئإف ثكن نأ مبديأ قوف هللا دي هللا نرعيابي امنإ كننوعيابي نيذلا نإ »
 هللا ىلص ىنلا عيابو « « ايظع ًارجأ هيتٌؤيسف هللا هيلع دهاع امب قوأ نمو ع2 هسفن

 لتثدو اهحتف امدنع ةكءلهأ يابو . اهملإ رجاابم نأب مه امدنع ةئيدملا لهأ ملسو هيلع
 ىبنلا ابنأ اي » : ىلاعت لاق دقف ءاسألا مهنهو مالسلاو ةالصلا هيلع هتعاط ىف اهلهأ
 الو نينزي الو نقرسي الو اعيش هللاب نكرشي الأ ىلع كنعيابي تانمزملا كءاج اذإ
 يف كنيصعي الو نهلجرأو نيمديأ نيب هنيرتفي ناتهبب نيتأي الو نهدالوأ نلتقي
 . « ميحر روفغ هللا نإ هللا نل رفغتساو نهعيايف فورعم

 نيرجاهملا لضف نيب نأ دعي هنع هللا يشر قيدصلا ركب ابأ ةباحصلا عباب دقو
 ركبوبأو هتعيب ىلع نوساثملا عباتتف «كعيابأ كدي ددما : رمع هل لاقف « راصنألا ىلع
 ىلع نوملسملا عباتتو هل ةغيبلا ذخأ « باطنللا نب رمعل هدعب نم رمألاب دهع اءدنع
 ٠ ةفيلخلا رايتخم ربع مهدلإ دهع نرذلا ةتسلا رمأ ىبتنا امدنع نامع لعف كالذكو « هتعيب

 عباب كاذكو « ىوبلا دجسملا ىف ةنيدملا لهأ هعياب دقف نامع رايتخا ىلإ - مهيب نع
 . هنع هللا ىضر ًايلع ةئيدملا لدأ

 . سابعلا ىب ن نيلوألا ءافلخلاو « ىومألا رصعلا ىح ةعييلا رمأ رمتسإو

 ةماطلا مازتااو « رحلا ىأرلا ىلع موقت ةباحصلا رصع ىف ةعيبلا تناك دقو
 « ةعاطلا ىلع رابجإلاو « مكحلا ضرفل .تراص دقف ى ومألا دهعلا ىف امأ و ًارايتخا
 اواوقي نأ ىلع سانلا لمح ناكف « ةعيابملل ةفلت آغيص ههابشأو جاجحلا عرتخا دقو
 كلذو « ةفيلخلا ةعاط نع تجرخن نإ « قلاوط ثاسنو رارحأ ىديبع « مهتعيب ىف



 مشو دل

 سانلا نومزلي سابعلا ىبب نم نولوألا ناك دقلو . ةقلطملا ةعاطلا ىلع سانلا لمخيل
 . هلاثءأو جاجحلا ابلعسانلا لمح ناك يتلا ةجءرحملا ةغيصلاكلتب نكن مل نإو ةعيابملاب

  ةتيدملا ىلاو عنم'كالذلو ءآه رك ةعيبلا نأ هنأب نوصنملا زفعج ايأ سانلا مهنا دقلو
 .نوكي ال ىح هركمل قالط الو ,نيمب هركتسمل سيل هنأي سانلا ىنفي نأ نم كلام مامإلا
 . ةفيلخملل مهتعيب نم سانلا للحتل اليبس كلذ

 ءاملع اهضرف' ىلا عامجالا دقعلا ةيرظن عم قفتي اذه ةعيبلا لصأو - 0١

 كواو رتوهو « ىسنرفلا ء وسور كاج ناجم ررق دققف « ةلودلا لصأ ىف ثيدحلا رصعلا

 مكاخلا 1 وقي نأ ىلع موكحماو مكاحلا نيب دقع وه ةلودلا مايق ىف لصألا نأب ىزيلجنالا
 نإو « بئارض نه ةءوكحلا هضرفت ام اهمازنلاو اهنعاط ريظن ق ةيعرلا ةخلصمت
 « مكاملامازتلا ىف ددشم نيبام موكحملاو مالا مازتلاف دقعلاكلذ ىدم ىف اوفلتخا
 مظنلاو « ةميقتسملا ةرطفلا لظ ىف نيملسملا ءاملع نأو . موكحما مازتلا ىف ددشمو

 لو « ةيلمغ ةعقاو هولعج دقو دقعلا اذه ىلإ اونا دق مالسإلا ىف ةررقلا ةيمالسإلا

 ملو « العف ىاظنلا ىعامجالا دقعلا كلذ نودّقعي اوناك ذإ « ًاضورفم ًاضرف نكي

 موكا ىلع مازنلالا نم ىوقأ مك اهلا ىلع هيف مازتلالا ناك دقو . ًاضرف هضورفب اوفتكي
 ضعب :ضرف اك ©٠6' ةحلصم هئاذ ف مكاحلا دوجو نأ ضرفي ملف ٠ دشأو قثوأو
 «قفرلاوةحلصملاو لدعلاب مزنلي مل اذإ ةمقن هدوجو اوضرف لب « زيلجنإلا باتكلا
 كيفنتو ضئارفلا ةماقإو « سو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هللا باتك قح مايقلاو

 . ضرألا ىق داسفلا عتمو دودخلا

 “"  ىروشلا *

 رايتخخالا نوكي نأ وهف  ثلاثلا طرشلا امأ . ةعيابلا طرش وه اذه -
 : ىروش هعضو لصأ ىف ىالسإلا مكحلا نأ وه كلذ ىف لصألاو « نيملسملا ىروشب
 : ملسو هيلع هللاىلص .ىبلا ًارمآ ىلاعت هلوقلو « مهيب ىروش مرمأو ١ : ىلاعت هلوقل

 هروءأ ةماع ىف ىروشلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا مازنلالو ؛ عرمألا ىف مهرواشو »
 فو اهماقعأ فو بورخلا ىف ناكف « ىحو اف لزتي ملو :نيملسملا ممم تناك ىلا
 هدعب نم هباحصأ لعف كالذكو «٠ صنلا عضوم ريغ ىف نيملسملا ريشتسي مكحلا نوئش
 . مهملع ىلاعت هللا ناوضر نيدشارلا ىلإ رمألا ناك امدنع



 م مإ

 ايروش رايتخالا نوكي نأ دبالف ًايروش هلصأ ىق ىمالسإلا كفل ناك اذإو

 ؛ ةئارولا مكحب ورغم ةفيخلا نوكيو « ايروش مكحلا نوكي نأ نكعال هنأل ءاضبأ

 . دحاو باب ىف ناعمتج ال ناضيةن ىروشلاو ةثارولا نأ ذإ

 سبل نإو « ىئارو مكح ىلإ ىنالسإلا مكملا لوح هنأ ةيواعمىلع ذخأ ام دشأ نمو

 اهرهوج وه ىذلا رايتخالا رصنتع تدقف ذإ 2 اهانعم ةعيلا .تلقف لقف 03 ةعيبلا. سوبل

 ةيواعم قف لاصحخ عبرأ ؛ : ةيواعم مكح ىف ىرصبلا نسحلا لاق دقلو . اهام رءو اهبلو

 اه زيا ىح ءاهفسلاب ةمآّألا هذه لع دجور خخ: ةمي وس تناكل ةدحماو الإ هيف ن 5 مول

 برضيو ؛ ريرخلا سبلي ريم ريكس وهو « ديزي هفالختساو « مهم ةروش» ريغ
 رهاعو شارما دلولا » ملسو هيلع هللا ىلص ىلا لاق دقو ًادايز هؤاعداو . رياتطلاب

 © رجح باصأو رجح نع هلايف ىدع نب رجح هلتقو ؛« « رجحلا

 ,عياب نمد : ةروشم نع ةعببلا نوكت نأ بوجو ىف باطفللا نب رمع لاق دقلو

 رمع ماعإلا ىرث اذكهو 1 هعباب ىذلا الو وه 0

 ال نكي مل الجر معيابيف ةمآلا ىلع تاتفي نم ةمامإلا قح نم مرحب هنع هللا ى

 ْ .امامإ ابلع نوكي نأ ىف اهل ةدازإالو هيف راخا

 نكاو « نيدلسملا ةروشمب نوكت ةعيبلاو « هنم دب ال طرش نذإ ىروشلا - 1

 نع باومللاو . ؟ ةعيابملا لهأو ىررشلا لهأ مه نمو « ىروشالو ةعيابملل ةقيرطلا ام
 ,نم الو ىروشلا ةقيرط نيبت مل نكاو « اهم ْرْلا ةنسلاو «ىروشلاب رمأ نآرقلا نأ اذ

 فالقخاي فاتت امنأل كلذو « اهقيرط فرعتو اهميظنت سانلل كرتو ٠ اهلهأ مه

 ؛هريغ ىف حاصي ال امر رصع ىف حلصي اف . راصءألاو روصعلا فالتخابو تاعامجلا

 « ىروشلاب رهأ ىلاعتو هئاحبس هللاف « ريغ دنع حياصيال اعر موق دنع حاصي امو

 نينه قيفحتل قيرط لطأ بيترت سانلل كرتو « لدعلاب رمأ اك
 . نييماسلا نيينمملا

 نم الإ ا رششأ دق ةروش» نع ةفيلخلا رايتخال هن قئارط نيملسملل ناك دقلو

 : ىبسن ىلليصعتب انه اه رك ذنو لبق

 وحتي كلذو ٠ دحنأ نم دهع ريغ نم ةروشم نع رح رايتخا : ىلوألا

 ريغ نم ارح ًارايتخا هوراتخا دهمف (2 هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىلأ رايتخا ف

 ايلع هللا ىلص ىنلا نأ ىور دقلو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هيلإ دهعي ملف ٠ دهع
3 

 ( بهاذملا خيرات - 5م)



 د ملل كد

 دق ةباحصلا نأ سائلا ضعب مهفف « مالسلا هيلع هترم ضرع ىف ةالصال هراتخخا سو
 حص نإو « انايند رمأل هراتخمت نأ ىلوأف اننيد رمأل هراتخا دق اولاقو ؛ اذهل هوراتخا
 قيدصلا ركب ىلأل ضف ىلإ ءىوي هتلمج- ىف ناك نإو « ًادهع دعيال وهف « طابنتسالا اذه
 دهع كاذ نأ مهفن نأ يصيالو « مبلع ىلاعت هللا تاوضر ةباحصلا نيب هماقمو

 . اهلإ ةوعد الو ا حيرصت هيف سيلو . ةفالحلاب

 م ىلا ةدعاس ىبب ةفيقس ىف رجب مل ةالصلا ىف هتمامإ نع ثيدحلا نإف ثالذ قوفو

 ةالصال هتهامإ تناك اعرو ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةفيلخ هرايتخا اهق

 . ًاعيابه هي || هذي رمع دم امدنع هب مهاضرو هتعيب ىلع سانلا عباتتل ةيعاد

 نكت م هنع للا ىضر ركب ىقأ ةعيب نأ ىلع عاجنإلا نإف رابتعا نم نكي امهمو

 : سو هيلع هللا ىلص ىبنلا دهعب

 ى ناك ىذلا اذهو « ةبارق هب هل نكت ل اذإ هيلي نم ةفيلخ دهعي نأ : ةيناثلا
 ن٠ حارتقا ةباثع دهعلا ناك دقف « هنع هللا ىغر باطللا ن ب رمح ىلإ ركب ىنأ دهع

 دادترالا لاد- نم ةبرقم ىلع نوماسملا ناك دقف«مازلإ هيف نكي ملو قيدصلا ركب ىأ

 ركب وبأ ىشخف « ةدهاجم ةيمالسإلا شويا تجرخ دقو ةيبرعلا دالبلا تباصأ ىلا
 مل ىذلا رمع حرتقاف © ةدعاس ىبب ةفيقس ىق اوفلتخا اك ةفاليللا نأش قف فالتخالا

 راتخم نأل هعفد ىذلا وه ننمؤمللو هنيدل نصالخإلا لب « ببسالو بسن هب هل ن كي

 هرايتخنا ىف هوشقانو « ركبوبأ هحرتقا نأ دعب نيراتخع نيعئاط نونمؤملا هعياب دقو « ممل

 . نيهراك ريغ نيرات# او.دقأ راتخخا ايف قحلا نأ اوملع املف . ةصخحاق ةكئانم

 « موقلالضفأ نودعي رثكأ وأ ةثالث نم دحاو ىلإ دهعلا ةقيرط ىه : ةئلاثلاو

 دهع دق ركب ابأ ىأرو « دحأ ىلإ دهعي مل سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ رمع ىأر دقف

 وه نع دهع دقف تدهع نإو ى# ريخ وه نم كرت دقف تكرت نإ : : لاف . هيلإ

 نسمه نوراتخمم « ةتس ىلإ ىروش رمألا لعجو « ر هلا ىف طسوتف « ى* ريخ

 ىروش ةّلا ءالؤه ى ىروشلا تتاكف « سانلا هعيابف نامع اوراتخنا دقو « ميدي

 هنع هللا يضر نامع ناك ام اوعيابي ل نيملسملا نأ واو ؛ نيرعت ىروش ال « حارتقا
 تناك ىبلا ةعيابملاب تعبث ةءامإلا لب آمامإ هب نوكي ال حارتقالا درجم نأل : ةفيلخ

 . ةمامإلا ىنعم هب ققحتيو ةيالولا هب منت ىذلا حييحصلا رحلا رايتخالا رهظم



 هس ملا" مل

 عاج لع 0 7 اذ 0 اه ريغ قيرط عدت أ زوجا « ةفياألا

 1 ذا وهف ثالثلا قرطلا هذه اوضترا م 3 ةيادحصلا

 اا 507 ام قيرطلان مرات نأ اهلف ةفلتملا روصعلا

 .دود1لا مقي ىذلا اهمامإل

 ,نكاو . ثالثلا هبعشب ىروشلا ىف ةباد.أا هعبتا ىذلا ماظنلا.وه اذه - 4

 : نالاؤس دري انه

 . ةباحصلا دهع ىف ىروشلا لدأ مه نم : كلرألا

 4 هيلعةقفاوملا تن اذإ هتعاط بجن لهف ىروش ريغ نم مامإلا ماق اذإ : ىلاثلاو

 ةباحملا لعف ىلإ عجرن نأ انيلع بجوت لوألا لاؤسلا اذه نع ةباجإلا نإو

 : لوقنف ؛ هلإ اوبنا امو

 ثالذكو « راصنألاو نورجااهملا مهو . ةنيدمملا لدأ مه ركب ابأ اوراتخا يذلا نإ

 انيثأ هبشت اذه ىف تناك ةنيدملاف « مبلع هللا ىضر نامع اوعياب نيذلاو رمع اوعياب نيذلا

 . «هتار ريم كثاذا ناكدقو « مامإلا نوراتخم نيذلا مه مهدحو اهاهأو سيلكريب رصع ىف

 تاهبللا نه اهريغو «' ةيمالسإلا ةوعدلا ةاح مه اهلهأو « مالسإلا شع اهنإف

 ةافو بقع تناك ىباا ةدرلا ةكرح ليادب « انف رقتسا دق مالسإلا نكي مل ةيبرعلا

 ناك اءو . ةكمو ةئيدملا تيقبو اهلج برعلا تدترا دقن « سو هيلع هللاىلص ىف دنا

 اوكرشي نأ ىلعألا قيفرلا ىلإ لوسرلا لاقتنادعب رمألا ىف نوركفي مهو نيملسملل

 . مالمإلا ةقبر ملخو « ضاقتنالا ف نو ركفي نيذلا بارعألا كلئلوأ رابعا ف مهعم

 ملاقألا ىف نيبرام نيدهاجم اوجرخن دق برعلا ناك نامعو رمع ءاجء الو
 هلهأ كريشيو . ملقإلا اذه ةعيبلا قد لاشي ىح «ء ابنم ملقإ ق دعب اورقتسا دق اوناك

 رم رع ىعن رو ,نىح ق اورقتسا دق برعأاا ناك هنع هللا ىضخ د ءاج اذإ ىبح ةنيلخلا رايخخا ق

 رص سبشل و 26 برعلا نه ةريب م م و ةفوكلاو ةرصبلاق ناكو « برعلا نه ةريبك ةفئاط ماشلا ىف ناكف « ىلاقألا
 لبق دقو «٠ مهدحو ةنيدملا لهأره « ايلع اوراتخخا نيل ع نكاو « برعلا نم فئاوط



 هس 4

 ةنئيدملا لهأ نركي نأ ىفتراو 2 "نيملسملا رمأ ظفحيل ًارطضم هنع هللا ىفر

 راصمألا ف او رقتسأ نيذلا برعلا .نأ كالذ ىق ظحال هلعلو « رايششالا بامصأ مهدحو
 ابق رقتسا دق مالسإلا كح ن .كي مل كاذ قوقو غةدرلا لهأ اياقب نم مرثكأ ناك
 نايم أون دلو لع نب ةزكر نأ نكمل دايخالا نأو «ءيئا ًارارقتشا

 لخدي عماج ماظن نه ماعلا رايتخالا ىف دبال هنأو اهفا ثعبنت تأدتبا دق ةيلهادللا '
 نه دب ال ناكو ةيمالسإلا ن نئادملا ىف اريبك ًاددع اوتاك ىلاوم اف « برعلاو ىلاوملا هيف
 در نكمي .ىبح « لاخلا ءودهو « ةعيبلا مامتو رومألا رارقتسا دعي اذه ىف ركفتلا

 . هباصن ىلإ رمأ لك

 لع ضقتناوةعيإلا براح لإ « أدتبا ام ىتح ىدحلا مامإ لهمب مل ةيواع١ نكلو
 رهألا ةعذبا اذكهو 8 هيلع قتلا ند هيعيابم نم لدج١وو 4 هيعيأبم ماو ) نيلسملا

 . برطضاو

 ىف راصتقالا وه برعلا ضعب برلق ىف “تكرحن ىلا روءألا نه ناك هلعلو :
 هللا مرك ىلع مامإلا هككاس ام نأ قملا ىفو ؛ مهدحو ةنيدملا لهأ ىلع ةروشملاب رابتخالا
 شوج ةطاحم ةنئيدملا تناك دقو لوقعملا ن هم ناك اث ؛ هنم صانمال ناك ههجمو
 « سرافو قارعلاو ماشلاو رصم ىف برعلا لك ىأر لخأل رظتنت نأ ةنتفلل ةجراخ
 نكلو « ىلاوملا نم نوملسملا هنم مرحب نأ رايتخالا مع دقو « لوقعملا ن نم ناك امو
 تءاج. دقو . ةرورضلا هذه هاروش نع ةينغم ملاقألا هذه ابرع نم ةعيابملا تناك

 ىأرو مالسإلا ةحلصمل عضخم نأ ةيواع» ىلع ناكو .ماشلا ادع ام دالبلا لك ن :م ةعببلا
 تقولا تالذ ق نيءلسملا مامإ ناك دقف غ هنع اللا ىضر ىلع ةناكهو ؛ ىريكلا ةرثكلا
 وحن عماطملا تكرحت نكلو . ةعا دلا لجر ناك رصعلا ةغلب ربعي اك وأ ٠ عزانم ريغ
 . ىلاعت هلاب الإ ةوق الو لوحالو  ةيلهاملا نحإلاو ةيبرعلا ةيبصعلاو ؛ ع كلملا

 هتعاطو « ىروش ريغ نم مكحلا مايق وهو ىناثلا لاؤسلا نع ةباجإإللو - 6
 مو نيملسملا رمأ ىلع باغتم باغن اذإ هنأ اوررق دق ءاهقفلا روهمج- نأ : لوقن
 اذهل هوفتراف « ةلادعلا سانلا ى ماقأو ةمامإلا طورش قوتسا نمم ناكو مامإ مهل نك 5
 كلامنا < : مقان نبا لاق : هكرادملا باتك ىف ءاجس دقلو . ًامامإ نوكي هنإف « هوحيابو
 ىأر ىلع لدي اذه نأو « مالسإلا لهأ ةعيبلا تعزل اوعياب اذإ نيءرحلا ىلدأ نأ ىري



 زيزعلا ديعنب رمع مامإلل ىلعألالثملا هرصع ىف ريتعيناك ثالامو .رايتخالا لهأ ىف كالا.
 ًامإمإ ناكف ملاظملا درو لدعلا ماقأ اذ دعب نكلو ىروشلا قيرطب هزايتخا نكي ملو

 تسيل اهسفن ةعيبلاو « .كلام دنع طرشب سيل ةعيبلا لع قباسلا نايتخالاف ". ”اقح
 . قملا ةماقإو اض رلا ىكي لب . طرشي

 « يحاللااضرلاب ءافتكالا وهو « ىأرلا كلذ ىري ناك هع هللا ىضر ىعفاشلاو
 عمتجاو فيسلاب ةفالخلا ىلع باغ ىشثرق لك 9 لاق هنأ ةلمرح هديمات هنع ىوردقك

 اضرو « ةلادعلا ةءاقإو ةيشرقلاب ةيعذاشلا دنع ةرعلاف « ةفيطخ وهف نمانلا هيلع
  هتماقإل اقحال ناك مأ هتماقإل ًاقباس اضرلا ناكأ ءاوس « سانلا

 : لوقي وهف « هلئاسر ىندحإ ىف اذ حرص دق هنع هللا ىضر دمحأ مامإلاو

 فيسلاب مهماغ نيو. ةقياش وهف )2 هي اوًضرو سدانلا هيلع عمتج.اف ةفالخلال و ني»

 « رجافلاو ربلا ةمايقلا موي ىلإ ءارمألا م ضاع وزغلاو « ةفيلن وهف ةفيلخ راص ىح

 « هيلع اوعمتجاا لق سانلا ناك دقو « نيملسملاةمئنأ نم ماهإ: ىلع جرت نمو ١ : لوقيو

 .ةعامللا اصع جراخللا اذهىش دقف ةبلغلاب وأ اضرلا ناك ةيجءو ىأب ةفالدللاب هل اورقأو

 ةتيم تام هيلع جرادلا تاء نإف « مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع راثآلا فلادثو

 .(١)؛ ةيلهاجم

 نوكت باغتملا ةفالخ نأ ررقن نأ بجيو « ءاهَقفْلا روهمج- رظن اذه - 5
 ع ةلادعلا اهسأر ىلعو . اهلك ةءامإلا طورش ىوتسا اذإ مهر

 امدنع امهوظحال دق ماد كلا ةمئألا نأ دب ال نارخآ ناطرش ابلإ فاضي نأ بحبو
 : كعب نءاض رلا هيلع مت نإ بلختملا ةمامإ اوررق

 مامإ كانه تاك اذإ هنأل م رعت مامإ كانه توكي الأ : نطرغشلا نيذه لوأ
 ىلص ى ى ا نإ ع4اتك بجي لب هلاجق بع ًايغاو ىتاثلا نوحي 1 سانلا .نحأ ئضرع لدع

 . «هواتقاف دحاو لجر ر ىلع مكرأو مكءاج ن ن0 : لوقي مسو هيلع هللا

 لاح ةمئ نوكي نأب « باذعتنالاو رايتخالا ةصرف ةمأ * نكي الأ : ىفاثلا طرشلا

 .باختنالاو رايتخالل ةصرف الوسرح لادم ىف ماهإلا توم نأك : تبلا ةعرسابج:وك

 هرظن ى ةيوبن ةفالخ

 )١( ص ىزرملا نبال بقانملا 0.1756 *



 هن مال

 ةروشم ةيمالسإلا ءىدابلا نع فارصنالا غوست ىلا لاوحألا هذه نكت ل اذإو

 جتتف ولو « ٍةلداعلا ةيمالسإلا ءىدايملا ىلع اجءراتخ هبلغتب اعآ نوكي هنإف  نيملسملا
 6 ماكحلا عزانت ىلإ رءآلا ىدألو « ىروشلا تءدهل عوسع ريغ نم بلغت» لكل بابلا

 . ىضامللإ ىف لصح اك غ نيململا رمأ عايضو

 *  ةلادعلا +

 وهو ةلادعلا ود ةيوبتلا ةفالخلا ىف هرفاوت بع ىذلا عبارلا طرشلاو - ١

 « ةفلعتلا ةلادعلا عاونأ لمشتل 4 مظعألا ماعإلا نه بلطت ىلا ةلادعلاو 43 اهلو اهرهوج 7

 رثؤي الو « -ئوملًادحأ مدقي الو « ةبارق رثؤي ال « هتاذ ىف الدع وه نوكي ثيحن

 : ىلاعت لاق دّملو « ضغب اذ دعب الو « ةبعغاذ

 نيدلاولا وأ مكسفنأ ىلع ولو هل ءادهش طمقلاب نيناوقاونوك اونمآ نبذ اهأي
 « اولدعت نأ ىوملا اوعبتت الف « امبم ىلوأ هتاف اريقف وأ اينغ نكي نإ نبرقألاو

 . « ًاريبخ نرلمعت ام ناك هللا نإ اوضرعت وأ اوولت نإو

 ةلادعلا لهآل اهدسوبو . اهل ملصي نم رودألا ىلوي نأ هيلع بجسوت مامإلا ةلادعو

 نم ىلو ندا لاقو ةالولا رايتشا ىف ملسو هيلع هللا ىلد ىنلا ددش دقلو + قئرلاو

 هللا لبقي ال « نيعدجنأ ىءانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعن ةاباع ًآدحأ رمأن ايش ىبنأ
 ةباصع ىلع الجار لو عتسا نمو : مالسااو ةالصلا هيلع لاقو ؛ الدعالو ًافرص هنم

 . )7 نيئمؤملاو هلوسرو هللا ناش كف هلل ىضرأ ود نء مومفو

 « صخن الو مت ةيمالسإلا ةلادعلاف « لدعلاب ءادعألا لماعي نأ مامإلا ةلادع نمو
 : ىلاعت هللا لوقي اذلو « ءاوس ىلع ودعلاو ىلولا معت

 . « ىرقتلل برقأ وه اولدعا « اولدعت الأ ىلع موق نآنش ركسرجب الو د

 لع ىالسإلا مكحلا ايف قبطي ىلا ةينوناقلا .ةلادعلا لمشت ةيسالسإلا ةلادعلأو

 ةيانجب بكتراول هسفن مظعألا مامإلا نأ اوررق نيممجأ ءاهفنلا نأ ىتح « عيسجلا
 اوقفتاو « هيلع دحلا ةماقإ بوجو ءاهقفاا روهمج ررق ًادح بكترا نإو : هنم صتتا

 وأ لح“ ابمف ةم رج اوكترا اذإ مظعألا ةفيللا نود نونوكي نيذلا ةالولا نأ ل '
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 ةلادعلاو ىعامجسالا لناكتلا مظنت ىلا ةيعامجالا ةلادعلا معت ةيمالسإلا ةلادعلاو

 عنتما اذلو « صرفلا ؤفاكت نوكي اهو « لمعلا ن. رداق لك نكمت ىلا ةيداصتقإلا
 نوكت اليكل نيمتامال ماشلاو رص»و قارعلا ىضارأ كايلمت نع هنع هللا .ىضر رمع
 نوكت الو ةلودلل اكلم نوككت نداعملا نأ كالام ام مانإلا ررقو « ءاينغألا نيب ةلود
 دحأل اكلم

 مامإلا هل فدي نأ ىرصبلا نسحلا نم زيزعلا دبع نب رمح بلط دقلو .-1 6
 : هيلإ بتكف لداعلا

 لك دصقو لئام لك ماوق لدعلا ماعإلا لعج دق هللا نأ نينمؤملا ريمأ اي معا » |

 ل لك ةفصنو « ل ل اد 2 سان لك حتاصو (1) رج

 أ ابكي عب نءايسحموا 2 كلا عارم نع اهدوذيو « ىعارملا بأ اذ

 ًاراغص ممل ىعسي ؛ هدلو ىلع ىنادللا بلاك نينءؤملا ريدأ اي لدعلا مامإلا و(1)ر لاو رخلا
 ريمأ اي لدعلا ماءإلاو « هتامم دعب ممل رخخديو هتارح ىف مهل بستكي « ًارابك مهملعيو

 نكست الط هتيرو ًاهرك هتعضوو هتامح اهدلوي ةقيفرلا ةربلا ةقيفشلا مألاك نينمؤملا

 لدعلا مامإلاو « هتياكشب مهن و هتيفاعب حرفتو« ىرخأ همادقتو ةرات هعض رث هن كسي

 مامإلاو . . مهريبك نوع مه ريخص ىلري نيك املا نزاخنو ىماتيلا ىصوك نينمؤملا ريم أ اي

 ع هداسفب دسفتو هحالصب حئاوجلا حاصت حناوجلا نيب بلقلاك نننمؤملا .ريمأ اي لدعلا

 ( مهعمسيو 4 هللا مالك عمسي هدابع نيبو هللا نمي مناقل وه ني .٠ ملا ريمأ اي لمعلا مامإلاو

 هنمتئا ديعك نينءؤملا ريمأ اي نكت الف ء مهدوقيو هللا ىلإ داقتيو مهيريو هللا ىلإ رظنيو

 , هلام قرفو هلدأ رقفأف « لايعلا درشو لاملاددبف « هلايعو هلام هظفختساو هديس

 فيكف « شحاوفلاو ث ثئابخلا نع اهم عزيا دودحلا لز ::أ هللا نأ نينمؤملا ريمأ اي معاو

 صتقي نم مهلتق اذإ ضركف « هدايعلا ةارح صاصقلا لزنأ هللا نأو « املي نم محاتأ اذإ

 كراصتأو : هدنع ثاعارشأ ةلقو « هدعب اعو توملا ن نين«زملا ريدأ اي ركذاو . محل

 الم كال نأ نيئمؤملا ريءأ اي ماعاو « ركألا عزفلا ن نم هدعب املو هل دوزتف ؛ هيلع

 ق كنوملسي ' ك ؤايحأ كقرافيو « كؤاوث هيف لوطي 2 هيف تنأ ىذلا كلزم ريغ

 هيبأو همأو هرخأ نم ءرملا رغب مويا : كابحصي امب هل دوزتف « ًاديحو ًاديرف هرعقا

 نم

 . ديدشل دربلا 95 ملظلا مدعو دصقلا لع رئاجلا لمحي يذلا وه ىأ 00(



 ع ملثبؤ هس

 «رودصأاىف ام لصح.و روبقلا ىف ام ربعي اذإ نين١ؤملا ريمأ اي زكذاو ؛ هيو هتيحاصؤ

 ريمأ اي نآلاف 3 اهاصحأ الإ ةريبكالو ةريغص رداغيال باتكلاو ؛ 2 ةرهاظ رارسألاف

 نينمؤملا ريمأأي مكحتال - لمألا عاطقنإو « لج .أل !لرلح لبقو « لهم ف كنإونينمؤملا

 . ىلع نيريكتسملا طلت الو « نيملاظلا لوس ىف 2 كلست الو « نيلهاجلا كح

 عم رازوأو كرازوأي ءوبتف « ةءذالو الإ نمؤ٠ قف نوبقري ال ممتإف ٠ « نقعضتسملا

 2 كاسؤبهيف ام نوعي ن نيذلا ثانرغيالو « كالاقثأ م٠ الاقثأو ثالاقثأ لمحو « كرا زوأ

 « مويلا كتردق ىلإ رظنتال « ثاترخخآ ىف كاتابيإ» باهذب مهايند ف تابيطلا نولكأيو
 هللا ىدي نيب فتوعو « توملا لئابح ىف روسأم تنأو « ًادغ ثاتردق ىلإ رظنا نكلو

 ريمأ اي فإو « مويقلا ىحلا هوجوأا تنعو و. نياسرملاو نيوبنلاو ةكئالملا عمجم ىف“

 [ ًاسصنو ةقفش ن ٠ لآ مل لبق نم ىبلا ولوأ هغلب ام ىظعب غلبأ مل نإو « نينمؤملا

 ةيفاعلا نه هل وجسري ال « .ةممركلا ةيؤدألا هيةس هبيبحم ىوادل5 كلياع ىباتك لرتأف

 . « هتاكربو هللا ةمحرو نيئمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلاو . . ةحّضلاو

 مامإلا ىتلا ىعباتلا كاذ هيف ركذ يذلا مقلا باتكلا كلذ نم ىرئو - 8

 مكاحلا عوض بج-وت ى اا ة.:وناقلا ةلادعلا تلشش ىح « لدعلا ةقص مومح لداعلا

 ام بكترا نإ دخلا نه مامإلا ىبعي إلف ةنسلا اهتيبو نآرقلا اهعرش ىلا ماكحألل

 راوهمجب عمجبأ كاذ ىلعو « .,دحأ ىلع ىدتعا نإ صاصقلا نم ىنعي الو : هبجوب
 لمش اكو « ىعامج-الا لذاكتلا ساسأ مظنت ىبا « ةيعامجالا ةلادعلا لمش امك ٠ ءاهقفلا

 اوعضخيل نوطلستي الو « لدعلل نيعضاخ ةالولا نوكي. نأ بجروت ىبلا ةيرادإلا ةلادعلا

 دراوم فيرصت ىلإ ةراشإلا ًاهضيأ باتكلا لمش دقو ؛ نيماسملا اواذيو : باقرلا

 تافصل ضرعت دق باتكلاا دك اذكهو . . اهاوءأ ىف ربدتلا نسحو ةنامألاب ةلودلا

 . ىرخأ ةراشإلابو « ةرات ةرابعلاب اهلك لدعلا كاملا

 : طورشلا نع جرخ اذإ مكاخلا

 0 نيتمؤملا اضر ربغي هيلوت ناك نأب طورشلا هذه نع مكامللا جرش اذإ 3

 وس اك « هتيالوا اقخسال اضرلا ناك مأ لصألا وه اك « ًاقباس اضرلا ناكأ ءاوس
 شي رق ريغ نم ناكوأ « منع ةدراو ة.ابب دمحأو ىعقاشلاو كلام ةئالثلا ةممألا كا

 قف « ةلادعلا دودح نع جرخ وأ « ةرح ريغ ةعيابملا تناكوأ « والا أر لع

 ..اكلم ريتعت اهنكأو « ةيوبن ةفالخ ريتعت ال هتيالو نأ ءاهقفلا روهمج- ررق لالا هذه
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 لاقو « ةفالخن ةيالو ال كله ةيالو اهنأ ةيواعم نب ديزي ةيالو ىف اولاق اذلو « ًايويند

 بحاصو ؛نيملسملا روهمج ىلع كل» هنأ ةئسلا لهأ دقتعي ١ : ةديت نبأ كالذ ىف

 نم دحاو وه هتيالو ىف « ديزي » : ًاضيأ لوقيو « ةيءأ ىنب نم هلاثمأ ناك ا؟ فيسلا .

 0 . «ضرألا ىف نيفلختسملا نيملسملا كوام  كولملا ءالؤه

 قوتسا دق مامإ كانه ناك اذإ . . هنإ ؟ بجنال مأ مهتعاط بجن ءالؤهو - ١
 ةبجاو هل ةعاطلا نإف ةرح ةعرابم هوعيابو ساتأا نم عمج- هلوح فتلاو « ةيالولا طورش

 ًايرصيق أكام اهذختاو كلا | ىلع بلغت ىذلا اذه ريتعيو ًاقح ةفيلدلا هنأل ؛ ٍبيرالي
 : ىلاعت هلوقل هيلع لداعلا ةنواعهو قحلا ىلع هليج وأ هأتق بِي ٌارغاب و رسك وأ

 ىرخألا ىلع امهادحإ تغب نإف امهنيب اوحلصأف اولتتقا نينمزملا نم ناتفئاط نإو )
 . اوطسقأو « لدعلاب امهنيب اوخلصأف تءاف نإذ هللا رمأ ىلإ ءىفت ىتح ىغبت ىتلا اولئاقف

 , ( نيطسقملا بحي هللا نإ

 ةعاطلا نإف ًابهر وأ ًابغر هتعبب هل من مت وأ ٠ هاوس لدع كاد كانه نكي مل اذإو

 بوجو ىف ىرصبلا نسحلا لاق دقو ةفالتا طورش فوتسي ملىذلا كلا ا اذهل ةبجاو

 « ءىلاو « ةعايللاو « ةعموللا : ةسمخن انروهأ نم نولي مه : هصنام ةيءأ ىنب كوا٠ ةعاط

 حلصي امل هللاو « اوملظ نإو اوراج نإو مهم الإ نيدلا مقتسي ال « هودالاو « روغلاو

 تضقر نإو كولم لا ءالؤد » : هنع هللا ىضر لوقي ناكو . نودسفي ام رثكأ مب ء هللا

 قحلا نأ الإ  مهمواق ىف ةيصعملا لذ نإف مماقعأ سانلا ء ءىطوو ؛ (1) كايلامطلا مهم
 ءاعدلاو ةبوتلاب مفدتسن نأ ان ربأو ام ميلع جورفللا ن» انعنمو « مهتعاط انءزلأ

 . 1 مرصع

 ةنسلا له أر وهمج ىأرو ثاام مامإلا ىأر نأ أ ًأطوملا حرش ىف ىلقن دقلو - 7

 ىبنلا ةعيب حرش دنع أطوملا ىف ءاج دقف . جورلا نم ىلوأ ةعاطلاف مامإلا لظ اذإ هنأ

 : هصن ام ٠ هلهأ رمألا عزانتالأو » : اهف ءاج“: ىلا « ملسو هيلع هللا لص

 لضفلاو ناسحإلاو لدعلا لهأ ليقف « هلهأ ىف فاتخاو : زيلا دبع نبا لاق

 « هلهأب اوسيلف ملظلاو روللاو قسفلا لدأ ابأ «هلهأ مهنأل « نوعزاتيالف ٠ نيدلاو

 )١( ءايربكو ًارهافت بكرت ذإ اهتنيزب لاغبلاو ليلا كيلاحلا ,
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 تبهذ رئادلا ملظاا ةعزانم ىلإو «نيملاظلا ىدهع لاني ال و : ىلاعت هلوق ىلإ ى رتالأ
 نوكي نأ رايتختالا : اولاقف ةنسلا لهأ امأ ٠ جراوتلا ةماعو ةلز ملا نم فئاوط
 .جورخلا نم ىلوأ رئاجلا ةعاط ىلع ريصلاف نكي مل نإف « « ًانسحم الداع الضاف مالإلا
 « داسفلاو تاراغلا ئشو ءاءدلا قارهإو « نءألاب فروا لاديتسا نم هيف املا « هيلع

 ىوقأ نأ نيدلاو لقعلاو دهشت لوصألاو « ةقسفو هروج ىلع ريصلا نم مظعأ كلذو

 . (6)1 كرثلاب ىلوأ نيهوركملا
 رامثالاو جورحللا نع نع ىبمنو روكا دنع ريصلا بوجءوب كمحأ ,مامإلا حرص دقتلو

 هنم ناكام ىلع ناطلسلا ءاوأ تحت ريصلا» : لاق هنأ هتع ىور اذلو « آئرص اي
 . )7١( « اوراج نإو فيسلاب ءا رهألا ىلع جرخ الو ع روج وأ لدع م

 ١17 روهشملاوهو دمحأو ىعفاشلاو كلام ةنسلا لدأ ةمئأ نع لوقنملاوه اذه س «

 ”ةروشمب هرايتخا ناكو لدع هنأ ىلع ريتخا اذإ ةفياللا نأ ركذي ةيميت نبا نكلو
 رمتستو ةبجاو هتع اط ليف : هتعاط ىف اوفلتخا دق قساف هنأ نيبت مث ؛ , نيملسملا «

 ةانعألا ىف هتع.ب نآل ٠١ ريغ هتعاطو ىفقنت هتعيب نأ ليقو «روهمللا دنع حجارلا وهو

 روهمدللا ريغ ىأر ودو ةبجاو ,

 ةثالث ىلع هيف اوفاتخا مهنأ ركذ دقف « عيابيو ارحب ًارايتخا راتخمال ىذلا اما
 : لاوقأ

 هتيالو ٠ . هد قالو ع ةعاط قال 6 3 هدأ عيبج هرياثأ -_ اهلوأ

 يبل نار سل ردا حجري قلو جراولا

 عاطياالو قحلا ف عاطي هنأ نوركألا هيلعو اهالعأو اهاوقأ قوهو امهناثو

 .« قاادللا ةيصعم ق قول ةعاطالو : ثيدحلا ن. ًاذخأ ةيصعم ق

 ىمظعلا ةمامإلا بصنه ىلوت دق رايتخالا ريغب ىلوت ىذلا ناك ول هنأ ايلا
 , هبصت٠ ىلواملا ود سيل ناك نإو : ةيصع٠ وه ايف عالمي الو : ةعاطلا ق عاطي هنإف

 .مة؟سص م ب لاترزت أطوملا حرش (1)
 . 17 س ىزوجلا نبال بقانملا (5)



 ساةلا ب

 لعبلغتملانبب ةقرفتلا اولاع دقو . لدعلاو ىلا ىف دري هنإف ةالولا دحأ لب « ةمامإلا
 « ةنتفب الإ هريرخت نكم ال لوألا نأب « اهمنود ام ىلع بلغتملاو « ىريكلا ةمامإلا

 ى ثدحم الام مظاا نم اهبف ثدحن ةعاس ىف ىضوفااو « ىضوفلا ابف نوكت ةنتفلاو
 ًاصوصخو ( ةنتف ريغ نم ؟ريرغت نكمل بصنملا اذه نود ٠ نف امأو « نينس داديتسا

 ىركلا ةمامإلا بصنم ىف.سلج نم نستسا اذإ

 دقو « مظلا ف نايصعلاو لدعلا ىف ةعاطلا وهو ؛ طسولا ىأ لا ةيميت نبا راتخمو
 )١(. لدعلاو قحلا لاحق مهن الخ امنإو « طق ةيصعم ف ةعاطال هنأ ىلع نوماسملا قفتا

 نأو ابف ةقلطملا ةعاطلا بحت ةيوبنلا ةفالخلا نأ ىلإ هلك اذه نم ىهتنتو - 14

 تراصو ةيوبثلا ةفالكلا ىنعم نع هتفالمش تجسرخش ىف اذإ ةيوبتلا ةفالخال راتغا

 ىلع هل ةبسألاب روهممللا قفتا دقو ريخم مل نه مع ىوتسيو « ًاضوضع اكلم هتفالخ
 : رومأ ةئالث

 قحلا اهن ميضي ةنتف لإ جورمملا ىد ؤيال ىح هيلع جوملا مدع - انوأ

 . ىوملا مبتيو « عاطملا حشلا بلغيو

 انركذ امف مالمااو ةالصلا هيلع لاق دّقف « طق ةيصعم ىف عاطيال هنأ اهناثإ

 عمس الف ةيصعمب رمأ إف ؛ ةركو بحأ ايف ةعللاو عسسل مسلا ملسملا ءرملا ىلع ف لبق نم
 . « ةعاط الو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل « ملاظلا مكاحلا دنع ةبجاو قيما ةملكنأ - اهلا

 ٠ « رئاج ناطلس دنع يح ةملك داهملا لضنأو : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو

 ؛ ناعإلا فعضأ كاذو « هبلقب هركني نأ عيطتسي قا لوقي نأ علتسي مل اذإ هنأو |

 « ءارمأ نوكيسو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ « ةملس م أو نع ىوردقو

 4 عقد ىضر نم نكلو . مسركلأ نمو © ءىرب فرع نف ؛ نوركتتو نوف رعتف
 الد لاق ؟ هللا لوسراي مهلتاقنالفأ : 'اولاق :

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ؛ لسا ٠ ىراخسإلا ١ نيحيحصلا ف ىورو

 هاهإل 4 ال؟نع ع ب ةنسلا جاهنم )١(

 . مهنع نركي عباتو ىمر نم دارملا .(9)



 بها

 لوسر اي .انرمأت اف : اولا ء اهمنؤركتت ؟ارودأو « ةرثأ ئدعب نورتس مكنإ» : لاق هنأ
 هللا ىلص اضيأ لاقو « كل ىذلا هللا نولأستو كيل ىذلا ىتحا نودؤت : لاق ؟ هللا
 نم ىلأي ام هركرلف « هللا ةيصعم نم ايش قأي ةآرق.لاو هيلع ىلو نمو : ضو هيلع
 . 6 ةعاط نع دي نعزني الو ةيصعم

 ءايؤقألل .نيملسملا رومأ دسوو « نيدلا دومع مقأو « ةيعرلاو ىعارلا حلصأ مهللا
 . نيدشارلا ةادهال انتفوو « نحلاصلا



 ةيداقتعالا تصهاذملا

 : كيه

 زعبتا نيذلاو « راصنألاو نيرجاهملا ن٠ نولوألا نونمؤملا ناك ت-
 امو ىلاعت هتاذب قيلي ام نوفرعيو « مركلا نآرقلا نم مهديقع نوقتسي - ناسحإب
 ن٠ نأش ىف لدج مهيب نكي مل اذلو « هتاماك تلاعت « ةتايآ نه العو لج هنع هزي
 برعلانم ثعب اممىلاعت للا نأ معا » : هططخ ىف ىزيرقملا لاق دقلو « دئاقعلا نوئش
 هب فصو امب ىلاعتو هئاحبس ممر مهل تصو ًاعيمج» سانلا ىلإ الوسر ًادمحم هيبن
 . هيلإ ىحوأ امو « نمءآلا حورلا هبلق ىلع هب لزنىذلا زيزعلا هباتك ىف ةميركلا هسفن
 ءىش ىع٠ نع مهمودبو ممورق برعلا نه سو هيلع هللا اصصهتلأسي ملف « ىللاعت هبر
 « جحلاو ةاكزلاو ةالصلا رمأ نع ملسو هيلع هللا ىلص هن ولأسي !وئاق“ اك" « كاذ نم
 ةءايقلا موي لاوحأ نع هواأس اكو « ىبنو رمأ هيف ىلاعتو هناحبس هللامم كلذ ريغو
 تلقن امك لقنل ةيملإلا تافصلا نم ءىش نع مهنم ناسنإ هلأس ول ذإ « رانلاو ةنماو
 بيغرتلا قو « مارحللاو لالحلا ماكحأ ىف سو هيلع هللا ىلص هنع ةدراولا ثيداحألا
 بتك هتنمضت ام كلذ .وحنو « نفلاو محالملاو ةمايقلا لاوحأو « بيهرتلاو
 ثيدحلا نيواود .ىف رظنلا نعمأ نمو « اهعماوجو اهديناسمو اهمجاعم ثيدحلا
 دحأ نع مقسالو حيعص قيرط نم. طق وري مل هنأ ملع ةيفلسلا راثآلا ىلع فقوو ىوبنلا
 ,ىلص هلال وسر لأس هنأ مهددع ةرثكو مهماقبط فالتخا ىلع مهنع هللا ىضر ةباحصلا
 ى ةميركلا هسفن هب ىلاعتو هناحبس برلا فصو ام ءىش ىنعم نع ملسو هيلع هللا
 .ثاذ ىنعه اومهف مهلك لب « سو هيلع هللا ىلص هيبن ناسل ىلعو « مرركلا نآرقلا
 ةفصوأ تاذ ةفص اهنوك نيب مهنم دحأ قرف الو معن «تافصلا ىف مالكلا ىلع اوتكسو
 ممسلاو ةدارإلاو ةايحلاو' ةردقلاو ملعلا نم ةيلزأ تافص ىلاعت هل اوتبثأ امنإو « لعف
 . مالكلا اوقاسو « ةمظعلاو ةزعلاو ماعنإلاو دوتللاو ماركإلاو لالطاو مالكلاو رصبلاو
 .٠ « ًادحاو ًاقوس

 راصنألاو نيرجاهملاىلع قابطنالا مامت قيطني وهو « ىزيرقملا مالك كلذ -



 ها#4 بل

 « لاعت هلل مههوجو اوماسأ نيذذلا ءالؤه ريغ امأ ع قداص نامإ ىف مهرعبتا نيذلاو
 تلاعت هلو. ىف مهلاح. ىلاعت, لا ىكح دقو « ةننلا هب نوديري ةلثسأ مهنم ناك دقف

 هليوأت ءاغتباو ةنتفلا ءاغتبا هنم هباشت ام نرعبتيف غيز مهيولق ىف نيذلا امأف ) : هت

 انبر دنع نم لك هب انمآ نولوقي ملعلا ىق نوخسارلاو « هللا الإ هليوأت ماعي 0
 كندل نم انل بهو « انتيده ذإ دعب انبولق غزت ال انبر هبابلألا اولوأ الإ ركذي امو
 زدقلا ةلأسم ىه ت رثأ ىلا ةلأسملا تناكو . ( باهولاتنأ كنإ ؛ ةمحرب

 : ردقلا

 ىهو ردقلاةلأبم تاشقانملا ضعي رثت انايحأ تناك ىتلاةلأسملا نأ رهظيو - 7
 نع اوقلأو نوكرشملا رذقلاب ملكت دقو « ةمدقلا تانايدلا باعصأ تلغش ىلا ةلأملا

 نيذلا لوقيس ) مهنع ىلاعتو هئاحبس لاق دقو « زدقلاب كرشلا ةيلوتسم ميسفنأ
 بذك كلذك « .,ىبث نم انمرح الو انؤابا الو نحن انكرشأ ام هللآ ءاش ول اركرشأ

 نإ « انل هوجرختف ملع نم مكدنع له لق « انسأب وقاذ ىح مهلبق نم نرذلا
 ملو : ةيالا هذه ريسفت ف ىسولألا لوقيو (نوصرخت الإ متنأ نإو نظلا الإ نوعبتت
 5 مانأ لا حبق « هودقتعي مل ذإ حيبقلا باكترا نع راذتعالا مالكلا اذب اوديري

 نودبعي مهْنأو . ًددص نونسحي مبنأ نوبسحي ةيآلا تقطن اك مه لب مل ىعنأ ىهو

 مهدارمو « لجو ع هللا دنع نم ناك امنإ مرحتلا نأو «ىنلز هللا ىلإ مبمرقتل مانصألا
 ةتيشملا نأ ىلع ءانب هنعالا ىضوو عورشمو قح هوبكترا ام نأ ىلع جاجتحالا كالذي
 هوبكترا ام نأ مهءالك لصاح نوكيف « اضرلا مزلتستو « رمألا ىواست ةدارإلاو

 تتقلعت ام لكو هتدارإو ىلاعت هللا ةئيشم هب 00 امم امهريغو ميرحتلاو كرشلا نع

 ظ . « هنع ىضرمو عورشم وهف هتدارإو هتثيش» هب

 ىلع ام نوجتحمو « ردقلا ةلأسم نوري امنإ نيكرشملا كئلوأ نأ اذهنه ىرتو

 ١ 00000 . ملسو هياع هللا لص ىبلا
 . ىرخأ تاراثم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رصع ىف رهظي ناك دقو -

 رعتعاو :٠ لحتلاو للاملا ىف ىئاتسربشلا لاق . ةعدق ملاعتب رث :ات نم اهريثي ردقلا ريغ

 مهعنم ىتسهلاعفأ ىف افرصتو « هلالج ىف اركفت ىلاعت هللا تاذ ىف او اداج ةفئاط لاوس

 , هللا ق نرلداج مهو ءاشي نم ابب بيصيف قعاوضلا لسريو و : ىلاعت هلوقب ميهفوختو

 هتوقو هتكوش ىلع وهو « مالسلاو ةالصلا هيلع هنمز قناكام اذهف « لاخا ديدش رهو



 ا ةه#شأمل

 مهقافن رهظي ؛ امإو < قافتلا نونطبيو مالسإلا نو رهظيف نوعداخم نوقفانملاو «هندب ةعصو

 « روذلاك تاضارتعالا تراصف « هتانكسو هتاكر حن ىلع ضا ربعاب تقو لك ف

 . عرزلاك تابشلا اهم ترهظو

 ةلأسم ىهتناك ةلأسم ىوقأف  راثت تناك ىلا لئاسملا هذه رمأ ىف نكي امهمو
 دقف . هب نامبإلا بوجو عم هيف ضوحلا نع سو هيلعهلل ىلص ىبنلا ىبم دقو « ردقلا

 : لاق مالسلا هيلع ليربجنأ ملسو هيلع هللا لص ىنلل ليربج لاؤس ثيدح ىف درو
 نعؤتو ءرخآلا مريلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ لاق  نامإلا نع ىنريخأ
 هماع ةطاحإب رارقإلاو ٠ هلل ناعذإلا ن م عون ردقلاب رارقإلاو « هرشو هريخ ردقلاب

 ثح اذلو.ىلاعت هللا ةكحس ىضتقم ىلع نئاك وه ام لك لزألا ىف هريدقتو ءىش لكب
 ضوحلا نآل « هيف .ضوخلا نع ىبن هنكلو ؛ هب ناعإلا ىلغ سو هيلع هللا لص ىنلا

 ىارآلاو بهاذملا نم برطقم ىف لوقملل ةريحو « مادقألا ةل زمو ماهفألل ةلضم هيف

 ناطلس ىف سيل رمأ ىف ةراثإ هيف لددلا ةراثإ نآلو «ماسقنالاو ةقرفلا ىلإ عفدي كلذو
 2 فالكلا هب مسح اه ةيلقعلا ةلدألا نم لحأ ديب سيلو « هيف عاقإلا لداجملا

 . عوضوملا ىف مطقيو

 .نوماسملا طاتخاو ىلعألا قرفرلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص ىلا لقتنا الو ب 4
 .هتنكي نمو ردقلا ىف لكتب ن م مهمفو , ةعدقلا تانايدلا بامصأو ممألا نم مه ريخب

 ملسو ةيلع هللا ىلص ىننلا رم أ م قفتيال الكش لخأت هيف ةشقانمل تأدتيا  هيفني نمو
 ل لاقف « قراس ىلأ باطلا نب رمع نأ كاذ قف ىوريو « هيف ضومللا مدعب

 ىف هل ليقف ٠ ًاطاوسأ هبرض مث « دحلا هيلع ماقأف « ىلع هللا ىضق : لاقف ؟ تقرس
 . « ىلاعت هللا ىلع بذك" امل دليلاو ةقرسال عطقلا و : نينمؤملا ريمأ لاَتف « كالذ

 نع منتما امدنع رمعل ليقف «رذحلا ىئاني ردقلاب نامإلا نأ سانلا ضعب معزو
 ردق ن٠ رفن » : رمع قورافلا لاقف « هللا ردق ن ٠ ارارفأ :نوعاط اهف ةنيدم لوخد
 «لاوحألا لك ىناسنإلاب طيخم ىلاعت هللا ردق نأ ىلإ اذهب ريشي وهو « هللا ردق ىلإ هللا

 ذخألا انيلع بجيف « ةرودقم بابسألا تاذ نإو ؛« بابسألاب ذيخألا عمل هنأو

 010 ءايشألا ثاعبتل المحنو تافيلكتلل ةماقإ « اهقيرط ىف ريسلاو ام

 .هولتق اممبنأ هنعهللا ىضرنامع ديبشلا مامإلا لق ىف اوكرتشا نيذلا ضعب معزو
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 . ناهع.لاقغ  ثيمري ىذلا وه دش : موضعي هل لاق هوبصخ- نحو « هللا هلتق ام

 .:«ىنأطخأ ام هللا ىنامر ول ؛ ع ميذكو

 ىق ىرسخألا .تانايللا لهأ ةعرذ١ام ىضعب الإ نؤئظلا هذه تناك امو

 . نيملسملا سوفت

 ابف تيرطضا دّقف ء ةجاجع الوح تراث ردقلا ةلأسم ترثأ اذإ ٠#

 ةيفسلف تاهاجا هيف سانلا هجناوء لدحلاو ةشقانملل انادي ابف تدجوو « لوقعلا

 ىركف با راطضاو ة ريح ف سانلا اوعقوأ مبنكلو؛ةرلقع ةمهن نم مهدنعام اه اوعبشأ

 نم ًاراذتعا .ردقلا ىف مهسوفن ىف ةجيرح نيدلل سيل نيتللا ضعي دجوو « ى .قلو'

 لعف ا . فيلكتلا طاقسإو ةيحابإلا هبشي امف اوراسف + 200 ًاريرتو مهام

 هيف مالكلا ناك اذاو ؛ نينلا قاطن عتتلا املك دعشي ردقلا مالكا تاكو

 : هصن ١ ديدخلا ىلأ نبال حشو غالب جب ىف ءاج « دحأو دشأ ىلع دهع

 هللا ءاضةبناكأ ماش !| ىلإ ان ريس» نع ان ريخأ : لاقف مالسلا هيلع ىلع ىلإ خيش ماق ٠

 داو انه الو نطو اننا 1 ةمسنلا أربو ةيلأ قاف ىللاو : ماعإلا لاثث 3 هردقو

 رجلا نم ىل ىرأ ام « ىانع بسنحأ هللا دنعف : مث خيشلا لاف . هردقو هللا ءاضتي الإ

 «نورئاس منأو مكربس» ىف مكرحبأ هللا مظع دقتل 2 خيشلا امأ هم : : مامإلا لاَمتف . ًائيش

 « نيرطضءالو نهر 2 مكلاوحأن هع ىث اون وكت مو«نوفرصنم منأو م كف رصملا كو

 تننظ كالعل . .! ثاحمو : ماع الا لاف ؟ اناقاس ردقلاو ءاضقلاو فيكو : خيرشلا لاتق

 ديعولاو دعولاو باقعلاو باوثلا لطبا كاذك ناك واو « ًامتح ًاردقو ًامزال ءاعق

 نسا نكي لو ) نسحل نسغل ةدمحم الو بنذمل هللا ع نم ةمئال تأت ملو « ىبللاو رءألاو

 ناثوألا دابع ةلاّتم كلت«. نسوا نم مذلاب ىلوأ ىسملا الو . ءىسملا ن م حدملاب لوأ

 «ءابس وع وةمألاهذه 0 ىمعلا للدأ روزا دوبشو٠ نالطيش لإ خعز قواجو

 عآم راك عطي ملو « ايوا« صعب مو . ًاريسيت فلكو « ًاريذحم ىبنو ارييخت ر ءأ شا نإ

 كلذ « الطاب امهنيب امو ضرألاو تاومسلا قاخم ملو « ًاثبع هةقاخ ىلإ لس رلا لسري لو

 ردقلاو ءاضقلا اف : : يشل ثلا لاقف 34 رانلا نم اورفك نيذلل ليروقاورفك نيذلا نط

 هلوق لت مث «ركحلاو قاعتهللا نم رمألا وه و : مامإلا اقف ؟ امم الإ انرس ٠١( ناذللا

 . « ًارورس٠ خيشلا ضبنف ؛ هايإ الإ اودبعت الأ كير ىضقو و : هناحبص



 د والاد

 ع هنع هللا ىضر ىلع نع « ىضرلا فيرشلا» و « ديدحلا ىلأ نبا » هلقن ام اذه

 هنع هللا ىمر ىلع رصع ىف ردقلا ىف ةلاقلا عويش ىلع اليلد ننوكتل ةياورلا تحس لو
 .ةرهاظلا صوصنلا لإ اف رمألاةداعإ ةقيرطب هيف ضوحلا عنب نأمامإلا هب لواح ًاعويش

 : ةريبكلا بكترم

 ةلأسم شاعر ةلأسم لدا هجو لل مرك ىلع دهع ىف دجو دقو - ١

 « جراومللا : هراثأ ةلأملا هذه قلدخلا نإف٠« ةريبكلا بكت ةرم» ةلأم ىهو « ردقلا

 ١ مهرظن ىف ةريبك هرابتعاب ؛ مكحتلاب ىضر نم رفكب اوكح'ذإ « مكحتلا دعب

 ى ةشقانملا ىلإ اذه رج دقو « هعم نم اورفك اك « هنع هللا ىضر ايلع اورفكو

 مأ ؟ ةءايقلا موي رانلا ىف دلخع ودأ ؟ نمؤم ريغ وأ نءؤ» . وهأ : ةريبكلا بكتر ه نأش

 أ ديزيو لمني اق لدجلا ذخأو ءىب * لك تعسو هللا ةمحر نأو نارفغلا هل ىجري

 لئاسس٠ سأر ةلأسملا هذه ءاملعلا ضعب دميو « ًاريبك ًافالتخا كلذ ىف ءاملعلا فاثخا

 ةل زيعملا مهمامست ىف ببسلا تناك ىبح . ام اونع ىبلا ةلزمعملا

 كاذ ىف دجو اهوأقةسايسلا رومأ تبرطضاو ىوءآلارصعلا ءاج- الو لة

 ىذغتي اهالك ناك لب برطضملا اذه نع ًافنع لقيال ىركف لدج ىبايسلا برطضملا

 . ةوقو ةايحس هنم دمتسيو رخآلا نم

 : ىفسافلا ريكفتلا

 مهطالتخاب نيءاسأا نمي رشتنت ةيفسافلا ءارالا رصعلا اذه ىف تأدتبا دقو 1+

 « ةريبك ةلزنم مهدنع ةيفسلفلا مواعال ناك ءالؤه لكو«نامورلاو نانويلاو سرفلاب

 ملعت دقو « اهلثم مالسإلا لبق سرافب ناك امك « ةيفسلف سراده قارعلاب ناكو

 املو « رضنلا هنباو ةدلك نب ثرامدلاك : سرادملا هذه ق برعلا ٍضعب ةغسلفلا

 نم مهن٠و ؛ةيفسلفلا مواعلا نوديجم نم ٠ اماكس نه دجو عامصألا كلت ىف و مالسإلا ءاج

 نبا ىوريو . اذ ى رهاظلا زرابلا لمعلا نايرس ا ناكو ءاهتدابم نيملسملا معي ناك

 ىف مالك هلو « ملعلا نونفب شيرق ملعأ نم ناك ةيواعم نب ديزي نب دلاخ نأ ناكلخ

 ىلع ةلاد لئاسم هلو ءاممل ًانقتم نيملعلا نيك ًاريصب ناكو « بطلاو ءايميكلا ةعنص

 هلو ؛ ىورلا سنايرم هل لاقي نابهرلا نم ه لجر نع ةفصلا دخأو : هتعاربو هتف رعم

 ( بهاذملا خيرات - 7م)
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 هملعت ةروصو روكذملا 'ىدناي ءرم عيدأ ىرج ام اهادحإ تسخن لئاسر شد اين

 . اهلإ راشأ ىلا زومرلاو هنم

 « ٌةديقعلا لوح ةرثك ةيفسلق ثوحم تدجو ةفلتخملا تافسلفلا هذه لوخخدي هنأو

 مأ « تاذلا ريغ نآرقلا ىف ةروك للملا ىلاعت هللا تافص نوك قف ءاملعلا .فعب ملكتف
 اذكهو « قولخع نآرقلا لهو «ىلاعت هللا ةفص مالكلا لهو ءدحأو ءىش تاذدلاو ىه
 ىلإ هجئناو « ردقلا ف مالكلا مدمج 93 5 فالدلا اهف ىرج ىلا تاعوضوملا ترئاكت

 ةشيرااك لعفي ايف دعي مأ لعفي امىلع ًارداق رات العاف ناسنإلا دعيأ ءناسنإلا ةدارإ
 كثاذبو « هيغتبت ىذلا هيجوتلا اههجوتو « اهكرحن ةدارإ ال سيل « حيرلا بهم ُْق

 اهلعجةيملعلا ءارآلا نء ةعومجم ءاملعلانمةعاج- لكل زاصو « ءارآلاو راكفألا تللست
 كاذبو 2 هلوسو هيف لدحلا ىرج و صخحفلاو ةساردلل حلاص ىملع بهذم تاذ

 . ةيداقتعالا بهاذملا تنوكت

 : ةعدقلا بهاذملا ماسقنا
 ىق سيل ةيداقتعالا بهاذملا فالتخا نأ وهو « لبق نه هانلق ام انه رركنو

 ناعإلاو ةينادحولا ودو« داقتعالا با سهملنال ةيفساف لئاسع ىف هنكلو « ةديقعلا بل
 قح ملسو هيلع هلل ىلص ىنلا هب ءاجس ام نأو « ةكئالملاو « رخآلا مويلاو لسرلاب
 بكترمو « رايتخالاو ربحا لوح رودت فالتخالا لئاس٠و « هيف كلشلل لاجم ال
 ةعدقلا بهاذملا تمسقتا دقو « قول ريغ وأ ًاقواخم نآرقلا نوكو ؛ هركدسو ةريبكلا
 بهذم لك ىف ملكتتلو «ةلبانحو ةيديرت امو ةرعاشأو « ةئجرهو « ةلزتعمو ةيرج ىلإ

 . ةلصفم ريغ تناك نإو « ةحضو» ةملكب بهاذملا هذه نم

 : ةيرجلا
 هناحبس هللا ةردق راوجم ناسنإلا ةردقو ردقلا ثيدح ىف ءاملعلا ضاحخ - و

 ٠ قاع الناسنإلا نأ اومععز ءاماعلا: :قيرف ناك دقو ءانرشأ 51 ةيمأ ىبب دهع ى ىلاعتو

 لعفلا ىف هو بهذملا اذه ماوقف 2( عى لاعفألا ن ه هيلإ بسني ام هل سيلو « هلاعفأ

 امإو < ةعاطتسالاب فصوي ال ديعلا ذإ : ىلاعت برلا ىلإ هتفاضإو : دبعلا نع ةقيعح

 لاعفألا ىلاعتو هناحبسدّللا قاخم امنإو « رايتخخا الو ةدارإ الو ةردق ال هلاعفأ ى روبجم وه
 ىلإ بسنت اك آزاجم لاعفألا هيلإ بسنتو « تاداهللا رئاس ىف قاخئ ام بسح ىلع هيف
 سمشلا تعاطو رجلا كرحنو ؛ ءاملا ىرج وأ ةرجشلا ترمثأ لاقي اكو . تاداملا
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 « كاذ ريغ ىلإ تتينأو ضرألا ترهدزاو « ترطمأو ءامسلا تميغتو «تيرغو
 . (١)؛ اريس ناك ًايضيأ فييلكتلاف رج باقعلاو باوثلاو

 ء ىش ههبشيال الاعف ىلاعت ناك امل. : اولاقف اوجمتحا » ؟ مبتجحح قف مزح نبا لاقو
 ىلإ لعفلا ةفاضإ ىنعم : ًاضيأ اولاقو . هريغ الاعف دحأ نوكي الأ بجو هقلخ نم
 .ى ع ىلاعت هللا هماقأ امنإوءانبلا ماقو هللا هتامأ امنإوءديز تام لوقت اك وه امتإ نانإلا

 4 اوراكأو ةاحتلا هّذبم ملكت نم لوأ تايب 2 نروحشر ملا ضاخش دقو ب مو

 اذلو « ام قطن نءلوأ فرعت بعصلا نه ًابهذ٠ ريصت ىلا ةاحنلا نأ اودقتعاو
 لوقلا نأب مزجت انكلو ءاماق نم لوأ رك كن نأ وأ ءةركفلا مكرط أدبم نعت نأ بهصي

 انيدبأ تاو ٠ هرخخآ ىف ابهله راص ىبح رثكو ىوعألا رصعلا لوأ ىف عاش ردا ىف ّ

 هباتك قف 0 ىضترملا  اهركذ « ىرعألا رصعلا لوأ ىف اشاع نيايلج نيملاعل ناتلاسر

 . « لمألاو ةينملاو

 اذه نع مهابنيو « ماشلا لهأ ةيريج بطاخم « سابع نب هللا دبعل و امهادحإ

 : ايف لرقيو « لوقا
 نع سانلا نوبنتو ؟ نوتنملا لض مكبو « ىوقتلاب سانلا نورمأتأ : دعب امأ »

 دجاس» نارخو نيملاظلا ناوعأو نيةفانملا فاس ءانبأ أي ء«نوصاعلا رهظ مكبو؛ ىصاعملا
 هبسنيو « هئاحبس هيلع همارجإ لعج « هللا ىلع ريفم الإ مكنم له . . نيةسافلا

 . : هيلإ ةينالع

 دقو ريخلا اوعدا ةرمبلا لكأ نم مرق ىلإ ؛ ىرصبلا نسما » ةلاسر ةيناثلاو
 : ابف ءاج

 لفف هير لع هبنذ لعح ن هو رفك دقف هردقو هئاضقو هللأب ع نهؤي مل نمو

 رداقلاو « مهكلم ال كايلملا هنأل ؛ ةبلغا ىصعي الو اها ركتسا عاطيال هللا نإ ءرفك

 اوامع داق 6 اواعف ١ نابو موني لمي ل ةعاطلاب اوامح نإف 3 لع ممر اب ل

 ىلع مه ريجأ ولو 2 باوثلا مهنع طّقسأل ةعاطلا لع قالا رجأ ولف ١ ( كالذ ىلع

 ) )1١قاتسرهشلا ليدتلاو للملا .



 هم أهو

 مهيف هل نكلو « ةردقلا ىف ًازجع ناكل مهلمهأ ولو «باقعلا مهلع طقسأل ىصاعملا
 ْ 0 ,؟ ميلع ةنملا هل تناك تاعاطلاب اولمع نإف مهّنع اهببيغ ىلا ةئيشملا

 نادري نسحلاو سابع ن 5 نأو « ردلاب اولاق ًاسان نأب حيرصت مالكلا اذه قو

 تنكو : لاق هنأ سابع نب هللا دبع نبا ىور دقلو« ةلأسملا ىف قحلا نائيبيو مهِلع

 ن٠ اوتأ مهنأ نومزي ًامرق انه اه نإ سابع ن نبأ اي : لاقت لجر ءاج ذإ ىأ دنع ًاسلاج

 تضبقل ًادحأ مهم انه اه نأ ملعأ وأ : لاقف « ىصاعملا ىلع مه ريجأ هللا نأو هللا لبق

 © ىصاعملا ىلع هللا ريجأأ اولوقتال ؛ هنع هححور بهذت ىح هترصعف هقلح لع

 . 6)١( هولعاف دايعلا ام هللا ملعي مل اولوقت الو

 « ةباحصلا رصع ىق رهظت تأدتبا ةلحالا كلت نأ انركذ امم نيبت دقو 15

 نكلو ءافنآ انولت امف مركلا نآرقلا ركذ انك نيكرشملا ةنسلأ ىلع ىرحت تناك لب

 هنوقنتعي سان هل ًايه1هو « ةلحن تراص نأ اهل ةبسنلاب ىوءألا رصعلا هب زاتما ىذلا
 . ساأنلل هنوئديو هنوسردبو 3 هلإ ثنوعديو

 ءالؤهو نيءاسملا ىفعب هوماع دقف دوبملا ضعب الذ لعف نه لوأ نأ اولاق دقو

 « ره رد نب دعللا :نيماسملا نه ةلحنلا هذه ىلإ اعد نه لوأ نأ لاّقيو ءهنورشني اوذخأ
 نب مهجلا » هنع هاقلث 5 ةرصبلاب سانلا ناب هرمكأو ؛ ماشلاب ىدوبم نع هاقلت دقو

 : مهرد نب دعملا ىلع مالكلا ق نويعلا حرس ىف ءاج دقو « ناوقص

 دهللا نأ ىللقو (7) ةيميرلا 4 لإ بس ىلا لوقا ناوّشص ن ؛ مهلا هلم ملعت 1

 . (")( ىدوملا مصحأ نب تولاط نع نابأ هذعنأو ناعم نب نابأ نع 7 ذحخأ

 سرفلا نآل« دوبملا اهرذبب درفنا ةلحنلا كلت نأ لوقن ال لوقلا كلذ مم انكلو
 ةياشدارزلا اهقرط ىلا ثوحبلانه تناكف « لبق ن« راكفألا هذه لثم مبذدب ىرجت تناك

 سراف نم الجر نأ نسحلا نع : لءألاو ةينملا باتك ى ءاج دقو ؛مه ريغو ةيوناملاو
 مهخاتب نوحكتي ١ سراف لدأ تيأر » : هل لاقف مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ ءاج

  لمألاو ةينملا (0)

 . رجلا ىأ (0)

 ٠ نوديز نبا ةلابر ىف نويعلا حرس ()



 - أ هأؤ د

 نوكيس و :مالسلا هيلع لاقف ءهردقو هللا ءاضق اولاق ؟ نولعفت مل محل ليف نإف مهم ءاوخأو

 نأ سوج كلو كل لس ذوو قيم نأ ف

 4 هيأإ وعدي 4ب ًاذخآ رعتساو ناوقص نب مهجلا بهذملا كالذ ىبت م ١ “اب

 ٠ ثراحلا نب حيرشا ًابتاك ناك « بسار ىبب ىلاو٠ نمىناسارخ ناوفص نب مهجللاو

 . ناورم ىبب دهع رخآ فىنزاملا زوحأ نب مس“ هأتقو رايس نب رص ىلع هعم جرخو

 هعابتأ ذخما لتق الو « اف رشتناو اهلوح هو ناسا رش هتوعدل ًاناكم لحما دقوا

 روصنم ىبأ بدملم هيلع بلغتنأىلإ داليلا هلم بهلملا رمتساو « اماقم «دتوا د

 : ىلاعت هللا ءاش نإ نيبئس ام « « اهف ىديرتاملا

 ىلإ وعدي ناك ًامهج نإ لب طقف ريملاب لوقلا ود مهجب بهذم نكي ملو - 18

 دوادلاو .ادلاخ نوكي ءايشألا نم ءىبش ال هنأو «ناينفت رانلاو ةنجلا نأ همعز ( 1 )'
 . ءاّقيلا قاطم ال « ءانفلا دعبو ثكملا لوط وه نآرقلا ىف روكملا

 ىفتقم ىلعو . لهجلا ود رفكلا نأو « ةفرعملا وه ناعإلا نأ همعزو (ب)
 « نينمؤم ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا فاصوأ اوذرع نيذلا دوهلا نوكي هبهذم رهاظ

 ناعذإلا نأ لوقي هنكلو . مهسفنأ !ّتقيتساو اهم اودحج- نيذلا نوكرشملا كاذكو
 ةيودلا ةفرعملا اهنإ ليءروصتلا درجم ىه ًانامإ ريتعت ىبلا ةفرعملا تسيل « ةفرعملا عبتي

 نآرقلا قاخم لوقلا كاذ ىلع ىبنا دقو مدقب سيلو ثداحدتلا مالك نأهمعزو (ج)
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هعمضو٠ ىف هنيبتس «رخآآ رظن ةلأسملل ناك نإو ءاملعلا ضعب رظن ف

 هفصأ ال لاقو 4 ملعلاي الو 4 ىح هنأب الو 14 ع« ىش هنأب ىلاعت هللا فصي ىلو مو

 . ثداوحلا ىلع هقالطإ زوجم فصوب

 . ةمايقلا موي ىلاعت هللا ةيؤر ىن دقو (و)

 ةيمهللا و رهظ ىلا دلحالا نأ ريغ( نو ريثك ءارآلا هذه َْق ةعبذ .ءلقو د هو

 ( لعف الو هل ةدارإ ال ناسنإلا نأو « ريجاب لوققلا ىعن مع ةصاخنل تراصو مسروشد
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 ةفص ىنو «ةلزتعملا هلاق تآرقلا قلخف « اهيف مهكراشي مه ريغ نإف ىرخألا ءارآلا امأو
 . اذكهو « ًاسضيأ ةلزتعملا هلاق مالكلا

 ء ىرصبلا نسحلا در كل انلقن دقو . ةلحنلا هذه ىلع درلل فلخللاو فلسلا مدقت دقو
 4 مالكلا ءاملع نم ةريبك ةفئاط « ريخلا ١ ةركف ركنأ كلذكو سابع نبا هلبت نمو

 ١ . نئدحلاو ءاهتنلاو

 ريطلا لهأ ةركف « للعلا ءافش» هباتك ىف « مقلا نبا حضو دقلو - 14

 ىرج نيب اهروصت ةرظانم ىف ملسوهيلعدللاىصهللا لوسر هب ءاج ال اهفلاخت هجوو
 . ةرظانملا هذه ىف ءاج- دقو ء ىنسو

 2 هب الإ ديحوتلا مقتسي الو ديحسوتلا ةحصل مزال رباب لوقا : « ىريجلا » لاق

 مل ءاش نإو لحف ءاش نإ هللا نأ مم هللا ريغ ثداوحلال العاف انتبثأ ردللاب لقن مل نإ انأل
 . ريملاب لوقلا هنم صاخم ال رهاظ كرش اذهو « ل |عفي

 ةوعدو مئارشال فائم وهف « كيحوتلل فان. ردلاب لوقلا لب : « ىسلاو لاق

 رمأآلا لطبلو « عئارشلا تلطبل ريما حص واف « باقعلاو « باوثلاو « لسرلا
 . باقعلاو باوثلا ناللعب كالذ نالطب نم مزليو « ىهلاو

 باوثلاو «ىبْلاو رمألل رجلا ةافانم كاوعد بجعلا نه سيل : ؛ ىردجلا » لاق
 ىوقأ نم وهو ديحوتلل هتافانم كاوعد بجعلا امنإو « لاق لزي مل هنإف « باقعلاو
 . هل ًايفانم هل ىوقملا ءىشال روصملا نوكي فيكف . ديحوتلا رهاظ»

 هتافانم نم رهظأ اهلعلو « روهألا رهظأ نه ديحوتلل هتافانه : « ىسلاو لاق
 آدمحم نأوللاالإ هلإ ال نأ ةداهش وه ديحوتلا ةديقع لصأ نأ كالذ نايبو « ىبْلاو رمألا
 توعنملا لامككلا تافصل قحتسملا وه هلإلا نإف . نيتملكلا ىئاني ردلاو .. هللا لوسر

 « ءاجرلاو فوللاو بحلاب هيلإ دمصتو « بولقلا ههؤت ىذلا وهو « لالجلا توعنب
 عوضملاو لذلا لاك وه ىذلا هلأتلاب برلا دارفإ وه لسرلا هب تءاجىذلا ديحرتلاف .

 هجر راثيإو « هتاضرمو هتعاط ىف ديلا لذبو ةيانإلاو ةبحا لاك عم 6 هل دايقنالاو

 اوعد هيلإو « لسرلا ةوعد ىلصأ اذهف « هدارمو دبعلا ةب# ىلع « ىريدلا هدارمو
 نم الو نلوألا نم ال « هاوس نيد اسحأ نم هللا لبقي ال ىذلا ديحوتل وهو « ممألا
 عضوو ؛ هدابع هيلإ اعدو ؛ هبتك هب لزنأو « هلسر هب رمأ ىذلا وهو 5 نيرتخألا
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 ,تللوق نم ناكو ؛« هليصنو هليقكتل مئارشلا عرشو 2 هلجسأل باّعلاو تاوثلا راد مل

 هرمأو « هلعف وه الو « هيف هل رثأ الو ةتبلأ اذه ىلع هل ةردق ال دبعلا نأ ىربلا اهسأ
 « كالذي هرمأ ىلاعتو هتاحبس هللا نأ وأ ءبرلا لعف داجتاب رمأ لب « قيلي ال ام رمأاذبم
 هل لحبش لو « هنع هدصو هتميمعتمو « هب هرمأ ام نيبو هنيب لاحو « هد ىلع هريجأو

 . .ههجو ةدارإو بلطلاو قوشأاو دولاو ةبحماب بولقلا هلانت الف هوجولا نء هجوب اليبص
 راكنإب ةيشإلا ىنم.تعفرفةيدوبعلا تابثإو ةيهلإلا ىبع» تابثإ نم مظتني ىبعم ديحسوتلاو
  هئاقل ىلإ قوشلاو ههجبو ةدارإو هتبحم ىف بولقلا سفانتت ًادودوم ًابوبحم هنوك
 نب ديحوتلا عاضف . . ًابعو ًادباعو العاف دبعلا نوك راكنإب ةيدوبعلا عم تمفرو
 امع هابئيو هلمف ىلع هل ةردق ال اع هدبع رمأي هنأي هتفصو كنإف « هتبحي راكنإو ريما
 هبقاعي مث « هناحبس وه هلعف نم هاهنيو هناحبس وه هلعفي رمأي لب « هكرت ىلع ردقيال
 هتيوع نأب تحرصو.هناحبس وه هلاعفأ لع هبقاعي لب ةتبلأ هلعفي ل ام ىلع ةبوقعلا دشأ
 هليوحت كرتو ءامسلا ىلإ هناريط كرت ىلع هتبوقع ةلزنع هابل ام لعفو « هرمأ ام كرث ىلع
 عنص الام ىلع هل هتبوةع ةلزُئع و.اهعض اوم نم راحبلا هايم هلقنو اهكامأ نع لابجلل
 باذعلا دشأ بذعي نأ هيلع زوج هنأب تحرصو . هرصقو هلوط نءو هنول نم هيف هل
 ولو« هيلع زئاج اذه لب « اذ مات ال هتمحرو هتكح نأو 2 ندع ةفرط هصعي مل نم
 مهفلك امب هدابع فيلكت نأ تلقو ؛هنع هه زت مل « كلذ لعفي ال هنأ هسفن نع ريخأ
 ىلإ برلا تضغبف ٠ نارططلا نمزلا فيلكتو « ةباتكلا ىمعألا فيلكت ةلزنع هايإ
 تعاق دقو هديحوت كاذب رقت كنأ تمعزو « هنم هترفنو « داقتعالا اذه ىلإ هتوعد نم
 ىب« نإف ءهب ءافضال رهاظ رهأف عئارشال ريجلا ةافانم امأو « اهلصأ نم ديحوتلا ةرجش
 هلعف نع هيبنو رؤمأملا لعفي ال هسفن لعفب رهآلا رمأو « ىهنلاو رمألا ىلع عئارشلا
 نف ءهتيصعمو هتعاطو دبعلا لعف ىبلاو رمألا قاعتم نإف « رهاظ ثبع ىبملا لعف آل
 ةعاطلا ةقيقح تعفترا ,اذإو . ةيصعم وأ ةعاطب هعقوي نأ روصتي فيك هل لعفال
 نه ةدهايقلا موي هدابعب ىلاعت هللا هلعفي ام ناكو « باقعلاو باوثلا ةقيقح تعفترا ةيصعملاو

 بابسأي اهنأ ال « ةردقلاو ةئيشملا ضحع مهلع" ةيراج اماكحأ تاذعلاو معنلا
 . مهتيصعمو ميعاط

 برال ةرودقم توكت نأ امإف ةنيعم ةكرح ديعلا نع ردص اذإ : « ىريطا و للق
 ريخألا مسقلا اذهو « دبعلل الو برلل ال وأ « امل وأ : هدحو دبعلا وأ « هدحو
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 برالةرودقم تناك نإف . ةفئاط اهم دحاو لكب لاق دق ةثالثلا ماسقألاو «ًاعطق لطاب
 كللاذف هدحو ديعأال ةرودقم تناك نإو «ريملا نيع,كلذو « هلوقت ىذلا ويف هدح.و

 نوكيو «اريدق ءىش لك ىلع نوكي الف « ىلاعت بلا ةردق نع ءايشألا ضعيل جارخإ
 تقراف ىذلا وه اذهو ء هرطافو هقلاخ هيلع ردقي مل ام ىلع ًارداق قولا ىيعضلا دبعلا

 تعءزل دبعلاو برلل ةرودمم تناك نإوءسوجملا هب تهاضو ؛« ديحوتلا ةيردقلا هب
 كاذو «نيرثؤم نب رثأد نيرداق نيب رودقمو نيلعاف نب لوعف٠ عقوو « ةكرشلا

 لكب ءامبم لك نع ىنَع وهف دحاو رثأ ىلع الالقتسا اعمتجنا اذإ نيرثؤملا نآل؛لاحم .

 . امهنع ًاينغتسم امهلإ ًاجاتحم وكي « امهم

 تاوذلا نم نكمم لكل هناحبس برلا ةردقل ومش ىلع ليلدلا لد دق: « ىبسلا ٠ لاق
 دبعلا نأ ىلع ًاضيأ ليلدلالدو :ةتبلأ هرودمت» نعءىش جا رخال هنأو : لاعفألاو تافصلاو

 ةرطف اءرشو أف رعو القعهب مذيو حدمم ةقيقح هل لعف هنأو«هتدارإو هتردقب هلعفل لعاف
 دحاو لوعفم ةلاحتسا ىلع للدلا لدو « مهبلا ناوبحلا ىح دابعلا هلع رطف ىلا هللا

 لدو «لالقتسالا ليبس ىلع هيف نيرثؤ٠ نيب دححاو رثأو : نياةتس٠ نيلعاف سعب نيعلاب

 « حجارم ريغ نه حجار ناحجرو«ثدحت ريغ نه ثداح ةلا>تما ىلع ًافيأ ليلدلا
 « ضراعتتالو 2 ضفانتتال ىلةعلا ججح وا لوقلا ىف ىلاعت هللا اهتك رومأ هذهو

 قدصي اهنإف « ايجو# ىلإ بهذي و ءاهلك ابس لاقي لب« ضعبب اهضعب برغي نأ زوحب الو
 «هكركش ترثكو هءالك رثك نإو هت ريصب تفعض نه اهب ضراعي امنإو ءاضعب اهفعب
 ء موصللا ضقانت اذهو ؛ تالاكشإلا ءاروو « كوكشلا ءارو ريخآ رمأ ىلملاو
 «هيفاشا اهلعج“ ىتلاهتدارإو دبعلا ةردقب ةكرخلا عقتلاقي نأ ةلأملا هذه ىف باودلاو
 فاضيو ء« هلعف ىلإ ىعادلاو ةردقلا هللا قاخ دبعلا لعف دارأ اذإ ىلاعتو هناحبس هللاف
 قواخلا ةفاضإ برلا ةردق ىلإ فاضيو هيببس ىلإ ببسلا ةفاضإ دبعلا ةردق ىلإ لعفلا
 ءزج- ىهو رخآلا ةردقل رثأ امهدحأ نيرداق نيب رودق» عوقو عنتك الف ؛ لاخلا ىلإ
 نيرداق نيب رودقمم ىعملا اذه نع ريبعتلاو : رثأتلا ةلقتسم ربخآالا ةردقو . ببس
 نيب بوث ا اذه لوقت اك « ةردقلا ىق نائفاكتم م امهمأ مهوي هنإف» سيبلت و دساف ريبعت

 ةثداحلا ةردقلاب عقاو رودقملا امن]و « نيكيرشلا نيذه نيب رادلا هذهو؛ نيلجرلا ن ذه
 « ةعدقلا ةردقلا رثأ هلك ةلآلاو قعافلاو بيسملاو ٍببسلاو هيبسب بيلا عوقو
 سيلو نكم لكل اهلوانتو « اهلاكو اهوش نع ىلاعتو هناحبس برلا ةردق لطعت الو
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 لكو ؛ هتردقو« ىلاعتو هتاحميس برلا ةئدش ىوس ريثأتلاب لقتسم ءىش دوجولا

 قااخ تابثإ همزل كلذ ركنأ نمو « هتئيشمو هتردق رثأ ودو « هل قواخم هاوسام

 . هل قااخ ال قول دوجوب لوقلا وأ « هتاحبس هللا ىوس

 هداجبإب دوجو. هأ قولخم ىّودَقلا دنع هلهجو رفاكلا لالض : ؛ ىريجلا » لاق

 مزاوا نء دصقلا ذإ « هل ًادصاق ناكل كالذك ناك ول هنإف « عنتمم اذهو «هرايتخاو

 نوكي الف ليجلاو لالفلا هسفنل ديرب ال القاع نإف « منتم مزاللاو « ًارايتخا لعفلا
 ش . ًارايتخا هل العاف

 « ملظااو رفكلل العاف نوكي نأ دبعلا هزت « ىريدا اهمأ كال ًابجع *:. ىتسلا لاق

 « لهلاو رفكلا هسفنل راتخم ال لقاعلا نأ تالرق بجعلا نمو « هلل هلك كلذ لعجمو

 دشرلاب هماع م.ادسحو ًايغبو ًادانع كاذ هسفنا دصقي سانلا نم ًارثك ىرت تنأو

 « ماددو هدشر ىعاود فبااخمو ( هلهجو هيغو هاوه ىعاود ميطيف « هقالخ ق قحلاو

 . ًاعيمجم امهاري وهو « ىدملا قيرط بكتتيو « لالضلا ٌديرط كلسيو

 ريغب ضرألا ىف نوربكتي نيذلا ىتايآ نع فرصأس ) : نيائاقلا قدصأ لاق

 « اليبم هوذخعتي ال دشرلا ليبس اوري نإو اهب اونمؤي ال ةبآ لك اوري نإو '« قحلا
 (نيلفاغاهنع اوناكو انتايآب اوبذك مهنأب كلذ « اليبس هوذختي ىغلا ليبس اوري نإو

 موق نعملاعت لاقؤ ( ىدهلا ىلع ىمعلا اوبحتساف مهائيدهف دومل امأ ) : ىلاعت لاقو

 ابنقيتساو اهب اودحجو ٠ نيبمه رحس اذه اولاق ةرصبم انتايآ مهتءاج اماف ) نوعرق

 «ليبسلانع ,هدصف مهامعأ ناطيشلا مفنيزو ) ؛ ىلاعت لاقو ( ًاولعو ًاملظ مهسفنأ

 نم ةرخآلا ىف هلام هارئشا نم اوملع دقلو ) : ىلاعت لاقو ( نيرصبتسم اوناكو

 نأ يغب هللا لزنأ ام اورفكي نأ مهسفنأ هب اورتشا امسثب ) : ىلاعت لاقو ( قالخ

 هللا تابآب دورفكت لو : ىلاعت لاقو ( هدابع نم ءاشي نم ىلع هلضف نم هللا لزني

 (نوملعت متنأوقح ان ومتكتو لطابلاب قحلا نوسبلت مل باتكلا لهأي ء نودهشت متنأو
 متنأوأج وعاهن وغبت نمآ نم هللا ليبس نع نودصت مل باتكلا لهأ اي ) : ىلاعت لاقو

 « لع ىلع أ دمع رفكلاولالضلا ,هرايتخا هيف هناحبس نيبي رشثك نآرقلا ىف اذهو ( ءادهش

 ٠ (1)ىمعو لال وهو دشر هنأ نظي ًارمأ دصاق نم مكو اذه

 ٠ ليلعتلابو ةكملاو ردقلا و ءاسضقلا لئاسم ىف ليلملا ءافش باك ىف اهلمكأب ةرظانملا مجاد (1)
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 : ةيردسفلا

 رصعو نيدشارلا رصع رخخآ ىف ردقلاو ءاضقلا ى نوملسملا ضاخن - 1١
 « لعفي ايف ةدارإناسنإلل نوكينأ ىننف ىلاغ ًاقيرف نأ انيب دقو « انركذ اك /نييومألا
 وه ناسنإلل لعف لك نإ اولاتف . ًاضيأ اولاغ ةيردقلا ءالؤهو « ةيريملا مه ءالؤهو
 دق اوناك نإو  ةلزيعملا ءالؤه نمو « ىلاعتو هناحبس هللا ةدارإ نع ةلقتملا هتدارإ

 لازتعالا دع ثاذلو « مهلئاسم ىدحإ هذهو : ىرخأ لئاسع ىف مالكلاب اوفرع

 اذه دنع ةيردقلا ءالؤد فقي ملو « بهذملا اذه ىف مغدن» ريغ هتاذب ًامئاق ايغذم

 نع ىتف.كالذ نه رثكأ ىلاغ ن« مهنه ناك لب « ةلزتعملا عم هيف نوكرتشي ىذلا دحلا

 ديعم نأ ىو ريف «فنأ رمألا ٠ كاذ ق لاقو . ريدقتلاو معلا ىعم « ردقلا » ىلاعت هللا

 درلا ىف لاقف« ردقلاب ةيصعملا ف للعتي نم معن مهسوعر نهم ودو ىهحلا دلاعت نبا

 ىلاتلاب فنأتستو « ام معلا فنأتسي رومألا نأ ىأ « فنأ رمألاو ردقالو : هيلع
 جرخيل كاذو «٠ مدقلا ىلزألا معلا ىو ةيلزألا ةدارإلا ىقن اذبم ةنأكو « اندارإ

 . ملعلا قالخلا ةردق قاطن نع ناسنإلا لمف

 ردقال ةافن مهنأل» ةيردقلاب » مهئيمست نم نينرؤملا ضعب شهد دقو - 5

 ىمست امك «نولوقي ام دض ىلإ اوبسنينأن م عنام ال هنإ موق لاقف ؟ هيلإ نوبسني فيكف

 كالذل اومسق دبعال هوتيثأو « هللا نع ردقلا اوفن مهْن] موق لاقو « اهدا دضأب ءايشألا
 ىلعاناطلس ناسنإلا اوطعأ امتأكف هتردقو ناسنإلا ةدارإل ءىش لك اولعج- ذإ « ةيردق
 مويلع قبطنيل مهوفلاخم هب مهركذ فصولا اذه نأ ىلإ باتكلا ضعب ليو « ردقلا

 . « ةمألا هذه سوجم ةيردقلاو : رثألا

 ايكرت مالسإ خيش ىدنفأ ىريص ىطصع خيشلا ذاتسألا موحرملا ركذ دقو
 .. سوجملادئاقع ضعبلممأر ةيرامت» ىه ةلعلا تالتو « ةيمسنلا هذهل ىرخأ ةلع قياسلا

 ٠ هديري آل هللا نإ نواوقيو . ناطيشلا ىلإ رشلاو « هللا ىلإ ريلا نوبسني سوجملاف

 ىأ قو « بهذملا ثاذ ىلإ اعد نم لوأ نايب ىف نور ؤملا ضاخن دقو - ١4#
 لوصولابعصلان ء رشتنتو عيشت ىلا راكفألانأ انيأر نإو . امثو عرعرتو تبن ضرأ

 هذه ىف نأشلا كالذكو « نيمحن وأ سدح ريغ نه نيقيلاو مزيلا هجبو ىلع ابندبم ىلإ
 مالسإلا اه روهظلوأ ناك ةلحنلا هذه نأ اوركذ نيحابلا لج نأ ريغ « ةركفلا



 هس ا أرالابل

 ناك هلك قارعلاو « لحنلا جيزمو راكفألا برطض٠و ءارالا رحانتم ىف ةرمبلا ف

 ىف ملكت نس لوأ لبق » : « نويعلا حرس و باتك ى ءاج دقلو؛ رحانتلا تالذل ًاعضوم

 ىهلا دبعم هنع لخخأو ء رصنت مث لسأف ءآينارصن ناك "قارعلا لهأ نم لجر ردقلا

 نيملسملا نيب تجارو « مالسإلا ىف ةليخد ةركفلا ىرن اذه نمو . ىبشمدلا ناليغو

 . ؛ هريغ رمضي وهو « مالسإلا مساي اهلإ اعد ىنجأ رصنع نم

 ىيهجلا دبع« امهوءهتع اذخأ ناذالا نالجرلا ةوعدلا هذهل ىدصت دقو - 4
 بهذملا ىلإ وعدي ذخأ دقو « ىشمدلا ناليغ امهناثو « قارعلا ىف ةوعدلا ىلوت دقو

 نمحراادبعةنتف تناك ىح« ريصق ريغ ًانمز اهلإ وعدي لأ دقق كيعم امأف « قشمدب

 هرابتعاب جاجحلا مهلتق نمم وه ناك ث ثعشألا نبا مزه املو . اهبلإ مضناف ثعش ثعشألا نبا

 راثت ةنتف لك ق' عضيو بحي هارث اذكهو « اهراصنأو ةنتفلا هذه ةاعد نس

 , هقلع قد ىح

 ع زيزعلا دبع نب رمع هشقان دقوءماشلاب احل ًايعاد رمتسا دقف ىئشمدلاناليغ امأو

 هلسرأ باتك بتكلا هذه ندو « لدعلاب كسَقلا ىلإ اهبف هوعدي ابتك هيلإ وده بتكو

 : هيف ءاجس رمع ىلإ
 تكردأ كنأ رمعاي معا « تدكامو ترظنو « تدكامو رمعاي ترصبأ»

 عمست الو عبقتف أرث :أىرت ال تاومألا مب تيم ايف . ًايفاع امسرو ءآيلاب ًاقلخ مالسإلا نم

 2 ملكتي الف ىلاعلا فرخأ ( ةعدبلا ترهظو « ةئسلا ىلع ىغط « عفتنتن ًاتوص

 ىأ رظناف « مامإلاب تكله ام رو « مامإلاب ةمألا تحي امم رو « لأسيف لهاشللا ىطعي الو

 وه ىده مامإ اذهف «انرمأب نودهب ةمئأ مهانلعجو و : لوقي ىلاعت هنإف تنأ نيمامإلا

 راسنلا لإ توعدي ةمئأ مهانلعجو و : ىلاعت لاقف رحتألا امأو « ناكيرش هعبتا نمو

 هعبتي ال نذإ « رانلا ىلإ اولاعت : لوقي ًايعاد دجن . نلو « نورصني ال ةمايقلا مويو

 تدجو لف « ىلاعتو هئادبس هللا ىصاعم ىلإ ةاعدلا مه رانلا ىلإ ةاعدلا نكلو « دحأ

 ىممَتي وأ ع ىضق ام ىلع بذعيوأ « بيعي ام عنصي وأ عنصي ام بيعي ًاميكح رمح اي

 «ةعاطلا ىلءمذعي وأ: ةقاطلا قوف دابعلا فاكي ًاميححر تدجو له مأءهيلع بذهي ام

 لمح ًاقداص تدج.و لدو ؛ ملاظتلاو ملظلا ىلع سانلا لمح الدع تدج.و لف مأ

 . (١):ىمع هنع ىمعلابو « ًانايب اذه نايبب" تك « بذاكتلاو بذكلا ىلع ساانلا

 , ىفترملا لمآلاو ةينملا | )١(
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 ىورو « هيلإ هي بتكام ضعب وأ « زيزعل ١! دبع ن د رمع» ىلإ هب بتكام اذه

 ريمأ اي هل ناليغ لاف . هت عطقو « هتلحن ىف هشقاثو هاعد زيزعلا دبع نب رمع نأ

 هللاو 8 ىتملعف الهاجمو 7 ىترصبف ىمعأو 3 ىتيدهف الاض كتئج دل ء نينمؤملا

 ريمأ توع دعي هتوعد ىلإ داع هنأ رهظي نكلو .ر ءآلا اذه ن نم ءىش ىف مكتأ ال

 ىبعأ : ناليغل لاق زيزعلادبع نب رمع نأ لهألاو ةينملا ق ىفترملا ىوريو . ننمؤملا

 اهعيبي ناكف « هالوق ملاظملا درو نئازنللا عيب ىلو : نالرغهللاقف « هيف انأ ام ىلع

 غاتمىلإ اوااعت «ةماظلا عاتم ىلإ اولاعت « ةنوحللا عاتم ىلإ اولاعت : الئاق ابلع ىدانيو

 .. (6)1 هتريسو هتنس ريغب هتمأ ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فاخ نم

 ماشه ءاج- ىحم زيزعلا دبع نب ؛ رمه تو. دعب هتوعد ىلإ ناليغ داع دقو - 4 |

 امهردص ناسارحختو سراف تراصو ٠ لحنلا هذه ترك دقو « كلملا دبع نبا

 براغ لحق « ناكملا اذه نم هتلود ىلع ءىجب رطحلاب سحأو « هنع ردصت ىذلا

 نأ هلوقل مهاد نب ؛ دمجلا لتقي ناسارخم هيلاو انيأر دقو ءامهنم هحنر ببن ءىش لك

 هنكأو « هتياعد قف رمتسي هكرتي الأو ن اليغ عيت نأ دبال ناكف « قول نآرقلا

 مامإلا ماشاا هيقف ةشقانمل هاعد كالذلو « ناهربالو ةجح ريغ نه هلتقي نأ ديري ال

 هذه ىوزدقو « ن ويعلا خرسو ديرفلا دقعلا ىف ءاج اك هعطق ىّبح هشقانف ىعازوألا

 ةشقانذ اهنإ لاقو «ىعازوألا رمع ىلأ بقانم ىف ىعاسملا نساحم باتك بحاص ةشقانملا

 ناليغود ىنردقلا نأ نورعلا حرسو دقعلا ىف ءاجء امم اهتزاو» نه رهظيو ءىر دق عم
 ىه اهمدّقمو ىعاسملا نساحم ىف تءاجن اك" ةشقانملا ىذ ىه اهو ىشددلا

 دق هل لاقف هيلإ ماشه ثعبف « ىردق لج-ر كلملا دبع نب ماشه دهع ىل اء ناك

 نإف « ىاداجيف تش نع دا « نينمؤملا ري ريمأ اي معن : لاق « كيف سانلا مالك ربك

 ىلإ ثعبف . تفصنأ دق : ماشه لاقف « ىوالع نم ثاتنك.أ دقف كلذب ىلع تكردأ

 . ىردتلا اذه انل رظان رمع ابأ اي : ماشه هل لاق رضح اماف « ىعازوألا

 عبرأ تئش نإو تاملك ثالث« تئش نإ« رتخا : ناليغ ًايطاخم ىعازوألا لاق

 . ةدحاو تثش نإؤ « تاملك

 0 ردسملا سون 0(



 هم ؤدء4لاا

 . تاملك ثالث لب : ( ناليغ ) ىردقلا لاَتف

 ؟ىبن ام ىلع ىفق له لجو زع هللا نع ىنرحخأ : ىعازوألا لاقف

 يش اذه ق ىدنع سيل : ناليغ ىردقلا لاقف

 لاحأ لجو زع هللا نع ىرخأ : لاق مث « ةدحاو هله : ىعازوألا لاممف

 رمأ ام نود

 . ءىش اذه ىف ىدنع ام « ىلوألا نء دشأ هذه : ىردقلا لاقف

 زع هللا نع ىفرمخأ : لاق مث « نينمؤملا ريمأ اي ناتنثا ناتاه : ىعازوألا لاقف

 + ءىش اذه ىف ىدثع ام « ةيناثلاو ىلوألا نم دشأ هذ» : ناليغ ىردقلا لاقف

 . تاملك ثالث هذه نينءزملا دبمأاب : : ىعازدألا لاف

 بأ م ل6 ام ثالثا تاكل هل ال رسف , عازل ماشه لاق م

 لكألا نع مدآ ىبن ؟ ىهن ام ىلع ىضق ىلاعت هللا نأ نينمؤملا ريمأ اي ملعت امأ « نينعؤملا
 لاوس ىلاعت هللا نأ ملعت امأ : نينمؤملا ريمأ اي . اهلكأن ؛اهلكأب هيلع ىضق مث ةرجشلا نم
 رمأ اي ملعت امأ ءدوجسل !! نيبو هئيب لاح مث مدآل دوجسلاب سيلبإ رمأ ذإ « ر هأ ام نود
 اهلع ناعأ مثءريزئمللا ملو مدلاو ةتيملا مرح «مرحم ام ىلع ناعأ ىلاعت هللا نأ نينمزملا

 لوقأ تنك لاق « هل لوقت تنكام ةدحاولا نع ىنرمخأ : ماشه لاق . . رارطضالاب
 ْ هنإف ؛ تش اك وأ « ءاش اك كقلخ . كقلخخ ثيح لجو زع هللا نع ىف ريخأ : هل

 ع« تئش اذإ كافوتيأ « لجو زع هللا نع ىنرمخأ : هل لوقأف «ءاشاك : لري

 كافوت اذإ « لجو زع هللا نع ىنرمخأ هل لوقأ: « ءاش اذإ لوقي هنإف « ءاش اذإ وأ

 « نينه ؤملا ريمأ اي. ءاش ثىح- لوقي ناك“ هنإف ©« ءاش ثيح أ تئش ثيحأ « ريصت نيأ

 ثيح هسفن ريصي الو؛هلجأ رخخؤي الو « هقزر ىف ديزي الو هقلخ ن نسحب نأ هنكمب مل نم

 لروقب اوضرام ةيردقلا نإ 4 نينمؤملا ريمأ اي ةثيشملا ن نم هذي ق ءىش ىأف « ءاش

 لوقب الو ةندلا لهأ لوقب الو « مالسلاو ةالصلا مهلع ءايبنألا لوقب الو ؛ ىلاعت هللا
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 : ىلاعت هللا لرق امأق . سيلبإ مهحخأ لوقبالو « ةكئالملا لوقي الو « رانلا لهأ
 ذلإ انل ملع ال 1 وهف ةكئالملا لوق امأو « نيحلاصلا نم هلعجف ,هبر هابتجاف و

 هيلع هللاب الإ ىيفوت اموو : : مالسلا هيلع برعش لاقف ءاببنألا لورق امأو 6« انتملع ام

 موقلا ند ننوكأآل ىفر فد / ن بكل: مالسلا هيلع مهاربإ لاقو « بينأ هيلإو تلكوت

 مكل حصنأ نأ تدرأ نإ ىحصن مكعفني الو و : مالسلا هيلع حون لاقو « نيلامفلا

 دمحلا و :اوااق مهنإف« ةنملا لهأ لوق امأ ( مكبر وه مكيوخي نأ ديري هللا ناك نإ
 وهف رانلا لدأ لو امأو « هللا اناده نأ الول ىدتهنل انك امو « اذهل اناده ىذلا هلل
 . « ىتتيوغأ ام بر و وهف : سيلبإ لوق امأو ء 0 مكانيده هللا اناده ول د

 تسديا ( اهنوبق نم اندنع منام الو ) تمص اذإ ةرظانلا هذه نإو - 5

 رخآلاو « ةلئسألا ءاقلإ ىف ًاقيلط ًارح اهدحأ ناك ليءابف نافرطلا ىواست ةرظانم
 قايس نم رهظبو . فيسلا امإو ةباجإلا امإف « راسفتسا ريغ نم بيجي نأ الإ هل سبل
 نكت لو « مانا مامأ مادعإل ريت تناكف « اهقبس دق مادعإلاب مكحلا نأ لرقلا
 لجألال . مكحلا كليفنت لجأل ةدابشلا عمسي م م ؟ىغ ٠ نه لثك هلثمو . هثعابو هببص

 دح ماهسإلا نم غلبت ةدحاو ةياغ وحن هجتت ثنا ياك ةلئسألا نإ مث« ؛مكحلا رادصإ
 .- نع سفتسال قحلا ديري ناك وأو « لصألا ىف لاؤسلا مهفي مل اماشه نإ ىبح « زاغلإلا
 لب . ةشقانم نذإ نكت ملو«ةلئسألاب اهنم ىجاحألاب هبشأ تناكف « لتقي نأ لبق ىنملا
  اهابق ررقت ىذلا لتقال ةعيرذ لختت ةلعت تناك

 قيقدلا ىعازوألا مع ىلع لدت بير الب اهنإف « ةشقانملا هذه ف رمألا نكي امهمو
 2 ةهألا ذخأ هنأو ءاهعوقو لبق ةشقانملا هذهل دادعتسا ىلع ناك هنأ ىلعو ؛ م رك <لا نآر قلاب

 . ةيردقلا قاني ام ىلع اهرهاظب لدت ةمب رك ةيثآرق تايآ اهف قاس دقو
 تعب مل هنأ كلذ نع باوحلاو ؟ هتوع بهذملا تام لهف ناليغ لتق 141 ش

 هنإف : ةلز زتوملا بهذم ىف باذ هنأ معز ذإ « ءاملعلا ضعب لاق اك « هريغ ق بذي ملو

 من٠ ةفئاط دنع لوحت لبءابف خرف « ةليوط ًانورق ةرصبلا لهأ نيب كالذ دعب ماد دق

 « ةملظلاو رونلا « نيتوقب ًاموكحم ملاعلا اولعج نيذلا ةيونثلا بهذم » هبشي ام لإ
 مهسفنألو « ريحا لعف هلل اوبسن كئاوأف « ةملظلا ىلإ رشلاو « رونلا ىلإ رسللا اواعجو
 ايع كاعتوهناحبس ال هتدارإ ثالذ نيدناعم لب « ةدارإ هللةنوكي نأ ريغ نه رشلا لمف

 . ؛ ًاريبك ًاولع نولرقي



 ه-اأأا] ب

 )١(: ىسو ىردق نب ةلداجم

 قيرف لك جنح ابفع ىسو' ىردق نيب ةرظانم مقلا نبا روص دقو - 4

 ضعب انه تبثن نحنو« ىردقلا عع ىسلا حييجررت عم نيبهذملا روصت ىهف « هبهذمل
 : ؛ ةرظانملا هذه

 « ةصاخلاو ةماعلا ةفانمإلا عاونأب دابعلا ىلإ لامعألاىلاعتشلا فاضأ دق : ىردقلا

 حكني نأ الوط مكنم عطتسب مل نمو : ىلاعت هلوقك ةرات ةعاطتسالاب مبلإ اهفاضأف

 نأ مكنم ءاش نمو : ىلاعت هلوقك « ىرخأ ةرات ةئيشملابو « تانمؤملا تانصحملا

 « عنصلاو بسكلاو لعفلابو « اهببعأ تدرأف م :رضحللا لوقك ةرات ةدارإلابو« ميقتسي

 . « نرعئصي اوناك ام سثبل » ( نوبسكت منك امب و « نولعفي و : ىلاعت هلوقك

 ؛ ىزلاو « ةراهطلاو « جتللاو « مايصلاو ةالصلا ةفاضإك ةصاخلا ةفاضإلا امأو

 « ميلإ محلاعفأ رئاس ةفاضإو « قوسفلاو رفكلاو « بذكلاو « لتقلاو « ةقرسلاو
 ْنْذِإ ىهف « مهعم هناحبس هيلإ الو مهنود هتاحيس هيلإ اهفاضإ عنمت ةفاضإلا هذهو

 , هنود مهلإ ةفاضم

 مييلإ لامفألا فاضأ هنإ كلوق امأ ؛ لطابو قح ىلع لمتشم مالكلا اذه : ىلا
 لاجإ هيف مالك هيلإ ايفاضإ عنم ةفاضإلا هذه كلوق نكلو « هيف بيرال قحف

 نايرجو « اب هفصوو « هب اهمايق عم هيلإ ةفاضإلا عنمب تدرأ نإف « سيبلتو
 هذه نم ءىشب هيلإ ةفاضم ريغ ىهءمعنف لهم ءاسألا قاقشاو « هيلع هماكحأ

 هتردقو هملع ىلإ اهفامضإ مدع هيلإ اهفاضإ مدعي تدرأ نإو « هوجولاو تارابتعالا
 هل ةردقلا « ىلاعتو هناحبس هل ةمولعم اهنإف « لطاب اذهف هقلخو ةماعلا هتثيشمو اهبلع

 ىهو؛«هئاحبس ١ ةقولغع اهنإف لاومألاك « ةفاضإلا هذه عنمت ال مهلإ اهتفاضإو « ةقولخم
 هناحبس .وهو « هكلمو هقلخ لاومألاو لامعألاف « مهلإ اهفاضأ دق ةقيقح هكام
 لوصحو « ناتبسنلا تحصف « ايلماعو ابكلام مهلعج ىذلا وهو « هديبع لإ اهفيضي

 اهببساكو لاومألا قلخ ىذلا وهو « لامعألا لوصحك مهتدارإو مهسكب لاو.٠ألا
 مهسفنأو مهراصبأو مهعاجأ نأ اك" هديبو هكلم مهلاعأو مهاومأت اهلماعو لامعألاو

 ةساح مهاطعأف « نولمعيو نورصبيو « نوعمسي مهلعج ىذلا وهف « هديبو هكلم
 ةوقو لمعلا ةلآ مهاطعأ و“ ٍراصبألاو عامسألا لعفو ءرصبلاو عمسلا:ةوقو رصبلاو عمسلا:

 ٠ ليلعتلاو ةكحملاو ردقلاو ءاضقلا لئاسم ف ليلملا ءافش باتك ى ميقلا نبا اهرر اك ةرظانملا قف
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 عملا ةوق ةيسنك ناسللا ىلإ مالكلاو ديلا ىلإ لمعلا ةوق ةبسنف « لمعلا سفنو ( لمعلا
 مالكلا ةيسنك امهلحم ىلإ ًاراتخا عمسلاو ةيؤرلا ةبسنو. نيعلا ىلإ رصبلاو « نذألا لإ
 ,لهف « عمسلاو ةيؤرلا مهسفنأل اوقلخ نيذلا مه اوناك نإو « امهلحم ىلإ شطبلاو
 لكلا مأ < مهل عمسلاو ةيؤرلا اهعم حلصت ىلا ةريثكلا بابسألاو لمملا ىوقو امهلحم
 ٠ . راهقلا دحاولا وهو « ءىبش لك قلاخ نمقلخ

 اهم هل تقتشال مهلاعفأل لعافلا وه ىلاعتو هناحبس هللا ناك ول : ىردقلا
 مهتاغل فالتخا ىلع سانلا لقعي ال ذإ « مهنم مهمامسأب ىلوألا وه ناكو « ءامسألا
 الإ ًاقراسو « لكلا لعف نم الإ الكاو«مايقلا لعف نم الإ ًاماق مهتانايدو مهتاداعو
 نم ملقف قئاقتملا مبلقو « رمألا مثأ ميلقف : لاعفألا عيمج- اذكهو « ةقرسلا لعف نم
 مب العفي م نأ ءاعنألا ام قت ب1 + مما ان هل قاثيالةقيقح لالا هذ لق
 ممألا هقراعت امو تاغللاو لوقعملا فالخ اذهو « اهلدحم

 « ةنطابلاو ةرهاظلا هتالآ قاامنو«هقلاخ هللاو « ةقيقح هلعفل لعاف دبعلا : ىسلا
 « قراملاو ىصملاو « دعاقلاو مئاقل رهف « لاعفألا كلت لعف نمل احلا نتشن انو
 قتشاو « هريغ ىلإ دعي لو« هيلإ همكح داع «لعافلاب ماق اذإ لعفلا نإن . ةقيقح قازلاو
 ق (١)نايونعم نارم مأ : : رومأ ةعبرأ كانهف « هب مقي مل نمم قدشي ملو « م ها همم هل نمل
 دبعلاب ةقرسلاو ىنزلاو برشلاو لكألا ماق املف « 2 امبن نايطفل نارمأو «تاثإلاو ىلا
 ىلإ اهءاكحأ دوع عتتماو ءامسألا اهم هل تقتشاو هيلإ لاعفألا هذه ماكحأ تداع
 هناخيبس برلل ةمولعم نوكت نأ اذه منع نيأ نم نكلو ءهل اهتامسأ قاقتشاو « برلا
 ؟ هنيوكتو مهمر ةردقب دابعلا نم ةعقاو ء هل ةنوكم هل ةرودقم

 . رومألا هذه هتمزلل اهقلاخ ٍناكول : ىرسقلا
 امه مسالا هل قتشيال ىلاعتو هناحبس هنإف « ةبذاك ىوعدو لطاب اذه : ىسلا
 هناحبس هنإف ثتالذ هب ماق نا مسالا قي امإو ع هيلع هنكح دوعي الو هريش عمك

 اهءاكحنأ تداع الو اهنممسا اهقتشي ملو اهلاحم تاكرحلاو حئاو ورلاوموعطلاو ناولألا جاخخ
 : (؟)برشيو لكأيو دعقيو موقيمنأب هنع رابخإلا لحلا لإمكحلا دوع ىبم.و « هيلإ

 )١( مكحلا ىن : نايرنمملا ٠ دبملالإ اتابثإ وأ ًايفن مكحلا ةدرع ؛ نايظفللاو « هلل هتايثإ”وأ «

١ 
 هل مسالا قاقتشاو

 ةلماك ةرظانملا هيفن ليلملا ءافش باتك ىف مجار (؟) ٠
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 هخمرشو وه هأري ىذلا ىأر !ايةئسلا بهذم روبي اذه ف مهلا نبا ىرثو 4

 ىلاعت هللا نأل ىلاعت هللا ود اهل قاادللا نأو ءديلإ دنست دبعلا لاعفأ نأ ررقي ذإ ةيميت نيا

 ةقالع لاعفأ م هيلإ دنسي ام ديعلا ةقالعف «كيعلا نم لواثتلا نآلو عقةلعافلا ةوقلا هيف قاحت

 هللا اهعدوأ ىبلا ةوقلا ود امنإ هسقن لوانتلا كلذ نإو « هئادءبرس قاخش امل لواتنملا

 | . هايإ ىلاعت
 مه ريتع لب ةنسلا ىأر ود ةلأسملا هذه ف ىرعشألا يأر مقلا نبا ريتعي ال كالذلو

 مهنع ملكت امدنع ةلأملا هذه ىف نيرتسلا بها نيبأسو « ةيربدبا نم

 ةئجرملا
 6 ةريبكلا بكترم ق مالكلا هيف عاش طسو ى تأشن ةقرفلا هذه 06

 السم ريغ اولاق ةلزتسملاو« رفاك اولاق جراوماف؟نمىم ريغ مأ نءؤم
 < بواقلا ىلع ىللد لامعألا نأل؛ قفانم هنإ !:اولاق نيعباتلا نه ةفئاطو ىرصبلا نسحلاو

 هرمأ صاع نهؤم وه : نيءاسملا نه روهمتلا لاقو « ناعإلا ىلع اليلد ناسالا سيلو

 ترويج فالتخالا اذه طسو قو . هنع افع ءاش نإو «هباذ ردقب هبذع ءاش نإ هللا ديب

 نيتملا نءو . ةعاط رفكلا عم عفني ال اك « بنذ نامإلا عم رضيإل نأ ةقرفا هله

 لح ىلإ نوقالتي ءالؤهو « ةءايقلا موي ىلاعت هللا ىلإ أجري بكترملا رمأ نأ لاق نم م مهملإ

 نأ نيبتي صرحتلا دنع هنإ لب . نيرْنسلا ءاماعلا روهمج نم ةريبك ةفئاط عم ريبك
 . روهمبملا ءا رآ ىه مهءارآ

 ةباح ملا رصع ىق تناك ةقرفلا هذه اهبن» تتبن ىلا ىلوألا ةرذبلاو - ١

 «تعاذوتعاش دق لامعو نامع مكح ىف ةلاقلا إذ « هنع هللا ىضر نامع رصع رخخآ ىف

 تءصتعا كالذ ءانثأ قو «هلتقب تبنا ىلا نيفلا ترهظ و« ةيمالسإلا عاقبلا تأل.و

 جرع ىلا ننفلا كال: ى كا رتشالا نع عانتمالاب تلمجتو تمصلاب ةباحصلا نم ةفئاط

 ءملس و هيلع هللا ىلص ىنلا نعركي ىنأ ثيدحم اوكسمتو « ًاديدش جرم ابف نوملمملا

 ىثاملاو ع ىذثاملا نم رم اهبف دعاقلا : نتف نوكتس » : مالسااو ةالصلا هيلع لاق ذإ

 ندو ٠ هابإب قحايلف لبإ هل ناك نف « تعقو وأ تلزن اذإف الأ « ىعاساا نه ريخ اهف

 هلوسراي : لجر لاقف  هضرأب قحايلف ضرأ هل ناك نءو « همنغب قحارلف منغ هل ناك

 ( بهاذملا خيرات -8م)
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 ىلإ دمعي: مالملاو ةالصلا هلع لاق  ؟ ضرأ الو مغ الو لبإ هل نكت مل نم هللا

 : .و ةاحنلا عاطتسا نإ جنيل م رجحم هدح ىلع قديف قيس

 تبهناو نامع دهع ف ق تثدح ىلا نيفلا ىث ضوخلا نع ةفئاطلا كلت تعنتما
 ملو مهعانتما ىلع اورمتسا ههجو هللا مرك ىلع دهع ىلإ ابساقعأ تدتما الل مث . هلتقب
 ءالؤه نم و« ةيواععو ىلع نينمؤملا رمأ نيب تعقو ىلا بورحلا ىف مبمأر ءادبإب [ونعي
 نب نارمعو « رمع نبب هللا دبعو « ثيدحلا ىوار ةركب وبأو . صاقو ىلأ نب دعس

 هللأ ىلإ مهرومأ ارض وذو « قحأ نتفئاطلا ىأ ف ىف مكحلا اوتجرأ اذببو . نيصخلا

 ىح ةبشم ةباحصلا نيب تناك اياضقلا نإ :كلذ فق ىوونل دا لاق دقو . ىلاعت و هناديس

 . باوصلا اونقيتي مو .اولتاقي و٠ نيتفئاطلا اول زتعاف اف او ربحت ةباحصلا نمةعاج نإ
 كشلا داسةباحصلا رايك ضعب نه هريخأتو مكحلا ىف ءاجرإلا ذه نم 50

 نيذلا ىأ ( كاكشلا ) همم رات ىف ركاسع نبا مامس كاذلو « ةازغلا نم نيرششك دنع
 ىث اوناكو ءاوكش نيذلا هلاكشلا هنأ لوقيو «فالتلا اذه ىف سَ هجبو قف نوكشي
 رهأو © سانلاب مهدهع ناكو ؛ ناّمع لت دعب « ةنيدملا » اومدق املف « ىزاغملا
 ( تفالعخا 7 سيل دحاو مكرمأو م 5ك انكرت : اولاقف « فالتخا مهيب سيل دحاو

 وه لدعلاب ىلوأ ن ناكو.ًام وام نامع ىلتق لوفي مكضعبف ( نوفاتع منأو م كيلع انءدقو

 © قدصم اندنعو « ةقث مهلك « هباعصأو قحلاب ىلوأ ىلع : لوقي يشنبو ٠ هباحصأو

 نوكي ىتح « قل ىلإ امهمأ ءىجرنو « امه دهشن الو امنعت الو مبنم بتال نحنف
 . امبيب مك ىذلا ود ىلاعت هلا

 ةيضق ىف مكحلا دنع فقت مو 0 نيملسملا تب تافالتخالا تدتشا الو  65١ا“

 ءاجدإلا عبس جنت ةفئاط تدجو - بنذلا بكت رم ةلأسم اهملإ تمضناو ع تافالحلا
 هردأ أجري ة ةريبكلا بكترمذأ اوررقق ةلأملا هذه ىف  ةياحصاا ى مكعب هاجعبم ىذلا

 ياي تفدلملا| ق ضومللا نع اوعتتماف 4 بوزغلا مالع ىلإ هيف مكحلا ضوفيو

 ذإ. ل فا د ٠ ًاشيأ ثعبنا هنأل بنذلا بكت ره هرمأ كن ضوملا نع اوعنتماو

 ! : نيفلتلا ىف ةثجرملا كئلوأ لاقو « ًاعيمج مهفلاخل جراوكلا ربفكت هساسأ ناك
 57 | اوسيلق « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ادم نأو للا الإ هلإ ال نأ نودبشي
 سانلا رئارس ف رعب ىذلا هللا ىلإ مهر مأ 8ع ىجرن نوملسم لب ناكرشم الوأر انك

 . اهلع مهساحتو.
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 اوئجري نأو«فالخ ىف اوضوخم الأ وهو » كلذ ىف كش ال ماس جاب م“

 رفكي ام بكترملا نء نوكي نأ ىسعف « ةءايقلا موي هللا ىلإ ةريبكلا بكترم رمأ

 ,نم فقي مل فاخ ءالؤه دعب نم فلخ نكاو « تانسح هتائيس لدبيو « هيونذ
 « بنذ ناعإلا عم رضيال هنأ ررقو هزواجت لب « ىلسلا فقوملا كلذ ةريبكلا بكترم

 «( ةيصحم قئاقملا هلد م. ريفي الوء ةفرعهو دامتعاو قيدصتو رارقإ ناعإلا نإ اولامف

 داقتعا ناعإلا نأ معز . فرطتو طرفأو ىلاغ ن* مهن «لب لمعلا نع لصفتم نامبإلاف
 راد ىف ةينارصنلاو ةيدوبلا مزل وأ ناثوألا دبعو « هناسلب رفكلا نلعأ نإو » تلقلاب

 نءؤ٠وهف كاذ ىلعتاءو « مالسإلا راد ىف ثيلثتلا ناعأو«بيلصلا دبعو « مالسإلا ''

 . )١( ةنجلا لهأ نمو لجو زع هللا دنع نامإلا لماك

 «ىردأالو ريزتمللا لكأ مرح دق هللا نأ ملعأ ل ئاق لاق ول نأ معز مهضعب نإ لب
 دق هنأ لعأ لاق وأو « نءْثء ناك اه ريغ مأ ةاشأا هذه وه ههرح ىذلا ريزتكلا له

 « ًانمؤم ناك دنملاب اهلعلو ةبعكلا نبأ ىردأ ال ىنأ ريغ « ةبعكلا ىلإ جحلا ضرف
 « رومألا هذه ىف كاش هنأ ال ناعإلا ءارو رومأ تاداقتعالا هذه لاثمأ نأ هدوصقمو

 نيب قرفلا نأو ٠ ىه ةهج ىأ ىلإ ةبعكلا نأ ىف كشر نأ هلقع زيجتسي ال القاع نإف
 | . (؟)رهاظ ةاشلاو ريزتحلا

 لصأب هلاصتا ثيح ن٠ « للدعلاب ةتابسسالا ىف دحلا اوزواجت مهنأ اذه نم رهظيو

 ريغ ناك نإ رانلا لوخدو ًاللاص ناك نإ ةندللا لوختد ىف هرثأ ثيح نمو « نامجإلا

 هواعج و « هتميمح اوفرحف ناعإلا لصأب اضيأ اوناهتساف_آيفنم آمنإ ناك لب حااص
 01 هنأ ىلع لدت هنم رهاوظلا لك تناك « حراوجلا هتفلاخ نإو ىبقلا ناعذإلا درج

 ' هوريتعا ىذلا ىبقلا ناعذإلا نأب لوقلا ىلإثاذ اوزواجت لب «ناعذإو ناعإ هبلق لخدي
 نه تسيل ب :أ ىلع « ةيهديبلا تامولعملا نه قئاقح ىق كشلا ىلإ « ناعإلا نكرر هدحسو

 ريزنلا ةقيقحم لهحلاو «ناعإلاب راض ريغ ةبعكلاب لهجلا نأ اوعداف « نامبإلا رهوج

 . لقملاب راض هنكلو ء[ةح ناميإلاب راض ريغ نوكي دق ريخألا مسقلا نأو : راض ريغ
 بمهذملا اذهل نيبقعتملا نم دجو ةميلسلا ريغ لاوقألا كلت طسو فو - ٠

 ٠ ةئجرلا لع مالكلا دنع لحتلاو للملا ىف لصفلا (1)
 ٠ قاتسرهشلا لسنلاو للملا ()
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 هل آبهذم هذختاو « لئاضقلاب نيبتسي نمو « تاعاطلا لامعأو ناميإلا قئاقحم نيهسي نم
 الهنمو « مهمنامل ةعيرذ هوذختاو « نودسفملا هيف ركذ دقل ىح « رتبتسم دسفم لك
 . نيدسفملا ركأ ىوه فداصو 2 ةشبدلا مهتاينل ارياسمو ؛ مهدسافم

 ٠ نييحابإلا دحأ امهملف « امهاقلي نم لوأ امبدب مكحلا العجف « اهصتخا آيثج-رهو
 . ىنج-رم لفسأو « ىعيش ىالعأ نإالأ : لاقف ؟ ءىجرملا مأ ىعيشلا ء ريخ امهلأ :هل الاف

 : نيتفئاط ىدحإل ًابهذم تناك ةئجءرملا نأ قبس ام لك نم صلختسي هنإو -
 عقو ىذلا فالدللاو « ةباحصلا نيب عقو ىذلا فالدللا ىلع مكحلا ىف ةفقوتم امهادحإ
 « ءىش لك عسي هللا وفع نأ ىرت ىلا ىه ةيناثلا ةفئاطلاو « ىو.ألا رصعلا ىف :هدعب
 امك ةيصعم ناميإلا عم رضي الف « رفكلا ادع ام بونذلا لك نع رفعي هللا نأب مكحنو
 ةئجسرملانمأر بأ » نسحلا نب ىلع نب ديز ليبقلا اذه ى لاق دقو.ةعاط رفكلا عم عفنت ال
 نم ةئجرملا مسا ةفئاطلا هذه تلعجم دقو . « ىلاعت هللا وفع ىف قاسفلا اوعمطأ نيذلا
 . فئاوطلاو ءاملعلا اب بسي ناك ىلا مئانشلا

 ةئجارملا مسانوةلطي اوناك راثلا فدلخم ةريبكلا بكترم نأ اولاق نيذلا ةلزتعملا نإو
 « راثلا ىف ًادلخم سيل ةريبكلا بحاص نأ ىري مادام ىأرلا كلذ ىريال نم لك ىلع

 اذهلو . هتمحرب هدمغتيو هنع ىلاعت هللا وفعي دقو « رادقع بذعي هنأ لوقي ناك ولو
 مامإلا ىلع قاطأ دقو « ةئجرملا فصو ةنسلاو هقفلا ةمأ نم نيريثك ىلع نوقلطي اوناك

 دلو « رابتعالا اذ ( ةئجءرملا » مسا هر بغو دمحمو فسؤي ىلأ هذيهالتو ةفينح ىلأ
 : « ىناتسربشلا » ماقملا اذه ف لاح

 امل هنأ هيفببسلا لعلو « ةئجرم » هباعصأو ةفينح- ىلأل لاقي ناك دقل ىرمعلو»
 لمعلا رخخؤي هنأ اونظ«صقتني الو ديزي الوهو « بلقلاب قيدصتلا نامإلا لوةي : ناك
 ناك هنأ وهو رخخأ هجءو هلو ؛« لمعلا كري :ىبفي فيك لمعلا ىف هجرحم مم لجرلاو

 امنإ بقللا نأ دب الف « جراودلا » كاذكو « ايثجسرم ردقلا ىف مهفلاخ نم لك نوبقلي
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 مهنم هباصأو ةقينح ىأ رغ ربك ددع وحنلا اذه ىلع ةئجرملا نه دع دقو

 برامتو «ةرم نب ورمعو « ريبج نب ديعس و بلاط ىلأ نب قلع نب دمح نب نسحلا

زفعجج نب ديدقو«ةفينحىنأ خيش نايلس ىبأ نب داحو « نايلس نب لتاقمو «رأث نبا
 0 

 مديلختي | وكحن ملو « رئابكلا باعصأ اورفكي مل ثيدحلا ةمئأ نم ءالؤد لكو

 . راثلا

 نبثلاههو « ةنسلا ةئجر» : نيسسق ىلإ ةئجرملا ءاملعلا ضع مسق دقلو 6

 هنع هللا رفعي دقو «راثلا ىف دلخم الو بنذأ ٠١ رادقع بذعي بنذلا بكت ره نأ اوررق

 ىلضفلا وذ هللاو ءاشي ن* هيتؤي هللا لضف كلذو « الأ بذعي الف «هتمحرب هدمغتبو

 ةعدبلا ةثجر»٠ ىفاثلا مسقلاو © نيثدحملاو ءاهقفلا رثكأ لعخدي م ءقلا اذه قو « مظعلا

 نوقحتسي ن يذلا مهو ؛ ني ركألا داع ,ءاجرإلا مساب اوصتخا نيذلا مه ءالؤهو

 , عيمبللا نه ءوسلا ةلاقم

 كرتشي ال ىح ؛ مالعألا ةمثألا نع ءاجءرإلا فصو داعبإ ىلوألا نأ ىدئنعو

 باوصلايلعأ ىلاعتو هناحبس هللاو 5 نريحابإلا كئاوأ مسالا لأ مهعس
. 



 ىاالسإلا ركفلا تاغش اهكاو . ىومألا رصعلا ىف ةّقرفلا هذه تأشن - ٠5

 بامسأ نم موق ىف تأدتبا اهْنأ ىري مهضعبف ءاهروهظ تقو ىف ءاملعلا فاتتو
 ةفالمللا نعنيسحلا 00 ةسايسأا د1 اولزتعا هنع دلل ىضد لع

 اع السا هيلع لعوب نسل ع هيب (هدنع كفوا از يأ رس مو ا

 .٠ ةدابعلاو اب ل !اكو

 نورضح نمم ناك دّنو « ءاطع نب ىلصاو وه ةلزتعملا سأر نأ ىلع نورتكألاو

 ثاذ ى ناهذألا تاغش ىبا ةلأسملا كلت تراثف . ىملعلا ىرصبلا نسحلا سلجم

 بحاص نأ لوقأ انأ : نسحلا ًافلاتع لصاو لاقف.ةريبكلا بكتر٠ ةلأسم ىهو.رصعلا

 . دجيسملا َْق رخخآ ًاسام هل لخناو 3 نسحلا سلجم لزتعا م

 لاجءر نهنودعيف ىلصاو نس هتأشز ُْق مدقأ مب مىذم نأ نوري ميك ف ةل زيعملاو

 هناك دقف ؛ ىرسبلا نسحلا ًاضبأ مههذم نم نودعيو 2 تببلا لآ نم نيريثك ميهذم

 قف ًامالك لوقيو 3 نيبنس اق مهلاقم ىهو 4 ةيردقلا ةلاقم ناسنإلا لاعفأ ىف د لرش

 كلذيو . قئانم هنأ لوقي هنأ ذإ ٠ ”هأ ًاضقانم سياو مهمالك براقي ةريبكلا بكت رم

 . نامإلا ىلحأ نم دعي الو : راثلا ىف دلع قفانملا نأ ذإ ء مهنم دعابتيال

 . لمألاو ةينملا هباتك ىف « ىضترملا » ةقبط ةقبط مهئاقبط ركذ دقو

 وجم لق تبيبلا لآ ن « نا ؛رثك نإو )0 لصاو» ن 0 ., مدقأ بهذملا نأ ةأرث ىذلاو



 ه١١

 . ةاعدلا زريأ نه الصاو نإو ؛ لصاول ًاقيدص ناك ىذلا ىلع نب ديزك « هجبسم لثع .

 قتشم هنأ كلذ نع باوبللاو ؟ ةفئاطلا هذه ىلع مسالا اذه قاطأ اذالو 4, 
 . نسحلا سلجم لصاو لزتعا اءدتع اوتشن ممم اولاق نم دنع مهتأشن نم

 نيفشقتم ءايقتأ الاجر اوناك ممل ةلزتعم اوس ملأ نيقرشتسملا ضعب لاق دقلو
 نودهاز اب نيفصتملاثأ ىلع لدت ةل رع ةملكو «ةايحلا هلله ذالم نع حّمصلا ىراض
 «نوقتملا مهم ناك لب « مهنعن اك ةقرفلاهذهلنيبدقنملا لك سا هنأ حلا ىو « ايندلا ىف
 . راجفلا مملاو « راربألا مهمه « ىصاعملاب نومهتملا مهمو

 ى رخآ ضرف انلو » : مالسإلا رجف هباتك ىف نم٠أ دمحأ روتكدلا موحرملا لاقو
 ىلا ةيدوبلا قرفلانمب نأ نمئزيرقملا طلوخ ىف هانأرق اه هيلإ انتفل ةل زتعملا مهتيمست
 اهانعم نإلاقو؛ مشو رفلا اهل لاقي ةفئط هلبق امو رصالا ثاذ ىف ةرشتنه تناك
 سيأ لوقتو 2 ردقلا ىف لكتن تناك اهنأ ةقرفلا هه نع موضعي ركذو 0 ةل نعمل

 اوملسأ موق ةازتعملا للعهتلطأ دق ظفالا اذ نوكي نأ دعبي الف . اهقلخ اهلك لاعفألا
 . )١( « هبشلا نم نيترفلا نيب هوأر امل دوهلا نع

 دوبلا ةلزيعف ؛ مالسإلا ةازتعءوو « دوبلا ةازتعم» نب ربك هباشتلا نأو
 نم نآرقلا ىف ام لك نولوأتي نول زتعملاَو « ةفسالفلا قطنم ىفتقم ىلع ةاروتلا نورسفي
 نيذلا « مشورفلا ١ ىف ىزيرقملالاق دقو « ًاضرأ ةفسالفلا قطنم ىضتق» ىلع فاصوأ
 .(9): مهنالسأ نم ءامكتلا هرسف اه ىتح» ىلع ةاروتلا ىفاع نوذخأي » ةل زعملا مهاعس

 : ةلزتعملا بهذه

 قحتسي دحأ سياو « راصتنالا هباتك ىف « طارخلا نسحلا وبأ لاق - ٠
 « ديعوااو دعوا ولدعلاو ديحوتلا » ةسملا لوصألاب لوقلا عمجم ىبح لازتعالا مسا

 ةذه عمج اذإف ؛ ركتملا نع ىبنلاو فورعملاب رمآلاو « نيتلزمملا نيب ةلزملاو
 .6©8 ىل ٌريعم وهف لوصألا

 ثالسو « اهتيرط فرحتي ند لكذ « ةل زيعلا بهذمل ةعماجلا لوصألا ىه هزه

 )١( مالسالا رجن باتك نم ٌفرستب ذأ ٠

 )١( ةيزيرقملا ططللا ا٠*
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 هف ملكتتلو « هلوق ةعبت مهلع قلتالو : همنإ نوامحتي الو مهبل ٠ سيلف « اهليبس ريغ
 . ةرجوم ةملكب لوصألا هله نم لصأ لك

 1 | : ديحوتلا

 .ىرعشألا هروص دقو « مهلحن سأو . مبهذم بل وه ديحوتلاو - ١
 1 ش : لاذ « نيمالسإلا تالاقم و هباتك ىف

 .مسمم سيلو « ريصبلا عيبسلا ودو ءىش هلثك سيل « دحأ دحاو هللا نإ
 ©« ضرعالو رهوج الو صخش الو « مدو محلالو ةروصالو ةثجالو حبش الو

 ةيوطر الو ةدورب الو ةرارحىذب الوءةسجم الو ةحنار الوءمعط الو نول ىذب الو
 .كرحتي الو « قارتفا الو عامجا الو : قمعالو ضرعالو لوط الو « ةسوبي الو
 سياو« ءاضعأو حراوج-الو « ءازجأو ضاعبأ ىذب الو « ضعبتي الو نكسيالو
 « ناكم هب طيح الو تحنوقوذو فلخو ماءأو لامشو نيمب ىذب الو 2« تاهجب ىنب
 « نكامألا ىف لوادللا الو « ةلزعلا الو: ةسامملا هيلع زوجت الو ء نامز هيلعىرج الو
 «هانتم هنأب فصوب الو مهثودح ىلع ةلادلا قابلا تافص نء ءىشب فصوي الو
 < دولوم الو دلاو الو دودحمم سيلو . تايبلا قى باهذ الو ةحاسمع فصويالو

 <« ساتلاب ساقي الو « ساوحلا هكردت الو راتسألا هيج الو ؛ رادقألا هب طين ال

 « تاهاعلا هب لمن الو «تاقوألا هيلع ىرجت الو.هوجءولا نه هجوب قلحلا هبشي الو

 ةمدقتم « ًاقباس الوأ لزر ملو « هل هبش» ريغف هولاب روصيو لابلاب رطخم ام لكو
 هارت ال « كالذك لازي الو .ًايح ًارداق ًاملاع ل زي لو« تاقولذغلا لبق ًادوجوم «تائدحملل

 مه ىبش ( عامسألاب عمس الو 3 ماهوألا هب طيخن الو راصبألا هكردت الو « نريعلا
 مدق الو ءهدحسو مدقلا هنإ و : ءايحألا نيرداقلا ءاملعلاك ال « ىحرداق ماع« ءايشألاك ال
 لع هل نيع« الوءهتاطلس ق هل ريزو الو هكمل ىف هل كيرش الو هاوس هلإ الو « هريغ
 ءىش قاحن سيلو  قباس لاثم ىلع قلخلا قاخم مل « قاخام قاخو أشنأ ام ءاشنإ
 رارتجلا هيلع زوم الو : هنم هرلع بمصأب الو + رخخآ ءىش قاخ نم هيلع نودأب
 ب مالالاو ئذألا هيلإ لصي الو تاذقلاو رورسلا هلاني الو « راضملا هقحلت الو « عفانملا
 نع سدقت : صقنلاو زجعلا هاقحلي الو « ءانفلا هيلع زوم الو. ىهانقيف ةياغ ىذب سيلو
 .(١)ءانبأألا و ةبحءاستلا احا نعو . ءاسنلا ةسمالم

 ءاهلزتمملا مسق ىريشألل نييالسإلا تالاقم )١(
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 «ةمايقلا موي ىلاعتو هناحبسّللا ةيؤر ةلاحتسا لصألا اذهىلع اوئب دقو #5

 «(١)تاذلا رغ ايش تسيل تافصاانأه لع اونب اك ةهمجلاو ةيمسدلا كاذ ءاضتقال

 هناحبس هلل قولمم نآرقلا نأ ًاضيأ كلذ ىلع اونبو « مهرظن ى ءامدقلا ددعت الإو

 : ىلاعت هللا نع مالكلا ةفص مهم ني رشك ىنلو « ءامدقلا ددعت عنل ( ىلاعتو

 : لدعلا

 م يشل جورم باتك ىف مهراظن ىضتقم ىلع ىدوعسملا هني دق لدعلاو ب

 ورمأ ام نولعفي لب « دابعلا لاعفأ قاخم الو « داسفلا بح ال ىلاعت هللا نأ وهو لاقف

 لو «دارأ اعالإ رمأال هنأو « م اهيكرو ممل هللا اهلعج ىلا ةردقلاب هنع اوبنو هب

 مو هلع ىه ةثيس لك نع ءىربو» ب ردأ ةنسح لك ىلو هنأوءهرك امم الإ هني

 ؛ءاش اذإ اهدي مهنود امل كالاملا ىذو: اهأيإ ماطعأ ىلا ىلاعت هللا ةردقب الإ طس الو

 « لعفي ال هنكلو « هتيصعم نع ًارارطعضا مهعنمو « هتعاط ىلع ادا رخل ءاش ولو

 . هأ « ىولبال ةلازإو « ةيحملل عفر كلذ ق ناك ذإ

 « رات ريغ هلاعفأ ىف دبعلا نإ : قد نال ير ىلع لصألا اذ اودر دقو

 ىلإ رطضم ودار .أي صخشلا رمال ىعم ال ذإ آاماظ نوكي كاذ ىلع باقعلا اودعف

 . هلعف ىلإ راعضم وه رمأ نع هيبو « هتفلاغ

 كالذ ق اوظحال هسفن لاعفأل قااخ ناسنإلا نأ لصألا الذ ىلع اونب مهلأ عمو

 « اهةلختو هايإ ىلاعت هللا اهعدوأ ةردقب اذه نإ اولاقف « زجعلا نع ىلاعت هللا هيزنت

 ه فيلكا ل لأ ام لسأ امنإو ىطعأ نم بلس ىلع ةءاتلا ةردقلا هلو « ىطععملا

 : ديعولاو دعولا

 « عقاو باوثلابهدعوف «ةلاحم ال نالزان ديعولاو دعولان أن ودقتعي مهو سل 4
 نف اذكهو« ًافبأ ١ عقاو حودصنلا ةبرتلا لويقب هدعوو ؛ اضرأ أ عقاو باقعلاب هديعوو

 نع وفع الف« اميلأ ًاباذع ةءاسإلاب ىزاجم ءاسأ نمو ًاناسحإ ناسحإلاب ىزاجب نسحأ

 )١( مهم نيرثكألا لوق وه امنإ مهعاجإ لحم اده سيل ٠
 ) )0نم كباصأ امو « هللا نيف ةنمح نم كباسأ اهو : : ىلامت هلوقي اذه ىلع ارلدتسما
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 لعدر هيف اذه نأو « ارش لمع نمل باوث ن* نامرحسال امك « ةبوت ريغ نم ةريبك
 ول ذإ « ةعاط رفكلا عم عفتتال اك « ةيصعم الاعإلا عم رضيال :| ولاق نيذلا ةئجرملا
 . ًاربك ًاولع نوا وقي امع هللا ىلاعت « وغالا ماقم ىف ىلاعت هللا ديعو ناكل اذه حص

 : نيتلرتملا نب ةلزتملا

 هنيب دق رفاكلاو نمؤملا نيب ةلزنم ى ىصاعلا لسملا نأي لوقلاو - 6
 نب لصاو ىأ ):لاق هنأ هريرقت هجوو : هلوقب « لحنلاو للملا ىف « ىناتسربشلا »
 مسا وهو اتمؤ» ءرملا ىعس تعمتجاا اذإ « ريخ لاصخ نع ةرايع ناعإلا نإ : ( ءاطع
 « ًاتمؤم ىمني الف ء حدملا مما قحتسا الو « ريلا لاصتخ لككتسي مل قسافلاو . حلم
 ءاهراكنإل هجروال«هيف ةدوج-و» ريخلالامعأ رئاسو ةدابشلا نآل ًاضيأ رفاكب وه. سيلو
 ذإ « اهف ادلاخ رانلا لدأ نم وهق ةبوت ريغ نم ةريبك ىلع ايندلا نم جرخ اذإ هنكل
 فقمت هئكلو « ريعساا ىف قيرفو « ةندللا ىف قيرف « ناقيرفلا الإ ةرخآلا ىف سيل
 نيتلزنملا نيب ةلزنم ىف ةابقلا لهأ ن١ ىصاعلا نأ مهداقتعا عم ةلزتعملاو « هيلع راثل
 . ام ركتو ادم الءنيرهللا نع هل ًازييمت مسملا مماهيلع قاطي نأ نم عنام ال هنأ نوري
 . لاق ٍدقلو «ةوجرم ةبادهلاو:ةبولطم هل ةبوتلا نأل « نيماسملا ةلماعم لءاعي ايندلا ىف هنأو
 انك نإو انإ و : ةلزمملا خويش نم هعيشت عم وهو « « ديدنلا ىنأ نبا » كلذ ىف
 اذه هيلع قاعي نأ زيجن « ًاماسءالو انمؤ٠ ىمسي ال ةريبكلا بحاص نأ ىلإ بهذن
 ظفل وأ لاح ةئيرق عم قاطيف « ناثوألا ىدباعوةمذلا لهأ نع هزييمت هب دصق اذإ ظفللا
 . « حدملاو ءانثلاو مظعتلا هب ًادوصقم نوكي نأ نع هجرخم

 : ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب زمألا

 اوررق دقف ءابلع قفتملا ةلزتعملا لوصأ ن٠ سهاحلا لصألا وه اذنه 7
 نيذلا موجمل ًاعفدو «نيلاضلا ةيادهو مالسإلا ةوعدل ارشن © نعمجأ ندم ملا ىلع كلذ
 اودصت كثالذلو 03 مهيد روأ نيململا ىلع اودسفيل 04 لطايلاب قملا سيبلت نولواحم

 قئاقبللامدهم « ىسابعلا رصحلا ل وأ ف تعفدنا ىلا ةقدنزلا ليس مامأ قئاقدا نع دوللل
 «نيبنس امك كلذا ىدهملا مهدرجو « ةؤرع ةورع مالسإلا ارع ثاكفتو « ةيمالسإلا
 ةجحلاب مهمارآ قانتعا ىلع مهله اولواو هقفلاو ثيدحلا لهأةشقانمل ًاضيأ اودصت اك



 ب ا!” ب

 قلخ ةلأس ىف مالكلا دنع كلذ ىلإ رشنسو . ناطلسلا ةوقو ةدغلاب وأ .' ناهرلاو
 لا زيعالا مسا قحتسي الو « ةلزتعملا الع عمجأ ىلا ةسمخللا لوصألا ىه هذه . نآرقلا

 . اهلك اهب نمؤي م نم

 : دائاقعلا ىلع لالدتسالا ُْق موعقي ٍِط

 ةيلقعلا اياضقلا | ىلع  دئاقعلا تابثإل لالدتسالا قا نودمتعيا وتاك - 15/

 ل اف «  لقعلا لع او رعي مهلئاسم نم ةلأس لك عرشلا

 : لمعلا ثحبلا نم وحنلا كاذ ميملإ ىرس دقو 4 هرضنر

 تايندمل ءادصأ امبف بواجتت تناك دقوءسرافو قارعلا ىف مهماقم نم - ١

 , ىلاوملا نم مهرثكأ ناك ْذإ ةيبرعلا ريغ مهلئالس نمو ل ؟

 دوبملا نم ريثكب مهطالتخالمبلإ نيءدقألا ةفسالفلا ءارآ نم ريثك نايرسلو ب ©

 , ةيب ,رعلا ىلإاهلقن و راكفألا هذه ةلمح اوناك نمم « « مه ربغو ىراصنلاو

 نسحب نوكحم اوئاك مهنأ لقعلا ىلع قاطملا مهدايعا راثآ نم ناكو -

 رظنب ةبجاو لقعلاب ةلوقعم اهلك فّراعملا ٠ نواوقي اوناكو « المع اهحبقو ءايشألا

 نسحلل ناتيتاذ ناتفص حبقلاو نسحلاو« عمسلا دورو لبق بجو معنملا ركشو « لقعلا

 . (١)؛ حبقلاو

 هناحبس هللا رهأي نأ زوجي ناك ةيصعم لك » : مهخورش نم ىئابجلا لاق دقلو

 اهسفنا ةحربق ىهف« هناحبس هللا اهيحْيي نأ زوج القيصع٠ لكو « ىبلل ةحيبق ىهف ف

 وهف هب هناحبس هللا رمأي نأ الإ زاج ٠١ لك كالذكو « هفالخم داقتعالاو هب لهلباك

 . (6)8 هسفنل نسمح وهف هي هللا رأي نأ الإ زجم ملام لكو « هب رمألل نسحم

 ْذإ ىلاعت هلل بجاو حلصألاو .حالصلا لعف نأ نم هررق ام اذه ىلع اونب دقو

 ٠ ىناتسرهشل لستلاو للملا (1)
 ٠ نييمالسإلا تالاقم (0)
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 لعفب ىلاعتو هنابس هللا رهأي نأ ليحتسف« ىقاذ حبقو ىقاذ نسح ءايشألا ىف ماد ام هنأ
 رمألا كركي ال هناحبس هلا نأو:: هتاذل نسح- وه ام لعف نع ىبنيو « هقاذا حيببق وه ام
 < متروهمج ادبملا كلذ ررق دقو « حالصلا لعف ىمسي ام كلذ نإو « هتاذل نسحلا

 «ءىئالو « هل بجاو ٍحالصلاف « حالص هيف ام الإ هنع ردصيال ىلاعت هللا نإ لاقف

 . حلاصلا ريغ لعفي نأ هناحبس هيلع ليحتسيو 3 حيلاص وهو الإ هتردق تلج هلعفي

 : اهريغو ةينانويلا ةفسلنلا نع مهذخأ

 .ىلرعلا لمعلا ىلع تدراوت ىبابعلا رصعلاو ىومألا رصعلا رخثآ ىف - 4
 نع ةيئانولا-ةفسلفلا لاسرأ نيململاىلإ تءاج» دقر«ةينانويلا ةفلفلاو ةيدنهلا ةفلنلا
 اك ءةينانويلا ةفسلفلاب ةرثأتم تناك مالسإلا لبق ةيسرافلا ةفاقثلا نأل « سرقلا قبرط
 مهسوبل اهوسبلأو « ةيئانويلا ةفسلفلا اوثرو دق مهنأل : نايرسلا قيرط نع تءاج
 6 ةعب نآل « مهسفنأ ةينانويلا قيرط نعو « ةيتوهاللا مهحوسمو « ىيدلا

 .٠ ةينانويلا ديجي ناك نيململا

 مهلالدتسا اريثك ابنع اوذحأو ٠ مهتارآ ف ةفسافلا هلع لع عملا رثأت اقو

 | . مهسيقأ تامدقمو مهلدأ ىف ترهظن

 . نارمأ ة.سافلا هله ةسارد ىلإ مهعفد دقو

 ارلعج-و « ىركفلا مهفغشو ىلقعلا مهمه“ ىضري ام اهف اودجو مهنأ : امهدحأ
 . ةوق ىف ةجحلاب نونحاي مهلعج ًايلمع ًانارم اهف

 ىدصت « ةيءالسإلا ءىدابلا ضع 0 اومجءاه ال مهريغو ةفسالفلا نأ : امهناثو

 آريثك اوملعتو 4 لجلاو رنا ف وقر ضعب اوهدختساو « ميلع درل ءالؤح

 . نيملسملا ةفسالف قم اوناكف « مهلع زوفلا اولاتي نأ اوعيطتسيل اهم

 0 . : مالسالا نع مهعافد

 ءالؤه رثغغو ىراصتنلاو دوبلاو وجبل نم فئاوط مالسإلا لخد ب االوا

 ىرج مهسوفن ف ترج ملاعت ن زر« نابدألا هله قام لكب عم مهموم رو كلاأو

 رشي قررفلا كالذ لخأ دقو ( عاملا ”لاظو 2 داسفألاو داسفلا دصقب امإو 4 ىوزد
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 مالسإلل ةءداه قرف ىف مهسرغ رامت رهظو « مهدئاقع ىف مهككشي ام نيملسملا نيب
 « ةضئارلا و و 24 ةمسجملا » تربظن «ةقرقحلا ىف 4ءهدهلواعم ىهو ًارهاظ همسا لمحن

 نع عافدلل ىدصت دقو « ةقدانزلا » و « ةمئألا ضعب مسج ىف هلإلا لولحت لوقت ىلا
 . اودرجن « ةلزتعملا تناكف « كوقنملا تمهفو لوقعملا تسرد ةقرف ءالؤه مامأ مالسإلا
 اورزاتو « اهديبأت ىلع اورفاضت ىلا ةسدحلا لوصألا تناك امو « نيدلا نع عافدلل

 ديحوتلاو.مهفلاتثغ نيبو مهيب موقت تناك ىلا ةداخلا تاشقانملا ةديلو الإ اهرصن ىلع

 هلدعلاو « ةمسجملاو ةبشملا ىلع درال ناك انفلسأ ىذلا لكشلا ىلع هودقتعا ىذلا
 هب اودر نيتلزملا نب ةلزملاو «ةثج رم لاىلع درلل ناك دعولاو . ةيمهجلا ىلع درالناك

 000 . جراونللاو ةئجرملا ىلع

 ىوغتساو « حاورألا خسانتب لوقي ناكو م ىناسارحللا منقملا :رهظىدهملا دهع فو
 . هيلع بلغتلا ىف ءانع « ىداهملا» قالف . رهللا ءارو ام ىلإ راسو سائلا نم ةفئاط
 « ناطلسلا فيس مهلع ىضقيل مهقعتي ناكف « ةقدانزلاو ةقدنزلاب ىرغأ كاذلو

 مه ريغو ةل زبعملا عجش كاذلو ( ًايهملم تيم الو « ىأر ىلع ىضقيال فيسلا نكلو

 قاوضق 3 .ممالالض حيضفو مماهش فشكو « ةجحلاب مهذخأو ةقدانزلا ىلع در أ

 ء. نيناو ريغ ثالذ .

 : مهل سابعلا ىنب ةرصانم
 ؛ةض راعمنييومألانم اودج ملف انفلسأ اك ىومألا رصعلا ىف ةلزتعملا رهظ -

 حرقو ركفلا الإ اهل لمع ال ةقرف اوناك مهنأ ذإ « « ًابرح الو مهلع ًابغش اوريثي مل مهنأل
 مهف مهوض راعي مل نييوعألا نأ عمو « ةحيحصلا اهسيياقم رومألا نزوو « ةجحلا

 . مهونواعي مل ًاضيأ

 دجو انرشأ امك ةقدنزلاو داحلإلا لوس مط دقو ةيسابعلا ةلودلا تءاجب املو

 رارمتسالا ىلع ,هوعجش لب هولفي مل « ةقدنزلا ىلع الولس» ًافيس ةلزتعملا ىف اهؤافلخ

 مهعياش ( ةلزتعملا ءاسلع ن٠ هسفن ريتعي ناك دقو ) « نومأملا ءاج املف « مهجبن ىف

 نيبو مهيب تارظانملا دقعي ناكو ؛ هءارزوو هباجح مهم لعجو « هاندأو مهمرقو

 ىهوه 1١14 ةنس تناك اذإ ىح كاذ ىلع رمتساو « قفتم ىأر ىلإ اوبنيل ءاهقفلا

 لب ديدشلا ىذألاب ديدهلا ىلإ ةيملعلا تارظانملا نم لقتنا «ابف قوت ىنلا ةنسلا



2 

 ابنإو « ىلزتعملا داؤد نأ نب دمحأ هبتاكو هريزو ريبنتو ىأرب كاذو « لعفلاب هلازتا

 ةلواحلا هيف تناك دقق ( هدهع ىف عقت نأ ىض ري نأ نومأملا لثمل ناك ام ةطقسل

 ءارآلا رصنل مكحلا ةوق تناكام و . ةلزتعملا ىأر ىلع نيثدحماو ءاهمفلا لمحل ةوقلاب

 فيكف « نيدلا ىف هاركإلا مرحملا نم ناك اذإو « نودقتعي ام ريغ ىلع سانلا لمحو
 لمح نأ لواح دقت « نيدلا ن نع فارحتا اهفااع ى سيل ةديقع ىلع سانلا لمح لدي

 ةناعبإ ال ايدرو ةسيقت هتبغر ىلإ مهضعب هباجمأف « قولخع نآرقلا نأب لوقلا ىلع ءاوقنل

 .نودقتعيام ريغ اوأوقي مو: ليوطلا نجسلاو قاهرإلاو تنعلا نورت لو. ًاداقتعاو

 دازو « كلذب نومأللا ةيصول كالذو قئاوأاو مصتعملا ةلذم لوط ةنتنلا كلت ترمتماو

 « ةنحملا هذه عفر لكوتملا ءاج- الو . ةلزتعملا ىأرك ةيؤرلا ىنن ىلع هاركإلا قثاولا

 ملو ةلزتمملا دهطضا هنإ لب« امم راجم ىف ىرجت ءارآلاو ؛ اه ريس_قخأت رودألا كرتو

 . ةيضار ةرظن مبلإ رظني

 مو.رصاعم زظن ق ةلرتعملا ةلزنم
 اهالكأ « نيودع نيب اوناكف . ةل زيعملا ىلع ةراغلا نوثدحملاو ءاهقن !| نش 1 /؟

 نوثدحما و ءاهقفلاو : ةرحان نم مبلكاش ىلع نءو ةمسجملاو ةيشملاو ةقدانرلا : ىوق

 املك ةلزتعملا ىلع ًاعدشت نيثدشا وءاهقفلا تالداجم ىف ىرّتل ثانإو . ىرخأ ةيحان نم

 معلا ذخأي نءو؛مالكلا ملع ناعذي لبثح نباو ىعفاشلا تعمس اذإو « ةقراب مهل تحال

 . امهءذب اودارأ مهتقيرطو ةلزتعملا امنإف « نيدلكتملا ةقيرط ىلع

 نومأملا اهزنأ ىبلا ةنحلا لبق ىتح ممل نيثدحملاو ءاهتفلا ةيهارك ىف رس' ٠١ نككلو
 اذهو « ةوادعلا كلت تدجوأف ترفاشت روهأ ةدع نأ ىل رهظي ؟ م.ئارآل ًاددأت

 : اهم ىشعي

 مركلا نآرقلا ناك دقل « دئاقعلا مهف ىف فادلا ةقيرط ةلزتعملا فلاخ ( أ )

 « ىلاعت هللا تافصةفرعم ديري نم لك ةنسلا ىلإو هيلإ اجلي فاسلا دنع دوروملا درولا
 اوناك ءهاوسل نونثمطي الو ء هريغ نع نوردصي ال « دئاققع نه هب ناعإلا بجي امو

 همهف اولواح , مهيلع هياثا امو . تانيب ىهو « باتكلا تايآ نم دئاقعلا نويهقي

 نيغتبم ريغ هلل روهألا اوضوفو اوةقوت مهلع رذعت نإو ء ءاريخ اه مهو هغللا بيلاسأب
 . . غيز ىف نيغأر رالو . ةنتق
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 «ةفسلف الو قطنم الو مولع لهأ اوسيلمهلصأ ىف مهنأل برعلل ًامئالم كلذ ناك دقو
 اوكحو : جيلا كاذ اوفلاخو ةل زتعملا ءاج ةفسلفلا مولع تعستاو مواعلا ترثك املف
 هانتكا ةلواحم ىلإ مهوّمع هرش_ مهقاسو « مهلحم ساسأ هولعج-و « ءىش لك ى لقعلا

 . رمآ لك
 اهوذلأب مل نيئدحماو ءاهقفال ةديدجم ةقب رط نيدلا ةسارد ق ديدملا جاهملا كالذ ناك

 ٠ ءوسلا ةلاق مب ع اوعاشأو 3 مهدقن فويس كنئلوأ مهلع درجف « نيدلا ةسارد ىف

 3 مهريغو ةيونثلاو ضناورلاو ةقدانزلا ةلداجمع ةلزيعملا لغش ( بر ب ذاع

 هتحاسأب دقملاتقلا ىف هبراخم ةقيرطي ذوخأم براخماوءلازللا نم عون ةلداجم لكو

 « همصخم ًارثأت» مصخلا لعجم نأ هنأش نم ثاذ لكو . هيهارمل سراد عهططخلل ف رعتم
 منإد « مس فلات. ريكفت نم ضعب ميلا ىرس دق ةلزيعملاف « هجهانم ضعي هنع اذخآ
 صقني أ« مالسإلا ند مهجر وأ مهتديقع ريغي نأ هنأش نم سيلو « ًايرهوج نكي
 هبارخإ ةميطم ىف جرب هلاقام ٠ نسحأ اهو « نيمجاهملا ةشقائم ى مهداهج نه

 لاعقلاطورشب ديقم هب طوب رم وهف ةكرع٠ ىف ًاميظع ًاودع لزان نم » راصتنالا باتكل

 ارو « هدوعقو هءايقو ةتاتكمو ةتاكرح ىف هودع حالي نأ هءزليو هلاوحأ بلثتو

 ىف رثثأت ودعللف ةلمجلا فو . راكفألا ةكرع« ىف كلذك « هليحو ودعلا حور هيف رثؤت

 اكش دق ةليانلا ضعب نأ ىح « هيف فيلحلا رثأت نم م لقأب سيل راكفألا نيوكت

 أذإ ورغ الف .داحلإلا ىلإ مهادأ ًاعاطقنا نيدحلملا ىلع در !! ىلإ ارعطقنا دق هباحصسأ نأ

 . « ةلداجملا هذ مرثأنل ةلزتعملا ضعب ءارآ ىف ًاذوذش تيأر

 اوناك نإو «ةصااخ ةيلقع دئاقمعلا ةف رعم ىف ةلزيعملا ةقيرط تناك (ج) 1/4

 هنورشي ىأر نب صوصتنلا رهاظ ىف فالخ ادب نإو « ًاينآ رق اصن اوفلاخم الأ نولواحم

 ةقيرطلا هذه نإو . مهمأر فلاخعالو هانع» نعجرخم ال ام صنلا اولوأ « هنوعرقي صنو

 ابملإ مهسعفد تانهلا نم رشك ى اوعقوشالذل .ةرعو تاوزن لقعللو « لقعلاب ةقثلا اهساسأ

 عيطع ىلاعت هللا نأب ٍلوقلا  مبمتأ نم وهو  ىلابحلا موزاك ةصلاخلا ةيلقعلا مهعزن

 : الئاق هلأس ىرعشألا نسحلا ايأ نأ موزللا اذه بيس ناكو « هءاعد باجأ اذإ ديعلل

 ؛هعاطأ دقف هريغ دا ر٠ لعف نم لكو.ةدارإلا ةقفاوم : لاقف 0؟ كدنع ةعاطلا ىبعم ام

 « هدارم لعف اذإ هدبعل ًاعيطم هللا نوكي نأ ىلصألا اذه ىلع كمزلي : نسحلا وبأ لاقف



 .0. !؟مام

 كلذ نع هلا لات « هل ًاعضاخن نوكي نأ ز ادب هديعل ًاعيطم نوكي نأ هللا ىلع زاج ولو

 . )١( ًاريبك ولع
 مبنأل ير رغ ةنللا لهأ نإ و : مهنمنأ نم ليذهلا ىنأ لوق ًاضيأ كلذ نمو

 كلذ قو « فيلكت راد ال ءازج راد ةرحتألاو « نيفلكم اوناكل نيراتخم اوناكول

 اذه نع عجءر هنأ طايحلا ركذو « فيلكتلا مزلتسي ال رايتخالا نأل « لمع ططش

 . (1)لرقلا

 سانلا ندب ريسيف ؛ مهضعب نم عي ناك ىذلا ىركفلا ذوذشلا نم عوتلا اذه لثمو

 . مهف ءوسلا ةلاق هعمو « م لك نع

 دنع ةريبك ةلزئم مهل تناك لاجءرنمنيريثك ةلزتعملا مصاخ (د) ل 8
 نم وهو ظحاللا لوق ىلإ رظناو « مهتءوصخن ىق مهمالك اوهزني لو « ةمألا

 نودلقي نيذلا مه ماوعلا م ثيدحلا باعصأو و : ثيدالاو هقنلا لاجءر ف مهتم

 « نآر ملا قهنع ىهنم لّثعلا ةجحس ىف هنع بوغ رم « ديلقتلاو « نورختي الو نولصمم الو

 نم ًاددع رثكأ مدحو جر اوحلا دابعف انم مابعلاو كاسنلا مهوق امأو امأو : لاق نأ ىلإ

 ةمعط بيطأو ين باعصأ مب :أ ىلع . ددع بنج قف جراودلا ددع ةلق ىلع دايبع

 لقأو«ةجهملل لذبأو « ةقيرط مودأو ًايز لقأو « ًاعرو قدصأو «بسكتلا نم دعبأو

 . ("): ًادهج-و ًادهز رهظأوآعنمو ًاعمج-
 ني رثكو بعشلا ةماع دنع ماقم ممل ةلاقألا كلت ظحاجلا مب يف لاق نيذلا ءالؤحو

 ممل ناك نإو«مهلع سانلا روهمجب فرص. ىف ًاببس رملا ن .عطلا اذه ناكف «هتصاخن نم
 . ةدرجملا قئامملا باللط دنع ماقم

 هيف نوخرفي ًاشع ةلزتعملا ق نودحب دادلسإلا ىوذ ن م نو ريثك ناكو - ١ك

 تارهاظ اذإ ىح نيملسملاو مالسإلا ىلع مهسد هيف نوقليو « مهمارآو ١ مدصاقع

 قارولا ىسيع وبأو مه٠ دعي ناك ىدنوارلا نباف « مهلع ةلزتعملا ماصقأ مهضا رغأ

 . ىدادقبلا قرفلا نيب قرفلا (1)
 ء ىدئوارلا نبا لع درلا ىف راستنالا )١(

 ٠ ظحاملا ةراتخملا لوسصفلا 49
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 ةمداه ءارآاوريظأ ءالؤهو « مجلإ نومتني اوناك قدللا لضفو طئاح نب دمحأو

 ةديقع داسفإل دوبلل رجؤتسا هنأب مهنا نم مهنم ناكو « ةيمالسإلا تاررقملا ضعبل
 مهعئانش روهظدنعمبلع اولصق نإو « مهرمأ لوأ ىف ءالؤه ءامنا ناكف . نيملسملا
 ماهتالاف ءارب مهنم مهمأ ةلزتسملا خوويش مسقأ نإوءهب اوخطلامشاشر مهلاني نأ ىف ًاببس
 '. ةءاربلا نم ناهذألا ىلإ قبسأ هنأل « اقلاع لاز ام

 قنتعاو مهرصانو ةلزعملا عياش نم سابعلا ىب نم ناكو (و ) - 11/1/
 نيدحماو ءاهقفلا ىذآف « اهقانتعا ىلع سانلا لدح نأ دارأف « الا بصعتو ؛ مههاذم
 ءايقفلا كمل وأ ريص دّقلو « كالذ ىلإ انرشأ دقو « اوريصف ةنحما مم لزتأو « مهالتباو

 ل مه َْق الايو ةلزيعملا لع ءايقتألا كناوأ مالا تعجءرف 4 ةنخلا هذه ببس

 « لئاسر ىف هنع عافدلاب ءالبلا كاذ لازنإ' ديأ نم ةلزتعملا نم ناك هنأ ًاصوصخو
 : نيثددلاو ءاهقملل ءافلدلا ءاذيإ ريرعلا ف طظحارللا لوق كلذ ندو

 سيلو « ةمهتلا لدأ الإ نحت« ملو  ةجح هانعسوأ نم الإ رفكن مل نحتف : دعبو »

 لك ناك وللو « راتسألا ثاته نم نينظلا ناحتما الو ؛ سسجتلا نم مهملا فشك

 ًاعبتت سائلا دشأو سانلا كتهأ ىضاقلا ناكل ًاسجن ناحتما لكو اكته فشك

 :)١(. ةروعل

 اهنأش نم ءاجمود ءانعر ةوقلا نأ 4 موت رمأ ةوقلا أهرصانت ىلا ءارآلا مازملا نإو

 ؟ رو.ألاه راع سكعتتهديبأت ق ةوقلا ىلع دمعي ىأر لكو«ةدادلا ىلع جورخلاو ططشلا

 ةرصنلا ىف جاتحا ام للدلاب ايوق ناكول ذِإ « هلئالد ةوق ىف نوننظتي سانلا نأل
 . 5 2 لإ

 : مه نثدحلاو ءاهقفلا ماهتا

 دمحأ لثم رشعاو ؛ ظحامملا مالك ىلإ تيأر امك ءاهقفلا ةلزتعملا مهما ل

 ةلزتعملا ماما ناك دقو ؛ هام ماهمإلا درينأىرورضلا نم ناكف و هنيد ىف امهم لبتح. نبا

 نأ دب ال ناكف « ةيسابعلا ةلودلا ىف ةوق مهل تراص نأ تقو نم نيئدحملاو ءاهقفلل

 ٠ اسال ةراتخملا لوصفلا (1)

 ( بهاذملا خيرات 4م)
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 لكب ةازئل انوثداو ءاهقفلا مهنا اذاو « هدوجو تقو ن٠ هلثم ماتالا در نوكي
 « ةقدانزلا نم مهدع ةفينح» ىلأ بحاص فسوي ابأ مامإلا نأ ىح .٠ ةينيد ةجيرحا
 نشحلا نب 0 مأع ءالاو ؛ مهداهذ لوبق مدعب ايتفأ لق ىعفاشلاو كلام مامإلاو

 نم ىلإ ءوسلا تالاق» ترسو«هتالص ديعب ةلزتعملا فلخ ىلص نم نأب ىفأ قايبشلا
 , تامرجملا كاهناو « قىسفلاب مهومهعأ ىح مالعألا ةمئألا ءالؤه ىلإ ىمتني

 ىريو ةرتئاهملا ىلإ ىدؤت نأ دب ال ةاحالملا ىلإ ىدؤت ةموصخ لك نأ حلا فو

 ةثعبتم نكت مل ةلزتعملا ىلإ تهجو ىلا مهلان ريثكو « لطابلاب و قحاب همصخ مصخلا

 «بصعت لكو « اهعئاد ىأر ا بصعتلاو ؛ اهنعاب زيحتلا ناك لب . زيحتم ريغ رظن نع

 - اوباصأ وأ اوتطخأ_ةل زئعملا نأ كشالو«هيحاوت نم ةيحان كاردإلا لخادم كيسي

 3 مالسإلا نعدهي اوعفاد اءوءهيلإ اوعد ايف باوث مهو ؛ - طخ نيدلا نع اجرح مل

 ىلع نيدار ةيمالسإلا راطقألا ف لصاو عابتأ قرفت دقف . لمضف ةقباس كالذ ىف محلو
 قداصي « ةقدانزلا ىلع ًابرح « لصاو » بحاص ديبع نب ورمع ناكو « ءاوهألا لهأ
 ملع اماف ٠ رعاشلا درب نب راشبل ًاقيدص ناك دقل « ىوملا لدأ مصاخعو « قحلا لهأ
 كعب لو اه ىنف ( دادغب نه هيفن ل ىعسي نأ ٠ نم ةقادصلا كالت هعنع مل ةقدنزلا هنم

 هيف لاتو ء ًادذهاز ناك دقلو . روصنملا رفعج ىأ دهع ىف ورمع ةافو دعب الإ اهلإ

 . ا( نيثدحاو ءاهقفلا دابع ةماع ةدابعب قت هتدابع نإ » : هأ ًايصعتم لحوم

 ناك اك دقلو“ ايندلا ىف ةداهزلاو ةدابعلاب اومستا ةفئاط مهلايجأ ن «٠ ليج لك ف ؛ ناكو

 واانأ ىورب © ةجااللا ةدش عم ةلودلا لام نم ذحألا مدع ىلإ هده ْز هعف دي نم مهم

 لوم اك ءاشضقلا ةلزتعملا ىأ ىنامصأ لوت ملل : هريزو داؤد ىنأ نب دمحأل لاق

 « رشي نب رفحج اذهو«ءكالذ نع ن وعنتع كيادصأ نإ نينمؤملا ريمأ اي: : لاققف : مه ريغ

 ىنأف «تنذأتساو ىسفني هيلإ تبهذف « اهلبقي نأ ىلأف مهرد فالآت ةرشعب هيلإ ثهجو

 2 كلتق ىل لح نآآلا : لاكو« ىهجو ىف هفيس لسف 2 .نذإ ريغ نم تلخدف ىلا نذأي نأ

 هيلإ لمح اذه ارفعج نأ بيرغلا نءو . هلثم ءاضقلا ىلوأ فيكف ء هنع تفرصناف
 لبقتو هرد فالآ ةرشع درت فيك : هل ليقف « امهلبقف نيمخرد هباحصأ ضعب
 « امهببلإ ىجاخل نيمهردلا نيذرم قحأ انأو . ىه اب قحأ ةرشعلا بابرأ : لاقف نيمهرد
 هنظا ناطاسلا لام ىق هبتشا « ةيوق سفن هذهف . ةلأسم ريغ نم ىلإ هللا اميهقاس دقو

 . ًاييط الالح نيضرد لبقو « ءاطعلا ضفرف ةللغا قرطل | ريغ نم عمج هنأ



 ةلزاعملا تارظانم

 اوناكأ ءاوس « مهموصخ مم ةلزتعملا تارظانم نم مالكلا لع نوكت - 4

 ىاالسإلا ركفلا اواغش « ىحرلا بطقو « ةرئادلا زكر» مهف «ةيديرتاملاو ةرعاشألا

 تبراشتو « ءاملعلاو ءارزولاو ءارمألا ى دلاجي ايف تمحدزا نينرق وحن مها رظانع

 4 ةينانوي وأ ةيسراف ة ةئف رد نيز قو 4 ةئالسإلا ركفلاءادصأ انف تبواجتو؛ءارآلا ابف

 « اصاخ ًانول مط تاعج صاوخم اوهدتاو تاز مطدج ىف ؛ اوزاتما دقو: ةيدنه وأ

 تفلاقثو : اهطاينتساق رط تثيايت نإو نيدلا 4 !! اعد امتع امس امج َْق فلي ال ةصاخ ةلمو

 حض وأ ىو ث ةيمالسالا ةمآلا رده | جب 26 مه رغ تامدشم نع طاينتسالا ُُق ممامدقم

 00 قأي ام ةرظانلاو ثحبلا ىف مازيمم

 تزوو بيقنتو ثحب ريغ ن٠ مه ريغ عابتا نع موعانتما و ديلقتلا مييناجم ) أ (

 مل كالذا و« لئاقلل الةقرةدالو اوس كا الءا رآلل مهدنع 8 اريحالاو 3 رومأللا ةسافممو ةلدألل

 ام بلاطعم فلكم نمؤم لك نأ املع نوريسي ىلا مه“ .دعاقو . اضعب مبضعي دلقي

 لإ ميقا رفا ُْق بيلا وه كلذ لعلو . نيدلا ا ُّى هداررجلا هيلإ هنداوي

 : ةرثك قرف

 ,بهذملا اذه لاجر رهظأءادعنبلصاوءارآ اوراتخا نيذلا مهو « ةيلصاولا » ان

 . ىناثلا نرقلا قةلزتعملا خيش. فالعلا ليذحلا ىلأ باعصأ مهو « ةيليذملا» اهنعو

 3 فاعلا ليذملا ىأ يمات ماظنلا رايس نب مهاأربإ عابتأ مهو « ةيماظنلا 0 اهمو

 . طئاحن نب دمحأ بادك بأ مهو « ةيطئاخلا م اهبندو

 . رمتعملا نب رشب بامصأ مو « « ةيرشبلا » اهو

 . ىملساا دابع نب رمعم عابتأ مهو « « ةيرمعملا املعو

 بقلملا ىمو٠ ىنأب ىتكملا حيبص نب يسيع باحصأ مهو « « ةيرادزملا» اهنمو
 . رادزملاي

 . ىرذلا سصرشأ نب ةمام باعصأ مهو « ةيماعلا د ابمءو

 . ىطوفلا رمع نب ماشه بامصأ مهو « « ةيءاشحلا » اهنمو



 هس ا"# ل

 هيدأ عم ناك دقف « رومماملا بيدألا ظحسا يلا بارصأ مهو ؛ « ةيظحاملا و اهمو

 . ايل زعم ًاملاع

 . طايخلا نسحلا ىأ بارصأ مهو ؛ ةيطامخلا و اهو

 ىرعشألا نسما ىنأ ذاتسأ ىابحلا ىلع ىلأ بامصأ مهو « « ةيئابللا » اهنمو

 . ثلاثلا نرقلا ىف ةلزتعملا خيش ناك ىذلا

 خيش ىلايبلا ىلع فأ ن ؛ مالسلا دبع مشاه ىلأ باحصأ مهو « ه ةيمشبلا ؛ اهبنمو

 .و ةيئايحللاو

 ن٠ اوذخما «.دئاقعلا تايثإ ىف لقعلا ىلع مهداهعا ميصاوخخ نمو (ب)

 مهفرعم نكت ملو 3 هتداجب نع جورخلا ىلإ ططشلا مب بهذي ال ىح « ًاددم نآرقلا

 . ايف هي نوجتحم الو دئاقعلا ىف هب نوذخأي اوناكام مهنأل « ةريبك ثيدحلاب

 تمجرت ىلا ةيلقعلا مولعلا نم ذخألا ىلع ممل ًائعاب لقعلا ىلع مهداعا ناك دقو"
 ةجحلاب نحالا ىف مهدعاسي ام ابنه اولانو « مولعلا كلت ىف مهسب اوبرض دتف « مهرصع ىف

 . موصللا ةعراقمو
 ؛ مهمنالي امتل زتعملا ءارآ ىف اوأر ذإ: ؛ نيف سلفتملا نم نوريثك اذهل مهلا مهنا دقو

 « ابلع رطيست ىبلا هيزئتلا ةركفو « اهاظت ى ملا ةينيدلا حورلا نمب ةعماج تناك اهنأل

 ن٠ نورشت اهاجر نيب ناك كاذلو « ةيلقعلا ةمبألا ىضرت ىبا ةينسلفلا ر اكفألاو

 . نيمهافلا ةفسالفلاو « نيزرملا ءاملعااو نيزاتمملا باتكلا

 ءايطخخ الاجار نحيي ناك ديتف-؛ نايبلاو نسالاب اوزاتما دقو (ب) ١

 اوسردو؛هقرط اوريو « هنينافأ اوذرعف « لدتللاب اوسرم دق نورظانمو « عقاصم
 « مهريبك ءاطع نب لصاو اذهو «دصاقملا مبلع نووليو موصنلا نوعرصي فيك

 نب ميهاربإ اذهو . لاجترالا ىوق « ةبدبلا رضاح « سوفتلا رطاوخم ملع بيطخخ

 ناهع وبأ اذهو ءآارعاش ًابيرأ ناسالا داح اغلب ًايكذ ناك «مهحخويش نه ماظنلا رايس

 هبياخ ء ظحامللا نامع وبأ : ىباصاا ةرق نب تباث هيف لوقي ىذلا ظل ورمع

 قاع ناب و ىجح م ا ثإ نيثدصحتملا هردمو غ نيماكتملا خ حشو نيملسملا

 هبتك 8 برعلا ناسا[ بدألا خيش ؛ ؛ لديلا ف ( ماظنلا و عراص رظا كإو « ةغاللا

 هل ضرعت الو ءافنآ هاشر الإ عزانم هعزان ام « ةرمثم نانفأ ةلئاسعو ؛ ةرهاز ضاير

 ؛ ءاقيتسا عضاوتلا هل مدق الإ ضرعتم



 ا

 : تا رظانملا ىف ةلزتعملا ةموصخ

 اواداجرو(1) . عدبلا لدأو ةيرللاو ةيونثلاو سوجملا ةلزتعملا لداج(١) - 17
 عم مملدج ىف نآلا ٍلكتنو « ةيديرتاملاو ةرعاشألا اولداجو () . نيثدحا و ءاهقفلا
 « نآرقلا قادت ةبسنلاب نيثدحملاوءءاهقفلا عم مملدجو « رافكلاو عدبلاو ءا رهألا لهأ

 : مههاذم

 / : رافكلاو ءاوهألا لهأ عم مهدج

 سدناو ةقدانزلا رّثك ةيسابعلا ةلودلا ردصو ىودآلا رصعلا رخخآ ىف : انلق -
 داتحأ اهعمو « اهريغو ةيسرافلا تانايدلا مه.ولق ىف نولمحم اوناك نم نيملسملا نيب

 ع ًارطخ مظعأو ةباكن دشأ اوناكف  وحنلا كلذ ىلع مهلج ناك دقو . مهم سرت
 اًوظ ناذإ٠ لك ىف مدوعراصو « ةلزمملا مط ىدصتف « مهم ساتلا ضعب رارعغال
 ًاهجو نيروتسمل ارمغ نيزرابلا ةيرهدلاو ةيونثلا اوقال مث . هيف مالسإلا نوبراح مهعأ
 نءو «هسفنب عفادو  اهف ةقدانزلا ةبراحن راصمألا ق هباحصأ لصاو قرف دققف . هجول
 نيب عمج ىسراف بهذ» ىهو ؛ ةيوناملا » ىلع درلل « ةلأسم فلأ و باتك هتافلؤ»
 .٠ هدعب ن“ هؤافلخ لعف كتالذكو (' ةيسوجملاو ةيحيرسملا

 اهوبستكا عانخإلا ىلع ةردقو نايبو ةحاصنو 2 ليلد نسحو ةوفب مهدج ناكو

 اوناك نيملسملا رغ ن4 مههوصخ ضعب نأ ىح 2 لاديلسا مهس راممو مههوالع نم

 ىلع مسأ فالعلا ليذملا ايأ نإ : ةلزتعملا وخرؤم لاق دقلو . مهشقانم دعب نوملسي
 وعدي ام ةوقو ةرظانملا ىف هتعاربو هقذ4لسوجملا نم لجر فالآ ةثالث نم رثكأ هيدي
 . هيلإ نوعليام فعضو هيلإ

 نأ ند ىوريام امو © تاشقانملا هذه ضعب نع ىور ام راضتنالا قف ءاج دقو

 : ابصت اذه « ىلزع٠و و )١( « ىونام» نيب تلصح ةشقانم

 سوجملا لكك اوناك دتو ةينارصنلاو ةيسوجملا نم اوذشأ « سوما نم ةفئاط ةيوناملا (1)
 ٠ ةملظلل ره اهلإ رشلل نأو « رونلا ود اهلإ ريخلل نأ نردقتي
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 رونلا نم وهو ريخ قدصلا نأو « ناداضتم بذكااو ملا نأ معزت ةيرئاملا نإ

 .٠ ةملظلا نم وهو رش بذكلاو

 بذك الوق لاق ناسنإ نع انوثدح ( ليثملا 5 ومات ) ماظنلا مهاربإ لاك

 لعف ام ىلع كلذدعب مدن نإذ ماظنلا ىهاربإ لاق . ةملظلا : اولاق ؟ نذاكلا ن هع هيف

 دنع اوطلتخاف ؟ تبذك دق لئاقلا نم تأسأو تبذك دق : لاقو « بذكلا نم

 تيذك 5 لةلئاقلا وه رونلا نأ معز نإ : ماظنلا لاقت « نواوتي اءاوردي لو ع« كلذ

 نه ناك دف 4 ش بذكلاو 4 هأاق الو هنم بذكلا عقي مل هنأل : بنك دقذ تأسأو

 دقف تأسأو تبذك دق تااق ةماظلا نإ مماق نإو ٠ مكاوقا مده اذهو ؛ رش رولا
 آرحخ نااتْحع اهو بذكو قدص ةملظلا نء ناك دقف « رخ قدصلاو « تقدص

 . عطقني ىحم شقانملا ىلع قيرطلا طخأو « يقتو ءارقتسا ةشقاملا هله ن* ىرثو

 نب حلاص نبو اذه ماظنلا ناب ىرخأ ةيداوع نوولا حارس بحا ص ىكحيو

 اص نإذ «ءايشألا ق قئاقح كيو: ءىش لك ىف ثاشي ًايئاطسف وس ناك ىذلا سودقلادبع ,

 ثدح مالغ ودو هعم ماظنلاو « فالعلا ليذهلا وبأ هبلإ ضف . دلو هل تام دق اذه
 ىردأ ال : ليذهلاوبأ هل لاقف « ًاقرتحم ىئاطسفوسلا هقيدص ليذملا وبأ ىأرف «هل عرتلاك
 ةيدنع نم هرثأ دمتس امبلك نأ ىأ) عرزلاك كدنع سانلا ناك اذإ ًايجسو كع ريل

 عزجأ امنإ ليذحلا ايأ اي : حااص لاقف ( هتقيقح ىف كاشي هنأل هتقيقح نم ال نانإلا

 باتك لاق ؟كرك كشااباتكامو : ليذهلا وبأ لاتف « كوكشلا باتك أري مل هنأل « هيلع
 مهوأي ىح نكي مل اهفو ؛ نكي مل هنأ مهوتي ىح ناك ايف كش هأرق نم ةهتحعض و

 نإو تع ىل هنأ ىلع لمعاو « ثانيا توه ىف تنأ كشف : ماظنلا لاق « ناك هنأ

 . «هأرق دق نكي مل نإو « باتكلا اذه أرق هنأ ىف ًايضيأ كشو . تام

 ةعس نم مه ناك ةلزتعملا كلئاوأ نأ ىلع لدت اههابشأو ةرمخألا ةصقلا هذه نإو

 نيذلا نيماسملا ريغ نيبو مهب ةدوم اودقعي نأ هب مبلكمأ ام ردصلا ةباحرو قفآلا
 عسنت ءاملعلا قالحأ كلتوع مهفارحنا اوفقي نأ اهدار نيذلا نيفرحنملا وأ ميم واداحي

 . لريسلا ءاوس هللا ميل ىبح هاقتعالا ف موفلاع ةداومل مه رودص

 ةل زيعملا ناب ترج تاشقانم لجسن نأ ريغ نم ماقملا اذه كرش الو هس 6

 : اهببضعب كيلإو 3 نيدت رملاو ةقدانرلا نيبو
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 : قاسارخلا دترملل نومألا ةرظانم

 « انباحصأ : هاوقي ةلزم للا نع ريعي ناك كلذلو « ًايارّرعم نومأملا ريتعي - 4

 ىح هيلإ لمحف « ىلاسارتخخ هدهع ىق دترا دقو : مهجاهنم ىلع هترظاتم تناك اذهلو

 : ةينآلا ةشقانملا ترجو « هافاو

 كلبقأ نأل «٠ قع كاتنأ نأ نء ىلإ بحأ قم كييحتسا نأل : نومأملا لاق

 تنكوفءإ ًاينارصن تنك نأ لعب لم تنك 5 مهلا كعفدأ نأ نم ىلإ بحأ ةءارعلاب

 انع تعجر نأ ثبلت م مث « سنا هب تنك امم تشح وتساف« لوطأ كمايأو حيتأ اهف

 ثافلإ نه تال راص ىذلا ءىشلا نه كشحوأ ىذلا ءىشلا نع ان ريخف « ًارفان تنكو

 نمضيرملاو « هب تللاعت ثاثاد ءاود اندنع تدج-و نِإف « لوألا كسنأو 2 مرددقلا

 ترذعأ دق تنك ءاودلاانع ابن وءافشلا كأطخخأ نإو . ةرواشملا ىلإ جاتحم ءابطألا

 كفن ىف تنأ عجرآ وأ ءةعب رشلا مكحي كاتلتق كانلتق نإو ةمنالب كسفن ىلع عج رث و

 لوخدللا ف لع رفق لو © دامجا قلق رصقت م ثانأ ملعتو . ةقثلاو راصيتسالا ىلإ

 . مرخلا باب ىف
 . مكيب فالتخالا ن ٠٠ تيأر ام ةرتك ىنشحوأ : دترملا لاق

 ءرئانبلا ربك و « ناذآلا ىف فالتخالاك اهدحأ « نافالتخا انل : ثومأملا لاق
 هبشأ امو ايتفلا هوجوو «قيرشتلا رّبكتو؛دايعألا ةالصو « دهشتلا ىف فالتخالاو
 ىننم نذأ نف « ةنحملا ند فيفخحتوةعسوتو رخت وه امنإ فالتخاب اذه سيلو «٠ كلذ
 « نويياعتي الو نورياعتي الءبوحم مل ىدارف ماقأو ىنثم نذأ نمو« رثؤي مل ىنث» ماقأو
 ليوأت ىف انفالتخاوحنك رخآلا فالتخالا و . « ًانايبت كاذ دوشتو ًانايع ثالذ ىرت تنأ
 انقافتاو « ليزنتلا لصأ ىلع انعاجإ م« « انيبن نع ثيدحلا ليوأتو « انباتك نم ةيآلا

 باتكلا اذه هلجأ نه تركنأ ىبح اذد كاشحوأ ىذلا ناك نإف « ريخلا نيع ىلع
 ىلع ًاقفتءنوكي اك هايوأت ىلع ًاقفتم ليجنإلاو ةاروتلا عيمج ظفللا نوكي نأ ىغبني دقف
 ىغبنيو تاليوأتلان .ء ىث ىف فالتخا دوبلاو ىراصنلا عيمج نيب نوكي الو « هليزنت

 لجو ءهبتك لعجمنأ هللاءاش واو ءاهظافلأ ليوأت ىف فالتخاال ةغل ىلإ الإ عجرت الأ كل
 ايندلاو نيدلا نءآئيش رن مل انكاو ء لعفل ريسفت ىلإ جاتحم ال هاسر ةثروو هئايبنأ مالك
 ةقباسملا تبهذو ةنحناو ىوابلا تطقسا كاذك رءآلاناك واو ةبافكلا ىلع انيلإ عفد

 . ايندلا هللا ىب اذه ىلع سيلو «لضافت نكي حلو : ةسفانملا :
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 نأو « هدبع حيسملا نأو « دلو الو هل كثال ؛ دحاو هللا نأ دهمشأ : دترملا لاق

 . ًاقح نينمؤملا ريمأ ثانأو « قداص دبع

 : نشفأآلا ةك احم

 اهنأل ىرطلا ريرج- نبا خيرات ىف تءاج. امك ةكاحما هذه انه تبثن ب 185
 اهلمج«ق امنالو“ اهواوت نيذلا مد ةل زيعملا نألو 4 4 مالسإلا ءادعأ ةكددي ناك ام روصت

 كلذ عمو . دئاقلا ةبترم ىلإ ةلودلا ى ىلصو لجمر لاح نع ةفشاك ةرظانم تناك

 . هلمع هنع فشك نإو هلوق ىف هيدبي الو رفكلا هسفن ىف ىخم رمتسا

 رايدلا نم قرشلا ىف ترس ىلا ةقدنزلا نع ًايش ركذن ةكااحلا درس لقو
 مانصألا دابع نيبو« ىسرافلا كالا تدا رأ ىلا ةيسزافلا تاعاملا نيب رس ةيءالسإلا
 ترئاغتو «ةيمالسإلا ةلودلا لخخاد ىف ةينيدلا ميمدابم ءايحإ اودار ُ نيذلا قرشلا ف

 نع اوزجنع لقو هرون ءاغلحإل امتاكرأ مالسإلا ضوق ىلا لوذلا هاه لقي نم ةرهطا

 بواقىدتوق فاعضإ ىلع اوامعي نأ الإ يبي ملف؛ةوقلا قير ا نع ميدقلا مهكلم ةداعإ
 ءىدابم رشن ىلع اوامع سرفلاف « مهيب ١ رشنو ةعدقلا تانايدلا ءايحإو « هلهأ
 رشنو. .ةيدنهءارآ ضعب ارو ةيسوجم ءىداي»و ةيوعيسمءىدابم نب ةعمادلا « ام:

 « ناصيد » ءىدابمو ةوقلا ىلإ تعدو « ةيسوجملا تمظن ىلا  تشدارز » ءارآ

 ىلإ ىرت تناك ىبلا «كدزه» ءىدابم ءايحإ ىلإ ارهجناو « امهريغو «نويقرءدو

 ةلودلابيرخت كالذب اودارأ« طق ءىنغب ًاصتخم دحأ نوكي الو ءاسنلاو لاودألا ةيعويش
 « ىرتللا كلباي » رهظ دقو.اهف رشتنا امدنع سراف رايد بهذملا برخ اك ةي ءالسإلا

 مواقو« فرسلاب هموامف « نوعءألا رصع ىف رهظ دقو « هرشنيو بهذملا اذه ىلإ وعدي

 كلملا ديع نب دمحم و لاثمأ ةلزتعملا نم هباحكأ هعمو وه اهالوت ىلا ةلداجملاب ه ريكفت
 ق ناطلس مه ناك ن يذلا هل زيعملا رايك نم م مه ريغو « داؤد ىأ نب دمحأ» و ؛ تايزلا
 6 رب ه نب رفعج» »و © 6« رمتعملا نب رشب » لاثمأ ناطلس مهل نكي أ « ةلودلا

 ش . مهريغو , ظحاطلاو و

 «فيسلابمرخلا كاباي عابتأ لتاقي نأ هدعب نع مصتعم ا هانخأ « نومأمللا ىصوأو
 وهو(نيزاتمملاهداوق مظعأ نم ٠ ًادئاق اذه ثابابل درج'و « ةيصولا مهتعملا كفن دقو

 . هيلع ىضفق ىبح. اذه هلتاقف نيشفألا
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 ةينثولا نطبأو مالسإلا رهظأ لب « ًايمؤم نكي مل اذه نيشنألا نأ بيرغلا نمو

 « هرصن دعب مكوحدقو « مالسإلا لبق دنق رمس لهأن «نب ريكألا نيدو هتيد تناك ىلا

 ةوقو؛ةجسحلا فشكوءةرظانملاب اوسرمت نيذلا ةلزتعملا نم نانثا اهالوت امك هتك اح هذهو

 :ابصن اذهو ىرل هلدلا رارج نبإ خيرات ف تءاج امك ةك املا ىذ ىهاهو لالدتسالا

 هوجمولا ن* موق ريقحأت 3 ديدشلا ندا ف دعب نكي و نشفألاب ىقأ امال

 دمحم هل رظانملا ناكو «بتارملا باصأ نء كرمي ملو « هيلع وه ام نشنألا تيكبتل

 « « ناتس ربط » بحاصو رايزاملا » اورضحأ ن ءبذلا ناكو : تايزلا كلملا ديع نبا

 دفسا لدأن ٠ نالجءرو (؟)دقسأا كواع دحأوهو « شكرتنبتابزرملا» و(١)؛ كبوملاو و ا

 ؟ امكتأش ام: كالا دبع نب دمحم امل لاقف ةثر بايث امهلعو نياجرلاب كلملا دبع اعدف

 . محللا نم ةيراع ىهو « اهروهظ نع افشكف

 ؟ نيذه فرعت : نيشفألل كلا دبع نب دم لاقف
 تبرضأ « ةئسورشأب ًادجس٠ اين مامإ اذهو نذؤ٠ اذه معن : نيغفألا لاق

 موق لك كرتأ نأ ًادهع دنساا كال نيبو ىنيب نأ كلذو « طوس فأ امبيم دحاو لك
 « ةنس ورك ؛ لحأ» مهءانصأ هيف ناك تيب ىلع ناذه بئوف « هيلع مه امو . مهنيد ىلع

 موقلا امهعنهو امبع لع اف اذه ىلع امهبرضف « ًادجس» هاذختاو مانصألا أجم رخأف

 . مهعيب نم

 ؟ هللاب رفكاهيف جابي داو رهوجلاو بهتلابهةيز كدنع ب اتكام : « دمحم و لاف

 تركذ امو« مجعلا بادآ ن ٠ بدأ هيف « ىنأ نع هتثرو باتك اذه : نيشفألا لاق

 ملف ؟إ < هتدجاوو « الذ ىوس ام ك رتأو بدألاب هنم عتمتسأ تنكف ؛ ع رفكلا نم هيف

 باتكو ةنءدوةارلك باتكك « هلاح ىلع هتكرتف « هنم ةياحلا ذخأ ىلإ ةجاحلا ىنرطضت

 . مالسإلا نع جرخم اذه نأ تننظ اف « كازنم قف كدزم

 « اهاكأ ىلع ىنامحمو : ةقونألا لكأي ناك اذه نإ : لاقف « ذبوملا مدقت 9
 برضي ءاعبرأ مويلك ءادوس ةاش لتقي ناكو « ةحويذملا نم ًامحل بطرأ اهنأ معزيو

 تاخد دق ىلإ :اءوي ىل لاقو ءاهمحل لكأيو « اهفصن نيب ىشع مث“ فلاي اهطسو

 )١( سوجملا هيتف وه : ذيوملا ٠
 ) )0دنقرمسب نكامأ «



 هم اما

 « لعنلا تسيلو: لمجللا تبكرو تيزلا تل 5 أ ىح « ههركأ ءى * لك ىف مرقلا ءالؤ
 : « نيتمم مل هنأ نع ةيانك » ةرعش . ى؛ ٠ طقست مل ةباغلا هذه ىلإ ىفأ رب مَع

 ناكو 1 ؟ هئيدؤ وه مث مالكا ادم . ملكتي ىذلا اذه نع ىنرمخأ : نيشفألا لامتف

 ؛ ( لكوتملا ةهعف الإ مسي ملو « هتيسوجم ىلع كاز ام وما

 ال ا: اولاق

 . هنولدعت الو هب نوقثتال نم ةدابش مكاوبت ىعماف : نيشفألا لاق
 اهم ىلع عل علطتن ةوك وأ باب كازو ىل ثم نبب ناكأ : هل لامف يوما ىلع لبقأ مث

 ل رخأو ىرب كنبأو لزم ثادأ تنك ى ميلفأ : لاق .ال : لاق ؟ ىرابشأ فرعتو
 « ٌانيد ىف ةقثلاب تسلف : لاق . معن : لاق ؟ اهلهأ ىلإو ابلإ ليم ةيمجعألاب
 . كيلإ هترركأ ًارس لع تيشفأ ذإ « كدهع ىف مركلابالو

 . « شكرت نب نابزرملا » مدقتو « ذبوملا ىحنت مث
 ؟ اذه فرعت له : نشفألل اولاقن
 . معن : لاق ؟ اذه فرعتأ : نابزرملل ليقف . . ال : نشفألا لان

 ! نايزرملا اذه : هل اولاق ٠ نشنألا
 ؟ هومتو ثاسفن نع عفادت فرك قرم اي : هل نايزرملا لاق

 ؟ لوقت ام ةيحللا ليوط اي : نيشفألا لاق
 ؟ كتكلمم لحأ كيلإ بتكي فيك : نابزرملا لاقن
 . ىدجسو ىلأ ىلإ نوبتككي اوناك اك : نيشفألا لاق
 ١ . . . لقف : نابزرملا لاق
 ٠ . . . لوقأ ال : نيشنألا لاق

 ؟ ( ةينيسورشألاب ) اذكو اذكب كيلإ نوبتكي اوسهلأ : نابزرملا لاقف
 . ! لب : نشفآلا لاق
 نبا نالف هدبع نم هلإلا ىلإ ةيبرعلاب هريسفت سيلفأ : نابزرملا لاق

 ! ؟ نالن
 لب : نشفألا لاق

 تيقبأ اذاهف ٠ اذه مهل لاقي نأ نولمتحم نوملسملاو : كلملا دبع نب دمحم لاق

 ! ىلعألا مكبر انأ لاق نيح نوعرفل
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 « مالسإلا لخدأ نأ ىل_ة ىلو « ىدجو ىبأل مو لا ةداع هذه تناك : نيشفألا لاَ

 . عبّتعاط ىلع دسفتف ؛ مهنود ىسفن عضأ نأ تهركف

 هللاب فلمن فيك ؛ رديح اي : نيرضاخلا نه بعمص٠ نب مهاربإ نب قاعبإ هل لاقف

 نوع رف ىعدا !:ىعدتتنأو ؛ نينلسملا رج كيرجنو « كليم قدصو © كقدصتف انل

 . ناتسريط بحاص رايزا» مدقت م

 ؟ اذه فرعتأ : نيشفألل اولاقف

 : اولاف : نيشفألا اذه معن : لاق . . . اذه فرعت : رايزاملل اوااقف ء ال : لاق

 . رايزاملا اذه

 . م. نآلا هتفرع دق : لاق

 ؟ هتبتاك له“ : اولاق
 . ال : لاق

 ؟ .كيلإ بتك له رايزاملل : اولاق
 1ذه رصنينكي مل هنإ : رايهوق ىتنأ ىلإ نشاخن هوحنأ بتك معن : رايزاملا لاق

 دقلو : هسفن لتق هقمحم هنإف كاباب امأف . كباب ريغو ك ريغو ى ريغ ضيبألا نيدلا

 مف تفااخ نإف « هيف ة عقو ايف هالد نأ الإ هفتح ىأت « توملا هنع فرصأ نأ تدهج

 تهجوذإف ء سأبلاو ةدجنلا لدأو ناسرفلا يع٠و ىريغ هب كانوعري نم موقلل نكي

 ةل زعم ىرعلاو « كارتألاو ةيراغملاو برعلا : ةئالث الإ انبراح لوسأ قبب مل كيلإ

 ىبعي بائذلا ءالؤهو « سوبدلاب هسأر برضا م 2 ةرسك هل حرطا 2 بلكلا

 ىه امإ « «كارتألا» ىنعي « نيطايشلا دالوأو . سأر ر ةلكأ مه امنإ ( ةبراغملا)

 دوعيو . يه رخخأ ! ىلع ىلأتف ٠ ةلوج ميرلع لوحلا لوجت مث « مهءاهس دفنت ىح ةعاس

 ا . مجعلا هيلع لزي مل ام ىلإ نيدلا

 تنك واو« لع بجنال ىوعد ىتنأ ىلءو هيخأ ىلع ىعدي اذه : نيشفألا لاقن

 ترس: اذإ ىأل «ركئتسم ريغ ناك ىبيحاني قثيو هليمتسأل هيلإ باتكلا اذبم تبتك

 ىظحأل ةفيلخللا ىلإ هب ىلآو هافقب لحشال هرصنأ نأ ىرخأ ةليخلاب تنك ىديب ةقيلدلا

 . ةفيلذلا دنع رهاط نب هللا دبع ىظح انك هدنع هب

 . «رايزالا» ىحن م



 همس ]590 ا

 .. لاق ام مهاربإ نب قحإ لاقو « لاق ام ىشكرلا نابزرملل نيشفألا لاق املو

 هعضت الفكديب كناسايط كو هللادبع ابأ اي : اذه لاقف « نيشفألا داؤد ىل نبا رجز

 . ةعاج هب لتقت ىح كقتاع ىلع

 . تنأ - ناتمع ىأ - رهطم أ : داؤد ىنأ نبا لاقف

 2 . ال : نشفألا لاقت

 . مالسإلا مامت هبو كلذ نم كعنم اف : داؤه ىأ نبا لاقف

 ؟ ةيقتلا لاعتسا مالسإلا نيد ىف سيلأ : نيشفألا لاقق

 . ىلب : داؤد ىأ نبا لاق

 . تومأف ىدسج» نم وضعلا كالذ عطقأ نأ تفخ : نشفألا لاق

 برحلا ىف نوكت نأ نم كلذ كعنع الف فيسلاب برضتو حممرلاب نعطتتنأ : لاق

 . ةفلق عطق نم عزحجتو

 ءىش اذهو « تعقو اذإ اهبلع ريصأن ىنينعت ةرورض كلت : نشنألا لاق

 . مالسإلا ىل اع جورخلا اهكرت ىف نأ ملعأ ملو « ىسفن جورخ هعم مآ الف هبلجتسأ

 . سبحف هب رمأ م « هرمأ ركح ناب دق : داؤد ىلأ نبا لاق

 فقو فيك روصت ىهو « هترظانمو نشفألا ةمااحم ةصق هذه

 لوخد ن رصعلا لاح انل روصتو ؛ لالضلاو غيزلاب مهي نم لك نيبسا#م « ةلزتمملا

 ىلإ تبسن لا مهلا تح ناو« هرغ ووعي حو « ارظ رلملا ف موق

 ىلإ لصو نم مهنه « ضرم مهمولق ف نيذلا كئل وأ نأ ىلع لدي اذه نإف ( نيشنألا )

 . ةرقلاو ةدايقلا ةبترم

 : ةقاخنا هيلع لدت ام

 : رومأ ةثالث ىلإ انب ىهمني نيشفألا ىلإ بسن امل ةبسنلاب ةكااحلا هيلع لدت ام نإو

 ةلوطب هيفاآيدنج ناكهنأو هبلق ناعإلا لخخدي ل نشفألا نأ هيف كلشال امم هنأ -'اهلوأ

 ىلع أىلإ لصي نأ الإ هتمه نكت مل اذلو«هللاب نمؤيال اك ناثوألاب نمؤي ال هنأو « ةوقو

 ىشق ىبح ددرتي ملو أكلتي ل ىئرخلا كباب لتق هيلإ دهع امل كلذلو « ةلودلا بتارم

 . ةفيلخلا ىدل ىلزلا كلذب هل نوكتل هيلع



002 

 نيشفألا عيلص مهظاغ ىردللا كباب رصتني نأ مهمبس ناك نيذلا نأ  امبناث
 بيد لعاب نم اوناك ًاعيمج دوبشلانأ انل رسفب اذهو 6 هرمأ اوفشكو هب اوشوق

 0 ع هيلع ةدابشل لإ | ءالوع مدن اذا : ءىراقلا لءاشتي نأ دبال هنأل « ؛ ثا ش

 ئ . هالك نم
 «برعلا لع قنحمناك « نيشفألا » نأ وه ةمكاخلا هيلع لدت ىذلا ثلاثلا رمألا

 ىذلا ظيلغلا ىماقلا باقعلا كاذ مامإلاو نذؤملا بقاع امالإو ًاظياغ ًافينع ًايساق ناكو

 . ناعإلاو ةيناسنإلا نم درجت لجر'نع الإ ردصي ال

 نآرقلا قلخ

 ىلإ تقبس الإ اوركذ امن «ةلزتعملا خيراتب نآرقلا قلخ ةلأسم تنرتقا - 8
 ةفيلدلا لواح ممأربو« ىمابعلا رصعلا ىف اهوراثأ نيذلا مهمل « ةلأملا كلت نهذلا
 نم لزن ام ءاهفلا كئلوأ ىضعبب لزثو « ابي لوقلا لع نيئدحماو ءاهقفلا لمح ىماملا

 «نرمأمللا ؛ سابع ىبب ءافلخ نم ةثالث روصع ىف سانلا راكفأ تلغش دقو « دئادش

 « ةديقعلاةيرح اهف تقهزأو لوقعلاو سوفنلا اهف تبرطضا : قثاولاو « مصتعم او
 « ًاديدش ءاذيإ صنلا دودح دنع« مهملع ىف نوفقوتملاو« مهظافلأ قذوعروتملا ىذوأو
 هيلعهللا ىلص هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك ىلع فوكعلا الإ كلذ ىف ممل بنذالو

 . لوقعلا غيزو ركفلا تاعزن ى اولضي نأ ةيشخ ء سو

 اهلاق دقق « مهانركذ نيذلا ةثالثلا ءافلخللا رصع نم دوجولا ىف قبسأ ةلأسملا هذهو
 لاقو . ةلاقملا هذه ةفوكلا ىلاو ىرسقلا هللا دبع نب دلاخخ هلتقو « مهرد نب دعبل
 ى مالكلا دنع انركذ امك مالكلا ةفص ىنن دقف « ناوفص نب مهبل ةلاقملا هذه لثم
 «مهمحز ىف ثداوحلا ةبءاشم نع ىلاعتو هناحبس هلل اهم زن ىتلا اذه ناكو « ةبريملا

 . مددقب سيلو هناحبس هل قول نآرقلا نأب كاذ ببسب مكحو

 ١4٠ ىلاعملا تافص ىلاعت هللا نع اونو « كلذ دعب نم ةلزتعملا ءاج- دققلو «

 ةروكذملا تافصلا نم اهريغو « مالكلاو رصبلاو عمسلاو ةدارإلاو ةردقلا ىهو

 اهل ًافصو سيلو « ةيلعلا تاذلل ءامسأ هنأ ىلع نآرقلا ىف ركذ ام اولوأر-« نآرقلا ف ,
 درو و املكتم ىلاعت هللا نوكي نأ اوركنأ اوفن ام نمض ى مالكلا ةفص مهضنبو
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 ىسرم هللا ٍلكو ) : ىلاعت هلوق لثم ىف هناحبس هيلإ مالكلا دانسإ نم مركلا نآرقلا ىف
 . ءىش لك قاخم اك « ةرجشلا ىف مالكلا قاخخ ىلاعت هللا نأب هولوأ « ( امياكت

 نآرقلا نأو « ىلاعتو هناحس هلل قوام مالكا نإ : مهلوق اونب اذه ىلعو
 « ًاديدش ًاضوخ ىبابعلا رصعلا ىف ةلأسملا هذه ىق اوضاعخو « ىلاعتو هناحبس هلل قولخم
 ىلعوسيرملا ثايغ نب رشب ناك دقف « ءاهقفلا نع ىلرق ضعب مهضوخ ىف مهكراشو
 فسوي وبأ هان دقو « قول نآرقلا نأب لوقلا ىلع نيرصملا نم هقفلا ىف هلحم ريك
 . هساجم ن٠ هدرطف« هتني ملف « ةفيح ىبأ ذيملتو هخيش

 ى نضومللا 'نوءجشي نمم نكي ملو؛ديشرلا دهع ىف ديدشلا ضرحلا ءادتبا ناكو
 نم ةفئاط سبح هنأ ىوري لب « ةفسالفلا لاوقأ ءوض ىلع ابف لدجلاو « دئاتعلا
 وهأ : نآرقلا نأش ىف مالكلا عجشي مل اذلو « ةلزتعملا مهنمو دئاقعلا ْى نيلداجملا
 : لاق نآرقلا ىف ( ىسيرملا ثايغ نب رشب ) ةلاقم هتغلب الو « قولخم ريغ مأ قولخم
 . ديشرلا ةفالخخ لاوط ًايفتنع رشب لظف . هنلتقأل هب هللا ىفرفظأ نل

 ةل زتعملا نم ىطوفلاماشه وبأ هيلع لخد اذإ ناك هنأ ىوري هنأ ىح « ماركإلا غلبأ
 اذه ف ببسلاو«سانلا نم دحأ عم كلذ لعفي نكي ملو « موقي داكب ىح هل كرحن
 ةمنأ نم وهو « تالاقملاو نايدألا ىف فالعلا ليذهلا ىأل ًاذيملت ناك نومأملا نأ
 هتفالخ ةدم ملعلاب لاغتشالا ىلع هرارمتسابو ةذملتلا هذ ن وألا ناكسف « ةلزتعملا
 . [يل زتعم دعي

 قابس'ا اذهناسرف ناكو« لحعالاو تالاقملا ىق تارظانمالسلاجملا دّقعي ناك دقلو
 .٠ ةعساو ةيلقع تاسارد نم هب اونع امل اهليلحم َْق نشةباسلا اوناكو 34 دل زيعملا

 ء مهم هتصاخن راتخا امل ًاصوصخو « هسفن ىف ملزم ةلزنعملا سحأ دقو
 هاحنأ هب ىصوأ ةافولا هترضح امدنع هنأ ىتح ىنرقلاب داؤد ىنأ نب دمحأ صتخاو
 ى هكرشأو « تاقرافي الف داؤد ىلأ نب هللا دبع وبأو : هتيصو ىف هل لاقو مصتعملا
 . ثانم كالذل مضو» هنإف 3 كرمأ لك

 اوعاطتسا اسءاعو هرودأ ةصاخ َُق هنمبرقلاو مهيبو هندب ىلقعلا لابصتالا كلذيو

 « ةيوبنلا ةرجهلا نم 7١1 ةئس اذ نلعأف نآرقلا قاخم لوقلا نالعإ.هل اونيزي نأ
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 عم هنكلو «هتلدأو هتجسحم امف لدأو « هتارظانم سلجم ىشغي نم نأشلا اذه ق رظانو

 ( هوري مل ىأر ىلع مهامحم ملف مهتارآو مهدئاقع ىف ًارارحأ سانلا كرت ثالذ

 . اهف ضوللا نوغيستسي ال ةركف ىلع الو
 لازتعالا لهأةسوسوب هل ادب اًهف وت ىلا ةنسلا ىهو ه 5١48 ةنس ىف نكلو

 ىلع مهلمح نأدارأ لب . نآرقلا قاخم لوقلا قانتعا ىلإ ناطلسلا ةوّمب سانلا وعدي نأ

 مهاربإ نب قامتإ ىلإ ةقرلاب وهو « هبتك لاسرإب ثالخذ أدتباو . ةيلغو ًارهق كاذ
 ًادتباو « نآرقلا قامم لوقلا ىلع مهلمحيا نيثدحنلاو ءاهقفلا ناحتماب « دادغب ىف هبئان
 ؛ ماكجحألا وأ ماكحلاب : ةلص محل وأ ةلودلا بصانم ىف نأش مهل نيذلا لمحم

 ىلإ لوألا هباتك رحآآ ىف ءاج دف ءاضقلا ىلإ هرمأ عفر دق عازن ىف ًادوهش اوناكولو
 نينمؤملا ريمأ باتك مهلع أرقاو ةاضقلا نم كاترضحم نم عمجأ : مهاربإ نب قاحعإ

 ريممأ نأ مهملعأو « هئادحإو نآرقلا قاخخ ىف نودقتعي امع مهفيشكتو مهناحتماب أدباف
 نع هتيعر روءأ نه هظفحتساو هدلق نميف قئاو الو« هلمع ىف نيعتسم ريغ نينمؤملا

 نينمؤملا ريمأ اوقفاوو كاذب اورقأ اذإف « هئيقيو هديحوت صولطخو « هنيدب قئويال
 لع ةوبشلا نه مهرضحم ن٠ صنب مهرف « ةاجنلاو ىدحلا لوس ىلع اوناكو « هيف
 «ثدحم قوام نآرقلانأر قي م نم ةداهش كرتو نآرقلا ىف مهملع نع مهّلأسمو سانلا
 ةاضق نع ثايتأي امن نينمؤملا ريمأ ىلإ بتكاو « هدنع اهعيقوت نع عانتمالاو«هري ملو

 «مهراثآ دقفتو « مهلع فرشأ مث « كاذ لثم محل رمألاو كاذ لثم ى كلمع لمأ
 .ديحوتلل صالخإلاو نيدلا ىف رئاصبلا لهأ ةدابشي الإ ىلاعت هللا ماكحأ ذفنت ال ىح

 بصانمنمنامرحلا ىوس لوقلا ثاذ لقي مل نأ ةبوقع عضي مل هنأ اذه نم ىرنو
 ىوذ ىلإف' ذأ ىناثلا باتكلا ىو « ادهاش ناك نإ هتدابش عامس. مدعو « ةلودلا

 ملعتلا وىوتفال ىدصت نم لكوس ءاهقفلاو نيثدحملا اه نيلصتخلاو ةلودلا ف بصانملا
 . نآرقلا قلخ ةلأس» نع مهتباجإ لاضرإو مهناحتماب رمأق «.داشرإلاو

 نع عانتمالاو فقوتلاب ناك اهنم ريثكو « مهتباجإ مهاربإ نب قاحإ لسرأ دقو
 ْ : ةيضقلا ىف مزملا

 تاياجإ فم دف « نيبلا"فنعلا هفو « ثلاثلا باتكلا ءاج دقو -

 تابوقعلا ررق لب «كالذب فتكي ملو « لوقلا صراقب مهقلسو « مهحرجو نيفقوتملا
 نينمؤملا ريمأل تيم نمم هكر ش نع عجم ريو نمو ) : باتكلا اذه ىف ءاجو « ةمراصلا
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 مهلمحاف . . اذه هباتك ىف هركذ نع ثاسءأوأ « كال نينمؤملا ريمأ هركذو كباتك ىف
 مهقيرط ىف مهسارحو مهظفحم موقي نع عب نينمؤملا ريمأ ركسع ىلإ نيقثوم نيعمجأ
 ريمأ مهصتيل هيلإ مهمياستنهؤي نم ىلإ مهملسيو نينمؤملا ريمأ ركسع ىلإ ىدؤي ىح
 ةوق الو ىلاعتّا ءاش نإ فيسلاىلع ًاعيمج» مهلمح اوبوتيو اوعجري مل نإف ٠ نينمؤملا
 , ( هللاب الإ

 . مادعإلا ةبوقعي راذنإلا ىلإ ناهرحللا ةبوقع نه قرت فيك اذه نم ىرنو

 ءاهقفلا رضحأف « ةعجارم ريغ نم هبلط ذيفنت ىلإ مهاربإ نب قامسإ عراس دقو
 اوقطني و« مهم بلطي اب اورقي مل نإ ةمراصلا ةيوقعلاب مهرذنأو « نيتفملاو ئيثدحلاو
 « ةعجارم الو ددرت ريغ نمنومأملا هآترا ىذلا مكحلاب اومكحم و ؛هب اوقطني نأ اولئس اع
 . بهذملا كلذ قانتعا اونلعأو بلط امم آعيمج اوقطنف

 اورصأف « مهرمأ ىف هللا كح ىلإ اونأنطاو « ممولق ىلع هللا طبر ةعبرأ نكلو
 « ىريواوقلاو « حون نب دمحتو ؛ لبتح نب دمحأ مهو , ًاثيرج ًارارصإ مهفقو» ىلع
 « لالغألا ىف نيدفصم مهليل اوتابو ديدحلاب اولبكو « قاثولا ىف اودشف « ةداجسو
 نم هوقلطأو هنع اواحف « هيلإ نوعدي ام ةداجس وهو مهدحأ باجأ دغلا ىف اوناك املف
 . مهلا ىلع نرقابلا رمتساو هدوبق

| 

 سفن تراخف مهلإ باوللا باطو « مهلع لاؤملا ديعأ ىلاتلا مويلا فو
 ديدحلا ىف اقيسف امهعم هللا « نانثا قبو هدويق اوكفف اوباط ام ىلإ مماجأو ىريواوقلا
 0 . قيرطلا ف حون نبا دهشتسا دقو سوط رط ىف نومأملاب ايقتليل

 فئأب ءالفك اومدقو « ًارارحأ نومأملا اوهجاوي نأ مهلإ بلط اوباجأ نيذلاو
 . سوسرطب هوفاويل

 وق

 عدوي مل هنع هللا افع هنكلو ( نوءأملا ) ىعانلا ىعن قيرطلا قف مه انيبو - 19
 «نآرقلا ىف هيهذع ثاسّآلاب مصتعملا هاخأ اهفو ىصوي ةيصو تدجو ىبح ايندلا هذه
 نيدهيلع تذوحتسإ ىلا ةركفلا كلت نأ مهف هنأكو « ناطلسلا ةوقب هيلإ سانلا ةوعدو

 ةوقلا ل ضفب سانلا لمحمو هيلإ وعديو هيد وي ىح هن أري ال ضرفو « عابتالا بجاو '
 ةرسب لخخ و« ىرت ام ظعتاو « ىنم ندا قاممتا ابأ اي : ةيصولا هذه ىن ءاج دقو . هيلع
 . نآرقلا قلخ ىف كيخأ
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 « اهاليوتدازو « ايقاطن عستا لب « نوهأملا ةافوب ةنحملا عطقنت مل ةيصولا هذهلو
 .لهأو نيثدحلاو نيهقفتملاو ءاماعلاو داهزلا نم نيقوتملا ىلع اريطتسم ارش تناكو
 نيدلا ىف ايتفلا

 .ضار وهو طايسلاب همسجقز هنو لبتح نب دمحأ ءالبلا ىف رمتسا دقو - 4
 اوسثرتسا ح أربش رثع ةينات وحن سبحلا ىف رمتساو « هتديقعب نيبسم ريغ ءالبلاب
 . برجي ال هنأ اوملعو « هنم

 . ( مدتعملا )تامذأىل] ثدحتلاو ءاتفإلا نهديلع ناك ام ىلإ داعف هحا رس قلطأ م
 .نك ةنخالز .زأو « ةلأسملا هذه ىف همعو هيبأ ةنس ىلع راس قئاولا ىلإ رمألا لآ املو |

 ايفا نه هعنمو هافنف « لزن امم رثكأ (دمحأب ) لزتي نأ دري مل هنكلو « اهاريال
 ”يفتنغ « مامإلا و ماقأق .( هيف انأ داب ىف ىنكاست الوءآدحأ كيلإ نعمجمال ) : هل لاقو

 ٠ . تام ىبح اه ريغ الو ةالص ىلإ جرخم ال

 .هتزواجت لب دمحأ مامإلا ىلع ةروصقم قثاولا دهع ىف ةنتفلا نكت ملو - 0
 50 ةلأسملا هذه ىف اوريتخيل دادغب ىلإ نوقاسي راصمألا ءاهتف ناك دقف « هريغ ىلإ

 . مهولق ايابخ نع شتفيو
 ( ىعفاشلامانإلا بحاص ئرصملا هيقفلا ىعيوبلا ىبحي ىبحم نب فسوي كلذ هب لزن نممو

 .هدافصأ ىق تام ىتح الولخ» ٠ اديه لمحف عنتماف ء نولؤقي ام ل وقلا ىلإ ىعد دقف
 . هير دنع كاذ ًابستحم

 . ًاديقم قئاواا نجص ىف تام دقف داح نب مبعن مهنمو

 .نوةضوخم ايف ض وحلا نعدعانتمال هباصو قئاولا هلتق ىعازنللا رصن : نب دمحأ مهنمو
 .نأ ىوريو « هيلإ هب ىعس ىذلا وه ىلزتعملا سرشأ نب ةمامث نإ : ليق دقو . هيف
 . هلتقب هيلع راشأ نم لكو ةمامث ٍتتاعو « هلتق ىلع مدن قثاولا

 ىلا ةدشلاهذه ىفو « ةككحلا توص ابف تفش ىلا ءامصلا ةنتفلا هذه ىف - 5
 ربك ضوخلا نع عروتلا ناكو . نينس ءاملعلا شاع ةمحرلا توص اهبف تكس

 هل سانلا ماريحا وأ ةريس نسح وأ « جالص وأ لمع قباسل 2 نمؤم هيف رذعي آل

 اهمثس ىح لب لاخلا هله سانلا مس يح ىوايلا ترمتساو « بطخلا مقافت دقو
 .لع لخد هنأ ىوري هنإف « سانلا ضعي ىدل الزه تراص ىحو اهم نومئاقلا

 . نآرقلا ىف كرجأ هللا مظعأ نينهؤملا ريدأ اي : لاقف ةدابع همسا هل تاحضم ( قثاولا )
 ,( بهاذملا خيرات - ١٠م )
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 قولد لك نينمؤملا ريدأ اي : لاق . . . ؟ توم نآرقلا كليو : قثاولا لاقف
 كاحضف. نآرقلا تام اذإ جيوارتلا سانلاب ىلصي نم ئنمؤملا رمأ اي هللاب « توحي
 ءد.أ كسمأ « هللا كلتاق : لاقو . « قثاولا »

 لازنإنعهتايح- رخآ ىف عجءر قثاولا نأ ( ناويحلا ةايح ) هباتك ىف ىريمالا ىريو
 دمحأل لاقف « ةنحنا مهب تلزن نمم خيش هيلع لعد ذإ « ىأرلا اذه ىريال نع ةنحنا
 مس وهيلعمشا ىلص هللا لوسر هيلإ عدي مل ءىش : ةكاحخلا هذه ىلوت ىذلا داؤد ىلأ نبا

 لوقت نأ ولم سيل « هيلإ سانلا تنأ وعدت ىلع الو ناّمعالو رمعالو ركب وبأ الو
 عسو ام توكسلانم كايإو ىنعسو هنع اوتكسو هوملع تلق نإف « هواهج وأ هوملع
 هللا ىلص ىنّلا لهجب عكل نب عكلايف « تنأ هتملعو هولهجب تلق نإو « موقلا
 كلذ قثاولا عمس املف ءتنأ هملعت ًائثيش مبدع هللا ىضر نودشارلا ءافلخلاو لسو" هيلع
 لعفي ناك امع عجرو «خيشلا نع افعو « تاملكلا كلت ددري طخأو هسلجم نم بثو
 , « ىدتهملا » هنبا هنع ىور انك

 : ةلأسملا هذه ىف فالخلا عضوم

 نيئدحملا وءاهقفلاو « بئاج نم ةلزتعملا نيب ةلأسملا هذه ىف فالحلا ناك - 17
 عضومو ؛هتاذ ىف عوض وملا  فنعلا ةجاحل انيسنت نأ حصي الو ع رخخآ بئاجم نم
 ءاهقفلا ىأر عم قفتي ىذلا وه هنع هللا ىضر دمحأ مامإلا ىأر لعلو ء الخلا
 . ةلمكلا ىف مهل نايب هنايبف « هروصي ىذلا وهو « نيثدحاو

 ءاملعلا)أ ررقن مهفنع ىف ةلزتعملا رظن ةهجوو دمحأ مامإلا ىأر نيبن نأ ليقو
 ٠ نآرقلا ةوالت نأ ىلع اوقفتا دق لبتح نب دمحأ مامإلا مهنمو ىأر مه نزوي نيذلا
 هلامعأو « هلامعأ نم لمع وأ ءىراقلل فصو هنآل ؛ ثدحم هنورحب قطنلاف « ةثدحم
 ىف دادملاب ةروصملا فورحلا نأ ىلع اوقفتا دق كلذكو . كاذ ىف كشال ةثدحم
 ىلإ امهدحأ: نيرظن هيلإ رظني مركلانآرقلا نأ اولاق دقو « كش الب ةثدحم فحاصملا
 هناحبص همالك ممركلا نآرقملا اذه نأو مالكلاب فصتم ىلاعت هللا نأ وهو « هردصع
 « اهنم ةنوكملا تاملكلا كلتو فورحلا هذه ىلإ رظنلا وه ىناثلا رظنلاو « للاعتو
 زحم امه ٌنارظنلا ناذهو « تارابعلا نم مهفت ىلاو تاملكلا اهلع لدت ىلا .ىناعملاو
 . فاللل
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 نم اهنأل « ىلاعتو هناحبس هللا نع مالكلا ةفص ةلزتسملا 'ىن دقف : لوألا امأف

 ىذلا عضوملا ىف مالكلا قلخ هنألف ملكت هنأ نم هيلإ دنمأ امو « ثداوحلا تافص
 ءاهقفلا نم ةلزتعملا ريغو . ةرجشلا ىف مالكلا هةلمم يسوم هءالكف مالكلا هنع ردص
 ىلع هللا مالك نآرقلا نوكي كلذ ىلع ءانبو « ىلاعت هلل مالكلا ةفص اوتبثأ نيثدحملاو
 وه : ةلزتعملا لاقو « تاقولخلا رئاسك قولخم رغ نوكيف . نيئدحنلاو ءاهقفلا ىأر
 . نييبنلا متاخخ دمحم ىلع نْئمألا ىحولاب هلزتأو «٠ ىلاعتو هناحبس هللا هقلخ مالك

 ةلزتعملا انهف مهفت ىلا ىناعملاو « أردت ىلا فورخلا وهو ىتاثلا رظنا ةبدنلابو
 نواوقيةنسالدأ هئارو نءو دمحأ مامإلاو « ىلاعت هلل ةقواخم : نواوقي مهتقيرط ىلع
 مدقب ةعدق ىه له نكلو « هناحرس همالكل رهظم اهنآل : ىلاعت هلل ةقواخم رغ اهنأ
 : ؟ ةيلعلا تاذلأ

 ؛ هيأرب رمج مث ء الوأ فقوتي ناك هنأ ري دمحأ ماعإلا مالكا ءىرقتسملا نإو
 ريغ هنأ“ معز نهد ىدهجم ويف قوام نآرقلا نأ معز نء) : لاق هنأ هنع ىور دقخ
 . عضاوملا هاذه ى ضودللا ةعدبلا نه نأ ىري وهف ( عدتبم وهف قولخم

 ( ةقوامم ريغ هيناعمو نآرقلا ظافلأ نأ وهو «هيأرب حرص ىولبلا تمع امل نككلو
 ريغ ىور دّقل » ابف ءاج دقف لكوأملا ىلإ اهتك ىبا هتلامر ىف كاذب حرص دقو
 ىذلا وهو «قواخم ريغ هللا مالك نآرَملا نواوةي اوناك من انفلس نم ىشع نم دخاو
 ى وأ ءهللا باتك ىف ناكام الإ ء اذه نع ءىش ىف مالكلا ىرأ الو « هيلإ بهذأ
 هيق مالكلا نإف نيعباتلا نع وأ هباحصأ نعوأ « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدح
 .6 دومجم ريغ

 رغ نآرقلا نأ ررق ًادسأ فقوتلا دعب دمحأ ماءإلا نأ ىلإ اذه نم ىبتنو
 هذه ىف رمتسا لب « مدق هنأ لاق هنأ طق هنع فرعي مل اذه هلوق عم نكلو . قواح
 . مالك بحاص نكي مل وهوي مالكلا لع ممص نم ةلأسم اهنأل ؛ هفقوت ىلع ةيضقلا

 ىأر ضقاني ناك ىذلا ىأرلا انيب دق نوكن ءارقتسالا اذه دعبو - 6
 مهف ميسفتأل هور ىذلا جاهمملاو . ةلزتعملا ىأر انيب دقو « هوبراح ىذلا ةلرتعملا
 | . مدق ريغ ثدحم هنأو « قولخم نآرقلا نأ نوري

 لقتنا اذال نكلو « امههدحأ رفكي الو هتهجو هل امهنم لك « نارظن كناذ
 رظن لهأ مهو « ىذألاو ديدبلا ىلإ ةشقانملا نم «ناطلس مهل راص اءدنع ةلزسملا

 ا
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 ىأر ىأرلاو ؛ رهاظم اوناك ثاثلوأت قئاولاو و مصتحملاو نودأملا عدنل : ..؟لدجو

 فض لغتساهلعأو داؤد فأن نب دمحأ نقب تناك اهلك اًياصولاو بتكلا نإ لب ةلزمعملا
 داهطضالا نأ ليلدبر مأ اع همعساب رمأو؛ بتكام بتكو هيف تامىذلا هضر٠ ىف نومأملا

 . ىقيرم وهو تناك دقو دادغب جراخ نوءأملاو اهلك تناك هيلع ةلمتشملا بتكلاو

 لوقن وأ « راذعألا ممل نسعلنو ؛ مهسفنأ ةلؤتعملا لاؤسلا عضوم لعن كلذلو |
 داهطضالاو ىذألل ًاررم نروكت أرك ال نكلو 2 موللا فقخحن دق ًاراذعأ 0 نأ

 . لمح نب دمحأت لاثمأ ءايقتألل ا ناغوسي ال ثأر أ امبإف

 لهأ لوقنأ ىه..موالا ضعب ةليز٠ وأ ةلزتعملا مثإل ةقلتع اهارن ىلا راذعألا نإو
 دق اذ نأو « همدقبلوقلا ىلإ ىدؤي دق هللا مالك هنأو قولخم ريغ نآرقلا نأ ةنملا
 حيسملا نأداةتعا ىلع نيماسملا ىلدك-و كايكشتا ةعيرذ وأ ةجح- ىراصنلا هذختي ناك
 بانك ق ءاجع كقف « نيمل» ملا ريهاج نيب كلذ نوثبي اوناك دقو.هلإلا مدق مدق وأ هلإ

 نب ماشه دهع ىلإ نييومألا ةهدخ ق ناك ىذلا ىشددلا انحوي نع مالسإلا ثارت

 3 مهداقتعاا ودسفيأ نيدكسل ملا هب نولداحجب ٠ نيرحيسملا ضعب نقلي ناك هنأ كلملا دبع

 مث . هللا ةملك هنإ لقف . ؟ حبسملا ىف لوقت ام : ىبرعلا كلأس اذإ : لوقيف

 1 ىح ءىشب ملكتي نأ ضنريلو « نآرقلا ىف حيشملا ىمس م : ملسملا ىنارصنلا- لأسيل
 0 هللا لوسر مير. نب ىسيع حيسملا امنإ : لوي نأ ىلإ رطضرس هنإف ملسملا هبيج
 ةقواعم ريغ مأ ى ه ةتوادعأ هحورو هللا ةملك نع هلأسيلف 6 هنم حورو مرد «٠ لإ اهاقلأ

 تلق نإف . حورالو ةماك نكت ملو ناك هللا نأ هيلع دريلف ةقولتم لاق نإف

 5 نيملسملا رظن ق قبدنز ىأرل ١! اذه ىري نم نأل .ىرعأا محقيسف كلذ

 هرظهاوج ُْق ايفاحش نكي لو 34 نيءلسملا نيب ثبب ناك مالكلا اذه - 58

 مهو (ةقدانزلاو ىرخألا تانايدلا لدأ نواداجي اوئاك ن يذلا ةل زيعملا نيعأ نع

 « مدق هنأ لوقي نأ ىلإ هيد وب دق قوام ريغ نآرقلا : لوقي ن هم نأ نوماعي اذه

 توكي ال رح لوقلا اذد لاقي الأ بجوف « 8 نواداجم ةجحن ىراصنلا دمب كلذيو
 تنودقتعي ثالذ عم ةلزتعملاو « هنم نولاني نأ ةرغث حتفي اليكلو ؛مالسإلا ىلع ةجح
 لإ ىدؤيب هآوقث نيئدحم لا ةلاعم لاق نءبو . ثوررمتي ام وه هيف كاش ول ىذلا قملا نأ

 نارشلا للءجو ع ءامدقلا ددعتي مكحلا ىلإو 2 حبسملا َْق ىراصنلا لوق ىهاضي ام

 رظن صضعب كلذ ناك اذإو « ىلاعتو هناحبس هللا نأشك ًاعدق سانلا هؤرقي ىذلا
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 . ماس ناممإ لإ عفادلاو « ةيمالسإلا ةريغلا نم ولخم ال فةوم وهف ةلزتعملا 1

 ةل زعملاف مهيدل نوطاتحم نيدو ءاهقفلا ند هئاوخخإو ليثح نب دمحأ ناك اذإف

 ؛ مالسإلاب ًاديك ديري نم لك ىلع قحلاب باوبألا نودسيف مهئيدل نوطاتحم ًاضيأ
 ةلأسملا هذه ىف ضاخم الأ ىلوألا ناك معن . نيدلا نع نيجراخ كاذب اونوكي مو
 آرخ مالسإلاب نوديري ال نيّدلا نكاو « هعم نءو دمحأ مامإلا ديري ناك امك" طق

 اك ةقيقيللا ركذيو « مالسإلل نع عفادي نأ لسم لك لك ىلع قحف هورشنو هب اوعاذأ

 م الإ وعديو ح0 ىه

 نومأمللا فاسل ىلع تاسرأ ىنا بتكلا ىف كاذب ةلزعملا حرص دقلو - ٠
 معزو مهلوق نيب' ةيماشملاب مدق نآرقلا نأ اولاق نه لوق ناللعبل ةلدألا اسف اوقاسو .

 اوهاضو » : بنكلا هذه دحأ ىف ءاج دقف « مالسا هيلع حيرسملل ةبسنلاب ىراصتلا

 ةملك ناك ذإو .قواخع سيادنأ مير“ نبا ىسيع ُق مهاعدا ىف ؛ ىراصتلا لوت هب

 ؛ ىراصتلا ه.دخعسي نأ نكمت ام نوظحالب اوناك مهمأ ىلع لدي لوقلا اذه نإو « هللا
 نأ ةلزتمملا ثاثلوأ رطاخم لاج امم هلعاو ( هتماك) «٠ « حيسملا » نأب نآرقلا صن نم

 هرابتعابمدقلاب لوقلا ىلإ ىدؤت ىلا هقلخ مدعب لولا وأ نآردلا مدق ةركف جيورت

 ن* موف سلي ناك اهف نيملسملا ره ج ناب تسد ؛ يحسم ةركف ىلاعت هللا مالك

 كقو ؛« مركلا نآرقلل سيدقت نءاهقاملا ٠ ؛ لوبقلاب روهمحلا اهاملت دقو « راكفأ

 مالك نوك ك ضومللا نع عانتءالا ةركف العن اوهدخعتسا دق ىراصتلا نأ انركذ

 ماقم هلوءآعدق « حيسملا » نوك ى شقاني الف « ملسملا ماحفإل ًاثيد وأ ًاعدف هللا
 وهو « ( ىراصنلا ) ىمست ىلا هتلامر قى ظحابلا راشأ دقلو . مهدنع ةيهولألا

 ةلاقمب « نآرقلا قاخن مدعب لوقلا نوضتري مالسإلل نيدئاكلا نأ ىلإ « ىلزتعم
 كئلوأ ءارو نو ريسي نيذلا ةءاسملا دنع جورت نأ نونمتيو « نيثدحماو ءايقفلا

 . نيئثدحلا

 ىشمدلا انحوي لاثمأ هسدي ناك ىذلا سدلا ةقالع اندعبتساوا هنإو -

 ؛ىراصتلالرقي امىلإ ىدؤي لوقلا نأ ىف ةحمرص بتكلا اندج-ول داهطضالا عوضومب
 نأل كاذو « ةغآلا ددعتي لرقلا ىلإ ىدؤب نآرقلا مدقب لوقلا نأب اوحرص دقف

 دقلو « الإ هولخماو « هودبع مث «حيسملا » مدق اوعداف كلسملا كاذ اوكلس ىراصتلا

 ديعي ليج ءىجي اذرمو © هل ةمآلا وشح لوبقو ةماعلا دنع كالذ وشف ةلزتسملا ىشخ
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 م اوأر ام نوري مهنأ ًاصوصخنو « مالا هيلع حيسملا دبع ليج ءاج امك نآرقلا

 . هيلإ ىبغفي ام نوعقوتيو لوقلا كلذ اولاق نيذلا ءاهقفلاو نيئدحملاب سانلا ةَقث

 بهذي ال ناك نإو .ةلزتعملا بكترا امم مالملا ففخم ًارريم هنظن ام اذه - 7

 هرزو اولمحن نمو « ةلزتمملا دارأ ام دايطضالا جتنأ له نكلو « مالملا لصأب

 . ؟ مهعم

 ق سانلا ةغلابمو « مه ريكفت رشنو « نيدهطضملا ريبكت ىلإ رمألا ىدأ دقل

 نأب لوقلا نع منت لبنح نبا ناك دقف « داهطضالا غوسي ام نكي ملو « مهلاوقأ
 + لوقلا اذه نع هءارو نمو دمحأ عنتماو«ةعدق اهم قطنن ىلا تاملكلاو فورحلا

 ىركف٠ن هنو رثكلا ىأرو: فالخألا نم ثالذ دعب تسردو تصخع ةلأمسملا نإ معنا

 تارظانمل ةجيتن ناك لب «داهطضالل ةجيتن ثاذ نكي مل نكلو «ةلزتعملا ىأر مالسإلا
 داهطضا ريغ ن٠ هاسر ىلع رمآلا كرت واو . لئاسر نم ةلزتعملا هرشن امو ءاملعلا
 . داهطضالا كلذب مهم رات ثول امو ترشتلا امم رثكأ ةلزتعملا ةركف ترشتنال

 ودبي اهنإ ومهم الداجم و مهماما ردو معا رآو ةل زتعملا ربكفت نم تئاغص هذه - 7

 ش : ةنيب ةحضاو رومأ ةثالث اهم

 :ةيءالسإلا دئاقعلا اوسرد مهنأل« تح مالسإلا ةفسالف نودعي ءالؤه نأ : اهوأ
 مهف « اهلظ ريغ ٌّق نقلطنم رغ ةيمالسإلا قئاقحلاب ميسفنأ نيديقم ةياقع ةسارد

 لدت ىلا قئاقحلا مهف ىف نوصوغيو ًايفسلف امهف دئاقعلا ىف نآرقلا صوصن نومهفي

 صويصتلا ع نم نيلاحتم الو « ةعيرشلل نيملاخ ريغ « ايلع

 ديك درو« ركنملا نع ىهلاو فورعملاب رمألا نم مالسإلا قمع قع اوءاق مهنأ : اهناث

 رايت اوفقويل مهدوجو نم دبال ناكو « مهروحت ىف راذك ةكلاو ةدحالملاو ةقدانزلا
 نف لوألا ءافلخلا ناك اذلو « ةيسابعلا ةلودلا روهظ ل وأ ىف مط ىذلا ةقدنزلا

 رطضا هنكلو « مهضحب لقتعاو ًانامز ديشولا مهأوان دقو 0 مينو عجشي ةلودلا

 . مهريغو ةينمسلا نم نييتثولا ةلزانم نوحيطتسي نيذلا مهنأ ملع ال مهقالطإل

 ًارثك ثدحم كلذو « لعفلا ىف ًاذوذشو ؛ ركفلا ىف ًاذوذش مهل نأ : اهلاث

 ١ صوصنلا لالظ ى واو : نانملا هلّمعل قلطي نمع

 هذه



 | ةلعاشألا |

 نملاو مدلل 0 بحاصو سانلا يع 3 روهشم ثدع 1 فورعم هيقف

 ءهيف مهءالبو مالسإلا نع مهعافد اوسأف « مه ريش ساثلا ٠ ىبسن ىح « ةوادعلا تئرأتو

 مهءارغإ الإ ممل اورك دي ملو « هاك اذه اوسن « ءاوهألا لهأو ةقدانزلل ممدصتو
 . ىدع يم ثدحمو « ىت مامإ لك ناحتماب ءافلخلا

 دوبق كفو « مهم وصخ قلدأو « هت ريظح نع مهدعبأو لكوتاا ءاج- الو

 عدئاقعلا ةسارد ىف ةنسلا ف ارجبم نمو ءاهقفلا نم ةعاجس مل زانمل د رحب «ءاملعلا
 مهراداجف ممم اراب اوذخأي مل ةلداجملا ةلزتعملا ةقيرط اوداجأأ نيذلا ءاملعلا ضعبف
 ءافلتلاو مموقفاري ةصاخلا ضعبو . مم وديؤي ةماعلا ممارو نمو بضع ناسلب

 مهم و رصاني

 نسحلا ويأامهدحأ :ءالبلا قدصب ازاتما نالجر ثلاثلا نرقلا رخنآ ىف رهظو
 دقو « دنقرمسب رهظ ىديرتالا روصنم وبأ ىناثلاو « ةرصبلاب رهظ ىرعشألا
 « مهنع دعبلاو ةلزتعملا نم برقلا ىف امهنيب فالتخا ىلع ةلزنعملا ةمواقم امهعمج
 . ىديرتاملا ىلع مالكلاب ىثن مث « ىرعشألا نسحلا ىنأ ىلع لكتتلو

 "فينو ةثاعالثو نيثالث ةنس قوتوه ةنس ةرصبلاب ىرعشألا دلو 6

 لع أ رصع ف مهي ةدتو مالكا لع ىف ةازثملا ىلع جرش 2 ةرجحلا دعي

 ىذغت هنأ عم مه ريكفت ىف ةلزتعملا ن ع هدعيي ام هسفن نع دجو ىرعشألا نكلو
 « نيثدحماو ءاهقفلا ءارآ ىلإ اليم دجو مث مه ربكفت تارمث نم لانو 4 مهدئاو» ن 8

 . مهسقيرط ىلع دئاقعلا سردي ملو مهسلاجم شخي مل هنأ عم
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 : ةلزتعملا لع هدرو ىرعشألا بهذم

 حدقناو نتدقرفلا ةلدأ نعب , ابف نزاو ةدم هتيب ىف ىرعشألا فكع - 6

 موي ريثما قرف «هبلإ عايجنالاب مهادانو سانلا ىلإ جرخف « ةنزاوملا دعب ىأر هل

 :١'لاّكو 4 ةرصبلاب عماجلا دجسملا ةعملل

 نالف انأ « ىسفتب هف رعأ انأف ىفرعي مل نمو « ىفرع دقف ىف رع نم سانلا اهسأ »
 رشلا لاعفأ نأ و« راصبأألاب ىري ال ىلاعت هللا نأ وءنآرقلا قلخم لوقأ تتك ؛ نالف نبا
 :,سانلا رشاع . مهحتاضفل جرم ةازتعملا ىلع درلل دصتم علقم بئات انأو « اهلعنأ انأ

 ىدنع حج ربي ملو ؛ ةلدألا ىدتع تأفاكتف ترظن ىأل ةدملا هذه مكنع تييخت ام

 تعلختاو هذه ىتك هتعدوأ ام داقتعا ىلإ ىنادهف ىلاعت هللا تيدهّساف «ءىش ىلع * ىش

 . هيلع ناك بوث نم علخناو ءاذه ىلوث نه تعلختا امك دقتعأ تنكام عيمج» نم
 . نيثداو ءاهققلا ن 0 ةعايلسأ ةقيرط ىلع هبتكأ اه سانلل عقد و

 ءاج دقو# ةنابإلا ١ هياتك ةعدق»٠ ىف الاجإ ةلزتعملا ىلع هذخنآمو هبهذم نيب دقو

 . هيلع ءانثلاو هللا دمحم دعي اهنا

 ديلقتلا لإ مهؤاوهأ م م تلام ردقلا لهأو ةلزتعملا نم ًاريثك نإف دعب امأو

 هب هللا لزني مل اليوأت مت ارك ىلع نآرقلا اولوأتن مهفالسأ نم ىفم نمو ء مهم ”اسؤرل
 فلسلا نع الو« نيماعلا أ يو لوسو نع هواقث الو « اناهرب هب حضوأ الو « اناطلس

 هتيؤر ق سو هيلع هللا لص دمج هللا ىن نع ةباحصلا ةياور اونلاخف ع نيمدقتملا

 راثآلا ترتاوثو « ةفلتخلا تاهللا نم تاياورلا كلذ قف تءاجس دقو « راصيألاب

 ةياورلا اودرو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةعافش اوركنأو « رابخألا تعباتتو

 مهروبق ى رافكلا نأو « رقلا باذع اودحجبو « نيعدقتملا فلسلا نع ثالذ ّق

 آريظن نآرقلا قاخم اونادو « نوعباتلاو ةباحصلا كلذ ىلع عمجأ دقو « نوبذعي

 نأ اومعزف « رشبلا لوق الإ اذه نإو : اولاق نيذلا نيكرشملا نم نم مهناوخإ لوقل

 . سوجملا لوقل ًاريظن رشلا نوقلخم دابعلا نأ اونقيأو اوتبثأو « رشبلا لوتك نآرقلا
 : لجوزع هللا نأ اومعزو « رشلا قلخم رخآلاو رهللا ق َوام امهدحسأ : ىقلاخ نوتبثي نيذلا
 هللا ءاشام نأ نم نوملسملا هيلع-عمجأ ال افالخ « ءاشيال ام نوكيو «نوكيال ام ءاشي
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 « هللا ءاشي نأ الا نوءاشت امو و : ىلاعت هللا لوقل ًادرو « نوكيال ءاشيال امو « ناك
 «ديري امل لاعفو : ىلاعت هلوقلو «اهاده سفن لك انيتأل انئثش ولو و : ىلاعت هلوقلو
 ءاشي نأ الا اهيف دوعن نأ انل نوكي امو » : لاق هنأ برعش نع رين ىلاعت هلوقلو

 ء ىتمألا هذه سومو : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهامس اذلو « انبر هللا

 «نيقلاخ ردللاو رشال نأ اومعزو . محلاوقأ اوهاضو « سوجملا تانايدي اوناد منال

 اومعزو ٠ سوجملا تلاق امك هللا ءاشب ال ام ريشلا نم نوكي هنأو « سوجملا تمعز اك

 ًارضالو اعنف يسفنل كلمأال لقد :ىلاعت هللالوقل در مهسفنأل عفنلاو رضا نوكلع مهنأ

 نودرفني ممنأ اومعزو.نوملسملا هيلع ممجأ امعو نآرقلا نع ًافارحناو « هللا ءاش اه الإ

 اوفصوو ؛لج.و زع هللا نع ىغ ميسفنأل اوتبثأو ممر نود مح امعأ ىلع ةردقلاب

 ناطيشا سوجملا تبثأ اك « هيلع ةردقلاب هللا اوفصب ملام ىلع ةردقلاب مهسفنأ

 اوناد ذإ ةمآلا هذه سوجم اوناكف « لجو زع هلل هوتبثي ملام رشلا ىلع ةردقلا نم
 ةمحر نم سانلا اوطنقو ؛ مهايلاضأ ىلع اولاهو « مهلاوقأب اوكسمنو سوجملا ةنايدي

 هللا لوقل ًافالخ دوادلاو رانلاب ةاصعلا ىلع اوكحو « هحور نم مهوسيآو « هللا

 «ءاهم جرم مل رانلا لخد نم نأ اومعزو « ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو » « ىلاعت

 لجو زع هللا نإ ١ « مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةياورلا هب تءاج. امل ًافالخ
 هلل نوكي نأ ارعندو . « اممح اورامصو « اهبف اوشحتما امدعب ًاموق رانلا نم جرخت

 اوركنأو« ماركالاو لالخلا وذ كبر هجو قبو و : ىلاعت هلوق عم هجو لجو زع
 عم نبيع هللذ وكي نأ اوركنأو « ىديب تقلخ امل و : ىلاعت هلوق عم نادي هلل نوكي نأ

 ىورام اوفنو ( ىيع ىلع عنصتلو ) : ىلاعت هلوقو ( انتيعأب ىرجمت ) : ىلاعت هلوق
 نإ كلذ ركذأ إو « ايندلا ءامسلا ىلإ لزتي هللا نإ » : لس وهيلعهللاىكص هللا لوسر نع

 . ديدستلاو قيفوتلا هنءو « ديبأتلاو ةنوعملا هبو « اياب اباب ىلاعت هللا ءاش
 « ةيرورحلاو «ةيمهللاو ؛ةيردقلاو «ةلزتعملا لوق متركنأ دق :لئاق لاق نإف

 « نونيدت اهم ىلا مكتنايدو نولوقت ىذلا مكلوق انوفرعف « ةئجءرملاو « ةضفارلاو
 لص هيبن ةنسو هللا باتكي كسلا ى هاهم نيدن ىلا.انتنايدو لوقن ىذلا انلوق: هل لي

 كلذب نحنو « ثيدحلا ةمثأو نيعباتلاو ةباحصلا نع ىور امو « سو هيلع هلل

 لزجأو هتجرد عقرو ههجو هللا رضن لبثح ني دمحأ هيلع ناك اعو « نومصتعم

 ىذلا «لماكلا سيئرلاو «لضافلا مامإلا هنأل « نوبنأجم هلوق فلاخن نمعو « هتبوثم
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 «نيعدتبملا عدب هب عقو؛ج جاهملا هب مضوأو «لالمفلا روهظ دنع محلا هب هللا نابأ
 [ مهقم ريبكو « مدقم مامإ نم للاعت هللا همحرف « نيك اشلا كشو « نينئازا غيزو

 رتعي َذِإ هرظن ىف دمحأ . ماعإلا ءارآ ءايحإل ءاج هنأ نيبتي اذببو ل 3٠7

 اتلوق ةلمجو ): هراتخا ىذلا دمحأ مامإلا جابنم ىف لوقي اذلو « هجابم وه هجابنم
 نع تاقثلا هاور امو « هللا دنع نم ءاجء امو « هلسزو هبتكو هتكئالمو هللاب رقن نأ

 درف دحسأ دحساو ىلاعت هللا نأوءائيش كلذ نم درنال ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر
 نأو « هلوسرو هدبع ًادمحم نأو « دلو الو ةبحاص ذختي مل « هريغ هلإال دمص
 نأو « روبقلا يف نم ثعبي هللا نأو « ابف تيرال ةينآ ةعاسلا نأو « قح رانلاو ةنوسا
 هل نأو ( ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا ) : ىلاعت لاق اك « هشرع ىلع ىوتسا هلل
 ادي هل نأو ( ماركإلاو لالخلا وذ كبر هجو ىبيو ) : لاعت لاق امك اهجو ىلاعت

 : ىلاعت لاق اك فيكالب ًائيع هل نأو ( ناتطوسيه هادي لب ) : ىلاعت لاق اك

 لاق امك ةوق هلل تيثنو ( هملعب هلزنأ ) : ىلاعت لاق اك ًاملع هلل نأو( انتيعأب ىرحت )
 عمسلا هلل تيثنو « ةرق مهنم دشأ وه مهقلخ ىذلا هللا نأ اوري وأ » : ىلاعت

 ملو « قواخع ريغ همالك نإ لوقنو . ةيمهحللاو ةلزتعملا هتفن اك كلذ ىننن الوءرصبلاو

 رمخ الو رش ءىشث ضرألا ىف نوكي ال هنأو « نوكيف نك هل لاق دقو الإ ًائيش قلخم

 ا لعفي نأ عيطتسيال ًادحأ نأو « هللا ةثيشم نوكت ءايشألا نأو « هللا ءاش امالإ
 اانال هنأو ءهللا لع نم جورتلا ىلع ردقن.الو «هللا نع ىفتسن الو هللا هلعفي نأ لبق

 امو مكقلخ لو ىلاعت لاق اك ةردقمو هلل ةقولخم دابعلا لامعأ نأو « هللا الإ

 مأ ) : ىلاعت لاق امك « نوقلخم مهو ًائيش اوقلذع نأ نوردقيال دابعلا نأو ( نولمعت

 .٠ قفو هللا نأو « ريثك هللا باتك ىف اذه و( ؟ نرقلاخلا مه مأ ءىشريغ نم اوقلعح

 مهاده ولو « نيلاص اوناكل مهحلصأ ولو ؛« مهر ظنو مب- فللو «هتعاطل نينمؤملا

 للضي نمو « ءاتهملا وهف هللا كهي نم » : ىلاعتو كرابت لاقاك « نيدتهم اوناكل

 ملعنو ؛ هرمو هولح « هرشو هريخ هردقو هئاضقب نمؤن انإوا نورساحلا مه كئلزأف
 مالك نآرقلا نإ لوقنو . انبيصيل نكي مل انأطخأ امو « انثطخيل نكي ! انباصأ ام نأ

 ىري ىلاعت هللا نأ نيدنو « هب ًارفاك ناك نآرقلا قاخم لاق نو « قولخم ريغ هللا
 تاياورلا تءاج- انك « نونهؤملا هاري ؛ردبلا ةليل رمقلا ىري اك ةمايقلا موي راصبألاب
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 اك « نوبوج هنع نيرفاكلا نإ لوقنو « مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع
 ادحأ رفكن الأ ىراوا نوبرجحما لئموي مهبر نع مهن لك و :لجو زع هللا لاق

 2  راوخلا تالذب تناداك رمكلاب رشو ةقرسلاو ىزااك هبكتر يب بنذي ةلبقلا لهأ ن

 ناك امل الحتسم رئابكلا ن نم ةريثك لمع نم نأ لوقن.و « نورفاك كلذب مهن :أاومعزو

 اوشحتما ام دعب اموق راثلا نم جرم هللا نإ لوقثو . اهمبر م لقتعم ريغ ناك نإ ًرفاك

 ديزي لمعو لوق ناعإلا نأو « ريقلا باذعب نمؤنو ؛« سو هيلع هللا لص دمحم ةعافشي
 ها ىتثأ ام مولع ىفنو « هيبن ةبحصل مهراتخأ نيذذلا هئاسلا بح نيدنو . صقتيو

 ركب وبأ « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب مامإلا نإ لوقنو « مهالوتنو مهلع هب
 ىصضر باطللا نب رمح مث نيدترملا ىلع هرهظأو « ن .يذلا هب زعأ هللا نإو هنع هللا نضر

 « بلاط ىبأ نب ىلع مث « اناودعو ًاملظ هواتاق هلتق ههجمو هللا رضن نامع م هنع هللا

 دهشنو « ةوبنلا ةفالخ مهتفالخو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب ةمئألا ءالؤهف

 رئاس ىلوتنو ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهل دهش نييذلا ةئجلاب نيرشبملا ةرشعلل

 ةمئلا نأ سلا نيدنو « مهيب رجش امع فكتو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باعصأ
 تاياورلا عيمجم قدصنو .مه ريغ لضفلا قمم زاويال ءالضن نوبذهمنودشأر ايرألا

 ىلاضتو مومامإب رارقإلاو ح' -تالصلاب نيماسملا ةغأل نوفو رعملا لقتل لكأ اهنثأ ى

 مولع جورخلا كرس نيدنو « « ةماقتسالا كرت مهم رهظ اذإ مهلع جورلا 0

 ركنمو رعملا باذعب رمنو « لاجدلا جاور رقنو« ةنتفلا ىق لاتقلا كاركو « فيسلاب

 ةقدصلا ىرثو « مانملا ف ايؤرلا ن ٠ اريثك ححصنو « جارعملا ثيدحم قدصنو« ركنو

 نأ زوج نيملاصلا نأ لوقنو « مهعفتي هلل نأ ن نءؤنو « ممل ءاعدلاو نينمؤملا قو# نع
 ىف ًاران ممل ججؤي لجو زع هللا نإ : نيك نيك رشملا لافطأ ىانلوقو .. . هتايآب هللا

 « ةنتفل ةيعاد لك ةقراخ« ىرثو كاذب ةياورلا تءاج اك اهومحتقا لوقي م * ةرخخآلا
 . ع انلوق نم هانركذ امل جتحنسو . . ءاوهألا لهأ ةيناجمو

 هيهذم ةقيقد ةصالاخخ ن نسيب هريرحتب هنألو « هلوطب مالكلا اذه انلقت - 4
 : : اهلع لدت ام ةصالخو « هراتخأ امو

 اهنيمست ىل ىلع املا حلطسا ىتلا ىخو « ةيآ نيملاصلل نوكت ذأ زوجي هنأ ( أذ 3
 « هيلع قدصتلاوترملل ءاشدلا زاوج را هنأو 34 ةرزجعملا نع اهل ري ةماركلا مم
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 نيب كلذ ى قرف ال دئاقع نم ةنسلا هب تءاج ام لكب دخؤي نأ ىري هنأو ( ب )
 لئاسو لكب دئافع ن ٠ ةنسلا هيلع تلمتشا ام لكل جتحمو « داحآ رابخنأو ةرئاوت» ةنس

 .داحالا ثيداحسأ تيت رومأل هذاقتعا نلعأ دقو « جاجتتحالا

 ق عقي نأ ريغ نه هيبشتلل ةمهوملا تايآلا قف صوصنلا رهاوظب ذخأ هنأ ( ب )
 دي هيشتال ادي هلل نأو « ديبعلا هجاوك ال « ًايجءو هلل نأ دقتعب وهف « هرظن ىف هيبشتلا
 . تاقوللا

 ع مدقملا مامإلا هريتعيو « دمحأ ماعإلا ىأر وه هدقتعيام نأ ىريهنأو (د)
 . مهنملا ملاعلا

 رجش ايف نيثدحملاو ءاهقفلا ءارآ م٠ « ىرعشألا بهذملا قافتا عمرو س 4

 ىلإ هيف دمتعيال اقلطم ًاذمخأ صوصتنلا رهاوظي هذخنأو ء« فالخ نم ةلزتعملا نيبد "مهني

 هءارآ نأ ةقيقحلا ىفو « اقلطم ًادعب ءاودألا ىلهأ نع ًاديعب ناك - ليوأت ىأ
 نع عازتلا فارطأل نيبذاجتملاو. تابثإلاو ىتلا نيب « نيلاغملا نيب اادسو تناك

 عم قفتي ىذلا نأ دن ىرعشألا ةايح سرادلا نإ 2 ةيردجلاو ةيوشحلاو ةلزتملا

 « ةالاغملا تناك لكش ىأ ىلع ةالاغملا نع ًاديعب ًاطسو ًابهذم راتنت نأ وه هعالطا
 ءارالا ىق طسولا كالذ راتخا دق وهو « ءارآلا هذه ( نيمالسإلا تالاقم ) هياتكو

 هيف درورمأ لك ىف ءاهقفلا ضعب عم قفتي ناك نإو « نآرقلاب ةلص اهل ىلا ةيفسلفلا
 .هراكفأ نم ةركف لك ىف طسوتلا كالذ تبثي نأ ىصقتملا ٍلع بعصيالونآرق وأ رثأ

 «ةمسجملاوةيوشحلا نيبو« ةيمهدلا مهعمو ةلزتعملا نيب طسو تافصلا ف هيأرف

 ءاقبلاو مدقلاو دوج:ولا الإ اوتبثي لو « نآرقلا ف تدرو ىلا ت تافسصلا اون نواروألاف

 : اولاقو«ةيتاذلا تاصوألا نم اهريغو مالكلاو رصبلاو عمسلا اوفنو « ةينادحولاو

 محرلاو نمحر لاك ىلاعت هلل ءامسأ نآرقلا ىف اهنأ اولاقو « تاذلا زيغ ًائيش تسيل
 نع ىلاعت ثداولا تاغفصب اهفاصوأ ىف ىلاعت هتاذ اوهش ٠ ةمسجملا» و ة مثحلاو ل

 نآرقلا ىف اهلك تدرو ىلا تافصلا تبثأف ىرعشألا ءاجو «ارببك "واع كلذ
 ىمست ىلا ثداوللا تافص هبشت الو'«ىلاعت هتاذب قيلت تافص اهنأ ررقو « ةنسلاو
 هيالكو « مرصبك سيل هرصبو « ثداولا ممسك سيل ىلاعت هللا ممسف اهمساب

 . مهمالكك سيل
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 ةلزتعملاف « ةلزتعملاو ةيريجلا نيب طسو ناسنإلا لاءفأو ىلاعت هللا ةردف ف هيأرو

 نإ اوأاق ةيريطاو« هاي | ىلاعت هللا اهعد وأ ةوقب هسفن لاعفأ قاخم ىذلا وه دبعلا نإ اولاقت

 « حيرلا بهم ىف ةشيرلاك و ه لب ءىش بسكالو ءىش ثادحإ ميطتسي ال ناسنإلا
 .(١)بسكلا ىلع ردقي نكلو ءىش ثادحإ عيطتسي ال ناسنإلا نإ ىرعشألا لاقف

 اولوأو «ىريال ىلاعتو هناحبس هللا : ةل زيعملا لاق « ةمايقلا موي هللا ةيؤرل ةبسنلابو

 : ةبشملا لاقو « داحتآ رابخأ ابل ةيوبنلا ثيداحألاب اوذحخأي ملو ةينآرقلا صوصنلا

 : لاف ًأطسو ًاكلس ىرعشألا كلسو « ًادودحم ًافيك» ةمايقلا موي ئري هللا نإ

 . دودح. الو لول> ريغ نم ىري

 هللا كيو لثم ثيدحلاو نآرقلا ىف هيبشتا ةهو» تدرو ىلا ظافلألا ةبسنلابو

 ىأ) «ةيوشحلا لاقو « مهقرف ىلاعت هللا ناطاس دارملا : ةلزتعملا لاق « مهيديأ قوف
 مب ركلا هتاذب قولت دز هدي ىرعشألا لاقو« ةحراج» دب هدب ( ملعال نيبستنملا نم ةماعلا

 ىف ءاج اع اذهو « رصبلاو عمسلاك ةفص دي هدي لب « انيديأك ةحراج» دي تسيلو .

 رهظي نككا و « هريشتلا ىنو « ديلا ضوف نأب ضيوفتلاب حرص دق هنإف ةنابإلا باتك
 نأ علا ىف ءاج ذإ «ةارتدملا ةضفقانمل ًاسمحتم هادبأ ىذلا ىأرلا اذه نع عج ردق هنأ

 . مهريغو ةلزتعملا لعف اك ةردقلاب ديلا ليوأت ررق

 لاقو « ىلاعت هللا هقلخ ثدحم قوانع نآرقلا : ةلزتعملا لاق نآرتلل ةبسئلابو
 ٠ اب بتكي ىلا ناولألاو ابلع بتكي ىبلا ماسجألاو ةعطقملا فورحلا :ةيوشملا

 مالك تآرقلا :لاقو ءاطسو ًاقيرط ىرعشألا كالسث(؟)قولخم ريغ نيتفدلا ناب امو

 ناولألاو ةعطقملا فورحلا اءأف عدتبم الو ثداح الو قول الو رغم ريغ هللا

 تاعرمم تاقولخف تاوصألاو ماسجألا و

 هتعاطو هناميإ مه ةريبكلا بحاص نإ : ةلزتعملا لاق ةريبكلا بكترمل ةبسنلابو

 نم : ةنملا لهأ ريغ نه ةئجرملا لاقو « رانلا ند جرم ال هتريبك نع بتي مل اذإ

 يرعشألا كلسق ع نكت امهه ةريبك هرضق الف هب نماو ىلاعتو هناحبس هلل صلخأ

 ىرعشألا نسملا ىلأ ىلإ بسن اميف ةلزتما بذك نيبت )١(
 ١6٠ ص روك ذملا باتككلا عفن



 مل ؤةيا ب

 هنع افع ءاش نإ ىلاعت هللا ةئيشع ىف وه قسافلا دحوملا نعؤملا : لاقو 6 اطسو ًاميرط

 . ةنجلا هلحدأ مث هقسفب هبقاع ءاش نإو « ةندللا هلخدأو

 :ةل زمعملا لاقو ءاهلث» ةمئألاو ةعافش لوسرال نإ ةيماعإلا لاق ةعافشال ةبسنلابو 200
 تاولص لوسرال نإ لاقو ءاطسو ًاكاسم ىرعشألا كلسف ءدابعلا ند دحأل ةعاذشال

 هللا رهأي مهل عفشي « ةبوقعال نيقحتسملا نينمؤملا ىف ةلوبقم ةعافش هياع همالسو هللا
 .نعمج:أ مهلع هءالسو هللا تاولص لسرلا رئانمك « ىضترا نمل الإ عفشي الو هنذإو

 هءارآ نيبنسو « فارحنالا نع دعبي ىكل طسوألا قيرطلا كلس دق هارن اذكهو
 : ةيديرتاملا ىلع مالكلا دنع اهريغب ةنزاوم

 كلسمو لقنلا كلس٠ دئاقعلا ىلع لالدتسالا ىف ىرعشألا كلس دقو - 16
 ىلاعت هللا فاصوأنم فيرشلا ثيدحلاو مركلا نآرقلا ىف ءاجءام تبثي وهف « لتعلا

 ةءلقعلا ةلدألا ىلإ هجتيو «باوثلاو باقعلاو باسحلاو ةكئالملاو رخآلا مويلاو هلسرو

 بجو نأ دعي القع ةنسلاو نآرلا ىف ءاجءام قدص ىلع اهم لدتسي ةيقطنملا نيهارعلاو

 .وأ اهوؤيل صوصتلا ىلع اك اح لقعلا ن نم طدختيال وهف « القن ىه اك ا قردصتل

 . اهديؤي صوصتنلا رهاوظل ًامداخ لقعلا دختي لب ء اه رهاظ ىقع

 ةفسالفلا اهف ضاخ ةيلقع لئاسمو « ةيفسلف اياضقب كلذ ليبس ى ناعتسا دقو
 : ىلقعلا كلسملا كالذ هكواس ىف ببسلاو « ةةطانملا اهكلسو

 مو رشم نع لاتف «ةيركفلا مهدئاو» ىلع ىلرتو « ةلزتعملا ىلع جرخن هنأ ) أ (

 مهقيرط كلسي ملو ؛ نآرقلا دئاقعل لالدتسالا ىف مهتقيرط راتخاو « مهلهتم ن هالخأو

 1 لالدتسالا قى مهقيرط َْق ةل زيعملا كلاس لقو «ثيدحملاو نآرقلا صوصن مهن ْق

 . ةفسالنلاو ةقطانملا كلسم

 لثم نحلي نأ دب الف « مهتمجاهمو ةلزتعملا ىلع درال ىدصت دق هنأو ( ب )
 اب مهمحفيو مهناهّش عطقيو مهيلع جافيل لالدتسالا ىف مهنقيرط عبتي نأو « مهجح

 .. مهلع مهلجح دريو مهسديأ ىف

 مهريغو ةينطابلاو «٠ ةطمارقلاو « ةفمالفلا ىلع درال ىدصت دق هنأو (جب)



 ع 1ه4

 الإ مهعطقي ال ةفسالف مهنءو « ةيقطنملا ةسيقألا الإ' همحفي ال ءالؤه نم رثكو
  لقعلا ليلد

 عيارلا نرقلاو ثلاثلا نرقلا ىف. ةلزتعملا نأش فعض دق هنأ قحلا فو - ١

 «مالسإلا نومجابم نيذلا ىلعو:ءاوهألا لدأ ىلع درلل نيدصتم اوثاك دقو( ىرجطا

 ةنسلا ءاملع نيب نوكي نأ دبال ناك مهنأش فعض املف « انسح ءالب كاذ ىف اوابأو
 اذه ىف مهءالب فرعو « ةلزتعملا ذيملت هنآل « ريطللا رببكلا لمعلا كلذ ىلوتي نم
 .ةلزتعملا ةلود تلاز نأ دعب ءرصعلا كلذ ق فورعملا ةنسلا مامإ راص هنألو « رمألا

 ماكحلا نه ىناو:نوريثك راصنأ هل راصو ةميظع ةلزئم كلذل ىرعشألا لان دقو
 ق هراصنأ ثبو رافكلاو ءاوهألا لهأو ةلزتعملا نم هموصخن بقعتف « ةرصنو ًاديبأت

 ةنسلا لهأ مامإب هرصع ءاملع رثكأ هبقلو اهفلاخغو ةعاوللا موصخخ نوبراحم ملاقألا

 . ةعاوللاو

 نم هدعي مزح نياف : هنوفلاخم ءاملع هدعب نم ءاج كلذ عم نكلو -
 (1) « مزحر نبا » رظن ىف دبعلل رايتخالا تبثيال ناسنإلا لاعفأ ىف هيأر نأل « ةيريلا

 .(1) ةريبكلا بكترم ىف هيأرل ةئجرملا نم هدعيو

 ةمجل ىف هيفلاخم رثكأ باذ دق كلذ عم نكلو : نيتلأسملا نيتاه ريغ ىف هبقعت دقو

 اولحو مهملك تيوقو « ليج دعب اليج هراصنأ دعاس دتشاو « ىالسإلا خيراتلا

 لك ف مهل هتلزانمو « نيدحلملاو ةلزتعملا ةبراحم نم هب موقي ناك امب اوماقو « هوذح

 . داقتعالا باوبأ نم باب لكو « لوقلا نيدايم نم ناديم

 مالكلا دنع نيبئس*اك هفلاخ نم ةلبانحلا نم ءاجسو « اليلق ًاددع اوناك نإو هفلاخم نم

 . . نيفسلفلا ىلع

 )١( نم لمتلا نم ثلاعلا ءزجلا 86" .
 ) )0نص لصفلا نم عيارلا ءرجلا ٠١4 .
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 ىرعشألا دعب بهذملا
 هقارعلا ىف ريتعاو « انيب انك نوردثك راصنأ ىرعشألا بهذمل ناك - 71

 لاجءر ءاج دقلو « انهو اك ةعاجلاو ةنسلا لأ بهذم برغلا ةهجم نم هالاو امو
 «ىرعشألا ير مهضعب بصعت دقو « ىرعشألا اهلإ ىهنا ىلا ءارآلا اووق نوزاتم
 < ىرعشألا اهقاس ىلا تامدقملا ق هلبصعت لب عطقف الإ لصو ىلا جئاتنلا فقال

 : قيرفلا اذه سأر ىلعو :٠ ةجيثلاو ةمدقملا ىف هعابتا بجوأو

 : م 40 ةنس لالقايلا ركب وبأ

 تامدقم ف لكتو « يرعشألا بوح حن ًاريبك ًالاع ناك دقو "4

 «ضرعلاب موةيال ضرعلا نأو ءضرعلاو رهوجلا ف ملكتف « ديحوتلل ةيلقعلا نيهاربلا
 ىرعشألا بهمله ىف رصتقي لو « كالاثه ام رخخآ ىلإ نينامز ىبيال ض رعلا نأو

 هيلإ راشأ ام ريغب دخألا زوج ال هنأ ركذ لب « انرم ؟أ اك جئاتن نه هيلإ لصو ام ىلع
 « ةرصنلاو ديبأتلاو عابتالا ىف ةالاغم كاذ ناكف ؛ جاتا كلت تابثإل تامدقم نم
 هياوبأو ةعستع لقعلا نيدايمو « ةنس وأ باتك اهم ءىج مل ةيلقعلا تامدقملا نأ ذإ
 اياضق نه تانيببو لئالد ىلإ سائلا لصي نأ ىبسعو «ةكواسم هقئارطو « ةحتفتم

 ذخألا ىف ريش نم سيلوءىرعشألا اهلإ هجعتي مل حئئارقلاو براجتلا جئاتنو لوقعلا
 ةيركف تارمن نه هيلإ ىدتها امو جئاتن نم هيلإ لصو ام فلاخن مل تماد ام اهم

 : م 60:6 ةنس قوتملا ىلازغلا

 خدي ملو قالقابلا كلسم كلسي ملف « هدعب نم ىلازغلا ءاج كلذلو - 65
 «ةجّتنلا نالطب لالدتسالا ىف ىنالقابلا ةفلاخت نم م مزلي ال هنأ ررق لب « هيلإ اعد ام لثمل
 « ةنسااو باتكلاب ءاج- ام اونمؤي نأ سانلا ىلعو « ًاعيمج» لودعاا بطاخ نيدلا نأو
 .ةلدأ ٠ نم نوءاشي اهب هورقي أو

 «ىديرتاملا روصنمىلأل وأ ىرعشألا نسحلا ىأل ًاعبات نكي ؛ ل ىلازلا نأ ةقيقدلا فو
 كصوام رثكأ ىف امهقفاوذف ء دلقم عبات ةرظن ال « ةصحاف ةرح ةرظن رظن هنإ لب

 راصنأ نم نوريثك هامر انلو . عابتألا بجاو هايأترا ام ضعب ىث امهفلاخنو « هيلإ



 م اأ١5

 مالسإلا نيب ةقرفتلا لصيف ) هتلاسر قى هلاق ام أرقاو « ةقدنزلاو رفكلاب ىرعشألا
 : اهف ءاج دقف « ( ةكدنزلاو

 ءركفلا مسقنم ردصلا رغوم هبصعتملا قيدصلاو قفشملا خألا امأ كتيأر ىنإ»
 تالماعم رارسأ ىف ةفنصملا انبتك ضعب ىلع داسحلا نم ةفئاط نعط نم كعمس عرق امل
 . نيفلكتملا خياشملاو «نيءدقتملا بامضألا بهذم فلاخع ام ابف نأ معزو « نيدلا

 .ءىش ىف ولو «هتنيابمو « رفك ةرعش ديق ىف ولو : ىرعشألا بهذم نع لودْعلا نأو

 ,قيضي ال « كسفن ىلع  بصعتلا قفشملا خألا امأ  نوهف ء رسخو لالض رزن

 . اليمج ًارجه مهرجهاو « نواوقي ام ىلع ريصاو « كابرغ نم لفو « كردصدب
 « فرعيال لاللا وأ رفكلاب نم رغصتساو « فذقي الو دسحم ال نم رقحتساو

 « نيناجملا نم نرتخي هنأ اولاق دقو غ نياسرملا ديس نم لقعأو لكأ عاد ىأف

 « نياوألا ريطاسأ هنأ اولاق دقو «نيملاعلا بر مالك نم قدصأو لجأ مالك ىو
 «.بهمل«فلاخم ام رفكلا دحم نأ معز نإف « رفكلا لحم هيلاطو كيحاصو كسفن يطادن

 دق « ديلب رغ هنأ ملعاف هريغ وأ ليتاللا بهذم وأ « ىلزتعملا بهذم وأ « ىرعشألا

 ق ةجح كامهانو « ناءزلا هحالصإب عيضت الف نايمعلا نه ىمعأ وهف « ديلقتلا هديق
 قرف هل نيفلاخملا رئاسنعبو «هسفن نيب دجي آل ذإ « هءوصخن ىوعدب هاوعد ةلباقم هما>فإ

 هف هتفلاخع نأ معزيو «ىرعشألا ىلإ بهاذملا رئاس نيب نم لي كبحاص لعلو « الصفو
 ىتح. هيلع افقو قلل نوكي نأ هل تبث نرأ نم هلأساف « لنملا رفكلا نم ردصو درو لك
 هلل ًافصو سيل هنأ معزو -« ىلاعت هلل ءاقبلا ةفص ىف هفلاخ ذإ « ىنالقابلا رفكب ىفق

 هتفلاخم“« ى رعشألا نم رفكلاب ىلوأ ىنالقابا راص ملو « تاذلا ىلع ًادئاز ىلاعت

 لجأ نم كلذ ناك نإ ؟ ىناثلا نود امهدحأ ىلع ًافقو قملا راص اذامل و « ( ىنالقابلا )

 . هيلع قباسلا قملا نكيلف « ةلزّتسملا نم هريغ ىرعشألا قدس دقف « نامزلا ىف بسلا

 « لضفلا تاجرد تردق لايكمو نإزيم ىأبف « لملاو لضفلا ىف توافتلا لجأل مأ
 قف القابل صخر نإف « هدلقمو هعوبتم نم دوجولا ىف لضفأ ال هنأ هل حال ىح

 معز نإو! | ةصخرلا همم صيصختلا كردم امو ؟ هريغ لع رجح ملف هدفلاحم

 .ضعب هفلكتب فسعت اك « هءارو قيقحتل ال ظفن ىلإ عجء ري ىنالقابلا فالخ نأ

 هلإ مجري كاذ نأ ى فالدللاو ؛ دوجولا ماود ىلع ناقفاوتم امهنأ ًايعاز نبصعتلا

 مدشي هلاب اف « ديدشتلا بجوي ال بيرق فالغع « هيلع دئاز فصو ىلإ وأ « تاذلا

 ( بعاذملا خيرات )١١- ش



 هس ة15ا ب

 « تامولعملا عيمجم طيمم ملاع هللا نأب ف رّبعم وهو . تانصلا هيفن ىف ةلزّعملا ىلع لوقلا

 «تاذلاب رداق ملاع هنأ ىف ( ىرعشألا ) فلاخم امئإو . تانكمملا ميمج ىلع رحاق

 ! « ؟ نينالخلا نيب قرفلا اف ةدئاز ةفصب وأ

 نمةيلاخخ ةدرجم ةرظن دئاقعلا ىلإ رظني ىلازغلا ناك فيك ةلاسرلا هذه ن*ء -ىرثو

 ىمنا نإو « دئاقعلا ىف ةررقملا بهاذملا نم ًايهذم عبتي الو « ًامامإ دلقي الق درلقتلا

 . ىرعشألا هيلإ ىهننا امم بمرق ىلإ

 « هجناتن ف ىرعشألا بهذم اوقنتعا نو ريشك ةمئأ ىلازغلا دعب ءاج دقلو - 5

 > جئئاتتلاب طقف مبفنأ اوديق لب تامدقملاب ديقتلا ىلإ اوعدي ملف «هلئالد ىلع اودازو

 « ًادبعتم ًامامإو «آديجم ًارظانم ناكو ه 7١1 ةنس قوتملا ىواضيبلا ءالؤه نءو

 . علاوطلا باتك دئاقعلا ملع ق هلو « ًامقدم ًابمفو

 ةيوبنلا ةرجهلا نم 815 ةنس ىوتملا ىناجرجلا فيرشلا ديلا ءالؤه نمو

 لوقعملاب اولداحأ ذاذفأ ةمتأو مالعأ ءاملع مهلبق نمو ءالؤه دعب نم ءاج دقو

 كلذ لجس ثاكو « مهريغو دل زيعملا ىلع مهد ودرو 2 مهلئالد تنود دقو « لوقلاو

 'ابحلاو ىرعشألا نيب ةرظانم

 نسحلا ىلأ نيب تناك « ترثأ ةرظانم ؛ةرعاشألا ىف مالكلا مخنلو - م

 بوجو ىف ةرظانملا عوضوم ناكو « ىلزدعملا ىلابجلا ىلع ىلأ هخيشو ٠ ىرعشألا

 : . ىلاعت هلل حلصألا

 ؟ىبصو :؛ رفاكو « نمؤم : ةثالث ى كلوقام : ىرعشألا نسحلا وبأ لاق

 ىصلاو (١)تاكرالا لهأ نم رفاكلاو تاجردلا لهأ نم نمؤملا : ينابجلا لاق
 . ةاجنلا لهأ نم

 )١( ةعيفرلا ةلزألا : ةجردلا ٠ رانلا أ اهينام ايف ىوبهب ىلا ةلزئملا : ةكردلاو .



 - ؤ؟اث ل

 هتوم دعب ىأ ) تاجءردلا لهأ ىلإ قري نأ ىبصلا دارأ نإف : ىرعشألا لاق

 ؟ نكع له (ًايبص

 سيل و ةعاطلاب ةجردلا هله لان امنإ نمؤملا نإ هل لاقي لب « ال : ىئابجلا لاف

 . اهلثم كل

 تلمع تنك ىنتييحأ واف « ىتم سيل ريصقتلا لاق نإف : نسحلا وبأ لاق

 . نءزملا لمعك تاعاطلا

 هتسيعارف « تبقوعلو « تيصعل ترقب وأ كنأ لعأ تنك : هللا لوقي : ىئابجلا لاق

 . فيلكتلا نس ىلإ ىمّدت نأ لبق كاممأو «© تاتحاصم

 هتيعار الهف هلاح تملع اك ىلا تملع : رفاكلا لاق ولف : نسحلا وبأ لاق

 ؟ هلثم ىحلصم

 - . ًاباوج- رحم ملو ىئابملا تكف



 ةيديرتاملا
 روصنم ىنأب فورعملا  دومحم نب الم نبدمحم » وهو ىديرتاملل ةبسأ -

 قوت هنأ تيث دقو - ربلا ءارو ايف دنقرمسب ةلحم ىهو - ديرت اب دلو « ىديرتاملا
 ثلاثلا نرقلا نم ريخألا ثلثلا ىف ملعلا ىلت دقو ٠ ةيوبنلا ةرجملا دعب لاثا“ ةنس
 هراكتساو بيبشا بضغ نولاني هيف ةلزتعملا ناك ىذلا تقولا ىف ىأ « ىرجملا

 . هسفن نرقلا اذه نم لوألا ثلثلا ف نيثدحملاو ءاهقفلاب اولرتأ ام ءازج

 برقلا فصتتم لوح دلو هنأ رهاظلا نكلو « هدلوه نقلا هجو ىلع فرعي الو
 ىخابلا ىبحم نب رصن ىلعمالكااو ىلا هةفلا مولع ىبلت هنأ ًاعطق تبث دقو « ثلاثلا
 ش . ه 754 ةنس قونملا

 تناكو « هلوصأو هقفلا ىف تالداجملاو تارظانملا نطاوم دالبلا هذه تناك دقو

 ى تارظانملاب ايحت متاملا تناكو . ةيعفاشلاو « ةيفنحلا نب ةيهقفلا تارظانملا ىرجت

 .دجسسملا

 كلت ىف ىديرتاملا شاعدقو؛هلوصأو هقفلا ىف ىرجن تناك امك ؛ مالكلا راع ىف ىرجن
 هل تناكف « بهذملا ىتح ناكو « لقعلاو ركفلا جيئاتنل اهف قابسلا ناك ىلا ةيلحلا

 ءاهقفلا رظان امفو «نيدلا لوصأ قتالوج. هل تناك اك « هلوصأو هقفلا ف تالوج

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ندبنس ام ىلع : اهلك فال

 قفتت الإ لصو ىلا جئاتتلانأ ةيفنحلا ءاملع نم نورشكلا ررق دقلو - 9

 هنع هللا ىضر ناك دقف « دئاقعلا ىف هنع هللا ىضر ةفينح وبأ هررق ام مم قافتالا مامت
 ىكح اك ءهيف عباصألاب هلإ راشي ًاغلبم ملعلا اذه قف غلبو 2« نيدلا لوصأ ىف تالوج هل

 نيتنئا ومن تغاب دئاقعلا ىف ةرظانمال ةرصبلا لإ تالحر هل تناكو © كلذ لاق هنأ هنع

 ةساردلا ىلإ ًايلك ًافارصتا فرصاينأ لبق هاك تاذو« ةاورلا ركذي امك ةر نيرشعو
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 ةيركفلا نتفلا نأ اصو صخخو «ةعدقلا هتسارد علطقي نأ هنكمب ناكام هنأ رهظيو «ةيهقفلا

 , مهريغو ةقدانزلا نم ةيمالسإلا ةديقعلا لح نوديري نيذلا اهرشثب ناك هرصع ىق

 تامولءملاةعومجم ةمص تنبث ملعلا اذه ف ةريغص لئاسر ةفيح ىلأ نع ترثأ دقو

 عض وم١ فيلأتلاو فيرتصتلا ناك نإو « هيلإ اهتبدن ثيحن نم اهلع تلمتشا ىلا
 . . . ءاملعلا سب مالك

 ناهع ىلإ ةفينح ىلأ ةلاسرو « طسبألا هقفلاو « ريكألا هقفلا لئاسرلا هذه نمو
 آرب معلا باتكو « ىبمسلا دلاخش نب فسوي هذيملتل هنع هللا ىضر هتيصوو ىببلا

 ش . ًابرقو ًادعبو ًابرغو ًاقرشو ًارحمو

 مالك ئءراثي ناكا لك ىف هتاذب مئاق ىأر طبتتسي لئاسرلا هذه عومجم نمو

 ةبجاو ىه مأ « لآعلاب ةبجاو ىهأ « هللا ةفرعهو « نامبإلا ةقرقحو تافصلا ىف

 ىلإ اهتبسن رادقمو ناسنإلا لاعفأو«ىتاذ حبةو ىتاذ نمسح لاعفألل لهو ؛ عرشلاب

 ؛ردقلاو ءاضقلاو « اهلك تاقرلخملا ىلع ىلاعت هللا ناطلسل ةدئاعم ريغ نم دبعلا ةرد

 ش 0. كلذ رغو

 ماءإلا نع ترثأ ىلا ءارآلا هذه نيب ةيملحلا تانزاوملا نم نيبت دقو -

 -هبتك ىف ىديرتاملا روصنم وبأ اهررق ىلا ءارآلاو:قارعلا ءاهقق خيش ةفينح ىأ

 ىه دئاقعاا ىف ةفيدح ىنأ ءارآ نأ ءاماعلا ررق ثالذاو . اهوصأ ةلمج ىف ةيقالتم اهنأ

 نم مهمراق نءو قارعلا ءاملع ناك اذإو « ىديرتاملا ءارآ هنم تعرفت ىذلا لصألا

 ةساردب اونعي ملو « ةرهقفا ةفينح ىنأ ءارآ ىلع عيرفتلاب اونع دق اه ريغو تاماشلا

 ةرعاشألا ءارآبم ال وأ نيثدحما و ءاهقفلا ءارآ نم مهيب رشن ام ءافتك! ةديقعلا ف هئارآ

 ةرانع .ىهقفلا عيرفنلاب ةيانعلا عم ممل تناك ربذا ءاروام ءاملع نإف ًاريخأ

 ةلدألاب اهديبأتو « اهحيضوتو اهلع قيلعتلاو ةدرقعلا ىف ةفينح ىلأ ءارآ ةساردب ةصاخ

 :٠ ١ ةقطنملا ةسقألاو ةياقعلا

 ءارآو هئارآ نب ةلصلا رادقم ىف ثحيبنو ىرحتن انكريال ىديرتاملا نإو

 ىلإ هتلاسر ه رهطمبألاهقفلا ٠ : ةفينح ىأ بتكل هتياورب حرصي هنإ لب ؛ ةفيثح نأ »
 هذه ىور هنأ ركذيف « دلاخ نب فسويل هتيصوو « ملعتملاو ملاعلا و و « + ىببلا

 «ىاجرومللا قانا نب دمحأو و « سابعلا نب دمحأ رصن ىلأ » هخيش نع بتكلا
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 يمات « اجر ويلا ىمو٠ ناولس ىنأ : نع اوور ءالؤهو « ىخلبلا ىحن نب رصن»و
 . هنع هللا ىصضر اذه دمحم هخيش نع ىور اذهو « ىلابيشلا نسحلا نب دمحم »

 ىديرتاملا قّقحو ::داتسإلا اذه ماتع ىف )١( مارملا تاراشإ بحاص لوقيو
 « ةينيقيلا نيهاربلا مماوأب عبرافالا نقنأو ةلدألا عطاوقب هبتك ىف لوصألا كلت

 « مارأا تاراشإ و بنتك ةمدقم قف ىرثوكلا خبشلا موحرملا انقيدص لوقيو

 كانه سوفناا ىل- ةنملا ناطلل : عدبلاو ءاوهألا نم ةمياس ربا ءارو ام دالب تناكو

 ءارو اهف ةنسلا ما٠إ ءاج نأ ىلإ ليج نع اليج- راثآلا كلت لقانتي « عزانم ريغ نم

 اهلئاسع قيقحعل عرطف 34 ىدملا مامإب فورعملا .ىديرتاملا دمع رودصص وبأ رملا

 . (5) عرشلاو لقعلا ىناج هتافلؤع ىضرأف « اهلئالد قيقدتو

 روثأللا ىلعدئاقعلا ىف هتايرظن ماقأ ىديرتاملا روصنم ابأ نأ نببتي اذب را
 تب لا د 2 ب تاعيرفت ا ىلا لئاسرلا هذه ىف ةفينح ىلأ نع

 . ةابف كشل لاجمل

 . ليوأت باتك » امة ريثك تك اهساردل ىدصت ىلا تاعوضوملا ىف فلأ دقو

 لوصأ َّق لوصألا باتكو و لدنلا باك» و6 عئارشلا لحخأم باتك»و « نآرقلا

 ةلدألا لثا وأدر 0  باتكو ديح وتل باتك وم الكلا ف تاالاثملا باكو وا نيدلا

 : , ةيءارقل لع 3 رادو نففاورأا نفعل ةءامإلا باتك درو و ىلهابلا دمحم ىأل

 هبوسنملا ركألا هقفلا باتكل ًاحرش رش عضو هنأ ءاملعلا ضعب هيلإ بسن دقو

 ثيللا ىنأل حرشلا كاذ نأ تبث ىماعلا قيقعتلاب نكلو « تع لا ىشر ف ل

 .ءالم نم (0)
 ٠ 5 ص مارملا تاراشا ةمدقم 6
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 هؤارآو هجاهنم

 : هجاهنم

 دحاو رصع ىف ىرعشألا ئشملا وبأو ىديرتاملا روصنم وبأ شاع فو

 نم ًابيرق ناك امهدحأ نأ ديب « رخخآلا هيلإ ىعسي ىذلا ضرغال ىعسي ناك امهالكو

 ىذلا تدنملاو 4 لا زبعالا نطوم ة ةرضبلاب ناك لقق ٠ ىرعشألا وهو مصحلا ركعم

 تناك ىذلا قارعأاي ةل زعملا نبو نيثدحماو ءاهمنلا نع ةكرعملا تناكو 2( هةنم سحب

 «ةكرعملا نطوم نع ًاديعب ناك ىف ىدبرتاملا روصنم وبأ امأ هرضاوح ىدحإ ةرصبلا

 رملا ءارو ام دالب ىق ناكف «ء اكسب ىلا ضرألا ءاجرأ ىق اهادص ددرت نكلو

 . ىديرتاملا مط ىدصت دقو 53 قارعلا ةل زعم لاوقأ نوددري هل زيعم

 « جئاتنلاتب راقت ى رعشألاو ىدي رتاملا نم لك هاقلي ناك ىذلا مصحلا داحنالو

 ةيديرئاملاو هر ءاشألا نيب فالحلا نأ نودقتعي نورشك ناك دقو « ددحتت م نكلو

 ةيدضعلا دئاقملا ىلع هقيلعت ىف ررق هدبع دمحم خبشلا ذاتسألا نأ ىتع . ًاريبك سيل

 . ىلتفا ايف فالخلا 2 لئاسم رشع زواجتي ل ةرعاشألاو ةيدارتالا نب فالدللا نأ

 ىهناام رخآآ ىف ىرعشألا ءارآو ىدئرتئاملا ءارآل ةّممعلا ةساردلا دنع نكاو

 لواحي امهالك ناك كاش الب هنإو.نامامإلا هيلإ ىبتنا ايفو ركفتلا ىف ًاقرف ةمئ دجن هيلإ

 ناك امهماك نإو « ةيقطنمل :نيها ريلاو لقعلاب نآ رقلا اهلع لت تشا ىتلا دئاقعلا تابثإ

 « رخخآلا هيطعي امم رثكأ ًاناطلس لقحلا ىطعي ناك امهدحأ نأ ديب « نآرقلا دئاقعب درقتي

 ىلأ جابذلل اعابتا - ةيديرتاملا نيب عرشلاب ةيجاو هللا ةذرعم الثم - نورعتعي ةرعا اشألاف

 ًايتاذ ًانسح ءايشألل نو رتعي ال ةرعاشألاو « لقعلاب برجرلا ةكردم اموري ةئزح

 هكردي ىناذ ذ ن.دح اهل ءايشألا نأ نوررقي ةيديرقاملاوع عراشلا رمأ ريغ نم لقعلا هكردي

 . وحنلا اذه ىلع اريثك انالخ دمت اذكهو .. ًاضيأ

 ططش ىأ ريغ نم هيف ريبك ناطلم لقعال « ةيديرتاملا جاهم نأ ررقن كلذلو

 نأ ررقي ثحابلا داكي هنأ ىح لعفلاب هنوديؤي و لقنلاب نوديقتب ةرعاشألاو فارسإ و ل

 نيب طخ ى ةيديرتاملاو « ثيدحلاو هقفلا لهأو . لازتعالا نيب طخ ىف « ةرعاشألا

 عرألا ةيمالسإلا قرفلا هله هيف ريست ىذلا ناديملا ناك اذإف « ةرعاشألاو ةلزمعملا



 - ؤ؟,ط ا

 ,ىلعف « ةعبرأ ماسقأ اذ « ناعإلا لدأ نم ًاعيمج اهنأ ىف نيملسملا نيب فالخ ال ىلاو

 ةلزتعملا ىلإ ىذلا مسقلا قو؛ثيدحلا لهأ رخثآلا فرطلا ىلعو « ةلزتعملا هئم فرط

 . ةرعاشألا نيثدحملا ىلإ ىذلا عبارلا فو « ةيديرتاملا

 ,ىلةعلا رظنلا بجويوهف عرشلا نم داشرإب لقعلا ىلع دمتعي ىديرتاملا نأو ب 71“

 ب لقنلا نم . تل با ول خل لع دا دامعالا دوبجوب قنيللا نيدو ءاهقفل كالذي تلاكو

 .ىركنل سيلو «هتموسوو ناطبشلا رطاوخ نم اذه نإو ل ديس

 < رظنلا نوركني فيكو «رظنلا ةرورمغب لوقلا مهمزلب اذهو « رظنلا الإ ليلد رظنلا

 ظاعتالاب مهمزلأو « ريدتلاو ركفتلاب مهر ءأو رظنلا ىلإ هدايع ىلاعت هللا اعد دقو

 . « ملعلا رداد ٠ نم ردلصو ركفتلاو رظنلا نأ ىلع ليلد اذهو 09 رايتعالاو

 وهودحاو ردصم هل له 3 دئاقعلا لع بلط ق فالحلا زحم ىف لصفي هارنو

 هنأب فرتعي : هدجنف ؟ ىلقعلا وهو « لقنلا ريغ رخآ ردصم هل مأ « طقف لقنلا
 . ردصم ًاضيأ لقعلاو ء ردصم لقنلا

 هتيشخن و « ىلا زلا هيلع ىشخم ةفرعملا رداصم نم ردصم لقعلا نأ هرارقإ عم هنكلو

 طايتحالا ىلإ هعفدت لب «ءاهقفلاو نوثدلا لمف امك « رظنلا نم هعنم ىلإ عفدت ال للزلا

 ركنأ نم» : لوقيو « لوقحملا راوحب لوقنملا ىلع دامعالاب للزلا نم ةياتولا ذاختاو
 عيمجم ةطاحإلا دصقو لقعلا نع ريتسا ام هانتكا دارأو ( لقنلاب طايتحالا ىأ ) كاذ

 يلقعلا لظي وهف - لوسرلا ىأ  هنم ةراشإ نودب دودحملا صقانلا هلقعب ةيبوبرلا ةمكح
 . « هلمتحت الا١ هلمحمو

 حرشلا فلاخش نإف عرشلا فلاي ال ايف لقملا مكمب ذأ لوقلا اذ ةجينلاو

 هدئار وه صوصتلاب ةناعتسالا مم رظنلا بوجاو وهو أدبملا اذه نإو -9 4
 هلوؤيف « مكحمل لسمباشتملا لمحي نآرقل ريسفت ىف وهف « مركلا نآرقلا ريفت ىف
 ليوأتلل ةيلقملا ةقاطلا نممملا دنع نكت مل نإف « مكحملا هيلع لديام ءوض ىل ع هياشتملا

 هنآرقلا نآل « اليس كلذ ىلإ عاطتسا ام نآرقلاب نآرقلا رسفي وهف“ ملسأ سضيوفتلاف

 . « ًاريثك ًافالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم تاك ولو » « أضعب هيضعب برضيال
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 « ريثك قمهفلاخع و ةلقعلا مهجهانم ضعب ىف ةلزتعملا قفاوي نأ ىلإ كاذ هادأ دقو

 حييقتلاو نيسحتلا قو « لقعلاب ىلأعت هللا ةفرعمو « رظنلا ةرورض ىف مهقفاوي وهف

 . لبق نم انرشأ ام وحن ىلع نييلقعلا

 : هؤارآ

 ءاهقفلا ءارآ ىلإ اهنم ةلزتعملا ءارآ ىلإ برقأ ىديرتاملا ءارآ نأ انلق هه

 « ىرجهلا ثلاثلا نرقلا لوأ ىف ةلزتسملا نيبو مهيب فالللا ثعبنا نيذلا نيئدحملاو

 2 نيثدحملاو ةلزمملا نيب ةرعاشألا نإ ٠ : ىرثوكلا موحرملا انقيدص لوق ناك اذلو

 ةيرهوبلا للااسأا نع ىأر لك نإو « ًاقداص « 5 رعاشألاو ةل زتعملا نب ةيديرتاملاو

 دقو ؛ىلةنلا صنلا راوجم ىلقعلا رظنلا هيف يراد دق مم ريكفت دهم صن اذ دري م ىلا

 « اه ريغ ىف هفلاخ هنكلو انهون اك ىرعشألا عم هيلإ لصو ام جئاتن نم رثك ىف قفت

 . هركذت امف قافولا مضومو فالحلا عضو* نينيب» 2 00

 هللارمأ امك « ىلقعلا اهءوجو كردي نأ ن نك“ هللا فرع« نأ ىديرتاملا ىري - 5

 رمأي لاعتو هئاحبس وهف ؛ ميركل نآر هلا تايآ ن م ريثك ف رظنلاب ىلاعتو هناحبس

 ماتا هل را للا نأ لإ مهيجيو ؛ ضرألاو تاومسلا توكلم ىف اورظني نأب سانلا

 الامعإ كاذو « هتفرع٠و ىلاعت هللاب نامتإلا ىلإ لصوا دياقتلاو ىوملا نم ًايلاخ امقتسم

 ةفرعمل البس للعلا رابتعا مدعو « امل الامهإ نوكي رظنلا كرتو « ةينآرقلا صوصنلل

 ةفرعملات ناك ولف « رظنلا ىلع ىلاعتو هناحبس اهنتر ىبلا جئاتنلل اليطعت نوكي ىلاعت هللا

 . رظنال جئاتن اهنأ ىلاعت هللا ررق ىلا جنا اطق كاذ ناكل رظنلا لع بترثال

 هنكل «.ىلاعت هللا ةفرعع ىديرتاملا دنع لقتسي نأ نكي لقعلا نأ عم نكلو

 كرابث هللا ىضر « ةفينح ىلأ ىأر وه كلذو « ةيفيلكتلا ماكحألا ةفرعمب لقتسي ال

 . هنع ىلاعتو

 ةلزتعملا نأ وهو « قيقد قرف كانه نكلو « ةلزتعملا ىأر نم بيرق اذهو

 نوكي ال بوجولا نكلو « اهموجو لقعلا كردي نأ نك ىلاعت هللا ةفرعم نأ نوري

 . ىلاعت هللا وهو باجنإلا كلع نمم

 لقعلا نأو ٠ ًآيتاذ حبق ءايشألل نأ نوري ةيديرتاملا 2 1
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 ءايشأ « ةثالث ماسقأ مهدنع ءايشألا نأكو « اهحيبقو ءايشألا ضعب نسح كردي نأ

 لقتسي نأ عيطتسي ءايشأو « اف نسحلا كاردإب ىرشبلا لقعلا لقتسي نأ عيطتسي
 رمألا فرعي الو « حبقلا هجاوو اهمف ن نسحلا هجو مهتسي دق ءايشأو « ابف حبقلا كاردإب

 2اس ةعلا تالذ نومسقي ةلزيعلاو « عراشلا نم الإ حيقلاو نيسللا ثيح نه اهف

 بتري مل كلذ عم نكاو ىرعشألا ن ةيلا ىأ خيش « ىلاولا ىلع ىنأ » نع انلقن اك

 لقعلا كردي ام نأ مسقتلا ىلع اويتر دقف « ةلزتعملا هبترام مسقتلا ىلع ةيديرتاملا

 « هلع ًايبنم نركي هحبق لقعلا كردأ امو : لقعلا فيلكتب لعفلا بجاو نوكي هتسح

 واو هنإ ةفينح- ىنأ ماعإلل ًاعبت لاق لب «ريسلا ثاذ طخلا ىف رسي مل « ىديرتاملاو»
 لقتسي نأ نك« ال لقملا نأل « مكحلا عراشلاب الإ فيلكت الف كردي لقعلا نأ
 . ىلاعت و هناحمبس هللا وه ىببدلا فيلكتلا يف راما ذإ « طق ىبدلا فيلكتلاب

 ءاشألل ىريال هنأل 3 ىرعشألا هبلع قفاوي ال ىديرتاملا هراصغا ىذلا ىأرلا اذهو

 نسح نسحلاف « عراشا ىبنب حيبقتلاو عراشلا رعأب نيسحتلا نإ لب « ًايئاذ اح

 . هنع ىمن ىلاعت هللا نأل مييبق حيبقلاو « هب رمأ هللا نأل

 . ةرعاشألاو ةل زمعملا نيب طسوت ىديرتاملا ىرن اذبو

 ىرعشألا جاهمملا نع ىديرتاملا جامملا اهم ق ريفي ةئااث ةطقن كاتحو 4

 ىلاعت هللا لاعفأ نأ نوري ةرعاشألاف « ىلاعت هللا لاعفأل ةبسنلاب ثالذو « ىلزتعملا نعو '

 لمعي ىلاعت هللا نإ : ةازسسملا لاقو . نولأس منو لعفي ام لأسال هنأل ؛ للعت ال

 لك ردق لب ًافازج لعف هنع ردصي ال مكح هنأل « ضارغأو دصاقم ةلاعم لامعألا
 هنإف « حاصألاو حالصلا بوجوب لوقلا ىلإ اذه نم نولعي مث 0 ءىش

 لإ لعفي ال ىلاعت هللا نأ ىفتتع و ( ىناذ حبقو قاذ نسح اهل األ نأ ىب

 هل بجيف ؛ حيااصلا نع ىهنيو « حلاصلا ريغب رمأي نأ ليحتسف . ةمكح نك
 « نيةيرفلا ةرظن فلاخت ةرظن رظني ىديرتاملا دجنو . حاصألا هل بجيو « حالصلا
 ىضتةم ىلع نوكت ىلاعتو هناحبس هلاعفأ نأو « ثبعلا نع هزئم ىلاعت هللا نأ ىرف

 ىلكتلا همكح ىف ىلاعتو هناحبس هللاو « هسفن فصو اك « لعبا مكحلا هنأل ,ةكحلا

 رغغ اهدصق ىلاعتوهناحبس هنكاو « اهدصتو ةكحلا هذه دارأ دق ةينيوكتلا هلاعفأ قر

 لعف هيلع بجي هنأ لاقي الف « ديري الل لاعف ديرم راتخم هنأل مزلم الو اهماع ريجم

 هللاو . ةيلع اًمقح هريغل نأ مزلتسيو ةدارإلا اني بوجول ١' نأل حلصألا وأ حالصلا



 - اةالاآ

 لأسي نأ ىفغتقي هيلع بوجولاو « لفي امع لأسي الو هدابع قوف ىلاعتو هنادبس

 : اريبك ًاولع كلذ نع ىلاعت « لعفي اع

 رهوج ىف افالخ سيل ةيضقلا هذه ىف ةلزتسملاو ةيديرتاملا نيب فالحللا نأ حلا فو

 اهردق ةكحل نوكتشلا لاعفأ نأ ذ ةركفلا رهوج نآل « اهنع ريبعتلا ق هنكاو « ةركفلا

 دعبتساو بجاولاب كاذ نع ةلزتمملا رمع نكلو « اثبع نوكت نأ ن نكم“ الو اهدارأو

 ةقفاوع مكحلاو « لمعلا مكحلا قبسب نأ ىفتقي بجاولا نأل « ريبعتلا كالذ ةيديرتاملا

 . هعوقو لبق ال لعفلا عوقو دعب ًاسلتم ناك امتإ ةمكحا] لعفلا

 ثالثا ىلع ىبم وهو «ركفلا رهو“ وهف ةرعاشألاو ةلزتعملا نيب فالحل امأو

 . نيقاذ ريغ م أ نايتاذأ حبقلاو نسا

 ليلعت ف ةيدي رئاملاو ةرعاشألا نع فالي ىلع بترت لق هلأو 2

 زاجأف « ةرعتاو ريغ ةيعرف لئاسم ىف ؟ امهنيب فالتخا ةكحلا سماتو ىلاعت هللا لاعفأ

 فياكتلا ناك اف . ًائيش مهفلكي الو « سانلا ىلاعت هللا قاخم نأ زو ناك هنأ ةرعاشألا

 ةمكحلا اهدارأ هنإ ةيديرتاملا لاقو « اه ريغ ديري نأ زوجبو « ةدارإ الإ هئاحبس هنم

 ضرفبةرعاذألا زاجأو . اهدارأو اهررق ىلا ةمكحلا ريغ هناحبس ديري الو اهراتخا

 «ىصاعلا بيثيو عئاطلا بقاعي نأهل زو ىلاعتو هئاحبس هللا نأ ( ىلان ىعرش ال ىلع

 ام ىلع بةعءالو ؛ هتدارإ صحم ىصصاعلا ةبوقعو : هتمحر ىلففب مئاطلا ةياثإ نأل

 اهدصق ةكحل ىصاعلا باع وأ عئاطلا باو نأ ةيديرئاللا لوقيو «ديريامو لعقي

 هغصو باوثلاو باقعلا دعب ركذ ام | رشثكو ؛ ماع مكح هناحبس هللاو اهدارأ ةدارإو

 الاكن ابسك امب ءازج امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو » ىلاعت هلو5 لثم ةكحلاب

 2. مكح زيزع هللاو ؛ هللا نف

 ةيديرتاملا عندو «ةيعرش ال ةرلقع ةزاجإ هدعو هللا فلخم نأ ةرعاشألا زاجأو 0

 فاك ال هللا نإ م : : نىلاعت لاق دقو 4 هتكح ىضنقع دعو ىلاعتو هن اديس هنآل كتالذ

 . ديعولا ىف الو دعولا قف فالخ الف كالذ ىلعو « داعيملا

 ربحا ةلكشم ىهو لك اشملا ةلكشم ىلإ لقتنن لئاسملا هذه دعبو م.

 . ىديرتالاو ىرعشألاو ةلزتعملا نيب اهفارطأ بذاجنو « رايتخالاو



 ل 109

 هنأ نكم ىتح« هسفن لاعفأ قاخع ديعلا نأ وهو ىضاملا ىف ةلزتعملا ىأر انملع دق
 هللا قاخخ نم ىه هسفن لاعفأ امم اب ىللا ةردقللا هذه نأو . فرلكتلا منيو بطاخع
 1 . هايإ اهعدوأ ىلا ىلاعت

 وكي بسكلابو . ديعلا نع بسكلاو ىلاعت هلل قوام لعفلا نإ اولاق ةرعاشألاو

 . باقعلا نوكيو باوثلا نوكيو . فيلكتلا
 اهلك ءايشألا قاان ىلاعتو هناحرس هللا نأ ررقي ةيضقلا هذه ىف ىديرتاملاو

 ,قافللا تابثإو « هناحبس هل كايرش ال ىلاعت هلل قوام وهو الإ دوجولا اذه ىف ءىش الف
 هللاةككح نأ ًاضيأ لوقي مث «لوبقد الو لوقعم ريغ كتاذو « كايرشا تابثإ هرغل

 باقع الو «باوثلا هيلع قحتسي امف رايتخا دبعللو الإ باوث نوكي ب الأ ىف ىلاعت

 ىفتة٠ وه ةكيللا ىفتقم هنأ قوف ثاذ نإوءهيف رايتخا ديعا ن وكي اهف الإ ىل وألاب
 . ًاضيأ ةلادعلا

 مكقلخ هللاو ٠ : ىلاعت هلوقل اقيطت ىلاعت هلل ةقواذم دابعلا لامعأ نوكت تاذ لعو

 نأ نوررقي مه ذإ ةازتعملا نيبو ىديرتاملا نمب ةيوازلا عشت انهو « نرلمعت امو
 ..انيب اك" مهايإ هلل اهعد وأ ةوتب هلل ةقولخم دابعلا .لامعأ

 هملاعتو هناحبس هللا ةردقب لمفلا نوك نيبو دبعلا رايتخا نبي قفوي فيك ن نكلو

 وهو بسكلا هل ديعلا نأ « ىرعشألا هلاق ام كلذ ىف لوقي ؟ هناحرس هل ًافولخعو

 نكلو « ىرعشألا عم قالتي اندو . باقعلاو باوثلا نوكي بسكلا اذب-و « هيف راتمم

 ىذلا لعفلا نيب نارتقالا وه بسكلا اذ نأ ررقي ىرعشألاف « اقرتفي نأ ناثبليال

 « بسكلا اذه ىف ريثأت دبعا نوكي نأ ريغ ن٠ دبعلا رايتخاو ىلاعت هلل قولخع وه

 هكالذ نأ ءاملعلا ر رق تو .«هسفن لعفلاك ىلاعت هلل اتواع بسكلا نوكي ثاذ ىلعو

 هعالذلو ءلاوحألا نم لاحم هيف دبعلل رثأ رايتخال ىبعم ال ذإ « ةلاحم ال رسل ىلإ ىدؤي

 ام ىلع للءاكلا ربجلا هنأ ةيميق نباوأ مزح نبا لوقيو « طسوتملا ريجلا هنأ نولوقي
 . فارسا بهمله قى ؟ مالكا ع نيبلس

 ىديرتاملا دنع هبسكلا اهأ « هيلإ ىففي امو ىرعشألا دنع بسكلا وه اذه

 عيطتسي ىديرتاملا دنع دبعلاف « دبعلا ىلاعتو هناحبس هللا اهعدوأ ةردتب نوكي هنإف

 .رح وهف « ةردقلا هذ هرسكيالأ عيطتسيو ؛ هيف ةقومم ةردقب لعفلا بسكي نأ
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 .نإو ىلاعت هلل قواع وه ىذلا لعفلاب نرتقاو لعف ءاش نإ بسكلا اذه ىف رات

 . عم دابعلا لاعفأل الاخ هللا نوك قئنتيال ذئنيحسو « باقعلا نوكي كلذبو « ون هاش

 : ىلدفلا ق دعا ةردقال نأ اوررق ةرعاشألاو ديعلا ىلاعت هللا اهعدوأ ةردمب

 ةىديرتاماو « ديعلا نع رثثأتب ال نارنقالاب الإ نوكي ال بسكلاو بسكلا هل نكلو

 . هريثأتيو دبعلا ةردقب بسكلا نأ ررق

 ,لعفلا دوجسو دنع اهرثأ رهظيو بسكلا ىف ريثأتلا امم نوكي ىلا ةردقلا هذهو

 « ىديرئاملا » اف هعبتو .٠ ةفنح ىبأ دنع فيلكتلا طانم ىه ىلا ةعاطتسالا ىه

 . لعفلا لبق نوكت نأ مزلي الف . ةثداحللا ةددجتملا ةردقلا اهبنأل « لعفلا دنع نوكتو

 .نوكي هب باطخلاو فيلكتلا نأل لعفلا لبق نوكت ةعاطتسالا نأ اوررق ةلزتعملاو '

 4 رلعفلا لبق

 : تافصلا

 «ء ىش اهنإ ارلاقو « ىرعشألا اهيأو « انررق اك" تافنصلا ةلرتملا تل 1

 . ىلاعت هتاذل ءامسأ ىه ف يوم يسر( كلو( يو و لع قام دلوق لس ثق

 عتاذلا ريغ ايش ت تسيل لاك هنكاو ( تافعلا هذه تيثأف عديرتالا ءاجم دقلو

 نع ةلقتسم ةئونيك ال سيلف تاذلاا ن ْنَع ةكفنم الو اهاذب ةماق اق تافص تبل ىؤف

 . ءامدقلا ددعت ىلإ ىدؤي اهددعت نأ لاقي ىح « تاذلا

 <« ةلزيعملا عم م ًاقفتم نوكي داكي ىرحألاب وأ « ةلزّتعملا براق دق رظنلا اذبم هنإو

 نأ ىف فدل اهثإو كيرم ريصب ميمسر داق ملع ىلاعت هللا نأ ىف نيملسملا نيب فالخ الف

 الإ اولاق ةرعاشألاو « اذه اوفن ةلزئعملاف « اه ريغ ةنونيك اهل تاذلا. ريغ ءايشأ ذه

 - ةئيش تسيلراممأ نوررقي ذإ ةيديرتاملاف . ام الإ موقتال تناك نإو «تاذلا ريغ ءىش

 ْ . ةل زتعملا عم نوقفتي نوداكي تاذلل رياغم
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 ةلزيعملاف ء قوام رغ وأ اقوا نآرقلا نوكو مالكلا ةفصا ةيسنلابو  ؟

 ءاهربغ وأ تإذلا نع ةلقتسم نوكت مالكلا اها ةفص ىلاعت هلل نوكي نأ اوركتأ نيذلا
 ةيضقلا هذه ىف نيثدحناو ءاهقفلا جهنم اوجرم ةرعاشألاو « قول نآرقلا نإ اولاق

 2 مدق هنأب اوحرصي مل نإو «قواحم ريغ وهو « ىلاعت هللا مالك نآرقلا نإ : اولاقو

 ءهتاذب ملا ىملا وه ىلاعت هللا مالكنأ ررقفت ا زجنللا ىطخن و ؛ىديرتاملا ءاج دقلو

 «ةيلعلا تاذلا مْدَقِ ةمدق ءهتاذب ةلصتم هتافص :نم ةفص اذه وهو « ىلاعتو هتاديس

 مدقلاب موقت ال ةثدحم تاماكلاو فورخلا نأل 3 تاملكالو فورح نه فلوم

 . ىلاعتو هناحيس هتاذب موقي ال ضرعلاو » ضرع ثداحلا نآل دوج.ولا يَا

 نأ اذهل ةجتنلاو-: ةثداح ىبعملا اذه ىلع ةلادلا تارايعلاو فورحلا نوكت كلذ لعو

 نوكي مدقلا ىنعملا ىلع ةلاد تارابعو ظافلأو فوزرح وه ىذلا م ركاا نآنرقلا

 هنأي هفصي ل نإ وع ثداحمنأي نآرقلا فصو دقق « ةلزتعملا عم قالتب نالذبو ًاثداح

 ةل زتعملاف « منركلا نآرقلا ام فصو ثالث تارابع اندنع كركت كلذإو قول

 5 قولخم ريغ هنأب هوفصو نيثدحللو ءاهقفلا عم ةرعاشألاو « قوام هنأب هونصو

 « قواح ريغ هنأب هوكي و « ثداحم هنأي هوفصو ةيديرتاملاو « مدقلاب هوماعي و

 . ىلفنا ودبي اك هنأل هيف ىودج الو 2 فالحلا عضوم وه اذهو

 «لاوحأ و تافص نم هسةن هب هللا شصواع لكل هلوبق عم ىديرئاملاو  ؟,#

 ٠ ةيمسملا نع ىلاعتو هناحببس هللا هيزنت ررقي ىتلاب ايلصأل ريغت ريغ نه اهريرقتو

 ركل ةيريخ فاصوأ ىلع لمتشت ىبأاا تايآلا نم فةيوءنامزلاو ناكملا نعو

 ىلع ريسيو لوؤملا فتو٠ - هرخآ ىلإ اتيعو « ديو آهجو ىلاعتو هناحبس هلل نأ

 رسفيف ؛ مكحللا ىلع نآرقلا نم هباشتملا ل.ح وذو « لبق ن٠ هانررق ىذلا هئدبم

 ًايوسهقلخو هيلإ دصق نوكي نأ لمشحم هنأب « شرعلا ىلع ىوتسا مث » : ىلاعت هلوق

 هنأي «٠ ديرولا لبح نم هيلإ برقأ نحتو ٠ : ىلاعت هلوق رسفيو « ًارقتسم اهقعسم

لا وأ يشنلا مهوب هيف رمخ لك لوؤي اذكهو ءهتردق لاكو هناطلم اطملسملا ةراشإ
 سجت

 . مهةفاوي وأ ةلزتعملا عم براقتي كاذب وهو نامزلا وأ ناكللا وأ

 هنأ نم  ةنابإلا ىف هركذ اه : امهدحبأ : نايأر هنع ىور دقف ىرعشألا أ

 هناحبس لوةي ذإ قوام دي هبشت ال ابنكلو اهملعت ال ادي هلل نإ لوقي لب « لوزيال

 . ٠ ءىش هلث5 سيلو : ىلاعتو
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 هيبشتلا مهوي ام اهف ىلا تايآلا هذه لمحت وهو « عمالا ىف هركذ رخآ ىأرو

 هن وقتتعي ةرعاشألانأل هئارآ رخآآ كالذ نأ رهظيو 4 ىديرتاملا كلذس اك" مكحما ىلع

 مامت قفتي ريخألا ىأرلا كاذ نأو «ةهشملا نم هجو وأ دي هل لوقي نم نأب نوكعو

 ىديرتاملا ىأر عم قافتالا

 : ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر

 كئموي هوجو » : ىلاعت هلوق لثم ةيؤرلا تبثت ةنآرق صوصن تدرو - 384
 هللا ةيؤر ىرعشألا تيثأ اك ىديرتاملا تبثأ كاذ لعو « ةرظان امر ىلإ . ةرضان

 ًاناكمو ىلارلل آناكم ىضتقت ةيؤرلا نأل . ةلزتعملا اهافن دقو « ةمايقلا موي ىلاعت
 نأ نع هزنم ىلاعتو ةناحبس هللاو « ناكم ىلاعت هلل نوكي نأ ةلاحم ال ىضتقتف رمل

 . نامزلا باقت هيرتعي نأو « ناكم ىف نوكي

 ىم ةءايقلا موي ىلاعت هللا ةيؤر نأ ررقي ةءايقلا موي ةيؤرلا تبثأ ىذلا ىديرئاملاو

 « اهلاوحأو اهفيكب ىلاعت هللا ملع صتخا دق ةمايقلا موب لاوحأو « ةمايقلا لاوحأ ند

 نوسيقي ةازسملا نإف كلذ قوفو « فيك ريغ نم اهل ةتبثلا تارابعلا الإ اهنع معن الف

 « مسللا ةيؤر ىلع مس سيل ام ةيؤر نوسيقيف . ماسجألا ةيؤر ىلع ىلاعت هللا ةيؤر

 بئاغلا ناك اذإ زوجي دهاشلا ىلع بئاغلا سايقو « هناكرأ رفاوتت ال ساتق كاذو

 تين الو « هناكرأ فر بال سايقلا هسنج نم نكي مل اذإ امأ ء دهاشلا سنج نه
 باسحلا موي « ةمايقلا موي لاوحأ نءابنأ ررقيو « ةيؤرلا ررقي كالذ ىلعو « همئاعد

 ًابس اهتيفيك ةفرع٠ لراح نمو « اهتيفيكب لرقلا مجيبلا نمو «باقعلاو باوثلاو
 «هفقت الو ٠ لوقي ىلاعن هللاو ع« ملع هب هل سيل ام بلطو « هدح ىدعت دقف ًاباعإ وأ

 . (« الوسم هنع ناك كئلوأ لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ « ملع هب كل سيل ام

 ش : ةريبكلا بكترم

 كاذلو «نيملسملا ءاملع عمجأ اذه ىلع ؛ رانلا ىف دلخت ال نمؤملا نإ - ٠80
 بنذلا بكترم جراوخلا ريتعاف « رانلا ىف دلخم ال ىذلا نمؤملا وه نميف اوفاتخا

 ةلزتعملا لاقو « ًانهؤم الو ًاملسم ال مهرظن ى دعي الف ًارفاك آريبك وأ ناك ًاريغص

 بتي ملام رانلا ىف دلخم هنكلو « املسم دعي ناك نإو ًانؤ» دعي ال ةريبكلا بكترم

 . هلوسرو هللاب نمؤي مل نم باذع نم فخأ هباذع نوكيو اح وصن ةبوت



 هس )آب

 ناعإلا ةزيظحت نع جرخع ال كلثلو . اعلا نم مزج لمعلا نودعب ال ةيديرتاملاو

 ..هتمحرب هللا هدمغتي دقو . باقعو باسح هل ناك نإو « ىصاعملا بكتري نم

 ريغ نم تام ولو راثلا ىف دلت ال ةريبخلا بكترم نأ ىديرتاملا ىري كلذلو
 : كلذ ىق لوقيو « ةيوت

 لاف اهلثع الإ ةئيسلا ىلع ىزجب ال هنأ مركلا نآرقلا ف نيب دق ىلاعت هللا نإ د ْ

 نع نأ كش الو « نوملظي ال مهو اهلثم الإ ىزجن الف ةئيسلاب ءاج نهو ٠ : ىلاعت

 ىلاعت هللا لعج دقو « كرشملاو رفاكلا بنذ نود هبنذ نوكي هب كرشي الو هللاب رثكيال

 ”لثم قيدصتلا دوجو عم ةريبكلا بحاص بنذع ولف « رفكلاو كرشلا ةبوقع ديلختلا
 « دعولا ىق فلخ اذهو « هبنذ ردق ىلع ةدئاز هتبوقع تناكل « رفاكلا باذع

 ىصاعلا نهؤملاو رفاكلا نيب ءازلا ىف ةاواسملا مث «دعولا فخم الو دابعلا ملظي ال هللاو

 وهو « ريا مظعأ وه امب ءاج دق ىصاعلا ن ملا نآل «هلدعو ىلاعت هللا ةكح فلاخع ام
 حبقأ ءازج لءدإب ًادبأ راثأآ ى هللا هدلخخ واف ؛ رفكلا وهو رشلا حبقأب تأي مو « ناعإلا
 ةدايزلاب ال لثملاب ءازخلا ةمكملاو لدعلا ىضتقمو .. تارهلا لضفأ باوث لدب رشلا

 1 1 . «باوثلا فالإ

 ضيوفت نينمؤملا نم بونذلا باعصأ ىف قحلاوو : هنع هللا ىفر لوقي مث

 ميمذع ءاش نإو « ةمحرو ًانامحإو هنم الضف مهلع افع ءاش نإ « ىلاعت هللا ىلإ مهرم رمأ
 زوجيف «فوعللاو ءاجرلا نيب ناعإلا لهأ نوكيف . رانلا ىف نودلخم الف « مهنذ ردقب
 رفغي ال هللا نإ : : ىلاعت لاق اك ةريبكلا نع وفحلاو ةريغصلا لع باقيلا ىلاعت هل

 . « اهظع امثإ ىرتفا دقف هللاب كرشي نمو ءاشب نمل كلذ نود امرفغيو « « هب كرشي نأ

 قى ىئالسإلا ركفلا تلغش ىتا لئاسملا ف ىديرتاملا ءارآ ةلمج هذه ل 5
 ىلع اوفلتخا دقو « ءاملعلا نيب ىركف ماحتلا عم ضو٠ تناكو « عبارلاو ثلاثلا نينرقلا

 امرقأ ىف وه تنالخلا عض وم ناكامتإو « ةلبقلا ل لهأ نم ادحأ 7 ال اهف فالدلا نأ

 ىلإ امرقأو اهعلسأو « مهلع ىلاعتو كرابت هللا ناوضر نعباتلاو ةياحصلا جاب ىلإ
 تناك دقو « ًاراقو نيدلل نوجري ال نم اهراثأ ىلا تابشلا نع اهدعبأو « :ةاجنلا

 . ملعأ هللاو . ةفينح ىنأ ءارآل ليصفت اهنإ اولاقو ةلزتعملا ىلإ برقأ ىديرتاملا ءارآ



 انك نإو « فصولا كلذ مهسفنأ اواحن نيذلا كتلوأ نييفلسلاب دصقن © فرن

 نرقلا ىف اورهظ كئلوأو « فلسلا بهذم اهلوك ثيحس نم مهئارآ ضعب شقاننسم :

 مامإلا ىلإ ىهنت مهنارآ ةلمج» نأ اومعزو « ةلبانحلا نع اوناكو « ىرجملا عبارلا
 ىف مهروهظ ددجت مث ٠ « اهنود براحو فاسلا ةديّقع ايحنأ ىذلا ليثح نب دمحأ

 « هيلإ ةوعدلا ىف ددشو ةيميت نبا مالسإلا خيش هايحأ « ىرجملا عباسلا نرَلا

 كلت ترهظ مث « هرصع لاوحسأ اهبنف ريكفتلا ىلإ تثمب دق ىرخأ ًاروهأ هيلإ فاضأوي

 باهولا دبع نب دمحم اهايحأ ىرجهلا رشع ىناثلا نرقلا ى ةيبرعلا ةريزيلا ىف ءارآلا

 نم ءاملعلا ضعب سمحتيو « ابم نوداني نويباهول || لازامو - ةيبرعلاة ريزيلا ىف

 .. اهنايب نم دب ال ناك كلذلو « اه نيملسملا

 اوملكت . ةحرضألاب ثاذ ةلصو « ديحوتلا ىف مالكا ةلبانحلا ءالؤه ضرعت دقو

 اوبسنو :ىرجملا عبارلا نرقلا ىف هب اورهظ ام لوأ ىهو « هيبشتللو ليوأتلا تابآ ىف

 « ةلبانحلاءالضف ضعب ةبسنلا هذه ىف مهشقانو «للدح نب دمحأ مامإلا ىلإ مهءالك

 نورهظي اوناك منال «ةرعاشألا نيبو مهندب موقت ةفينعلا كراعملا تناك دقو

 « ةديدشلا ةاحالملا نيةيرفلا ناب نوكتف « عزاني ال ىوق نالدلس ةرعاشألا نوكي ثيحس

 ى ةرعاشألا بهذه انيب دقو © فاسلا بهذم ىلإ وعدي هنأ بسحن قيرف لكو

 اذه ىو « فاسلا نع ترثأ ىلا ءارآلاب هتلص رادق» نين مل انك نإو « هتاذ

 نولمحم نيذلا ءالؤه ريكفتل انضرع ءانثأ ىف ةيفلسلا ةديقعلا صيحمل ضرعتنس ءزلبا

 . ةقيقحلاو مسالا نيب ةنزاو٠ « مسالا كالذ مسفنأ

 : نييفلسلا ءالؤه جابم
 اوسبق ًايفسلف ًاجبنم ةيمالسإلا ةديقملا نايب ىف اوجبم « ةلزتعملا » نأ انملع -- 4

 اوبصنام ناك دقو « ةرظانملاو لدبلا ىف ةفسالفلا قئارط نهو نانويلا قطنم نم هيغ

 ىف مهاراجسو جبملا كاذ اوجبني نأل اتعاب .- مالسإلا نع عافدلا وهو هل مهس هنأ

 ( بهاذملا خيرات ١؟م)
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 رثكأ ىف مهوبراق نوريخألا ءالؤهو « ةيديرتاملاو « ةرعاشألا ىسلفلا جاهسملا كلذ

 . باسحلا مهوشقان نإو « جن اتت نم هيلإ اوهناام

 ةسارد دوعت نأ اودارأو « جابملا كلذ اوفلاخف نويفلسلا كنئلوأ ءاجم دقلو
 «ةنسلاو باتكلانمالإاه وذخأي الف «نيعباتلاو ةباحصلا دهع ىف هيلع تناك ام ىلإ دئاقعلا
 اوعنم و «ةديقعلا هيلع تينبىذلا ليلدلا و « ةديقعلا لصأ مرركلا نآرقلا نم | وذخأيف
 نأ هسفنل غوس دق ىنالقابل ناك اذإو « ميركلا نآرقلا ةلدأ ىف اوركفي نأ نم ءاملعلا
 مركلا نآرقلا ةلدأب سانلا اوديقي نأ ىلوأ م * ىلوأق ىرعشألا ةلدأب سانلا ديقي

 ةيمالسإلا دئاقعلا مهف ف ءاماعلا قئارط مهجابم طيبض ىذلا ةيميت نبا مسق لق

 : ماسقأ ةعبرأ ىلإ

 ةقيرطلاب ءاجس يركلا نآرقلا : نولوقي ءالؤهو « ةفسالفلا : لوالا مسقلا |
 ناه رعلا لهأ م مهنأ نوعديو . روهمجلا عنقت ىلا ةيعانقإلا تامدقملاو « ةيباطخلا
 1 . نيقيلاو ناهربلا اهقيرط دئاقعلاو « نيميلاو

 لبق ةياقع اياضق نوهدقي ءالؤهو «ةلزتعملا ىأ . نوملكتملا : ىناثلا مسقلاو
 رظنلإ نومدقي نكاولالدتسالا نم نيعونلاب ن وذخأ, مهف « ةينآرقلا تايآلا ىف رظنلا
 نع نوجءرحب ال اوناك نإو للعلا ىضاقم ىلع نولوؤيف 6 ىلآرقلا ليلدلا ىلع ىلقعلا

 00 . ميركل: -نآرقلا دئاقع

 دئاقع نم ممركلا نآرقلا قام ىلإ رظنت ءاملعلا نم ةفئاط. : ثلانلا مسقلاو
 ةيجوم ةدشرم ةرداه ةلدأ هنأ ىلع ال هذخأتف « ةلدأ نم هيف ابو' 2. هب نمؤتف لققعلل

 تلمتشا مي نامإلا بج ةبرابخإ تايآ اهنأ ىلع لب ابيب نم تامدقملا ٍسمتليل لقعلا

 اذه نم لع هنأ أ رهظيو . ىلقعلا طاينتسالل ةمدقم ابنوميضم لختي نأ رغ نم هيلع

 . مركلا نآرَقلا كئاقع ىلع اونهربيل لقعلاب ل وايعتسي ذإ ةيدب رثاملا مسا

 نعاس , هنكلو - هتلدأو هدئاقع - ميركلا نآرقلاب نم : عبارلا مسقلاو

 . ةرعاشألا ءالؤه نم دصقي هنأ رهظيو ؛ م ا راوجم ةيلقعلا ةلدألاب



 هل 19/4

 «ةعب رآلاهذه ن نم ًادحاو سيل فاسلا 0 نأ ةيميت 0 رق متل اذه دعبو

 هاب وتملي كلو «لضغي هنآل لقعلاب نونمؤ ال نويفلسلا ءالؤوف 2 ”صوصتلا

 . ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ هب ىحاوأ ىحو هنأل ء صنلا املإ ءىوي ىلا ةلدألابو

 ةفورعم نك ملو « مالسإلا ىف ةثدحتس« ةياقعلا بيلاسألا كلت نأ نوررقيو '

 نأ كلذ ىدؤمف دئاقعلا مهل ةيرورضض اب: أ انلق اذإف ٠ نيعباتلاو ةياحعلا كنع ًاعطق

 لكألا هجمولا لع نوكرديالو 3 اههحسو ىلع دئاقعلا نوميغي | وئاك ام لسلا ءالؤم

 ملسو هيلعمللا ىلص لوسرلا نكي مل نإ "ولوقي : ةيميت نبا ثاذ ىف لوقيو ؛ اهلدأ

 مزال لب « كلذ نوملعي هباحصأ الو « تايآلا هذه نم هيلع لزنأ ام ىنعم فرعي
 مالكب ملكتي لب 6 تافصلا ثيداحا م كب ملكت ام ىعم ف رعي نكي مل هنأ مهو

 . هفرعي ال

 ال هنأ نوري ةيميت نبا مهروصي انك نيفلسلا نأ ىلإ اذه نم ىهنيو - 54
 ًاداقتعاو « اليصفتو الاجإ اه لصتي ام لكو ماكجألاو ةديقعلا ةفرعم ىلإ ليبص

 هررقياف « امهراسم ىف ريسلاو: هل ةنيبللا ةنسلاو مركلا نآرقلا نم الإ  الالدتساو

 ناطلس لقعلل سيلف « ةبيرلل ًاعلخ هدر حصيال لوبقم ةنسلا هحرشت امو مركلا نآرقلا

 « تارابعلا هيلإ ىدؤت ىذلا ردقلاب الإ هج رخت وأ هريسفتو م ركلا نآرقلا ليوأت ىك

 قيدصتلا ىف رهف كالذ دعب ناطلس لقعال ناك اذإو . رابخألا هيلع ترفاضتامو
 نوكي لةعلاف .امهنيب ةرفانملا مدعو « لوقعملا نم لوقنملا بيرقت نايبو . ناعذإلاو

 نوكيو « ًاضفار الو ًامضقان نوكيالو اديؤم ًاررقم نوكي . ًاكاح نوكي الو ًادهاش
 . ةلدألا نم مركلا نآرقلا هيلع لمتشا امل ًاحضوم

 لقتسي الو. هيوقيو هززعي لقنلا ءارو ًارئاس لقعلا لع وهو .مهجاهنم وه اذه
 لاعفأو تافصلاو ةينادحولا اوسرد دقو : صوصنلا ىناعم برقي لب . لالدتمالاب

 مهوت ىلا تايآلاو تافصلاو : قولخم ريغوأ ًاقرلع ميرككا نآرقلا نوكو : ناسنإلا

 . اذكهو هيبشتلا

 : ةينادحولا
 ٠ - مالسإللل وألا ساسمألا اهْنأ ىلع ةينادحولا ىلإ نورفلسلا ءالؤه رظني «



 - 1م. اد

 آةمو قفتي هتلمج ف ًاريسفت ةينادحمولا ئنعم-نورسفيو « بيرلل هيف لاجم ال قحس كلذو

وهمج مهرقيال ةينادحولا قانت ًارومأ نأ نوض رفي نكلو «نوعمجأ نوملسملا هرر#
 ر

 «للإ اوضم نرذلا:هدابع نع دحأب هللا ىلإ لسوتلا نأ نودقتعي الثم مهف ءاهلع نيملسملا

 هفانه اه اليقتسم ةفيرشلا ةضورلا _ةرايز نأ نودقتعيو « ةينادحولل فانم مهمر

ةفيرششلا ةضورلا لوح ئاعش ةماقإ نأ نودقتعيو « ةينادحولل
 هجوتلا نأو « كالذل فانم 

 . اذكهو « ةينادحوال فانم ىلو وأ ىن حيرض البقتسم « ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلاب

 ىعم ق حدقي عدب هريغ نأو« حلاصلا فلتملا بهذم » كلذ نأ نودقتعيو
 جديحوتلا

 «تافصلاوتاذلا ةينادحو «ثالث بعش.ال نيملسملا ءاملع ررقي' امك ةينادحولاو

 5 دويعملا ةينادحءوو 4 نيوكتلاو قالا ةينادحوو

 : ثافصلاو تاذلا ةينادحو
 وهو ءىش هلثك سيل : دحاو ىلاعت هللا نأ ىلع نوملسملا قفتا دقو - 1

 هببس كارتشالا اهلخد دق ظافلأ مسجتلاو هيبشتلاو هيالتلاو ديحوتلا ظفل

 « مه ريغهينعي ال ام ءامسألا هذهم ىبعت ةقئاط لكف « مه ريغو نيملكتملا تاحالطصا

 هيبشتلاو مسجتلاب و تافصلا تو ىن هيزريتلاو' يا -نوديري مه ريغو ةلزسملاف

 ءمسجب مهدنع وه ًامالك هلل نأ وأ )2 ىري هللا نأ لاق ن نم نأ ىبح « اسم ءىش تابثإ

 ةيرمملا تاققصلا ىن 4 زنتلاو ديحسوتلاب نوديرب هتافص ق ةملكتملا فئاوطلا ن م رثكو

 ةينعت ام ديحوتلاب ىعت ةقسالفلاو « أابضعب وأ امايثإ هيبشتلاو مسجتلابو (١)امضعب وأ

 - (7؟) امهنم ةيكرم وأ: ةيفاضإ وأ ةيبلس ةقص هل سيل نواوقي مهنأ ىح.ةدايزو ةل زيعملا

 4 ءاهننا الو هل لوأ ال امهانعم نأل « ءاقبلاو مدقلا لثم ةيبلسلا تافصلاب دارملاو

 تاومسلا رطافو ضرأآلاو تاومسلا قااخش وأ نيملاعلا بر لثم ةفاضإلا نم دارملاو

 22 . ثداوحلل ةفلاخلا ةبكرملا نم دارملاو « ضرألاو

 هنيبت ىلا تافصلا نم كلذ ريغو « كاملا كلام » لثمو «.املكت ىموم هللا كو لثم )١(

 . ميركلا نآرقلاو ربغلا اب ءاجو « ىلاعتو هئاسبس برلاب قيلت ةصاخ الاوحأ
 / , : م85 نص ةبميت نبال قطملا ضقن (0)
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 فالتخاهنأل. رخخآلا قيرف رفكي نأ ىضتقي ىناعملا هذه ف ءءاملعلا فالتخا نإ ون :

 ممو تحي مهنكلو مهفلاخع نم ًادحأ نويفلسلا رفكي الو ( ةقيقح فالتخا ال .نلفن

 داحنالاب نواوقي نيذلا ةيفوصلاو ةلزتعملاو ةفسالفلا غيزب نواكحيف « غغيزلا لهأ م

 ', تاذلا ىف ءانثلاو

 : ةرعاشألاو ةيفاسلا

 نييفلسلا رظن ق غيزلا لدأ نم مهانركذ نيذلا ءالؤه ناك اذإو "ع

 ؟هرظن ىف هيف غيز ال ىذلا فاسا ىأر وه اف : مومأر ةيميت نبا حضو نيذلا

 ةنسلاو مسركلا نآرقلا .ى ءاجن ام-لك تابثإ وه فاسلا بهذم نأ ةيمين نبأ رزقي

 وه الإ هلإ ال هللا و : لوقي ىلاعتو هئاحبس هللا « لاؤحأو راخأو ءايشأو كافض'نم

 هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل « دمصلا هللا « دحأ هللا وه لق و لوقو . « مويقلا .ىحلا

 ”ملعلاو ر' « « ريصبلا عيمسلا وهواو « ( ميكحلا ميلعلا وهو لوقيو .. ( دحأ ًاوفك.

 «دودولا روفغلا وهو » «« ميحرلا روفغلا وهو و «« مكحلا زيزعلاوهو » . «. .زيدقلا

 .«نطابلاو رهاظلاو«رخالاو لوآلا وهو » « « ديري امل لاعف « « ديجملا شرعلا وذو

 ىوتسا مث مايأ ةتس ف ضرألاو تاومسلا قاخ ىذلا وهو « ملع ىش لكب وهو و

 جرعي امو ءامسلا نم كزني امو « اهنم جرخم امو ضرألا ف جليام ملعي شرعلا ىلع

لوقيو ( ريصب نولمغت اع هللاو « متنك امنيأ مكعم وهو « اهيف
 . ارعبتا مهنأب كلذ » 

 مهنع هللا ىضر وهناحبس لرقيو « مهلامغأ طبحأف هناوضر اوهركو هللا طخسأ ام

 هللا تقمل و هناحبس لوقيو( هنعلو هياع هللا بضغو و هتاحبس لوقيو ( هنع اوضرو

 مامغلانم للظ ىف هللا مهيتأي نأ الإ نورظني له م هناحبسلوقيو ( مكتقم نم ربكأ

 ايتئا ضأللو اهل لاقف ناخد ىهو ءامسلا ىلإ ىوتسا مث و هناحبس لوقيو « ةكئالملاو

 . ( نيعئاط انيتأ اتلاق « ًاهرك وأ ًاعوط

 هفاصوأ نع ةئسلا وأ ممركلا نآرقلا ىق ءاجام لك نوتبشي اذكهو "4

دنلاو ءاضرلاو طخسلاو ءبضغلاو « ةبحنا هل نوتيثيف .هنوئش وأ هناحبس
 ؛مالكلاو ءءا

 ديلاو هجءولاو ع شرعلا ىلع رارقتسالانوتبثيو « ماغلا نم للظ ىف سانلا ىلإ لوزنلاو

 تسيلف ؛ ثداوحلا نأشك سيل اذه نأ ديب ء رهاظلا ريغب ريسفت الو ليوأت ريغ نم

 . ةناحبس هللا نإف « مههوجوك ههجو الو « مهو زاك هلوزن الو « ثداوحلا ديك هدي



 سه امثآ

 : تاذ ىف لوقيو«حلاساا فاسلا جاهم وه جاهملا كلذ .متعيو.تالذ نع هزم ىلاعتو

 هفصو وأءهسفن هب فصو اع ىلاعت هللا فص وب نأ وهو « ىدملاةمنأ هيلعام باوصلاو ٠

 كاذ ىف عبتيو « ثيدحلاو ممركلا نآرقلا زواجتي ال ءرلسو هيلع هللا ىلص هلوسر هب
 «ةنسلا وباتكلا نع ةءوهفملا ىناعملاو : ناعإلاو ىلعلا لهأ ٠ نيضاملا فلسلا لبس

 « اهنع ضرعي الو. هعضاوه نع ملكلا فير باب نه نوكيف « تاهشلاب درتال

 كرتي وءاتامعو امص ايلعاورخم مل ميسر تايآب اوركذ اذإ نيذلا باب نم نوكيف

 . ىنامأ الإ باتكلا نوملعي ال نيذلا باب ن٠ نوكيف ممركلا نآرقلا ربدت

 « هيبشت الو فيك رغ ن٠ ديلا هلل تبثي فلسلا بهذم نأ ىري اذبم وهف
 «ةينآرقلا صوصنلا رهاوظ نم كاذ ريغو لوزنلاو ةيقوفلاو ءفيك ريغ نم هجولاو
 سيل بهذملا كالذ دعب وهو « ةيزاجم ولو رهاوظلا ال « ةيفرحلا رهاوظلا دصقيو
 : كلذ ىف لوقيو الطعم الو ًامسجم

 تافصب ىلاعت هللا تافص نولثمع الف « ليثتلاو ليطعتلا نيب فلسلا بهذمو»

 هفصو وأ ءهسفن هب فصو ام هنع نوفني الو «هقلخخ تاوذب هتاذ نولثع ال امك هقلخ

 ملكلا توف رحت « ايلعلا هتافصو ىنسحلا هءامسأ نواطعيف سو هيلع هلل لص هلوسر هب
 ليثقلاو ليطعتلا ىيرف نم دحاو لكو ؛هتايآو هللا ءامسأ ىف نودحليو « هعضاو» نع

 قنوكيو لزتي هللا نأ ًادك وه لوقتيف ىنعملا اذه رركيو ؛ ليثتلاو ليطعتلا نيب عماج

 . فيك ريغ نم تحنو قوف

 نعالو « ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ى الو « ىلاعت هللا باتك ىف سيلو

 نءزاوكردأ نيذلا ةمألا نع الو «نيباتلاو ةباحصلا نم الو ةمألا فلس نه دحأ

 دحأ لقي ملو « ًارهاظ الو ًاصن ال كلذ فلاخم دحاو فرح « فالتخالاو ءاوهألا
 « ناكم لك قى هنأ الو « شرعلا ىلع سيل هنأ الو « ءامسلا ف سيل هللا نأ مهنم
 ىلصتم الو هجءراش الو ملاعلا لخخاد هنأ الوء ءاوس هيلإ ةبسنلاب ةنكمألا عيمج نأ الو

 «)١(. اهوعو عباصألاب هيلإ ةيسحلا ةراشإلا زوجت ال هنأ الو « لصفنم الو

 تابثإ وه « فاسلا بهذه نأ » «ةيميت نبا ررقي كلذ ىلعو - 25

 )١( نع ىريكلا لئاسرلا ةعومجم ىف يربكلا ةعومجلا 4٠4 .



 اما"

 ةبحمو ديو هجوو« شرعلا ىلع ءاوتساو ةيتحنو ةيقوفنم ممركلا نآرقلا ىف ءاجءام :لك
 لهف : ىقرحلا رهاظلابو ليوأت ريغ ن ًاضيأ ثالذ نم ةنسلا ىف ءاج امو « ضغبو

 ةليانملا اذبم هقبس دقل : كلاذ نع ةباجءإلا ىف لوقنو ؟ ًاقح فاسلا بهذم وه اذه
 ؛ءاملعلا مهشقانو : فلسلا بهذم اذ نأ اوعداو « انيب امك ىرجملا عبارلا نرقلا ىف
 ءامهلإ ىدؤي ال فيكو.ةلامال ةيمسملاو هيبشتلالإىدؤي هنأ اوتبثأوتقولا كلذ ق

 نبا بيطنللا ىلبنحلا هيقفلا مامإلا مل ىدصت اذآ « ةزئاج هيلإ ةيسحلا ةراشإلاو

 مامإلا ىأر ثالذ نوكي نأ ًاضيأ ىتو « فاساا بهذم كاذ نوكي نأ ىنو«ىزوجلا
 : كالذ ىف ىزويللا نبا لاقو « دمحأ

 ام اوناشآبتك اوفنصف . . حاصي ال اع لوصألا ىف ملكت نم انباعصأ نم تيأر»
 ءسحلا ىضتق» ىلع تاغصاا اولمحف. ماوعلا ةبترم ىلإ اولزن دق مهتيأرو «بهذملا
 «تاذلا ىلع ًادئاز ًاهجوو ةروص هل اوتبثأف «هتروص ىلع مدآ قاخ هللا نأ اوعمسف

 . ًامامإو ًارصنخو ًافكو نيعبصأو نيديو ٠ ههجول ءاوضأو : ًاسارضأو تاوهلوافو

 رهاظلاباوذخأ دقو .سأرلا ركذي انعمس ام :اولاقو. نكجرو نيقاسو ًاذخفو ًار دصو
 نم كاذ ىف مهل ليلد الو « ةعدتبم ةيمست تامئصلاب اهومسف « تافصلاو ءامسألا ىف
 ةبجاولا ىناعملاىلإ زهاولظلا نع ةفراصلاصوصنلا ىلإ اوتفتلي حلو «لقعلا نم الو لقتلا
 اواوتي نأوعنتقي لو « ثودحلا تافص نه رهاوظلا هبجوت ام ءاغلإ ىلإ الو « ىلاعت هلل
 هيجوت ىلع اهلمحن الاولاق تافص اهنأ اوتبثأ امل مث ٠ تاذ ةفص اولاق ىبح « لعف ةفص
 قاسالو « فلعلو رب ىنا» ىلع نايتإو ءىجي الو « ةردقو ةمعن ىلع دي لثم « ةغللا
 توعن نه دوهعملا وه رهاظلاو« ةفراعتملا اهرهاوظ ىلع اهلمحم : اولاق لب «ةدش لع

 ىلع ل+ فراص فرص نإف ؛ نكدأ نإ هتقيقح ىلع لمحم امنإ ءىشلاو ؛ نيمدالا
 لدأ نحن نولوقيو « مهلإ هتفاضإ نم نوفنأيو . هيبشتلا نم نوجرحتي مث « زاجملا
 عباتلا تحصن دقو ؛ ماوعلا نم قات مهعبت دقو : هيبشتلا ف حيرص مهمالكو « ةنسلا
 همر ىلتح نب دمحأ ربكألا مكءامإو « عابتأو بامصأ مّن ءانياحصأ اي تلقو عوبتملاو
 هيهذ» ن٠ اوعدتبت نأ مكايإف : لقي ملام لوقأ فيك : طايسلا تحن وهو لوقي هللا
 نءو : ةحراوللا مدقلا رهاظف ؛ اهرهاظ ىلع ىلىخ ثيداحألا : ملق مث « هنم سيل اه
 - تبقي ام لب الأ ىغبنيو «تايسحلا ىرجم هناحبس هارجأ دقف ةسدقملا هتاذب ىوتسا لاق
 متاق مكنأ واف ءمدقلاب هل انكحو « ىلاعت هللا انفرع هب انإف ؛ لقعلا وهو لصألا هب
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 . حيبق رهاظلا ىلع هايإ مكامح امنإو « مكيلع دحأ ركنأام تكسنو ثيداحألا رقت
 6)١(. هيف سيل ام ىلسلا لجءرلا اذه بهذم ىف اولخدت اق

 لاق دقلو «لاوقأ ن٠ هيلعاودمتعا ام نالطب نايب ىف ىزوحلا نبا ضافتسا دقو
 قوتملا روهشملا ىلنحلا هيقفلا ىلعي وبأ ىضاقلا ىزوجلا نبا هدقني ىذلا لوقلائالذ ىف
 : ةلبانتللا ءاهقف ضعب هيف لاق دّقل ىح ءهيلإ هجو ديدش دقن راثم ناكو «ه ؛هال ةنس

 نم لوقلا كلذ لثم لاقو « « راحبلا ءام هلسغي ال انيش ةلبانحخلا ىلعي وبأ ناش دقل
 ىف نإ » :ًاضيأ ةلبانحلا ضعب هيف لاقو « ه ه8 ةنس قوتملا ينوغازلا نبا ةلبانحلا
 امدنع هاجنالا ثالذ ةلباننللا ركنتس' اذكهو «« هيبنلا هيف راحام هيبشتلا بئارغ نم هلوق

 نبا هنلعأ ىح « بهذملا اذه رتتسا كاذلو « سماخلا نرقلاو عبارلا نرقلا ف عاش

 عيذي داهطضالا نإف « اهبسب هداهطضا ًاراشتنا هءارآ دازو « ةوقو ةأرج- ىف ةيميت
 '.ًاراشتنا واعويذ ىأرلا بشكو داهطضالا ببسب هعابتأ.رثك كلذلو ءاهرشنيو ءارآلا

 عضوم فلسلا بهذم اذه نأ ءاعدا نأ ركذن نأ بج هنأ انه ىرنو - 8
 . هرصع ى عاش امدنع ىأرلا كالذ ىف ىزولطا نبا ىأر انيأر دقو : رظن

 هللا دي و هناحبس لاق دقل « ةيوغالا ةيحانلا نم ىهو « ىرخأ ةرظن رظنن نأ انلو
 . « ههجوالإ كلاه ءىث لك » : لاقو( مهيديأ قوف

 ىرخأ روحأ اهنم مهفت هنأ مأ « ةيسحلا ىناعملا كلت اهنم مهفي تارابعلا هذهأ
 هجولا رسفي نأ ميصيو «ةمعنلا وأ ةوقلاب ديلا رسفت نأ حصيف . ىلاعت هللا تاذب قيلت
 هبرقو « هباسح برق ىبعم ايندلا ءامسلا ىلإ لوزلا رسفي نأ حصيو « تاذلا
 هذه لبقت ظافلألاو «تارسفتلا هذه عسآت ةغللا نإو «دابعلا نم ىلاعتو هناحبس
 ١ , ؟ ىاعملا

 ىلوأوهو «نيئحابلاو ءاهقفلا نمو « مالكلا ءاملع نم نوريثكلا لعف كلذكو
 ءآدي هلل نإ مهوقك « اهتايفيكب لهتطلاو ةيفرحلا ةرهاظلا اهناعم اهريسفت نم ثلشالي
 « هرخآ ىلإ ءانلوزاك سيلو: الوزن هللو ثداوحلا ىديأك تسيلو « اهفرعنال نكلو

 ىزوحلا نبال ( هيبشتلا عقد ) )١(
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 ناعم اهانرسف ول اميب « اهتبقاع الو اهادؤم مهفنال تالويجم ىلع تالاحإ هذه نإف

 «ليهجم اهف سيلو «هيزنت امف ةبيرغ رومأ ىلإ انلصوأ اهنع ةبيرغ تسيلو ةغالا اهلبقت

 : .ضيوفنلاو ليوألا .

 هيعدي ىذلا ضيوفتلا وه .ٍلسألا نأ ىلإ ةيميت نبا دنع ىدؤي اذه نإ - ؟45 0

 ىلع اهقلعيو : ةيفرحلا اهرهاوظب ظافلألا لوخأيف « حاصلا فاسلا ىلإ هبسنيو

 ضوفيو : ثداوحلاك تسيل اهنأ ررقي هنكلو ء ةلالدلا لصأ.ى ةرهاظلا اهناعم

 : ىلاعت هلوق ىلع دمتعيو : < خيز ريسفتلا ةلواحم نإ لوقيو .٠ , رسفي الو « كلذ دعب افا

 « تاهباشتم رخأو « باتكلا مأ نه تامكحم تايآ هنم باتكلا كيلغ لزنأ ىذااوه م

 ملعيامو هليوأت ءاغتباو ةنتفلا ءاغتبا هنم هباشت ام نوعبتيف غيز مهبوأق ىف نيذلا امأق

 رك ذي امو ءانبر دنع نم لك «هب انمآ نولوقي ملعلاف نرخسارلاو « هللا الإ هليوأت

 . « بابلألا رلوأ .الإ

 « رهاظلا ىعملاب رسدفقي وهف ع س.ضيوفتلاو ريسفتلا ناب مه اذ هنأ لقتحي ةيميت نباق

 ارئاك ةياحصلا نأ قري وهف + فصولاو د فيكلا ُق وشب 0 هزييو

 اهفيك فرعت نواواحم الو . ةرهاظلا اهناعم ىلع اهموملعيو ءكالذ رغو لوزتلاو

 . تاذلا ةقيقح ةفرعم نول واحن ال ا اهقيقحو

 ررقيف ىلازغلا كلذ ى فلاخم نكلو : فاسلا ًابهذ» ةيميت نبا هررقي ام اذه

 تارابعلا ف ىرجت ىلا ظافلألا هذه نأ :« مالكلا مٍلع نع ماوعلا مالا » هباتك ىف

 ىلع ةلاحم ىهو .اهازن ىلا ةيسللا ىهو :ةرهاظ ناع٠'اهل ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا

 ةلواحمالو :ليوأت ريغ نم ىبرعلا اهفرعب ةروهشم ةيزاجم ىرخأ ناعمو : ىلاعت هللا
 عيصألاو ديلا مس اذإ هنأ هانعم سيدقتلا ١ : هنع هللا ىضر كلذ فق لوقيف « ريسفت

 نيعبصأ نيب نمؤملا بلق » و : ( هدبب مدآ رمح هللا نإ 0 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو

 ( امهدحأ ) نيينعم ( ىلع قلطت لافلألا هذه نأ معي نأ ىغينيف 6 نمحرلا عباصأ نم

 مظعلاو محلاو . بصعو مظعو مل ن م بكرم وضع وذو . ىلفألا عضولا وهو

 هل رادعم نع ة 95 رابع مسجلاب ىعأو 34 ةصوصت# تافصو صوص مسج بصعلاو

 «ناكملا اذ نع ىحنتينأ الإ وه ثيحن دجوي نأ نم هريغ عنع قمعو ضرعو لوط
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 لاقي اك « الصأ مسي ىنعملا اذه سيل رخخآ ىبممل ديلا ىبعأ ظفللا اذه راعتسي دقو
 ىناعلا ىلعف « الثم ديلا عوطقم رمألا ناك نإو ءموهقم ثالذ نإف «ريمألا دي ىف ةدلبلا

 كلذب دري مل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ ًانيقيو ًاعطق « ققحتي نأ ىناعلا ريغو
 « لاحم ىلاعت هللا يح ىف كلذ نأو « مظعو مدو مهل نم بكرم ءاوضع وه ًامسج

 « مص دباع وهف ءاضعأ نه بكره مسج هللا نأ هلابي رطخ نإف « سدقم هنع وهو
 . قولخم هنآل ءارفك تناك مص !| ةدابعو «رفك قولخما ةدابعو« قولمع مسج لك نإف

 روهشملا اهزاجم ظافلألا هذه ىتاعم نيبي ( ىلا زغلا مالسإلا ةجح ونأ اذه نم ىرتو

 نومهفي نوذلا حلاصلا فاساا نأ اش الو « حوضولا لك اف حضاو وه ىذلا

 ىلا ةروهشملا ةيزاّجملا اهناعم ىلع ظافلألا هذه نوقلطي اوناك اهمقيقحو ةغللا ىزاجم
 تحت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نوعيابي نيذلا نأ روصتي لهف ءاهنولمعتسي ,ه اوناك
 قوف هللا دب « هللا نوعيابي امنإ كنوعيابي نيذلا نإ : ىلاعت هلوق نواتي امدنع ةرجشلا

 ًآارجأ هيتؤيسف هللا هيلع دهاع امب وأن مو « هسفن لع ثكني امنإف ثكن نمف مهيدبأ
 دارملا نأ نودهفي الو « تاقواخلا ديك تسيل دي انه ديلا نأ نرمهفي - « ايظع

 .هيلعد و عت ثكنلا ةبغم نأب ثكني نأ ديدهم نه اهبنف ام ليلدب «هتردقو ىلاعت هللا ناطلس

 نأ ىرنو ىلازغلا جاهم وىزوملا نبا جاهنمو ىديرتاملا جاهل» حجارن نحن كلذلو
 ةقيقاللاب نورسفي اق ةقيقالا قالطإ رذعت نإ زاجملاب نورسفي اوناك ةباحصلا

 . اناذ ىف

 . ميركلا نآرقلا قلخ

 ضاخدقل و« مركلا نآرقلا قانن ىف مالكلا ىلإ تافصلا ىف مالكلارج- دقو - <41
 اوررق دقو رضاها رصعلا فو « ىضاملا ىف مهسفنأ اومس امك  نويفلسلا كئلوأ هيف
 ةءارقلاو « مركلا هيبن لإ هب ىحوأو هب ملكت « ىلاعت هللا مالك وه مركلا نآرقلا نأ

 ؛هتوالت ىه لب مركلا نآرقلا ريغ ثاذ ىلع ىهو « عمسي ىذلا ءىراقلا توص ىه

 نيكرشملا نم دحأ نإو » : ىلاعت لاق كاذلو « ىلاعت هللا مالكف مركاا نآرقلا امأ
 هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقو « هنمأم هغلبأ مث هللا مالك عمسي ىبح هرجأف كراجتسا
 اقف « أرقي وهو ىرعشألا ىمو» ابأ عمس دقو « مكتاوصأب نآرقلا اونيز » : ملسو

 . « اريبحن كل هتريحل عمست كنأ تملع ول : ىسوم وب وبأ هل



 سل امثال

 فلسلا » :ًافنآ اهملإ انريثأ دقو  ىدمحأ مامإلا ةلاقم اذمم ةيميت نبا لوقيو

 « وهف هب ملكت اهو ىبرعلا نآرقلاب ملكت اك ةيبرعلاب ءاش اذإ ًاملكتم هللا لزي مل اولاق

 ةلزاملا هرتكو ىسحلا هللاءامسأ ىه ىبا فورخلا نوكت الف «هنع الصفتم ًاقواخم سيلو

 . 2اس ملكت هللا نأل « ةقولخم

 « قوام ريغ هللا مالك نآرقلا نوكي نأ نب ًامزالت ةمن نأ 5 ةيميثت نبا ىريالو

 هنأبمكمش ال ن نكاو « قوام ريغو ىلاعت هللا مالك نآرقلا نأ ىري لب « ًاعدق نوكي نأو

 نظف . قواخم ريغ لزم هلل مالك نأ ىلع اوقفتا فاسلا » : لوقي ثالذلو « مدق

 ةعدقلا مالكلا ةفص سيأ نآرقلا نأ نبي م « نيعلا مدق هنأ مهدارم نأ سانلا ضعب

 ىهتردقو ةئيشع ملكتي هنأ هنأ مه مه مدق هءالكف كئنيدسو » : لاوقيف « ى اعت هللا تاذي ةمئاقلا

 اذإو . تروصلا هدق كلذ ن* مزلي ال توصي لكتيو توصب ىداني هنإ ليق نإو

 )١( «سس' لبق ءايلاب مكتينأنم اومنع مل ليمتإلاو ةاروتلاو مركلانآر قلاب مكتدقناك

 بطاخخ ىذلا هللا مالك نأو « ةعدق مالكلا ةفص نأ هنم دافتسي مالكلا اذه نإو

 . ًاهدق دعب الو « هلل ًاقواخم دعي ال ليجتإلاو ةار وتلاو ممركلا نآرةلاك هقلخ هب

 نو عممأ اوعداو ٠ نيرفلسااب اومس نيذلا ثاثلوأ تارظن هذه - 4

 . مهلاوقأ تاعبرفتو تاذلا ةينادحسو ف مهؤار رآ كلتو ٠ حلاصلا فلسلا ءارآ

 ىضر ذر حلالا فاسلا ىلإ ءا رآلا هذه ةبسن ىف ةحصلا رادقم انمالك ايانث ىف نبت

 . نيوكتلا ةرئادحو ىف لكتف ةيناددسولا ق مهمارآ ة ةيقب ىلإ ىلةتننلو « مهنع للا

 2000 اً

 .اآاذكفذ "ه1 5046( |[ ضم



 نوكتللا ةيئادحتو

 تاومسلا قلاش هناحبس هللا نأ ديحوتلا نم ةبعشلا هذه ى-ساسألاو - 4

 ةدارإ ال و ةئاطلس ف عزانم الو«هقلحخ ىف هل كيرشالو ,«امهفامو ؛ .امهبيبامو ضراألاو

 ءايشألا لك لب « ءايشألا نم ء : ىبثنيوكت ىف اهعم كرشت وأ «قلاملا ةدارإ عزانت قرلخم

 . دوعت هيلإو « ىلاعتو هناحبس هنم لاعفألا و.

 3 ٍرايتخالاو ريجلا

 لوق نم قبس امف:نيبت دقو « رايتخالا رجلا » لئاسم ماقملا"اذه ىف تراث دقو
 نيذلا نييفلسلا ىأر وه. اف ..« ةيديرتاملا».ىأرو « ةلزتعملا» ئأرو « ةيمهلط لا » ىأْر

 ؟نآلا فصولا اذ مهسفنأنوفصي نه ىأرلا اذه ىف هنوعبتيو « ةيمبت نبا مهءارآ ررصير

 دخأ دقو: ةي ريج ره ريتعيو مهفلاخم رهاجو ةرعاشألا :فلاخم ةيميت نبا اندج-و قل .

 اوريتعاو ؛ ؛ىلاعت هلل ًاقولع لعفلا اوريتعاف .بسكلاو هتاذ ىف لعفلا نب مهقيرفت مهلع

 لمحتل ًاطانم حاصي ال وهف نارتقا د رجم ناك نإ بسكلا نأ ررقيو « دبعال بسكلا

 ثادحأو داجبإو هيجوتو رثأت هل العف ناك نإ و « باوثلاو باقعلا قاقحتساو ةيلوثسملا

 وهف ىلاعت هلل ( بْسكلا ىأ ) هنأ تلق نإف . هأ لعفو ديعا رودقم ويف « لمخو عنصو

 . لازيعا وهف ديعلل تلق نإو « ةيردطاب لخأ

 برقأ ماقملا اذه ف مهصهذم نأ ىري ناك نإو « ةلزتعملا» بهذم ًاضيأ دقنيو

 . ةرعاشألا بهذم نم لقعلا ىلإ

 هريخ ردقلاب ناعإلا وه فملإلا بهذم نأ ةيميت نبا ررق دقلو - ”6»
 قلخ نلاعتو هفاحبس هللا نأو : هتدارإو ىلاعتو هناحبس هللا ةردق لومشو : هرشو

 ى لوقيو « هتدارإو هتردقب ءاشريام لعفي دبعلا نأو « ىوق نم هيف ام لكو « دبعلا

 ؛ ءىش لك قلاخ هللا : موق ود ةمأآلا فلس بهذ نأ معي نأ ىخزي امو : كلذ
 لعاش دبعلا نأ و .ءاعو:م ريمللا هم اذإو ءاع و زج رشلا هسم اذإ اعواه دبعلا قلخ هللا نأو
 نوءاشتامو « ميقتسي نأ مكنم ءاش نم و : ىلاعت لاق « ةدارإو ةردقو ةئيشم هل ةقيقحن'
 . « هللا ءاشي نأ الإ
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 « تاعبتلابهساسحإو دبغلا ةردق ررقيو ءاهومثو اهمومعو ىلاعتملا ةردق ررقي وهو

 صنلاب تبث تعبث هتدارإو .دبعلا ةردق نأ انك ٠ « صتلابب تسيل ىلاعت هللا ةردق مومع نأوي

 رومأ ةثالث ةيميت نبا ررقي اذب-و « :ىيقحلا راتخالاو ساسحإلاو

 رغب نوكلا ىف ءىنش الهئأو « ءىش لك قااخ ىلاعتو هناحبس- هللا نأ < . الوأ

 .: ةيرطا عم قفتي ب اذه ف وهو « هتدارإ ىف دحأ هعاتي ال هنأو « هتداوإ

 « لمفي امع الوثسم هلعجت ةلماك ةدارإز ةئيشم هلو ةقيقح لعاف دبعلا نأ : اهناث

 . ةلزنعملا عم قفتي ردقلا اذه ىف وهو

 رشلا لعف-رسييالو « هبحيو هاضريو رملا لعف رسب دب ىلاعت هللا نأ :-املاث

 . ةلزامملا نغ :قرافي اًذه ىف وهو ء بح الو

 فيكو ؟ ةفراعتلا قئاقحلا كلت نيب ةيميت نبا قارب فيك نكلو - "هو

 . ؟هناحبس هلايلك لاعفألا نأو 2 نسحملا ةباثإو ءىبسملا باّمع ق هناحبس هلدع ناب قارب

 ةردقل هيلإ بسنت ديعلا لاعفأ نأ ىري ةيميت نبا نأ رهظي هنأ كلذ نع باوحلاو

 لوقيو . بابسألا ,ببسم وهف ةردقلا هذه قا هللا نأ رايتعاب هللا ىلإ بسنتو . هش

 هللاو ٠ اهقلخ يلا بابسألاب اهلك ءايشألا قلاش ىلاعت هللا نإ ) ةيميت نبا كاذ ْق

 لهأ لوقف « ةقيقح هلعفب لعاف دبعل نإف  هلعف ام نوكي ةردق ديعلا قام ىلاعت

 ثداوحا رئاس قاخ :ىإ مهوقك * هللا ند ةردقو ةدارإب دبعلا لعف قلخ ىف

 دبعلا ةردق وهو .اببس قااخن هنإ ثيح نم ىلاعت هللا ىلإ دنست دبعلا لاعفأف . ا

 كالذلو “ : ةلزيسملا'عم ريبك دح ىلإ قلتي ىأرلا اذه هنأو « هيف هناحبس اهقلخ ىلا

 : نيرمأ ف ةلزعملا فلاخم هنكلو « ةرعاشألا نم قحلا ىلإ برقأ عمنأب وه حرص

 نيب ًامزالتكانه نأ نوري ةلزتعملاف ؛ةدارإلاو رمألا نبب مزالتلا مدع ىف :. امهدحأ 0

 ىبني الو : هديري" ناك اذإ الإ ءىشب رمأي ال هللاف .. هتدا نإو ىلاعت و. هناحيس هللا رمأ.

 ءابمرمأي ال كلذلتو ىصاعملا دي ريال ىلاعتو هناحبس هللاف «هديري ال ناك اذإ الإ ءىش نع

 ديري ىلاعتو هناحبس هللاف « ةدارإلاو رمألا نيب مزالت ال هنأ ىربف ةيميت نبا امأ

 هتدارإو : ءامع ىهنيو مدآ يب نم عمت ىلا .ىصاعملا ديري الو « اج رمأيو تاعاطلا

 . امايسأ ةدارإ ةيحان نم ىصاعملل

 اضرلا نيب قرفي هنأ ةلزتعملا نع: ةيميت نبا-هب قرتفي ىذلا ::ىناثلا رمألا
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 نكاو «هيهاونو هرماوأ فلاخم ام ىلع عقت دق ةدارإلاف «ةدارإلا نيبو «ةبخنلاو
 « ىصامملا بح ال ىلاعت هللاف« هيهاون و ىللاعتدللا رماوأ عم قفتت ىلا ىه اضرلاو ةبحملا

 : لوقيف ةرعاشألا عم قالتي اذ وهو « اهديري نكلو « اهاضريالو
 نوقرثي ىرعشألا باءصأ نم نوريثكو « فئاوطلا عيمج عم ةنسلا لهأ روهمج و

 اهحب ال هنادبس ىصاعملا ديري ناك نإو هنإ نولوقيف « اضرلاو ةبحملاو ةدارإلا نب

 « هتبحمو هللا ةئيشم نب نوقرفي ءالؤهو « اهلع ىهنيو اهطخسيو اهضغبي « اهاض ري الو
 6)١(. ١ ةبطاق فلسلا لوق اذهو

 هبيرق' هتلمج ىف وهو ةرعاشألاو ة ةلزتمملا نيب ًاطسو اذه ىف هبهذم ىرن نحنو

 ريثأتلا اهب نوكي ةردق ديعلا ىق قلخخ ىلاعتو هناحبس هللا نأ ق ىديرتاملا بهذم نم

 ىديرئاملاامأ ءاهلعفب نوكي ءايشألا ىف ريثأتلا نأ ىري ةيميت نبا نأ ديب ءءايشألا ىف
 هبسكلا ىف ريأتلا زواجتي ال ةعدوملا ةوقلاءذب نوكي ىذلا لاعفألا ف ؟ .,ثأتلا نأ ىردق

 . لعفلل

 : لاعفألا ليلعت

 ىلاعت هللا لعفأ « ىلاعت هللا لاعفأ ليلعت ماقملا اذه ىف ءاملعلا ريشي دقو --

 ؟ ثعب ثعاب ريغلا قاحخ ام قلخن و لعف ام
 كلذ نآل ثعابل الو ةلعل ال ءايشألا قا ىلاعتو هناحيس هللا نإ ةرعاشألا لاق دقل

 «لعفي امغ لأسيال» « ءىش لك قوفو ءيبث لك قلاخ هناحبس هللاو «هللا ةدارإ ديقب

 . . نولأسب مهو

 نع ىهنوتارومأملاب رمأو « قلحللا قلخخ ىلاعتو هناحبس هللا نأ « ىناثلا لقلا
 نبا لوقيو ءانررق اك ةيديرتاملا لوق وه لوقلا اذه نإو « ةدومحم ةمكحل تايبملا

 لوقو « نيملسملا ريغو نيملسملا لوق اذه » : لوقيف « فلسلا لوق هنإ ةيميت

 فئاوط لوقو 2 مهريغو دمحأو ىعفاشلاو كلامو ةفينح ىأ بارممأ نم فئاوط

 . « مالكلا ءاملع نم
 « ةكالا هذبم هتدارإ رغتت ىلاعتو هناحبس هللا نأ نوررقيال لوقلا اذه باصأو

 (رانملا)عبط ٠١١ ص هس (لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم ) 2585 س ١ ب ( ةثملا جابنم ) (1)



 او

 فصو ىذلا مكحلاهفصو عمقفتت اهكاو ىلاعتو هناحبس هل ًامزلم أرمأ تسيل ىهف

 . هناحبس همازلإل ال « هيهاونو هرماوأو هللا قانغ لاككل نايب ىهف « هسفن هب

 . فاسلا بهذم هنأ نيبيو لوقلا اذه راتخيل هنإو

 هرماوأوهلاعفأ ىف ىلاعتو هناحبس هللا نأ :ةلزتعملا لوق وه : ثلاثلا لوقلا

 « حييقلاب رهأي الو حبقلا'بنتجمو نسحلاب الإ رمأي الو نسحلا الإ لعفي ال هيهاونو
 ىلاعتو هناحبس هللا نأو « مهدنع ًايتاذ ًاحبقو ًايتاذ ًانسح ءايشألل نأ اذه ساسأو

 . حيبقلا نع الإ ىهني الو « نسحلاب الإ رمأيال

 هفلاخخ فلسلا لوق نأ ركذو « هضتري ملو لوقلا كلذ ىن ةيميت نبا ناو
 : ءالؤه ىف لوقيو « ةئيب ةفلاخم

 هللا ىلع نوبجوي اولعجف « حبقيو دبعلا نم نسح ام ىلع ثاذ نوسيقي اوذخأ »

 3 ديعلا ىلع هن وم رح ام هناحببس هيلع نوهرحن و ؛ دبعلا ىلع نويج.وي ام ىلاعت و هناحيبس

 نوتبثي الف « هتمكح. ةفرعم نع مطوقع روصق عم ةمحلاو لدعلا كلذ نومسيو

 نواوقي الو « اريدق ءىش لك ىلعهناحبس هنولعجي الف ؛ ةمات ةردق الو ؛ةماع ةئيشم هل

 . (١)؛ نكي مل أشي ملامو « ناك هللا ءاش ام

 هللا لاعفأ ليلعتو رايتخالاو رعلا لئاسمف ةيميت نبا تارظن هذه  ؟مها#
 ٠ نيعباتلاو ةباحصلا نم حلاصلا فلسلا ىلإ هاري ام اكاد دئسي وهو « ىلاعتو هناحبص

 اة“ بلبل

 . 19١ ص ه حج لئاملاو لئامرلا ةعومجم(١)



 ةدايعلا قف ةينادحتولا

 هئللذو ء هاوسل ةدابعلاب دبعلا هجعتي الأ اهانع٠ ةدابعلا ىف ةينادحولاو - 5

 نيرمأ ىهتمي

 ,نمو' «هناحبس.هريغل ةيهولألاب فرتعي الو ؛ هدحو وه الإ دبعي الأ : امهدحأ

 ..قواخملا نيب ىوس نمو « كرشأ دقف ًآئيش وأ ًاصخش ىلاعت هللا عم ةدابعلا ف كرشأ
 ةينادحوب دقتعي ناك نإو « ىرخأ ةملآ هللا عم م لعجم دقف ةدابعلا نم ءىش ىف قلاخلاو

 «ضرأآلاو تاومسلا قااخن وه هداحو هللا نأ ؛رقم اوناك برعلا ىكرشم نإذ «قلاخلا

 اوعسو « هللا ناوقيل ضرألاو تاومسلا قاخ نم مهتلأس نئلو م : ىلاعت لاق اك

 '. هريغ هللا عم نودبعي مهمأل نيكرشم كلذ عم

 لإ هللا ديعن الو ء هاسر ةنسلأ ىلع هعرش امم هناحبس هللا دبعن نأ . : ىنانلا رمآلا |
 ةيميت نبا لوقيو ؛ ىلاعت هللا ركشو ةعاطلا هب دصق حانم وأ بحتسم وأ بجاوب

 ةناك ءمهب ثاغتساو «نيماقلاو ىتوملا نم نيقولخا اعد نف تادابعلا ةلمج- نم ءاعدلاو )

 « نقواخخماب هللا لأسن مو « نينم ملا ليبس ريغ ًاعبتم نيملاعلا برب ًاكرشم نيدلا ف ًاعدتبم

 . 0)١( ناطلبس نم اهم هللا لزنأ ام ةعدب ًاعدتبم ناك « نقولخ اب هيلع مسقأ و أ

 نيفلسلا ةحسب مسا ىذلا بهذملا كالذ ءاول لماح 5 ةيميث نبا ىب دقو "هنو

 : رومأ ةثالث

 . ءايلوألاو نيحلاصلاب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا عنم : اهلوأ

 1 . مهريغو ىوملاب لسوتلاو ةثاغتسالا عنم : اهيناثو

 سيدقتلاو نميتلل ءايبنألاو ندلاصلا روبق ةرايز عنم : اهثلاثو

 : نيحلاصلاب برقتلا عنم
 ٠ هللا ىرجمهضعب نأو ء تامارك سانلا ضعبل نأ ةيميت نبا ررق دقل - 5

 , ةيميث نبال « ةليسولا و لسرتلا ىف ةليلج- ةدعاق » اذه ف مجاد (1)
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 ءأطنلا نم نوموصعم ءالؤه نأ ىضتقي ال كلذ نكاو :تاداعلا قراوخ هيدي ىلع
 نم لضفأ تسيل ةماركلا نأو « هماكحأ مهلع ىرخجم فيلكتلاب نوبطا دابع م لب

 هيبع الو ةماقتسالا هبه نأ ىلاعت هللا . نمبلطب نيم اصلا ضعب ناك ثالذلو « ةماقتسالا

 نك: :ىهو ةميكح ا ىلاجروملا نع ىأ ةملك -ثالذ ىف ةيميت نبا لقنيو «ةماركلا

 كنم بلطتي كالذو « ةماركلا ىلع ةلبجنم كسفن نإف « ةماركال ًايلاط ال ةماقتسالل ًابلاط

 . (١)و ةماقتسالا

 « ىلاعت وهناحبس هلل ةليسو حاصلا لجرلا ذختي نأ غوست ال ةماركلا كلت نإو

 نأ نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىبم ثالذلو ء رئاج- ريغ هدابعب هللا ىلإ لسوتلا نأ ذإ
 نكرشملا اورفغتسي نأ اونمآ نيذلاو ىتنلل ناك ام و :ىلاعت لاق امك" نيكرشملل رفغتسي
 . « محجلا باحصأ مهنأ مهل نيبت ام دعب نم ىبرق ىلوأ اوناك ولو

 هللا نع مكسفنأ اورتشا شيرق رشععايد : : سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق دقلو
 ءئيش هللا نم كلنع ىتغأ ال بلطملا دبع نب سابع اي ءئيش هللا نم م مكنع ىنغأ ال ىفإف

 لوسر تنب) « ةمطافايو « ًائيش هللا ٠ نه ثانع ىبغأ ال ( هللا لوسر ةمع ) ةيفص اي

 . « ًائيش هللا نم كنع ىنغأ ال « تئش ام ىلام نم ىيلس ( هللا

 اذه لدف« هتايحح حسو هيلع هللا ىلص ىنلاب نوقستسي ةباحيصلا ناك دقلو

 ىحلا نم ءاعدلا نكلو « زوج ال هريغب لسوتلا ق , رلعب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا نأ ىلع

 . زوجب ةمحرلاب

 : هللا ريغب ةثاغتسالا

 اوركذ دقو « ًاقالطإ ةعونمم نييفلسلا كلئلوأ دنع هللا رغب ةثاغتسالا ل ؟ها/

 قا ىور ىلا ريطلا نأ اوركذ دقف «هب ةثاغتسالا عنم سو هيلع هللا ىلص ىلا نأ

 : ركب وبأ لاقف « ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىذؤي ناك ًاقفانم نأ ريبكلا همجعم
 : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ٠ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ثغتسن اوموق

 هب ثاغتسي ىذلا نإف « حضاو كلذ نإو « هللاب ثاغتسي امتإو « ىف ثاغتسيال هنإ »

 . ىلاعت هناحبس هللا هب صتخا ام تاذو رييغتلا ىلع رداقلا وه

 )١( ب لئاسرلا ةعومجم ١ ص *
 مر ١١ بهاذملا خيرات (
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 لاقي نأ زوج الف « هناحبس هئم ةرفغملاف « هللاب الإ نوكت ال ةئاغتسالا نأ اك ..

 : لوقي ناك هنأىاطسبلا ديزي. ىنأ نع ةيميت نبأ لقتيو ؛ ىنغأ وأ ىل رفغا هللا ره

 هلا دبع نأ نع لقني امك « « قيرغلاب قيرغلا ةثاغتساك قولخلاب قولخلا ةئاغتساو م

 . « نوجسملاب نوجسملا .ةث ةثاغتساك قولا قولخلا ةثاغتسا » : هلوق ىشرقلاب

 تارمألاب برقتي هل ٠ مهل ثاغتسي الو ءايحألا هذابعب هللا ىلإ برقتي ال هدأ اكو

 ءايبنألا نم بلطن نأ انل سيل اننإ و : ةيميت نبا كلذ ىف لوقيو « مم ثاغتسي الو

 ءايحألل نوعدي مينأ شق نإ ومر وبق ى ءايحأ اوناكذنإو < مهتوم دعب ًائيش ندلاصلاو

 ىلإ ةعيرذ كلذ نأل ءفلسلا ٠ نم دحأ كلذ .لعفي لو. «كلذ مهم بلطي.نأ دحأل سيِلُع

 ىضفي ال هئإف «٠ هتايح ىف مدحأ نم بلطلا فال نإ نود'نن ميضايعو « كرشلا

 .. « كرشلا لإ

 : تامملاقو ةايحللا ق :نيزئاج.' ريغ ندم اصلاب ةثاغتسالا وأ بزقتلا ناك اذإو.

 « روبقلا ناكسل وأ روبقلل رذنلا زومماال هنإف تامللا نود ةايحلا ق زوجب ءاعدلاو»

 رذن ناكأ ءاوس ناثوألل رذناا هبشر هنأ ذإ « مارح كلذ نإف « روبقلا ىلع نيفكاعلا و

 لاضوهف ارض -وأ ًاعفن روبقلل نأ دقتعا نمو » : كاذ ىف لوقيو « هريغ ناك مأ تيز

 : ( لهاج-

 روذنلا هذه نأ دقتعي نع« نإو) : لوقيو © ةيصع٠ ىف رثذن كاذ نأ ررقيو >'

 كرش٠ وهفرصملا ظفحتو .قزرلا حيتفتو رضا فشكت اهنأو « ىلاعت هللا ىلإ جئاوحلا باب

 ()١(. هلتق بج

 : ملسو هيلع هللا لص ىبلا ريقو نيحلاصلا روبق ةرايزت

 كرتلا دصقب ننءااصلا روبق ةرايز نأ هلك اذهل ةيقطنملا ةجيتتلا نإو - 4

 وهف رابتعالاو ةظعلا دعقل ناك“ نإو « زوجي ال ىلاعت هللا ىلإ برقتل وأ نديتا د 2

 ىنلا نألكلذو زوجي ال كربتلل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ريق ةرايز نأ ررقي كالذلو

 "ه8 ضصاإ ج لئاسملا و لئاس رلا ةعوبجم )02(



 هسدل46

 ةريحيحضلا ف ءاجدقف. رازيال ىح ًادجشم هريق دختي نأنع ئبن سو هيلع هللا ىلص
 نعل : هتوم ض رع ق لاق سو هيلع هللا ىلص هنأ اًبنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا نع

 نفد سو هيلع هللا لص ىنلا نأو « دجءاسم مهنايبنأ روبق اوذْخْما ءيراصنلاو دوبلا هللا

 ,ىبلا لاق دقلو «آرازم هربق ذنب اليكل سانلا داتعا ام رثغ ىلع ةشئاع ةديسلا تيب ق

 ,موق ىلع هللا بضغ دتشا : دبعي ًانثو ىريق لمجت ال مهللا» : سو هيلع هللا ىلص
 . «دجاسم مهايبنأ روبق اوذختا

 هاودارأو « هتام دعب سو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلع اوملس اذإ اوناك ةباحصلا نإو
 ةفيرشلا ةضورلا ىلإ نوهجتي اوناك ةباحبصلا نأو « ةلبقلا نلبقتسم اوعد ءاعدلا

 . رفس نم اومدق وأ ًرفس اودارأ' اذإ

 مهادحن لب « نيملسملا روهمج“ اذه هلوقب ةيميت نبا تلا دقلو 4

 . ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا رق ةرايزل ةبسنلاب فنع ىف
 ,نكلو « اه رذنلاو نياصلا روبق ةرايز ىف هلوق ىلع ام دح ىلإ قفاون دق نحو

 معنم هيلع ىب ىذلا ساسألا نآل كاذو « ةفيرشلا ةضورلا ةرايز ى ةمان ةفلاخم هفلاخن
 قف فوخ كاذ نإو « ةينثولا ةيشحن وه نءبتلاو كريتلا دصقب ةفيرشلا ةضورلا ةرايز

 0 .ةينادحولا ىبنل سيدقت وهف « دم سيدقت تالذ ق ناك اذإ هنإف « فام ريغ

 . ام ثعب ىلا ىناعملل سيدقت وه ذإ « اهل ءايحإ ةينادحسولا ىن د سيدقتو

 ريصلا رلسو هيلع هللإ/ى لص ىننلا فقاوع ريكذت اهف ةفيرشلا ةمضورلا ةرايز نألو

 دييأتب و هداهجمل ةرم هللا لادأ نأ ىلإ ديحوتلا نأش عفر ىلع لمعلاو «لاضنلاو داهجلاو

 ةيميت نبا ىور دقلو . هدحونايدلا ةدابع تناكو . ناثوألا ةلود نم - هرصنو هللا

 ,ىلع اورم املك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع نوملسي اوناك حاصلا فلسلا نأ هسفن

 . ةفيرشلا ةضورلا

 ,ىلع مسي رمع نبا ناك « هملع ةيوارو « رمح نب هللا دبع ىلوم عفان لاق دقلو

 هللا ىلص ىبلا دعقمىلع هدي ًاعضاو ىؤرو ردقلا ىلإ ءىجي رثكأ وأ ةرم ةئام هتيأر « ريقلا

 . ههجبو ىلع اهضو مث « رينملا نم سو هيلع

 ةثدلث ىلإ الإ لاحرلا دشت الو وهو 2 هريغو ةيميت نبا هاور ىلا ثيدحلا نإو
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 فرش ىلع لدي « ىصقألا دجسملاو « اذه .ىدجشهو « مارحلا دجسملا : دجاسم
 .هيلإ هجاوزأتويب نرقأ ناك ئذلا ( ةشئاع ثبب )نفد دقو «هراوجن نفد ىذلا دجسملا

 ةرايز عنم ديرأ اذإ هنإو « هيف الخخاد نكي مل نإو دجسملاب الصتم ناك دقو
 ةرايزل هراكنتسا نم بجعنلانإو « عيقبلاك لجتسملا نع دبعب ناك» ىف نفدل هريق
 هللاىلص ىننلاىلع مهميلست نم مالعألا ةمئألا نع هاورام عم سانئتسالاو نميتلل ةضورلا
 اولبقأ وأ « رفسب اومه املك هيلإ نوبهذياوناكو« فيرشلا هريقي اورم املك سو هيلع

 . ةيميت نبا ىور امك رفس نم

 سيلو © نسحتسم سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ريق ةرايزب كرتتلا نأ ررقن اننإف دعبو

 ءراضيتسالاو رابتعالاو ركددتلا وه كرتلا امنإءابنم بيرق وأ ةدايع هدصقن ىذلا كرتلا

 «هداهجبو هتاوزغو هيه هتريسو لو هيلع هللا صيلومنرلا ةايح لع ملبس ةىرما ىأ

 وعديو لو. هرلا زيسي ناك“ ناكملا اذه ى هنأب سع الو *« ةرونملا ةئيدملا ىلإ بهذي مث

 هللا ىلص ىتنلا ةناكمب سح ال وأ « رصبتسي الو ربتعي. الو .« دهاجمو ربديو ؛ لمعيو

 ءاهتالاو. ر هآ اع لخألاو هلوسرو هللا ةبحم هفاطعأ زم ال وأ ؛ ىلاعت هللا نم سو هيلع

 ىركذلا ىه لوسرلا رق ةرايز نإ الأ 3 هللا ركذ نع ضرغأ نمالإ ؛« ىناع

 لقعلاو « عشان بلقلاو ءاعد :ريقلا دنع ءاعدلاو « راصيتسالاو ىدهلاو«رابتعالاو

 . ءاعدلا كربأ كالذ نإو « ظقياسم نادجولاو « ةصلخم سننلاو ؛ عضاخن



 ةثيدح تهاذم

 تتبنو + ىومألا رصعلا لنم تماق ىلا ةعدقلا بهاذملا انركذ دق ال

 ةمواقملا تناك فيك مث قرف ىلإ ةقرفلا لوحتن تناك فيكو « كاذ لبق اهروذج
 « ةذديقعلا لوح نايحألا ربكأ ىف تافالجللا تناكو « ىرخأ ًاقرف وأ ةقرف دجسوت
 اًولغو«ةدابجلا نع اوجءرخ نيذلا نيف رحنملا ضعب نم ثدي ناكإم الإ ءابل ىف نككت لو
 نيّذلاةيِه انلاكو . ًايلع اولا نيذلا ةييسلاك «ةيدقلمالسإلا ةرظح نع مهجر خأ ول

 ىف مهنم اياقي نآلا ىرن مه ريغو « ىمطاقلا هللا رم أب مكأخلا ىف هلإلا لولح أودقتغا

 . ناتسك ايو دنهلاو ةيقيرفإ

 ء ممحلا رصاقتل هيف دامجالا فقو دق عمتجملا ماقسأل جالع وهو هقفلا ناك اذإو
 نإف -ِ سيدلقتلا هبشت ىئاعم مهتارآ ءاطعإو نيقباسلا ةفلاخم نع ءاملعلا عانتءالو

 ىرعشألا لاوقأ دنع اوفقو ةنسلا ءاملع رثكأف « فوقولاب ىلوأ دئاقعلا ىف داهتجالا

 ملا عضو دقو «ىديرتاملا ءارآ اهراوج نورتكألا لهج دقو « اهنوسرديو اهنوددري
 دحأ زواجتي الق « هتلدأبو ىرعشألا ىأرب لمعلا بجوأ امدنع « قالقايلا أديل

 . نسم ال امف لقعلا طقسي ال ىح اهقاس ىلا نيهاربلا

 ىاثلا نرقلا ىلإ ىرجملا نماثلا نرقلا تيلو ىلا تارتفلا ىف رهظت مل كلذلو
 ضعي لمشألا ىلإ تاعزن ًانايحأ دجءوت تناك اذإو « ديدج- ىلإ وعدت بهاذم رشع

 « ةيميث نبا هخعرشو ميلان با ف انيأر ا" « ىرعشألا ىأر كرئو ةعدقلا قرفلا ءارآ

 راتخم وأ « ةرعاشألل ىأر ىلع ةلزيعملاايأر حجري امدنع ءاملعلا ضعب ىف ىرن اكو

 ناكف «ةبركفلا ةايللا تدمج دقل ةلممللا قو « ىرعشألا ىأر نود ىديرتاملا ىأر .

 . ةيداقتعالا بهاذملا ىف لالدتسالا ديلقتو ىوتفلا ىف ديلقتلا ىف ادب ام اهدومج نم

 نورقلا ىف ؟ اوشاع نيذلا ءالؤبم تدمج. دق ةايحلا تناك اذإ نكلو - 9

 3 0 ىناثلاو رشع ىداحلاو رشاعلاو عساتلا نرقلا ىهو « نءاثلا ضعب عم ةعبرألا
 أر ىلع ادءاجن رمتسي نأ نكمم ال ىنالسإلا ركفلا نإف . رشع ثلاثلا ند رشثكوب

 9 امو صشو « جيهانملاو ةلدألا ريخ هنأب علقي ناهرب الو « ةديقمعلا ةادأ لوح ندعم
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 « اهف اع ايروأو نيمااسملا نيب ناك ىذلا ماحتلالل ةجسيتن ظقيتست تأدتبا دق لوقعلا

 « ةيبروألا ةيلاملا مظنلاب اورثأتو « ًاقيثو الاصتا. نييبروألاب اولصتا دق نيينامعلا نإف
 ةدئافلا ضعب حيبيل ةنادتسالا :ىف لياحنلا ريمي ناك نم كارتألا ءاملع نه ناك ىبح

 هلاوقأب ذعنألا اوعنمو ءابمابإ ىف هاوتف اوركتسا دق ةناتسالا ءاملع ناك نإو « ةيوبرلا

 00 . ةيلعي نم

 ناكو : انرشأ اك ةمئثألا ءارآ سيدقتب لقعلا امف دمج- ىلا روصعلا تمستا دقو

 مهتحرضأ ةرايزو« مهمامم دعبو مهتايح ىف نيم اصلا سيدقت سيدقتلا كلذ رهاظم نم
 تماق نأ الذ رثأ نم ناكو « مارتللا تيِنلا لوح فاوطلا هبشي ام اهوح فارطلاو
 نم اهج-رخأ دقو ةيميت نبا ءارآ كالذ ىف ةعبتم هتبراحم ق ددشتو اذه براحت ةفئاط

 . نونسلا اهثرمط نأ دعب اهدقرم



 ةيباهولا
 سيدقت ىق طارفإلل .ةجيتن .« .ةيبرعلا ءارحصلا ى ةيباهولا ترهظ  ؟89

 ىلا عدبلا ةرثكل ةجيتنو « مهترايزب هللا نم ىلرقلا بلطو « مهم كريتلاو صاخشألا .
  ةيويندلا لامعألاو «ةينيدلا مساوملا ىف عدبلا هذه تبا دقو ة:نيدلا نم م تسيل

 . ةيميت نبا انهذم تيحأو « اذه لك ةمواممل ةيباهولا تءاجف

 سرد دقو: ةيدالبم ١!/8ا/ةئس قوتملا باهولادبع ٍنيدمحم وه ةيباهولا ءىشنمو

 زيح ىلإ رظنلا زيحب نم اهجرخأو ءابف قمعتو ءهرظن ىف تقارف ةيميت نبا تافلؤم
 مبنكلو « ةيميت نبا هب ءاج- امع ًاعيشدئاقعال ةبسنلاب اوديزي مل ةقيقدللا ىف مهنإو + لمعلا

 اهنأل ةيميت نبا اه ضرعت دق نكي مل ةيلمع ًاروءأ اوبترو . ددشت ام ركأ ابف اوددش

 2 : قأي ايف كلذ صخلتيو هدهع ىف رهتشت

 نبا ركذامكو ةنسلاو نآ رقلا ىف مالسإلا اهررق انك ةدابعلا لعجم اوفتكي م 1

 مزتليف مالسإلا قاطن ىلع ةج ران ريغ ًاضيأ تادابعلا نوكت نأ اودا رأ لب « ةيميق

 مهنم ةماعلا نأ ىح ؛مرحتلا ق اوددشو « ناخدلا اوهرح اذلو « مزتلا ام نوملسملا

 .بنذلا بكت ر٠ نورفكي اوناك نيذلا جراوخللانوهشي اوناكف ءك رشااك نحخندملا و ريتعي

 نكلو اهلثاع اهو ةوهقلا مهسفنأ ىلع نوعرحم مرفأ لوأ ىث اوناكو ' ؟

 . دعب امف انف اولهاست مهنأ رهظي

 فيسلا لمح ىلإ تدمع لب « ةدرجملا ةوعدلا ىلع رصتقت مل ةيباهولا نأ ٠م

 بجو « هتبراخم بج ركنم ىهو « عدبلا نوبراحم مهن رابتعاب مهل نيفلاخنا ةبراحم

 ريخ منك ) : ىلاعت هلوق قيقحتل كاذو « رككتملا نع ىبللاو فورعملاب رمألاب ذخنألا

 ولو ٠ هللاب نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب 'نورمأت سانلل تجرخأ .ةمأ

 ناديم ىف ةيباهولا ةركفلا داق دقلو ( مهل ًارسخ ناكل باتكلا لهأ نمآ

 ىضارألل ةق احلا ةيدوعسلا ةرسألا لج« ءدوحس نب دمحم عارصل !او .بريللا



 دل #غهاادل

 لحخأو « هل سمحنو هبهذم قئتعاو باهولا دبع نب دمحم خيرشال ًاربص ناك دقو ؛ ةيبرعلا

 « ةعدبلا ةتامإو ةئسلا ةماقإلا كلذ لعفي هنأ نلعأو « فيسلا ةوقب ةركفلا ىلإ وعدي

 لع ًادرمت اهعم لمحم تناك فنملا عباط تذخأ ىلا ةينيدلا ةوعدلا هذه لعلو

 « حالسلا ةوقب ةديؤ٠ ةوعدلا ترمتسا'دقف . رمأ .نم نكي امهمو « نيناعلا

 ابن وقىلع ءاضقلا ىلع وقت ملو ءابلاع رصتنت مل اكل و «ةوقلا ال ةيناهعلا ةلودلا تدرجف

 ف مهمّرهو « ىوقلا هشرج نييباهولا ىلع ضقناف ال ىلع دمجم زضم ىلاو ىبصت -ىح

 < ةيبرعلا لئابقلا ىلع ترصتقاو < ةحاسملا ةوقلا تضبقنا .لئدنعو ٠ كراعم ةذع

 هتدجو نإ فنعت تناك ىلا ةزمتشملا ةؤعدلا هذجل ًازكرم اهوح.”ةمو ضايرلا تناكو

 . ةفينع ةمواقم تدجو نإ ضبقنتو ةوق

 آمده ةحرضألا ىلع تنأ ةئيدع وأ ةيزق نم اهل.نكم املك تناك .ابنأ (4)

 لعلو ديا ادم فصو نييبروألا 'باتكلا ضعب' اهلع ق جاطأ دل ىحسا 6 ًابيرختو

 اوناك مهن أ رهظي نكلو« دياعم تسيأ ةح.رضألا نأل « ةغلايملا ضعب هيف فصولا كاذ

 هيلع هللا ىلص ىبنلا هيف ركتسا ىذلا ريبللا نم ًاذخأ حيرضلا عم دجسملا نومده

 . دجااس» مهمايبنأ ”روبق ن م اوذختا ذإ ليئارسإ ىب لمع ملسو

 هلآ الو اهوهدهف ةرهاظلا روبقلا ىلإ اوءاج ممإف | اذه دتع مهفنع فقي ملو (0)

 مل 4 ضرألاب اهووسو ةياديصلا روبق لك اوهده ةيزاجمللا دالبلا َْى تاالسلا مهلا

 .ف راصتقالاو امترايز اوزاجنأ دقو « رقلا عض وم ىلإ ءىوت تاراشإ الإ نآلا اهم قبي

 . «ثايلع مالسلا» رئازلا لوقيو « ربقلا بحاص ةيحن ىلع ةرايزلا

 'اونلعأو « ةينثو ىلإ ىدؤي ام الو ةينثو اهنف سيل ةريغص رومأب اوقلعت مبنأ -5

 ,مهلئاسرو «مهاواتف ىف ف كتالذ اندج«و اذلو 03 قارغوتوفلا ريودصتلا لثم ءاهراكنتسا

 .ضرع ام نوبرضيو مهاوقأ ىلإ اذه ىف نوتفتليال مهءارمأ نإو مهؤاملع اهتكي ىلا

 ,. ظئادلا

 عضو نأ نوم زيل مهنأ ىح ًاييرغ ًاعسوت ةعدبلا ىعم ُُق اوعسوت مهعأ ال

 ”ىبح « ابلع ىف ها رئاتسلا ديدحت اوعنم تالذلو . ىعدب رمأ ةفيرشاا ةضورلا ىلع رئاتس

 ف نوكي نم ىلع ىئضي ىذلا رونلا الو « نيعألا اهب ئذقت ةيلاب.الامسأ تراص



 مس 8و١ ل

 كيس ىلع ىحولا لزم ناكناكملا اذه ىف هنأ سحم وأ « سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةرضح

 8 ملسو هياع هللا ىلص نياسرملا

 نواغيو زو ال ةعدب رلمحت انديس سما لوق دغإ نم مهْنم كاذ قوف دجنل انإو

 سانلا رتكأ نإ 8-3 .« لوقلا ق نوفنعي مهموعد ليس قو. ةديدش ًاولغ كاذ ى

 ..روفنلا دشأ مهن نورفنيل

 آسمحت اهل اوسدحتو ةيميث با ءارآ اوققح دق نيرباهولا نأ حلا قو م

 مييفنأ_اومم نيذلا بهذم ىلع مالكا دنع ةيميت نبا ىأَر نم هانحرش امو ء ًاديدش

 ال ةلضال ًارومأ اووتف « ةعدبلا ىعم ىف اوعسوت مهنكلو « هب اوذخأ دق نييفلس

م اهنأ نع دابعأا اهلعفي ىلا زومألا ىه قرقحتلا ىلع .عدبلا نأ عم . ًاعدب تادابعلاب
 ن

 ىلع رئاتس عضوق « ىبد لصأ ام ء ىجن ملو ىلاعت هللا ىلإ اهم نوبرقتيو * تادايعلا

 نولعُي ان « ايعاونأ نه عون ىأب ةدابع هيف ثالذ نأ دحأ لقي م الث ةقيرشلا ةضورلا:

 ًابيرغ ناكف « ىوبنلا دجسملا فراخز ىف نأشلاك .: ' اهني وَ نيرظانلا رسنل انه ائييزت كلذ

 :نيلثاهملا نيب قيرفت اذه نآل « فراخزلا كلت اوركنتسي الو رئاتسلا كلت اوركنتسي نأ

 لبقيال ىذلا باوصلا مهمارآ ف نوض رفي نيباهولا ءاملع نأ ظحالي هنإو

 هيلع ام نو ردتعي من1 ىلإ 2 بيوصتلا لبقي ال ىذلا أطيللا مه ريغ مغ ريغ ءارآ قو « .أطفلا

 نوب راح انه وهو « ةيثولا نم ٠ ًابيرق اهو فاوطلاو ةحرضألا ةماقإ نم ريغ

 كاذ ناك دقلو .انركذ انك ممواتاقيو مهفلاتم نورفكي اوناك نيذلا جراوملا

 امل مه ريغي اوطاتخا دقو نكاوابوزواجالال ءارحصلا ىف نيعباق اوناك مايأ نم ررضال

 اذه ىدصت كاذلو ًاريطخ نوكي رمألانإف دوعس لآ ىلإ ةيزاجحلا دالبلا ,.ق رمألا لآ

 ىف راسو ؛ مهر ريغ نود مهسفنأل مهءارآ لمجو دوعم لآ زيزعلا دبع لحارل كلملا

 هنكلو « ةيلابلا لامسألا كالت لدب ةضورال رئاتس عنص هنأ ىح « ًاديعب طوش اذه

 لبق تام دقو « ىوبنلا دجسملا ديدجت مي ىح « مدقلا عضوم ىف ديدجلا عضو لجأ

 . مزتعا دق ناكام هتفيلش ذفني نأ وج.رملاو ؛ كالذ



 ةيئاسبلا
 بهذملا كلذل انركذ نإو . ةيرشع انثالا نم هئشنم ناك بهذم اذه مم .

 بهذم هنأل نكلو  ىتالسإ بهذم هنأ ىلع اليلد ذختي نأ حصيال باتكلا اذه ىف

 عم هركذ انيلع بجو - ىتالسإ بهذمل - ناك هئشنمو نيملسملا نيب شن

 تاموقما رت 5 ىلاو 2 نوملسملا اهلع عم ىلا ةيمالسإلا ءىدابملا نع هجءورجخ

 . مكحلا نيدلا اذهل ةيقيقحلا

 1480٠ ةنس قفاوملا ه ل1 ةنس ىلاوح ناريإب دلو دق بهذملا اذه ءىشنم نإو

 زواجت هنكلو . ايرشع انثا ناك دقو « ىزاريشلا دمحم ىلع ازريم وهو « ةيداليم

 ةركفو ليعامسإلا بهذملا ف ةقرحنم ءارآ نيبو هني عمجو « بهذملا كلذ دودحم

 , ةيمالسإلا ةديقعلا نع دعبلا حضاو جعيزم اذه ٠ نم ءاجف «نويئيسلا اماَق ىلا لولحلا

 رشعىناثلامامإلا نإف « روتسملا مأهإلا هيف ىرشع انثالا بهذملا نأ ررقملا نم هنإ

 ءادتبا اذه دقتعا دمحم ىلع ازربم نإو ؛هروضح نورظتلي مهو« أر نم رس ىف بيغ

 هيف أشن ىذلا  سراف لهأ رثكأ مهو © نييرشع انثالا نييمامإلا لك .دقتعي ناك انك

 دقو . هيلإ هجتت راظنألا تلعج بهذملا ىلع ةريغو ًاغوبن رهظأ دقو « باشلا كلذ

 نأ ف ًاببس هل سانلا عيجشت ناكف « ةيقسلف تالمأتو ةيسفن تاسارد ىلإ ًافرصنم ناك

 ذإ هيلإ بابلا هنأو ء روتسملا مامإلا كالذ ملعب قطانلا هدحو هنأ ةركفب سانلا ىلع جرعت

 ىضتقع قوأ ةيرشع انثالا ةمئأ نم هريغك بهذملا ىضتقم ىلع زوتسملا مامإلا كلذ نأ

 . ةفرعملاو ةيادّا ردصم وهو « عبتي ًاملع هقبس نمم اهم صتخا ىلا ةياصولا

 ةجحهعابتأ دنع حبصأ ىناروتلا مامإلا لعىف وأ هنأ هب ضرف ىذلا ضرفلا اذم

 ًايقلتو ةقلطم ةعاط هعابتأ نم دجوف . امام مامإلا نأشك « هلوقل بقعم ال لوقي ايف

 . لوبقلاب هلوقي ام لكل

 ىدهملا هنأ ىعداو « ماهإلا مع لقني هنأ ةركف حرطاف كاذ دعب نم ىلاغ دقلو

 ىعداو . ه ؟١5ةنس بيغ ىذلا مامإلا ةبيغ-<ن٠ ةئنس فلأ دعب رهظيس ىذلا رظتنملا

 ىسيعو ىسوم روهظل ليبسلاهنأو . هقلخت هللا رهظي هب ىذلا وه هنأو ءهيف لح هللا نأ
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 ىسوم هيلإ فاضأ لب ماعلا داقتعالا وه اك. ىسيع عوجرب فتكي مف «نامزلا رخآ ىف

 ,. امهتدوعىلإ لربسلا وه هنأ ركذو
 .هصخشب مماذجتال لوقي ال نيذختم نيقدصم دج-و ىعدا ام هسفنل ىعدا املو

 همحز ام نأل « ىنامإ ريغو ىتامإ نيب كلذ قف قرف ال نيدلا ءاملع لك هأوان نكلو

 نآرقلا اهب ءاج ىلا دئاقعلاو ةيمالسإلا قئاقحال ةضقانملا مامن ضقانم ةلزئم نم هسفنل

 عماطملا وقافنلاب مهمه ريو مهم سانلا رفني ذنأ لب «ءاملعلا ةأوانع وعري مو.مركلا

 ريغ نم هوعبتا دقو «لوقي ام لكل نيعمتسم دج.وف « ناطلسلا ىوذ قلمتو ةيويندلا

 8 قحلا نم ناطلس الو ةجح ىأ

 : ةيلمع ىرخأو ةيداقتعا ًارومأ نلعي ذخأ ىعدا ام هسفنل ىعدا نأ دعبو - 4

 اهب باثي ةنج- كانه نأو ءرخالا مويلاب هناعإ مدع ةيداقتعالا رومألا نف (1)

 هللا ءاقلب ىمسي ام نأ فرثعيو « باسحلا دعب تاذ نأو « ابب بقاعي ًارانو « نمؤملا

 . ةددجتم ةيحور ةايحل ازومر الإ سيل رخخآلا مويلاو

 لكل قيقا لثمملا هنأب ناععإلا اهملإ اعد ىلا ةيداقتعالا رومألا نمو (ب))

 هدنع ىتلي اذه هنأو « ةيملإلا تالاسرلا لك هيف عمجتت هنأو « نيقباسلا ءايينألا ٠

 , اهيب قراف الو«ةيمالسإلاو ةينارصنلاو ةيدوبهملا ىتلت «ةيبابلا ىف.تانايدلا لهأ لك

 . لعفلاب هيف هللا لولحو « لولهلاب هداقتعا (<)

 دق هللا نأ نلعأ دقف « تالاسرلا رخآ ةيدمحملا ةلاسرلا هرابتعا مدع ( د )

 . ةيهولألا لولح هسفنل ركتحم ملف « هدعب نم نيرخخآ ىف لحيس هنأو « هيف لح

 « ماقرأ نم فرح لكل بسحم امو « ةعمجملا فورحلا ركذي ناكو ( ه )

 هرظن ىف رأت ماقرألل ناكو « ةبيرغ تاءاعدا فورحلا ماقرأ عيمج ىلع ىببيو

 . ةيلاع ةصاخخ ةلزنم تاذلاب 19 مقرلو

 كلذ نمو« ضئارُلاو ةيمالسإلا ماكحألا ىف تلدبو تربغ ةيلمع ارومأ ىعدا دقو

 : لايام

 * ركنأ كالتثبو « هريغو ثارمملا ىف ًامامت لجرلا ةبترم ىف ةأرملا لعج (1)

 .  ًارفك اهراكنإ دعي ىلا ةعيرصلا ةيئآرقلا ماكحألا ضعب
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 . ةيءالسإلا قئاقحلا عم قفتي هتلمج- ىف الذ نأو

 . نايبلا هامسو هبتك ًاياتك ءادالا هذه عدوأ دقو 2. 6

 «حيرصر فك كلذو «بلاط أ نب ىلعل بس نب هللا دبع اهاعدا ىلا لولحلا ةركفل هل ءايحسإو

 هبحاصتمدعأو [مههدرشو 4 هعابتأو ىلع ار ريم تدراطف ةلودلا مهل تدصت كالذلو

 . ةنس نيثالث الإ رمغي_ مل وهف 185٠. ةنس ةوعدلا

 :.هللأ ءاهم قاثلاو « لزأ د حبص مد نينا هيلير* نع ىطصا دق ناكو تام هنكلو

 عابتأو.. ةنردأ ىاثلاذتاو « ًاماقم هل صرعق نم امهلوأ ذئاف واف نم اههالك ىن دقو

 هبهذملا بسئو « ْبهذملا اذه ىف .ةرثكلا !وناكىناثلا خابتأو . . ًاليلق ًاددع اوناك لوألا

 هراتخا ىذلا مسالا ىهو «ةيبابلا لاقيف لصألا ىلإ بسني نب دقو ةيئابملا . ليقف هللا ءام لإ

 حببص وهو ؛« لوألا نأ وه نيلج“ رلا نيب فالتخالا ساسأ نأو « ةوعدلا هذه بحاص

 ىناثلا امأ « الإ ةوعدلا لع رصتقيو « اهبحاص اهكرت انك :ةيبابلا ىبت نأ دارأ لزأ

 هلإلا لولح ررقف « رثكأ لب « هسفنل ىلع از ريم هاطعأ .دق ناكام هسفنل ىطعأ دّقف

 .هل ًاديهمت ناك ىلع ازربم دوج-و نأو .هب يشب هذاتسأ نأو . لءاكلا رهطملا هنأو . هيف

 ريهس دلوج لوقيو « ىراصتلا رظن ىف حيسملا دوجول ًاديهمت ىحن دوجو ناك انك

 ىكل روهظا ةيهلإلا :حورلا تداع ءابن صخش قو » :' ةعيرشلاو ةديقعلا هباتك ىف

 نم مظعأ هللا ءابق «هليق ثعب ىذلا ةيعادلا هل دهم ىنذلا لمعلا لكلا هجءولا ىلع زجنت

 نأ ءابم لضف دقو . . . .ىبيو لظي ىأ مورقلا وه ءابملاو © مئاقلا وه بابلا نأل بابلا

 ىذلاو « ةيشإلا تاذلا لاج هتعاط ىف ىلتجم ىذلا هللا رظنم وأ « رهظم مساب ىمستي

 تاومسلا نيب قلأتيو قرشي ىذلا هللا لاجس هسفن وهو « ةآرملاةحفصك اهساحم سكعي

 ةرداصلا ةثعبنملا ةروصلا وه هللا ءامو «لوقصملا مركلا رجحلا ى اأتي اك ضرألاو

 ناك هنأ هعابتأ هيف ىأر دقو . هقيرط نع الإ أتت ال رهودبا اذه ةفرعمو ؛ هوبا نع

 . 1١6 ةيطإلا تافصلا ٠ ن٠ ًاريثك هيلع اوفضأو ٠ رشبلا قوف

 . زيزعلا ديع



 هساألة ©

 «صاخشألا ةدابع وه .نينوتفملا ؛ءالؤه نم عابتالا ساسأ مادام هنأو 7 5
 حبص سبو ءام نب .عازتلل دتشا دقلو اذه ءاهم علبتا مهن م ةركلا تراتخا دقف

  اكع ىلإ ءابم ةينامعلاةلوبلا تف ضص رقى كاذو ةنردأ ىف اذهف .نيبيرق اناكو لزأ

 ىذلا نايبلاضراعو  ميركلا نآرقل ةلا ضراعف كرشلا ىف ههذم نودي ذخأ اكع ىفو

 باتكلا ) وه بتكام ربشأو «ةيسراقلابو ةيبرعلاب بتكلا بتكي ذخأو « هذاتسأ هفلأ

 مدقب مدق هنأو « هب ىحوم باتكلا هيلع لمتشا ام لك نأ معز دقو « سدقألا

 هب ظفتحا ام كانه لب « ىملإلا هملع لك لثمت ال اهلك هبتك نأ نالعأو « ةيلعلا تاذلا
 . ةينطابلا مولعلا هذه قيطيال قيطيال مه ريغ نآل « هباعضأ ةوفصأ

 « هذاتسأ نع ق.رتفي انهو. « مالسإلا ى ه تسيل ةديدج ةنايد هيأإ وعدي انم ستعاو

 هنكلو ٍءهنع جرخم مل هنأو 3 راكفأ نم م لحتنا امب مالسإلا ددج هنأ معزي ناك هذاتسأف

 فصنأ دقف .رخخآلا اذه امأ « ددجتم نيد ةرظن ىف مالسإلاو « هيلع لمتشا اهنحلصأ
 3 مالسإلا ىه تسيل ةديدج ةنايد هيلإ وعدي ام نأ ناعأ هنأل هيححاص نم رثكأ مالسإلا

 اياك نايدألا عمج (ةيملاع هتنايد نأ معز دقو« هلاوقأ سجر نم مالسإلا رهط كالذبو

 نطوو عيمجلل ضرألاف . ةينطولاو ةيميلقإلا وحم ىلإ وعدت ىهو « اهلك سانجألاو

 . .عيمدجا

 ىلإ هبتك لسرأ « ىلإ رهظم نم هسفنا هذختا الو : هتديقع ىف ىملاعلا ىنعملا اذهو

 «هيف هلإلا لولح لئاس رلا هذه  ىعدا دقو ؛ ابمراغهو ضرألا قراشم ف ىف ماكحلا

 معي هنأ ىعداو ءآروس ميركلا نآرقلا ءازجمأ ىمست 1ك ؛ًاروس هةيمس هبتكي أم ناكو

 نألاقف اهضعب حصي ناك نأ ف داصيو « لبقتسملا 2 عمت تايبيغ نلعي ناك دقو بيغلا

 ًايعاد اذه ناكف .« تاونس عبدأ دعب تطقسف طقستس ثلاثلا نويلبان ةموكح

 لعلو « طوقسلا نهز نيعي مل هنأ عم هعابتأ ةغلابم ببسي نوردثكلا هقدصي نأل

 لحسأ عدي م ؟ اهاق ةءوبن لك ىف قدص لهو . نيعي مل ماد ام هنم ةسارف كلذ

 . هل ةساح ' هعابتأ دشأ ىبح « كلذ

 . توعد معتل ةيبنجألا تاغالا عت ىلع هعابنأ ثح دقو

 : «ءابلا) هيلإ اغد ام مهأو كن

 مالسإلاب طبثرف ريغ اذه ىضتّقم هبهذم حبصأف . ةيمالسإلا دويقلا لك ذي ( 1 )



 دن 87ةثذ اسس

 ريتعا اذإ انرشأ امك ىلع از ريم هذاتسأ نع قرتفي اذببو .طابترالا عاونأ نم عون ىأي

 . اهدهع ىضقنا دق ةعيرشلا

  سانجألاو نايدألاو ناولألا تفلتخا امهم ئشبلا نيب ةاواسملا لعج هنأ ( ب )
 بير البناكو ؛هتياعد هيلع رودت ىذلا بطقلا ىه ةاواسملا كلت تناكف « هعلاعت بل

 . ىبيدلا بصعتلاو تاقبطلاو ةيرصنعلا هتقرف ملاع ىف هيلإ راظنألا بذتجم

 تاجوزلا ددعت عنف ءابف ةيمالسإلاتاررقملا فلاخو ءةرسألا ماظن جلاع ( ب )
 « ندا نبي الإ عمجلا حيبي ال ةيئانثتسالا روصلا هذه قو . ةيئانثتسا روص ىف الإ

 ظ رخخآلا رشاعي نأ اهيف نجوزلادحأ نكمل ىلا ةرورغلا لاح ى الإ قالطلا عنمو
 اه لب « ىهنت ىبح قالطلا دعب جوزت الف اهف رظتنت ةدع تاذ ةقلطملا ريتعي مو

 . جوزت نأ

 نوكي ال ةالصلاف « زئاتزللا ةالص ى الإ ًاقلطم ًاخسن ةعامللا ةالص تخسسن ( د )

 . ىدارفال)

 ناكملا ىه ةلبقلا لب « هباعصأل اهاضترا ىبلا ةلبقلا ىه ةبعكلا تسيل ( ه )
 ريغ اذإف . هلآلا لحب ثيح ةليقلاف «هيف لح هلإلا مادام هنأل ٠ ءاهللا هيف مقي ىذلا

 . هل آعبت مهلبق نويئابلا ريغ هناكم

 اوقبأف « مالسإلا اهل ىتأ ىلا ةينامسلاو ةيوئعملا ةراهطلا ىلع اوقبأ ( و )
 . ةبانحلا نم لسغلاو ةالصلل ءوضولا

 ةمعطألاو عويبلا ىف ما رخلاو الحلا ماكحأ نم مالسإلا ف ءاجء ام لك ىغلأ (ز)

 ..السإلا عرس كلا لح مكحلا ىف لقعلا لحأو « اهريغو

 مالسإلا همرح ام لكو « لقعلا هلح مالسإلا هلحأ ام لك نأ دجول قحلا كردأ ولو
 تيأرام : لاقف دمحع : تنمآ مل هل ليق ىذلا ىبارعألا مالك مهفلو « لقعلا هم رح

 ال رمأ ىف لوقي ًادمحم .تيأرامو « لعفت ال لوقي لقعلاو « لعفا رمأ ىف لوقي دمحم

 لوعملاو « طققف لوعملا.هحالسمدهلاو « مدهلا ذيري هنكلو .:لعفا لوقي لقعلاو « لعفت

 . ءىش لك ما
 نيب ةقلطملا ةاواسملاب نايداني لبق نم هذاتسأو وه هللا ءابب »نأ عمو (ج)



 هسدال و الك ل

 .قفتي ال هنأل ء كلذ ىأر هلعلو' « كلملا علخ حبيب الف ةيطارقمدلا وه :رقي ال « رشبلا

 دي الف «هيف لس دق ذإء صاخشألا ىف هلإلا لولح ىلع موقي هبهذم نأ ذإ « هبهذم عم

 .ناكف « هلإلا مبف لحم مل نإو ةيسدق ةطلس صاخشألل نوكي نأ اذه عم ضرفي نأ

 ٠ ًاسدقم نوكي داكي وأ سم ال سدقم كولملا ناطلس نأ .صمرفب نأ هقانم عم ًاقستم

 نأر كتي اسدقم نوكي داكي ىذلا ناطلسلا كلذ كولملا قهيفضرفي ىذلا تقولافو 0:

 ,نيدلا ءاملع براح. دق هذاتسأ ناك اذإوءسوفنلا لع ةطلس ىأ نْدلا ءاملعل نوكي

 ,صيصخن رغ نع اهلك :ةيتونهكلا وه براح دقف « هلوق اولطبأو هوءوان نيذلا

 . اضيأ ةينارصنلاو ةيدوهلا ةيتونهك براحف « معت مه”وعد نآل » مالسإلاب

 هفلخ دقو« 1841 ةنس ويام 15 ى هتومب هللا ءابم  دهع ىهنا دقلو ب ؟58 7

 ضراعي ملو مظعأ نصغ وأ ءابيلا دبع ىمسملا ىدنفأ سابع هنبإ هبهذم ىلع مايقلا ىف
 .ةيبروألا ةيناملاب لماك ماملإ ىلع ناك اذه سابعو « هيبأل ميصالخإل دحأ هتفالخخ ىف

 .ةركف .اهنم دعبأف ؛ ىرغلا لقعلا عم براقتي ام هيبأ ملاعت روح كلذل ةيبرغلا ةيفاقثلاو

 ,ليع ناك هنآلو ؛ هوبأ ىعدا اك هيدي ىلع ىرجت قراوخ عذي ملو « ىملإلا لولحلا

 ٠ اهسردي ىراصنلاو دوهلا دنع ةسدقملا بتكلا ىلإ هجتا ةيبرغلا ةفاقثلا ىلإ ليملا لك

 :هديدجت مماب مالسإلا ملاعت مده ىف ةوطخ اطخ دق بهذملااذه لوألا ملعملا ناك اًذِإف

 ةوطخ اطخ امبقعأ ىذلاو < اهذبنو مالسإلا ملاعت لك ركنأ نأب أدب ام متأ هيلو 'ىتلاق

 دلدب اهنم ذخأي ةيئارصنااو ةيد وهبلا بتكلا ىلإ هجتا لب مالسإلا ذبنب فتكي ملف  ةثلاث

 . هنم ذخأي وأ مركلا نآرقلا ىلع دمتعي نأ

 . سوجملاو دوبلاو ىراصتلا نب ةيئابلا ةياعدلا ثعستا لق اذمل ةنإو 4

 ”امهعبتي نأ نم هلبق هيبأو سابع سأيلو « تانايدلا هذه راصنأ نم عابتألا رثكو

 ريك كلذلو « ىرخألا تانايدلا لهأ رطش مهتهجو اوهجو نيملسملا نم نو ريثك

 « اهقاصت ىلا دالبلاو سراف لوح« سوجملاو دوهلاو ىراصنلا ف بهذملا اذه عابتأ

 ,عابتأ رثكو « تاعامججا هيف نودقعي ناتسكرألا دالب ىف مه ءانب ءالؤه ضعب أ دقو

 : ةعيرشلاو ةديقعلا باتك بحاص لوقيو « ايروأو ةيكيرمألا دالبلا ق/بهذملا اذه

 ,ىلع لبقي نم نولوقي امك ايروأ ىو اكيرمأ ىف للا ءابب ىأ  اكع ىن دجو دقل »

 هتباعورشملا نم مهل مقأ ام نأو « نييحيسملا نيب ىبح ةفطو ةساح ىف هتئايد قانتعا
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 ىلا « برغلا مجن » ةلجم اهلف : اهدعاوق خسرت نأ ىلع ةيئابلا دعاس دق ةيبدألا

 اهدادعأ تلعجو(١) 191١ ةنس تئشنأ دقو « ةنسلا ىف ًاددع رشع ةغست ف ردصت

 نأ ذإ : رثأتلا ديدش ددع - 19  ددع نأ نودقتعي مهنأل 2 ًاددع رشع ةعست

 ( ىلع ازريم» بهملد ف انيب امك" ةيرشأت ةرق اه دادعألا

 عاقب ىف ةيئابلا ترشتنا دق» : ةعيرشلاو ةديقعلا تاتك بحاص اضبأ ل وقتيو

 . (؟)؛ رغاكيش ىف اهزكرم تذختاو  ةدحبملا تايالولا ىف ةعساش

 مدقلا دهعلا بتكنأ اوعداو «ةيحيسملا ف مهتايد ىلإ ةوعدلا ىف اولغوأ ذو

 روهظب ة كابلات مدقت دق: ريهس دلوج- كلذ ىف لوقيو «هنباو ءاهلاب.ترشب ديد#لاو

 ترشب نأ قبس امهرافسأف ليجنإلاو ةاروتلاب اهتاعتسا ىف ىرخخأ ةوطخن ىدنفأ سايع

 تدرو ىلا ةبيجعلا ةرحتافلا باقلآلاو ةرامإلابدوصنقملا وهو « لبق نم سابع روهظب

 ِ دلو انل دلوي هنأل : : ءايعشأ رفس نم رشع عساتلا حامصإلا نم 5  ددع ىف

 سيئر ًايدبأ آي ًاريثم ابيجع همسا ىعديو « هفتك ىلغ ةسايزلا نوكتو « انبا ىطعيو

 ش . 00( مالسلا

 اهانروص دق نوكن نأ وجرنو «تنلعأو تنيب امك ةيئابلا ىه هذه -

 مده هيف نأل هل اوسمحت دق نيبروألا نأو «ء هل نوسمحتملا وأ هلهأ هروصتي اك

 . ةيمالسإلا ةنايدلل

 نيبروألا وناكي رمألا نيب جار هنكاو«ماهوأ ىف ماهوأ انيأر امك" بهذملا اذه نإو

بتأ نأ نويبروألا ىعدي كالذ عمو هيلإ هيد نع دترا ند نيملسملا نم ردانو
 قمهعا

 سانلا مامأ مههذع نورهظي ال ىأ « ةيقتلا نوذختي مهكلو . نو ريثك نيملسملا

 © رئامضلا نع فشكلا عيطتسن ال انأل اهلع ليلد ال ىوعد ىهوع | ودهطضيال ىح

 لح ىه مهنامأنأل مهئامأ نع نورعي هولاق اهف مهلعلو «رئارسلا ٍلع اوتوأ مه الو

 ةقيقحلا نيدوهو اذ مه ىنأ نكلو.هلهأ نيب مالسإلا ملاعت مدهو ةيمالسإلا ةديقعلا

 . مهظيغب اونوعلو 03 ةمايقلا موي ىلإ ةدلاحلا

 * م0. ص ةعيرشلاو ةديقملا (1)
 .٠ روكذملا باتكلا 69

 .: ةعيرشلاو ةديقعلا (0)



 - للا

 نأ ررق دق ىرصملا ىرادإلا ءاضفقلا نأ ماقملا اذه ىف ركذي امم هنأو ب ١
 مده اب دصق ءارآ ىه امتإو ًاقلطم .ةنايد تسيل لب ةيوامس ةنايد تسيل ةيئاهلا هذه

 سلجمل ىوتف ىف ءاج دق كلذلو . نيملاسملا نيب داحلإلاو ىضوفلا رشنو « مالسإلا

 نم ىلوألا ةداملا ىلع عالطالا دعب « نييئابم ةثالثل جاوز دوقع قيثوت نأشب ةلودلآ
 اعت نأ نيبت نأ دعبو « ةيعامجالا تاسسؤملاو  ةيريللا تايعمدللاب صاخللا نوناقلا
 ىرادإلا ءاضقلا ةكحم هترهظتسا نأ قبس امو اببتك نم رهاظ وه امك« ةيثابلا ةفئاطلا

 نيدلا لوصأ ضقانت ةدساف دئاقع ثب ىلإ ىرت اهنأ نم . قياس مكح ىف ةلودلا سلجمب

 اهمأ لب مهبنو مهمتك تايآ ىف نيملسملا كيكشت ىلإ ىهنتو « هدئاقعو ىالسإلا
 ةعاذإو ةدسافلا دئاقعلا هذه رشن ةلواحم نإ ثيح نمو « ةيوامسلا نايدألا فلاخن

 ملسلل ريدكت نم كلذ ىلع بئربي امو « مالسإلا ىمسرلا هنيد دلب ىف اهملاعتو اههتك

 «ةمئاقلا نايدألل ض رعت نم العف هيلإ ىدؤي امل « روعشلا ةجاهإو رطاوحلا ةراثإو ماعلا

 ماظنلل اهفلاخمو اهتيعورشم مدعي ةسسوملا هذه ضارغأ غمدي'امم اهم نينمؤملل ةراثإو

 فئاوطلاب فرتعت ال اهنأ نم ةيلخادلا ةرازو هتنيب ام ىلإ ًادانتساو « ماعلا نءآلاو

 ةلودلا سلجم عيرشتلاو ىوتفلاةرادإ ىرت مدقت ام لك نم  ةينيد ةفئاطك ةروكذملا

 هذه ضارغأ ةفلاخم لطابلاب هغمديو « ةحصلا نع هقيثوت دارملا ذمعلاب دعبي كلذ نأ

 . رصمم مئاقلا ماظنللةسسؤملا١

 قيثوت بلطب مدقت ًايماحم نأ اهترابع نم ودبي اك ىوتفلا هذه ف لصألاو
 ةفئاطلا هذه لح ملعيل قثوملا عنتماف .ةيئابلا مهتايد نأ ىلع اهبف اوصن جاوز دوقع
 تباجأف « ةلؤدلا نم ًانوناق هب فرتعم ةيصخشلا لاوحألل ماظن امل دو « دوج-و
 ىلإ تبتاف « ءالؤه لاح ثحبب قيثوتلا ةحاص٠ تماقو « بلسلاب ةيلجنادلا ةرازو

 ال ابلأو « ةلودلا نم هب فرتعم نيدب تسيلو « مالسإلل ًاصوصخو مده ةيئاهلا نأ

 "لإ قثوت نأ قثوتلا ةحلصم نكمي الو « ةياحملاب رفظنال اذلو « ةنايد نوكت نأ حلصت
 نأ ىلإ قيثوتلا ةحلضم تراشأك قو . قرثوتلا خغوست ةيفئاط ةغبص ة ةيئاهلل ناك اذإ

 مكانا مامأ ناك جاوزلا دوقعل ةبسنلاب ةيلم سلاجم اه سيل ىلا فئاوطلا قوت

 اهصاصتخا تلوت دقو «كالذ ىف ةاغلملا مكانا ماقم ةمئاق ق قيثوتلا ةحلص.ممو ءةيعرشلا

 . ازيستم ًامئاق لاز ام ىذلا

 ( بهاذملا خيرات ١4 م) ١



 هب الإء اا

 قيبطتب اوبلاطو ةيحور ةيريخ ةيعمج- ,هرابتعاب اومدقت اذ اوغمد نأ دعب نكلو
 ْ . اضيأ اذه. ةغماد ىوتفلا تناك دقو « تاسسؤملا نوناق

 ىوعدلا دوهع ىف ةيمالسإلا زايذلا ىف"اهطاشن دتشي'ةيئابلا نأ قحلاو 7 9
 « ىلوألا ةيملاعلا برحلا تقع تيوقف « نيدلا اذه ءادعأ امذغي ىلا ةيلالحنالا
 وأ هعطق نم ذب الو « اهمأر مفرت نآلا ىهو « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا بقع تبوقو

 . هتياعد نطوم وغاكيش ىلإ هتدوع



 ةينايداقلا
 تنكحو « ىونزغلا دومحم ناطلسلا اهحتف ذإ دنملا ىلع نوملسملا ىلوتسا  ؟او»#

 ىالسإلا كحلا تلمج- ةيمالسإلا ةحاامسلا نكلو « نيملسملاب - حتفلا ىضتقع - دنملا
. 

 « ةيمهربلاو ةيذوبلا ىه دنهلا ىلع رطيست ىلا تانايدلاو « نونيدي امو دونا كري

 هنأ ىبح « هوقتتعي مل نيذلا دونملا دئاقع ى مالسإلا رثأ دقو « .ًاددع رثكأ ةيناثلاو '

 قوتملا كانات سسأف«كودنملا ةنايدو«مالسإلا نيب عمدطا لواح نم دونملا نم دجءو

 َْق خبسلا ضعب ةنايد ىهو . ةيكودنهلاو مالسإلا نم اجزم دعت ةنايد م 88 ةنس

 ' ٠ ةيلامشلا دنهلا

 وليي) : بهذملا اذه ف « ةعيرشلاو ةديقعلا » هباتك ى ربست دلوج- لاق دقلو

 ةينثولا وح ىلع لمعلا ناك نيتنايدلا نيب بيرقتلاو قيفوتلا رصانع نم رصنع مهأ نأ انل

 ؛90:نيملسملا ةفوصتمابنيدي ىلا نوكلا ةدحو ةيرظن لاحتناب كلذو . الع ءاضقلاو
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 ضعب رثأتي نأ دب ال هنإف « ةينثولا تانايدلا هذه ىف رثأ دق مالسإلا ناك ناو

 نيملمملا نب راكفأ ىرست نأ دبال قدأ ةرابعب وأ ٠ 'هميلاعت ضعبي مالسإلا ىنتعم

 . مهولق اهلك هدام

 ىتلسإلا مكحلا لح ابف مهلكح لحو « دنهلا ىلع زيلجنالا ىلوتسا نأ دعب هنإو

 ةيدنملا ضرألا لك لع رطيسي نأ نع هيف ناطلسلا نهو ىذلا
 ةراضحلا تلخد 

 مهددع نكي مل هنإف دونملا ضعب رصنت لق لق ناك اذإو 4 دالبلا َّق ةيحييسملا ةيبروألا

 نيملسملا « نيتريبكلا نيتفئاطلا عم براقتت ةثلاث ةفئاط ىراصنلا نوكي نأب حمسي

 نيذلا كغلوأ بولق ورزخت ”ةيبروألا ةراضحلا تذمخأ دقلو « خيسلا مّفو كودنملاو

 مل نكلو « ةيمالسإلا قئاقحلا اوكردأ وأ ةيكودنه اياقب مهفو مالسإلا ىف اولخد

 . الهال نص ةعيرشلاو ةديقعلا 60(



 مل 5١9

 ءالؤه نإو « ةيمالسإلا ءىدابملا اوبحأ نيذلا نينعذملا نيقداصلا نامبإ اب اونمؤي

 نكلو اوئمؤت مل لق « انمآ بارعالا تلاق ) : مهف ىلاعت هللا لاق نيذلا بارعألاك

 .. ( مكبولق ىف ناميإلا لخدي املو « انملسأ اولوق

 نودعي :بذلاعال ؤه بولق قلت ةينارصنلا ةيندملاب ةجوزمملا ةيبروألا ملاعتلا تناكو

 ملو ةلمٍطا ىب اهوكردأ ىلا ةيمالسإلا ءىدابملا, راوج ًاربك ًاناكم ناعإلا ءافعض نم

 . ممولق ىلع لوتست
 نوفطصيةقيتعلا دالبلا ىلإ ةيبروألا ةيندملا' كلت اولمح نيذلا زلجتالا ناك دقلو

 مساب ًاماكح مهم .نولعجمو «ب ميلإ مهنونديو مهتراضحما اورثأت ن يذلا نيملسملا نم

 ..دالبلا كلت ىف مالسإلا ىلهأ تولثعو « نوملسم مبلأ

 اهاوقأو اهرهظأ لعلو . ةفرحتم فئاوط_ دنحملا ىف تدجو كلذل - 4

 ىلا ةفئاطلاوله سسؤمو « .ةينايداقلا ةفئاط ىه  اهددع ةلق عم ًاطاشن اه رثكأو

 وهو 1404ةنس ويام 7 ىف قوتملا ىنايدقلا دمحأ مالغ !زريم وه مالسإلل ىنتنت

 هريق ىلع بتكو ءابم نفد دقو روه وهال نع اليم نيتس ىحن دعبت ىلا نآيدق ىلإ بوسنم

 لوبقلاو« ةعيرشلا ءايحإي دوعوملا رظتنملا ىدهملا وه هنأ ىأ دوعوم ذمحأ مالغ ازرم

 . ةنملاب رثشبم هنأ ىأ . ةمايقلا موي

 فشتكا امدنع دونما نم نيملسملا ىف هذوفن ثبب أدتبا دق اذه دمحأ مالغ نأو

 لاق دقو « فاسأ ٍفسوي ىعدي ءايلوألا نم ىلول « « ريمشك برق راجنرسب ارق

 « بلصلا نم اجو ممل هبش امدنع .دوبمأ نمرف دق ىسيع نأو «ميرم نب ىسيع ربق هنأ

 دقو « :ريقلا اذه قنفدو « توملا هكردأ ث يح ناكملا اذه ق راسنلا ,ىصع ىلأدقو

 اهررق ةقيقح نم ًاعزج تبغي تبثي نأ لواحم اذ وهو « خيراتلاب هاعدم تبثي نأ لواح

 هنكلو «مالسلا هيلع حيسملا ديسلا لتق نم اونكمتي مل دوهلا نأ ىهو «مركلا نآرقلا

 « ناكملا اذه ىف ضرألا.ى نفد لب « ءامسلا لإ عفري مل هنأ ررقي هسفن تقولا ق

 لإ عفد مالسلا هيلع حيسملا نأ نولوقي نيذلا نيملسملا نم روهمجلا فلاخم.كلذبو

 : ىلاعت هلوق رهاظو « «وهيلإ هللا هعنر لبد ': ..كلاعت هلوق رهاظ نم ًاذخأ « ءام سلا

 .هتلاك عفرلا نإ اولاق .ءاملعلا نم ليلق ددع الإ كلذ ىف فلاخم ملو « ىلإ كاعفارو د

 ه دسجلاب ال حورلاب



 تتلو

 ىسيع نإ: ةلوق وه ىلايداقلا دمجأ مالغ هب أدتبا ىأر لوأ نإ : لوقن كلذاو.

 عبدا ضرأل ف نوثدم هدسج أو ء هحورب و لب «داهلا لإ هني ندع

 نفد ىذلا ناكملا

 هلقو ©. ةديدج ةلحن ىلإ وعدي همنا هعر ىذلا فشكلا اذه ”لهر هنإو تك ف

 هللا ىلص ىلا تآل كالذو « ىرجملا شع عبارلا نرقلا قف مالسإلا ددج هنأ ىعدا

 ةئس ةئاملك سأ ر لع ةمآلا هذطثعبي هللا نإ :١ :دمحأ مامإلا.هاور انف لوقي ملسو هيلع

 'ى دقتعا دو « . ةريخألا ةئاملا هذه لجر وه. هنأ معزف « اهنيد نمأ اهاددجب الجر

 . : قأي ام هسفن

 تلح دق .ريقلا اذهل هفاشتكاي هنأو « مالسلا هيلع حبسملا ريق فشتكا دنأ (أ )

 ىدهملا هفضوبو حييسملا حرب وهف. ٠ رظتنملا ىدهملا هنأو هتوقو « حيسملا جور هيف

 . ملكتي هنأ ذإ ؛ هركذي نأ دخل سيلو « قهلاوه هلوقي ام نوكيو « نيدلا ر مأ ددجم

 , ىلاعت هللا نع

 :ق لح دق ٌثوهاللا نأ ىعدي ىلب 2 ىدهملا نوكي نأ ىتكي ال هنكلو باو

 ' قاوهو« ,حيبملا ةوق هيف تلح دق هنأ هلوق عم قسكي ىذلا وه كالذ لعلو 2 (١1)هدسج

 حيسملا نأ نودقتعي نيذلا مه نآلا ىراصنلا نأل « ةرضادلا ةيئارصنلا نم سبتقي اذه

 . ت وهاللاب توسانلا هيف ىتلا دق مالسلا هيلع

 ثدح دقف هيعدي ام لك' تبثت هيدي ىلع ترهظ ىلا تازجعملا نأ ىعدا (ج )

 « م 18954 ةنسقفاوملا « ه 117 ةنس نامضضءر ىف رمقلل فوسخو سمشلل فوسك

 تبثت ىلا هتزجعم هنأو . هلجألو هيدي ىلع فوسكلا كلذ ثدحت هنأ ىعدا دقو

 . هتلاسر وأ هتوعد

 نارمقلا فسخ ىل نإو « رينملا رمقلا فسخ هلو : هل باتك ىف ءاج دق

 هللا ىلص ىنلا نأ وهو « حضاو ىنملاو» :هلوقب هعابتأ ضعب ب هرسف دقو 6 ناردلا

 فسخ دقو قدص زكذت فيكف ةقدص نع اليلد رمقلا فسخ ناك اذإ سو هيلع

 .(؟) « نارمقلا ىل

 0 : : ؟٠١ص ةعيرشلاو ةدبقملا_(1)
 . . 1١1 ةينايداقلا ةلأسملا باتك له درلا (0)
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 همتاخم نوكي هدعب نم. ءىجب لوسر لك نأب نييبنلا متاخ ىبعم رسفي هنأل « نيبنلا
 : «ىحولا ةقيقح » هباتك ىف لوقيو . هددجبو هعرش ىجحنو هرارقإو

 بحاص هدحو هنأ ىبعع ءايبنألا متاهخ مسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىأ وهذ
 هيلع هللا ىلص ةماش ضيفب الإ ىح ىحسولا ةمعنب ىظح,نأ دحأل سيلو « ريغال متللا

 ةمايقلا موي ىلإ ةينابرلا ةبطاخناو ةملاكملا باب اههج-و ىف قاغي نل هتمأ نأو ؛ سو

 اهحاص ن وكي نأ مزلتست ىلا ةوبنلا ب سكي هدحوهمتاشو  وهالإ نآلا مخلل بحاص آلف

 . 6)١( ْلسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ نم

 : « ملعتلا » باتك ىف لوقيو

 دمحم نأو ءدحاو هللا نأ دقتعت نأ وه ةديقعلا يح نم هب هللا مكبلاطي ىذلاو ١
 ءادرب ىدترا ن 0 الإ هدعب ىبن ال هنأو َ؟ ًاعيمجم مهلضفأو ءايبنألا متانو هللا لوسر

 عرفلا الو « همودخم رياغي ال مدادللا نأل كلذ « ةيعبتلا ىأ » ةيلظلا ليبس ىلع ةيدمحملا

 . (5)؛ هلصأ نع لصفني

 : ًاضيأ لوقيو

 تفرشت امل هقيرط عياتأ مل ولو سو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ نم نكأ ملول

 عيمج- نأل كلذو« اهعمجأب ايندلا لابج ىلامعأ تنزاو ولو ىح ةيملإلا ةثداحملاو ةناكملاب
 امأ « ملسو هيلع هللا ىلص. هدعب عرشم الف « ةيدمحملا ةوبنلا الإ تعطقنا دق تاوبنلا
 هللا ىلص هتمأ نم نوككي. نأ .الوأ ىغبلي اإو « هدوجو نكمُف عرشملا ريغ ىنلا

 . (7)(لسو هيلع

 سمشلا فوسكو رمقلا فو هتاز :جعم نأو ؛ ىن هنأب هيف حرصي أدبملا اذه نإو

 متاخن رسفي ذإ . كللذ قانتال ءايبنألا متاخخ ةملك نأو 6 امهعوقو لبق امه. ريخأ هنأو

 . هعرش ةماقإب ىأ همتخ الإ هدعب ىبناال هنأ ىعمب لب « رخآ ىعع سيل

 )١( اال ص ىحولا ةّميقح .

 ] 649ض ملعتلا 1# .

 نم ةيهلالا تايلجتلا (؟) 84 .
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 دق هنأو « ىبنيع صمقت هنأ ىعدا  الوأ وهف « روطتت تناك .هتوعد نأ رهظيو

 ةتزجعمو ؛ةيدمحملاةلاسرلا لظ ق ةوبثلا ةوعدب كلذ دعب ىتكا مث «-توهاللا هيف لح
 "فوسخ نغ نوريخم داصرألا ءاملع ىرنو ءمدقت دق كلفلا لع نأ عم « انركذ ام

 زاجعإ الف امدقتم معلا ناك ةنوآلا هذه قو .رهشأب امهلبق سمشلا فوكو رمقلا

 « ةزجعملاب هيدحنو هريغ زجع زاجعإلا ساسأ نأ ذإ « حص نإ كلذب هرابخإ ىف

 . ىدحتلل عضوم الف ًازجاع. نكي مل هزيغو

 لسرم هنأ ةينايدقلا ءىشنم ةياعد راودأ رخآآ نأ ىلإ اذه نم :ىهتننو  ؟ا/5

 ثوعبملا هنأو « اهددحتو اهب لمعيو دمحم ةعي رشرسفي هنأو . ىلاعت هللا بطاخم هنأو

 : لأي امهريسفت ناكدقو« هريسفتب ديدجتلا اذهب ىرجملا رشع عبارلا نرقلا س آرىلع
 .نامزلا اذه ىف نومئاقلا مه مركلا نآرقلا اهحدم ىبلا تانايدلا لهأ نأ ( لم

 ةينارصنلاو ةيدوهملا مسا اولعجفف «ةينارصنلاو ةيدوبلا رتخللاب ركذ دق ممركلا تآرقلاف

 ؛دتقا ىف مهلضفي فرشيو زاجإلا لاوي كلذلو . فاصوألا كلت مهيلع قبطنت نآلا

 سانلل هئادبإ لع تبأد يذلا ىداقتعا :لوقي وهف مهتعاطل ايجوم مالسإلا ريتعي و

 . ىلاعت وك رابت هللا عيطن نأ( لوألا ) : نيلصأ ىلع مئاق مالسإلا نأ وه ةرملا ولت ةرملا

 انحاورأ تناصو « نمألا ماعد تدطو ىلا تاموكحلا لع يغبن الأ ( ىناثلاو )

 . « ةيناطيربلا ةموكحلا ىه انه تناك نإو « نيدتعملا ءادتعا نم

 ناك امو « مهسفنأب ام اوريغي ىتح مهفيدجت ننمؤملا ىلع مارح» : ًاضيأ لوقيو
 هلهأ ىاحتيو « هلامو هضرع ظفح اكلم فورعملا قف ىصعي نأ ةنمؤم الو نمؤمل

 اوذخف ؛ ناسحتسالا ءىشنيو « نازحألا بهذيو « ناسحإلا ىشفيو « هلايعو
 نولضيف « لع ريغب نوتفي نيذلا ءاملعلا ءارآي اوذحأت الو « نوتفتسملا اهأ ىوتنلا

 . (١)؛ نولضيو

 آلا هيلإ ىعاد الق ؛ هضارغأ دفنتسا هنآل ىهنا دق داهملا ريتعا دقو 2(ب)

 ىلإ ًايعاد وأ التاقم نوكي نأ هسفن نع ىنني وهو « نيدلا ى ةنتفلا تلاز نأ دعب

 : لوقيف « لانقلا

 : 418 نص خيلبتلا ()



 -اآلالكا

 الم ةمطاف ىنب نه سانلا هرظنني حافس ىشرق ىمهشاه ىدهم ىنأ دقتعأ ال انأو

 ءتاعوضؤوملا نم ةموك ىه لب ؛ةجم ص ثيداحألا هذه لثم ىرأ الو ءامد ضرألا

 نم ًاثرتم « حيسملا لثم ًاعضاوتم شيعي ىذلا دوعوملا حبسملا ىتنأ ىسفنل ىعدأ معن

 . هجولا كلذ. « ةفطالملاو ىملسلا قيرطلاب لالعللا ئذ هجو نع ًافشاك برحلاو لاتقلا

 ددع لق مهددع داز املك ىعايتأ نأ نم دكأتم انأو ..ممألا. بلغأ نع بجتحا ىذلا

 )١(.. «داهلطلا صفر .هانعم ىدهمو حبست ىل,نامإلا نآل « موعزملا داهجللاب نيلئاقلا

 « مهيد نع نيملسملا دصي نمو «نيدلا ىعادب هفيس عف ري نم زافكلا نيب نف مويلا د

 .نمآلا مايأ لم ىف حيبسملا رهظ نإف عدجاسملا ف ناذألاو نيملسملا نبب لؤحم نمو

 إف نيدلا لجأل رريم الب فيسلا عفزي نأ دارأو « نمألا اذه فختساو « هذه

 « . ةتبلأ قداصلا حيسملا وه سيلو « رتفم باذك صخيشلا اذه لثم نأ هللاب منقأ

 ثيدح هيفإ ىراخبلا حيمص اذه و..اديأ بولقلا لإ ناعإلا نالخدي ال اصعلاو. كفيسلا

 دوعوملا حملا نأ ىأ « برتللا عضي ١ :لوقيف ءحوضو لكي دوعوملا حيشملا فصي

 نولوقت ةهج٠ نمر مكنإ « .بجعلل ةاعدم كلذ, نإذ مث نمو « لافقلاو برحلل ثبعبي نأ

 نولخأت ىرخأ ةهجب نمو « ديجملا نآرقلا دعب بتكلا حصأ وه ىراخبلا حيص نأ

 افولأ اوريعتالأ ىغبني ناك « حوض وو ةحئارص لكب ىراخبلا ثيدح ضقانت ثيداحأب

 «بسحف ىراخبلأ عوضوم ىفانيال اهعوضوم نأل كاذ , مكماتها هذهك بتكلا نم

 .(1)' حوضو لكب ديجملا نآرقلا ضقاني لب

 «هريفكت وهبيذكت اونلعي مل اذإ نيملسملانم هعآبتأ ريغ رفكيال دمحأ مالغؤ (جر

 ةثالث ىلإ هئارآل ةبسنلاب سانلا مسقي هنأكو «نافك مهف هريفكتو هبيذكت. اونلعأ نإف

 نيذلا : ىناثلا مسقلاو ءةوظنلا لهأ مهو لوقي امب اونمآ نيذلا هعابتأ ( لوألا ) ماسقأ

 نأ ركذلاب ريدجو» : مسقلا اذه ى لوقيو « هب نامبإلا وأ هبيذكتب اوف رعي مل

 نيئدحملاو نيمهلملا نم مهاوس ام امأو« نيعرشملا ءايبنألا نأش نم وه نيذكملا ريفكت

 نم مهلع علخ امهمو « ىملإلا بائللا ىدل مهزنم ةعفرو « مهنأش ولع غلب امه

 بذكي ىذلا ركنملا كاذ ظحلا ءىسل هنإ « مهراكتإب دحلأ رففكي الف ةيهلإلا ةملاكملا

 )١( سن ةلاسرلا غيلبت 11 .
 ص بولقتلا قايرث (؟) ١5 « 2لا١ .
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 رون دقفي :ىح ًاثيشف ًائيش وسقي ةيلق ذخأي هراكنإب هنأل « نينايرلا نيبرقملا ءالؤح
 ؟ ( هردض ند .نامإلا

 لبق نم مهرفكب م كمي « هل نيبذكم هرئفكت ناعي نيذلا.ثاثل وأ : ثنلاثلا مسقلاو
 قدصلاو قحلا نعاضترحنم لكن ريتعأ ىنأ كشال ٠ : كاذ ى لوقيو « لثملاب ةلماعملا

 بتكيو' ىبذكيو وه ىنرفكي ملام ًارفاك نيتداهشلاب قطانلا ىمسأ ال٠ ىنكلو .« ًاثولم.
 قورفك مهن ءمئاد ىنم قرسأ نوفلاخْلا ناك ةلماعملا هذه ىف اذكهو« هسفن ىلغ رفكلا

 لص ىلا ىوتفل اعبت نيرفاكلا نم يه نوحبصي ىبيإ :مهريفكتبف كلذب ىلع اوتنأو
 ىلص هللا لوسر ىوتف قف مهسفنأ نولخدي نيذلا مه لب مه م رفكأال انأف « « سو هيلع هللا
 1١١(. سو هيلع هللا

 ؛ هوبذك وأ هورفك نيذلا ةيفلاخم ىلع هعابتأ نم زئاتخلا ةالص عنع .اذه هنإو
 ةالصلا حصت ال ١ : هصنام 194٠7 ةنس ى هيلإ ذجءو ءاتفتسا نع ةباجإلا ق لوقيف

 نم امأو * نيبذكملا دشأ نم ناكو « ةينالع ان رفكو « ًاراهجم انمتش نم ىلع ةتبلأ

 ٠ ماعد ةقيقحلا ىف ةزائيملا ةالص نأل . هتزانج ىلع ىلصي نأ جرح اللف هرمأ ىف هبئشا

 . ؛ لاح لك ىلع ريخ عاطقنالاو

 . هب ناميإلا ناعي مل مادام هيلع ةالصلا مدع -ىلوألا نأ أ

 هتوبذب اونعؤي مل نمم تاينايدقلا ءاسن جوزتت نأ زوج ال هنأ نوريل منان (د )

 كالذ قى ة م,مأكو« هتوبنب نمؤي 1 نم جوزي نأ قىاايداقلل نوزجو «6 كمحأ مالغ»

 «ءادتبا نيءاس:مبمو ريتعيال مهنأ ىلع لدي اذهو« باتكلا لهأ ةلماعم مهريغ ن ولماعي

 دحأ تالذ ىف لوقيو « نيفلاخما ةجءوازم نم مهءاسن اوعنم ام بنو ريتعي اوناك ول ذإ

 فالتخالا الو « نيجوزلا دحأ سجناي ال بهذملا ف فالتخالا نإ » دمحأ مالغ عابتأ

 جاوزب مالسإلا حمس ال نيجوزلا دحأل ًاسجنم فالتخالا ناكولو « اقيأ نيدلا ف

 مدعو ةيدوبلا و | ةينارصنلا نم جوزتلاب مسملل مالسإلا حارسف 5 ةيباتكلا نم ملسملا

 سجني ال ن .يدلا وأ بهذملا ىف فالتخالا نأ ىلع نيب لولدل ةملسملا جوزي هحامس

 اهجوز بهذ رثأتلا نم اهلع ىشحم امن اهعبطب ةفيعض لضألا ف أ رملا نإ .نيفرطلا دحأ

 (؟4)7لةاعد ركذيال ام اذهو ءى رخآألا ق ةرطلا نمعالذ ريغو هاركإلا وطغيفلالإ الل نإ

 )١( ص بولقلا قايرت ١٠ .
 . ) )0دا نص نيسحلا ريم ملقب ةينايدقلا ةلأسملا باتك لع.درلا :|



 به ؟ارؤ ب

 « ابلع ًارصم تامو « دمحأ مالغ ابلع رقتسا ىلا مارآلا ىه هذه  ؟ا/إ/

 ةيدمحألا ةعاملما ىف رمألا نوكي نأب ١40 8ةنس وياما“ ىف هتافو لبق ىصوأ دقلو

 سيئرلا وهو هتفيلخ بختني سلجملا اذه نأو « اهلك ةعامللا نم بختنم سلجم ىلإ

 ش . ىحورلا

 دمحأ مالغ ملاعت ىلع ظفاح دقو « نيدلا رؤن ىالوم وه هدعب ةفيلمش لوأو

 ووذ اه رثكأو «٠ ريظنلا عطقنم طاشنب زاتمت ىهو « أهلك ةعابللا كلذ ىلع هنواعو

 هيله نكلو «ةليلج ةدئاف هودافأل اح مالشإلا نؤميقي نمم اوناك ولو“ ةعساو تافاّقث

 : مهزءاوأو ةلطابلا مهدئاقع

 نومحزي مهتمنيسمحتملا لعج ةيدمحألا 'ىشنم ةيرذ نمسيل .دحاو باختنا نإو

 . مهتعاج داقتعالا اذه داسو « ديدج ىدهم دمحأ مالغ ةرسأ نم ء ءىجيس هنأ

 ملو ربغت مل دمحأ مالغ هيلع اهكرت ام لع ةعارللا هذه له نكلو -

 « تازجعم هل ناك ىبن هنأ دمحأ مالغ نع نولوقي ال مهنم ةعاج دج١و دقل ؟ لديت

 ًامهلم ناك هنأ ديفي ام وه هترابع ىث ءاج دقو ءاثدو ًامهلم ناك هنأ طقف نولوقي لب

 « نييبتلل ىطعت ام تافصلا نم هيطعتو « السرم ًايبن ناك هنأ دقتعت هتعاج» تلاز امو

 . هتوبن اهم تبثأ .تازجعم هل نأ نودقتعيو « مالسلا هيلع لاقيف

 هكح ءاهننا وأ داهتللا خسنب دوصقملا نا لوقي مهم قيرف دج.و داهجلل ةبسنلابو

 « ةيموجطلا برحلا هب دوصقملا امثإ « سفنلا نع عافدلا هب دصقي ىذلا داهألا سيل

 نأو « عافد مالسإلا برح نأ ررقن نأ بجي نكلو « هب سأب ال ليوأت اذه نإو

 . موجهلا سوبل سيلي دق .عافدلا

 زيلجتإلل مهتالاوم تناك نإو اهف اوفلتخم مل نيعمتجم مهل ةتباث ىرخألا تاررقملاو
 . ةلودلا هذه ةكوش فعضل تفعض دق"

 ديزتن ال اهنولحتني امك اهانبتك دق مهتك اه قطنت اك ةينايدقلا ىه هذه ال4
 اهريوصق ىف دبجن لحنلاو ىلا ا ىف بتكن انبأد كلذو ؛ مهريكفتك اهروصنو « اهلع

 . ًايعوضوم ًاريوصت

 نوبملسملا هيلع عمجأ اه فلاخت اهنأ كش ال ؟.ةيمالسإ ةقرف دعت ىهأ نآلاو
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 امو « ةيملإلا ةلاسرلا حرص ىف ءزج- رختآدنأ نم سو هيلع هللا ىلص ىنلا دهع نم
 ام مهءامإ ءارآ ىف ءاجء دق اذه قوفو ةدعبي ىنال هنأ نم لسوهيلع هللا ىلص هب حرص

 ء«مبتك ىف ءاج ام رخآ ىلإ هصمقت سيسملا نأ وأ حيسملا هنأ ءاعدا نم ًادجا بيرغ وه
 هوعدا ام ىصقأو «طق اهلع لياد ال حيسملل صمقت وأ ةوبن نم ىواعدلا هذه لكو
 نم عقي كاذ نأو « امهعوقو لبق فوسكلاو فوسللاب هؤبنت وه ةزجعم نم هل
 كاردإلاو ملعلا هنألةلاسر الو ةوبن اوعدا امو ؛هعوقو رركتيو ؛داصرألاو كلفلا ءاملع
 ةيئردلا هت وعد تناك دقف ع ملعلا اذه ومن ىلءاكت دعب ءاج هنأ ًاصوصخو 4 ىرشبلا

 . ىداليملا نرقلا اذه لوأو ىمماملا نرقلا رخخآ ىف

 ماق ىبلاتاررقملا مم قفتن الو ةهج- نم اهلع ليلد ال الاوقأ الإ سيل هلك اذه نأو

 هيلع هللا ىلص ىبلا نإف مالسإلا نع اهبحاص جرخم ىهو ؛ةيناث ةهج نم ليلدلا اهلع
 ب. « اهراهك اهليل ىلا ءاضيبلا ةجمحلا » ىلع انكرت سو

 ةمألا هذهلةنس ةئام لك سأر ىلع ثعبيدللا نإ ) ثيدحم كسمتي وه ناك اذإو

 تبثت تايآ مهعم نأ الو ءةوبن اوعدي مل هلبق نيددجملا نإف «  « اهنيد رمأ اهل الجر
 . مهيب ًاذاش وه نوكي اذاملف مهتوبن

 «نومهلمنوءوصعم مهنمنأ نأ نوعدي مهنإفةعيشلا ةمنأ نم براقتي هنأ قحلا فو
 هللا نوملكي مهنأ الو ىحولا مهل نوعدي ال نكلو ؛تازجعملا مبديأ ىلع ىرجتو

 . ءىش ىف مالسإلا نم تسيل هميلاعتف

 ةماركلاو ةرعلل مهقفوو « نيدحوملا ةملك دحوو « نيملسملا ىل# عمجا مهللا

 . نيمحارلا محرأ اي قحلاو





 ىناشلا باتكلا

 تيترشفلا تهاززلا غراس





 مجرلال قلم محسب
 ىناثلا باتكلا ةمدقم

 كيلإف ء« تقفو ام ىلع لضفلا كلو «٠ تمعنأ ام ىلع ركشلاو دما كل

 انم ناك امو ُكلضفو كاقيفوتبف ريخ نم انم ناك امو « نيعتسنو . ىعسن كلو عرضن
 تنأو « اني - ميحرلا . انيلاح اتلك ىق كتإو .« انلامعأ تائيسو ائسفنأ نُف كلذ ريغ

 2 هيبتا نم لضبال ىذلإ ةمحرلا ىنن ىطصملا .كيبن ىلع.سنو ىلصنو « رؤفغلا وفغلا
 . نيدلا. موي ىلإ ناسحإب .مهعبتا نمو . مالعألا ةادهلا هباصأو هلآ ىلعو

 مالسإلا ةمثأ نم ةينامث ةمثأ ىف تادلجم بتكأ نأل هللا ىقفو دف دعب امأ
 مهقيرط عيني نمم ناكو « هيف اودهتجاو اوطنتساو « ىنالسالا ملعلا اورشن نيذلا
 ةيناقلا ءالؤهو « اهنادو اهبصاق ةيمالسالا رايدلا عاقب ىف نيملسملا نم ة رثاكتم عومج

 مامالاو « نيدباعلا نيز.ىلع نب ديز مامالا « نامزلا ىف مهقبس بسح ىلع هركذن

 مامإلاو «.تباث نب نامعنلا ةفينح وبأ مامالاو « رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج هللا ديعوبأ

 مامالاو « لبنح نب دمحأ مامالاو « ىعفاشلا سيردإ نب دمحم مامالاو «سنأ نب كلام
 . ةيميت نب نيدلا ىت : مامالاو ع ىبلدنألا مزح نبا ١

 نيذلا نصصختملا نيغ نم ني رثك ىلعولعي اهف هقفلا ناك ةيناملا بتكلا هذه نأو
 هذه بعص لبسأ نأ نورشكلا ىلإ بلط كلذلو « هنوسرادتي هقفلا ىلع اوفكع
 دجنو « ةماع ةفاقثلا بالط ابنم عفتنيل « اهفانكأ ءىطوأو « اهديعب برقأو « بتكلا

 نوكت نأو « نويلطي ام ةياغ نكت م نإو , ةدئاف ايف صصختلا بالط كلذ عم

 قاوذأ اع وبنت الو « ةماعلا ىلع ولعت ال ثيحم : ىهقفلا حالطصأالا اهيف لقي ةرابعب

 ةفاقث هل ترفاوت نإ ريغصلا ىلع اهمهف رسعبالو « ريبكلا اهرغصتسيال : ةصاخلا

 ٠ ةدودحم تناك نإو ةيمالسإ

 نيصصختم ا ريغ فرعيو « ةدئافلا معت ىح « ةباجتسالا نم دب ىل نكي ملو

 نم ناكام الإ مملةدعال « هقفلا راحب ق مهضوخ رادقمو ؛ مهفالسأ لضف

 ًامهف الإ مهعم حالس الو « نيعمجأ مهنع هللا ىضر ةباحصلااقفو ةنسلاو باتكلا
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 نم ام نوعردي ىلا امهعرد اناك ىتو اعروو « هب اورانئسا اصالخإو « هوتوأ
 هتعمتجاف « ناطيشلا سواسوو ىوهلا'رش نم مهسفنأ ام نوقي ىلا مهتجو 3 لالضلا

 باتكلا نم ىلوألا مالسالا ”رداصم ما زعلا ىهو «٠ -حيحصلإىهقفلا جاتنالا رصانع مبف

 ءايبلط ىف نوفرحتيالو ؛ ةيمالسالا قئاقنلسا بل ىلإ دفان رصبو « ةباحصلا هقفو ةنسلاو

 رون صالخالا نإف « اوكردأف مهرئاصب راثأ صالخإو « اهتياغ ريغ ىلإ نوهجتيالو
 .. لوقعلا ىدهو .« برلقلا

 صضعب نع اهانيتك ةلهس تازجوم تالجملا ضعبترشن دقو .كلذب انمق ذقلو
 ىتلا تاعوسوملا نودو « تارصتخلا قوف اثوحن ىرخأ تررشنو « مالعألا ءالؤم

 وه ام بتكن باتكلا اذه ىف نحنو « انملقب اهالك ناك دقو « تادلجملا ىف اهانبتك
 ميضعب صخم ألو « ًاعيمج مهنع ةباتكلاعمجم وهو « رصتخلا قؤفو « ةعوسوملا نود
 . رخألا كريو

 امهنأل « ةعيشلا ةمئأن م امهو « قداصلاو ًاديز نيمامالا مالعألا م١ ءالؤه نم نإو

 امهماقم نم ضغي الف « فورعم روهشم روكذم اهلضفو « هل ىلا ةرثع نم
 ةيقنتو بواقلا فيلأتل ءامهل مجررين نأ دبال ناكف « انناؤخإ ضعب .امهسيدققت ىف ىف غلاب نإ

 . ماهوأ نه اهم قلع امب نيمامإلا نيذه ةريس»

 دارأ نمو « ةيناقلا بتكلا هيذي نيبف ةمنألا هتف ى ةضافتسالا دارأ نم نإو

 نأو « اهرورغ رش نم ًانسوفن "ىب نأ :هيلإ عرضنو « باتكلا اذه ةمامأت ماملالا
 . طارصلا ءاوس ىلإ انيدهب نأو « لعفن امو لوقن امو بتكنام لك ىف انقفوي

 ةرهز 'وبأ دمحم



 ()# وى -

 ' اجسصتر

 هلوسر ةنسو ىلاعت هللا .باتك نم ءصوصنلا ىئالسإلا هقفلل لوألا ردصملا ١

 « اهوصأو اهدعإوق لك نمضتي ىذلا ةعيرشلا هذه ىلك وه نآرقلاف « ل

 هتمنأو عورفلا هذه تلصف ىلا ىه ةئسلاو « اهعورف رثكأ ىنلع لمتشيال ناك نإو

 نم سانلل دج ام صوصتنلا هذه ىلع ىبيل مالعألا ثتعضوو « اهم ريثكلا نايب

 « اهدومع امهنأل نيلصألا نيذه نع ةعيرشلا . لصفي نأ دحأل .نكي ملو ؛ ثادحأ

 . هيلإ عجري ىذلا عد جرملاو

 < درجملا لقعلا .ىلع ةمئاقت تسيلو « هعابتا بجي نيد ةعيرشلا هذه نأل كلذو

 .ضرألا لهأ ىلإ ةدلاخلا ءامسلا ةعيرش ىف امنإ ٠ اهدحو ةيئاسنإلا ةبرجتلا و

 هاياضق لك ىف ًاقفاوم مالسإلا ناك نإو « ىلآنلا ىلإ لوألا هعجرم ًامئاد ب ''او

 « لعفتاللوقي لقعلاو «لعفا رمأ ىف كوقي ادمحم تيأرام ىنإ : ىلارعأ لوقي تح « لقعلا
 . لعفا كوقي لقعلاو لعفتال رمأ ىف لوقي ادمحم تيأر امو

 ةلأ دبالف « نيد ةيمالسإلا ةعيرشلاو « لقنلا وه نيدلا ىف لصألا ناك اذإو

 . لقنلا اهءاسأ نوكي

 هنيناديم ىف موقي هنكلو « ةيلقنلا ماكحألا طابنتساىف المع لقعلل نأ كشالو ٠

 « ةيعرشلا صوصنلا ةلمج نم دصاقملاو ىئارملا فرعت ب امهلوأ  ركفلا نيدايم نم

 حصي ىذلا طباضلا جرختتسيو ؛ مكح ءاج.ىعرش صن لك ىف ةنكحلا فرعتت لب

 ةلمج ةعيرشلا دصاقم فرعتت مث « هبشي عضوم لك قف مكحلا هاضتقم قبطي نأ

 ةلاجم ىناسنإلا ركفلل اذه لكو « ةفلتخلا حاكحألا طباوض نم طبنتسا ام عومجم نم

 هتك همامأف الوطم ثحبلا دارآ نمو « زاجيإب ىهقفلا داهتجالا روطت ناييل همدقن ديهمت اذه (1)

 . ( برعلا ركفلا راد ) اعيمج اهميزوتو اهرشنب تماقو اهتباعكل هللا انقفو ىتلا ةمئألا

 « بهاذملا غيرات 16 م)
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 صن هيف.اموي ملايفت صوصتنلا ءارو ام طاينتسالا ىف امهناثو - . هيف لمعلا

 ماكحأ جا رخدتسا نم دب ال ناكف «٠ ىهانتت صوصنلاو ىهانتت ال ثداوحلا نأل
 . نالاجملا قالتي كلذبو « هيف صنلا دروا٠ ءوض ق هيف صن ال ام

 نع جرخال « صوصتناا ةيارب لظتسم لكلاو « فلتخت دق ةيهقفلا جهانملا نأو

 : صوصتلا ماكحأ نب ةسياقملا ىلع رضضتقا نم ءاهقفلا نف .اهقاطن زواجتيالو اهناطلس

 نم هيقفلا اهطبنتسي ىبلا طياوضلاو « صنلا اهلمشيالو تدجو ىلا ثداوحلاو

 فرعتف اهمكح» ىلع صنال ىلا ثداوملا ىلع اهقيبطت ف رظني للعلا ىمستو صوصتنلا
 «ةلعلا هذه .ابلع ( قبطنتنأل اهكح ىلع صنال' ىلا ةثداحلاةيحالص ىف رظنيو صنلا ةلغ

 ٠ 0 قيد ىست ةتيرللا هلهو

 « ةعيرشال ةماعلا دصاقملاب هعم لخأو « . سايقلا انكم ليخأ" نم ءاهقفلا نمو

 رغو « عرشلا دضاقمل ةبسانم نوكت ىلا ةحلصملاب لجأ 2 ناسنألا ةحلصم ىهو

 . صصاخخ جرح عقد ابفو « هماكحسأل ةيفائم

 . ةحلصملا ىلإ هتاذ ىف ىبني لقعلاو « صنال ثيح لقعلا مكح نم مهنمو

 دابجاالا ناكمو « ةعيزشلا ماكحأ فرعتل دابتجالا نم نذإ دبال ناك

 « نيله قوف ثلاث لاجم دابجالل ناكو * امبلإ انرشأ ناذالا ناناديملا ناذه

 لك سيل هنأل « اهم ماكحألا جارختساو « اهظافلأ نم صوصنلا ىناعم ف رعت وهو

 كنئلوأ اهكردي ةتياث دعاوق كاذل نإف صوصنلا نم ماكحألا جا رختسا ىلع ًارداق سم

 مملو 2 لوسر || اومزال دق اوناك ذإ « مهرطفي متي مكرم هللا لوسر نع اوقلت نيذلا

 دوعسم نب هللا ديعو تباث نب ديزو « 3 ىأو لو رمعك مع ىف ةيلاع كرادم'
 . ةياحصلا ءاملع نم مه ريغو « سايع نب هللا ديعو. رمغ نب هللا دبعو

 ةينارقثا صوصتنلاب بعوتسم ملع ىلع ملمشم لك نب مسيل كلذ لك قوفو

 2 ةباحصلا دهع ف ناك كالذلو ةجحسو لع ىلع ىفي نأ هنكمب ىتح ةيوبنا وبنل :لا ثيداحألاو

 « ثداوحلا ةريكل ةديدش هيلإ ةجءاحلاو « ًاضغ دابجالا هيف ناك ىذلا رصعلا وهو

 نم مهفو « ىقي نم مهف ناك . نوعبتمو نودّدجم  ةيمالسإلا ةعقرلا عاستالو

 بيجن نم مهفو لأسي نم مهف « ىفتسي

 : ةعبرأ ؟راودأ ذخأ دق نهقفلا دابتجالا نأو
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 وهيل ملص بدلا, صعىف دابتمإلا

 ىحولا نأل « ةقيض دودح ىق هنكلو « للم يتلا رصع ى داهتجا ناك

 ةباحصلا نم عمي داهجمالا ناكو « عساو لاجم داهتجالل سيلف « ءامسلا نم لزني ناك

 أوناك مهنإف رفس ى هلم ىنلا نع اودعي اذإ كلذو « مهلع ىلاعتو كرات هللا ناوضر

 هبجوأ ام ممماصأ دقو « ةيرسؤق ناك صاعلا نب.ورمع نأالثم كلذ نمو « نودبج

 سيلو « هلامعتسا نوعيطتسي ال ًادراي ءاملا اودجسو « ًاتفاد ءام اودجم ملو « لاستغالا

 لعفو © اوديعي ملو اولصو اومميتف « مهل ءاملا ؛ئديام الو « هب نوثفدتسي ام مهعم

 ةقيفاللا ىف نكي ملو نيدابتجالا لَ ىنلا رقأف اوداعأو مهلثم ىرخأ ةيرم» .ف مه ريغ

 هلإو « ةالضلا ةداعإب هتيدل طاتحا ىناثلا قيرفلا نإف « ةجيتنلا ىف امبْنب فالتخا

 ةجاحال هنأ ىلع ليلد لوألل هرارقإو .« هعروت رقأف « طايتحالا بجوي ام ةم نكي مل
 . ةالصلا ةداعإل

 مهيد نوئش ق سانلل عجرملا وه ناك دقف « ديجي مالسلا هيلع ناك دقو - ه

 رومأ نم مهسيالي امو « ةايحلا نوئش نم مل ضرعي اهف هنولأسيو « مهتفيو هن وتفتسي

 هلزني نآرقب هللا نم ىحوب هلع ىنلا مهيتفيف مهتالماعم وأ مهعامججا وأ « مهرسأب قلعت

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هدابجاب وأ ؛هيلإ ىحوي ىحوب وأ

 نبي مادام ىلاعت هللا هرقي ال أطخ ناك نإف « . هتِلَم ىنلا نم دابتجاب ناك اذإو

 ىرسأ ى نأشلا ناك اك « هيف قحلا ىلاعتو هناحبس هل نيبي لب « ًايعرش الصأ

 راشأ نم مهنمو « قلطملا ونعلاب راشأ نه مهنف « هلم ىنلا رواشت دقف « ردب

 « قلطملا وفعلاب وه ال. نييأرلا نم ًآيأر هلع ىبنلا راتخاو . عيرذلا لتقلاب

 دقو « اهنومدقي ةيدفب هلهأ ىلإ ريسألا جرخم نأ كلذو « لتقلاب وه الو
 هتنت مل ةكرعملا تمادام اودتفي الأ وهو « ىرسألل ةيسنلاب مكحلا ىلاعت هللا نيب

 ق نيكرشملا نيب ةرمتسم ريتعت تناك ردي دعب ةكرعملا نإف « تقؤم وأ مثاد حلصب

 اذلو « ةيدمحملا ةرجحلا نم نماثلا ماعلا ىف نيبملا حتفلاب الإ هتنت لو « نينمؤملاو ةكم

 ضرع نوديرت «ضرأآلا ىف نخئيىتح ىرسأ هل نوكي نأ ىنل ناكام و : ىلاءت لاق

 متذخأاميف مكسل قبسهللانه باتك الول ءمكح زيزع هللاو « ةرخآلا ديري هللاو ءايندلا
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 ٠ محر روفغ هللا نإ « هللا اوقتاو « ًابيط الالح مملغ ام اولكف ٠ مظع باذع

 مكتؤي ًاريخ مكبولق ى للا معي نإ ىرسألا نم مكيديأ ىف نمل لق ىنلا اهمأ اي
 3 70 محر روفغ هللاو « مكل رفغيو « مكنم لخأ ام اريخ

 ىرخأ ةرابعب وأ « عيرشآلا ىف ناك اذإ كري نأ نكم ال علم ىتلا أطخف

 . ىرسألا أدبك « ىعرش أدب قلعتي ناك اذإ

 داهجاب نوكي ام نإ : لاقف ةعيرشلا ف نوبتكي نيذلا ضعب فرحنا دقو - 5

 « ابذكالإ نولوقي نإ مههاوفأ نم جرح ةملك تربكو : لوقنو « عبتيال ىنلل

 هنآل « أطخلا امف ىرجي نأ نكمم ال « لؤسرلا نم ةيعرشلا ءىدابملا ريرقت نأ كلذ

 « .أطخ سانلا غلبي فيكف « اهغيلبتي ءاج دق ةيعرشلا ءىذابملاو « ةبر نع غلبملا وه

 هيف أطخأو اداهجا ناك اذإ هنأل « ءامسلا نم ىحوب ناك مأ « دابجاي ناكأ ءاوس

 . بيوصت زيغ نم كري نأ نكمالف

 دف « ةيعرشلا ماكحألاو ءىدايملا ريرقت ريغ ىف أطخ ىنلل نوكي دقو - ٠

 . ءىدابملا ريغ ىف ءىطخم دقو « ايندلا نوئش ىف ءىطخم دق هنأ مالسلا هيلعوه ررق

 صضعب ههدف « نسخ ريغ لزتم ىف لزن دق ردب ةوزغل دعتسي وهو هنأ تبث دقف
 لزانم ريت ىف لب « أديم ريرقت ف سيل بير الب كلذو غ نسما لزاما ىلإ نيدهاحلا
 1 5 اهف هباحصأ ريشتسي وه ناك دقو 5 ةروشملاو ىأرلل امف رمألاو « لاتقلا

 « لخنلارمثي ملف هريبأت مدعب راشأف « لخنلا ريبأت ى. ةيادصلا ضعب هراشتسا دقو
 . مكايند نوئشب ىردأ منأ :مالسلاوةالضلاهيلغ لاقف « كلذ ىف ىبنلا لإلجرلا عجرف

 اليبس هنم ذْمْلاف « لمتحت ال ام :ىلغ ثيدحلا كلذ. نيف رحنم لا ,ضعب لمح دقو
 منَ ىنلا رماوأو نآرقلا رماوأ لك نأ مهف ذإ « .ةلمج ةعيرشلا ماكحأ ليطعتل

 ىلإ ههبني نأ لدب ءادتبا قحلاي ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىلإ هللا حو مل اذا : لئاس لأسي دق (1)
 لبقي ال ىذلا قا اهيف اوضرفيو مهئارآب اورتفي الأ سانلا هللا ملعت وه كلذ نع باوجلاو ؟ هاهتنا أطملا

 ةئلختلا هذب. ل نيبي ةئاحبس هللاف « قلطملا باوصلا هيف نيدقتعم مهريكفتب نمانلا اومزلي نأو « اكش

 هيلع هراوجي مه نوئوكي نيأو « ءىلخي دق ةيرشبلا نيش ىطصملا دمحم اذهف « أطللا قوف دحأ ال هنأ

 . مالسلا و ةالصلا



 سل ؟؟4

 نم ةيويئدلا مهنوفشب قلعتيامف سانلا نأ ىأ « لخنلا ريأتك ةورقملا ةيعرشلا ءيدابملاو
 مه ةيرمأو ةيعامجاو ةيداصتقا مظنو ؛ مكحو مظنو اتاعارزو تاعانصو عيرشت
 نآرقلا ضوصنل ةفلاخت عم عئارش نم اوءاش.ام اوعرتشي نأ مهل نأو ؛ .ام ىردأ
 . اوهرحو اواح نأ مهل نأو ةندنلاو

 فيصتن املاولوقتالو » : ىلاعت هلوق اوسن ذإ ؛« هل آلم هلوسرو هللا يلع ءارنفا كللذو

 نورتفي نيذلا نإ بذكلا هللا ىلع اورتفتل مارح اذهو لالح اذه بذكلا مكتسلأ
 3 ةعارزلا نونفو تاعانصلاب قلعتي ثيددلا نأو )١( ؛ نوحلفي ال بذكلا هللا لع

 ف ةريخ اذو ةجح نوكي نأ نكمم ىبلا نأ ءالؤه روصتي لهف راجشألا.ربمثتو

 ريغو « ريرحلاو ناطقألا جسنو دولجملاو جاجرلا ةعانصو « ةزاجتلاو ةعاورلا كونغ
 اطال اوطلخ دقف « كلذ نوروصت اوناك نإ ! ؟ ةفلتوملا نهملاب قلعتب ام كلذ

 « ةينف ةريخ ىذ عئاضو ءايسلا نم عرشب ءاج لوسر ناب اور نلو « ًاريبك

 . قاوسألاب ملاع رجاتو

 لثم ىف دراو ثيدحلا'نأي اوف رثعا اذإ.الإ ميقسلا مه ريكفت نم مهل صالخ الو
 لوسراا ناكاش ءاهوحتو « تاعارزلاو تاعانصلا نم هريغو ولخنلا ريبأت وهو «هعوضوم

 . لَو ىلا هب ءاج ىذلا وهو اذه قوفا عيرشتلاو 3 اذه لثمل ًاثوعبح

 « نيمصخ نبب مكح اذإ ءاضقلا قف ءىل طخم دق هنأ رك هلي ىنلا ضرف دقو -4
 نوكي نأ مكضعب لعلو « ىلإ نومصتخت مكنإ» : ماللاو ةالصلا هيلع لاق دقف
 . « راثلا نم ةعطق هل عطتقا امنإف « هيخأ نم هل ثعطق نف . رخآلا نم هتجحب نحلآ

 ءىدابملل قيبطت هنكلو ءآعيربشت سيل ءاضقلا نأل عيرشتلا نم سيل ضرفلا اذهو
 ىنلاف . عيرشتلاو قيبطتلا نيب قرفو « ةيمالسإلا ةعيرشلا اه تءاج ىتلا ةررقملا

 « ءامسلا نم ىلتي ةقبطملا ةعب هرشلا فو © تانيبلل عامسالا ن ه رشبلا لمع لمعي قيرطتلا فت

 . مظع نيرمألا نيبام قرفو ضرألا لهأ غابيوب

 قطنم ريغ ٌرطنم اًطو ؛ ةيبروألا نيناوقلا نوقبلي نيذلا ضعب ضرتعي دقو

 « سغقنلا 1ك مىدابق ًاعبتم ًانوناق نوكت دق ءاضقلا ءىدابم نإ الئاق ةعب يرشلا

 مكماظنو « رشبلا عضو اذهنأب كلذ نع مهييجلو «ًاعبتم أن وناق نوكت داكتو ةجح ىهف

 )١( ةيآلا لسلا ةروس 1١15 .
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 « اهل نيدلقم ةبتو اهنود نم هعبتي نوناقلل ريسفت ضقنلا ةمكحم ماكحأ نأ ىلع ريسي
 * ًاعيرشت تسيل اهنأ هيلع قفنملا نم هنأ ىلع « داحالاب ةقلعتملا ماكحألا .رقتستل

 ضفريو « اهئطْخع نه مكاحلا نمو ؛ نيناوقلا هذه قيبطت ى ىح أطمللا لاّمحا ابفو
 لك ىف ىهو « اهرئاود فالتخاب ًانايحأ نلتخت اهماكحأ نأو « اهماكحأب ذخألا

 . هيف عقت دق ىلب أطحلا قاجي الو « ًاقيبطت دعت لب « ًاعيرشت دعتال لاح

 هفصتا دق هنأل « هب مكح مكح ىف أطخ ىف عقو هنأ لعنال هلي ىلا نأو

 هاتأو « هغلبي ىذلا عرشلاب سانلا مكحأ وهف « الماكالدع لداعلا ىضاقلا تافصي

 مكح نم اوجنذإ مهنأ سانلا معياو « هدعب نم ةاضقلا ستحل ةذفان ةرين ةزيصب هللا

 « ةرخآلا ىف هللا ةبوقع نم اوجني ناف « لطابلا لالدتسالا ةوقب ايندلا ىف ءاضقلا

 © لالدتسالا :ىف ةقباس»و « نايبلاب ةبلاغم اهنأ ازملعيالو « ةموصخلا ىئ هللا اوقتيلو

 ,نيز ولو « لطابلاب سانلا لام لكأ دقف هقح ريغ ىغتبا نف « قلنا بلط ابنكلو
 0 ١ . ءاضقلا مكحم

 ,نم ررقي اف ىننلا داهجا ىلإ قرطتيال أطخللا نأ ماقملا اذه ى لوقلا ةصالخو

 .تاعاتصلا نم « ايندلا نوئش امأ « هلوق ىف أطخلا .عضومب هناحبس هللا هيني ملو ماكحأ

 هتيناك ام هنأل « اف هيلع ليحتسع أطخلا سيلف : اهريغو ةراجتلاو تاعارزلاو

 وهو  ءامشقلا ىف ءىطخع دق هنأ ىضرفو « عرشلا غيلبتل ىه .لب ء اذه لثم هتلانمر
 , ليختسم ريغ ناك نإو هنم .عقو هنأ ىلع لدبا» انيديأ نيب سيل ضرف
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 ةياحّصلا رئصع ق.دابتحبالا

 هبر ةلاسر غلبدقو « .نيملاعلا بر ىلعألا قيفرلا ىلإ لَم ىنلا لقانا د ؟
 تممتأو مكتيد مكل تلكأ مويلا » : ىلاعت هللا لاقو . اههوجو لك ىلع اهادأو

 وحن ةيمالسإلا شويا هجوي هةليناكو « انيد مالسالا مكل تيضرو ىمعت مكيلع

 نيدلا اذه لهأ ةيامح نم ديال ناكف 2 اهلهأ نب . لسأ نم مورلا لتق نأ دعي ماشلا

 35 ميد ْق أونتفي نأ نأ نم مهعنمو ديدحلا

 ىلإ لسرأ نأ باجأ ةيمالسإلا ةوعدلا هغلبي ىرسك ىلإ مَثلَم لَم ىنلا لسرأ املو

 در نم دبال .ناكف دارأ ام مي نأ لبق ىلاعت هللا هكلهأ ل « هلتقي نم ىبنلا

 تا رجامحملا ليزيو ابلإ مهوعدي قحلا ةوعدب سانلا ىلا هجأ وي نأو 6 ةلثع ءادتعالا

 اود لوح ىلا

 نيعاد نيغاف ميلي ىنلا ةافو دعب رصيقو ىرسك كله ىف نوملسملا باسنا كلذل

 دقو؛'ريبك مهذبالو ٠ مكاح مهدبعتسيال « مقتسم ةايحلا ف قيرط ىلإو قحلا ىلإ
 لصي اليكل نوصخلا نوميقي « مهرايد مالسإلا لوخد ىف نيعنامم كولملا فقو

 ىلع 'ءادألا بجاو مزال ضرف ىهو؛ ةيمالسإلا ةوعدلا رشنل دبال ناكف « ةيعرلا ىلإ

 لصؤي ام نأل « ابجاو ارمأ برحلا تناكف « ةعئاملا زاوسألا كلت مدهت نأ نع ةمألا

 . بجاو وهف بجاولا ىلإ

 « لطاب كاذ نإف « نيدلا ىلع هاركإلل تندكب ردا نأ مهوتم نمهوتي الو

 ء ىجن ةوعدل اوعمتسي نأ نم سانلا نوعنمعع اوناك « كولملا نأل تناك برعملا امئإ

 سيداقت نم سانلل ىلع هنوض رفي ام عم مءالتت ال ةوعدلا تناك اذإ ًاصوصتخو « ملا

 : لوقت ةديدجلا ةعيرشلا هذه انيب « ؛ لطابلا ىو قحلا ى مهل عابتاو « مهصاخشأل

 مهلك سانلا نأ ررقتو « ةاواسملا ىلإ وعدت ىهو. قلاحلا ةيصعمق قول ةعاطال

 امإو نيدلا ىلع هاركإلل ةيمالسإلا برا تناك اف ع بارت نم مدآو مدآل

 ماهوآلا نم لوقعلا ريرحنو « نملاظلا كرلملا ةقبر نم سفنألا ريرحتل تناك
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 ةياهلل تناك برحلا هذه نأ لوقت نأ تئش نإف « مهئيسلقو كولملل ةبسنلاب ةلمغملا
 . لقف ةيرحلا هذه محل نكت لو « ةينيدلا ةيرحلا

 ,لظ ىف نيملسملا ريغ دوجو وه هاركإلل تناك ام برحلا نأ ىلع ليلدلا نإو
 ,لصتي امو ةديقعلا ىف مهيرح سمت الو « نوملظيال ةلماك مهقوقح مه ىدؤت ةلودلا
 مهكرتب انرمأ 2:مهلاماعم نسحل ةتباث ةررقم ةدعاق ىف ءاهقفلا لاق دقل ىتح « ام
 < متلو هللا لوسر دنع ةمذ مهل نأل « نييدذ نوملسملا مهامسو « نونيدي امو
 موي همصخ انأف ًايمذ ىذآ نم» علي لاق دقن مهاذأ عنم ىلع مللي ىنلا ثحو
 ٠ 4 هتمصخ هتمصاخن نمو « ةمايقلا

 هبوعشلا ءالؤط جاءدنالا هئارو نم ناكو « ىمالسإلا متفلا ناكدقلو >> ٠١

 ٍهلإف « نيهراك ريغنيراتخم نيعئاط مالسإلا ىف لوخدلاب امإ « برعلا فوفص ىف
 .ىلاعت لوقيو « ىغلا نم دشرلا نيبت دق نيدلا ىف هاركإ ال » : لوقي ىلاعت هللا
 .نبو مهب هنودقعي ةمذلا دقعب امإو « نينمؤم اونوكي تح سائلا هركت تنأفأ و
 . نيملسملا ىلع ام مبلعو نيملسملل ام مهل نوكي نأ ىلع « نيملسملا

 .كلذبو « ةيقيرفأ لامثو رصمو ماشلاو سراف ةباحصلا دهع ىق تحتف دقلو

 « روصعلا مدقأ ىلإ اهقرع دتع تاراضح تاوذ ممأ نيملسملا نكح تحن تراص

 ماوقألا ةفلتم رصانع ايف جرمو « ممألا نم جاشمأب ةيمالسإلا ندملا تجامو

 .لوسرلا دهع ىف نكن مل ثادحأ عمتجملا نوئش ى دجت نأ دبال ناكف « سانجألاو

 « اهحاون لك ىق ةايحلا جهانم بعشأت نأ دبالو « هيلع همالسو هللا تاولص

 دامجالاو ةساردلاو صحفلا ىلإ نوهجتي ءاملعلا نأ دبال ناكو « امورض فلتخمو

 ٠ عفنيو حلصي اميف ريكفتلاو

 مع ةساردب اوصتخخا نيذلاو « ةباحصلا رابك دهنجي نأ نم دبال ناك كالذل -''

 زومألا كلت ماكحأ. فرعت ىف اودهتجاف « لمعلا ةمزالمو ”: :هنع ىقلتلاو لوسرلا

 لماش هللا عرش نأ ذإ « اهف ىلاعت هللا كح اونيبنيل « م تضرعو « تدج ىتلا

 كري نأ ناّسنالا بسغأ » : هلاحتبس هللا لاق دقلو « اهلك ر وصلا لمشن ٠ ماع

 . اهلظ ىف ةايحلا هذبم عفتنيو اهم ةليقتي ماكحأ ريغ نم <ىأ « ىدس
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 ىلإ اوهجنا ةثداح مهل تضرع اذإ اوناكف « دابتجاالا يق جاهلا اومسر دقو

 « مهؤارآ تفلتخا اذإو « هيف صنلا اودجو اذإ اليدب هنع نوغبيال ىلاعت هللا باتك

 اوداع٠ ىنآرقلا صنلا ىلع اوريع اذإف © رومألا نم رمأ ىف مماهاجتا تنيابتو

 . هيلإ ًاعيمجم

 قارعلا داوس ضرأ نيملسملا ىلاعت هللا حتف امدنع الثم كلذا برضنلو - ١

 : هنع هللا ىضر رمعف « نيمنافلا ىلع ضرألا عيزوت_ ى ةباحصلا فلتخا سرافو

 اهنأ ىأر هنأل « نيحنافلا ىلع اهميشقت نع عنتما ةلودلا نسيئرو نينمؤألا ريمأ وهو

 هسمخ هلل ناف ءىش نم ممنغ امتأ اوملعاو 5 : ىلاعت هلوق مومج ق لخدت ال

 لاومألا ىف كلذ نآل « ليبسلا نباو نيكاسملاو ىئاتيلاو فرقلا ىذلو لوسرالو

 نأ ضرأ لك مسق اذإ ىنشخم هنألو « لقنتال اهنأل ؛مغت الو حتفت ضرألاو « ةلوقثملا

 « دالبلا ىمحيو روغتلا دسيام ىلإ جاتحم هنألو «ضرألا نم ًائيش كلمتال ىرارذ ءىجت

 رمح اوقفاوي ل نيلتاقملا نكلو . ضرألا هذه ىلع ضرفت ةيزملا نم نوكي كلذو
 ثلاثا مويلا فو « لايل ثالث رمألا ىف نولداجتي اوذخأو « هبأر ىف هنع هللا ىض ى

 : ىلاعت هللا لوق وهو « هلوق ديؤي ىذلا ىف آرقلا صنلا ىلع ريع هنأ مه ركذو عاج

 نيك اسم اوىناتيلاو ىبرقلا ىذلو لوسرلاو هللف ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هللا ءافأ ام د

اموهوذخف لوسرلا مكانآ امو « مكنم ءاينغألا نيب ةلود نوكي اليك ليبسلا نباو
 مكامن 

 . © باقعلا ذيدش هللا نإ « .هللا اوقتاو -« اوبناف ةنع

 اوقفاوو « هيأر دنع اولزن ميركلا صنلا كلذ قورافلا ميللع الئ امدنعف ©

 " . نوعمجأ هيلع

 مكحلا اهنم نوفرعتي ةئسلا ىلإ. اوهجتنا ىلاعت هللا باتك ىف اصن اودجي مل اذإو

 ًاثيدح ظفحم نم مهلأسي ممعامجم لع رمألا نينمؤملا 3 ضرعو « ىعرشلا

 تءاجن مألا مأ نأ الثم كلذ نمو « هاضتقمع اوتفأ ثيدحلا ركذ اذإف « رمألا اذه ىف

 ملعأ ال : اه لاقف « همأ تنام دق تناكو « اهتنب نبا نم اهثأ ريم بلطت ركب ىنأ لإ

 نم مكنم له : الئاق مهأسي ةباحصلا ىلإ هجتا مت غ ءىش نم ىلاعت هللا باتك ىف كل

 هلي هللا لوسر نأ ركذي ةبعش نب ةريغملا ماقف ءىشب ال ىفق هللا لوسر نأ معي

 ىضقمف « لاق ام لثمب دهشو. رخآ ماقف ؟ كلعم دهشي نمو : لاقف ءسدسلاب ال ىضق
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 ةلاقف رثع دهع أ ابيصن بلطت كلذ دعب نم بألا مأ ثءاج مث ء سدسلاب اه
 .؛ امكتيب سدسلا اذه :٠ لاق مث « ءىش نم هللا باتك ىف كل ملعأال

 1 مهءارآ اودهتجا هلوسر ةنسمالو هللا باتك ىف اصن اودجي مل اذإو

 هلسرأ امدنع هيلع لبج نب ذاعم ْهْتِلَي ىنلا رقأ ىذلا وه هوكلس ىذلا كلذو
 : هللا لوسر لاق « هللا باتكي : لاق ؟ ىفقت مم : هل لاقدقف « نءلاب ايضاق

 هنأر دبتجلأ لاق : دجت مل نإف : لاق « هللا لوسر ةنسيف : لاق ؟دجن مل نإف

 «  هللا ىضريامل هللا لوسر لوسر قفو ىذلا هلل دمحلا »: ٍمُتلَِم لاف « ولآ الو

 هانعم سايقلاو « سايقلا هنأ لوصألا ءاملع نم نوريثك مهف دق ىأرلاو ١

 امهكارتشال هلكح ىلع صوصنم رتآ رمأب هلكح ىلع صوصنم ريغ رمأ قاحلإ
  اروصقم ىأرلا نوكي نأ ىضتقي اذهو « هكح ىلع صؤوصنملا عم مكحلا ةلع ىف
 نيعملا صنلا دبحْما فرعتي نأ ىضتقي عونلا اذهو « ذابتجالا نم عونلا كلذ ىلع
 سايق لثم كلذو « ةلعلا .ىف هعم هلكح ىلع صوصنملا زيغ عرفلا كرتشي ىذاا
 . ركسم لك ىف ممرحتلا تبئيف «راكسإلا وه اهميرحت ةلع نإ « رمحللا ىلع ركسم لك

 لمشيو « اذه لمشي ةباحصلا دنع افورعم ناك ىذلا ىأرلا نأ ةقيقحلا نكلو
 « ةباحصلا رصع ىف ًاتباث نيعونلا الك ناك دقف + هيف صنال ايف ةحلصملاب دابجالا

 ركف دعب بلقلا هاري امب هوصخخ » : هلوقب ةباحصلا دابجا مقلا نبا فرع دقو
 . « تارامالا هيف ضراعتت امم باوصلا هجو ةفرعلا بلطو لمأتو

 « ةسيقألاووجبو ضراعتت امدنع نوكي هنأل « اعنام ًاعماجب سيل فيرعتلا اذه نأو

 نأ قحلاو « سيقي ىذلا هيقفلا هيلإ هجتي هيلع صوصنم لصأ ىأ يردي الف

 ةنسو ,ىلاعت هللا باتك ىلإ برقألا وهام فرعت ىف ريكفتو لمأت ىأرلاب داهنجالا

 « سايقلا وه كلذو « نيعم صن نم برقألا كلذ فرعتب ناكأ ءاوس ليدل وسر
 . ةحلصملا وه كلذو « ةعيرشلل ةماعلا دصاقملا لإ برقألا مأ

 نمو « سايقلا جابنم ىلع ىأرلاب داهتجنالاب رهتشا نم ةباحصلا نم دجو دقو
 انايحأ لخألا عم « هنع هللا ىضر بلاط ىنأ .نب .ة.لعو « دوعسم نب هللا دبع ءالؤه
 ةمنألا نم مهدعب اوءاج- نمو نيعباتلا نم ةفوكلا ءاهقف ثرو كلذلو « ةحلصملاب
 . ىأرلاب داهجالا نم جاهملا كلذ نيدهحمل
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 نبارمج ءالؤه سأر ىلعو « ةحلصملا قيرط نع دبتجا نم ةباحصلا دجوو
 ةعامجلا لتقف « اهماذ ىف ةحلصملاب ةياحصلا نم رثكهعم ىنفأو ىفأ دقو « باطلا

 لاقو « ةحاصملا هيف اوظحال عانصلا نيمضتو « ةحاصملا هيف اوظحال دحاولاب
 . « كلذ الإ سانلا حلصيال» : عانصلا نيمضت نأش.-ى هنع هللا ىفر ىلع

 نع دهجب ناك ةلودلا نوئش ةرادإ ى هنع هللا ىضر رمع نأ ظحول دقو ل ١م

 صنال اهف سايقلا ىلإ هجتي نأب ءاضتقلا رمأي ناك نكلو «هيف صن الابف ةحلصملاقيرط
 مهفلا ١ :ىرعشألا ىموم ىلأ ىلإ هباتك رخخآ ىف لوقي وهف «ةنس وأ هللا باتك نم هيف

 لاثمآلاو ءايشألا فرعا «.ةنس الو باتك ىف سيل امم كردص ىف جلجلت ايف مهفلا

 ًاصن ىضاقلا دجم ال امدنع هنأ ق حيرص صنلا اذه نإف « كلذ دنع رومألا - سقو

 . هيلع سيقيو ؛ ىعرش صن هيف نوكي امم عوضوملا هيبش فرعي ًايعرش

 عضوم ريغ ىف ةحلصملاب ذخأي ناك اذال : لاؤس ءىراقلا رطاخم لومي انهو

 نأب ءاضقلا رمأيو ءاهرومأ رييستو ةلودلاةرادإب قلعتي داهتجالا عوضوم ناك اذإ' صنلا

 نع باوجلاو ؟ ءاضقلا باتك حيرص وه اك « هزواجتيالو « سايقلاب ذخأي
 ىق ةحلصملا ةماقإو داسفلا عفدو ةحلصملا ىلع موقت ةلودلا نوئش ةرادإ نأ كلذ

 : دسافلا ىلاولا نأث ى ىلاعتو هناحبس لاق اذلو « ىناثلا كلذ ةفلاغو « لوألا

 وهو « هبلق ىف ام ىلع هللا دهشيو ءايندلا ةايخلا ىف هلوق كبجعي نم سائلا نمو »

 هللاو لستلاو ثرحلا كلبمو ء'ابيف دسفيل ضرآلا ىف ىعس ىلوت اذإو 8 .ماصنلا ذلأ

 ١ «داهملا سئبكو مهج هبسحف مثإلاب ةزعلا هتذخأ هللا قتا هل ليق اذإو ه داسفلا بحال

 « مولظملاملاظلا نم فاصتناللو « موصحللا نيب ةلادعلل ييقحت هنإف ءاضقلا امأو

 ءاضقلاو « تباث ماظنب ديقتي نأ دب الف © هنم بوصغملل بصاغلا نم قوقيلا درو

 نوكي نأ نم مالسإلا ىف دب ال ناكف « دودحلا مرتو نيناوقلا هل نست ايندلا لك ف

 هفعسيو امهف ًآحيرص مكحلا دجي ل نإف « طق امهنع قلطنم ريغ ةنسلاو باتكلاب ًاديق»

 هنأب مك ىح فاصوألا ضعب ق هيلع صوصنملا كراشي ام هايشألا نم فرغت

 لك ف ءاضقلا ريسي امك « مئاق صن ىلع لمحلاب وأ « مئاق صنب هؤاضق نوكيو « هلثم.

 هنع هللا ىضر رمع نإف كللذلو « هل طباض ال ًاطرف ءاضقلا رمأ نوكي ال ىتح « نمز

 « صوصتنلاب ءاضقلادييقت نم دب ال ناكف « ةعبتم ةنس ءاضقلا ) : هلوقب ةباتك ردص
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 روصقم. ىضاقلا نم داهجالا بابو « صوصنلا مهف قرط نم ةقيرط سايقلاو

 . كلذ ىلع
 -نيذلاف « هب ذحألا رادقم أ ءاوم اونوكي مل ئأرلاب مهذخأ عم 0 مهنأوات 14

 نم ًاصن اودجي م اذإ اوفقوتي نأ مهنكمم ال « ًارارطضا دابتجالا ىلإ نوري اوناك

 رومألا جلاعيو « ةلودلا نوئش ريدي وهو هنع هللا ىضر رمعف «٠ ثيدحلا وأ نآرقلا
 « ةلودلا ف لمعلا بالود فقيال ىح « ىأرلا نع عنتم و فقوتي نأ هنكمال اهنابإ ىف
 . ليجأت ريغ نم اهجالعي بلاطم وهو « ثادحأ نم دج ام جالعو

 « هدنع نم ىأر ااءادبإ ىف فقوتي الو «ثيدحتلا ق فقوتي ناك نم ةباحصلا نمو
 ةنم أطخلاف ٠ همهف ىف اع ناك نإو نيدلا نب دقف مهْنلا قداص ناك نإ هنأل

 يبس 0 2 هفقوتو «© نيدلا رهوج سغ ءىش الو « هيلع ةدئاع هتيغمو

 ١ ىبنلا لاق دقو ؛« هلقي ملام هام ها لوسر ىلإ بسني نأ نم هتيشخ

 ا نيصح نب نارمع نأ ىوريو « رانلا نم هدعقن أوبتيلف « ًادمعتم ىلع

 نيعباتتم نيموي 0 هللا لوسر نع تئثدحل تئش ول يلأ ىرأل تنك نإ هللاو»

 "ع تعمس امك اوعمس ملط هللا لوسر باعصأ نم الاجر نأ كلذ نع ىنأطبأ نكلو

 هبشي نأ ىشخأو « نولوقي امك ىهام ثيداحأ نوثدحتيو « تدهش امك اودهشو

 . « مهل هبش امك ىل

 :لاقو « ةدعر هلطسا « لي هلل لرصر ٠ لاق : لاق اذإف « كب هللا لوسر لاق

 . اذ ومن وأ اذكه

 م مهرظن ىف ديدش قيض هيف امهالك « نيجرح نيب اوناك ةباحصلا نأ قحلاو

 :نع ثيدحتلا نم اورثكي نأ نيجرحلا دحأ : : نيدلا اذه ىلع مجبتلا نوشخم مهمأل

 .هذه ىف مهو 2 يلي هلاوقأ نم تاعقاولا رثكأ ماكحأ اوفرعي ىكل ؛ « علي هللا لوسر
 ايف ممارآب اوتفي نأ نيج رحلا قاثو « هلي هللا لوسر ىلع بذكلا نوشخم لالا

 3 مهئارآب مرحتلاو ليلحتلا ىلع مجهم كلاذ قو « هلع ىنلا نع رثأ هيف فرعي مل

 . مهلاوقأب ةحابإلاو عنملاو
 نكي ملام « هسفن ىلإ لوقلا بسني نأ راتخا نم ملي هللا لوسر بامصأ نمو
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 4 نينثا نم'الإ ثيدحلا ليقيال رثكب وبأ ناك دقف « رثكأف نانثا هملعي حضاو ثيدح

 . هلئاق فالحتسا دعب الإ ثيدحلا لبقيال بلاط ىبأ نب ىلع ناكو

 <« مهسفنأ ىلإ لوقلا نوبسني اوناك ىرحألاب وأ « مهئارآب ءالؤه ءاتفإ رثك كلذبو
 .نإف « ىلأرب اذه لرقأ» : ةيواتف ىدحإ ى دوعسم نب هللا دبع كلذ ىف لاق دقلو

 4 تائيرب هنم هلوسرو هللاو « ناطيشلا نمو ىنف أطخ نكي نإو « هللا نف اباوص نكي
 اذه م : ايتفلا بقع هبئاك بتكف « ةلأسم ىف هللا ىضر باطخلا نب رمع ىبفأ دقو
 اباوص كي ناف رمع ىأر اذه « تلق امسئب » : رمع لاقف « رمع ىأرو هللا ىأر ام

 .عرمم نأ أاطخضشلي نإو « هللا نث

 هبجب لب « ةسصلات ةيلقع ءارآ اهريتعن نأ نكمم ال ةبادصلا ءارآ نأو
 ةرثكب اوربتشا نيذلا نأ كاذ . كلي لوسرلا هقف نم ةسبتقم مهعءارآ نأ ررقن نأ
 « رمعو « ركب ىلأك « هِي هللا لوسر عم مهتبحض تلاط نمم اوناكيأر لاب ءاتفإلا

 .«ةباحصلا ءاهفف نم مه ريغو تباث نب ديزو «دوعسم نب هللاذبعو « ىلعو « نامثعو
 ةلوط عم .بسانتت ال لي هللا لوسر نع مهتياور تناك ءالؤه نأ ظحالي هنأو

 نع لقنلاب اهرتكأ وأ مهؤارآ نوكت نأ دب الف « هلي لوسرلل مهتسزالمو مهب
 مهلقن ىف نوكي نأ ةيششا « نولوقي ام لي هيلإ 'اوبسني ملا مبلكلو ٠ هتَِي ىنلا
 نع مالكلا دنع :نايبلأ نم ليلقي كللذ 'نيبئسو < ةركفلا' وأ « ةرابعلا ىف فيرحن

 هيف لب « ًايأر هلك سيل مهمأر نأ انه هررقت ىذلاو « نيعباتلا رصع ىف دابتجالا

 هبشي وأ « لقي مل ام هيلع اولوقتي نأ ةيشخ كل هيلإ هوبسني مل نكلو ريثكلا لقنلا
 . هيلإ لوقلا ةبسن ف .مهملع

 : نيأطح ححصن نأ" نم انه دب الو

 .هتعيث ىذلا ثيدحلا نوكرتي اوناك ةباحصلا نأ مهف سانلا ضعب نأ - امملوأ

 كري ناك هنأهيلع اوعدا لب ؛ رمع ىلع كلذ اوعدا دقو « مهئارآب نوتفيو « هتحص
 هكللذو « ةحلصملاب لخأ وأ « هيأر ىلع كلذ ىف ادمتعم م.ركلا نآرقلا صوصن ضعب

 0 مهئارآل ًاصن ةباحصلا ند دحأ كرت اق « قئاقحلا اوصحمم مل نم هيف عقو أطخ

 ايف نكي ملام ذخألاب ةباحصلا ىتفي ناك ىتلا حلاصملا نأو « اهنوري .ةحلصمل وأ

 صامل امياس امهفو « صوصنلل ًانسح ًاقيبطت تناك لب « ًاصن ضراعي ام طق



 - ؟؟/ااح

 ةلثمألا ىلإ عجراو « اهصوصن نم صن ىأل ةفااخع الو + فارحنا نيغ نم ةعيرشلا

 نم ةررقملا لوصألا نم لصأ ىلإ عجرت املأ دجاو تير الب كنإف ٠ امتوقوسي ىل
 ىضارأ ةلأسم كل انركذ دقو « اهصوصن نم زج صن ىأل ةفلاغ ريغ

 فلاش هتع هللا ىضر رمع نأ اهف اوعدا ىلا لئاسملا نم ىهو « قارعلا داوس

 مممنغ امنأ اوملعاو » : ميركلا صنلل بئاص مهف هنأ انيأر دقف « ةحلصملل صنلا

 « ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىنرقلا ىذلو « لوسرللو هسمخدتل نأف ءىش نه

 . ىلا ضرألا صنلا كلذ لمشيالو «مغت ىلا تالوقنملا ف دراو صنلا نأ مهن دقق

 نم هلوسر ىلع هللا ءافأ ام ) : مركلا ارقلا ىف حيرص صنب هيأر تبثو ؛« حتفت

 . « ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىرقلا ىذلو لوسرللو هللف ىرقلا لهأ

 هي الإ اوتفي ملو ؟ رثألاب اوكسمت نيذلا نا لاق نيينوناقلا ضعب نأ نيأطخلا ىلاثو

 نيكسمتم ريغو نوددجم ىأرلا لهأ نأو « ديلاقتلاب كسّملا لهأ نم نوظفاحم
 نيدلاب كسسمتم نيقيرفلا الكنأل « .ىملعلا قيقحتلا نع ديعب لوق كلذو «.ديلاقتلاب
 نم صن هب درو ام ريغباوتمي نأ نع نع اوققوت مهم اميرف نأ « ةيمالسإلا صوصناابو

 قيرفلا اذهو ع مهتارآ نم وه ام عراشلا ىلإ اويسني نأ نع موسفنأل اميز عرالا

 مل لو « رومألا ىف تبلا ىلإ مهرطضي امم ةلودلا نوئشو مكحلاب اورهتخم مل نم
 ضوملا نع مهعانتماو 3 ءاتفإلا نع مهفقوت ق ررض ةمن نكي لو « اصن اودجب

 . ههوجو فرعتو ىأرلا يف

 ى تبيو هيأرب دهجي نأ دبال ناكف + مكحلاب هرثكأ ىلتبا دقف رخآلا قيرفلا امأو

 دجب ل اذإ سانلا حالصإب قلعتي ًارمأ ةفيلحللا لم. نأ لوقعملا نم سيلو « رومألا
 ظ حالصإلاهساسأ مكتملاو «' داسفلا ىلإ كلذ ىدؤيو « فقي رومألا ريس نإف « اصن

 ىلا « ةماعلا ةيعرشلا دصاقملا ىلإ هاجتالا ناك دجوت مل نإف «٠ صوصنلا ىف وهو

 ٠ صوصتنلا ةعومجم اه ري رقت ىلع رفاضتت

 اوبذكي نأ نم مهسفنأ ىلع نوشنم اوناك ىأرلا لهأ نم مكدلاب اولي مل نيذلاو
 ىلع نيجراخ ريغ نوتفي اوناكف . طقف لقنلا ىلإ اوهجتا اذإ ْعبكَم هلا لوسر ىلع

 ثاك نإف « مهسفنأ ىلإ نوبسني لب « هيلإ اوبسني نأ ريغ نم لوسرلا نم هومهفام

 ىلاعت هللا قيفوت نُف اياوص ناك نإو 04 مهنف أطخ
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 :نيصيرح اوناك مهنا رآب اودهجا نيذلا ةباحصلا نأ انه ررقن نأ بجي هنأو -
 « اهلصأ ىلإ اوعجري نأ ريغ نم اهماذل عبتت « ةعبته ائاس مهؤارآ نوكت نأ لع

 « هنع هللا ىضر رمع مامإلا كلذب جرص دقل لب « قنتعي انيد ءارآلا كلت نوكت الأو
 ناك ىأرلا نإ سانلا اهمأ اي : ًاريخ مالسإلا نع هازجو هنع هللا ىضر لاق دّقف
 نظلا انم وه امثإو « هيري ناك ىلاعت هللا نأل ًابيصم قلم هللا لوسر نم

 أطخخ اولعجت ال ؛ هلوسرو هللا هئس ام ةنسلا ) : هنع هللا ىضر لوقيو ©« فلكتلاو
 . « ةمألل ةنس ىأرلا

 .ججر نظ اهمأ ىلع الإ نورظني اوناك مهتارآب نودبتجم اوناك نيذلا ءالؤهف
 كلذ دعب دجنسنكلو « اهتاذل عبتت نأ حصي أدلذ باوصلاو طنا ليقت ىهو « مهدنع
 اهنفعب اوقفاو اهضعب اوقلاخش نإو « اهوفلاخ 2 ؛ اهوررق ءاهقفلا رثكأ نأ
 مهضعب اوفلاخ نإو « مهعومجم ق ةياحصلا كاوقأ نعإ نوجرخم الف « رخآلا
 . رخخآ ضعبل عابتايف

 : ةباحصلا ديع ق ةيهقفلا رداصملا

 « باتكلا : ةئالث ةباحصلا دنع تناك رداصملا نأ قبسامم نبني - 8
 . هيعشب ىأرلاو . ةنسلاو

 راغص ضعب ناكاذإو « اهلمج ىق « تعمجو تنؤد دق ةنسلا نكت ملو
 تبث دقف صاعلا نب ورمع نب هللا دبعك « ويلي ىنلا دهع ى اهتكي لخخأ دق ةباحصلا
 نيبو اهْنيب سبللا نمأ امدنع ةوبنلا رصع رخآ ىف ةباتكلاب هل نذأ دق دق دلي ىنلا نأ
 . مركلا كآرقل

 نلعت مل مهدنع تاركذم ناك « هريغو ورمع نب هللا دبع هبتك ام نكلو

 نأ ىلع ؛ ٍكلذب حمسيل هنع هللا ىضر رمع مامإلا ناكامو « سانلا ىلع أرقي نودمك

 . انؤدم نوكي نأ ةجءرد غلبي مل بوتكملا كلذ

 لوقع هتعوام ىلع ابياور ق”نودمتعي اوناك عومجم ةنسلل نودم دوجو مدعلو

 « ثيدح مهلإ لقني امدنع قدصلا نورحتي اوناكو « مهرودص هتطفحو لاجرلا
 تناكو مهيب اه اهف الودع ًاعيمج أوناك دقو « تبثتلا قرط نم نوريامع نوتبثتي اوناكف

 دهش اذإ الإ ثيدحلا البقي الأ امبنع هللا ىضر .رمعو ركب ىلأ نيخيشلا ةقيرط
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 « ثيدحلا ىوري نم فلم هنع هللا ىضر ىلع ناكو ء«نانثا مثلي لوسرلا نع هعامسب

 . هقدص ىلإ نئمطي ىكل
 : مهدابجا قرط
 دودح ى دبجي ناك نع انيب امك مهن « هداهجا قرط تفلتخا دقو 5 9

 هجوأو ( ًاصن دجي مل نإ ىأرلاب دهجل ناك نم مبنمو « امهودعي ال ةنسلاو باتكلا

 دهجي ناك نم مهنمو دوعسم نب هللا دبعك سايقلاب دهجم ناك نم مبف « ةفلتمم ىأرلا

 . صنلا عمضوم ريغ ىف ةحاصملاب

 نوكت انايحأ مهءارآ نإف, « ءاتفإلا عئاقول ةبسنلاب امأ : مهريكفتل ةبسنلاب اند

 بيجيف « ةيئزج ةثداحم مكح نع مهدحأ لأسي 3 زج ىأرلا عوضوم نأل ةيداحأ

 خألو « ةباجنإلا ىف هريغ هكراشي مل هنأل ٠ رجب ىداحأ اذه ىف هيأرو « ايحاص

 . هوجولا لك نم ايصخش نوكي دقو « زج لاؤسلا عوضوم

 قلعتي عوضوم ق لب « ىصخش ريغ عوضوم ىف دابتجالا نوكي انايحأو
 صا عامتجاوأ « ماع عامجا ى نوكيو « ةماع ةدعاق ريرةتهيف نوكي وأ ةفاكلاه

 مهنع ىلاعتو كرايث هللا ناوضر نيدشارلا .ءافلخلإ نأل كلذو «.ةباحصلا ءاهتفي

 مهوراشتساوةباحصلا اوعمج ةمألا ماظن ىف رثأ هل ةلودلا رومأ نم رمأ دجم املك اوناك

 . مهعاج هرقترمأ ىلإ نوبتني مث « ىأرلا نولدابتيف « هيف

 ىروشلاو « ةصاخلا ىروشلا « ىروشلا نم ناعونهنع هللا ىضر .رمعل ناك دقلو

 نيرجاهملا نم ةباحصلا ةيلع نم ىأرلا ىوذل نوكت ةصامللا هاروشو . ةماعلا

 هوجو ىلإ جاتحت ىلا ةلودلا رومأ َْق مه رشتسي ءالؤهو « نقباسلا راصنألاو

 . اهاربك نم تناك مأ ةلودلا رومأ ئرغص نم تناكأ ءاوس ؛ ةنلتغا رظنلا

 ةريطخلا رومألا قو . نيعمجأ ةنيدملا لهأل نوكت اهنإف ةماعلا ىروشلا امأو

 نم اهنأ ىلع ؛ ةمألا لبقتسم ريست ةماع ةدعاق ررقت ىتلا « ةلودلا رومأ نم

 ش . ةتباثلا تاررتملا

 قاض اذإو ؛ عماجلا دجسملا ىف ةنيدملا لهأ عمج عونلا اذه نم رمأ دج اذإف

 كلذ نمو « هيف اوشقانتو ريطخلا رمألا مبلع ضرعو ؛ ةنيدملا جراخن مهعمجب مهم



 ؛ مهنيب اهمسق ةازغلا ىأر نم ناك دقف « قارعلا داوس :.ضرأ ىف مهتراشتسا
 و ابملع مهم يأ تناك نيذلا اهلهأ ىديأ ىف .كرتت نأو « اهتمسق مدعرمع ىأر نمو

 ىلإ يذلا تاو « ةلالث وأ نيموي اوشقانت دقو « لبق نم كلذ ىلإ انرشأ دقو
 "لهأ نه هلوسر ىلع هللا ءافأ امو : للاعت هلوق مل قاس امدنع رمع ةقفاوع

 . « ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىذلو لوسرللو هللف ىرقلا

 « سيلكورب دهع ىف انيثأ ناكس نوبشي اذه ىف ةئيدملا ناكس ناك دقو
 . ةلودلا نوئفش ىف ىأر هل ةئيدملا هذه لهأ نم صخش لك ناك ذإ

 ىأرلا نم ىوقأ نوكي نوعمتخم ا هيلع قفاويو عامجا ىف نوكي ىذلا ىأرلا نإو
 رظنلا هجوأ لدابتو « هيحاون ىلك نم عوضوملل ةسارد ةجيثن نوكي هنأل « ىداحألا
 + ةلودلا نوئش هاضتقم ىلع ريست ىذااوه ىعامجلا ىأرلا اذه ناك كلذلو « ةفلتخما

  ىعامهللا ىأرلا كلذ اومسو نيدبتحماونيعباتلاو ةباحصلا اوفلخ نيذلا ءاجم دقلو
 © باتكلا : ةعبرأ مهدنع رداصملا هب تراصو ؛ ًاعبار ًاردصم هودعو « اعامجمإ

 . ىأرلاو 3 عامجإلاو « ةنسلاو

 ٠ مهئارآو مهدابتجا ىف نوفلتخم اوناك ةباحصلا نأ قبس ام نيبت دقو «

 كلذو اعامجإ .كلذ نوكيف « هيلع نورشتسي ىأر لإ ةشقانملا لعب بوبني دقو

 ةماعلا لئاسملا ق نوكيام رك .

 . مهنالتخا رمتسي دقو
 ؛ نيمسق ىلإ مهفالتخا بابسأ مسقن نأ حصيو

 نيرنعمهلامحا ببسب صنلا مهف ىف مهفالتخاك ء صوصناا لوح فالتخا  |هدحأ
 نصبرتي تاقلطملاو » : ىلاعت هلوق ىف ءورقلا ظفل لولدم ىف اوفلتخا اك ءرثكأ وأ

 : نيينعم ىلع قلطي ءرقلا ظفل نإف « ءورق ةثالث نبسفنأب
 . ةأرملا دنع نيضيحلا نيب نوكي ىذلا رهطلا هب داري دق هنأ  اهدحأ

 . اهسفن ةضيحلا هب داري دق هنأ - امهناثو

 « ةضيحلا .هب داري هنأ امهنع هللا ىضر رمغو دوعسم نب هللا دبع مهف دقو

 مهتو. . .تاضيح ثالث ةيئألا ٠ نم مهعبتا نهو ءالؤه دنع ةقلطملا ةدع تناك كلذلو

 ( بهاذملا خيرات 15 م (



 « ةضيحلاو ةضيحلا نيب نوكي ىذلارهطلا صنلا اذهىف ءرقلا نم داري هنأ تباث نب دير

 . راهطأ ةثالث ةقلطملا ةدع نوكت كلذ ىلعو

 مهفالتخشاك « اهرهاوظ ضراعت وه صوصتنلا لوح مهفالتخا ببس نوكي دقو

 نأ ىأرلا ىداب ودبي دق ناصن اسف دوو دقف « اهجوز اهنع قوتملا لماحلا ةدع ىف

 « نهلمح نعضي نأ نهلجألامحألا تالوأو » ىلاعت هلوق اه ناصنلاو « اضراعت امبْيب

 رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصيرتي اجاوزأ نورديو مكنم نوفوتي نيذلاو » : ىلاعت هلوقو
 اهبنع قوتملا لاخلا لمشت ابنأ اهنم دافتسي اهظفل مومعب ىلوألا ةيالاف « ًارشعو

 اهلع ىفوتملا لمشت اهْنأ اهصن مومع نم دافتسي ةيئاثلا ةيالاو . ةقلطملاو . اهجوز
 اهجوز اهلع قوتملا لماحلا تناكف « لماح ريغ وأ الماح تناك ءاوس « اهجوز

 نب هللا ديع لاقف « ةباحصلا فلتخا كلذلو « امبنب ضراعتلا ودبي نابصن:اهرواعتي
 : ىلاعت هلوق نم جرخأ « نهاجأ لامحألا تالوأو ٠» : ىلاعت هلوق نإ : دوعشم

 اهجوز اهنع قوتملا لماحلاةدع نوكتف «. لماحلا « مكن٠ نوفوتي نيذلاو»
 « نيصنلا لمعأ ههجو هللا مرك ىلع مامإلاو « لوألا صنلا ىصتقم لمهسا عضو

 نع ةدملا لقت الأ طرشب لمحلا عضو ىه اهجوز اهنع قوتملا لماحلا ةدع ريتعاف

 ةعبرأ وأ لمحلا عضو . نيلجألا دعبأب 'دتعت ابنأ ىأ ؛ مايأ“ ةرشعو زهشأ ةعبرأ

 : مايأ ةرشعو ربشأ

 مهم دحاو ىنفي نأب ةياورلا ببسب نوكي ام صوصنلا لوح مهفالتخا نمو
 هنأل ثيدحلاب رخخآالا ىقيو © ثيدح عوضوملا ق هدنع حصي مل هنأل « هيأرب

 . ©0هدنع حص

 . باب هنإف « ىأرلا ببسب مهفالتخا فالتخالا بابسأ نم - ىتاثلا مسقلاو

 نأ رهظيو رخألا ىريال ام ىري دقو « هركف هاجناو هرظن دبجم لكلو « عساو

 . كلذ اهؤشنم ناك تافالتحالا ةريك

 ذالتشا كلذ نمو . مهراظنأ اهف تفلتخلا دق ةرشك لئاسم تيور دقو

 ديلا نأركب ىبأ ىأر ناك دقف « تاوخألاو ةوخإلا عم بألا ىنأ ؛ دجلا ثاريم ىف

 عيرشتلا خيرات باتكو ١84 «٠ ص ١ ب مقلا نبال نيعقوملا مالعأ باتك ىانه عجار (1)
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 « اعيش بألا عم نوثريأل اك «٠ « ًائيش هدوجو عم نوئري الف ؛ ثارملا نم مهجحم

 ُ ةباحصلا لأ ىح رمع لقوتدقو « هنع هللا ضر ةفينح وبأ ذخأ ىأرلا اذبمو

 ثلاث ريصي ىح 2 ةوسمخإلا بجحت الو خأ بيصن ىطعي هنأب تباث نب .ديز أت

 كلذلو « ثلثلا نع لقي الأ طرشب . ثارملا ىف خأ بيصن ذخأي هنأ ىأ «
 دحنأي هنأ بلاط ىبأ نب ؛ ىلع لاقو « ضئارفلا باتك نم هعضوم اق نيم ليصفف

 . سدسلا نع هبيصن لقي الأ طرشب خأك

 ىغراتلا قايسلا نم رهظيو « تباث نب ديز ىأرب ءاهقنلا روهمج ذخأ دقو
 . هراتتا دق هنع هللا ىضر رمع نأ

 ةباحصلا ءاهقف نأل « صالخإلا هدئار عورفلا ىف ةباحصلا دابتجا ناك دقلو
 باوصلا نوبلطيو ؛نرتفي ايف ةيئيدلا ةقيقحللا نوبلطي اوناكف ؛ نينمؤملا ةوفص اوناك

 . نركي ىنأ

 مهدعب نم لايجألا .اودافأ دق مهفلا ىف فالتخالاو دابتجالا اذهب مهنأو

 : نيتيحان ف

 بلاط قفالتخالا نأ اوئيبو « داهتجالل ميرقلا قيرطلا سانلل اونس مهمأ  امهالوأ
 « ماهفألاو لوقعلا ذحشي هنكلو ؛ ةدحولا ىف رثؤيال صالخإلا هدئار ماد ام ةقيقحلا

 , ههوجو لك نم رمألا سردي نمل نيبملا قحلا ىلإ لصويو

 « دومجلا نع ىبذتو ثحبلا نع ضزحمت هقفلا ف ةيرثم ةكرت اوكرت مهنأ - امبّتيناث
 .مهدعي نم داهجالا اودافأ دق مهفالتخاو مهقافو ىف مهنأو « ريسيتلا باب حتتفتو
 . ةليلج دئاوق

 ةمحر ناك مهفالتخا :نأ ؛ ماصتعالا » هباتك ىف ىري ىطاشلا مامإلا نإ لب
 فالتخاب هللا عفن دقل» : لاق هنأ دمحم نب مساقلا نع ىور : هيف ءاج دقف « ةمألاب
 ىأر هنأل الإ « مينم لجر ملعب ل لماعلا لمعي ال ٠ لمعلا ىف ملي هللا لوسر باوصأ

 مساقلاو زيزعلا دبع نب رمع عمتجا ؛ لاق ءاجر نب ةرمض نعو « ةعس ى هنأ
 هيف فلا ءىشلاب ءىجب رمع لعجف .« ثيدحلا ناركاذتي العجف « دمحم نبا

 قرسي اف « لعفت ال : رمع لاقف « هيفنيبتي ىبح« كلذ هيلع قشي مساقلاو «٠ مساقلا

 لوق ىبجعأ دقل : لاقف ًاضيأ مساقلا نع بهو نبا ىورو « معتلا رمح مهفالتخاب
 ناك ول هنأل « نوفلتخم ال مكي هللا لوسر باعصأ نأ بحأ ام: زيزعلا دبع نب رمع
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 لوقب لجر ذخأ ولف + مبم ىدعقي ةمئأ مهنأو « قيض ىف سانلا ناكل ً؟دجاو الرق
 فاليتشالا زاوجو « دابتجالا سانلل اوحتف مهنأ اذه .ىبعمو ؛ ةنس ناكإ . مهدحبأ

 دوجوبةمآلا ىلع ىلعت هللا عسوف « قيمض ف نودهنلا ناكل هوحتفي ل ول مهنأل هيف

 ("'( ةمحرلاهذهى لوخدلل ةمألل ًاحتف ناكف « مبف ىعورفلا فالحلا

 هللا لوسر نع, روثأملا ىلإ تفيضأ ةيهقف ةعومجم ةباحصلا نع رثأ دقلو - ١

 ىمسي هلي هللا لوسرل. بسني ناك امو « ةنسلا ىمسي امهعومجم ناكو « هل

 ناكو « ةئسلا نم اهانعم ىف صخأ ثيدحلا ةملك نوكت.كلذ ىلعو « ثيدخلا

 نب رمج نِإف « دسعب نم ىئالسإلا عيرشتلا خيرات ى رابتعا ةباحصلا لاوقأل
 « اعبتم انوناق سانلل نوكتف .اهعمجم نأ دارأو «٠ ةجحس اهريتعي ناك زيزعلا دبع

 . هعابتا ىلع سائلا لمحيل « ةيمالسإلا ماقألا ىلإ هلسري

 روصنملا رفعج ىبأ ىلع حرتقا امدنع « اذه عفقملانب هللا دبع ةلاسرتنمضت دقلو

 اوقفتا ام« ةباحصلا لاوقأ نم آراتمم كلذ نوكيو « هب مكحت انوناق ةلودلا لعجم نأ

 .:سانلل حلصأ نوكي ام مهلاوقأ نم راتخم هيف اوفلتخنا امو « هب لخؤي هيلع

 نودي نأ كلام مامإلا نم بلط :امدنع هسفن رفعج وبأ جاهملا كلذ :جبم دقلو

 « بلط امل ةرجحلا راد مامإ تاجتتساو © اعبتم انوناق هنم .لغيل ةنسلا نم رؤثأملا

 « ةنيدملا تايورم عمج هنآل « انوناق لختي نأ نع مامإلا بغر ىدهملا دهع ىف مت الو

 ناك نإو « ةيمالسإلا مللاقألا ىف. ةباحصلا قرفت امدنع ىرشأ نس سانلا قبس دقو

 . ًاددع رفوأ ةنيدملاب

 دابجالاو اهعابتا بج ةجحح ةباحصلا لاوقأ ريتعا دقف رمألا نم نكي امهمو

 ١ . ىلاعت هللا ءاش نإ نيبنس ام ىلع  اهقاطن يف

 ع ١١ نص 4 ج ىطاشلا ماستمالا عجار )١(



 نيحباتلا صعق هقفلا
 ”ممركلا نآرقلا ةيمستي نيعباتلا اومسو « مهذيمالت ةياحصلا ىلع جرخم 7

 ,مهوعبتا نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلاو ٠ : ةناحبس لاق ذإ « مهل
 . فرش هقوف سيل فرش كلذو « ممل ىلاعت هللا ةيمست ىهف « ناسحاب

 « ىهقفلا داجالا نم ةورثو ةياورلا نم ةورث اودجوف نوعباتلا ءاج دقلو
 : ' نالمع محل ناكف

 2 جلي هللا لوسر ثيداحأ نم ىورملا اوعمجف « نيتورثلا نيتاه عمج  امملوأ

 يباحصل اذينلت ناك ىعبات لك نأ اذه لبس دقو « مهداهتجاو ةباحصلا لازقأ اوعمو
 جرحت رمع نب هللا دبعف ليمالتهلناك نمةباخصلان مو . مهدعب نمىلإ هملغلةني رثكأ وأ
 ناكو مهريغو هنبأ ملاسو هالوم عقانو « بيسملا نب ديعس مهم « نو ريثك هيلع

 حلو « ىلاوملا نم اوناك ذيمالتلا ءالؤه رثكأو « هملع لقنب صتمم نم امص لكل
 نع ىلتلا ىف ةباحصلا ماقمو ةذملتلا هذه ىضتقمع نرعباتلا ناكو « برعلا نم اونوكي

 . ةجح مهاوقأ نورعتعي هللا لوسر

 صن هيف سيلو « هيف ىأر ةباحصلا نع فرعي ملايف اودهنجم نأ - نيلمعلا ثاثو
 نع جرفغالو ىواتفو ثيداحنأ نم نرلقنيام ءارو داهجا مهل ناكف « ةئنس وأ نآرق نم

 .٠ مه.لعي اوءاج نمو 3 مه هوععر ىذلا ةباحصلا جاهم

 قرفت دقف «ةلبم يلي هللا لوسر ثيداحأ عمج ىف مهمديأ نبب ةمهملا نكت ملو

 هل ماشلا لختا نم مهْنمو « ًاماقم قارعلا لما نم مهنمف « ةيمالسإلا ملاقألا قى ةباحصلا

 ىعبات لك نأ مهلع رمألا لبس نكلو « كلذ ءارو ام ىلإ بهذ نم مبمو « ًارقتسم

 داع ىومألا رصعلا لوأ ىف هنأو « مبم ىلا نيذلا ةباحصلا نع ةياورلا ف رصتقا

 «تأدتبااك' «رونلا قرشمةنيدملاتداعو« اممأإ ةنيدملا نم اولقتنا نيذلا ةباحصلا رثكأ

 .: نيعباتلا رثكأو ةباحصلا لع قثينا اهنف

 رثكأ مهةنيدملا نم اوجرخ نيذلا نكي مل ىومألارصعلا لبق ىتح هنأ ةقيقحلا فو
 هنع هللا ىغر باطحللا نب رمع نيئمؤملا ريمأ نأ كلذ « لقألا ةوناك لب « ًاددع
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 بابسألو « الوأ مهمأرب عفتنيل اهم مهجرْخم ملو « ةنيدملا ىف ةباحصلا رابك زجتحا
 ةفالعلتا تل 7 ال نكلو  ًايناث هجو لك أ ىلع رومألا ريبدتو ةسايسلا نسحم قلعتت

 راكأ نكي ملو « ميضعب جرخف « جورحملاب مهذذأ نافع نب نامع نيروتلا ىذ ىلإ
 دهع ىف جرحي دق نوكي نم الإ ةباحصلا رابك نمالو « ءاهقفلا نم اوجءرخ نيذلا

 يرعشألا قوم ىنأو « دوغسم نب هللا ديعك « هنم نذإب هنع هللا ىضر رمع مامإلا

 امهريغو

 نب هللا ديعكمهملع اورشن نيذلا ذيمالتلا ةركب ةباحصلا عمج رهنشا دق هنإو

 مهريغو تباث نب دبزو « قورافلا هيبأو « رمح نب هللا دبعو « قارعلاب دوعسم

 : ماقملا اذه ىف مقلا نبا لاق دقلو « ةنيدملاب

 نب ديز باعصأو « دوعسم نبا باعصأ نع ةمألا ىف ارشتنا هقفلاو نيدلاو »
 قارعلا لهأ امأو « سابع نب هللا دبع بامصأو « رمع نب هللا دبع باعضأو تباث

 6« دوعسم نب هللا دبع بارنصأ نع مهملعف

 شاع نم ةعاجسو ربع نبا نأ ليق دق : لاق هنأ ريرج نبا نع مقلا نبا لقنيو
 تباث نب دبز ٍبهذمع نرتفي اوناك امتإ متلي هللا لوسر باعصأ نم ةئيدملاب هدعب
 , 00! هلالوسر نءهيف اوظفح اونوكي , ملام هنع اوذخأ اوناكامو

 هقفلاو ىوتفلل !وصصخت نيذلا نم ًاضعب دعي امتإ مقلا نبا مامإلا نأ كشالو
 ىللعك لوألا ماقملا مهن ”ارآأل « مهرغ نوريثك ةباحصلا نمف الإو « ةباحصلا نم

 مرير مع نيمؤللاريمأب د كيهانو « نننمؤملا مأ ةشئاعو ٠ ههجبو هللا مرك بلاط ىبأ نبا

 هللا ديعف ؛ رمع هقف نووري اوناك ةعبرألا ءالؤه ضعب نأو « هنع هللا ىفر باطلا
 نوعزني اوناك امه ريغو « دوعسم نيأو « تباث نب ديزو « ههنقف ىوري ناك هنيا

 . هئارآو هتيضقأ نم ريثك ىف هنوكراشيو « رمت سوق نع

 لق وتم ريغ هيأرب ىفغب ناك نم مهم © مهداهجا ْق نيعباتلا نأو “٠

 :كمتعي ام دج مل نإ « داهلجالا ىف قلطنيال نم ميمو « قاحص ىوتفالو آصن دجي مل اذإ

 رصع ف داهجالا نم ناعونلا كلذ ناك دقو 6 مركلا نآرقلا وأ 3 ةنسلا نم هيلع

 :017 ؟ 1١ صار نيمتوملا مالعأ . )١(
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 « الماك ًاحوضو نيجاهملا نيب قرافلا حضتي مل نكلو « مهنع هللا ىضر ةباحصلا

 . مثلي هللا -لوسر نع ىلتلاب نئسلاب ةباحصلا نم نيرثكلا ةفرعمل

 ةجرفلا تعستاو « حضتا دق نيجاهملا نيب قرفلا نإف نيعباتلا رصع ى امأ

 مهسأب ناكف « نيملسملا نيب تدتشا دق تناك فالحلا حير نأل كلذو « امهنيب

 نأو « نايصعلاو قوسفلاو رفكلا ظافلأب اومارتي نأ مييلع لبسو « ًاديدش مهنيب

 جراوخ ىلإ نوملسملا مسقنا دقل , فويسلا رجتشت نأو « توملا لاينب اوقشارئي

 « سانلاب لزنىذلا ءالبلاب اوضر نيذلا نونكاسلا مهف ناك مث « ةعامجلاو « ةعيشو

 مهم شو « ةنيابتم ةقرف جراودلا ناكو * ابف اوضوخم ملف « نتفلا نع اودعبو
 ةنيابتم الح اوناك ةعيشلاو « ىرخأ ءامسأو ع تادجنو « ةيضايإو ٠ ©0ةقرازأ

 مالسإلا نع هئارآب جرخخ نم مهنمو
 لوناك نم مهم ذإ «( هيف لخد دق ناك ْنِإ «

 دوم موقي نأ مهمبي الف « ةلهأ' داسفإل هيف لوخدلا اورهظأ « مالسإلا ىق ءالخد

 وأ اهناطلس وأ اهموق ةممدقلا ملم ديعتستل « هساسأ اوضقني نأ مهتمهم امتإ « نيدلا

 مىطنيف « ءايخط ةملظ ىف نوملسملا شيعي وأ «إ اهنكوش لازأ نم نورأثي لقألا ىلع
 . مهسوفن ق هللا رون

 سانلا ضعي دنع ةينيدلا ةجئرحلا تلق نأ هل ةجيتن هنأ ىلع اذه بحاص دقلو

 « نينمؤملا رابك اذه عزفأ دقل ىتح ٠ عللي هللا لوسر نع بذاكلا ثدحتلا رثكف

 تباثلا .حبحصلا. نيودتب ؛ اهقشكو تاعوضوملا هله ىلع ءاضقلل ةيهألا اوذخخأو

 اذهل ةحيحصلا ةنسلا نيودت ى هنع هللا ضر زيزعلا دبع نب رمع ركفف « فورعملا

 . احيمس اقيبطت ةيعرشلا ماكحنألا قيبطتب قلعتت ىلا بابسألا نم هريغلو « ببسلا

 , ةيوازلا تجرعناو « نيجاهملا نيب ةجرفلا تعستا هريغو اذه لجأ نم - 4

 ملع هللا ناوضر ةباحصلا نم نوقباسلا هيف راس امم عسوأ ىدم ىف قيرف لك راسو

  ةمصع امف نوريو « مهاقيرطب. كاسمتسالا ىف نوديزي ةياورلا نورثؤي نيذلا انيأرف

 « ةنسلاب ذدخألا ىف الإ ةمصعلا اودجم مل مهنإف « تدتشاو تمهدا ىلا نئفلا نم

 بيسب نوري مث « بذكلا بابسأو تلي لوسرلا ىلع بذكلا ةرثك نوري نيرخآلاو
 . اهف ةيعرشلا ماكحألا نايبب تبلا بجم هنأ ثادحألا نم دج ام

 1 . 0 زميوع نب ةدجن



 لس آل رش سس

 نم قرف رهشإو «.رثألا هقفو ىأزلا ةقف « هقفلا نم ناعون دجو كلذبو

 رثأ ءاهقف مهنأب اوربتشا نورخآو « ىأر ءاهقف مهنأب ءاهقفلا

 جاجتحالا لصأ ىف فالتخالا ساسأ سيل هنأ نم لبق نم هيلإ انرشأ ام انهرركنو

 ىأرلاب ذحتنألا رادقم ىف ساسألا لب « تتبث نإ اهم ذخألا موزلو اهوبق وأ ةئسنلاب

 لإ ىأرلاب نوذخأي ال رثألا لهأ ناك دقف « ًانايحأ هئاطلس تحن ماكحألا عيزفتو

 رطضملا صخرتي انك « هب ذخألا ىف نوصخرتي ' ظنف ةرورضفلا لاح قو ًارارطنما

 نو رثكي مهن ىأرلا لهأ امأ « لئاسملا ف نوعرفي الو « ريزتمللا محل لكأ ىف

 ىذلا 'عوضؤملا ىف ثيدح مبدل .حصي مل ماد ام « ىأرلاب لئاسملا ى ءاتفإلا نم

 ىلا تاعقاولا ماكحأ جارختساب هتسارد ىف ىتتكي ال مهضعب ناكو « هيف نودبجي

 ىمسيو < مهم ءارآي اماكحأ امل نوعضيو « ةيعقاو ريغ لئاسم نوضرفي لب ؛ عقت

 . ىريدقتلا هقفلا اذه

 لهأ رثكأو زاجحلاب مهرتكأ ثيدحلا لهأ نأ ءالعلا ضعب مالقأ ىلع ىرج  دقلو

 مه دعب قارعلا ءاهقفا كوهري اوناك ةنيدملا ءاهقف نأ كاذ ساسأو « قار ملاي ناك ىأرلا

 . كلذ نوركني قارعلا ءاهفو « مهئارآب نيدلا ىف نوتفي مهنأو « ةنسلا نع

 ةنيدملاب ناكو « هب ناك ًاضيأ ثيدحلاو « ٠قارعلاب ناك ىأرلا نأ ةقيقبلاو

 . نيرمأ ىف ناقرتفي امهنأ ديب ؛« ثيدحلا راوج «٠ ىأر

 . زاجحلا لهأ دنع هنم رثك | قارعلا لهأ دنع ىأرلا رادققم نأ 4ك : اهدحأ

 قارعلا لهأ دنع ىأرلاب داهتجالا ركأف « ىأرلاب دابجالا عون ىف : امهئاثو
 ريسي ناكف ؛ زاجحلا لهأ دنع ىأرلا امأو « سايقلا جابنم ىلع هيف نورسي .اوناك

 ءاتفإلاو قارعلا ق ةيهقفلا تاعيرفتلا ترك نأ كلذ عبت دقو « ةحلصملا جامم ىلع

 «ء انركذ امك ىريدقتلا هقفلاب ىمسي ام كلذو « ةسيقألا رابتخال « عقي مل اهف

 ققحتت ال ىهو « ةحلصملا ناك ساسألا' نأل ةنيدملاب هقفلا نم ثلا كلذ جري لو

 ٠ ريدقتلاو ضرفلا ابف ءىجب الف عئاقولا ىف الإ

 ىأرلا ءاهتقف نم نو رثك ناكو « هريغو ىبعشلا نئدحملا قارعلا ءاهقف نم ناك هنأو

 مهريغو ٠ ةفينحن ىلأ خيش 5 نايلس ىلأ نب دامو ع« ىعخنلا مهارباو « ةمقلعك
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 قر دوعسم نب هللا دبع ةباحصلا نموهمامأو « سايقلا نم نو رثكي اوناكو « رثك

 ةباحصلا رابك نم امهريغو بلاط ىلأ نب ىلع نعو « هنع مهياور رثكأف « هنع هللا

 . اليوط ًادمأ قازعلا ىف اوماقأ نيذلا

 نيذلاو ةنسلا وأ ثيدحلاب اوذخأ نيذلا نيعباتلا نم امم .ناكف ةئيدملا امأو -؟ه

 ةيهقف ةسردم ةئيدملاب تنوكتو « قارعلا ددع نم ريكأ ريثك ددع ىأرلاب اوذخأ

 ةكمب ناكو « اهصاوخ ال [هيأ ةيهقف ةسردم قارعلاب تنوكت انك « اهصاوخت امل

 لكب ةيهتف سرادم تنوكت دق هنإ.لب« اهم ةبيرق وأ قارعلا ةسردم براقت ةسردم

 ىف ىولهدلا لاق دقو . هجهانم تبعشتو هقفلا عستا كلذيو . راطقألا نم رطق

 : ةيهقفلا سشرادملا فالتخا

 مامإدلب لك ىف بصتناف « هلايح ىلع بهذم نيعباتلا ءالع نم ملاع لكل راص»

 ىمشاقلاو « ىرغزلا امهدعبو ةئيدملاب رمع نب هللا دبع نب ملاسؤ بيسملا نب ديعس لثم

 « "ةكع حابر ىلأ نب ءاطعو « ابف نمحرلا دبع ىلأ نب ةعيبرو « ديعس نب يح

 نب سوواطو « ةرصبلااب ىرصبلا نسحلاو « ةفركلاب ىبعشلاو ىعخنلا مهارباو

 مهّلع اوذخنأو « ابف اوبغرف « مهمرلع ىلإ ًادابكأ هللا أمظأف ء نميلاب ناسيك

 دنع نم مهماقيقحنو « ءاملعلا بهاذمو « مهليواقأو ةياحصلا ىواتفو « ثيدحلا

 6 ةيضقألا مهللإ تعفرو؛ مهيب لئاسملا ترادو « نوتفتسملا ابف ىتفتساو « مهسفنأ

 ف مهل ناكو « هقفلا باوبأ اوعمج امبارضأو « مهارباو بيسملا نب ديعس ناكو

 لهأ ىلإ نوبهذي هباصأو ديعس ناكو « ثلسلا نم اهوقلت لوصأ باب لك

 «( ةشئاعو ع رمخ نب هللا دبع ئواتف ميههذم لصأو « هقفلا ق سانلا تبثأ نيم رح ا

 اورظن مث « محل اسي ام كلذ“ نم اوعمجف « ةنيدملا ةاضق اياضقو سابع نباو

 تبثأ دوعسم نب هللا دبغ نأ نوري هبامصأو مههاربا ناكو ... شيتفتو رابتعا ةرظن

 ةفينح ىلأ لوقو « هللا دبع نم تبثأ دحأ لهو.» ةمقلع لاق اك « هقفلا ىف سائلا

 نم هقفأ ةمقلع تلقل ةبحصلا لضف الولو « ملس نم هقفأ مهاربإ : ىعازوألل

 نب هللا دبع ىوتف هبهذم لصأو : هللا دبع وه هللا كبعو « رمح نب نب هللا دبع

 قاضق نم هريغو حيرس اياهتقو « هاواتفو هنع هللا ىضر ىلع اياضقو « دوعسم

 عنص انك مراثآ ف عنص مث © هللا هرسيام كلذ عمم معمجف « ةفوكلا



 همن ]68 د

 لئاسم هل صلخف ء اوجءرتخ امك جرخخو ةئيدملا لهأ راثآ ىف ةنيدملا لأ

 مهظفحأ ناكو + ةنئيدملا ءاهقف ناسل بيسملا نب ديعس ناكو « باب لك ى هقفلا ف

 ءىشب املكت اذإَف « ةفوكلا ءاهنقف ناسل مهاربإو « ةريره ىنأ ثيدحلو « رمح اياضقل

 « ءامإ وأ ًاحبرص فلسلا ٠ نم دحأ ىلإ بوسنم رثكألا ىف هنإف « دحأ ىلإ هابسني لو

 ««هوجرخو هولقعو © امهلع اوذخأو امهدلب ءاهتف امهلع عمتجاف « كلذ ومنو

 نْب هللا ديعا نيعبات « مهيواتفو مويضقأ ىف اوناك قارعلا لهأ نأ  اهدحأ

 نمم مهرزيغو « هتيضقأ ف هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلعلو « هيواتف ق « دوعسم

 ءاهقف هقف لقن لع نيصيرح اوناك نيعباتلا ن م ةئيدملا لمأ نأو , اقارعلاب اوماقأ

 « هدلب هقفلثع امهالكو ءارهظمعءاهقفلا زربأاناك نيعباتلا ءاهقف نم نيهيقفنأ_امهناث
 ل « ةئيدملا ف بيسملا نب ديعس امهو « هدلب اهم زاتما ىلا ةيهقفلا ةعومجلا لمحو
 1 امهيئاثو « مهدامجا عضوم“ ةنيدملا تناك نيذلا ةباحصلا نم نيريثك ٍلع ىرآ

 5 نم امهريغو « ىلع ةيضقأو « دوعسم نب هللا دبع مع ىوآديلإف « ىعخنلا

 . قارعلاب اوماقأ نيذاا نيليلقلا

 : ناحصلا لوق ةيجحو ماجالا

 نيذلا مهذيمالت مآل 4 نيعباتلا دنع ةدح مهوقو ةباحصلا لمع ناك . 5

 34 نيعباتلا كعب ءايجس نم دنع ةجح ةهدحمو ةباحصلا لم راصو مهماوطخ اورثأت

 جراوخللاو « ةيمامإلا ةعيشلا مهنم « ةباحصلا لمعب ذخأت مل سانلا نم فئاوط الإ

 : نيمسق ىلع ناك ةياجصلا لمع نأو « ةيرهاظلاو

 ىأر ىلإ ىهليو  ةشقانم دعب قافتالا ناك ولو « هيلع نوقفتي ام  امهدحأ
 لاق اذببو « هتاذ ىف ةجح ودو « اعامجإ نوكي اذهو « اهلك راكفألا هدنع ىقتلت'

 )١( ص ىنولهدلا هللا ىلول ةفلايلا هللا ةجحس باتك ٠١١ ج1١ :
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 « ةعيشلاو جراوحللا الإ ةجح ةباحصلا عامجإ رابتعا ىف لكلاو « ءاهقفلا روهمج

 . هتيجح. ىلع روهمجلا عم اوقفتا دّقف ةيرهاظلا امأ

 لك ناك نإو « ةباحصلا لاوقأ نع نوجرخمال اوناك نيعباتلا نإف اوعمجت مل اذإو

 . أردان ةياحصلا نم هريغ ىأر راتخم وأ 3 ًايلاغ هخيش ىأر راتخم ىعبات

 ريغ ناك مأ هيلع اعمجم ناكأ ءاوس - ىاحصلا ىأر نوذخأب اوناك نيعباتلا نأو

 بجي هدنع ةنس ةباحصلا لاوقأف « ىأر درج هنأ ىلع ال « ةنس هنأ ىلع هيلع عمجم

 ءاهقفلا ,هدعب نم ءاج كلذكو « درحلا طاينتسالا رهاظلا اهساسأ ناك ولو ؛ اهعابتا

 نيذلا مهمل كلذو « اب لخألا بج ةجح ىناحصلا ىأر مه رثكأ ريتعاف « نودبتحما

 « لوقلاب هولقني مل نإو « لمعلاب هولقن هنع هولقن امو « لَ هللا لوسرنع ارقلت

 ردقأ مهف « ىوبنلا علا اوقلت نيذلا مهو « ىوبنلا ىدهلا نم ةسيتقم هءارآ نألو

 طابنتسالا ىلإ هنم ىلتلا ىلإ برقأ مهدابتجاو « لج ىنلا هب ءاجام مهف ىلع سانلا

 : ىلاحصلا ىأر ةوق نايب ف ملا نبا لاق دقو « درحملا ىلقعلا

 كرادم هلف « ايتفب ىفأ وأ « مكحم مكح وأ « الوق لاق اذإ ىباحصلا نإ »

 نم هعمس نوكي نأ زوجيف هب صتخم ام امأ « ابف هكراشن كرادمو « انع اهم درفني

 نم هب درفنا ام نأو « غلي هللا لوسر نع رخخآ ىناص نم وأ « اهافش ٍةُيبلكَم ىنلا

 © هوور ام ىلإ مهنع هللا ىضر ةبادصلا رابك نه امهريغو « قورافلاو هنع هللا ىضر

 نم ءىش ىف هلو ىنلا نع بغي مل وهو « ثيدح ىثام ةمأآلا ىقيدص نع وري مف

 ملعأ ناكو © فوت نأ ىلإ ثعبلا لبق لي « :ثعبلا نيح نم هب لي « هدهاشم

 مجياور « ةباحصلا هلجأ كلذكو « هتريسو هيدهو هلعفو هلوقبو « ملي هب ةمألا

 هودهاشو هرعمس ام لكاوور واو « هودهاشو مهدت نم هوعمس ام ىلإ ةبسنلاب ًادج ةليلق

 دقو « نينس عيرأ وحن هب امإف « ةفعاضم ًافاعضأ ةريره ىلأ ةياور ىلع دارل

 لوق - ءىش ةعقاولا هذه ىباحصلا دنع ناك ول لئاقلا لوقف « رشكلا هنع ىور

 أبي هللا لوسر نع ةياورلا نوبابم اوناك ممإف « مهلاوحأو موقلا ةريس فرعي نم

 هي ىبلا نم هرععس ىلا ء ىشلاب نوثدحنو 3 صتقنلاو ةدايزلا فو اهومظعيو

 ىوتفلا كلتف .. .:كلَي هللا لوسر لاقنولوقي الو « عاسلاب نوحرصي الو « ًارارم

 : هوجو ةتس نع جرح ال .اهم مهدجأ ىفي ىلا
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 . ىلا نم اهعمس نوكي نأ  اهدحأ .

 ..اهعمس نم اهعمس نوكي نأ -ىناثلاو

 . انيلع ىخ امهف هللا باتك نم اهمهف نوكي نأ - ثلاثلاو

 ىنفملا لوق الإ انيلإ لقني ملو « مهؤلنم هيلع قفتا دق نوكي :نأ - عبارلاو

 . هدجحو .اهم

 درفنا ىذلا هجرولا ىلع ظفللا ةلالدو ةغللاب هملع لامكل نوكي نأ  سماىللاو
 لوط ىلع اهمهف رومأ عومجمل وأ « باطحللاب تنرتقا ةيلاخ- نئارقل وأ « انع هب

 ع همالك عامسو « هناريسو هلاوحأو هلاعفأ ةدهاشمو « 2 ىنلا ةيؤر نم نمزلا

 مهف .دق نوكيف « لعفلاب هليوأت ةدهاشمو « ىحولا ليرثت دوهشو « هدصاقمب ملعلاون

 . اهعابتا. بجي انيلع ةجح هاوتف نوكت ةسمحلا ريراقتلا هذه ىلعو .« نحن ةمهفنال اع

 . همهف ق أطخأو .يلَي ىنلا نع هوري مل ام مهف نوكي نأ - سداسلا

 أطخنك وهو « ديعب هعوقو لامحاو هوجو هتس نم هجو سداسلا ضرفلا اذهو

 ؛ ًابيرق لامحالا نكي مل نإو « عوقولا :لمتح ِمَلَي هللا لوسر نع ةقثلا نم لقنلا
 لاهحا ناك اذإ هنأ كش الو. « هوو ةتس نم لامحا .وهف هعوقو 'ضرف ىلع هنإو

 . نم ضرف أطخال مهدعب نم ءىجب نم لامتجا نإف ضورف -ةتس نم ًاضرف أطحلا
 اهل مهلاوقأ :تناك كلذل« ريخأتلاب ىلوأ رخآلاو « عابتالاب ىلوأ لوألاو « نيضرف

 . « ةنسلا نم ماقملا

 هنأ ىلع نورثكألا هلبقي ام ,ةباحصلا لاوقأ نم 'نأ انه ررقن نأ بجنو ١0

 لقعلل نوكي ال ىتلا.ةيدبعتلا رومألا نم ايتفب اوتفأ اذإ كلذو « ىوين ثيدح وأ ةئس
 لَو ىناا نع ىلقن ام نيبو اهنيب حجاري « ًاعطق ةيوبن ةنس نوكت هذه نإف « لاجم اهف

 نم عمس دق ناك اذإ الإ لاجم هيف ىأرلل سيل رمأ ىف ىفيل ناك ام ىناحصلا نأل

 . ملي ىنلا

 ءهب دخؤي ىواتف وأماكحأ نم هيلإ بسني اموهقليىنلا لاوقأنأ ءاملعلاررق كلذلو

 هتبسن لاوحال ىءاحصلا لوقب لخأت نأ حصي ال هنأل؛. فلا ىللا يلاحصلا لوق دريو

 ةدعاقلاهذهدحأ فلا ملولامحا ريغ نم هنعتبانلا جلي ىنلا لوق هبغل رثلو ؛ ىنلا ىلإ

 ىأرلل سيل ذإ « هيأرب نوكت نأ نكمع الىوتف نمىناحصلا نع ىو ريام ناكاذإ الإ
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 ىنلا نع ًاثيدح هريتعي كلام مامإلا ناك دقو « ةنس نوكي كلذ نإف « لاجم اهف
 هركي هنع هللا ىغر كلام ناك كلذلو + ىنلل بوسنملا نيبو هنيب حجاريو ْهلْطَم
 هللا ىضر رمع ىأرل ًاعابتا « جحا رهشأ ى .- اعم ال مارحإلاو ةرمعلاب مايقلا

 ىور ام كلذ ىف فلاخنو « اهب ىهل هنع هللا ىضر رمع نأ ىور دقف هنع

 دعس لاقو « جحلاو ةرمعلا نيب عمجلا لضف ملي ىتلا نأ صاقو ىلأ نب دعس نع

 لضف كلام نكلو . هعم اهانعنصو لِي هللا لوسر اهعنصدق : هنع هللا ىضر
 . "”دعبس نم هلي هللا لوسرب لعأ رمع لاقو « ةئس هلوق ريتعاو « رمع هلاق ام

 لباقيو « لقنلاب حرصي مل'نإو « لَم ىنلا نع القن رمت هلاق ام ريتعا دق وهف

 1١58. ص عباسلا ءزجلا كلام فالتشا باتك مألا 680
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 َنِدبتحملا همم آلارصع قهقتفلا
 مه رات لصتا دقو « نيعباتلا وعبات مهو 2 مهذيمالت نيعباتلا دعي ءاجب - 4

 رتعيف « نيعباتلا نم هحخويش آنس ةمنألا ريكأ ناك دقف « ةيهقفلا بهاذملا نيوكتي
 « نيب نم هخويش ناك « ةفينحوبأ وهو ء نيعباتلا ذيمالت نم وأ نيعباتلا ىعبات نم

 نم مههريغو حابر ىأ نب ءاطعو 2 ناهلس ىلأ نب ذابحو 3 ىعشلاو ىعخنلا مهاربإك

 مكحم ةباحصلا نم م ريثكب ىتلا ىعبات هنأ عم ءالؤه ضعبف ؛ اراغصو ًارابك نيعباتلا

 ةفينح ىلأ لثمو « دامحك نيعباتلا نم هملع رثكأ ناك هنكلو « نامزلاو ةدالولا

 ىلتو « ملاس هئبا نع ىلتف « رمع نبا ذيمالث نع ىلت دقف « هنع هللا ىضر كلام
 نمف « مهذيمالت نع وأ ةئيدملاب اوناك نيذلا ةعبسلا ءاهقفلا نع ىلثو « عفان نع
 . هذيمالت نع لخأ « هكردي مو توملا ىلإ هقبس

 نينمؤملا ريمأ ةفالخ ق دلو ىشرق وهو بيسملا نب ديعس مه ةعبسلا ءاهقفلاو
 هنكلو هكردي مل كلامف « ه ذا ةنس قوتو هنع هللا ضر باطحلا نب رمع مامإلا

 . بابش نبا هذيملت نع ذخأ
 لقن دق « ةشئاع نينمؤملا مأ تخخأ نباوهو « ريزلا نب ةورع - مهناثو

 . ه 44 ةنس قوت دقو « اهدعب نم فالخألا ىلإ اهملع

 ةشسئاع نيئمؤملا مأ نع ذدخأ دقو ثراتلا نبإ ديبع نب ركب وبأ - مهلاثو

 . ه 15 ةلش قوت دقو

 وهو « هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ نب دمحم نب مساقلا وه مهعبارو

 دمحم هيبأ لتقم دعب هتتضتحا دق ذإ « اهملع اهملع لقن دقو « ةشئاع نيئمؤملا مأ ىشنأ نبا

 « ةسايكو ةمه هيف ناكو ع ثيدحلل القان ًابقف ناك دقو « قيدصلا ركب ىلأ نبا

 . ه8١١1 ةنس قوت دقو

 نع ىور دقو « دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع 3 ءالؤه سماخنو

 ىف ديدش رثأ هلو زيزعلا دبع نب رمعل اذاتسأ ناكو « امهرغو سابع نباو ةشئاع
 . ه4 ةنس قوت دقو ههاجناو هريكفت
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 تنب ةنوميه ندنمؤملا مأ ةديسلل ىلوم ناكو « راسي نب نايلس  مهسداسو

 نم ًامولعم ؟رادقم ال ىدؤي نأب ) ةبتاكم دقعب هتقتعأ مث« ؛ لَ ىنلا جوز ثراحلا

 نب هللا دبعو تباث نب ديز نع ىور دقو ( هادأ اذإ قتعيو « هليصحت ىف ىعسي لاملا
 « ه 1١٠ ةنس قوت دقو ةملس مأو « ةنوميم نينمؤملا تاهمأو «ةريره ىلأو 2ع رمح

 ىلت دقو, « ضئارنلا ىف ةباحضلا هيقف ثباث نب ديز نب ةجراتت  مهعباسو
 « هيبأك ضنا رفلاب لماك ملع ىلع ناكو « هوبأ رهتشا انك ىأرلاب رهتشاو « ةيبأ ملع

 ؛ هللا ديع نب بعصم لاق «-هلوسر ةنسو هللا باتك ىلع مهتيراوم سانلانبب مسقي ناكو

 ساناا ىهنيو تايتفتسي امهببمز ق فوع نب نمحرلا دع ,نب ةحلطو ةجراخخ ناكو

 ««قئاثولا نابتكيو « لاومألاو لخنلاورودلانم اهلهأ نب ثيراوملا نامسقيو « امهوق ىلإ

 ةياورلا ةقد نب عمجم ئمم مهرثكأ ناك ةعبسلا ءاهقفلا ءالؤه نأ ظحاليو

 نعو « ةتيدملا ىف اوناك اعيمج مهمأ عم « ىأرلاب ءاتفإلاو جيرختلاو « اهقدصو

 « هاضتقم ىلع ءاتفإلاو « جيرختلا نم رثكي ناك بيسملا نب ديعسف :نوردصي اهملع

 لأسي لخديل هنإو « نامزلا كلذ ف لجرلا ىرأ تنك : هيرصاعم ضعب لاق دقو

 ديعس سلجم ىلإ عفدي ىتحح « سلجم ىلإ سلجم نم سانلا هعفديف « ءىشلا نع
 ىو ءىرللا بيسملا نب ديعس هنوعدي اوناكو « ايتفلل ةيهارك بيسملا نبأ

 هللا ديبعو 6 دمحم نب مساقلا ىأر لاب ءاتفإلاو جيرختلا نم رثكي ناك كلذكو

 رثكي جيرختلا رك تيحو . ةجراخو « راسي نب نايلسو « دوعسم نب ةةبتع نبا
 . ىأرلا هتف هعم

 ءاهقفلا .كئلوأ ناك اذإو « ةنيدملا ف عضوم هل ناك ىأرلا هقف نأ ررقن اذلو

 ىأرلا ىلع ىبملا هقفلا رادقم حوضوب نيبي مههقف :نإف « ىندملا هقفلا نولثمم ةعبسلا

 . ةقيرطو هجابم ىلع نكي ملو ؛ قارعلا ىف هرادقمب نكي مل نإو« ةنيدملاف جيرختلاو

 ىرلللا ىرهزلا بارش نبا امه نانثا مه ريغو ةعبسلا ءالؤه ملع لقن دقلو

 ىضر كالام مامإلا هلذملتت امهالكو « ىأرلا ةعيبرو « نيعباتلا راغص نه دعي ناك

 نيعمجأ مبدع هللأ

 .. 08 صر ١1ج نيبتوملا مالعأ (1)
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 رصعو « نيعباتلا رصع نيب ىهقفلا لاصتإلا نيبتي ىخراتلا.قايسلا اذه نم - 9
 « ةيهقفلا بهاذملا نيوكت رصع ءادتبا حم نيعباتلا رصع جامدناو « نيدبنحملا ةمئثألا

 .هقرفلا نؤكت ببسب نيعباتلا دهع ق رثك دق ٍوَقلي هللا لوسر نع بذكلا نأو
 هلهأل الو « [راقو هل وج ريال .نم مالسإلا َْق لخد هنأ بيسو ؛( ةيمالسإلا

 رصع ىف كلذ رثؤي ل نكلو « لبق نم كلذ ىلإ انرشأ دقو « ةقئاقح دنع ًازارقتسا
 مهيلع رداصم تفرع دق « مهمع ءلخؤيو 3 مهلإ عجري مهم ةمثأ دوجول نيعباتلا

 . سندي ملل ًايقن ردصملاو « ركتعي مل ابلغ دروملا ناكف « هدراومو

 لع بذكلا ليس ناك مهدعي ءاجم نمو « نيعياتلا ىعبات رصع قف نكلو

 ىلع بذكلا بابسأ ضايع ىضاقلا ركذ دقو ؛ هبابسأ ترثكو « مط دق هِي لوسرلا
 : لاف هل هللا لوسر

 « ًافافختتساو اعفارت امإ « الصأ هلقي مل ام هيلع عضي نه مهم « عاونأ مه »

 نيذلا نيدبعتملا ةلهجك « ئيدتو ( مهمعزب ) ةبسح امإو « مههابشأو ةقدان زلاك
 « نيثدحملا ةقسفك ةعمسو ابارغإ امإو « بئاغرلاو لئاضفلا ق ثيداحألا اوعضو
 ىومل اعابتا امإو « بهاذملا ىبصعتمو « ةعدتبملا ةاعدك ًاجاجتحاو ًآبصعت امإو
 ةقبط لك نم ةعامج نيعت دقو . هوتأ ايف مهلرذعلا بلطو « هوذارأ ايف ايندلا لهأ
 « ثيدهلا نم عضي ال نم مبمو . لاجرلا ملعو ةفصلا لهأ دنع تاقبطلا نم
 ديناسألا بلقي نم مهصو © اروهشم ًاحيحص ادانسإ فيعضلا نيملل عضو امبر نكلو

 « هسفن نع ةلاهجلا عفرل امإو « هريغ نعبارغإلل امإ كلذ دمعتيو « اهف ديزي وأ
 مهيداحأب ثدحعو « قلي مل نم ءاقلو « عمسي ملام عامس ىعديف بذكي نم مبمو

 ةبرعلا مكحو « مهريغو ةباحصلا مالك ىلإ دمعي نم مهنمو ؛ مهلع ةحيحصلا
 "ل هلل ىنلا ىلإ اهسنيل ؛ ءامك لاو

 نيعباتلا ىعبات رصع ى تدجو دق بابسألا هذه لك نأ لوقن نأ اننكمبالو

 .٠ ملإإ ةحفص ىرضخملا دمحم حيشلا موحرملا انذاتسأل ىمالسإلا معي رشتلا خيرات باتك' عجار 00(
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 هنأ دكؤملا نم نكلو « دعي نم دجوام اهبنم نإذ « ةيهقفلا بهاذملا نوكت رصعو

 هبابسألا هذه نمو « نيدبتجملا ةمئألاو « نيعباتلا ىعبات رصع ىف دجو اهم اريثك
 رقلا ن نم لوألا فصنلا َْق ترك دقف « ةقدنرلا نيعباتلا رصع ق تدجو ىتلا

 « مه ريغو ةعيشلا ةالغو جراوخلاك ةفلاتحا قرفلا هتلثم ىللا. عادتيالاكلذكو « ىااثلا

 « مكيبن ثيداحأ اوثحتا : لاق ةلحنلا هذه نع بات دق نمم جراوحللا ضعب نأ ىتح
 رصعلا ى ًامئاق ايندلا لهأ ىوه ناك كلذكو . ًاثيدح هل انركذ رمأ رشن اندرأ الك انإف

 ف ماعم نيدلل سيأ نم معلا نوبرقي اوناك ن* نييرمالا ماكحم نم نإف 2 ىومالا

 هايندل هترحآ عبي نم ازجءاح نوكي الو « مهلجأل بذكلا نع معنتع الو ء هيلق

 . مهايندلو

 .ثارلا لعو « مكحلا نيدلا اذه ىلع رطخ نم ةجوملا هله ق ام رادقمب و ميو

 + بئاوشلا نم هصيلختو « هتيقنتب ةيانعلا تناك دقةمايقلا موي ىلإ قابلا ريملا ىالسإلا

 هقفلا ةءامحو « صحفلاو ةساردلا ىلإ ةرهاظلا هذه تأدتيا كنم ءاملعلا هجتا ثتالذلو

 ةيامل امهالك نيهاجتا ءاملعلا هجتا دقو « كلذ نه نيملسملا ثارت وه ىذلا

 . ًارين ًاميلس لايجألا هصيلختو هتيقنتو ىتالسإلا ثارثلا

 ليخدلا نيب نم اهجارختساو ةقداصلا ةياورلا صيحمت ىلإ ءاملعلا هاجتا امهدحأ

 اوفرعو , مهاوحأ اوفرعتو « ثيداحألا ةاور اوسردف « بيطلا نم ثيبحلا زيمتيل

 اوسرد مث « بتار م قدصلا ق مهولعجو 3 هريغ ند مهافلا ةبا ورلل طباضلا نمألا

 ةروهشملا ثيداحألاو ةرورضلاب نيدلا امد ند فورعملاب اهونزوو ثيداحألا

 هجتا مث 2( اهودر اهعم ةرفانتم اهودج.و نِإَف 04 اهقدص ىق كشيال ىتلا ةضشتسملاو

 عمجو 4 أطوملا كالأ» نودف ثيداحألا ند حيحصلا نيودت ىلإ ةمئألا نم نم مالعألا

 عماجلا ىروثلا نايفسفلأو 2 بادآلاو نيسلا ىق عماوجلا باتك ةنييع نب نايقس

 هباتك ةفينح ىنأ بحاص فسوي وبأ مامإلا عمجو 4 ثيداحألاو هقفلا ق ريبكلا

 .٠ ةفينح ىلأ نع هاور راثآلا

 « ةلادعلاوقدصلاب مهراهتشاو ةاورلا فرعيل ثيداحألا نودنسي ءاملعلا ذخأو

 نيذلا دابتجالا ةمنأ رصع ى ناك كلذو « الصتم دنسلا ركذي الأ  امهلوأ
 ( بهاذملا خيراتس 7١م)
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 («نيعباتلا نع اوقلت مهمإف « امنع هللا ىضر كلامو «ةفينح ىبأك « نيعباتلاب اوقتلا

 راغص نع لاوحألا نم رثك ف مهذخأ تاك نإو « نيعباتلا ىعبات نم نودعيو

 ىبنلاب دنسلا لصتي نأ نوط رّشيال اوناك ةمئألا ءالؤهف « مهرابك ن م اال ( نيعباتلا

 م نإو « هلي هللا لوسر لاق : لوقي نأ ىعباتلا نم نولبقي اوناك كلذلو « لَ

 مسا كريبال ىأ 4 لسريال هنأ ىلإ مهانئمطالو © هب ميقتل ىاحصلا ىعباتلا رك ذي

 مهف « لقنلا قدص نم ًاقثوتسم ناك اذإ الإ ىناحصلا
 « مملإ لقني نم ةقث ىلع ودمتعي

 نولسري مهمأب نوح رصي أوناك نيعباتلا نم تاك كنئلوأ نألو
 اوناك اذإ ىلناحصلا مسا

 نموهو « ىريصبلا نسحلا نأ ىور دقلف « ةباحصلا . نم ةدع نع ثيدحلا اوور دق

 هنعو «الاسرإ هتلسرأث يدح ىلع ةباحصلا نم ةعب رأ عمتجا اذإ ١ : لوقي ناك نيعباتلا

 لوسر لاق : تلق 0 دال هش الف قلاع كل تلق يت لاق

 نع ًاثيدح ىل تيور اذإ 0 : مهاربإل تلق : لاق هنأ شمعألا ئور دقو

 « كلذ ىور ىذلاوهف هللا دبع نع نالف ىثدح تلق اذإ : لاقف . ةدئسأف هللا دبع

 .( دحاو ريغ ىل هاور دقف « هللا دبع لاق : تلق اذإو

 ذحخأي نع ىبعي هنع هللا ىضر كلام ناكو « ةفينح ىلأ دنع لاسرإلا ريك اذهلو

 نم ذخؤيو « ةعبرأ ن ٠ ملعلا لن ورال و : لوقي ناكف دانسإلا هنم بلطبالو « هنع

 نءالو « هتعدب ىلإ وعدي ىوه بحاص نم لخؤي الو « هيفس نم دخؤرال ؛ مهاوس

 « منلَي هللا لوسر ثيدح ىلع مهيال ناك نإو « سائلا ثيداحأ ق بذكي هباذك'

 . « سانلا ثدحمو لمح ام فرعيال ناك اذإ ةدايعو حالص لضف هل خيش نمالو

 لقنلا لق ةعبرألا فانصألا هذه نم نكي ملو هيوار ىلإ كلام نأمطا اذإف
 . هيلع دمتعاو « هئع

 دعابت رادقم سانلا ني وشفي بذكلا ناك نيلوألا نيدهتلا رصع بهذ املو

 ىعبات نءالو 3 نيعباتلا نه هوقلتي مل دعب نم ثيدحلا اوقلت نيذلا نآلو « مهدهع

 ىعفاشلا ناكف ع ثيدملا . ق دنسلا لاصتا ةياورلا لوبقل نوط رشي اوناك نيعباتلا

 هيف ركدذي ال ىذلا لسرملا لبقي ال كلامو ةفينح يأ نيخييشاا دعب ءاج ىذلا

 لوبقل طرتشي ناك لب « قالطإب هتاّمط نم ةقبط ىأىف : دنسلا شي وأ « ىاحصلا

 : نيطرش لسرملا
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 رابك نم « هلسرأو ىباحصلا مسا ركالي مل ىذلا ىعباتلا نوكي نأ  امملوأ

 . بيسملا نب ديعسك « ةباحصلا نم نيرثك اودهاش نيللا نيعباتلا

 : تادضاعملا هذه نمو « هدضاعي دضاعم هل دجروي نأ امهناثو

 )١( رخآ قيرطب هُتلََي ىنلا ىلإ هانعم دئسأ دق نوكي نأ .

 قي رطب قىور دقو ملحلا لهأ هلبق دق هريغ رخآ لسرم كانه نوكي نأ وأ ب١

 2 ةاتعم ق دنسم لوألا ذإ « لوألا ند تعضأ نوكي هتكلو 6 ليفي هنإف 62 رخآ

 . هظفل ىف السرم ناك نإو

 الصأ اذه لسرملل نأ ىلع لدي لوقا كلذ نإف « ىناحصلا لوب دضاعي نأوأ (ج)
 . ةقباسلا نود ةبترملا هذهو « ةباحصلا ضعي دنع هب ًاذوخخأم ناك

 :ثيدحك هب نوتفيو « لوبقلاب هنوقلتي ملعلا لهأ نم تاعاج دجوت نأ وأ ( د )

 . لوبقلاب ءاملعلا هاقلت لسرم هنإف 4 ثراول ةيصوالو

 نيط رشلا نيذهل هئامفيتسا ةلاح قو « لسرملا لبقي ال ناطرش ثلا ناذه دجوي مل اذإف

 هعم ناك ولو دري هنإف « دنسم هضراع اذإف . دنسلا لصتملا نود ةبترم ىق نوكي

 . تادضاعملا هذه

 رصعو © دمحأ مامإلا رصع كلذ دعب ءاج املف « ىعفاشلا رصع ق اذه

 دق لمحأ مامإلاف « « رثكأ لسرملا نأش فعض « ثيداحألل ى ريكلا تاعومجملا

 لصتم ثيدح كغ "ا دجوي مل اذإ الإ هب خأي الف ٠ 3 ةفيعضلا ثيداحألا نم هربتعا

 «بلس ىف لاقو 2 لوصألا باعصأو نيئدحماو ءاهقفلا روهمج ىأر هنأ بيرقتلا

 هتناك اذإو « ع لوسرلا ىلإ هتع ىور نم لهج دق هنأ ًافيعض هرايتعاو هدو

 . طق ىمسيال نمع درت نأ ىلوأف 4 ةدودرم لوهحملا ىمسملا نع ةياورلا

 اهنيقنتل ةنسلا رمأ ءاملعلا جلاع فيك انيرت لسرمال ةبسنلاب ةلسلسلا هذه نإو

 لبقت ال ىتح «الجر الجر دئض كل لاجرلا لاوحأ فرعتو « دانسإلا فرعتي

 لهأ نيب طبضلاو « كاردإلاو ةنامألاو قدصلاب ًافورعم الدع نوي نم الإ ةياور

 ملام ثيداحألا نيب اوسد نيذلا ىلع ليبسلا ًاعطاق ًاعجاان جالعلا ناك دقو . هرصع

 ١ . هلي هاقي
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 اومست نيذلا ضعب فارحنا ىلع بترت ىذلا لوألا هاجتالا وه اذه مو

 الإ مالسإلل نوديريال مهو مدمإلا ىق اولخد مهنأ اونلعأ وأ « ةيمالسإ ءامسأي

 سيياقملا ءاملعلا عضو فيك تيأر دقو « للا لوسو لع اوبذكف « عايضلا

 . دايجلا نم فيزلا ةفزعمل ةطباضلا

 « ىالسإلا ملعلا امجوي ةرورضل هنأو « ىأرلاب ءاتفإلا وهف « ىناثلا هاجتالا امأ

 ف عئاقولاو ثداوحلا نإ » : لحنلاو للملا هباتك ق « قاتسربشلا لاق كاذاو

 « صن ةثداح- لك ف دري مل هنأ ًاعطق ملعنو .رصتلا لبقيال امم تافرصتلاو تادايعلا

 هطيضي ال ىهانتيال اهو « ةيهانتم تناك اذإ صوصتلاو « ًاضيأ ك الذ روصتيالو

 ددصب نوكي ىتح « رابتعالا بجاو سايقلاو داهججالا نأ ًاعطق ملع - ىهانتي ام

 . « داهجا ةثداح لك

 تزمو 4 نيعباتلا لدهع َّق مَ 2 ةبادححصلا دهع ف لامع ىأرلل ناك كلذلو

 ثإو « ىأرلا اهيف ةسرده لك تناكو « ةفلتخلا ةيهقفلا سرادملا نعباتلا دهع ىف

 . جهانملا تنيايثو © ريداقملا تفلتختا

 « نيعباتلا ىعبات رصعب الصتم ناك ىذلا بهاذملا باعصأ ةمنألا رصع ءاج دقو

 ناكو « ثداوحلا ةريكل ةرثكلا هذه نم دبال ناكو « ىأرلاب دابجالا رثكذخ

 آزورب هقفلا امهمف زرب ناءثالا ناناديملا اهو « ىأر قارعلا قو « ىأر ةنيدملا ىف

 ف ىأرلا رثك دقو . امهنود ردقب نكلو « اه ريغ ى هقفلا ناك نإو « ًاحضاو

 ىندملا هقفلا نيب فالتخالا نآلا لمجنو « لبق نف هانركذامل ةنيدملا ىوهامع قارعلا

 1 : ةيثآلا ةعبرألا رومألا ىف قارعلاو

 ىواتفو مبمواتفو « ناهعو رمعو ركب ىأ ةيضقأ مدنع نييندملا نأ  املوأ

 ىردلا ديعس قأو ة ريرشه ىبأ تاياورو « ةشئاع نينمؤملا مأو ©« تباث نب ديز

 نب ىلع ةيضقأو « هيواتفو دوعسم ن نب هللادبع ثيداحنأ مدنع نويقارعلاو  اههريغو

 « حيرش ةيضقأو « هيواتفو ىرعشألا ىموم ىنأ ةيضقأو « هيواتفو بلاط ىنأ

 . قارعلاب اوماقأ نيذلا نيعباتلاو ةباحصلا نم ءالؤهع ريغو

 دامعالا ذدئئيح نوكيو « رثكأ راثآلا نم نييندملا دنع ةورثلا نأ - ابناث



 0 ل

 مهلئاسمو ةباحصلا ةيضقأ نم نوكتي ىذلا ىرثألا هقفلا ةدام نوكتو « رثكأ ابلع
 مكحأ و نثوأ راثآلا ىلع ةينبملا ءارآلاو « بصخأ

 اهل ناكو « ةنيدملا ىف نيدهنملا دنع ةلزئمتاذ مبمواتف تناك نيعباتلا نأ  اهتلاث
 « مازلإلا ليبس ىلع نكي مل اذإو « نايحألا نم ريثك ف ةعبتم تناكو «( اهمارحا

 امل نكت مل اهنإف « قارعلا هقف ىق نيعباتلا ءارآ امأ . ناسحتسالا ليبس ىلع وهف

 ىذلا ىركفلا قافتاللف ء اهعم نايحألا نم رثك ىف تقئاوت نإو « ةلزمملا هذه
 . عابتالا درح ال ةيبقفلا سرادملا هتدجوأ

 ىلع قارعلاب ناك ىأرلا ىن داهعالا نأ وهو « لبق نم هيلإ انرشأام  اهعبار

 هنع هللا ىضر رمعل ًاعابتا ةحلصملا ىلع ىنيي هرثكأف زاجلا ىف ىأرلا امأ « شايقلا

 ةلودلا رومأل ةبسنلاب هيف ذهحي اهغ

 جراوخلاو ةعيشلادهّفف

 خيراتلا فرع ىف ىمسيام وهو « ةعامجلا هتف ىف هلك انمالك ناك . ا"!

 تانودم هلو « هقف اهف رهظ دق ىرخألا قرفلا كلت نأو « ةئنسلا هقفي ىمالسإلا

 تالكب قرفلا هذه ىف ضو نأ دبالو « عبتت ىواتفو « اهب لمعي ةيضقأو « أرقت
 ملكتن لب « هقف اهل ىتلا قرفلا صخن ال ةلجاعلا ةماملإلا هذه ىف اننأو « تازجاوم
 « ةديقعلاب قاعتت تناك مأ ةفالخلاب اهوصأ قلعتت تناكأ ءاوس « ةلمج قرفلا نع
 نأ نكم الو « هقف اطل سيل ىتلا ق ةرفلاب ةلصتم روثأم هقذ اه ىتلا قرفلا نأل

 هس ردنف « ةرجشلا هلم الصتم نوكي نأ نم دبال لب « هترجش نم نصغلا علتقن

 نم « ةيداقتعا ىرخأو ةيسايس قرف : نيمسق ىلإ اهمسقنلو « اهنم ىلغتي وهو

 . ةديقعلا ىف ءارآ اهل « ةسايسلا ف تريظ ةقرف لك نإ ثيحس
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 هيساّسلا ِقرفلا

 : نيوانع ةثالث تلمح ةيسايس قرف ةسايسلا ف رهظ مم
 . ةعيشلا قرف  اهلوأ

 . جزاوتللا قرف -. اهناثو

 . ةعامجلا - الاثو

 ءارآلا قف لصألا ىهو « روبشم فورعم اهرمأف ةعامبلا نع انه لكتنالو

 .ىالسإلا ملاعلا عاقب لك ى نيماسملاتاعاجنم# رثاكلا ةرثكلا دعبال اه ريغ و « ةيسايسلا

 هعذ رصع رمخآ ق مههذم اورهظ « ةيمالسإلا قرفلا مدقأ نودعي ةعيشلاو

رك لعرصع ىف هرمأ دتشا مث « هنع هّللأ ىضر نامع نيرونلا
 ئعديو « ههجمو هللا م

 هناكف « متلي ىنلا ةافو بقع ترهظ مهلحن نأ نولوقيو « كلذ مدقأ مهنأ ةعيشلا

 ةرهاظك أدتيا عيشتلا نأ ررقملا نم هنإف لاح ىأ لع نكلو « ةمألا هذه قيدص

 ريسفتلاو « ديهشلا ناهع نيروثلا ىذ رصع ىف ةيمالسإلا لودلا ةفد رييست ىلإ هجنت

 1 . اهثوشن ءادتبا ىصقت لواحم ناكنإو رهاوظلا نم ذخؤي امئاد

 هناك هنأو « هِيَ ىنلا ةفالخم نيملسملا قحأ اياع نأ نوري مهلمج ىف ةعيشلاو

 حلاصم نم تسيل ةمامإلا نأ و كلذ عم نودقتعيو « ُمَلَي ىنلا نم راتخلا ةفيلدللا

 .ةدعاقو نيدلا نكر ىه لب « مهييعتب اهم مئاقلا نيعتيو « ةمألا ىلإ ضو هت ىتلا ةماعلا

 ,نييعت هياع بجي لب « ةمآلا ىلإ اهضيوفتو « اهافغإ ىبال زوجمالو « مالسإلا

 .( مث مامإلا

 ىلع سيدقت ق « مالسإلا نع جرخ اهضعب ةفلتمم قرف ةعيشلا مسا لمح دقو

 اوهلأ نيذلا أبس نب هللا دبع عابتأ ةيثبسلا نومسي نم ءالؤه نمو « ههجو هللا مرك

 « أطخأ ليريج نكلو « ىلعل تناك ةوبنلا نأ اومعز نيذلا ةيبارغلا مبمو « ًايلع

 © بارغلل بارغلا ةيءاش؟ ةبءاشم نم تلي ىنلا نيبو هنيب امل لَم ىنلا ىلع لزنو
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 امج امهنأل امهرفكف « هنع هللا ىضر ىلع دهع ى ناتقرفلا ناتاه ترهظ دقو

 . امهم ىلوألا تكرشأو « ةوبنلا ماقم ىلع

 نيتاه ريغ تيبلا لآل عيشتلا توم زي نيذلا ضعب نم رفكو فارما رهظ دقو

 أ« امهلع هللا ىضر ىلع نب , نيسحلا مامولا ىلتقم دعب ءالؤه روهظ ناكو نيتقرفلا

 حضوأو « ىناشلا نرقلا .لوأو لوألا نرقلا رخخآ ىف ءالؤه روهظ ناكو

 : ناتقرف ءالؤع

 هنأ ىعدي ناكو « ىميعلا ناعمس نب نايب همسا لجر .علبتأ مهو « ةينايبلا  اهادحإ

 ةمطاف ةديسلا ريغ نه بلاط ىأ نب ىلع دالوأ دحأ ةيفنحلا نب دمحم دعب مامإلا

 زيغ ضرألا هلإ نأ دقتعي ناكو « بلاط ىأ نب ىلع ةيدولأ ىعدا دقو « ءارهزلا

 « ةيريغملا اهمسا ةقرف أشنأو « ديهس نب ةريغملا همسا لجر هرصاعي ناكو . ءامسلا هلإ

 هبذك دقو « نسحلا نب ب نيدباعلا نيز للع نب رقابلا دمحم ىلإ ءامنالا ىعلدي تاكو

 نيسحلا دالوأ نم ةمئألاو « بلاط ىنأ نب ىلع ةيهولأ ىعدي ناك دقو « مامإلا كلذ

 . هدعب نع

 ىدسألا باطحلا ىأب ىتكي لجر اهتيعادو « ةيباطخلا اهمسا ةثلاث ةقرق كانهو

 رفعي مامإلا رصع ق اذه باطخلا وبأ ناك دقو . ىدسألا بنيز نب دمحم هعحاو

 نأ معزو ؛ ةوبنلا ىعداو رفكف 3 ةريغملا باصأ ١ هباصأف « هتاعد نمو قداصلا

 6 أهق صخرو 34 مراخنا لحتساو هل وق نع هللا ىلاعت « هلإ قداصلا لمحم نب رفعجم

 ففخ « باطخلا ايأاي : اولاقو « هوتأ ةضيرف ءادأ مييلع لقث املك هباحصأ ناكو

 3 مراح عيمج اولحيتساو 4 صضئار فلا عيمج اوكرت ىح اهكربب معرف رهأيف 2 انيلع

 فرع نم : لاقو « روزااب ضعبل موضعي دهشي نأ مل حابأو ٠ تاررظحملا | وبكتراو

 8 )هيلع مرح ناك ءىش لك هل لح كف مامإلا

 تحابتساو « هماكحأ نم تللحتو نيدلا ارع تكف ىلا قرفلا ىلإ انرشأ دقو

 ىامإلا بهذملا اهو ةيعيشلا ةيهةفلا بهاذملا ٠ نم نييهذم ةأشن ترصاع امل هّتام رحم

 نقعيل ناك لَو مالسإلا نع نيبهذل نيذه بادصأ جر م نإ اهنألو . ىديزلاو

 . #13 © 517 ص مالسإلا مئاعد ()
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 هلوقلاف « ةيمالسإلا بهاذملا كلت ىق ناك ذوذش هيفو ةلمجلا ق رفكيال امم هتأر ام
 ؛ ةيباطخلا طاسوأ ى هعبن ناك دق ىرفعجلا بهذملا خيرات ىف هركذنس ىذلا رفحلاب

 ةنسلا لهأ نم بيرقلا اهنم مالسإلا نع اهلاوقأب جرخت مل ىلا قرفلاو - "4

 هناك نإو مالسإلا ةرئاد ن رع هدعبي جرم مل نإو « ابع ديعبلا اهنمو « ةعامجلاو
 و . نوفرطتملا مهنمو نولدتعملا مهنم ىأ « ةرئادلا طوطخ ىصقأ ىف شعب
 تلا تب نيبال نيز ىلع نب ديز مامإلل نوئسني نيذلا مهد © ةيديزلا نيلدتعملا

 اونوكي نأ نيب قرفال اهنع هللا ىضر ةمطاف نه ٠ ىلع دالوأ ىف ةفالحلا نأ ىرت ىهو

 « ةيلضفألل طرش كلذ نأو « نيسحلا ةيرذ نم اونوكي نأ وأ نسحلا ةيرذ نم

 هنإف قدلساو لدعلاب ماقو مه ريغ نم دحأ ةفالكلا ىلو اذإف « ةيحالصلل طرشب سيلو
 امهنع هللا ىضر رمعو ركب ىبأ نذيشلا ةيالو اوزاجأ كلذلو « هتعاط بجي

 .نيعتلا هبشي ىذلا فصولاب نيع لب 2 مثلَ ىنلا لبق نم نيعي م ًايلع نأ ثوريو

 « مسالاب ال فصولاب اوفرع ا مه هتيرذ نم ةمثآلا ناك كلذكو مسالاب

 هثيروي اك مهدنع ثروتال ةفالتللاف « هسفنل آيعاد مامإلاجرخ نأ بحب هنأ اوررقو

 ,نم نكلو « نيعم ليبق ةرئاد ىف تناك نإو ةعيبلاو رايتخالاب نوكت نكلو ءكلملا

 . ةلمخلا ىف هب ديقت ريغ

 < يىالسإلا حيراتلا ىف تزرب قرف تالث ىرخألا ةيعيشلا قرفلا نمو

 ,ىه ثالثلا قرف هذهو « ةيمالسإلا دالبلا ف نيمتاق اهم نيتنثا عابتأ لازيالو

 . ةيليعامسإلاو « ةيرضع انثالاو « ةيناسيكلا

 نزاص م ايجراخن ناك دقو « ىقثلا ديبع نب رات عابتأ م م : ةيناسيكلاو  "ه

 مامإلا لتقم دعب رهظو 4 ةيفنملا نب دمحم وعدي ناكو < نع هللا ىضر ىلع ة ةعيش نم

 ل ةنع هللا ىضر نيسللا

 « هدعي نم ةمامإلاب ىلع لإ كدهع ىبنلا نأ هساسأ بهذلم ىلإ وعل ناكو هكلم]

 . ةيفنحملا نب , كمحملا مث م نيسحلل م نسحلا هدعب نهو

 3 رظتنملا ىدهملا هنأ اومعزو « ةيفنطا نب دموت مامؤلا ةعجرب نوئيدي اوناكو (؟)

 .٠ وى هنأو

 < هةملع رغغتل اعبت ىلاعت هللا ةدارإ رغغتت نأ ودو « ءادبلاب نولوقي اوناكو (9)
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 يعدي ناك هنأآل « ءادبلاب لوقلا ىلإ راتّْلا راص انآ و : كلذ ف قاتسربشلا لاق دقو.

 « مامإلا لبق نم ةلاسرب امإو. « هيلإ ىحوي ىحوب امإ « لاوحألا نم ثدح ام

 اليلد هلعجهلوق هنوك قفاو نإف «ةثداح ثودحو « ءىبث نوكي هباحصأ دعو اذإ ناكف

 "لل مكبرل ادب دق لاق قفاويلذإو «هاوعد ىلع

 نم ءارهزلا ةمطاف ةيرذ قف نوكت ةمامإلا نأ نوري : ةيرشع انثالاو مد

 ءالؤه نأو « هلبق نمع ةياصولاب ةمامإلا ىلوت دحاو لك نأل « ءايصوألا نومسيو

 : ملي ىبلا ن* مهباع صوصنم ءايصوألا

 نيسحلا- ىلع نب نسحلا - ١ بلاط ىنأ نب ىلع - ١ : ,ه ةيرشع انثالا ةمئأو

 نب قداصلا رعج -1 رقابلا دمحم - ه نيسحلا نب نيدباعلا نيز ىلع - 4 ىلع نبا
 داوجلا دمحم - 9 اضرلا ىلع - م رفعج نب مظاكلا ىسوم ال رقايلا دمحم

 ٠ - ىداهملا ىلع ١ ىركسعلا نسحلا ١١ ىركسعلا نسحلا نب دمحم .

 « ىأر نم رسب هيبأ راد ىف ًابادرس لد رشع ثلا مامإلا اذه نأ نولوقيو

 . مويلا ىلإ رظتني هنأو « دعي ملو « هيلإ رظنت همأو

 عابتأ اهو « قارعلاو ناريإ ىف نورثكي ددعلا ةريبك ةقرف ةيرشع انثالا نأو

 اهنعو هنع ملكتلسو © قداصلا رفعج هقفلا ىف مهمامإو . ةيقيرفأو ناتسكابو دنهلا ىف

 . ىرفعتللا بهذملا ىف مالكلا دنع ىلاعت هللا ءاش نإ ليصفتلا ضعبب

 )2 قداصلا رقع نب ليعاسإ ىلإ تيستنا ةيمامإلا نم ةفئاط : ةيليعاجالاو دل "ال

 مامإلا ىلإ لصت نأ ىلإ اهلوأ نم ةمامإلا قايس ىف ةيرشع انثالا ةفئاطلا هذه قفا وتو

 وه قداصلا دعب مامإلا نأ لوقت ىهو « كلذ دعب اهنع جرفنت مث « قداصلا رفعج-

 نأ اولامتف « هيبأ لبق تام هنكلو « هدعب ن* هتمامإ ىلع صن دق هنأآل « ليعامسإ هئيا

 دمحم وهو « هنبال ليعامسإ دعب نم ةءامإلا نوكت نأ ىف رهظت ةيصولا .ةرمث

 « قدصملا رفعج هنبا موتكملا دمحم دعبو : نيروتسملا ةمثألا لوأ وهو « موتكملا

 ١ لحتلاو للملا .
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 ىذلا ىدهملا هللا ديع هدعيو ©« نيروتسملا رخخآ وهو . بيبا دمحم هنيأ هدعي و

 ' . ؟!نويمطافلا مهو رصم هوني هدعب كلمو « برغملا كلم

 جرخ اهضعبو « ةفلتمم قرف اهبنم تيعشنا دقو « ةينطابلا ةقرفلا هذه ىمست و ْ

 لازت الو ع مامإلا فا هلإلا لولح نودقتعي نيذلا ةيف اخلاك 2 مالسإلا نع هئارآب

 دالب ضعبو « ةيقيرفأ ىف مالسإلا نع ةجرادللا لحنلا هذه نم اياقب ىلع علطت
 , دئملاو ناتسكاب

 . نودلخ نبا ةمدقم )غ1(



 ل 55/ل ب

 جراوخلا

 ركفلا نم رخآلا بناجلا ىو « ةعيشلا قرف ىلإ ةزجوم ثاراشإ هذه - م
 ىلع شيج ف مهروهظ لوأ ناك دقو « ةفلت#ع قرف مهو « جراوملا ةقئاط ىالسإلا

 « ةيواعم نيبو ؛ هنع هللا ىضر هنيب اف مكحتلا ةركف هلوبق بقع ههجو هللا مرك

 ذقنو هلبق نأ دعبو « ءادتبا مكحتلا هلوبق ىف هنع هللا ىضر ًايلع اولمح نيذلا مو

 اوراث - ةيغابلا ةئفلا نم اعاد ناك هنأ نم هيلإ ىبّنا ام لإ ىهتناو مكحتلا

 « مكحتلاب !ورفكو اوثطمخأ امك ؛ رفكو أطخأ هنأل « هنع هللا ىضر ىلع مامإلا ىلع

 هللا يضر ههجوف نوحيصي اوناكو ؛ مهلثم بوتي نأ هيلعو ؛ اوبانأو اوبات مبنكلو

 . هلل الإ مكح ال : بطخ املك« هنع

 دعب نمو ؛ هدهع ىف نيملسملا ريهامج اورفكو ؛ هولتاقو هيلع اوغب دقو
 عجاضم تضقأ اهنج ى ةكوش اوناك ةيومألا ةلودلا تءاج- ال هنأ ذِإ ؛ هدهع

 . ابلع مهجورخ ىلاوتو « اهماكح

 نه ىلوأ ليبق وأ ؛ تيب نم ىلوأ تيب دجويال هنأ نوري مهنأ مهئارآ ةلمجو

 علطخ بحجب هنأو )2 نيملسملا نم ارح ارايتمخا راتخح ةفيلخلا نأو 3 ةفالخاب لبق

 .٠ لدع وهو ناك ءادتبا هرايتتخا ناك ولو « لدعلا ريغب راس اذإ هلتق وأ مامإلا

 . هلتق وأ هعلخ نكم ىكل 4 هيمن ةييصع هل نوكي الأ ىلوألا نأ نوري كلذلو

 ىكت رم نم مموفلاخع ند لك نوردعيو 4 ةريبكلا بكترم نورفكي مهو

 . ملاظلا ناطلسلا ىلع جورتللا نع مهتوكسبو « اذ نورفاك مهو « ةريبكلا

 مهدشأو « ًايبسن مهلادتعا ناك نإو « الادتعاو ةالاغم نوتوافتي ةفلتمم قرف مهو ْ

 « نيفلاخلا ءامد حيبتسي ناكو « ةفينح ىنب نم ىرزألا نب عفان عابتأ ةقرازألا ًاولغ

 ممراقيو . اليبس نودتبم الو ةليح نوعيطتسي ال نيذلا خويشااو ءاسنلاو لافطألا ىح

 رمي وع نب ةددج عابتأ ةدشلا ف ممودو ؛ رفصألا نب دايز عابتأ ةيرفصلا ةدشلا هذه ىف

 . تادجنلا نومسي نيذلا
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 « ىعبات وه و ضابإ نبهللادبع عابتأ ةيضابإلاةيمالسإلاةعامجلا ىلإ قرفلا هذه برقأو

 مهفلاع ءامد نأو 4 ةديقع راقك وسيلو «© ةمعن راقك مهفلا نأ كورد مهو

 . مهداهش زوجي هلاو 4 مارح

 نوميقي نم مهنش « ةيمالسإلا رايدلا ى اياقب مهم تيقب لادتعالا اذهلو

 . ةيبرغلا ءارحصلا ىف تاحاولا ضعب ف نوميقي نم مهنمو « رابجتزلاب

 : ةيهقف بهاذمه ا قرف

 نم مهنمو 6 هتاذب مئاق ىوهقمف بهم هل م أبنم ةيسارسلا قرفلا هذه انخا

 قرفلا نأو . داقتعالا ى هنم ةبيرقىرخأ ةفئاط بهذم عبتيو . ىهقف بهذم هل سيل

 « ررقم ىهقف بهذم اهلف ةيرشع انثالا : ىه ةثالث ةرتعم ةيهفف بهاذم اهلى

 « هنع هللا ىضر قداصلا رفعجمامإلا ىلإ مبهذم نوبسنيو « ىيدو ىركف قطنه هلو

 . قداصلا ماعإلا نع ملككتن امدنع نايبلا ضعب هل نوكيسو

 لحأ بهذم نمهقطنم ْق برقي ىهقف بهذم الو « ةيديزلا ةقرف - ةيناثلاو

 دوهج ةيضابإللو « نودم هّقف هلو « ضابإ نب هللا دبع عابتأ ةيضابإلا - ةثلاثلاو

 . مههلم ري رن ُْق

 هيدافنعالا ق فلا

 قرف ىئالسإلا خيراتلا ىف كانهو « ةيسايسلا قرفلا ىلإ تاراشإ هذه د

 ةيسايس ةقرف لك قو « داقتعالاب قاعتت لئاسم تراثأ ىلا ىرفلا ىهو « ةيداقتعا

 ةنسلا لهأ نمو ىلزتعم وه نه ةعيشلا نف « ةيداقتعالا قرفلا هذهل اناكم دمت

 . تجرم وه نم ةعامج+لاو

 لوصأب ةسايسلا طلخت تناك ةقرف ىهو « ةثجرملا اهم ةيداقتعالا قرفلا هذهو

 3 ةربكلا بكترم نو رفكي جراولاف 14 جراوخلا  اهداقتعا ىق - لباقت ىهو «”نيدلا

 ناعإلا عم رضت ال هنأ اولاق مهنإف ةئجرملا ءالؤد امأ ء رانلا ىف ادلع هنودعيو
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 نم لك ىلع نوملطي هلزتعملا ناك دّققلو . ةعاط رفكلا عم عفني ال اك « ةيصعم

 هنأ ةفينح ىلأ نع ليق اذلو « ىئجرم راثلا دلع ةريبكلا بكت ره نأب. محال

 نيذلا مهو « ةئسلا ةئجرم « نامسق ةئجرملا نأ ىئاتسرهشلا لاق دقلو « تجرم

 ناسل لعو هباتك ف ررق دق ىلاعت هللا نأو «© ناققعلا قحح ست ىصاعملا نأ ٌنوررقي

 ىىناثلا مسقلاو ٠ مهيلع بوتيو مهلا رفغي دق ن نكلو « ةمايقلا موي مهقاعم هنأ هيبث

 حص دق ماد ام كاذ ىلع اقع ال هنأي نوحررصي نيذلا مهو « ةعدبلا ةئجرم

 . داةتعالا حصي مل اذإ رص ىلع ةبوثم ال هنأ انك « داقتعالا

 هل تسيل ناسنإلانأ اولاق نيذلا مهو ؛ ةيمهجلا وأ ةيردجلا ةيداقتعالا قرفلا نمو
 < دبعلا ىدي ىلع ىرجي ام لكل لعافلا وه ىلاعتو هناحبس هللاو « لعفي اهف ةدارإ

 . ةيمهجلا ةقرفلا امنع لاقي اذلو « ناوفص نب مهجلا

 رغب « رشلا لاعفأ قلخم ناسنإلا نأب نولوقي مهو « ةيردقلا قرفلا هذه نمو
 . ىلاعت هللا ةدارإب رخلا لعفي وهو « ىلاعت هللا ةدارإ

 « ىئالسإلا مهفلاف نمريبك نأش مهل ناك دقو « ةلزتعملا نيريخألا ءالؤه نمو

 : ىه ةسمخ مهئثدار» مهأو « ةقدانزلا ىلع درلا نولوتي اوناك نيذلا مه ذإ

 )١( هتافص قو هتاذ ىف دحاو ىلاعتو هناحبس هللا نأب هورسفو « ديحوتلا «

 هللا ةيؤر اوفن اذل و « ةفص ىأ ىف تاقوللا نم دحأ هكراشي الف .

 لاعفأ ناسنإلا قلم نأب هناحرس هتمككح- تضق اذل « ىلاعت هللا نم لدعلا (؟١
 . باّتعلاو باوثلاو فيلكتلا نوكبل هسفن

  هناسحإ ىلع نسحملا ىزاجم نأب « ىلاعتو هناحبس هللا نم ديعولاو دعولا ( )

 1 .٠ بتي مل اذإ ةريبكلا بكرم نارفغ الف . هيزجن ءاسأ نمو

 ًاملسم ىمسي دقو « رفاكلاو نمؤملا نيب ةلزتم ىف ةريبكلا بكترم نأ ( ؛ )

 راثلا ىف دلخم وهو « ًانمؤم ىمس ال نكلو « ًاقساف

 ةيادهو مالسإلل ًارشن - ركنملا نع ىملاو فورءملاب رمألا بوججحو (6)

 . عيطتسي ا ءىرما لكو « نيلاضلل



 هدب الاله با

 ُهانَمو هيبسو ٍبهاذملا نيب فالتخالا

 نيوكتب نئادملا ىق فالتخالا ًادتبا دقو « راصمألا بهاذم تنوكت ١-

 « ماشلابمث « زاجحلاب مث ء جاهم اهل ةيهقف ةسردم قارعلاب ناكف « ةيهقفلا سرادملا
 فتلي زراب لجر ةسردم لك ىف كلذ دعب راص مث « مهسردم مهل ةعيشلا ناك مث
 « ابلع ىنيو « تايورملا جرخن و «ةيهقفلا ةياردلاو « ةياورلاب مهدمي ذيمالت هلوح
 « ةفينح وبأ سايقلا خيش. ةفوكلاب .ناكف « اهماكحأ اهطعيو «. تاعقاولا سرديو

 نب ثيللا رصع ناكل « ىعازوألا هخيش ماشلاب ناكو « كلام اهخيش ةنيدملاب ناكو

 لعب نم عباتتو دووادو دمحأو ىعفاشلا ناكف ةيناثلا ةقبطلا تءاجس © دعس

 دهن لب « ًاقلطم ادابجا ديم ال ديتجملا حبصأف « ىبهذملا زايحنالا مث « داهتجالا
 1 مامإلا ءارآي ديفتلا ىلإ بهذملا لوصأ ةرئاد ىف دابنجالا لقتثا مث « هبهذم ةرئاد
 كيقتلا ىلإ كلذ دعب نم راص مث « بهاذملا ف صن هيف دري مَ ايف داهجالا عم

 ىهننا امدنع فوقولاو دومجلا ىلإ مث « اهلع جيرختلاو بهذا ىف نيدبسملا ءار
 . اباودعي ال اهدنع نوفقي ذإ « نوقياسلا هيلإ

 « نيدلا ىف فارحنا ىلع لدي ال ةيهقفلا عورفلا ىف ءارآلا فالتخا نأو - 47

 « مدعي ءاجب نمو « نيقياسلا نم اهلع عمجملا ةيعرشلا تاررقملا نع جرخم مل ماد ام
 سانلا ىلع ةعسوتلا باب سازلل حتفي « قحلا بلط هساسأ ماد ام فالتخالا نإ لب
 تفالتخنا طسو نم هنإف « حيحصلا رايثخالل قيرطلا لوقعلل حتفيو « نوراتخم ايف

 . ًاحضاو نيب ًاعطاس قملا رون جلبي ؛ اف رظنلا هجوأ فرعتو « ءارآلا

 « نيفلتخما لاوقأ فرعي نأ ىلع ًاصيرح دابجالا ةمثأ نم مامإ لك ناك دقلو
 ملعلا نإف ء سانلا فالتخاب مهملعأ وه سانلا رلعأ : لوقي ةفينح وبأ مامإلا ناكو
 رظنلا ىلع ارداق نوكي نمل قحلا فشكي راظنألا اهعزانت ةيضق ى ءاملعلا لاوقأب

 رظن وهو « هيوقو للدلا فيعض فرعتو « هيحانمو لالدتسالا بيلاسأ صحفو

 مكحلا ىلع ردقأ نوكي ههوجو لك نع رمألل رظني نمو «© ههوجو لك نم رمألل

 . أطمللاو باوصلاب هيف
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 : فالخلا رادم

 تاررقم نمرمأ ىف الو« هيلع عمجم لصأ ف عورفلا ف فالتخالا نكي مل 4

 عورفلا ق :ىهذملا فالتخالا ناك امنإ « اف .فالتخالا زوجال ىلا ةتياثلا مالسإلا

 ضئارف نوكك ةرورضلاب نيدلا نم ملعام ىهو « تاررقملا هذه ءارو ايف
 "« ةالصلا ناكرأو « مارخلا تيبلا ىلإ ةالصلا ىف لابقتسالا نوكو « ًاسمخ تاولصلا
 ىلا رومألا نم كلذ ريغو « تاوكزلا ريداقمو « جيللاو ةاكزلاو موصلا ةيضرفو
 ىف تامرحملا اذه نمو « هلخشاد نكي ل نم ًاملسم دعي ال ىذلا مالسإلا راطإ ريتعت

 ًاتوبث مركلا نآرقلاب تباث وه امم اهريغو « ثيراوملا ىف ريداقملاو حاكسلا
 نم جرم ىذلا عامجإلاب ةتباث رومألا هذه نأ ءاملعلا ررق دقلو « هيف بيرلل لاممال

 ٠ اهركتي نم نيبللا

 نإ : لرقنف ؟ هببسامو ؟ هعوضوم امث هله ريغ ىق فالتخالا ناك اذإو
 مكحلا ىعطق لزلدب تبثي ملو « راظنألا اهذاجتت ىبلا ةيئزجلا رومألا ىف فالتتخالا
 « ةنيابتم إيل تنل حلول قو « ةفلتخم تاعوضوم .ى كلذ ناكو « اهف

 هلم ىنلا نأ درو دقو.« أطخ ىلإ ىدأ ولو ,؛ باوث اهلك ىق دامجلالاو

 8 2 لا لع دقو « داو رجأ هلق أطخأ ناو « نا رجأ باصأ اذإ دهنجملا »

 دقف دولا ملو « دهملا غرفتسا اذإ مالم ريغ وهو  ًأطخلل ضرعتي دبحم

 « باوصلا ىلإ ىلاعتو هناحبس هللا هبن أطخأ اذإ ناك دقو « دهجي مالسلا هيلع ناك

 كاذ ىلإ انرشأ دقو « أطخ ىلع رقي نأ كمي الف « عرش مالسلا هيلع همالك نأل

 > لبق نم
 : باتكلا لوح فالتخالا

 ةعيرشلا دامع وهو « هيف كاشلل لاجمال تباث باتكلاب لالدتسالا لصأ  ؛4

 هيلع لمتشا اميف سيلو « ةمايقلا موي ىلإ دودمملا هللا لبحو « يل ىنلا ةزجعمو

 ئىرج امنإو « هيلع ماق ى ىذلا هنكرو « مالسإلا لصأ اهنأ ق فالخ ماكحأ نم

 هظافلأ ضعب نأ ذإ مركلا نآرقلا ظافلأ ضعب ىف تالالدلا ةوق لوح فالتخا

 : ىلاعت هلوق ىف « ءورق » ةماك الثف . ىهقفلا داهجالل همهف كرت « لمجم ةمعركلا

 هللا قلخام نمتكي نأ نفذ لح الو « ءورق ةثالث نهسفنأب . نصب ري تاقلطملاو »

 :اهرسف ىعفاشلاو « ضيحلا ىعمب اهرسف دق ءاهقفلا نم نيرثكألا نإف « نهماحرأ ف
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 هنأ عيمجلا دنع حيصي ام ىبثلا نع دري ملو « ندنثالا لمتحت ةملكلاو « رهطلا ىعع

 مايأ ةالصلا ىعد » : هلوق هِي لوسرلا ناسل ىلع ءاج دق م هن «© ةملكلل رسفت
 اعِإ ءرلا تقو ف كر ةالصلا نآل « ضي ن ار نأ كالو ثارت

 نكاو ؛ ناتضيح ةمأللو : : اق مثلي ىنلا نأ درو دقو « ضيحلا تقو ىف كرت

 ريسفت لوح ىرج هك فلعل دجن اذكهو . ىعفاشلا دنع ثيدحلا اذه حصي مل

 . مركلا نآرقلا ظفل

 ق ةنسلا نم صن دوجو عم تارابعلا ضعي ةلالد لوح فالتخالا ىرجيو

 فالتخالا ىرجب انه «ال وأ نآرقلا مومعع صصخت ةنملا نوك لثم « اهعوضوم
 لك ىلع نآرقلا لمح نوري نيريثكو لينح نب دمحأو ىعفاشلا دجنف « ءاهقمنا نب

 ةلصفمو «© هل ةرسفمو نآرقلل ةئيبم ةنسلا نآل « هعوضوم نايب نم ةئسلا ىف ءىجمام

 2 « موملإ كزن ام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو » . لوقي ىلاعت هللا نآل « هلم

 « ةئسلاب نآرقلامومع صصخ ه رهاظ فلاخم ام ةنسلا ىف ءاجاذإنآرقلا قماع ظفل لكف

 تناك اذإ و« مومعلا ىضتقم ىلع ريسي نآرقلا مومنأ ءاهقفلا ضعبو ةفينحوبأ لاقو

 « نآرقلا صصخت اهنإف « ةروهشم وأ ةرتاوتم ةيئزج' ةفلاخت هل ةفلاتغ نوكت ىتلا ةنسلا
 ىق ىعطق هنأآل هموم ىضتق» ىلع ريسي نآرقلا نإف ©« ةرتاوتم ريغ تناك اذإو

 لطابلا هيتأيال ىذلا مم ركلا نآرقلا ماقمى داحالا رابخشأ نوكت نأ نكمب الو « هرتاوت
 ةبسنلاب ةحيحصص ريغ هفلاخت ىتلا داحألا رابخخأ دعتو « هفلخ نم الو هيدي نيب نع

 نآرَقلا رهاوظ نوصصخي نيذلاف « ءاهقفلا نيب ناترابع ىرجن انهو .. ملص هلي ىلا ىلإ

 « هدصاقمو هلولدمل ةنيبم؛ هل ةرسفم اهنأ ىعع نآرقلا ىلع ةكاح ةنسلا: رو ةنسلاب
 همهف ىف دبتححلا ىغتسي نأ نكمي الو « هماكحأ فرعتو « همهفل قيقحلا حاتفملا ىهو
 « نآرقلا رهاوظ هتضراع اذإ ةحيحصنوكت ال ةنسلا نأ نوررةي نيذلاو « اهنع نآرقلل

 . درلاب وأ ةحصلاب ةئسلا ىلع مكاح نآرقلا : نولوقي « داحألا راخأ نمتناكو

 ولو « ميركلا نآرقلاب لالدتسالا ىف تايئزج- لوح. نوفلتخم ءاهقفلا دجن اذكهو
 رادقم ىف نينسلا عم نوفلتخي مهاندجول ةيمامإلا ةعيشلا ىلإ انهجتاو « قفآلا انعسو
 « ةنسلاب رسفي نآرقلا نأ نوري ةنسلا لهأف « مركلا نآرقلا مهف ىف لاجرلا ءارآر

 نم هوتوأ امب نآرقلا مهن ىف اودهّتجا ةنس هيف نودبنجي ىذلا بابلا ىف دري مل اذإو
 « ةيمامإلا امأ « اهمارمو اهتاياغو اهدصاقم ىف ةعيرشلاب ٍلعو ٠ ىبرعلا نايبلاب ملع
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 لخدي نأ نكمب الو لماكلا باتكلا ملع حيتافم ,ه رشع ىنثالا ةمثألا نأ نوري مهنإف
 قداصلا رفعج» هللا دبع ىقأ ٠ نع قاد هلا ىوريو < عيئافل هذه الإ ةلماك هباوبأ سانلا

 « هللا باتك ىف لصأ هلو الإ نانثا هيف فلتخم رمأ نم ام » : لاق هنأ هنع هللا ىضر
 00 لاجل لوقع هغلبت ال نكلو

 ىتلا ىه رشع ىنثالا ءايصوألا لوتتعق مهدنع هغلبتال لاجرلا هلوقع تناك اذإر
 «ىلاعتهللا نذل نم مهف وه هل مهمهفو « نآرقلا حيتافم مهف « سانلا هملعتو « هغلبت

 « أطلا نع نوموصعم ممنإ لب « هب نومكحامو © نولوقيام لك ىف نومهلم مهف
 مهلع لزييال ليربج ناك نإو

 : ةنسلا لوح فالتخالا

 لصأ نأل « اهم لالدتسالا لصأ ىف ال « ةئسلا لوح فالتخالا ىرج»  ؛ه
 نودمتعيال اوناك « ةرصبلاب سان الإ ّدشي ملو « نيملسملا دنع مئاق تباث اهم لالدتسالا

 نآإلولو؛ هجنلب ى خيراتلا هرم دق روب موق مهكلو « باتكلا ىلع الإ لالدتسالا ىف

 نكم ال ةنسلاب جاجتحالا ركنم ناد . دحأ مهفرع ام مألا ىف مهركذ ىعفاشلا
 ء ميركلا نآرقلا ةرسفم ىهو « ريلي ىنلا خيلبت ةئسلا نأل « نيملسملا نم نوكي نأ

 نع نآرقلا لصف دقف « نآرقلا نع ع الصف 2 هنم لخدت ىذلا ىتارونلا هباب ىهو
 « هطا ريشا مدعو دانسإلا طاريشاىف ةئسلا لوح ىيقحللا فالتخالا ناك نكلو « هيبن

 + لسرملا لوبق ىف نيرخأتملا عم نوفلتخمي ةمألا نم ًانمز نيمدقتملا انيأر دقق

 مهضعب دنع تايورم دوجو ثيح نم ةئسلاب لالدتسالا ىف فالتخالا ناك انك

 اودجي مل اذإ ىأرلاب. اوملعي مل نيذلا ىتفي نأ دبال ناكف « نورخآلا امم لعي ل

 . اهاضتقم اهوملع نيذلا ىتفيو « ةنس

 « نآرقلامومعل اهرهاظ ىف افلا ثيح نم « ةنسلا ىف ًاضيأ فالتخالا ناك مث

 ًامدقم ةنلا لهأ لحم ىري ةئألا صضعب ناك مث «سايقلا دعاوق ىضتقمل افلام وأ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كتالذ ىلإ ريشئس ام ىلع تايورملا ضعب ىلع

 « ةنسأا ىناعم ىف ةئسلا لهأ نع ةعيشلا فالتخا اذه لك ءارو نم ءىجي مث '

 .٠ ناني . عبط ١ ص مج ةيمامإلا دنع رفعج ماهإلا كثري 02(
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 هكورت ال ةنسلا نأ ورك ذيو « ةعبتم ةنس مهتمثأ لاوقأ نأ نو ركذي ةيمامإلا ةعيشلا نإف

 . ةنيعم دويقب الإ ىسلا ثيداحأ لبقتالو « ىئامإ نع الإ

 :ىضر بلاط ىلأ نب ىلع قيرط نع ىبنلا لإ بسنت نئسلا نم ةعومجم لو - 5
 ىذلا ردقلاب ةنسلا ى درت مل هتيضقأو هيواتفو ىلع هقف نأ نوركذيو « هنع هللا

ولاو ةساردلاب مئاق وهو هتافو ىلإ ِهتَي ىنلا ةفو تقو نم وهف « هتايح عم قفتي
 ؛ ءاتف

 ايف تريك ةفالخللا ف تاونس سمح ثكم دق كلذ قوفو ؛ ملعلا ةنيدم باي وهو

 « نيدلا ملعو هقفلا ملي ىنلا دعب اهلك هتايح تناكف ؛ عئاقولا ابف تعونتو ثادخألا

 نأ ىلإ ىص وهو مالسلا هيلع هقفار دقف « مثلي هللا لوسربالاصتا سانلا رثكأ ناكو

 ,نع تاياؤرلا نم ةنسلا بتك ىف هل ركذي نأ بجي ناكف « هيلإ ىلاعت هللا هضشبق

 :. ايف روكذم وهام فاعضأ ةيضقألاو ىواتفلا نمو لوسرلا

 هللا ىضر شلع نع رثآ امم رنثكءافتتا ىف رثأ ىوذألا مكحلل نوكي نأ دبال هنأو

 ةلوثدحتي ءاملعلا اوكرتي نأو « ربانملا ىلع هونعلي نأ لوقعملا نم سيل هنأل « هنع

 . ٠ مكحلا ساسأب اهنم لصتيام ًاصوصخو « سانلل هلاوقأو هواتف نولقنيو « هملغي

 نك ال دادش ظالغ هكحم ناك - ههجو هللا مرك ىلع.هيف شاع ىذلا قازعلاو

 هنوقلخي اوناك نيذلا مهو: « ةيمالسإلا ريهامجلا طضو ىف ىرست هءارآ اوكري نأ

 بارت يبأب هل متلي ىبلا ةينكت, نم نوذختي اوناك ىتح هلوح كوكشلاو بيرلا

 ىىنلا نآل « ةينكلا هذبم زازتعالا لك زيعي ناك هنع هللا ىضر وهو « هصيقنتل ةعيرذ

 . هدلول دلاولا ةبحمك" ةبحم ماقم ى اهلاق يلم

 « اهراثدنال اليبس هيواتفو هلاوقأو ىلع تايورم رثكأ ءافتخا ناك له نكلو

 : ةيمامإلاو ةيديزلا ةعيشلا لوقي ؟ دحأ اهم ٍلعيال ثيح ىلإ خيراتلا ةحل ىف ابماهذو
 اوناكو مالسإلا ةمئأ اوناك ةرهاط ةيرذ هئارو نم كرت دق ههجو هللا مرك ًايلع نإ

 «ةيفنملا نب دمحم ركفلا داور كرتو؛ نيسحلاو نسجلا هيدلو كرت « مهب ىدعقي نم

 مالك دعب مالكب عفتنا ام هلأ : سابع نبا لاق دّقلو « هملع هنع هللا ىضر مهعدوأف

 . هنع هللا ىضر ىلع مالكب عفتنا امك ٠ ملي هللا لوسر

 « ىركفلا مييبأ ثارت ىلع ةظفاحملاب راربألا ءانبألا كنئلوأ ماق دقل :ةعيشلا لوقيو
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 مهعم رقتسا دقف « ةنيدملاب مهماقإ تناك اذإو « عايضلا نم هوظفحف ىدملا مامإ وهو

 ةياورلا ملع هيف ىولعلاتيبلا ناكف . ةياورلاب مهفلخخ ىلإ هلقني مهفلس ناكو . ةنيدملاب

 ههنقف هنع اوورو الماك لوسرلا نع هاور ام هنع اوور . هنع هللا ىضر ىلع نع

 ٠ ميركلا ىوبنلا تيبلاكلذ نك ىف ناك هلك كلذ نأ نولوقيو « ةلماك هيواتفو

 نوكي دق اوباجأ « رشكتلاو ديزّتلل لاجم دانسإلا ىف نوكي دق هنأ لئاق لاق اذإو

 نأ نكمال نكلو « نيد ةوقو ةئيب ريغ نم م ركلا تيبلل اوعيشت نيذلا نم ديلا

 قداصلا رفعج هللا دبع مامإلا ىلإ نوبسني نيذلا هسفنىولعلاتيبلا لاجر نم كلذ ن وكي

 عرولاو ىتلاو نيدلا لع ىق مهم ىدتقي نم الإ ةمثألا ءالؤه نم سيلف « هسفن

 . ةبئاش ةيأب بوشم ريغ آيتن ىالسإلا ْثارَلا ىلع ةظفاحماو

 اهلمح تيبلا لآ دنع ةعومجم ةمث نوكت نأ ًابيرغ نكي مل هنإ نولوقي كلذلو

 «مدالوأ دالوأ مث 6 مهدالوأ مدعب نم اهلمح مث « ههجو هللأ مرك ىلع مامإلا دالوأ

 « ًانايحأ اهونلعيو « ًانايحأ اه نوفختسي اوناكو «ةئيدملاب اعيمج مهنماقإ تناك دقو

 لآ.« هنع هللا ىمنر ىلع ملع هيف تيبلا لآ لع نأ نوررقي مهنإف « نكي امهمو
 . ةيرثملا هتكرت نه مهلإ

 : ىأرلا لوح فاليخألا

 لاق نم ءاهقفلا نف « هجابنم ىفو « هلصأ ىف ىأرلا لوح فاليخالا ناك 4

 دواد ءالؤه سأر ىلعو .« ضوصتلا نم الإ ةيمالسإلا ماكحألا لمخأ حصيال هنأ

 هقف نودف ةبرهاظلل ىناثلامامإلا دعي ىذلا ىسلدنألا مزح نبا هدعب نم ءاجو « ىرهاظلا

 . دوواد بهذملا خيش نم ريكأ ىلاغو ددشو « بهذملا اذه

 عاجإلا دقعي داكي لب « ءاهقفلا نم نورثكألا مه ىأرلاب ذخألا اوررق نيذلاو

 لاق كاذلو « مكحلا هيلإ عجري رهاظ صن دوجيو مدع دنع ىأرلاب داهتجالا ىلع

 ريغ نم عاججإلا دقعني لب « مهفالخم دتعيال ىأرلا ةافن نإ : ءاهقفلا نم نو ريثكلا

 . رظن مالكلا كلذ قو « ءاهقفلا ةرمز نم مهن ودعيال مهنآل « مه رابتعا

 دابجالل ًاقيرط سايقلا ريتعي مل نم مهن ءهجابنم ىف اوفلتخا ىأرلاب اوذخأ نيذلاو

 رمأب مكحلا ىف هقاحلإب هيلع صوصنم ريغ رمأ ىف مكح انلق اك سايقلاو « ىأرلاي

 . مكحلا دوجو ىف ةرثؤملا ىه امهنيب ةكرتشم ةلعل هيلع صوصنم
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 مكح ىلع ىأرلا اورصق مهنكلو « ةيمامإلا ةعرشلا مه سايقلا اوفن نيذلاو
 لاوقأو هني ىبنلا لاوقأ لمشي مهدنع صنلاو « صنلا لاح ريغ ىف درا لقعلا
 نوهني صنلاعضوم ريغ ى درحملا لقعلاب نوكحم ذإ مهو « مركلا نآرقلاو « ةمئألا
 ةرضم هاريام غوسي نأ نكمال لقعلا نأل « ةحلصم لقعلا هاري ام ىضتقمي مكجلا ىلإ
 لقعلاب مكحللاف « هيف بيرلل لام ال ةدكؤم ةحلصم وهامالإ غوسيالو « ةدسقم وأ
 ٠ . ةحلص» لقعلا اهاري ىتلا ةحاصملاب مكح ةقيقحلا ىف وه

 - ىأرلاب ءاتفإلا لوصأ نم لصأك « سايقلا اوفن نيذلا ءالؤه لباقم فو
 ىلع ءاتفإلا زوجب ىأرلا جهانم نم جاهم دجويال هنأ اوررق نيذلا ةيعفاشلا ناك

 المح نوكي نأ امإو « ًاصن نوحي نأ امإ ىعرشلا مكحلا نآل «٠ سايقلا الإ هاضتقم
 نأ امإ هدنع مكحلا نأل « ًاقيثو ًاطبر صوصنلاب ههقف طبري ىعفاشلاف « صن ىلع
 ىدي نيب صن نكي مل اذإف ةمئاق نبع ىلع لمحلاب وأ ع ةمئاق ندع نم لاق اك لخشؤي

 هيف ًاصن دجال ىذلا عوضوملاب هيش هل رمأ ىف صن نع ثحب « هاضتقم مكحي هيقفلا

 . صنلاب تباثلا مكحلاب مكحم مث
 باب اوحتفف هنم مسوأ بابلا اوحتف مهلكلو « ىعفاشلا كلسم | وكلس ةيفنحلاو

 وأ « فرعلاك ةفلاخملا ىضتقا رمأل ةيسايقلا دعاوقلا ةفلام وهو « ناسحتسالا

 . تباث صتب اهطير نكع ىتلاةحلصملا وأ « ةرورضلا

 « سايقلاب اولخأف ىأرلا ىنعم ىف ةلبانملا ضعبو ةيديزلاو ةيكلاملا عسوت دقو
 عم قفتث ىلا حلاصملا ىهو ءةلسرملا حلاصملاب اوذخنأو ع ناسحتسالاب اوذخأو

 « ءاغلإلا وأ تابثإلاب صاخ صن اه دهشي ال نكلو « ىتالسإلا عراشلا دصاقن

 نوديقم مه لب « صوصنلا ماكحأ نع نوقلطني ال نكلو « حلاصملاب نوتفي مهف
 « هريغ نود سايقلاب اوكسمت نيذلاك نيعم صنب نوديقتيالو اع نوجرخيالو « ا

 اودجو اذإف « اهتايثإ فق صوصن ةدع ترفاضت ىتلا حلاصملا نع نوثحبي مهن] لب
 ةريبك ةفئاطب نودتقي تلذ ىف مهو « اهل اوكحو « اهاضتقع اوتفأ كلذك ةحلصم
 .٠ مهئاهقفو ةباحصلا ةيلع نم مهريغو نامعو « ىلعو « رمع مبْنم ةياحصلا نم

 « صوصنلا عضوم ىف ىأرلا وهو « راظنألا هيف تفلتخا رمأ كانهو - 4
 هتلالدو « ًارتاوتم صنلا ناك اذإ صنلا عنضوم ىف ىأر ال هنأ ىلع ءارآلا تقفتا دقو

 دقو ؟ سايقلا مأ صنلا مدقيأ داحنالا رابخأك ء آينظ صنلا ناك اذإ نكلو « ةيعطق
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 نيب نزاوي هنإف « اهيلع ًاصوصنم سايقلا ةلعو « سايق ىأرلا تاك اذإ هنأ ىلع اوقفتا

 "نم هجو ىأ عم قفتيال ثيدخلا ناك اذإ سايقلا حجري دقو « ثيدحلاو سايقلا

 داحالا رصخ ءاج دقو « اهلع صوصتم ريغ ةلعلا تناك اذإو « سايقلا هوجو

 مدقي ثيدحلا نأ ررق مهضعبف « كلذ ىف راظنألا تفلتخا دقف « سايق لك افلام

 نوكي امنإ ىأرلاب ذخألا نألو ء صنلا عضوم ىف داهجا ال هنأل « لاح ةيأ ىلع

 ةفينح ىلأ نع ىأرلا كلذ ىور دقو « مكحلاب فعسي صن دوجو مدعل ةرورضلل

 . دمحأو ىعفاشلاو « سايقلا ءاهقف خيش

 نب هللا دبعك أمقف ةباحصلا نم ثيدحلا ىوار ناك اذإ : ةيفننلا ضعب لاقو

 ناك اذإو « مدقي ثيدحلا نإف « تباث نب ديزو « دوعسم نب هللا ديعو « سابع

 « سايقلا باب ثيدحلا ى دسنا اذإ سايقلا مدقي هنإف «قريره ىلأك هيقف ريغ هيوأر

 هنأل « ثيدحلا مدقي هنإف « ابضعب فلاخيو « ةسيقألا ضعي قفاوي ناك اذإ امأ

 حيحصلا نكلو «] ةفينح ىنأ ىلإ ىأرلا كلذ بسن دقو « سايقلل افلام دعيبال

 00007 . هانركذ ام وه هيأر نأ

 . لك عم اقفتم ناك نأب ايعطق سايقلا ىضتقم ناك اذإ : ءاملعلا ضعب لاقو

 مدقي هنإف « هتيبثت ىلع ماكحأ ةدع ترفاضتو « اهبف بيرال ىتلا ةيهقفلا دعاوقلا

 ضرفو . هيلع لدت صوصن دجوت نأ دبال سايقلا نم عونلا كلذ نأ ىدنعو «سايقلا

 نكمي ال ضرف « صن ريغ نم ًايعطق نوكي سايقلا وأ ىأر لاب تباث مكحس دجوي هنأ

 دجو اذإو « اماياغو اهدصاقمو ءاهدراومو ةعيرشلا رداصم فرعي نمل تبثي نأ
 . ةيرهاظلا الإ ىأرلاب نوذخأي ًاعيمج ءاهقفلا نإف

 حصتالو « دري ثيدحلا نإف ةنيدملا لهأ لمعب ىأرلا ديأت اذإ : ةيكلاملا لاقو

 « ىأرلا فلاخم هنكلو « ةنيدملا لهأ لمع فلاخم ال ناكاذإو « متل ىبنلا ىلإ هتبسن

 هنإف ةتباثلا ةنسلا وأ باتكلانم ةدمتسم ةيهقف ةدعاق ىأ عم قفتيال ناك اذإ رظني هنإف

 . ىأرلا ىضتقم ذخأ الإو « ثيدللاب لح و

 لباقم ى هب نوذخأي نم دنع ىأرلاب ذخخألا لاح ىف هنأ انه ررقت نأ بحنو

 هذه نوركني مبنإ لب « لَ ىنلا ىلإ ةبسنلا حيحص ثيدحلا دعي ال ثيدحلا

 ةتباثلا ةررقملا دعاوقلا فلاخب هنأ ذإ « هنتم ىف آذاش ىورملا ركلا نوردتعيو « ةبسنلا

 ةروص ىأب ضرفن نأ حصيالو ؛ةصادللا اهصوصنو ةماعلا ةعيرشلا دصاقم نم ةذوخأملا
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 لعمالسإلا ف مهمهف نومدقيو « ثيدحلا ةيسنب نوقدصي مبلأ ضورفلا روص نم
 « مايألا هذه ىف اورهظ روب موق مالك كلذ نإف « ٍمُكلَع ىنلا ىلإ ةبسنلا حيحص لوق

 كلذ نوكي نأ لاحمو « نيفرحنملاو عدبلاو ءاوهألا لهأ ىف لبق نم مهلاثمأ رهظو

 . هبراشم اودبعو هقفلا نويع اوحتف نيذلا مالعألا مالسإلا ةمأ نم

 : عامجالا لوح فالجلا

 مالسإلا لوصأ ىلع عاجبإلا وهو « هركتي نأ مسمل غاسيال عامجإ كانه -

 «ةاكرلا ةضيرفو ناضمر موصكو « ضئارفلا ددعو ابئاكرأو « ةالصلا تاعكر ددعك

 نم مالسإلا نع جرخي ثيحم «مالسإلا راطإ دعت ىلا ةررقملا رومألا نم كلذ رغو

 هب ذخأي مل ناف ةرورضلاب نيدلا نم ملع امب ءاملعلا هنع ريعي اذهو ء اهل نمؤي مل

 ش . ًاملسم دعيال

 2 ىنلالاوقأو « صوصنلا ترفاضت ءابملع عامجنإلا ناك ىبلا رومألا هذهو

 صوصتنلا تددعتو « املةتبثملا لاوقألاو « اهلعف منيو ىنلا نع رتاوتو « اهتايثإ ىلع

 « ةلالدو « ًادنس صوصنلا ىوقأ ىلع ًادمتعم ابلع عامجنإلا ناكف « اهتابثإل ةينآرقلا

 دوجو نأو«هفلاخت ًاماكحأ تيثت ىلا ةيئزجلا صوصنلا ىلع عاجإلا اذه مدق كلذلو

 لاقو «هققحمام دجويالو « ىضرف رمأ عامجإلا كلذ فلاخيام تبث ةيئزجب صوصن
 تبثت ىلا تاررقملا هذه اولعجم الأ ءاملعلا ىلع بج هنإ : ءاملعلا نم نيققحملا لك

 ءةساردو جالعمىلإ جاتحت ىبا رومألا قوف هنأل «دابنجا عضوم عامجإلا نم عونلا اذ

 ملعلا ىأ ةماعلا ملع رومألا هذه ملعلا نإ ١ : ماقملا اذه ىف ىعفاشلا مامإلا لاق دقو

 ملع : نيمسق ىلإ ملعلا مسقي هنع هللا ىضر هنأ ذإ « « هلهجم نأ املسم عسيال ىذلا

 وهو 6م ةصاخللا ملع ىناثلا ممقلاو « معلا نم عونلا أذه وهو 4 هب لهجلا املسم عسيال

 « اهولهجم نأ نيملسملا نم ةماعلا عسيو « داهجا عضوم نوكت ىلا لئاسملاب معلا

 . اهف ةصاخللا اوتفتسيو

 ىلع عاجإلا نم عونلا اذه مدقت نأ قئاقحلا نوصحمال نيذلا ضعب مهف دقو

 عاش هنكلو مهفلا ىف أطخ اذهو « صوصنلا ىلع عامجإ لك مدقت ديفي « صوصتلا

 ةيمالسإلا ماكحسألا لعجم عاجبإلا نإ | ول وقي نأ نيملسملا ريغ نم باتكلا ضعبل غاس ىح

 كلذو « اولعفي مل مهثكلو « اودارأ اذإ اهوريغي نأ نيماسملا ةعامجل غوسي ةروطتم

 « مالكلا هب انأدتبا ام انه رركنو . ةيمالسإلا ىناعملا مهف قى ةبارغلا لك بيرغ رمأ
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 , عمجمو املع عمجم صوصنل مدقت وهف ةيئزملا صوصنلا ىلع مدق اذإ عامجإلا اذه نأ

 . لمعلا ق تيثتالو « لقعلا ق ردقت ةروص هنكلو

 ةرورضلاب نيدلا نم تملع ىلا تاررقملا هذه ءارو ايف عامجإلاو هب أ

 بسح لقيو « هلئاسم ف فالتخالا رثكيو « ًآريبك ًافالتخا ءاملعلا هيف فلتخا دق

 . جبملا ثيح نم اهدعي وأ ارق ىف بهاذملا

 . - ةلزيسملاضعبو ةعيشلاو جراوحللا انينثتسا اذإ  ءاهقفلا روهمج- قفتا دقو

 , نكميال هنأ ىلع ليلدالو « عقو دقو « هب ذخألا بجي ةجح. ةباحصلا عامجإ نأ ىلع

 ةيديزلاو ةعبرألا ةمثألاو « ائهون امك جراوتللاو ةعيشلا الإ كلذ فلاخي ملو © هعوقو

 . عامجسإلا عوقو ىلع نوقفتم

 ريغ اع انهو ىلا تاررقملا ريغ ىف عامجإلا نأ ةلزتعملا نم ماظنلا ررق دقو

 ىعم ىلع قافتالا نكمب الو « نيدهتجملا عامجإ وه عامجإلا نأل « عوقولا نكمم
 . دحاو ىأر ىلع ةيئانتملا ةيمالسإلا ملاقألا لك ىفءاملعلا قفتي نأ نكمال مث داهجالا

 لييسالف « ةباحصلا رصع ىف عقو دق وحنلا كلذ ىلع عامجإلا نأب هلوق در دقو

 . ناكمإلا ققحن دقف عوقولا تبث اذإو « عوقولا راكنإل

 اوفاتحبا دق ءاهقفلا نم روهمجلاف « ًاتباث ًاققحتم ةباحصلا عامجإ ناك اذإو

 « قبسام ريغ ىف هناكمإ ركنأ دق دمحأ مامإلا نأ ىو ريق . مهدعب نم عامجإ ىف

 « ءاملعلا عمجأ اولوققي نأ لدب « ًافالخ اهبف ملعن ال اولوقي نأب هذيمالت حصني ناكو

 . نسح طايتحا كلذو

 هنكلو « ةباحصلا رصع دعب عامجإلا ناكمإ ركتيال ناك هنع هللا ىضر ىعفاشلاو

 ؛هرظانمهب اف هيلع جيتحا ىلا ةعقاولا ىف عامجإلا ركنأ عامجإلاب هيلع جتحا اذإ ناك

 ٠ عوقولا ناكمإل ًاراكنإ سيلو ءةنيعم ةثداحن ف عوقولل راكنإ ةقيقحلا ىف اذه نإو

 مهريغ ناك نإو « ةرشك لئاسم ىف عامجإلا اوعدا دمحأو ىعفاشلا ريغو

 . هققحن ف مهفلاخي

 ةجح نوكي اعامجإ دعت اوك ىف تفلتخا دق قافتالا نم عاونأ كانه مث ه١

 : قأب ام كلذ نمو « ةمزلم



 هس المع

 « نيعم رمأ ىف ىأر نيدهتجملا نيب نلعي نأ وهو « ىقوكسلا عامجإلا (1)
 دعيأ قةساردلاو صحفلاو رظنلل ىكت ةدم ىضمو «ىأر لا نالعإ دعب عيمجلا تكسيو

 مهنف ءاريبك افالتخا كلذ ىف بهاذملا باعصأ ءاهقفلا فلتختا دقل ؟ اعامجإ كلذ

 « اعطق ال انظ مكحلل اتيثم هريتعا نم مهنمو « ايعطق مكحلا تبثي اعامجإ هدع نم

 « هريتعي ل نم مهنمو « عامجإلا نم دعيال نكلو « اليلد دعي هنإ لاق نم مهنمو

 . ماكحألا نم مكح ىأ ق ليلدلا ىلإ رظني اك « هيلع ماق ىذلا ليلدلا ىف رظن امنإ

 وأ نييأر ىلع ماكحألا نم مكح ىف روصعلا نم رصع ىف ءاملعلا فلتخا اذإو (ب)
 ثادحإ امهدعب ءاجس نمل زوجنال نييأرلا نيذه ىلع اعامجإ كلذ دعبأ « الثم ةثالث

 : كلذ فءاملعلا فلتخا دقو ؟ اعاجإ دعبال هنأ مأ « ثلاث لوق

 عمج دحاو ىأر دجوي مل هنأل « ًاعامجإ كلذ نوكي نأ ركنأ نم ميُمف ١

 . ةفلتع ءارآ امثإ « نيدبجملا

 ًاجورخن نوكي اوأتراام ريغ ىأر ثادحإ نأل ؛ عامجإ هنأ لاق نم مهمو - ؟

 ] . مهتعامج ىلعو مييلع
 ءزج ىلع نوعمجم نكلو « ىأرلا ىف يفلت اوناك اذإ : لاق نم مهلمو ا*

 ءاقشألا ةوخإلا عم دحلا ثاريم ق مهفالتخاك « ىمجلا ىأرلا ق مهفالتخا عم نيعم

 هللاىضر ىلعو «بأل وأ ءاقشألا بجححو « بأك هئرو قيدصلا ركب وبأف « بآل وأ

 « تباث نب ديزو « سدسلا نع لقيالأ طرشب مهيب خأك هريتعاو « هعم مهلرو هنع

 تعمتجا دق ءارالاف « لبق نم انرشأ انك «ثلثلا نع هبيصن لقيالأ طرشب مهعم هثرو

 نأ كلذ دعب نم هيقفل حصي الف « ثيروتلا رادقم ىف تفلتخا نكلو ءهثيروت ىلع

 . هلوق ىلإ تفتلي الف « عامجإلا فلاخ دق هنأل « هثيروت عنمب

 ؟ اعاجإ كلذ دعيأ لقألا هفلاخخو « نيدبتجملا رثكأ ىأرلا ىلع قفاو اذإ (>)

 . كلذ قى ءاهقفلا فلتخا دقف

 نأ هانعم عامجإلا نأل « اعامجإ دعبال كلذ نإ : لاق نم ءاملعلا نمف ١

 . طق عامجإ دجويمل هنإف لاخلا دجءوامو ؛ماكحألا نم مكح ىلع نيدهنجملا لك قفتي

 « عامجإلا ضقني ال نينثا وأ دحاو ةفلاخ نإ : لاق نم ءاملعلا نمو - ؟

 ضقني الف « نككمم ريغ قالطاب فلاذغا عنم نأ مهتجحو « ةيديزلا ضعب ءالؤهو
 1 . نينثا وأ دحاو ةفلاخع عامجإلا



 - خا

 ثيداحأل ًاضقانم اذاش فلاخلا ىأر ناك اذإ : لاق نم ءاملعلا نمو ب

 ةباحصلاهيلع ركنأو ءاهحابأ ذإ «ةعتملا ىف سابع نبا ةفلاذمك تلم ,ىنلا نع ةدراو

 « عوببلا ابر ىف ةباحصلل هتفلاخت كلذ لثمو «عامجإلل ةضقان دمتال هتفلاخم نإف كلذ

 اذإ امأو « صوصنلل فلات كلذو « ةئيسنلاب اليمافتم ريلاب ربلا عيبي نأ زوج دقف

 ًاضيأ سابع نبا ىأرك « صوصنلا ضهانتالو ذاش ىأر ىلع موقتال ةفلاخلا تناك

 اذإ الثف « اهاعأ تداز ضئارفلا ىأر امل هنع هللا ىضر ربع نإف ؛ثيراوملا لوع ى

 ٠ فصنلا جوزلاو . ثلثلا قحتست مآلاو « آمأو ةقيقش اتخأو اجوز ةئرولا ناك

 مسقت ةكربلا لعج رمعف .. حيحصلا دجاولا ىلع ديزت ةلألا نإف « ئصنلا تخخألاو

 ءاملعلا رقأ دقو « 8 5“ نم ةلأسملا لاعأن « ةتس ىلع مسقت نأ لدي مهسأ ةينامث

 ناك نم صقني نكلو « ةلأسملا لاعت ال لاق دقق سابع نبا ادع ام كلذ اعيمج

 ذخخأتف « خأ اهعم ناكول اهيصن ناك تخألاف, « ركذ بصاع دوجوب هبصن صقني

 ْ . سدسلا ىطعتو خأ دوجو ضرفيف « سدسلا وهو ىه

 ملول هنإ ىرهزلا هيف لاق دقو « عاجإلا ضقني سابع نبا هلاق ىذلا ىئرلا اذهف

 . هريغ هيأرب سانلا لدعام سابعنبا ىأر لداع مامإ لوقب لمعلا قبسي

 عمجأ اذإف « ليلدلا ىلع عامجإلا اهف اوفلتخا ىتلا عامجإلا ةلثمأ. نمو (د )

 لالدتسالا زوجأ «نيعم ىوبن ثيدح وأ «ىفآرق صن وه مكح ق ليلدلا نأ ىلع ءاملعلا

 لوق كلذ نكلو « ريتعم ليلدلا ىلع عامجإلا نإ اولاق نوليلقف . زوجمال مأ هريغب

 . هيلإ تفتايالو « هيلع لوعيال ءاملعلا دنع تفاهم

 بعشتت انهو «عامجإلا مهنم نوكتي نيذلا مهنميف ءاهقفلا فلتخا دقو ل هل

 «سايقلا وأ ىأرلا ةافن عامجإلا ضقنيال هنأ اوررق ءاهقفلا نم روهمجلاف « بهاذملا

 دعتال عادتبالا“ لهأو « عادتبالا لهأنم مهم ودعي مهمل « ةعيشلا ةفلاخع هضقنيال اك

 . هل ةنوكملا هرصانع نمض ىف نولخدي ال ىلاتلابو « عامجإلل ةضقان مهتفلاخم

 عامجإ ىلإ نوتفتلي الو « مهدهم عامجإ الإ عامجإلا نودعي ال ةيمامإلاو

 ىأرل فشاك هنأل « مهدنع ةجح عامجإلا نأ نوررقيو « مهفلاع عامجإ وأ ةباحصلا

 تبثي مكح ىلعهدنع بهذملا ىف نيدهتحلا عامجإ نإ نولوقيو ؛ مهنع بيغملا مامإلا
 . قحلا نلعأو رهظل لب « بيغملا مامإلا تكس ٠١ الطاب ناك ول هنأل ع هت

 ءاحيعص ىأرلا نوكي نأ دبالف ء نورخآلا تكسو ؛ ايأر مهضعب نلعأ ولو



 مس 588 ب

 فلتخا اذإ كللذكو « عابتالا بجاولا :حيحصلا ىأرلا ناعأو « مامإلا رهظل الإو
 ؛ مامإلا رهظ الإو ءاحييمص امهدحسأ نوكي نأ دبالف . « نييأر ىلع مكح ىف مهؤاملع

 مامإلا ىأر نع فشكي بورضلا هذه لكب عامجإلا نأ ةلمجلا ىفو « حبحصلا نلعأو
 . غابتالا ةبجااو ةنس مامإلا ىأرو + ةيضقلا ىف

 نوقفتي نيذلا دجم « عامجإلل ةبسنلاب ىدملا عساولا فالتخالا اذه عمو ب. تا“
 ةيفنحلا دجتف' « ابف عامج] دقعنا ئلا لئاسملا ىف نزفلتخم هيف ءارآلا نم ىأر ىلع

 « اف عامجإإلا داقعنا ىف ةيعفاشلا مهفلاخمو « ماكحألا ضعب ىف عامجإلا نوعدي
 وبأهيلع دريف « ةمينغلا ف ماهسلا لئاسم ضعب ىف عامجإلا ىعدي الثم ىعازوألا دجنو

 . ةلأسملا هذه ىف عامجإ ال هنأ آنيبم كلذ ىف افلام « ةفينح ىنأ باعصأ نم فسوي

 ررض ال ىلا ةيبهذملا تافالتخالل باحرلا عستم ناك عامجإلا باب دجن اذكهو

 ًاتباث ار رقم رمأ سمنالو « نيدلا رهوج سعال رومأ ف اهل ء ارق فالتخالا نم

 . هلوح فالتخالل لاجم ال « هيف

 : ةنيدملا لهأ عامجإ

 لك مزلي ةنيدملا لدأ عامجإ نإ : هلوقب ءاهقفلا نيب نم كلام درفنا - 64

 هفلاخ دقو دعس نب ثيللا ىلإ اهلسرأ ىتلا هتلاسر ق كلذب حرص دقو « راصمألا
 « كلذ ى ءادتبا هعباتي ىعفاشلا ناكو « اذم وه درفناو « كلذ ىف ءاهقفلا روهمج

 . كلام فالتخخا هباتك ىف همواقو هضقانو « هنع لدع مث

 « هدنع ةجح ةنيدملا لهأ لمع ريتعي ناك اكلام مامإلا نإ : لاق :نم ءاماعلا نمو

 : مقلا نبا كلذ ىف لاق دقو « راصمألا نم اهربغ ىلع هضرفي لو

 ذوخأملا هبهذمب لمعلا ىلع سائلا لمح ىأ) كلذ نم ديشرلا عنم هسفن كلامو و

 هللا لوسر باعصأ قرفت دقل) : لاقو ء كلذ ىلع مزع دقو ( ةنيدملا لهأ لمع نم

 ىلع لدي اًدهو ( مهريغ دنع سيل ملع مهم ةفئاط لك دنع راصو « دالبلا ف 2

 ىأرامل هنم رايتخا وه امنإو «ةمألا عيمخب ةمزال ةجيح هدنعسيل ةنيدملا لهأ لمع نأ

 ري وه لب « هريغب لمعلا زوال : هريغالو هثطوم ىف طق لقي ملو « لمعلا هيلع
 رمخ مالسإلا نع هازجو هنعهللا ىضر هنإف « ةنيدملا لهأ لمع اذه نأ ًادرجم ًارابخإ
 : عاونأ ةثالث ىه مث « ةلأسم نيعبرأو فين ىف ةنيدملا لهأ عامجإ نعد



 لل 1اس

 لهأ هيف فلاش ام ىناثلاو « مهريغ هيف مهفلاخ ةئبدملا لهأ نأ ملعيال - اهدحأ

 لهأ نب فالحلا هيفام ثلاثلاو « هيف مهفالتخا ىللعي مل نإو « مهريغ ةنيدملا

 لحب ال ئذلا ةمألا عامجإ اذه لقي مل هنع هللا ىضر هعرو نمو « مهسفنأ ةنيدملا
 ١ , 20الش

 « مهريغ ىلع ةجح ةنيدملا لهأ عامجإإ نأ ررق دق اكلام مامإلا نأ قمل ىو
 ررقو “ ملعلا عامج» باتك ىو « كلام فالتخا هياتك ىف ىعفاشلا كلذ شقان دقو

 ًاعيمج راصمألا ءاملعو الإ نوعمجي ةنيدملا لهأ دجي ال هب ماق ىذلا ءارقتسالاب هنأ

 ريع اك «'ضئارفلا لوصأ ىف كاذو«ًاماع اعامجإ نوكيف « هيلع اوعمجأ ايف مهو قفاوي

 . هنع هللا ىفر ىعفاشلا

 ةنيدملا لهأ عمجم نأ وهو « مقلا نبا هلاق ىذلا ىناثلا ضرفلا ركذي مل كلذلو

 عيمجلا نيب قفتمف « اوفلتخا اذإ امأو ؛ مباع راصمألا ءاهقف هيف فاتخمو ؛ رمأ ىلع

 . لاوحألا لك ىف ةجحس نوكيال مهلمع نأ ىلع

 ناك اذ كلام دنع ةجحم نوكي ةنيدملا لدأ لمع نأ ةيكلاملا بتك ىف روكذملاو

 . ًاقلطم ةجح' نوكي هنأ كلام نع ىورو « ىأرلا ال لقنلا هساسأ

 هنع ىور دقلو ءاذه ىف كلامىأر ىلع ةيهقفلا هتايح ردض ىف ىعفاشلا ناك دقلو

 ىلع ةنيدملا لهأ تدجو اذإ حصن الإ كل لوقأام هللاو و : هل رظانمل لاق هنأ ىبسبلا

 مل كننكل « ةوقلا لك ىوقو كءاجام لكو « قحلا هنأ كلش كابلق نلخدي الف ءىش

 . «هيلإ تفتلتالو « هب ًابعتالف « فعض نإو الصأ هل دمي

بجا راودأ نم رود َْق ناك ىعفاشلا نأ ىلع لدي مالكلا اذه نإو
 ىهقفلا هدا

 ةبترم ىلإ ىلصيال ةنيدملا لهأ لمع نأ « ديدجلا هباتكو مدقلا هباتك ىف هيلع رقتسا

 , داحألا ثثيدح

 ضعب ناك نإو « هجاهنم ىف اكلام مامإلا نوقفاوي ال ًاعيمج راصمألا ءاهقفو

 نيبتام ضعبب اذخأ دق « امهْنع هللا ىضر دمحمو فسوي ىأك ةفينح نأ ليمالت
 دقو « هعنع مهخيرش ناك ىذلا فقولا موزلب موق لثم « ةنيدملاب ةباحصلا راثآ نم

 7917 ص ١ نيعقوملا مالعأ . )١(
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 هجوو :مهنمز ى ةيقاب تناك ىلا ةباحصلا فاقوأ اوأر امل « مهمامإ ةفلام اوررق

 . الإ كلام مراظنأ

 ىعباتلاو ناحصلا ىوتف

 «مهاوقأو ةباد.صلا ىوتفب ذخخألا ىعةعبرألا بهاذملا باحصأءاهقفلا قفتا - ه4

 « مهنع اوذخأ نيذلا مهتذتاسأب ءادتقا جابملا كلذ اوجه دق نيعباتلا نأ انركذ دقو

 «مهنع اوذخأي منيذلا ةياحصلا ضعب لاوقأ ىلع جورحلا حيبتسي نم نيعباتلا نم ناكو

 . مهتذتاسأ ةفلاخم طق نودحيبتسي ال مهكلو

 دحاو ىأر ةياحصال ناك ذإ : لوقيو « كلذ حرصي ةفينح وبأ ناك دقو

 . مهريغ ءارآ ىلإ اهبنعجرخأ الو « مهنارآ نم ترئتخا اوفلتخا نإف « هب تذمخأ

 اودهاش نيذلا مهنآل « عبتت ةنس ةباحصلا لوق ربتعي هتع هللا ىضر كلام ناكو

 لوقب ذخأي ناك هنإ لب « كلذك لبنح نب دمحأو ؛ قلي لوسرلا ملع اوقلتو اونياعو

 « اهنيب حجاريو ةباحصلا لاوقأنم ريختي ناكامو « الوق ةباحصلل دجي مل اذإ ىعباتلا

 « هبهذم ى الاوقأ ةفلتخما مهلاوقأ ريتعاو « فالتخالا لقن مكح ى اوفلتخا نإ لب

 « هماقم قوف ماقم اذ نأ ذإ « ةباحصلا لارقأ نبب نزاوي نأ هتقاط ىف نأ دجي الو

 . هردقل ةزواحمو

 هبهذمناك ىعفاشلاذ] نولوي ةيعفاشلا ند لوصألا باتيك دهن اننإف « ىعفاشلا امأو

 « ةجح ىناحصلا لوق ريتعي ال ناك ديدجلا هيهذم ىفو « ىناحصلا لوقب ذخأ مدقلا

 ى اهالمأ وأ ابك ىلا ىهو ىوارلا] ناماس نب عيبرلا ةياورب ةلاسرلا ىلإ انعجر انكلو

 ىاحصلا ىأر نأررقي 5 نو ربعي اك ديدجلا هيهذم وأ « ديدوطأ هباتك ف ىأ « رص

 مهل تناك نإ مهلاوقأ نم ريختيو « ةباحصا ادحاو الوق ناك نإ ام لخخؤي ةجح

 : ماقملا كلذ ىف لاقدقف ءملعلا عاج باتك ىف مألا قءاج كاذكو « لاوقأ

 امهعايتاب الإ عوطقم امهعمس نمع رذعلاف « نيدوجوم ةنسلاو باتكلا ناك امو

 لوق ناك مث « مهم دحاو وأ عقدا ل وسر باعصأ ليواقأ ىلإ انرص كلذ نكي مل نإف

 ةلالد دجي مل اذإ كللذو « انيلإ بحأ ديلقتلا ىلإ هيف انرص اذإ نانعوأ رمع وأ ركب ىلأ

 هعم ىذلا لوقلا عبتيف « ةنسلاو باتكلا نم فالتخالا برقأ ىلع لدت فالتسالا ف

 ناك سانلا هلوق مزن نمو « سانلا همزلي هنأب روهشم مامإلا لوق نآل « ةلالدلا
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 نوتفي نيتفملا رثكأو « اهعدي وأ هايتقب ذخأي دقو « رفنلا وأ لجرلا ىفي نأ نم رهشأ

 دقو « مامإلا لاق امب مهتيانع اولاق امب ةماعلا ىنعت الو « مهسلامو مهوب ىف ةصاخلل

 اولوقي نأ اودارأ اميف ةنسلاو باتكلا نم ملعلا نع نولأسيف « نوئدتبي ةمثآلا اندجو

 اوعجرينأ نوفكنتسيالو ؛ ربا نم نولبقيف ءممهلوق فالن نوريخيف نولوقيو « هيف

 . 116 مه ريغ عابتا نم انب ىلوأ مهعابتا ناكو « مهوقب انذخأ . ةنامألا عضوم ىف

 ماكحأ مث < هللا ماكحأ ق كبهذم تمهف » : لئاق ىل لاق 2 ةلاسرلا ف ءاجو

 « هللا مكح صن هيف سيل امب هيلع سانأا عمتجا ام عبتت نأ ىف كتجح اف « هلوسر

 هللا لوسر نع ةياكح هنأ اوركذف اوعمتجا ام امأ : تلقف « . ىنلا نع هوكح ملو

 هنآل « هل ةياكح نوكي نأ لمتحاف هوكحي ملام امأو « هللا ءاش نإ اولاق ايكف 3ك

 .©"7:لاقام ريغ ةيف نكمي « مهوتي ًائيش ىكمحم نأ زوجمالو ءًاعومسم ىكحم نأ الإ زوجمال

 هيف اوفلتخا |لق «ةنسلاو باتكلا نم ةلالد برقأ نوكيام ريختو مهفالتخا دنع لرقيو

 برضيو . امهلع ًاسايق وأ « هللا لوسر ةنس وأ « هللا باتك نم ةلإلد هيف اندجو الإ

 ٠ ةباحصلا لاوقأ نم اهف ريختي ةرثك ةلثمأ
 : لوقيف « ىعفاشلا نع لوصألا ءاملع هلقن ام قمح فلاخع معلا نبا اندجو دقو

 هبقلعتيام ةياغو ؛ةجحم سيل ىلاحصلا لوق نأ ديفي فرحس ديدحجلا نم ظفح إل هنإ م

 دينا ةفلاغ نإف ءآلج ماو قلعت اذهو اهفلاخو ةباحصال الاوقأ ىكحم هنأ كلذ لقن نم
 « ةلمجلا ثيح نم اليلد هاريإل هنأ ىلع لدي إل هرظن ىف هنم ىوقأ وهامل نيعملا ليلدلا

 اذإ ديدجلا ىف هاري هنأب مهضعب قلعت دقو « هنم هدنع حجرأ ليلدل اليد فلاخ لب

 « صوصنلا ى لعفي انك « هدحو هيلع دمبعي اإل ًامفاوم ةباحصلا لاوقأ انركذ

 ةراتو « اهفالخم حرصيو « اهركذي ةرات وهف « ةسيقألا نم بورضب اهدضعي لب

 نم فعضأ قلعت ًاضيأ اذهو « رعآ ليلدب اهدضعي لب « اهلع دمتعي الو « اهقفاوي

 « ًاثيدحو ًامدق ملعلا لهأ ةداع نم اهرصانتو اهدضاعتو ةلدألا رهاظت نإف ءهلبق ىنلا

 . "”ليلدلا سيل هليق هوركذ ام نأ ىلع ائلاثو ايناثو اليلد مهركذ لدي إلو

 . 747 ص عباسلا مآلا (1)

 « ركاش دمحأ موحرملا ذاتسألا جارخإ ىبلحلا عبط 41١ ص ةلاسرلا (1)

 ' نيعقوملا مالعأ 0
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 ةباحصل ١١ ضعبلاوقأ دري ىعفاشلا اوأر دق «لوصألا ىف اوبتك نيذلا نأ حلا ىو

 اهربتعي الو «ةباحصلا لاوقأ لمه هونظف «هدنع حص ثيده وأ « همهف نق آرق صنل

 راوجم مهدبترم نكت امهم لاجرلا لاوقأ عضيإلو«لالدتسالا بتري هنأ اوسنو « ةجحم

 لجر لوقل لَم مقلع هللا لوسر ثيدح عدأ فيكو : لاق هنأىور دقل ىح « ثيدحلا

 دام مل نإ ىاححصلا لوقي ذخأر هنأ نم لوقلا اذه عنمب الو « « هتجاح هترصاع ول

 . ةنس لو اياتك هيدي نيب

 ةيرهاظلا ءاجو « ةجحس ةباحصلا لاوقأ أوريتعي ملف ءجراوملاو ةعيشلا.فلاخ دقو

 ةجح عامجإلا نوكيف« اوعمجأ دق اوكي نأ الإ اضيأ كلذ اولاقف مهدعي نم

 هبهاذملا فالتخا بابسأ نم اببس ناك ةباحصلا لاوقأب لخألا نأو هد

 : ثالث حاون نم

 «دامج-الا نع هلوقب ىختسا ىلاص لوق ىأر اذإ ناك ءاهقفلا ضعب نأ : ىلوألا

 روصتي ل ناك اذإ متلي ىنلا نع ىورملا ثيدحلا مامأ ةجح هريتعا ءاهقفلا ضعبو

 بوسنملا ثيدحلا ىلع امدقم كلذ توري ال نورشكو ىعفاشلاو « القن نوكي هنأ لا

 هب ىنلا لإ بوسنم امهلكنأ ةجينثلا تناك ولو « ةحارص ىنلا ىلإ
 خجري الثم ةفيئح وبأف « عبتي ىذلا ىاحصلا ىف نوفلتخ ءاهقفلا نأ : ةيناثلا

 لاوقأ حجري لئاسملا نم ريثك ىف يعفاشلاو ؛ هريغ لاوقأ ىلع دوعسم نبا لإوقأ

 ٠ مهنوعبتي نيذلا فالتخانوكي مهنب دباميف ةباحصلا فالتخا رادقمبو « تباث نب ديز

 . ةجح تسيل اول ةباحصلا نأ اوررق ءاهقفلا ضعب نأ : ةثلاثلا

 : ىعباتلا لوق
 قاحصلا لوقاوضشفر نيذلا نأثلشالو « ىباحصلا لوق ىف ءاهقفلا مالك اذه .- ها/

 جراوتللاو ةعيشلاف « ىعباتلا لوقب ىلوألاب نوذخأي ال « ةجحح هنأ ساسأ ىلع

 . ىلباحصلا لوق نوريال ام ةجح ىعباتلا لوق نوريال ةيرهاظلا

 ناجر ال اوفلتخا اذإو « ةباحصلالاوقأب اذخأ امهنأ عم « ىعفاشلاو ةفيئحوبأو

 ءاج اذإ »: لوقيف كلذب حرصي ةفينح وبأو- . ىعباتلا لوقي اذخأي مل - مهلاوقأ نع

 . ؛ لاجر نحنو لاجر مهف نسحلاو مهاربإ ىلإ رمألا

 « ىعباتلا لوق ىف ةيجحلا نم عون ىأ ريع ريتعا هنأ فرعي مل هنع هللا ضر ىعفاشلاو

 حرص دقو : كلذ ىف لوقيف « ىعباتلا لوقب ًانايحأ لخأي ناك هنأ : : مقلا نبا لوقيو



 بمال

 هنع هللا يضر ههقفو هملع لاك نم اذهو « ءاطعل ًاديلقت هلاق هنأب عضوم قف ىعفاشلا
 « ةلأسملا ىف دجبو ام ىوقأ هدنع هلوق ناكف « ءاطع لوق ريغ ةلأسملا ىف دجب مل هنإف

 : ءاطع لوق ىلع جرم اذهو ٠ رخآآ عضوم ىف لاقو
 نأ زوجي هنآل « ىعباتلا ديلقت ىري ىعفاشلا نأ ىلع لدت ال ةرابعلا هذه نأ ىدنعو

 ىف سايقلا هجو ىلإ هبنت هنأل وأ «© هسايق قفاو هنأل « ءاطعل هيأر بسن دق نوكي

 ىلإ هجتن نأ الإ انل سيلو . ىأرلا اذه ىلإ ءاطع قبسب كلذ ىف ادشرتسم « ةيضقلا
 قيرط رصح. دقو « ةيهقفلا هرداصم ىف نيعباتلا لوق ركذي ل هنألا « هاجنإلا كلذ
 ةرابعوأ ةراشإ ىلع اهم عضوم ىف ريعن لو «هبتك نم عضوم ن ٠م ريكأ ىق لالدتسإلا

 . ةجح» ىعباتلا لوق ىري هنأ ديفت

 «ةجحم هنأ ىلع ىعباتلا لوق عابتاب حرصي مل هنإف كلام امأ «ىعفاشلاو ةفينح وبأ اذه

 صوصخمو « اهم ذخأيو « الاوقأ نيعباتلا نع ىوريام ًاريثك أطوملا ىف هانيأر نكلو
 . هالوم عفاتو « رمع نب هللا دبع نب ملاسو بيسملا نب ديعسك نيعباتلا رابك

 لوق كانه نكي مل اذإ ىناحصلا لوقب ذخأي امك ىعباتلا لوقب دخأيف دمحأ امأو

 لوق ناك لب « اهم ريختيو « مهلاوقأ نيب نزاوي مل نوعباتلا فلتخا اذإو « احصل

 . هيطْلم ىف ًافالتخا مهيب فالتخإلا نوكيو « هدنع الوق ىعبات لك
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 ٍح

 هرثماو ىهذملا فالتخالا
 « ةيهقف سرادم فالتخإلا اذه نم تنوكتو « ةيهقفلا ءارآلا تفلتخا - هم

 فالتخالانأ ىلإ انه ريشن نأ بجنو « ةيهقف بهاذم تراصف سرادملا ترولبت مث

 « اهصوصن مهف ق فالتخا هنكلو « ةعيرشلا بل قالو « نيدلا تاذ ىف نكي

 نآرقلا صوصن سيدقت ىلع نوعمج نيفلتلا لكو ؛ عورفلا ىلع اهنايلك قيبطت فو

 ةباحصلا لاوقأ ةفلاخم مه رثكأ حمسيال مالسإلل مهعابتا طرف نم اوناكلب « ةنسلاو

 نم ةوبنلا لع اوقلتو « ةلاسرلا كرادمو « ىحولا لزانم اونياعو اودهاش نيذلا مهل

 ىف فالتخا هنكلو لصألا لوانتيال فالتخخا وهف « فالخألا ىلإ هولقتو « هلي ىنلا

 ةعيرشال ةبسنلاب مهلاوقأ .لثمو « فالخلل مساح ىعطق ليلد نوكي ال ثيح « عورفلا

 ىلغي « دحاو هنع تثعبنا ىذلا لصألاو غرفتتو بعشتت « ةرجشلا ناصغأ لثك

 . ةعرفتملا ناصغألا عيمج

 « رظن ريغنم عبتي نيد مهاوقأ نأ مهرضاحو مهيضام ق سانلا مهفي ملو

 « قحلا ىلإ لص وي ىذلا ليلدلا عابتا لإ مهوعد لب ؛ مهعابتا ىلإ سانلا اوعد امو

 نف « هيلإ االصو ام نسحأ اذه و : لوقي ةفينح وبأ مهريبكف ؛ مهلاوقأ ٍفلاخخ ولو

 قالا وه هيلإ تيبذا ىذلا اذهأ : ءاهقفلا, ضعب هلأس دقو « هعبتيلف هنم ًاريخ ىئر

 ٠ هيف كلش ال ىذلا لطابلا هلعل ىردأ ال : صلخلا مامإلا لاقف ؟ هيف كشال ىذلا

 . هردصم نوكي ىذلا هلوق ةفلاخم ىلع هباعصأ ثم ناك هنع هللا ىضر ىعفاشلاو

 ثيدحلا حص اذإ «٠ هنعهللا ىضر كلذ ىف لوقيو هفلاخم ائيدح اودجو اذإ سايقلا

 ءاج اذإ ىتلظت ءامس ىأو : ىنلقث ضرأ ىأ » : نامإ ةوق ى لوقيو « ىبهذم وهف

 . « هتفلاخو مللي هللا لوسر ثيدح

 هيواتف اوبتكي نأ نع هباحصأ ىهني ناكو « كلذ لثم كلام نع ىور دق هنأو

 :هللاقف «لوقيام بتكي فسوي ابأ هذيملت ىأر ْذإ «كلذ نع ةفينح وبأ ىبني ناك انك

 ءآدغ هفلاخأو « مويلا ايأر ىرأ دق ىفإ ؛ لوقأ ام لك بتكتأ بوقعي اي ثحبو »

 . دغ دعب هفلاخأو « ادغ ىأرلا ىرأ دقو

 ىف قلغي ملدابتجالا نأو « دبي نأ ناسنإلكل نأ ررقي لينح نب كمحأ مامإلا نأو



 مو

 ؟ ةيفنلاو ةيعفاشلا نم نيرخأتملا ضعب لعفاك هقلغيف دحأ مجبني ملو « ليتحلا بهذملا

 ةدهجم مالسإلا مولع نيودت ىلإ تهجناف « حئارقلا حتف دق فالتخالا اذه نأو
 نوكنال «ةيهقفلا تاساردلا نم ةيرثم ةكرت كلذ دعب نم تكرتو «دومج- ريغ نم ةعبتم

 « ىاسنإلا ملاعلا ىف ةيهقف ةورث مظعأ !منأ انلق اذإ لوقعملا نيزواجتم الو « نيلاغم

 نامورلا نع ءاجام نزو ولو « ىنامورلانوناقلا وه نويبروألا امعدي ةورئمظعأ لعلو
 هلوللا نملمشتل اهنإو « هلئاسمو هقفلا نويع نه ءاهقفلا هكرتام راشعم رشع لدعام

 اهعفني ام ىلإ تهجناو ءاهسفنل ريمللا تغب نإ ةيناسنإلا ىتغي ام ةيلكلا دعاوقلاو ةيئزجلا

 . اهب .ولعيو
 مامإ لكلذاكو «ةمئآلا رصع دعب ليلا ىهقفلا لمعلا ثالذ سانلا عار دقلو - هو

 «ةيورحلا ءارآالاكلت اوسرد نم مهدعب نم ءاجب مث ؛هجبم اوجبمو « هوعبتا : هذيمالت

 ديلقتلاف :. ديلقتلا ناك عابتالا ءارونمو « ىهقفلا ريكفتلا دوسي عابتالا لخأ اذكهو
 « عسني هقاطن لخأ مث « ءادتبا ايئزج ًاديلقتناك هنكلو « ىرجه لا عبارلا نرقلا نم راص

 : ديلقتلا ىلإ تدأ بابسأ ترفاضتو روصعلا رخخآ ى ايلك ًاديلقت راص ىّبح

 لساستو ؛ مهد ءاجس نم عابتا 9 6 مهخخورشل ليمالتلا عابتا -بابسألا هذه لوأ

 لع ىضي مدقلا ناكو . هلبق ام عابتا ىوق ليج ءاج املكو « ليج دعباليج عابتالا
 . هقبس ىذلا ليجلا ىف ناك امم رثكأ ريدقتلا نم اردق نيقباسلا لاوقأ

 نوكي نأال « عبتي اجاهنم مزلتسي ءاضقلا ناف « ءاضقلا -بابسألا هذه ىناثو

 نكي مأ مهيلو ىذلالجلاو نيعباتلاو ةباحصلا رصعناك اذإو «طباض ريغنم اطرف رمألا

 ىف هنأ ىلع « كرادملا ولعو « ىتتلاو نيدلا ةوقل ثكالذ ناك دقف « ءاضقلل دييقت هيف

 ىدهملا دهع ءاجن املف « قةحتت مل نإو « هتركف تثعبنا دق دييقتلا ناك روصعلا هذه

 اروصع ةلودلا بهذ ىتحلا بهذملا راص مث « نييقارعلا هقفبءاضقلا صتخا ديشرأاو
 هبه٠ ىعفاشلا بهذملاو سلدنألا ىف ةلودلا بهذه ىكلاملا بهذملا ناكو « ةليوط

 . ماشلا ف ام اتقو ةلودلا

 لعج امم ىلوألا ةثالثلا نورقلا اهتجتنأ ةيهقف ةورث دوجو  بابسألا هذه ثلاثو

 . ةيهقف لولح- ال دج وت لئاسملا رثك

 نرقلا تيلو ىلا نورقلا داس قذلا ىبهدملا بصعتلا - بابسألا هذه عبارو
 ىلا بهاذملا قفاصوصتشو « ةيهقفلا بهاذملا نيب تالداملا تمدتحا دقف « ثلاثلا

 ( بهاذملا خيرات - ١19 م )
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 نيدذه لهأ نب لدجلا نإف « ىعفاشلا بهذملاو ىتحلا بهذملاك « ملاقألا ى رواجتت

 . ًاديدش ناك نيبهذملا

 دعب ءاجس مث «نيقياسلا لاوقأ ةعجا رمىلع ءاملعلارصتقا اهريغو ةعمتجم بايسألا هذه

 « نيقباسلا ةمثآلا داهتجاب ًايفتكم داهجالا باي قلغأ نم ةرخأملا روصعلا ف كلذ

 : نيقباسلا بتك نم رايصخاو « ديلقت رصع رصعلا راصو

 تناك اذاف ءدحاو ردقب داهجإلا باب قلغ ةركف لبقتست .مل ةمئاتخملا بهاذملا نأو

 جاورلا اذه لثم اهل نكيمل اهناف « ًاجاور ىعفاشلاو ىقئحلا نيبهذملا ىف تقال دق ةركفلا

 هؤاهّمف رزق دقق لينحلا بهذا اامأ . هيف رثأ ةريكفلل ناك نإو ء ىكلاملا بهذملا ىف
 , ثادحأ نمدجمام ماكحأ طينتسي نأ عيطتسيل «دهنجم نم روصعلا نم رصع ولم الأب وجو

 كلذكو ؛ مهدنع ءامعلا داهنجا اوبجوأ جراودلاو ةيمامإلاو ةيديزلا ةعيشلاو
 رادقمب مهداهجاو « ةماعلا ىلع ىتح داهنجالا اوبجوأف ءالؤه فرطت دقو « ةيرهاظلا

 . هب مهتفي ام لاق نيأ نم مهتفي نم اوفرعي نأ وهو ء مهقاط

 « ءاملعلا ىلع اروصتقم داهببجالا اولعج» ةيرهاظلا ريغ نم داهنجالا اوبجوأ نيذلاو

 8 نوتفتسي نم نودلقي ةماعلاو

 لوخدلا ىرحألاب وأ « داهبتجالا حتف ةداعإ ىلإ نآلا . ناهذألا تيمنا دق هنأو
 هتل زئمتناك ام ًاتئاك هيقفل غوسيامو « هقلغي نأ دحسأل ناك اف «ء داجالا ناديم ىف

 . ركفت نأ نم لوقعلا ىلع رجحم نأ

 نوكي نأ ريغ نمداهتجالاف . نسحتسم ريغ آرمأ داببجالا قالغإ ناك اذإ نكلو
 دهتملا نوكي نأ دبال ناك كلذلو « ررضلا لك مالسإلاب زاض دابجالل الهأ دهتحملا
 « ةماعلا ةيمالسإلا دصاقملاب املاع نوكي نأو « دابجالا تالهؤع لهأت دق
 دابجالاو «مالسإلا دضاقم ٠ نيعوضوملا نيذه ىف زاجإب لكتن نأ ائيلع بجو اذهلو

 ٠ هبتارمو



 ماكحألا دصاقم

 ٠ هيبن ًابطاخم هناحبس لاق دقو « سانلاب ةمحر ةيمالسإلا ةعيرشلا تءاج :

 » مكبر نم ةظعوم مكتءاجدقسانلا ابمأاي» :ىلاعت لاقو . «نيملاعلاةمحرالإ كانلسرأامو
 ىلإ هماكحأ ملم هجنا كلذل ؛ نينمؤملا ةمحرو ىدهو « رودصلا ق امل ءافشو

 ةيحان لك « ثالث حاون ن نم كالذو « ةلادعلاو ةدوملاو ةبخنلا هدوست لضاف عمتجم ةماقإ

 ةيماسأأ ةياغلا كلت وحن هحتنت 3

 تادابعلاب كلذو « هتعامجل رمخ ردصم نوكيل « درفلا بيذبل : ىلوألا ةيحانلا
 تاقالعلا قيثوتو « الوأ سوفنلا بيذبت اهلك اهامرمو « هناحبس هللا اهعرش ىلا
 فالتئالا حور ىبرتو دسحلاو دقحلا ناردأ نه سوفنلا ىشت ىهف « ًايناث ةيعامجالا
 ىه ىلا ةالصلا ىف هناحبس لاق ادذلو ؛ ءاشحفالو ملظ نوكي الو « هريغو نءؤألا نيب

 « ربكأ هللا ركذلو « ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا نإ ٠ : تادابعلا سأو
 ءجحلا ثالذكو موصلا كلذكو « ىعامجاو ىدرف بيذهت اطسانلا عامجاو اممائيبم ىهو
 ناولألاو ةنسلألا فالتتخا عمو «ةاواسملاوةبحناب'قالتم عمتجم ةماقإ ف امهنم حض وأ وهو
 كلذلو «ريقفلاو ىغلا نيب ايعامجا ًانواعت الإ اهانعم قف تسيل ةاكرلا مب « ملاقألاو
 «« مها رقف ىلعاهد رو مه "اينغأ نم اهذينو : اهعمجتةالولا فيلكت دنع لوقي م ناك

 «ابيب اهف لدعلا لمشي وهو « ةيمالسإلا ةعامجلا ق لدعلا ةماقإ : ةيناثلا ةيحانلا

 5 اولدعت الأ ىلع مرق نآنش مكنمرجي الو :٠» ىلاعت لاق اذلو ٠ اهريغ عم لدعلاو
 . © ىوقتلل برقأ وه اولدعأ

 « ةفلت# بعش تاذ تاهاجلا ىف هجتي وهو « ىهسأ دصقم مالسإلا قى لدعلاو

 عم نم هزل ةلماعم ىف لدعلا ىلإو « ةدابشلاو-ةيضقألاو ماكحألا ى لدعلا ىلإ هجتي
 2 بع بلا كلذ نب دقو « هقوقح لثم ًاقوقح سانلل نأ ضرفب نأب ع هريغ هللا

 : لاقو « هب كولماعي نأ بحت امب ساثلا لماع و : مالسلا هيلع لاقف « نايب
 . م كسفنل بحن ام كل ريغل

 « نوناقلا مامأءاوسسانلا لعجف « ةيعامجالاو ةينوناقلا ةلادعلا ىلإ مالسإلا هجناو
 ىروقلا لب «ةقبط نع ةقيط زيمتت :: ثيحم تاقبط هيف سيلف «ريقفو ىغ نيب قرف الو



 مس 5818

 نم ًاعيمج سانلاو « هل فصتني ىح ىوق فيعضلاو « هنم قولا ذخؤي ىتح فيعض
 : هلي ىبلا لوقي اذلو « سنجو سنجو نولو نول نيب قرفال « ةدحاو ةقبط

 0 ىوقتلاب الإ ىمجعأ لع ىنرعل لضف ال « بارت نم مدآو 2 مدال مكلك "5

 ًابوعش مكانلعجو ىثنأو ركذ نم مك انقاخ انإ نمانلا اهبسأاي » : ىلاعتو هناحبس لوقيو

 « مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ « اوفراعتل لئابقو

 نواعتلا هوجو نم هجو لك أ ىلع ةيعامجنالا ةلادعلا قيقحن ليبس ىف هنأو - ١
 ى ولو ةلثملا نع ىهف « ناسنإلا تاذل ناسنإلا مركت مالسإلا بجوأ « ىعامجالا
 لاف « ةيناسنإلا ةماركلاب ىلاعتو هناح.بس هللا حرصو ءانالتقي ودعلالثم نإو « برحلا

 2 تابيطلا نم ,هانقززو رحبلاو ربلا َّق مهانلمحو 3 مدآ ىب انمرك دقلو : ىلاعت

 ْ . ٠ اليضفت انقلخ نم ريثك ىلع هانلضفو
 ةيارلاب لظتسي ناسنإ لك مالسإلا نكم « ةيعامجالا ةلادعلا قيقحن ليبس قو

 ةيمالسإلا ةمآلا داحآ لك ةيبرت اذه ق بج.وأ دقو « لمعلا ةصرف نم ةيمالسإلا

 . مهمتايافكو مهههاوم رادقع لمعلا نم اونكمتيل نيلماعلا

 نوكي نأ بجيدنإ « هريغ هفلاخم ملو « اذه ى ةيكلاملا نم ءاهقفلا ضعب لاق دقو

 ميطتسي ناك نمف « ةمآلا بابشلك ملعتي ىلؤألا ةلحرملا ق «لحارم ثالث ىلع ملعتلا
 هتيافك تفقو نهو اهلخد :ةيناثلا لخدي نأ ةلحرملا كللت اهنفشك ىلا ةيركفلا هتيافكب
 ةمآلا ذإ  ةعامجلا هيلإ جاتحت ىئافك ضرف دنع فقو « اهف لوخدلا نع ةيلقعلا

 ىلإو ؛ثرحلا ىلع نوموقيو « ضرألا نوحلفي عارزو « نييودي لامع ىلإ ةجاح ىف
 ديأ ىلإ جاتحت نكلو « ريبك ريكفت ىلإ جاتحتال ىتلا ةفلتخللا تاعانصلا ىف نورهمب نم
 . لمعلاو نيرقلاب اهتاراهم تبسك « ةرهام

 « ةثلاثلا ىهو « ايلعلا ةلحررملا نولخدي غوبنب ةيناثلا ةلحرملا اوزاتجا نيذلاو
 ةعامجللا نإف « ىئافك ضرف دنع فقو ةريخألا هذه ىف لوخدلا نود فقو نمو

 . اهماظن -اوريديو « لامعألا ىلع اوفرشيل ةطسوتم تافاقث ىوذ ىلإ ةجاتحم
 اوق رادقمبو « نوعريخلاو ع ركفلا ةداق مهم ناك ايلعلا ةلحرملا اوزاتجا نمو

 رابتعالاف « ةيحورلاو ةيداملا مبمظعو « ةمآلا ةوق نوكت مهددع رادقم ال ةيركفلا

 . ةريثكلا دادعألاب ال «مهاوقب ءالؤه ىف

 تاذ عم ةئفاكتم لامعألا جئاتن مالسإلا لعج هظح دحلأ سخي اليكل هنأو
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 .هؤازجن وكي هجاتنإو صخشلاد وهجم رادقم و «هجئاتن دصحم ارم لمعي نف « لامعألا

 ن* اهلعف« ةأرملا عم اههوجو لك أ ىلع ةلادعلا ىالسإلا عرشلا ققح دقو
 ' «فاورعملاب نبلع ىذلا لثم نطو ):ىلاعت لاق امك «قوّقح نم اهلام رادقع تابجااولا

 .ع ةجرد نوماع لاجرللو

 قحلا نيب مزالتلا ناكف « بجاو هريظن ق قح لك مالسإلا ق ناك اذكدو

 فصنلا ىلع دبعلا ةيوقع ءارغاا ةعيرششلا تلعج كاذلو « آققحم ًاتباث ًارمأ بجاولاو
 : ءامإلا ىف ىلاعت لاق ديقف 2« فيصنتلا لبقت ىلا تايوقعلا ىف رحلا ةبوقع نم

 « باذعلا نه تانصحملا ىلعام فصن نردلعف ةشحافبنيتأ نإف نصحأ اذإف »
 مهيلإ رظني نمم عوقولاىلإ برقأ ىهو ؛ةناه٠ ةمترجلا نأل ءحضاو كلذ ىف ببنلا نأوب

 تعقو اذإ ةميرجلا نم فخأ مهن م ةمب ردا تناكف 3 ريد ةرظنال ةئاهم ةرظن سائلا

 رادقأ عم م ريست اذه ىلع ةيوعلاو « فحنأ ةبوقعلا تناكف « هتناكم هل ناسنإ نم

 «.هباقع“ 57 « هتمن رج تريك نمف ( اسكمذ٠ ًاريس ريستالو « اد رطم ًاريس سانلا

 ناك دقف «نامورلا نوناق سكع ىلع كلذو «هباقع رغصف هتعرج ترغص رغص نمو
 لعفلا ناكولو ءافعضلا ىلع توملا ةجرذ ىلإ اهمظعيو « فارشألا ىلع ةبوقعلا رغصي
 . ًادحاو ةمب رجلا ىف ىداملا

 تداس اذإ الإ ةيعامجالا ةلادعلا قيقحت ىلإ ليبس ال هنأ مالسإلا ررق دقلو

 ل هينأ ةدحءاصم اهترئاد ف لخدي نمؤملا ةحلص» تربتعاو «ةلادعلاو ةيحملاو ةليضفلا

 ناسحالاو لدعلاب رمأي هللا نإ ١» نآرقلا ىناءمل ةيآ عمجنأ نإ : ءاملعلا لاق كاذلو

 .( نوركذت مكلعل مكظعي «ىغبلاو ركنااو ءاشحفلا نع ىهنيو « ىلرقلا ىذ ءاتيإو

 « داسفلا عفدو ةحاصملا ىه  ةيمالسإلا ماكحألا ىحاون نم : ةئلاثلا ةيحانلاو

 باتكلاب مالسإلا هعرش رمأ نم اف « ةيمالسإلا ماكحألا لك ىف ةتباثةققمع ةياغ كلتو

 راظنألا ضعب ىلع ةحلصملا كلت تيفخ كإو « ةيقيقح ةحلص» هيف تناك" الإ ةئسلاو

 ىه اتإو « ىوهملا تسيل اهقيقحن مالسإلا دارأ ىلا ةحاصملاو « ىوملا اهاشغ ىلا

 هيلإ رمشن ىمالسإلا عرشلا نم عوضوملا اذه ناكملو .صخنالو معت ٠ ةيقيقاللا ةحلصملا'

 . زاجمإلا عم ليصفتلا ضعبي
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 مالسالا ىق ةبولطملا ةحلصملا

 ماكحألا ىفةتباثلا ىه مالسإلا اهملط ىلا ةيقيقللا ةحلصملا نأ انه ررقن اننإو - "؟
 وكي اءو « ةفيرشلا ةنسلاو مركلا نآرقلا نم صوصنلا اف تدرو ىلا ةيمالسإلا
 وأ هيقفل سيلو انج نم نوكيامو ٠ صوصنلا املع تلمعشا ىلا حلاصملل ًابءاشم
 «صوصنلل ةمداصع نوكت ةحلصملا مسا مالسإلا الع ىضي ةحلصم ىعدي نأهيقف رغل

 . هعابتا نع ثيدحلاو نآرقلا ىبن ىذلا ىوطلا ىه كلت نإف

 : رومأةسمخ ىلع ةظفاحملا ىه ءاهرابتعا ىلع اهلك صوصنلا ت رفاضت ىلا ةحلصملاو
 شيعي ىتلا ايندلا نأل كلذو « لسنلاو « لقعلاو « لاملاو « سفنلاو  نيدلا ىهو
 ءاهس الإ ةعيفرلا ةيناسنإلا ةايحلا رفاوتتال ؛ةسمحللا رومألا هذه ىلع موقت ناسنإلا ابق
 . اهلع ةظفاحملا ىف وه ناسنإلا ميركتو

 ةكرد نع هل ةصخشملا هيناعم ىف ومسي ىذلا ناسنإلل هنم دبال نيدلاف - ١
 لك نم هنيد هل مسي نأ دبالو « ناسنإلا صاوخي نم ةصاخ نيدتلا ذإ ؛ ةيناويحلا
 هلق نيدلا قداركال ىلاعت لاقق «نيدتلا ةيرح- هماكحأب مالسإلا ىمحس دقو « ءادتعا
 1 نمؤملاب لزتت ىلا ةنتفلا ريتعاو « مهنيد ىف سانلا نتفيإأ نع ىمنو «ىغلا نم دشرلا نيبت
 . « لتقلا نم دشأ ةنتفلاو » هناحبسم لاق اذل و « لتقلا نم دشأ هنبد

 ىبلا ةينيدلا ىاعملاب سفنلا نيصحتو « هتيامحو نيدتلا ىلع ةطفاحملا لجأ نم هنإو
 . اهلك تادايعلا تعرش

 ةلظفاحماو« ةمب ركلا ةزيزعلا ةايحلا قح ىلع ةظفاحملا ىه سفنلا ىلع ةظفاحلاو - ؟
 جنورجلا وأ فارطألا عطق وأ لتقلاب اهلع ءادتعا لك نم اهبامح- ىضتقت سفنلا ىلع
 بسلا عنمب « ةيناسنإلا ةماركلا ىلع ةظفاحملا سفنلا ىلع ةظفاحما نم هنأ اك « ةيمسللا
 سفنلا ىلع ةظفاحملا نمو « ناسنإلا ةملرك سم رمأ ,لك نم كلذ ريغو « فذقلاو
 ةيرحو « لمعلا ةيرح ىمح كلذلو .رربم ريغ نم ُتاسنإلا طاشن نم دحمام لك عنم
 ةايلا تاموقم نم هيف تايرحلا دعتامم كلذ ريغو « ةماقإلا ةيرحو « ىأرلاو ركفلا
 ىءادتعا ىأ رغنم لضافلا عمتجا ة رئاد ىف اهطاشن لوازت ىبلإ ءةرحلا ةمب ركلاةيناسنإلا

 ىلع ًائبع اهحاص لعجت ةفآ هلانت نأ نم هظفحو « لقعلا ىلع ةظفاحلاو -
 0: هال عاونأ ىلإ هجتت ىهو ء سانلا ىذأو رش ردصمو عمتجملا
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 رصانعب عمتجما دمب اميلس ىنالسإلا عمتجمملا ءاضعأ نم وضع لك نوكي نأ  اهوأ
 لب « هل ًاصلاخ ًاقح' سيل عمتجملا ءاضعأ نم وضع لك لقع نإف « عفنلاو ريخلا
 لليش دادس هلمعب ىلوتي ذإ ؛ هئانب نم ةنبل صخش لك رابتعاي « هيف قح عمتجملا
 . هتمالس لفح الاي نأ عمشتجملا قى نف 3 هيف

 انرشأ اك « ةعامجلا لع ًائيع نوكي تافآلل هلقع ضرعي نم نأ  ةيناثلا ةيحانلا
 ىلا ةعدارلا .ةيمالسإلا 'ماكحألل مضخم نأ هيلعف ءهتفآ دنع اهلع هؤبع ناك اذإو
 ش . تافاآال هلقع ضرعي نأ نم هعنمت

 « عنتجملا ْلع ارش 'نركي ء تانآلا نم ةفآب هلقع باعي نم نأ  ةئلاثلا
 عدارلا :باقعلاب لقعلا “ىلع لفات نأ عراشلا قدح نم ناكف « ءادتعالاو ىذألاب هلاني

 « رومحللا برشي نم ةيمالسإلا ةعيرشلا تبقاع كلذلو « جالعلا ىلع لمعت اك ؛ ةياقولل

 . للعلا بيصي ردم ىأ لوانتي وأ
 ىلع هلايجأ ةيشنتو « ىناسنإلا عونلا ىلع ةظذاحملا ىه لسنلا ىلع ةظفاحملاو - 4

 دلولل نوكيو « هيوبأ نبب دلو لك ىبرني نأي كلذو « سانلا فلتأيل فطعلاو ةبحنا
 ةايحلا ىلع ءادتعالا عنم ىفتقاو + جاوزلا.مظنت كلذ ىضتقا دقو ء هيمحم ظفاح
 ناك مأ ةشحافلا لعفي ناكأ ءاوس ء ضارعألا ىلع ءادتعالا عنم ىضتقا اك « ةيجوزلا
 مسجب ىلاعت هلل اهعدوأ ىلا ةيناننإلا ةنامألا ىلع ءادتعالا عزمل هلك كاذو ٠ فذقلاب
 هذه ىف ةيقاي ناسنإلا ةايح لمي ىذلا دلاوتلاو لسفلا امهم نوكيل « ةأرملاو لجرلا
 نوكيو « لسفلا رثكيف « ةيلاع ةديط ةشيع نشيعت ةيوق ةفلآتم نوكت نأ ىلع ءضرألا
 ىذلا عمتماب فالتئالاو جازتمالل اللاص نوكيو . هلقعو هقطلخو همسج ىف ًايوق
 ْ . هيف شيعي

 كللذ ريغو « فذقلا ةبوقعو « ىنزلا ةبوقع تناك لسنلا ىلع ةظفاحما لجأ نمو
 . للا ةياممحل- تعضو ىلا ةيريرقتلا تايوٌعلا نم

 « بصنلا وأ « ةقرسلاب هيلع ءادتعالا عنك نوكت لاملا ىلع ةظفاحملو  ه
 ةظفاحملا نوكت امك" « لاملاي قلعتت ىلا تاف آلا نم كلذ ريغو « ابرلا وأ « ةوشرلا وأ
 ىلع لمعلاو ؛ ىضارتلاو لدعلا نم ساسأ ىلع سانلا نيب ىلهاعتلا مظنتب لاملا ىلع
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 قف لاملاف « هتياعر ىلع موقتو « هظفحتنو هنوصت ىلا ىديألا ىف هعضوو هتيمنت

 ةظفاحملايو ء ساطسقلاب هعيزوتب «هيلعةظفاحملا تبجوف ءاهلك ةمألا ةوق داحالا ىديأ .

 نيغبو « لطابلاب سانلا نيب لكؤي نأ عنمو « ةماعلا دراوملا ةيمنتو « نيجتتنملا ىلع

 . اهكالتما قح مهحنمو « هدابعل لاومألا هب هللا لحأ ىذلا قملا

 ,عومب نم سانلا نيب لءاعتلل عرش ام لك لاملا ىلع ةظفاحما ىف لخخدي ثالذ ىلعو

 .« اهزونكو ضرألا نداعمل جارختساو « نيضرألا نم تاوملل ءايحإو تاراجمإو

 . ةعبرك راجحأ نم اهرانو اهنطاب هعدوأ امو

 .ةيوامسلا عئارشلا ىلع ةظفاحملا لجأ نم ت'رن ىلا ىه ةسمهللا رومألا هذه نإو
 : كلذ ى ىلازغلا لاق دقو ءاهقيقحن ةيعضولا عئارشلا لواحنو « اهلك

 ,ليصحت ىف قلخلا حالصو « قحللا دصاقم نم ةرضملا عفدو ةعفنملا بلج نإ »
 عرشلا دوصقمو « عرشلا دوصةم ىلع ةظفاحنا ةحلصملاب ىنعن انكل « مهدصاققم

 مهلستو « مهلقعو « مهسفنأو « مهيد مولع ظفحم نأ وهو « ةسمخ قادلا نم
 .توفي ام لكو « ةحلصم وهف ةسمخلا لوصألا هذه ظفح نمضتيام لكف « مهلاءو
 , 2": ةحلصم اهعفدو ةدسفم وهف « ةسمحللا لوصألا هذه

 حلاصملا بتاره

 .لوصألا هذه ىف ةطبضنم اهلع ةظفاحملا بجن ىلا ةحلصملا نأ اذه نم ىرن س "8
 . اهيلع ةظفاحملا ىلع ةيعرشلا ماكحأألا ترفاصضت دقو « ةسمدللا

 : ثالث بتارم ىلعىهلب « ةدحاو ةبترمتسيلحلاصملا هذه نأ انه ررقنو

 هذه هوجو نم ءىش ققحتيال ىلا ىهو « تايرورمفلا ةبترم  ىلوألا ةبترملا
 هئارطألا ىلعو, «ةايحلا ىلع ةظفاحلا : سفنلل ةبسنلاب ىرورضلاف اهم الإ ةتباثلا ةحلصملا
 ةظفاحملا نكمالام لاملل ةبسنلاب ىرورضلاو « هب الإ ةايحلا موقت نأ نكمال ام لكو
 حلاصملا هذه » كلذ فق ىلازغلا لاق دقو « نيدلاو « لسنلل ةبسنلاب كاذكو «هبالإ هياع

 هلاثهو « حلاصملا ف بتارملا ىوقأ ىهف «تايرورضلا ةبتر ىف عقاو اهظفح « سمدللا

 ,قلخلا ىلع توفي اذه نإف « هتعدب ىلإ ىعادلا عدتبملا ةبوقعو « لضملا رفاكلا لتق

 ) )1١صا ا جب ىلازثلا ىفصتسملا 789 .



 ب ؟8ةال

 « برشلا دح باجنيإو « سوفنلا ظفح هب ذإ « صاصقلا باجبإب هؤاضقو « مهيد

 « بسنلا ظفح- هب ذإ ىلزلا دح باجيإو « فيلكتلا كالم ىه ىلا لوقعلا ظفح هب ذإ

 « سانلا شياعم ىه ىلا لاومألا ظفح- لصحم هب ذإ « قراسلاو باصنلا رج زباجإو

 . "7 املإ نورطضم مهو

 نم لصأ تاوف هيلع بترتيام لك عفد نأ مامإلا اذ مالك هنمضتي ام ةصالخخو
 ررقو « تايرورضلا ةيامح ىف عراشلا ددش دقو « ًايرورض دعي ةسمنللا لوصألا

 مل اذإ هلوانت بجو - روظحم رمأ ىف عوقولا ةايحلا ظفح ىلع بترت ذإ هنأ مالسإلا

 ًاعوج توملا فاي ىذلا رطضملا ىلع بجوأ اذلو « دحأ سفن ىلع ءادتعا هيف نكي
 . رمحللا برشي نأو ريزئحلامحلو ةتيملا لكأي نأ اشطع وآ"

 لصأ ةيامح هيف ىعرشلا م كىلا نوكيال ىذلاوهو ( ىجادلا ةيترم  ةيناثلا ةبترملا

 لوصألا هذيط طارتحالا 0 ؛ جرتخلاو ةقشملا عفد هب دصقي لب « ةسمخلا لوصألا نم

 ةروع ةيؤر ميرحنو « اهلوانت سانلا ىلع لهسي اليكل رمحللا عيب ممرحتك « ةسمخلا
 « راصمألا لبخادم دنع علسلا ىلت ممرحنو «ةيوصغملا ضرألا ىف ةالصلا مرحتو «ةأرملا
 هجتيال امم كاذ ريغو « راكتحالا ميرحنو © سانلا ىلع راعسألا ءالغ ىلإ ىدؤي اليكف

 «ةرضملا لإ ىدؤت ىلا عئارذلا دس هب دصق لب « ةحباصملا لصأ ةيامح ىلإ ةرشابم

 كلذ نمو «قيمغلا ىلإ هعنم ىدؤيام حابي كلذك « رارضألا ىلإ ىدؤي دق ام مرحم اكو

 2 ملسلاو « ةاقاسملاو ةعرازملا ةحابإك « سانلا الإ جاتحم ىلا دوقعلا نم ريثك ةحابإ

 ْ . ©9ةيلوتلاو « ةحارملاو

 تبث دقةايللا ناف ةيصخشلا ةيرحلا ىلع ةظفاحملا تايجاخلا نم نأ انه ررقنو

 نمو ١ قيض ىف صخشلا نوكي نكلو « ةلمجلا ىف ةي كلا نه عونلا اذه دقعي

 . 5810 ص 1 ب ىلازتلل ىفصتسملا (1)
 نمل رجشلا مفد ةاقاسملاو « ابيف ةصح هل نركت نأ ىلع اهعرزي نأ ضرألا مفد ةعرازملا )١(

 ةياوتلاو : ةردقم ةبسنب ىرتشا امع ةدايزب مببلا ةحارملاو «© رمثلا ىف ةصح هل وكي نأ لع هحلصي

 . نيعم دعوم ى همِلسي نأ ىلع عئابلا دي ى دوجومب شضيلام عيب ملسلاو ٠ ىرتشا ام لثمب عيبلا
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 لمح لاملا ىلع ةظفاخملا نمو ؛« ةقناعملا عم لسنلا ىلع ةظفاحعملل ةبسنلاب تايجانلا

 : هَلِلَع ىنلا لاق كلذ ىلع مهماقعو « نيرداق اوناك اذإ مهنويد دادس ىلع نينئادلا
 ركسي امم لياقلا برش مرح لقعلا ىلع ةظفاحملا نمو « هباقع لح ملظ ىلا لطم د
 . ريثكلا هنم

 ققحن ال ىلا رومألاىهو 2 تايلاقكلاو 3 تائيسحتلا ةيتره ةئلاثلا ةيترملاو

 كللذ نمو « ةناهملا عنمبو ةءاركلا ظفحت اهلكلو « اهل طايتحالا الو ء حلاصملا لصأ

 لصأ سعال امه كلذ ريغو « بسلاو « ةلطابلا ىواعدلا نم اهنيامح سقنلل ةبسنلاب
 . اهمارك سمو اهنيشي نكلو « اهنايجاح نم ةجاادم الو « ةايحلا

 لاملا سمال هنإف « بصنلاو شغلاو ريرغتلا مرح « لاومألل ةبسنلاب كلذ نمو
 3 ةفرعمو ةنئيب نعلالا ق فرصتلا ةدارإ سمم وهذإ « ايلاك سمع نكلو « هتاذ

 نكلو « لاملا لصأ ىلع هيف ءادتعا الق . ةراسللاو بسكلا ةوجنول حيرت كاردإو

 . هل طايتحالا نكممو « فرصتملا ةدارإ ىلع هيف ءادتعالا

 « اهتيزيتاقرطلا ىف ةأرملا جورخخ مرح «لسنلا ىلع ةظفاحملل ةبسنلاب ثللذ نمو

 « نهجورف نظفحيو «نهراصبأ نم نضضغي تانمؤملل لقو» ؛ىلاعت هلوق كلذ نمو
 نيدبي الو « نوبويج ىلع نهرمخم نبرضيلو « اهنم رهظ ام الإ نينيز نيدبيالو
 « نيلوعب ءانبأ وأ ع نهئانبأ وأ « نول وعي ءابآ وأ « نهئابآ وأ نولوعبل الإ نبسنيز

 « نهناعأ تكلم ام وأ. « نهئاسن وأ نيناوخأ ىنب وأ ٠ نيناوخإ ىنب وأ ن نمناوخإ وأ
 تاروع ىلع اورهظي مل نيذلا لفطلا وأ « لاجرلا نم ةبرإلا ىلوأ ريغ نيعباتلا وأ
 ابمأ اعيمج هللا لإ اوبوتو نونيز نم نيفخعام م ايل نهلجرأب نبرضيالو « ءاسنلا

 « لاكو فرش هيفو « لاككلا ظفح ليبق نم. 1 نإف , نوحلذت مكلعل نونهؤملا

 . مويلا ءاسنلا هيف عقت ىذلا لذبتلاو ةناهمال عنمو « ةماركو

 .لصأ سمتال ىلا ةفرحنملا تاوعدلا عئم « نيدلا ةياهل ةبسنلاب تانيسحتلا نمو

 عالطالا عنه كلذ نمو « ةينيدلا تاررقملا ىف اكش دجوت اهرثاكتب نكلو « داقتعالا

 كللذو« ةينيدلا قئاقخلا نبب ةقيقدلا ةنزاوملا عيطتسي ال نمل ىرخألا نايدألا بتك ىلع

 نم رومألا هذه ضعبو « دجاسملا ىلإ باهذلا دنع ةئيزلا لمخأو « ةساجنلا بنجم ًاضيأ
 .لاوحألا نم ريثك ىف ابجاو نيسحتلا نوكي نأ نم عنامالو:لفاون اهضعبو «تابجاولا
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 «تامرحملل ب رشلا نالعإ نم نيرمألا عن 00 «لقعلا ةيامكم ةيسنلاب تانيسحتلا نمو

 مم نورتشلا ناك ولو 4 نيملسملا طاسوأ ىف اهعيبو

 تافيلكتلا ىف حلاصملا توافت

 ىلع مدقم وهو «ىوورضلا اهف 04 اهتارم ىف ةتوافت٠ حلاصملا نأ نابت ادن "5

 عم ىجاخلا ضراعتاذاف « اهرعشآ وهو « ىيسحتلاو « هيلي وهو « ىجباحلاو ( هريغ

 « ةيفيلكتلا ماكحألا ىف حلاصملا ىف توافتلا نايبل ءاملعلا ضعب ىدصت دقو

 هبلطام لك نأ اوررقف «توافتلا كلذل اعبت اهلط ثيح نه ماكحألا فاصوأ ريغتو

 ةتوافتم هيف ةحلصملا نأو « هيف ةققحتم ةحلصمل الإ ناك ام  هيفرسخ وأ عراشلا
 همرحامو « دحاو ىدؤملاو ةحلصملا توافت رادقمم توافتي بلطلا وأ « بلطلا رادقم

 'ىهللا ىرحألابو « ىبألا توافت رادقع توافتي هيف داسفلاو « داسفلا عفدل هم رح امنإ

 . داسفلا توافت رادقع تواقتي

 : برضأ ةثالث ىلإ حلاصملا مالسلا دبع نب نيدلا زع مسق كلذلو

 « لضافلا ىلإ ةمسقنم بترلا ةتوافتم ىهو « هدابعل هللا اهجوأ ةحلصم  اهوأ

 حبقأل ًاعفارو « هسفن ىف ًافيرش ناك ام حلاصملا لضفأف « امهنيي طسوتملاو « لضفألاو
 | . لعفلا بجاو مسقلا اذهو « حلاصملا حجرأل ًابلاج « دسافملا

 نوكي ىوقأو رثكأ هيف ةحلصملا نوكت امف ء اهف ةحلصملا توافتت تابجاولا نأو
 قتع مق مايصلا ةرافك ى عراشلا نأ الثم ىرتف «قبسأ نوكيو )2 اهرادقمب بجاولا

 رك هنزل مدعي ندم نيرهش مايص لعجو « ىوقأ ةعفملا نأل 03 مريخ ىلع ةيقرلا

 نب نيذلا زع ركذ دقلو . موصلا وه لصألا رتعيو ع : ناضمر 2 58 موصأ نع

 مدقت» : لاَقف 2 امهنف ةحلصملا توافتل 3 بجاو ىلع بجاو ميدقتل ةلئمأ مالسلا كيع

 عمجلاو « لضفأهللادنع نيموصحملا قرغلاذاقنإ نأل تبان تاولصلا ءادأ ىلع قرغلا ذاقنإ
 ةالصلا ءادأ نم هتاف ام نأ مواعمو « ىضقي م قيرفل ذي نأب نأب « نكمم نيتحلصملا نب

 نكمال ًاقيرغ ناضمر ىف ىأر وأ كلذكو « كالحلا نه ةملسم سفن ذاقنإ براقي ال

 نآل «حلاصملا نيب عمجلا باب نم ًاضيأ اذهو ؛ هذقتبو و رطفي هنإف ءرطفلاب الإ هصيلخت



 مس آي“ فال

 «2”هلصأ نود موصلا ءاذأ ىلع كلذ مدقف ءسفنلابحاصل اًنقحو هلل اًمتحح سوفنلا ف
 . ءاضقلا نكم هنآل « مايصلا لصأ نود ىأ

 لود بدنلا بتر ىلعأو ؛ مهل ًاحالصإ ةدابع عراشلا بدن ام . ىناثلا برضلاو

 هبرقت ةريسي ةحلصم ىلإ ىبنت نأ ىلإ لوزنلا ىف توافتتو « بجاولا بتر ىلعأ

 ١ . حابملا حلاصم نم

 « ةدسفم وأ ةحلص نم ولخال حابملاتأ كلذو « تاحابملا حلاصم -ثلاثلا ب رمفلاو

 « ضعب نم ريكأو عفنأ اهضعب « ةلجاع « حابملا حلاصم » نيدلا زع كلذ ق لوقيو

 . « ةلجاع ةحلصع هسفنل انسحعم ناك ةرك قش ث لكأ نف «غ اهلع رجأالو

 «لوانتملا تاذا ةيصخش ةئرج ةحلص.٠ ابنكلو «ةحلصم هيف حابملا «كشالب هنإو

 كرتو ءةحلصم لشالب ايف ىلا لاعفألا نم كالذ ريغو « ىشملاو برشلاو لك الك
 ءاهعاقيإ مدع وأاهعاقيإ ىف رايتخالاو اهعاونأ ىف رايتشالا هل كرت اك « صخشلا اهريدقت

 .باقعوأ باوث نم ءازج اه ىلاعت هللا ردقيال كلذلو

 ىلع دوعت ذإ « ةيصخش تسيل حلاصم اهنإف «بودنملا وأ بجاولا ىف ةحلصملا امأ

 «سانلل ريب هتقدصف « ةبجاو وأ « ةبجاو ريغةقدصب قدصت نف «سانلا ىللعو اهتحاص

 ق باوثلا رادقم ىلع ناكو ءسائال ةحلصم هلمع ىف « قيرطلا نع ىذألا طامأ نمو

 ةضورفملا ةاكزلا كرت نف« ابجاو كورلا ناك اذإ كرثلا ىلع-باقعلا تاكو ؛ ةرخآلا
 . ةمايقلا موي ىلاعت هللا باقع نم مسي الو «:اهعفد ىلع رمألا ىلو هريجأ

 ةحلصملاو ءاهنم ريخغا وأ ةبولطملا تافيلكتلا ف حلاصملا بتارم نيبتت اذهبو - "6
 « ةييلس اهمأ ولو « ةحللصملا نم.دعي داسفلا عفد نأ اهف هجولاو « تايبملا ىف ققحتت

 ه«رد » ءاهقفلا ةدعاق تناك ثاذلو « ةيباجمإلا ةحلصملا ىلع مدقم داسفلا عفد نإ لب

 . (غ حلاصملا بلج ىلع مدقم داسفلا

 ى داسفلا نم دشأ مار كا ىف داسفلاف « هعويذو داسفلا ةوق رادقم ىهلا توافتيو

 ىنزلا ىف ميرحتلاف « داسفلا رادقمم اريبك اتوافت امنه لك ىف توافتم وهو « هورككملا

 رمحلا برش ' ىف ممرحتلاو ءامارح- امهالك ناك نإو « لييبقتلاو ةقناعملا مرح هيراقيال

 . 57 ص.١ ج مانألا ملاصم ىف ماكحألا دعاوق (1)



 هم خثءؤ ال

 عطق ميرحنو 2 ةقرسلا مرح ةوق ق نى ملل بصدلا مرحتو « اهعيب ميرحن هلثم سيل

 ميرحت ةوق ىف سيل ةجوزمملاب ىنزلا ميرحتو « سفنلا لتق مرح ةوق ىف سيل وضعلا
 . نيدلازع كلذىف لوقيو .هيف ةبشال ىعطقليلدب تباث كلذ لكو «ةجوزتملا ريغب ىنزلا

 هللا هرك برضو « هنايرق ىلاعت هللا مرح برض : نيبرض ىلإ دسافملا مسقنت ٠

 : لوميف «نيبرضلا نيذه نمبرض لك بتر هنع هللا ىضر ركذي مث: « هنايتإ ىلاعت

 ىلإ ةمسقنمىهو « رئابكلا ةبتر مهادحإ « ناتيتر هنابرق هللا مرح ام دساةملاو »
 كلذكو « ةدسفم رئابكلا مظعأ ريك آلاف « امهنيب طسوتملاو « ريكألاو 2 ريبكلا
 تصقن ول ةدسفم ىلإ ىهننت نأ ىلإ رغصت رئابكلا دسافم لارتالو « صقنألاف سأل

 دسافم لازت ال مث ( دسافملا نم ) ةيناثلاةبترلا ىهو رئاغسعلا بتر مظعأ ىف تعق
 «تاهوركملا دسافملقأ ىلإ تبتنال تصقنول ةدسفم ىلإ ىهنذت نأ ىلإ ص قاننت ر ا
 ن0 حابملا ناكل لازول دحم ىلإ ىهتنت ىبح « تاهوركملا هذه دسافم صقائنت لازتالو

 هلعف بولطملا نيب ليلجلا مامإلا كلذ طبر فيك هفلاسو ريرقتلا اذه نم ىرنو
 فيكو « ةحلصم نم هيفام ةوق رادقم ىلع بلطلا ف بترم هنأ نيبو «حلاصملا نيبو

 نيبو « هيف بيرلل لاجم ال اقيقد امكحم اطير دسافملاو عرشلا ىق تامرحما نيب طبز
 الوزن ميرحتلا ىف ةجردتم دسافملا نأ نيبو « ةدسفملا ةوق رادقم مرحتلا رادقم
 لوزن رادقع مثالا رادقم لزئي مث « رئابكلا ربكأ ةدسفم ءايشألا مظعأف « ادوعصو

 . كلا وأ لعفلا ىف داسف نوكيبال ثيحن حابلا ةجرد ىلإ لصي ىتح « داسفل

 ةحلصملا نوكت ثيح « هرايتخاو صخشلاب قلعتي امركذ اك حابملا نأ ظحاليو
 « هسفنل اهيغتبي ىلا ةحلصملا فرعت صخشلل كري لب « نيعم رمأ ىف ةققحتم ريغ
 لك أي نأ ص خشلل حابيف « لكلاب حابم ريغ ءزجلاب احابم نوكي ام تاحايملا نم نكلو
 ماعطلا نأ رابتعاب ماعطلا نع عنتم نأ هل حابي ال نكلو « رادقم ىأب ازيخ وأ امحل
 اسايم رمألا نوكي دقو . ةمألا فعض ىلإ ىدؤي دق ةلمج تاحابملا كرتو « حابم

 انايحأ ءىربلا وهللاك هنع ايهنم نوكي لب « لكلاب احابم نوكي ال نكلو « ءزجآب
 نأ ةعامجل حصيالو « ًاومل هتقو لك لعجم نأ صخشلل خصيال نكلو « حابم هنإف

 . ءزجلاب احابم هلصأ ىف ناك نإو لكلاب مارح كلذ نإف « اول امتايح لك لعجت

 مه ه٠ ةنس قوت ىعفاش هيقف مالسلا دبع نب نيدلا زه « ١ ب ماكحإلا دعاوق )١(



 م *ثءاالا دس

 جرا عفر

 « اهيب قيثولاطابترالل ةيفيلكتلا ماكحألا دصقم ىه حلاصملا تناك اذإو - <

 هذه كريتالو « صخشلا ةحلصم رابتعا ايف ظحالي اهلك ةيعرشلا ماكحألا نإف

 نك « هريغ ىلع ءادتعا ناك وأ ؛ ريكأ ةدلصمل ةضراعم تناك اذإ الإ ءةدلصملا

 ءهنع ىهملا داسفلا نم ىه لب « عراشلا اهرقب ال ةحلصم كلت نإف « هربغ لام لكأي

 لوانتلا- ةحلصم نم دشأ ذخألا ررضو « هسفن عفن نم دشأ هريغ ررض نأل

 . لوانتملل ةبسنلاب

 « جرحلا عفر ةحلصملا نم نإف 3 اهرايتعا اهل ةيصخشلا ةحلصملا تناك اذإو

 ق هنإف « تايبملا ضعي عم ةيصخشلا ةحلصملا تضراعت اذإ نوكي جرتلا عفرو

 ىذلا ررضلاو « كرا ببسي هب لزني ىذلا صخشلا ررض نيب نزاوي لاخلا هذه

 ًاعفر كلذ ناكو « جرحلا مفر ريكأ ناك نيررضلا ىأف « لعنلا بيسي هب لزني

 . قييضتلل اعنمو « جرحلل

 صخشلا نوكي امدنعىأ «ةرورض نوكت امدنع هنأ مالسإلا ررق كلذ لجأ نمو

 « هريغ قح سمع ال روظحم لوانتيالإ عفدتالو « هل ةيرورض ةحلصم ددهن لاح ىف

اروظخا حيبت تارورضلا نأ اورق اذلو «روظحملا كلذ لوانتي نأ هيلع بجم هنإق
 ؛ ت

 ٌقح ىلع ءادتعا انف نكي مل اذإ بجنو « روظحملا لعف بجوت لاوحألا ضعي ىف اهنأو

 : ىلاعت لاق اذلو «هيف ريصلا باوث مالسإلا ررق رمأ ىف نكي ملوأ « انرشأ اك دحأ

 رطضانمف « هب هللا ريغا لهأ اهو ريزتكلا محلو مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح و

 « ررض نم اهف امل تمرح مدلاو ريزتفللاو ةتيملاف « ةيلع مثإ الف داعالو غاب ريغ

 ررضلا كلذو « لكألا بجو كلذلو « اهلكأ ررض نم دشأ توملا ررض نكلو

 هلكأ اذإ ءبهذي لب فخم ءايشألا هذه لكأ ررض نأو « ريغضلا ررضلا عفدي ريبكلا

 رادقمب الإ « مالسإلا حبي ملاذلو « ايوق همم زاهج لعجب عوجلا نإف « عئاجس وهو

 . ررضلا ناكل داز ول ذإ « عوتملا عقدي ام

 ةملكب قطنلا ف تناك اذإ ثالذو « روظحملل ةبجوم ريغ ةرورضلا نوكت دقو

 سيلف « رفكلا ةملكب قطنلا ىلع صخش هركأ اذإ هنأ اوررق ءاملعلا نإف « الثم رفكلا

 نأ ىف هل صخري نكلو « قطني مل نإ لتقيس ناكولو « ام قابني نأ هيلع بجاوب
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 « مالسإلاةملكل ءالعإ هقطن مدع نآل «قطنيالأ قف باوثلا نإ لب «مازلإ ريغ نم قطني
 قطنلا نع توكسلا ىلع صخشلا هركأ اذإ هنإف « قمحلا ةملكل ةبسنلاب رمألا كللذكو

 ىنلا لاق كلذلو « قحلاب قطن اذإ باثي نكلو « قطني الأ ق هل صخري « قلاب
 ناطلس مامأ قح ةملك لاق لجرو « بلطملا دبع نب ةزمح ءادهشلا ديس نإ و ْهتِلَي
 . « هلتقف رئاج

 «تايجادلا لاح ىف نوكي هنإ لب « طقف تارورضلا لاح ف جرحلاو قيضلا سيلو
 « ةجاحللاهلع مادقإلا وأ تاروظحلاضعب لوانت هلحابي هناف قيض لاح قف ناك نمف

 « ةجاحلل حابت نكلو « روظم مارح ةأرملا ةروع ةيؤر الثمف . طقف ةرورضللال
 اهلع فشكلا دنع ةأرملا ةروع ىري نأ بيبطلل حابيف « بيبطتلل كلذ نوكي نأك
 . اهضرم فرعتل

 امهدحأ - اهلوانت ىف صيخرتلل ةبسنلاب نيمسق ىلإ تاروظحما ءاملعلا مسق دقو
 « ةرورضلل الإ حابت ال هذهو « مدلاو ريزئكلاو ةتيملا لكأك هتاذل امرع نوكيام

 + ةرورضلل الإ حابي ال « هتاذل مرح ريغلا لام لكأ كلذكو ءاهئاذل ةمر هذه نأل
 « هعم دازال رخآلاو «ديزيو هيفكي داز هعم امهدخأو ةيداب ىف نانثا نوكي نأك

 عئابللا لتقف كلذ ىلع الئأقت ولو « ةوقلابولو هيخأ داز نم ذخأي نأ عئاجلل حابي هناف
 « ىسلدنألا مزح نبا ىفأ دقلو « لتاقلا ىلع مثلالو '«لوتقملل ةيدال هنإف دازلا بحاص

 . ةوقلاب هنم طخأي نأ ميطتسي داز هلبحاص هعم ناك اذإ « ريزتنللا وأ ةتيملا حابتال هنأ

 ةروع ةيؤرك ءهرخل امر نوكي لب « هتاذل آمرحم نوكي ال ام نيمسقلا ىناثو
 طريشيالو «ةجاحلل حابي هريغل مرحاو ء ىنزلا ىلإ ىدؤي دق هنأل « مارح هناف ةأرملا

 . ةرورض لاح ةمث نوكي نأ هتحابإل

 : عاطتسي امب الإ فيلكت ال

 نوعيطتسيامالإ مهنلكي الأ مهتيد ىف سانلا ةحلصمل مالسإلا ظحال دقو -
 « عاطتسيام الإ فاكيالف «, اهعسوالإ ًاسفن هللا فلكيال » : ىلاعتو هناحبس هللا لاق اذلو
 نكمو 3 اهؤادأ نكع المج ىف ةيعرشلا تافيلكتلاف « هئادأ ىلع رارمتسالا نكمبو

 ةيعرشلا تافيلكتلا ىف ققحتت ىلا ةحلصملا نأل «ةقشم نم ابف نوكي ام ىلع رارمتسالا
 تناك اذإو « هلمحم داتعي امم اهف ةقشملا تناك كلذلو « ابلع رارمتسالاب الإ نوكتال
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 وف « ساثلا تسيل ىهف هللا ىف داهطلاك « ةداتعملا ةقشملا قوف تافيلكت كانه

 .٠ ةتواقتم تاجرد ابف فيلكتلاو « رارمتساي هب نوبلاطي امم ت.يلو

 جوملا اع هللا عفر كلذلو « اهيلع ةموادملا ىف اهليضفف ةمئادلا تافيلكتلا امأ

 لاقف « تاقيلكتلاب مايقلا ىلع رارمتسالا نكعل : ًانايحأ تاروظحملا .سغ ةءب ةدارإو

 مكب هللا ديري ه : ىلاعت لاقو « جرح نم نيدلا ق مكياع لعج امو. و : ىلاعت

 . « رسعلا مكب ديري الو « رسيلا

 نم أدصقم «ةلمت< ةداتعم اهقشم نوكت ىلا تافيلكتلا ىلع رارمتسالا اكو

 ىلاعت هلل ةعاطلاو « ةعاطلا ىلع ةموادم رارمتسالا كلذ ىف نأل « عرشلا دصاقم
 يعاود هيلع درمتت نأ ريغ نم رارمتساي ًايوق هلعجنو «تادجمولا ىلرت ة ةيحمور ةضاير

 دوعت نمف « ريبكلا ىلع ةردقلا ىلإ ىدؤي :لبسلا ريسيلا ىلع رارمتسالا نأو . ىوم لا

 دجو اذإ هناف « ماع لك وأ « رهش لك وأ ؛ موي لك لاملا نم ليلقي قدصتي نأ
 . هقيرط ف راسو لذبلا دوعت اذإ هيلع مدقأ « ريثكلا لذبل ايعاد

 بنجنو « رسيملا لبسلا بلط ىلإ وعدت ةريثكلا ةينيدلا صوصنلا تءاج اذهلو

 نيب ريخام و : تلاقف « كيب ىنلا ةشئاع ٍننمؤملا م أ تفصو دقو « بعتملا قاشلا

 نإ و اهم ردأهللا ىلإ لامعألا بحأو : 2و لاقو هان كيلا امهرسيأ راتخاالإ نيرمأ

 . « لامعألا نم ةعدلا بحي هللا نإ د : مالسلاوةالصلا هيلع لاقو « لق

 « تادابعلا قشأب مهسفنأ اوذخنأ نأ ةباحصلا ضعبب ديعتلا طرف بهذ دلو - 8
 : .م ىلا مل لاقف ءاسنلا كرت نم مينو « ليللا مايقو راهنلا مايص مادأ نم مهتمه

 رقأ دقلو ,ءاسنلا جورتأو «مانأو ىلصأو « رطفأو موصأ ىنكلو « هلل يكاشخأ ىنإ»
 ديعتلا ف طرفأ دقو ؛ مالسإلا ءاخإ ىف هيخأ ءادردلا ىنأل ىسرافلا نابلس لوق ىنلا
 , ًاقح كيلعكلهألو « ًاقح كيلع ثكلسفنلو ءاقح كيلع كنديل نإ و ؛ وحنلا كلذ ىلع
 . ؛ هقحم قح ىذ لك طعأف

 هيلطيال  ةدابعلا بلط قولو سفنلا قاهرإ نأ مالسلاو ةالصلا هياع نيب دلو
 هب عطقني دقو «هيلع ةموادملا نكعمال داتحملا قوف ةقشم هيفام نأل «هابض ريالو مالسإلا

 « قفرب هيف اولغوأف نيتم نيدلا اذه نإ» : لاقل ىلا نأ ىور دقلو « هنع دهجلا

 « بأ رهط الو « عطق اضرأ ال تبنملا نإ 6 < هللا ةدابع ركسفنأ ىلإ اوضغبت الو
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 اوددس نكلو « هيلغ الإ نيدلا اذه دحأ داشي نأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
 .« اوبراقو

 ىلإ هجنت ةيمالسإلا ماكحألا نأ قايسلا اذه نم طبنتست ىلا ةجيننلاو - 4
 « ةعاطلا بابسأ سانلا ىلع رسيتو « اهاوس ىلإ هجتت الو « ةيقيقحلا ةحلصملا قيقحن
 . رمتسم ىبيد بيذبت ىف نمؤملا نوكيل « اهلع ةموادملاو

 ددحتو « عراشلا صوصن نه ةدمتسم ةيهّمف دعاوق ءاهقفلا ررق اذه ىلعو
 « امهلقأب نيررضلا دشأ عفدي هلأو « لازي ررضلا نأ كلذ ى اوررقف ءهدصاقم
 ىلع مدقم دسافملا ءرد نأو « ماعلا ررضلا عفد ليبس ق لمتحب صاخلا ررضلا نأو
 . حلاصملا باج

 بلج ىلإ ةوعدلا ةيوبنلاو ةين آرقلا صوصنلا نم اوذخأ مهنأ هنم نيبتي امم اذكهو
 0 ابلع تائتفا ريغ نم صوصتخلا ىلع ءائيلاب ثالذو « راضملا عفدو علاصملا

 نمامو ءهيف ةدكؤم ةحلصملا تناكالإ تباثلا حيرصلا صنلا هب ءاج- رمأ نمام هنإو
 صوصن نأ ىعدي نأ دحألسيلف ءررضلا هيف ناك الإ احبرص آي صنلا هنع ىبن رمأ
 حلاصملا نم ىعديام نأ ذإ ءروصعلا نم رصع ىف ةحلصملا ققحن ال ىالسإلا عراشلا
 ىه امنإ حلاصملا نم تسيأو « لطاب ءاعدأ ةحمربص ةضراعم صوصنلا ضراعت ىلا
 ءاوهألا مكحم امنإف اب ذخخأ نمو « ةيركفلا تافارحنالاو « ةيسفنلا ءاوهألا ليبق نم
 ىهو « ءاغلإلا وأ ءاقبلاب صوصنلا ىلع ةكاح اهلعجمو « ةينيدلا صوصنلا ىف ةيدرملا
 5 ملعأ ىلاعتو هتاحبس هللاو « ةيدمحلا ةلاسرلا لصأ ىلع درمع
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 نآل « هتالهؤمو « دابجالا ى مالكلا نم ديهملا اذه ى ائل دبال ناك ٠

 اثدجءو دقو « هتسحمال نم انرصع ىق هيعدي اليكلو ءهب ناك ةيهقفلا بهاذملا نيوكت

 هب تعرفت ىذلا وه داهجالا نآلو « هطبضي طباض ريغ نم أطرف رمألا نوبسحم سان

 0 اف طابنتسالا هب عستا ىذلا وهو « جيرختتلا هب ناكو 3 بهاذملا ىف عورفلا

 « هيف راس ىذلا هرود رصع لكل ناكو « ةفلتحلا روصعلا ق بتارم ىلإ عونت 9

 ٠ لاجإي كلذنايب نم دبالو ءبتكلاهيلع لدتام فرعت ىلإ تا ىح صقانتي ذحتأ داقو

 . لاثألا نم لعفأ ىف لاككلا

 غا 1 وسالم أ دابتبلا ل ل ءاملع ضعب ٌفرعيو .ةيليصفتلا اهلدأ نم

 اذه ىلعو « اهقيبطت ق امإو . ماكحألا طايختسا ق امإ ع عسوؤولا ةياغ. لذبو دهجلا

 ةيناثلاو : مايبد م اكحألا طاينتساب ةصاخن - اهادحإ - ناتي ا داوتجالا نوكي

 اوهجنا نيذدلا ءاملعلا ةفئاطب صاخلا وهو « لماكلا دابتجالا ىه ىلوألا ةبعشلاو

 حونلا كلذ نإ ءاملعلا ضعب لاق دقو « ةيعرشلا اهرداصم نم ماكحألا فرعت ىلإ

 ةفئاط لقألا نلعوأ «روهمحلا لوقوهو «نامزألا نم نهز ىف عطقني دق دابجالا نم

 همقيالف « هنم رصع ولع نأ حصي ال عونلا اذه نإ ةليانعلا لاقو ؛ ءامكملا نب ةريبك

 .٠ ةيئرلأ هده غلبي دهن ن

 نم رصع هنم ولحم نأ حصيال هنأ ىلع ءاملعلا قفتا « نيدبّدحما نم ةيناثلا ةبعشلاو

 «ةيئرحلا لاعفألا ىلع ماكحألا دعاوق قيبطتو « جيرختلا ءاملع مه ءالؤهو « روصعلا

 ءابف ىأر لماكلا داهتجالا باحصأ نيقباسلل ف رعيمل ىلا لئاسملا ماكحأ نيبتت قيبطتلا اذهمو

 : : لماكلا دابجالا

 « الماك ًاداهنجاا دينا فصو لهأتسي ىذلا دبا طورش ى انه ملكتن - ١

 . ةريثك طورش دهحملا اذه ف طرتشي هنأو
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 ىلع نوكي نأ ةرورض ىلع «لوصألا ءاملع قفتا دف : ةيبرعلاب ملعلا - اهنوأ
 اذبم تءاج هنايب ىه ىلا ةنسلا نألو « ا! لزن ممركلا نآرقلا نآل « ةغللا هذ ملع
 هنإ ١ : لاقف « ةيبرعلا نم هتفرعم بجن ىذلا ردقلا ىلازغلا ددح دقو «ىبرعلا ناسلاا
 حيرص نيب زم ىح « لامعتسالا ىف مهتاداعو « برعلا باطخخ هب مهفي ىذلا ردقلا
 « هبءاشتمو هكحمو « هصاخو هماعو , هزامو هتقيقحو « هلمعمو هرهاظو « مالكلا

 ى غلب نأ الإ لصحم ال اذهو ءهموهفمو هنحلو « هاوحفو هصنو « هديقمو هقلطمو
 , « دابجلالا ةجيرد ةغللا

 هملع ىف لصي ىبح ةغللا ىف رحبتلاو قيقدلا معلا طرتشي ىلازغلا نأ مهفي اذه نمو
 حهبلو « ليصألا ىبرعلا اهمهف ىف ىهاضي نأ ةجرد ىلإو « اهنف داهجالا ةجرد ىلإ
 دهتجملا كلذكو « اهقئاقد لك لمعتسي نأ الو « ةغللا عيمجب فرعي نأ ىبرعلا نأش نم
 اهلئابق تالامعتساو « اهنادرفم لكل باعيتسا ىلع هملع سيلف « ةيهقفلا ماكحألا ىف
 نع رصاقتي الأ بج دهنجملا ملع امنإ « دحاو رودقم ىف سيل كلذ نإف ةفلتخملا
 لوألا اهؤاعو -ابئايبل ىدصتي ىلا ماكحألا نأل كلذو ةلمجلا ىف اهرارسأ ةفرعم
 ماكحألاجرختسي نمل دبالو « هغلبأو ةيبرعلا ةغللا ىف مالك قدأ وهو « ميركلا نآرقلا
 . ماكحأ نم هيلع لمتشا ام كاردإ ىلإ ىماستيل ةغالبلا رارسأب اهلع نوكي نأ هنم

 هيمارم قئاقدو ىرعلا ناببلا رارسألب ةعيرشلا قف ثحابلا مهق ردق ىلع هنأو
 مهتبت رم رادقع ةعيرشلا ىف نيثحابلا بتريل ىطاشلا نأو « طابنتسالا ىلع هتردق نوكت
 : لوقيف مالكلا مهف ىف

 ًاطسوتم وأ « ةعيرشلا مهف ىف ءىدتبم وهف « ةيبرعلا مهف ىف ًاثدتبم انضرف اذإ »
 .ةياغلا ىلإ ىهنتا اذإف « ةياهلا ةجرد غلبي حل طسوتملاو « ةعيرشلا مهف  طسوت٠ وهف

 ةباحصلا مهف ناك امك « ةجح اهف همهف ناكف « ةعيرشلا ىف تالذك ناك « ةيب رعلا ف
 نم هصقن دقف هوأش غلبي مل نمف «٠ ةجح نآرقلا اومهف نيذلا ءاحصفلا نم مهريغو
 ناك الو ع ةجح نكي مل همهف رصق نم لكو « مهنع ريصقتلا رادقع ةعيرشأا مهف

 1 (00)عةلوبقم هلوق
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 , ةيراجتلا عبط ١١4 ص 4 ب تاقفاوملا 60(
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 « دهجملا ريغ هلوقي ذخأي ؛ ةجح دهجملانأل « هتاذ ىف لوقعم مالكلا كلذ نإو
 « ةجح مهمهف نوكي نمم ةبيرق ةبترم غلب دق نوكي نم الإ ةبترلا هذه غلبي الو
 ثناكو « مهملع اوثراوتو مهع اوقلت نيذلا نودبجملا ةمنألاو «مالعألا ةياحمصلا مهو

 لهج ىعدا نم ىرتفاو بذك دقلو « هقفلا ىف هتمامإ ردقب ةيبرعلاب ًاملاع 0
 3 ةيب رعلاب مهضعي

 ةلاسرلا ىف ىعفاشلا هطرتشا طرش اذهو : محركلا نآرقلاب ملعلا  اهناثو -
 هذه دومع وه مركلا نآرقلا نأل كلذو « هقفلا لوصأ ملع ا نود ىلا ةيلوصألا
 نأ ريغ « ةعيرشلا هذه ردصمو ؛ ةمايقلا مدي ىلإ دودمملا هللا لبحو 4 ةعيرشلا

 « هيبنج“ نيب ةوبنلا عم مج لقف ةعمج نمو « ةوبتلا لع وهف « عساو ممركلا نآرقلا مع

 ًالاع نوكي نأ بجسنأ ءاملعلا لاق كلذلو « امهْنع هللا ىذر رمعنب هللا ديع لاق انك
 نأ بجوي اهم هملعو « ةيآ ةئامسمحت وحن ىهو « نآرقلا ىف ماكحألا تايآ قئاقدب
 ماع نوكي نأو ء اه ةئسلا نايبو « اذ ماعلاو صاخملل افراع ابناعمل الصحم نوكي
 صاخللا هملع ع. هنأو « اخوسنمو اخشان اف نأ ضرف ىلع « اهم هماكحأ تخسناع

 ن1رقلا هيلع لمتشاامم كللذ ادع امب ايلامجإ آملع ًالاع نوكي نأ بج : ماكحألا تايآي
 : ىونسألا لاق دقو « ضعب نع هضعب لصؤفنم ريغ م.ركلا نآرقلا نإف « م.ركلا

 ىو ةرورضلاب عيمتللا ةفرعم ىلع فقوتي اهريغ نم ماكحألا تايآ زيي نإ »

 < هظفح- طرشي ال : ءاملعلا ضعب لاق ؟ هلك نآرقلا ظفح طرشي له نكلو .

 «ةجادلا تقو ى الإ عجري ىحح ماكحألا تايآ عقاومب ًافراع نوكي نأ ىتكي لب
 . هلك مركلا نآرقلا ظفح- ط ريشا هنأ ىعفاشلا مامإلا نع ىورو

 اظفح نآرقلل اظفاح نوكي نأ « م. ركلا نآرقلاب ملعلا تاجرد ىصقأ نأ كشالو

 5 ةيليصفت ةسارد ماكحأ ن نم هيلع لمتشاام ًاسراد « ةلمجلا ىف هيناعمل ًامهاف « داماك

 ىلع اعلطم ٠ اه ريسفت ىف ةباحصلا لاوقأي املم « اقيقد املع ماكحألا تايآي ًالاع

 تايآ ةساردل ءاملعلا ضعي ىدصت دقو . تاياغلاو دصاقملا فرعي « لوزتلا بايسأ

 ىطرقلا هللادبع أكو عمهالثا/ ٠ ةنس قوتملا صاصتطلاب . ريهشلا ىزا رلا ركب ىبأك «ماكحألا

 . امهريغو « ممركلا نآرقلا ماكحأ هباتك ىف

 )١( ربرحتلا حرش شماه لع مج م08 ص لوصألا جاهم ىونسالا حرش ٠



 كك ىلا 002

 « اضيأ ءاملعلا هيلع قفتا دق طرش اذهو : ةنسلاب لعلا - اهقلاثو ا“

 لك ى ةيريرقتلاو ةيلعفلاو ةيلوقلا ةنسلاب ملع ىل اع الماك ًادابجلا دبتجملا نوكي نأ بجيف

 سلا لكب املاع نوكي نأ بجي : مهضعب لاقو ؛« اهساردل ىدصتي ىلا تاعوضوملا

 بجيو « اهمارمل اكردمو اهل امهاف نوكي ثيحب 2 ةيفيلكتلا ماكحألا ىلع لمتشت ىلا

 « ةاورلاةوقو ةياورلا قرط فرعي نأ دبال اك امنه خوسنملاو خسانلاب املاع نوكي نأ

 . طبضلاو ةلادعلا ف ممتاجردو «ثيداحألا اوور نيذلا لاوحأب املاع نوكي ثيح

 ىف بتكلا تبتك دقف « ةليلجو ةريبك ليبسلا اذه ىف ءاملعلا اطذب ىلا دوهتجلا نإو
 . طبضلاو ةلادعلا ىف مهتاجردو ثيدحلا اوور نيذلا لاجرلا رابخأ

 لوسرلل هتبسن قدص حجري ىذلا تباثلا حيحصلا تعمجف ةنسلا حام تءاجو
 هذه تيتر دقو « اهوح ءاهقفلا فالتخاو ثيداحألا اوجرخف حارشلا ءاجو ٠ هلع
 هلراهنم مسق 5 لكو «هتاذب مئاق زيح ىف تادابعلا ثيداحأف « هقفلا بتك بيترب حاحصلا
 . لس باك ابي عوضوم لكل 3 ربسلاو « دوقعلا كلذكو « لقتسم باتك

 .اهنم ماكحألا ج رخدتسي نأو « ةنسلا ىلإ عجري نأ دهتجملا ىلع لهسي عمجلا اذبمو
 4 ةقيمع ةماردءاكنألا ثيداحأ سردي نأ 2 ماع لكشب ةنسلا سردي نأ دبال نكلو

 . اهءاكحأ ةفرعم هيضتقتام رخآ ىلإ اهخوسنمو اهعان فرعي ثيحب

 فرعيو اهف رعي نأ طرشلا لب « ماكحألاب ةقلعتملا ةنسلل اظفاح نوككي نأ طرعشيالو
 . ثيدحلا لاجرب ايلع نوكي نأو « الإ لوصولا قرطو « اهعضاوم

 طرش كلذذأو :فالتخالا عضاومو : عامجالا عضاوم ةفرعم -اهعبارو- 4

 « ةالصلاك ضئارفلا لوصأ ىه اهف كلش ال ىلا عامجإلا عضاوم نأو « قافتالاب
 « هكسانمو جحلاو « اهريداقمو انضيرف لصأو ةاكزلاو « امناقوأو « امتاعكر ددعو

 ماكل ن زم كلذ ريغو ءاسنلا نم تامرحملاو « ثيراوملا لوصأو« هتقوو موصلاو
 عمج أ ىبلا ةيمال ءإلا تاررقملا نم كلذ ريغ اذكهو ءابلع عامجإلاب رابخألا رتاوتت ىلا

 . مهدعب ءاج نمو نيدهجملا ةمئألا رصع ىلإ هباحصلا رصع نم ءاملعلا اهيلع

 « هلاوحأ لك ىف هرهظتسي ًاظفح عامجإلا عضاوم لك ظفحم نأ دارملا سيلو
 . اساردل ىدصتي ةلأسم لك ىف عامجإلا عضوم فرعي نأ دارملا لب



 مساثإ» مس

 ىلع نوكي نأ بح « حلاصلا فلسلااهبلع عمجأ ىلا عامجإلا عم ضاومب معلا عمو

 فرعيف « نيدهجملا ةمئألا نم مهدعب ءاج نمو « نيعباتلاو ةباحصلا فالتخاب لع
 حيطتسيريدقتلا نسح. كردم لمع هل نوكيو « قارعلا هقفلا جاهنمو « ىلدملا هقفلا جاهتم

 كلذ بجوأ دقلو ء صوصنلا نم«بيرقلاو « حيحصلا ريغو حيحصلا نيب نزاوي نأ
 « هقلاحخ نمل عامسالا نع عنتممال » : هنع هللا ىضر لاقو « ةلاسرلا ىف ىعفاشلا مامإلا

 هيلعو « باوصلا نم دقتعا ايف ًاتيبثت دادزيو < ةلفغلا كريل « عاّمسالاي هينتي دق هنأل

 « لوقيام لاق نيأ نم فرعي ىبح هسفن نم فاصتنالاو « هدهج ةياغ غولي كلذ ىف

 هيلإ ريصيام. لضف فرعي ىح « . فلاخ امم ىبعأ لاقام نوكيالو « كرييام كرتو

 , ©, هللا ءاش نإ كريي ام ىلع

 ( ءاهقفلا ىأ ) سانلا فالتحتاب مهملعأ وه سانلا ملعأ : لوقي ةفينح وبأ ناكو

 ىتلا اذإ كلام مامإلا ناكو « اهدي ن + عملي قتلارون لعجت ةعزانتملا ءار آلا ةسارد نإف

 . اهل ضرعت ىتلا لئاسملا ىف ةفينح وبأ لوقيامع ملأسي ةفينح ىلأ ذيمالتب
 ءاهتف فالتخاو « ةباحصلا فالتخخا نيب تعمج ابتك هللا دمحم تدجو دقو

 ىغملاو « ىوونلل هحرشو ىزارشلل بذهملا لاثمأ نم بهاذملا ءاهقفو « راصمألا

 ىواتفو « دشر نبال دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادبو « مزح نبال لحملاو ةمادق نبال
 كلذبو « كلذ ريغو « ماكحألا تايآ ريسفتو ءماكحألا ثيداحلأ حرشو « ةيميث نبأ

 . هتسارد لهستو فالحلا ىلإ عوجسرلا لهسي

 ررقت نأ دعب دابجالا ديرم فرعي نأ دبال : سايقلا ةفرعم  ابسماخ اه
 ملع هدنع نوكيو ء ململا سايقلا جابم فرعي نأ « طاينتسالا لوصأ نم الصأ سايق
 راتخم نأ نم هنكمب ردقب ماكحألل ةنيبم تدرو ىلا ةصوصنلا نم ةلعبنتسملا لوصألاب
 سايقلاب لعلا نأو « هلكحس فرعتيو «هيف ديجي ىذلا عوضوملا اهيرقأ ماكحألا هذهنم

 : رومأ ةثالثب ملعلا ىضتقي

 اهرغ ماكحأ ابدع ىنبت نأ نكمي ىلا صوصنلا نم لوصألاب ملعلا : اهوأ
 ريغ عورفلا ىلع اهقيبطت ن .كم ىلاو « صوصنلا هذه ماكحأ ىف رئأتلا اه ىلا للعلاو

 - . اهكح لع صوصتملا

 )١( ص ةلاسرلا 81١١ .



 ١اثال

 صاخ هنأ تبثيام ىلع الثمساقيالف « هطياوضو سايقلا نيناوقب ملعلا : اهبناث
 قحتليو « سايقلا ابلع ىببي ىلا ةلعلا فاصوأ ةف رعكو « اهلَع ساقت ال ةنيعم لاح
 : لصألاب عرفلا اهيلع ءانبلاب

 للع فرعت ىف ءاملعلا نم حلاصلا فلسلا هكلس ىذلا جاهلا فرعي نأ : اهثلاثو
 ةفئاطابم اوجرخستساو 2 اهبساع ماكحألا ءانبل ًاساسأ اهو ريتعا ىلا فاصوألاو « ماكحألا

 ١ . ةيهقفلا ماكحألا نم
 فورعيو هفرعي نأ دبال » : دبتجملل ةبسنلاب سايقلا ةفرعم ىف ىونسألا لوقيو

 ىلا ماكحألا ليصافت ىلإ لصوملاو « داهنجالا ةدعاق هنأل « ةربتعملا هطئارش
 ىاكقل# امل صح ال

 جارختسال ىدصتملا فرعي نأ بحب : ماكحألا دصاقم ةفرعم  اهسداس 1

 لوسرلا اهلجأ نم ثعب ىبلا ةياغلاو « ةيمالسإلا ةميرشلا دصاقم ةيهقفلا ماكحألا
 همهف ىف فارحني دقف « اهدصقم نع هدابتجا ىق فرحني اليكل 2 2 دمحم نممألا

 « ةيعرشلا ماكحألل ةيسانملا فاصوألاو «سايقلا هجوأ فرعينأ موطتسيالف ءاهياغ نع
 ةفرعم نإف «٠ ةحلصم ىمالسإلا عراشلا اهدعي ىلا ةيناسنإلا ةحلصملا فرعي نأ دبالو
 ةينهولا ةحلصملا نتب قرفي ىكل ع« ةتباثلا ةررقملا لوصألا نم لصأ ةيئاسنإلا حلاصملا
 « ماهوأ نم هيراحن امو « سانلا عفنت رومأ نم مالسإلا هرقيامو « ةيقيقحلا ةحاضملاو
 « ةرضمو ةحلصم نم لعفلا ىف نوكي ام فرعي نأ بجي كلذكو « تاوبشو ءاوهأو
 عقئيام ىلع سانلا عفني امو « حلاصملا بلج ىلع .راضملا عفد مدقيف امهنيب نزاويو
 . داهج-الا سسأ نم ساسأ كلذ نأو عداحالا

 تامهدحأ -نيلصأ ىلإ عجسري داهتجالا نأ : ثاقفاوملا هباتك ىف ىطاشلا ررق دقلو
 غلب اذإ » : لوألا ىف لاقو « ةيبرعلا مهف نم نكملا ىناثلاو ٠ ةعيرشلا دصاقم مهف
 نم باب لك ىفو « ةعيرشلا لئاسم لك ىف هدصق عراشلا نع هيف مهف ًاغلبم ناسنإلا
 ملعتلا ىف هِي ىنلل ةفيلملا ةلزئم هغولب ىف ببسلا وه فصو هل لصح دقف « اهاوبأ
 . « ىلاعت هللا هآر ام حلاو ايتفلاو

 لوقيو «ةعيرشلا دصاقمب معلا وهو لوألا لصألل مداخن ةيبرعلاب معلا نإ : لوقيو

 )١( نص ىونسالل جاهلا حرش « ثلاثلا ءزجلا  1٠6ريرحتلا حرش شماه ىلع .



 ل 18# ب

 مهف نأل « هلمداخ ىناثلاو ساسألا وهو لوألا لصألا نإ و : هنع هللا ىفر ثالذ ىف
 ةفرعمو ةغل نم ىرخألا فراعملاو « داببجالا هيلع ىنب ىذلا ملعلا وه عراشلا دصاقم
 ىلع نكي ل نإ « اديدج اطاينتسا جتنث الف « «ةيملع تاليصحن نوكت نآرقلا ماكحأل
 . هتاياغو هيمارهو عراشلا دصقع لماك مع

 نركت نأ نكمال عراشلا دصاتم ةفرعم نإف « نامزالتم ناساسألا : لوقن نحنو
 تامزالتم ىهف « ةيبرعلا لع ريغب نوكت نأ نكمبال صوصنلاو « صوصنلا ريغ نم
 ريغ نم مهفت عراشلا دصاقم نأ لاقي نأ حصيالو ©« ضعب نع اهضعب لصفنيال

 ىبطاشلا مالك هيجوت ىف لاقي نأ حصيو « صوصنلل اليطعت كلذ نكيالإو « صوصن
 « قح كلذو ء« هتيعب دحاو صن نم ال هصوصن عومجم نم مهفت عراشلا دصاقم نأ

 ٠ تايلكلا نوكت ىلا صوصنلا مهف هيلع فقوتي لزج قف ضرغلا مهف نكلو
 اه نوكي ىلا ةادآلا وه كلذ نأو : ريدقتلا نسحو مهفلا ةعس  اهعباس -

 نم اهلغو « اهديج نم ءارآلا فيز زيمتو « اهبجوتو ةقباسلا رومألا لك مادختسا

 دودملا طئارش فرعي نأ طرتشيو : لوقيف ىونسألا طرشلا كلذ ررقيو « اهليمس

 «  هرظن ىف أطخلا نمأيل اهنم بولطملا طابنتساو ءابمامدقم بيترت ةيفيكو «نيهاربلاو

 هب فرعيو ء مسرلاو دحلا هب فرعي ىذلا معلا هنأل « قطنملا لع طرتشي اذبب هنأكو
 مهنأل « قطنملاب معلا كللذ طرتشي مل نم ءاملعلا نف « كلذ ريغو « هتامدقمو ناهربلا
 هيلإ اولصوام اولصو نيدهتجملا ةمثألاو نيعباتلاو ةباحصلا ءاهقف نأ اودجوف اورظن
 مل مهنأ دكؤملا نمو « ةيبرعلا ىف عاش دق ملعلا كلذ نكي ملو « ىهتقفلا دابتجالا نم
 . هب ملع ىلع اوتوكي

 مالسإلا خيش ءالؤه نمو « مهللإ ضغب دقو ؛ هوركم هنأ لاق نم ءاملعلا نمو

 «قطنملا ضقن هامس اباتك بتك دقف ءهيف ىودجال قطنملاب للعلا نأ ررق دقف « ةيميت نبا
 . ملعلا كللذ ةيهارك نايب ى ًابتك ةنسلا ءاملع ضعب فلأو

 « هوركم هنأ ىرن ال انكلو طرشب سيل قطنملاب ىلعلا نأ ىلع قفاون دق انإو

 قئاقحللا نع عافدلاو« ةرظانملا دنع ديفي اطباض ًانازيمو « ةزاتمم ةيلقع ةقاقث هارن لب
 . ةيعرشلا قئاقحلا طابنتسا ىف ةحضاو ةدئاف اذ نكي مل نإو « نيفرحنملا مامأ

 مهفلا نسح.نم ىعفاشلا مامإلا هطرتشاام دكؤنو « قطنملا طرتشن ال اتنأ عمو
 . قئاقحلا بسك ىلإ هيقفلا لصيل « رظنلا ذافنو



 هل مسا

 بلقلا لعجت ةصاخملا ةينلا نإف : داقتعالا ةمالسو ةينلا ةحص اهنماث -
 « هاوسىئغيبال قحلأ ىلإ هجتيو « مكحلا نيدلا اذه بل ىلإ ذفنيف ىلاعت هللارونب ردتسي '

 رون ةعيرشلاو « هيدايمف ةمكلللاب صلخملا بلق ىف ىلي ىلاعت هللا نأو 3 هريغ دصقي الو

 «صالخخإلاب هبلق قرشأ نم الإ هكرديال
 صوصتلا ىلإ هجتيال وأ « ىوه وأ ةعدب اذ نوكي نأب داقتعالا دساف امأو

 نكت امهم حيحصلا طابنتسالا ن نم هعنع ام ه هريكفت ىلع رطيسي دق هنإف « ملس بلقي
 مالعألا ةئألا دجن كالذلو « اجبوعم ركفلا لعجب ةجموعملا ةينلا نأل « هلقع ةوغ
 نأ لبق عرولاب اورهشا نم اوناك قيمعلا هقفلا كلذ دعب ن نم لايجألا اوثرو نيذلا
 . هقفلاب اورهتشي

 اهدجو ىنأ اهذخأيف « اهلاطل اء رقي ةيمالسإلا قئاقتا بلط قف صالخإلا نأو
 لب « قالطإب أطخ هريغ لوقو « قالطإب باوص هلوق نأ ضرفيالو « بصعتيالو
 :نولوقيمالعألا ةمئألاو (ه ريغ داهجتأ ق باوصلا ضرفياك 3 هداهتجا ق أطخلا ض رشي

 ©١. باوصلا لمتحم أطعش انريغ لوقو ؛ أطخلا لمتحب باوص انلوق »

 « هودجبو اذإ ثيدحلاب اوذخأي نأب هباحصأ ردأي ناك ىعفاشلا نآ لبق نم انلقن دقو
 ثيدحلا حص اذإ» : لوقيف « ىهذم لئلح نركي هنأ مهلوقي لب «هبهذم فلاخ ولو
 :هعيتلف هم ارخ أر نف .يلإ ل صوام نسحأ اذه نأ ررقي ناك ةفينحوبأو «: ىبهذموهف

 ى نوكيل ملعلاو سفنلا ق ولعو « ريكفتلا قف ومس ىبطاشلا لاق اك دابجالاو
 ىنلا هنيب اكو « ميركلا نآرقلا هركذ اك هللا غرش سانلل نيبيف « هِي ىنل 0
 قتلا بلط ىف صلخمو « هلل ههجو ملسي مل نم ةيماسلا ةيترملا هذه ىلإ لصي لهف «٠ هع

 نيدلا اذه ق

 لوقي دقو « دهتجملا ىف اهطارتشا ىلع ءاملعلا عمجأ ىلا رومألا ىه هذه 4
 « هفئاوطو داهتجاالا ىلع اك اح هسفن لعجبو ء طورشلا هذه عضو ىذلا نم : لئاق
 , اهذخأ ءىش ىأ نمو

 نأ نوديري نيذلا اهدروأ دقو « رمألا رهاظ ى درت دق بيرالب ةلئسأ هذه
 ةباجإلاو « هتالهؤم اوتؤي ملو « هتاودأ مهسديأب نوكي نأ ريغ نم داهتجالاب اومجهي
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 نوكت نأ امإو لوقعلا اهرقت ةيهدب نوكت نأ امإ طورشلا كلت نأ ةلئسآألا هذه ىلع
 داهجالا ىف مهعبتن نحنو « داهتجالا قيرط اونس نيذلا“ نيلوألا نيدهتجملا تافص نم
 طارتشاو « ةقيقحلا بلط ى ةينلا نسحو صالخإلا طاريشأ نإف « ريصقت ريغ نم
 نكعل اهنم طبنتست ىباادعاوقلاو صوصنلا ىلاعمب ملعلا طاربشاو « ريدقتلاو مهفلا نسح
 تايهدبلا هيلمت هلك اذه طارتشا .- ةعيرشلا دصاقمب ملعلا طارتشا اذكو « اهلع سايقلا

 فيكو « ريدقتلا نسح تؤي مل نم دهب فيكف الإو « لقاع اهف ىراع الو « ةيلقعلا
 نم ةعيرشلا ماكحأ فرعتي فيك وأ ع ةنسخ ةين اذ نكي مل نم داهتجالا ىلع مجهني
 ؟ ام طينتست ىلا دعاوقلا كرديالو « اهدصاقم فرعيال

 نيتللا نألف « عامجإلا عضاومو ةنسلاو نآرقلاو ةيبرعلاب ملعلا طارتشا امأو -
 ى داهتجالا قيرط اوكلس نيذلا مهو «٠ كلذ ملع مهدنع ناك ةباحصلا نم اودهجا
 ىه مهكلاسمو « ةجح ريتعي ىذلا وه هداهجاف « هيلع رقأو « ُهُلِلَي لوسرلا دهع

 كاذقوفو « داهتجالا جاهنم ىلع جورخخ اهيلع جورحللاف « ْهَتِلَي ىنلا اهرقأ ىلا لبسلا

 فيكف « هرداص» ىه لب «ىئالسإلا هقفلا ف رداص» « عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نإف
 اوديقتي نأ ريغ نم داهتجالا نوديري نيذلا نأو . ؟ هرداصم فرعيال نم هيف دهتجم

 نولصيام نأ اولوقي نأ حصيال نكلو «نوءاشياك اودبنجي نأ ممل « مالسإلا رداصعع

 . هللابالإ ةوق الو لوحاالو « مهؤاوهأ ىه لب « مالسإلاماكحأ نم ءىش هيلإ

 دابجالا :بتارم

 ١ اهانركذ ىلا ىه هطورشو للماك داهتجا « نامسق انلق اه داهتجالا نإ «

 «مهداهتجا ىف ن وقباسلا هيلإ لصوام ئيفتقم ىلع لئاسملا جي رخن و قيبطتلا ىف داهتجاو

 تاجرد هلةبسنلاب بهاذملا ءاهقف نأو « بهذملا ىف داهتجالا وأ جيرختلا ىمسي اذهو «
 اضيأ للءاكلا داهتجالاو . اهزواجتيال ةبترم هل لكو «بتارم محل ةبسنلاب داهتجمالاو

 بهذم ىأ لوصأب ديقتيال نم ةبترمو « نيعم بهذم لوصأب ديقتي نم ةبترم « ناتبترم
 اهيف فالتخا ال ىلا ةتباثلا ةررقملا لوصألا الإ .

 نودعي عب رأ اهنم « بتارم عبس ءاهقفلا اهدع دقو« بتارم داهتجالان وكيكلذ ىلعو
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 عرشلا قف نودهتجملا- ١

 ءالؤهو « نيلقتسملا نيدهتحما اهءاضصأ ىمسيو « ىلوألا ىه ةقبطلا هذه ١
 ىلع نروسيقيو « ةنسلاو باتكلا نم نوذحخأيف « اهرداصم نم ماكحألا نوج رخستسي

 هبلوقين« دنعلقعلاو ؛ناسحتسالاب نومكحمو ءاهوأر نإ حلاصملاب نوتفيو ءاهصوصن

 قى اوسيلو « امنوري ىلا لالدتسالا لبس لكن وكلسي ةلمجلا فو ء صن نكي مل اذإ

 هللا ناوضر هباحصلل نيعبات اونوكي نأ الإ بهاذملا باعصأ نم دحسأل نيعبات مهرايتخا

 . ناسحإب مهل نيعباتلا ىلاعتو هناحبس هللا حدم دقف « مهنع ىلاعتو كرابت

 ءاهقفلاو « ىعخنلا مهاربإو ءبيسملا نب ديعس لاثمأ نيعباتلا ءاهقف ءالؤه نمو

 ىعفاشلاو كلامو ةفينحم ىبأو « رقابلا دمحم هيبأو قداصلا رفعجبك بهاذملا باحصأ

 «مهبهاذم انلصتمل مهضعبو « ريثك مه.ريغو ىروثلانايفسو «دعسنب ثيللاو ىعازوألاو
 ةياورب ةلوقنم مهءارآ دجن كلناف ءءاهقفلا فالتخخا بتك ايانث ىف مؤارآ ءىجن نكلو

 . اهقدص حجءريو « امذك ىلع ليلدال

 اجت نم طابنتسالا ىف اوجرُحتو « مهيلعاوذملتت نيذلا ةمثألا باعصأ دعي لهو

 ةقبطلا نم كش الب مهضعب نإ : اذه نع ةباجإلا ىف لوقنو ؟ ةقبطلام هذه نم

 ةفينح- ىلأ بامصأ ءالؤه نمو « اهنم مهدع ى ءاهقفلا فلتخا مهضعبو « ةيناثلا

 ليذهلا نب رفزو « 184 قوتملا ىنابيشلا نسحلا نب دمحتو 181 ةنس قوتملا فسوي وبأ

 ملو « اهنايب ىلآلا ةيناثلا ةقبطلا نم هريغل ًعبات نيدباع نبا مهدع دقف ١99 ةنسىوتملا

 فسوي ىبأك بهذملا ىف نيدهحهلا ةقبط : : ةيناثلا ةقبطلا ف لوقيف نيلقتسملا نم مهدعي

 بسح ىلع ةلدألا نم ماكحألا جارختسا ىلع ني رهاقلا ةفينح ىنأ بامصأ رث ءاس ءدمحمو

 مهنكل « عورفلا ماكحأ ضعب ىف هوفلاخ مهئإف مهذاتسأ اهررق ىلا دعاوقلا

 , ©2لوصألا ى هنودلقي

 ى نيلةتسم اوناك رفزو ًادمحمو فسوي ابأ نإف « رظن هيف مالكلا اذهو مع

 ميئوكو 3 ,ديلقتلا عاونأ نم عون ىأب مهخيشل نيدلقم اوناكامو « ىهقفلا مه ريكفت

 لك نوكي الإو « مدابجا ة ةيرحو « مهلالقتسا عنممال « هياع اهوقلتو هءارآ اوسرد

 . 1١ ص ىتفملا ممر ةلاسر حرش (0)
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 ةبتر نع هسفن ةفيئحابأ لزن نأ ىلإ ةلاغال ةيضقلا ىهنتو ؛ ًادلقم ه ريغ نع ىلتي نم
 مهاربإ | هّقف ىقلتيهتسارد أدتيا هناف « لطايلاب تالذ هيلع ىعدا دقو « نيلقتسملا نيدبحنا

 نم لاق كلذكو « هيلع جيرختلا ريثك ناكو « نايلس ىبأ نب دامح هخيش ىلع ىخنلا

 . هقفلا ق دارجالا نم هظح ةفينح ابأ سخبي نأ دارأ

 ف ةدحتم مهخسيشو ثذيمالتاا ءال وه طابنتسا اهلع ىبي ىلا لوصألا تناك اذإو

 « لالقتسالا ةفص مهطتثتل ةفلاخلا كلت مهسيحو « اهلك ىف ةدحتم تسيلف « اه رك
 اذهو « عانتقا نع لب « عابتا نع ثالذ ى لق طابنتسالا قرط ىق اودحتا نإ مهأو

 . مقتسملا ساطسقلا وهو « دهجي نمو دلقي ن نم نب قرافلا وه

 « لوصألا ىف ولو ديلقتلا ةفص مهنع دعبي ةمثألا كثلوأ ةايح سردي نم نإو
 فسوي اوبأف « مه ريغ ىلع هدعب نم اوسرد لب « مهخءيش ىلع هوس رهام اوفتكي مل مهف

 مث « ابلع علطي مل ةفيتح ابأ لعل « ةريثك ثيداحأ مهلع ذخأو « ثيدحلا لهأ مزل
 لقصب هخءيش هيف قفاو ام للةصق « سانلا لاوحأ فرعف « ءاضقلاب ريتا لق وه

 « سانلا نيب ءاضقلاو مكحلل هرايتخا هيلإ هاده ام ًاحلستم هخليش فلاخخو « قاضق

 فسوي ويبأ هراتخاو «ةفينح وبأ هلاق دق هلك كلذ نأ لوقن نأ ى قئاقطلا ىلع ىنجتلا نمو

 . كيملتلا ىلع ذاتسألل نيبصعتم ةيفنحلاءاهنتف ضعب معزي اك ٠ هلاوقأ نم

 ؛ةيملعلا هتايحردص ىف ةليلق ةدم الإ ةفينح ابأ مزالي مل ىنابيشلا نسحلا نب دمحمو
 ثالث همزالو كلام لصتا مث « هرمع نم ةرشع ةنماثلا فوهو قوت ةفينح وبأف
 ادلقم ناك اذإف ءٌكدانسإ تايا ورلاحصأ نب م دعت هل هتياورو «أطوملاهنع يور « تاونس
 بجء-وي قطنملا نإ ؟ ًاعم امل مأ 5 كالامل مأ ةفينح ىنآلا « نيدامإلا ىألف لوصألا ىف

 «رفز قو «فسوي ىلأ هخيش ىف نأشلا كلذكو « دلقم ريغ ناك ةلاععال هنأ لوقن نأ

 . لوصألا ف الو عورفلا ف نودلقيال نواقتسم نودهجم ًاعيمج- ءالؤهف

 دهع ىف الماك ًاريرحت تررح لق نكت مل لوصألا نأ ررقن نأ بحجم هنأ ىلع
 تناك امنإو ؛ ابمف هوعبتاو « هيلع اهوقلت مهنأ لاقي تح « هنع هللا ىض ةقينح ىأ

 ناسل ىلع ىرج“ دق ناك اذإو « ءاقلإ ىلت الو ع طاينتسالا دنع ظحالت لوصألا

 مو « راصمألا بهاذم هيلع تقفتا دق لمجم مالك وهف ع همزللا اف مالك ةفينح ىأ

 . دحأ هيف فلتم
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 هررقيالو« ماها نب نيدلا لامكل لقتسملا داهجاالا نيدباع نبا ررقي نأ بيرغو
 . مالعألا ةمألل

 ةيعفاشلا لاق ؟ داهجالا نم عونلا اذه حتف زوجبأ : وهو لاؤس روثي انهو 84

 « لعفلاب هوقلغ دق نيبهذملا نم نيرخأتملا ضعب نكلو «كلذ زوج « ةيفخا ركأو

 مالا نبا نأ ةيفنحلا ضعب ررق دقف « قيلغتلا اومكحم مل هوقلغ نيذلا نأ رهظي نكلو
 . انرشأ امك داهبتجالا نم عونلا اذه ةبتر غلب 'دق ريدقلا حتف بحاص

 رصع ولخ اوزوج نإو مهنأ ديب ؛نيقباسلا نيهذملاب اذه ىف ةيكلاملا براق دقو
 ىف نيدهلانم رصع ولخمالأ اوبجوأ دق « لقتسملا قلطملا داهجالا نم روصعلا نم
 . نيلقتسملا ريغ بهذملا

 « لقتسم دهن نمرصع ولع نأ زوجي ال هنأ ىلع مهلاوقأ ترفاضت دقف ةلبانحلا امأ
 تلي ىنلا لاق نيذلا .( تولقتسملا نودهتحملا ىأ ) مه » : ميقلا نبا كاذ ىف لاق دقو
 ع« اهنيد رمأ اهل ددجي نم ةنس ةئام لك سأر ىلع ةمآلا هذه ثعبي هللا نإ ١ : مهف
 : بلاط ىنأ نب ىلع مهفلاق نيذلا مهو ءهنيد ىف مهسرغي لازيال نيذلا هللا سرغ مهو

 . « ةجح هلل مئاق نم ضرألا ولخت نل»

 ةفلتمم ىوقلا تناك اذإو «حوتفم هعاونأ لكب داهجالا باب نأ نوررقي ةلباتحلاف
 ع هل الهأ اوسيل ًاعيمج سانلا ناك اذإو « هباب قلغي نأ دحأل سيلف « ةنيابتم كرادملاو
 هاعدا نإو ءالهأ هل ناك اذإ الإ هيعدي نأ دحأل سيل « هلرسي امو « هكرادمو لك لب

 نع الضف « هنيد ىف هب قثوي ال راصو رورغلا هرغو «ىرتفاو بذكدقد لهأب سيل
 . داهبجالاو ملعلا

 نم دهم نم رصع ولخم الأ اوبجوأ لب « هحتف طقف اوررقي مل ةلبانحلا نأو

 نيمدقتملا نب فالح فرعيال هنأ : : ةلبانحلا ءاهقف نم ليقع نبا لاق دقلو « نيدهحما

 نمو ٠ : لوقي لينحلا نادمح نباف ٠ قلطملا دهتبملا ن م ولخم رصع دجوي دق هنأ ىف

 هلاقام ممتنلو « ؟7لوألا نمزلا ىف هنم رسيأ نآلا هنأ عب « قلطملا هلا مدع ليوط نمز
 كلذكو . انود دق هقفلاو ثيدحلا نآل » : هلوقب همالك للعي « ليلجلا هيقفلا ث

 ٠ ىرجهلا عباسلا نرقلا ىف شاع اذه نادمح نبا (1)
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 نككل « كلذ. رغو ؛ ةيبرعلاو هقفلا لوصأو راثالاو تايآلا نم داهتجاالاب قلعتي ه

 ءافعتساو «ديلقتلاب ءافتكا ء ةدماخ رذحلاو دجلا رانو «ةرئاف تايغرلاو ةرصاق ممحلا
 ) مالا غولبو « لاخلا ةيشمت ىف ابرأو « لاقثألا نم ابرهو ء ديكولا بعتلا نم

 "" «هواعفيل هزلقعي ملو « هولمو هولمأ دق ةيافك ضرف وهو « لامعألا لقأبولو

 رظناا دانعو « دنع ةحوتفم هباوبأ دابججالا نأ نوررقي ةيمامإلا ةعيشلاو - هم
 ةنسلاو 6 هللا باتك ىلع هدنع هّمفلا ءانب نأ ا رشأ اك نوررقي مهنأ دجن دايجا

 « ةنسلا نم مهتم لاوقأ نودعيو « ةعبشلا قيرط نع ىأ 5 مهقيرطب ةيورملا

 اك « رشع انثا مهو ؛ عوضملاب مهل اورقأ نيذلا لا يخ دحأل مدنع ةمامإ الو

 محل سيلو « ًآعم عورفلاو لوصألا ىف ةجحس قداصلا رفعج مامإلا لوقف « انرشأ
 « مهدعبأ نم « هدافحأو هئانبأ لاوقأو 2 هدادجأأو هيبأ لاوقأ كلذكو « هيف اورغي نأ

 ٠ ةمامإلاب مهل اوف ريعا نيذلا رخنآ لإ

 نأ مهل نإف ؛ ًانرق رشع دحأ وحن نم مويلا ىلإ بئاغ وهو « مامإلا باغ اذإو

 : نيرمأي مهداهتجا ىف نوديقم مو « ادهجي

 ب لق ءالؤه نع ىورم عرف ىأ ىف اوفلاخم نأ مهل سيل هنأ  امملوأ

 1 « لقتل اياضق ارق اودجي ملف« جيرختلا مهعسوام « مهلاوقأ ىلع اوجمرخم
 مبنمأ لاوقأ اهنمو 0 ا

 : ةلئأدق اهمم نوجمرخم ال مهّمْأ لوصأب نوديقم مهنأ #] امهيئاث

 اوسيلو « ةنسلا نم ةمثألا لاوقأ رابتعاوهو « مهقاطتع رمألا ىلإ انرظن ول اننأو

 ىذلا دابّجالا نإف دمحأو كلامو ىعفاشلاو ةفينح ىأ بهذك“ ءىرشخألا بهاذملا ةمئأك
 . ًاقلطم نوكي هوحمتف

 عا ناف « ٍبهاذملا ةمنأ ىلإ روهمجلا رظنب اك ممن لأ كإ انرظن اذإ امأ

 . 1١7 صا ب اللا ةنن ءاحيفلا قشمدي عوبطملا ىفتسملاو ىفملا و ىوتفلا ةقص باعك 4
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 لوصأ ى ةمثألا نوفلاخم اال مهن >5 ًاجيرخت الإ اذه ىلع هداهتجا سيلف « قداصلا

 ٠ ةثلاثلا قف نونوكي 3 3 ةيناثلا ف الو ىلوألا ةقبطلا ىف اوسيلف « « عورفالو

 نوبستنملا نودهتجملا  ؟

 هررق ام اوراتخا نيذلا مهو « نيبستنملا نومسيو « ةيناثلا ةقيطلا ىه هذه 5

 مهعورف ىف اوهنتا نإو « عورفلا ىف هوفلاخو « طابنتسالا لوصأل ةبسنلاب" مامإلا

 ةبمصس هب مل نوكي نمعبلاغلا ف مهو « مامإلا هيلإ لصؤ امل ةلمجلا ىف ةبماشم جئاتن ىلإ

 « لالهو « ىمسلا فسوي نب دلاخ قنح ا بهلملا ف ءالؤه نمو ؛ ةمزالمو

 بهملا ىو « ىتزملاىعفاشلا بهذملا قو « ىنحلا بهذملا ىف ىؤلؤللا دايز نب نسحلاو

 . مهريغو مكحلا ديع نباو « بهشأو «بهو نباو مماقلا نب: نمحرلا دبع ىكلاملا

 ديقتي ىذلا فنصلا اذهنم ةمئآلا رصع تات ىلا ىلوألا نورقلا نم رصع لخم ملو

 ين ركلاف ءمصألا ركب قأو « ىنركلاو ىواحطلاك ع عورفلا ىث ديقتي الو 0 جاولملاب

 بهذملا فلاخخ مصألا ركب وبأو « جاوزاا ىف ةءافكلاب ذخشألا ىف ىتحلا بهذملا فلاخ

 عيني ناك ىواحطلاو « راغصلا ىلع جاوزلا ةيالو تابثإ ىف ءاهقفلا روهمجو ىنحلا
 . ىغفاشلا بهذملا نم راتخم انايحأو ء ىثحلا جاهملا

 فلاختو « عورفلا ف دبجيو « ىبهذملا جاهملاب ديقتت ةقبطلا هذه نأ ةصالخلاو

 « نيستنم ءالؤه ىعسو « ديجي ملامو هيف دهتجا ايف دهتستف ء هقفاوت وأ مامإلا اهف

 . « هعورفب اوديقتي مل نإو « نيعم بهذمل نوبستنم مهمآل

 بهذملا ق نودبجملا - م

 نم هنع رثأ ايف بهذلملا مامإ نوعبتي نيذلا مهو « ةثلاثلا ةقبطلاىح هذه م

 ىف مهداهجا اعإو 2 الصأ هنوفيلاخع الو « هيلإ ىهننا ام نوعبتيو « لوصأو عورف

 نأ زوجي ال ءالؤهو اهف ىأر بهذملا مامإ نع دري مل ىلا لئاسملا ماكحأ طابنتسا

  ىفالإ بهذملا ىف ابلع صن لئاس٠ ىف اودهتج نأ مهلسيلو ( روصعلا نم رصع مه راخ
 ةظحالم ىلع وأ « فرعلا ىلع آيئبم امف نيقباسلا طابنتسا نوكي ىلا ىهو « ةنيعم ةرئاد

 ىري ام نوقباسلاىأر ؤلو « نيرخأتملا فرع ىفالإ اهل دوجوالو رصعلا رومأ نءرمأ
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 « نامز فالتخا هنأ ههابشأو اذه ىف نولوقيو « اولاق امع اوعجرل نورضاخلا

 : نيرمأ ف مهدابجا رصحني ةقبطلا هه ف نيد نأ عل ولا ةصالخو

 طباوضلا عمجسو « نوقباسلا ةمثألا اهمزتلي ناك ىلا دعاوقلا صالختسا املوأ

 . ةعألا اهجرختسا ىلا ةسيقألا للع نم نركتت ىلا ةيهقفلا

 . بهذملا ىف املع صني مل ىلا ماكحألا طابنتسا امهناثو

 بهاذملا ومثل سسألا تعضوو , يملا هنا تررح ىلا ىه ةقبطلا هذهو

 حييحصتل ءارآلا نيب ةنزاوملاو « حيجارللا سس أ تعضو ىلا ىهو « اهبلع جيرختلاو

 . بهذم لكل ىهقفلا نايكلا تزيم ىلا ىهو « هريغ فيعضتو « اهضعب

 نوحجرملا نودبجملا . :

 ةمئألا دهم مل عورف ماكحأ نوطبنتسي ءالؤهو ٠ ةعبارلا ةقبطلا ىه هذه م

 نوحجري نكلو « اهمكح فرعيال لئاسم ماكحأ نوطبنتسيالف ءاهمكح اونيبيهلو ءاهف

 نأ مهلف « ةقباسلا ةقبطلا ءالع مهل اهطبض ىلا حيجرتلا لئاسوب ةيورملا ءارآلا نيب

 لاوحأ ةقفاومب قيبطتلل ةيحالصلاوأ ليلدلا ةوقي ضعب ىلع لاوقألا ضعب حيبجرت اورقي

 . لقتسم ريغ وأ القتسم ًاديدج اطاينتسا دعي الامم كلذ رحتو « رصعلا

 ةقبط نييلوصألا ضعب اهدع دقو ٠ قيقد اهقياسو ةقبطلا هذه نيب قرفلا نأو

 لوصألا ىضتقع ءارآلا نيب حيج.رتلا نأل « ةقيٌقحلا نع ديعبب كلذ سيلو ةدحاو

 نأو « ةمثألا نع ماكحأ اهف درت مل ىلا عورفلا ماكحأ طابنتسا نع آنزو لقي ال

 حرش ى نيدباع نباو « ةدحاو ةقبط امهنأ ىلع اهركذ عومجلا ةمدقم ىف ىوونلا

 ٠ قدأ ىوونلا لوقو « نيتقبط امهدع ىفملا مسر ةلاسر

 نيلدتسملا ةقبط  ه ا

 « لوق ىلع الوق نوحجر ري ال نيذلا ءاملعلا مهو © ةسماللا ةقيطلا هذهو 84

 ريغ نم ةلدألا نيب نونزاويو « هيلع تدمتعا ام نونيبيو لاوقألل نولدتسي نكلو

 « تاياورلا نيب ًاضيأ نوحجريو «ثاذ نم سيقأ اذه ةلثم نولوقيف « ؛ مكحلل حيجرت

 . كللذ ةياور نم خصأ لوقلا اذه نولوتقيف
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 وكت ىكل هنأو « ًاضيأ ةحضاو تسيل اهةباسو ةقبطلا هذه نيب ةقرفتلا نأو

 اه ركذ ىلا ثالثلا تاقيطلا هذه نم ةقبط فلوس بجي 2 ةلخادتم ة ةزامتم ماسقألا

 : نتنثا نيتقبط ثاللثلا هذه رابتعاو 4 ةسماخلاو ةعبارلاو ةثلاثلا ىهو 4 نيدياع نبأ

 ماكحأ ابف درت مل لئاسمل ماكحألا نوجرخحتسي نيذلا نيجر خلا ةقبط امهادحإ
 ةررقملا بهاذملا دعاوق ىلع ءانبلاب نوكي مهجيرُخحتو « نيلوألا بهاذملا باحصأ نم

 . مهلبق نم اهطبنتسا ىلا ةتباثلا
 ةض راعتملالاوقألاو « ةفلتختاتاياورلا نيب نوحجري نيذلا نيحجرملا ةقبط - ةيناثلا

 هسايق اهقفوأ وأ ةنسلا ىلإ اهرقأ وأ « لاوقألا صأ اوزميو تاياورلا ىوقأ اونيبيل
 . سانلاب اهقفرأ وأ

 ةدلقملا تاقبطلا 5

 اهم ةدحاو لكل « اهددع نكي امهم ةقباسلا تاقيطلا لك نإو « اذه 4٠

 عورفلا ىف داهجا اهلل ةيناثلاو « روفوم لماك داهتجا اهل ىلوألاف ٠ داهبجالا نم برض
 جارختسا ىف داهتجا اهل ةعبارلاامف لخشديو ةثلاثلاو «لوصألا ىف داهتجاا ال سيلو قلطم
 رختو ؛ لاوقألا ريت ىف دودحم داهتججا اهل اهنم ةريخألاو « ماكحألا بابسأو للعلا
 ًايلقع ًاطاشنو «٠ بهذملا ىف ًاريسفت اهل نأ ديب « ةدلقم ةقيقلا يف ىهو تاياورلا

 . حيجرتلاب دامجا عون اهل ررقن نأ زوجنو « هراطإ زواجتت نأ ريغ نم هيف

 معمجلا الإ ىهقف داهجا امه سيل « ناتدلقم امهف « ناتيتالا ناتقبطلا امأ

 : امهو 2 نيودتلاو

 ١ ظافحلا ةقط :

 ركأ نوظفحم مهنكلو « نيدهجملا ةقبط نم تسيل انفلسأ اك ةقبطلا هذه 47

 لقن ىف ةجح مهف « داهججالا قال لقنلا ىف ةجح مهو « هتاياورو « بهذملا ماكحأ
 : نيدباع نبا مهفلوقيو « حيجرملا دنع ءارالا ىوقاو 2 بهذملا ق تاياورلا حضوأ

 رهاظو ةياورلا رهاظو « فيعضلاو ىوقلاو ىتوقألا نيبزيمتلا ىلع نورداقل مهنإ »

 ردلا بحاص و زنكلا بحاصك ؛ ةريتعملا نوتملا باعصأك ةردانلا ةياورلاو « بهذملا

 لاوقألا مهتك ع اواقني الأ مهنأشو « عمجلا بحاصو « ةياقولا بحاصو « راتختا

 ( بهاذملا خيرات - 5١ م)



 ملا ؟

 ةفرعم نكلو حييج رتل مهلمع نوكيال اذه ىلعو « ةفيعضلا تاياورلاوأ « ةدودرملا

 ىدؤي دقو « نوحجرملا هي ماقام بسح ىلع حيجرتلا تاجرد بيترتو « حجر ام

 «رخآلا هحجبري ال يأر مهضعب حجري دقف ءمهنيب مكحلا ىلإ نحجرملا خيجرت ف رعث

 « بهذملا لوصأ ىلع ًاد#عا اه رثكأو « ًاحيجرت اهاوقأ نحجرملا لاوقأ نم راتخيف

 . بهذملا قف ةجح رثكأ هبحاسنوكي ام وأ

 ريحلا لاق دقلو « ةقيض ةرئاد ق نكلو « نيقباسلاك ءاتفإلا قح مهل ءالؤهو

 : هيواتف ىف ىلعرلا

 لام ةياموه ًافعضو ةوق هبتارمو هحوجرم نم فلنا حجار ةفرعم نأ :كشالو

 مذعو « باوللا قف تبغتلا ىضاقلاو ىتفملا لع ضورفملاف « ملعلا ليصحت ىف نيرمثتسملا

 . "'6 هدض وأ هلالج ميرحتي :ملاعت هللا ىلع ءاريفالا نم افوخ هيف ةف زا

 : تودلقلا  ؟

 عون اهل ةقياسلا نأ الإ « ةقباسلا عم ديلقتلا ىف اهكارتشا عم ةقيظلا هذه 9

 ءالؤه امأ « ًآنايحأ نيقباسلا تاجره بيترتو « نومدقتملا هحجر ام ةفرعمؤ فرصت

 نيب حيجرلا نوعيطتسي الف « حيجرللا ىلع' تلمتشا ىلا بتكلا مهف الإ مل سيلف

 حيجرتلا تاقبط زييمتو « نيحجرملا حيجرب 'املع اوتؤي لو .6 تاياورلا وأ لاوقألا

 لامثلا نوزعالو «نيمسااو ثغلا نيب نوقرفي ال » : هلوقب نيدباع نبا مهفصو دقو

 ل لبولا لك مدلق نمل ليولاف « ليل بطاحك نودجم ام نوعمجم لب « نيميلا نم

 نوفكعي مهف « ةريخألا روصعلا ىف رثك دق نياع نبا هركذ ىذلا فئصلا اذه نأو

 ليدلدل فرعت ريغ نم غ اهم طاقتلالاو « الإ الإ نوهجتي ال بتكلا تارابع ىلع

 هل نكي مل نإو « اذهب لوق كانه « اولوقي نأب « نوفتكي لب « نوطقتلي ام

 . لوقعم عرشلا نع هجو

 («لعفتا اغوسم دجت نأ لواحن ىبلاتاقبطلاو تائيبلا ىف رثأ هلقيرفلا اذه ناك دقو

 )١( ةيريمألا عيال م81 نم ؟ ب ةيريللا ىواتفلا .
 ىفملا ممر حرش ةلاسر (؟) .



 ا

 هتوق تناك ًايأو « هتميق تناك ًايأو « هلئاق ناك يأ هنودجب « لوق ىلإ ءالؤه عراسيف

 ق رن كلذ نو رثني مث حجار ركفت وأ « حضاو ليلد هل سيلو « بهذملا ىف

 . مهعجشي نأ ليولاو « مهعبتا نمل ليولاو « ءالؤهل ليولاف « سلاخما

 اوررق نيذلا ءاهقفلا ىأر نمانفلسأام ررقن « عوض وما اذه كرتن نأ لبقو 99

 نأ حصي ال اولاق ذإ « ةليانحلا ىأر اصوصخشو « قلغي مل لماكلا داهجالا باي نأ

 « نيدلا ناصي كاذب هبإف « لماكلا داهج»إلا طورش ىفوتسا دق دهم نم رصع ولخم

 رصع لك ى ايقن ايفاص هرهوج نايبذاكمإلا ف نوكيو « نيرتفملا ءارتفا نم ىمحو

 1 نكميو « كلذ نود لومحت زجاوح ريغ نم ىلوألا هرداصم ىلإ عوجرلاب روصعلا نم

 علخالو « اهماكحأ ىلع ديزتالو « اهجابنم نع فارحنا ريغ نم هلوصأ قيبطت كلذب
 . ةينيدلا ةقبرلل

 ىأ نف« كلذ لئاق لاق نإف « لوقعلل ىلاعت هللا هحّتف باب قلغي نأ دحأل غوسيالو

 سانلا دعبأ لق قيلغتلا كلذ نأو « هسفنل هحيب ام هريغ ىلع مرح اذالو « ذخأ ليلد

 ىف اوطرفأ نم ضعبل غاس دقل ىتح « حلاصلا فلسلا راثآو ةئسلاو باتكلا نع

 الإ ةجءاح ال ثيدحلاو ممركلا نآرقلا ةسارد نإ « ىملع سلجم ىف لوقي نأ دياقتلا

 . هللابالإ ةوق الو لوح الو « دابجلالا باب قاغأ نأ دعي

 دابتج الا ةئزج 4

 طورش قوتسا نم نأ ىنعع « ديقم ريغ اماع داهتجالا نوكي نأ بحت له 45

 ةجرد دابنجإلا نأل « ةيملعلا ةيعرشلا ماكحألا لك ىف ادهم نوكي نأ بجي داهنجإلا

 ىلع هداهجا رصتقي الو « دصاقملاو لوصألاب ًاملع طاحأ دقف الإ لصو نم ةيهقف

 نم الإ اهم ءزج ق دبجي الف ءازجألاب ةلصتم ةعيرشلا نآلو « عضوم نود عضوم

 هتادابعلا فرعي نم لإ تالماعملا مهف عيطتسيالف « ةلصتم ةيخاتم ىه ذإ « املع طيح

 « ةيهقفلا ةكلملاك دهجملا دنع ريصي هطورش ءافيتسا دعب دابتجاإلا نألو « ةفرعملا تح

 ٠ ١ ةعيرشلا لئاسم لك ىف دبتجملا ركف اهب ذفني
 ديحملا نأ لاقيالف« أزجتيال مهدنع داهجالاف «ءاهقفلا روهمج» ذخأ رظنلا اذدبمو

 عوببلا ىف دلقيو تادابعلا ىف دبجي وأ ٠ تادايعلا ىف دلقبو ةحكنألا ىف دبجي

 ناينعم ديلقتلاو داهتجالاذإ « ىنيدضلا نيب عمج كلذ نإف « « ةحكنألا وأ

 جهانمب املاع نوكي اهقف نأ روصتي لهو « دحاو صخش ىف ناعمتجم ال ناداضت»



 ملغ

 تالماعملا ىف هقيبطت عيطتسيو « ةرسألا ماكحأ فق هقيبطت ىلع رداق ريغ ملسلا سايقلا

 2 باوبألا نم رخآ ىف هملع نود باب ق ةلدآلا عيمجم هملع نوكي دق معن « ةيلام

 ( دلقملا ةبترم ىلإ دبحملا ةبترمنع هلوزن كلذ ىنعم سيل نكلو

 داهجالا نإ :ةيرهاظلا لاقامك ةليانحلا ضعبو « ةيكلالا ضعب لاق دقلو هه

 ىلع ناكو 2 ارخ هب طاحأو 3 تاعوض وما نم عوض وم ليلد مع نف 2 أزجتي

 قاتيإلو « ءزحلا اذه ىق دبجي نأ هل حصي ©« صوصتنلا مهفو ؛« ةيبرعلا بيلاسأب ملع

 . ةررغملا لوصألا نم الصأ

 « ةلدأ نه فرعي امف دهم هنأل« اعم ادهجمو ادلقم ريصي هنأب ضارتعالل درومالو
 ش . هتلدأ ملعيال ايف « صحفلاو ةساردلاو مهقلا عم هريغ ىأرب ذخأيو

 ءزج ىف ولو دهسا نوكي نأ بجي هنأ نوررقي داهبجإلا ةثزجت :اوزاجأ نيذلاو
 ضعب ةلدأب ملع دق نوكي امبر نكلو « هتيلهأ هدنعو « داهنجالا لئاسو لكب ملع ىلع

 مع اذ ىفيف « ىرخألا تاعوضوملا ىف ليلدلاب معلا هنع بيغيو ٠ تاعوضوملا

 « ملعي ىبح هيف فقوتي ىرخألا تالهؤملا لك دوجو عم هليلد ملعي مل امو« هليلد

 « ليلدلا اوملعي ل اذإ «ىردأالو» : مهلوقب نوبيجي ةمألا نم نوريثك ناك كاذكو

 « ىردأ الو : هلوقب ةلأسم نيئالثو تس ىف باجمأ دق هنع هللا ىضر كلام اذهو

 هنإ لب .« ةمامإلا فصو هنع لزي لو 2 ليلدلاب ملعلا هدقفل الإ لاقام لاق امو

 . اقدصو اقح ةرجهلا راد مامإ

 ءاقفإلا - م

 ةيهقفلا ماكحألا جارختسا وه دابتجالا نأل « داهجالا نم صخأ ءاتفإلا - 45
 ىف ةفينح وبأ لعفي ناكام « ن ؛ مل مأ لاؤس اسف ناكأ ءاوس « اهرداص» ن

 . ةريثكلا ضورفلا ضرفيو « ةفلتحملا تاعب رفتئا عرفي ناك املتع هسورخ

 ددصب وأ « تعقو ةعقاو مكح نع لاؤسلا دنع الإ نوكيال هنإف « ءاتفإلا امأ

 . اهككح ةفرعمو ؛ عوقولا

 ىضنقتو « داهبجسالا طورش ىضتقت دهجم نم نوكت ىلا ةحيحصلا ىوتفلاو

 ةعامجلاو « « ىفتسملا لاح ةساردو « ءاتفتسإلا ةعقاو ةفرعم ىهو «ىرخأ اطورش اهعم



 ا ا 3-

 ًاوزه هللا نيد لختيال ىح « ًاباجإو ًابلس اهرثأ ىدم ىبفملا فرعيل ءابف شيعي ىب#
 .٠ ىلاعتو هنادي سلا مرحأ# ةحسابتسال س وفنلا صضعب دنع ةعيرذ ىوتفلا لختيالو 2 ًايعلو

 هنأ لبنح نب دمحأ مامإلا نع ىور دقو ٠ ىفنملا طورش ق ءاملعلا ددش كالذلو

 : ىفملا طورُد ىف لاق

 : لاصتخخ سمخ هيف نوكي ىح ايتفال هسفن بصني نأ لجرلل ىغبنيال و

 ىلع الو « رون هيلع نكي مل ةين هل نكت ملنِإف « ةين هل نوكت نأ  اهالوأ

 رون همالك

 . ةنيكسو راقوو محو ملع ىلع نوكي نأ - ةيناثلاو

 . هتفرعم ىللعو « هيف وه ام ىلع ًايوق نوكي نأ  ةثلاثلاو

 ٠ سانلا هغضم الإو « ةيافكلا  ةعيارلاو

 4 سانلا ةقرع» مس ةسمانللاو

 « ىفتسملا ةيسفن طظحالي نأ ىفملا ىلع بجوي دمحأ مامإلا نأ اذه نم ىرنو

 ةذفان ةريصب هل نوكي*نأ دبال امك « سانلا دنع نسح- تمس ىنفملل نوكي نأ يجب اك

 ًائيس نوكي دق ىوتفلا رثأ ىأر نِإف « سانلا ني اهراشتناو 3 هاوتف رثأ اه كردي

 . ملكت ًاتسح هآر نإو 6 فك

 مامإلا لاق دقو « سانل حالصإلا رادع هاوتف نأو ءدشرم دا داه هنأ فلا ا

 00)لالمنالا فرط ىلإ مهسليعإلو ةدشلا بهذذم مهم 0 «روهمجلاب ق

 لدعلا قاطن نع جرا نفرطلا دحأ ىلإ هاجنالا نأب هنع هللا يضر كاذ 0

 فرطو « ةكلبلا ىلإ ىدؤي ةدشلا فرط نأ ررقيو . ملظلا ةيحان ىلإ فرحنم

 . مالسإلا ارع كف ىلإ ىدؤي حماستلا

 « ناضهر ىف رطفلا ةحابإك هدابعل اهم هللا لبس ىلا صخرلا باب نأو - و

 . 758 ص 4 ب تاقفاوملا )0
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 هلاضمر ىف موصلاكءادتبا عرشام ىهو « مئازعلاب ذخألا نأ ىأر اذإ « سانلا لاح

 هيح اك « هصخر ىتؤت نأ بحم هللا نأو - قيضلاو جرخلا ىلإ ىدؤي دق  الثم

 ةصخرلا نوكت قيضلا ىلإ ةمعزعلا امف ىدؤت ىلا لاخلا ىف هنإف « همئازع ىتؤت نأ

 . مهم سسعلا ديري الو « هدابعي رسيلا ديري ىلاعت هللا نأل « ةمب زعلا نم هللا ىلإ بحأ

 « هطورش فوتسي مل نأب داهتجالا ةورذ غلبي مل ىتفملا ناك اذإو اذه - 4
 هفالتخا ناك ا” ع« سانلل رسيأ نوكيام بهاذملا لاوقأ نم راتخم نأ هل لق

 . ؟ رسيأ هاريام ملا وقأ نم ىبفملا رات نأب « قرضا عنمل ايس ةياحصلا

 رختيو « ةلدألا نبب زيمب نأ عيطتسي دامج-الا نم ردق هل ناك اذإ ىنفملا نأ كلشال

 نكلو « بسنأ هاريام هاوتف ىف رخعتي نأ هل نإف « لالدتسالا ساسأ ىلع بهاذملا نم

 هئييحب « هليلد ىف ًاتفاهتم الوق راتخم الأ اهلوأ : ةثالث طورشب هسفن ديقي
 حالص هراتخا ايف نوكي نأ  اهناثو -.- هنع لدعل هريغ ةلدأ ىلع هبحاص علطا ول

 - لالحتإلا فرطالو « ةدشاا فرطىلإ هجنني ال طسو قيرط ىف مهم ريسو « سانلل

 ء مكاح ءاضرإل راتخم الف « راتخمام رارتخا ىف دصقلا نسمح نوكي نأ  الاثو

 ,نيذلا نيتفملا كئلوأك نوكيالف « هاضرو ىلاعت هللا بضغ لهاجتيو.سانلا ىول وأ

 . قحلا لجأل ال « ماكحلا لجسأل نوتفي مهف « اوتفي نأ لبق ماكحلا دصا#٠ نوفرعتي

 « هسفنلو مكادعال ةبسنلاب حماستلا عضاوم عيتي هنأ نيتفملا ضعب نم سانلا ىأر دقلو

 ه ريغل راتخمو « ءارآلا رسيأ بهاذملا نم هسفنل راتخيف « سانلل ةبسنلاب ددشتلا عضاومو .

 . ةدشلا ةياغ غلي ولو « هعبتي ىذلا هبهذم ءارآ

 رجح « سلدنألاب ىفي ناك هيقف ةصق تاقفاوملا هباتك ف ىبطاشلا ىكحمو

 ةعقاو تثدح نأ ىلإ ءاتفإلا نم اعونمم رمتساو « هيلع تذخأ رومأل « ايتفلا ىف هيلع

 . هلل ةاضرم ال « هل ةاضر٠ كامل ىوتف اف ىنفأ

 * ناك فقو  سلدنألا ريمأ رصانلا رصق راوجن ناك هنأ ءىوتفلا هذه ةصالخو

 « هيف هزت ىذلا هزيتمال الباقم ناك ذإ ء هرصق نم هيلإ رظن اذإ « هرظنم نم ىذأتي

 نيتفملا ريبك دلخم نب ىقب ىلإ لسرأو « هزذتملا ىلإ همضيو « فقولا ضوعي نأ ىأرف

 ١ وهو « فقولا عيب عنم ىلع اوعمجأف « ىأر ىلع اوعمجيل ءاملعلا عمجف « ءاملعلاو

 سفن اومطفي نأ وهو « رخخآ ًارمأ مهسرقن ىف اووط مهن ارهظيو « كلام مامإلا بهذم



 دلال

 روجحما هيقفلا لعو « اب مريت مهاوتف اونلعأ املف « هتاوهش نم اوففخنو « رممألا

 نم اذخأ « دارأ ام هل حبي ريمألا ىلإ لسرأف « ةبلبل نب ىحن نب دمحم همساو « هيلع

 « ءاملعلاب هيقفلاٌ الذ ريمألا عمجف «هلادبتساو فوقوملا عيب غوسي ىذلا ةيفنحلا بهذم

 لجأل لداستملا هيقنلا مهل لاقف : مهعأر ىلع ءاهقفلا رصأف « مهْننب ىروشلا تدقعو

 : ءاملعلا ابطاخم مكاحلا
 لوقب اف مثذخأ مكب تقحل ةملم ركنم دحأب لزات ملأ 2 مظعلا هللا مكتدشان /

 نينمؤملا ريمأف :لاق « ىلب :اولاق ؟ مكسفنأل مصخرأو 2 مكسفنأ ةصاخن ىف كلام ريغ

 مهلكو « ءاملعلا نم هقفاوي نم لوقب ارقلعتو « ىدذحتام هب اوذخف « كلذي ىلوأ

 ,")6 ريثكفاعضأب ف قولا ضوعو « هيقفلا

 دق ناك نإ ةيتالا رومألا ظحالي نأ بهاذملا ريختي نم ىلع ذئنيح بجو 84

 : ةنسحلا ةينلا ىلوأ

 راتخم لب « اليلد اهفعضأ بهاذملا نم راتخم الف « هليلدب لوقلا بتي نأ : اهلوأ

 « هنم راتمم ىذلا بهذملا جهانم لعىلع نوكي نأو « ايتفلا ذاوش عبقي الو « اهاوقأ

 ةبثر ىلإ لزتي الو داهجالا بتارم نم ةبتر ىأ ىف ادهم نوكي نأ ىضتقي كاذ نأو

 ةيداهبجا ةردقم هدنع نكت مل نإف « هتارايتخا ىق ةيميت نبا عونلا اذه نمو« ديلقتلا

 . هيف ءاتفإلا ةجررد غاب دق ناك نإ هملعي ىذلا هبهمل» لعرصتقي نأ هب ىلوأف

 ىلوت نع لئس اذإ الثف ءهيف فلتخملا ىلإ هيلع عمجملا كري الأ ىف ديجي نأ - اهمناث

 ؛روهمتلا نيب نه هب درفنا ىذلا ةفينح ىنأ لوقب ىتفي ال اهسفنب اهجاوز دقع ةأرملا

 نأ نم عنامالو « ءاهقفلا عاجإب اسرع نوكي دقعلا نأل « روهمجلا لوقب ىفي لي

 « روهمجلا ىأر هرايتخا هجو نايب عم راوللا ىفتسملل كرنيو ؛ ةفينح ىبأ لوق نيبي

 . طايتحالاب اهف ذخؤي مارحلاو لالحلا ىف ةقيقد ةلأسم اهنأ رابتعاب

 « جورخخ "ريغ نه ىفتسمال طاتحاو عرشال طاتحا « ةيفالخن ةلأسملا تناكاذإو

 هاتفأ ةدحاو ةعضر همأ نم تعضر دق ةأرما جاوز ديري لجر هلأس اذإ الث

 تاك نإو « ةصم ناك ولو ًاهرحم عاضرلا ليلق نادعي نيذالا كلامو ةقينح ىلأ بهذ

 )١( ص ؛ج تاقفاوملا ىف اهلك ةسقلا 1١59.



 ا لل 7

 «تاعضر سمخ ىلإ لصت مل ةعاضر امهنيب ةأرما جوزتو ىولبلا ى عقو دق لئاسلا

 هل غوسي دالوألل طايتحالا نإف « دالوأ اهم بقعأ نأ دعب الإ ةعقاولا لعت ملو

 ةلدآلا نوكت نأ كلذ ظرش نكلو « روهمكلا بهذم نم كالذ اراتم لحلاب ءاتفإلا

 . عوضوملا ىق ًاعطاق اهم ًادحاو ىري الو « هيدل تحجارت دق

 ةحلصملاو « ليلدلاو ةحءاصملا عبتي لب . سانلا ءاوهأ عبتي الأ  ثلاثلا رمآلا

 ىذلا هيقفلا اًذهف « مرحنو ليلخت نيب ايتفلا هيلإ ىدؤتامو « ةماعلا ةحءاصم ىه ةريتعم ا

 ريغ فقو ةيؤر ريتعاو ريمألل ةرياسم فوقوملا عيب غوسي ىذلا ةيفنحلا ىأر راتخا

 هئقولا حالصإب ريمألا ىلع ريشي نأ هب ىلوألا ناك ريمألاب تلزن ةملم رظنملا نسحم

 . اهادم ىصقأ ىلإ ريمألا ةبغر رياسي نأ لدب اليمج هرظنم نوكيل

 اذإ هنإف ؟ هب ىني امب دخأي نأ بجي ىفملا نأ ىلع ءاءلعلا عمجأ دقو اذه ٠٠

 هناك اذإ الإ « ةلادعلا هدقفي كاذ نإف « سانلل اهحيبي ال رومأب هفنل صخري ناك

 ,.هسفنل هب صخريام لثم هاتفأل هريغ ىف رفاوت ول « ىجاحح ىصخش ببسب صيخ رئلا

 هعوتفلا جئاتن ىو رمألا ف ربدتيو ركفتي نأو . عرستي الو ىنأتي نأ بجو
 رمألاو « قحلا نم ًاتبثتم نكي مل ام ىنأتلا اذه ى هيلع بيع الو « لبق نم انرشأ اك

 . فيوستلاو ليجأتلا هعم غوسي ال

 ,ىفقي هنأ ىح ؛ هايتف ىف ىنأتي هنع هللا ىضر كلام ةرجملا راد مامإ ناكدقلو

 ,لئاسملا نم ةلأسم ىلع تدرو امبر» : كالذ ىف لاقو . لئاسملا نم ةلأسم ةسارد ىف امايأ

 دنع كمالك ناكام هللاو ءهللا دبع ابأاي : هل ليقف « مونلاو بارشلاو ماعطلا نم ىنعنمت

 نوكي نأ قحأ نمف : لاق « كنم هوقلتالإ ائيش لوقتام ء رجحلا ىلع ةرقن الإ سانلا

 .قأتلا نم هنم هوأر ا الإ لوبقلاب همالك سانلا لت ام ىأ , اذكه ناك نم الإ اذكه

 . ءاوشع طي طبخلا مدعو

 هنايبي نوموقي اوناكءايبنألاف « ءايبنألا لمع وه لمعي مئاق نيمآلا ىفملا نأ قحلا فو

 وهو « هسل# ىف سلاج وهف ٠ ىبنلا عرش وه ام سانلل لقني ىنفملاو « مرخامو لحام

 < مدقتلا بجبال ثيح فقوتيو . اعضوم هاوهل لعجمالف « ةماعلل هعرش نايب ىف هثراو

 <« للزلا انينج مهللا « مثال ةمول هللا ىف ىشخم إل « هملاعم تدب نإ قحلاب قطنيو

 : . ءاعدلا عيمس نمملاعلا بر اي كنإ . هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نمم انلعجساو
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 عهدوء سمج

 8 ضرأ لك ىلع ىلوتساو . سرافو ناسارخ مالسإلا لشد -

 . لاجءرلا نم ًاريثك - ًاهاجو ادتممو البن مريكأ نم رسأو « هءاروامو

 مبني فيرش « ةمورألا ىسراف « لينلا ىوذ ءايرثألا نم لجر ىرسألا كئلوأ ىق

 «. اوقرتسي نأ لدي اونع نأ نيلوألا نيدهاجملا ةحامس نم ناك دقلو ءىطوز « همسا

 ىدملاب ءادتقاو فينحلا نيدلا رماوأب ًافخأ « قاتعإلا ليبس اولس اوقرتسا نو

 . رابكتسالاو ءالعتسالا ىلع ةدوملاو ةبحنا نورثؤي اوناكو « فيرشلا ىدمحملا

 دعب نم ارح هحارس قلطأ لب ءهقر وأ هرسأ ىف آريثك ىطوز رمتسي ل كلذلو

 نم ةليبق مهو © ةباعث نبومت ىبل هؤالو كلذ دعب نم ناك دقو . قرتسا وأ رس ١ نأ

 ميركلا لجل كا ىع ةيرخاب نم دق هلا ناك ذو. شيرق نم نييميعلا ريغ برعلا

 نسحو ملسأ دقف ... مالسإلا ةمعن ىهو « مظعأو لجأ ةمعنب هناحبس هيلع نم دقخ

 نم ةيمالسإلا رضاوملا برقأ ىلإ « لباك » ىلصألا هدلب نم لقتناو « همالسإ

 . ةفوكلا ىهو « سراغ

 ؛ ههجو هللا مرك بلاط ىلأ نب ىلع ىدملا مامإب « ةفوكلاب وهو « ىتلا دقو

 « زورينلا ديع ىف اجذولاف » ههجو هللا مرك هيلإ ىدهأ دقو «© ةرهاظ ةدوم هب هلذاكو

 هنأ ىلعو « ٌقزرلا ةعس ف ناك هنأ ىلعو « ميظعلا مامإلاب هتلص ةوق ىلع لدي اذهو

 . ميركلا ىنلا تيبب قلعت

 هللا مرك ىلع مامإلاب لاصتا ىلع ناكف « تباث هدلو مالسإلا ىلع هل دلو دقو

 مامإ بلاط ىنأ نب ىلع نأ ةرفاضتملا تاياورلا تركذ دقو . هلبق نم هيبأك ههجاو

 . هتيرذ ق هل كرابي نأب تباثل اعد ىتلا

 « قارعلا هيقف تباث نب نامعنلا هنم ناكف « هئاعدل باجتسا دق ىلاعت هللا نأو



 ةينكلا هذي « ةفينح نأ مسا هيلع خيراتلا قلطأ دقو . « ةفينح ىنأ ىلع لايع هقتفلا

 هركفو هملعو همسا 3 ليجب دعب اليج « لايجألا تلقانتو 4 رهشأاو عاذ

 : هتأشن

 هلوأ ىف هجنا دقلو « ابف هتارح رثكأ شاعو « ةفوكلاب ةفينح ويأ أشن - #٠

 دقلو « رصعلا اذه ىف نينيدتملا نأش وه امك « ميركلا نآرقلا ظافحتسا ىلإ هتايح

 نآرقلل ةوالت سانلا رثكأ نم ناك اذلو « هاسني الأ ىلع ًاصيرح هظفح نأ دعب ناك

 ةدع نم ءاج دقو . ناضعر ىف ةريثك تارم نآرقلا مع ناك هنأ ىوري هنأ ىح

 « ؛ ةعبسلا ءارقلا دحأ « مصاع مامإلا نع ةءارقلا دخأ هنأ » ةفلتخم تاياورب قرط

 . هنيد اهب ححصي ىلا نسلا ىلع علطا هتأشن ىف مركلا نآرقلا ظفح نأ دعبو

 ةراجتلا تويب نم تيب ق « هنع هللا ىضر « ةفينح ىبأ ةأشن تناك دقلو

 عمو « ةراجتلا وحم هبذجت تناك اذهلو « زلا ىف رجتت هترسأ تناك ذإ « ةفوكلاب

 « ةيلقعلا تاساردلا ىلإ هجتت ةيلقع ةعزن هيف تناك « هترسأ لاح هيلع تناكام

 ىح عزتم امل ههجو هللا مرك ىلع مامإلاب امهلاصتاب  هلبق نم هدجنو هوبأ ناكو

 وه م برغلاو قرشلا قافآ هؤايض لم ىذلا ديدحلا نيدلا كللذ مالسإلا فرعت

 « ةميظعلا قارعلا ندم ىدحإ ىهو « شاع اهو « أشن اهمو « دلو ا « ةفوكلاب ناك

 تقولا كلذ ى هيف نابظعلا نارصملا امه نيتنثا ةيناث لب

 “ 1٠والعراق  لحتلاو ىلاملا هيف تناك هدعب نمو مالسإلا لبق نم .٠

 مل وأشأ + هي ورشا دق ايلا ناك ةميلق تاراضحو تايندمل انطوم ناك ذإ

 ةسايسلا ىق براضتت ءارآ هيف تناك « ةفلتخع سانجأ نم اجنزم مالمإلا دعب 52

 رصع قا هيف ناكو . ةل زنعملا هيقو « جراوتلاا هتيداب قو «ةعيشلا هيف 20 دئاقعلا

 دوعسم نب هللا دبع هيف نك مهلق نمو 4 مم ىتللا نودبجم نوعبات - ةفينح ىأ

 مامإ هيف ناك مث . . موقألا ليبسلل مهيدبيو « هقفلا مهماعيل مين رم هلع ىذلا

 ههجو هللا مرك بلاط ىبأ نب ىلع ىدملا .

 راثآو قارعلا ملع « هترسأ ىف ةيراجتلا ةعزنلا عم  ىأرف ةفينح ىفأ نيع اتحتف

 < نيلداجملا عم لداجب دخخأق « هركف عيباني ت تقثبناف ء هلقع عشأو ؛ هيف ةباحمصلا
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 ريك اوب ىف ثالذ ناكو . ةميقتسملا ةقيلسلا هب ىحوت امب لحئلا بامصأ ضعب لزانو

 ةف رح ةراجتلا ىلإ ةلمجلا ىف افرصنم ناك كلذ عم هنكلو ... هابص رختآ ىف وأ « هبابش
 «هغارف تاقوأ ى اليلق الإ ءاملعلا ىلإ فاتخيل ناكام هنأ رهظيو « اهقزترمو هترسأ

 هرون ملعلل هتايرغم لاملل ناك اذإو ... هيبأك ًارجاات نوكي نأ ىلع هتايح سرك دقو

 . ةيراجتلا هتايح هب حمست ام ردقب ةيلقعلا هتمبم عيشي ناك اذلو « هباذتجاو

 ءاملعلاو ىملعلا ىلإ

 ىلع اوئبشف « ءاملعلا راظنأ هؤاكذ ىعربسا ىب - هلاحد هله ترموسا 66

 .ءالعلاىلإ فالتخخالاو هيلإهاجتالاو ملعلا ىلع هنوض رح | وناكف «هلكباطن وكي نأ ةراجتلا

 : ىل لاّقف « ىناعدف سلاجس وهو « ىبعشلا ىلع موي تررم و : لاق هنأ هنع ىوري

 «قوسلا ىلإ فالتخالا / نعأ ( : لاقف « قوسلا ىلإ فلتخأ : تلقف ؟ فاتخت نم ىلإ

 : ىل لاةف « ءاملعلا ىلإ فالتخالا ليلق انأ : هلتلقف « ءاماعلا ىلإ فالتخالا تينع

 : لاق ... ةكرحو ةظقي كيف ىرأ ىلإف «ءاملعلا ةسلاجمو معلا ىف رظنلاب كيلع « لعفتال

 ىعفتف « معلا ق تذخأو « قوسلا ىلإ فالتخالا تكرتف « هلوق نم ىلق ىف عقوق

 © هلوقب : هللآ

 ؛ ًاريثك قاوسألا ىلإ فالتخالا كرتو « هتقو رثك أ ىف معلا لإ ةفينحوبأ فرصنا

 فرصناف . قيمعل هنإو . . . هراوغأ ريسف «ملعلا بو « اهراوغأ ريسو « اهملع دقغ

 « ملعلل هفارصنا ىنعم سيلف .اليلق الإ قوسلا ىلإ فاتخم ال حبصأو « هتقو ربك أب هيلإ

 عم اف ةبانإلاب هتراجت ريدي ناك هنأ رابخألا نه رهظيو . ةراجتلا نع هعاطقنا

 زادقمب الإ قوسلا ىلإ فاتممال ناكف « ىلاعت هللا ءاش نإ ريشنس امك « املع فارشإلا

 .:هرجتم ريس هب فرعي ارح

 | ملع الإ ًاريغص اهب سرم ىلا لدجلا ةعزن البام دجي مل ملعلا ىلإ هجتا نأ دعيو

 « ةفلتتلا لحدلاو دئاقعلا ىف نوملكتي نيذلإاو « ةلزتعملا هيف لداجي ناك ىلا مالكلا

 موقيو « دئاقعلا نوئش ى ءاملعلا ركاذي دخأف « مالكلا ىلإ ههاجتا ناك دلو

 (جراوحلا لداجو « ممدنعام لعتو ةلوما لداجيل ةرصبلا لإ ةفخملا تال

 رينلا هبلق نكلو « ةفلتخما قرفلا دنعام فزعتي رمتسا اذكهو .. . مهركف فرعتيو

 رشياع هسفن لغشي هنأو 3 فلسلا جاهمم ريغ ىلع ريسي هنأل «ةرشك ًانايحأ روثي ناك



 ل

 ..سانلا نوديفي هؤاملع اهؤاع ىلا هقفلا تاقلح» دجسوف تفلت دقو . ديفيالو لدجلا

 . ىرظنلا لدحلا ال « لمعلا عقانلا مهلوملعيو مهيد رومأ ىف

 : هقفلا ىلإ

 هكرتنلو « هقفلا هآرق هيلإ ىبتي ىذلا ملعلا رمأ ىف هسفن ةفينح وبأ عجار - ٠

 نيمدقتملا نإ تلقف «تريدتو « ىسفن تءعجار » : لاق دقف ءهسفت ثيدح ركاذي

 هيلع اوناكو « نحن هكردنامم ءىش مهموفيل نكي مل « نيعباتلاو هيلي ىنلا باحصأ نم

 « نيلداجم الو نيعزانم هيف اوبصتني مل مث . رومألا قئاقحم معأو ؛ فرعأ هيو ردقا

 هف مهضوخ تيأرو . ىهلا دشأ هنع اوهنو « كلذ نع اوكسمأ لب «هيف اوضوخم ملو

 اوناك . . اوضاحن هيلعو « اوسلاجت هيلإ : هيف مهمالكو « هقفلا باوبأو عئارشلا

 ,ىلعو .نوتفتسيو نوتفيو « هيف ممتويغريو ؛ هملعت ىلإ مبوعديو « سانلا هنوملعي
 : مهرومأ نم ىل رهظ املف . هيلع سانلا مهعبتو « نيقباسلا نم لوألا ردصلا ىبفم كلذ

 ٠ «هتف رعع تيفتكاو« مالكلا ف ضوحلاو ةلداجملاو ةعزانملاتكرت « تفصو ىذلا اذه

 لحتني نم نأ تيأر ىنإو « ةفرعملا لهأ تسلاجبو «فلسلا هيلع ناكام ىلإ تعجرو

 .. نيحلاصلاج امم مهب اهنمالو « نيمدقتملا ايس مهايس سيل موق « هيف لداجيو مالكلا

 هفلسلاو ةنسلاو باتكلا ةفلاخم نولابيال «٠ مهتدئفأ ةظيلغ « مبولق ةيساق مهتيأر

 .( ىتالو عرو ممل نكي ملو «حلاصلا

 ىدصتي ىذلا وهو مالكلا لع. سرد دقو «'هقفلا ىلإ ةفينح وبأ هجتا -
 ضعب ظفح- دق ناكو . . ةيلقعلا ةلدآلاب ديحوتلا قئاقح- تبثيو « ةديقعلا نايبل

 هركف تذغ ةعساو ةفاقثدلك اذه نم دافتسا دقو «بدألاو وحنلا فرعو : ثيدحلا

 رصبو « رمألا نم ةنيب ىلع ناك هلكبو هاقعو هبلقب ثيدحلاو هقفلا ىلإ هجتا املو
 « هيف اولداجي نأ نع هيئبو هباحصأ ىبني ناك « ًاملكتم هتايح أدتبا هنأ عمو . قئاقحلاي

 : مكحلا هيبأل نبالا لاقف « هاف « مالكلا ى رظاني ادام هنبا هريك ىف ىأر دقو

 ةفاحم ريطلا انسوءر ىلع نأكو ءرظانن انك » : لاّقف . « هنع انابثتو هيف رلثانت تنك و

 زي نأ دارأ نمو . ركبحاص ةلز نوديرتو « نورظانت متنأو « انيحسم لزي نأ
 , "70 هيحاص رفكي نأ لبق رفك دقف هبحاص رفكي نأ دارأ دقن هحءاص

 311 ص 1ج ىزازبلا نبال « ةقينح ىفأ بقاتم » (1)



 مالا

 : هقفلاو معلا ناديه قف

 ماكحألا جارختساو هقفلا ىلإ ةيملعلا هتاسارد ىف ةفينح وبأ فرصنا - ٠١
 عضاوم افرعتو « حلاصلا فلسلا راثآ عبتتو « امهدع ءانبلاو ةنسلاو باتكلا نم

 ٠ . اهني نم رات نكلو . ملاوقأ نم جرخمال ؛ مهفالتخا هيف ىرجامو . مهقافتا
 ملعلا ندعم ىف تنيك و : باجأف « لاؤسلا اذه وه لئس دقل ؟ هقفلا ذخخأ نمع نكلو
 هيلإ ريشي ىذلا معلا ندعمو . « مهئاهقف نم م ًابقف تمزلو « هلهأ تسلاجف « هقفلاو

 ةفئاطو « دوعسم نب هللا دبع ملعو ؛بلاط ىلأ نب ىلع ملع اهلإ لآ دقف « ةفوكلا ىه

 هقف اف ناكو « ىعخنلا مهارب إو « ىعباتلا ةمقلع كلذ ىف مهعبتو « ةباحصلا رابك نم

 . جيرختلاو سايقلا

 ةئالثب الإ معلا هل ميقتسيال معنا نأ نع ء ىنت مكحلا مامإلا كلذ اهلاق ىلا ةرايعلاو

 ,ماملعلا سلاجسي نأو ءابس هريع وشنت قشنتسيو اهف شيعي ةيملع ةئيب ىف نوكي نأ : رومأ

 هرصييب خويشلا نم اخيشإ مزلي نأو ٠ هرصع ىف ىركفلا هاجنإلا عاونأ لكب ىتليو
 .. ىزخم الو لضيالف «رون ىلع ء ىش لك ىف ريسي ىبح « يللا ىلإ هبنيو «قئاقدلاب

 . رظنلا مقتسم ركفلا جضان نوكيال فقوم نع ىلتيال نم :نولوقي ءاملعلا ناك ًاعدقو

 « ةيهقفلا تاساردلا ىف هتقيرط ىسلدنألا مزح نبا ىلع بيعي نودلخن نبا ناكو

 . فقوم ىلع معلا قلقي مل هنأ كلذ بستيو

 ةفسلفلا لع ةياثم تناك ىلا ةفوكلاب ناك « هلك كلذ ةفينح.ابأ هللا ىتآ دقو

 ملع ىف اهوأش :غليت مل اذإو « ةيهقفلا تاساردلا ىف ةنيدملا .رظانت تناكو . دئاقعلاو

 هيف صن الام سايقو « صوصنلا ىلع ءاتبلا ىف ًاديعب اطوش تراس دقف راثآلا

 هبابسألا نوجءرختسي هدعب نم هذيمالتو ىعختلا مهاربإ ناكو . صنلا هيف ام ىلع

 لك ىف هوقبط مكحلا ةلع اوكردأ اذإو « اهلع ةنسلاو نآرقلا ماكحأ تينب ىلا لاعلاو

 ىهقفلا وجلا اذه قو . . نورظانيو « مهسيقأ نوربتخمو « ةلعلا هذه هيف تبثت ام

 خيش راص نأ دعبو « هيف وأشاا هغواب ءانثأ قو « هقفلا هبلط ءانثأ ق ةفينح وبأ شاع

 . قارعلا هيقفو ةفوكلا

 قرفو ةفلتع لحن نم خويشي ٠ هقفلل بلاط وهو © لصتا دقو - ١

 نيذلا ءاهقفلا نم اعيمج اونوكي ملو « ةعامجلا ءاهقف نم ًاعيمج اونوكي ملف « ةنيابتم
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 نيذلا نيعباتلا نم ةفئاط نع ىلت دقف . هقفلاو نيدلا ىف ىأرلاو سايقلا نوحيبتسي

 هقف سابع نبا ذيمالت نع قلتو «كاذ نوزواجتي الو ثيدحلاو راثآلا دنع نوفي

 هورصاع نيذلا ةباحصلا للعأ امهنع هللا ىضر سابع نبا ناك دقل ىح « مركلا نآرقلا

 ةماقإ تناك دقو . نآرقلا نامجرت :هنع ليق دقل ىح « ههقفو ميركلا نآرقلا

 هنع هللا ىضر ةفينحوبأ اهم ماقأ دقو « ةكع © سابع نبا « ليلجلا ماعلا كلذ ذيءالت

 هقفو « راثآلا هقف ةساردل اهزبنا ةصرف تناكف « ًادهطضم ًايفنم نينس تس وحن

 . سايقلا هقف نم ةفوكلاب سرد ام قوف « نآرقلا
 هنأ قداصلا رفعجب نع ىور ىلا - ةفوككلا ىف ةيلصألا هتماقإب ناك ةفينح وبأو

 ةيديزلاب الصتم ناكف «ةفلتخما ةعيشلا قرفب الصتم - بلاط ىنأ نب ىلع ةنيدم اه ردتعا

 2 ىلا لال هتبحم ق الإ « ءالؤم عزانم عزن هنأ فرعي لنإو « 90ةيمامإلاو

 « مهريغو ةكم لهأو « قارعلا :لهأ نع هيقلت ىف هلغم ناكو « راهطألا هت رتعو

 هذه لثمتي مث « ةفلت# رصانع نم ىذغتي نم لثق  ةفلتخملا عزانملا نب هعمجو

 لخأي ةفينح وبأ ناككلذكو .. ةايملا ماوق نوكي ام اهنم جرخيف « اهلك رصانعلا

 ءاهعون نم نكي مل « ميوق ىأرو « ديدج ركفب اهْنم جرف مث « رصانعلا هذه لك نم
 , اهرصخ هيف ناك نإو

 عاونأ ةعبرأ ىلع علطي نأ ىلع اصيرح هتساردو ملعلا هبلط ىف ناكو - 84

 فق صوغلاو طابنتسالا ىلع ىنبملا: ىلع هقفو « ةحلصملا ىلع ىنبملا رمعهقف : هقفلا نم

 سابع نبا ٍلعو « جبرختلا ىلع ىببملا دوعسم ني هللادبع معو « عرشلا قئاقح بلط

 ايلعلا ةناكملا غلب دقو - روصنملا رفعج وبأ هلأس دقلو . ههقفو نآرقلا لع وه ىذلا

 باعصأ نع م : هنع هللا ىضر لاق «؟ معلا تذحبأ نمع « نامعن ايو :  ءاهقفلا نم

دوعسم نبا ىأ ) هللا دبع باعصأ نعو «ىلع نع ىلع باعصأ نعو «رمع نع رمع
) 

 لاق ٠ هنم ملعأ ضرألا هجبو ىلع سابع نبا تقو ىف ناكامو « هللا دبع نع

 ٠ « كلسفنل تقثوتسا دقل » : رفعج- 'وبأ

 ١ : ملعلا خويش نم اخعيش مزأ

 ٠ مهقئارط مهنع ذخأو « ةفلتخلا تائيبلا ىف ءاملعلا ةفيتح وبأ سلاج «

 هيلإ تلآ ءاملعلا نم ًاملاع مزلو « هيف شيعي ناك ىذلا ىملعلا وملا نم دافتساو

 0_اام5245س5سلُل2ل 0 1111000للب-©'أبسبللاباب_ ”1١17 <١

 قاثلا نأو « رشع انثا مهتمنأ نأ نوعديو « ةيررشع انثالا مهمو « قداصلا رفعج عابتأ مه )١(

 . هروهظ رظتني بيغم رشم



 5 ل

 ناك دقو « نايلس ىبأ نب دامح- وه ملاعلا كلذ © ةفينح ىأ دهع ى هّقفلا ةسائر

 -«,نيرميتلا ىلإ ةفينح ىبأ ءالو ىبننا اك « نييرعشألا ىلإ هؤالو ىبنتاو « ىلاوملا نم

 اذه دامح ىلت دقو . ىرعشألا ىسوم ىلأ نب مهاربإل ىلوم اذه دامح وبأ ناك ذإ

 نب ةمقلعو « ىضاقلا حيرش هقف ذخأ امبنعو « ىبعشلا هقفو ىعختا مهاربإ هقف

 هللا دبع : نيليلخلا نييباحصلا هقف اوقلت كئلوأو ... عدجألا نب قورسمو « سيق

 . ههجو هللا مرك بلاط ىلأ نب ىلع ىدملا مامإو « دوعسم نْبا

 ناك دق « نيبباحصلا نيذه هقف اوقلت نيذلا نيعباتلا ءالؤه هقفل ٍدامح لت عمو

 ءالؤه هتف ةفينح وبأ هنع ىلت دقو , ةمقلع هقفو « ىتخنلا مهاربإ هقفب ةيانع رثكأ

 . جيرختلاب هنع هللا ىضر ىع دقو . مهاربإ هقفب ةيانعلاو « نيعباتلا

 .نأ ىلإ همزال دق ذإ1 « ةنس ةرشع ىنامت وحن دامحم ًاذيملت ةفينح وبأ رمتسا دقو .

 . ةفوكلاب سردلا سلجم ىف هدعب سلج دقو . ه 176 ماع يفوت

 « جنللا ىلإ هتالحر ىف هريغ هقف ىلت دقف .ةمات نكت ملةمزالملا نأ ررقت نأ بجو

 قئاع وأ « تناك ةرذعم نع الإ هنع فلختي مل هنأ رهظيو « جملا ريثك ناك دقو

 ... تزاويو حقنيو «لقنيو ىوريو « ركاذيو سرادي ءانثألا هذه يف وهو . قاع

 ه 17١ ماع ةكم ىلإ ةفوكلا نم جر امدنع ثاذ ءارو نم ذخألا هل يبت دق هنأو

 'نبأ ديمالتب ىتلا ةرواحملا هذه ىفو « مارا تيبلا ارواج نيئس عضب ةكم مزل دق

 ' . لبق نم انهون اك « سابع

 : ذاتسألا ةفينح وبأ

 « هذيمالن زربأ ىلإ راظنألا تهمنا ه ١11١ ماع دامح تام نأ دعي -5

 هسرد ضافأ دقو « هتقلح طسوتو ع هسلجم ةفيتح وبأ سلجف « هيلإ مهاندأو

 أذ ناك دقف ... هتمدب روضحو ءهلدج- ةوقو « هبهاوم عيباتيو « هيراجت تارمثب

 قاوسألا ىشغي وه ناكو « ةراجتلا فرت ناك تيب ىف أشن هنأ ذإ « ةعساو براجت

 ء اهنع عطقني مل ملعلا ىلإ هجتا الو ء بلاغلا ىف الإ الإ فلتخم ال الوأ ناكو

 ةراجتلا ىف اكرتشم ناكو ٠ :هكراشي كيرش وأ « هبيني بئانب ةراجتلا ىف رمتسا لب

 ىسني خيراتلا داك ىح « هلاوحأ رثكأ ىف هيلإ فرصنا ذإ « معلا نع هعطقيال ردقب

 دقو ..: ىهقفلا هريكفت ىف هرثأ هل ناك كلذ نأ كشالو « ابف رمتسا ىلا ةراجتلا
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 لدعلا وأ ةحلصملا وأ فرعلا نع ثحبلا ىلإ رمألا راص اذإف « هباعصأ رظاني ناك

 . نوملكتيالو نوتمصيال ذئدنعف « هتاذ ى

 « سيياقملا ىف هباعصأ رظاني ةفينحوبأ ناكمو : لاق هذيملت نسملا نب دمحم نأ ىور

قحلي مل نسحتسأ : لاق اذإ ىحم « هن وض راعيو هنم نونصتنيك
 ةريكل « .مهنم دحأ ه

 كلذامو « « نوملسيو « ًاعيمجب نونعذيف « لئاسم نم ناسحتسالا ق درريام

 «هناسحتساف ... مهضارغأو ممالماعمو سانلاب اهلصو « لئاسملا قيقدل هكاردإل الإ

 ٠ مهتالماعمو سانلا لاوحأ ةساردو « هرداصمو عرشلا لوصأ ةسارد هتدام

 براجت دافتسا تالحرلا هذه نمو « انرشأ ام” تالحرلا رشك ةفينح وبأ ناكو

 نم ىلإ عمتسيو )2 هءازآ هتالحر ق ضرعي . .. ةفلتخا عزاتملاب ةفرعمو « ةريثك

 حتف نم ةفلتخملا تالحرلا هديفئام ىلإ اذه « كلذ ىف اصلخم اهصحمم نمو « اهدقني

 ضرأ وأ « ةعموص ى رمتسا ول اهلإلصيل ناكام « لاوحأو رومأ كاردإل نهذلا

 1 , اهودعيال ةدحاو

 « رومألا قئاقدب اطيح ة ريصبلا قفان الجر براجتلا هذه عم ةفينح وبأ ناكو

 همصخ ىلع طيح هنأو « ةرظانملاب رهشا دقو . هتارظانم ىف هملع تارمث هيلإ رفحت

 نأب نونمؤيال نيذلا ةيرهدلا نم ةعاجس لداج هنأ هنارظاتم نمىوري امموع ةركف لكي

 ش : ركنملا اذهل لاقف « ههجويو هربدي ًاتشنم ماعلا

 « لامحألاب ةءولمم « ةنوحشم ةنيفس تيأر ىنإ : مكل لوقي لجر ىف نولوقتام :

 سيل ةيوتسم ىرجت اهيب نم ىهو « ةمطالتم جاومأ رحبلا ةدلل ى اشوتحا دق

 كلذ زوجي له « اهقوسيو اهعفديو اهدهعتي دهعتمالو « اهدوقيو اهم ربعي حالم ابق

 ةفينح وبأ لاقف « مهولا هزيجي الو « لقعلا هلبقي ال ءىش اذه ءال : اولاقخ ؟ لتعلا ىف

 «رجمالو دهعتم ريغ نم ةنيفس دوجو لقعلا ىف زجي مل اذإ « هللا ناحبساي : هللا همحر

 ةعسو « اهلامعأو اهرومأ ريغتو « اهعاونأ فالتخا ىلع ايندلا هذه مايق زوجي فيكف

 «٠ ؟ ال ثدحم الو عناص ريغ نم « اهفانكأ نيابتو « اهفارطأ

 ءاروام فرعتو « قئاقحلا بل ىلإ هجتي هتاسارح ىف ناك ةفينح وبأو ١

 هجتا ىف آرق صن نم مكح جارختسا دارأ اذإ ناكف . ماكحنأو للع نم صوصنلا

 فرعت مكح ىلع صنت ةياور ىلت اذإ كلذكو « هللعو هتاياغو هيمارم فرعت ىلإ



 ل ملا

 5 ء عضوملا اذنه ريغ ىف ىنلا نع روثأملا نيبو اهب نزاوو هيلإ ىدؤت امو اهللع

 صوصتنلاو رابخألا ترفامضت ىلا ةماعلا دعاوقلاو م.ركلا نآرقلا ىف هيلع صوصخملاو

 هنيزاوم ىرحتي ذإ « ثيدحلا قريص قحب دع ىبح اذكهو .. . اهيبثت ىلع ةينآرقلا

 كلذ ق لوقيو « ثيدحلا هّقق كلذ دعي ناكو « فويزاا نم حيحصلا ةفرعم

 : هنع هللا ىضر

 ىرديالو 4 ةيودألا عمجي قالديصلا لثلك هقفتيالو 4 ثيدحلا بلطي ن نم لثم 0

 ىح هئيلجم هجمو فرعيإل ثيدحلا بلاط اذكه . ..: بييطلا ءىجي ىح هه ءاد ىأل

 8 للا هيقفلا ءىجي

 : ةفيح ىلأ تارواخحت

 ١ - هتارواحم ىف طارقس ةقيرط هبشت هسرد ىف ةفينح ىلأ ةقيرط تناك «
 هذيمالت ىلع هلض رعت ىلا لئاسملا نم ةلأسملا ضرعي نكلو ءءاقلإ سردلا ىليال وهف «

 دقو « هيأرب لدي لكو « هعم نولداجتيف « اهماكحأ ابلع ىنبت ىلا سسألا نيبيو

 مهجيجض ولعي ىح هيلع نوحاصتي دقو « هدابجا ىف هنوضراعيو هنم نوفصتني .:«
 نوكيو «تارواحما هتجتتنأ ىذلا ىأرلاب وه ىلدي هيحاون لك نم رظنلا بلقي نأ دعبو
 هرصاعم لاق دقو -: هنوضريو « عيمشبأ هرقيف «© لصفلا لوقلا وه هيلإ ىهنا ام

 ةادغلا ةالص دعب مهجناوح ىف نوقرفتي اوناكو : هسرد فصو ى مادك نب رعسم «

 ةرثكل تاوصألا نوعفريو « رظانم نمو « لئاس نف : محل سلجيف هيلإ نوعمتجم مث
 ي 99, مالسإلا ىف نأشلا ميظعل تاوصألا هذه هب هللا نكسي الجار نإ ... ملل جتحام

 ىوق © سفنلا مظع نوكي نم الإ اهكلسي ال بير الب ةقيرطلا هذه نإو
 ظفتحالو « ذاتسألا وهو لزن « هذيمالت فص ىلإ لزئي ذإ هنإف .. ةيصخشلا

 ةليلجلا ةبيهملا ةيصخشلا وذ مظعلا الإ نيرمألاب . ْ
 اهتدئافو « ملعملا ءارال صيحمتو ؛ملعتملل فيقثت ىه وحنلا اذه ىلع ةساردلا نإو

 . 0١ سا عج : ىكملا بئقانملا 69

 . ؟5 ص روكذملا باتكلا (0)

 ( بهاذملا خيرات ” م



 د اال

 نم وحنلا كلذ ىلع ةفينس ىنأ رارمتسا نإو . ذيملتلل ادئاف نع لقت ال ذاتسألل
 «لصاوتم ومث ىف هملع ناكف «تام نأ ىلإ هقث ئاقدل ًاصحمم « ىلعلل بلاط هلعج- سردلا
 . رمتسم مدقت ق هركفو

 : مل لوقي ناك هنإ ىبح « هبلق ىف بابحألا ةناكم هذيمالتل ناكو - 5
 . 6 لزج ءالجو ىلق راسم منأ 0

 هنورداغي م“ ادمأ هنم ملعلا بلط لع نوميقي ذيمالت امهدحأ : نيمسق هذيمالت ناكو

 « هوعزال ذيمالت : ىناثلا مسقلاو . ةمئاد ةمزالم مهنم نوكتال ءالؤهو ءهنع اوقلت ام
 بصنم ى هتوم لبق هكرت نم مهعمو « تام نأ ىلإ هعم اورمتسا « هنع اوذخأو

 ةلزنم هبلق ىف ملو « نيمزالملا ءالؤحل ًابحم ناك دقو . ليذهلا نب رفزك « هالوت
 : الجر نوثالثو ةتس ءالؤه » : لاقف . نوثالثو ةتس مهددع نأ ركذ دقو « ةصامخ

 فسويوبأ  نانثاو « ىوتفلل نوحاصي ةتسوءءاضقلل نوحلصي نورشعو ةينا مهم
 ©« ىوتفلا بابرأو ةاضقلا بيدأتل ناحلصي . رفزو

 مدعو ء مهلع فطعي « هدالوأب بألا ةقالع هيلع ىتلت نم لكب هتقالع تناكو

 3 « رهدلا يئاون ىلع مهتيعيو « هلاع : مهبسأ ويف 3 لام نم هيلإ نوجاتحم امم

 مهْنم دحاو لك ىلإ لسريو  هتنوثم هدنع سيلو جاوزلا نس غلبي نم جوزي ناك
 'هيلع قفتيو « هملعي نم ىبغي ناك » : هيرصاعم ضعب هيف لاق دقو , هتجءاحس ردق
 2 .29«مارخلاو الخلا ةفرعم ريك ألا ىتغلا ىلإ تلصو دقل :هللاق ملعت اذِإف «هلايع ىلعو

 .عقوتي ناك نم وأ «قارتفا ةبهأ ىلع مهنم نوكي نم ةحيصنلاب دهعتي ناك دقلو
 . نأشلا نم ًانأش هل نأ

 : مكحلا ةفينح وبأ

 مهي رقياع مهصوي وهف © هذيمالتل هاياصو ىف ةفينح ىأ ةكحن ت ترهظ ١

 ريغ نم سانلا نم نيبيرق اونوكي نأ ىلإ هوعديو « مهم مهرفتي الد ساثلا ىلإ
 ىلإ بهاذ وهو « ىمسلا دلاتن نب فسوي هذيملتل لوقي وهف . . . ناوه الو ةعض

 )١( ص ؟ ج ىزازبلا نبال بقانملا ١١١ .
 )١( ص ناسحلا تاريخا 4١ © 45 .



 ماو

 كوفرعو «كورازو سانلا كلبقتسا ةرصبلا تلخند اذإ » : هالوتي بصنم ىف ةرصبلا

 رقوو ءملعلا لهأ مظعو « فرشلا لهأ مركأو « هتلزأم لجر لك لزنأف « كح

 « رايخألا بعصاو « راجفلا رادو « ةماعلا نم برقتو « ثاددحألا فطالو « خويشلا

 كرس نجرخن الو « كتءورم ق نرصقت الو « ًادحأ نرقت الو « ناطلسب نواهتالو

 « ًاعيضوالو ًاسيسخ ندالالو « هنحتمت ىبح لحأ ةيحصي قثت الو ء دحأ ىلإ

 . « هرهاظ ىف كيلع ركنيام نفلأت الو

 ىف هقمع ىلع لدت ىلا ةحيصنلا كلت « هذيملت ةحيصن ى ةفينح وبأ لسرتسيو

 ردابب الأب معلا ةسأرس لإ ههجوي م (ةيرشبلا س وفنلا ةساردو « سانلا لاومسأ ةسارد

 هومربال ىح « هئارآب سانلا هبجم الأو « مهلإ هبرقي ىح « نوفلأي ام. ريغب سانلا

 . هنع هللا ىخر كلذ ىف لوقيو . رورغلاي

 ترجو « دجسم مهايإو كمض وأ 2 سلجم كريغ نيبو كنيب عمج ىم 1

 تريخأ اهنع تلئس ن. « ًافالخ مل دبت الف « كدنعام فال اهف اوضاخ وأ لئاسملا

 نإف . اذك هل ةجحلاو « اذكو اذك وهو « رخخآ لوق اف :لوقت مث « موقلا هفرعياع

 ضعب : لف ؟نم لوق اذه :اولاق نإف . كرادقمو كلذ رادقم اوفرع كنم هروحج

 طعأو ... كلحم اومظعو « كرادةم اوفرع هوفلأو كلذ ىلع اورمتسا اذإف « ءاهقفلا

 ءئش ظفحم مهتم دحاو لك ذخأيو ؛هيف نورظني ملعلا نم عون كيلإ فلتمم نم لك

 نإف « مهداحو « ًانايحأ مهحزامو مهمآو « هقيقد نود معلا ىلجب مهذخو < هلم

 «مهرادقمفرعاو « مهجئاوح ضقاو « ًانايحأ مهمعطأو « معلا ةبظاوم مدتست ةدوملا

 «رجض وأ ردص قيضوبم دحأل دبتالو «مهحاسو « مهب قراو « مهنالز نع لفاغتو

 .( مهنم دحاوك نكو

 ةلاسرلا هذه قو . « ملعتملاو ملاعلا ١ ىمست ةلاسر ةفينح ىلأل بسنتو - 5

 9 ررشي قدو .. وسي الامو هلعفي نأ ملعتملل غوسيامو «هجئاتنو ملعلا تا رمت رك لهي

 كاردإو ةنيب نع ردلا لعفيو ء«رشلاو رلتا نيب زم ىذلا وه رمكلا نأ ةلاسرلا هذه

 ءاضعألا نأ امك « ملعلل عيت لمعلا نأ معا » : ةلاسرلا هذه ىف لاق دقو . ىلعلا اياز

 كلذ لاثمو « نريثكلا لمعلا عم لهجلا نم عفنأ ربسيلا لمعلا عم معلاو « رصبال عبت

 5 رثكلا دازلا .عم لها نم عفنأ ءابس ةياديطل عم ةزانملا ىق هنم دبال ىذلا ليلقلا دازلا

1 
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 امنإ ٠ نوملعي ال نيذلاو نوملعي نيذلا ىوتسي لهلق » : ىلاعت هللا لاق :كلذلو

 * ( بابلألا ولوأ ركاذتي

 « هلوقي ىذلا لوقلاب مزجي نأ هرظن قى هتسايكو ملاعلا بدأ نم ناك دقلو

 ملاعلا و : هنع هللا ىضر كلذ ىف لرقيو « ًآنيب لوقلا مادام « مزجلاب هيفلاتم هباجيو

 ىتخأاي ملعاو . روبللاو لدعلاب لهاج هنإف « هفلامتام روج فرعي لو الدع فصو اذإ
 ةعبرأ لثك مهلثم نأل ... ءالؤطل ىدتع ةلزيم مادرأو « اهلك فانصألا لهجأ نأ

 ءالؤه نم دحاو لوقيف « بوثلا كلذ نول نع نولأسيف « ضيبأ بوثب نوتؤي رفن

 اذه : ثلاثلا لوقيو « رفصأ بوث اذه : رعخآلا لوقيو: ءرمحأ بوث اذه : ةعبرألا
 «ةئالثلا ءالؤه لوقت ام : هللاقيق « ضيبأ بوث اذه : عبارلا لوقبو « دوسأ بوث
 . « ضيبأ بوثلا نأ معاف انأ امأ : لوقيف ؟ اوئطخأ مأ اوباضأ

 ... هدودحو ساثلا نيب فيلأتلا قرط ىلإ ليلا ىبرملا كلذ تارظن نم ةسبق هذه

 . هلإف ع لالحب مرحت وأ م ارح ليلخت ىلإ ىدأ اذإ الإ بجاو فيلأتلا نأ ىري وهف

 . لطابلاب لمعلا غوسي وهو « ليلضتو لالض لاخلا هذه لثم ىف توكسلا

 : ةفينح ىلأ تافص

 ف ملكتن نأ كلذ دعي انيلع قحسو « 'هسرد ىف ةفينح ىنأ لاوحلأ هرله 7

 نأ نكم الو ؛ هسفنإ نم ثعبنم اهببس ةرهاظ انركذ ام نأو .٠ هفصو قو هصخش
 ةفينح ابأ نأو . لصألا فرع اذإ الإ ةرمثلاالو « ببسلا فرع اذإ الإ ببسملا فرعي
 تافصب فصتا . خيراتلاو علا تالاجءر نيب ةرورذلا ىلإ هتعفر تافصب فصتا دق

 لصي ىتح « رومألا نطاب ف صوغي ىذلا « هريكفت ىف ىدملا ديعبلا ءةقثلا تبثلا ملاعلا
 . نانج ةوقو سفن تابث ىف كلذو ؛ اهماياغ ىصقأ ىلإ

 .هتأرابعلا الو « ةضراعلا تاملكلا هب ثبعت ال « هسفنل ًاطباص هنع هللا ىضر ناك
 ىرصبلا نسملاو  ىرصبلا نسحلا قارعلا ظعاو ءىطخم ةرم ناك . . . ةيبانلا
 نسحلا ءىط## تنأ ةينازلا نباي : نيرضاحللا ضعب هل لاقف هرصع ق ةناكم وذ
  ءىث هضرتعي مل نأكو - هلوق ىف لسريسا ىبءقارعلا هيقف هجو ريغت اف !ىرصبلا
 مهللا» لوقي مث. « دوعسم نب هللا دبع باصأو نسحلا أطخنأ « هللاو ىأ ١ : لاقو .

 . « هل تعستا دق اتيولق نإف ء هردص انب قاض نم
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 ضعب هل لاق « ةسحم سفنو' « رعاش بلق اذ اهطيضو سفنلا ءوده عم ناكو

 : هبر دنع اه وجري ىذلا ملاعلا ءوده قف لاقف . عدتبم اي قيدنز اي : هيرظانم

 وجرأ الو « هتفرع ذنم هب تلدع ام ىفإو « كلذ ريغ. ىم ملعي هللا ءكل هللا رفغ د

 : لجرلا هل لاقف « باقعلا ركذ دنع ىكب مث . « هباقعالإ فاخخأ الو « هوفع الإ

 نم ًائيش ىف لاق نم لك » : هنع هللا ىضر مامإلا لاقق « « تلق امم لح ىف ىلعجا »

 ةبيغ نإف « جرح ىف وهف ملعلا لهأ نم ًائيش ف لاق نملكو « لحس ىف وهف لهجلا لهأ

 . « هدعب ًائيش ىبت ءاملعلا

 امم قلعتال تراصف ءهللاب تلصتاو « هسفن تلع نم ءوده ةفينح ىلأ ءوده ناكف

 ع ةيذؤملا سانلا لاوقأ نم ءىش اهف عبطني ال ةولحم ةحفص اهنأكو « ايندلا ناردأ
 . اهلع ردحنت لب

 هرجحم ىف فقسلا نم تطقس ةيحم نأ ىوري .نانملا طبار شأجلا تباث ناكدقلو

 ..")اهاحنو « هثيدح ى رمتسا دق وهو « هلوح- نم قرفتف « هسرد ةقلح- ق وهو

 ءارو ريسي لب « صوصنلا رهاوظ دنع فقي ال « « ركفلا قيمع ناكو 4

 لقعلا كلذ لعلو . فقوتم ريغ تاياغلاو للعلا نع ثحبيو « ةبيرقلاو ةديعبلا اممارم

 كلت ىضربل 3 مالكلا ملع ىلإ هتايح لوأ ىف هجتي نآل هعند ىذلا وه قمعتملا ىسلفلا

 تلمتشاامل ةياغلا نع ًاثحاي ثيداحألا سردي نأل هعفد قمعتلا كلذ نأو .ةيلقعلا ةمهنلا
 بترتيامو « لاوحألا تاسبالمو ظافلألا تاراشإب كلذ ىف انيعتسم « ماكحأ نم هيلع

 ةلعلا هيدي نيب تماقتسا اذإ ىتح . .  راضم عفد وأ حلاصم بلج نم مكحلا ىلع
 ريوصتلاو ضرفلا ىف راسو « روصلا روصو ؛ ضورقلا ضرفو 4 سايقلا درطا

 . ًاديعب اطوش

 ريغ نم ايأر وأ ةركف ذخأي ال « « ريكفتلا لقتسم قمعلا اذه عم ناكو +5

 ناك ذإ « نامولس ىنأ نب دامح هخيش كلذ هيلع ظحال دقو « هلقع ىلع هضرعي نأ

 ئريام ىري هلعج ى ى.ألا وه هركف لالقتساو . .. . ضرعت ةيضق لك ىف رظنلا هعزاني

 نأ هلف ىعباتلا امأ « ىناحص ىوتف وأ ةنس وأ باتك نم صنل الإ عضاخش ريغ ارح

 ٠ هبوصيو هئطخم

 )١( ج ىكملا بقانملا  1١نم 754 .
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 هيأر ىأر ىذ لك نم ذخأي ناكف ؛ ةرحانتم ءارآ طسو ىف شيعي ناكدقلو

 ةلزنم هبلق ق محلو 2 ىلع ةيرذ نم ةعيشلا ةمنأب ىتلا 2( عبتم رغ ًارح هسرديو

 ةبحم هنع تفرع نإو « تيبلا لال عبشت هنع فرعي نأ ريغ نم مهم عفتناو « ماركإو

 هللا ديعو «قداصلا رفعج هنباو « رقابلا دمحمو ء«ىلع نب ديز نع لونأ . مهل ةحضاو

 . هريكفت ىف مبنم دحاول وأ ءالؤمل ًاعبات ناج هنأ فرعي ملو © نسحن نب نسم نيآ

 مركي هنع هللا يضر ناك ءةباحصلا همنأ ف نعلعلاو « عيشتلاب ت رمشا ةف وكلا نأعمو

 سلع ترضحف ةفوكلا تمدق » : ةيورع ىلأ نب. ديعس لاق . .. . نيعمجأ ةياحعصلا

 « هللا كمحري تنأو : هل تلتف « هيلع محرق 6 اموي تاع ركذف « ةفيندس ىلأ
 , "7, كريغ نافع نب ناهع ىلع محرتي دلبلا اذه ىف ًادحأ تعمسإف

 .هتعفر ىلا هتفص كلتو « قالا بلط ىف اصلخم ةفينح وبأ ناكو ٠١

 فذقي ٠ لئاس اورومألا ثحب ىف ىوللا نم ولخم ىذلا صلخْملا باقلا نإف . هبلق ترونو

 هتسكرأ ىذلا لقعلا فال .. كف مقتسيو ؛ هكرادم وكزنف « ةفرعملا روني هيف هللا

 . هلقع كرادم ى مأ هتاوهش ىوأوم ىف وهأ ىردي امو هلضت اهنإف 2 تاوهشلا

 نأ لعو ء حيحصلا كاردإلا ىف ةبغرلا الإ ةوهش لك نم ةفينح وبأ صلخخ دّقلو

 قمل ا ءارو ريست هسفن تناك نم الإ هبلطي ال نيدلا ىف مهف وأ « نيد هقفلا اذه

 يبلاغلا هنإ لب « ايولغم وأ ةرظانملا ف ابلاغ نوكي نأ هدتع ءاوسو . . .هدحو

 . لادجلا قف همصخ هيلإ هاده ىذلا ناك ولو « هيلإ لصيو قحلا بلطي ماد ام ًامئاد

 ناك لب « هيف كّشي ال ىذلا قلطملا قحلا هنأ هيأر ق ضرفي ال هصالخاإل ناكو

 « انلوق نم نسحأب انءاج١ نمف «هيلع انردق ام' نسحأ وهو «ىأر اذه انتلوقد» :لوقي

 ْ م "”انم باوصلاب ىلوأ وهف

 : لاق « هيف كلش ال ىذلا قحللا وه هب ىفت ئذلا اذه ةقينح ايأاي » : هل ليقو

 . ىلإ فلتخت انك » : هذيملت رفز لاقو « . . هيف كلش ال ىذلا لطابلا هلعل ىردأ الو
 كحنو : فسوي ىلأل اموي لاقف « هنع بتكن انكف ء« طسوي أ انعمو « ةيئيئح ىبأ

 ) )1١ص ربلا دبع نبال ءاقتثالا ١٠١ .
 نص 1 ج دادنب خيرات (؟) 3097 .
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 « ًادغ هكرتأف مويا ئأرلا ىرأ دق ىنإف « ىمم هعمستام بتكت إل 2 بوقعي ا

 , (0دغدعب هكرتأف ادغ ىأرلا ىرأو

 هل ركذ اذإ هيأر نع اهح عجري ناكو « رخخآ هل ادب نإ هيأر نع عجري ناكف

 ىأر ثيدحلا عم سيل هنإف « ًايورم ًاثيدح هرظانم

 صااخإلا هعفد لب ءمبئارآل نييصعتملا نم ىنكي ملف «ةفينح ىنأ صالخإ وه اذه
 نمم نوكي امنإ بصعتلا نأو . . هيأر رغل هبلق حتفي نآل « هلقع ةعس عم « قحلل

 ةفينح وبأ نكي لو هلقع قاضو « هباصعأ تفعض نمموأ « هركف ىلع هرعاشم تبلغ

 ق صلخفا « هباسعأو هسفن لع ىلوتس'' « هلقع ق ىروقلا ناك لب « كلذ نم ًاثيش

 هيأر ق أطخلا لامتحا ضرفف ... هير نم فئادللا « قحلا بلط

 « املإ ةجادللاتقو ىف ةعفادتم ىلاعملا لاسرأ هيتأت « ةمدبلا رضاح ناكو

 ىف قالا ماد ام لادج ىف محفي الو « رظن ىف هيلع قاغي الو « هتركف سبتحت الف
 ىور ... هرصع ءاهقف نيب كلذب رشا دّقلو . هديؤي ام ةلدألا نم هدتعو « هبّتاج
 ىبح « ةفينح ابأ ىرأ نأ ىنمتأ تنك » : لاق هنأ رصم هيقف دعس نب ثيللا نع

 « ةلأسم نع هلأسو « ةفينح ابأ اي : لج لاقف « خيش ىلع ْنيفصقنم سانلا تيأر

 . « هباوج ةعرس ىنيجعأ انك « هباوص ىبيجعأ ام هللاوق

 محفي ام ىلإ فني فيك فرعي 2 ةليخلا عساو' هتارظاتنم ىف ناكو - ١١

 ) قدهلو . هجارحإ ديري وأ « ًاتنعتم همصخن ناك اذإ « ليبس رسيأ نه همصخ
 خيراتلاو مجارتلاو بقانملا بتك اهم تألتما دق «تابجعمو تاشهدمو بئارغ كلذ

 : نيتصق اهنم صقن انإو

 عفترأو «بئاغوهو ةفينح- ىلأ لإ ىصوأو « تام الجر نأ ىوري هنأ : لوألا
 آنالف نأ ىلع ةنيبلا ةفينحس وبأ ماقأو ءآيضاق ناك ىذلا ةم رشنبا ىلإ ةيضقلا ىف رمألا

 لاقف ؟ قي اودهش كدوبش نأ فلحتأ : ةمريش نبا لاقف « هيلإ ىصوأو « تام
 تلض : ةمريش نبا لاقف . ًائاغ تنك « نيب ىلع سيل : قارعلا هيقف ةفينح وبأ

 ىلعأ « كلذب نادهاش هل دهشف « جش ىمعأ ىف لوقت ام : ةفينح وبأ لاق . كسيباقم
 ىعدااع ةمريش نبا مكحف ؟ري مل وهو «قحم اودهش هدوهش نأ فلحم نأ نيب ىمحألا

 . هاضمأو مامإلا

 )١( هسفن ردصما .,
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 جرخ ىذلا ىجرادلا سيقنبكاحضلا دجسملاب هيلع لعد هنأ ىوري هنأ : ةيناثلا

 : لاقف « بت : ةقينح ىبأل لاقف « مهفلاخم نولتقي جراوتللاو « نيبومألا دهع ىف

 ؟ ىرظانت وأ ىنلتقت : ةفينح وبأ لاقف « نيمكحلا كزيوجت نم : لاق ؟ بوتأ مم

 ؟ كنيبو ىيب نف « هيف انرظانت امت ءىش ىف انفلتخا نإف : لاق « كرظانأ لب : لاق

 : كاحضلا باعصأ نم لجءرل ةفينح وبأ لاقف «تكش نم تنأ لعجا : ىجرادلا لاقف

 : ىبب اذهب ىضرتأ : كاحضال لاق مث . انماتخا نإ هيف فلتخم ايف اننيب مكحاف دعقا

 . ! مكحتلا تزوج دق اذهب تنأف : رظانملا مامإلا لاق . معن : لاق ؟كنيبو

 تافصلا هذهل رهظم اهلعل « ىرخأ ةفص اهلك تافصلا هذه جوتي ناكو - #١١

 ' ةياواو ذوفنلاو ةيصخشلا ةوق ىه ةفصلا كلت .سوفنلا ضعبل هللاةيه ىه وأ ءاهلك

 نيرثثك هذيمالت ناك . حورلا ةوقو « ةيبذاملاو ءاوهْسالاب هريغ ريثأتلاو

 ميشو « راك ءارآ فرعتيو « مهسرادي ناك لب « هيأر مهلع ض رف نكي لد

 عيمجلا تمصيف « ىأرب ىهذي وه ناكو . ريغصال ربكلا ةشقانم ال ؛ رظنلا ةشق

 هتناكم ةفينح ىنأل نيلاخللا ىو « أو ىلع ميقعب رمي دقو ؛ هيلإ نوتكتسيو «هدنع

 ا

 . هحصخشو

 كرديو لاجرأا هيفخ ام اهب نطبتسي ةقيم ةقيقد ةسارف هل ةبيهلا عم ناك دقو

 ةوق نأو . ةسارفلا ةوقو ةيصخشلا ةوق نع ءىنت اهلك هتارح-و رومألا بقاوع

 ٠ هذيمالتل هتسارد دنع قيمعلا ساسحإلاو « ىوقلا لقعلا ىوذ دنع ومنت ةسارفلا

 نودصتي نيذلا نيصاخملا ىلع هبهلا ضيفي رون ىهو . . سانلا لاوحأ ةسارد دنعو

 «ساسحإلا ىوق « لقعلا ىوق ناكف ؛ كلذ لك ةفينح وبأ ناك دقو .ةيركفلا ةدايقلل
 ةسارف اذ نوكي ال اذاملف « صالخإلا روني هيلع هللا ضافأ « سانلا لاوحأل ًاسراد

 . « نمؤملاةسارف اوقتاو :لاق هنأ وقلي ىنلل ةبوسنملا راثالا ضعب ىف درو دقو « ةيوق

 5 ىسك اهضعبو « ىرطق اهضعب : ةفينح ىلأ تافص نم ةلمج- هذه 4

 لصب ءاذغ لكب عفتني هتلعج ىلا ىهو « هتيصخش حاتفم ىهو « اهلع هسفن ضار

 هذه لك نم ىذغتي « هبراجتو هخويشو هرصع نيبو هنيب ةبواجملا ام تناكو « هيلإ

 لايجألا ىف رثألا ديعب « ىأرلاو ركفلا نم ديدج عونب هتيصخش هدمتو © رصانعلا

 . هدعب نم
 راثأو « هيلعءانثلا ىلإ مهعفدق هب نيبجعملا ىلع ةفينحءوبأ ىلوتسا تافصلا هذب-و
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 :ناسللا تارا باتك ىف عاجس دقو © هريس 2 نعطلا لإ اوعفدناف نيدقالا لوس

لع ىرت الأ .هيف سانلا نيابتب نيضاملا نم لجرلا ةهابن لع لدتسي و
 ءههجو هللا مرك اي

 .« ؟ طرف ضغبمو « طرفأ بحم : ناتثف هيف كله

 مهمو « هريدقت ىف ىلاغ نم سانلا نف : هرصع ىف ةفينح وبأ ناك كلذكو

 قارعلا ءاهقف خيشو « مظع لدعلا لهأو هللا دنع وهو « هصيقنت ىف ىلاغ نم

 . عزانم ريغ

 : هتضشيعم

 امهلوأ : نيرهأ ركذ نم ديال ةيققلا ةفينح ىأل ىدصتن نأ لبق عه

ق ةسايسلا رومأ نم هفقوم امهناثو .٠ هتشرعم
 : نيرمآلا لوأ ى لوقنو . هرصع 

 « ماكحلا ءاطع لبقي مل « هنع هللا خر ةفينح ابأ نأ بيرلا لبقي ال ًاتوبث تبث هنأ

 ةمنألا نأ تبغيل خيراتلا نإو . ةفالخلا نود ةبترم ىف اوناك مأ ءافلخ اوناكأ ءاوس

 ؛هنع هللا ىضر كلام مامإلا وهو « ماكحلا نم ذخألا ق صرت نم مهْنم ةعبرألا

 امثإو «ملام نم ةبه هنوطعبال ماكحلا نأو « لاملا تيب ىف اقح نأ دقتعي ناك دّقف

نع عطقناف ءايتفلاو ثحببلاو معلا ىلع هسفن سيح هنأل ءاقزر هيلع نوري
 ...بسكلا 

 اذه نأو . فورعملاب هلهأو هيطعي نأو « هتجاح- دسي نأ لاا] تيب ىلع ًاقحم ناكف

 . نووأي اوناك هيلإف « ملعلا بالط ىلع هنم قفني ناك هذخنأ ىق صخرت ىذلا ءاطعلا

 . نملاي ةيالو ىلوتي نأل رطضا هتافو دعب مث « هتايح ق ةصاصخللاب

 هضرف ىذلابلطملا ىب مهس نم ذخأي ناك للعلا ىلع هسفن سيح نأ دعب ىعفاشلاو

 هرابتعاي نآرقلا ىف آاردقم امهس ذخأي ناك لب « ءاطع ذخأي ناك اف مل ىبنلا

 . لوسرلل ىلرقلا ىوذ نم ًايشرق

 « ًاقلطم ًاعانتما لاما تيب نم ذخألا نع اعنتما « لبنحنباو ةفينح وبأ نامامإلاو

 .هلح ريغب عمجمأ «هلحب عمجأ ىرديال الام ذخأي نأنم لق ىف شيع نأب دمحأ ىضرو

 نأ ىلإ ًارجات رمتسا هنأل « .شيعلا ةحوبحل ى شيعي ناك دققف . ةفينح- وبأ امأ

 نواعو «ةينلا بستحا كايرشلا كالذ نأ رهظيو «ثليرش هل ناك هنأ انركذ دقو .تام

 لصاو ناك كلذكو « ثيدحلاو هقفلاو ملعلل هتقو رثكأ ى هغرفيل صالخإب ةفينح ايأ



 0 رخل

 لصأل ىهتني ناك ىذلاو « ةفينح» ىنأل ًارصاعم ناك ىذلا ةلزتعملا خيش ءاطع نبا
 . هلثم ىمراف

 هل ناكو « هتراجن قف ليكو هل ناك نإو « ًارجات ةفينح وبأ ناك نذإ -- 5

 . لالحلا ةرئاد ىف امناد اهلعجب ىكل هتران ىلع فارشإ

 ى هتلعج . سانلا ةلماعم ةلص اد تافص عبرأب رجاتلا ةفينح وبأ فصتا دقو 0
 : ءاملعلا نيب ةورذلا ق وه اك « راجتلا نبب ةورذلا

 هنأ كاذ أشنمو ٠ سوفنلا رقفي ىذلا عمطلا هياع لوتسي ملسفنلا ىنغ ناك (1)
 .. ةجاحللا لذ قذي ملف « راسي تاذ ةرسأ ىأشن

 . ام لصتيام لك ىف هسفن ىلع ًاديدش « ةنامآلا مظع ناكو (ب) ش

 . سفنلا حش ىلاعت هللا هاقو احمس ناكو (ج)

 اماوص ناك هنأ عمف ٠ ٠ ةدابع ةلماعملا نسج ىق ىري « نيدتلا غلاب ناكو (د )

 . ةنسحلا ةلماعملا ىهو « ةيلاع ةدابع ةمث نأ ىري ناك « اماوق

 . راجتلا نيب ًابيرغ ناك ىبح « هتراجت ى اهرثأ ةعمتجم تافضلا هذحل ناكف

 رهظي ناك . هجارْم ىلع ريسب ناك ذإ « قيدصلا ركب ىأب هتراجت ىف نو رششك هش دقو
 - . تاعايبلا جذام نم نسحلا ىو « ةعاضبلا نم ءىدرلا

 « هل هعيبت ريرخلا نه بوثب ةأرما هتءاج .هعيب ىف هتئامأك هئارش ىف ًائيمأ ناكو

 « ةثأم تدازف ؟نيلوقت مكب «ةئام نم رش وه :لاقف «ةئام : تلاقف ؟ هنمش يك : لاف

 ىناه :لاق . ! ىب ازبتأ : تلاق « كاذ نه ريخ وه : لاقف ةئامعبرأ تلاك ىدح « ةئام
 . ةئامسمخم هارتشاف لجرب تءاجف « هموقي الجر

 ىنإ تلاقف « ةأرما هتءاج . ًافيعض وأ ًايدص ىرتشملا ناك اذإ حبرلا كري ناكو
 ؛ مهارد ةعبرأب هيذخ : لاقف . كايلع موقيامب بوثلا اذهىنعبف « ةنامأ اهنإو « ةفيعض
 اسدحا تعبف « نيبوث تيرتشإ ىنإ : لاف « زوجع انأو ىم رخستأ : تلاقف
 ! مهارد ةعبرأ ىلع بوثلا اذه ىببف « مهارد ةعبرأ الإ لاملا سأرب

 . ةديعب تناكولو « مثالا ةبش هطلاختام لك ىف جرخلا ديدش هنيدت ةدشل ناكو

 بوث ىف نأ هملعأو ؛ عاتب نمحرلا دبع نب صفح هكيرش ثعب هنأ كاذ ف ىوريو
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 نبي نأ ىبسنو « عاتأا صح عابق « هعيب دنع بيعلا نيبي نأ هيلع بجوأو ابيع هنم

 . ")هلك عاتملاب قدصت ةفينح وبأ ملع املف « هارتشإ ىذلا نم ملعي لو

 نم ٌقفني ناكو « ريفولا ردلا هيلع ردت هترا تناك ديدشلا عرولا اذه عمو

 هدتع حابرألا عمج ناك هنأ « دادغب خيرات ى ءاج . نيثدحملاو خياشملا ىلع هحلاو

 عيمجو موسكو مهماركأو نيثدحملاو خايشألا جئاوح ام ىريشيف « ةنس ىلإ ةنس نم

 « مكهئاوح ىف اوقفنأ : لوقيف « مبملإ حابرألا نه ريئاندلا قاب عفدي مث « مهجئاوح

 . ©0هللا لام نم وه امنإو « ًاثيش ىلام نه مكتيطعأ ام إف « هللا الإ دمحم الو

 ةايحلاب عتمتسي نأ ىلع اسصيرح اذه لك عم « هنع هللا ىضر « ناك دقو - 7

 ناك هءاسك نإ اولاق ىبح ةديج اه راتخممو « هبايثي ىبعي ناكف ... ايري الالح ًاعاتمتسا

 ناك د: فسوي وبأ هذيملت لاق . رطعتلا ريثك ةئيملا نسحس ناكو 2 ًارانيد نيثالثب موقي

 8 دير ءأ|

 عرمممسل مطقتم ري مل ىح © هعسش دهعتي

 قوسال قابلاو '« لعال هتايحم نم ريكألا ءزحلا ناك « هتايحو هلمع ىف امظنم ناكو

 مايأ ىف هتايح عيزوت ى لاق هنأ ىنمسلا دلاخ نب فسوي نع ىور ... هتيبلو

 «قوسلا ىف رضالو « يملخلا ف رضحم ال هجئاوحل تبسلا موي ناك : عوبسألا
 ةردهلظغلا ىلإ ىحضلا نم قوسلا ىف دعقي ناكو . هعايضو هلزم رمأ ىف هبابسأل غرفتي

يب ىف هباحصأ عمجم ةوعد هل ةعمجلا موي ناكو
 "ل ماعطلا ناولأ مل مدقيو 8 هت

 : هرصع ةسايس نم هفقوه

 ًاعون ىتلاو عرولا ىلإ عمجت ةايح ىهو ءهتشيعمو ةفينح ىلأ ةايح هذه -

 . ديعسلل ءىداحلا بيترلا ماظنلاو ؛ ةيهافرلا نم

 « ًاديدش ًارابتتا ةسايسلاب ىلاعت هللا ه ريتخا « ملاعلا نمؤملا ىنتلا كلذ نكلو

 . ًاديهش ىناثلا رودلا فتامو « ًاديدش ًاناحتما هتايح راودأ نم نيرود ىف نحتما دقف

 . هرصع ثادحأ ىلإ ةزجءوم ةراشإ رشنلو

 . "ه8 ص وو ١س (« دادني حيرات و 0600(

 ,ا١95 ص ع "١ ب ( دادغي حيرأت د 2(

 . 5١ ص 4 ناسحلا تاريكلا و (م)

 . ٠١56 ص ؟ ب 1" ىكملل بقاثملا » (4)
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 ةرشع قامو « ىومألا رصعلا ىف هتايح نم ةنمم نيسمحو نيتنثا ةفيند وبأ شاع
 ع اهرايمناو اهردحم مث اموق ى ةيومألا ةلودلا كردأو . ىبسايعلا رصلا ىف ةنس
 اهكردأ مث ؛ةيس رافلا رايدلا لالخ سوجتت ةيرس ةياعد ىمنو « ةيسابعلا ةلودلا ك ردأو
 ىف + اههر نع ةروخ ح_رهي ريبذل ى و ؛ كلذ دعب اهكردأو «ةدصرتملا نويعلا نع ةروتسم ايالخ ىف خرفي ريبدت ىهو
 .٠ مهمديأ نم كلا عزتو 4 نيومألا بلاغت ةكارحم

 عم جرخ هنأ معي مل نإو . هسفن ف رثأ هل ناكف « هلك كلذ ةفيدحوبأ كردأ
 عم ناك هبلق نأ تيثي ناك ثداوحلا ىرجم نكلو ؛ نيرثاثلا عم راث وأ « نيجراملا
 . نييسابعلا ىلع ًايناث مهجور ىف م « نييومألا ىلع الوأ مهجورخ ىف نييولعلا

 ى قس ىأ ةيمأ ىبا ىري ال « عيشت ريغ نم ةيولعلا هتعزنل « هنع هللا ىضر ناك
 هنأ ىوريو . لعفي نأ مبم ناك هلعلو « مهلع رويل ناكام هنكلو ؛ نينمؤملا ةرمإ
 هجمورخن ىهاض و ةفينح وبأ لاق « كلملادبع نيماشه ىلع ةفوكلاب ىٍبع نب ديز جرخخ ال
 عئادو هنع ىسيحب و :لاق ؟ هنع تفلخت مل : هل ليقف . ؛ ردب موي هللا لوسر جور
 هنأ ىوريو . « الهمم تومأ نأ تفخف « لبقي ملف ىليل ىلأ نبا ىلع اهضرع « سانلا
 اولذخ امك هنولذعال سانلا نأ تملع ول »:ديز عم جول مدعزع راذتعالا ق لاق
 فاالآ ةرشعب هيلإ ثعيف « « ىلاع هنيعأ ىتكلو « قح مامإ هنآل هعم تدهايلل هدعجس:

 . 22عهل ىرذع طسباو : لوسرلل لاقو « مهره

 ىري ناك هنأ ىلعو «هرظن ىف ةرامإلل لهأب ةيمأ ونب ناكام هنأ ىلع لدي اذه نإو
 نييقا رعلا قالخأل هتفرعمل جئاتنلا نسحب آنمؤم نكي مل هنكلو « مامإلا وه ىلع نب ديز
 « نيطبثملا نيقوعملا نم نوكي نأ دري مل ثالذ عمو . . نولمعي الو نولوقي نيذلا
 . ةيلاملا هتوعملا لسرأف

 هدعب م ناسا رخم ماق مث « ه 151 ماع ةرجاف ةلتق هلتقب ديز مامإلا ةروث تبا
 هللا دبع ماق م ءهوبأ لتق امك لتقف «( ىومألا مكدملا ىلع راثو « م16 ماع ىبح هنبا
 نم دمحم نب ناورم هيلإلسرأ نكلو « نعلاب هتروث تناكو ؛ مكححلاب بلاط. ىبحم نبا

 . ")0 1٠ ماعت كلذ ناكو « هاوبأ ىدآ امك هلتق

 )١( ب ىزا ربلا نبال بقانملا ١ ص ٠.٠

 )1( تاوتس هج ريثألا نبال لماكلا ١١9 7١6) 56٠ 6ل.



 ا #44

 دقلو . ةفينح ىلأ مامإلا ىتلا سفن ىف رثأ امل ناك ثداوحلا هذه نإ - 9
 بلصتو لتقي - ردب مويا لوسرلا جورخ ىهاضي هجورخ ناك ىذلا اديز ىأر
 أدب الو « هديفح مث هنيا لتقيف 6 هدالوأ ىف ىرست تاحارتللا ىأرو « هتثج
 ملاظم 'ركذ هناسل ىلع ىرجب نأ دبال ُ « ةيمأ ىب ىلع هظيغ ريثيو كلذ هقنحم
 © باضعلا فويسلا لمعتال اه لمعت ب باضغ مهو .- ءاملعلا ةنسلأو : نيومألا

 . دشأو دخأ مهتايرض نؤكتف
 ضرألا اوأر مهنأ اصوصخخو « هعيتتو هدص رت نييومألا نيعأ تذخأ كاذلو

 نييومألا لماع ىأراملو ٠ مكحلا جورخلا بيت رب مم « ةيسابعلا' ةياعدلاب موحن نم دي
 اصوصخخو ؛ نيئثدحملا وءاهقفلا بناج ىشخ.« رهظت اهسوءر تأدتيا نئفلا نأ ةربه نبا
  قارعلا ءاهقف:عمجف . لو هقفلا ىف تاكل لع نب ديز عم املاض ناك مرثكأ ذأ
 ةيمأ ىبل المع مهنم مالحاو لك ىلوف دنه٠نب دوادو « ةمريش نباو « ليل ىأ نبا مهفو
 « ىبأت « المع هيطعيل ةفينح ىلأ ىلإ لسرأو « ىومألاب مكحلل مه ءالو ريتخيل
 .ءابإلا ق دعشاو

 ب هدي نم الإ باتك ذفني الو هب رو٠ألا ىذمت متاحا هدي ىف نوكي نأ هيلإ بلط
 ةريبه نبا فلحف . ىبألا مظعلا هيقفلا عنتماف .. هلذإب الإ لاملا نم ءىش جرخم الو

 انإ ) : هل اولاقو « لْقيل ةفينخم ابأ نونيلتسي ءاهقفلا دحأف « هنب رضيل لبقي مل نإ

 نم ادب دن مو ؛-رمألا اذهل هراك ابلكو ؛كناوحخإ انإف « كسفن كلبت نأ هللا كدشنت
 دجسم:باوبأ هل دعأ نأ ىدارأ ول » : ىنلا نمؤملا.« ىوآلا هيقفلا لاقف . « كلذ
 « هقنع برضي لجر مد بتكي نأ ىبم ديري وهو فيكف ؛ « كلذ ىف لخدأ مل طساو
 . « :ادبأ كلذ ىف لخدأ ال هللاوف .! .باتكلا كلذ ىعع انأ مث ضأو

 بحاص ذخأ .٠ هرارصإ مامأ ولا لك تلفاتإ « ةفيجوبأ رصأ 36
 توم نأ ئثيخو « بزاضلا سني ىبح « ةيلاتتم ًامايأ هسيح نأ دعب هيرضي ةطرشلا

 مل اولوق ١ :ءاهقفلا .ةريبه نبا لاقف « دبألا ىلإ ىومألا مكحلا ىلع ىلع ةبسلا نوكتف هيقفلا
 رارصإ هفقوم ىلع رصأو ضفرف 2 ةفينح ىنأ ىلإ كلذ اوبلطغ « انني ن د

 لدي هلجأتسيل سوبحما كلذ ىدل اوطسوتي نأ ءاهقفلا ىلإ ةريبه نبا بلطف .
 « هباود ةفينح- وبأ بكرف « هليبس لم نأ ةريبه نبا رطضا ارمخأو . ضفري 0
 . ©9ةرجهلل 1880 ماع كلذ ناكو « مارحلا هللا تيب ىلإ ىرآو

 11909010707111 ا وساوس ب اسواسسلااو هانا ناسا اال:

 . 74 2778 ص اج ىكملا ةفينح لأ بقانم (1)



 ل ا "خةءال

 ماقتسا نأ ىلإ رمتساو « نمآلا همرحو هللا تيب ةفينح وبأ رواج ل ١)
 « سابعلا ىنأب عمتجاو « ةفوكلا ىلإ داع « ماظناا محل بتتسا املف « نييسايعلل رمألا
 كلذ ةعيابم نلعي ابيطخخ مظعلا مامإلا فقو دقو . ءاملعاا عم « ىسابع ةفيلخ لوأ
 : لاقف « ةفيلخلا بلط نع ةباجإلا ف مهنع ءاملعلا هبانأ دق ذإ « ديدحلا ةفيلحلا

 طسبو « ةملظلاروج- انع تامأو « متلي هين ةبارق نم قحملا غلب ىذلا هلل دمملا و
 ىلخأ الف « ةعاسلا مايق ىلإكدهعب كل ءافولاو « هللا رمأ ىلع كانعياب دقو . قحلاب انتنسلأ

 . « متي هيبن ةبارق نم رمآلا اذه هللا

 هلو ىنلا تيب لهأ ركحي نأ ى مظع ءاجر هل ناك هنأ ىلع لدت ةبطخلا كلتو
 . سلا ساطسقاو للاب

 نم اندأ م « هيلإ سابعلا 1 0 عقو

 ق اهدري ناك هنكلو « اياطعلا هيلع ضرعي روصنملا ناكو « روصنملا رمعج وبأ هدعب

 . ةليحو قفر

 لوقعملا نم ناكف  هؤالوو هتبحم 0ع ألا لوو « ىلع ءانبأ نيبو مهدي

 سفنلا دمحم امه روصنملا ةموكح ىلع اوراث نم نأ ًاصوصخو « مهضغل بضغي نأ
 ناكو « ةفينح آل اخييش امهوبأ ناكو « هوخأ مهاربإو « نص نب هللا ديع نب ةيكزلا

 نجسلا ىف مظك وهو تامو «رودعتملا نجس ىف - هيلو جورخ تقو .- اذه هللا دبع

 0 هيدلو لتقم دعب

 هنكلو . نييومألا نم + من امك « نييسابعلا نم ةفينح وبأ مقني نأ نم دب نكي م

 نولغشيال ءاملعلا نأش كالذكو « سردلا نوضغ ىف مالكلا ىلع ديزي ال هتمقن ق هنأشك

 . نوضريو نوبحم امف ةبخناب مهسيمساحأ هب توري « ريل ردقلاب الإ مهلمع نع

 ”ماع كاذ ناكو « ةئيدملاب ةيكزلا سفنلا هوحشأ جرو « قارعلاب مهاربإ جرخ دقو

 روصتنملا ةعيب نأ ررق هنأل «جورخللا لح ىفأ ةنيدملاب اكلام نأ ىوريو . ةرجسهلل 5

 لهس هنكلو « جورحلا زاوجب ىفأام اكلام مامإلا نأ رهظي نكلو ٠ هارك الاب تناك



 ب "مهاآا

 ةعيب نأ هججورخخ ريت ى دنتسي ناك هنأل 4 هاوعد تايثإ ةيكزلا سفنلا دمحم ىلع

 سيل :٠ ثيدحلا هسلجم ىف ددري ناك هئع هللا ىضر كلامو «ء ها رك الاب تناك رفعج ىبأ

 ةيكرلا سفنل ,مفنلا لتقي ةكرعملا تبنثا امو « هتذي ملف هديهرت نع ىبنو ء « نيم هركتسمل

 . ىذألا كلاع لزن

 « ةيكرلا سفنلا ىتخأ مهاربإ ةرصن بوجوب رهاج ةفينح وبأ قارعلا ىف ناكو

 . هبرتخ جوردللا نع روصنملاداوقضعب طبث نأ ىلإ هب لصو رمألا نإ لب

 :هل لاقو « ةفينح ىأ ىلع لخد : روصنملا داوق دحأ «ةبطحق نب نسحلا نأ ىوري

 ىلاعت هللا مع اذإ ): ةفينح وبأ لاقف ٠ « ؟ ةبوت نم ىل لهف « كيلع تع ال لمع »
 « هلتقا ىلع كلتق تريخال كلتقو سم لتق نيب تريخ ولو « تلعف ام ىلع مدان كنأ

 ىلإ » : نسحلا لاق . «كتبوت ىهف تيفو نإف « دوعت الأ ىلع ًادهع هللا لع لعجنو

 . « ملسم لتق ىلإ دوعأ آلآ ىلاعت هللا تدهاعو « كلذ تلعف

 بهذي نأ روصنملا هرمأف « نسح نب هللا دبع نب مهاربإ رهظ نأ ىلإ كلذ ناكف

 تيفو نإ « كتبوت ناوأ ءاجو : لاقف « ةصقلا هيلع صقف « مامإلا ىلإ ءاجف « هيلإ

 بهأتو « هتبوت ىف دجف . ( رخآلاو لوألاب تذخأ آلإو « بئات تنأف تدهاع امب

 ناك نإف « هجولا اذه ىلإ رسأإل » + لاقو ء روضنملا ىلع لخثدو « لتقلل دعتساو

 . © ىبسحف ةيصعم ناك نإو « ظمحلا رفوأ هنم للف تلعف اهف كناطلس ى ةعاط هلل

 الفاكو « ةنس ذنم هلقع ركتن انإ» : هوخأ ةبطحق نب ديمح لاقو « روصنملا بضغف

 (؟ ءاهقفلا نم هياع لخخدي نمو و : هتاقث نضعب صيرأملا روصنملا لأسف « هيلع طلخ

 نى ةفينح ىلأ ىلع ددرتي هنإ » : اولاقف

 كلذ نمو ءاصتحإ هيلع ابصحخو « هيواتفو ةفيتح ابأ عبقتي رفعح وبأ لمخأ .- ١مم

 « مهضاقتنا رركتو . .روصنملا ىلع اوضقتنا دق مهنأل كلذو . لصوملا لهأ ىف هاوتف

 قفينح وبأ مييفو-_ءاهقفلا عمجف « هؤامد لحم اوضقتنانإ مهم أ مهيلع طرتشا دق ناكو

 لصوملا لهأو و ؟« مهطورش دنع نونمؤملا : لاق(ص) ىبنلا نأ حص'سيلأ و : لاق مث

 لاف « مهؤامد ىل تلحو « ىلماع ىلع اوجررخ دقو « ىلع اوجرخم الأ اوطرش دق

 ءوفعلا لهأ تنأف توفع نإف . مههف لوبقم كلوقو « مهبلع ةطوسبم كدي ) : لجر

 :هل لاكو « روصنملا هيلإ تفتلاف « تكاس ةفينح وبأو « « نوقحتس ايف تبقاع نإو

 )١( ص ؟ جب ىزازبلا نبال ةفينح بأ بقام 917 .



 ا مماألال

 مامإلا لاقف . ع ؟ نامأ تيبو « ةوبن ةفالخ قانسلأ . . خيش اي لوقت ام تنأو »
 « كال سيلام مهبلع تطرشو « نوكلمالام كل اوطرش منإ : قلأ هلوق ةفينح وبأ

 طرشو « لحي ال اع تذخأ مهتذخأ نإف ثالث ناعم دحأب الإ ىلحن ال ملسملا مد نأل

 « خيشاي »: لاقو هاعد مث « اوقرفتي نأب روصنملا مهرمأف « « هب قوت نأ قحأ هللا

 طسيتف كمامإ ىلع نش وه امب سانلا تفت الو « كدالب ىلإ فرصنا ء تلق ام لوقل

 . «”«جراوخلا ىديأ

 رظني الأ ىف اببس « ميشت ريغ نم ةيولعلا هلوبم عم « ةئيرثلا ارآلا هله تناك

 . لإ فيضأ دقو « هلوح نويعلا ثبيو « هدصربي لب ؛ اضر ةرظن روصنملا هيلإ
 : نارخآآ نارمأ اذه

 ىضق اذإ ناكف ىضاقلا قيل ىبأ نباو ةفينح ىلأ نب ديدش فالحت امهدحسأ

 ا ا « دقنلا رم ةفينح وبأ هدقتنا ةفينخابأ ىضريال ءاضق
 بير الب كالذ نإو . ةفينح» وبأ ركذ دقو « ىوكشلا نع رثكأ وهام هنم ناك امبرو

 . ةمقنلا لازنإل ةعيرذ دجوي وه مث « رغوه ؤه امم رثكأ روصنملا ردص رغوي
 _هضغبي وأ « روصنملا ًاقلمت ةفينحابأ ضغبي ناك نمر وصنملا ةيشادم ىف نأ  ىثاثلا

 3 ىسوطلا سابعلا وبأو « روصنتملا بجاح عيب رلأ « ءالؤه نمو غ هسفن تاذ نم

 ةفينح ىنأ فقومب مربو « اجرح روصنملا ردص قاضرومألا هذه لكل - 8
 5 ركألا ىضاقلا دقتني هدجو . ًاياقع هب لزني نأ نأ دب الزاكف « هناطلس نم
 ءاملعلا دهيطضي هنأ رهظي ال « ةيهاد روصنملا ناك دقو ٠ هدعب نم ءاضقلا وه لوتيلق

 ةيالو ىلإ هتوعدل ةعيرذ ةفينح ىنأ دقن لخلاف « مهماعإو مهيد فق نومهيال نيذلا
 . هرربي ام هل لاخلا هذه ىف باقعلا نأو « ضفرس هنأ لعي وهو « ءاضقلا

 سفن هل نوكيلجر الإ ءاضقللحلصيال ٠ : مظعألا مامإلا لاقف « ءاضقلل هاعد
 « روصتملا هللاقف . « ىل سفنلا كلا: تسيلو « كداوقو كدلو ىلعو كيلع اهم مكحم

 ءىشب نينمؤملا ريمأ ىلصو ام » : ىقتلا مامإلا هل لاقف ء « ؟ ىلص لبقتال ملف »

 تثوكي هنإ) ؛ جرزتملا ىفذو 3 نامرإلا دعب ةدرلاو « سفنلاب سفئنلا : ىه ةثالثلا ىنامملا )١(

 مج رلا" هيف

 . ١9 ص ؟ ب و« ىزازبلا نبال بقاثملا » 00



 ملم ب

 تيب ىف ىل قحالو «نيملسملا لام تيبنم نينمؤملا ريمأ ىلصو امنإ . هتدد رف هل'ه نم

 مجادلو نم تسلو « لتاقملا ذدخأي ام داق مهئارو نم لتاقي نمم تسل ىفإ . مهام

 (١ ءارقفلا هذخأي ام لف مهمارقف نم تسلو « نادلولا هذحأيام ذحنآو

 فلحف «نابقيلهيلع روصنملا فلح ىتح . . ضفرلا رركتو ءاضقلا ضرع رركت

 مكحلا ىلأ نأ وأ تارفلا ىف ىقرغت نأ ىتدده ول ١ : لوقي مث « لعفي الأ ةفيح وبأ

 09 كال مهمركي نم ىلإ نوجاتحم ةيشاح ثا . .قرغأ نأ ترتخال

 « ءاضقلا ماكحأ عجاري نأ هيلإ بلطي 9 « ءاضقملل هيلط نع روصتملا لزب م

 . ضفرلا ىلع رصي هنكلو « هذفني الو لطابلا ضفريو « هرقيو باوصلا نلعيل

 هفرشأ ىح « طاوسأ ةرشع موي لك هبرضب رمأيف هبذعيو ءروصنملا هسبحم ذئدنع
 كلذ دعب تام دقو . . ءاتفإلاو سردلا نه هعنمو « روصنملا هجرخأف . فلتلا ىلع

 4 بصغد اييف ريمألا مهلا وأ ©« بصغ انف ىرج ةربمت» ىف ق نفدي الأ ىصوأو ( ليلعب

 .(|] ًاتيمو ارح ةفينح ىلأ نم قرذعي نم : : روصنملا لاق كالذلو

 ءهاو٠ ماع كلذ ناكو «ءادهشلاو نوقيدصلا تومي امك" ةفينح وبأ تاما مه

 « فهرملا ىيدلا نادجولا كالذلو « ىنمملا ريمضلا كلذل ةحار توملا ىف ناك دقو

 ..هتلمتحاف ىذألا تقال ىلا روبصلا سفنلا كلتلو « رابحلا لقعلاو «ىوقلا باقلاكلذو

 ةنئمطم هب تيمر ام تلمحتف « ةيمر لكب تيمرو « ءارآلا ىف نيفلاخْما ن ه هتقال

 « ءافاثلا 39 ءارمألا نه :,« هتيققل مش « ءاهقسلا نه ىذألا تيقاو « ةيضرم ةيضار

 ةفينح وبأف « نيدارم اهداهح+لو « داهج سوفنلل ناك اذإو . تنهو امو تفعضامو

 « هنيدايم لكى رصتنا نممو «داهجلا نم عونلا كلذ لاطبأ ٍمظعأ نم ناك هنعمشا ىضر

 نفدي نأب ىصوي وهف . . ريخألا سفنلا ظفلي وهو ىح « هداهج- ىف ادلجن اكو

 . ريمألا ايف 6 لق ضرأ ىف ن نقدي الأو « بصغ امملع رجب مل ةبيط ضرأ 2

 هاجو ناطلسلا ةمظع نع لقتال « رثأتو ةعورأإ قلخلاو نيدلاو ملعلا ةمظعلو

 دقلو . مظعألامامإلاو 2 قارعلا, هيف ةزانج- اهلك دادغي تعيش كلذلو « ماكحلا

 هلعي ه ربق ىلع لص هيلع ىذلا رفعج. ابأ ثإ لب ءافلأ نيسمخ هيلع ىلص نه ددع ردق

 ءاض رإل مأ 2 «ىتلا لالجو نيدلاوقاذلا ةمظعي هنم ًارارقإ كلذ ناكأى ردن الو « هئفد

 )١( صاج : © ىكملل بقانملا» 8١6.

 ) )0ص ام ج 0 دادنب خيرات و #984 .
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 5*1 هش

 رابخأ تبهذ دقاو . ًاقح ايظع ةفينحوبأ ناك لمف « نيرمألا نمجيزم هلعلو .. ةماعلا

 ءارآ هلف وه امأ 3 هوقارأ مد وأ « اهوبكترا ةملظع الإ نورك ذيالف « هوذآ نيذلا

 نواجو « هنوماعتيو سانلا هركذتي ملعو « اهب اه.راغمو ضرألا قراشم ىف س ردت

 . هاضرأو هنع هللا ىضر : هيحامص

 ةفينح ىلأ هقف
 لاقو . « ةفينح نأ ىلع لايع هقفلا ى سانلا 0 : هنع هللا يضر ىعفاشلا لاق - 15

 صلاقلا*بابللا ىلإ ًامئاد لصي هنأ ىأ « ( ملعلا خم هنإ » ١: كرابملا نب كلملا دبع هيف
 نم ةفلتذع لئاسم ىف هشقان نأ دعب كلام مامإلا هيف لاقو . فارحنا ريغ ىف ىلعلا نم
 .:( هيقغل هنإ) : ملعلا

 ىف سائلا فلتخاو « ههقفب هرصع لفش + بير الب اليلجم ايف ناك.ةفينح وبأف

 دحأ ذحخأي مل لقألا ىلع وأ ءابس قبسي مل ىهقنلا ركفتلا ف ةقيرطي مهاتأ هنآل « هرمأ
 هيلع بضغف . . . رظنلا ىف ةماقتساو « ٌركفتلا ىف لالقتسا عم 3 امف ذأ ام رادقع

 نع جورحلاب هومرو « اهئاعم قامعأ ىف نولغلغتيال نيذلا صوصنلارهاوظب نوكسمتملا
 ةتباث متاعد عضي هودجو مهنأل ٠ ىركفلا فارحتالا لهأ هيلع بضغو « ةداجلا

 . ابق دودحلا دحنو « ىبالسإلا هقفلا ىف طاينتسالل

 : هجابم

 ماج هنإف « الصفم نكي مل اذإو « طابنتسالل ًاجابْنم ةفينح وبأ ممر اا
 ةنسيف دجأ مل نإف « هللا باتكي ذخنآو : لاق هنأ هنعىور قلو . داهنج-الا عاونأل
 « ملم هللا لوسر ةنس الو « ىلاعت هللا باتك ىف دجأأ مل نإف 3 هيي هللا لوسرو

 « مهنم تكش نم عدأو « مهم تكش نم لوقب ذخآ . . . هباحصأ لوقب تذيخأ

 ( ىغخنلا ىأ ) مهاربإ ىلإ رمآلا ىبنا اذإ امأف . مهريغ لوق ىلإ مهلوق نم جرخأ الو
 دبجأف 3 اودبجا موقف ٠ . اببيسملا نب كيعسو ءاطعو نسحلاو ني ريس نباو ىبعشلاو

 , ؟7اودهجلا (؟

 «ةباحصلا لاوقأمث « ةنسلا مث « باتكلاب ذخأي هنأ ىلع لدي مالكلا اذهو - 8

 . "5م صص 6 ١١ج دادني خيرات )1( ١



 الهه دس

 غب داجالا امأ . صوصتلاب داهجسالا وه اذه نأو . . . نيعباتلا .لاوقأب ذخأي الو
 : هضن ام هيرصاعم دبأ . نع ىكمال بقانملا ىف ءاج دقف . صوصنلا

 سانلا تالماعم ىف رظنلاو « حبقلا نم رارفو + ةقثلاب ذأ ةفينح ىنأ مالك »
 اذإف © سايقلا لل رومألا ىضمت . . مهرومأ هيلع تحاصو ء« هيلع اوماقتسا امو
 لإ عجر هل ضمب مل اذاف « هل ىضمب ماد ام ناسحتسالا ىلع اهضحب سايقلا حبق

 سيمي م 4 هيلع عمجأ ىللا فورعملا ثيدخلا لصوي ناكو . 4 نوملسملا لماعتي اع

 « هيلإ عجنر قفوأ ناك اممأ : ناسحتسالا ىلإ عجري مث . ًاغئاس سايقلا ماد ام هيلع

 (7عةماعلا ملع وهو « ةفينح ىنأ لع اذه : لهس' لاق

 :ةعبس لؤصأ ىاعموقي هسفنل ةفينحؤبأ هممر ىذلا جاهملا نوكي كلذ ىلعو -
 عطاساا عرشلا رونو « نيتملا هللا لبحو ةعيرشلا دومع وهو : باتكلا ١

 امل رداصملا ردص٠ وهو ؛ اهءاكحأ عجب رت هيلإ « ةعيرشلا ىلك وهو . ةمايقلا موي ىلإ

 , هتوبث لصأ ق هيلإ عجري الإ ردصم نم امو

 هنلَو ىنلا غيلبت ىهو . هلمحمل ةلصفملا « هللا باتكا ةنيبلا ىهو : ةئسلا - ؟

 . هبر ةلاسرل ىبلا غيلبتب رقيال هنإف ءابم ذخأي ملنمو:نونقوي موقل غالب ىهف «هبر ةلاسر

 «ليزتتلااوئياع نيذلا مهو « ةلاسرلا اغلب نوذلا مه مهن :آل : ةباحصلا لاوقأ م
 ملع اولمح نيذلا مهو 3 ثيداحألاو تايآلل ةنلدعا تايسانملا لوفرعي نيذلا مهو

 . هدعب نم فالخألا لإ مَع « لوسرلا

 تناك اهنأ ةباحصلا.لاوقأ ف ضرف هنأل « ةلزنلا هذه اهنعباتلا لاوقأ تسيلو
 وأ مهلاوقأ. ضعب نأو . درحملا داهتجالاب نكت ملو « متلي « هللا لوسر نع ىلتلاب
 رمعو ركب ابأ نإف . . لاوقألا اووري مل نإو « هلي ىلا لاوقأ ىلع ةينبم اه رثكأ

 مهبحص لوط عم بسانئت ريداقم هيلي ىنلا نع ثيداحأ اووري مل مهريغو ايلعو
 اهوبسني نأ ريغ نم عقلي ىبنلا لاوقأب نوتفي اوئاك نأ ديالف هالي ىنلل مهتمزالمو

 . متلي هيلع بذكلا ةيشخ هيلإ

 لوق وأ ةنس وأ نآرق نه صن نكي مل اذإ سايقلاب ذخأي وهف : سايقلا - 4

 )١( م8 ء 1 سا: ىكملا بقاتملا. .



 "هلل

 ىلع صوصنم رعشآ رمأب هكح ىلع صوصنم ريغ رمأ قاحلإ وه سايقلاو . ىباحصل
 بابسأل فرعتن نأب « صنلا ىلع لمح هتقيقح ىف وهف « امهنيب ةعماج ةلعل هكح
 ىق مك قرط هتلع تفرع اذإ ىح « هيلع صن ىذلا مكحلل ةبسانملا فاصوألاو

 ةقينح وبأو « صوصنلل اريسفت ءاملعلا ىفعب هامس دقلو .ةلعلا هيف قبطنت عوضوم لك

 ناك . . . ةيهقفلا ةبترملا ىف غلب ام غلب هيو « ةورذلا سايقلاب طابنتسالا ىف غلب دق

 عئاقو ردقيو « ضورفلا ضرفيو « اهربتخم لوخأ الإ لصو اذإف ةلعلا نع ثحيي

 « ىريدقتلا هقفلا ىمسي هقفلا نم عونلا كلذو .اهبلإ لصو ىلا ةلعلا اهيلع قيطيل مقت مل

 . الإ لصو ىلا ةلعلا رابتخال اذهو « اهكح ركذي مث « عقت مل عئاقو ردقت ذإ

 مكح ىلإ «رهاظلا سايقلا ىضذتقم نع جرخ نأ ناسحتسالاو : نايسصستسالا  ه

 ضعب ىف هتيحالص مدع رابتخالا نم نيبت دق رهاظلا سايقلا نآل امإ : هفلاخم رحخآ
 . ىلا سايقلا ةلعلا هذه بجنوم لمعلا ىمسيو « ىرخأ ةلع نع ثحبيف « تايئرجلا
 لمعلا نآل « صنلا لجأل كري هنإف « صن هضراع دق رهاظلا سايقلا نأل امإو

 فلاخ وأ . عامجإلا فلاخم سايقلا نآل امإو .صن نكي مل اذإ نوكي سايقلا بجومب
 ف !| وأ عامجإلا هيلع دقعنا اع دخؤيو « سايقلا كري هنإف . فرعلا

 روصعلا نمرصع ىف نيدهحملا عامجإ وه مث 3 ةجح هتاذ قوهو : عامجإلا - 5

 هدوجو ىف اوفلتخنا نكلو « ةجح هنأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو . ماكحألا نم مكح ىلع

 مهعامجا ناكمإل ةبادحصلا رصع ريغى دمحأ مامإلا ه ركنأ دقو « ةباحصلا رصع دعي

 .ةباح.صلا رصع دعب ءاهقفلا عامجا نكمالو 3 مهقافتاو

 نآرقلا نم صن هيف دري مل رمأ ىلع نيملسملا لمع نوكي نأ وهو : فرعلا #
 « حرص فرع : نامسق فرعلاو . . ةجح- نوكي هنإف « ةباحصلا لمع وأ ةنسلاو

 ىذلا وه دسافلا فرعلاو « ًاصن فلات ال ىذلا وه حيحصلا فرعلاف « دساف فرعو

 . صنلا ءاروايف ةجح- حرحصلا فرعلاو « هيلإ تفتليال دسافلا فرعلاو :اصن فلاخم

 : ةفينح ىلأ هقفل ةحضارلا ةمسلا

 هتقو ممق دقو « قاوسألا ىف قفصلاب ةرمش اذ ارجات ةقينح وبأ ناك

 ناكو ةيثالثلا ةمسقلا كلت ىف ريك ألا ظحلا هققفلل لعجم و . ةدايعلاو هقفلاوة ةراجقلا نيب

 : نيتمسب ههقف مستا كللذلو ء هسفنل اهمرتح اك « هريغ ىف ةيرحلا م رت ارح الجر



 هم ا "هالاب

 ًارثأتم ههقف ىق ناك هنأ ىف ةحضاو ىهف  ةيراجنلا ةمسلا ىهو  ىلوألا امأ
 ىذلا رجاتلا ريكفت ةزاجتلاب ةلصتملا ةيمالسإلا دوقعلا ف ركفي « ىراجتلا ركفلاي

 : هجابنم نم نيرمأ قف حضاول كلذ نإو
 ىراجتلا فرعلاو « سايقلا هب كري ىعرش لصأك فرعلاب هذخأ : امهدحأ

 . راجتلا سب لماعتلاو 4 ةراجعلل طباض نا ريم

 سايقلا قيبطت ىرب نأ هساسأ ناسحتسالا نأل « نادحتسالاب هذخأ : امهناث
 ُك رثيف ؛ ىراجتلا فرعلا عم وأ ةحاصملا عم قفتت ال ةلماعم وأ حبق ىلإ ًايدؤم ىهقفلا

 ىبملا وأ « ىعرش صن ىلإ اهدر» ىبلا ةحلصملا ىلع ىلا ناسحتسالاب ْثخأيو « سايقلا

 8 سانلا ناب لماعتلاو فرعلا ىلع

 ادمحم مامإلا نأ ىتح « ناسحتسالا باوبأ' ريخت| ىلع ءاهقفلا ردقأ ناك دقلو

 . دحأ ةقحلي ل ««نسحتسأ ه لاق اذاف «سبياقملا ىف هنوعزاني ةفينح ىلأ باعصأ نأ ررقي

 ؛©)ةعيضولاو « ةيلوتلاو ةحارملاو« لسلا- ةيراجتلا دوقعلا ف ةفينح ىأ ءارآ نإو

 . دوقعلا هذه ماكحأ لصف نم لوأ وهو « اهقدأو ءاهقفلا نيب ءارآلا مكحأ تاكرشلاكو

 : ةعبرأ دويقب ةقباسلا ةيراجعتلا دوقعلا ىف هعيرفت ديقي ةفينح ابأ اندجو دقو
 ساسأ نآل « عازن ىلإ ىدؤت ىتلا ةلاهجلا هعم ىفتنت املع لدبلاب لعلا : اهوأ

 نوكتال ىحو «شغ وأ ريرغت ةم نوكيال ىح : نيلدبلاب ماتلا معلا ةعيرشلا ىف دوقعلا

 دق لبقتسملا ف ةريثك تاموصخ عنمم دقعلا ف ةنيبم ةملك نأو « تاموصخللةعيرذ ةمب

 0 . مهبل صفلا ف ءاضقلا رخو « سانلا نيب ةدوملا اهم عاعقنت

 نم عقدي نك « الجعم نوكي نمثلاو « الجؤم نوكي هيف عيبملاو لجاعب لجآ عيب ملسلا )١(
 هيلع ًاقاضم هاركشا ام هريغل رجاتلا يبي نأ ةحيارملاو .. ايرلا كلذب دصقي الأ طرشب هجضن لبق نطقلا

 هعيبي نأ .ةعيضولا وب 6 نمثلا نم هيلع ماق ام لثمب هعيبي نأ ةيلوتلاو « ةسمخ وأ ةئاملا ىف ةرشعك حبرلا

 . 'يرتشا ام لقأي



 كك

 « مالسإلا ىف تافرصتلا ضغبأهعاونأ رئاسب ابرلا-نإف «ايرلا ةبشو ابرلا بنجت : اهمناث
 ثالث نم دشأ ابرلا ىف دحاو مهرد لكأ» : هلو ىتل ء١٠لاق دقف . : اعرحت اهدشأو

 لكف . 004ه ىلوأ رانلاف « مارح نم همحلل تبن ن 4 . لجرلا اهننزي ةينز نيثالثو

 < ةعيرذلل ادس الطاي نوكي ابرلا ةبش هيف نوكي اقع لكي 4 لطاب وهف ابر هيف كّقع

 . لطابلاوب لكؤ 7 نأس انلا لاومأ ىلع ةظفاحمو

 هرقي انف ء صن نوكيال ثرح ةيراجتلا دوقعلا كللت ىف هكح هل فرعلا نأ : ثلاثلا
 . كك ريي فرعلا هرقيال امو « هب ذخخؤي فرعلا

 ىف الصأ ةنامألا تناك نلف : ةنامألا « ةيراجتتلا دوقعلا هذه ىف لصألا : عبارلا
 اهلسأ امجنا وأو و ةيل اوت 17 ةحلا ارم ع .لامعألا لكافلا 5 ةيمالسإلا د ! دوقعلا لك

 . ةمهنلاو نايللا نع اهتايص بجيف
 دوقعلا كف ةفيئح ىلأ نع ترثأ ىلا ةيهقفلا عورفلا لك ى ةتباث لوصأ هذه

 34 قاوسألا ىف هتريخ عم قفتتو : هجرغو ةينيدلا هتبعزن عم قفتت ىهو 4 ةيراجتلا

 . هجابسم ىف اهمسر ىلا ةماعلا هلوصأ عم قفتتو

 : رخلا هيققفلا

 ىف هنع هللا ىضر ناك دقف ةيصخشلا هب رحاب مسقي. ةفينحم ىبأ هقف ْنِإ انلق -

 « القاع ماد ام هتافرصت ىف ناسنإلا ةدارإ مرتي نأ ىلع صرحلا لك ًاصيرح ههقف

 للولالو «ةعامجلل سيلف ..هبةصاخلا لقاعلا تافرصت لخدتي نأ دحأل حمسإل وهف

 كبتي مل صخشلا ماخ ام « ةصاخلا داحالا نوئش ىف لخدتي نأ اهلثع ىذلا رعألا
 لمحلال ؛ ماظنلا ظفالس لعخدتلل ةيجوم ةينيدلا ةبسكلسا ذقنيح نوكت ذإ ؛ ىبد نمأ ةم رح

 ٠١ صاخب ريبذتب هلا ريدي وأ نيعم ماظن ىلع ةصاحلا هتايح َّق شيعي نأ ىلع صخشلا

 ى نيمسق مسقنت « تاراضملا تاوذ ممألل ةثيدحلاو ةعدقلا مظنلا دحن دقلو

 . سانلا حالصإ

 ٠ صخشلا :تافرصت نوكت ذإ « ةيعامجلا ةعزّلا هيف تبلغت هاجتا : لوألا مسقلا

 . 1١ نص ء درع ب طوسبلا (0)



 "هوه

 ق نآلا هارن اذهو « ةلودلا تفارشإ تحن وأ. برق نع ةعامجلاب لصتي ام لك“ ىف

 . تبننا مظن ىف هانيأرو « ةمئاقلا مظنلا ضعب

 هيجوتلاوبيذبلا لئاسوب اهبجوتو « ةيناسنإلا ةدارإلا ةيمئت ماظن : رخآلا ماظنلاو

 ةينيدو ةيقلخ مئاكشب تديق دقو « ةباقر ريغ نم اه.راغ ىلع اهليح كرت مث « زيبا وحن

 . داسفلا نه اهدعبتو « رورشلا نم اهمصعت

 ىلع ةيالولا عنم ىف كلذ ادب دقو . . ىناثلا ماظنلا ىلإ ليم ناكةفينح ابأ نإو

 « نيدملا ىلعو «ةلفغلا ىذو هيفسلا ىلع رجحلا عنم قو ؛ جاوزلل ةبسنلاب ةلقاعلا ةذلابلا

 دودح ف فرصتي نأ كلاملل هتحابإو « كالاملا ةيرحلا ًادييقت هرابتعاب فقولا عمي 3

 : ةملكب روءألا هذه.نم دخاو لك ىلإ رشنلؤ : كلم ام دح زواجتيال مادام هكلم

 ش : امسفن جوزت ةلقاعلا ةأرملا

 نمي جاوزلا ىلع دحأ اهرمي ال ةرحلا_ةغلابلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا -- 1
 ةغلاب ولو -- ركيلا رابجإ ىلولل زاجنأ هنأ نم ىعفاشلا نع ىور ام الإ « هديرت ال

 . ثاذ ىلع دحأ هقفاوي مل نكلو ؛ جاوزلا ىلع  ةلقاع

 دق « هديرت ال نم جاوز ىلع ةلقاعلا ةغلابلا رابجإ مدع ىلع ءاهقفلا قافتا | عمو

 ًاضيأ ىهو © جاوزلا ىلع اهمخريال اماو نأ نوري مهف . . ةنيلح ىلأ عم اوفلتخا

 لب « جاوزلا دقع ءاشنإل خلصتال امترابع نأو « هتدارإ ريغ نم جوت نأ عيطتست

 . دقعلا ةغيص ىلوتي ىذلا وهو « رايتخالا ىف الو كرتشي

 درفناو « نيعمجأ مهفلاخم رخلا ةفينح ابأ نكلو « ءاهقفلا روهمج ةررقام اذه
 « هقفاو هنأ هذيمات فسوي ىنأ نع ىورو . ىأرلا كاذب ءاهقفلا نب نم هللا همحرب

 . هخيش كرتو « روهمجلا ىلإ مهفتا هنأ ذيملتلا اذه نع ىرخألا ةياورلا نكلو

 . ةيصخشلا ةيرحال هريدقت ىلع لياد 0 .اذهم ةفينح ىلأ دا رفنا نإو

 اذإو « هتحلصمل الإ تيثتال لقاعلا رملا ىلع ةيالولا نأ ردقي الذ ىف وهو

 ةيردلا كييقت نآل كلذو « ةيالولا هذه ضرفتال 0 دييقتب ةحلصملا هلله كتاف

 . دشأ ررض عفدل الإ ديقت نأ حصي الف ؛« ررض

 اهل تبثت نأ بجم ناكف « ةلماك اهلتبنت ةيلاملا ةيالولا نإ : لوقي ةفينح ابأ نإ مث
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 * جاوزلا ىف ىففلاو ةاتفلا نيب ةاواسملا ررقي هنإ مث . جيوزلا ةيالو“اضيأ ةلماك

 + جاوزلا نأش ىف ةلماكلا ةيالولا ًاضيأ اهلف « جاوزلا نأش ىف ةلماكلا ةيالولا هلأ امكف

 هتءاسأ اذإو « رايتخالا ءىست دق ةأرملا نأ اذه عم ظحالي ةفينح ابأ نكلو

 4 ءاهقفلا هظحال ام اذهو ٠٠٠ اهبترسأ قحاب راعل ًابس نوكي كلذ نإف « رايتخالا

 ةرابعب وأ « راعلا ثاذ ةفينحم وبأ عندي فيكو . اهلو ةقفاومم الإ جاوزلا نم اهوعنف

 اهبطعي ىدذلا تقولا ىف ةرسألل طاتحم ةفينح ابأ نإ ؟ هعوقو عنل طاتح فيك قدأ

 «تراتخا اذإو ءاهترسأ ءقاكي ءفكب اهجاوز نروكي نأ ط ريشي وهف : ةيرحلا هيف

  ادساف دقعلان وكينأ هنع . لاوقألا حصأت« اهلو هنع ىضري نأ ريغ نم ءفك ريش

 ةيرحلا نوعنمم مهروهمج نأ هتصالخ اذه ى ءاهقفلا نيبو هنيب فالحل نإو

 ةيرحلا ديبقت نأ ىريف ةفينح وبأ امأ . راعلا بلجي امو « رايتخالا ءوس عقي نأ ةيشخ

 «نوكي نأ لمتح رمل ًاطايتحا ًاديدش ًاررض اهب لن نأ حصيالو ءديدش ررض هتاذ

 < دقعلا دسف العف رايتخالا تءاسأ نإف « ةيرحلا قلطي هنإ لب . . . نوكي الأ لمتحو

 . اعم ءايلوأللو ةيرحلل طاتحا دق نوكي كلذبو

 : لقاع ىلغ رجح ال

 هنأ ىري هنأل « ةلفغلا ىذ ىلع الو « هيفسلا ىلع ةفينح وبأ ر رجس ال سا 14

 .ةيناسنإلا دح غلب دق ل هيفس ريغ مأ ًابفس ناكأ ءاوس ب دلقاع هغولبي صخشلا

 .نأ دحأل سيل « ةلفغ هلالغتسا نسحب ال وأ « اهفس هلام رذبي ناك نمف ... ةلقتسملا

 ررضال مادام هلام ىف نأشلا بحاص وهو « لبس هيلع دحأأل سيل هنأل هيلع رجح

 رجلا نأ ذإ « هلام ةرادإ نم عنمبو هيلع رجحم نأ ىف ةحلص.٠الو < دحأ ىلع هنم

 هناسنإلا اهقحتسي ىلا ةيناسنإلا ةماركلا نمف . هتماركل ءاذيإو « هتيمدال رادهإ هيلع

 ,نم رملا لاني نأو « اهكلمم ىلا هلاومأ ةرادإ ىف القتسم نوكي نأ هتيناسنإ ىضعقم

 ىف رجحلا نأ رحلا مامإلا ررقيو . ةئيسلا هتافرصت ةبغم لانيو « ةنسحلا هتافرصت

 . هتدارإ رادهإ نم رحلل ملآ ءىشاال ذإ ... هلام عايض ىذأ هلدعي ال ىذأ هتاذ

 ,ىوذ وأ ءاهفسلا ىلع رجحلا ىف ةعامجلا ةحلص» نأ لوقي نأ دحأل حصي الو

 4 افالم نسل ىلا ىديألا ىلإ لاومألا لقتنت نأةعامجلا ةحاصم نأل ءءالقعلا ةلفخلا

 . اهسارحلا مهريغ ماقيو « املع مايقلا نونسحم ال نم ٍةمف ىلع ىبت نأ لدب
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 ٠ ةلماعلا ىديألا ىلإ ةلماحللا ىدبألا نم لاومألا لقتنت نأ ةعامجلا ةدلصم نم نأ ذِإ

 عيطتست ىرخأ لي هققلتل ك رييلف ؛ هكاسمإ مطتست ملو ءانعر لي ىلإ لاملا لصو اذإو

 . هلالغتساو هيلع ةظفاحملا

 ةسماخللا علب لجر ىللع رجحأ نأ ىحتسأل ىنإ : لوقي ةفينح وبأ ناك دقو

 ناسنإلا نأشولعو « ةيرحلاو ةيناسنإلل هما ريحا رادقم ىلع ليلد كللذ نإو .نيرشعلاو

 . هنع ىضرو ىلاعت هللا همحر ءهرظن ىف

 هفسا رجح ىوعد تعفرام هنأىرصملا ءاضقلا ق ىرجت ىلا براجتتلا تتبثأ دقو

 لعف عنمو « ىذألا ام داري ناكامنإ ... لالابحاص ةحلص. اهم ديرأو « ةلفغلا وأ

 ضعب دنع رجحلا ناكامو « نيثراولا ضعب نه ةرثألا الع ثعابلا ناكو « رعخلا

 ٠ ةايحلا ديق ىلع لالا بحاصو لاملا ىف مل قحال هنأل « نيئراولا ةيامح- ءاهقفلا

 : هكلم ف فرصتلا نم كلام عنمالو 2 نيدم ىلع رجحن ال

 « نيدملا ىلع رجح ال « ةلفغ ىذ الو هيفس لع رجال ةفينحابأ نأ اك -

ريم نكلو , هلامل ةقرغتسم هنويد تناكولو « هلام ى فرصتلا نم هعنمبالو
 ىلع نيددملا 

 دجاولا 'ىل :٠ لوي هالي ىنلاو ... ملاظ هنأآل ىندبلا هاركإلابو سبحلابو ةمزالملاب ءادألا

 ءاهققلا روهمج-و . هلوق ءاضمإو فرصتلا ىف هتدارإ لمبمال هنكلو « هباقع لم لظ

 هل لحالف « هلام ىف همالك رادهإ اهعم نوررقيو « ةينديلا تايوقعلا هذه نوررقي

 , هلام نيدلا قرغتسي ملولو «هنع اريج هلام عابيو « هئيد قوي ىح كلمتايف فرصتلا

 .. هلام هريغ لوق ذيفنتو« هتدارإ لامهإ نب ههقف ىف زجاديف ةفينح وبأ امأ

 ةيرح تناك ةيكللا تناك ثيحف « نامزالع ايم ةيرخلاو ةيكلملا نأ ىري هنآل

 ىلع ًامتاد ةيرهلا بناج بلغب ةيرحلا مامأو . نيمزالتملا نيب لصفي الف « فرصتلا

 . هاوس بناج ىأ

 ءاضقلل زيحيال « كلملا ق فرصتلا ةيرح ةيامح ليبس ىف « ةفينح وبأو - 6

 هريغل ىذأ هكلم لخخاد ىف هفرصت ىلع بت رت اذإ كلاملا ةيرح دييقت ىف لمضدتي نأ

 .:ءاشملا ىلإ قىدؤي ءاضقلا لخشدت نأل همث طظقيتسملا ىبيدلا رمضلل كالذ كريو

 دجوي ال ىيدلا عزاولا فعض ناك اذإو . ىيدلا عزاولا فاعضإو ةموصنللاو



 ا

 هنأب راج لكراعشإ نأو ءءادتعالا عنمو عطقل فاك هدحو وه اًميِب « هءانغ ىنغي ام

 « هماكحأب مزلي اءاضقلا لخدت عاج اذإو 4 ردا ىلإ هعقلب لق ةكر اشم هراج عم هتحلص هةحلصم

 53 را ها نؤاعتلا لدب عازنلا نوكيو . ةكرشملا ةحلصملاب ساسحإلا ئمض

 ءاضقلا نع « نيدلاب ةديقملا ةعاستملا ةيرخلا ًامئاد سائلا لماعت ىف رثؤي ةفينح ابأ نإو

 . حماستلا ىئاعمل عطاقلا ديقملا مزلملا

 هراد ىف ًارثب رفح هراج نأ هيلإ وكشي ةفينح ىلأ ىلإ ءاج الجار نأ ىوري
 « كراج ثدح : هل لاقف ٠ رادجلا ىف رثؤي دق رئبلا رارمتسا نأو « هرادج راوجم
 . لعقف « هرْثب لباقم ق ةعولاب كراد ى رفحا : لاقف « ًالاظ عنتماو هتثدح : لاف

 هتراشإ تنمضت اذكهو ... اهحاص اهسيكف « ريبلا ىلإ رذقلا ةعولابلا ءام عفدناف

 . نواعتلا ىنعمب راخلا راعشإ

 « مزال هنأ ىلع فقولا زجي مل كلملا ىف فرصتلا ةيرح ليبس ىف ةفينح ايأ نإو

 وه ذإ « هكلم قف فرصتلا ىلع رداق ريغ ثالالا نوكي نأ هرظن ف ىضتقي هموزل نآل

 نأ روصتي الو « فرصتلا كللع ال ًاكلاع روصتي ال وهف ... هيف فرصتلا نم هعنع

 ةئيش فرعيالو « الام ريغ ىلإ جرخت اهنأل « فقاولا كلم نع نيعلا جرخم ' فقولا
 ه رتعب هلل اكلم ريصي هنأ نم لاقي امو . كوامم ريغ بلقني م « ثكلملا هيلع ىرج

 3 ء ىش لك ىلع هناطاس مكحم ىلاعت هلل كله ءىش لك نأل اهل ىدؤمال ًاظافلأ ةفينح ويأ

 هيلإ ىلاعت فاضأو « ىلاعت هلل صلاخ هنأأل « دجااسملا ق الإ فقولا روصتي مَلو

 . هريغ نود ىلاعتو هناحبس هللاب صاصتخا هلف « هكلم

 ةفينح ىأ بهذم لقن

 هتلاسرك « هيلإ تبسن ةريغص لئاسر.الإ « ًاباتك ةفينح وبأ. فلؤي مل - 5
 ماع قوتملا ىببلا .نامع ىلإ هتلاسرو « ملعتملاو ملاعلا هتلاسركو « ركألا هقفلا ةامسملا
 . ظعاوملا وأ مالكلا مع ف اهلك لئاسرلا هذهو . ةيردقلا ىلع درلا ىف هتلاسرو ءهاال

 . اهاور ىلا

 ناذيملت ٠ هئارآو قارعلا هيفف راثآ ظفحم وماق ن هيلا كذيمالتلا ءالؤم صمخأ و
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 « امهنب## لوطو امهم زالتل نييحاصلا ماي ىالسإلا هقفلا خيرات ىق ايمس ناليلج-

 : اههو «"امهخيش اهأشنأ ىلا ةيهقفلا ةسردملا ىلع امهمايقو

 هدلول فسوي ىأب ىكي ىذلاو 4 ايسن ىراصنألا بيبح“ نب مهاربإ نب بوقعي

 ىلا 'بتكلا ن نم قيام فسوي نآلو ٠ اماع "؟ ةفينح ىلأ دعب شاع دقو « فسوي

 : هتاياورو ةفينح- ىنأ ءارآ اف تنود

 كالذ دعبو « ةفينح ىلأ نع هيبأ نع فسوي هاور دقو : راثآلا باتك -ذ١

 وهو : هتياور ةفينحوبأ ىيفتري ىذلا ىعباتلا وأ ىناحصلا وأ لوسرلا ىلإ دنسلا لصتن

 هءاقم نيت ىهو « 'ةفينح ىلأ طابنتسا اهلع ماق ىلا ةيهقنلا ةعومجملا ىلع لمتشي
 . داهتجالاو طابنتسالا ىف

 ةفينح ىلأ نعب فالحلا عنضاوم هيف عمج باتك وهو : ليل ىنأ نبا فالتخأ ن ؟
 ىور ىذلاو . ةفينح ىلأ ءارآل راصتنا هيفو . ما 4/6ماع قوتملا ىليل ىنأ نبا ىضاقلا

 . قابيشلا نسا نب دم# هيحاص وه فسوب ىلأ نع باتكلا

 ىعازوألا فالتخا .هيف نيب دق مق باتك وهو : ىعازوألا ريس ىلع درلا
 رصتنا دقو . . داهجللا ىف عيتي امو« برمملا لاح ىف يضريغو نيلمملا ني تاقالعا

 . نيقارعلا ءارآل هيف

 اتباث اررقم اماظن فسوي وبأ هيف عضو ىذلا ميقلا رثألا وهو : جارخلا باتك .- 5

 هرظن ةهجو نسو ,هخءيش هيف طلاختام امف ركذي ناك دقو . ةيمالسإلا ةلودلا ةيلالل

 قفتم هنأ ضرفي افالخخ هيف رك لي ملامو «هخييش ءارآ نع قيقد عافدو ةنامأو صالخإب

 «19 ماع دلو دق وهو «ىنابيشلا نسا نيدمحم وهف« ىناثلا ذيملتلا امأ - 17
 فسويىبأ ىلع مثأ هنكلو؛ ةليوط ةدم ةفينح ىنأس رد يف سلجي ىل وهف . 184ماع قوتو

 ئوهقف نيودت لوأ هنيودت ناكو « قارعلا هقفلا ظفاح لدعيو « ةفيلح ىأ عم هأبليابع

 جارخإ ىلع ٍفسوي وبأ ىلاثلا هذاتسأ هنواع دقو . هقفلا نم نيعم عون تاتشأل عماجم

 ىنحلا هقفلا ىف لوألا عجرلا ربتعي ىذلا نكلو « ةريثك ىهو «ةيهقفلا ةعومحجما ثالث

 ىعماقتس بتكم
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 هباتكو ؛ ريغصلا عماجلا باتكو « تادايزلا باتكو « طوسيملا وأ لصأللا باتك

 هبتكلا هذه ضعبو « ريبكلا ريسلا باتكو « ريغصلا ريسلا باتكو « ريبكلا عمادللا

 ريبكلاب فصوام نإ اولاق دقو . هعجاري مل اهضعبو « فسوي وبأ هذاتسأ هعم اهعجار

 . فسوب ىلأ ىلع هض رع ريغصااي فصوامو ( هتياورو هعمجي درفنا

 ابلع حجريالو « اهفامم دخخؤت ىهو .؛ ةياورإا رهاظ ىمست هت ةتسلا بتكلا هذهو

 « بتكلا هذه غلبم ناغابي نا رخخآ ناياتك اذه عم هلو . صاخش حييج- رب الإ اه ريغ

 هباتك عم قالتي ريخألاو 6 راثآلا باتكو « ةنيدملا لهأ ىلع درلا باتك : انهو

 هاور ةنيدملا لدأ ىلع درلا باتكو . ٌأريثك هنع ىوري وهو ؛ شسوي ىأل راثبآلا

 «بتكلا هذه هتغلبام لقنلا ةقث نم غلبت مل هيلإ تبسن ىرخأ بتك دمحم مامإللو

 ةدايزو 2 تايقرلاو« تاينئاجء ريطاو 4 تاينوراملاو 3 تايناسيكلا : ىه بتكلا هذهو

 .ةرهاظ تاياورب دمحم نع ورت مل اهنأل «ةياورلاة رهاظ ريغ بتكلاهذه لاقيو « تادايزلا

 7 هعويذو ىنحلا بهذملا ومع

 هومن لءاوع تناكو « اهيظع اومن جيرختلاو طابتتسالاب قنحلا بهذملا امت

 رومأ ةثالث ىلإ عجرت
 ْماق ىلا سنمألا نايبو « هئارآ رشنب مهتيانعو « ةفينح ىبأ ذيمالت ةرثك : اهلوأ

 ق هليلد نايبب اونعو « رثكلا ىف هوقفاوو ليلقلا ى هوفلاخ. دقو. « ههقف اهلع

 . اعم فالخلاو قاقولا

 عيرفتلا اهبلع ماق ىلا ةسيقألا نايبو « هئار 5 ىلع عيرفتلا نم او ركأ دقو

 « ماكحاألا للع طاينتساب تينع ىرخأ ةفئاط هذيمالت دعب ءاج هنأ : اهناثو
 ماكحألا للع اوطينتسا نأ دعب مناد ءروصغعلا ىف عئاقولا نم دجيام ىلع اهقيبطتو

 « 'ةلماش ةماع دغاوق ى ةسناجتملا لئاسملا اوعمجب بهذملا عورف اهلع تماق ىلا

 هتاتشأ عمجت ىلا ةماعلا تايرظنلاو دعاوقلا .عضوو . عيرفتلا بهاذملا ىف عمتجاق

 .'هلايلك ىلإ هجوتو

 ثادحأ اهف دلوتتو « ةفلتحم فارعأ تاذ «ةرشثك نطاوم ىف هراشتنا : اهناثو
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 « ىمسرلا ةيسابعلا ةلودلا بهذم ريتعي نأك هنأل كلذو « ةرثك تاجيرخت ىضتقت

 كاذو « ةيمالسإلا دالبلا ىحاون ىف قبطي ةةنبس :ةثامسخ نم رثكأ اذه ثكمف
 ىف هحارتقاي الإ نونيعي ةاضقلا ناكامو « دادغبل ايضاق فسوي ابأ نيع ديشرلا نأل
 . عاذو مع كلذبو « قارعلا بهذملا قتتعي نم الإ نيعيال ناكف ملاقألا لك

 طابنتسالا لوصأ نم نأ ًاصوصخخو بيرالب طابنتسالا ىمنت ةفلتخملا فارعألا نإو

 . سايقلاب طابنتسالا نوكي امدنعو « صنلا عضوم ريغ ف فرعلا ىنحلا بهذملا ىف
 : ىنحلا بهذملا ايف عاذ ىثلا دالبلا
 ناكو « هيف ناطلس ةيسايعلا ةلودلل ناك دلب لك ىف ىتحلا بهذملا رشتنا - 4

 ضعبو « بعشلا نيب هيف لغلغت دالبلا ىفعب نأ ريغ « اهلاطلس فخ الك هناطلس فخم

 ناكف ... تادابعلا ف بعشلا نيب دوسي نأ ريغ نم ىمسرلا بهذملا هيف ناك البلا
 عم ناكو « ىمسرلا بهذملا قرشملا ىف تحتف ىلا دالبلاو رهْلا ءارو امو قارعلا ىف.

 ئعفاشلا بهذملا رهنلا ءار امو ناتسكرلا دالب ىف هعزان نإو « ًايبعش ًابهذم كلذ

 مث ال11 تناكو « ةيفنحلاو ةيعفاشلا نب ىرجن تارظانملا تناك . بعشلا طسو ىف

 ةرمتسملا ةيهقفلا تارظانملا نمو . ءازعلا ىه تناكف « ةيهقفلا تارظانملاب ايت

 . ةوادع اهلع دلوتت ملو « ملع اهنع دلوتف « ةفلتخما ةلدآلا تدلوت

 قى دوسي ىنحلا بهذملا دجم قرشملا نادلب نم هءاروامو قارعلا انكرت اذإو

 ىعفاشلا بهذملاو ىكلاملا بهذملا دجو رصم ىلإ ءاج اذإ ىتح « ةموكحو آبعش ماشلا
 « كلام مامإلا ليمالت نم نيريثك ةماقإل لوألا : ىرصملا بعشلا ىف ناطلسلا ناعزانتي

 ءءالجأءاملع نيبهذملل ناكو «ابم هنفدو « هتايح رخخآ ىف رصمب ىعفاشلا ةماقإل ىناثلاو

 ىتح « ىبعش ناطلس هل نكي مل هنكلو « ىمسر ناطلس هل ناك قنا بهذملا ءاج املف
 « ىنامإلا ىعيشلا بهذملا هلحم تلحأو « ناطلسلا كلذ تلازأف ةيمطافلا ةلودلا تءاج

 «ديهشلا نيدلا رون ءاجب ىتح « ىعفاشلا بهذملا ذوفن اووق نويبويألا مهلحم لح اذإ ىتح

 كيلاملا ةلود تءاج الو « سرادملا هل أشنأو « بعشلا ىف ىتحلا بهذملا رشن دارأف

 بعهذملا ىلإ داعأن « ىلع دمحم ىلإ رمألا لآ ىتح « ةعبرألا بهاذملاب ءاضقلا تلعج

 ' . . ادرفنم ةيمسرلا هتفص ىننحلا

 « تارفلا نب دسأ دهع ىالإ برغملا ىلإ رصم دالب ىثحلا بهذملا زواجتي مو
 بهذملا درفناو .« ناطلس تاذ تناك ةبلاغألا ةلود|تأل « آريصق انمز كلذ ناكو

 : سلدنألاو برغملا ىف ذوفنلاب ىكلاملا



 ا لا

 نسنأ نب كلام مامالا
 م( مه 8 هو

 هلوح ابف فتلي « قارعلاب ةفوكلا دجسم ىف ةقلخ ةقينح ىأل ناك - ٠

 هيقف مدقأ هلعاو « اهطبنتسا ىلا عورفلاو هجابنم فالخألا لإ اولقن يذلا ةذيمالث
 هي فحب رخخآ ماهإ اهدقعي ىرخأ ةقلح ةئيدملاب ناكو « ههقذ لايجألا ىلإ هذيمالت لقن

 .هللا لوسر دجسسم ىف هتقلح نوكت نأ راتخا دقو ءهقفلا بالطو ثيدحلا بالط ابق

 هيف لصفيل باطتللا نب رمع نينمؤملا ريمأ هيف سلجي ناك ئذلا سلخملا راتخخاو « ع

 هللا لوسر دجسم ىلإ لخادلا ناكف . . ةلودلا نوئش هيف ريديو ١ نيملسملا نوكش

 الاوط «ء هجولا رقشأ « ةيحللا نونسم ًاخءيش دجب ىاثلا نرقلا نم ىفاثلا فصنلا ف

 مامإ ره مكلذ «© هتباهم نم فرطلا نوضغي هب نوفح نمو + ةياهمو تمم هيف

 . هنع هللا ىضر سنأ نب كثالام ةرجملا راد

 : هتأشنو هيسنو ةدلوم

 نيوبأ نم ةنيدملاب دلو دقو « مه 147 ماع دلو هنأ ىلع ثاياورلا حسرأ - ٠٠١

 هةعمأو ؛ حبصأ ىذ ةليبق ىه « ةينع ةليبق ىلإ ىهذي هوبأف ةينع لئابق نم نييبرع

 ةيلاعلا اهمساو « دزألا ةليبق ىلإ ىبنتت همأو' « ىحبصألا رماع نأ نب كلام نب سنأ

 . ةيدزألا كايرش تب

 اهذحناف « نملا ةالو ضعب نم ًاملظتم اهءاج امدنع ةئيدملاب كلام دج- لزن دقو

 نوكي نأ ىلع مهدقاع مث «نييشرقلا ةرم نب مت ىب ىلإ رهصأ دقو . ًاماقمو ًارقتسم

 نو ريثك فرصنا « ةنيدملا ىلإ لقتنا نأ دعب ك كلاه تيب نأو . ميبلع هترصنو مل هؤالو

 رابك نم كلام دجن ناكو « « مهواتفو ةباحصلا راثآو ثيدحلا ةياورو ملعلا ىلإ هنم

 ةشئاعو هللا ديبع نب ةحئاطو نافع ني تاهعو باطلا نيرمح نع ىورو « نيعباتلا

 عفانو « ةرجهلا راد مامإ وبأ سنأ مهنمو 2 هونب الام نع ىور دقو , نينمؤملا م 0

 خويش نم دع كلذلو « ةياورلاب ةيانع مه رثكأ اذه ليهسوبأ ناكو « ليهس ىأب ى كلل

 رجح نبال ىرابلا حتف يف ءاج دقو . نسلا ىف هل ابراقم ناك نإو «ىرهرلا بابشنيإ

 نم وهو . رفعج نب ليعامإ خيش رماع ىنلأ نب سنأ ىلأ نب عفان لوس وبأ و هصن ام



 دل ا””"مالا

 ةافولا ف ليهس وبأ رخأت دقو . ىرهزلا ةذمالت هكردأ ثيحم ىرهزلا خويش راغص

 . (١)؛ ىرهزلا نع
 مل هوبأ ناك نإو - ثيدحلا ةياورو معلا ىلإ هجتي ناك تيب ىف نذإ انمامإ أشن

 ى هجتي نأ ًابيرغ نكي ملف ليبس ىأ همع وأش الو « ةياورلا ق هدج- وأش غاي

 «هيلإ وبصي رماد هجنا لب ءاهف رحم ةفرح ىلإ هجتي ملف « ةياورلاو ملعلا ىلإ هتأشن لوأ

 نم ءاملعلل ًامزالم ناك « ريضنلا همسا لبق نم ثيدحلا بلط هل أ ناك ثاذكو

 < هيخأ ةروصل رضنلا ىخأب فرعي ناك ةياورلا ىلإ كللام هنا الو . مهنع ذخأي نيعباتلا

 .٠ كلام وتخأ هنأب رضنلا ركذ راصو ءهيخأ نم ربشأ راص هخويش .نمب هرمأ عاذ املف

 معلا ىلإ هاجنالاب هيلإ زعوؤت « ةصاخلا ةئيبلا عمم © ةماعلا ةكيبلا تناك دلو

 نطومو ؛ هيلإ رجاه ىذلا هرجاهمو ل لوسرلا ةئيدم ةئب تناك دقف . هبلطو

 دهع ف مالسإلا ةبصقو « لوألا ىتالسإلا مكحلا دقعمو « رونلا ثعبمو « عرشلا

 ةيمالسإلا ءارقلا هيف تقتفتا ىذلا دهعلا وه رمح دهع ناكو .٠ ناهعو رمخو ركب ىلأ

 تاراضحلاو تايندملل حاصت ًاماكحأ مثلَ لوسرلاو م.ركلا نآرقلا ىده نم طينتست

 . هناطلسي مالسإلا اهلظأ ىلا

 ناكو . ءاملعلا عجبرمو ةعيرشلا لئوم ىومألا دهعلا ىف ةنيدملا ترمتسا دقو
 : امهلإ بتكف « ناورم نب كلملا دبع نمو ريبزلا نب هللادبع نم راشتسي رمع نب هللادبع

 نب رمع ناك دقو . « ةنسلاو ةرجهلا رادب اكيلعف ةروشملا ناديرت انك نإ و

 ىضم امع مهلأسي ةنيدملا لهأ ىلإ بتكيو « نئسلا مهملعي راصءألا إب تكي زيزعلا ديع

 . مهدنع اب اع لمعيو

 ههجءوت ىلا ةصاخلا هتثيب لظو اهلظ ىو « كلام ةأشن تقو ةنيدملا ىه هذهو '

 . ةرجهلا راد مامإ أشن معلا ىلإ

 : ملعلا هبلط

 نأ هلهأ ىلع حرقا دقو . هظفحف مركلا نآرقلا ظفح» ىلإ كالام همنا ١9

 اوباجأ دقو .٠ هسرديو معلا بتكيل 4 لبق نم هيحنأو همعك « ءاملعلا سلاجم رضحم

 . 8٠١ نص 4 ج : ى راخبلا حيحص حرش « ىرابلا حتف (1)
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 « معلا بتكيل بهذي نأ ديري هنأ همأل ركذ ذإ « همأ ةيانع مدشأ تناكو © هيلط

 فتكت مل لب ... « بتكاف نآلا بهذا و : هل تلاق مث «هتممعو بايثلا نسحأ هتسبلأف

 : هل لوقت تناك دقف « ءاملعلا نع هذخأي ام هل راتخمت تناكف « هرهظع ةيانعلاب

 ' نيب ىأر لاب رهشا هيقف اذه ةعيبرو . « هبدأ لبق هملع.نم ملعتف ةعيبر ىلإ بهذا و

 هقف هنع لخأف « ىأرلا ةعيبر ىلإ سلج. همأ نم ضيرحتلا اذهو « ةئيدملا لهأ

 : هيرصاعم ضعب لاق دقل ىتح « هتقاط ردق ىلع ب ريغص ثدح. وهو -- ىأرلا

 : . (١)؛ فنش هنذأ ىفو ةعيبر ةقلح ىف اكلام تيأرو

 راجشألا نيب لقتنت رطلاك « ءاملعلا سلاجم ى لقنتي كاذ دعب نم ذدخأ دقلو +١

 نم لضفب هصخم خيش نه دبال نكلو .اهرمث نم راتخت ام ةرجش لك نع ذحنأت

 نبا وهو « خيشلا كلذ راتخنا دقو .ادشرمو ًايداهو ًافقوم هنم لعجمو « ةمزالملا

 ٠ هملعل ًاردقم « هل ًابغ « هخيشب ابجعم باشلا ذيملتلا ناك دّقلو « همزالف « زهره

 هثبأ م ملع ىف ةنس ةرشع ثالث زمره نبا تسلاج و : هخيش ىف هنع هللا ىضر لاقو

 فلتخا امبو « ءاوهألا لهأ ىلع درلاب سانلارلعأ نم ناكو » : لاق . « سانلا نم دحأل

 تعمس و : كلذ ىف لاق دقلو « هتمكمم ذخأيو « هيدأب بدأتي ناكو « سانلا هيف

 نوكي ىبح ؛ « ىردأ ال لوق هءاسلجا ثروي نأ ملاعلل ىغبني م : لوقي زمره نبا

 «ىردأ الو : لاق ؛ىردي ال امع مدحأ لئس اذإف . هيلإنوعزفي مهسديأ ىف الصمأ كلذ

 ٠ « ىردأ ال هنع لأسي ام رثكأ ق لوقي كلام ناكد : ( كلام ذيملت ) بهو نبا لاق

 « زمره نب نمحرلا دبع وه رئأتلا كلذ كالام مامإلا هب رثأت ىذلا زمره نباو
 2 ةريره ىلأنع ىور «ٌايعبات ًاثدحم ًاثراق ناكو « نييمشاهلل يلوم تاك... جرعألا هبعلو

 قلدنو دانزا وبأو ىرهزلا هنع ىورو .نايفس ىلأ نب ةرواعمو « ىردخلا ديعس ىأو

 . ةرجهلل 117 ماع ىوت دقو « ريثك

 : ملعلا بلط ق هدج

 دهجلا لّدبو «هلاجر لك نمو «هيحاون لك نم ملعلا بلط ق كالام دجج هع

 3 ةقشم لك هليبس قف لمحتي ناكف ... سفن وأ لام ىف اعسو رخخدي ملو 2 هياط ف

 ةدح لمحتي ناكو. هبلط ىف رمتسيل هتيب فقس عيبي ناك ىح ء كلعام ىصقأ لذبيو

 . روكذلا لافطألل نذألا ىلعأ ىف قلمي ١ع فنشلا ()
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 تنك'» : هنع هللا ىضر لاق دقلو . درعيلا رقو « رحلا ريجه ىف مهلإ بهذيو « خورشلا

 اذإف « هجو رخ نيحتأ « سمش نم ةرجش ىلظت امو « راها فصن ًاعفان ىآ

 اذإ ىح « هعدأو هيلع ملسأف هل ضرعتأ مث 2 هرأ قأك ةعاس هعدأ جرش

 . "0,ةدح هيف ناكو « ىنبيجيف « اذكو اذك ىف رمع نبا لاقفيك : هل لوقأ لخد

 لمعو مثل ىنلا نع هتياورو هملع لقانو 3 رمخ نب هللا دبع ىلوم وه اذه عفانو

 . امنع هللا ىضر رمع ننمؤملا ريمأ قورافلا هابأ ًاصوصختو « ةبادصلا

 « خيشلا ةدح قوتي 5 « رجطلا رح لع ريصي تاك فيك اذه نم ىرنو

 لاقثإلا بنجتي ناك ف يكو « رمع نب هللا دبع ملع هنع ذنأي ىح « ريصلاب لياحتيف

 « هايح هيقل اذِإف « ليوطلا دمألا هرظتنيف « بلطلا ةجامل نم لمع ال ىّتح « هيلع

 . لأس مث ؛ تكس مث

 ديعس لع لمح ناك دقف ؛ ىرهزلا باهش نبا نع ذخأي نأ ىلع ًاصيرح ناكو

 عفان ءاملل ليباحتي ناك 53 « هئاملل لياحتي ناكو . نيعباتلا نم ريثكو بيسملا نبا

 « ءوده ى هؤاَقل نوكيا بابش نبا ءاَمل ى هلياحت ناكو « رمع نب هللا دبع ىلوم

 . ةعاول ًابخنص عمسيال ثيحءىداه وج ىف ىبتلا نوكيل « هغارف عقوتي ثيح هيلإ بهذيف

 « باهش نبا هيف ولخم موي اذه تلقف ديعلا تدبش» : لاق هنأ كلام نع ىور دقو

 نم ىرظنا : هتيراخل لوقي هتعمس « هياب ىلع تسلج- ىح ىلصملا نم تفرصناف

 « ةيلخدأ : لاقف « كلام رقشألا كالوم : لوقت اهتعمسف ء ترظنف « بابلاب

 ؟تلكأ له : لاق . ال : تلق . كلزئم ىلإ دعب تفرصنا كارأام : لاقف « تلخدف

 .ىدحن : تلق ؟ ديرتامف : لاق . هيف ىلإ ةجءاحال : تلق . معطأ : لاق . ال : تلق

 ٠ لدز : تلقف . ًاثيدح نيعبرأب ىثدحف ى حبإ' ولأ تجرخأف . حاولألا تاه : لاق

 0 , ظافحلا نم تنأف ثيداحألا هذه تيور تنك نإ كلبسح : لاك

 « يلم هللا لوسر ثيداحأ ملع وهو ٠ 0 كلام أدتبا

 ناك دقو . ههفف اهببلع ىب ىلا ةماعدلا لوخأ كالذبو «اهعشتت و ةباحصلا ىواتفب ملعلاو

 . 1١7 ص  بهأملا جابيدلا 00(

 . 1١7١ مقر ةقرو ةيرصملا بتكلا .رادب طوطخغ - كرادملا بيترت )00

 ( بهاذملا خيرات -174م)



 سل "انه اس

 ثيداحألا ىؤري نأ نع عنتم ناك هنأ ىح « هايص ُذنِمِوتلَم هللا لوسر ثيداحأ مرتي
 هتيأر » : لاف ؟ رائيد نب ورمع نع تعمسأ : لئس هنأ كرادملا ىث ءاج دقو .. ًافقاو

 <. « ماق انأو ِِلَي هللا لوسر ثيدح بتكأ نأ تهركف « نوبتكي مايق سانلاو ثدح
 : هللاقو كلذ دعب هيقلف « هيلإ سلجم ملف ء ثدحم وهو « دانزلا ىأ هخيشب ةرم رمو
 هثييدح عمسأ نأ درأ ملف ًاقيض عضوملا ناك : هل لاقف ؟ ىلإ سلجنل نأ كعنم ام

 . « مئاق انأو تلي هللا لوسر

 ْ : الط ىلا مولعلا

 هجتا لب ء ِتالذِب فتبكي مل هنكلو « الوأ ةباحصلا ىواتفو ثيدحلا بلط ٠١ه

 : ةياورلاو راثآلا ملع عم مالسإلا ملعب لصتي ام لك لإ

 مهف ىف ءارآ مهو جراوحلا ناكف « دئاقعلا لوح مالكلا رثك دق هرصع ىف

 ةيديزو ةيمامإو ةيناسيك نم ةفلتخما مهلحني ةعيشلا ناكو «ةديقعلا مهف ىو « نيدلا
 هتسيل ةديقعلاب ةصاخلا صوصتنلا ريسفت ق جهانم مو ةلزيعملا ناكو « مهريغو

 .ىمست نإو « مالسإلا ىلع قشنا اهضعبو « ىرخأ لحن كانه تناكو . مه ريغل

 ْ . ةيمالسإ ءامسأب
 « هكرديو اذه ملعي نأ ةيركف ةدايقل ىدصتي نم لك ىلع قلا نم ناك دقو

 ةذيمالت ىلع هرشني مل ناك نإو  هسفن نع رمخأ اك زمره نبا نع اذه ىلت دقو
 مهب صتخم الو سانلا ىلع لي مسق : نيمسق ملعلا مسقي كاذب هنأكو «. هب نيطيحماو
 ضادللا وهو « هب عافتنالاوهمهف ىلع ىوقت لوقعلا لكو « دحأل هيف ررضال ذإ «دحأ

 ةصاخ الإ هفرعيال مسقو .سانلل اهنايبو. « ةباحصلا ىواتفو هِي هللا لوسر ثيداحأب
 ةفلتتلا قرفلا ءارآك « هعفن نم ريكأ سوفنلا ضعب ىلع هررض نأل « ىّلي الف سانلا
 < ههجو ريغ ىلع هنومهفي ارو ء همهف رسعي اذ نإذ . . . ابم فرحنملا درو
 . . توفرحنملا هيلع ام ىلإ ةفرحتملا سوفنلا اهجوم هيلع درلاو هديدرت نوكي اممرو
 « ةفلتخلالئاسملا ىف ىواتفلاو . ىأرلا هقف وهو بلطلاب الإ نلعبال ًاثلاث امسق كانه لعلو
 ريغ رومأ نع بيجي الو « ةعقاو ةلأس٠ ىف ناك اذإ الإ ءاتفتسا نع بيجمال ناك كلذلو
 1 ١ . ةعقوتم تناك ولو ةعقاو

 نعباتلا ىواتفو « ةباحصلا ىواتف وه  انركذ اك ثيدحلا ملعب هئرق ىذلا ملعلاو

 هع
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 ىواتفو « رمح نب هللا دبع ىواتفو « هنع هللا ىضر رمع ىواتف ىلتف . مهقلي مل نيذلا

 ةياحصلا نم مه ريغو ءنافع نبناهع ىواتفو « فوع نب نمحرلا دبعو تباث نب ديز.

 « ليزتتلا اودهاش. نيذلا مند هكر 4 هلع هللال وسر نع هوقلتام نايبو ىوتفلل اودصت نيذلا

 ىواتق فرعتب اينعم ناك دقو . هرونو هيله نم اوسبقو 34 هلو لوسر | اوئاعو

 نم مه ريغو راسي نب ناملسو « دمحم نب مساقلاو 2 بيسملا نب ديعسك « نيعباتلا رابك

 , هادم نوفرعتيو « هنومهفتيو « هنوس رادتي ةباحصلا هقف ىلع اوفكع ن يذلا نيعباتلا

 ثثيدح راوجب نيعباتلا رايكو ةياحصأا هقفب 22 هللا ىضر 04 كلام فتكي مو

 ةنيدملاب ىأرلا ءاهمف ضعب نع هاقلت دقو « ىأرل !| هذ لإ هجتأ لب: للم هللالوسو

 « تلطلابىأرلا ةعيبرب بقلملا  نمحرلا دبع نب ةعيبر صتخاو « ديعس نب ىحيك

 قأرلاك نكي مل ةنيدملاب ىأرلا ءاهقف نم هريغو ةعيبر نع رثأ ىذلا ىأرلا نأ رهظيو
 ىلع .صوصنم .ريغ ةلأسم كح فزعي نأي سايقلا وهو « قارعلا لهأ دنع ناك ىذلإ

 ىلا ةلعلا ىف امهكا رتشال :؛ اهمكح ىلع صوصنم ىرخأ ةلأسم ىلع سايقلاب اهكحم
 ٠قيفوتلا هساسأ هريغو ةعيبر هفرعي ناك ىذلا ىأرلا ناك امنإ « ركحلا ىلع ةرامأ ىه
 : كلام لئس و : هصن ام كرادملا ىث ءاج كلذلو )2 ةفلتءا حلاصملاو صوصنلا نبي

 .20هللاوال : لاق ؟ ضعب ىلع مكضعب رثكيو « ةعيبر سلجم ىف نوسياقت منك لمح

 « عيزمتلاو سايقلا هيف رثكي ىذلا أر نم رثكيل ناكام اكلام نأ نيبتي ادهم
 نيبو « ةعقاو اهنأ ىلع عقت مل ًارومأ ضرفي ئذلا ىريدقتلا هقفلا هركي ناك هنأ ىح
 «ةسيقألا ةرثك ديلو وهو « قارعلا ىف هقفلا نم عونلا كلذ رثكي ناك دقو . اهمكتس

 .الجوت ثيح ةلعلا قبطتو « سايقلا مقتسي ىكل لولغتلل حلصت ىلا فاصوألا رايتشاو

 قياورلا لع قلتي نأ ىلع ًاصيرح ناك ملعلا بلط ىف ادش امدنع اكلام نإو اذه
 لوسرلا نع ةاورلا عبني ناكف « مهب قثوي نمم هِي هللا لوسر ثيداحأ اصوصخو

 مهف قف ةيوق ةسارف قوأ دقو « مم نيهقفتملا تافثلا قتليو « هباعصأ نعو يلو ا

 ناك هنأ هنع هللا ىضر  هنع زثأو . ميش رادقمو مهوقع ةرق كاردإو لاجرل

 نم نيعبس تكردأ دقلو .٠ ٠ هنم نوذخأت ننع اور ظئاف ١ عنيد علا اذه نإ :١ لوش

 هللال وسر دجنسم ةدمعأ "ىلإ ًاريشم ) نيطاسألا ةذه دنع لَم هللا لوستر لاق : نولوقي

 + , ' كرادملا بيرلو لامغا نييرثو 3 ريلا ديع نبال ءاقتنالا )00
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 « ًانيمأ ناكل لام تيب ىلع نمتْؤوا ول مهدحأ نإو « ًائيش مهلع تذخأ اف ( هلي
 . 00 نأشلا اذه لهأ نم اونوكي مل مهعأ "لإ

 : ههجويش

 سانلا برضي نأ كشوي م : لاق هلي هللا لوسر نأ تاقثلا ثدحب -
 .«ةنيدملا ملاع نم  هقفأ ةياور فو - ملعأ ًالاع نودجمالف « ملعلا بلط ىف لبإلا دابكأ
 دوصقملا هنأ ىلعو « هنع هللا ىضر كلام مدقت ىلع ةلالدللةيكلاملا هقوسي ثيدحلا اذهو
 راحبتساو « ةنيدملا ىف للعلا لضف نايبل هقوسنو « كلذ ريغل هقوسن نحنو . ريا اذهب

 تلظأ ىلا ةيركفلا ةئيبلا « ةنيدملا لضف نايبل هقوسن ... ةرثكلاب اهزايتماو اهئاملع

 « نييسابعلا رصع لوأو نييومألا رصع ف ملعلاب .ةنيدملا زايتما نأو . اكلام مامإلا
 شع نيدشارلا ءافلللا رصع ى ةنيدملا تناك دقو « ىخيواتلا قايسلا هيلإ ىهّتني رمأ
 « مهصالخإ لضفل رمع مهاقبتسا دقف ءمالسإلا ى قبسلا ىوذ اصوصخو «ةباحصلا
 « فيرشلا ىوبتنلا ملعلا ةلمح مهو « اولتقي نأ م نضي هنأكو « مهملع ريزغلو
 ىح « ةنيدملا ىف ءالؤه لع ىب كلذلو . .. ميمأرب عفتنيلو « اذهل هراوجم مهاقبأف

 . امنع هللا ىضر ىلعو نامع دهع ى راصمألا ىف مهضعب قرفت

 اهنألو « اهرغب نيفلا ةزثكل ةنيدملا ىلإ ءاملعلا زرأ ىونألا رصعلا ءاج املف

 « ةباحصلا نم ىب نم اهو يكلي ىننلا ناهجن ا ميركلا ناهجلا ناك»و « ىحسولا طبه»

 ناك نم مهم ليلقو «ةنيدملاب نيعباتلا رثكأ ناكو . مهئاملع نم اوضم نم راثآو
 ىومألا رصعلا رخنآ ناك املف . كلذ ءارو اهف اوناك نم كلذ نم لقأ ماشلاو قارعلاب
 نيذلا ماكحلا نموهداهطضاو نتفلا نم مهملعب نيراف زاجحلا ىلإ نوئيجم ءاملعلا ناك

 رفي ةفينح ابأ قارعلا ءاهقف خيش انيأر دقلو ٠ مهحت نم ديت ضرألا نأب اوسحأ
 . ننس عضب مارحلا هللا تيب ًارواجم « ةكم ىلإ هسفنب ًايجان

 نم ةئام نع ملعلا ذنأو « ًاكردم ًابيرأ ىملعلا طسولا كلذ ىف كلام أشن ت ل67
 مامإلا سلجم ىشغي ناك هنأ ىح «ةيركفلا جهانملا لك نم ذخأ دقلو « ةيلعلا ءالؤه
 : هصئام كرادملا ىف ءاج دقو 4 دمحم نب رفعج' قداصلا

 ذ اذإف ء لاو املا ريثك ناكو ء دمحم ٠ ةعجس ىلآ تنك دقل و
 . ل 6 2. نإ ربع

 03 ربلا ديع نبال ءاقتنالا قلا]
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 ىلع الإ هارأ تنك امش « .ًانامز هيلإ تفلتختا دقلو . رفصاو رضخا متلي ىبتلا هدنع

 طق هتيأرامو . نآرقلا أرقي امإو « ًامئاص .امإو « ًايلصم امإ : لاصخ ثالث ىدحإ

 ءاملعلا نم ناكو « هينعيال ايف مكتيالو « ةراهطلا ىلعالإ عقلي هللا لوسر نع ثدحن

 « هتحت نم ةداسولا جرم هتيأر الإ طق هتيأر امو . هللا نوشْم نيذلا داهزلا دايعلا

 ى هخايشأ نم هريغ لئاضف نم هآر امو هلئاضضف ددعي لعجو . . . ىحن اهلعجيو
 3 0): ليوط ريخ

 مهواتفو ةباحصلا راثآ نم ةنيدملا ىف ام لك عمجي نأ ىلع اصير ناك دقو

 ةيقب نع هسفن عطقي مل هنإف « ًانامز زمره نبا مزال دق ناك اذإو ءهِتلََي ىنلا لاوقأو

 :' لاقف مهلع اوذخأ نمو ؛ ةنيدملا لع مهملع ىلت نيذلا ركذ دقلو « ةئيدملا ءاملع

 « ةضورلا ىف لاجر نم ملعلا اذه انعمج : لوقي (ىرهزلا) باهش نبا تعمس و

 « ةجراخنو « ملاسو « مساقلاو « ةورعو « ةملس وبأو « بيسملا نب ديعس مهو
 رحو « ىراصنألاو ؛ةعيبرو « دانزلاوبأو زمره نبا مهنع لقن مث ... عفانو « نايلسو

 . 9 مهلع أرقي ءالؤه لكو . باهش نبا ملعلا

 ىبحنو « ةعيبرو دانزلا أو زمره نبا نع ملعلا ىلت هنأ ىلع لدي اذه نإو '
 . باهش نبا معلا رحنو ء ىراصنألا ديعس نبا

 « هيبأ نع هلقنامو « رمع نب هللا دبع ىواتف فرعتي ناك هنأ كل انركذ دقو

 هللادبعو « تباث نب ديز هقفو رمع هقف قيرطلا اذه هيلإ لصو دقو . هالوم عفان نم
 . مهريغو رمح نبا

 نيعباتلاو ةباحصلا هقف ةياورب ةيانع مهدنع نأ عم .. مهركذ نيذلا ءالؤهو

 ىلوم عفانك « :ةياورلا هيلع تبلغ نم مهف . ىأرلا هقفب مهذحنأ رادقم ف نوفلتخم

 : ىأرلا هقف بلغ نم مهنمو ؛ىرهزلا باهش نباو « دانزلا ىنأو « رمع نب هللا دبع
 « كلام ةياور ىف اريثك ًاركذ هل دجن ملف زمره نبا امأ « ديعس نب ىو « ةعيبرك
 « ةيمالسإلا تافاقثلا نم اريبك ًاردق هنع لخخأ هنأ رهظيو «هيف ديدش ربثأت اذ ناك هنكلو

 )١( مقر ةقرو : كرادمللا 51١ .
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 ئوري نأ بحال :زمره نبا ناكو « لبق نم انهون اك «© قرفلاو دئاقعلاب قاعتجبامو

 عيشي نأ نع همسا لمي نأ ئنضرو « هدنس ىف هركذي نأ اكلام ىبن كلذلو « هنع

 0. أطفلا هيف نوكي دقو « تلي هللا لوسر نع لقنلا هنع

 هقفلاةئع لوخأ اهدحأ : ' نيمسق ىلإ كالام خاوييش , مسقت نأ عيطتسن اذهو

 ءالؤه نم ى هلتي :كلام ثاكو . ةباحصلا راثآو ثيدحلا هنع لحخأ رخألاو « ىأرلاو

 هنضعب لبقيو 2١ هصدعو « هصحتش لب © اداردزا ىلي ام دردزي الو 3 خرويشلا

 ٠ هيف هشقانيو « .لوقي ام صحفي زمره نبال هريدقت عم ناك دقو . هضعب دريو

 زيزعلادبع هبحاص اهف هكرشيو « ةيملعلا تاثداحملا ةرثكب زمره نبا هصخم اذهل ناك دقو

 زيزعلا دبعو كلآم كلأسيو « انبيجت الف كالأسن : زمره نبال ليق دقو « ةملس ىنأ نبا

 لثم لقع' ىلع لخخد دق نوككي نأ نمآ الو ءفعض ىدب ق لح و : لوقيف .امهميجتف

 تارظني زيزعلادبعو كللامو : هومتلبق « مكتبجأف ء ءىنثلا نع ىنوقلأس اذإ منأو « كلذ

 0 ةاكرت او هربغ ثاك نإو  هالبق ًاياوص ناك نإف هيف

 : ةنيدملا ىف ىأرلا هقف

 ًآصوصخخو  زاجحلا رهتشاو « ىأرلا هقف نطوم هنأب قارعلا ربشا ١

 ةبترم ىف حبصأ ىح« ًاديدش جاور رظنلا كلذ جارو «رثألاهقف نطوم هئأب - ةثيدملا

 اوناك قارعلاب ىأرلا ءاهقف نأ ىف كشنال نحنو « ىمالسإلا هقفلا خيرات ق تاررقملا

 نأ عيطتسنال انكلو . مهن "م هب اذحتأ ركأو « زاجحلا ق مهتاوخإ نم ًاددع رثكأ

 ناك رثألا نإف :. .رثأ هقل ةلمج زاجحلا هقف نأو «'ىأر هقف هلك قارعلا هقف نأ لوقث

 تبيسملا نب ديعس ناك دقلو . ةئيدملا ىف هب اذ وحخأم ناك ىأرلاو «قارعلا ف هب اذ ومنأم

 باه آل  هريغو ىرهزلا باهش نبا هيلع ج جرخن ىذلاو « هديع ىف نيعباتلا ريبك

 50 ذختي نم الإ ةأرجم ءاتفإلا ىلع مدقي نأ نكمم الو . ءىرجلاب بقلي ناكو ء ايتفلا

 ةياورلا سردي ناك نيعباتلا ضعب نأو « هئاتفإل ًاجابنم نايحألا ن + رثك ىف ىأرلا

 :نم روهشملاو « هللا باتك' ىلع هض رع اذإ الإ ًاقيدح- ليقيال تاك « ةصخحاف ةسارد

 لمح مدقي ةعيبر ناكو . اهلع عمجملا ةيمالسإلا تاررقملاو « ٍمّيِلَي هللا لوسر ةنس

 ريخ «٠ فلأ نع فلأ : لوقيو « ةروهشملا ريغ داحالا ثيداحأ ىلع ةنيدملا لهأ

 ء 14١ مقر ةترو - كرادملا )1١(



 ب ماله د

 + ىلاعت هللا ءاش نإ نيبنسام ىلع كلام جاهلا كلذ جبن دقو « دحناو نع دحباو نم

 نوكي نأ دبالف هّقف ةمن مادامو .مظع طابنتساو « ريثك هقف ةئيدملا ق ناك هنأو

 دنع ىأرلا جاهم نع نييقارعلا دنع ىأرلا جاهم فلتخا دق هنأ ةقيقحلا ىفو

 دوعسم نب هللا دبعل ًاعابتا سايقلا نييقارعلا دنع ىأرلا جاهم ناك دقف « نيندملا

 6 ًاخيشو ًارادقم نييزاجحلا دنع راثآلا نع فلتخت نيقارعلا دنع راثآلا نإو

 ىح « ةياورلاب هيذغتو '« هيف ركفلا دوقت ءاملعلا نم ةفئاط دلي لكل راص ْذإ

 . جهانمو بهاذم نوكتت ةيهقفلا ةدارقلا هذه تذحخأ

 لهأ بهذ ملاع لك دنع راتخملا و : ماقملا اذه ق ىولهدلا هللا ىلو لاق دقو

ضاقلا لوصألل ىعرأو « مهليواقأ ةحصب فزرعأ هنأل « هخويشو هدلب
 هبلقو ؛ مل ةي

 لام مماعصأو تياث نب ديزو سابع نباو نامتعو رمع بهذ . مهلضف ىلإ ليمأ

 لثمو « ( ةريره ىنأ ثيدحو رمع اياضقل مهظفحأ ناك هنإف ) بيسملا نب ديعس

 امنألو « ةنيدملا لئاضف ىف متلي ىنلا هتيبام ةئيدملا لهأ دنع هريغ نم ذخألاب قحنأ

 2 مهجخ مزالي ًاكلام ىرن كالذلو «( رصع لك قى ءاملعلا عمجو « ءاهقفلا ىوأم

رش اياضقو هبادكأو دوعسم نب هللا دبع بهذمو
 د .. مهاربإ ىواتفو « ىبعشلاو حي

 . 2), ةفوكلا لهأ دنع ذدخألاب قدح

 .ةع نأ دبال هنإف © نيقارعلا دنع ناك اك , نيندملا دنع ناكبأرلا نأ عمو

 نأ ديالو . مهم ةفئاطب ةسردم لك تصتجا نيذلا نيعباتلا فالتخا هساسأ افالتخا

 تناك -- بير الب - ةياورلاف . ىأرلاو ةياورلا رادقم ثيح نم فالتخا ةمث نوكي

 ,نعباتلا ركأ ىوأمو مهاوأمو 6 الوأ ةيادصلا ماقم تناك امل 62 رثكأ ةئيدملاب

 - نععباتلا ءارآ اميب . هتخيشم نم هلبق ناك نمو كلامك ةنيدملا ءاهتقف دنع اهماقم

 . 1١44 ص اج ةغلابلا هللا ةجح ()
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 لوقي ةفينح وبأف « عابتا ذخأ قارعلا ءاهقف رثكأ اهم لخأي ل ًارابك اوناكولو

 . «لاجر نحنو لاجر مهف « نسحلاو ميهاربإ ىلإ رمأألا ءاج اذإ »

 ءاجم نمو رم جاهنم ىلع رئاسو ؛راثآلا ىلع جرخم ةنيدملا لهأ دنع ىأرلا نإو

 وه ام ىلإ الإ ابنع جرتمالو « راثآلا هبشي ىأر وهف ... ةحلصملاب ذخألا نم هدعب

 ٠ اهاتعم ىف

 تارابع مهوث ا اليلق نكي مل ةنيدملاب ىأرلا نأ ىلإ ةساردلا هذه نم ىهّننو

 «نييقا رعلا جاهتم فلام و ءقارعلا نود ةريكلا قناك نإو ءهقفلا خيرات ىف باتكلا ضعب

 لاق دقو . ابقفو ًاثدحم ناكف « ةنيدملا ىف ىأرلاو ةياورلا نم كلام سبق دقو

 « هللا لوسر نع نييئدملا ثيدح ىف مهنبثتأ نم كلام ناك » : ىولهدلا هللا ىلو هيف

 6 مهماحصأو ةشئاعو 3 رمع نب هللادبع ليواقأو رم اياضقب مهملعأو ًادانسإ مهقثوأو

 3 ,داجنأو ىبفأو ثدجحم رمألا هيلإ لسو املف « ىوتفلاو ةياورلا ملع ماق هلاثمأبو هيو

 : سردلل كلام سولج
 « ىملعلا ةنيدملا داز نم دوزت نأ دعب ثيدحلا ةياورو سردلل كلام سلجب

 سانلل لقني نأو « ملعت نأ دعب معي نأ بجم هنأ ىلإ نأمطاو ء هسفنل قثوتساو
 ٠ نيتفتسملا دشريو « جرو ىنفي نأو «تاقثلا نم اهاور امك ٍعَتِلَي هللالوسر ثيداحأ
 لاق دقو . لضفلاو حالصلا لهأ راشتسا ءاتفإلاو سردلل سلجب نأ لبق هنأ رهظيو
 ىح « ساج ايتفلاو ثيدحلل دجسملا ف سلجم نأ بحأ نم لك سيل ١» : كلذ ىف
 ع سلج الهأ كلذا هوأر نإف ء دجسملا نم ةهجلاو لضفلاو حالصلا لهأ رواشي
 . « كلذل عضوم ىنأ ملعلا لهأ نم ًاضيش نوعيس ىل دهش ىح» تسلج امو

 فرعت مر «ءاتفإلاو سردلل كلام سلج « ةداهش اهدعت ال ىلا ةداهشلا هذه دعب

 دح نسلا نم غلب دق هنأ ىلع لدي هتايح رابخأ عومجم نكلو « ندقيلا هجو ىلع هنس
 : هدشأ غلي ىح سلج- ام هنأو « جضنلا

 فلتخا نأ دعبالإ سلج ام « هل املاع نيعبسلا ةداهش عم هنأ : نولوقي ةاورلاو

 ناكو ١ : اف ءاج دقف « دعس نب ثيللا ةلاسر ىف فالحلا اذه ركذ دقو .ةعيبر عم

 . ١49 ص ةغلابلا هللا ةجح (1)
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 لوقو ' هيف كالوق تعممو ترضحو تفرع دق امم ىىذم دق ام ضعبل ةعيبر فالخ

 نب رشكو « رمه نيهللادبع نب هللأ كيبعو «كليعس نب ىب : ةنيدملا لهأ نم ىأرلا ىوذ

 قارف ىلإ كلذ نم تهركاام ىلإ كرطضا ىبح ءهنم نسأ وه نمم ريثك ريغو « دقرف
 «كلذ نم ةعيبر ىلع هب تيعنام ىفعب هللادبع نب ريزعلا ديعو تنأ كتركاذو . هسلجم
 هللا دمحت - كاذ عمو . ههركأ ام هنم ناهركت « تركنأ ايف نيقفاوملا نم امنكف
 « مالسإلا ىف ةنسح ةقيرطو « نيبتسم لضفو « ليصأ لقعو « ريثك ريخ ةعيبر دنع

 نسحأب هازجو « هلرفغو هللا همحرو « ةصاخ ائلو « ةماع هناوخإل ةقداص ةدومو

 . « هلمحع نم

 ةئلاثلا غلب دق كالامو قوت دقف 4 ةرجيهلل "5 ماع قوت دق ةعيبر تاك اذإو

 نس ىف وهو (« هل كلام ةفلاخم نأ روصتي هنإف كالذك ر هلا ناك اذإف « نيعبرألاو

 . لوقعملا وهو « ةلماك ةجضان

 ؛ هسرد قف هسلجي

 سلجب نأ راتخخا دقو هِي هللا لوسر دجسم ىف سلجم هرمأ لوأ ىف ناك اكذل
 ىذلا تيبلا ىف نكسي نأ راتخناو « انرشأ اك هنع هللا ىغر باطالا نبرمع سلجم ىف
 « هتبمو هماقمى ةباحصلا راثآ هب فحتل كلذو « دوعسم نب هللا دبع هنكسي ناك

 هيأرو هركفب مهوج ىف شيعي اك

 لقتنا دقف « ةفينح وبأ لعف امك هتايح لوط سرد ف دجسملا الام مزالي لو
 ىلإ جورتللا نع عطقنا ضرملا هب جل الو . لوبل سلسب ضرم امدنع هتيب ىلإ هسرد

 : نوحرف نبال بهذملا جابيدلا ىف ءاج دقو « ير أ عطقني مل ْنإو « سانلا

 « ىضرملا دوعيو « رئانجلاو تاولصلا دهشيو . دجسملا ىنأي ثالام ناك :ىدقاولا لاقو
 ى سولبلا كرت مث . هباحصأ هيلإ عمتجيف « دجسملا ف سلجبو « قوقحلا ىضقيو
 ابءامصأ ىتأي ناكف « زئانجلا روضح كرتو ع هسلج ىلإ فرصنيو لصي ناكف دجسملا

 ةعمجلا الو دجسملا ف تاولصلا دهشي نكي ملفإ « هلك كلذ كرت مث « مبسزعيو
 .: هل ليق ار ناكو « تام ىبح كلذ هل سانلا لمتحاو « هيزعي ادحأ ىأيالو

 . « هرذعب ملكتي نأ ردقي سانلا لك سيل : لوقيف
 ىف ايتفلا ىأ « لئاسمال رخآلاو ٠ ثيدحال امهدحأ : ناسلجم هس رد ىت هل ناكو
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 : ناسلحملا ناذه اضيأ هل ناك هتيب ىلإ هسرح لقتناءاملو . عقت ىلا رومألا ماكحأ

 مهل جرخت سانلا هاتأ اذإ هتيب ىلإ هسرد لقتنا امدنع ناك كن : هديمالت دحأ ىكحمو

 نإف ؟ لئاسملا مأ ثيدحلا نوديرتأ خيشلا مكل لوقي : مهل لوقتف « ةيراجلا

 « اوسلجاا ؛ مه لاق « ثيدحلا اولا نإو « ماتقأت مبلإ جرخ ؟ لئاسملا : اولاق

 هل يلتف « ممعتو ةجاس سبلو . ًاددج ًابايث سبلو « بيطتو لستغاف هلستغم لخخدو

 لازي الف . هوم عض بد « عوشحلا هيلعو بيطتو سيل دق مهلإ جرخيف « ةصنملا

 . 3 هلم هللا لوسر ثيدح نم غرفي ىح رخني

 لئاسملاو « لئاسملل ىرخخأو ثيدحلل امايأ صصخ نأب هرمأ ىبنا دقو -

 كلذ لعفيو «لزتي نأ ريغ نم اهديري نمل اه-اوج بتكيو « هيلإ عفرت تناك ةصاخنا

 ٠ هريغ عم هلعفي انك ةنيدملا ريمأ عم

 داعتبالاو « راقولا - ءاتفإ ناك أ ثيدح ناكأ ءاوس  هسرد ق قللام مزنلا دقو

 نه ىلع ًاّمح و : كوقي ناكف « ملعلا بلاطل امزال كلذ ىري ناكو . لوقلا وغل نع

 شم نم راثآل آعبتم نوكي نأو « ةيشخو ةنيكسو راقو هيف نوكي نأ !| بلط

 ناكو . « ملعلا اوركذ اذإ ةصاخنو « حازملا نم مهسفنأ اول نأ علا لعأل ىغبيو

 آذخخأ كلذ, هسفن ذأ دقو . « اممتبم الإ كحضي الأ ملاعلا .بادآ نم ه : لوقي

 ق ةكحض هل تدع اف ةئسس نيسخ وحن سرليو ثدح ثكم دنأ ىبحب ٠ اديدش

 [ هسرد ءانثأ

 ريغ ق ناك اذإف . نيدلا ملع ىف ًابدأت ناك لب 2 هعابط ىف ةوفجل كلذ ناك امو

 : هذيمالت صعب لاق « فايكألا أطوم ناكو « عضاوتو طسبت :ىيدلا ملعلا سلع

 دشأ وهو ثيدحلا ىف انعم طسبتب « انم دحاو هنأك انعم سلج. اذإ كلام ناكو

 همالك انبي ) هلي هللا لوسر ثيدح. ىأ ) ثيدلا ىف ذأ اذإف هل انم ًاعضاوت

 . « هاتف رع الو انف رع ام هنأك

 ى هسرد ناكأ ءاوس « ةئيدملا لهأ نم ءاش نم هسرد سفح ناك ماعلا ءانثأ ىو

 مسوم ىف مهلك جاجحلل عستيل ناك ام تيبلا ىلإ هسرد لآاملو . دجسملا ىف ناك مأ هتيب

 ثيدحتلا نم ىبنا اذإف « الوأ ةنيدملا لهأل نذأي نأب هلنذآلا رمأي ناك كلذلو « جلا

 س نصا جا ١( كرواملا ناجيت هبشي سآرلل سابل - ةجاسلاو . م ص  جابيدلاو . 179 ةقرو : كرادملا .
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 ناك اذإ « .مهريغل م ملاقألا ضعبل نذأ امر ؛ مه ريغل نذأ مدل ىوتنفلا وأ معلا

 ىلع تنك : عيبرلا نب نسحلا لاق ه : كرادملا ف ءاج دقو . ًاديدش هيابب ماحدزالا
 ءماشلال هأ ىف ىدان 2 مه الإ لخداف زاجحلا لهأ لخديل : هيدانم ىدانف كلام باي
 . « ةفينح ىلأ نب دامح انيفو « لخد نم رخخآ تنكف قا رعلا لهأ ى.ىدان مث

 نع بيجم الف « ةعقاولا لئاسملا نعالإ بيجي ال هيواتف ف هنع هللا ىضر ناكو
 ةلأسم نع لج هلأس . ةفينح وبأ لعفي ناك اك ء ةعقوتم تناك نإو « عقت ل ةلأسم

 مساقلا نبا لاق دقو . « نوكي الام عدو « نوكي امع لس» : هل لاقف « عقت مل
 ةلأسملاب لجرر ءىجي نأ نولاتحم هباحصأ ناكو « بيجي داكي ال كلام ناك » : هذيملت
 ., ؟اهنع بيجيف ىولب ةلأسم امنأك اهوملعي نأ نوبحم ىلا

 هرظن ىف هلقع ندد دق « ةيضرفلا قئاسملا ىلع ةباجبإلا نع عنتما اذإ « كلامو

 راثآألا ةفلاع نوكي نأ لمت# ام ىلإ « ريدقتلاو ضرفلا ةوهشب ًاقاسنم عفدني نأ نم

 ن٠ سانلا داشرإل الإ هيلع مدقيال « ملاعلل ءالتبا ءاتفإلا نأ ىري هنأو . ةنيب ريغ نع

 . فينحلا نيدلا ةرئاد ىف فوقولا ىلع مهلمحو مهلامعأ

 ناك نإف « ملعب امعالإ بيج الو « أطخلا نع زرحتي ناك لئاسملا ىف هئاتفإ ىف هنأو

 هب نصحت انصح ةملكلا كلت ريثعيو ؛ «ىرحمأ الو : : لوقيىأ رب: ةلأسملا ىف عطقي ال

 نم اهبف لسرأ هنأ ركذو ؛دلأس الجر نأ كالذ ف ىور دقو . أطخلا ىف عوقولا نم

 م ام ىل لعال نأ كالس رأ ىذلا ريخأ مة : لاقف برغملا نم رهشأ ةتس ةريسم

 « ًاضيأ ب رغملا لهأ نم لجر هلأسو . ©2وهللا هملع ىذلا » لاق ؟ اهملعي نمو : لاقف

 : انشايشأ نم ًادحأ انعمسامو « اندلب ىف ةلأسملا هذبم انيلتبام « ىردأ امد : لاققف

 ئتتلأس ٠ : كالام هل لاقف « هءاج دغلا نم ناكاملف , ًادغ انبلِإ دوعت نكلو « ابف

 : لوقي نم ىاخ تكرت هللا دبع ايأ اي ١ : لجرلا لاقف . , ؟ ىه ام ىردأ امو
 (9:ندحأ الفإ 2: شحوتسم ريغ كالام لاقف . كنم ملعأ ضرألا هجرو ىلع سيل

 . ةعقوت. ال ةعقاو ةلأسم اهانعم (1)

 ءا9١٠1 مكر ةقرو : كرادملا (0)

 روك ذملا باتكلا (م)
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 : كلام تافص

 ءصخشلا تافص نم ثعبني ام لوأ ثعبني « ملعلا كلذو ىدهلا اذه نإو - 18“
 : هدوهجم م« هنم ىذغتي ىذلا ىركفلا ودلحاي هرصع نمو « هيجوتلاب هعشويش نم مت

 موقملا ىف بسانملا ليصفتلاب ملكتن نأ بجي نكلو « كلذ نم ضعب ىلإ انرشأ دقو
 ىلغتي امهم اهم ىذغت عورف اهريغو لصألا اهمإف « ةيتاذلا هتافص وه « هتيصخشل

 نطاب ىف هروذج دادتماو همايق ريغب ال دوجو ال تناكذإو ؛ ناصغألا ن نم عذجلا

 . ءالاو بصنللا نم نوكتي ثيح ضرألا

 ظفحم ام ةنايصو ظفملا ىلع اديدش ًاصرحو « ةيعاو ةظفاح هللا هاتآ دقل - ١

 اهداعأ مث ءابتكي مل اثيدح نيثالثو ادحاو ىرهزلا باهش نبا نم عمس دقو . نايسنلا نم

 قى ىعولا ةدشو ظفحلا ىمني ناك هنأو آدحاو اثيدح الإ اهنم سني ملف « هخيش لع

 « بتكلا نم ذدخؤي ملعلا ناك اف . ناءزلا كلذ ىف ةركاذلا ىلع دامعالا ثالام رصع

 باتك ىف ةنودم ريغ ْهِقِلَي هللا لوسر ثيداحأ تناكو . لاجرلا هاوفأ نم ىلتي ناك لب
 « ثكيمالتلا اهواي ل ع خويشلا ةصاخن تاركاذمو بولقلا ق تناك لب © روطسم

 : ابءاتك هاوفأ نم هتوتحا اه نوقلتي امن]و

 ءاذغي ملاعلا دمت اهنأل « مع ىأ ىف غوبنلل ساسأ ةيوقلا ةظفاملا نأ كلش الو
 « هرصع ىق لوألا ثدحملا ةيوقلا ةظفادلا هذه كلام ناكو .هركفل اساسأ نوكي هلقعل
 هخءيش هيف لاقو ©« م بقاثلا مجنلا كلاش ثيدحلا ءاجماذإ و : ىعفاشلا هيف لاق دقل

 . « لع ءاعو د هنإ : باهش نبا

 ىريامب الإ سانلا ثدحم ال ناك « اهظفح ىلا ثيداحألا ىف ةرازغلا هذه عمو
 : لاقف « كدتع تسيل ثيداحأ ةنييع نبا دنع : هل ليق . ةحاصم هب ثيدحتلا ىف
 دقلو « نذإ مهلضأ نأديرأ ىنإ « قمحأ نذإ نإ « تعمس ام لكب ثدحأ نذإ »

 0م ثدحأ لو ًاطوس اهم ثييدح لكب تبرص قأ تددول ثيدادسأ ىف تجب روط

 ناكف « ةرباثمو ريصو دلج اذ « ةيعاولا ةيلقعلا ةوقلا هذه عم الام ناك س ؟

 وهو شيعلا فظش جلاع : معا هبلط لبس ىف فقت ىتلا تاقوعملا لك بلاغي

 )١( متر ةقرو كرادملا ١١14 :
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 سراق ىلع ريص امك ةريجهلا رح ىلع ربصو « خويشلا ةدح جلاعو « هيلط ق ودشي

 ىلع هذيمالت ثحم ناكو . رخلاو رقلاف مهلإ القنتم خويشلا ىلإ ىعسي وهو « دربلا
 ى مهل لاقو « هيلع ريص رمألا اذه بلط نم » : لوقيو « ملعلا بلط ىف ريصلا
 ىلع هرثؤيو رقفلا هيرشي ىح 2 ملعلا اذه نء ديري ام دحأ غلبي ال9 : هسلاجم دحأ

 . ع لاح لك

 « ةمراص ةدارإبةارح لا تالكشم هاوي هتاعج ةمب زعو ةدارإ ةوق ةفصلا هذه هتطعأ

 مامأ فعض الو « حماج ىوه هيلع رطيس اف « هتاوهشو هئاوهأ ىلع ىلوتسي هتلعجو
 . هيحاوخ لك نم ملعلا بلط نم اه نكمت ام قوف كاذو . ناطلس ىذ

 ةبلط ىف سلخأ . صالخإلا ىه :ةمكملا رونب هبلق اهم قرشأ ىلا ةفصااو "٠
 بلط ىف صلخأو ىوملاو ضرغلا بئاوش لكن م هسفن ىنو « هللا تاذل هبلطف « معلا
 ىلع ريسيف ركفلا ءىضي صالخإلاو . تمأ الو جوع ريغ نم اهلإ هجناو « ةقيقحلا
 نيب طولا برقأ وه اك قحلا ىلإ لوضصولل طوطخلا برقأ وهو 2 مقتسم طخ

 ىلع مغلاك نوكي هنإف « ىوهلا نم رثكأ ركفلا وفص ركعي ءىش ال هنأو . نيتطقن
 . اهيؤر ن* لقعلا عئميف قئاقحلا

 هبلق التم ا ن* الإ سنؤي ال معلا رون نأ ررقيو لوقي نأل صالخإلا هعفد دقلو

 . «عشاخ ىت بلقب الإ سنأيال رون ملعلا :  لوقي وهف « ىوقناب

 ءربن حضاو وه امالإ ىفيالو ءايتفلا ذاوش نع دعتبي ناك معلا بلط قهصالخإلو

 امهْنم تنأ نيرمأ ىف تنك نإو « رت .ن ًايحاض ناك ام'رومألا ريخ ) - لوقي ناكو

 . ( نثوأوه ىذلاب ذخف « كش ىف

 اذإ كلم تاكو : مكحلادبع نبا لاقدقو . ةباجإلا ىلإ عراسيال و ىوتفلا ف ىنأتي ناكو

 ٠١ ايف ددرتيو « فرصتيف « رظنأ ىبح فرصنا : لئاسلل لاق « ةلأسملا نع لثس

 + « موي ىلو موي لئاسملا نم ل نوكي نأ فاعأ ىنإ : لاقو « ىكبف كلذ ىف هل انلم
 هياعبترعي مادام ًابعص ارمأ اهلك اهربدعي لب ءآبعصو افيفخ ىواتفلا ىف ربتعي ن ناك امو
 : لاقو « بضغف « ةفيفخ ةلأسم : هل لاقو لئاس هلأس ٠ هلوق ىلع مرحت وأ لدن
 : ىلاعت هللا لوق تعمسامأ ٠ فيفش ءىش ىلعلا ف سيل ! ! ةلهس ةفيفخ ةلأسو
 . « ةمايقلا موي هنع لأسيام ةصاخو « ليقث هلك ملعلاف ")6 اليقث الوق كيلع ىقلنسانإ »

 )١( ةيآلا : لمزملا هروس ٠؟ .



 ل للم 7/خالا ل

 . حيرص صن ةمن ناك اذإالإء لالح اذه وأ مارح اذه لوقي ال هصالخإل ناكو

 لوقي لب « مارحو لالح لؤقيال هنإف « ىأرلا هوجبو نم هجوب اطابنتسا نوكيام امأ

 م ركلا نآرقلا نم ًاسبتقم هلوقب كلذ ىلع بقعي ناكام ًاريثكو . نسحتسأو هركأ

 . ©9376 نينقيتسع نحن امو « انظ الإ نظن نإ و

 دحأ لداجيالأ ىلإ وعديو « هللا نيد ىق لدجلا نع دعتبي نأل هصالخإ هعفد دقو

 نوكي نأ نم ىلعأ ىلاعت هللا نيدو « .ةلزانملا نم. عون ةلداحملا نآل .. .٠ هللا نيد ىف

 هيصحتلا ىلإ نايحألا نم ريثك ىف عفدي لدا نألو « نيملسملا نيب ةلزانم -عضوم

 نم الإ ىريال ًابناجب بضعتملا رظن لحم بصحعتلاو « لداحما رعشي نأ ريغ نم ةركفلا

 نورظني نيعماسلا نآل ءاملعلا ةماركي قيلي ال لدحجلا نأ ىري ناك مث ١ ةدحاو ةيحان

 هباج- دقلو . رقانتت ىهو ةكيدلا يلإ نورظني اك « لوقلا ف نوبلاغتي_ مهو « مبلإ

 رظان » : هل ديشرا' لاق امدنع « ةفينح ىلأ بحاص فسوي ابأو « ديشرلا ةقيقلا هذبس

 منارملا نيب شي رحتلاك سيل ملعلا نإ » : هللاقف 0 ع« فسوي 3
 . ( ةكيدلاو

 « بلقلا ىسقي لادا » : لوقي ناكف « هنع ىهنلا نم رثكأ لدجلل هتيهاركلو

 هبلق :نم معلا روني بهذي نيدلا ف لدجلاو ءارملا» : لوقيو . « نغضلا ثرويو

 « ةندلاب ريخيل نكلو .ال »: لاقف ؟ اهنع لداجمأ ةئسلاب ملع هللجر : هلليقو عدبعلا

 «نبدلا ةقيقح نع نيلداجتملا دعبي لدا نأ ىري ناكو .متكس الإو « هنم لبق نإف

 . « ليربج هب لزن ام انكرت لجر نم لدجأ لجءر ءاجن املك» : كلذ ف لاقو
 ميهشقانيو ؛ليثدلا مط نيبيل نيصلخملا ءاملعلا ضعب رظاني ناك لدجلا' نع هيبم عمو

 . هلوشقانيو هيف

 نأ ىلإو ؛ علَبَسا لوسر نع ثيدحتلا نم رثكيالأ ىلإ نيدلل هصالخإ هعفد دقو

 ىغيالو «ءاتفإلا نم لاقي ناكامك « كالذ ىلإ أنرشأ دقو « سانلا هب ثدحم ام ىتني

 . سانلا نيب عقي ايف الإ

 : ةاضقلاو كللام

 ةاضقلاب لصتت لئاسم ىف ىنفي الأ ىلإ هتهازنو هصالخإ كلام عفد - ٠ع

 )١( ةيآلا ةيئاجلا ةروس 6" .
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 رمأ ع نم هنع لأسُي امف « لوقي اكلام تعمس» : بهو نبأ هذيملت لاق . مهماكحأو

 اذهو . دقنب ةاضقلا ماكحأل ضرعتي ناك ام وهف . « ناطلسلا عاتم نم اذه : ةاضقلا
 تصل هكلسم قف ناك امهالكو . امنع هللا ىضر ةفيند ىبأ نع هيف فلتخمي فقوم

 نب نمحرلا دبع ىضاقلا ءاضق دقني نأل نيدللو هقفلل هصالخإ هعفد ةقينح وبأف

 رمألا ردص ىحو « ءارمألاو ةالولل هنم ىوكشلا ىلإ رطضا ىح « هسرد قف ىليل ىلأ
 . قيقدلا قيمعلا ههقف نم هيف سانلا مرح انمز ىوتفلا نم ةفينح ىنأ ىلع رجيملاي

 ا يضضرعتلا نأل ؛ ًانلع ةاضقل هلا ماكحسأل ض رعتي الثث اكلام صالخإلا عفدو
 ءاطالجو ابيه بهذتف ءابايصع ىلع سانلا ءىرجم هباحصأ وهذيمالت نم الملا ىلع دقنلاب
 . اهروذج- نم تاعزانملا ثتجن الف

 صالخإلا لوألا ىلإ عفد .. ناضراعتم امهو « صالخإلا امهللإ عفد نافقوم ناذه
 . سائلا نيب لصفلاو ماظنلل صالخإلا ىناثلا ىلإ عفدو « ةقيقتللاو ملعلل

 هنأ اضوصخخو ؛هنع هللا نضر ةرجم اراد مامإ فقوم انرتخال راتخت نأ انل نأولو
 قحلا ىلإ مهنيبو هنيب.ايف مهدشريو « ةاضقلل حصنلا ىلاوي ةناك هنأ هفقوم ىلإ عمجم
 . ماكحألل نيوهنالو صيقنت ام ريغ نم مهمدهم وهف « هراكنإل لاجم ال ىذلا حبرصلا

 : كلام ةسارف

 :صاخششألا سوفن ىلإو ءروهألا نطاوبىلإ ذقنت ةيوقةسارف اذ كلام ناك دقو - 5

 . مهلاوقأ نحلل نمو.« مهحراوج تاكردم نم مهسوفن ىف نوفخم ام فرعي
 ةيلقعلا هتظقي اشو « هساسحإ ةوق نم صخشلا ىف نوكتت ةفص ةسارفلا نإو

 ةردثكلا براجتلاو «ءاضعألا تاكرتلل ديدشأا عيتتلاو « ةريصبلا ذافنو « ةيسفنلاو

 . هيوقتو هيمنت ةيبرتلاو « ريبتللا ملعلا هيبم هلك كلذو 0 بيرأ ىوق لعل

 عمو اكلام تيقلو ةئيدملا ىلإ ترس الو : كلام ةسارف ىف ىعفاشلا لاقو

 دمحم ': تلق ؟ كمسا ام : لاق مث  :ةسارف هل تناكو ب ةعاس ىلإ رظن ىتالك

 . « نأشلا نم نأش كل نوكيس هنإف « ىصاعملا بنتجاو « هللا قتا دمحم اي : لاق

 تافصلا نم « مهرومأ هنك فشكت ىلا صاخشألا سوفن ىلإ ةذفانلا ةسارفلاو

 ايان فرعي نأ. عيطتسي هنإف «مهميلعتو سانلا داشرإل. ىدصتي نم. لك اهم ولعي ىلإ
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 هب ميو « همضه ىلع ىوقت ىذلا حلاصلا ءاذغلاو ىفاشلا ءاودلا مهطعيف « مهضارمأ

 . اموقو امالسو سفنلا ءافش
 : هشه

 هنإ ىح « ًابيهم ناك  هنع هللا ىضر اكلاه نأ ىلع تاياورلا تقفتا  ه

 توصبو ةمهمه الإ دحأ دري اهف «نيرضاحال مالسلا ىرقيف هساجم ىلإ لجءرلا لخديل

 المع نإ ام هنكلو « كلذ مداقلا' مهلع ركداسيف ٠ ملكتي الأ هيلإ نو ريشيو « ضيفخ

 سلجيو « مذخأم ذخأي ىح ةذفانلا هتارظن رثأت تحن عقيو « هتمسو كالام نم نيعلا

 هسأر ىلع نأك ء مهعم
 . مهلثم ريطلا

 ا

 هباببو « هترمذح ق الإ رغصلاب سحن ال هنأ ىرح ةنيدملا ىلاو هيام ناكو ١

 ىص اذإو «, روصنملا رفعج- ىنأ سلجم ق ناك هنأ ىورل هنأ ىح 3 ءافلخلا دالوأ

 « ىنبا اذه : لاق « ال : لاق ؟اذه نم ىردتأ : روصنملا لاقف « دوعي مث جرخم

 - هاعد ىدهملا نأ ىوري ذإ ؛ مهسفنأ ءافلخلا هباهب لب . .5 كتبيش نم عزفي امنإ

 ىدحإ عفرو « هسلجم ضعب نعإ هل ىحنتف « ةفيلدلا ىلإ لصو ىيح « هل سانلا

 هل ناك ىح « ابيهم ةنيدملا ءاهقف خيش ناك اذكهو ... سلحملا كلام حسفيل هيلجر

 نم ناطلسلا سلجم نم ًاريثأت ىوقأ سلجم هل' ناكو « ةالولا ذوفن نم ريكأ ذوفن

 : هرصع ءارعش ضعب هيف لاق دقو « ناطلس اذ نوكي نأ ريغ

 ناقذألا سكاون نولئاسلاو ةبيه مجارياف باولا ىأي

 ناطلس اذ سيلو عاطملا وهف ىتلا ناطلس زعو راقولا بدأ

 عيطتسن ال ةيمسجو ةيلقع تافص نم صخشلا نكي امهم هنإ ؟ ةبيطا هذه ريم ام

 « تافصلا هذه مهف رفاوتت نم سانلا نم نإو .” اهدحو اهلإ ةباهملا دنسن نأ

 نمف « حورلا ةوق هنإ ةباهملا هذه ببس ىف لوقن اذلو « ةباهملا هذه مل نوكيالو

 نوكيف « سوفنلا ىلع ًاناطلس مهلعجم مه ريغ ىف ايحور آريثأت هللا مهاتآ دق لاج-ر سانلا

 دقو . نوملكتي نيح اطوطخخ سوفنلا ق نوطخم امنأكو « سفنلا ف عضاو» مهمالكل

 . ةيحورلا ةوقلا هذه اكلام ىلاعت هللا ىطعأ

 ةعسام ةيلقع ةايحف 5 اهلجنو اهرهظتو 3 اههمتتو اهديزت اهلك" هتايحح تناكو



 د "مخه

 « نسح تمسو « ةريصي ذافنو « سفنلا طبضو « ريزغ معو « ىدملاو قفأآلا

 ىلإ عفدت ىلا هترثكو مالكلا طغل نم رثكأ ةباهملا بهذيال هنإف - لوقلا ىف ةلق

 دعب دق هلك اذه عمو  ةباهملا نم رطشب بهذت لوقلا ىف ةطقس لك ذإ « طقسلا

 « رهظملاب ةيانع هلتناكو « لوقلا قدصو « ىوقتلا مزللاو ؛ ءايرلاو قاملا نع كلام

 . اهقيسنتو اهبفاظنب ىتعيو « بايثلا دوجأ سيليو « هسيلمبو « هازتم ثاثأب ىبعي ناكق

 ىق هذيهالت دحأ لاق دقو . زاتمم ىمسج رهظم هل ناكف « « مسا يف ةطسب ىوأ دقو

 « ضايبلا ديدش «ةيحالاو سأرلا ضيبأ « ةماطلا مظع « ايسج“ اليوط ناك و : 0

 ةعس تاذ « هرذدص غلبت ةيحالا مظع 2 فننألا مثأ « ةروصلا نسح « 017 نيعأ

 « ةلا نم هقاح ىربو « هيفنالو « هقلعي الو هيراش فارطأ دذخأي ناكر لوطو

 رمأ همهأ اذإ هبراشل رمع لتفب جتحيو « نيتليوط نيتلبس هل كريو

 نأ اهنأش نم ٠ لا هقالخأو « ةيلقعلاو ةيمسملا هتافص تناك اذكهو
 صعب هيلع لخد . . كواملا ةبيه نم ىلعأ ًادح هتبيه تغلب دقو « هنم ةباهملا ىلرت

 ةيواعم نب نمحرلا دبع نم ىييه ًادحأ تبهام ٠ : هآر نأ دعب لاقف « سلدنألا لهأ

 ةبيه اهعم ترغص ةديدش ةبيه هتبهف كلام ىلع تلخدف ( لخخادلا نمحرلا دبع ىأ )

 . « ةيواعم نبا

 : هقزرو هتشيعم

 دراومالو ممل هبلط مايأ كلام قزر دراوم رابخألاو بقانملا بتكنيبت مل - 5

 اهعومجم فشكي ةروثنم رايخأ تءاج نكلو « حضوم لماك نايبب ء هترسأ قزر

 . ًانيب احضاو ًافشك نكي مل نإو « هقزر دراوم نع

 «ةعانصلاهذه ىلع هنبا أشني مل نكلو « لابنلا عنصي ناك هابأ نأ ءالعلا ركذ دقلو
 نم ناك دق هاخأ نأ عمو « هوخأو همامعأ عنص اك « ثيدحلا ةياور ىلإ هجتا لب
 ىف هنيعي ناك ًاكلام نأو « ريرغما راجت نم ناك هنأ اولاق « هتاؤرو ثيدحلا بالط
 كلام نأ ءالعلا هحجري ىينلا نأو . مملاب هلاغتشا نم هعنع مل كلذ نأو « هتراجت

 8 نيئيعلا عسأ و : نيعأ 6

 . ١8 نع نوحرق نبال بهأملا جاييالا (0)

 « بهاذملا خيرات -؟6 م)



 ا

 « ابف رجتتي رايد ةثاعبرأ كلام ناكهنإ ٠ مساقلان با هذيملت لاق دقو «ةراجت هلتناك

 . "7ع هتشيعم ماوق ناك اف

 ناك ملعلل هبلط ءانثأ ىف « اكلام نأ أ دكملا ن نم هنإف رابخألا كلت نم نكي امهمو

 هملع رمأ لصتاو « « ملعلا نم هناكم ىف ىوتسا اذإ ىح « لاملا نه لق ى شيعي

 ءاطع لبي ناك ذإ ©« ىشيعلا نم ةطسب هللا هاتآ « هلضف عاذو « ةالولاو ءافلذلاب

 : لاقف ٠ نيطالسلا لام نم ذخألا نع لثس دقو مهلود نم هلبقيالو « ءافلخلا

 . 2 ء ىش هيفف مهمود نم امأو « (« هب سأب ال هنأ ىبعي ) كشالف ءافلخللا امأ و

 هنأ ىح ... ايادهلا تاذ رثكتسي وأ ءايادهلا هلوبق رثكتسي سانلا ضعب ناك دلو

 فال 1 ةئالث هللا ديع ابأ اي : هل ليقف « رانيد فالآ ةئثالثي هزاجأ ديشرلا نأىوري
 « ةءورملا لهأ فصنأف لدع مامإ ناك ولو: لاقف !! نينهؤملا ريمأ نه اهذخأت راتيد

 . « اسأب هبارأ ل

 مهتءورم ظفحو « ةءورملا لهأ فاصنإل الإ اهلبقيل ناكا٠ هنأ ديفي اذه نإو

 اهقفنيو « نيجاتحملا ةجاحس اهب كسي ناك دقو . محلاثمأ قيليال ام ىلإ !ولدتي نأ نم

 هفنك ىلإ ىوأت هذيمالت نم ةفئاط تناك دف . . هب نوذولي نيذلا ملعلا بالط ىلع

 ٠ نيئس عست وحن هفنك شاء دقف ءهنع هللا ىضر ىعفاشلا مهمو « هلظ ىف شيعتو

 نع لثس اذإ مسذعب ناك ىبح ءافلذلا نم نوذحأي هليق نم ةباحصلا ضحي ناكو

 . « معطملا انلو مثألا ميلع » : لوقي اهذخأ

 ء ملعلا ةمدخلل مهسفنأ اوسيح مهمآل « لاملا تيب ىف ًاقح ءاملعلل نإ - 7

 : تورتلاب مرسأو مهفكبام مهقزري نأ لاملا تيب ىلع ناكف « ساثلا داشرإلو

 بست هنأل . .هريغ ىبني ناك « ءافلخلا اياده ذدحتأي ناك اككلام مامإلا نأ عمو

 « نيملمملاو مالسإلا ةمدهلل هب موقي لمع لباقم ىف اهذخأي هنألو « هرغ اهستعال ةين

 . لدتللا ىلإ ليمال هنأل اذه ىف مكتيال ناك هنكلو . لمع ريغ نم اهلبقي دق هريغو

 « « اهلبقت تنأ » « هل لاف « « اهذخأت ال و : كلذ نع هلأس نع ضعبل لاق دقو

 . « كلمثإو ىمتإب ءوبأ نأ ديرتأو « هل لاقف

 . ١94 ص روك ملا باعكلا قف

 . ١٠١١ ةقرو - كرادملا عز



 ا ةنلالل

 هيلع غبسأو « ًاتسح ًاقزر ىلاعت هللا هاطعأ نأ دعب هلع هللا ىضر اكلام نأو

 ق « هتايح رهاظم نم رهظم لك قى ةمعنلا راثآ هيلع تدب دق شيعلا غفاو

 هك رد الأ هياع هللا معنأ ءىرمال يح ا 00 لوش ناك ذإ « هلكسمو هسلمو هلكأم

 . 10 ملعلا لدأ ةصادتو 4 هيلع هتمحت رثأ

 ةشيعم ىدأب ىتكيالو « شيعلا فاج لكأيال « هتيانع عضوم ناك هلكأم نإ

 نيمهردب امم لكأي نأ ىلع ًاصيرح ناكو . هدح زواحم ريغ هديج بلطي لب ؛ هنم

 ىق قوذ هل ناكو . هدهع ى ىحللا ص رأ ليلقلاب سيل ردق كاذو ؛« موي لك ىف

 ء ىسال و : هيأ لوقيو 3 زوملا هبجعي ناكو 2 هناولا نه بيطلا ري نسخ 2 ماعطلا

 ىلاعت هللا لاق . هتدجوالا فيصالو ءاتش ىف هيلطتالو 6« ةئه ةنولا لهأ رمشي امش رثكأ

 . 4 اهلظو مثاد اهاكأو

 ءاج دتو « ةديحطلا بارث'' رات ناكو 4 ضايبلا راتخت ناكو 5 هسلع ىنعي ناكو

 م« ""نآلا ةيلاغلا ةيرصملاو ةيناسارخللاو ةيندعلا بايثلا سبلي كلام ناك» « كرادملا ىف
 . اهريختي ىنعي امك هبايث ةفاظنب ىبعي ناكو

 هقرام هبو « ةحارلا بابسأ لك هيف ديج ثاثأ ىلع لمتشا دقف « هنكسم ىنعو

 شي رق نم هيتأي نم املع ساجب « تيباا ىحاون ىف ةرسبو ةنمم ةحورطمو ةفوفصم

 . سانلا هوجوو راصنألاو

 . اعاد رهظملاب لمجتيو بيطتي ناك « نحس رهظع رهظيةلاح لك قناكو - 4

 ناك ) «لاق دقف . ًآدبأ لذتبملا هسبلب سانلا ىلع ريظي ناكام هنأ كرادملا ىف ءاج دقلو

اقدصأالو هلهأ نم لجأ هارب الو )2 ممعتو هبأيث سبل حبصأ اذإ كلام
 4 ًاممعتم الإ هئ

 . "'( سانلا هاري ثيحن برش وأ لكأ طق دحأ هآرامو

 نيدلا لاجر نع فرعام عم قفتت ال ةمعانلا ةشيعلا هذه نإ : لئاقلا لوقي دقو

 لجرا ىغبني ام عم ًاضيأ قفتت ال امنأو « ةايحلا ذالم نع فارصنالاو ةداهزلا نم

 ةايحلا هذه نأو . سبلملاو رهظملا لدب لمعلاو ةقيقحلاو بولقلاب ةيانعلا نم نيدلا

 . 1١ مقر ةقرو - كرادملا ()
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 نيذلا نيدلا لاجرو ءالعلا ةايح ال « ءارمألاو نيطالسلا ةايح ىلإ نوكتام برقأ
 . مسجلا ال حورلاو « ةداملا ال ىنملا مهتياَغ لك اولعج

 ىضر كلام ةايحل ةصحافلا ةرظنلا نكلو «ًاحديحص ىأر || ىداي ودبي مالك اذهو

 ءالعتسالا وأ فرخزلا ةايحلا هذه. دصق ام هنأ نيبتسن انلعجي ام . طاحأ امو « هع هللا

 ةناعتسالا اهم دصقو رمآلا فاسفس نع دعبلاو «ّسفنلا ولع امم دصق لب « ريكتلا وأ

 . ةيداشرإلاو ةيلقعلا ةايحلا ىلع

 نوكتال طارفإ ريغ نه ةيذغتلا رصانع. قوتسي ال ىذلا لجءرلا نأل كلذو

 نوكيام ًاريثكو « ركفلا برطضم « سفنلا برطضم نوكي لب « ةميلس هباصعأ
 امتاذ ىف ةنيزلا نأو ءهللا لحأام مرحن الأ انرمأ هللا نأو «ةيذغتلا ءوس نم ركفتلا ءوس

 جرخأ ىتلا هللاةنيز مرح نم لق » : ىلاعت لاق دقلو « ًارابكتسا نكت ملام نسح“ رمأ

 . « قزرلا نم تابيطلاو هدابعل

 صرح ريغ نم بيطلا ماعطلا رختي ناك عللي هللا ديع نب دمحم داهزلا دهزأ نإو
 . هئاغتبا ىف ةوبشالو « هبلط ىلع

 ىلإ لصيام لك قفني ناك غفارلا شيعلا اذه عم اكلام نأ ظحالي نأ بجيو

 زئاوجم نم وأ 4 بستكي ناك مايأ هقرر دروم نم وأ 3 هل ةررقم ةقيظو ند هدي

 ف راد هل تناك هلعلو « اهكلمب .راد هل سيلو ءاركب نكسي ناك هنأ ىتح « ءافلخلا

 . اهعاب مث « امترو هتايح لوأ

 ةلودلا رصعو « اهمجن لوفأ مث « ةيومألا ةلودلا راهدزا ىف كلام شاع - 8

 ضوضع كلم امهمكحو « ةفالخلا مساب نامكحت ناتلودلا تناكو . اهنوق ىف ةيسايعلا

 ىروشلا اهساسأ ةفالخلا ذإ «مظع كلملاو ةفالتلا نيب قرفو .ءاب آلا نع ءاتبألا هثراوتي

 ١ الإ مكحلا نم كلام ري مل نكلو . ىدادبتسا ثراوتم كلم ىف ىروشالو

 ف نافلا ىأر مث « جراودللا نيف ىأرف ... ثدحت تناك ىتلا نئفلا ىأر دقو « ىكللا

 ف دفحمالو . نييسابعلا ىلإ كللملا لاقتنا مث « هدعب نئفلاو للملا دبع نب ماشه دهع

 . ايأر هل انوك نيرمأ هتايح
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 ىضوفو « ىضوفلا معت د ذِإ « ىصحت ال ملاظم اهبف ثدحي نيفلا نأ : املوأ

 . نينس دادبتسا ف بكتري ال ام ملاظملا نم اهف بكتري ةعاس

 « حباصتي دق ًايروش ًارايتمخا رات. نكي مل نإو- لداعلا مك اهلا نأ : ىانلا رمألا .

 داديتسا طسو ىف ةمحر مسن ناك فيكو « زيزعلا دبع نب رمع كح ىأر دقق

 كسل الث هرتعا كلذلو « هني لهأ نم ساثل فصتناو «رلاطلا درادقو « نيدتسلا

 نولتاقيأ « ؛ مهلع نيجرادلا عم جورتللا نع ىمابعلارصعلا لوأ ى ىلثس دقو . لداعلا

 3 ميلتاقف يزعل ديخ نب رع لم ىلع اوجرخ نإ » : لاف « ةفيلخلا عم مأ مهعم

 . « اميلك نم مقتني مث ٠ ملاظب ماظ نم هللا مقتني مهعدف الإو

 عمالو « نيجرادللا نم نكي 0و « ةيلمعلا ةسايسلا كلام لزّتعا اذه لجأ نم ْ

 « دبتساو ىغط دق مكاخلا نأ ىأر اذإو .ًاملاظ ءىلامم ملو « ةنتف ىلإ عدي مو «ماكحلا

 لداع' بعشلاو « ملاظ ديتس» ديئسي ال هنآل . . بعشلا لا ًارهظم "كلذ ىري هنإف

 فورعملاب رمأيو « هماكح بقاريو ؛ هتابجاو ىدؤيو هقوتح ف رعي هسفن تاذ ىف

 ريغيأل هللانإ ) « نيكيلع لوي اونوكت ايفيكو ٠ «لضاف ماع ىأر هلو « ركنملا نع ىهنيو

 . 6 موسفنأب ام اوريغي ىتح موقباع

 جورحلا حصيال ملاظلا مكاحلا نأ , كلام يبسأ ر ىلعو  ءاهقفلا رثكأ ءارآ نإ

 هرييغت ُق عست مل نإ ةمثآ نوكت اهلك ةمألاو ؛ هرييغت ىف ىعسي نكلو « ةنتفب هيلع

 نوكيو « حلا لوق عمسيال نمفلا ةجض ى هنأل .. . ضاقتنا الو أ ةئتف ريغ نم

 نوكيو . مقسلا عض وهو ء ربل عضوم ىف فيسلا عضويو « عبتملا يوملاو عاطملا حشا

 رجح ىلع هقديف هقيس ىلإ قأي نأ نمؤملاب ردجمألا

و بعشلا داشرإ ىلإ ملل روصع ىف ءاملعلا هجتي ناك كلذل .٠
 هيد هميلعت

 داشرإ ىلإ نوهجتيو . اهملإ لييسلاوأ ةزعل !/| اذ ىفو « هتماركو هريمض ةيبرتو « قحلا

 نأ ولو . قحلا توص عاض اذإ ىبلسلا فوقولا ىلإو . ةصرفلا تحنس نإ ماكحلا

 اوعترامو « مهملظ ىف ءالؤه رمتسا امل نيملاظلا نم آيبلس افقوم اوفقو ًاعيمج- ندنم ملا

 ب اهلك ىف لب -- لاوحألا رثكأ ىف مهلكلو ؛ مهغ ف
 ةماع ىف مهديؤي نم نودجن

 هل ًامارك] بعشال مهقاهرإو « ًاحالص مهداسفو « الدع مهملظ ىمسيو ؛ميبأ

 . ًازازعإو
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 : هاتنحم

 « اهدييأت نع هعانتماو « نئفلا نع « هنع هللا ىضر « كلام دعي عمو ب لالا

 كقو . نييسايعلا ءافلللا ىلاث ء روصنملا رفعج ىلأ دهع ق ةديدش ةنحم هب تلزن

 ماع ى تلزن اهنأ ىلع ةاورلا رثكأو « ليلجلا ملاعلا كلذب اهوزن ىلع نوخرؤملا قفتا

 اهبس نإ مهضعب لاقف « ةنحنا هذه لوزن بهس ق نوخشرؤملا فلتخا دقو . ه 5

 قدم ةأرملا عم « شيعب نأ لجرال حيبي تقؤ» دقع ىهو « ةعنملا مرحتب ىنفي ناك هنأ

 صقن ةدم - نع تعنتما اذإو « اهلاح عمو ةدملا عم ًافاكتي مولعم رجأي ةمولعم

 هيلع تزيخأ اهمب رحتب ىفي ناك ذإ هنأو ءآمامت ةراجسإلا ف ةرجءلاك ء رجألا اذه نم

 حلصيال اذهو . . . اهلحن ناك هنأ  روصنملا دج سابع نبا نع ىور هنأل « ايتفلا

 نأ ىلع ةاورلا رثكأ نآلو « ةعتملا حيبتسي ناك روصاملا نأ فرع ام هنأل « يبس

 . ههجنو هللا مرك بلاط ىبأ نب ىلع همع نبا ثاذ ىلع همال نأ دعب اهنع عجر سابع نبا

 <« ههجو هللا مرك ىلع مامإلا ىلع نامع انديس لضفي ناك هنأ ببسلا نإ ليقو

 ةنحلا هيف تلزن ىذلا نءزلا نأل « بس حلصي ال اضيأ اذهو . نويولعلا هب ىشوف

 ةيكرلا سفنلا دم جورملل (مهنع ضار ريغ روصنملا ىلإ هيف نيضغيم نويولعلا ناك

 . هه ماع دادغبي هيخأو « ةنيدملاب

 لع سيل » ثيدحب ثدحي ناك هنأ وه « الوقعم هارن ىذلا ببسلا نإو

 ةنأ نوعدي ةيكزلا سفنلا عم اوجءرخخ نيذلاو نويولعلا ناك دقو . « نيمب هركتسم

 هملاو هاهف « ةعيبلا لاطبإل ةعيرذ ثيدحلا اذه ذختاف « اهرك تذخأ دقروصنملا ةعيب

 هي ثدحف « هنع هلأسي نم هيلع سد مث « هب ثدحي نأ نع روضنملا مساب ةثيدملا

 ةةرجملا راد مامإل نوديكي نيذلا كاثلوأ ثالذ عم دجو دقو « داهشألا سوعر ىلع

 . هتلودو روصنملل نيلاوملا نم سيل هنأ وجوريو « كلام

 ىنيذلا نيقفانملاو نييسايسلاو ةساسلا رظن : نارظن هاريعا هتياور عم ثيددلاف

 هتياورب ءىلاعو ممدض ةياعدلا جوري هتباورب هنأ اونظ ءالؤهو « ًاماد مهوح نوفتلي

 « هنع لثس اذإ ثيدحلا ىوري وهف « مامإلا رظن ىناثلاو . نيج رادللا جورخ تقوفق

  هناهك نع ًاعانتماو « ملعلل ءاشفإو « م هللا لوسر ثيدحل ةعاذإ هتياور ىف نأل

 لوسرل ناسل ىلع ءاجم امل ًااك ايصاع هسفن دع عنتما نإ « ًائيش كاذ ىف ىلابي الو
 . ًاملع مكي نم نعل هنأل « هنعلب هلل مكح دقو « 2ع
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 . هفتك نم تعلخلا ىتخ هدي تدم نأو « طايسلاب برض نأ ةنمغلا تناكو
 اوأر دقف . هودصق نيذلا علا بالطو ةنيدملا لهأ سوفن ىف ديدش عقو كلذل ناكو

 « لوق ىف ىغبالو « ةنتف ىلع ضرح. امو « كاذ هب لزتي اهمامإو ةرجهلا راد هيقف
 دعب هسرد م زلف « ىذألا دعب هتطخ ىلع راس هنأ مهحورج أكنو ظ ءاتفإلا دح زواجتالو

 كلذ اومقنف ءداسف ىلإ وعدي الو . ةنتف لع ضر حبال رمتساو « هحارج' تئقر نأ .

 . مهلم مالآلاب سوفنلا تلغو . مهلع اوطخسو ؛نيك انا نم رمألا

 حارججلا اووادي نأ اودارأ لقألا ىلع وأ « اولعف ام ةرارم اوسحأ ماكحلا نإ مث
 مل هنإف  ةحئاس هيدل ةصرفلاو  ةيهادلا روصنملا ًاصوصخنو « اهوحرج- ىلا

 كالذلو . هنع ىضر وأ « برضب رمأ هنأ تبثي ملو « ًايراض رمألا رهاظ ىف نكي

 . هيلإ رذتعيل هيعدتسي كالام ىلإ لسرأ « ًاجاح زاجسللا ىلإ ءاجم امل

 رادقم ىرتل « هئع هللا ىضر كلام ناسل ىلع ءاج انك ريللا قسنلو ب 1

  ريخلا اذ وه اهو « هتباهمو هلاصخو هملعب ايظع ناك اه « هتحامس ىف هتمظع

 ىذلا هللاو: ىللاقمسوملا ىف هينآ نأ ىلإ دهع دقو 9 رفعج ىلأ ىلع تلخدامل »
 رخم نيمرحلا لهأ لازي ال هنإ « هتملع الو « ناك ىذلاب ترمأ ام « وهالإ هلإال
 مهنع كلب هللا عفر دقلو . باذع نم مهل ًانامأ كلاخخأ إو « مهرهظأ نيب تنك اع

 ىأ) هب ىلؤي نأ هللا دبعب ترمأ دقلو .نتفلا ىلإ سانلا عرسأ مهنإف « ةميظع ةوطس
 دبالو « هناهما ىف غالبتسالاو « هسبحم قيضب ترمأو (7© بتق ىلع ( ىلاولاب
 مركأو « نينمؤملا ريمأ هللا فاع : تلتف . هنم كللان ام فاعضأ ةبوقعلا نم هب لزنأ نأ
 كانع هللا افعف : لاق . كلم هتبارقو هِي هللا لوسر نم هتبارقل هنع توفع دقف « هاوثغ

 ٠ « كلصوو

 .سانلا دنعو ةفيلدلا دنع ةعفر ام دازو 3 ًامركم ةنحا نم مامإلا جرخ اذكحهو ش

 ع هسفن صخخم ايف هيلإ بتكي نأ بلط ع وحنلا اذه ىلع هل هيضرت عمف ةفيلخللا امأ

 ًارمأ هيلإ بلطو . مهنع ملظ وأ جرح وأ قيض عفرو « سانلل حالص هيف نوكي اهفو

 ًانيهم ةفيلخلا ىلإ ىلاولا قاسي نأ دارملاو . همانس هب ىطني ىذلا ريمبلا فاكإ : بعقلا (1)
 . مركم ريش



 موال

 اهرشنيل ىواتفلاو ةيضقألا عومجتو ةياحصلاو لوسرلا راث 5بتكي نأوهو «رخآآ الياج

 . ًاتوناق سانلا نيب

 هطايسلا كلت تناك ىبح « تناك امم ريكأ تعفترا دنقف سانلا دنع هتلزئم امأو

 . ًادبأ اهدعب نم ضفخني ملو عفتراف « هللا دنع ةعقرلاو ةناكملاو ةلْرْمملا ولعب هل ةداهش

 : هتافو

 لح ىجنال « ةنيكسلاو ةياهملاب ًافوفعع لمركم» ليلجلا م امإلا كلذ شاع - 1

 < هلي هللا لوسر ثيداحأهنع لقنيو هيلإ عمتسي كلا ىلع جرع « ىوبنلا دجيسملا ىلإ

 هبيقرأا هنأك ىّتح « هسرد دودح هناطلس زواجتو . رومأ نم هل عقي ايف هيتفتسيو

 .كلبار نإ ٠١ ٠ هي تلزن ىلا ةنخا دعب هل لاق روصنملا نأل . . + ةيعرلا ق لدعلا ىلع

 عوس وأ « كرغ وأ كتاذ ىف زاجحلا لامع نم دحأأ وأ ةكم وأ ةنيدملا لماع نم بير

 4 ةالولا حصني كلذل ناكو . «نوقحتسي ام مهم لزنأ ىلإ بتكاف « ةيعرلاب رشوأ

 . ةلداع ريغ ةعافشب مهلامعأ ىف لخدتي نأ ريغ نم مهدش ريو

 حئاصنت مهعم هلو . ءافلخلا ىلإ مس زواجت لب « ةالولا دنع هحناصن فقت ملو

 . خيراتلا اهلجس دق ةميق ظعاومو ؛ ةنسح

 .ناكام هتنكلو « اليلع هتايح . نم .ًاريبك ًاءزج» شاع مظعلا لجرلا كلذ نإو

 < اي قطنبال هنكلو « هلاح لوح ثولقلا نونظي مانلا نشمي ناكق «٠ « ًادحأ هتلع معي

 3 ضرملا ةدشو « ةلعلا مكدل اعوضتخ ؛ هتيب ىف هلعج م 2 دجسملا ىق هسرد ناك

 جرخم ملو هتيب مزل مث« زئانجلا عيشيو ىضرملا دوعيو « دايعألاو عمججلا ىلإ جرخم ناكو

 م ةاساوملاب ىتكاو « رئانلا عييشت نع عطقنا مث ٠ ةلعوذ روذعم هنأل « ةعاملا ىلإ

 : لوقي هضرم نع لئساذإو « هتلعب ملكتيال وهو هلك اذه نع كلذ دعب نم م عطقنا مث

 هلئدنعق « ةافولا هترضح نأةعاس الإ هضرم مركاذي لو . ؛ هرءاعرك ذي سانلا لك سيل »

 ,سلس ىضرم ٠ مكترمخأ امايح مايأ نه موي رخآ ىف ىنأ الول » : لاقو . هنلعأ

 ركذأ نأ ثهركو 9 لماك ءوضو ريغي هللا لوسر دجسم ىتآ نأ تهرك « « لوبلا

 . « بر وكشأن ىلع

 قانتي دق ضرمىف شيعي ليلجلا مظعلا مركلا لجرلا كلذ ناك اذكهو - 4

 نينأ ريغ نم هريص ناكف ءاليحأريص رص هنكلو « لمحن نم رهظي ناك ام لك عم

 .هاضرأو هنع هللا ىضرف « سانلل مالعإ الو ىوكش الو
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 هؤارآ

 نم ًاملع ناكو © ثيدحلا مالعأ نم آملع كلام مامإلا ناك اه
 مالع ا ا

 3 0 ا عزام هيف تيرطضا رصعوق كالذ عم ناك هنكلو ٠ ٠امهف ةمامإلا لانف «هقفلا

 نأ نولوقي نيذلا كئثلوأك « ةديقعلا ىف ءارآ نمو « ةسايسلا ف ةفرحنم ءارآ نغ

 « رفاك ةريبكلا بكت رم نأ نومعزي نيرا نمو « راتحم ريغ هلاعفأ ىف رجم ناسنإلا

 . .ةعاط رغكلا عم عفتيأل اك ؛ ةيصعم ناغإلا عم رضيال هنأ : ,اوقرف طرفي نم مهراوحمو

 ىلع ىف ةفالمللا : لوقت ةفئاطف « ةفلتنع قرف نم ةساي سلا ىف اوضاخ نيذلاءالؤه ناك مث

 ةفالخلا لوقت ةثلاثو « نيسحلا نم هدالوأ ىف ةمامإلا لوقت ىرخأو « ةمطاف نم هينبو

 . اهويب نم تيبالو « اهنوطب نم نطب الو « برعلا لئابق ن م ةليبق ف تسيل

 ب ةيركذلا تاهاتملا هذه ىف هنوعبتي ام ىلإ سانلا ةرجمللا راد مامإ دشري نأ دبال ناكخ

 اذه نأو » : لاق ذِإ « ىلاعت هللا طارص وه ىذلا مقتسملا طارصلا نع ةفرحتملا

 ء ا( هليبس نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتتالو هوعبتاف اميقتسم ىطارص

 بجي ةنأ ررق دقف « ثيدحلاو هّقفلا ق هكلس ام رومألا هذه ىق كلس دقلو

 : : رعاشلا لوقب ًامئاد لثمتي ناكو ٠ حلاصلا فاسلا جاهم عابتاو ةنسلا عابتا

 عئادبلا تاثدحملا رومألارشو  ةئس ناك ام ءرملا رومأ رخو

 هدعب نم رمألا ةالوو ِلَي لوسر نس و : زيزعلا دبع نبرمع لوقب بجعي نأكو

 سيلو . هللا نيد ىلع ةوقو'« هللا ةعاطل لامكتساو « هللا باتكل عابتا اه. ذحخألا : اننسص

 نمو « ىدهم وهف ام ىدتها نم . اهفلاخ ءىش ىف رظنلاالو « اهليدبت اهدعب دحأل

 هلصنو « ىلوت ام هلون نينمؤملا لوس ريغ عبتا اهكرت نمو 2 رودهنم وهف اهب رصنتسا

 ( ًاريصع تءاسو مهجج

 ٠ هقفال هتسارد ىف ابلع راس امك « ةديقعلل هتسارد ىف ةنسلا ىلع راس اذكهو

 نم الدب مثلَ هلوسر ةنسو هللا باتك نم ةديقعلا ذخأ ىلإ سانلا وعدي ناكف

 .لقعلا كح فلاخم ء ىش «هعورفالو هلوصأ قال « عرشلا ىف نكي منو « درج ا نلقعلا

 نآرقلا صوصن نم كلذ ذخأيو . لمحو داقتعاو لوق نامإلا نإ : لوقي ناكف

 نأل « صقني هنأ ركذي الو ديزي ناعإلا نأ ىري ناكو . هلي ىنلا ثيداحأو مركلا

 هتسارد ق ربسي ناك اذكهو . . . . هصقنب ءىجب ملو « هتدايزب ءاج نآرقلا صن

 م
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 . اهكلاس لضي ىلا تاراسملاو « ةيلقعلا ضورفلا ءارو ريسنالو ءل وقنملا عبتي « ةديقعلل

 « راتم رح ناسنإلا نأب نمؤيو « هرشو هريخ ردقلاب نمؤي كلام ناك دقو

 نوكل ضرعتي نأ رغ نم كلذب قتكيو ٠ رش نإو اريخ نإ لعفي امح لوثسم وهو

 : كلذ ى لاق دقو « هل ةرودقم ريغوأ « هللا اهعدوأ ةردقب هل ةقولع ناسنإلا لاعفأ

 مالكب دهشتسيو . ةعضو شيطو ةفاخس لهأ ناكالإ ردقلا لهأ نم ًادحأ تيأر ام

 سأر وهو سيلبإ قاخ ام ىصعي الأ هللا دارأ ول ) : هلوقوهو « ريزعلا دبع نب رمعل
 : مهللع اهدشأو ردقلا لحأ ىلع ةيآلا هذه نيبأام : هلوقب اذه ىلع قلعيو . « اياطخلا

 ةنحلا نم منهج نالمآل ىنم لوقلا قح نكلو « اهاده سفن لك انبتآل انئش ولو »

 . « نيعمجأ سانلار

 هللا رفغ ءاش نإو « هتيصعم رادقع بذعي هنأ ةريبكلا بكترم ىف هيأر ناكو

 « ءاشي نأ كلذ نودام رفغيو « هب كرشي نأ رفغيال هللا نإ » : :هناحبسهل ودل هل ىلاعت

 : ةفينح- ىبأ نب دامح» هل هنيب امدنع هياع ىفاو دقو « ةفينح ىلأ ىأر وه كالذو

 هللاب كرشي الأ دعب اهلك رئابكلا بكترا اذإ دبعلا نإ و : : ماقملا اذه ىف كلام لاقو

 ةريبك نإ . سودرفلا ىللعأ ىف نوكي نأ توجءر 3 لاوحألا هذه نم اجن مث « ًائيش

 هيا ىوبم امتإ « ءاجر ىلع وه سيأ ىود لكو « ءاجر ىلع اهم وه هبرو دبعلا نيب

 1 "”(ماهج ران ق

 اهذخأ دقو « مهرد نب دعجلا اهراثأ « نآرقلا قلخ ةلأسم هرصع ى تراث دقو

 6 ركلا نآرقلا نأ ررقن . ىدوب- وهو ةيمالسإلا ةديقعلا داسفإ ديري ناك لج نع

 نأ اوملع نومصعتسملاو . قول ريغ هنأه ريغ لاقو « نيملسملانم ةفئاطهعبتو قولغ

 يضر كلام ءالؤه نم ناكوءاهف ضوتللا نع اوكسمأف « نيملسملا نيب راثت ةنتف هذه

 مهسفنأ اوبصن نيبذلا هريثي ام ءارو لدجلا ىف ريسلا زوج هنأ ىري ناك امث . هنع هللا

 مهيد نع نيملسملا ةنتفل

 2 ةيلقع ةسارد اهوسرحو « ةمايقلا موي هللا ةيؤر ةلزيعملا راثأ دقو - 5

 ةرضان ذئموي هوجو » : : ىلاعت هلوق لثم اهتيثت ىلا صوصنلا نيلوؤم « ا نيركفم

 رهاوظي اكسمتم « ىلاعت هللا ةيؤر ررقي عدتبملا ال عبتملا اكلام نكلو . ( ةرظان اهمر ىلإ

 )١( مقر ةقرو كرادملا 7١ .
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 انايؤرك اموكو ةيؤرلا ةيفيكل ضرعتي نأ ريغ نم نكلو ءاهل لوأتم ريغ « صوصنلا
 : هقلخ نم ًادحأ اف هبشيال ىلا ةيلعلا هللا تاذب قلي رعآ و من ىلع اهنإ لب « ايندلا ىف

 . . «ريصبلا عيمسلا زهو ءىش هلثك سيل »

 « هجاببم ىلعو « ةئسلا قيرط ىلع دئاتعال همهف قى ريسي اكلام ىرن اذكهو

 داجنإ وأ « اهلهأ ىلع ةيمالسإلا ةديقعلا داسفإ نوديري نيذلا تاراسم ىف رسي الو

 ْ . ىسفنوىركف لالحنا كلذ ءاروو « اهمهف ىف مهنيِب ةقرفلا

 زوجتال هنأ ىريذاكو « نيعمحأ مهنع هللا ىضر نيدشارلا لمع رقي ناك ةشايسلا ىفو

 ىق لوقيو « مثلَ هللا لوسر باعصأ هيف بسيو « لدعلا هيف ماقيال دلب ىف ةماقإلا

 . ( فلسلل بسلاو « قحلا ريغب اهيف لمعلا نوكي ضرأ ى ةماقإلا ىغبني ال ) : كلذ

لثلا خويشلانأل « هدح.و ىولعلا وأ ىشاحلا تيبلا ف نوككت ةفالخللا نأ ىريالو
 : ةثا

 « ةفيقسلا ثيدح وه ىور دقو .امهنم دحاو نم اونوكي مل «ناملعو « رمعو « ركب ايأ

 ناك وه.هنأ اذه نم رهظيو « شيرق ىف ةفالخلا نوكت نأ ىلإ اف رمألا ىبتا دقو

 00 كلذ ىري

 ؛ ىلثملا ةقيرطلا وه نيدشارلا ءافلخلا رايخغا ىف ةبادعصلا هكلس ام نأ ىري ناكو

 فاختسا امك « ايف هاركإ ال ىلا ةرحلا ةعيابملا ط ريشي فالختسالا ماظن رقأ كلذدلو

 ناكو « قباسلا ةفيلخلا مهئيعي ددع نيبىروشلا ماظن رقيو « امبنع هللا ىضررمع ركب ويأ

 . امهنع هللا ىضر ىلعو ركب ىلأ عم ةباحصلا لعف امك ءادتباىروشلا ماظن رقي

 ؛ ةيفاك ةنيدملاو ةكم نيفيرشلا نيمرحلا لهأ ةعبب نأ ىري هنع هللا ىضر ناكو

 جاهم ىلع ريس هلك كلذو « ةنيدملاو ةكم اف تلعخد اذإ الإ ملاقألا ةعيب ىكت الو

 . فارحنا ريغ نم ةباحصلا

نيضار سانلا هعيابي مث بلغتي ىذلا ريتعي ناك هنع هللا ىضر اكلامزأو
 لدع وهو -

 . نيملسملل احالص كلذ ىف ىريو « اهلع رابغ ال ةيعرش هتيالو دعت  هتاذ ىق

 ٠ . امهيلإ ىففيامو « ةلادعلاو ةحاصملا ىلإ ًامئاد رظني ةيسايسلا هئارآ وهو

 ن٠ سيلو . زوجي ةلادعلاو ةحاصملا ىلإ ىضفي امو « زوجي ال داسفلا ىلإ يضفي اق
 ىلع اوجرخ نم ضعب هلأس دقو : نوديريال ١ ىلع سائلا هاركز ةلادعلاالو ةحءاصإا

 رفعج ىبأ ٍلظ ىرت تنأو « نيم رحلا لهأ ىنعياب» : ةيكزلا سفنلا دمحم هلعلو « روصنخلل



 مو

 الجر ىلوي نأز يزعلا دبع نب رمع عنم ىذلاام ىردتأ : كلام لاقف . ( روصنملا ىأ )
 هنإ زيزعلا دبع نب رمت فاخف ديزل ةعيبلا تناك : كلام لاق .ال : لاق ؟ هدعب ًاحلاص
 . "0 حلصيال ام دسفيو ؛ سانلا لتاقيو « جرهلا ديزي نأ هريغل عياب

 « عئاقولا لإ هجتي لب « رايتخالا ةقيرطل ةيلاثملا روصلا ىلإهجتيال اكلام دجن اذكهو

 نيذلا رابتعا ف ةردقم نوكت نأ بجي ةعقاولا حلاصملا نأ ىريف ءةمألا لاح هيلعامو
 جورتلا نم ريختوكسلا نأ ىلإ اذه نم ىسبّدي وهو « فالحل وأ ةعاطلا ىلع نوثح

 ريغ نم داشرإو . عضيو اههف بم نأ نم رخ نيفلا نم داعتبالا نأو « ضاقتنالاو

 . داسفو ثبع ريغ نم حالصلا نوكيف ةدادللا ىلع مكاحلا لمحت دق جورخ

 نكتسملا ريص هريص سيلف . هدشريو هيلع ريصلا ىري ًاملاظ .يكاحلا ناك اذإو

 داسفلا نأ دجاو دقو . سانلا حالص ىغبي ىذلا ريص لب « ملظلا ركتتسي ال ىذلا

 رماوأ هريكذتو ةنسيلا ةظعوملاب لدعلا ىلع ملاظلا لمح نأو « جورملا ىف توكي

 « ىلاظلا مكاحلا ةمقنل ضرعت وأو « دشرملا حلاصلا كاذب لوقيو . بجاو نيدلا

 ريخخ : كلذ ىف ملي ىنلا لاق دقو . ديهش وهف ةئسحلا ةظعوملا ليبس ىف لتق نإف
 . « هلتقف رئاج- ناطلس مامأ قح ةملك لاق لجرو « بلطملا دبع نب ةزمه ءادهشلا
 مو « داشرإلاو حصنلا بجاوي مهؤالع ماقف 6 كانام رظني اوذنأ نيملسملا نأولو

 . ملاظو ىغب الو « دادبتسا رمتسا ام « نوقلمتملا نوقفانملا نكي

 : هثيدجو كلام هقف

 ىقتني هثيدحم ق ناكو 4 لبق نم انرشأ امك ابقفو ندع كالام ناك ///1 ١

 دعب نم ءاجن دقو . ةياورلا نفل طباض لوأ كاذب هلعلو « مهنع لقني نيذلا ةاورلا

 ةلسلسلا دعت ْمْكِلَم ىنلا نع هتياور نأو . ةياغلا ىلع قوأف ىعفاشلا هذيملت كلذ
 عفان نع كالام ةياورلا قئوأ نإ » : ىراخبلا لاق دقف «٠ تاياورلا قئوأو ةيبهذلا

 ش . ( رمج نب هللا ديع نع

 ةعومجم لوأ دعب ىذلا أطوملا هباتك نع لكتن نأ ىلإ ثيدحا ىف مالكلا . ريثلو

 ... ههقف ىلإ هجعنلو « ةنسلا ىف
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 دقو . ىأرلا ءاهقف نم هنأ ررقف « ةبيتق نبا داز لب « اقف ناك هنأ ءالعلا ررق دقل

 : هنع هللا ىضر ثالام هنأي بيجأف ؟ ديعس نب ىحعي دعب ىأرلل نم : ءاملعلا ضعب لأس

 هجهانم ضعب نود امك « هنودي مل ىهقفلا طابنتسالا ىف جاهنم هل ناك اكلام نأو

 هنأو ١ هجابم ضعب هنم دافتسي دق مالكب حرص كلذ عم نكلو « ةياورلا ىف

 كقو « طابقتسالا ىف هجاهس أببم طينتسي نأ نكم هنع ترثأ ىب هلا ةيهقفلا عورفلا

 . ههتف املع ىنب ىلا لوصألا وهو « هجابنم اونودف ىكلاملا بهذملا ءاهقف كالذ لعف

 كلا جاهم ىه ىلا ةماعلا لوصألا 6 كرادملا » ىف ضايع ىضاقلا ركذ دقو |

 . ةجبملا ىف ىكلاملا بهذملا ءاهقف نم دشار ًاضيأ اهركذو « طابنتسالا ىف

 دخأي هنأ ةرجحلا راد مامإ جاهنم نأ امه ريغو ناملاعلا ناذه هركذ ام ةصالخو

 لخديو « ةنسلا ىلإهحنا ًاصن ىلاعت هللا باتك :ىف دجي مل نإف « الوأ ىلاعت هللا باتكي

 لهأ لمعو « مويضقأو ةباحصلا ىواتفو « ملي هللا لوسر ثيداحأ هدنع ةنسلا ىف

 ليوم ريغ رمأ قاحإ وهو « سايقلا ءىجي اهعورف ىشي ةنسسلا دعب نو « ةنيدملا

 ةلع .يه نوكي امهْنيب كرتشم فصول « هككح ىلع صوصنم رخآ رمأب هكح ىلع
 . تاداعلاو فرعلاو عئارذلا دسو ةحلصملا سايقلا عمو . اهلع ىنب ىلا مكملا

 : ةملكب لوصألا هذه نع« لصأ لك ىلإ رشنلو ل

 باتكلا

 ء اهجححو ةعيرشلا هذه لصأ هنآل «ةلدألا لك قوف باتكلا ةلزْئم كلام لعجي

 . اهءاروام ىلعو ةّنسلا ىلع همدقيو . ةمايقلا م ويىلإ دلادلا اهءاكحنأ لماسو ءابلكو

 ليوأتا لبقي ىذلا هرهاظب دخأيو « اليوأت لبقي ال ىذلا حبرصلا هصنب ذخأي وهف

 ةقفاوملا موهفع ذخأبو « هليوأت بوج.و ىلع اهسفن ةعيرشلا نم ليلد دجوي ال مادام

 هنم ىوقأ وهام مهفيو مكح ىلعميركلا نآرقلا صني نأي كاذو « مالكلا ىوحف وهو ْ

 ى ىلاعت هلوق لثم « لقع دوهج ىأ ريغ نم صنلا اذه نم مكحلا اذه ىبعم ق

 نواك أي امنإ ًاملظ ىماتيلا لاومأ نولكأي نيذلا نإ »: ابنولكأي نمو ىاتيلا لاومأ نأش

 نع ىبلا ىلوألاب هنم مهفي صنلا اذه نإف . « ًارييس نولصيسو ًاران مهتوطب َق

 . اهلع ةظفاحملا ف ريصقتلاو ىئاتيلا لاومأ ديدبت

 فصوب ًاديقم مكحلا ىلع صنلا ءىجي نأ وهو « ةفلاخما موهفع كالام ذخأيو
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 ةمئاسلا ىف و ُهُتِبَي هلوق لثم « صنلا فاخت دنع مكحلا ضيقن كلذ مهفيف « هوحن وأ

 بشع ق ىعرت ىلا ىهو -- لبإلا نم ةمئاسلا نأ هنم مهقي صنلا اذه نإف « ؛ ةاكز

 تبثأ دق اكلام نأو « اهيف ةاكزال ةفولعملا نأ ةفلاخماب هنم مهفيو « ةاكز اهنف -حابم

 . ىرخأ ةلدأب ةفولعملا قف ةاكزلا

 ىحوأ اميف دجأال لقو :ىلاعت هلوق ىف ام « مكحلا ةلع ىلع هيبنتلاب اضيأ لخخأيو

 « ريزنخ ملح وأ احوفسم امد وأ ةتيم نوكي نأ الإ همعطي معاط لع امرت ىلإ

 هنأ ممرحتلا ىف ةلعلا نأ هنم دافتسي اذه نإف . «هب هللا ريغل لهأ آقسف وأ ء سجر هنإف

 . تافصلا هذه ىف هلئاع ام لك مرحيل ؛ ءىلو ءىدر ماعط ىأ سجرو

 وأ هيبنت وأ ةراشإب وأ « ًاصن باتكلا نم مهفي ام لكب 'ذخأي اذكهو الزله

 هدري مث « هدنسب ثيدحلا ىوري ناكو .ةنسلا نم هادعام ىلع باتكلا مدقيو ؟ موهفم

 مكدحأ ءانإ قف بلكلا غلو اذإ ) : ثيدح ىورف .؟ ىلاعت هللا باتك فلاخم هنأل

 ريغو أطوه ريغ هريتعاو هب ذدخأي ملو « ( رهاطلا بارّدلاب ندادحإ « عبس هلسغيلغ

 حراوجلا نم مملع امو » :ىلاعت هلوق ىف هديص لكأ حابأ مركلا نآرقلا نأل « تباث

 ؟ ًاسجن نوككيو « هديص حابي فيك : لاقو . « هللا مكملع امب نهنوملعت نيبلكم

 كلذو « ةلاكو ريغ نم همأ وأ هيبأ نع جحم نأ دلولل زاجأ ىذلا ريدللاب ذحأي ملو

 ه٠ ىري فوس هيعس نأو ه ىعس ام الإ ناسنالل سيل نأو ا : ىلاعت هلوقل

 . « قوآلا ءازجلا هازجم مث

 : ةتنسلا

 ردتاوتملاب ذخأي وهو . باتكلا ىلت ىبلا ةيناثلا ةبترملا ىف ةنسلا نوكت -

 ىح « مهلثم عمج نع « بذكلا ىلع مهقافتا نمؤي عمج هاور ىلا وهو ء اهنم

 2 ىنلا نع هاور ام وهو « اهنم ةروهشملاب ذخأيو . لَو ىبنلا ىلإ كلب اواصي

 ةياحصلا نع هاور مث « رتاوتلا دح اوغلبي مل رثكأ وأ نانثا وأ ةباحصلا نم دحااو

 هاور مث نيعباتلا نم رثكأ وأ دحاو هاور وأ «٠ بذكلا ىلع مهقافتا نمؤي ددع

 « نيعباتلا رصع ىف نوكي هراهشاف ن.. بذكلا ىلع مهؤطاوت نمؤي ددع مهدعب نم

 .لالدتسالا ىف هتوق ىف رتاوتلا براقي وهو « كلذ دعب راهشالاب ةريعالو « نيعياتلا ىعبات وأ
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 قالو 04 نعباتلا دهع ف ربشي ملو رتاوتي مل ىذلا وهو 2 داحالا ريخم ذخأيو

 « نيبنسام ىلع ةنيدملا لهأ لمع هيلع مدقي اذه داد-آلا رمخ نأو « نيعباتلا ىعبات دهع

 ضايع ىضاقلا ىكح دقف . . ةيهملم ءاهمذ ضعي هطينتسا ام ىلع سايقلا هيلع مدقيو

 ريخ ىلع سايقلا كلام مدقت ف نيلوق « تادهمملا تايدقملا ٠ ىف ريبكلا دشر نباو

 هيلع سايقلا مدقي هنأ رخخآ لوقو « سايقلا ىلع داحآلا ريخ مدقي هنأ لوقف ءداحلا

 « ىأرلاب هاور ىذلا دادنآلا ريش ايف كرت لئاسم كلام نع ىور دق هنأو

 مل ام رايحلاب ناعيبلا وهو ١ رمع نبا نع هاور ىذلا سلجملا ران ثيدح. در دّقف

 سيل » : هلوقب هدر دقف « اقرفتي ملام خسفلا قح هل نيدقاعلا الك نأ « ( اقرفتي

 . ةمولعمةدم هل سيل سلجملا نأل ءدقعلا دعب خسفلاقح لطبأ وهف « فورعم دح اندنع

 لبإلا وأ معلا محل نم تخسبط ىلا رودقلا ءافك] هاضتقم نم ىذلا ردا در دقو

 ذخأو اهأنكأ هلل ىلا نأ ىور دقف ء ةمسقلا لبق مثانغلا. نم تذأ ىلا

 غيرمتو رودقلا ءافك] نأل « هللَي ىنلا ىلإ ريكا ةيسن ركنأف .بارثلا ىف محللا غرم.

 «لوشرلا نم رظحلا ىكي ذإ «هيلإ ةجاد ريغ نم ةحلصملل فانم داسفإ با ريلا ق محلا

 1 . هأدع امع ىنغي وهو

 نم ءىدتبت لاوش نم تس مايص ىف عملي ىبنلا نع دراولا ريخلاب كلام ذخأي مو

 ٠ ناضمر ةدايز ىلإ ىضفي دق هنآل « هركنأو رهلا درو .. رطفلا مويل ىلاتلا مويلا

 ايكلام نإ :.اولاق دقو . سايقلاو ةحلصملاب داحتلا ريخ اهيف در ةريثك عورف هذهف

 ناكولو « (هولعم الصأ ضراع اذإ متل ىنلا ىلإ هتبسن ركنيو داحنآلا رمخ كرت

 ٠ ١ . رخآآ ىعطق لصأ نم هدضاعي ام ربخلل ناك اذإ الإ ًاطبنتسم

 « ىأر هيس ناك اكلام نأ نيبتيل ةضافإلا ضعب هيف انضفأ دق مالكلا اذه نإو

 هديملت هنع لاق انك ع بقاثلا مجنلا ثيدحلا ى ناك نإو « طقف ثيدحهيقف نكي ملو

 ةنيدلا لهأ لمع

 كاذ ناك ذإ ةجح ةنيدملا لهأ لمع رتعي هنع هللا ىضر كلام ناك -

دبع نب ةعيبر هخييش ةلاقم لوقيو « ْمْقلَم ىبنلا نع القن نوكي نأ الإ نكمب ال لمعلا
 

 لهأ لمع مدقي كلذبو . ان( دحناو نع دحاو نع ريض فلأ نع فلأ 9 نمح رلأ
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 لخأي ال هيقف لك مولي ناك دقو . انهو انا داحالا رمش نع ىأرلا هساسأ ىذلا ةنيدملا

 : هيلإ هتلاسر ىف دعس نب ثيللا ىلإ ثاذ ى بتك دقو . مهفلاخمو ةنيدملا لهأ لمعي

 اندلبيو ءاندنع سانلا ةعاج. هيلع ال. ةفلاع ةفلتْمم ءايشأب سانلا ئفت كنأ ىغلب »

 نم ةجءاحو « اندلب لهأ نم كتلزتئمو كإاضفو كتنامأ ىف - تنأو « هيف نحن ىذلا

 عبتن نأو كسفن ىلع فاخت نأب قيقح - كنم ءاج ام ىلع هداتعاو « كيلإ كلبق
 نوعمتسي نيذلا دابع رشيف ) :هباتك ى لوقي ىلاعت هللا نإف «هعابتاب ةاجنلا وجرتام
 .'« نآرقلا لزن اهم ىلا ةئيدملا لهأل عبت سانلا امنإف ( هنسحأ نوعبتيف لرقلا

 هنو ريتعيو «ةاضقلا دنع ىح «كالاد لبق اجئار ةئيدملا لهأ هيلعاع لمعلا تاك دقو

 هلق ر ب ىأ نب دمحم ىضاقلا نأ اذ قا ىوريو . 2 ىنلا نع تالوقنملا نم

 كلاي امث : هل ليقف « لب : لاقف ؟ اذك ثيدح اذه ىف تأي ملأ م : هب , ىضق مكح ف
 « ةنيدملاب ءاحاصلا هيلع عمجأ ام ىنعي « ؟ هنع سانلا نيأف : لاقف ؟ هب ىضقتال
 هنع ًاربخ دري وهف « كلم ىبنلا نع الوقنم هرابتعاب ىوقأ هب لمعلا 50 ىريف

 ْ .0 هلم ىوقأ وه امم

 : قاحصلا ىوتف

 بجاو ثيدح. ابل ىلع ىقاحصلا ىوتفي ذخأي هنع هللا ىفر كلام ناك - 7

 كرتو ء جملا كلسائم ى ةباحصلا ضعب ىوتفب لم هنأ هنع رثأ كلذلو « هي لمعلا

 رمأ ريغ نم جملا كاسانم ىف لعف ام لعفي ناك ام ىناحصلا كلذ نأ رابتعاي ىنلل المع

 ىلا عضاوملا نم اذهو . لقنلاب الإ فرعت نأ نكمال كسانملا نأ ذإ « كلي ىنلا
 .. الصأ عرفلاو« اعرف لصألا لعجم هنأ هنع لاقو ء اكلام هخيش ىعقاثلا د
 مدقي فيكف . عرف وهف هنم سمتلم ينام لعفو « لصألا وه ىنلا لوق نإف

 ؟ لصألا ىلع عرفلا

 ةضراعملاف « ًاثيدح لقنلاب الإ ملعيال رمأ ق ىاحصلا لوق ريتعي ناك اكلام نكلو

 دنس ىوقأ نوكي ام نيلصألا نم راتخم نأ هلو « عرفو لصأ نيبال « نالصأ نب
 . مللي ىنلا ىلإ هتبسن تبثيالو « ىلاثلا دريو « ةماعلا ةيمالسإلا ماكحأأل] ةمعالم ىوقأو

 اهعفريال هنكلو غ نيعباتلا رابك ىواتفي ذخأي ناك هنع هللا ىضر اكلام نأ ىورو
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 « الكم ىنلا ىلإ بسني ام ةبترم ىلإ اهعفري ال ىلوألابو « ةباحصلا لاوقأ ةيترم ىلإ

 . ةنيدملا لهأ عاجإ كلذ فداصي نأ الإ

 ناسحتسالاو ةلسرملا حلاصملاو سايقلا

 لمشت تناك هدنع سايقلا ةملكو . سايقلاب ذخأي كلام مامإلا ناك 1
 ضوصتم رمأب هكح ىلع صوصخه ريغ رمأ قاملإ وه ىلا ىحالطصالا سايقلا.

 ةحياصملا مكح حيجرت ناسحتسالاو . مكحلا ةلع فصو ى .امههكارتشال « هكح ىلع
 هيلع صوصنم رنغ مكح قادإ ىضتقي سايقلا ناك ولف ... سايقلا مكح ىلع ةيئردلا

 ابمسيو اهم مكحم ع كالذ ريغ بج« وت ةيئزحلا ةحلصملاو « هيلع ص وصنم نيعم مكحي

 . ةحلصه لك ىف هممعي هنكلو « ىحالطصالا ناسحتسالا وه اذهو « ناسحتسالا
 سايق عوضوملا ىف ناكأ ءاوس « صن ال ثيح ةحلصملا مكح وه ةدنع ناسحتسالاف
 ىحالطصالا ناسحتسالا لمشي وهف « ًامئاد هريبعت وه كلذ نأ رهظيو . نكي مل مأ
 صاخب ليلد اهل دهشيال ىلا ةحلصملا ىهو « ةلسرملا ةدحءاصملا لمشيو « هانركذ ىذلا
 عفد اهم ةلحشألا ىف نوكي نأ طرشي صن ال ثيح اهل ذطخؤيف « ءاغلإلا وأ رابتعالاي

 مل نإو « ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ةرتعملا حلاصملا سنج نم نوكت نأو « جرخلا

 . صاخ ليلد ال دهشي

 : لوقي ناك كلذلو « ًاناسحتسا كلام هيمسي « انررق اك حلاصملاب ذخألا نإو
 قيمشي دق صن ال ثيح سايقلاب كلسفلا نإو . ( معلا راشعأ ةعست ناسحتسالا )

 ,٠ ( ةنسلا قرافي داكي سايقلا ىف قرغملا ) : بهو نبا لاق كلذلو « ًاعساو

 ثيدح وأ ىفآرق صن نكي م نإ ةحاصملا مكمل عضخم اكلام نإ ةلمحلا ىو

 ىلع لمتشموهف ىعرش صن لكف « سانلا حلاصمل الإ ءاجام عرشلا نأل « ىوبن
 ىه عرشلا دصاقمل ةمئالملا ةيقيقللا ةحلصملاف صن نكي مل نإف ء بير الب ةحلصملا

 . ىلاعت هللا عرش

 ىئاعملا مهف ىف قيرعلا لدملا لاسرسا كلا» لسرثسا دقو ) : كلذ ىف ىبطاشلا لوقرو
 33 هلوصأ نم الصأ ضقانيالو « هنع جرمال 3 عراشلا دوصقم ةاعارم عم ةيحلصملا

 حتتفو « ةقبرلا علخ هنأ نيمعاز هلاسرّسا هوجو نم ًاريثك ءاملعلا عنشتشا دقل ىبح

 ( بهاذملا خبرات - 76 م
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 ق ىضر ىذلا وه لب « هللا همحسر كلذ نم هدعبأ ام ء تابهو ... عيرشتلا باي

 ةريصبلا بحاص وه لب « هليق نمل دلقملا هنأ سانلا ضعبل لع ثيح 4 عابتالاب ههّقف

 0 ىلاعت هللأ نيد ّق

 : : عئارال

 ل هتع تلقن دق 5

 « ًايولطم نوكي ةحلصم ىلإ ىدؤيام كلذكو « لالخلا اذه بلط رادقم الالح نوكي

 + ةعبرأ ًاماسقأ ةدسفم ىلإ ىدؤي ام اومسق دقو .امارح نوكي ةدسفم ىلإ ىدؤي امو

 وادلا باب فلخخ ربي رفحك هب اعوطقم ةدسفم ىلإ هزادأ نوكيام : املوأ

 . هنم لخادلا ابف طقسي ثيحم

 توكت نمل بنعلا عيبك « ًابلاغ .ةدسفم ىلإ هؤادأ نظلا ىلع بلغيام : ًايناث |

 . رمخلا هدادعإ هتعانص

 ئذؤي ال عضوم ىف رثي رفحك « ًاردان ةدسفملا ىلإ هؤادأ نوكي ام : انلاث

 « هدنع مارحم سيل ثلاثلاو « كالام دنع بير الب نامرحم نالوألا ناعونلاو

 . هل مكح ال ردانلا ذإ © ردانلاب طانت ال ماكسسألا نآل

 ميبلاك « ًابلاغ سيل نكلو « ًاريثك ةدسفملا ىلإ هؤادأ نوكيام : عيارلا مسقلاو :

 هعزانتي اذهو .٠ اليبس سانلا صعب هذختيو 3 ايرلا ىلإ ىدؤي دق ىذا لجألاب

 « هيلإ ىضفي دقام لماعو « لحلا ىضتقي.وهو « ىلصألا نذإلا لماع : نالماع

 ايرلا دصق كريو « فرصتلا ةد ةيكلاملا ررق كلذلو .. مرحتلا ىضتقي اذهو

 .ان] بكتري ملهنإف هدصقي مل نإو «هللادنع هباقعو هيلق مث وهذ هدصق نإف . لعافلا ةينل

 هيهذم ناك كاللاو « ابنه ركأو رداصملا باب حتف لق اكلام مامإلا نإو اذه

 . سانلا حلاص« ةيعرشلا لوصألا طبري ًايحاصم اهقف ناكو « ابصخ'

 . ١١" نص مع ىطاشلا ماصتعالا 00(
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 : هيتك
 ءارآ هذيمالت هنع ىورو « ةفلتْخم ةيملع لئاسر كلام مامإلا نع رثأ - 6

 اهف نود © بهو نبال ( تاسلاجملا ) باتك اهنمو « بتك ق اهونودو « ةفلتتخ

 نع اهاور بادآو راثآو ثيداحأ ىلع لمتشي دلجم وهو « هسلجم ىف كلام نم عهماع
 هذيملت ىلإ اهلسرأ ردقلا ىف ةلاسر اهنمو . بهو نبال فيلأتلاو ةباتكلا نكلو « كلام

 اهاور . ةاضقلا ضعبل اهبتك ةيضقألا ىف هتلاسر اهنمو .هنع اذه اهاورو ء« بهو نبا

 ْ . ىوتفلا ىف هتلاسر تناكو « هيمالت صعب هنع

 ىنذلا باتكلا نكلو « اهتبسن حجارلا ناك نإو ٠ مالك هيلإ بتكلا هذه ةيسنئ قو

 . أطوملا باتك هتبسن ق كشبال

 : اطوملا

 تعمج دق « نودم باتك لوأ مامإلا هبتك ىذلا باتكلا اذه دعي - 5

 ناليسل « مهمركاذ ىلع نودمتعي اوناك هلبق سانلا نأل كلذو ءةنسلا نم تاياور هيف

 , ٠ نيودتلاو ةباتكلا نولهجي اوناك ةاورلا نم نيرشثك نأل « ميناهذأ

 زيزعلا دبع نب رمح ركف دقو « كلام مامإلا رصع ىق نيودتلا ىلإ هاجتالا ناكو

 راثآلاو ةنيبملا ىف هقفلا هيلعام وهو « دحاو نوناق ىلع سانلا عمج « لبق نع

 هتلاسر ى عفقملان با كللذ ررق دقف «.كلذل ةفلتخمم تاياعد تدجو دقلو .اهتاور دنع

 . اللي نع دلب ىف فاتخمال ءدحاو رمأ ىلع اهلك ةيضقألا نوكتل هيلإاعدو « ةباحصلا

 مل نكاو رفمج- ىلأ دهع ىف هنيودت ىف أدتبا دقو ءأطوملا نيودتل ىعاودلا تدج.و

 نآل الماش ًاماع ًاتوناق رصي مل نكلو . ىدهملا دهع ىف همتأ لب ع هدهع ىف باتكلا مْ

 هملعيل ةبعكلاب هنم ةخسن قاعيو « ًانوئاق هلعجي نأ ديشرلا لواحو . كلذ نع ىبن اكلام
 .مهيضقأ ىف سانلا ىلع ريسيت هنع لدعو «كللذ كلام ضتري مل نكلو « اعيمج“ سائلا

 ىنذلا ىهقفلا عوضوملا ف ثيداحألا :هيف ركذت « هقفو ثيدح باتك أطوملاو

 « نيعباتلا نم مهب ىتلا نم ىأر مث « هيلع عمجملا ةنيدملا لهأ لمع مث « هيف دبع

 ءارالا هيفو - بيسملا نب ديعسك مهم ىتلي مل نيذلا نيعباتلاو ةباحصلا ءارآو

 ثيداحأ نم ضرعي ام ىلع هل اجمع هيلإ ىهني ىذلا هدابجلاو « ةنيدملاب ةروبشملا

 ىهقفلا هيأر ق لاق كلذلو ...مهمواتفو نيعباتلا ءارآو « مهيضقأو ةباحصلا ىواتفو

 باتكلا ىام رثكأ امأ ) : لاق دقف « عدتبم ىأرب سيلو « عبتم جرخمم ىأر هنأ

 « لضفلاو ملعلا لهأ نم دحاو ريغ نم عامس هنكلو 3 ىأرب وه ام ىرمعا ىأرف
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 لع ركو 3 هللا نوقتي اوناك نيذلا مهو 4 مهلع تذخأ نيذلا مهم ىدتقملا ةمئألاو

 ىأر وهف « اننامز ىلإ نرق نع ًانرق اهوثراوت ةثارو اذهف ... كلذ ىلع انأ مهكردأو

 3 )م ةالأ نم مدعهت نمم ةعاج

 . اهلع هاني امو ةنسلا ىلع لمتشي أطوملا دجن اذكهو

 ناك هنأ كللذ ىف ببسلاو . هتاور فالتخاب اهرادقم فاتخا أطوملا ثيداحأو

 ةدعب ىور دقو « رخآ دعب اتقو ىور امم فذحم ناكف « هاورامت تبثتلا مئاد

 ىسلدنألا ىثيللا ىبحم نب ىبحم ةياور امهادحإ :ناتياور هل تاياورلا رهشأو « تاياور ْ]

 . ةفينحم ىلأ بحاص ىابيشلا نسحلا نب دمحم ةياور ىرخألاو ع 4 ماع ىوتملا

 : ةراشتناو ىكلاملا بهذملا ومن

 5 هلوصأ بصخم : هيف ريكفتلا راثآ قستتو « بهذملا عورف ومنت -- 1/

 هبهذملا ىلع نومئاقلا مهسفنأل هحتفي ىذلا ركفتلا ىدم ةعسو « هيف رداصملا ددعتو

 ف هلك اذه ناك دقو . اهف نودهجم ىلا ةيركفلا ءاوجألا ددعتو « مامإلا دعب نم
 اوعسو لق مكعب نءو مامإلا ليمالتو 4 ةمددعتمو ةيصخ هجدأنُم 4 ىكلاملا بهذملا

 هبهذملاب اهف ذدخخأ ىبا راطقألا ترثكو . مهمامإ لوصأ قيبطت ىف مه ريكفت ىدم
 قيمعلا هقفلا نيب عمج نم بهذملا اذه ءاهقف نم ناكو . اهاوحأ تنيابتو « ىكلاملا

 وطسرأ ةفسلف نويبروألا هنع ىلت ىذلا ديقحلا كشر نيا اذهف همث ةكحلاو ةفسلفلاو

 «, ىككلاملا هقفلا ىف“أزاتمم ابقف ناك « ةفسالفلا ىلع هموجه ق ىلازغلا لزان ىذلاو

 . ( دصتقملا ةياهنو ٠ دهدحلا ةيادب ) ىمسملا نراقملا هقفلا ىف مبقلا باتككلا هلو

 هبصخو « داهتجالا بابسأ ةرثك عم « اهدعابتو اهئيابتو ملاقألا فلاخت نإو
 اباتج لاوقألا ىف ةرثكلا كل: تناكو . بهاذملا ىف لاوقألا ةرثك ىف ببس « جهانملا
 عزانملا نم ًاناولأو « ةعونتم ةيركف تارمث ىكلاملا هقفلا ىف ثحابلا هيف دجن ًابيصحت

 ءامتاداعو اهفارعأ ىف ةنيابتملا راطقألا مثاوتو ءةفلتلا تائيبلا قفاوتو «ةحلاص ةيهقفلا

 ناكو . ىكلاملا هقفلا ىف طابنتسالا ىف ماقم اممل ناك ةداعلاو فرعلا نأ ًاصوصخو

 عم داهبجالا باب هسفنل حتتفي مل اذإ « اهنيب نم ريختي ةفلت ءارآ هيدي نيب اذبم ىفملا

 . بهذملا ىف ةررقملا لوصألاب كسلا
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 لقن ىف هبتارم لقأ نامزلا اذه ىف ىتفي ىذلا ) : كلذ ى باطحلا لاق دقلو

 « اهل خويشلا ليوأتو بهذملا تاياور ىلع عالطالا ىف رحبتسا دق نوكي نأ بهذملا

 نهذلا ىلإ قرسي لئاسم لئاسم مهببشتو « اف فالتخالا نم عقو ا مههمجوتو

 نورخأتملا هطسبامم كلذ ريغ ىلإ مه راقت سفنلا ف عقي لئاسم نيب مهقيرفتو « اهدعابت

 . "!( مهماياور قف كلام باعصأ نم مدقت نم راثآو « مهتتك ىف نييورقلا نم

 : بهلملا راشتنا

 رثكي نأ ثداوحلا قطتم نم ناك دقو . ةرشك دالب ق بهذملا رشتنا -

 نكلو . زاجملا ةئيب نه ىتسا هنألو « مظتناو أشن ثيح زاجملا دالي ىف هراشتنا

 ةراتو « بلغي ةرات ناكف « هلاوحأ تفاتخخا دق زاجحلا دالب ىلع مايألا ىلاوتب

 نوحرفنبا اهءاضق ىلوت ىتح اليوط ادمأ ةنيدملاب لمحت هنأ اوركذ مهنأ ىتح «لمحم

 ٠ . لومحت دعب هرهظأف « ه /98 ماع

 هذيمالت .اهف هلحندأ « كلام مامإلا ةايح ى رصم ىف ىكلالا بهذملا رهظ دقو

 « بهشأو « دلاخ نبي محرلا دبعو « مكحلا نب ناثعو « مساقلا نب نمحرلا دبع
 هل ىكلاملابهذملل رمتسا دقو . اماقمو ًارقتسم رصم اوذختا نيذلا ليمالتلا نم هريغو

 نابهذملا راص ىتح اهبف ناطلسلا هعزاتف ىعفاشلا بهذملا ءاجم ىتح « رصم ق بلغلا

 . تادايعلل ةبسنلاب كلذك نالازيالو « نيبلاغلا امه

 ةدم ىنحلا بهذملا اهلع بلغ نكلو « ىكلاملا بهذملا رشتنا سنوتدالب قو

 مامإلا ىلع, سرد ذإ « ًايفنح لوحت مث « ًايكلام ناك ىذلا تارفلا نب دسأ ناطلس

 سنوت لهأ لمحف سيداب نب زمملا ءاج- مث قارعلا هقفلا بتك نسحلا نب دمحم

 ىهتقمىلع دبعتت دالبلا هذه لازت الو « كلام بهذم ىلع برغملا دالب نه اهالاو امو

 . ىكلاملا بهذملا

 نإ : اولاق دقو « ناطلسلا بحاص ىكلاملا بهذملا ناك سلدنألا ىو - 84

 دقودو ص ١ ج شيلع خيشلا ىواتف ًاضيأ اذه ىف مجارو . مع ص ١ ب باطخلا حرش ()
 ص هم

 . ىرزاملل نيقلتلا حرش نم كلذ لقن
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 بهذملا ءاجب ىتح « ادمأ ماشلا هيقف ناك ىذلا ىعاز وألا بهذمب اوذخأ سلدنألا له

 نيىجحةاضقلا ىلو امدنع ةلودلا ناطلسي بهذملا قئوتسا دقلو : اهلع ىلوتساف ىكلالا
 .. .بهذملا كلذ ءاهقف نم الإ ىلوي ال ناكف . اهريمأ دنع انيكم ناك ىذلا ىبح
 لاق دقو . ةيسابعلا ةلودلا ىف ةاضقلا ريبك بصنم هيلإ لآ امدنع فسوي وبأ لعف اكد
 : ناطلسلاو ةسايرلاب امهرمأ ءدب ى ارشتنا نابهذم ) : كلذ ىف ىسلدنآلا مزح نبا
 . كلذ لثم برغملا ىف ىكلاملا بهذملل ناكو ( سلدنألاب ىكلاملاو « قرشملاب ىتححلا

 الإ رشتني لو « ةيمالسإلا دالبلا برغ ىف رشتنا دق كلامبهذم ىرن اذكهو

 رصع هذيمالت نم نيريثك ةماقإل كللذو «ء اهءارو امو قارعلا دالبب اهقرش ى اليلق

 . دالبلا برغ ىف عاقبلا لك ىلإ امهم ىرسو « سنوتو
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 (ه ٠١4 هاه٠)

 : هتامح

 ىناثلا نرقلا نم ةريخألا رشعلا ىف مارخلا هللا تيب ىلإ بهاذلا ناك

 هي فحم لوطلا ىلإ برقأ رمسأ ًاباش دجيف تفلتي مظعملا تيبلاب فاط اذإ ىرجملا

 ءاهقفلا نم اهعامس اوفلأي مل ةيعرش قئاقح مهل نيبي « لوهكو بابش مهف ذيمالت
 نمو « قارعلاك هقفلا هدوسي ماقإ نم اومدقأ نم كلذ ق ىوتسيو « نيثدحملا الو

 ثيدتملا بلطي ءاجب ىذلا دمحأ مامإلا هآر دقلو . ةئيدملاك نيثدحما ملقإ نم اومدقأ

 « هيوهأر نب قحسإ وه هل بحاض عم ناكو , هكسانمو جحلا داز عم هب دوزييو

 _:هللاقف.« هعم هذخأق « هلقع نم نسحأ تيأر ام الجر تعمس دقل : هبحاصل لاقف

 لقع كتاف نإ : هل لاقف « باشلا كلذ ىلإ عمتسنل هلاثمأو ةنييع نبا ثيدح كرنأ

 . لوزنب كتوفي ال ولعب ثيدحلا كتاف نإو « هلدب دجت ال ىفلا اذه

 قتف ىذلا .ىشرقلا مامالا ىعفاشلا سيردإ نب دمحم وه باشلا لجرلا كلذ

 « اهنع ريبعتلاو « اهميودتب قيسي مل للعلا نم ةيفاص نويع نع تفشكتف هقفلا لوصأ

 . هدعب نم لايجألا اهثرو دقو

 : هبسنو ةدلوم
 دلو هنأ ىلعو ء«ه ١6٠ ةنس دلو ىعفاشلا نأ لغ تاياورلا تقفتا - 9

 « سايقلاءامإ و « قارعلا ءاهقف خيش ةفينح وبأ اهف قوت ىتلا ةنسلا ىف دلو دقو « ةزغب
 «ةفيتحوبأ اهنف قوت ىبا ةليللا ىف دلو هنأ لوقي نأ ىلإ باتكلا ضعبب لايخلا بهذ دقو

 نم باب قى مامإ نم ضرألا هجو ولع اليكل مامإ قوتو « مامإ دلو دق لاقيل
 ٠ ىودج لضف ءاعدالا اذهلامو . هقفلا باوبأ

 للي ىتلا دج مشاه ىخأ بلطملا ىب ىلإ ىبّتني ىشرق هابأ نأ اضيأ هيلع قفتملاو
 نب سابعلا نب .سيردإ نب دمحم هنإ : هبسن ةلسلس ى نيخرؤملا نم ةرثكلا لوقتو
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 نب بلطملا نب مشاه نب ديزي دبع نب ديبع نب بئاسلا نب عفاش نب ناهع
 « مشاهو « بلطملا : مه فانه ديعل ةعبرأ دالوأ دحأ اذه بلطملاو . فانتم دبع

 . معطم نب ريبجب دج لفونو نيومألا دج سمش كيعو

 ءارصن بلطملا وتب ناكو . كيكو ىنلا دج بلطملا دبع ىر ىذلا وه بلاطملاو

 ةكمب هللا ىلإ وعدي وهو هنم مهنيكمت مدعو 3 0 ىلا ةرصنب مهكسمتل مشاه ىب'

 شيرق ىلإ مضنا دق متِلَم ىبنلا مع به وبأ اب « ءاوس ىلع نييمشاهلا لع ىرجم ام

 . انعطاقم ق

 قوةحك مئانغلا ىف ًاقوقح بلطملا ىبل لعجم ملي ىنلا ناك كلذ لجأ نمو

 بلاط نييمشاحلا ىطعأ ام لثم مهاطعأ امدنع هنأ ىوريو . ءاوس ىلع مشاه ىتب

 هلي هللا لوسر مسق الد : ممطم نب ريبج لاق قف 6 مهلثم لفون ونبو ةيمأ ونب

 «نافعنبنامعو انأ تيشم بلطملا ىبو « مشاه ىبب ىلع ريبش نم ىبرقلا ىوذ مهس

 ىلاعت هللا نآل « مهلضف ركني ال مشاه ىبب نم كتوخإ ءالؤه « هللا لوسر اي تلقف

 « ةدحاوةلزنمب مهو نحن امتإو « انتكرتو بلطملا ىنب تيطعأ كانأ الإ « مهم كلعج

 بلطملا وئبو مام نب ا « مالسإ الو ةيلهاج ىف انوقرافي مل مهنإ : مكي لاقف

 « ىرخالا ىف هيدي ىدحإ التَع هللا لوسر كبش مث ء دحاو ءىش . « ىرخألا ىف هب بالك دن كبش مث او ءىث

  هتئشنت وهنيوكت ف :لضف اهل ناكو ةيشرق تسيلو « دزألا نم ةينع ىعفاشلا مآو

 1 : هتأشن

 ءدهملا ىف ىعفاشلاو تام هنكلو « بيسن ىشرق بأ نمىعفاشلا دلو دق - 5

 ملف زوعلا هنع عفدت دق قوقح هعمو هبست عيضي نأ همأ تيشخ دقو « ارقف أشنو

 ىور دقو .ةكمب هماقم نوكي نأ ىلع هتامح كالذلو « نيشرقفلا ماقم نع هدعي درت

 : لاق هنأ ىعفاشلاب لصتم دنسب دادغي خيرات هباتك قف ىدادغبلا

 « مهلثم نوكتف كلهأب قيلا : تلاقو ةعيضلا ىلع ىنأ تفاخف نميلاب تدلو )

 رشع نبا ذئموي انأو « اهمدقف ةكم ىلإ ىتزهجسف « كبسن لع بلغت نأ فاخأ ىإف
 . ( للعلا بلطأ تلعجو « ىل بيسن ىلإ ترصف « كلذب هيبش وأ
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 خم ءارقفلا ىناتيلا ةشيع شاع ىلوألا هتأشن ىف ىعفاشلا نإ : لوقن كلذ ىلعو

 هرمع لوأ ىف هجتي ءىشانلا لعمت عيفرلا بسنلا عم ةريقفلا ةأشنلا نأو . عيفر بسن

 نكي ملو « فارحنا هتيبرت ىف وأ « ذو هيف نكي ل ام هبسن ىضتقمم ىلاعملا ىلإ

 ءاقلت نم ةعفرلاو ومسلا ىلإ هب هجتت ةئشنتلا تاذ تناك لب « ىعفاشلا ىف اهدحأ

 « مهساس>إب سم سائلا نم آبيرق هلعجي ىبسنلا ولعلا اذه عم رقفلا نأو : اهسفن

 . هرعاشم رعشتسيو « عمتجملا لئاخد فرعتيو ؛ مهطاس وأ ىف جمدنيو

 فالؤيو فلأي هلعجم « ًايعاّمجا ًاببذمم هسفن بلم بير الب هلك كلذ نإو

 ئدصتي نم لكاأ ىرورض رمأ كلذ نأو « مهسيساحأو « سانلاب ًاملع هيطعيو

 نإو « هقئالع قيثوتو هميظنتو « هتالماعم ىف هب لصتي امو عمتجملاب قلعتي لمعل

 ىضاقتي اهسياقمو اهيزاوم نع فشكلاو « اهماكحأ جارختساو « ةعيرشلا ريسفت

 ش ْ . هلك كلذ ثحابلا

 « ابلط ىلإ همأ هتيجوو « ىعفاشلا سفن ىف ىلاعملل دادعتسالا ناك ؟وم

 7 . كالذ دعب نم هتعبت مث ع ةكه ىلإ ةرغ نم هتلسرأ امدنع ٠ اممابسأ ذاخماو

 « مركلا نآرقلا ظفحتساف « ةزغب اهفنك ىف وهو « ملعلابلط ىلإ طماجئالاب أدتباو

 « اب ثيدحلا خويش نم متلي هللا لوسر, ثيداحأ قلت ىلإ هجنا ةكم ىلإ بهذ الو

 ىلع انايحأ ابتكيف هدي هلوانتت ام ىلع اهتكي «' اهتباتكو اهظفح ىلع اصيرح ناكو

 روهظلا بهوتسي مكللا ناويد ىلإ بهذي ناكو '« دولجلا ىلع ًانايحأو ء فرحلا

 ىذلا هجولا ىلع بتكيل 3 ( اهئاوج دلحأ لع بتك ىلا ةيناويدلا قاروألا ىأ (

 . هيلع بتكي مل

 ةيبرعلا ىف حصفتلا ىلإ هجتا هابص ىف لازي ال هنأ عم معلا بلط ىف ادش املو

 مجاعألاب طالتخالا ببسب ىبرعلا ناسللا وزغت تذخأ ىلا اهاودعو ةمجعلا نع دعبيل

ا ىلإ جرخ اذه ليبس قو 03 راصمألاو نئادملا 8
 لوشي وهو (اليذه مزلو 34 ةيدايل

 ءاهعبط دخآو اهءالك معتأ ةيدابلا قاليته تمزالف ةك« نم تجرخ ىلإ : اذه ىف

 تنك ةككم ىلإ تعجر املف مهوزنب لرنأو « مهليحرب لحرأ « برعلا حصفأ تناكو

 . « رابخألاو بادآلا ركذأ

 غلب و « ةبانعلاب ليذه رعش صقخاو « اهراعشأ ظفحو « ةيدابلا رابحأ ظفحتسا
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 ٠ « سيره] نب دمحم همسا شيرق نم ىف ىلع ليذه راعشأ تححص و : لاق

 7 دقف © اهف هحصفتو ؛« ةيبرعلا هملعت راوجب اهف ام ريخ ملعت ةيدابلا قو

 تباصأ ًارشع ماهسلا نم ىر اذإ راص ىبح « اهيف غبنو ؛ اب مرغأو « هيامرلا

 قد نيثيش ىق ىمهه تناك وأ : هذيمالت صدبل لاق هنأ هنع ىوردقو « اهلك

 ملعلا نع تكس مث « ةرشع نم ةرشع بيصأ ثيحم ىرلا قف ترصف « ملعلاو ىرلا

 اذهنم ىرنو « ىرلا ىف كنم رثكأ ملعلا ق هللاو تنأ و . نيرضاحلا ضعب لاف

 هقفلا بلطف « هتيلكب ملعلل كلذ دعب نم هجتا دقو « هرصع ى ةيبرت ىلعأ ىبرت ةنأ

 هصتخاو « اهءابش نيب هيلإ راشي راص ىبح « ةكمب نيثدحملاو ءاهقفلا نم ثيدحلاو
 ةياعر لضفب « ىجنزلا دلاخ نب لسمو « ةنبيع نب نايفسك « نوثدحملاو ءاملعلا

 .٠ ريدقتو

 : هتياعرو كلام لظ ف

 « ىبفي نأ هل تغوس ةلزتم غلبو « هرمع نم نيرشعلا باشلا غلب - 6

 « اهءارو ام ىلإ علطتتل ةك» راوسأ زواجتت معلا بلط ىف هتمه نكلو « ثدحمو

 سنأ نب كالام ةنيدملا مامإ ريش هيلإ لصو دقف « راطقأو دودح هل سيل ملعلا نأل

 دبال ناكو « تابكرلا هتلقانتو « ليلجلا مامإلا كلذ مسا رشتنا دقف « هنع هللا ىضز

 . ةنيدملا ىلإ بهذي نأو « هنع ىقلتلا ىلإ هنع هللا ىضر ىعفاشلا ةمه ومست نأ

 باتك كللامل ناكو « هملع نم ضافولا ىلاخ كلام ىلإ بهذي نأ دري مل هنكلو

 « ةكمب هانتقا لجر نه هراعتساف « أطوملا باتك وهو « همسا عاذو « رهتشا دق

 هنم سنأتسي نأ عاطتسا دقف « باهذلا ةدارإ ىف هل ةفعاضم هتءارق تناكو « هأرقف

 . ةياورلا ف هتجارد ولع عم « كلام همي

 « ةنيدملا ىلاو ىلإ ةكم ىلاو نم ًاباتك ذأي نأ عاطتسا ليحرلا همازّتعا دنعو

 . هنع هللا ىضر كلام مامإلا ءاقل هل لهسيل

 ًايكاح لوقيف « ءاقللاو باتكلا ةصق ءابدألا مجعم باتك ىف توقاي ركذيو

 1 : ىعفاشلا نع
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 تغلبأو ةئيدملا تمدقو « ةنيدملا ىلاو ىلإ هباتك تذحأو ةكم ىلاو ىلع تلخد )

 ىلإ ةئيدملا فوج نم ىبشم نإ : لاق هأرق املف « ىلاولا ىلإ باتكلا

 تسلف « سنأ نب كلام باب ىلإ ىشملا نم ىلع نوهأ الجار يفاح ةكم فوج ىلإ
 3 ريمألا ىأر نإ « ريمألا هللأ حلصأ : تلقف . هياي ىلع تقأ ىح « لذلا ىرأ

 انباصأو « ىعم نمو انأ تبكر اذإ ىلأ تيل « تابه : لاقف . هرضحإل هيلإ هجوي

 بارت نم انباصأ دقل « لاق امك ناكل هللاوف , انتجناح ضعب انلن قيقعلا بارت نم

 « بابلا عرقف ( ثالام تيب ىلإ انلصوو انرس نأ دعب ىأ ) لجر مدقتف « قيقعلا

 تلخدف , بابلاب ىنأ كالومل ىلوق : ريمألا اهل لاّتف . ءادوس ةيراج انيلإ ثجيرخف

 تناك نإ : كل لوقيو « مالسلا كئرقب ىالوم نإ : تلاقف تجررخ مث « تأطبأف
 موي تفرع دقف ثيدحلل ناك نإو « باوجلا كيلإ جرخم ةعقر ىف اهعفراف « ةلأسم

 ( ةمهمةجاح ىف هيلإ ةكم يلاو باتك ىعم نإ هل ىلوق : اهل لاقف « فرصناف سلجملا

 هيلعو جرخخ دق كلام انأ اذإ مث « هتعضوق « ىسرك اهدي قو تجرخخو « تلخدف

 ىلاولا هيلإ عفرف . ء . سلجف « ةيحللا نونسم ليوط خبش وهو « راقولاو ةباهملا

 « هثدحتف « هلاحو هرمأ نم لجر اذه نإو : اذه ىلإ غلبو « هأرقف ؛« باتكلا

 لع راص وأ « هللا ناحبس : لاق مث 2 هدي نم باتكلاب ىترف « عنصت و لعفتو

 « هيلإتمدقتف « هملكي نأ هبيبن دق ىلاولا تيأرف « لئاسولاب لخؤي قلي هللا لوسر

 ىالك عمس املف . .. ىنصقو ىلاح نم « ىلطم لجر ىنإ هللا كحلصأ : تلقو

 «دمحتاي :لاقف ء دمحم : تلق ؟ كامساام :لاقف « ةسارف ثالال تاكو « ىلإ رظن

 ىف ىلأ دق هللا نإ . نأشلا نم نأش كل نوكيس هنإف ؛ ىصاعملا بنتجاو « هللا قتا

 . « كل أرقي نم ءىجمو ءىجن دغلا ناك اذإ « ةيصءملاب هتفطت الف « ارون كبلق

 ىلتي نأ « هيلو نمو رصعلا اذه ىف ثيدحلا ةياور ىف ةداعلا تناك وه

 هئود نم ىلع هأرق نمع وأ « هنودو هاور نمع ثيدحلا باتك ثيدحلا بلاط

 « كالام ىلع هأر قيل « أطوملا هعمو « ىلاتلا مويلا ىف ىعفاشلا ءاجب كلذلو « هاورو

 ى رارمتسالا بيب املك ىعفاشلا ناكف « هتءارق نس كلام بجعأف هؤرقي ادتباف

 «ةريسي مايأ كلام ىلع ةءارقلا ىف همتأ كلذلو « ىتف اي دز.: كلام هل لوقي « ًةءارقلا

 ًانايحأ لحري ناكو « هفنك ىف شاعو . اكلام زاجحلا ءاهقف خيش ىعئاشلا مزل

 نم ًانايحأ اهلهأ رشاعيو « ةيبرعلا لئابقلا سردي ءارحصلا ىلإ ةمزالملا هذه عم
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 لبن اهف ناكو « اهحتاصنب حصنتسيو « همأ روزيا ةكم ىلإ لحري ناك امك « نمزلا
 . . ةلماك نكت مل هخيشل هتهزالم نأ ررقن كلذلو « رومألل ريدقتو « مهف نسحو

 : ةلودلا ىف لمعلا هتيالو

 لاملا تيب نم ءاطع هتايح رخآ ىف هل ىرجأ ىح « ريقف ىعفاشلا شاع -- 145
 ىلإ داع دقو « هقزر نم شيعي المع دارأ تام املو « بلطملا ىب صخم ناك ام
 زاجحملا ىلإ مدق نأ كلذ فداصو « نينس عست وم اكلام بحاص نأ دعب ةكم
 + كاذ ىف ىعفاشلا لوقيو « هعم ىلاولا هذخأف « نييشرقلا ضعب هملكف « نميلا ىلاو

 املف « هنم تلمحتف « اراد ثنهرف « هب لمحمأ ام ىنيطعت امىنأ دنع نكي ملو
 . ؟ لمع ىلع هل تلمع انمدق

 ماقأف نارجنب ناك لمعلاو « ةيالولا ىف ىعفاشلا ةيافك ودبت لمعلا اذه ىفو
 « نامز لك ىف مه اك « نارجن ىف سانلا ناكو «ء هءاول رشنو « اهف لدعلا

 ىلإ اليبس مهدنع اودجيل « مهوقلمتيو ةاضقلاو ةالولا نوعناصي دلب لك فو
 هسفن ىلع ءاليتسالا ىلإ ليبس ال « الدع ىعفاشلا ىف اودجو مهكلو مهسوفت

 نب ثراحلا امو « نارجن تيلو ) : لاقف كلذ وه روص دقو « قلملاو ةعناصملاب

 وحن ىلع قودارأف « هوعئاص مهاتأ اذإ ىلاولا ناكو « فيقث ىلاومو « نادلملا ديع
 ْ ..( ىدنع اودجي ملف كلذ

 كلذ نإو « دحأ هسقن ىلإ لصي اليكل قلملاو ةعئاصملا باب نذإ ىعفاشلا دس
 نصح هقلغ اذإ ىعفاشلاف « ةالولا سوفن ىلإ نودسفملا هب لصي ىذلا وه بايلا

 بكرم ًامناد لدعلا نكلو « لدعلل هلك راصف ٠ ملظو ءرشو « داسف لك نم هسفن

 ةنوشك+ل نوض رعتي مهو « ةالولا نم 'مزعلا ولوأ الإ هيلإ لوصولا ىلع ىوقيال بعص
 . نيدسفملا نيدسافلا سدو ء نامزلا

 2( هةتلسق

 « ةديدش ةنحن كلذ ببسب ىعفاشلا ضرعتي نأ ابيرغ نكيمل كلذلو - 1و7

 لصت نأ هللاظم عنو « هيدي ىلع ذخأي ىعفاشلا ناكف « ملاظ لاو نارجنب لزن دقف

 نوئسحم فيس نم ءاملعلا هكلمب امم مامإلا كلذ هلان اعرو « هترادإ تحت نم ىلإ
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 6 هئاسلب هقلسي هيدي لع لوشألا عم ناك هلعلف « دقنلا وهو« هفاهرإو هلامعتسا

 . ( هل قاخن ال رسيم لكو ) « ةياعسلاب هل ديكي ىلاولا ذخأف « هدقنب هلاني وأ

 لثع نوادي مهنأل « نييولعلا نم مهكلم لع ًامئاد نوشخم نويسابعلا ناك
 تارا نألو 3 مهل تسيل ةلصاو محر 0 هللا لوسر نم مهو 4 مهمست

 اوناكف « مهم ميم مئاد رذح ىق اوناك كالذلو 5 مهتم اهلك تناك مبلع تجر ىلا

 هل ةالولا دحأ أ اوملع اذإو « اهلع ءاضقلا ىلإ اوعراس ةيولع ةوعد اوأر اذإ
 نأ نع نوعنتم الو « هولتق وأ « هوكاح وأ هولزع ىلع ىب قف ىف نسح ىأر

 نم ىلوأ مهل ر ملا هاب مقتسي ءىرب لتق نأ نوري ذإ « ةهشلاب كاذ ىف اوذخأي

 . مهلع رمألا دسفي نأ زوجب مهم كرت

 . فعضت ىلا ةطقنلا هذه نم هءاج ىعفاشلل ديكي نأ ملاظلا ىلاولا كلذ دارأ املو
 ناك يذلا ديشرلا ىلإ لسرأو «ةيولعلا عم هنأب ىفاشلا مه ءاف « مطوةعو مهسوفن اهف
 ةيولعلا نم ةعست نإ ) : هيق لوقي ًاياتك تق ةولار كلذ ىف ةفالفلا سلجم سلجم

 ٠ ىلطملا عفاش دلو نم الجر انه اه نإو « اوجرخم نأ فاخأ ىلإو « اوكرحت
 . ( هفيسب لتا#ملا هيلع ردقي ال ام هناسلب لمعي © ىل م الو « هعم ىل ر مآ ال

 ببس اه نكي مل نإو « ىسفن ببس اطل نوكي دقو 3 ةمهلا هذبم ىعفاشلا معا

 ةبحلا هذه غلبت ملو « هنع هللا ىضر ىلع لآل هتبحع فرع ىعفاشلا نأب كلذ ؛ لمغ
 ىضفار هنأب مهما كللذلو « ماطلس ىف مكدلا لعج لع لمعلاو ؛ مه ميشتلا ةبترم

 : لوقيو « ءىرب كلذ نم هنكلو « رمعو ركب , ىلأ نيخييشلا ةمامإ ضفري ىأ

 ىضفاز نأ نالقثلا دهشيلف ٠ دمحم لآ بح اضفر ناك نإ

 ىلوألا هتدفو كلتو « دادغب ىلإ ديدحلاب البكم ىعفاشلا قيس كاذ ببسبو
 . ةنس نيثالثو عبرأ و هنسو ©« ةرجملا نم 184 ةنس تناكو « الإ

 نب دمحم ةدابشبو « هناسل ةحاصفب وجني نأ عاطتسا ديشرلا ىدي نيب لثم الو

 ىعفاشلا نأ ذإ « كلام مامإلا سلجم ىف هب ىتلا دق ناك هلعلو « هل ىنابيشلا نسحلا

 هتحاصف امأف . ننس ثالث همزال ًادمحمو « هتايح رخخآ ىف نينس عست ًاكلام مزال

 : ًابيجم لاق ذإ « ةمهذا نع ديشرلا هلأس امدنع هاوق ق تدي دقف نإيبلا ىلع هتردقو
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 .قاري رخآلاو « هاخنأ ىلاري امهدحأ « نيلجءر ىف لوقت ام « نينمؤملا ريمأ اي د

 ريمأاي تنأ كلاذف : ىعفاشلا لاق . هاخأ كاري ىذلا : لاق ؟ ىلإ بحأ امه.أ « هديع

 دلو منأف ٠ بلاطملا ونب نحنو « ىلع دلو مهو « سابعلا دلو مكنإ « نينمؤملا

 هيعدي ناك ام كذب دارأ هلعلو . ١ مهديبع اننوري مهو دوعشإ اننورت سابيعلا

 . ثالذ نوري مهسن ىف نوقداصلا نويولعلا نوكي نأ هللا ذاعمف « نييولعلا ىلع نوعيشتملا .

 « نابإلا كلذ ىف دادغب ىضاق ناك ىذلا ىناييشلا نسا نب دمحم ةدابش امأو

 نأ ذإ « ماهتالا دنع ديشرلا سلجم ىف هآر ال هب سنأتسا ئعفاشلا نأل تناك دقف
 -نسحلا نب دمحم ىضاقلا نإو « ىملعلا نم اظح ىل نإ و : لاقف هلهأ نبب محر معلا

 حقو ىذلا سيلو « ريك ظح معلا نمدل ) لاقف دمحم ديشرلا لأسف « ثلذ فرعي

 . (هنأش نم هيلع

 مدعو رمألا ىف ربدتلل ةعيرذلا  ءامدلا ىلإ اهرش نكي ملو - ديشرلا دجو

 رظنأ ىّتح كيلإ هذ : هتّقث لهأ وهو « نسحلا نب , دمحن لاقف « هيف عيرسلا تبلا

 ماهتالا ىلإ تافتلالا مدع ىلإ رظنلا ىهتاو « هرمأ ىف

 : ماعلا ىلإ ىعفاشلا ةدوع

 « طقف ةاجنلل اببس سيل هل قارعلا هيقف نسحلا نب دمحم ذخأ ناك
 معلا رون ىلإ ةدوعلا ىلإ ةيالولا ى لمعلا ةملظإ كر ًابيس ًاضيأ ناك لب

 نأ ىلإ - 184 ةنس نم ىأ نابإلا كلذ نم هيلإ فرصناف « هل فارصنالاو
 ىلا ةيالولا لبق نم ملعلل وه ناكو « ةنس نيرشع وحن ىأ هيلإ ىلاعت هللا هضبق
 نيسمدلاو ةعبارلا ق قوت ذإ « كرابملا ريصقلا هريع نم نينس سمح. وحن تقرغتسا
 . ةرمخ نم

 ىلإ ىعفاشلا فرصنال ةنملا هذه الول هنإف « ابظع اري تثروأ ةنحم برو
 . دلاتللا ىملعلا ثارّثلا كلذ نم لايجسألا تمرحلو « معلا ىلإ دعي ملو « ةيالولا

 نم كلام ىلإ ىوآ ان” « هيلإ ىوآف « هتيب ىف نسحلا نب دمحم دنع لزن هنإ

 بتكلا هذه ىلتو نييقارعلا هقف ىف اهفلأ ىلا دمحم مامإلا بتكأرقي ذخأف « لبق
 كلذيو « ًاعيمجب مهنع هللا ىضر كلام مامإلا نع لبق نه أطوملا ىلت اك « هيلع
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 ى هقفلا ءالع رابك ىلع كلذب جرخنو « قارعلا هقفو ٠ زاجحلا هقف هل عمتجا

 تبننا » ( سيسأتلا ىلاوت ) هباتك ىف ىتالقسعلا رجح نبا كلذ ى لاقو . هنامز

 سيل المح نسحلا نب دمحم هبحاص نع طخأف « ةفينح ىلأ ىلإ قارعلاب هقفلا ةساير

 ثيدحلا لهأ ملعو « ىأرلا لهأ ملع هل عمتجاف « هيلع هعمس دقو الإ ءىبث هيق

 قفاوملا هل نعذأو « دعاوقلا دعقو. « لوصألا لصأ ىتح « كلذ ىف فرصتف

 ٠ « راصام هنم راص ىح ؛ هردق عفتراو « هركذ العو ؛ هرمأ رهشاو « فلاخملاو

 دقل ىح « لقن ام بتكو « هنع لقثو « نسحلا نب دمحم نع ىعفاشلا لخأ

 . ع هنع ىعامس آلإ هيلع سيل ريعي رقو نسما نب دمحم نع تلمح و لاق

 لثس ادحأ تيأر امو هيف لاق دقل ىح ؛ هركيو نسحلا نب دمحم لجي ناكو

 .؛ نسحلا نب دمحم الإ ههجو ىف كلذ تيأرالإ « رظن اف ةلأسم نع

 سايقلا وأ ىأرلا هقف نسما نب دمحم نع ذخأي مل هنأ لإ انه هبنن نأ بجيو

 ءكنع نهشت مو« نييقا رعلا نع تربشا ىلا تاياورلا هئنع لأ نكلو « طقف

 نسمحلا نب دمحم انأبنأ ) : نسحلا نب دمحم نع هتاياور ىف ءاج دّقف « نيزاجحلا

 رمش نبأ نع « راثيد نب هللا دبع نع ( هفسوي ىلأ ) ميهاربإ نب بوقعي نع
 . « بهوي الو عابي ال « بسنلا ةمحلك ةمحلا ءالولا » لاق كلي ىنلا نأ

 هسفن رتعيو مههقف ىف نييقارعلا رظاني ناك دادغب ىف هتماقإ ءانثأ ىف ىعفاشلاو

 _ هتارظانم ىف هنكل « نيعم جاهمب سانلا ىلع جرخ دق نكي ملو « كلامل ًاذيملت

 رظاني نأ ركنتسيو ؛ هنس لثم ق وه نمم نسحلا نب دمحم نود نم رظاني ناك

 ى بغري ذاتسألا نكلو « هل ذاتسألا هنأ ىلع « هيلإ رظني هنأل « هسفن ًادمحم

 ىق كلذ ىلع ىعفاشلا مدقيف « هذيمالت رظاني ةفينح وبأ ناك اك « هتارظانم

 ٠ لدجلانعىبئيو « ةرظانملا باب حتتفي ال ناك ىذلا كلام ىلع ىلرت هنأل « ءايحتسا

 : مارحلا تيبلا ىلإ

 « نسحلانب دمحم امزتلم دادغب ىف اهماقأ ىلا ةدملا نوخرؤملا ركاذي ملا 8

 ةدملا تلاط-امهمو « ناتنس اهنأ نظلا ىلع بلغيو « ذاتسألاو ذيمالتلا ارظانمو

 جامىلعو « كلام ءارآ ىلع كلام ذيملت علطا ذإ « ةكرابم تناك دقف « ترصق وأ
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 نأ دبالو « ًاضيأ ةفلتخملا جهانملا هذه نيبو ةفلتخملا ءارآلا هذه نيب ةئزاوم
 . ًاعيمج اههدعابت وأ 3 هدعايت وأ 3 نيقيرفلا لجأ براقت ءارآب ةنزاوملا نم ىهذي

 جهانملاو ءارآلا امم نزي ةطباض سيياقم ىلع ىبت نأ دبال ةنزاوملا هذه نأو
 ةئزاوملا هذه لع فكع دقلو حلا ىلإ برقأ وه امو « اليبس ىدهأ اهمأ فرعيل
 ىبنا دقو ع كردم لمأتو 3 دفان رصبب اهملع اك اع 2 اهل اف رصنم مارحلا تيبلا ىف

 : نيرمأ ىلإ امم

 « كلامل ًاذيملت لبق نم ناك دقل « هل بهذمم سانلا ىلع جرخ هنأ  امنوأ
 دقانو صحاف ةسارد كلام ءارآ سردي القتسم ًاسراد نآلا راصف « هئارآب ىداني
 س رديو « كلام فالخش هيمسي ًاباتك كلذ ىف بتكيو « ةفلاخملا و | هَ ةقفاوملاب ىهني دقن

 فلام صخحافو دقان ةسأرد فسوي ىبأو ةفينح ىنأ هيخحيشو نسحلا نب دمحم ءارآ

 . نييقارعلا فالح هيمسي ًاباتك بتكيو « قفاوي وأ

 القتسم ارح ادابجا هجاويل « ءاهقفلا نم ةفئاط ىأل ةيعبتلا نم للحتي اذكهو
 1 2 هلم نيمألا هاوسر ةدسو ىلاعت هللا باتك لظ ّق

 دعب نم ىمس ام ىهو « طاينتسالا دعاوق نايبب سانلا ىلع جرخ هنأ  امهناث
 هلبق نم ءالعلا ناك دقف ع« دابتج-الا ف هدحبو .جيسُي ناك اذبم هنأو 3 هقفلا لوصأ

 « ةلصفم ريغ ةلمججم تارابعب اهلإ نوريشيو « مهدابتجا ىف اهنوعبتي جهانم نومزتلي

 دابجالا ف هعابتا ىغبلي أم ليصفتلاب نيب لب « ةراشإلاب فتكي مو « ىعفاشلا ءاجنف
 ىلإ الإ لصي الو « هطابنتسا ىف ءىلمخم اليكل هداهببجا ق دبحملا اهمزتلي ىلا نيناوقلاو
 ١ . هداهجا هعسو ام قئاقلسا

 : ةيناث دادغب ىلإ
 هوفلأب مل الع هليمالت ىلع ىليو صحفيو سردي ةكم ىف ىعفاشلا ثكم - ٠

 « ةيوبنلا ةنسلاو ميرككلا نآرقلا لظ ف ةيهقفلا ةساردلا نع جرخمال وهو « « لبق نم

 نويقارعلا هءاجف 2 جملا نابإ ف ىقيع جف لك نم ءاملعلا هاقلب ناك ءانثألا هذه قفو

 3 ةرملا هذه قا نيئس عست ن نم ًاوحن ةككمب هتماقإ تناكو مه ريغو
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 هعضوام ًاصوضخبو « ةيمالسإلا دالبلا لك ىث هيلإ لصوام رشني نأ دبالو
 «ًاقرثم ًاماع معلا رون هنم قئيني ناكم الإ ةمن سلو « ىهقفلا طاينتسالل جهانم نم

 . هتفرعو اهفرعو « هتفلأو اهفلأ دقو « دادغي » ةيمالسإلا ةلودلا ةبصق وهو

 ,نم نعبرألاو ةسمادلا وحن ق وهو ىأ « ه 19ه ةنس دادغب لإ لحر كلذلو
 . كرابملا هرمع

 ريكتسي لو « ذيمالتلا هب فتحاو « اذ ءالعلا لك رظن ىعرتشا دادغب ىف كللانه
 «لبق نم ةكم ىف هيقا ىذلا لبنح نبا هل ذملتت دقف ءهلذيمالت مهيف نوكي نأ دادغب ءايلع

 6 هنس نم ةبيرق نس ىف وهو هيوهار نب قحسإ هنع دخأو «٠ هركفو هلّقع نم بجعو

 . هيلع نوجرختيو « هنع نوقلتي اوذخخأ نيذذلا ذيمالتلا ربغ مههابشأو ءالؤهو

 جام لع نكي م ملعب ىقأ دق هنأل « هتباجلإب نويجعيو هسرح ىف عيمدجلا ببح ناكذ
 دقف جاهملا امأ « هلضف لكلو « هريس نحيف نكت مل تافصب ىلحتي هنألو « اوسرد ام
 ةمهملا ىتاعملا دمبو « ليصفتلاب ةئيبي طابتتسالا جاهم وه ىذلا لوألا ملعب مهيلإ ءاج
 ىعفاشلاب لق ف رعت انك امو : هيوهار نب قحسا هيف لاق دقل ىح 2 ةحضاولا ظافلألاب

 ةردقلاو 6 نايبلاو ةحاصفلا وهف « تافص نم هب لت ام امأو « خوسنملاو خسانلا ام
 لاق دقل ىبح « هناي رثأتلا ىوق ةرابعلا حيصف ناك دقف « ةلداجملاو ةرظانملا ىلع
 . « ءاملعلا بيطخ هنإ » : هيرصاعم .ضعب هيف

 ه :مألا هباتك ىلءأ امفف « ةيدادغبلا بتكلا اهامس ىلا هبتك ىلمأ ةمدقلا هذه قو
 اهتك دقو « عورفلا ىف هنع رثأ ام ركأ تلمش بتك ةدع وهو « طوسملاب ىمسيو

 ,ىمسي ىذلا وهو هقفلا لوصأ ىف هباتك لمأ كلذكو  ىنارفعزلا  هذيملت هنع
 . ًاضيأ ىلارفعزلا هنع اهاورو « ةلاسرلا

 هليمالتلا كلئثلوأ نع « قارعلاءارو امم « قرشملا دالي لك ىف هملع رشتنا اذو
 « ةدافتسالا ىف ةبغرلا لماع مهلع ىلوتسا دقو « هسرد ىف هب نوفتحم اوناك نيِذلا

 ٠ لاثملا ةردانلا ةذفلا ىعفاشلا ةيصخشي باجعإلا لماعو

 . ماع هلعلو 6 ةك» ىلإ اهدعب داع نيتنس ىلع ديزت ةدمةمدقلا هذه ق ثكمدقو|

 ةنيبع نب نايفسك ام هخويشو «مارحلا تيبلا روزيو « هلاومأو هتعتمأ عمجيل ةكم ىلإ

 . ه_194 ةنس دادغب ىلإ داع كلذلو « اهم ةماقإلا مدت ملو « هريغو

 ,( بهاذملا خيرات - ١0 م)
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 ليحرلا دش دقف « ةربسي ةدم الإ ةرملا هذه دادغيب ىعفاشلا مقي ملا ١

 . ه144 ةنس ابلإ لصوو رصم ىلإ اه

 ىفنقي ناك ىخيراتلا قايسلا نأ عم « دادغبب ةرئفلا هذه ىف ةماقإلا رصق اذاملو

 اهم هل راص دقو « ةيمالسإلا ةلودلا ةبصقو « ءالعلا شع اهمال اليوط مقي نأ

 . ةيمالسإلا قاف الا لك ىف هرون عشي اهعوبر نيب رشتني ىذلا معلاو « نوديرمو كليمالت"

 تذخأ تناك نإو « ةيملعلا ةناكملا هذه لثم اذ نكت ملو « رصم ىلإ اهرحاغي اذاملو

 . باوج ىلإ جاتحمو « سفنلا ىف هؤادصأ بواجتتت لاؤس ؟ ةيملءلا اهيصخش تبنت"

 نومأملا هللا دبع ىلإ ةفالخلا تل 1 دق م 1944 ةنس ىف هنأ باوجلا اذه لعلو

 ىوتو « نيمألا لتقب تبن سرفلاو برعلا نيب « نافو بورح دعب ؛ ديشرلا نبأ
 ىلع ىماعلا هجبممو ىعفاشلا ةايح ىلع نالدي نارمأ داس نرمأملا ديع قو « نومأملا

 . امهلظ قف ةماقإلا بيطتسيال هنأ

 ىلا ةكرعملا نأ ذإ : ىمرافلا رصنعا تراص نومأملا دهع ىف ةبلغلا نأ امل وأ

 « نيمألا هلثع ىذلا برعلا ركسعم نب عقاولا ف تناك نومأملاو نيمألا نيب تناك

 رصنب ةكرعملا تهنا ذإو « مهم هدئجبو هداوق عيمجس ناك ىذلا سرفللا ركسعمو.

 « ذوفنلا مل راص كلذبو « برعلا ىلع سرفلا راصتناب نذإ تبا دقف « نومأملا

 . هتغبصو هذومغنب ىمراف ناطاس لظ ى ماقملاب ىضري نأ ىشرقلا اذ ناكامو.

 ريتعاو « ةلزتعملا هيلإ ىندأف « نيملكتملا ةفسالفلا نم ناك نومأملا نأ  امهناث
 ىعفاشلاو؛ هلهأو ملعلا ف نيكحملاو « هءاسلجو هياجحو هباتك م لعحسو 3 مهمه هسفن

 ضوخم نم ىلع ةبوقع ضرفت نأ بجيدنأ ررقيو « مهل جهانمو « ةلزتعملا نه رفتي
 ماقملاب ىضري نأ ىعفاشلا لثمل ناك اف « مهقيرط ىلع دئاقعلا ىف مكتيو + مهضوخ لغم

 ىلإ مهءارو ريسي وهو قاسنا ىح ؛ مل نكم ىذلا ادا كلذ ناطلس تحنو ؛

 قلخخ ةنمم دعب ن٠ تيمس ىلا ةنحملا كلت « نيثدحملاو ءاهقفلاب دعب ةنحلا لزنأ نأ
 . ءالب نم لزن ام دمحأ مامإلاب امف لزنو ؛ نآرقلا
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 .« رذتعاف ءاضقلا هيلوي نأ ىعفاشلا لع ضرع نومأملا نأ ةيعفاشلا ضعب ىوربو

 .. كلام ديملت ىعفاشلا ةايح ةلسلس عمو « هريكفت قطنم عم قفتي بيرالب كلذ نأو

 : ةزيزعلا رصم ىلإ

 'ابع ليحرلا نم دبالو « ةمدقلا هذه ىف دادغبب ماقملا ىعفاشلل بطي ىل -

 ,نم دادغب ىف ىأر ام هيف نوكي الو « ةيملعلا ةلزملا ىف اهم ًايرق نوكيي اهريغ دلب ىلإ

 ةماقإو « كلام ذيمالت ام نآل « رصم ىف هتيغب دجو دلو « برعلا قف سرفلا مكحن

 ءاهع راقت اهنإف « دادغي لثم نكت مل نإ ةيملع ةناكم الل تراصف ام تناك دعس نب ثيللا

 ,ىومخلا توقاي لاق دقو « ىسابع ىشرق املاو نأل « امف ًاناطلس برعلل دجو هنألو

 ,سابعلانب هللا دبع نب سابعلا اهلاو نأ رصم ىلإ همودق ببس ناك و : ءابدألا مجعم ىف

 . ٠ سابع نب هللا دبع نب ىسوم نبا

 : كاذ ىلع هتعزع تدقعناو « رص. ىلإ رفسلا دارأ امدنع ىعفاشلا لاق دقو

 رغقلاو هماهملا عطق اهنود نمو 2 رصم ىلإ قوتت ىسفن تحبصأ دقل

 ريقلا ىلإ قاسأ مأ املإ قاسأ 2 ىنغلاو زوفالأ ىرمأ ام هللاوف

 .ضرف ذإ © ىغلا لان دّمف « عم امملإ هقاسف «' هلاؤس نع ردقلا باجأ دقلو

 .فرشب هلا « ٌةييم هللا لوسر نم ىبرقلا ىوذ مهس نم هل ءاطع ىنرعلا ىلولا كلذ

 .هريق ىلإ ًاقوسم ناكف « توملا هلان مث . ههقفو هملعو هئارآ رشنب زوفلا لانو« هبسن

 ى تام دق ذإ « ةرجحلا نم 7١4 ةنس بج-ر نم ةليل رخآآ ىف اهم تام دقف « رصعب

 .« ةنس نيعيس وحن شاع ىذلا ةفينح ىنأك رمعي ملف 2 هرمع نم نيسمحللاو ةعبارلا

 .دقو « لاضن ى هتايح ىفقو « ةنس ننامثو تس وحن شاع ىذلا كالام هخيشكو

 ١ . اضي ره هشارف ىلع قوت

 .نايتف همسا شئاط قحأ لجر اصع نم ةشئاط ةبرض رثأ ىلع تام هنأ لبق دقلو

 <« ءابدألا مجعم ىف ىومحلا توقاي ةياورلا هذه ركذ دقو « كالام عابتأ نم ناك

 : هصن ام هيف ءاج دف
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 ناكو « شيطو ةدح هيف نايتف هل لاقي كلام بامصأ نم لجر رصمت ناك »

 « رخلا عيب ةلأسم ىف ًاموي ارظانتف « امهلع سانلا عمتجمو « ًاريثك ىعفاشلا رظاني
 هيب ناوجبب عفاش باجأق هريغ هأ لام الو « نهار ١! هقتعأ اذإنوهرملا ديعلا وهو

 «ءاعرذ كالذب نايتف قاضف « جاجحلا ىف ىعقاشلا هيلع رهظف « ىعفاشلا لاوقأ نوسأ ىلع

 « ةلأسملا ىف همالك ف ىضمو « ًافرح ىعفاشلا هيلع دري ملف ؛ ًاحبق امش ىعفاشلا مشف

 مزعو «ثالذي هلأسو « ىعفاشلا اعدق ( رصم مكاح ) ىرسلا ىلإ عفار كالذ عفرق'

 دهش ول « ىرسلا لاقف « كاذب نايتف ىلع دوهش دهشو « ىرج ام هريبخأق هيلع
 هب فيطو «"طايسلاب برضف نايتفب رمأو « هقنع تيرضل نايتف ىلع ىعفاشلا لث» رحشآ
 « عككم هللا لوسر لآ ابس نم ءازج اذه : ىداني داتم هيدي نيبو ء لمج لع

 , نم تلبخ ىبح « ىعفاشلا ةقلح اودصقو « سانلا ءاهفس نم نايتفل اوبصعت آموق نإ مث

 هيف لزي ملف « هلزتم ىلإ لمحف « هويرضو ؛« هيلع اومجهف هدحو ىبو « هياصأ

 . ©« تام ىبح اليلع

 نأل « كلذ دعبتسن انإو « برشلا اذه هبيس ناك توملا نأ ديفت ةياورلا نإو
 تكسي نأ نكمال هبس نم لتقي نأ كلشوأ ىح ىعفاشلا بسي نأ رثكتسا ىذلا ىلاولا
 برضلا ةصق تمص ءاوسو « كلذ نع ىعفاشلا لأسي نأ دبال ناكو « هوبرض نمع

 هب تام ىذلا هضرم نأ ررقملا نع هنإف حصت ملمأ ثوملاب تلصتا انأ ملسو 2 هذه

 . هنع هللا ىضرف « ًايضرم ًايضار هير ىلو ع ديدش فيز بيصأ دقق « .رساوبلا

 ىود دقو « هقفال ًابصخ ًائيعم لازتال « ةيرئم ةورث هنع هللا ىضر كرت دقلو

 هةسملع

 دادغب ىف مهلغش « هتغالبو « هلقعو « هملعب سانلا ىعفاشلا لغش ىلقل ب #».٠”

 8 نسل ا نيدمحم نع ىلتي باش وهو( تارظانملا امناهرقف نيبو هنيب كّقعت تناك امدنع

 نم نيدوزتمو « نيجاح « مارحلا تيبلا ىلإ نوثيجي اوناك نيذلا ءاملعلا لغشو.
 ع ةينأث ةره دادغب لغشو « 'ام نيعباتلا ةيقب نع اهنوقلتي ثيداحأو ميلك لوسرلا

 عمج و ؛ دعارقلا عضي مارخلا تيبلا ف فك اعوهو« ابمأإ لصو ىلا ةيملعلا تارغلاي
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 لغش رصم ىلإ ءاج امل مث « اهب قبسي مل ةئراقم ةسارد بهاذملا سرديو لوصألا

 . هّقبسو هلضف لكل ناك نإو « اوسرد امف اريظن هل اوفرعي مل ىذلا هملعب سانلا

 هورظان نيذلا هؤائرقو « مهع ىلت نيذلا هخويش هيلع ءانثلاب قلطنا دقلو
 . ريزغلا هملع لايجألا اوظفح نيذلا هديمالتو 4 ليمالتلاك هل اوناك م

 ( مهفم باش اذه هلوقي لوصألا ف هتلاسر أرق نأ دعب ىدهم نبنمح رلاديع دجنو

 ىعفاشلا الوأ ٠ : هيف لوقي رصع هذيءالت دحأ مكحلا نب'هللا دبع نب كمح دجتو
 نمايقلا ىملع ىذلا وهو « تفرع ام تفرع هبو « دحأ ىلع درأ فيك تفرع ام

 لقعو ليوظ ناسل عم ريخشو لضنو رثأو ةنس بحاص ناكف « هللا همحرب

 . ( نيصر حيحص

 هللا نإ»: لاق هنأ مكي ىنلا نع ىور .: :لينح نب دمحأ هذيملت هيف لاق دقلو |

 ناكف « .اهند رمأ اهل مب الجر ةنس ةئام لك سأر ىلع ةمألا هذهل ثعبي لجو زع

 .«ىرخألاةئاملاسأر ىلع ىعفاشلا نوكي نأ اوجرأو «ةئاما سأر ىلع «زيزعلادبع نبرمع

 لضف نم هل ناك ام لكل ةنيبم ىرتن هئيجت ةيملعلا تادامذلا دجن اذكهو

 , . ةطاحإو لعو

 « ةيماسلا ةلزنملا هذه هل لعجي ام ملعلا بابسأ نع ىتوأ هنأ ةقيتتللاو - 4

 دقو « هيمارمو هرارسأ نم ًاريثك كردأو هيناعم هقفف « مركلا نآرقلا لع ىوأ دقف
 مع ىأو « ليزتتلا دهاش هنأك ناك ريسفتلا ىف ىعفاشلا ذخأ اذإ و : هذيمالت ضعي لاقت

 مامإلا ثيداحأ ىورو « نيعباتلا. ةيقب نم ةكمب اوناك نم ثيداحأ ىورف « ثيدحلا

 قارعلا ملعلا قوأو « ثيدحلا ىف لماك نودع لوأ دعي ىذلا.أطوملا هيلع أرقف .«كالام
. 
 . نسما نب دمحم مامإلاب اهف ىتلا ىلا ةريفلا ىف نييقارعلا نع هل ًايوارب -

 « سايقلا طباوض' عضوف « هقفلا دعاوق طبضو « ىأرلا هقف اذه عم ىتأو

 نمو : لوقي ناكف « ةلتخغا مولعلا بلط ىلإ وعدي هنع هللا ىضر ناك دقو

 همتالا ق رافن نمو « هتجح تيوق ثيدحلا بتك نهو « هتميق تمظع نآرقلا مع
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 نمو « هيأر لزج باسحلا ىف رظن نمو « هعبط قر ةغللا ىف رظن نمو « هردق لبن
 .  هملع هعفني مل هسفن نصي مل

 : هرصعو ملعلل هفارصنا

 هتماقإ تناك دقق ؛ هبابسأ هل ترفاوتو « معلا ىلإ هجتا هرفاظأ ةموعنذنم.-'؟6

 راوج- راتخنا ىذلار - سابع نب هللا دبع ةسردم اهنفو « نيعباتلا نم ةيقب اهفو « ةكمب
 .لصي ام ىلعأ ىلإ ىلوألا هتأشن ىف لصي نآل ةعيرذ  ًاماقمو هل ًارقتسم مارخلا تيبلا

 يعست همزالف ةرجملا راد ملاع ىلإ هجتا عرعرتو ادش الو « هنس لثم ىف وه نم هيلإ

 لمعلا ىلإ فرصني ملو « ذيملتلل نس بصخأو « خيشلا جاتنإل نمز بصخأ ىه نينس
 هفرشلا هيف نأ اكردم « هب ًافوغشم معلا ىلإ هدعب داع « ًاريصق اتقو الإ لعلا ريغ ىف
 نيزاوملا عضيو «ءاهقفلا فالتخخاو « ةنسلاو نآرقلا ٍلع سردي ذخأو « فرشلا لك

 ىبح « مارحلا تيبلا ف ءادتبا هسرد سلجم ذخماو اهنيب نم قحللا فرعتو « اهطبضل

 .قاض ال مث « هسردل رخآآ ًايسرك ابف ذختاو « دادغب لإ بهذ ءاعولا ألتما اذإ
 هتراص ىلا ةبيطلا رصم ةيحان ههجو مع اهضت ريال اهمف ةيملع جهانع مرتو © دادغيب

 « مالسإلا لدأب بوطخلا تمهدا امدنع برغلاو قرشلا نم ءالعلا ىوأم دعب نم

 هتايح تناك كلذبو ء رصم ىف الإ هودجي ملف « نمآلا ثيح ةلحرلا ىلإ ءالعلا رطضاو
 . روصع غيلي ناسلو « مكحم ملقو « ىرقبع لعب ملعلل اهلك

 عضوو « نيودتلا ءادتباو «مولعلا راهدزا رصع ناك ىعفاشلا رصع نأو - 5
 « اهرصأ عضوتو نودت ةغللا تناك هرصع ىف « مولعلا نه لع لكل لوصألا
 هريغو ىعمصألاو « وحتنلا ملعل لوصألار نوئودي اوذخأ ىلؤدلا دوسألا ىنأ فالحخأف
 ,ضورعلا ٍلع عضو دمحأ نب للاذلاو « هنولقنيو « رعشلل تاياورلا نوطبضي اوذخأ
 ,قئارط ىلإ راظنألا هجوي ذدخأ ظحاحللاو . اهماغنأو « برعلا راعشأل ًاطباض ناك ىذلا
 1 . ءالؤه ريغ اذكهو . ىلدألا دقنلا

 ءلوصألا تأدتباو « ةفاتلا اهعيباني نم اهعمج- ىلإ ءالعلا هجتا ثيداحألا فو
 : ًائيدح نوكي نأ حاصيو 3 هتياور حصت ىذلا ريحا هب فرعي ًانازيم نوكتل عضوت

 ٠ هيلع لمتشا ىذلا هتتم ثيح- نمو هوور نيذلا هلاجر ثيح نم « هيلي ىنا ًابوسنم
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 ىذلا ىكملا هقفلا ةسردم تناكف « ةفلتخملا سرادملا هيف تنوكت دق هقفلاو

 رمح هقف لقني ناك ىذلا ىلدملاهقفلا ةسردم تناك ةئيدملا قو « سابع نبا ءارآ لّقني

 نم مهربغو « بلاط ىبأ نب ىلعو «! نافع نب ناهعو « تباث ني ديزو باطلا نبا

  هقيرط هقفلا ذخأ دقو « اقيطم فالخألا ىلإ ىنلا ٍلع اواقن نيذلا ةباحصلا ءاهقف

 نم هيفام عم ههمف نم ريثك ىلع لمتشا ىذلا أطوملا نودي كلام مامإلاف « نيودتلا

 نودي نسا نب دم مامإلاو 2 مهذيمالت نع ةلوقنملا ةيادصلا ىواتقو « ةيوره ةنس

 دافتسا دق ىعفاشلاو « فيلأتلا ى ماكحإو ةقد ى هعورف عرمتيو « قارعلا هقفلا

 . اذه لك نع

 اهقيرط ةقرف لك تأ دقف « ةفاتخملا ةيمالسإلا قرفلا وهو « رحتنآ رمأ كانهو

 نع نومفاديو مهئارآ نع نواداجم اوناك ةلزتعملا « اهرشنو اهئارآ .نع عافدلا ىت

 ناكف « مهرغو ةيديزو « ةيمامإو ةعيش نه ةفلتخملا ةيسايسلا قرفلا كلذكو « مالسإلا

 ' ' . تارظانمو لدج رصع رصعلا

 -4 ةلزتعملا جام جيني ملف « قرفلا هذه رثكأ نع ضري مل ىعفاشلا ناك اذإو

 ناك دّمقف « جابملا ثيح نم هيف اوشاع ىذلا رصعلاب رئأت دق هنإف <« جراوتلا الو

 فيك فرعي « الداجم اراظن هع هللا ىضر ناك كلذلو « تارظانملاو لدملا رصع

 . هتاشقانهو هلدجم ىف قحلا قحبو « لطابلا لطبي

 ركني مهم قيرف ةرصبلاب ناك دقف ثيدحلا نع ًاعافد لعفلاب ةلزتعملا لداج« دقلو

 ىعفاشلا ىدصتق . ةرتاوتم تسيل ىلا ثيداحألا ىأ « داحآلا رابخأب جاجتحالا

 ىمسي ناكو مألا هباتك ق كلذ نود دقو . 2 هللا لوسر ةنس نع ًاعافد مهلداجمل

 . « ةئسلا رصان » قح هريغلو اذهل

 « ةيدنملاو ةيسرافلاو ةينانويلا نم ةفلتخملا مولعلا تمجرت ىعفاشلا رصع ىف هنأو

 ًاديعب ناك ىعفاشلا نأ دقتعت الو « معلا نم ناولأ رصعلا ف ترشن ةمجرلا كلتبو

 لاح ىأ ىلعو « ًاردق ةرظانملاو لدحلاب ةلص هل ام هنم لان دق ارو «هل ًايفاحم « هنع

 دق هنإ لب « ةيءالسإلا رداصملا ممص نم تناك اهنإف « ةيهقذلا هئارك ىف رثأ هل نكي مل

 نيبتس امك « اماع ًاينبم سيل دارتجا لك للاعبي ذإ « صوصتلاب ددغتلا دح كلذ ىف غلي

 ٠ زاجمإب كثلاذ ىلاعت هللا ءاش نإ
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 ىعفاشلا تاغص

 ؛هتلزمو 3 هنيدو هقاخو هملع ىف هتعفر تافص ىعفاش اشلا هللا قا دقل ل ”٠و/

 0 هيرصاعم نب ةيعايجالا

 ةيعاو ةركاذ اذ ناك « ىملعلا هكاردإ ى ًايوق هنع هللا ىضر ناك دّمتف ١-

 هنأ لبق هنأ ىح « ىور انك بلق رهظ نع هؤرقي مث « هظفحيف أطوملا أرقي ةظفاح
 . أطوملا ظفح دق ناك كالا ىتلي

 .ق الايثنا ىلناعملا هيلع لاثنت ةهسدبلا رضاح- ةظفاحلا ةيعاولا ةركاذلا عم ناكو

 34 رومألا هيلع قلغتإ نم نكي و 4 ةيركف ةيسيحس هب نكت ملف « الإ ةجاحلا تقو

 ,مقتسيو (قئاما هيدي نيب حضتتف « هريكفت نم ًاءعوض سردي ام ىلع ىلي هلي ناك لب

 . اهكلاسم هب كلسيف « اهقطنم همامأ

 .لإ بهذي لب « اهرهاظ ةساردب لئاسملا نم ىتكي ال « ةركفلا قيمع ناكو

 قحلا ىلإ لصي ىح دح دنع فقيال مهفلا ىف ىدملا ديعب ناكو « اهراوغأ قمعأ

 هتناكف ؛ اهل طباوض عضو ىلإ اهماكحأو ثداوحلل هتسارد ى هجتي ناكو « الماك

 .تايلكلا ىلإ ههاجنا ةجينثن تناكو « تايئرحلاب ىب تكي الو « تايلكلل ًايلط هتسارح

 . هقفلا لوصأ ملع عضو نأ

 ةحاصف عم قوأ 2 ءاقلإلا نيب ؛ رييعتلا حضاو « تايبلا ىوق ىعفاشلا ناكو  ؟

 حضوي اك 6 هنا ريثب رعب 6 رألا قي توم هنائجب ةوقو « هنايب ةغاليو « هناسل

 « احفص أرقا لاقف « هباعصأ ضعب ىلع أطوملا هئرقي نأ دارأف اكلام ىل « هتارابعب
 قاملإ كلذو « هرتثآ ىح تم هعامن ىف كلم بطر ىح ٠ حفصلا أرق نأاف

 قيم رثأت نم هتوص

 نم ريكأ هبتكو الإ ًادحأ تيأر ام » : لاق هنأ هذيمالت ضعب نع ىور دقو

 ىلع ىعفاشلا بتك تناك اذإو « هباتك ن ٠ ركأ هناسل نإف « ىعفاشلا الإ هتدهاشم

 فيكف «٠ ةركفلا ريوبصت نسحاو « ريبعت ةدوج ن نه بتكلا هيلع نوكتام نسحلأ

 . نم غلب دقلو « ةرابغ ىلعأو ةراشإ لكأو ءادأ ىوقأ ىهو  هتدهاشم لاح نوكت

 ش . ٠ ءالعلا بيطخ هنإ » هيرهار نب قحسإ هيف لاق هنأ نايبال هتداجإ



 أ 4 ؟ها

 ةفص كلتو «كلام هخيشك « ةسارفلا ىوق « ةريصبلا ذفان ىعفاشلا ناكو ب

 ردقلا هذيمالت ىلع ىلي ذإ « ديما ذاتسألل ةمزال ىه اك « بيرألا رظانملل ةمزال

 ى مهتقاط نيب مئاويف ع هتسارفب الإ كلذ فرعي الو « ةفرعملا نه هنرقيطي ىذلا

 ددع هلوح فتلا نأ ىف ًاببس ادهم ىعفاشلا رصي ناكو . نييبتلا ىف هتقاطو « مهفلا

 ملعلا نم هيعماس ىطعي ال سانلا سوقنب هنري ناكو « بادصلاو كيمالتلا نم

 ضعب عم دشانتي ناك هنأ ترقايل ءايدألا مجعم ف ة عاجل ع هنوقيطي م رادقمب الإ

 | معتالا 8 : هعم لشانتي ناك نمل لاق مث ع ًاظفح ىعفاشلا هيلع ىأف « « ليذه رعش هيعماس

 «٠ كلذ نولمتحم ال مهنإف ثيدحلا لأ نم ًادحأ اذه

 قحلا ىلإ هاجنالا ىف رظنلا قداص « قئامللا بلط ىف ًاصلخع ىعفاشلا ناكو - 4

 قلي « قئاقللا بلط ق صلخملا هاجتالا نأ ةيقرشملا ةمكفلا فو . هاوس ىغتبيال ىذلا

 هب كرديو 3 قئاقكلا هب حضتت ءافص سفنلا ق دجويو « ةفرعملا روئب بلقلا ق

 « ةحرحصلا ىلاعملل ريوصتلا ةقداص تارابعلا لعجمو « ركفلا مقتسيو « لقعلا

 . املس ريبعتلاو « ًاعوق ىأرلا نوكي كلذبو

 ناك ىح « هتايح راودأ لك ىف همزال قئاّتللا بلط ىف ىعفاشلا صالخإ نإو

 « قئاقلا رثآ هخورشل هصالخإب قئاقحال هصالخإ مدطصا اذإف . نوكي ىنأ قملا بلطي

 « هنالعإ ىف ددرت نأ دعب فالحلا ناعيو « هقلاغم نأ ن م كلام .هصالخخإ هعنم ملف

 «سانال هيف هباتك نلعأ ىح كالامةوستلقب ن وقتستسي سل دنألا قاتلا نأ فل نإام نكلو

 هذقنأ ىذلا نسمملا نب دمحمل هصالخإ هعنع < ملو 2 بيصيو ءىلدخم رشب هنأ اوملعيلا

 فصتني ىح « هباعصأ بلاغي نأو « ةرظانملا ىف هياع دشيو « هرظاني نأ نم هاوآو

 ناك كلذلو « ةيملعلا هتايح راودأ لك ىف ريسي ناك اذكهو . مم بدلا لهأل

 نأ دتتعي ناك . هيلطم قحلا ماد ام مم رفظيف ع قحلا صالخإب هب رظانم لبقتسي

 طاحأ هنأ دقتعي ناكامو - ملي هلوسر ةنسو هللا باتك ةيمالسألا ةعيرشلا ساسأ

 ًائيدح اوأر نإو « ثيدحلا بلط ىلع هبامصأ ثحم ناكف « ًاملع هيلي هللا لوسر ةئسب

 مجعم ىف ءاجو . ثيدحلاب اوذخأيلو « هيأر .اوضفرلف هررقي ام فلا احيمض

 نع لجءر هلأس دقو ىعفاشلا تعمس و : لاق هنأ ناولس نب عيبرلا ىلإ دنسب توقاي

 هللا دبع ابأ اي: هل لاقف « اذكو « اذك : لاق هنأ عل ىننلا نع ىوري لاقف « ةلأسم

 "عام ىأو « ىلقت ضرأ ىأ : لاقو « هنوأ رفصأو ىتفاشلا دعتراف ٠ )2 اذه لرقتأ
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 عيبرلا لوقيو ؛ نينيعلاو سأ رلا ىلع معن , ءهب لقأ موءهللالوسر نع تيور اذإ ىنلظت

 ءةكلمللا لوسرل ةنس هنع بهذتو الإ دحأ نم امو : لوقي ىعفاشلا تعم: نايلس نبا

 «تلقام فالخ هللالوسأر نع هيف لصأ نم تلصأ ؤأ « لوق نم تلق [هف « بزعتو

 . مالكلا اذه ددري لعجو 0 ىلوق وهو « هللا لوسر لاقام لوقلاف

 «سانلل ةوسأ نونوكي نيذلا هدابع ةوفص هب هللا صخم صالخإلا نم عون كانهو

 نعذي نأب 3 اهلإ اعدو ام يبلاطو « ىمؤملا اهم صتخا ىلا ةركفلا قف ءانفلا وهو

 ىذلا اهصئاغ ناو نوبت ال ةقئافلا ةؤلؤللا نإف « سانلا نم هلئاق ناك يأ قحلل

 ضصالخإلاو . هيئاجب ىف قحلا م ادام ءاوس ىلع ودعللو ىلولل مضخم «( اهجرختسا

 نوازانيو « نايبلاب نواولصي نب يذلا نإف « زيزع بلطمو « بعص قترم لكشلا اذه

 اذه نم ناك ىفاشلاو « ولع بح هلائيو « وهز هلدندي مل نم مهف ردني « ةجحلاب

 ىغبي هنأل « ناسل ةدحم ليطتسيالو « لادج ىف بضغي ناك ام اذلو « ردانلا لياقلا

 قحلا بلطل هصالخنإو 3 معلا هاجب ق هدهز نم غلب دقلو ؛ اهاج- ىغبي الو قحلا

 ق ءاج دقف « هيلإ بسني نأ ريغ نم هملعي سانلا عفتني نأ ىمتي ناك نأ هيف هئانفو

 « ملعلا اذه اوملعت سانلا نأ تددو » : لوققي ناك هنأ ريثك نبا ظفاحلا خيرات

 . « ودمحم الو هيلع رجوأت « هنم ءىش ىلإ بسني الو

 ًآيماستو « اياندلا نع ًادعابتو « سفن ةوقو « بلق ءاكذ صالخإلا هيسكأ دقلو

 تاكولو : ىعفاشلا قلخ ىق نيعم نب ىبحب لاق دقو « لماكلا لجرلاب قيليال امع

 هيلإ لصي [4 ىبسأ اذدو « « بذكي نأ نم هعنمت ةتءورم تناكل احايم بذكلا

 . ىبلاو رمألا درجملال ءهنادجاوو ه ريمضل ةباجتسا بجامع مودتي ؛ قودصلا صلخملا

 ههقفو ىعفاشلا ءارآ

 هومس لع رهظ دقو « ةنيايتم لكأو « ةفلتحم ءارآ ىعفاشلا رصع قف رهظ -- 6م

 سيل وأ هلل ةفص مالكلا نأ ىف اوملكتو « هنايئب دعاوق ةلزتعملا ماقأ مالكلا

 هللا فاصوأ نأ ىف اوملكت اك « قول ريغ وأ قول ميركل نآرقلا ذأ فو « ةفصي

 فرعيال ىلاعتو هئاحيسّتلا"نّآل ءدحاو ىبع« تاذلاو ىه وأ ©« تاذلا ريغ ناعم ىلاعت

 راوجب ناسنإلا ةدارإ فو « ردقلا ىف ةيربجلا نم ,هريغو مه اوملكتو « هتافصب الإ
 :نييسابعو ؛جراوخنو «ةعيش نم ةيسايسلا قرفلا ترهظو «ىلاعتو هناحبس هللا هردقام
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 « ًادر وأ الوبق « ًاباجيإ وأ ًايلس هريكفت نم ناكم كللذل نوكي نأ دبال ناكف

 نع ىهي ناك دقف غ هنم عرفتي امو « مالكلا لعل ةبسنلاب ًايبلس رثألا ناك دق و

 لئسول لجرلا نإف « مالكلا ىف رظنلاو مكايإ د : لاق هنأ هنع رثأ دقو « هب لاغتشالا

 لجر نع لثس ول هنم كحضي نأ ءىش رثكأ ناك اذ أطخأف هقفلا ىف ةلأسم نع

 .«ةعدبلا لإ بسنل أطحخأف مالكلا ى ةلأسم نع لئسولو ؛ ةفيب هترد لاف «الجر لت

 نع ىهلني نأ ىعفاشلا لثل ناكامو « هنم رشكلا معي ناك مالكلا نع هيب عمو

هذيمالت ىلع ةرم لعند دقلو « هملعي ال رمأ
ل لاقف « مالكلا ىف نو رظانقي مهدجوف 

 : م

 مالكلا نأ الإ « اهظع آغلبم تغلب ىتح « هيف تلخد دقل !! هملعأ ال ىنأ نونظتأو

 . ؛ مرفك لاقيالو « متأطخأ لاقي هيف متأطأ نإ ءىش فى اورظانت « هل ةياغ الل

 لئاسملا ف ىأْر هل سيل هنأ مالكلا ملع ىف رظنلا نع ىعفاشلا ىبن ىنعم سيلو

 «تافصلا ةلأسمو ءردقلا ةلأسمو « ةمايقلا موي هللا ةيؤرك نوملكتملا ابف ضاخ ىلا

 نآرقلا هب ءاجء ام لكب ذخألا وهو « هقفلا ىف هجابنم عم قفتي ىأر ىعفاشلل ناك لب

 ىذلا رادقملاب الإ نوملكتملا اهقوسي ىلا ةلدآألا ى ثحاب ريغ ةئسلا هب تءاجء امو

 نآرقلا صوصن رهاوظل « ىهقنيو ديزي ناعإلا نأ دقتعي الثم ناكف « صوصنلا ديؤي

 ْ . ةيوبنلا ثيداحألاو « مركلا

 : ةمامإلا ىف هيأر

 ةلأسم ةيسايسلا قرفلا اهتراثأو « نولمكتملا اهراثأ ىلا لئاسملا نمو 8

 هلت رثأ دق « هقفلاب ةديعب وأ ةبيرق ةلص اهل ةلأسملا هذه نآلو « اهطورشو « ةمامإلا

 : تاعوضو» ىف ةفالكللا لوح ةثالث ءارآ

 ن« سانلل دبال « هتماقإ نم دبال ىيد رمأ ةمامإلا نأ دقتعي ىعفاشلا نأ  الوأ

 نم حارسيو 4 رب حي راسي ىح ؛ رفاكلا عتمتسيو 4 نمؤملا هلظ تحن لمعي مامإ

 . ههجو هللا مرك بلاط ىنأ نب ىلع لاق امك .٠ رجااف .

 زيزعلا دبع نب رم نع كلذ قف ىوريو « شيرق ى ةمامإلا نأ ىريال هنأ - اهناث

 « هللا هناهأ ًاشيرق ناهأ نمو : لاق قلي ىنلا نأ لصتم دنسب ىرهرلا باهش نباو

 قا ىلع متك ام ردألا اذ لوأ منأو : شيرقل لاق هنِلَو ىنلا نأ ًاشيأ ىوريو
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 دافتسي صنلا اذهو « ةديرجلا هذه ىحلت اك اوحاتف ( هنع اولدعت ىأ ) اوادعت نأ الإ
 . الاظ ناوكي نم ًامامإ دعيالف ع ةلادعلا ط رشي هنأ هنم

 ,ىلع ةقباس ةعيبلا نوكت نأ ةفالخلا ةحصا ط رتشي ال ىعفاشلا نأ  ثلاثلا رمألا

 هناكو بلغتم بلغت اذإ هنأ ررقي هنإ لب « ىلوألا وه بير الب اهقبس ناك نإو ىلوتلا
 هىور دقو « ًامامإ دعي هنإف هل سانلا عمتجاو ؛ رمألا هل ماقتساو لدع مث « ًايشرق
 هيلع عمتجاو « فيسلاب ةفالخللا لع بلغ ىشرق لك و : لاق هنأ ةلهرحم هذيملت هنع
 عمتجم نأو « ًايشرق نوكي نأ ةفالخال ىدصتلا ف طرتشي وهف « ةقيلخ وهف سانلا
 دقتعيو « انررقاك ىهدب طرش ةلادعلاو « هدعي وأ مكحلا ةفد ىلوت لبق هيلع سانلا

 < نيرونلا وذ مث ء قورافلا مث « « قيدصلا تاك ةفالللاب سانلا قحبأ نأ هتع هللا ىخر
 : . ًاعيمج منع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع ىدملا مامإ م

 هللا لوسر باعصأ نم ةعيرألاىلع :ديزيف ةسمخ نيدشارلا ءافلخللا دعي هنأ ىور دقو
 «© ةفالخلا ف ميت يك نيدشار ! قف لضفلا ىري ناكو « زيزن هلا دبع نب رمع لي

 ركب ىلأ نود هاري ناك نإو « رثكأ ةبحعب آيلع "صخم ناك ىشرقلا ىعفاشلا نكلو
 هنأ الإ ىلع نم سانلا رفناما) : لعق :لجر لاقدنأ « للعب هياجعإ ف ىور دقو ءالضف

 نوكتال « لاصخ عيرأ هيف ناكد : هنع هلا ىضر ىعفاشلا لامتف , دحأي ىلابيال ناك

 ايندلاب ىلابيال دهازلاو «ًادهاز ناك « دحأب ىلابي الأ هلقحم الإ ناسنإل ةدحاو ةلصحت

 يلحأب ىلابي ل عاجشلاو « اعاجش ناكو « دحأب ىلابيال ملاعلاو « ًالاع ناكو <« اهلهأو

 . « دحأب ىلابيال فيرشلاو « افيرش ناكو

 « نآرقلا ملعب ىلا هصخ دق ىلع ناكو » : ههجو هللا مرك ىلع ى ًاضيأ لاقو
 هلإ عفرت هاياضق تناكو « سانلا نيب ىضقي نأ هرمأو « هل اعد تلي ىنلا نآل

 . « اهضميف « لع ىنلا

 ناك ايلع نأ ىري ةيواعمو « ههجو هللا مرك ىلع نبب فاللللا ىق ىعناشلاو

 « جراودللا ناك ثالذكو « ًايغاب ناك لب « قالا ىلع ناك ام ةيواعمو قل ىلع

 ق ىوريو « هيلع نيجراخلل هنع هللا ىضر ىلع ةلماعم نم ةاغبلا ماكحأ دشأ كلذلو

 لاقن « ةعيشلا ىلإ ىعفاشلا بسني نيعم نب ىبحم نأ لينح نب دمحسأل ليق هنأ كاذ
 ١ ق هفياست ق ترظن : ىبحب لاقف ؟ كلذ تفرع فيك : نيعم نب ىحيل دمحأ
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 هلاقف « بلاط ىنأ نب ىلعب هرخآ ىلإ هلوأ نم جتحا دق هتيأرف « ىغبلا لهأ لاتق
 .لوأ نإف « ىغبلا لهأ لاتق ىف ىعفاشلا جتحم ناك نمبف ! ! كل ابجع اي : دمحأ
 . بلاط ىنأ نب ىلع وه ىغبلا لهأ لاتقب ةمآلا هذه نم ىتبا نم

 هسهقف

 جاهم جني لخأ دقو « دادغب ىف هتماقإ دعب ةكم ىلإ ىعفاشلا داع نأ ذنم
 ىذلا ىقابيشلا نسحلا نب دمحمل الو هنع هللا ىضر كلام هخيشل ًاعبات هيف سيل ًايهف
 .ةسارد عم ةيلك تاسارد ىلإ لبق نم انرشأ اك هجتا دقو « نييقارعلا هتف لمحم ناك

 .ئح « هلهأ ىلع الفق هقفلا ناك د : لبنح- نب دمحأ مامإلا هيف لاق اذلو « عورفأا
 .ق ديدج“ حتف هنأ ىلع معلا ن م عوتلا كلذ سانلا لبقتسا دقو « ىعفاشلاب هللا هحستف

 هتلعأ امدنع سانلا باجعإ راثأ دقل ىح- « ىعفاشلا هب قبسي مل ؟ ةيهقفلا تاساردلا
 ةنسلا الو باتكلا ام ىردن انكام » : ىسيباركلا لاق دقلو « ه 146ه ةئس دادغي ىف

 هلاقو ؛ عامجإإلاو ةنسلاو باتكلا : لوي ىعفاشلا انعمس ىح.« عامجإلا الو
 ركذي دق ىلاعت هللا نإ : لوقي ناكف هيلع .انلخد ىعفاشلا انيلع مدق الا ١ : روث وبأ
 مله ف رعن ال انكؤو « ماعلا هب ديريو صادللا ركذيو «٠ صاخلا هب ديريو « ماعلا

 اوعمج دق سانلا نإ و : لوقي ىلاعت هللا نإ : لاّتف ؛ اهنع هانلأسف « ءايشألا
 «« ءاسنلا مقلط اذإ ىبلا ابمأ اي : ىلاعت لاقو ( صاخن وهو ىأ ) نايفسوبأ دارملاو

 .٠ « ماع دارملاو « صاخ اذهف

 هلق دهع هب مل نكي ل لع هتبيقد»- ىو « دادغب مدق دق ىعفاشلا ىرن اذكهو

 ههقفوف لكشف نيثو دب الو « الماك امارتشا هعرش مانإو « هطبضو « نيو هحضو

 نيرمأ نع زاجيإب مكتن نأ

 . هرداصم وأ ههقف اهللع ىب ىلا ةلدألا : امهوأ

 . لوصألا لع ىق هلمع : امهناثو



 - نر

 ىعفاشلا هقف رداصم

 هياتك ُْق اهلع صن دقو 6 رداصم ةسحت نم ههقف ىعفاشلا ىتسا 5

 مت « تدبث اذإ ةنسلاو باتكلا ىلوألا « ىتش تاقبط معلا ه : لاق دقف : مألا

 باعصأ ضعي لوشي نا ةثلاثااو « ةنس الو باتك هيف سيل ايف عامجإلا ةيناثلإا

 هلي ىنلا باعصأ فالتخا ةعبارلاو مهم ًافلاخع هل ملعن الو « الوق مقلي هللا لوسو

 امههو « ةنسلاو باتكلا رغ ءىش ىلإ راصيالو « سايقلا ةسماخلاو « كاذ ىف

 . ع 90 ىلعأ نم م ملعلا دحتؤي اعإو « نادوجوع

 ىه طابتتسالا بتارم نه ىلوألا ةيترملا ريتعي ىعفاشلا نأ ىرن كلذ لعو

 5 ىالسإلا ه هقفلل ديحولا ردصملا امهريتعيو « ةنسلاو باتكلا ىهو « صوصتلا

 نفلتع وأ نيتفع نيقفتم مهئارآ ق ةباحصلاف « امهلع لومحم رداصملا نم امه ريغوب

 صنلاي ءارآلا هذهل ناعوبنيلا امه لب « ةنسلا و أ باتكلل نيفلام اونوكي نأ نكم ال

 ريغ امهلع ًادمتعم نركي نأ نكمب ال عامجإلا كلذكو « امهلع لمحلاب وأ امبغ

 . نايلعألا امهو « ىلعأ ن نم ًامئاد دخؤي ملعلاف « امبنع جراخخ

 ةنسلا مث « الوأ باتكلا نوركذي ١ىعفاشلا دعي نم ءاهّقفلا اندج-و دقو ١6

 دج نإف باتكلاب ذخأي هنأ 34 ىعناشلا لبق نم هفينح وبأ ررشي ناك كالذكو 2 انا

 « هب ىضتي امع ميلي ىنلا هلأس امدنع لبج نب ذاعم نع ىور كالذكو « ةنسلابفم

 امهدجي مل نإف « كلَمَشا لوسر ةتسيف دج مل نإف « هللا انكي ىضني ملأ ررق دقف

 ةيترم اسيل امبءاذو امهقيقح ق امهنأ عم م6 نآكرقلا عم ةئسلا ىعفاشلا جمد اذالو

 فق ةنسلا رتعيال بير الأي يعفاشلا نإ ؟ باتكلا نم م اهيجح- تفرع ةئسلاف « ةدحاؤ

 3 هتوالتي كيعتي رئاوتم نارقلا لقألا ىعو )2 هوجولا لك نم نآرقلا ةلزئم

 مالك تسيلو 4 اهءارقب ديعتي الو 4 رئاوتم ريغ اه رثكأ ةنسلاو < هللا مالك ودو.

 ن* ريثكو تايلكلا نايب ىلع لمتشا دق نآرقلا دجنوف هقفلا ىلإ ىعفاشلا رظن امنإو

 ضعبتحضوو « لمجأ ام تاصفو ٠ ميركلا نآرقلا نايب تمتأ ةنسلاو « تايئرجلا
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 مس #1

 ةلصفمو « ةيلك لئاسم نم هب ءاجم ام لك قف باتكال ةنيبم ةنسلا نإف « هكاردإ لوّقعلا

 .ناكدقو « معلا ىف نيبملا ةبترم ف تناك اذإ الإ نايبلا ال نوكي نأ نكمب الو « هلمحمل

 . رظنلا كلذ نورظني ةياحصلا نم نورشك

 .بجي هلمحم ريغ ىلع همالك لمحن وأ « هعضوم نع ىعفاشلا دصقم فرحت اليكلو

 . اهكاردإ بارع لق لئاسم ثاللث ىلإ هيبنتلا

 ماكحأ جا رختسا دنعنآر قلاب ملعلا ةبترم ىف ةنسلاب للعلا لعج ذإ ىعفاشلانأ . اهالوأ

 ؛ هلي ىنلا ةزجعمو « هدومعو نيدلا اذه لصأ نآرقلا نوك عم انتي ال عورفلا

 كنعهتبترم ى تناك امنإو « هنم اهنوق تدمتسا كلذلو « اهلصأ وه عرف ةنسلا نأو

 ءاجءام نايب ىف هدضاعتو « حيضوتلاو نايبلاب باتكلا نواعت اهنأل « ماكحألل طبنتسملا

 . مهداعمو مهشاعم ىف سانلا اهب حاصي ماكحأ نم مركلا عرشلا اذه هب

 ,ملعلا ةبترم ىف اهعومجم مف ةنسلاب ملعلا لعجم عورفلا نايب ىف ىعفاشلا نأ  اهتيناث

 امهم لسرلا نع ىورم لك لعجم الو- « اهقتسم ًاحيعص طابنتسالا نوكيل « نآرقلاب

 ةثيداخألا ةبترم ىف تسيل داحألا ثيداحأ نإف « رتاوتملا نآرقلا ةيتره ىف هقرط نكت

 ىلإ هبن دق ىعفاشلا نأو « ةينآرقلا تايآلا ةبترم ىف نوكت نأ نع الضف « ةرتاوتملا

 جارختسا دنع نآرقلا ةبترم ق نوكت ىلا ةنسلا ديق ذإ هنع هانلقن ىذلا مالكلا ىف كلذ

 ةنسلاو باتكلا ٠ : ىلوألا ةبترملا : لاق ْذِإ  ةتباثلا ةنسلا ىه - عورفلا ماكحأ

 ش . 6 تتبث اذإ

 . دئاقعلا فرعت ىف نآرقلا ةبترم ىف تسيل ةنسلا نأب حرص دق ىعفاشلا نأ  ابشلاث

 هلاق دّتف ©« .رظن ىعفاشلا دعب نم اوءاج نيذلا ءاهقفلا نم نورشثك ديأ دقلو

 نرد هيلع راصتقالا نآرقلا نم طاينتسالا ى ىغبثي ال ٠ : تاقفاوملا ىف ىطاشلا

 نأش ىف امك « ةيلك رومأ هيفو ًايلك ناك اذإ هنأل « ةئدسلا وهو هنايبو هحرش ىف رظنلا

 هللذدعيو 6 هنا ق رظنلا نع صيخم الف « اهوحمو ع موصلاو جمملاو ةاكزلاو ةالصلا

 2 مه ريغ نم هب فرعأ مهنإف « ةنسلا هتزوعأ نإ « هل حااصلا فاسلا ريسفت ىف رظني

 ش . كلذ نم زوعأ اهف ىتكي هلصح نمم ىبرعلا مهفلا قلطف الإو

 ررقي لالدتسالا ىف ةدحاو ةجرد ةنسلاو نآرَقلا هرابتعا عم ىعفاشلا نأو إم

 اذإ هنأ ررقي كلذ عم هنكلو « نآرقلا خسنتال ةنسلا نأو « ةنسلا خسنيال نآرقلا نأ
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 اذه ىبو ؛ كلذ ى ددش دقو « خسنلا نيبيةنسلانمليلد نم دب الف ةنسلا نآرقلا خست

 : نيرمأ لع

 ٠ تناك الإ هخسن نآرقلاب تبث مكح نم امل « كلذ تيثأ ءارقتسالا نأ  امدحأ 0
 « سدقملا تيب ىلإ تناك ةلبقلا نأ وه الثم كلذل برضو « خسنلا نيبت ةنْس هعع

 ءابقب نولصي اوناك نيذلا ىلإ سو هيلع ْرثِلَي ىلا لسرأ ةبعكلا ىلإ تراص املف

 « ميركلا نآرقلا هررق ام راوجي خسنلل ةنيبم ةنس كلذ ناكف « ةبعكلا ىلإ مهب يحج وتب

 هلمع نوكيف رقم هلي ىنلا اهم موقي ةيلمعلا ماكحألاو « ةيلمع ًاماكحأ لوانتي عرسنلا نأو

 . هل نايب هنأ قوف ؛« مخسنال اقيبطت

 « هب لمعلا ىهنا مكحلا نأب مالعإ حسنلاو « , نآرقلل نايب ةنسلا نأ  امهناث

 . ةئلا وه وهئيد م ختسانلا صنلاب نرشي نأ كلي الف ذ نآرتلا ناري ةئسلا تماد امو

 « نآرقلاب خسنت ال ةنسلا نأ هلوق ىف ءاهقفلا رثكأ فلاخ بير الب ىعفاشلا نأو

 ىضر هنإذ « نآرقلل نايب املأ ىو ةنسلا لامه مدع ق هددشت ببس كلذ ناك دقو

 خسن ىعدال خسنلا نيبت ةنس ريغ نم ةنسلاب نآرقلا خسن غوس ول هنأ روصت هنع هللا

 هللا ىضر دسف ٠ خسنلا ىعدم رظن ى نآرقلا صوصن رهاوظل اهفلاخل ةريثك ننس
 نآرقلا نإف نآرقلا تضراع اذإو *' ةنسلاب خنت ةئنسلا نأ ررتقف « تابلا كلذ هنع

 « خسللا . نييتر وأ « نآرقلا قفاوت لاخلا هذه ى ةنس دجنسو ؛ اهلع مدقي

 خسنلا ىل ع لدي م ةنسلا ن نم دجوي ال نحو ؛ امهنب عمجلاب حمست ال ةفلاخملا 0

 . هلي ىننا ىلإ هتبيسن تبثت الو «"ًافيعض ريخلا نوكي لالا هذه ىق هنإف

 : ةنسلا نع ىعفاشلا عافد

 فئاوط تدجو. دقو « ةفلت## لحن تدجو انرشأ انك ىعفاشلا رصع ىف “65

 م فائصأةثالث اوناك مهمآ ( ملعلا عامج )باتك ىف ركذ ذقو « ةنسلا مجال هرصع ىق

 . هدحو نآرقلا ىف ةيجحلا نأ ىعداف « ةلمج ةنسلا ركنأ  اذوأ

 . نآرق اهانعم ىف ناك اذإ الإ ةنسلا لبقي ال - ىفاثلاو

 « رتاوتم ريغ نوكي ام لبقي الو « ًارتاوتم نوكي ام ةنسلا نم لبقي - ثلاثلاو



 مسا ا

 ثيدح رتاوتع سيل ام ىمسيو « ةماعلا ريخ وأ ةماعلا ثيدح . رتاوتملا ىمسيوب

 . ةصاخلا ربخ وأ : ةصااخا

 4 ري 0" هنأ ركذف 4 لوألا فئصلا لوب دخألا ىلع بترني م ركذ دقو

 نآرثلا ىف ةلمح ا ضئارفلا نم اهريغو 3 جملا الو ةاكزلا الو ةالضلا مهفن الأ وذو

 قلطي أ لقأ ةذاصلا نم نم ض رفيف 4 اممم ىروغللا ردقلا ىلع ةلإ اهعايب ةنسلا تلوت ى 3

 مويلا ىف ىلص ولف « ةاكز مسا هيلع قلطي ام لقأ ةاكزلا نمو « ةالص مسا هيلع

 تاولصلا طقست اذهبو « هضرف ىلع سيلف هللا باتك ىف نكي ملام : لاق نيتعكر

 . جحلاو تاوكزلاو

 مالك ىلع بترعي ام ىناثلا فصلا مالك ىلع بتري هنأ هنع هللا ىضر نب دقو

 . لوألا فئنصلا

 « هلوقىعفاشلا در دقف « داحالا ريم لالدتسالا ركني ىذلا ثلاثلا قيرفلا امأو

 السر لشري ناك مالسإلا ىلإ هتياعد ى مَع هللا لوسر نأ نيبو « ًاقيمع اك ادر

 هنآل ملي ىنلا كاذب ىتكا ام ايرورض رتاوتلا ناك ولو « ©! رتاوتلا دح' نوغلبي ال

 لاتساو « مرابخأب نومي ال مه "أ ىوعدب لسرلا در قحلا مهملإ لسرأ نمل نوكي

 غلبي ال ريخ اذهو « نيلجر ةداهشب سفنألاو ءامدلاو لاومألا ى ىضقي هنأب ًاضيأ

 عمم نأ زاجأ لَ ىبلا نأب انلاث لدتسيو « عراشلا هب مزلأ كلذ عمو « رتاوالا دب

 عمس ًادبع هللا غن : لَو لاق دقف « ًادحاو ناك ولو « عمس ام لقني نأ هنع

 هقف لماح برو « هيقف رغ هقف لماح برق اهادأو « اهاعوو اهظفحف ىلاقم

 ةحيصتلاو « هلل لمعلا صالخإ :. مبسم بلق نيلع لغي ال تالث « هنم هقفأ وه نم ىلإ

 . « مهعامج موزلو « نيماسملل

 )2 مدا احب - هللا لوسر رابخأ نولقانتي اوناك ةباحصلا نأي آن اعيار لدتساو

 .داحتالا رابخأ لوبق ىل اع ةبالدلا ىةلدألا درس اذكهو 8 آرثك أ اعمججن وط رشي الدو

 لوسرلا ىلإ لصي ىح مهلثم نع بذكلا لع مزطاوت نمي عمج ثيدحلا ىوري نأ رتاوتلا )١(
 : تادابعلا ةيفيك ف الإ ةردان ىعملا اذه لع نوكت ثيداحألاو )2 ملسو يلع هللأ لص

 ( بهاذملا خيرات 18 م)
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 مهنم قبب لو ( خيرراتلا ةنل ف تبهذ دق ةئالفلا فاتصألا كلت نأ ررشو - 6

 مده ىلإ نوهجتي اوناك ةثالثلا نأ ةقيقحلاو عام رك ذت ةيقب ةيمالسإلا روصعلا قى

 لإ ليبسلا دم لو مالسإلا ماه كيرت فئاوط تناك دقو « اي ذخألا 00 ةنسلا

 مالسإلا مدهم كلذبو « ناك ثيعلاو « هيئاعم فيرخن ىلإ ليلا - دجو ندبملا

 ةفلك رسيأي

 لماوع هيف ترتك ىذلاو « هيف شيعن ىذلا رصعلا اذه ىف ةتبان تعبن دقلو

 همده نوديري نيذلا نيثباعلا نيفرحنملا نم مه.ةباس جاهم جبت مالسالا مده

 ىلع دامعالا نم دب ال : اولاقف « نيقسافلا نيفرحنملا نم مهوقباس هكلس ام اوكلسف
 . فرحنم امهالك نيكلسم اوكلسو « اهدحو ةنسلا

 نآرقلا ىف ةيجنحلا امثإ « ةنسلا ىف ةيجحال : ظفللا حيرصي لاق قيرف  امملوأ
 هتدقع امدنع ناتسكابب ووهال ق ءالؤه نم اضعب اندجاو دقو « هاوس نود هدحو

 ىهو - نآرقلا ةعامجب  ةعامجلا كلت اهسفن تمسو ىركلا ةيمالسإلا ةودنلا ابف

 « ًادحاو ًافرح ةيرعلا نب فرعت الوحو . هيرست ىلع مت ذإ « هادعأ ىدعأ
 هللا لوسر ةنسل حايتحا ريغ نم ةجيللا وه اهيف ام ريتعتو . ةتاش مجاارت ىلع

 تبيصأ ام نآرقلا باصي نأ ىلإ كلذ ىدأل مهقِيرط محلماقتسان] ءالؤه تأو . 0

 . لصألا عايضو « مجارتلا ببسب ليدبتلاو رييغتلا اهاريعا ْذإ « ةقياسلا تكلا هي

 هسأري ناكو « ةريثكلا بتكلا كلذ ىف فلأو « رصم ى قيرفلا اذه لثماندجو دقو

 . ةعامجلا رمأ قرفتف « هكلهأ هللا نكلو « تارازولا ىدحإل ليكو
 « اهحامص بيذكتو « اماور ىف نعطلاب ةئسلا مده دارأ قيرف : ىاثلا قيرفلاو

 نمم ةنوعملا نادمتسي ناقيرفلاو « لوألا ضرغلا وه هضرغو « ايقنت ىوعدب
 83 « نالعإلاو « لاملاب نونواعملا كنلوأ مهديؤيو « اراقو مالسإلل نوجريال
 هتفخ ءالؤه نكلو « نامزلا اذهل ىعفاش نم انل لهف « مهنوضراعي نيذلا ةمارك نم
 . مهريغ ىوط انك ء ىالسإلا خيراتلا ةدلس ىف مه.وطيس ىلاعت هللا نإو « مموص

 ىعفاشلا دنع عامجإلا
 لما مح

 رصعلاءاملع عمتجم نأي هفرعو « نيدلا ق ةجح عامجإإلا نأ ىعفاشلا ررق -
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 تسل » : كلذ ىف لوي وهو « '"ةيلع نودمتعي ليلد نع لمع ىعرش مكح ىلع

 « كل هلاق الإ « ًادبأ املاع قلت امل الإ هيلع ممتجم اذه : معلا لهأ نم دحأ الو لوقأ

 . ؛ كلذ هبشأ امو رمخلا مرحتكو « عيرأ رهظلاك « هلبق نمع هاكحو

 لديام همالك ىدجوي الو « ةباحصلا عامج] وه ىعفاشلا هريتعي عامجإ لوأو

 : ةثالث رومأ ىلإ هيبنتلا بجو « ةجح نوكي ال مه ريغ عامجإ نأ ىلع

 اذإف « ةنسلاو باتكلا نع لالدتسالا ىف عامجإلا رخؤي ىعفاشلا نأ - الوأ

 نكمم ال هنأ قحلا فو « هيف ةيجح الف ةنسلاو بانكلا فلا هيلع عمتملا رمألا ناك

 خيراتلا ىف عمتي ملو كلذ روصتيال « ةنسلاو باتكلا فلام رمأ ىف عامجإ نوكي نأ

 . هل الثم نوكي نأ حصي وأ « هديؤي ام ىالسإلا

 كلذ رتاوتو صوسصنلا ىلع عامجإ « ناعوت عامجإإلا نأ ةيضقلا ق ةقيقحلاو

 « ءاملعلا لوقي ىلاو « مالسإلا راطإ دعت ىلا رومألا ىلع عامجإلا وهو « عامجإلا

 « ابناعكر ددعو ًاسمخخ تاولصلا نوكك كلذو « ةرورضلاب نيدلال نم تملع ابنأ

 رفاضتل اهلع عمجم لئاسم اهنإف « كلذ ريغو « تاوكزلا ىلعو « جلا كسانم ىلعو

 لاخلا هذه ىف ءاملعلا عامجإو . اهب ةنسلا رتاوتو « اهنايثإ ىلع رابخألاو صوصتلا

 هذهو . اهماكحأ ريرقتو ةقداص رابخأ ىلعو . اهمهفو صوصتنلا ىلع عامج.] وه

 كلذ فلاخم صن لكو « اهفلاع مهوتي ىلا ةيئرلا صوصنلا ىلع مدقت كش الب

 . اهناعم ىلع ًاعمجم ًاصوصن فلاخم هنأل « هيلإ تفتلي ال عامجإلا نم عونلا

 نيب تاشقانم عضوم ىه ماكحأ ىلع عامجإإلا وه « عامجإلا نم ىثاثلا عونلاو

 نيب ةحوتفملا ىضارألا ميسقت عئم وهو « رمع ىأر ىلع ةباحصلا عامجإك « ءاملعلا
 ركني نك « ًارفاك هركنم دعب الو « صنلا ىلع دمتعا دق عامجإ اذهو « نيمئاغلا

 ريخألا اذهو . اذكدو « اهناعكر ددع ركني نمكو « ًاسمخن ةيوتكملا تاولصلا

 1 | . ةنسلاو باتكلا نع هب لالدتسالا رخؤي ببر اللب

 كلذبو « ًاعامجإ ةنيدملا لهأ عامجإ ريتعي ناك ام ىعفاشلل نأ  ىفاثلا رمأألا

 ةنيدملا لهأ نأ ررقي ةيلمعلا ةيحانلا نم هنكلو « هنع هللا ىضر ًاكلام هخيش فلات

 « ًآعيرأ رهظلا نوكك ةيمالضإلا دالبلا ىف هيلع اعمجم ناك اذإ الإ رمأ ىلع ن وعمج ال

 ىرجي هنإف « سانلا نيب فالخللا هيف ىرحي ام امأو « نيتنثا رجفلاو « ثالث برغملاو

١ 
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 هق.هفلاش نإو « هخييش عم ةيلمعلا ةيحانلا نم ىتلي كلذبو « ةنيدملا لهأ نيب
 . ةيرظنلا ةيحانلا

 عامجإلا ىعداو ادحأ رظان اذإ ناك هنع هللا ىضر ىعفاشلا نأ - ثلاثلا رمألا
 : هركني هنأ هيلع ىعدا ىحن ؛ عامجإلا دوجو ركنأ هيف .

 . ناك هنأ ىتحح نيدهلا ةمثألا رصع ىف رثك عامجإلا ءاعدا نأ ةقيقالا نكلو
 هبطسوإ ايأ اندجاو دقو « عامجإلا املع دقعني مل ةريثك لئاسم ىف عامجإلا ىعدي"
 ةغذال تارابعي هراكنإ ناكو اهاعدا تاعامجإ ئواعد ركني هفينح ىنلأ بحاص
 . نايحلألا نم رثك ىف

 ءاعدا اهتاجم فقو هنكلو . ةجح هنأ لع عامجبإلاب لحخأ ىعفاشلا نأ ةلمجلا قو
 ش .. هيف لوقلا صحميل عامجإلا

 ةباحصلا لاوقأ

 .لاوقأي ذخأي ناك مهمامإ نأ ةيعفاشلا نم ل وصألا باتك ضعب ىعدا- /1١”
 وه مدقلا هيهذمو « ديدجلا هبهذم ىف اهم ذجخأي الو  مدقلا هبه4م ى ةباحصلا
 هنإولسنب عيبر ةياور وه ديدحلا هبهذمو «قارعلاب هبتكل ىنارفعزلاة اور هيلع تلمتشا ام
 . رص هيتكل نذؤملا ىدارملا

 < ةباحسعلا لاوقأي لخأ, هنأ ناملس نب عيبرلا ةياورب ةلاسرلا هباتك ى دجن انكلو

 . ىلا هنأ ىرن ام وه كلذو « قافتالاب

 : ماسقأ ةثالث ىلإ همسقي هنأ ىلاحصلا ىأرل ةيسنلاب ىعفاشلا لوق ةصالخو
 .نيبةحوتنملا ىضارألا كرت ىلع مهعامجإك « هيلع اوعمجأأ دق نونوككي ام  اهنوأ

 : هيفدحأللاقم الو « همرمع ل لخخاد وهف ؛ عامجإ هنأل ةجح اذهو « اهعارز ىديأ

 ناكدقو؛ ًاتافو وأ ًافالش « هرغ دجوي الو «لوق ىلاحصلل نوكي نأ  اهناث
 < هيرظانم ىضعب عم هل ةرظانم ىف ةلاسرلا باتك" ىف ءاج دقو « هنع هللا ىخر هب لخأي
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 ةقئاومهيف ممم هريغ نع ظفحم ال لوقلا مهم م لحاولا لاق اذإ تيأرفأ» : هرظانم لاق

 . هيلع سانلا عمجأ رمأ وأ ةئس وأ باك ىف هعابتاب ةجدم كل دحتأ « « فالخ وأ

 لوب نوذحأب معلا لهأ اندجو دقلو « ةتباث ةنس الو اباتك اذه ىف اندجو ام : تلق

 ' عابتا ىلإ تلق ؟ ترص ءىش ىأ ىلإف : لاق . . . ىرخأ هنوكرتيو « ةرم مهدحاو

 دجوي ام لقو . . هقكحم م 5 اعامجإ الو ةئس الو اباتك دجأ مل اذإ مدحاو لوق

 , 9)هريغ هيف هفل ةاانع ال الوق مهم دحاولا لاوقأ نم

 راتخم ةفينح ىبأك مسقلا اذه ىف وهو « ةباحصلا هيف فلتخم ام  ثلاثلا

 نوكي ام مهلاوقأ نم ريختتيو « مهلاوقأ لك فلام الوق لوقي الو « محلاوقأ نم

 . ىوقأ سايق هديؤي وأ « عامجإلا وأ « ةنسلاو باتكلا ىلإ برقأ

 : ماقملا اذه ىف ىعفاشلا هلاق ام كيلإو .

 امهعابتاب الإ عوطقم امهعمس نمعرذعلاف « نيدوجوم ةئسلاو باتكلا ناكامو

 ناك م ٠ مبنم دحاو وأ « هلي هللا لوسر باعصأ ليواقأ ىلإ انرص كلذ نكي ل نإف

 كلذ و. انيلإ بحأ - ديلقتلا ىلإ هيف انرص اذإ « نامع وأ 3 رمخ وأ « راكب ىبأ لوق

 عيلتف ؛ ةنسلاو باتكلا نم فالتحخالا برقأ ىلع لدت :فالتخالا ى ةلالد دجي مل اذإ

 ١ . 9ةلالدلا هعم ىذلا لوقلا

 ىلإ الوأ هجتي اوفلتخلا اذإ ةباحصلا ىلإ ةيسنلاب هنأ هتم دافتسي :مالكلا اذه نأو ٠

 ىلإ ةلالدلا ف برقأ لاوقألا دحأ دجب الأ ردنيو « ةنسلاو باتكلا ىلإ ابسرقأ رايتخا

 هذه ق وهو « ديلقتلا وهو « ىفاثلا رمأألا ىلإ هجنا هدجي مل نإكلذلو ؛ ةنسلاو باتكلا

 « رمع مث « ركب وبأ هيف ىذلا بناجلا راتخيف ؛ مامإ هيف نوكي ىذلا بناخلا راتخم لالا

 . نامع مث

 مزل نمو (« سانلا ههزلي « روهشم اك نإ ) : هلوشب كلذ لاعيو

 2 امعدي وأ هايتقي ذحخأر دقو « رفنلاو وأ لج.رلا رلا ىذي نأ ٠ نم م رهشأ ناك سانلا هلوق

 مهيانع اولاق مع ةماعلا ىبعت الو 2 مهسلاجمو مم ويب ُق ةصاخلل نوتفي نيتنملا ركأو

 . ركاش دمحأ موحرملا جارخاب . ىبلجلا عيط . هوا ص ةلاسرلا (1)
 ؟ ا ص عيانملا ءزجلا . مألا يب
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 ةنسلاو باتكلا نم ملعلا نع نولأسيو نوئدتبي ةمثألا اندجو دقو « مامإلا لاق امب

 ع ربما نم نوليقيف . مهوق فالخم نوريخييف نواوقيو « هيف اولوقي نأ اودارأ اهف

 نع كجوي مل اذإف « مهالاح ىف مهلضفو « هللا هاوقتل اوعجري نأ نوفكتتسي الو

 مهعابتا ناكو « مهلوقب اندخأف ةنامألا عضوم ىف مَللِي هللا لوسر بامصأف « ةمئألا

 , :"0مهدعب نم عابتا نم ىلوأ

 سايقلا ْ
 قاعم كار ردإ ىف الإ ادهني ن كي ملو ؛ القان هيف ىعفاشلا ناكر 5كذام م8

 نيب هحيجرت ى نأشلا ناك امي «' ضعب ىلع لاوقألا ضعب حيجسرت وأ « صوصتلا

 1 . مييلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا لاوقأ

 رسي نأ نكمي ىذلا ىأرلا جارخإ ىف ادهن ىعفاشلا هيف ناك دف « سايقلا امأ

 ىعفاشلا رظن ى سايقلاو « دامجالا وه سايقلا نأ ىعفاغلا ررقي كلذلو « هيلع
 قاهلإ هنأب هل لوصألا ءاملع فيرعت عم قفتي ارض ىلا ةريثكلا هتلثمأ نم ودبي اك

 ق هعم هكا رشال همكح لع ضوصتم رخآ رمأب همكح لع صوصتم ريغ رمأ

 . مكحلا ةلع

 هيلع لدي ام ةفرعمل ةيمالسإلا لوصألا نم لصأ هنأ ىلع سايقلا ىعناشلا تبثيو
 : نيتمدقم ىلع سايقلا توبث ىبيو « حيرص صن اهيف دري مل ماكحأ نم ةنسلاو باتكلا

 « ةثداح نود ةثداح ىف ضرفت ال ةماع ةعيرشلا ماكحأ لك نأ  امهالوأ

 ىعرشلا مكحلا نايب نم دب ال هنإف « كللذك تماد امو « نامز نود نامز قالو

 تبنت نأ امإ هذهو « ثداوح- نم هنم عقي ام لك قو ء ناسنإلاب لزني ام لك ىف

 هي ءاجن ام ىلع هيلع صني مل ام سايب ؛ صن ىلع لمحن نأ امإو « حيرصلا صنلاب

 لعو ٠ مزال مكح هيفف لسع لزن ام لك » : هنع هللا ىضر كلذ ىف لوقيف ء« صن

 نكي ( اد « هعابتا بجو مكح هنيعب هيفناك اذإ هيلعو « ةدوج»وم ةلالد هيف قحلا

 29 سايقلا وه دايتجالا عدا مجءالاب هيف قحلأ ليبس ىلع ةلالدلا باط هنيعب هيف

 )١( باكا .

 نم ةلاترلا (؟) 41 .
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 إو « عبتا حيرصلا صنلا دجو نإف « ةماع ةعيرشلا نأ هانعم مالكلا اذهو

 نوكي امبو « ةماع ةعيزشلا ماكحأ هيلإ ريشت امم مكحلا فرعت ىلإ دهنحما جيا دجوي مل

 . صوصالا هذد ىلع سايقلا لإ دبا هج وت ص وصنلا ضعي نم ةلالد هيف

 ىعطق لع . نيمسق ىلإ ماكحألاب ةقلعتملا ةعيرشلا ملع مسقي هنأ  ةيناثلا ةمدقملاو

 ىظ فاثلا مسقلاو « ةيعطق ماكحألا ىلع اهلالد نوكت ىلا ةيعطقلا صوصنلاب تبغي

 مسقلا اذه نمو . داحآلا رابخأ مسقلا اذه نءو « حجارلأ نظلا نيب ملعلا ىف ىتكي

 ىلإ دهنحملا هجنا « صوصتلا ق ىعطقلا ملعلا تاف نإ هنأ ررقي وهف « سايقلا اضيأ

 . حجارلا نظلا هيف ىكي ام

 عسيال ىأ « نطابلاو رهاظلا ىف ملع وه عطقلا بجوي ىذلا ملعلا نإ : لوقيو

  ملع وه حجار نظ هيلع بترتي ىذلاو « هبجومب لمعب الو هركتب نأ ًاملسم

 هركذأ اذإو « عوضفلاو « هب لمعلا بجي هنأ ىمع نطابلا ىف بحي الو « رهاظلا
 .ماكجأ ىف ذخألا بوجو ىلع ةلثمألا هنع هللا ىضر برضيو . ركنملا رفكي ال

 تارامألاو « دوبشلا ةداسشب مهملا لتقي دق ىضاقلاف « حجارلا نظلاب ةريثكلا هعيرشلا

 دوج-و مدعو 2 مهلع حالصلا رويظو « ةيكزتو ةلادع نم مهقدص لع ةلادلا

و « نيبذاك وأ نيئطم نونوكي دقو « هحج ري وأ بذكلا ىلإ مهعفدي ام
 لمعي هنكل

نآل « كلذ ى ةعامجلا ةحاصمو « نطب ام هلل كرتيو « هل رهظي ام
 ءاضقلا كرت ول ه

 رمأ راصلو «ءامد تيهذلو « لاومأ تعال دوبشلا ىف بذكلا ةنظمل ةانجلا ىلع

 َق مكلو » : ىلاعت هلوق ىف ىئاسلا ىعاتجالا ىنعملا ققحت امو « ىضوف سانلا

 . « ةايح صاصتقلا

 لمعلا نوفلكمو « اهلئالد نم ماكحألا اوجرخعسي نأ نوفلكم نودبجملاف

 جوزت نش © ممتع بيغ ام مثإ مهلع سيلو . مه رهظي اهف بابسألا هيلإ مهيدؤت ام
 ام آ دعي ال ام لعد نأ دعب عاضرلا نم هتخخأ اهمأ نيبت مث « هل لالح اهنأ ىلع ةأرما

 « هنع باغ ام ةفرعم ىلإ هيرحن هدؤي ملو « ملعي ناك ام هنآل « هللا نيبو هنيب ايف

 « مكح نطابلابو « مكح رهاظلاب طينو « دّقعلا خسف لوهحلا هل فشكتا اذإ ىبح

 . ةقفن الو ثراوت ال هنأ نطابلاب تبثو  رهملاو ةدعلاو بسنلا رهاظلا تبثأف

 تابثإ سايقلا ربتعي الو « داهتجالا هنأ لغ سايقلا ىعفاشلا تبثأ دق . ؟
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 « دما اهف دهجي ىلا ةلأسملا ىف عرشلا مكمل ًانايب هريتعي لب « دهحملا نم

 نأ ىأ « كيم هلأ اهانعم ىتخأتي نيع ةنسلاو باتكلا نم رملتاو : كلذ ا

 ىك انو ٠ اهانعمو اهيصوصن ضعب فرعتي نأب « ةنسلاو باتكلا ىلع دمتعي سايقلا

 هنأ هيدل تبث ىذلا صنلا هياع لدي ىذلا ىنعلاو « اف دي ىلا ةلأملا نيب

 . سايقلا لصأ
 هاوس قيرط الو « سايقلا الإ ىأرلاب داهتجالا بورض نه ذخأيال ىعفاشلاو

 :هنع هللا ىضر كلذ لوقيو « ةباحصلا ىواتفو عامجإلاو ةحمرصلا صوصنلادعب نم

 ىلا بلطو « ء ىش باط ىلع الإ نوكي ال دامجالاب قلم ىزلا رمأ اذإ »

 لج باصأ اذإ ملعلا لهأ نأ ىرت الأ « سايقلا ىه لئالدلاو « لئالدب الإ نوكي ال
 قوسلاب رباخ وهو الإ ةمأ الو آديع © مقأ اواوقي مل ( هئارشل ىأ ) ًادبع لجرل

 » هريغب هياع رقع نأ الإ كااذ دركيالو هدي ىق هلئم نم مك ريح اع : : نيينعع ميل

 مقب ماع ريغ هيقفل لاي نأ زوجي الو « رب ربا وهو الإ ةعلس يحاصل لاقي الو

 1 اذإ هنآل ؛ لهاعلا اذه ةراج#إ الو ةمألا هذه الو « دبعلا اذه مقأ : نا

 , 9و ًافسحتم ناك هتميق لع ةلالدب ب لاثم

 « هيلع سايقي لاثم ةمل ناك اذإ الإ داتجالا نكم ال هنأ مالكلا اذه ىدؤمو

 نأ هيلع مث « اهنم دافتسي امو' « :ةعلدلا تاذ ظحالي نأ هيلع ةعلس موقت دارأ نف
 هيلع ىببي الصأ ظحالب نأ هيلع بج ”هيققلا رمأ كلذكو «قوسلاىاملاثمأ رعس ظحالي
 ءايشألا مق تناك اذإو « هطبضي طباض ريغ نم أطرف هرمأ نوكي الو « هطابنتسا
 بجيف « هيمو هللا رماوأ راوجي اهتاذ ىف ةنيه اهنأو « لاثمألا ةظحالم الإ فرعت ال

 ى لثام صن نوكي نأ وهو ءايشألا موقت هب ديق امب هداهمجا ىف ديقب نأ دهحلا ىلع
 . هدابجا هيلع ىبي ىبمملا

 « هب لخخأ كلاق « دامجالا ىف سايقلاب دخأ نم لوأ ىعفاشلا سيلو  ؟
 ناك ىعخنلا مههاربإ دهع نم قارعلا ةسردمو « سايقلا ءاهقف خبش ةفينح وبأ دعيو

 . . موق : اهانس ؛مقأ 01(

 , هلثم اظحالمو « هتاذ اظحالم هموقي ىأ نيينعمب ميقيف ىنعمو . ه١٠ نم ةلامرلا (8)
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 ةس ردم نع نمزلا ىف هفل عم ىعئاشلا نكلو « سايقلا ىلع امف دابجالا موقي

 ٠ ةسيقألا للع جارختسا ىف ةفينح- ىنأ ةبترم ىف هسفن دعي ال هنأ عمو « قارعلا

 هطورش ركذو « هدعاوق طبض ىذلا وه هنأل لصألا اذه ى مظع لضف هل ناك

 وهو ساقلاب مكحملا فرحت ةلواحم دنع اهعبتا نإ دهتْملا وأ هيمتفلا ءىطخم ال ىلا

 . هماسقأ عضوو « هبتارم عضو ىذلا

 دعيو همظنو « هنيناوق طبنتسا ىذلا وهف « سايقلاب هترس دق هريغ ناك اذإف

 . هونيبي مل نإو سايقلا ةمنأ هلوقي ناك امل ًافشاك كظ ىف

 . سايقلا هيلع ىرجب نأ نكمب الامو « سايقلا عضاوم ركذي ودو

 ق امتوقو ةلحا حوضو رادقم بسح ىلع بتارم ىلإ سايقلا ىعفاشلا مسقيو

 ىرقأ اذهف « اريثأت ىرقأو حضوأ عرفلا ىف ةلعلا تناك اذإف « عرفلل ةبسنلاب ريثأتلا

 . رشكلام رحت ىلوألاب مهفيف « ليلقلا ىلع مرحتلا ءىج نأ كاذ نءو « سايقلا بتارم

 « لصألل ايواسم ةلعلا ىف ةبسنلاب عرفلا نوكي نأب « ةاواسملا سايق  ةيناثثاو
 . ةبوقعلا فيصنت ىف ةمألا ىلع دبعلا سايقك

 * لصألا نم ًاسوضو لقأ مكحلا ةلعل ةبسنلاب عرفلا نوكي نأ - ثلاثلا مسقلاو

 ىلوألا نودعي لب « سايقلا نم ةيناثلاو ىلوألا نيتبترملا نودعي ال ءاهقفلا رثكأو

 هضراعي ملو « كلذ زوج- ىعفاشلاو « صنلا ةلالد ىمسي ام وهو « ةمفاوملا ةلالد نم

 ئ . صوصنلا باب ى هلعجسو « سايقلا باب نم هجارخإ ىف
 ركذلا نيب فيلكتلا ماكحأ ىف ةاواسملا نوناق نم ىه لب « سايق دعت ال ةيناثلاو

 | . طابنتسالا نم عونلا اذبب سايقلا ةافن ذأ كلذلو « ىننألاو

 سايقلل مدقتي ىذلا هيقفلا ركذي لب « هبتارمو سايقلا نايبب ىتكي ال ىفاشلاو
 . اهانيب ىلا داهجالا طورش نع جرخم ال امب

 : ناسحتسالا لاطبإ

 لاقو « ملعلا راشعأ ةعست ناسحتسالا : هنع هللا ىضر كلام مامإلا لاق - 0

 ىنلا هياع درو ىذلا ناسحتسالا وه اف . عرش دقف نسحتسا نم: ىعفاشلا مامإلا

 ءاجب ىذلا ناسحتسالا ةيكلاملا رسفي ؟ مظعلا هذيملتو « ليلجلا مامإلا نم تايثإلاو
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 ىلا ةحلصملا ىهو « ةلسرملا ةحلصملاب ذخألا هنأي هنع هللا ىضر كلام ناسل ىلع
 َّق ناك ءاوس 2 ءاغلإلا وأ تايثاللاب هنيعب صن ايف درب لو“ عرش لإ ماكحأ بسانك

 ةيكلا ا ضعي اهصدخا اهلباقم ىف سايق ةم ناك اذإو « نكي مل مأ سايق اهعوضوم

 . سال مسا اسحيتسالا ماي

 ةحلصملاب ذحخألا هنأب هريسفت كالام ناسل ىلع ءاج انك ناسحتسالا ةلمحلا ىو
 . ًاقاطم ًايفن كلذ ىن ىعفاشلاو « صن ال ثيح ةبسانملا

 هيفن قى لدتساو

 هللاو « ةلأملا مك ضرعتي م عراشلا نأ هانعم ناسدحتسالاب ذدنألا نأ  الوأ

 صنب مكح ربغ ند رمألا كرتو « ىدس كري نأ ناسنإلا بسحأ» : لاق ىلاعث

 ٠ لطاب كلذو ىدس كرت ناسنالا نأ هانعم ؛ .سايقب هيلع لمح وأ © نيم

 كلذو ء هللا لزنأ اع نوكي مكحلا نأو « طف هلوسرلو هلل ةعاطلا نأ اناثو

 . صن ىلع لمح لاب أ صتلاب م كلاي قمحتي

 رظتني ناك لب « هناسحتساب ةيهّقفلا ماكحألا نيبي ناكام ملي ىنل 0 ًاثلاثو
 لَم ىلا ندم زاجل دحأ نم ناسحتتسالا زاج- ولو 4 هيف ءىجب مل رمأ لك ف ىحولا

 . لعفي ملو « ىوهلا نع قطني امو
 امدنع مهئاسحتسا ىضتقمم مهمكح ةباحصلا ىلع ركنتسا عني ىبلا نأ ًاعبارو

 تحن اهلاق هنأل هلتق اوئسحتساف « هللا هجءول تملسأ : لاقو ةرجشب ذال الجر اولتق

 فالتخالا ىلإ ىدؤي كلذو « سايقم الو هل طباض ال ناسحتسالا نأ  ًاسماختو

 « سايقلا فالخم « هيهشتب مكحي دحاو لك نوكيف « هيلإ عجري طباض ريغ نم
 . هياع دمتعا ىذلا صنلا وهو « هيلإ عجري ًاطباض هل نإف

 ملاعلا هب ذخنأل الوبقم ناك ول ةحاصملا مكح وهو ناسحتسالا نأب  ًاسداسو
 لهأ ناك امر لب « املك نه نكمم ةحلصملا كاردإ نآل « ملاعلا ريغو « ةعيرشلاب
 . ءاملعلا ن * حلاصملا دوجول اك اردإ رثكأ تاعانصلا

 نوكت نأ اوط ريشا ةحلصملاب ذخألا اوررق نيذلا نأب ثكاذ نع باج نكلو

 ىف اهولمعأو صاخخن صن اهل دهشي مل نإو « عراشلا اهرقأ ىلا ح"'٠
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 ةعيرشلاب ًالاع نوكي نمم الإ روصتي ال هلك ثالذو « صوصن ابق سيل ىلا عضاوملا

 . اه رقأ ىلا حلاصملا هجموأو 34 اهدراومو اهرماص. ُق

 . هرظن ق ناسحتسالا در ةلاسرلاو مألا ى اهقاس ىلا ةلدألا هذب-و

 : لوصألا ملع ىف ىعفاشلا لمع

 ءاماعلا داك دقف « ًاقدصو ًامح ىتالسإلا معلا رصع دعي ىعفاشلا رصع 7

 نويرصبلا ناك هدهع ىف « دعاوقلاب اهبيبثتو « مولعلا نيودت ىلإ هيف نوهجتي
 لواحو« ضورعلا دعاوق دمحأ نب ليلخلا عضوو ؛ وحنلا دعاوق نوعضي نويفوكلاو

 . ىفلا دقنلل الوصأ عضي نأ ظحاجلا

 دقو « دعاوق ىلع هيف طابنتسالا تيبثت نم هظح- هقفلل توكي نأ دب ال ناكف

 مهطابنتسا ىف ءاهقثلا هكلسي ام ىلإ ريشت عورفلا ماكحأ نم ةيهقف ةورث ىعفاشلا دجو

 نبب أشن ىلا ةكم ةسردم دجوف ةفلتخما ةيوقفلا سرادملا دجوو « هونودي نأ ريغ نم

 دقو « هيلإ ىوآ ىذلا قارعلا ةسردمو « اهملإ رجاه ىلا ةنيدلملا ةسردمو « اهعوبر

 . اهفالخو اهقافو ىف اهسردو « اهعيمج سرادملا هذه ى شاع

 هقفلا امم نونزي ىلا نيزاوملا فرعي نأ دب ال هيف اوفلتخا اف مكحلا دنع ناكف

 هذه تناكف « قحلا ىلإ امرقأ لقألا ىلع وأ « اهحيص نم ءارآلا مقس اب فرعيو

 . هقفلا لوصأ لع ىه حيحصلا جابنلا نيبت ىلا نيزاوملا

 : هتالهؤم هدنع تناك هنآأل ءبعلا ثالذ ىعفاشلا لمح نأ دبالو

 ىح « صصختتا ةجرد ىلإ لصي هلعج ًاماع ىبرعلا ناسالاب املع ناك دقن (15)

 ناسللا ملعبو « هلثم ةغالاب ًالاع ءاهقفلا نب دجب ل هل ًارصاعم ناك ىذلا ظحاحلا نأ

 ظافلألا بتارم ةفرعمو « مرركلا نآرقلا مهفل دعاوقلا طبنتسي نأ عاطتسا ىلرعلا

 . املالد

 نب ًاعماجبو 2 اهحصحصل اكردم 2 اماياورل اظفاد 2 ةنسلاب املاع ناكو 2ب)

 نبي نأ عاطتسا ملعلا كالذبو . قارعلا ىف ةفورعملاو « زاجحلا ىف ةفورعملا ثيداحألا

 فشكينأ عاطتساو « كلذ ىف اهتارمو « ماكحألا تابثإ ىف اهتوقو ثيداحألا عاونأ

 . زوجبال امو « هب لالدتسالا نكمب ام نيبت نيزاوم
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 ى هقفلا هيقلثو « ةئلتخما هتاساردلو « كلام مامإلا أطول هظفحم ناكو (>)

 ش . اهطينتسسا نيزاومم اوهناتتا امم راتخم

 ردقأ- تايئزج ىف ميم الو « تايلكلا ىلإ هجتي ىذلا ىملعلا هلقعب ناكو ( د )

 . اهميمس نم ايدءروص فرعي 2 ءارآلا هب نزوت ًانازيم نوكتلو

 ةيهقفةورث ىلع عالطالا نه هل أيبم امو 4 تالله ملا هله ىعفاشلا لصو 81519

 . هقفلا لوصأ ملع عضي نأ « هليق سرادملا هتجتنأ ام لك ىه

 : نيرمأ ىف اهمدختسا اهطبنتسا ىتلا دعاوقلا وأ هعضو ىذلا معلا اذهو

 « ثالام ءارآ ام نزو دقو « ءارآلا حيمص هب فرعي ًانازيم اهلعج هنأ  امهلوأ
 ! ىعازوألا ءارآو نييقا رعلا ءارآو

 ماكحألا طابنتسا دنع هتاعارم بجت ًايلك ًانوناق دعاوقلا هذه ريتعا هنأ  امبسناث
 . دعاوقلا هلم هسفن دق دلو « ةديدحجلا

 زوص ىف ميم ال وهف « ًايرظنو « ًايملع اهاجتا دعاوقلا هذ هجتا ىعفاشلاو
 نأ ررقيو « هيلع لدت ام ابم طبنتسيو ةعقاو ةريثك ًارومأ طبضب لب « ضورفو

 سايقلا نيبي هلعجن ىدلا وه اهقيبطتو دعاوقلا ج ارختسا ىف ىلمعلا هفاجتا لعلو

 . فيرعتلاب ال ةلثمألاب

 طاينتسا دعارق هعضو وهو ب هدحو ىعئاشلا هلمح ىذلا لمعلا كلذب هنإو

 ىواتفلا نم ةعومجم سيلو « ةتباث دعاوقو 'لوصأ ىلع ًاينبم ًاملع هّقفلا لعج دق

 حتف دقو « اهعوقو ضرفي لئاسمل وأ « ةعقاو لئاسمل ةيئزخلا لولهلاو « ةيضفألاو

 © كلاس ام لثم اوكلسيل © ةءاعي ءىجن _ نمل قيرطلا نسو ؛ هقفلا نع كاذب

 . أدب ام اومتيلو
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 : ىعفاشلا بهذملا

 : داهجالا ىف نيرود ىعفاشلا بهذملا دحلأ - 4

 ىلا بتكلا لمشي وهو ىنارفعزلا هنع هاور دقو « دادغبب هرشن ام  اهدحأ

 دقو ؛ طوسبملاو « مألاو « ةيلوصألا ةلاسرلا ىهو « دادغب ىف ىعفاشلا نع تنود
 « اهؤرقي رمتساو « سانلل دادغبب اه ورقي ناكو « ىعفاشلا ءالمإب ىتارفعزلا اهتود

 . ه 55١ ةنس ىلارفعزلا تام نأ ىلإ رصم ىف هئارآ ضعبل ىعفاشلا رييغت عع

 ىذلا هباتك حقني ذأ دف ه 1944 ةنس رصم ىلإ لقتنا امدنع  ىثاثلا رودلاو

 صحمبو « طوسيملا : ىلاثلاو « ةلاسرلا : امهادحإ : نيتبعش وذ وهو قارعلا ىف هبتك

 لمتحم ناكامب اهف عطقيو « اهضعي دمتعيو « ءارآلا ضعب نع عجري ؛ هيف ءارآلا
 ناك ديدجلا ىف نيهج-و لئاسملا ضعب , ىف ًانايحأ ركذذي ناك ْذِإ : هءالك نم نييأر

 ثيدحل امنع لدعي وأ ثلاث هجو هل ضرعياوأ « أمهكرتي وأ ؛« نيهتجولا دحأ حجري
 . لوألا نم حج.رأ وه ديدج سايق هل رطخن وأ « هب لع لع ن نكي مل هآر

 ىدارملا نابلس نب عيبرأا ةديدجلا هبتك ىور دقو « هيلإ ىهنا ام نودي لخأ مث

 « بتكلا هذه بلط ىف هيلإ ةلحرلا تناكو رص ىعفاشلا بتك لقن دف ؛ نذؤملا

 . ةيوبنلا ةرجهطلا نم .(ه ؟ا/» ةنم قوت دقو

 : هنغ هللا ىضر لاقو « ىدادغبلا هباتك ئرضملا هباتكب“ ىفأغلا خسن دق

 . ؛ ىدادغبلا ىلاتك ىبع ىور نم لح ىف لعجأ الو

 تناك قحلا تثش نإو « ةديدج ءارآب اهحسن ةعدق ءارآ ىعفاشلل ناك 6

 . حبحصلا عضولا وه اذهو « ةديدجلا هبت تناكف « اهحقن'« اةميدق بتك

 ى كلذو « ًانايحأ ىأرلا نه ةفات هوجو هيف ديدجلا هباتكك ميدقلا هباتك ناكو
 ن٠ هجوب عطقيف ىسايقلا ىأرلا ىري هنع هللا ىضر ناك دقف « ةيسايقلا لئاسلا

 نم نيهجو نيب ددرني نايحألا ضعب ىفو « نايحألا رثك أ ىف هحجري وأ « سايقلا
 « ةثالث هوجو نيب ددرتي دق لب ؛ رخآلا ىلع امهدحأ حجري الف « سايفلا هجؤأ

 ردغ نم هباتك ىف ةثالثلا هوجولا كرش نأ ىلع هلمحم ةينيدلا ةقيقلاو ملحلل هصالخإو

 حبصي هوجولا هذه نم هجو لكو ؛« حيجرتلل اهجو دجي مل هنآل « امهيب حيجرت
 . هيلإ ًايوسنم الوق هرايتعا
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 نيبتمت ؛ هتاكز جرخم نأ ريغ نه رمتلا وأ عرزلا عاب اذإ : كالذل الثم برضنلو

 ةقدصلا صخم ىذلا ءزجلا ىف خيبلا خسفي نأ وأ « هلك عيبلا خسف هنأ كلذ ىرشملل

 « ةلمت# هوجو اهنأ ىلع لاوقألا هذه ركذيو« خسفي وأ نكلا لكب قابلا ذخأي نأ وأ

 ىلع ةأرما هتجوزتو « هبسن ريغل هسفن لجرلا بسن اذإ « رخخآ الثم برضنلو

 « اهسن نودو « بستلا كلذ نود هنأ نيبت مث هركذ ىذلا بسنلا اذه ساسأ

 . لطاي حاكتلا نأ ىتاثلاو « رايمللا ال نأ اههدحأ « نيلوق ةلأملا ىف نأ ركذ دف

 حييج رثلا باي ناكو « ًايمان ناك ىعفاشلا بهذملا ى لاوقألا ةرثكل

 . بهملا ق عيرفتلا بابو « عورفلا ىف داهجالا باي هذيمالتل حتقو « آاعساو

 نم ءاملعلا نمدجودقف « ديدجلاو مدقلا ممسارد تاعوضوم مظعأ نم ناك دقلو

 نأ ىلع ةيعفاشلا رثكأ ةملك تقفتا دقو « امم ىفأو « مددقلا ىف لئاسم ضعب حصص

 هنأ سايقلا ريغ ادمتعم ديدجلا نككي لو هدضاعي ثيدح هعوضوم ىق حص اذإ مدقلا

 . « ىهذم وهف ثيدحلا حص اذإ » : لوقي ىعفاشلا نأل « مدقلاب ذخؤي

 لاق « ىعفاشلا بهذم هنأ ىلع هرايتخا زوجنأث يدح هدضاعي ال مدقلا ناك اذإو

 ىأر هل ناك اذإ مامإلا نأآل « بهذملا ق نيدبمحملا نم هرايتغا زوجم ءاملعلا ضعي

 ىناثلا ىأرلاو . نالوق هل وكي هنكلو « هنع ًاعوجرر نوكي ال هفالخ ىلع صني مث

 مدقلا نأل « ىعفاشلا بهذم هنأ ىلع مدقلا راتمم نأ بهذملا ىف دهجسلا روجم ال هنأ

 . امهنم رخأتملاب لمعيف « امهْيب عمجلا نكمم ال نيضراعتم نيصنك ديدجلا ةبسنلاب
 لح ف انأ » : لاق ذإ مدقلا نع هعوجر نم ىعقاشلا نع رثأ ام عم قفتي كلذ نأو

 . هب دخلا نع ىهني اذه وهو 6« ىدادغبللا ناتكي ذخأي نم

 بهذملا ءاهقف اهراتخا دق ةنيعم لئاسم نإف فالكلا اذه رمأ نم نكي امهمو

 مهضعب اهاصحأ دقو « اذ ديدجلا اوكرتو « اه ءاتفإلا اوحج-رو « مدقلا نم

 ىهو <« كلذ نم رثك أ اهممأ قحلاو 34 نيرشعو نتنثاي مهضعبو 4 ةلأسم ةرشع عب ي

 : بهلملا قف جيرختلا

 اهضعبو . هيلإ بوسنم اهضعب « ىعفاشلا بهذملا ىف جيرختلا رثك 0
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 بهذملا نم دعي ال اهضعبو « ىعفاشلا ىلإ بسني نأ ريغ نم بهذملا ىلإ فاضي

 فلاخدق جرشلا نوكي ام هنع ةجراخ دعتو « طق بهذملا نم دعي ال ىذلاف « طق

 « ةيلوصألا دعاوقلا نم ةدعاق الأ فلاخم وأ « عئاقولا نم ةعقاو ىف ىعفاشلل ًاصن اهف

 نم هنع روثأملل اضقانم نوكي م مامإل بسني نأ لقعي ال ذإ « هنع روثأملل اهتافانمل

 . اطاق هنأ تبث دق يىوتف

 نوكت ىلا تاجيرختلا « هنم الأ ىلع بهذملا ىلإ فاضت ىلا تاجيرختلا نمو

 بيرالب دعت هذه نإف ءابق هل لوق ىعفاشلا نع رثؤي ملو ىعفاشلا لوصأ ىلع ةينبم
 . هلوصأ ىلع ةمئاَو ىهف اهلي مل ىعفاشلا ناك اذإو « بهذملا هوجو نم ًاهجاو

 : ىنأي ام بهذملل اهفاضإ ى ءاملعلا ددرتي ىلا تاجرختلا نمو

 ابكلو ؛ اهف لوق ى ءفاشلا نع رثؤي مل عورف ا نوكت ىلا تاج رختلا 2(

 بهذملا نم دعت ال اهنإف « لصألا ىعفاش جرغلاو « هلوصأ ريغ لوصأ ىلع تبني

 .. بهذملانمىهف الإو ؛ بسانت بهذملا عورف نيبو اهنيب نكي مل اذإ نيرثكألا دنع

 اذإ امأ « ةلأملا ىف ىعقاشلا لوصأب كسمتي / هنأ ىلع جرا صن اذإ اذهو

 ةيعفاشلا لوصألاب ديقتلاب ربشا نمم جرخا ناك نإ اولاق دف « كلذ ىٍلع صني ل

 ٠ رتعيالف الإو « بهذملا نم هلوق ريتعي هنإف « ىلازغلا دماح ىلأك

 هنإف « صنلاب ًاحضاو ًاعوجر ىعفاشلا هنع عجر الوق, دهتحملا راتخا اذإ (ب)

 ىلع دمتعي هنكلو « ةلأسم ىف ىعفاشلا ىأر فلاخم ًايأر دهتجملا راتخا اذإ (ج ١

 حص اذإ » : ىعفاشلا لوقل بهذملا نم دعي هنأ ىلع ةيعفاشلا نم نو ريثكف ؛ ثيدح

 . لوألا ىلع ن درك ألا ن <لو « نورمتألا ددرتو « ىبدذم وهف ثيدحلا

 : ىعفاشلا بهذملا ف نودبمجملا

 نمو« رصمي باعصأو « ةكم باعصأو « قارعلاب باعصأ ىعناخال ناك 8

بةيعفاشلا نمناك مل نميلابا وناك نمو« ماشلاباوناك نمةيعفاشلا
 رويا.ست اوذخنا نمكلذدع

 نود مهمذاكو )0 كلحأو بهم ىلإاومتنانإو مهميلاقأ تدعابتاذكهو 4 ًاماتمناسا رعنو
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 .غخورفلا ىلع نوجرُ بهذملا ىف نوجرخم مهنمو . ىعناشلا بهذملا ىلإ نوبستنم
 . اهنيب ىلا لوصألاو 3 اهررق ى 1 ةسيفألاو ؛« ىعئاشلا نع ةروثأملا

 4: ةنيايتملا مهمراشمو <« ةفلعلا مهائييب نورثأتم مماهش 2 مهنأ كش الو

 هفالتخا ىلإ وعدي :ثاذ نأ كاش الو « اهجئالع قرطو « بم لزنت ىلا ثادحألاو
 . ةدحاو لوصأب نيديقمو « دحاو نيعم نم نوقتسي المج اوناك نإو « مهارآ

 ءوض ىلع اهانالحو « :نيقارعلاو روباسينو ناسارخ ءاهّتث ءارآ انسرد اننأ ولو
 عورفلاباديدش ًاديقت ديقتي ناك نم مهم ؛ تاعّرّبلا فالتخاو ةكيلا رثأ اندجول كلذ

 نيدلا ىحم مامإلا لاق دقو « ديقتلا ىف ددشتي ال نم ينمو « ىعفاشلا نع ةروثأملا

 هوجوو « هيهذم دعاوقو ىعفاشلا صوصنل نيقار ملا انياكصأ لقن نأ ملعا : ىووئلا
 آفرصت نسحأ نويناسارملاو ابلاغ نييناسارخلا لقن نم تبئأو قثوأ انياععأ ىمدقتم
 , ًايلاغ ًابترتو ًاعيرفتو

 «ةيمامإلاةعيشل ابن ولصتي مهلعج- روباسينو ناسار نجر حملا ةيعفاشلا دوجو نأو

 اهحاون ضعب ىف ةيراضتملا بهاذملا ىف لاصتالا نأو « نميلا ىف ةيديزلاب اولصتا اك :

 ضعب اومهفي نأ نم بهذم لك بادصأ نكمم لئاسملا ضعب ىف الادج دجوأ نإو

 مب لدابتت راكفألا لعب ىداملاو ىركفلا ٠ ءايقتلالانأل «هذخأ نسح امم . مهلا دنع ام
 ' . اوديري مل وأ اودارأ

 بهذملا ةيبرعلا دالبلا نع ةيئانلا دإلبلا هذه ىف بقاص دق ىعفاشلا بهذملا نأو
 تارظانملا تناكف امتدح ىصقأ تغلب ء نيبهذملا نيب ةديدش ةكرعملا تناكو . ىنثتحلا
 جاجتتحالاو هبهمل» نع عافدلاب هللا إب رقتي لكو « تاعمتخلا قو «دجااسملا ف ماقت

 « اهآفعضم هاري ام لكب «ىرخألا بهاذملا فعافيو هل ةيؤقم اهاري ىلا ةلدآلاب هل
 نأشلاىوذ دحنأ ىنوت وأ ءاهقفلا دحأ ىوث اذإف تازظانملاب ايح تناك املا نأ ىبح
 . هيعح كجسم ى ماقت تارظانملاب ايحم همتأم ناك

 : نارمأ كلذ ىلع بترت دقلو

 نأ ىبح « نيتاكلا ضعب هيف طرفأو « دتشا دق ىهذملا بصعتلا نأ  امههدحأ
 هلاق ىذلا « عزانم ريغ قارعلا ءاهقف خيش ةفينح ىبأ ىلع عينشتلا ى طرفأ نم مهنم
 ق ملؤملا هرثأ كلذل ناكو , ةفينح ىلأ ىلع لايع هقفلا ىف سانلا ١ : ىعناشلا هيف
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 هبقانم نابل ىدصت ةيعفاشلا ضعب نأ ىح « ةيفنحلاو ةيعفاشلا نم ءاملعلا سوفن

 . ليلجلا مامإلا ثالذ ىف نعطلا ةمصو نييعفاشلا نع ليزيل ةفينح ىبأ ماهإلا

 : ىللاسلا

 : ىعفاشلا بهذملا راشتنا

 « هتايح رخآ ىف !م ماقأ ىعفاشلا نآل « رصع ىعفاشلا بهذملا رشتنا . 8

 «رهلا ءارو امو ناسارخخ ىلإ قارعلا نم قثيئاو « هيف هءارآ رشني أدتبا هنأل قارعلابو

 . سيردتلاو « ىوتفلا ةيفندا اوساقو

 ناك « ةيسابعلا ةلودلا بهذم هنأل « ناطلس هل ناك ىننألا بهذملا نأ عمو

 نأ دعب ىّحن رصم ق هناطلس رمتساو «بعشلا ىف ناطلسلا هعزاني ىعفاشلا بهذملا

 ىق ريكألا ناطلسلا هل لعجو ىعفاشا بهذملا ىوق نيب ويألا ىلإ مكحلا لآاملو

 رصع ىلإ ًارمتسم ىعفاشلا بهذملا ناطلس رمتساو « بعشلا ىف هناطلس عم « ةلودلا

 بهاذملا نم ةعبرأ ةاضقن وكي نأ ةركف ثدحأف ع س ريدي رهاظلا ءاجم نأ ىلإ كيلآمملا

 هل ناك هنأي كلذو « ةعبرألا رئاس نم ىلعأ ًاناكم ىعفاشال لعجب نكلو « بهذملا

 قى رظنلا ق هدحو قمللا هل انك « رطقلا دالب ف هنع باونلا ةيلوت ق قحلا ةهدحسو

 « ىكلاملا هيلي مث ةلودلا ىف ىلوألا ةيترملا اذبس هل ناكو « فاقوألاو ىناتيلا لاومأ

 مهيترت نأ ركذ ةطوطب نبا نأ ىشعألا حبص ى ءاجن نكلو « لينحلاف « تملا مث

 . ىكلاملا ىلع ندا مدقتب ناك رصانلا كلملا ةدم رصعع

 ءاج مث « لوألا ناكملا ىتتحلا بهذملل اولعج رصم ىلع نويئاعلا ىلوتسا املو

 نيهذدلل ىبو « ىئحلا بهذملا ريغ ىرخألا بهاذملاب لمعلا ىغلأف « ىلع دمحم

 . بعشلا قف امهلاكم ىكلاملاو ىعفاشلا

 قشمد ءاضق ىلو ىح « ءاضقلا ف ىعازوألا بهذ ىلع اوناك ماغشلا لهأو

 ناك ىعفاشلا بهذملا نكلو ةرجهلا نم ٠٠" ةئس قوتملا ىعفاشلا ىشمدلا ةعرز وبأ

 . كلذ لبق نم ىاشلا بعشلا نيب ناكم هل

 ( ةيمالسإلا بهاذملا خيرات - ؟4 م)
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 بهذملا بلاغي نأ عطتسي 7 قارعلا لهأ دنع ناكم نم ىعفاشلا بهذملل ام عمو
 ىلو هللاب رداقلا ةفيلخللا نأ ىبح « بعشلا دنع ناطلسلا ىف الو « ءاضقلا ىق ىبنحلا

 ريك أ ءاضرإ ىلإ ةفيلخلا رطضاف « نئفلا تعترو « اهلهأ راثف « دادغيل ًايعفاش آيضاق

 . ىعفاشلا ىضاقلا لزعو ء بعشلا

 هنأ ةيعفاشلا تاقبط ىف ىكبسلا لوقيو « سراف ىعفاشلا بهذملا لخد دقلو
 . ةغلاملا ضعب اذه ىق لعلو « ىرهاظلا دواد بهذمو وه هاوس م نكي مل

 « ىرجهلا ثلاثلا نرقلا رخنآ ىف ناسارخنو ورم ىلإ ىعفاشلا بهذملا لمحم دقو

 « دالبلا كلت ىلإ ةيلصألا بهذملا بتكل قن ىلع نيصيرح هولقن نيذلا ءاملعلا ناكو
 هواعجي « هب نيطالسلاو ماكحلا عانقإ ىلع نيصيرح اوناكاك « نيفقثملا نيب اهرشنو

 . مهلاطلسب هوريديل وأ « مهتايالو ىف ًايهذم
 . سلدنألا دالب ىف الو برغملا دالب ى ماقم هل نكي ملىعفاشلا بهذملا نأ ظحالبو

 ىذلا وهو « نآلا ىح اهمف مقي لازي ال ىضاملا ىف اهلخد ىتلا دالبلا نأ ظحالي اك

 رواجي ىذلا وه سراف قو « ىديزلا بهذملا ناطلس نالا ىميلا بعشلا عزانب

 * ىعيشلا بهذملا

 .٠ هنع هللا ىضرو ىعفاشلا هللا محمرو
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 الهك الجر سانلا ىأر ىرجملا ثلاثلا نرقلا نم ريشع نماثلا ماعلا قاس ٠
 هسا ماسي هوأر - ةنسلا هّقف نايبو سانلل هلقنو هعمجبو ثيدحلا سردالإ هل لمععال

 هرهظى وكت طايسلاو قاسيو « ديدحلاب لبكيو هسرد سلجم نم حزني هوأر « ناوملاو

 رمتساو « نجس دقو - تام ثيحو « نوما جرخ ثيح « سوطرط لإ دادغب نم

 دقتعي ا « هب قطنلا ىلع هنوديري امم قطني :ي نأ نم اوسثي ىحح برضي نجسلا ىف

 نيرشعو ةينام كلذ ىلع مهعم ثكمو اونكمو « قطني نأ هل غوسي ال نيدلا نأ

 عجب مو هنم اوسني ىح « نولوقي ايف مهرياسي ملو « هنع اوتكسي مل ًارهش

 هسرد ىلإ داع اهببودن تكرت نأ دعب اهم ىف شتسا املق حارا هتلقثأ كو هوجرخأف

 ةمغلا هللا لازأ ىح ء هسرد ع ن* هعنم ىلإ مث « هتجس ىلإ اوداع كلذ دعب ن مهكلو

 نب دمحأ هرصع ق نيثدحملاو ءاهقفلا خيشو « مالسلا راد مامإ وه لجرلا مكلذ -

 . هنع هللا ىضر ىلدح

 : هتأشنو هدلوه

 تناك دقو « ه154 ةنس لوألا عيبر رهش ى لبنح نب دمحأ دلو ١

 نم الماح همأ هب تءاجم دقو « اهم همسا عاذو سردو شاع ثتيح « دادغبي هتدال

 نايبشي ذإ « همأ ةهج نمو هيبأ ةهج نم بسنلا ىلرع وهو ؛ هوبأ اب ناك ىلا ورم

 . رازن ى عيل ىنلا عم ىقتلت « ةيناندع ةيعبر ةليبق ىهو « نابيش ةليبق ىلإ

 « لاله نب لبنح ني دمحت هوبأف . هدج مسأ وه امنإ  هيبأ مسا سيل لنحو

 ءابعايالو نه سخرس ىلع ًايلاو هدج ناك ثيح « ناسارخم الوأ ةرسألا ماقم ناك دقو

 . ةدايقلا ةلزنم براق ًايدنج وأ « نيملسملا داوق نم ًادئاق هوبأ ناك مث

 ةفالخلاب الص ترمتسا « دمحأ داليم برق دادغب ىلإ ةرسألا تلقتنا الو

 تام دق دمحأ ايأ دمحم نإف « دمحأ مع لمعلا كاذ ىلوتي ىذلا ناكو « ةيسابعلا

 . للقب دادغب ىلإ هلاقتنا دعي
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 دقتعا امل مث نييومألل ًايلاو ناك هدجف « دوجو ةمه اف دمحأ ةرسأ تناك دقو
  نييومألل لمعلا كرت راهي نييومألا ماظن ىأزو « قح ىلع ةيسابعلا ةوعدلا نأ
 حتف ًاعرك ًاداوج هوبأ ناكو ءهلمتحاف ىذألا هب لزنأو « سابعلا ىب ةاعدب لصتاو

 . اهاوثم مركيؤ اهفيضيف هيلع لزأت « برعلا دوفول ناسارُ هراد

 ركذ دقو ءهابأ دقف ىبح دوجولا رون ىري دكي مل دمحأ ريغصلا مالغلا نكلو
 نوخرؤملا ركديو « ةيؤرلاب كاردإلا ةجرد غلبي ملوهو تاء دقف « هابأ ري مل هنأ
 , هرمع نم نيثالثلا ىف ًاباش تام دق هابأ نأ

 'هتأشن ذ:٠ للعلا ىلإ هتهجو دقو ءهمع ةياعوب همأ هتيبرت ىلع تماقو ل ”٠

 ءاملعو ةفوصتملاو « نوثدحملاو ءارقلا امف ءنونفلاو فراعملا عاونأب ترخذ ذإ

 .٠ ىالسإلا ملاعلا ةرضاح تناك دقف 4 ءاكملاو ةفسالفلاو , ةغللا

 ذخأو « ممركلانآرقلا ظفحتساف «مالسالا ةسارد ىلإ هابص ذنم دمحأ هجءو دقو

 ة ريسو 3 هل ىنلا ةريسو 4 نيعياتلاو ةباححصلا راثآو 14 ثيدحلاو ةيبرعلا سردي

 . نيدلا موي ىلإ ناسحإب مط نيعباتلاو « نيبرقملا هتباحص
 مالغلا ناكف «هبابش ىفو هرفاظأ ةموعن ذنم ىقتلاو ةباجنلا تارامأ هيلع ترهظ دقو

 ريكألا ءالبلا ىلبأ ىذلا لهكلا راص مث «بابشلا نيب ىقتلا باشلاو « ءاملعلا نيب ىقتلا

 .٠ ءايقثألا نم مرعلا ىلوأ رغ هلمحم ءوني ام هراكملا نم لمتحاو « دقتعي ايف

 ةوقو دج مييلا هبسكأ دقق « نّوهايو «نولزبم ثيح نايبصلا نيب اداج ناك دقو

 نوكي نأ نوديريو « هيلع ثتالذ نوظحالي ءابآلا ناكو « لمعلا ىف ةبغرو « لايحا
 مهئيجأو « ىدلو ىلع قفنأ انأ : لاق ءابالا ضعب نأ ىوزيو « هلاثم ىلع مه لنبأ

 مث مالغ لح نإ كمحأ اذهو 4 نوحلفي مهارأ اف اويدأتي نأ ىلع نيد ؤملاب

 . هتقيرط نسحو « هبدأ نم بجعي لعجو . فيك اورظنا

 : هتسارد

4 

 نع دمحأ بش نإ اف « ريبكلا لجرلا رس عدوأ ريغصلا لفطلا نإو ب 8#“
 عم بسانتي املع راتخا ىحح  هترسأ هتهجاو ثيح ملعلا ىلإ هجنادقو « قوطلا

 راتخاو؛نيدلا ملع راتخا“لب «ةضايرلا الو ةفسلفلا راتخا اهف ؛ الع أشن ىلا ىوقتلا



 د ةم

 . راصمألاىلإ راصمألا نم لاقتنالا ىلإ جات ناك ىذلا ثيدذحلا مع نيدلامولع نيب نع

 « بسانتم“ ردقي « عم ثيدحللاو هقفلادبلق قف ىقتلا ىح « هقفلا ىلإ هرج ثيدحلاو

 .هيف ايقتلا | مهنأ ىلع عامجإإلا نكلو «ثيدحلا بناج هيف حجري ءاملعلا ضعب ناك نإو

 لاهحاو دلملاو ريصلاو هلمعب ةيانعلاو ىرقتلاب نارقألا نيب دمحأ رهشا دقو

 ىسفتلا لالقتسالاب هساصنإو « ًاريغص هسفن ىلع هدامعا طرف نم كاذ لعلو ء هركي ام

 ( ًارغص مهب لصتا نيثلا ءاملعلا رظن لالا هذه تعرتسا دقو « ل 5

 5 هنامز لهأ ةجح نوكي سف ىلا اذه شاع نإ و : ليمج نب ميهلا هيف لاق

 عك هنا ردص ى دمحأ ر اوشا
 لاو

 لب 3 ةنيب هريغ نع ثيدحلل ن كي ملو دعب نم هريغ هلمج و
 هقفلا ىلإ ءادتيا هجما هنإ

 ةلودلا ىضاقو ةفينح ىلأ بحاص فس وب ىأ نع لحتأو «ةياردلاو ةياورلا نب نيب عاجلا

 : لاق اذاو « ههقف ىلإ لع 2 هثيدح ىلإ لام هنكلو « نابإلا' كلذ ريك ألا

 ثيدحلا فشسوي ىأ نع ىقلت هنأ ىأ 6 فسوبي وبأ ثيداللا هنع بتكأ نم لوأو

 . هقيزلا كيد قاذو

 عاونأ نم ادتبا هنأ قرن فسوي ىأ نع هيقلت ىهو 4 ةياورلأ هذه انصح اذإو

 ىبأ هتف هلثع ناك ىذلاو « قارعلا دوسي ناك ىدذلا هَمتْفلا وهو « ىأرلا هقفب هقفلا'

 ىسايقلا طابنتسالا هقف معديناكف «ثيدحلا ةسارد هيلإ عممج دق ناك نإو « فسوي.

 ٠ ضور لا ضرفيو 4 سيقبو هيلع جرو مكحلا ثيدحلا نم طينتسيو 4 ثيدحلاب

مألا ق نقر فم ثيدحلا ءاملع تاكو 6 هقفلا بلط رخخأو «ثيدحلا دمحأ بلط
 راص

 نعلا فو زاجملا قو «ةرصبنلا قو 4 ةقوكلا ( ىو 4 نوثدحم دادغب ىفف 2 ةيمالسإلا

 لك مجعب نأ دي ال ثيدحلا بلاطو « نودع اف ناك ةيمالسإلا ميلاقألا لك ادكهو

 . ملقإ دعب امياقإ الإ لحريو ملاقألا هقعن

 : ثيدحلا بلط ىف هتلحر

 ةسماخلا غلب نأ تقو نم ىأ ه 908 ةنس نم ثيدحلا هيقلت ًادتبا دقو ٠مم

 نع ذحخأو « نيئس عيسو# ىأ مه 1485 ةنس ىلإ دادغبب هبلطي ادتباف © هرمع نم ةرشع.

 ماعلا فو « ةرصبلا ىلإ لحر ذإ "مام ة ةنس هتالحر أدتباو « اهيف ثيدعلا خويشم

 . مه بقانملا اذه ىف عجار (1)



 مس 2ٌمثه58

 نعلاو زاجحللاو ةفوكلاو ةرصبلا ىلإ هتالحر تلاوت مث « زاجم+لا ىلإ لحر ىلاتلا

 ىفتكي "لو ًامافش مهنع ءايحألا ن« ىوري نمخ ثيدحلا ىلتيل هتالححر تناكو

 . ةياورلا ق تبثتيل كلذو اهلع لقني بتكلاب.

 سم زاجلا ىلإ لحرو 2 تارم سمح ةرصبلا ىلإ لحر هنإ اولاق دقو

 « ىعفاشلا نيبو هنيب ءاقل لوأ ناك اهفو « انرشأ اك ه /1١41 ةنس ةئنس اهالوأ . تارم

 رشني الإ ءاجامدنع« دادغب قكللذ دعب هي ىقتلا مث «ةكم مارحلا دجسملا ىف هب ىقتلا ذإ

 عبس ةنس قف اهجح- ةجح لوأ» : لاف « هجحم تارم رشك نبا لصف دقو «© هيهذم

 ى رواجو « ةئامو نيعستو تس ةنس مث «ةئامو نيعستوىدحإ ةنس مث «ةئامو نينامتو .

 هلاق . نيعستو حست ةنس لإ رواجو © نيعستو نامت ةئس جيس م ٠ نيعست و حس هةدس

 مده ىدحإ تقفناو « الجار ثالث اهم ججح سمخ تججح * كمحتأ مامإلا

 : لوقأ تلعجف « شام انأو قيرطلا نع اهضعب ىق تالض دقو ءامهرد نيثالث ججحلا

 7 « قيرطلا ىلإ تقفو ىتح « قيرطلا ىلع قولد هللا دابع اي

 ناك لب « طقف جحا تاذل هجح نكي ملو « جلا رثك ناك هنأ اذه نم ىرتو

 ٠ هِي ىنلا ثيدح ةياور وهو « رحشآ دازل

 هنإف« البس ًاصيخر هلاتي نأ نع هبلط ىف قاشملا لذبي نأ لضفي ناكو « اوفقث اًييحو

 هملإ هللا تيبل ةرواحماو جحلا دعب بهذي نأ ديري ناك دقو « ىسني لوسلا

 هنأ دعب كلذ قمح دقو « هنع لخأيل نملاب ءاعنصي روهشملا ثدحملا مامه نب قازرلا دبع

 نع جلا ق ذخأي نأ رثآ هتكلو « هنه لخأي نأ هنكم ناكو « جحلا ىف هيب ىقتلا

 ىعسلا ق ةينلا بستحم نأ ديري هنألو « كلذ دعب هنم ذخأيو « ةنيدملاو ةكم دم

 .٠ ةقشملا بكريو « ءاعنص ىلإ

 «تعطقنا ذإ 4 بعصلا بكرملاو 4 نشتلا شيعلا هلانو ءاعتص لإ ةاعف راس كقو

 دقو « ءاعنص قاو نأ ىلإ نالامحلا ضعب نم هسفن ىركأف قيرطلا ى ةقفنلا هب

 هاطعأ نأ هلل ًادماح ًاركاش اهدري ناكف ةئوعملا دي هل اودمم نأ نولواحم هؤاققر ناك

 . هندب ةوقب هرفس تاقفن لع لصحم نأ نم هنكمت ىلا ةوقلا

 )١( ص ىزوجلا نبال بقانملا 6195٠ 191.
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 هللا دبع ابأ اي : هل لاف «هنيخي نأ لواح قازرلا دبعب ىقتلاو ءاعنص ىلإ لصو املو

 هيلإ دمو « بسكم الو رجتم ضرأب تسيل انضرأ نإف « هب عفتناف ءىشلا اذه ذخخ

 امبم ناهسا نيتتس ةقشملا هذهىلع ثكمو . رم انأ : دمحأ لامتف . رئاندب هدي

 00 . لبق نع اهملعي ناك ام بيبملانباوئرهزلا قيرط نع ثيداحأ عمس د

 : ةربقملا لإ ةريحملا عم

 نه رثثكلا ركنتسيال « ثيدحلا ًابلاط ةيمالسإلا ملاقألا ىف دمحلأ فاط ب ؟مو

 « هتالحر ىدحإ ى هيفراع ضعب هآر دقل ىتح هرهظىلع هبتك بئاقح لمح « بعتلا

 امو ظفح ام اركدتسم اض رتعم هل لاقف ءهيتكو هظفحو « ثيدحلا نءهاور ام رثك دقو

 ىضر لاف «؟ ىبم ىلإ !! ةرصبلا ىلإ ةرمو«ةفوكلا ىلإ ةره9 : ىور امو بتك

 ا . ةريقملا ىلإ ةربخا عم ... هنع هللا

 ثيداحأ ند عمسي ام لك نيودتب ًاينعم ناك هتركاذ ةوقو هظفح عم دمحأو

 « ةغللا مولعو « هعفلا نود هيقف 2« نيودت رصع ناكر صعلا نأل « عليم هللا لوسر

 نودو « لبق نه أطوملا كلام نود دقو ع« ثيدحلا مولع نودت نأ دبال ناكو

 ناكف « مدنسم ىعفاشلا نودو «نسحلا نب دمحم هذيملت هلثمو « راثآلا فسوي وبأ

 ىوري لب « هتركاذ نم ىوري ال ثيدح نع لئس اذإ هنإف عمسي ام نودي نأ دبال

 نم لجءر هلأس هنأ ىوري « غلب ام لعلا نم غلب نأ دعب ىبح « بتك امم

 نع ثحبيل دئاوفلا باتك هل رضحم نأ هللا دبع هنبا رمأف « ثيدح- نع ورم لهأ

 ءازجأ ةدع ناكو « باتكلا رضحأو هسفنب ماقف « هدجم مل هنكلو « ثيدحلا
 00 ثيدحلا بلطي دعقو

 : هفتفلا ىلإ

 ىواتفو متلي هللا لوسر ثيداحأ ىه اهعمجم ناك ىتلا ةنسلا نأو ل 78
 املأ قوز تاياورلا هذه نأو « مهتيضقأو نيعباستلا ىواتفو مهيضقأو هباحصأ

 ناك اهف هراغناو هتاياور ىف هنأ لوقن ال كلذلو « قيقد قيمع هقف ىه ةروثأم ننس
 « اهف عطقنم ريغ هقفلاب الصتم ناك لب « ىواتفلاو لئاسملاو هقفلا نع ًاعطقنم

 . هقفلا نع ًاعوطقم اهفنكي مل هنإف ؛ ةياورلل هتايح نم ًاريبك ًارطش غرفت دق ناك

 : م0 ص بقانملا اذه ىف عجار (1)



 عساكهة 

 غلب الو « فسري ىبأ ىضاقلا ىلع هقفلا بلط ىلإ هما ىلوألا هتسارد ىف هنأو

 امدنع ًاصوصخو ؛هقفلا لع ىلإ هبذج- دق كاذ لعلو « ةنسلا هقف ىلإ هجتي ناك هدشأ

 هعضوو (« ىعفاشلا ىلقع هاعربسا دّقف « ةكم ف هنع هللا ىضر ىعفاشلاب ىقتلا

 ١ : ثوقاي مجعم ق ءاج دقف « ىهمغلا طاينتسالل ةقيقد نيزاوم

 «رانيد نبو رع ثيداحأ بتكن ةنييع نب نايفس دنع انك : هيوهار نب قحسإ لاق و

 « هلثم كانيع رت مل الجر كليرأ ىتح بوقعي ابأ اي مق : ىل لاقف «لبنح نب دمحأ ىنءاجف

 « ةرمسلا ههجبو ولعت «صيب بايث هيلع لج.ر كانه اذإف «مزمز ءانف ىل ىلأف ءتمكقف

 .قاحسإ اذه هللا دبع"ايأ اي : لام ؛هبناج ىلإ ىنسلجأو « لقعلا نسحن «تمسلا نسح
 ,للع هنم ىل رجفناف ٠ ىركاذو « هتركاذف « ىنايحو ىكبحرف « لظنحلا هيوهار نبا

 :تلقف؛ لجرلا وه اه :لاق .. لجرلا ىلإ انب مق : تلق انسلجسم لاط املف « ىثبجعأ

 انيتأت نأ الإ تمهوت امف «ىرهزلا انثدح : لوقي لج دنع نم تمق « هللا ناحبس اي
 .« بوقعبابأ اي :ىل لاّقف« باشلا اذه ىلإ انب تيتأف ءهنم بيرق وأ ىرهزلا لثم لجري

 . «هلثم ىاتيع تأر ام هنإف « لجرلا نم سبتقا

 طابنتسالاو « هقفلا ٍلع بلطي ناك اميف. بلطي ناك د محأ نأ ررقننأ بج كلذ عمو
 4هريغو ىعفاشلا نع ءابتنا ىقلتو « انرشأ اك فسوي ىنأ .نع ءادتبا ىقلتو « ةياورلا عم
 .ثيدح لك هلركذي نأ ىعفاشلا هيلإ بلطو « مه ١94 ةنسدادغب ىف هب ىقتلا دقو
 .قحلي نأ ةين ىلع ناكو « لئاسم نم ىعفاشلا هررق امل ةفلاخسم هيف دحجيو هيلع علطي
 : كلذ هل مي مل نكلو ؛ الإ لقتناامدنع رص» ىف ىعفاشلاب

 .هقفلل هيلط ناكأ ءاوسو ؛هقفاا عم راثالاو ةنسلاو ثيدحلا ىقتلا انبمو س 77
 .نمهنإف ع « ريثكلا اهنم عمجو ؛ راثآلا ىلإ هجتا نأ دعب ناك مأ ةنسلاو ثيدحلل آقباس
 .ةساردب هقذلا ىلإ هجيا هنأ ةيضقلا هذه ى هارأ ىذلاو « هّقفلا ىلإ هجتا هنأ دكؤملا
 .ةياحصلا هّقف بلط هنإف ءاهملع هيلإ ل [ىبلا تايورملا ىف هقفلا سردي ذخأ امدنع ةقيمع

 .ىباحصل دنس لك ىفو « دنسملا » هباتك ىف هتاذب ًامئاق ًادنس ىنلاحص لكل صصخو
 .ةفيلختو تباث نب ديزو ©« بلاط ىلأ نب ىلعك ءاتفالاب اورهتشا نيذلا نيدهتجملا ن

 « نيعمجأأ مولع هللا ( ىخر باطلا نب رمع نينمؤملا ريمأو « ركب ىأ هابي هلل لوس
 .هقف ةسارد نأو « هيماره»و هتاياغ فرعتو « ءالؤه هقف ةساردب ىنعي 0 هنأ ديالف

 .نب ورمع نب هللا دبعو « سابع نب هللا دبعو « دوعسم نب هللا دبعع مهريغو ءالؤه
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 فيضأ اذإو « ةقيمع ةيهقف ةكلم هيطعيو « ظقيتسملا ىوارلا لقع فهري - صاعلا

 بير الب هنإف ؛هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا طابنتسالا ملع طباضب ىقتلا هنأ كلذ ىلإ
 . مقتسملا ةعيرشلا تمس نع ع جرخ نأ ئارآ ىف نكمبال «ةنسلا هقذ ىف اقيرع ًاهيقف نوكي

 مهموأتف عيمجو ؛ نيعباتلا هقف سرد لب « ةبادصلا ةقف ةشاردب فتكي م هنإ م

 دجسوف « ًاثيدح دج مل نإ فقوتي ناك نم مهفو « ىأرلا هيلع بلغي ناك نم مهفو

 نع رثأ ام جاهنمو « اهجاممم ىلع طينتساو « اهعبتا « ةيهقف ةعومج.م نيعباتلا هقف ف

 « ةنسلاو باتكلا ن ن' هيلع اصن دجي مل ام مهيلع ىلاعتو كرايت هللا ناوضر ةباحصلال

 . هيف ىوتف ىلادص وأ ىعبات نع رثؤي ملو

 : ةيسرافلاب دمحأ ملع

 دقو « هب الماح تناك همأو « وره نم لبنح نب دمحأ .ةرسأ تلقتنا - 78
 لعجت اهم هع لاعأ لاصتاوع ناسا رمخ ةليوطلا ة رسم ةماقإ نأ رهظيو « دادغيب هتدلو

 « ةيسرافلا فرعي ناكدمحأ نأ تيث كلذلو « ةرسألا كلت' ىف ةفورعم ةيسرافلا ةغللا

 نأسا رخن نم هيلع مدق هنأ ىو ريف « هعئرأت ى ىهذلا كلذ ىور دقو هس تدحتيو

 اهلهأو ناسا ريش نع هلأس دمحأ ناك ماعطلا دمحأ هل م دق املاو « هدنع لزنو هتلاخ نبا

 . ةيسرافلاب دمحأ هملكيف « ا طيغلا لعلوق وّملا مجعتسا امبرو

 هدهاش هنأ ركذيو « هنع هللا ىضر دمحأ ديفح ريهز نع رملا كلذ ىبهذلا ىور دقو

 ةلص هلو « ةقث ةيوار راسخ هنآل ريخ ا لوبق نم انل ديال ناك كلذلو « هنياعو

 ليلدب الإ ةقثلا ريصخ دري الو ىفنلا ىلعليلد اندنع سيل كلذ ,قوفو « مامإلا ةرسأب

 . ةلقانلا ةياورلا نه قثوأ ةياورب وأ « ةياورلا نم ىرقأ

 : ءاتفإلاو ثدحتلل دمحا سواج
 ةرصيلاو دادغب. ىلع رصتقي لو « هلاجرر لك نم ثيدحلا دمحأ بلط - 84

 ءارو رصم ىلإ بهذي نأ مهو + نميلا لإ هذ لب « ةنيدملاو ةكمو ةفوكلاو

 .ىنعىرو هيلإ بهذالإثيدحلاب لع ةل لجرب عمس امو « هنع هللا ىضر ىعفاشلا هذاتسأ

 سنأتسا دق ناك نإو « قرمعلا هقفلاىلإ ةياورلا ةتذخخأ لب « ةئاورلا ملعب فتكي مو

 « اهضعبي ملأ « نيدلاب ةلص اهل ىلا مولعلا تاتشأ ملع دقو « هتايح ردص ق هقفلاب

 اههقفو اهياورو ةنسلاو باتكلا ملع وهو ؛ اه ريمخت ىق قمعتو



 هع 56ريال

 مل هنكلو « لمتسا نأ دعب ىلمي نأو « ذخأ نأ دعب ىطعي نأ ملاعلا اذهل نآ دقو

 ىنلاب دتقم كلذ ىف وه لهف نيعبرألا غلب نأ دعب الإ ءاتفإلاو ثدحتلل هسلجم لختي

 جضنلا نس ىه نيعبرألا نس نأو « هرمع نم نيعبرألا دعب الإ ثعبي مل هنأل « لَ

 ىوتفلل سلجم مل ةفينح وبأو «ةدارإلاو لّمعلا ولعيو « ءاوهألا هيف لقت ىذلا لماكلا

 نيعبرألا نس ىالإ

 لاقف كلذ ى لئس دقف « لاؤسلا اذه نع ةياجإلا نع دمحأ انانغأ دقو

 هيلع ىلع نأ هلأس هنأ هيرصاعم دحأ ركذ دقو 6 ىح هخويش ضعبو ثدحم ال هنإ و

 ءاحضاو اليلد كاذل نإو «ىحقازرلا دبع نآل عنتماف « قازرلا دبع نع هاور ًاثيدح

 تام ةنسلا هذه قو « نيتئاملا دعب ةعبارلا ةنسلا ىف ثيدحلاو ءاتفإلل سلج هنأل

 . ىخئراتلا عقاولاب ًاديؤم ليلعتلا اذه نوكي كلذبو « رصمم ىعفاشلا

 ثيدحلا ًامجرم كلذب راصو « ثدحتلاو ءاتفالل سلج هنأ انه ررقن نحنو

 كلذ نإف « بيجي ال ةنس هيف رمأ نع لئس اذإ ناك هنأ كلذ ىعم سيلو «ىوتفلاو
 ثيداحأ رشن بجويو ملعتلاو داشرإلا بجوي نيدلاو ء زوجمال معلل ًانامتك نوكي
 وهو ىأ ه 194 ةنس فيحلا دجسم ىف ىفأف لثس هنأ ىور دقلو « هِي هللا لوسر

  هرمع نم نيثالثلاو ةعبارلا ىف

 دي ىوتفلا نم نكي مل ذإ « نيعبرألا غلبي نأ لبق ىفي ناكدمحأ نإ لوقن اذهلو
 هنع لخألل ملعلا بالط هدصقي ىذلا سردلل هسولج امأ . اهيلإ ةئجلم نوكت ةرورضلاف

 « هألعل ؟رغاش ناكملا دجو امدنع « نيعيرألا دعبالإ دمحأهل دعقي مل هنإف ءهيلإ عوجرلاو
 دعي ءاتفإلاو داشرإلل دصقي نأ هيلع بجوي ىدمحملا ىدهلل عابتالا نأ دجو امدنعو

 . نيعبرألا

 نع لاؤسلل هودصقف « سانلا نيب عاش دق هتهازنو هاوقتو هفافع ركذ ناك دقلو
 دعب هتامح تناكو « دجسملا ى مهتباجإل سلجي نآل رطضاف « ثيدحلا ةياورو هقفلا

 . اهعيذتو ةرهشلا ىمنت

 3 هريصو هدلجرادقم تنيبو « هسفن ترهص ىباو ءاهئيبنس ىلا ةنحما هب تلزن مث

 « هركذ اوعاشأو سانلا هفرعف «سانلاو هللا دنع هتناكم تدازو « ةعفرو اولع هتدازف

 . ةعفر دادزا هدابعلو هلل عضاوت املكو



 همس 504

 . هسرد ق ماحد زالا قب ًايبس ىومتلاو دهزلاو معلاب همسأ عويذ ناك دقلو 2

 هنأو « فالآ ةسمحتو حن هسرد ىلإ نوعمتسي اوناك نم ةدع نأ ةاورلا ضعب ركذ دقو

 « رضخخ ناك ىذلا وه ددعلا اذه نأب ملعن انسلو < ةئاسمحت وحن مهتم بتكي ناك

 ىلع لدي فال الاب ددعلاو امخض ددعلا نوكي نأ وأ « هنم ًابيرق نوكي ابر نكلو

 ناكل هسمخن وأ اوركذ ام فصن ىلإ نيعماسلا ةدع تلزن ولف « كش الب ةماخضلا

 .ةيمالسإلا ملاقألا نم نودفي نمو «دادغب قف دمحأ ةناكم ىلعلدلو ءكلذ عم ًاريبك ددعلا

 « دمحأ نع ةئسلاو ثيدحلا ةاور ةرثك ىلع لدت نيبتاكسلاو « نيعماسلا ةرك نإو

 . ههقفل نيلقانلا ةرثكو

 : منو ىفثو ؛ لضفو عرو هل ناك دمحأ نأ ماقملا اذه ىف ركذن نأ بجيو

 هنأ ديالف «ءاث سشأ امك هيلإ عاّتسالا ىف سانلا بغري ثاك اذه لكو « ريصو دلجو

 هساجمم رضع نم مهتم ناك هنأ دبال لب ؛ هملعل نيبلاط نورضحم نيذلا لك نكي مل

 لإ رظنيو « اهفرعيو « هلاحن ظعتي نأ ديري ناك نم مهسمو 3 هب ًاتميتو « هل ةيحم

 هيرصاعم سفعب نع ىزودللا نبال دمحأ فقانم ق ءاج دقلو « هبدأو هقلخخو هيدح

 امف « هدالوأ ىلع دنسملا أرقي وهو « ةنس ةرشع ىتنثا هللا دبع ىأ ىلإ تفلتخا و

 . « هقالخأو هيده ىلإ لرمأ تنك امئإو « ًادحاو هنم ايد تدتك

 هّذيمالث ةصاخن هيف ثدح هلزنم ل ( اهدحأ) ناسلجم هل ناك هنأ رهظيو ش

 مه ذيماللتلا ءالؤه نأو 2 ةيماللاو ةماعلا هرضحن دجسملا ى ( امهناثو ) هدالوأو

 نيرضاتللا رشع رشع ومن نوغلبي مهو « ثيدحلا نوبتكي اوناك نيذلا

 ناك كلذكو «© رصعلا دعب ناك دجسملاب هسرد تقو نأ ىهذلا ركذ دقو '

 تقو نوكي رصعلا دعي ام نأل كلذو « ةفوكسلا دجسم ف ةفينح ىلأ سرد ى ملجم

 ثيدحلا نوكيف «ةايحلا لغاشم نم اهغارفو؛ سفقنلا ءافص تقو هنآلو ٠ ةحارتسا

 لابقإ دنع سردلاو « ةربدم ةليلك تسيلو « ةلبقم ةمجتس» سفنلاو « ءاتفإلاو

 | . ًاريثأت مظعأو « رثأ قمعأ سفنلا

 .. اديمح سوفنلا ىف آرثأ ل تلعج رومأ ةثالث دمحأ سرد ىف ظحالبو ب 4١"

 « سفن .نانثمطاو عضاوت عم ةنيكسلاو, راقولا هسلجم دوسي ناك هنأ رومألا هذه لوأو

 ٠ ىمل لكو « ىقعلا نم ةجي دحجلا عضوم ىف ةحزم لك نأل « رولي الو حزمب ال ناكف
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 « هسلجم ىف نوحزمب الف كاذ نوظحالي نورضاخلا ناك دلو « لطاب نكي امهم هيف
 ,ساجم ىف انك ٠ : لاق هنأ ملاس نب فلخ نع معن نبا ىور « سردي ال ناك ولو

 هليبجت ىلع هديب ديزي برسشف « ىلدح نب دمحأ حنحنتف ؛ديزي ٍحزمف نوراه نب ديزي

 . « حزمأ ال ىبح .. انه دمحأ نأ قومتملعأ الأ : لاقو

 هبلطب الإ ثيداحألا ىوري ناك ام هنأ هسرد ىف ظحالت ىلا رومألا هذه ىناثو
 <« باتكلا نم الإ هيوريال ثيدحلا ىور اذإو « ابلع لابقإلا نوكي ىبح « ةياورلا

 ةيشحن هتظفاح ىلع دمتعي الو« ةاورلاداوفأ نم قت اههتك ىلا بتكلا نم ىوري ناكذ
 هتناك اذإ الإ هتركاذ ىلع دمتعي ملو ؛ لقي مل ام متلي ىتتلا نع ىوريف « ىلضت نأ

 اوصحأ هذيمالت نأ ىبتح « ثيدحلا صن نم ًانقيتسم نوكيو « ةسام ةجاح

 . ثيدح ةثام زواجتت ال اهودجوف « هؤرقي باتك ريغ نم اهركذ ىلا ثيداحألا

 ..ق ريقفلا ر | ملا» : لاق هنأ دمحأ بحاص ئىذورملا نع .ىهذلا خيرات ى ءاج

 .« اينذلا لهأ ن رع ًاربصق « مهيلإ الئام ناك « هللا دبع ىنأ سلجم ىف هئم زعأ سلجم

 هسلجم سلج اذإو 4 راقولاو ةئيكملا هولعت» عضاوتلا ريثك ناك ىللب ءلوجعلاب ن 5 مو

 ع, 98لأسي ىح لكتي ال رصعلا دعب

 الإ ةباتكلا ىف حمسي ال ناك هنأ .. دمحأ سرد ى ظحالي ىذلا ثلاثلا رمألاو
 ىلع اهجوي ناك اك: « هذيمالت ىلع ةباتكلا بجسوي ناك هنإ لب © ثيداحألا ةياتكب

 ش . القان ًايوار ملاقألا ىف لقنتي ناك امدنع ء هسفن

 وه ىنييدلا ٍلع نأ ىريو « اهباتكو اهلقن نع ىهني ناك هنإف هيواتفل ةيسنلاب امأ

 ناك كلذلو ءامهاوس بتكي الف « ةنساو باتكلا وه نيدلا ٍلعو « بتكي ىذلا هدحو

 . قارعلا ءاهتف نم ىأرلا لهأ بتك بتكي له لجر هلأسو « هيواتف ةباتك نع ىبني
 مل كرابملا نباو : لاف . اهتك كرابملا نباف : لئاسلا لاق . . ال : لاقف

 نع نيالا هي نإ لب« قوم نم ملاذ نأ انرمأ امتإو « ءامسلا نم لزْي
 ناكملاهسفن ى هلو « ذاتسألا ةلزتم هنم هتلزام ىعفاشلا نأ عم ىعفاشلا بتك اوبتكي نأ

 فالخألل هلقنو « نيودتلاب ًاريدج نيدلا ىف ًاملع ىري ناك ام هنأل ء نيكملا

 لكااشمل اجالعو مهتامزأب ًاصاخن لاجرلا مالك لعجيل كلذو « ةئسلاو باتكلا الإ

 ) )1١ص اة ءالوألا ةيلح 15٠ .
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 :قإ لقي اليكلو « مم ريدج وه اه كلذو « مهدعي نم ىلإ لقني الو « مهروصع

 آوفصو « ناسحإب مهوعبتا نيذلاو هباحصأو مثلَ ىنلا معو « نآرقلا ملع الإ سانلا

 . ممامسأ لع لاجرلا عابتاو ءاملعلا ديلقت نوكيالبكلو“ هيا لحأت ىلا ءالدلا هردكت أل

 « ىلاعت هللا هالتبا لق ةغلابلا كلت ىبلا ف غابي ناك ىذلا دمحأ مكلو

 . ًاماخض تادلج هذيمالت هلع ىورف « بحي ناك ام ريسغ ىلع رومألا ىرجأو

 فلسلا ناك دقف «مهسفنأ فلسلا هب لغش ام رغب هسلجم لغشي دمحأ ناك امو

 سانلا ملعتو ءءاتفالاو «ةنسلاو باتكلا ملعبالإ مهسفنأ نولغشي ال مهنع ىلاعت هللا ىضر

 « ةنسلأو باتكلا الإ ا ردصم ال ةديتعلاف « ةنسلاو باتكلا ع نم ةدمتسم مهيد نوئش

 هيبل ةنسو ىلاعت هللا مالك الإ اهلع ليلد الو « قنتعت ىلا ةديمعلا هنإذ اهنم هيلع صن امف

 لمعلا قيرط نم ةديقعلا نع ثحبي.ال ؛ امهاوس ىتالسإملع ىأل ردصم الو 6 ا

 مالكلا هرصع ىف رثك دقلو «هاوس عبتي ال « لقنلا قيرظ نم اهنع ثحبي لب « درحغل

 لوح رومأ ق اوضاخ لب عةئسسلاو باتكلل عابتالا جاهنم مازنلا ريغ نم «دئاقعلا

 نآرقلا ىف ةروكذملا ىلاعت هللا ءامسأ ىف مالكلا لثمو « :رايتخالاو ريخلا لثم « ةديقعلا

 نف مالكلا لهو- « دحاو ءىش تاذلاو ىه مأ « تاذلا ريغ ىلاعت هل تافص ىهأ

 ناك امم كلذ ريغو «قولخم نآرقلا له وأ « مدق نآرقلا له مث« « ىلاعت هللا تافص

 . مالكلا ءاملع اومس نيذلا ءاملعلا هيف ضوخم

 6 مهمالك نم طق ءىثب هس رد لغشي الو « ءالؤه عينص تي دمحسأ ناك

 ؛ حأ هي بكت « ماكل لهأ ةرظانم نع لأب لج هبل بحت ١

 اوناك مهنأ « انكردأ نم هيلع انكردأو « عمسن انك ىذلا « كتبقاع هللا نسحأ و

 ام ىلإ ا ميلستلا ف رمألا امئإو 4 غيزلا لهأ عم سولدلاو مالكلا نوه ركب

 .عضو نم ©« ثدحم لك نوه ركي سانلا لزي مو ع كلذ ودعن ال هللا .باتك ف

 .:  ""هنيد ىف هيلع شبلي ام ضعب هيلع اودربل ؛ عدتبم عم ضولجو « باتك

 نيسابعلا ةموكحهخحشت تناك ىذلا كلسملا نكي ل هنأ كشال و « دمج كلسم اذه

 )١( فرامملا عبط « دنسملا ةمدقم ىف ةعويطملا دمحأل ىهذلا ظئاحلا ةمجرت .



 سس ج57

 نب نومأملا هللا دبع تقولا كلذ ىف ةيسابعلا ةموكحلا س أر ىلع ناك هنأ كلذ . كلذ نايإ

 تارظانملا دقعي ناكو« مهئاملع نم املاعو« ةلزتعملا نم هسفن دعي ناك دقو + ديشرلا

 « قول ريغ وأ ًاقولخم نآرقلا نوك لوح تاشقانملا رثيو « لازتعالا بهذم دييأتل

 0 لوقلا كلذ ىلع نيثدحممو ءاهقف نم ءاملعلا هاركإإ ةركف تدجو هتامح رحتآ ىو

 . هنع هللا ىضر لينح نب دمحأ مالسلا راد مامإب ةئحملا تلزن انه انه نمو

 : : اهراودأو اهمابسأو ةنحا

قوام ريغ مأ ًاقولخم هنوك ىف مركلا نآرقلا لوح لوقلا رثك -
 لمس دقو «

 مهسأر ىلعو « ىرومألا تببلا ةيشاح- ق اوناك نيذلا ىراصتنلا ةلأسملا هذه ةراثإ لع

 تارظانملا قرط ةيمالسالادالبلا ق قف ىراصنلا ءاملع نيب ثبي ناك ىذلا « ىتشمدلا اح -وب

 همز لثم « مهبت نع بيذاكألا نيملسملا نيب رشنيو 3 مهيد قنيملسملا ككشت ىلا

 هتملك مره نب ىسيع نأ نآرقلا ف ءاج دقف ء شحج تنب بيزا هيلي ى لا شع

 ةعدق هتملكأ : مهأسيف « ةعدق هللا ةملك نأ نيملسملا نيب ثبي ناكف ؛ عرم ىلإ اهاقلأ

 ىعدا .. ةميدق :اولاق نإو : قولخم همالكنأ اولاق دّتف . مال : اولاق نإف ؟ ال مأ

 . 2”2مدق ىسيع نأ

 اقف « ءالؤه ديك دريل « قولخس مركلا أرق أ لاق نم دجو كلذ ىلعو

 كلذ قنتعاو « ةلزبعملا كو ناوفص نب مهلا لاو « مهرد نب دعجلا كلذ

 « قولخم ميركلا نآرقلا نأ وه قحلا بمهذملا نأ ه ١7؟ ةنس ىف نلعأ دقو

 ىف ةعطاق ًاججح هاري امي كلذ ىف لدأو « هتارظانم سلجم ىف كلذل وعدي لخأو

 ' . نولوقي اميف رارحأ سائلاو « ةرح ةشقانملا كرت دقو « عروضوم ا اذه

 سائلارعدي نأ هل ادب ءاهف قوت. ىلا ةنسلا ىهو ه114 ةنس ق نكلو  ؟4

 جراخخ وهو اذهم أدتبا هنأ بيرغلا نمو « 5 ركفلا هذه قانتعا ىلإ ناطلسلا ةوقب

 لسري ذخأو ةقرلا ةئيدعع وهو بتكلا هذه بتكف : آادهاجم جرت دقو . دادغي

 دادغبي هيثان ىلإ قول ميركلا نآرقلا نأ ةديقع قانتعا ىلع سانلا لمحل بتكلا

 )١( هتلايآىف كلذ لع.ىصن اك هنم ةملكب هقلغ هلا نأ عشا ةملك» ىنمم نأل « سييلت كلذ نأ كش الو -
 ةملكلا تاذ وه هنأ ال ىرشأ . .
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 خويش نم خيش داؤد ىأ نبدمحأ وهو هبتاك نأ ظحاليو « ميها ريإ نب قحسإ

 8 نيثدحما و ءاهقملل كينعلا مصخلاو 4 ةل زيعملا

 ىأ ىف ةلودلا ق نيعي الأب ةلأسملا هذه ىف ىنيدلا داهطضالا ةركف تأدتبا دقو

 ةيسنق ىأ ىف دهاش ةداهش لبقت الو «لوقلا كلذ لوقي نم الإ اهصانم نم بصنم

 : هصنام لوألا باتكلا ى ءاج دقو « لوقلا كلذ لوقي ناك اذإ الإ

 اوقفاوو «كلذب اورقأ اذإف ءهنيقيو هديحوت صولخو هنيدي قثوي ال نم هتيعر نم

 نم مه رض نم صنب مهرمف «© ةاجنلاو ىدملا ليبس ىلع اوناكو « هيف نينمؤملا رمأ

 نم ةداهش كرثو ( ممركلا ثنآرقلا ف مهلم نع .مهلأسمو « سانلا ىلع دوهشلا

 .« "هريملو ثدحم قولخم هنأي رقي

 « ةعنام ةيبلس تناك لوقلا كلذ لوقي نمل ةبوقعلا نأ باتكسلا اذه نم ىرتو

 . ةيباحبإ نكت لو

 ناحتماب رمألا ىلإ هزواجت لب « ىبلسلا فقوملا كلذ دنع رمألا فقي مل نكلو

 اوامح . . اولوقي مل نإف «ممركلا نآرقلا ىف مهلوق نع مهاسيف « مهق سانلا نم ضعب

 ءاهقفلا رابتخاب رمآلا باتكلا كلذ ىف ناكو « نينمؤملا ريمأ ركسع ىلإ نيقثوم هيلإ

 .ثدحيو ىفي كرت رقأ نمو «ديدحلاب ًاقثومديلإ لم لوقلا كلذ مهنم لقي مل نمف نيئدحماو

 دمحأ مبفو ؛«نيثدحملاو ءاهقفلا رضحأف ءهب رمأ ام ذيفنت ىلإ دادغبب هبئان عراس دقو

 مكححلاب اوكحمو «مهنم بلط ام اورقي مل نإ باذعلاو باقعلاب مهرذنأو « ليتح نبا.

 بهذملا كلذ ,ةانتعا اونلعأو مهنم بلط امب اوقطنف « ددرت ريغ نم نومأملا هآئرا ىذلا

 مهفقوم ىلع اورصأ دق مه-ولق ىلع هللاطبر مهم ةعبرأ نكلو . مركلا نآرقلا ىف

 «ةداجسو « ىريراوقلاو « حون نب كامحمو « قبنح نب دمحأ مهو 2 ًاثيرج ًارارصإ

 باجأ دغلا ناك املف «لالغألاب نيدفصم اوتابو « ديدحلاب اولبكو « قاثولاب اودشف

 ٠ نورخآلا ةثالثلا رمتساو « هدويق اوكفف « قحسإ هيلإ هاعد ايف ةداجس

 سفن تراحف « مبلإ ٌباوجلا بلطو « مهيلع لاؤسلا ديعأ ىلاتلا مويلا فو

 .ىيريطلا خيرات )١(
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 اميسف - امهعم هللا  نانثا ىبو ءهدويق اوكفف اوبلط ام ىلإ مساجأو « ىريراوقتلا

 قيرطلا ف حون نبا دهشتسا دقو . سوطرط .ىف نومأملاب اوقتليل « ديدحلا

 « نئمطم ضار هنكلو « هتديبتع ليبسف ناوملاو باذعلا ماسي هدحبو دمحأ ىقبو

 « ايندلا عدو دق هنكلو « نومأملا ىعانلا ىعت قيرطلا ىف مهانيبو - 4
 مهلمحل نيثدحملاو :ءاهقفلا ناحتما ىف رمتسي نأ هدعب نم ال ىصوي ةيصو كرتو
 : ةيصولا هذه ىف ءاجس دقو « قولحم ميركلا نآرقلا نأ اولوقي نأ ىلع

 « هرضح نم ةرضخ ننمؤملا ريمأ ديشرلا نوره نب هللا دبع هيلع دهشأ ام اذه »

 هل كيرش ال هدحو لجو زع هللا نأ هريشح نم دهشي هنأ هسفن ىلع ًاميمج مدهشأ

 نأ نأ م رملا ولخ الو « قول هاوسامو « قلاخخ هنأو 8 هريغ هرهأل ربدم الو « هكلم ىف

 بطاذع ةيصولا طسو ىف ءاجرو « ىلاعتو كرابت هلثم ءىشالو ءوش لك لثمدل ًائيش نوكي

 لحنو « ىرت ام ظعئاو « ىنم ندا .. قاحسإ ابأ اي و «هدعب ىلو ىذلا مصتعملا هاعنأ

 . « نآرقلا قاخ ىف كيخأ ةريسب

 « دعب نم اوكسمتسا نيذلا نيثدحمل او ءاهقفلا نم هريغو دمحأب ةنحملا تدتما اذطو

 رود ذخنأت تذخأو « اهناليو تدازو « اهقاطن عستا لي نومأملا ةافوي هتنت مو

 نأ اولوقي نأ ىلع مهلمحل ةدشلاب سانلا ذخأب ةيصولا عم ناكو ء دشأو ىسقأ
 ىذآلاب سوسو ىذلا ءالبلالصأ وهو داؤد ىلأ نب دمحأ اق ةيصولا« قول نآرقلا
 توملا ضرم ىف وهو«نومأملا ةدارإ ىلع بلغ ىذلا وهو « هب بتكلا ةباتك ىلوتو

 . ىصوأ انمب ىصوأو «. رمأ ام رمأ ىح

 «نؤنأملا ةافو تنلعأ املف «لالغألاب ًاديقمهيلإقاسم دهحأو «نومأملاتام - 6م

 دعب نم  مث«رمأ هنأش ىف ردصي ىح ابع نجسلا تابايغ قف هب جز دادغب ىلإ ديعأو

 هيف ىدجأ امف «باهرإلاو ءارغإلا عئارذ لك هغم تذجناو « مصتعم ا ىلإ قيس كللذ

 .اوذخأف « ديعولا اوذفن ًايهرو ًابغر لوقلا هيف دج م املف © بيهرت الو بيغرت

 «هيلع ىمغي نأ دعبالإ ةرم لك ىف كري مو« ىرخألا دعب ةرملا طايسلاب هنوبرضي

 :باذعلا اذه“ عم هسب# ق رمتساو « كلذ رركتو « سحم الف فيسلاب سخنيو

 ىلإ هزداعأو ع هحارس اوقاطأ هنم اوسن ؟رتسا اميلف © ًارهش نيرشعو ةينام نم وحن

 هنأ ىح نجسلا ىف ءاقلإلاو « حرملا برضلا هلقثأو ؛ حارجلا هتنأ دقو « هتيب
 : صتنملا كلو ٠ رسلا ىلع ىوقي ال هب لزن ام ةدش نم ناك
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 عاطتساو هحارج- تمأتلا نأ ىلإ ثدحتلاو سردلا نع اعطقنم دمحأ رمتساو
 « سانلا نم ًاريدقت كلذ هدازو « ىتفيو ثدحم ذخأ فئدنعو « دجسملا ىلإ جرخم نأ
 ٠ هعامس ىف ةبغر ظعأو ًاريدقت دشأ مهو هيلع اولبقأف

 دمحأ ىلع ةنحملا داعأ  ةمئاق ناحتمالاب ةيصولاو «  مصتعملا دعب قئاولا ءاج- املو

 ذِإ « « مصتعملا هع ق رمألا ناك امك ب طوسلاب دمحأ برشب رمأي م هنكلو لبنح نب

 ' رشنتو عيذت نأ نم م ةفيلخلا ةركف عئمو © سائلا“ دنع ةلزئم هداز كلذ نأ ىأز

 ام كلذ قوفو . اهآوس راكفألا تيم الو « داهطضالاو ىذألاب ةطاحم تناك لب

 < ةمألا وشحن سرشلا كرر  داؤد ىأ نبا مهام نم ةمقنو ءةماعلا طخس نه هيلع بتر

 :قئاولادللاقو « ىوتفلاو ثدحتلاو سانلاب عامجالا نم هعنم نأ ة ديد | ةئحلا تناكو

 « ًاينتخم دمحأ مامإلا ماقأف « هيف انأ دلب ف ىنكاست الو ًادحأ كيلإ نعمجم الد
 درطو ؛ نثدحماو ءاهقفلا برقو « ةنحلا عفر لكوتملا ءاج املق « قثاولا تام ىح

 هيف اوناك ىذلا ناطلسلا نم مهجرنأو « ةلزتعملا

 ةروصقم نكت مو « تمع دق فلا نأ ررقن نأ .خيراتلا قح نمو مه
 ىعفاشلا باعصأ نم. مهممو 6 نيثدحملاو ءاهقفلا نم هريغ تلمش لب « دمحأ ىللع

 ... لينسلا اذه ىف نجس ٍدقف « ىطيوبلا

 هلوانتي رمألا راص دقو « كلاحلا اذه مس دق هتايح رخآآ ق قئاولا نأ ىوريو

 «قئاولا ىلع نيكحضملا ضعب لخد هنأ لزملا ليبس ق :ىئوريو « دجلاو لزحلا
 [تومنآرقلا.. كليو : قثاولا لاقف . نآرقلا "ىف كرجأ هللا مظعأ نينمؤملا ريمأ.ايد لاقف
 « حيوارلا سانلا ىلصي مب نينمؤملا ريمأ اي . تومبقولخم لك نينمؤملا رممأ اي : لاق

 . كاسمأ . . هللا كلتاق لاقو : قئاولا كحضف

 هنأ « ةنحما لازثإ نع. هتايح رخآ ى عجر قئاولا' نأ دييأت ق ىريمدلا ىوريو

 ىف لاقف ءداؤد ىلأ نب دمحأ هلداجف ءاهلجأل بذعي ناك ع نم خيش هيلع لخد

 . هتلداجع نم

 -« نامعالو «رمعالؤ « ركب وبأ الو“ 2 هللا لوسر هيلإ عدي مل ءىشو

 ىووملع تلق نإف ةولهج.وأ « هوملع لوقت أول سيل تنأ هيلإوعدت لعالو

 هتملعو هواهج تلق نإو « موقلا عسو ام توكسلا نم كايإو ىنعسو هنع اوتكسو

 : ( ةيمالسإلا بهاذملا خيرات - ١" م)
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 نودشارلا ءافلخلاو هلي ىنلا لهجب (داؤد ىلأ نبا بطاخم ) عكل نبا عكلايف . تنأ

 ددري ذخأو « هسلجم نه بثو كلذ قثاولا عمس املف « ؟!! تنأ هملعتو ًاثيش
 . عجرو خيشلا نع افعو « تاملكلا كلت

 ءاهفصت ىف باذعلا هنع ىخارت « ةنس ةرشع عبرأ وحن جاعزإلا ماد دقو ؛ ىتلا مامإلا

 رهظي نأب ةيقتلا ذخحتي نأ نمؤملا لجرلا كلذي ىلوألا ناكامأ : لئاق لوقي دقو

 هفقوت لع بتري ناك هنأ ًاصوصخخو « هاري ام هسفن ف نطبيو « مهمأر ىلع ةقفاوملا

 قل لوقلا ررض نم دشأ كلذ ررضو« ىوتفلاو ثيدحلا ةياور ق هسورد فقوت
 نآرقلا

 ٠ الالدتساو ًارظن حضوألا وه كلذ نوكي امبر لب « ًارفك هب قطنلا نكي مل ىذلا

 ةيمالسإلا ماكحألا رقتست ثيح « مالسإلا راد ىف ةيقتلا نأب كلذ نع باجي دقو

 ماقم ف نأ غوسيال ضورفمبجاو وهو ءركتملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ضقانت

 هيلعف « باذعلا ىسقأ هب لزن ولو ؛ هنع تكسي نأ « ىوتفلاو ثيدحلا نم دمحأ

 لضي ال ىحم « مهم ىدتقي نيذلا نيملسملا ةمنأ نم زوجن ال ةيقتلاف « هيأر دنع فقي نأ

  رودصلا ىف ام ملع سانلل سيلو « نودقتعي ام ريغب اوقطن نإ مهنآل « سانلا

 داسفلا نوكي كلذبو « نيبملا حلا وه هنولوقي ام نأ اونظو « مهرهظم ىف مهرعبتا
 هققاون ال انك نإو« هلثمب لوألا وه ناك دمحأ ماءإلا ربص نأ ىرن كلذلو « ًاماع

 . ءادتيا ةيأو ىلع

 . : هريغ ىأرو نآرقلا قلخ ىف هيأر

 : ةلزاعملا ىأرو هيأرةقيقحركذن نأ ريغ نم ةنملا هذه كرتن ال - 7

 ىلاعت هللا مالك هنأ منع الاذهو « قولخم نآرقلا نأ اوررق ةلزتعملا نإ

 هلزنو « لَ ىنلاىلإ هب ىحوأو « هقلخ ىلاعتو هئاحبس هللاف « هلي ىبلا ةزجعمو

 «هلثمم اوتأي نلفءرشبلا ةردق قوف هلعجرو ءةنس نيرشعو ثالث ىدم ىف امجنم هياع

 : ماعد ثالث ىلع موقت كلذ ىف مهتجحو . ًاريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو

 نكمم ال نآرقلاو « ىلاعت هلل قولخحم ىلاعت هللا ادع ام ءىش لك نأ  ىلوألا

 ش . اقول نوكي نأ الإ نكمب الف . ىلاعت هللا ريغ نوكي نأ الإ
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 نآرملا سيلو سانلا اهب قطني تاملكو فورح نم نوكم نآرقلا نأ  ةيناثلا

 قطنلا دنع نيقولخلاب موقت اهنأل « ةقولخم ريغ نوكت .نأ نكمب ال هذهو « كلت الإ
 ' . اهتباتك دنعو ء اهم

 قولا ريغ نأل « اعدق ناكل «٠ قول ريغ نآرقلا ناك ول هنأ  ةثلاثلا

 ءامدقلا ددعتت كالذبو « ادق نوكي نأ الإ نكم ال هل ءادتبا الامو « هل ءادتبا ال
 ١ . مالسلا هيلع ىسيع نأش ى ىراصنلا لاق انك

 نيملسملا للضي ناك ىقشمدلا انحوي نأ ةلزتسملا ىأرل اريريت لاقي نأ حصيو

 هيلع لبسلا عطق نأو « هنم حورو مم رم ىلإ اهاققاأ هللا ةملك هنأب ىسيع نع ريبعتلاب

 عطقنيف « ىلاعتو هناحبس هلل قولخم نآرقلاو. « ىلاعت هلل ةقولخع هللا ةملك نأ لاقي نأ

 ةملك ىبعم نأل « لطاب مهجاجتحا نإ يعن « مبلإ ماهسلا درتو « مهلع قيرطلا

 قلخي مل هنأ ىأ . ناكف « نك» ةملك درجمب ىلاعت هللا هقلخ هنأ ماقملا اذه ى انه دلل

 أشنأ ىلاعت هللا نأ ىأ هنم حور ىنعم نأو « ءايحألا نيوكت ى ةداعلا ىضتقم ىلع

 قلاخخ وه ىلاعت هللاف . ءايحألا قلخ ىف ىرجت ىبلا بابسألاب ال هنم رمأب ىسيع حور

 « هتدارإتلماكتو « هتردق تلاعت « ديري امل لاعق هنإ ... بابسألا قوفوهو « بابسألا

 ؟ دمحأ مامإلا ىأر امف « هليلدب حضاو وهو « ةلزيعملا ىأر وه اذه . ؟4م

 ىري ناك ام دمحأ مامإلا نأ  ءادتبا ررقن نأ بجم لاؤسلا اذه نع ةباجإلا ق

 كرابت هللا ناوضر « حلاصلا فلسلا ابق ضخم مل ىلا رومألا هذه لثم ق ضومللا

 ضوخخم ةيف نوضوع امف « فلسلا ملع الإ ًاملع ىري ناك اه هنأل « مهيلع ىلاعتو

 « ةنع ضارعإلا بجي « ًاعادتبا هارب نيدلا رومأ نم هيف نوضوخم ال امو « هيف

 « نوملكتي نيذلا مه نوعدتبملاو « ايف ملكتي الف « فلسلا ابف ملكتي م ةلأسم هذهو
 ' : . مههءارو ريسي نأ هل ناك امو

 ضوللا نع عنتما دق . . ةلأسملا ىف ًافقوتم ناك هنإ ءاملعلا ضعب لاق انه نهو

 : لاق هنأ هنع ىور دقف « اذه ىق دمحأ مامإلا نع ىور مالكي كلذ نوديؤيو « اهيف

 : لاقف ؟ مالكلا ىف نذأت : تلق « ةهينه تثكم املف « دايقألا ىتلقثأ دقو تسلجا »ع

 نأو.« هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ :.لاقف ؟ ملي هللا لوس اعد مالإ : تلقف « ملكت

 -نسمحل ا اوطعت نأو ناضءر موصو « ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو « هللا لوسر ًادمحم

 : ؛ مغملا نم
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 نآرقلا نأ معز نم : لاق هنأ ىريو « فقوتلا ىلع لدي مالكلا اذه نأو
 . عدتبم وهف قولخم ريغ هنأ معز نمو « "2ىمهج وهن قولخ

 هتارابعو هتاملكو هفورحن نآرقلا نأ ىري ناك هنإ : ءاماعلا نم رخآآ قيرف لاقو

 ىلإ اهبتك ةلاسر ىف تدرو تارابع ضعبب كاذ ىلع اولدتساو ؛ ةقولغرغ هيناعمو
 نإو و : ىلاعت لاق : هصن ام ةلاسرلا هذه ىف ءاج دقو ؛ كلذ نع هلأس امدنع لكوتملا
 لأ ر : ىلاعت لاقو « هللا مالك عمسي ىتح هرجأف كراجتسا نيكرشملا نم دحأ“

 اذه . قلحلا ريغ رمألا نأ ريخأف« رمآلاو لاق مث قلخلاب ريخأف « رمآلاو قلخلا هلل

 نم نآرقلا نأب رمألاو قلخلا نيب قرفلاب ريشي هنأكو « ةلاسرلا هذه ىق ءاج ام ضعي

 . هرظن ىف ًاقولخم دعي ال اذه ىلع وهف « هقلخش نم ال « هملعو هءالكو ىلاعت هللا رمأ

 انفلس نم ىضم نمم دحاو ريغ نع ىور دقل » : ًاضيأ ةلاسرلا هذه ىف ءاج دقو
 « مالكبحاصب تسل « هيلإ بهذأ ىذلا وهو . قولخم ريغ هللا مالك نولوقي اوناك مْ

 كتلي ىبلا نع ثيدح. ىف وأ «هللا باتك ى الإ « اذه نم ءىش ىف مالكلا ىرأ الو

 . « دومحم ريغ هيف مالكلا نإف كلذ ريغ امأف « نيعباتلا نع وأ « هباحصأ نع وأ

 حيرصتلا اهيفو « هسفن تنأمطا نأ دعبو « ةنحنا دعب اهتك دق ةلاسرلا هذهو

 :. قولخم ريغ نآرقلا نأ ىلإ ىبشي ناك هنأ نوري نيذلا,لوق قزي كش الب اذهو « كلنب

 : نيتقيقح ررقن نييأرلا نيب قيفوتلا.ىف رظنلا دتعو - 4
 .« قولخم نآرقلا نأي لوقلا نع فقوتي ناك هرمأ لوأ ق دمحأ نأ .- امهالوأ

 ام ةنحملا تلاز نأ دعب هنكلو ؛ لوقلا نم ةعدب كلذ نأ ىري هنأل « قولخم ريغ وُأ
 دقو ء نيهاجتالا دحأ ًاديؤم هلوقب ىلدي نأ دبال لب «هفقوت ىلع رمتسي نأ عيطتسي ناك
 “« قولخع سيل آر قلا نأ وهو.« هرظن ىف مسأ هآر ام راتحناف كلذ لكوتملا هيلإ بلط

 منأ لوقي نأ نع ففعت هنكلو ءمدق هنأ هنع رثؤي ( هنإف ؛ . يدق هنأ كلذ ىعم سيلو

 نم هنأ لع هيلإ هين هلا نآلو « ىلاعت هللا ٍلع نم هنألو « هللا مالك هنآل « قول

 . هقلخ نمو هرمأ نمو همالك

 رت نإو « ًاريسي ًافالخ نوككي ةيمستلا لوحن فالحللا نأ ىلإ انين اذإو
 ٠ ةنحلا هذه لك هيلع

 '.. هللا نع مالكلا ةفص ىنتبو نآرقلا قلخي لاق نمم هنأل ٠ ناوفص نب مهجلا ىلإ ةبسن (1)
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 . كلذ عم ناك هتايح رحخآ ف ىأرلا اذه لدأ هنأ عم دمحأ نأ  ةيناثلا ةقيقحلا

 تاناورلا نوما ىلإ هتلاسر ردص ىف ىور دقلو « عوضوملا اذه ىف ضوملا نع ىهند

 : لاق هنأ هني ىنلا نع ىور دقف « مثلي ىنلا نعو « ماركلا ةباحصلا نع ةريثكلا

 . ( رفك هبق ءارلا تإق « تآرقلا ىف اورامألو

 مالكلاو نآرقلا ىلإ ةعراسملا نم ىشخم ناك سابع نبا نأ كلذ ىف ىورو

 هذه ا وعراستي ىم « نينمؤملا رمأ ايو : لاف ؟ كلذ نع نينمؤملا رمأ هلأسف « هيف

 « اولتتقتي اوفلتخم ىمو ءاوفاتاومصتخم ىمو اومصتخم اوقنحم ىبمو « اوقنحم ةعراسملا

 . © تثج ىبح سانلا اهمتكأل تنك نإ هللاو « كوبأهللو : رمح مامإلا لاق

 نآرقلا نأ ىري هنأ ىلإ هنع هللا ىضر دمحأ ىأر ف مالكلا نم ىبنأ اذبو

 نم دجءو نكلو (مدق هنأ ري هنأ ىلع لدي ام همالك ىف دجوي الو « قولخم ريغ

 وسي ناك امو « زئاج ريغ اذه ىف ضوخلا نأ ىري هنأو « هدعب نم كلذ لاق

 .نآرقلا تأ ىري هنأ نيف « هيأر ىدبي نأ بلط لكوتاا نأ الول « « ضوملا هسفنل

 « هللا رمأب قلعتي هنأل «قولغع هنأ اولاق مهنأ فلسلا نع دري مل هنآل « ٠ قولحم ريغ

 . هقلخ“ ريغ هللا رمأو

 : ناتيحان هل نآرقلا نأ لوقن ؛ لاؤسلأ اذه ىلع ةباجإللو ؟ مدق وهأ نكلو

 « ىلاعت هملع نم ىهف « ىلزألا ىلاعت هللا ملعب ةقلعتم ىهو هيئاعم  امههادخإ

 . ةعدق ىلاعت هللا تافص نأل « مدق هملعو

 قيرط نع هني ىنلا لإ ام ىحوأ ىلا هفورحو هظافلأب قلعتي ام  ةيناثلاو

 ءالؤهو« ةباحصا رك لي ىنلا اهأرقأو لِي ىنلل اهأرق دقو «ليريج «نيمألا هحور

 « ىلاعت هلل ةقولخع األ هذهوءابم ءارقإلاو ةءارقلا ترتاوتو نيعياتلل اهوءزقأ

 نأ ندكرشملا ىدنن ىلا « لي ىلا ة ةزجعم هنأو ءهللا دنع نم نآرقلا نأ اني ال كلذو

 . اوزجعف « ةاريفم ولو ةروسب وأ « ةاريفم ولو اهم روس رشعب و « اهلثمب اوتأي

 : دمحأ ةشيعم

 - ةقزاو درول ضضرعتن ملو «نحم نم هب لزن امو ءدمحأ غامإلا ةايجن اندرس - 8
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 لهو ءلقلا ةشيع شيعي قزرلا رودقم ناك مأ ؟ قزرلا نم ةطسب ىف ناكأ هتشيعمو
 . ءارمألاو ءافلخلا اياطع لبقي ناك

 : اهنع ساوخحلا نم دبال ةلئسأ هذه

 ةصاصتللا رثؤيناكو ءريفو لام اذ ًادودع# نكي ملو ًادودحم ًاريقف دمحأ شاع

 هيلع دحأل نوكي نأ نم رقني نإك امك «هدروم فرعي ال لام اذ نوكي ْنأ ىلع

 . ءاطعلا ةنم هلاثتف دي

 ق هسفن رجؤي وأ هتوق بسكيل هديب لمعي نأل ةجاحلا هرطضت تناك ام ارشكو

 بوغللاو دكلا كلذ رثؤي ناكو «هنم قفنيام هعم نكي ملو «قيرطلا هب عطقتااذِإ هلمعي لمع
 عيطتسي ال هتأفاكم نع زجعي نمو ةدشلاهذه لثم ىف ءاطعلا نإف « ءاطع لبقي نأ لع

 كلتو . همسج بعتأو « هسفن ررح كلذيو «٠ فروفعلا ىلألا دمحأ هلمحتي نأ

 . سفنلا بعتو 34 مسجلا بعت نيب ددربي امدتع « اد هلاس تناك

 « هوبأ هل هكرت دق راقع ةلغ نم شيعي ناك هنإف « داتعملا هقزر دروم ةهج نهو

 هوبأ هل فلخ دق هنع هللا ىضز دمحأ ناك و : ىزوجلا نبال بقانملا ىف ءاجو

 . "7" « سانلا نع اهئاركب ففعتيو « زرطلا كلت ةلغ نم لكأي ناكو « ًازرط

 ةيلح ى ءاج دقف «ىرخأ بتك ىف تيناوحلاب اهنع ريع ىتلا ىه زرطلا هذه لعلو

 « هجرخأف هل نكاس ءاجف « رثبلا ف ضارقم لح نب دمحأ نم عقو » معن ىبأل ءايلوألا

 : لاقف « رثكأ وأ لقأ وأ مهرد فصن رادقم هللا دبع ويأ هلوان هجرخأ املق

 مد : هل لاق مايأ دعب ناك املف « جرخو . ًاثيش ذآ ال « ًاطاريق ىواسي ضارقملا
 «مهارد ةثالثرهش لك ىف هؤاركو « رهشأ ةئالث ءارك : لاق] ترناخلا ءارك نم كيلع

 1 22. « لح ى تنأ : لاقو « هباسح ىلع برضف

 *اهردق قحلاجرلا ةءورم ردي ناك فيفع ا ىبألا كلذ نأ ةصنلا هذه نم ىرتو .

 دادسلا نع زجع ذإ ةجاح ىف آريقف هدجروو : ةءورملا هله نك سلا كلذ نم ىأر دقف

 ١ 0 ةتءعورم ظفحسو هافعأف « رْهشأ ةثالث

 ىبسي اه وهو « بايثلا هيف جسنت ىذلا عضوملا رهو « زارط عمج : هارلا مهب زرطلل (1)

 .اهتراجإ نم لكأيو اهوبسؤي ناكو زرطلا هله ثرو هنأ نأ زهظيف ( رنبلا)نآلا
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حأ ابن شيعي ناك ىلا ةلغلا هذه نأو
 34 امهرد رشع.ةعبس رشك نبا اهردق دم

 . ًابستحم ارباص هللا همحر « كاذب عنقتيو « هلايع ىلع اهقفني

 وأ ريثك نبا هاور ىذلا رادقملا ثكاذ حصأ ءاوسو « ةليئض ةلغ كش الب هذهو

حم ىكت داكتال ةليئض اهنأ ىلع ةرفاضتم رابخألاف حصي مل
 . ريصلاو ةعانقلا ط رفال ول .هتجءا

 ؟ هيلع ىلاعت هللا دمحمو « هب عنقتي لالا نم ريسيلا ردقلا اذه ناك ١

 . ةنوعم لبقي نأ الو «© ءاطع دعأ نم لني نأ هةعد ىضري الو

 ؟ ةينآلا ةثالثلا كلاسملا دحأ كلسب ناك ليئضلا دروملا كلذ هفكي مل ذإو

 كلذ نم ةبيرق ةلغ رظتني ناك اذإ كلذ ناكو « ضارتقالا ىلإ اجلي نأ - اهلوأ

 أجاي ناكو؛ ءاطعهيطعي الو ًاسنيد هيطعي ضرقللا نأ قثوتسي ثيحو ليثفلا دروملا

 فرعي نيذلا ىثتلا لهأ نه الإ ضرقتسي ناك امو . رفسلا ىف ال رشحلا ىف اذه ىلإ

 هيرصاعم ضعب نم ةرم ضرقتسا هنأ ىوريو« هيف ةبير ال لالح هنأو « مهام بيط

 اهذحتآ نأ ىونأ انأو اهتعفد ام هللا دبع ايأاي : لاق اهدري هيلإ بهذف مهرد ىتئام

 . كيلإ اهدرأ نأ ىونأو الإ اهتذحتأ امانأو : دمحأ لاف . كنم

 عون نكي امهم لمعي نأ ىف ةضاضغ دج الو . لمعلل مدقتي نأ  ىناثلا كلسملا

«ىلقسلا اهلعجم الو « ايلعلا ىه ديلا لعجي .ماد ام هتاذ فق فيرش لمع لك نأل « لمعلا
 

 سانلا لاضفأ نم لوانتلا ةسن نع ناسنإلا عفري ماد ام نيدلا هيلع لمع ىف راغص الق

 . مهاومأ نم طقاستملاو

 رجاألاب خسني ناكو « ليبسلا هب عطقنا اذإ لمعلل هسفن رجؤي ناك هنأ اتيأر دقو

 : هصن ام ىهذلا خيرات ق ءاج لقو ع لامحلا هب تقاض نإ 4 رفسلا ف

 طخ اذه : انلق ؟ طمللا اذه نوف رعت : لاقف ء آباتك انل حرخأف « راج انل ناك و

 « ةنيبع نب نايفس دنع نيميقم ةكمب انك : لاق ؟ كل بتك فيكف ؟ لبنح نب دمحأ

 ؟كريخام : تلقف ءهيلع دودرم بابلا اذإف « هنع لأسنل انثج مث ءامايأ دمحأ اندقفف

 : تلقف «ئأف ءاضرق تعش نإو ةلص تثش نإف « رئاند ىعم :تلقف . ىايثكتقرس : لاق

 : نيفصنهعطقاو ًابوث ىل رتشا:لاقف ؟ ارانيد تجرخأف ٠ معن: لاق ؟ ةرجأب ىل بتكت

 . اذه ىل بتكف « قروي تثجبو « تلعفف « قروي ىبتجو « ءادرو ًارازإ ىعي

 قحسإ نع ىيهذلا ىكح دقلو « ةلهسلا تاجوسنملا ضعب جسني ًانايحأ ناك دقو



 هل اا

 « لفسأ وهو ةفرغلا قوف انأ تنكو ؛ قازرلا دبع دنع نملاب دمحاو انأ تنكو

 هتينف دمحأ ةقفن نأ ىلع تعلطاف « ةيراج تي رشا عض وم ىلإ تئج اذإ تنكو

 ترظنف « ىف « ةلص تئش تكثش نإو لَض رق تئش نإ : تاقف ( عنتماف هياعتسض رعف

 .(17قفني قفنيو عيبيو « كلتلا حسني وه اذإف ءهيلإ

 كلذ ناكف « حابملا مكح ىف نوكي ىذلا عوزلا اياقي طقتلي نأ  ثلاثلا كلسملا

 كري ىذلا عرزلا اياقب عج بهشذيو « هقتاع ىلع هلمح- لمحم ث ثدحلا لرحلا ماعلا

 كلذلو 4 هنذإب الإ ىحنأ ضرا ىف لزاي الأ ىلع ًاصيرح ناكو « ًاحابم ضرألا ىف

 اموق تيأر دقو « انطقتلاف «ىدق ىلع رغنلا ىلإ تم رخش ٠ : ١) لاق هنأ هنع ىوري

 . ؛ هنذإب الإ لجءر ةعرزم لخدي نأ دحأل ىغبني ال ء سائلا عرازم نودسفي

 : ةيالولاو ءافلخلا ءاطع هضفر

 لايجأألا لازتال ىذلاو« هتايح ىف برغو همسا قرش ىذلا دمحأ وه اذه - 69

 نم ًائيش كري حلو « للعلا نمةي رثملا ةكرشلا كللت كرت ىذلاو ء نورقب هتاقو دعب هركذت

 ةعفر هداز لب « لمعلا هماقم ند ضغ ام «ةينافلا اهاياقي ع نم ةيقب الو « ايندلا ماطح

 ةيحسورلا ىلاعملا نوردقي. نولازي ال « سانلا س وفن ىلع تبلغ نإو ةداملا نأل لايجألا ف

 مهدنع ناك نإ « م هد ريغ ىف ام نوجعي مهسفنأ ٌّق اهقيقحن نع اوزجع نإف«ةيلقعلاو

 ففعتي ناك هنأ انملع اذإ ةرابكإلا دادزيل هنإو . ةيناسنإلا ناعم لاوفاصنإلا ن نم ةيقب

 : نيرمأ نع

 . ةيالو ىلوتي نأ  اهدحأ

 . ةفيلخت وأ لاو نم ءاطع ءلجخأي نأ امهناثو

 « ه 149 ةنس ىلا وح دادغب ىلإ ءاج امدنع ىعفاشلا نأ ةيالولل ةبسنلاب ىوري امبو
 ناك ام « هسلجم مزنلإ دق دمحأ ناك اهم هبهمل» رشنو « اهف ماقأ ىتلا ةمدقلا ىهو
 ىلإ لحري ناك هنأ ىعفاشلا ظحالو « دادغب ىف وأ رفسلا ىف ثيدح بلطل الإ هقرافي
 مظع ظحالف « لبق نم انرشأ امك مامه ني. قازرلا دبع نع ةياورلا بلتعل :نحيلا

 ًايضاق رات ا دقو« نيمآلا دنع انيكم ىعفاشلا ناكو « دمحأ اهلمحتي ىلا ةقبثملا

 رك اش دمحأ خيثلا ذاتسألا: موحرملا قيقحتن دنسملا ةمدقح ف ةروشنملا ئغذلا دمحأ ةمجرت عجاد (1)
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 ىلع ضرعو « ةقشم ريغ نم قازرلا دبع نم عابسلا هيلع لبسيلدمحأ راتعاف « نميلت

 : هلجم ىذلا هخيشل مزح ىف دمحأ لاقف ©« ضرعلا ىعفاشلا رركف ءضفرف دمحأ
 , « كدنع قرت مل ةيناث اذه كلثم تعمس نإ « هللا دبع ابأ ايو

 لمعلا ىريال هنأل : هخييش هيلع هضرع ىذلا ضرعلا ضفز هنأ اذه نم ىرنو

 رادقم هك اردإ ممهخيشف ؛ هخحيش نع فام هد انهو ةلادعلا لم اك هاريال ناطلسل

 ؟ ًاعروت هنود ناك لهف « نينس عبر أ وحن ابف رمتسا ن نعلاب ةيالو لبق ماكح ا لدع
 ولو « هتماقإل ىعد ولف « ةبجاو لدعلا ةماقإ نأ ىري ىعفاشثلا نأ كلذ نع باوجلاو

 ءمالو نم باسو لمعي ال لمع نإ هنآل « مدقتهتاذ ق لداع ريغ هل ىعادلا ناك

 دبع نب رمعف «لداع ريغ هالو نم نوكي نأ هتلادع نم ضني الو . هلل لمعي امإ

 « كلملا دبع نب نابلس نع دهعلا ةيالو لبق الدعو ىتو ًاناممإ ٍلعن نم وهو « زيزعلا
 . ىلوت لدعلل ةيافكلا هسفن ىف دجي ىلوملا ماد اف . ةيمأ ىنب ةيقبك الإ ناولس ناك امو

 لبق نم ىلوتلا ىف ىري ناك دقف ةفينح وبأ هلئمو دمحأ امأ « ىعفاشلا رظن اذه
 « اعروت اضفر كلذلو « هلح ريغب هوعمج لام نم الكأو مهل ةنواعم نيملاظلا

 . الدع هاري ال نمل ةنواعم لك نع اداعتباو

 « ىلاولا وأةفالثلا لبق نم هئيجب ءاطع لك ضفري ناك ةيالولا دمحأ ضفر راعمو
 . ماسقأ ل ةثالث كلذا ةبسنلاب اوناك ءاهقتفلا نأ قحلا قو

 ددشيو «فخأي نأ 'رففريو « ةفالللاو ناطلسلا لام نع فقعتي - لوألا مسقلا

 ملعي وهز ؛ عنتك ناك ةفينح وبأف « . ىروثلاو ةفينح وبأ ءالؤم نمو « ضفرلا ىف

 هلوبقب هئالو رادقم ريتخم ناك روصنملا نأل ء فلتلل هسفن ضيرعت عانتمالا ىف نأ

 . . اعم ءاطعلا نوضفريو « ةيالولا نوضف ري ءال ؤهف « هئاطعل

  نيزوعملا تاجاوم دس ىق هب نيعتميو ءافلخللا ءاطع لبقي - - ىناثلا مسقلاو

 « معلا ةماركب قيلت ةشيع شيعي نأ فو“ ملعلا لهأ نم ةنوعم ىلإ جاتحم نم ةناعإو

 كلامو ء ىرصبلا نسحلا ءالؤه سأر ىلعو «ريذبت الو فارسإ ريغ نم نيدلا لهأو
 اوفقو نيذلا نيدلاو ملعلا لهأ نم هب قحأ نمو « نيملسملا لام هنآل « امهلع هللا ىضر'

 مهسفنأ اوفقو دق « دنجلاك كلذ قف مهو مهيد رومأ سانلا ملعت يلع مهسفن 5

 <« ءادعألا نودصيو روغللا نومحن دنجلا ناك اذإ هنإف ؛ ءادعألا رم روغنلا ةباممل ةيامدلس

 مدق لزنف ) ةمآلا بولق ىلإ لصي ىذلا مثلا نيدلا ملثي ؟ب الثلو «لالضلا عنمل ءاملعلاف

 . ةالولا نم نوفخأف نولدتي لو ءامخلا اطيح ترابقي ءال وق اكول دع
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 مسقلا اذهنمو « هب قدصتيو ءاطعلا ذخأيو : ةيالولا لبقي - ثلاثلا مسقلاو

 ىنب نم هؤاطع رص« ىف هل جرخأ نأ ىلإ ءامع ىأ نم لكأي نأ ىلأ دقو « ىعفاشلا

 3 مهاتغلا نم سمخللا سمحت ناك ىذلا بلطملا

 « سابعلا ىنب ىلاوي ناك هنأ عم ةفينح ىلأ كلسم راتخا دمحأ نأ كش الو

 اهلبق ةيالولا لبقي مل اه « اهدعب الو ةنحملا لبق ءاطع لبقي ملف ء مهلع جرم الو

 3 هل زعم ى هلخدي ال نكلو «ءاطعلا لوبق ىلإ ًانايحأ رطضي ناك هنكلو « أاهدعب الو

 ريمأ نإ » : هل بتكل كوتملا ريزو نأ تاذف ىريو « نيجاتحملا ىلع هعزوي ناك لب

 لاملا درت وأ « ىنعتست نأ هللا هللاف « هيلإ جورتللاب كرمأيو ءةزئاج هجو دق نينمؤملا

 . , ""كلضغبي نمل لوقلا عستيف

 ال هنكلو « ةياعسلا ملظ هسفن نع عفديل « لوبقلا ىلإ دمحأ رطضي ذئدنعو

 مهفرعي نمو لمجتلا لدأ ىلع هعيزوتو هذخأب ًاللاص هدلو رمأي لب « هلبقي ام سعب
 ثالذ قوفو © هلم لاملا اذبم ىلوأ مهنأ ىري هنأكو « راصنألاو نيرجاهملا ءانبأ نم

 «ةقدصلا وه هفرصم نوكي بيطب سيل هنأ وأ « هثييخ ىف كلشي ىذلا لاما نأ ىري هنأ

 كبيري ام عد ) ْمُثِلَم ىنلا لرقب المع بايترالا عض ومنع ًاداعبإو « سفنلل ًاريهطت

 . ( كييري الام لإ

 ىلع لدت اك ًامساح- ًاعطق اهعطقي لكوتملا نكلو « ةياعسلا عطقنت مل كلذ عمو

 نم لكأي ال دمحأ نإ و : لكوتملل اولاق رشلا ةاعد نم ًاموق نإف « ةصقلا هذه كلذ
 مصتعملا لوةيف « برشت ىذلا بارشلا اذه مرحمو«كشارف ىلع سلجم الو :« كماعط

 لاقو ءهربق نم ىصتعملا رشن ولو : ممنب ءاشم لكل ًاعطاق ًامساح الوق ىشا ولا مال
 7 بلا هلبقأ مل ًائيش هيف ىل

 لكوتملا هاطعأو «ةاشولا تكس «لكرتملا ةقث نم ةل ْرملا هذه دمحأ غلب امدتعو

 «ءاطع لك اذه دعي نم دري ناككلذلو «هدري وأ ءاطعلا لبقي نأ ى ةلماكلا هتيرح

 هللا ىضرلاقف ةجاحلا لهأ ىلع اهعزويل رانيد فلأ هيلإ هجو لكوتملا نأ ىوري هنأو

 «© هركأ امم ننءؤملا ريمأ ىتافعأ دقو « سانلا نع عطقنم تيبلإ ىف انأ » : هنع

 1 1 .« هركأ ام اذهو

 )١( بقانملا .

 ) )0مكو ص بقانملا



 همس 29/6 د

 ةلاطتسالا نه اذه. هحارأو « ةفيلخلا لام نع فع دق دمحأ نأ عمو ب الها“

 اوناك هابرق ىوذو هدالوأ نآل « ليلجلا ملاعلا كاذ لاب ادهم مل « ذخألا ىلع هلم

 ناكدمحأ نكلو « ةيارقلا هذد مساي نوذخأي مهلعلو « ةفيلكلا لام نم نوذخأي

 ريغ ةلطعم روغثلاو « هنوذخأت ملو : م لوقي ناكو ء« نوبي الف مهاب

 , 40+ هلهأ نيب موسق» ريغ ءىفلاو © ةنوحشم

 « مهرونت زي ىذلا زيخلا لكأي ال هنأ ىح ؛:مهلكاؤي الو مهعطاقي هنإ مث

 لخخأي هنأل « هلوانت ضئرف ءهدلو تيب ق روجسم رونت ىف زم دق هنأ ىوري هنإف

 ٠ هصالخإو هناميإ فرع ذإ بضغي الف « كللذ ةفيلخلا غابيو « ناطلسلا ئاوج

 . هنع ةيفخن هبراقأو هدالوأ ءاطعإب رمأي مث « هدلو رب نم انعنمل دمحأ نإو : لوقيو

 بسك هنأنلعي ناك ام ناطلسلا لام نم ذخألا نع عانتمالا ف ددشتلا اذه عمو

 وهو « هدوعي هنب ىلع لخد هنأ امله قا ىوريو « طقف ككشتي ناك لب « مارح

 ؟ هنم جحأفأ لكوتملا هب ان ربي ناك امم ىقب دق ءىش اندنع تبأ اي : لاقف « ضي ره

 وه سيل ىنب اي : لاق ٠ هذخأتال مل « كدنع اذكه ناك اذإف : لاق . معن : لاق

 . 27 هنعتهزنت ىتكاو مارحم ىدنع

 ناك هنكلو « مارح ءافلخللا نم ءاطعلا لوبق نأب عطقي ناك ام دمحأف نذإ

 نم ءاطعلا لبقي ناك اه هنإف كلذ قوفو « هسفن هزيي هنإف هبتشا اميحو « هبتشي

 . ءارمألاو ءافاخلا نم هلبقي فيكف « ءاطعلا ةنم ةيشخ ءاقدصألا

 « عتِلَم هللا لوسر ةنسل ايفو ادهاز شيعي دمحأ مامإلا دج انكهو ل «ه4

 « ًاعضاخ ًاعشاش التبتم ً[دهاز ناكو « مهنع هللا ىر مهل نيعباتلاو هباعصأ معلو

 لع هنأل « ىرارجلا ىدحإي ىرستيل هنإ ىح « 2 لوسرلاب ءادتقالا الإ همهم ال

 ًاداعتيا ىرستلا نع هعانتما نوكي نأ ىشخنف « ةيطبقلا ةيرام ىرست ملي ىبلا نأ

 . هل تنذاف كلذ قف هجوز أنذتسا كلذاو « ةئسلا نع

 ضرعيالو « هلل ىنلا ةنسب كسمتسي نأ ليبس ىف باذع لكب نينسي ناكو

 بذعتسيو «نحم نم هب لزتي امهم حلاصلا فلسلا جاهم: لخخألا ىف رمتسي لب « اهنع

 مكتيو هيف لوقلااوكرت ايف لوقلا كري «فاسلانعرثأ اب كسٌعلا ليبس ىف باذعلا دشأ

 كلذبو ةداهزلا هذ ولعي رمتساو « ةلمتأ ديق مهنع جرم ال مهمالكب اوملكت ايف

 546 بقانملا (0) م84 نص بقانملا ()



 مل جالا دس

 اممراغمو ضرألا قراشمنم ءاملعلا هدصقي « مالسلا راد مامإ قحم راص ىبح « عابتالا
 شيعلا عم « ىملعلا دحملا كلذ ىف هنع هللا ىضر رمتساو « ههقفل نيبلاطو ثيدحلا نيبلاط
 ١ سانلا نم ةلزنهو اولعو اردق كلذب دادزاف « رقفلا شيع وهو ؛ هرامخا دقناك ىذلا

 امركتو « هدهزو هملعل ًاريدقت اهلك دادغي هتعيش ١5١ ةنس قوت ال كلذلو
 « ليلخلا مامإلا كلذ هعمجمي ناك ىذلا حيلاصلا فلسلا معو « ٌةُيليَم هللا لوسر ةنسل
 . هاوس ام كربيو ء هب كاسمتسيو « هل وعديو هيحنو

 هتافص

 نكلو © هتايح درس ءانثأ ىف « دمحأ تافص نم اءزج انخل  ؟هه
 . ةممال تاراشإ ى ال « ةعماج تارايع ف « ةرابعلاب نآلا هنيبن ةراشإلاب ناك اه

 ةيسفنلا ةضايرلاب امستكا اهضعبو « ىلاععت هللا نم تايه اهضعب دمحأ تافص نإ

 . اهعونب هتافص ركذنلو « هيجوتلاو

 لهأو « نيثدحما قةماع ةفص ىهو « ةيعاو ةيوق ةظفاح تافصلا هذه ىلوأو

 نوكي نأ ملعلا لهل ديالف « مع لكل ساسألا ىهو « صاخ لكشب مهم ةمامإلا

 نأو « امنه نوطبنتسيو « الع نونبيو اهوظفح- « مهنملع عوضوم نه ةفئاط مهدنع
 ةبسدبلا روضحو «ةظفاملابن وكي ءاكذلا سايقمنأ ررقي هيضامو هرضاح ىف سفنلا ملغ
 . بسانملا تقولا ق تامولعملا ريثت ىلا

 « ةرفاضتم كلذ ىق رايخألاو ءًاريقو أاظح تافصلا هده نم دمحأ هللا ىنآدقلو

 . ًاضعب اهضعب ديؤي

 : ةعرز ىنأل لبق دقو « مهظفحأ دع تح هورصاعم هظفح ةوقب دبش دقلو
 . ليتحنيدمحأ : لاق ؟ ظفحأ نيثدحم او خياشملا نم تيأر نم و

 لاوقأو « مهمواتفو هباحصأ ةنسو هيي هللا لوسر ثيداحأل هظفح عم ناكو
 « فرع ام ىلع ىتبي ىذلا طينتسملا فراعلا مهفت ظفح ام لك مهفتي - مهحوا و نيعباتلا

 هقفلا نود ةياورلاب نوفتكي اوناك دقف « هرصع ىلد#م رئاس ىلع ثالذب زاتما دقلو

 ظفاخلاناك اه « راثآلا هقفي ىبعي ناكفدمحأ امأ. ءاهقفلل طابنتسالا اوكرتو « ةياردلاو

 "تنك : هيوهار نب قحسإ هتالحر ضعب ىف هقيفرو هرصاعم كلذ ى لوقي « ىوارلا



 مل 6ا/ال ب

 ام ؟ هدارم اه : لوقأف « انباصأو « نيعم نب ىبحو « لبتح نب دمحأ قارعلاب سلاجأ

 مهاربإ هذيملت كللذ ف لاق دقو . ( لبنح نب دمحأ الإ مهلك نوفقيف ؟ ههقف ام ؟ هريسفت

 هيف خفن لبج الإ هلثمأ امء مالس نب هللا دبع تيأر « مهلثم ري مل ًاثالث تكردأ » : ىبرحلا

 ؛ الّمع همدق ىلإ هنرق نم نجع لجربالإ هتبش اف « ثراها نب رشب تيأرو « حور
 « فنص لك نه نيرخآلاو نيلوألا لعدل عمج هللا نأك تيأ رف «لبنح نب دمحأ تيأرو

 . « ءاشام كسعو ءاشام لوقي

 :تعاذأ ىلا ىهو « دمجأ تافص زريأ ىهو : ةيناثلا ةفصلاو - 5

 .اهساسأ .« ةعركلا اياجسلا نم ةدعل ةرمث ىهو « دلجلاو ريصلا ةفص ىهو « هركذ
 "هذه تناك دقلو « كلذ ىف مسجلا بعتي امهم ةمبللا دعبو ةعزعلا قدصو ةدارإلا ةوق
 دودلاو رقفلا نيب اب عمج دقف « دمحأ مامإلا هب صتخا ىنلا قلتللا جازملا ةفصلا
 تالحرلا لمتحم هتلعج ىلا ىهو « ىذألا لامحاو «وفعلاو ءايإلاو | 6 , ةزعلاو ةفعلاو
 ذل هتلدج ىلا ىهو « هلاخر نع ذخألاو « ثيدحلا بلط قا ةقشم ند اهف امو

 فرعتي نأ ىلع هتلمح لب « خسنللو لاقثألا لمح هسفن رجؤيو « ءاطعلا ةنم لمحتي

 . هراقع ةلغ نم هيلإ ءىجب ام لق نإ « اهنم لكأيل تاعانصلا ضعب

 .نيرشعو ةينامت وحن ى هب لزن ىذلا ركألا ءالبلا ام لمحت ىلا ةفصلا هذهو
 « رمانلا نع عاطقنالا لمحتي هتلعج م ( قيضم نجسو حريم برض نم « ًارهش

 . اهلجاو أ قئاولا ةدم لوط نيدلا لئاسم حرشو ثيدحتلا نع عانتمالاو

 «ليمملا ريصلا عون نم ناك لبنح نب دمحأ ريص نأ انه ركالن أ بجو

 0 رمأ هعزفي ال « تياثتانج اذ ناكو « ىوكشالو رجض الو نينأ ريغ نم وهو

 .نطنيل هيلع اولوه دقو « هبوجتسي ةفيلخكلا ىلع لخد ةنحملا مايأ هنأ كلذ ق ىوريو

 كلذ طسو قهنكلو « هوبهريل نيلجر قع اوبرض دقو « هيجنيو « نوديريامت
 .نع ظفحت ءىش ىأ د : هلأسف « ىعفاشلا باصأ ضعب ىلع هرظن عقو عورملا رظنملا

 تانيللا كلذ مهعارأو 5 نيرضاحلا ةشسحد كالذ راثأف ( نيقللا لعسملا ىف ىعفاشلا

 وم الجر اورظناو : داؤد ىأ نب لمحل دينعلا همصخخ لاق ىقل ىبح « تبإاثلا

 ٠١ « هقفلإا ق 5 رظانيف هقنع برضت مدقي اذ

 3185 نم ه4 ب ءايلرألا ةيلح (0)
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 < هدحو هيلع لكوتو « هدحو ىلاعت هللاب زيعا دق لجرلا نأكلذ ىف رسلا نإو

 « هللا ةمظع ريغ ةمظعب سحب ملو 3 سانلا دنع ام ىلإ رظني ملو « هدنعام ىلإ رظنو

 نابمساو 34 اهملزعمو دئادشلاب ناهساو ؟ هنوذؤي اوناك ن م. قوتسم نع كاع كلذيو

 ٠ ريفولا ريثكلا ريغب هلل معلا نم عنقي ملو « ليلقلاب اهعاتم نم ىضرف ءاهعتمو ةايحلاب
 . ىلاعت هللا راوجم ًارايتعا مهل ري مل ممانذأو كولملا ىوتسم نع هرلعلو

 هللا ريغب زيعملا نإف « مهما ريعل اليققم سانلل انماطتم اعضاوتم ناك هللاب هزا ريعالو

 « وذعلا رثك نوكيو «سفنلا بيط نوكي هللاب زيعملاو « ًاريكتسم قنعلا ظيلغ نوككي
 هلم هنع ىؤر ذإ ؛ هكرديو « ْمُتِلَم ىنلا نع هاور امب لمعي هنع هللا ىضر ناكف
 [ «هّللا عفو هلل عيشاوت نمو ازح الإ وفعب دبع داز امو ةقدص نم لامرصقت امو :لاق هنأ

 انامم عجدأب مالا هع هللا ىضر دمحأ تاففص نم « ةثلاثلا ةفصلاو - 1

 ملف ء هناعإ ىف اهمزن ناكو « ةوبش ةرستالو 4 ىوط عضفتالو افيفع ناكو « ع هريغ

 ىق ضوخم نأ لبقي لف « هريكفت ى امسزن ناكو « اناطلس ىلاعت هللا ريغ دحأل لعجي

 ام ريغب لكتي نأ ىضترا اف « هنايب ى اهزت ناكو « حلاصلا فلسلا هيف ضخم مل رمأ

 حمسي ملف ع ههّمف ىف ابمزن ناكو « ديدشلا تنعلاو ىذألا كلذ ى ىقلو « دمتعي

 الوقمهدمسأل لوق لك رتتعي لب ؛اوفلتخا اذإ ةباحصلا لاوقأ نيب نزاوي نأ هسفنل
 . فقوملا كلذ مهنم فقو نوعياتلا كلذكو « هل

 « قيدص نم ىبح ءاطع ذدخأي ملف « لالحلا ضعب كربي نأ ةهازنلا هذه هتعفد دقلو
 « هنم جحلا حصي كلذ نأب هدالوأ ضعبل هحبرصت عم « ةفيلخ نم الو «رمأ نمالو

 . سفنلل ابمزنت هنم ذخألا كري هنأو

 « لالحلا بلطيناك لب « ةايحلا تابيط نع ادهز هتهازنو دمحأ دهز ناك امو

 . تلؤض ولو « ةببش هيف ام بلطي ال هنكلو « هب عفتنيو

 عانتمالا وه سيلو « سوؤنلا ققريو« بولقلا نيلي ىذلا دهزلا اذه نأ ىرد ناكو

 : هيف كلش ال ىذلا لالحلا بلط ىف لب « هيف كشال ىذلا لالحلا نم

 ىأ لإ تهد و « لاق ىموسرطلا حلاص نب رم صفح ايأ نأ ثاذ ىف ىوريو

 : لاق مث ءةعاس قرطأ مث هباحصأ ىلإ رصبأف' ءأ بولقلا نيلت مب : هتلأسف هللا ديع



 مس عالة

 « رصن ابأ اي : هل تلقف « ثراحلا نب رشب رصن ىنأ ىلإ تررمف . لالحلا لكأب ىبب اي

 نع تئج لىلإف : تلق « بولقلا نئمطت هللا ركذي الأ : لاق ؟ بولقلا نيلت مب

 . لالحلا لكأب :لاق : تلقء هللا درع وبأ كل لاقرشيإ هيه : لاقف « هللا دبع ىنأ دنع

 نيلت م : تلقو ©« نسما ىلأ نب باهولا ديعب تررمف « لصألاب ءاجم دق : لاقف

 ؛ هللا دبع ىلأ دنع نمتئثج ىبنإف : تلق . « بولقلا نئمطت هللا ركذب الأ و : لاق ؟بولقلا

 لكأب : لاق تلقف « هللا دبع وبأ لاق شيإ : ىل لاقو « حرفلا نم هاتتجو ترمحاف

 . ؛ لاق اك لصألا « لاق اك لصألا « رهوجلاب كءاجن : لاقف « لالحلا

 ةبت رم ةبشلك نم صلاخلا لالحلا ىلع راصتقالا نأ ىري ىلاعت هللا همحر ناكو

 نأ ىربو « لاجرلا نم مزعلا ولوأ الإ الع ىوقي ال « البن بتارملا ىلعأ نم ىه
 اهلمحو « سفئلا ىلع ءاليتسالا ىف نكلو ءندبلا ةوقق تسيل ناسنالل ةيقيقحلا ةوقلا

 كرت اهنإ : لاف «ىوقتلا نع ةره لئس دّقلو « بيطلا لالا ىلع راصتقالا ىلع

 . ىشخم ال ىوهع ام

 هللا ىبن ىلا قلطملا نامرحلا نيب طسو وه هزلا لالخلا ىلع راصتقالا نإو
 نيبو « مكل هللا لحأ ام تابيط اومرحت ال اونمآ نيذلا اهمأ اي 9 :ىلاعت هلوق ىف هنع ىلاعت

 « تامرحملا ىمح ىف عوقولا وأ هللا حايأ ام زواجت هيف نوكي ىذلا قلطملا عافدنالا

 عطقيف « مرحت نأ امإف « عتملل علطتت ةعلط سفنلا نأل « ةيسفن ةقشم هيف همازتلاو

 ريغ نم طسولا ةطقن دنع فوقولاو « روظحملا ىف عقتف باجت نأ امإو « اهعلطت
 سفن ةوقو طبض ىلإ جاتحم للز الو فارحتا

 ةمئألا لك اهم زاتما ىلا ةفصلا ىه دمحأ اهم زاتما ىلا ةعبارلا ةفصلاو -

 « صالخإلا ن نم اريك اظح دمحأ مامإلا ىلاعت هللا ىلآ دقلو «صالخإلا ىهو « مالعألا

 عدتبي نأ دارأ امو « هبلط دنع ىوه هيلع رطيس اف « « ةنسلاو باتكلا لع بلط ىف

 هيف عابتالا توكي « نيد ملعلا اذه نإف « هبلط ق حلاصلا فلسلا هكلس ام ريغ ارمأ

 : لوقي ناكف  ةرهش وأ « هاج لينل ملعلا اذه بلط امود عادتيا ىأ ريغ رغ نم ًايجاو

 ناكو ؛ فرعأ ال ىح « باعشلا كلت نم بعش ق ىسفن ىقلأ ةكمب لوزا ديرأو

 ناكو © هركذ ىلاعت هللا لمحخأ نم ىبلوط و لوقتيف « مهركذ لمخأ نيذلا ءاملعلا ىلع سفني

 لثم تيأراه» : : نيعم نب ىبح لاق دقلو « اهصقني ىوقتلاب راختفالا نأ دقتعي



 هم ةرؤثؤ دم

 حالصلا نم هيف ناك م ءىشب ائيلع رختفا ام ةنس نيسمخ هةيحص « لينح ني دي

 ."7عرمللاو

 دق و ٠ معلا بلطالو « ةدابع الو « لمع ىف ءاري ملف «ءايرلا هيلإ ضغب ' ام دشأو
 باطلا وأ ملاعلا نم ملعلا تاودأ :لمح دعي ناك هنأ .ىتح ءايرلا عنم ىف ًاقيقد ناك
 . اهرهظي ال ناك كثاذلو « ءايرلا نم ةربحملا راهظإ و : لوقيف ءاير

 هي لوسرلا ةنسو ىلاعت هللا ليبس ى مدق ام لقتسي هنع هللا ىضر ناكو

 « نيدلا ىلع ةظفاحملا ليبس ىف هب لزنأ ام لقتسي ناك انك « حلاصلا فلسلاو
 « ريضقتلاب اهحاص مهت ةماوللا سفنلا نأو « ىنيدلا هلادجو ةوقل « هرثكتسي الو

 ٠ ةدايعلاب لدت الو

 ىف اهعقوم هتياورو همالكل تلعجو ءدلمحأ اهم زاتما لا : ةسماءلثا ةنفصلاو 4
 «ةبهر ريغ نم ؛ ابيهم هتع هللا ىضر ناك دقف «هب ةقلطملا ةمثلا عم ةبيطا : : سوفنلا

 ىذلا ىطرشلا نأ ىوري هنإف « هراد نورواسي امدنع هنوبابم ل رشا لاج.ر ناكو

 « هياب قرطي نأ باهف « هيدائيل بهذ « هراد باب لع ليللاب مايقلا هب طاني ناك

 هسفن سنأتست نأ دعب « تابلا كاذ نم هيلإ لصيو « همع باب قرطي نأ رثآو
 . بيهملا ءاقللاب

 فولأملا فيلألا تاك هنأ عمو « أد نم مظعأ تناكف « هليمالت ةبيه امأو
 هجءاحن وأ« ءىش ىف دمحأ درن نأ بابن انكمو : هذيمالت دحأ كلذ قف لاق دققلو : منيب
 1 « ءايشألا نم ءىش ىف

 « هيلإ ترص «لنح نب دمحأ نم بيهأ تيأز اهو: ةذيمالت.دحأ لاق-دقلو

 لاوحأ تناك دقلو « هتبيه نم هتيأر نيحح ةدعرلا ىلع تعق تعقوف « ءىش ىف هملكأ

 دج ى وهف « سوفتنلا َّق اه ريثأت ىوقتو © ةبيلا هذه ىمتت نأ اهنأش نم دمحأ

 نمةوفغوأ « لقعلا نم ةجم ىه ةحزم لك نأ بسحيل هنأ قحءحزمب الءرمتسم
 . هنادجو ةوق وبخم نأ ديري ال وهو « ىيدلا ريمضلا تاوفغ

 «تمصي وأ ةنسلاو ميركلا نآرقلا ٍلع ىف الإ لكتي ال « مثأت الو هيف وغلال هسلجم ناك

 . 341 صاح برءايلزألا ةيلع (1)



 - 5م ب

 دقو . ةرتاهملاو ةرثاكملاو ءارملاو لوقلا وغل نم رثكأ ةبيهاو .ةعورلاب بهذي الو
 . هناسلو هبلق نع هدعايو 04 كاذ لك نع دمحأ قاحنن

 ناك لب « ًاظيلغ اظف نكي ملو ؛ ةرشعلا نسح ةبيهلا هذه عم ناكو -
 هللا ن * ىحتسي « ءايللا ديدش ناكو « انيل قلخلا ميرك «٠ هجءولاو سفنلا قلط

  مرباكي الو مهردأي الف سانلا نم ىبحعتسيو « ىراويالو قذائي الف ءايحلا قح ىلاعت

 «ةنايد هنم عمجأ «تيأر نمم دمحأرصع ى تيأر ام :هيرصاعم ضعب لوقيو .
 1 باق تابثو 3 قاع مركو 0 سفن بدأو « اهقفو « هسفنل اكلمو « ةنايصو

 . )© توأقلا نع دعبأو 4 ةسلاو مركو

 2ع ممركلا ىوبتل ىدهلا نم ةسيق ىهو « هتاقصو ديحأ قالمنأ هذه 5

 لوسرلا قالخأ فرعتي ناكف (ةنسح ةودق هنم لخناو « علي لوسرلا ىده اهف عبتا

 ىعس وأ ةاءارم ريغ نم اديدش اذخأ اب هسفن طخأيو « هيلع همالسو هللا تاولص

 تاكو« هلعفو هلوقق قيفرلا ناكف « هتءاجاذإ أابمم لملستي ناك ىبلا ةرهشلا ءارو

 :ريدقلا ىلعلا هللابو « هيزتعملا « قحلا ىف زيزعلا ( هلل نيكتسملا ناكو © بيهملا ءايحلا اذ

 ههقفو دمحأ ءارآ

 « اهقيرط نع هقفلا هءاجبو ء امل ًاظفاح ةنس لجر دمحأ ناك ل 59

 تالداجم قف ضوخم نأ ريغ نم . دئاقعلا ضعب لوح ءارآ هنع ترثأ كاذ عم نكلو

 بكت رماق يأرو «ناسنإا لاهفأو ردقلا ف هيأر ابنمو < نامبإلا ىف هيأر اهنم «ةيهقف

 «هجنحم ق مالكلادنع يو أر انركذ دقو « ميركل انآرقا قلخ ةلأسم اهبنمو «ةريبكلا

 . قابلا ف نيزجوم مكتلو

 : ناميإلا ىف هيأر

 ميسو 4 صقني الو ديزي الو ؛«ناعذإلاو قيدصتلا هنأ لاق نم مهمو 03 ةفرعملا هنأ |

 الو لدج- ريغ نم هولدب دمحأ ىلدي نأ دبال ناكو « صقني الو ديزي هنأ لاق نم

 دقو م لو « ناعذإو + مزاج داقتعا هدنع هن نام الاف « ةئسلا نم ىتسي وهو « ةرئاهم

 : كاذ ىف لاق هنأ هنع ىور

 ( بهاذملا خيرات ١" ع(
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 « :تأسأ 1 15 هناصقنو « تنسحأ اق هتدايز : صقنيو ديزي لمعو لوق نامنإلا »

 هجم رن الو 2 ناعإلا ىلإ: عجر باث نإف 2 00 ىلإ نامإلا نم لجرلا جرح و

 اهكرت نإف ءامل ادحاج ضنا رقل ةلانم ةضضيرف دري وأ ؛ مظعلا ه هللا ك رشلا الإ مالسإلا نم

 . «هنع افع ءاش نإو « هبّذع ءاش نإ « هللا ةئيشم ى ناك السكو اهل انوا

 ضعبلا نعاوضعب زيمتي ايداع - قئاقس كاره نأ ىري ديحأ نأ نيبتيمالكلا امه نمو

 مالسإلاو 3 حراوجلاب لمحو « ناسالاب قطنو" تلقلاب ىبدصت وهو « ناعإلا ىهو

 رمأل دوحجتالو كارشإ ريغ نءلمعلا فاختو« لوقلاو قيدصتلا رفاوت اذإ نوكي وهو

 رماوأ نم رمأ دوحج وأ هللاب كارشإلا ؤهو رفكلاو « ةنسلا وأ ممركلا نآر قثا هب ءاجم

 .٠ هيهأوت نم ىهم وأ نيدلا

 ةيلقع رومأ ىف ضوخالو ء اهدحو صوصنلا ىلع ديمتعي ىأرلا اذه ىف وهو

 : ةريبكلا بكترم ىف هيأر .

 مكح ىف نوضوخم سانلاو ههجو هللا مرك ىلع مامإلا دهع رعخآ ذنم لقلت

 « ةديدش ةجاحل كاذ ى اوجلو هكرشب .اوككح جراوحللا نآل ؛ ةريبكلا بكترم

 ثوفرحنملا لاقو « قئانم هنإ : .ىرصبلا نسيللا لاقف « ءاملعلا هنأش ىف فاتخنا كلذلو

 هنأ ىأ « ةعاط رفكلا ,عم عفنت ال انك 0 ةيصعم نامبإلا عم رضت ال : ةثجرملا نم

 . ةلخا .٠ الو باذعال

 ًاحوصن ةبوت بات نإ ةريبكلا بكتزم نإ : ءاهقفلا رثكأو ةفينح. وبأ لاقو

 « هبر ىلإ أجرم هرمأت بتي مل نإو « هديبع ىلاعت هللا دعو اك هتبوت لبةي هللا نإف

 نولوقيو ءانمؤم بكترملا نورتتعي ال ةلزيعملاو « هئع افع ءاش نإو هبذع ءاش نإ

 : نيتلزمملا نيب ةلزنم ق هنإ

 :نءزمللا فصو ىف لوقي وهو « ءاهقنلا ىأرك هيأر هنع هللا ىضر دمحأو

 عطقي ماو ع هيلإ هرمأ ضوفو ع هللا لإ رومألا نم هنع باغ ام أجر 0

 رشلاو ريخلا 3 هردقو هللا ءاضتي ءىش لك نأ ملء و « هللا دنع نب ٠م ةيصعأا بوثذلاب

 دمحم ةمأ .أ :نم ادحأ هزني لو« مهل 'يسم ىلع فوختو ءدممم ةمأ نسحمل ءاجرو ( ًاعيمجم

 ثيح ثيح هقلخخل زي ىلا هللا 0 ىح( هيستك | بنذب راثلا الو: نانحإلاب ةنحلا
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 . ٠ مهيلع فوختتي نكلو « ىلاعت هللا ىلإ ةاصعلا رهأ ءىجري هنأ اذه نه ىرنو

 نمف » :لوقيف « نمؤع سيل ةريبكلا بكترم نأ محلوق ةلزتعملا ىلع دريو
 ى,!”رافك م ابأاوبذك نيح فسوي ةوخ] نأو رفاكمدآ نأ. معز دقف كاذك مم ناك

 : ناسنإلا لاعفأو ردقلا ىف هيأر

 لقعلا ىلعدمتعيال « فاسلا جاهم وه نيدلا لئاسم ةسارد ىف هجابنم ناك - 6
 ”كلذكو « فاسلا هنع فك امع فكيو « فاسلا هررقي ام ررقيف « لقتلا نود
 ضوخم الو «فاسلا ررق اب قطني « ناسنإلا لاعنأو ردقلاو ءاضقلا ىف همالك ناك
 «ردقلا ىف هلوق ىلإ رظنا ءىرامن الو لداجم الو « هيف اوضوخم مل: ىلع رمأ ف
 - لوقيف تكسيو لشي هتأو

 ؛هلكح تحن ربصلاو ؛هزمأل ملستلاو هلل ءاضقب اضرلاهّيلتَم هتلالوسر امنع فوت ىلا
 كرتو « هرشو هريش ردقلاب نامبإلا وءهنع ىبهمامع دعبلاو « هب هللا رمأ ام ذخألاو
 . ع 9 نيدلا ف تاموصخلاو لادجلاو ءارملا

 34 ةعاطلا بوجوو 6 هزرمأو ه ريخخ ردقلاب ناعإلا بوجو ررشب ةارث اذبعو

 . هتمضتيهمالكف كاذب حرصي مل اًذإو «ةعاطلا ق رايتخالاو ضرلكتلا قاني ال ردقلاف

 عقي نأ نكمي الو « هديريو « دابعلا هدفي ام لك معي ىلاعت هللا نأ ررقي هنإ

 'ق امئاد ىبتنيو « هركتتسيف ٠ ملوق ةبردقلا ضعب نع هغلبيو « ديري الام نوكلا ىف
 ٠ باتك ىف ناك امالإ ءاذْه نم ءىش ىف مالكلا ىرأ الو « مالك بحاصب تسل و ش ش 70 5 لوقيف هيأر ررقي نأ ىلإ رمأ لك

 مالكلاف كاذ ريغ امأق هباحصأ نع ل م هللا لوسر نع ثيدح وأ « ةنس وأ

 . عدومحم ريغ هيف

 : تافصلا ىف هيأر

 ةيلعلا هتاذ فصوف « تافصب ةيلعلا هتاذ ىلاعتو هئاحبس هللا فصو 5

 . ١58 سم بقانملا (0)

 . 19ص بقانملا (0)



 تا شمع

 ىسموم هللا ملكو» : ىلاعت لاقو ءرصبلاو عمسلاو ةايحلاو ملعلاو (ةدارإلاو ةردقلاب

 « ىسحلا هئاوسأ رك ذ ى (« ةيلعلا هئاذ هب ىلاعت هللا فصو امم كلذ ريغو « « اميلكت

 ةىلاعت هللا تافص نم هركذ ثيدحلاو نآرقلا ىف ءاج ام لك ىلاعت اهلل دمحتأ ت تيئأف

 زيزع «فيطل ريمخ ميلع ديرم رداق لكتم ريصب م. يمس هنأب ىلاعت هللا فصي رهق

 ' ريغ نه هتاذ ىلاعت هللا هب فصو ام لك ركذيو « ع ءيش هلثك سيل ١ 2 مكح

 هئبا هع ىور دقو « لسو هيلع هللا ىلص ىلا نع ىور ام كاذكو « ليوأت ةلواخم

 . 2( تءاج اك امورن ثيداحألا هذه» ر: تافصلا ثيداحأ ىن لاق هنأ هللادبع

 ةنسلا ىلع اجورخخ ليوأتلا ريتعاو « اهقيقحو تافصلا هنك نع ثحبيال وهف
 هباشتملا عابتا نأ ىري هنأل كلذو « صنلاب امهدحأ نم ادمتسم نكي ملنإو « نآرقلاو
 .هنعاشلا ىفر لوقيكالذلو « مالسإلا فق عادتياو « ةنتفلت ءاغتبا

 ىبنلا نع ثيداحألا تءاج امك « هللا ىلإ رمألا نم هنع باغ ام ءاجرإ نمؤملا ةقصو

 . ع 290 لاثمألا اه بري الو اهتدصيف ؛ ريلي

 هجتلت ام مدخدتسي ملو « لوقنملا مزعلا داقتعالا لئاسم ىف دمحأ ىرئنو - 1

 ىلع دمتعي ناك امف « ةفسلف لجر نكي مو « ةنس لجر ناك هنأ ثكاذ « لوقعلا

 امع رصاقتن لوقعلا نأ دقتعي « كاذ قوف هنأو « ةيلقعلا عزانملاو « ةيفسلفلا اياضتلا
 لوقف مهو و «مويلا ىلإ نيينانويلا ةفسالفلا دهع نم سانلاف « سوسحلا دهاشملا ءارو

 سوسحملا ءارو ال وأ « نولوقي امك ةعيبطلا ءارو امل وأ بيغلا رومأل ةبسنلاب فلتع

 ىلعو هللا دنع نم هنأ ىلع عطاقلا ليلدلا ماق ىذلا صنلا ىلع دمتعا نإ دسحأ
 «نيصح نكر ىلإ ىوآ دق هلل نع قطني هنأ عطاقلا ليلدلا ماق ىذلا لوسرلا مالك

 عفني معو © ىودج هيف ام الإ هسفن لغشي ماو« هماهوأو لقعلا تاهاتم ن -ع دعتباو

 . ةدئافلا هيف ام ىلإ هيف ةدئاف الام كا رثفع داعم مهشاعمو ؛ م امعأ ىف سانلا

 : ةسايسلا ىف هؤارآ

 ىف ناكف « آيفاس اجابم ةسايسلاب ةقلعتملا لئاساأا ةسارد ق هجام٠ ناك 8

 . نباسلا باتككللا(١)
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 عابتا ثاذ ف ىري وهف « نيعياتلاو ةباح.صلا ركأ هيلع ام عيني ءامادلاو ةذالدلا نأش

 فلسلا هعيتا ىذلا كلذ نأو « مهنع ىلاعتو كرات هللا ىخر حلاصلا فلسلا هكلس أم

 ةيئاهلا ةملكلا نوكت نأ ىلع « هدعب نم ًاللاص هاري نمل ةفالخلاب دهعي ناك هنأ وه

 ةمامإل هراتخنا هنأل كاذو « حرصي ملدا (ركب ىأىلإ راشأ ىبلاف ع هل نينمؤملا ةعيابمل

 كلذلو « ةيحالص متأ ايندلا ةمامإل حلاص هنأ لإ ةزاشإ كالذ ىف ناكف « الملا

 هراتخن النأ اننيد رمأل هراتخا و : هتعيابم امم اوررب ىلا ةباحصلا ةرابع تناك

 0 0 انايند رمأل

 « هزعيابف هتعيابم ىف قحلا سانلل كرو « هدعب نم رمع ركب وبأ راتخا دقلو
 ءالؤل كرتو « ضار مهنع وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قوت ةتس رمع راتخاو

 نامعمهنم ةعبرأ راتخاف « هتعيابمىلإ نيملسملا نوعدي .اديناو مهنيب نم اوراتخم نأ ةتسلا
 . ههجو هللا مركوأ « هنع هللا ىضر لع مومو « نوململا هعيابف « هنع هللا ىضر

 دقو « مهيب ىروش مهرمأو » : ىلاعت هاوقل « ىروشلاب رايتخالا دمحأ .رقيو
 . شيرق ىف نوكت ةيوبلا ةفالخلا نأ ىري ةنسلا ىصتقمب دمحأ ناك

 هيضرو باغت ن ن* ةمامإ زاوج وهو « ءاهقفلا رئاس عم هيف ىالتب ىأر دمحألو
 بلغت نم نأ « كاذ نم رثكأ ىري هنإ لب ؛ مهني حلاصلا مكحلا م اقأو « سانلا

 : ةلئاسر ىدحإ ىف ءاجام كايلإو نمالا نوكتال ىبح « تال ين ارب لك ذو

 عمتجاف ةفالخلا ىلو نهو « رجائلاو ربلا « نينمؤملا ريمأو « ةمألل ةعاطلاو عمسلا و

 ضام وزغلاو . نيئمؤملا رمعأ ىعسو فيسلاب مهبلغ نهو « هب اوضرو سانلا هيلع
 «ةمنألا لإ دودحلا ةماقإو ء ىلا مسقو «© رجافلاو ربلا « ةمايقلا موي ىلإ ءأ رهألا عمج

 مهلإ اهعفد نء زئاج مهلإ تاقدصلا عفدو «مهعزانيالو مبلع نعطي نأ دحأل سيل
 ةرئاج ىلو نم لك فاو هفلخ ةعمللا ةالصو « ارجاف وأ ناك ارب « هنع تأزجأ

 .مامإ ىلع جرخ نمو . . . ةنسلل فلام راثآلل كرات عدتيم وهف اهداعأ نمو ؛ هتمانإل

 هجو ىأب ةفالتلاب هل اورقأو ٠ هيلع اوعمتجا دق سانلا ناك دقو نيملسملا ةمثأ نم

 راث آلا .فلاخو «نيملسملا اصع جراتللا قش ىف «ةبلغلاب وأ اضرلاب ناك هوجولا نم

 27 ةيلهاج ة ةتيم تام هيلع جراخلا تام نإذ .- هت لا لوسر نع -

 05 س ىزوجلا نبال بقانملا- ()
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 اجور ملاظلا ىلع جورحلا ربتعتو « ملظلا رقت امنأل « ةبيرغ ودبت ءارآ مده

 نهؤيو «ملاظلا لظ رقيالو دمحأ نأ كاشال ؟ الذ دمحأ لوقي فيكف «ةعءاطلا نع '

 «كاذ ىف ةريثكلا ثيداحألا وهىور دقو .هماظ رادق» ىلع ىلاعت هللا مامأ بصاحم هنأب

 «تباث ىقتس» ماظن ند دبال ةنأو « نيماساا ةحاص» ىلإ ةيضقلا هذه ىف رظني هنكلو

 هعأر ايف ىأر هنألو « اهارع كافيو « ةمآلا ةوق ل< ماظنلا اذه ىلع جورحلا نأو

 هيلع جورعللا نأو « ىلوأ تباثلا ماظنلا نأ ررقي هاعج ام مهْتفو جراوخلا رابخأ نم

 ش ٠٠ ملاظلا مكاحلا هبكتري ام فاعضأ ملاظملا نم هيف بكتري

 هئبو*ألا رصعلا ىف اوشاع نيعباتلا نإف « عابتا ةرظن ةيضقلا ىف رظني هنإ مث

 4 جو رجلا نع اوبع كلذ عمو « ةريثك ملاظم اوأر دقو ؛ هناهز ىلث نم ركأ ىلإ

 اناذآ اودجو نإ « ةالو'او ءافلخلا نوحصني اوناكو « نيجراحلا عم او ريسي ملو

 ٠ اجراخ نوديؤي الو « نوجرْخم ال لاح لك قو « هقفت ابولقو ء عمست

 « مكاحلا فصو ناك ايأ رارقتسالا ىلإ وعدي ىذلا ىأرلا اذه عمو ح 4

 « مهءاطعلبقي ملو؛لاصتالا عاونأن عون ىأب ةالولا وأ ءافلخلاب لاصتالا ىلع لمعي مل

 ' « افاصنإ ءافلخلا نم دجي الو ًامئاق الدع هرصع قى ىري ناك ام هنأ دكؤملا نمو

 دعتبي ناك هسفن تاذ ف نكلو جورخ ا لاعد ام هنكلو ملظلا ىف ًاروجف ىري ناك لب

 نءوب ريبك بلق اذ ناك دقلو « هنع هللا ىضرو هللا همحرف « هسفنل اهب-زعت مهلع

 . رومألا بارطضاو داسفلا ىلإ وعدي الو « ظنا رقي الو ء قمل

 ْ ههقفو دمحأ. ثيدح

 مبضعب ركنأو « دع ناك هنع هللا ئضر دمحأ نأ ىلع ءاملعلا قثتا 9
 نمو « بير الب ثيدحلا ف مامإ دمحأ نإ : لوقن. نأ انلقحمو « امقف نوكي نأ
 «هطباوضو هقطنهىف راث آو نيس ههقف نأو « هقفلا ىف هتمامإ تناك ةمامإلا هذه قيرط

 هذعو « ابقف نوكي نأ ىربطلا ريرج نبا ركنأ كاذلو . هرهظمو هنولو هسيياقمو
 ء ايم ًابيرق وأ ةلاقملا هدد لاق هريغو ؛ءاهقفلا ىف هركذيرلو  نيثدحنلا نم هبرتق نبا

 نم هانركذ ام انل نمت ىواتفو لاوقأ ن٠ هنع. رثأ اميف ةصحافلا ةرظنلا نكلو

 . رثآلا هيلع بلغ اهيقف ناك“ هنأ

 انيديأ نيب نإف « اهيفت هنوك ثيح نم .دمحلأ ىنع ءاملعلا مكح نكي امه.و ىلع <«



 ب 4مل

 اهاقلت دقو ؛هنع ىكحمل عوفرم دنس تاذ ةفلتغ تاياورب هيلإ بسنت هقفلا نم ةعومجم

 : هدري ليلد ريغ نم لوبقلاب سانا هاملت ًارمأ درن نأ انل ناك امو « لوبقلاب سانلا

 اا : أي ام وه دسحأ هتف لوح رايغلا راثأ ىذلا نأ قحلا ىفو

 تلدسأ هيف هتمامإو ثيدحلاب هراهشانأو« ىوتفلا لعةياورلا رثؤي ناك هنأ ١

 ٠ . ههّمف ىلع ام اتقو ًاراتس

 ثيداحأ ريغء ىش ةباتك ىري ال ناكمنأل ؛هاوتف ةباتك عنمم ناك وه هنأو  ؟

 اوئعي الو ؛ طبنتسا ىذلا هقفلاب سانلا ىبعي نأ ةيشخخش « ملسو: هيلع هللا لص لوسرأا

 ثائذل و «ةيهقفلا هتايح ردص ىف ناك ىبلا ثاذ نأ رهظيو « ذخأ هنم ىذلا لصألاب

 كلذ هنع للقنو « هل ىواتف هسفنب بتك هنأ ىلع لدت كلذ دعب نم' تاياور تدرو

 , راث آلا همكحم قطنت وأ « راثآلا ند ًابيرق ناك ام نقن هلعلو « ةلقنلا

 تريتعاو « مهلاوقأ لكب ذخأ اوفلتخا اذإ ةباحصاا نأ ىري ناك هنأو # م

 | حمي الو « ةلأسملا ىف اهجوأ مهلاوقأ ريتعا نوعياتلا فلتخا اذإو . ةلأسا! ف آاهجوأ

 لاجر مه :٠ نيعباتلا ىف ةفينح ىلأ لوق نم اذه ىنأف ؛مهاوقأ نيب عجااري نأ هسفنل
 ىلاعت هللا باتك ىلإ ام رقأ ةباحصلا 'اوقأ نم راتخم ذإ ىعفاشلا نمو « لاجر نحنو

 ٠ ملسو هيلع هللاىلص هلوسر ةنسو
 .ككشتو « هيلإ ثيدلا ىف دنسملا بسن ةحس ىلع اوعمجأ دق ءاملعلا نأو - 4

 ي دئتسم ككشتلا اذ نكي مل نإو « هيلإ ةيهقفلا لئاسملا ضعب ةبسن ىف نورشك

 . دنسملانعلكتنتأ دبال هنإف كاذ ىلإ انهجتا اذإو «ثدحملا دمحأ ىف مالكلاب أدينلو

 كسا ا

 ةصالخ وهوءدمحأ مامإلا اهاور ىلا ثيداحألا نم ةعومجم وه دتسملا 9 0

 « ثيدحلا ةياور ى أدتبا نأ تقو نم هعمج ىدتبا دقو « تاقثلا نع هاور ام

 ةهجتم تناك ؛ بيترعلا ىلإ ةهجتمنكت مل هتمه نكلو هتايح لوط هيف عمج رمتساو

 طقسيال « ةعماج ةيصحم نكلو «ةرئانتم قاروأ ق هبتكي ناكو :«نيودتلاو عمجلا ىلإ

 « عاسيمفلا نم عمج ام ىلع ىثخو « نسلا هب تمدق# اذإ ىبح ؛ عمجم امم ءىش اهم

 «ًابترم نكي م نإو « ًاعومجم هايإ مهعمسأو «بتك ام هتصاخو هيب ىلع لم لخأ
 : ىرزحلا نيدلا سمه لاق دقو



 هلأ شر

 مهقرفو © ةرئانت٠ قاروأ ىف هبتكف « دنسملا عمج ىف عرش دمحأ مامإلا نإ و '
 4 ةينءألا لوصح لبق ةينملا لولح ءاج مث ةدوسملا نوكت اموحن ىلع ةدرفنم ءازجأ ىف
 ,مث « هلاح ىلع ىقبف « هبيذبنو هحرقنت لبق تامو « هتيب لهأو هدالوأل هعامسإب ردابف
 ىو ©7هلئاع و هبماشي ام هتاعومس» نع هيلإ مضو هلك اشي ام هب يدلأف « هللا ديع هنبا ءاج

 : نيرمأ ىلع لدي مالكلا اذهنإو

 هناك اذإ و «هاؤرو هدعبءاج نا لب «دمحأل نكي مل ٍبيترثلاو عمدا نأ  اهدحأ .
 .ناكدقف « كلذ ف ةضاضغالو « هللا دبعل بيترعلا نوكيف « هنبا هللا دبع وه هاور ىذلا .
 . هيبأ ريغ نع ىلتو « هيبأ ثيداحأ لك ىعو ًاثدحم هللا دبع

 ,نم هيلإ مضو ءهلكاشي ام دنسملابقحأل ب « عمجلاب .فتكي مل هللادبع نأ  امهناث
 هيف كح دنسلا ق ىوري نأ ةلئاملاو ةبماشملا ىنعم نه رهاظلاو ؛ هلئام ام هتاعومسم
 .هقحليف « هرغوأ هيبأ نم اهبشي ام عمس دق دق هللا دبع نوكيف ءالثم ىلاص نع ةلأملا

 « ًاردانالإ هيبأ ريغ نع نكي ملد « ًارثك نكي مل كلذ لعلو « هيلع هوبأ هالمأ ام
 . دمحأل ديسملا نأ ىف اوفلتخم مل ءانلا نأل

 بانك ىف ءاج دقو « هدعب نءو هيبأ ةايح ىف ثيدحلاب اينغم ناك اذه هللا دبع نأو
 .« هيبأ نع ةبانكلا ليلق'حلاص ناك و: هللادبعو حلاصدمحأ ىدلو نع ىدانملا نيسحلا ىبأ

 . 9 عهنم هللا همحر هيبأ نع ىورأ دحأ ايندلا ف نكي ملف هللا ديع امأف
 < هتمه دعبو « هيلإ لضفلا دادتماو هيبأ لصضفل هللا دبع ىلع نونثي ءاملعلا ناكو

 . هوبأ اهكرت ىبلا ةيرملا ةكرلا ىلع هءايق

 هبيت رت نع ًابيرغ هبيئرت ناك دقو « هبترو دنسملا عمج ىذلا وه هللا دبعو - 5
 « ةلمجلا ىف هقفلا باوبأ بيترت ىلع ةبترم ثيدحلا بتك حامص نإف « ثيدحلا بتك
 هيسسج ىلع بتز ثيداحألا نم هيف هّقف ال امو « هقفلا ف اه عافتنالا ليس كالذلو
 3 ريسفتلا ثيداحأو « بدألا .ثيداحأ تناكف « ىوارلا ىلإ رظن ريغ نم تاعوضوملا

 ئورملا ةفرعم ديرملابناب لك ىلإ عوجرلا لبسيف ؛ ىنسولا ثيداحأو ؛ لعلا ثيداح»

 , هيف ملسو هيلع هللا للص ىب ا نع

 .ركات جيشا اسأل قيقحتب فراعملا عيط دنسللا ةمدقم عجار )0(

 , قشمد عبط ١8 ص ةرصتخملا ةلبانحلا تاقبلم (؟)
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 ىلا ركب نأ ثيداحأ عمجف « ةباحصلا بيترت بسحس ىلع ناكف دتسملا بيترت امأ

 باطلا نب ريع كالذكو « ركب ىلأ دنسم ىمس باتك قف هنع ترثأ ىلا ةئسلاو « اهاورم

 ىلإ عوجراا بعصي اذه نإو « ةباحصلا لك اءذكهو « ىلعو « نامعو « هنع هلا ىضري

 ىرخأ ةدئاف هيف نوكي دقو «ىوبنلا ثيدحلا اباع ىلهتشي ىلا ةيملعلا تاعوضوملا

 الب هنإف ءرمهقف فرعي نأ دارأ نمف « هتاذإ ىلاحص هقف ةفرعم ديري ىذلا خرؤمللا
 هقفلا كاذ ةفرعمل الصأ نوكت نأ نك« ةيماع ةداه هدنسم نه هيدي نب نوكتس بير

 هتف ىلاط نم ةدوصقم تسيل اهنكلو « اهاودجم اهل ةدئافلا هذه نأ كش الو « مظعلا
 . ةفيرشلا ةئسلا معو « ىوبنلا ثيدحلا

 ررح هنأ ولو : دمحأ نب هللا دبع هعضو ىذلا دنسملا بيترن ىف ىهذلا لاق دقلو

 اذهل ضرقينأ ىلاعتو كرابت هللا لعاف « دصاقملا ىسأب ىتأل هبذهو هبرقو دنسملا بيتر

 « هعضوو هتئيه بتريو « هلاجر نع ملكتيو « هبوبيو ؛ همدخت نم ىايسلا ناويدلا

 . هيف وهو الإ ثيدح تبغي نأ لقو « ىوبنلا ثيدحللا رثكأ ىلع وتعم هنإخ

 : دنسملا ةياور ىف دمحأ ةقيرط

 ىوري نأ ىل» ًاصيرح ناكو « هرصع ىق تاقثلا نع ىوري دمحأ ناك فذ

 ًافيعض نوكي هدنس لصتي الامو.مل-و هيلع هللا لص بلا ىلإ هدنس الصتم ثيدحلا
 لاق امك ةعومحم ربكأ ةقيرطلا هذ عمج دقو . تاقثلا نم هيوار ناك نإو « هدنح

 هل ودابي ناك دّقف « ىورام ضعب فذحي ناكف « عمج ام حقتني ناك هنكلو « ىهذلا

 فذحب ناكف « هاور ايف عدت وأ «الماك هطبض نكي مل هنع ىور نم ضعب نأ ًانايحأل

 ناكو «ترملا ضرم قوهو ىح حببقنتلاو رييغتلاو فذحلا مئاد ناكو « هنع هاور اه

 « نيص راعتملا ةياورلا ف عمجم وهف « حاحصلا نم روهشملا عم هضراعت هل ودبي ام فذحم

 رخخالا نأ وأ حاحصال ضراعم هنأ هل ودبي ىذلا امهدحأ فدذذحب حبقنتلا دنع مث

 0 . هنم ىرقأ

 دقل ؟ هياع دمتعي بوق دنسملا هيلع لمتشا ام لك دعيأ حيقنتلاو فذحلا دعب نكلوأ

 ًادصتقم ناك « حقنيو فن ناك هنأ ولو « دمحأ ماعإلا نأب ءاملعلا كاذ نع باج

 هنع رثأ دقو « هنع ىور ىذلا ىوارلا ف بيع رهظي مل اذإ داصتقالا لك فذحلا ىف

 : هللا دبع هئبال ثاذ ىف لاق هنأ



 دل 498

 ولو 6 ىلاعت هللا ريس تحن سانلا تكرتو « روهشملا ثيدلا دنساا ىف تدصق و

 « ءىثلا ضعب ءىثلا الإ دنس اذه نم و رأ مل « ىدنع حصص ام دصتأ نأ تدرأ
 هبابلا ىف نك مل اذإ قعضام فلاخأ تسل « ثيدحلا ف ىقيرط فرعت ىباي كنكلو

 . 1 هعفدي ام

 :٠ فعض دنسملا ىف له

 ضعب دنسملا باتك ىف نوكي نأ دمحلأ نع ىورملا صنلا اذه ىضتقم نإ -
 . ضرفلا كلذ ضرفي نأ نم دبال « ةفيعضلا ثيداحألا

 ىذلا عوضوملا وأ « بونذكملا هيف دجوي هنأ دنسملا ف ئعضلا دوج ىعم سيلو
 ضعب ق ىذا وه فرعشلا نإف « عوض وم او فيعضلا نييام قرفو « هعضو تبث

 نع ليلد دجويالو « عاطقنا هدنس ةلشاس ىف ناك وأ « ةقثلا غلبم غلبي مل نم هلاجر

 ماقام وهف ؛ عوضوملا وأ بوذكملا امأ « هفلاخم ام تاقنلا نع تبثي ملو ؛ هتبسن نالطب
 هللا ىلص ىبنلا ىلإ هتبسن اولطبأو « تاقتثلا هدرو « ةنسلا نم هنأ نالطب ىلع ليادلا

 ثيداحأ دنسملا ف نإ ءاماعلا ضعب لاق دق ؟ هعضو تبث ام دئسملا ىف لد نكلو
 قارعلا لاق « ةردان لب:ةليلق ىهو « ةعوضوم اهلأ تبث ثيداحأو « ةفيعض دعت ةرشك

 . كلذ

 . طق اعوضوم ًائيدح هيف نأ تبثي لو « فيعضلا هيف ٍدنسملا نإ ةيميت نبا لاقو
 . اذه ةيميت نبا ىأر ىلع نورثكألاو

 . دري فيعض هيف سيل دنسملا نأ ىعداف 2« بصعتلا هب بهذ نه ءاملعلا نمو

 : ىذ ىه اهو « ىزوجلا نبا ةملكب دنسملا ف مالكلا مخنلو

 ء حيحصب سيل ام دمحتأ دئسم ق له 2 ثيدحلا باعصأ ضعي ىلأس دق »

 ممأ ىلع مهرمأ تلمحف « بهذملا ىلإ نوبسني ةعامج ىلع كلذ مظعف « معن : تلقف

 اذه ىف نونعطي ةعامجم اببف بتكف « ىواتف اوبتكدق مهب اذإو « كلذ تلمهأو ؛ماوع

 : ىسفن ق تاقو : ًابجعتم اشهد تيقبف « هلاق نم لوق نوحبقيو « هنودريو لوقلا
 6 ثيدحلا اوعمس مآل كلذو « ًاضيأ ةماعلا نم معلا ىلإ نوبستنملا راص !! ابجمعاو

 هجرخأ ايف نعطال ضرعت دق :هتلقام لاق نم نأ اونظو «هميقسنم هحيمص نع اوثحبي لو
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 وه من 4 ءىدرلاو « ديجلاو روباملا ىور دمحأ مامإلا نإف « كاذك سيلو « دمحأ

 دق و : هلوقب همالك ىزوملا نبا« محو « هل ايهذم هلعجب ملو « ىور امن ًارثك در د

 ثيدح مهب رم اذِإو «ةماعلاك اوراص معلا ى مه ريصقتل ءاملعلا نأ نامزلا اذه ىف ىتمغ

 لوحاالو « ممهلا ةساسخ ىلع نوكي نأ بجي ءاكبلاو « ىور دق اولاق عوض وم

 : - : للاب الإ ةوقالو

 ىذلا ددعلا حيح.صلا نم هيفو 2( حيرتتص هرثكأ دتسملا نأ لوتلا ةصالحتو

 . ءاملعلا ضعب هركني لب « عوضوملا هيف ردنيو « فرعضلا هيفو « ىصخ ال

 ىق ةتمامإ ءارو نم تءاج هقفلا ف .دمحأ ةمامإ نأ انلق ام نيت دق  ؟الو

 اوطبنتسا دق ىلبتحلا بهذملا ءاهقف نأو « ثيدحلا ىلإ برقأ ههقن ناك كاذلو «ثيدحلا

 ؛ اب ىفي ناك ىلا هيواتف ىف ءاج دمحأ هقف نأو « ىلبنحلا هقفلا الع نب ىلا لوصألا
 املع تينب ىتلا لوصألا ميلا نبا صخ دقو « اهبشي ام وأ ةنسلا نم هاوتف ًادمتسم

 : ةسمخن اهنأ ركذف « ىواتفلا هذه

 مدق كالذاو « هريغ ىلإ تفتلي لو هب ىفأ صنلا دجو اذإف « صوصنلا - اهلوأ

 ةباحصلا ىوتن هكرت ىلع ةلثمأ مقل نبأ برض دقو « ةياحصلا ىواتف ىلع صنلا

 عضوب اهجوز اهلع قوتملا لماحلا ةدع رعتعي ىذلا ثيدحللا مدق هنأ اهم . . صنلل

 ثيروت عنمو « سابع نبا ىوتف ىف ود امك نيلجألا دعبأب دتعت اهأب تفي مو « لمحلا

 « لبج نب ذاعم لوق ىلإ تفتلب ملو « كلذ ىف دراولا ثيدحمال مسملا ريغ نم ملسملا
 ةيواعمو

 1 ْ 1 ١ . نايفس ىلأ نبا

 يوتف مهضعبل دجو اذإف « ًافااتهل لعب الو ةباحصلا هب ىتفأ ام - ىناثلا لصألا

 نم لوقي لب « عاجإ اذ .نأ لقي مو « اهريغ ىلإ اهكرتي مل اهل الاغع فرعي و

 « سنأ نع اذه ىوز دقف « دبعلا ةدابش لوبق كاذ نمو « هعفدي ًائيش لعأال : هعرو

 دجو اذإو مقلا نبا لاقو « «دبعلا ةداهش در ادحأ لعأ الو : لاق هنأ هتع ىوريو

ًاسايقالو ابار الوالمع هياع مدقي مل ةبادصلا نع عونلا اذه نم ًائيش دمحأ مامإلا
90. 

 .؟6صا) ج نيدقوأأ مالعا (1)



 هبطاتعنا اذإ هنأ مقلا نبا اهركذ ىلا ةسمخلا لوصألا نم - ثلاثلا لصألا
 اذإف « مهلاوقأ نع جرخم ملو « ةنسلاو باتككا ًاقفاوم ناكام مهاوقأ نم م ريم ةياحصلا

 مهاربإا نب قحسإ لاق لوقب مرجب ملو فالي ىكح لاوقألا دحأ ةقفاوم نيبتي مل

 هيفو ءىشلا نع لأسف هعوق لجرلا نوكي : دمحأل لبق « هلئاسع ق قاه نبا

 هكلسمأ ةنسلاو باتكلا قفاوي مل امو « ةنسلاو باتكلا قفاو امم ىفي : لاق ؟ فالتخا
 217 هع

 ع سايقلاب ولو « حجريو « ريختي ىعئاشلاف « ىعفاشلا نع فلم دمحأ دجت انهو

 دنع هنإف دمحأأ امأ « ًاسايق هنود ام كريبو « هراتخمو هب ذخأي ًاسايق ىوقأ نوكي اف

 «ثيدحلا وأ مركلا نآرقلا نم صنب ًادضاعم نوكيام رات ةباحصلا لاوقأ نم هرخت
 1 ىبامص لوق ىلع سايقلا مدقي ل هنأل : سايقلا ىلإ هجتيالو

 « هاور ىذلا ىباحصلا هيف : ركذي مل ىذلا وهو « لسرملاب لخألا -. عبارلا لصألا
 همدقيو « هعفدي ءىش بابلا ىف نكي م اذإ  هعضو تبثي ل ىذلا فيعضلا ثيدحلاو

 ء ركخملا الو ء لطابلا هب دارملا سيل هنأب فيعضلا ممقلا نبا نيبيو © سايقلا ىلع
 غلبي م نم كلذ نم دارملا لب ؛ هيلإ باهذلا غوسيال ثيحم « مهم هتياور ىف امالو
 : ماهتالا ةجءرد ىلإ اولزني ملو « ةقثلا ةجرد هتاور

 راتخم هنأكو « نيعباتلا لاوقأ نم دمحأ فقوم ركل ىلا نبا نأ دجن انهو

 ريغ نم ًارايتخا مبضعب وأ نيعباتلا لاوقأ نه راتخم ناك دمحأ نأ ررقت ىلا ةياورلا
 دحأ لوقب لاق نإو « هدنسمل ةجح ىعباتلا لوق نوكيال ثاذ ىلعو « درجم عابت
 ريتعي ناك هنأ ىهو « ىرخألا ةياورلا امأ « ةجح- هبحاص نأل ال « ىللدلا قيثو هنألف

 لخأ ؛ ةياحصلل ىوتف الو ةنس الو ًاباتك دجم اذإف « عابتالا بجاو ىعباتلا لوق

 احصلا لوق عم قفتي ام مهنم دحاو لوق ىق نكي ملو اوفلتخا نإو + ىعباتلا لوقب
 9 ىدو « مهنم ىلعأ ىه ىلا ةنسلا عم قفتي ام راتخا الإو « هبهذم ى الاوقأ اهكرت

 . سو هيلع هللا ىلص ىبنلا وأ ةباحصلا

 ء اهديؤت ةروشنملا هلئاسرو « ةروثأملا دمحأ لاوقأو « ةروهشه ةياورلا هذه نأو

 . روك ذملا باتكلا 41)
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 7 © عابتالاب ىلوأ مهجاهنمو فلسلا لوق دعي ناك دقف « لبق نم اهضعب ىلإ انرشأ دقو
 . نيعباتلا فلسلا نم دعيو

 مامإلا دنع نكي مل اذإف « سايقلا وهو - مقلا نبا هركذ ىدذلا : سمادلا لصألا
 لصرم رثأالو « ةروهشملا ةياورلا ىلع ىعبأت وأ -ىناحص لوق وأ ةنس وأ باتك نم صن

 ىعفاشلا تلأس و : لاق هنأ دمحأ نع لالخلا لقن دقو « سايقلا ىلإ بهذ -فيعض وأ

 . "3 ةرورضلا دنع هيلإ راسي امئإ : لاقف « سايقلا نع

 دجو نإف « ةرورضلا دنع الإ هيلإ راسي الو « ةجح- سايقلا نأ ىري هأرنو
 نكلو « ىعفاشلا نع هاورامت رظنلا اذه ىف سنأتسا دقو ؛ هيلإ أجلي مل هنع ةحودنم
 ىعفاشلا « لت نمامإلا دنع ذخألا رادقف « سايقلا كريو فيعضلاب ذخأبال ىعفاشلا

 وأ صوصنلا نم دنتسم ىأ نع هرخخؤي اذهو «.اههف ةببشال ةجح دمي مل نإ هيلإ هجتي

 . هدر ىلع ليلد دجوي مل ام اههشي ام

 لخديو ؛« صوصتلا ىلإ هنت مقل نبا اهركذ ىبلا لوصألا ىرثو 7
 . سايقلا م « كاذ قرظن ىل ء ىعباتلا مث « ىلاحصلا ىوتفو « فيعضلاو لسرملا اهف

 ئارذلاو « حلاصملا ركذي ملاك « دمحأ دنع الصأ عامجالا ركذي مل هنكلو
 . مهتك ةروك لهو ةليانللا دنع لوصأ ىنهو « باحصتسالاو « ناسحتسالاو

 نأ لوقن نأ حصيو . ةرجوم تاملكب .اهنايبو اهركذ نم دبال ناك كلذلو
 رسف .اذإ سايقلا ذباب ىف لخخدي .اهلك باحصتسالاو عئارذلاو ناسحتسالاو حلاصملا

 . صوصنلا ريغ نم طابنتسالا هوجو لك لمشي عساو ىبعم سايقلا

 : عامجإلا

 هك

 م ىلع روصعلا نم رصع ىف ةمألا ىدهجم قافتا وه عامجإلا 0
 ضعب ىأر ىلع سايقلا وأ « ةنسلاو باتكلا نم ليلد ىلع نيدمتعم ةيعرشلا ماكحألا
 ١ . ءاهقنلا

 ددعك ضئارفلا لوصأ ىلع عاجإ : لبق نم هانركذ اك ناعون عاجإلاو :
 نم عونلا اذهو « اهريغو ةاكزلاو « جنللاو « موصلاو « تاعكرلا ددعو © تاولصلا

 78١ ض ررك ذملا باتكلا ن0(



 تن ةةغاب

 « ةرورضلاب نيدلا نم لع رمأل اركنه دعي هركتمو عمجلا دنع هي سم عاجإلا

 نآرقلاب تتبث لئاسم ىلع عاجإ رومألا هذه ىلع عاججإلا أل « ؟رفاك نوكي كاذلو

 جرخ دقق هزواجت نءو « نيكملا هروسو « مالسإلا راطإ ىهو « ًايعطق ًتوبث ةنسلاو

 . نيدلا نم
 ىضارألا نأ ىلع ةباحعصلا عاجإك كلذ نود ماكحأ ىلع عاجإلا : ىناثلا عرفلاو

 ' مهعاجإو « ةلودلا كلم مكح ىف نوكت نأ ىلع اهعارز ىديأ ىف ىبت اهلع ىلوتملا

 . كلذ وو © نيدترملا لاتق ىلع

 لقن نم ءالعلا نف « دمحأ نع هيف ةياورلا تفلتخا دق عاجإلا نم عونلا اذهو

 بذك دق و : مقلا نبا لاق دقو بذاك وهف عاجنإلا دوجو ىعدا نمو : لاَ هنأ هنع

 دمحأ نب هللا دبع لاقو . . ؛ تباثلا ثيدشلا ىلع هميدقت غسي لو « عاجإلا ىعدا نم

 سانلا لعل « بذاك وهف عامجإلا لجرلا هيف ىعديام ١ ؛ لوقي أ تعمس لبنح نيا
 : « افلام لعن ال لقياف « هيلإهبني مو « هيردي ام « اوفلتخا

 هعوقوب ملعلا ىني هنكلو « عاجإلا لضأ ركني ال دمحأ مامإلا نأ ىلإ اذه نم ىبتنو

 دق ناك هنع هللا ىضر رمعو « نيفورعم نيدودحم اوناك مهؤاملعو « نومولعم منأل

 نيملسملا مجم رمأ لك ف مهريشتسيل هءاملعو نيملسملا عمجم ناكو ؛ ةنيدملا ف مهزجتحا

 . هدحو ةعبتلا لمحتي نأ نم هيل مهنم اعطاق يأر هيف ذخأيل

 . ًافلاخع هل ملعن ال : لوقي ناك دقف « كلذ دعب عامجإلا نم ىعدي ام امأو

 : ناتبترم هل دمحأ دنع عامجإلا نأ ررقن كلذ ىلعو

 . ىلا لئاملا ف نوكي ناك ىذلا وهو « ةباحصلا عامجإإ « ايلعلا ىه : امهالوأ '

 وهو « ةجح نوكي عامجإلا اذه نإف ؛ دحاو ىأر ىلإ امف نوهنيو رظنلل مبلع ضرعت

 ةنس هيف نوفلاخي مهنأ ضرفيالو « ةحيحصلا ةنسلا وأ باتكلا نم لصأ ىلع دمتعم

 نع يدا ضعب ملع اذإو « سو هيلع .هللا لص ىبنلا لاوقأ ةاور منال © ةحيمتص .

 ٠١ هنع هللا يضر ىعفاشلا مامإلا لاق امك مهلك نع بيغيال هنإف « مهضعي

هل معيالو «رجشيو ىأر ملعب نأ : ةيناثلا ةبترملا
 ةيناث ةبثره هذيف « فلاذم 
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 سايقلا قوفو ؛« حرححصلا ثيدحلا نود اذدهو « اعامجإ اذه لثم انيمس نإ عامج-إلا نم

 0 ش . عامجإإلا ضمن فااخم هيقف دجو اذإ هنأل'

 4 ضنا رفلا لوصأ ىلع عامجإلا نود امه نمتبت رم ا تاه نأ ظحالي نأ بجيو

 تاولصلا نوك ركتي نك ؛ « ًارفاك اه ركتم دعي ىاو « ةرورضلاب نيدلا نم دعت ىبل

بترم هذه نإف « ةالص لك ىف تاما ددع ركتي نكو « ًاسمخخ
 لسك ىلع مدقت ة

 . ملعأ هلل ؛ طابئتسا

 : سايقلا

 نم امهريغو ةفينح وبأو ىعفاشلا حلطصا ام وه انه هديرن ىذلا سايقلا -

الو (© ناسح.:سالا هيف لمشدي ال ثيحم « نى هايقلاي هتيمست ىلع سايقلا ءاهرتف
 حفلاصملا 

 صوصنم رخآآ رمأب كح ىلع صوصنم ريغ ردأ قاد-إ وهو .عئارذلاالو ةلسرملا

 . انيب اك« « مكحال بجوملا فصولا يف امهك ا رتشال هك ىلع

 دق ةباحصلا إو « هنع اتي ال سابلا نإ لاق هنأ هنع ئور دق دمحأو

هب لخألا أدبم ررق دق دمحأ ناكاذإو : : 4 اوذحشأ
 هب اونع لق هدعب نم ةلبانحلاف « 

 لم ونا نع روث ف نود ثداوح م دمت تناك امنع هبلخألا نم ورثكأو

 . امف امكح هياصأو 0 هيلع هللا

 نوسيقي اوناك مقل نبا هذيملتو ةيميت نباك ةلبانحلا باتك نأ رهظي نك

 وهو ؛ ؛ ماسلا دع نأ نوررقي ةيفنحلا الث « طوبا لل درجمال ال فاسرألا

 لحم نال ( ىسايق رغ دقع « الجيعم نمشلاو الجسؤم مينملا نوكي. نأي ندعي نيد عون

 ةمكدملا نأل ىمايق دفع هنأ ةيميت نبا ر ررقيف « زوج ال مودعملا عيبو « دوجوم ريغ دقعلا

 نيعوفدم رذذعلا وأ ةلاهجلا ت(ادامو « ةلاهجلا عنم وهو « هيف ةتباث عيبملا دوجو ق

 . ىمايق دقعلاف

توررقي ةليانحلا نأ ثالذ نم
لع نبد صخشل نوكي نأب قملا ةلاوح ث

 رخخآ ى

ب ثيحن هريغ ىلإ نيدلا اذه لوحيف
 لوق فااخي ام اذهو ٠ نيدلا باط ىف هل لح

 .زوجيالودو نيدب نيد عيب ريتعي ثاذ نأل نييسايقلا ةيفنحلا

 . امإ « نيذلا ل و ىذلا نأل « نيدلا ءاقيتسا سنج نم كالذ نإ « ةليانحلا لاقف

 . زئاج- ءافيتسالاو « هيلع هلوح نمم هيفوتسي
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 ىلإ اهف تفتلي لب « للعلا ىلإ امف تفتلي ال ىلا لئاسملا نم رثكلا دج اذكهو

 < . ةيسانملا فاصوألاو مكملا

 | . :حلامملا

 « ءاغلإلاب لولد ا دبشيال ىلا ىهو « ةلسرملا يلاصملا انه حلاصملاب داري - 9
 نأ طرشي « ةيكلاملا دنع اب طخخؤي ىهو « عرشلا اهرقأ ىلا حلاصملا سنجب نم ىهو

 . اصن ضراعت الأو « جرح عفد اهنف نوكي نأو « عرشلا دصاقمل ةمئالم نوكت

 نم ةاقتسملا ةماعلا حبااصملا ىلع سايق اهنأل « سايقلا نم مه ريغو ةلبانحلا اهدعيو
 . هنيعب صاخن صن ىلع ًاسايق نكت مل نإو « ةوبنلاو ةينآرقلا صوصخلا عومجم

 . اهم اوذنأ دق ةباحصلا ىأر هنأل ء اب لخأ دق هنع للا ىضر دمحأو

 مهلمح.و « سانلا حالصإل مامإلا هجبني ام ىهو « ةيعرشلا ةسايسلا ىف اهب دنأ دقف

 « تابوع كلذ ى هنع هللا ىضر ررقو « ةدسفم هيف امع ,هداعبإو ٠ ةحلص» هيف ام ىلع

 لإ ةراعدلاو داسفلا لهأ ىن ليبقلا اذه نه ىلا هيواتف نمو « صن امم دري مل: نإو

 اهنمو « ناضمر رابن ىف رمحلا برش ىلع دحلا ظيلغت اهبنمو « مهرش هيف نمؤي دلي
 « هنعوفعي نأ ناطلسال سيلو « بجاو كالذ نأ ررقو « ةباحصلا ق نعط نم ةبوقع

 . .©0 هل رركالإو « بات نإف ليقتسيو « هبقاعي لب
 دعت ىلا ةحلصملا ىلع ءانب ةريثك رومأب اوتفأف « ثاذ ىف دمحأ ةلبانحلا غبت دقلو

 نأ ىلع رادل كالاملا رابجإ زاوجم مؤاتفإ كاذ نءوء عراشلا اهر رق ىلا حلاصملا سنج.نم

 ق مهلا نبا لاق دقلو « هل عستي غارف اهف ناك اذإ « هل ىوأم ال نم هتيب ىف نكسي

 ىق وأ هاوس نودجيال ناسنإ تيب ىف ىنكسلا ىلإ اورطضا موق نأ ردق اذإود: كلذ
 ؟ ارجأ ذخأي له نكل « عازن الب هلذب هبحاص ىلع بجو .. . كولمم ناخ ىف لوزتلا
 نأ هيلع مرح هذأ هل زوج نمو « دمحأ باحصأل ناهجو امهو «ءاملعلل نالوق هيف

 ننحالفلا « تاغاتصلا .بايرأ ىلإ اوجااتحا اذإ سانلا دمحأ باحصأ هب ىبفأ امو

 )١( ص ؛ نيمترملا مالعأ 1# ,

 )87 )0م8 نم ةيمكحلا قرطلا .
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 « اولعفي مل اذإ نوبقاعيو : اوهنتمب نأ مهل سيلو . لثملا ةرجأب اهلع اوريجأ مهريغو.

 ةعانصلا ملعت نأ ةياعرلا ةبجاولا ةحلصملل اوض رفا دقلو « كلذب الإ ةحلصم متال هنإف

 : 697 الإ سانلا ةجاد ةيافك ضرف

 « هانعم عسوو « سايقلا باوبأ نم باب اهنأ ساسأ ىلع دمحأ اهم ذأ ملاصملاو

 صوصنلا نم ةذوخأم « ةماعىالسإلا هقذلا قف ة ربتعملا حلاصملا ىلع ًاسايق اه ريتعا هنأكو

 3 نعم صن نمال 34 ةعمتجت

 ةيوق ريغ تناك ولو ثيداخألا نع اهرخشؤي وهف« ساينلا باوبأ نم تناك اذإو"“

 دجب الث يح ؛ ةرورضللالإ هب لمعيال. سايقلا نأ هتدعاق نأل « تبثي مل امذك ماد اع

 هباحصأو ملسو هيلع هللا. ىلص ىتلا نع ةئسالو « باتك ند ًاصن
 .٠

 اهلر يظن ىف هب مكح. ام رغب ةلأسم ى مكحلا وه ةيفئحلا دنع ناسحتسالا -9
 اله نأو «ىوقأ سايقي رهاظلا سايملا ةض راعم «ةرورض وأ 04 عامجإوأ صن نم ليلدلا

 صوصنلا نم ليلدب ذأ امإ كلذ نأل « ةريتعملا ىلا هققفلا لوصأ ىف لخاد بير الي

 « ىلبتملا بهذملا ىف ريتعم هلك كلذو « ةرورضلا مكحل عوضللا وأ « عامجإلا وأ

 . هفئاخح ام دمحأ مامإلا نع نوكي نأ نكعالو

 ةدعاق لياقم ىف ةحلصملاب ذخألا بورض نم برض .ةيكلاملا دنع ناسحتسالاو

 « كلذ قانيام مببهذم ىف نوكي نأن كم ال حلاصملاب اوذخنأ دقو ب ةلبانخلا نأو ةتباث

 ًاعابتا صنلا عضوم ريغ ىف اهم ذخألا ةلبانحلا ررق دقو « ةحلصملا مكدل- عوض هنأل

 عراشلانآلكلذو ءدمحأ مهمامإل نيعبات ةلبانحلا هدمتعا ىهقف لصأ اذه -

 هيلإ ىدؤي ام لكف رمأ نع ىهن اذإو « بواطم هيلإ لصوي ام لكف رمأب بلاط اذ

 ناك نإ ًابلط هيلإ ةعيرذ وه ام مكح ذخأت ىهو « لئاسولا ىه عئارذلاف « هنع ىهنم

 ش . ًاعونمم ناك نإ ًاعنمو « ًابولطم

 ل

 . 8 ؟؟7ا0 سع روك ذم باتكلإ 6

 ( بهاذملاخيرات بم م ) 0
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 : مقلانبا كللذ ىف لوقيو « عئارذلاب اذعنأ ةيمالسإلا بهاذملا دشأىبنحلا بهذملاو

 اهقرط تناك اهلإ ىضفت قرطو بابسأي الإ اهب لصوتيال دصاقملا تناك املوو

 هبس اهم عنملاو اهها رك ق ىصاعملاو تامرحما لئاسوف ءابم اهم ةريتعم « اهل ةعبات اممايسأو

 ءاهمرحم هنإف هيلإ ىضفت لئاسوو قرط هلو اثيشبرلا مرحذإف . . اهياغ ىلإ اهئاضفإ

 « ممرحتلل ًاضقن كلذ ناكل ةيضفملا عئارذلاو لئاسولا حابأ ولو .٠ . هم رحتل ًاقيقحن

 مسح اودارأ اذإ ءابطألاو . . . كلذ تاب هماعو ىلاعت هتكحو « هب سوفتلل ءارغإو

 نوموري ام مهلع دسف الإو « هيلإ ةلصوملا ع ئارذلاو قرطلا نم هبمحاص اوعنم ءادلا

 «لامكلاو ةحلصملاو ةمكحلا تاجيرد لعأ ىف ىه ولا ةغيرشلا هذبم نظلا امف « هحالصإ

 دس ملسو هيلع هللا ىلص يلوسرو ىلاعت هلا نأ لع اهدراومو ةمب رشلا رداصم ليوأت نمو

 : 20 اممع ىهنو اهمرح نأ 2 مراح ىلإ ةيضفملا عئارذلا

 امق ءادسو ًابلط عئارذلا لصأب ذخأ دمحأل ؟عابتا ىلبنحلا بهذملا نأ نيبتي كلذبو

 . عئارذلل آدس ًاعونمم ناك عونممل ةليسووه امو « ًابولطم ناك بولظمل ةعيرذ وه
 | : نيداحجتا هجتي لينحلا بهذملا ق عئارذلا ىف رظنلا نإو

 مأ مارح: ىلإ ىلصي نأ صخشلا هب دصقأ « لاعفألا ىلع ثعابلا ىلإ رظنلا : امملوأ

 . « ىون ام ءىرما لكل امنإو « تاينلاب لامعألا امنإ»

 هيسي ناك نف « ةبيط ةينلا تناك ولو « ةدرحملا تالاحلا ىلإ رظنلا : امهناثو

 « ةيلعلا تاذلا نوكرشملا بسي نأ ىلإ كاذ ىدأ نكلو ةنسح ةين دصقولو « ناثوألا

 . ةنسحم هتين تناك ولو ًاموام نوكي هنإف

 اهلع دمتعي لب « طقف ةينلا ىلع دمتعي ال عئارذلا ىلإ رظنلا نوكي كلذ ىلعو

 ىلا لامعألاف : نيرمألاب ةلياتحلا ذخخأ دقو «هتاذ ل آملا ىلإ رظني ريثكلا ف فو «ًانايحأ

 < رشلا هلعفي دصق نمو « ةدسفم دعت ال اماذ ىه تناك ولو « « عنم دسانتم ىلإ ىدؤت

 هلتقيل مان ناسنإ ىلع امهس بوص نف ءأمتإ ًابكئرم ناك « هيف داسفإلا مدعمل !! ىدأ ولو

 « ىلاعت هللا مامأ مثآ وهف « هغدلت دلت نأ ديرت هراوجي تناك ةيح باصأو « هبصي ملف

 . ًاريخ ةجييتنلا تناك ولو

 . 1١١١ نم 7١ج نيعثوملا مالعا (0)
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 : لينحلا بهذملا ىف عئارذلاب ذخألا ىلع ةلثمأ برضنلو
 نأل 4 عونمم قوسلا ىف م <يستاإل اهذحنأو )2 قاوسألا ف اًهوزن لبق علسلا ى هل ) م

 عئابال ر اين دمحأ 2 تيلأأ كالذلو 3 عئابلا نغ ىلإ ىدؤي دقو راكتحالا لإ( ىدؤإي لق كلذ

 ةعيرشاا ًادس خسفلا تح هل نوكيف « نيبتي م وأ ©« عاب ام ريغ ىلع رعسلا نأ هل نيبت اذإ

 ماعط ن ٠ ًاصخش عمم نع ىلع ةيدلا بوجعو عي ارذلاب دمحلأ مامإلا هب ىفأ اممو ب

 . توملل ةليسو كلذ ىه هةعجم نال « اعوج تام ىح بارش وأ

 « هراجب نع سانلا عنمل علسلا فإ صخري نمم ءارشلا هركي ناك دمحأ نأ (ج )
 « ررمغلا اذهل عطق هيف هنم ءارشلا نع عانتمالاو « هيخأب ررضلا لازنإ كلذب ديري هنأل
 نالجرلا اهو « نييرانتملا ماعط نع ىهن هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا نع درو دقلو

 ش . عرتلا ىف رخآلا  ةارابم امهبنم لك دصقي
 نمو ؛ تاودملا ىلع ةناعإ هثأل نفل دنع جالملا - مرح دمحأ نأ (د)

 ةراجإ كاذ نمو « يعمم ل عيبا وكي اذه لك ىفو : نيرامشلاك ارم هذختي

 ش . ةمرحملا ىهالملاو صقارملاك ىصاعملل اناكم اهدختي نمل روذلا

 : باحصتسالا

 .هريغي ليلد دج-وي ىح رمتسي تباثلا مكحلا نأ هاتعمو 7

 لصأ ىلع اس اوتفأ ىلا لئاسملا نمو « لصألا اذه. ذخألا نم ةلباتحلا رثكأ دقو
 : باح بتسالا

 لصألا ناك كلذلو « عنملا ليلد دج وي ىتح « ةحابإلا ءايشألا ق لصألا (1)

 . عنمع صن دجوي ىبح « اهم :مازنلالا بوجوو « ةحابإلا طورشلاو دوقعلا ىف
 . هتساجن لع ليلد كجموي ىح رهاط هنأ عاملا ق لصألا ب١

 « ةدحاو تناك ًاثالث وأ ةدخاو اهقلط هنأ ىف ثاشو هتأرما لجرلا قلط اذإ (ج)

 ةنقيتسملا اهل

 ىف لب « مهعورف نم ريثك ىق لصألا اذه نودقخأ ةلبانخلا ىرن رث اذكهو
 ش ش . مهدعا وق

 عسو دقو « هعنم ىلع صن ماق ام الإ طورشل هلاو دوقعلا ةحابإ ىه مهدعاق نإو

 .رخآ بهم ىأ هب مسأي ل اع امم بابلا اذه ف مهم
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 ىلبنحلا بهذملا ومن

 هيف لاوقألاو هتياورو

 هلاك هنإ لب ءههقف ىعفاشلا بتكام' « ههقف لبنح- نب دمحأ بتكي مل - ؟481
 هتنارك ذم ىهف « ةيهقفلا لئاسملا ضعب ىف تاياتك هل تدجو اذإو « هتباتك نع ىهني

 انهو ام ىري ناك هنآل اهلقنب دحلأل حمسيالو . اهرشن ىلع لمعيال « هب ةصاحت

 ةفرعم قف امهلإ عوجرلا سانلا ىسني ال ىحس « ةنسلاو باتكلا الإ نودي الأ لبق نم

 . ةيفيلكتلا ماكحألا

 ء 'حلاص هنبا مهلوأو « مامإلا فيمالت قيرط نع لبنحلا هقفلا لقن امنإو - ١
 ,لسري ذإ « لئاسرلا قيرط نع هيبأ هقف رشني ناكو « هريغو هيبأ نع هقفلا ىقلت دقو
 هلإال هنبأ هقف لقتي نأ عاطتساف « ءاضقلا ىلوت دقو « هيبأ ىأر نع بيجيف هيلإ

 , . ه 155 ةنس قوت دقو قيبطتلا و لمعلا ىلإ لب « طقف لايجألا

 4 هيبأ هقف لقنو « لايجسألا ىلإ دنسملا لقث دقف دمحأ نب هللا دبع كلذكو ب ؟

 .ها١٠19 ةنس قوتدقو «رثكأ ثيدحلل هلقن ناك نإو

 ريغ ادمأ دمحأ مزل دقو « مرثآلا ركب وبأ ههقف اولقن نيذلا هذيمالت نمو ب »ل

 . ه151 ةنس ىفوت دقو . ههقف لقنو « ريصق'

 .نيرشعو نيتنثا وحن دمحأ بحص دقو« ىنوميملا كللملا دبع ًاضيأ هذيمالت نمو. 4

 ماقم دمحأ هقف هتياورلو « كلذ نع هيب عم لئاسملا دمحأ نع بتكي ناكو « ةنس
 | .ه 11/4 ةنس قوت دقو « ربك

 نع لقن دقو « دمحأ باحصأ صخأ ناك دقو « ىذورملا ركب وبأ مهلمو س ه
 ”. ه ؟ا/هةنس قوت دقو « ًايجعم هب ناكو . لالخلا هنع اهلقثو « ةريثك لئاسم لمح

 عمو.« ليوط ريغ انمز دمحأأ ىل دقو «برح دمحأ نع اولقن نيذلا نمو - 5
 كلذ ىف هلقن اممو « دمحأ اهي قبطي ىلا مكحلا عبقي ناكو ءأريثك اهقف دمحنأ نع لقن كلذ

 . ه +78٠ ةنس برح قون دقو « ءاملاو زيحملا لثم ملعلا لإ نوجءاتح سانلا م :دمحأ لوق

 ,لقن دقو « ه7 ةنس قوتملا رح لا قيحإ نب مهاربإ ذيمالتلا ءالؤه نمو - ا



 ا امهماأا اد

 دضتعملا ةفيلخلا نأ ىوريو « عرولاو دهزلا ىف هعبتاو « ثيدحلاو هقفلا دمحأ نع

 : وسر ك8 « هنا رج ف اهقرفي نأ هلأسف  اهدرف « مهرد فال آ ةرشع هيلإ لسرأ

 نينهؤملا ريمأل لق « هقير تب اناغشت ال هعمج انسفنأ لغشن ملام : : ننمؤملا رمأل لق

 . ه 746 ةنس قوت دقو . كراوج- نم انلوحتالإو « انتكرت نإ

 مك ا سصاصتخا لضخ مش لاك ءالؤه نكلو + نورك ءالؤح ريش لقن قد

 . ةيحص لوط

 هتيانع فرص دقو « لالخلا ركب وبأ مامإلا اوحص ن هيدا ظيمالتلا دعي نم ءاجرو

 هتبحتدمحأه قف ةياور هيلإ بيح دقو ء«ابتك اهفنصو اهلجأل رفاسو «دمحأ مولع عمجىلإ

 عب مرح نعو ؛هدالوأ نع هلقتف « هاور نم لك نع دمحأ هقف لقنف ىذورملا ركب ىنأل

 ٠ مهؤاصحإ قشيو ء مهدادعت رثكي « ريثك مه ريغو ؛ قومدملاو

 .هاظألا ةنس قوت لقو 2 هليمالت لعب دمحأ همفل لقانلا لالا لعب كلذبو

 . سائلا نيب رشتناو بهذملا عاش ىتح « نوريثك ةلقن لالخلا دعب ءاج مث

 : بسهملا ق لاوقألا

 : اهم ةرشك بابسأ كاذلو « ىلبنحلا بهذملا ىف لاوقألا ترثك - 4

 "نيلوق لقن اذإف حيجربلا نع عروتي ناكف . ايفلس ًابقف ناك دمحلأ نأ - ١

 نيسح رثكألا وأ نياوقلا كرت ديؤي صن كانه سيلو « نيعباتلا ضعب وأ ةباحصلا نع

 .رثك ًالاوأ نالوقلا بهذملا ف نوكي

 ريغ نه امهكريف نير وأ نيج نيب مكحلا ىف ًانايحأ ددرتي ناك هنأ  ؟

 ١ األ "ا . حيجسرت

 ةاور لك نركتف ٠ « لئاسملا نم ةلأسم ىف دمحأ ىأر نع ةياورلا فالتخخا - م

 . اهادحإ قدص دجوي مل ام « الوق

 نع لآسيف « ةنيعم ةلأسم ىف لاوحألا ن 38 لاح ق ىفي ناك دمحأ نأ -

 نم هاربا ,ىفيف : « ىلوآلا ىف هلاح نع لئاسلا لاح فالتخا ىريو « اهسفن ةلأسملا

 « مكحلا فلتخاف تفلتخا لاخلا نأ ةقيقحلا نكلو « نايأر امبنأ ىوارلا نظيف « هلاح
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 ىتفلا ذ ذختي نأ ديري هلعلف « ىفتسملا لاحب ةسارد ءاتفإلا دنع بجي هنأ ىري دمحأو

 ' . مارح ًاقيرط

 فاتخعتف « سايقلا وأ ةحلصملا ىلع ىببملا ىأرلاب ةليلق انايحأ ىفي ناك دق هنأ  ه
 . حيج رت ريغ نم نيهجبولا كرييف « نيهجو نيب ر ظنا هجوأ

 : بهذا ومن
 نوبصعتي نيذلا ناك اذإق « لفقي مل داهتجالا باب نأ نوررقي ةلبانحلا - ؟86

 نم لكل باسيلا نوحتفي ةلبانحلاف « داهجالا باب قالغإ نوررقي بهاذملا ضعبل

 ردص ىف اهانركذ دقو « داهتجالا فاصوأ هيف تققحنو ؛ ًادبجم نوكي نأ لهأتسا

 ضرف قلطم لقتسم دهتجم دوجو نأ نوري اذه نم رثكأ مهن لب « باتكلا اذه

 هدوجو لعجب ام ثادحألا نم سانلل دجب هنآل ٍءرصع هم ولت نأ حيصي ال ةيافك

 سردني ال ىحبو « ىوتفلاب مع مهل سيل نم ىفيو « سانلا لضيال ىف ىح « ًايرورض

 « امناذب لوصأ اهنأكو « اهلع نوجرْخم بهاذملا ىلإ سانلا عجريف « ةنسلاو باتكلا ملع

 . ةنسلاو باتكلا ىلإ اوعجيرب نأ لدب

 رومأ ىلإ اذد نم عجري هومتو « ًاريبك اومن ىليتحلا بهذملا امم هريغلو اذهل هنأو

 1 : ةثاللث

 ١ هيف جيرختلاو - ْ ىواتفلاو ل ؟ هلوصأ ب .

 مظعأ.ناك دقو « اهانركذ دقو « ةبصخ ةريثك اهارن انإف ء« لوصألل ةيسنلاب امأ

 ةطاحإ نم بهذملا كاذ ىف ةنسلاو ثيدحلا هيلع لمتشا ام وه بهذملا كاذ ىمئ ام
 بهذملا ىق ىواتفلا ن هريثكلا الع ىبب دقق مهلاوقأو نيعباتلاو ةياحمصلا ىواتشي ةريبك

 ع نوسيقيو « هيلع انوج ري هيف نيدبجنلل ًاغجم رم تناك ذإ « كلذ دعب نم

 . هب نودتبمو

 « عئارذلاو « حلاصملا ًاصوصخو « ةيوصخ اهف تناك ىرخألا لوصألا هذه مث

 « اهلع ةينملا عورفلا تربك َكلذلو « اهاضتةم ىلع داهجالل ةعساو ًاباوبأ تحتف اهنإف
 . دوفقعلل ةيسنلاب هراغ ق حبي ملام هب جيبأف 04 بادحصتسالا باب ُْق اوعسو.دقو
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 اهالوتيالف « ءاتفإلا طورش ىق نوددشي اوناك ةلبانحلا نإذ « ىواتفال ةبسنلاب امأو

 ةباحعصلا ىواتفي عاللعضالا ىلعو « ةنسلا لعو « باتكلا ملع ىف ةتباث مدق هل نءالإ

 ةفرعمو '« ةصلاخ ةينو كردم ىلع هلو « هتاعيرفتو بهذملا لوصأب معو « نيعباتلاو

 « سانلا لاح ةبسانم ةميلس ىواتف ىفي نأ عيطتسي هنأش اذه ناك نمو « سانلا لاوحأل

 ٠ لوصألاب كاسمتسالا عم

 ٠ : مقلا ن ربا لاق دقو « بهذملا ءاهف نم ني ريثكل قلطملا داهتجالا ىعدا دقو '

 «دسأ ةوق لإ لسي نإو « قاطملا لقتسملا دابجالا ةجنرد ىلإ لصو نم مهم

 لاوحأ لمأت ن ملكا : ًاضيأ بدذملا ءاهقف. ىف لوقيو « كلذ نود ناك نم مهنمو

 2 هولاقام لك ىف مهنمأل ن «ندلقم اونو 5 م مم أ ملع ممم ءارايتخاو مهمواتفو ءالؤه

 . و ركملا ممعو لقملا ممم ناك نإو « ركني نأ نم رهظأ مهل مهفالخخو

 ةمالسو 3 بحدلملا ءامع نوكي عيرفتلاو انتفلا لهأ كنع ةيملعلا ةيافكلا رادقعو

 . هيف جيرختلا

 دق مناف ؛ لبق ن٠ انركذ ٠١ قون هتيمنتق مهلمعو ء بهذملا لاجرل ةبسنلاب امأو

 : ىواتفلا ومس كقو : تاعيرم ةتلاو ىواتفلا ىف مهلمع !وبتر د اك أ ايترت بهذملا اويتر

 : ماسقأ ةثالث ىلإ لاوقألاو

 اب اوذخأ دقف « ًاكرص اف مكحلا ناكو « دمحأل ةبوسنملا تاياورلا : اهوأ

 ش . تاجيرختلا اوجرتخو عورفلا اوعرفو « ابلع اونبو

 رص تارايعب دمحأ ىلإ بسنت مل ىلا لاوقألا ىهو « تابيبنتلا : اهناثو

 نأك 2 ةرابعلا هيلإ ءمىوت امم هيبنتلا قار رط نع ابق مامإلا ىأر مهف لب (هنع تردص

قي وأ « ثيدحلا نسح نيبيو « مكحلا ىلع اثيدح قو دب
 آاضيأ هذه نإو « ةرابع ىأب هيو

 4 ىهقفلا طابنتسالا ةوق نم اوتوأ امب اوغرفو اوج-رختو اهماع اونب بهذملا ىفالاوقأ ريتعت .

 1 . مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا ىواتف نم ىور ام معو

 الو « هيبنتلاب الو « صتلاب .مامإلا لاوقأ تسيل ىهو «هجوألا + ثلاثلا مسقلا

 ءاهقفلل دابجلا لك نأو « بهذملا ىف نيجرخملاو نيدهتغا لا وقأ ئه لب « ةراشإلاب

 ةرابعلاب دري مل ولو « هيف آهجبو دعيو بهذملا ىلإ فاضي. ءاتفإلا ةبتر اوغلب نيذلا
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 نوكت نأ بهذملا ىف حصألاو 3 مامإلا ىلإ بسني دقو 3 هيف ىأر مامإلا ن روع ةراشإلاو 0

 . مامإلا ىلإ بسنت الو « هيف الاوقأ

 ٠ بهذملا ىقرخآ اهجرو كاذ نوكيو « ةيسارقلا لئاسملا ىف مامإلا ةفلام اوزاجأو «
 مامإلا لإ بسني مل نإو . ٠

 « بهذملا ةمدخ ى ةريبك دوهج لبنا بهذملا لاجرا ناك دقلو - 5
 اودجو دقف « هلئاسم تاتشأو بهذملا عورفل ةعماج دعاوق جارّختسا اهمظعأ نم لعلو

 ىف اهللع صني ةبءاشتم ًاماكحأ اودجووو « ةفلتخلا باوبألا ىف ةعزوما عورفلا نم ًاتاتشأ

 ةركفلا ةدحتم ةفئاط لك اولعجرو « رئاظنلاو هابشألا كلت اوعمجمت « ةفلت# باوبأ

 دعاوق .ةيهقفلا فئاوطلا هذه نم نوكتف « اهل ةعماج ةدعاق ىف لدت مكحلاو ةلعلاو

 . ةدحوملا لئاسملا عمج

 عورفلاب ملعلل اياب نوكتو « بهذملل ةماعلا ماكحألا ىلع عالطالا لبست ىهو :
 .٠ هتاهاجتاو هقطنم نع ةحضاو ةروص ىطعتو

 دعاوقلاو « فوطلا نيدلا مجنل ىرغصلا دعاوقلاك «دعاوقلا ف بتك ةدع تفلأ دقو

 قوتملا مادللا نباب فورعملا سابع نب نيدلا ءالعل دعاوقلاو ء بجر نبال ىربكلا
 اه ىلع“ ةنس

 بهذملا راشتناو ةيابنحلا

 عاستاو ةوقلا هذه عم ًبسانتم هراشتنا نكي مل لينحلا هقفلا لاجر ةوق عم 4

 نم بهذملا عابتأ ناك دقف « هلهأل داهجمالا ةيرح هئاهتف قالطإو « هيف طاينتسالا

لقإ ىأ ىف بعغلا داوس اونوكي مل مهنأ ىتح «نيليلق ةماعلا
 ناك امالإ ؛ ملاقألا نم م

 ىف دوعس لآ مكحم ةدايس دعب ةيبرعلا ةريزجلا نم رثكم ف م « دجت ىف مزرأ نم

 ٠ ةريزجلا كلت

 نم تللقف ترفاضت بابسأ ةدع نأ كلذ نع باوجلاو ؟ ةلقلا كلت تناك اذاملو
 : بهذملا اذه راشتنا

 « ةيمالسإلا راصمألا هتقبس ىبلا ةثالثلا بهاذملا تلتحا نأ دعب ءاج هنأ : اهوأ
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 برغملا فو « ىكلاملاو ىعفاذلا بهذملا رصم قو « ةفينح ىلأ بهذم قارعلا ىف ناكف

 . ىكلالا بهذملا سلدنألاو

 3 هنوعيتي ىذلا بهلملا نورشني امإ ةاصقلاو «© ةاضق هنم نكي مل هنأ : اهناث

 « قارعلا بهذملا ارشن امنع هللا ىضر نسما نب دمحم هدعب نمو فسوي وبأف

 لني ملو . ًاضيأ بهذملا كاذ رشن ىلع لمع سلدنألا ىف ىومألا مكحلاو « ىكلاملا
 . ًاريخأ ةيبرعلا ةريزتلا ىف الإ ةوظحلا كلت ىلبنحلا بهذملا

 0 مقال ةراكو « مهصعتو ةلبانحل ةدش : املاثو

 قىأ انفو: ”مهلع لماكلا ف ريألا نبا هبتكسام أرقاو « ركتما نع ىهتلاو فورشلاب

 دعاوقلا رود نوسبكي اوراصو « مهتكوش تيوقو « ةلبانحلا رمأ مظع 888 ةنس

 « ءانغلا ةلآ اورسكو اهوبرض ةينغم اودجو نإو « هوقارأ ًاذيبن اودجو نإو « ةماعلاو

 هولأس كلذ اوأر اذإف « نايبصلاو ءاسنلاز عم لاجرلا ىشمو « ءارشلاو عهبلا ف اوض رثعاو

 « ةطرشلا بحاص ىلإ هرلمجو « هوبرض الإو « مه ريخأف ؟وه نم هعم ىذلا نع

 . دادغب أوجعزأف « ةشحافلاب هيلع اودبشو

 وه لاو نايس او « مهعبأ لو « مهم سنار اهريغو لامعألا هذبو

 1 . هريدتو هتكح رومألا ىلوتب ىذلا
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 ىرصهاظلا تصذملا
 . ره 8 . م

 .ىاّيصالا دوواد

 ىسلدسنألا مزسح نسبا

 ىذلا بهذملاوغو 4 0 مالكلل ءرلخأ اذه ق ضرعتت - خخ

 ىلو © عرشلا ماكح ن* مكح ى ىأرالف « صوصتنلاوه ىهقفلا ردصملا نأ ررقي
 ناسحيتسالاب الو ا اوذخأي ملف « هعاونأ لكب ىأرلا بهذملا اذه نوقنتعملا
 نكي اذإو « اهدحو ضصوصتلاب نوذخأبي لب ,« عئارذلا الو « ةلسرملا حلاصملاب الو

 وه ٠ : ىلاعت هلوقب ةتباثلا ةيلصأألا ةحابإلا ود ىذلا باحصتسالا حم اوذحنأ صنلا
 «ءاهقفلا اهم اوقلاخن ةريثك ًاماكحأ اوررق دقو « ؛ ًاعيمج ضرألا ىف ام مكل قلخ ىذلا
 ةكرتلاب ةثرولا قح قاعتل توملا ضرم ضيرملا تافرصت نإ ارولاق ءاهقفلا لك الثف

 دقف هتبهك' « ةئرولا ضعبل ' ًايباحمم هفرصتب نوكي نأ ةيشخن دويل ةعضاخنل نوكت

 ةببم مهتاريم نم ةثرولا نامرح دصقي نأ ةيشخ كاذ « ةيصولا ركح ذخأت ام اولاق

 تافرصتك ضيرملا تافرصت نإ اولاق ةيرهاظلا نكلو « هرثكأ وأ كلع ام لك

 دييقت ساسأ نأل « ض رتعي نأ دحنأل سيلف هلام لك بهو ولف « ءاوس ىلع ء حيحصلا

 نواوقي ال مهو « عئارذلا دس ىلع ىبيملا ىأرلا وه توملا ض ضره ق ضي رملا تافرصت

 اولوقي نأ ىلإ صوصتنلاب كلسفلاو ىأرلا كرت مهادأ دقو « هبعش نم ةبعش قف ىأرلاب

 دورول ناسنإلا لوب ءاملا ةساجنب. نوكح الثم مهف « ذونشلا ىهتنم ىف ىه ًاماكحأ

 0 كلذي صنلا دورو مدعل ءاملإ سجيني ال ري م لوب نأب نوككحمو 4 كالذي ثيدحلا

 ىأر الوئىأر كلذ نإ اولاق « سجن همحلو « همحل عتي ناويحلا لوب نإ مس لع اد

 ءىبطنم دعيو 3 ىناهصألا دوواد امهتدحأ ء ناملاع بهما اذه ناب 5 دق : هنأو

 لضف هل نكي 0: اذإو « ىسلدنألا مزح نبا ىلاثلا ملاعلاو « هب ملكت نم لوأ هنأل بهذا



 دست# نايل ل

 1 دشأ وه ثاذ قوذو « حضاولا طسبلاو ةلدألاو ناييلاو حييضوتلا لضف هلف ءاشنإلا

 طسبنو « ٍنيملاعلا نيذه ةايح ىق مالكلا نم دبالو « دوواد ن ٠ ةيرهاظلاب اك اسمتسا

 ىذلااوه ألو « هنيو هحضو ىذلا وم هئألو اا ءىشنملا هنآل « امهناث ىق لوقلا

 انرشأ اك دوواد نم ةيرهاظ رثكأ ناك ىح « هيف ددشت

 | نابصألا ىلع نب دوواد

 (ه 1/٠ ةنس كِإ 507 ةنس نم )

 ىق جرخم دقلو ء ه 1/٠ ةنس ىنوتو ثلاثلا نرقلا لوأ ىت دلو دلو ١4

 لشأ ًابجعم ناكو « هوعزال نيللا هباعصأ نم رثكب ىتلاو 3 ىيعفاشلا كيمالت لع هقفلا

 . ًافلؤم هلئاضف ف فنص دقو. « ىعفاشلا مامإلاب باجعإلا

 « هرصع لد نه ني رثكلا عمسف « ثيذلا بلطي ىعفاشلا هّقف هيقلت عم ناكو

 لحر ٠ :دادغرب نيميقملا ريغ ىلإ ] لحرو ءهنط وم دادغبب نيميقملا نم عمس : مهنع ىورو

 ةءولمم هبتك تناكو 4 هيتك ف هاورام نود دقو «كالائه نيثدحنا عمسيل روباسين ىلإ

 . ثيداحأ ٠ نه هاور ام وه ههقف ناك « رهاظلا هقف ىلإ همنا .املو « ايد

 كاذ نع باوجلاو.؟ رهاظلا هقف ىلإ هاقلتىتللا ىعفاشلا هقفلا نم لقتنا فيك نكلو

 «هرصع ىف ةنسلا ةياور ة رثك عم اهماريحاو صوصتنلاب ذخنألا قف ىعفاشلا هقفلاب هرثأت نأ

 ةعيرشلارسفي ناك « هنع هللا ىضر ىعفاشلا نأ كلذ ء اهدححو صوصنلا ىلإ هجتي هلعج

 سايقلاب اهملع لمخملاو صوصنلا ةعب رشلا رداصو رتعيف 4 آيعوضوم ايدام ًاريسفت

 . متاق صن : ىأ ةمئاق نيع ىلع لمح وأ « صنول لع دامتعالا امإ دابجالا : لوقيو « طقف

 ىأرالو ءطقف ًاصوصن هرظن ىف :ةعيرشلا لعجف ركفتلا اذم دوواد فرحتا دقو

 فيك :هل ليق دقلو« هب ذخأي د ىدايقلا لطبأو « صن نمالإ مالسإلا ىف معالف « اهف

 ناسحتسالا لاطرإ ىف ىعفاشلا ةلدأ تذحأ : : لاقف ؟ ىعفاشلا هب ليخأ دقوا «© سايفلا لطبت

 /سايقلا للبت اهتدجسوف

رهاوظ. نمماكحألا لخخأو « ةعيرشلا ةيرهاظي ل وقلا رهظأ نم لوأ الا عاج هنإو
 

 لوأ هنإ و : هتمجرت ىف ىدادغبلا بيطجللا لوقي اذهو « ال ليلعت .ريغ نم « ضصوصنلا



 دل مث هرشا ل

 هايسو ءالعف هيلإ رطضاو « الوق ماكحألا ىف سايقلا ىف قنو « رهاظلا لاحبتنا رهظأ نم
 ,.4 ) ليثدلا

 ىلع دمتعي ىسهقفلا لالدتسالا باويأ نم باي ىدادغبلا هركذ ىذلا ليلدلاو
 حانم هلو « سايقلا باوبأ نم اياب مهدنع وه سيلو « ةيرهاظلا دنع صوصتلا حيرص

 : لوقي نأك « ةجيتنلاب حرصي الو « ناتمدقم هيف صنلا ركاذي نأ هتلثمأ نمو ١ ىش

 صنلا نكلو « مارح ر كس لك نأ ةجيتنلاو « «.مارح رمح لكو « رم ركسم لك و
 سايقلا"وأ ء ظفالا ةلالد نم دعي هنإ الك ؟ ًاسايق اذه دعي لهف « ةجيتنلاب حرضي ملا

 : ىلاعت هلوق :لثم : طرشلا لعف ممعت آاضيأ كلذ نمو « ةقطانملا لوقي اك ىرامضإلا
 « نيرفاكلاف دراو صنلا نإف « فلس دق ام مهل رفغي اوني نإ اورفك نيذلل لق»

 نم نوهتنيو نايصع لاح ىف نونوكي نم لك نأ ديفي هظفل نم ذوخأملا هانعم نكلو
 رهاظ نم ءاج- ممعتلاف « ىلاعت هللا نارفغ ل نوضوك نوبوتيو « نايصعلا اذه

 . اذكهو سايق نم نكي لو «.ضنلا

 دقل ىّح « ثيداحألاب ًاريزغ الع ىلع نب دوواد ىلاعت هللا ىتآ دقو 2 4٠

 هنع ةياورلا تلق دقلو « انرشأ ام ههنقف وه ثيدحلا نأل ًاثيدح- ةءولمم هتك تناك

 ءالعلا ناك دقو « قولم انيديأب ىذلا نآرقلا نإ لاق هنألو « رهاظلاب لوقلا هلاحتنال
 مهرظن ق ثيدحلا دجؤيالو « عدتبم هنأب لوقلا اذه لوقي نم نومهتي هرصع ىف

 : ىدادغبلا بيطحلا لوقيو « ليلق ددع هنع ىور دق كلذ عمو « عدبلا لهأ نم

 نارهم نب بوقعي نب فسويو « ىجءاسلا ىبحن نب ايركازو « دمحم هنبا هنع ىور»
 . ؛ (7) ركذملا دمحأ نب سابعلاو « ىدوادلا

 ةماع ن نكلو « ههقف ىف هوعبتاو « هتلحن اولحتنا نمم هنع اوور نيذلا نأ رهظيو

 . هتياور نم اورفن نيثدحماو ءاهقفلا

 « هقفلا لئاسع ضعبو « ىنهقفلا لالدتسالاو نآرقلا ىف هئارآ نالعإ دعب هنإ لب

 هلم رقن ب ءوضاو ىلع سيل نمو « بنجلا هس نأ زوجب فحصملا نإ هلوق لثم

 ثيدحلا فخأي نأ دارأ دقف « مرمع ىواري نأ ن نكم ناك يذلا رايكلا ثيدحلا ءاملع

 ءاقلل لام 2 نأ دارأف ء ةسايك هيف ناكو « هئاقل نع عنتماف ٠ .امحأ نع

 )١( "الغ نص مج دادغب خيرات .
 نص روك ذملا باعكلا عه 2
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 ىكل 34 روباست ْق اهلعأ دقو 4 دادغب ف هئارآب رهدا نع منت هاف كدمحأ

 نب حلاص ىلإ أجلف« هئاقل نع دمحأ هدعبأ كاذ عمو « دمحأ نع ىلتلا نم نكمتي
 .كيتأي نأ لجر ىنلأس :هيبأل .لاقف « ناذئتسالا ق فطلتو « هابأ اذه مكف ءدمحأ

 نع غوري حلاص ناكو « نامصأ لهأ نم وه : لاق . دواد : لاق ؟ همسا ام : لاق
 لازاف هفلاخم اذه لثم لجر هيلع لخدينأ نم ص رخأ دمحأن كلو« عنتعال ىح هد رعت

 ىحن نب دمحم ىلإب تك اذه 2: لاف . فلخ نب ىلع نب دووأد هنأ مع ىح صحشي

 نم ىتني هنإ 0 : حلاض لاف ( ىببرقي الف 0( ثذدحيو نآرقلا نأ معز هنأ هرمأ َْق

 «نامك ةقيقحلا ىف وه ىذلا راكنإلا اذه بيس مهف دق مامإلا نكلو « هركنيو اذه

 . 2« (١1)هل نذأت ال « هنم قدصأ ىجحم نب دمحم و : لاق اذلو

  0١مزح نبا نع ملكتن امدنع ليصفتلاب اهيبتسو «هئارآ ىلإ ةراشإ اءذه 1

 ى « مالسإلا رداصم ظعأ نم دعي محض ناويد ىف رهاظلا لهأ هتف لجس ىذلا وهف
 لقتسم باتك ىف ىرهاظلا هقفلا لوصأ لجس انك « ةباحصلا راثآو « ةنساا هّقف

 هتاذب ما . |

 تافص هيف تناك « هنم هرصع لهأ روفن عم اذه دواد نإ لوقن نكلو

 عيرس « ةجحلا ىوق ةيسدبلا رضاح ناكو « انيبم ًايوق ًاحيصف ناك دّقف « هيلعت

 هرصاعم ةعرز وبأ هيف لاق دقل « لالدتسالا : ١ لهأ هيلع رصتقي ام ىلع: رصتقا ول
 سه (؟)ىدعت هنكلو « ةلدألاو نايبلا نم هدنع ام عدبلا لهأ هب دكي هنأ تننظل معلا

 ملال ةمولهيف ىشْحم الو ء هب قطنلا باب ال « قحلا هنأ دقتعي ايف ًائيرج ناكو «
 ىف انيأر انك « ملا ءاجر تكسي هنإف ًاملع هنع عنمب هيأرب قطنلا نوكي نأ الإ

 ىلع نب دواد تعمس » هرصاعم ىلعتسملا لاق دقلو ؛ دمحأب ءاقللا هتلواع ةصق

 دري هدعبو هلبق ًادحأ تيأر امو ( هيوهار نبا ىنعي ) قحسإ ىلع دري ىناوصألا
 (”ردل ةييه هيلع . .

 ليلقلاىلع شيعي ناكف « ايقت اعرو ًادهاز ًادباع اكسان ةئيردللا هئارآ عم ناكو

 . #4 ص 78ج ىكبسلا نيا تاقبط (1)
 ء:ما/8 نص م دادنب خيرات (0)

 . ”ال٠ ص مج دادغب خيرات (0)



 ها هشه

 « عرولا ىف هنم ًاطارفإ اهليقي الو « ايادحلا دري ناك كالذ عمو « ليلقلا نم لقأ وأ '

 مدلخلا عم اهد ريف «هلاح ام حلصيل مهرد فثلأ ةلودلا لاجر نم لجر هيلإ لسرمل هنإو

 ؛ ىلخخو ىجاح نم كغلب ىذلا امو « ىتتيأر نيع ىأب كلسرأ نا لقو : هل لوقيو

 . 2 اذ ىلإ تيجو ىح

 ىلاعتي ال وهف سانلل نماطتلاو عضاوتلا مج هكسنو هتدايعو هدهز عم ناكو

 ء«االعتسالل اليبس مهكسلا نم نوذخعتي داهزلا ضعب نإف « هتدايعب الو هملعي دحأ لع

 هيرعيل موضعي نأ ىبح « مهعروو مهاوقت لضفب مهلع ةلاطتسالاو « سانلا ىلع

 آم ًانايحأ ةدايعلا ف تواعلا رهظم ىف نإو . هتدابع لضف نم ضغي ام رزورغلا نم

 دحأ هيف لوقيو « سانلا نم عوتلا اذه نم دواد نكي ملف ءايماستو ًيلاعت هءارو ىنع

 . «٠ ع هعضاوت نسح ى هبشي ًاملسم تيأراق « ىلصي ىلع نب دواد تيأرو : هيرصاعم

 : وهاظلا بهذا هرشن

 ةرك .هريكفت ىف هديؤي ناكو ؛ طابنتسالا ىف هبهذم رشني دواد ذأ  ؟و؟

 نوديؤم هل ناك ىح هبهذم نكمتنإ امو «رصعلا كلذ ىف اهجاورو ةنسلا ةرتكو ؛ةياورلا

 آهجتتم ءهركف ىلإ ًايعاد ةرظانملل سلاجم دقعي ناكو « نوريثك نوضراعمو نوليلق

 كلذ ق ىوريو « هيلع ىتيو « عاجإلا ىلع دمتعيو « امهدحو ةنسلاو باتكلا ىلإ

 هلأسف « ىرجملا ثلاثلا نرقلا ىف بهذملا خيش ىتحلا ىعذربلا ديعس وبأ لشد و هنأ.

 نهحعيب زاوج ىلع انعمجأ انأل « نهعيب زوج : دواد لاقف « دالوألا تاهمأ عيب نع

 عاجإب الإ عاجإلا اذه نع لوزن الف « -اهدلوب لمحت نأ لبق ىأ « قولعلا لبق

 ءزوج ال لمحل عضو لبق قواعلا دعب اهعيب نأ ىلع انعمجلأ : : ىعذربلا لاقف ءهلكم

 . ع )١( هلثم عامجإب الإ هنع لوزن الو « عمجإلا اذهب كسدتن نأ بجيف

 ءأملطم ًاعنم ديلقتلا عنم دواد نأ بهذملا اذهل ةضراعملا ةدش بابسأ نم ناك هنإو

 هريغ لأس « داهتجالا مطتسب مل نإو « دهجي نأ هيلع لب « دلقي نأ ىناعلل زوجي آلف

 4 عاجإلا وأ ةنسلاوأ باتكا# نم ٠ ليلدلا هل مدق اذإ الإ هريغ لوق لبقيال نكلو

 . هريغ ىلإ همنا هذه نم ًادحاو مدقي مل نإف

 . + س ىرثوكلا مامالا موحرملا انقيدصل ذبنلا ةندقم (1)



 هدم 6١9

 ءاك رجب هنأل ًايرسحم هرثألو 5 مل هنإف « هتمالس ثيح نم ىأر ||| اذه 'رمأ ن 9 امهمو

 ©« صوصخنلا رهاوظي | وكسم نمو « ةنسلا الو باتكلا مهف نسال نم دابتجاالا لع

 .٠ نورثكي ب الو ص وصتنلا رهاوظي تنوقلعتي نييذلا جراولاك اوناكف

 نولوقيل ءاهقفلا ضعب نأ ىرح « هل نيريثكلا ةضراعم عم رشتنا دق به ملا نإو

 مهفالخ ناك اذإ عاجإلا ضقني هنأ ىلع نورثكألاو. عامجإإلا' ضقني ال مهفالخ نأ

 . سايقلا ريغ ف

 دق راثآو ناس اهلك ًابتك فلأ دقفءدواد بتك : امملوأ : نيبيسب هرشن ناكو

 « هل تضرع ةيهقف عورف ىف هئارآ ىلع س هبهذم اهب تبث 0 ىلا هتلدأ عم تلمتشا

 نمملسملا جاتحم ام لكل صوصنلا لومش كلذ عم انيبمو  صوصتلا نم زم اهماكحأ ًانيبم
 « وحملل ةلباق ريغ ةرمتسم راثآ اهناذب بتكلا نأو « اهم ىتبي ىبلا ثداوحلل ماكحأ

 0 ةيركفلا لامعألل دلاخلا لجسلا ىهف اهيتاك بهذم ىلإ اماذب وعدت ىهو

 ىذلا ىملعلا وحلاو « مع نم بتكلا هذه قام اورشن نيذلا هذيمالت : امهناثو

 ركبوبأ هنباهبتك رشنو بهذملل ةوعدلا ىلع ماق ىذلا هليمالت صخأ ناكو . هن لجسأ

 "ن6 هوبأ اهكرت ىاا ةنسلا لع نم ةيرملا ةكربلا كلت ىلع ماق لف 2 دواد نب دمع

 دق تقو ىف ةنسلا ماه مهزالعإ اهوحن مذ ناكو « اهملإ سانلا اعدو «ءاهرشنف

 . ةيبهلملا تاعيرفتلاو ةيهقفل هلا ءارالا هيف ترثك

 ظ . عبارلاو ثلاشلا نينرقلا ىف ىرهاظلا بهذملا رشتنا ن نيرمألا نيذه ببسبو

 « قرشلا ىف ٍبارلا نرقلا ف بهذم عبار ناك هنأ أ مساقتلا نسحأ بحاص“ لاق ىح
 ىف ناك هنأكف « كالامو « ةفينح ىنأو ىعفاشلا بهذم اهعبار وه .ىبا:ةثالثلا ناكو
 27 ىرجملا عياراا نرقلا ىف ةئسلا. مامإ دمحخأ بهذه نم ًاعباتو ًاراشتنا رثكأ قرشلا
 كليو «هناكما ٠ لبنملا بمهذملل لعجو «لعي وبأ ىضاقلا ءاجب سماتللا نرقلا ىف نكلو

 ,٠ هلحم لحو « ىرهالفلا بهذملا حزحز

 هيف رهظ قرشلا دالب ىف ناطلس اق ىرهاظلا بهذملل ناك ىتلا ةرئفلا هذه ىو

 . ىرثركلا مامالل ذبنلا ةمدقم (1)



 00 ل

 ةنسلاو باتكلا ىلع د دمتعت عورفلا 7 ماكحأب ىهقفلا ركفلا | ودمأ « ذاذفأ ءاملع

 : سلدنألاب ىرهاظلا بهذملا

 ةايح احم ناك قرشلاب بهذملا كالذ ءوض هيف اب ىذلا تقولا ق او

 هاثآ ه ريكفت ىف ىوق ملاع ىدصتي لب راصنألاو عابتألا ةركبال « ' سلدنألا ىف ةيوق

 مزح نبا نإف « ىسلدنألا مزح نبا وه مكلذ « آافينع آبضع آناسلو « ًاروصم ًاملق هلل

 ىأ ىضاقلا دي ىلع كدمحأ مامإلا بهذم ىرهاظلا بهذملا ايف محاز ىبلا ةرسفلا ىف

 , ريغ ىف هنع لضانيو « فنعو ةوق ىف ىرهاظلا بهذملا ررقي مزح نبا لخأ دق؛ ىلعي

 , ةنس قوت ىلعي ابأ نأ ذإ « دحاو رصع ىف اشاع نيليلجلا نيبقفلا نأل كلذو « قفر

 . نامزلا نم ةدحاو ةريف ىف اشاع دق امهف ٠ ه 4ه5 ةنس ىلاثلا قوتو ه 4

 . ؟سلدنألا لخخدو اه.راغم ىلإ ضرألا قراشمنمبهذملا كلذ لقتنا فيكن كلو

 هتنناك سلدنألاو برغملاب ةجئار قوس هل نكت مل نإو « بهذملا كلذ نإ

 دواد هيف شيعي ناك ىذلا تقولا ىف امه]لقتني هجاهنم ناك لب « « امهف تبنت هروذب

 'نيزرملا ةيطرق ءاملع ن زه ةريبك :ةفئاط تلححر ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ق هنإف ء هسفن

 مهمو « اهف ةبذعلا هدرا وم نودريو ؛ اهملع نم نولهني قرشملا دالب ىلإ نيزاتمملا
 هل نم مهنمو 4 هريغو فلخ نب ىلع نب دوادك' هيرصاعمو دمحأ مامإلاب ىتلا نم

 .٠ ةلودلا ىف ةلزيم

 :اولقن اك . سلدنألاب اهورشنو « قرشملا نم راثآلاو ةنسلا ملع ءالؤه لقن دقو
 .ىضاقلا ءالؤهنمو . ىرهاظلا بهذملل ةاعد سلدنألاب دجءوو . هيلإ قرشملا بهاذم
 نم ًاظح١ رثكأ ناك اهنف هلعلو ه "هه ةنس قوتملا ديعس نب رذنم سلدنألا بيطخ

 مهر هظأ نم ناكو « هنورشني ءاملع هل دجو ذإ « لينحلاو ىعفاشلاو ىتحلا بهذملا
 قوتملا « رايخللا ىنأ تلف نب ناولس نب دوعسم وهو « بهذملا مزح نبأ هنع ىلت نم

 0 ا . ه 57" ةنس

 1 < هذاتسأ هنأ ىلع امئاذ هركذي ناكو « ىسلدنألا مزح نبا ةينمأ اذه دوعسم ناك

 ناكو «  بهذم ىأ ديلقت ىريالا ناكو « بهذع ديقتي الو ركبفلا رح ناك



 هاا

 هبلطي «ًاعضاوتم ناكو لالدتسالا فق رهاظلا لهأ جاهم جبلي وهف « جابنملا ىدواد

 .دحللا ىلإ دهملا نم بلطي ىلعلا نأ ىريو « ناك ملاع ىأ نءو ناك ىفأ ملعلا
 . ةقيض ةرئاد ىف ناك نإو «سلدنألا عوبر ىف بهذملا رشني دخأ دقو

 .دق هنإف «٠ نئسو ثيداحأ اهلك ةيهقف عورف ىف ًابتك فلأ دق دواد ناك اذإو
 هلالدتسالاو ءهنع عافدلاب دوجولا اذه ق بهذملا لجس دق ىرقبع هيف هدعب ءاج“ .

 .ىذلا ىناثلا مامإلا ناكف . هجاهم ديأ نيلاخلا ف هنكلو . هقفاوو دواد فلاخخ . هل

 . مزح نبا وهو « دواد راثآ تبهذ نأ دعب . بهذملا ىقبأ

 « بهاذملا خيرات ني (



 هس 695

 ىسلدنألا مزح نبا

 ( ه5 ىلإ "84 نه | ١

 نايفس ىلأ نب حلاص نب .بلاغ نب مزح نب ديعس نب دمحأ نب لعوه - 4
 ٠ مزح نبا هتربشو « هبتك ىف اهم ريعي ناك ىلا ىهو « دمحم وبأ هتينكو « ديزي نبا

 نبأ ركذ دقو « سلدنألاب نييومألا مكح ىف نأش اه ةرسأ نم دمحأ هوبأ ناك دلو

 نايفس ىأ نب ديزيل ىلومو « ًايسراف كاك ىلعألا هذجف « ةيسراف ةزسأل ىمتني هب هلأ مزح

 اذه هنإو « سففاو رصتنلاب ىمراف « ءالولاب ىشرق وهف كلذ لعو « ةيواعم أ

 نم كلذو « مهلاوي نم ىلاويو « مبداعي نم ىداعي ةيمأ ىبل بصعتي ناك" ءال ولا

 . مزح نبا تافص صخأ ناك ىذلا ءافولا

 نبا ةيسأ ىديحوتلا نايح وبأ ر نأ دف 3 هبسن ىف نعط نم مزح نبا مسي ملو

 دمحأ هابأ نأو « سنجلا فورعم ريغو « ةلبل » مجع نم هنإ لاقو « سراف ىلإ مزح

 سانلا ملعأ وهف «٠ هبسن قف مزح نبا بذكنال اننإو . ةرسألا هذه نأش عفر ىذلا وه

 سلدنألا ىلإ لقتنا املهعم تلقتنا « ىومألا تيبلا ةمدخ ىف هترسأ ترمتسا دقو « هب

 . اهكحم

 نأ ىضتقي كاذ نإف نايفس ىبأ نب ديزي عم ىلعألا هدج- هءالو دقع دق ناك اذإ هنأو

 :نايحوبأ هراثأ ام ىلإ تفتليالو ء دقعلا كلذ تقو نم مالسإلا ىف ةقيرع هترسأ نوكت

 . ًاقيرع نكي ملو « ًابيرق ناك اه <مالسإو « ةلبل مجع نم ةينارصن تناك هترسأ نأ نم

 : هتأشنو هدلوم

 ىذلا نيعتلا قيرطب هداليم تقو فرع دق ًالاع دج ثحايلا داكيال موه

 رمشلابالو 6م مويلاب ال 3 ةعاسلاب هدي 4 خيرات نع دق مزح“ نبا نكلو « ُ هيف كشال

 ةنس نامضهر مايأ نه موي رخآ ىف دلو هنأ "7 دعاص ىضاقلا ىلإ بتك طقف . طقف ةنسأ !و

 . 4565 ةنس ىقوتملا ىملدنألا ىايجلا دمحأ نب :دعاص :ىضاقلا وه (1)



 همن 4168 ب

 كلذ نإو « سمشلا قورش لبقو « رجفلا دعب ةليللا كلت ىف هتدالو تناكو « ه4
 . ىركفلا قرلا :نء عون كاذو « اهداحآ دالرم خيراتب هترسأ ةيانع ىلع لدي

 . كلذ قايروأ ف معلا ةرضاح تناك ىلا ةبطرق نم قرشلا بناجلاب هدلوم ناكو

 ةفرعملاو معلا زونك اهايانث ف مضن ىلا ةيمالسإلا رضاوحلا ىدحإ تناكو « نابإلا

 . ةراضحلاو نارمغلاو

 تاكو « هأجو عأرث هلو « ةلودلا ف ناطلس هل تيب ف مرح نبإ أشن دقو - 5

 ن ةفرعملا تاذل ةفرعملا ىغبي نكلو « الام الو ًاهاج- هب ىغبيال معلا بلط هنأي زتعي

 قى تءاج انك ةرظانملا ىه هدو « ًطوملا حراش ىجابلا عم رظانت هنأ كاذ ق ىوريو

 : 7 بيطلا حفن

 ناعم تنأو « هتبلط كنأل ع ملعلا بلط قى ةمه كنم مظعأ ا انأ » : ىجاايلا لاق

 . (« قوسلا لبدنقب ربسأ انأو 4 ةبلطو : بهذلا ةاكشمع روستف 4 هيلع

 ىف تنأو « معلا تبلط اه كنأل : كال : كايلع مالكلا اذه » : مزح نبا لاتف
 جرأ ملف هتركذ امو هملعت ٠١ لاح ىف ىف هتبلط انأو « ىلاح لثع اهليدبت ءاجر لاحملا اذه

 . « ةرخخألاو ايندلا ىف ىملعلا ردقتلا واع الإ هب

 هنإ لوميو 6 نآرقلا طظافحتساي أدتياف 4 .ميعتلاب مق خذا رلا تيبلا اذه ى مزح نبا أشن

 0 تابيرشلاو ىراوجلا ٠ نء ءاسنلا هايإ هتظفح « هتيب ف هظفح

 ا تاما وق ءاسفلا نكي مو ءطملا ةدوج-و « ةباتكلا هنملع ىناللا نه ةوسنلا ءالؤه نأو

 ةرارغ ف لحسأ ةنتف ف عش نأ ن“ كاحاط 6 هياع تانبهي رحم نك لب « طققف .ملعتلا ق هيلع

 0 : تالذ ق لوقي ودو « بابشلا ةدحو « ابصلا

 ًآروصقم ةونفلا ةرارغ نكمتو « ةثادحلا ةرشو ابصلا ران ججمأت تقو تنك ىنإو »

 ىلع نب نسحلا ابأ ترعص تلقعو « ىسفن تكام الف + بئاقرو ءابقر نيب ىلع ًارظحم

 دهزلا ىف حرحصلا .ثاسألاو حالسعلا ىف مدقت نمم ماع اا ءاع القاع ناكو . .؛. ىسافلا

 ع اطق أ رها هل نكت م نآل اروح ناك هيسحأو : ةرخآلل داتجالاو «انلا

 )١( ج ىرقملا بيطلا حفت ١ ىعافرلا ديرق عبط 808 سم .
  6سص ةمابللا قوط ٠٠ « ةرهاقلا .حبط , ْ
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 م تملعو « ًاريثك هب هللا ىتعفتف « ًاعروو نيدو .: المعو الع هلثم تيأر امو.
 ع 20 قبلا قيرط ىف ىلاعت هللا همحر نسحلا وبأ تامو « ىصاعملا حبقو « ةءاسإلا

 : ةدشلا ىلإ ءاخرلا نم .

 « ءايلعلاو لاجسرلا بيذمم عم « ءاسنلاو ىراوبلا ةيبرت ىف مزح نبا أشن | ؟ ب7

 اولحنأ نورحخألاو : طللاو ثيدخلاو نآرقلا هنملعو 4 هفطاوع- نقار تايلوألاف“

 . ةرخخآللل لمعلا ىلإ هسفنو هبلقو هركف ةدايقن

 اهلأواو « ةنثمطم تناكو « ةئداه لب ةنشخ نكت مل ةمعان ةايح اهنروص: ىف ةايحللاو

 دجوي ةايحلا ميعن نآل « هدنع ةميكشالو ةوق ال دعب نم الجر مزح نبا ناكل ت رمتسا

 . لاجارلا فعضت دق قالخاللا ىف ةوارط:

 فينعب هيفلاك# كلصي هتميكش ىف ىوق لجر هنم نوكي نأ زدق ىلاعت هللا نآلو
 ةءانملاب هريتخا اك « ةدشلاب هالتبا دق  لدنجلا ةرخصب هوجولا كلصت انك « .لوقلا

 اهميعن تلدب ةدش هترسأب تأشن هرمث نه ةرشع ةسماخلا ىف ودو هنإف ء« ةعدلاو

 املو « ةيمأ ىنب ءارزو نم ًاريزو ناك هابأ نإف « ةرارملا سأك اهدعب تقاذو « ًاسؤب
 ةفياخلا ناكف « ةديدشلا تابارظضالا تناكو اريغص ناكو « ديؤملا ماشه ىلوت

 تيبلا لدأ نيب ديدشلا عازنلا ناك مث « هامسم نم ايلا امسا هنومس اوناك اك .ىومألا

 : لوقي رهف روصد مقب هترسأل عقو اه ىك 0 مزح نبال ةملكاا كرتنلو ء ىومألا

 « هتلود بابرأ ءادتعابو « تابكنلاب ديؤملا ماشه نينمؤملا ريمأ مايق دعب. انلغش ٠

 تقلأو ةنتفلاتمزرأو «رارمتسالاو جداقلا مارغإلاو «بيرغتااو لاقتعالاب ناحتماو

 لاوحألا هذه ق نحنو « هللا همحر ريزولا؛ ىنأ قوت نأ ىلإ انعصحتو سائلا تمعو « اهعاب

 .(ه 5١7 ةنس ةلمعت لا ىذ نم اتيشب نيتليال تبسلا موي رصعلا دعي.

 تبهتنا دقف « ةيوق ةدارإ ابنم تلعجف « ةنيالا سفنلا كللا# لقصت دئادشلا تأدتيا

 ىلإ دئادشلاو نحنا ممرطضا 9 6 ةميدقلا كِإ لاتنالل اورطضا و 4 ةديداخلا مهن ويب

 . 3 رملا ىلإ سلدنألا ةرضاح ة ةيطرق ن 02 لاقتنالا

 .٠ ةرهاقلا عيط +١١5 ص ةمايللا قوط (1)



 - هاا

 : ملعلا دحم ىلإ

 بيرغتلا ىلإ ةزعلا نه اهلقن ةمدص هبابش لوأ ىف مزح نبا ةرسأب لزن - 4

 نم اهلا تيقب ىلا ةيقبلا نإ لب « رقفلا ىلإ ىغلا نم اهلقنت مل اهنكلو .« باهتالاو

 أشني نأ ىعبي ناك ريزولا نبا نكلو 3 آارطشأ تصقن نإو © ةريبك تناك لاملا

 مدلا ةثارو ىلع ًاروصقم نكي مل نامزألا هذه ىف ةثارولا نوناق نأ ذإ ًازيزو نوكيل

 . لمعلاو بصنملا ةثارو ىلإ هزواجت لب « لكشلاو .

 زخعيالو « ًاصااخ معا نوكي ؛ نأل مزح نبا ةيجو٠ ةمدصلا الآ تناك دقو

 ناكو : ءافوأا مكحو « ًايضرع ناك دقن ةسايسااي ل'غتشا هتايح للاخت نإو « ه ريغب

 . بيرق نم ىضقني

 ىف هقاذم الحو « ًاريغص هقوذتف « هقيرط هترسأ هل تدهم دقو « ملعلا ىلإ هجنا

 ش . هيلإ فرصناف « ربك هسفن

 الذ لك ىث غلبف غلبق « ناسالا معو « ثيدحلا ةياور مث ميركلا نآرقلاب م علا ىلإ هجا

 مل هنكلو « هقفلا ىلإ كلذ دعب نم هجنا مك « ايلعأل ةيترملا ىلإ هيف لو ىذلا خلبملا

 ثوكي لج«ر ةفاقثإ ىكي م هام معتي ناك لب ( هتاح رم ردص ف هتيلكب هيلإ فرصتي

 3 مركلا نآرقلاو ثيدحلاو ةخالاب ملع نم 4 هرصع ىق ترهشا ىلا مولعلا ىف ًازريم

 . كتالذ ريغ ىلإ ةفسلفلاو « ةكحلاوب

 سلدنألا لهأ بهذه هنأل « هنع هللا ىضر كالام بهمل» ىلع هقفلل هتسارد أدتبا

 هنأ هيريد أعم صعب نع ةياورب ىلا ظافحلا ةرك ذل: ٌّق ءاجم دقو 6 هي رفأ لاهشو

 مزح نب كامو ىأب اذإ ( كالام بهل ىار بهما س ردت ةيسنلبب نحن امي 0 : لاقت

 لاف هيف صضرتعاف هنع برجسأ هقفلا نه ءووش نع نيرضاملا لأس مث ! ابجيعتيو انعمسي.

 4 ثكعمت هلزم ٠١ لخدو 3 لعقو ماقف 4 ثاتالحتنم ن م سيل اذه : نيرضاحلا صعب دل

 نسحأ رظانف « عضوملا ثالذ ىلإ اندضت ىح ربش دعب ناك اهو 34 لباو هنم فكوو.

 .1 بهل ديقتأ الو دبجأو قحلا عبتأ انأ : ابمف لاق « ةرظانم.

 هنكاو « أطوملا ثيدحلا بتك نع أرق امف أرق دق ناكو + ثالام بهذم ىلإ هجتا

 « ةيهقفلا بهاملا نم رخحتي ارح نوكي نأ ىلإ ملطتي ناك ىكلاملا بهذمال هتسارد عمم
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 هف كلام ءارآ هيف دقتنا ىذلا ثالام فالتخا ىعفاشال أرق هنأ دبالو « بهذمم ديقتي الو

 . عورفلاو لوصألا

 ىعفاشلا بهذملا هتساردبو « ىعفاشلا بهذملا ىلإ ىكلاملا بهذملا نم لقتنا ثللذلو

 ,خيشو « ىبلا نامعو ءةمرش نباو « ليل ىلأ نب نمحرلاد بع نييقا رعلا بهاذم ىلع لطأ

 ليلا نب رفزو « نسا نب دمحمو فسوي ىلأ هذيمالتو ةفينح ىلأ سايقلا ءاهف

 0 000 . مهريغو

 .هكسم هبجعأ ام ريخ لعلو :« ىعفاشلا بهذملا بهاذملا هذه نب نم هبجعأ دقو

 ىفأ نم ىلع هتامح ةدشو + صنلا ىلع المح وأ ًاصن هقفلا هرابتعاو « صوصنلاب

 .لمشي ىعفاشلا حالطصا قف ناسحتسالا ذإ ء ةلسرملا حتيلاصملا هنيب نمو « ناسحتسالاب

 . ناسحتسالا لاادبإ باتك كاش ريغ نءأرق دقو « حلاصملا

 «بهشذملا كلذ دواد كرت امك هكرت لب « ىعفاشلا بهذملا ىف اليلق الإ ثبلي مل هنكلو

 .ناسحتسالا نالطبا ىعفاشلا ايقاس ىلا ةلدآلا نأ دجو ذإ « دواد ىأر ام هيف ىأر مث

 . تناك ايأ ىأرلا هوجو لكو سايقلا لطبت نأل حلصت

 ىرهاظلا بهذملل دهمت سلدنألاب تدجمو ىلا ءالعلا نم ةلسلسلا تناك كلذ قوفو

 حلاعلا كالذ ىأر دقو « مزح ن دا هنع كحنأ ىلا نايلس ن نإ دوعسم ًاصوصخو 2 هم

 نم م ماكحألا جار ,حتسا ق دبجيو « صوحصتنلا عم قفتي ام بهاذملا نم ريختي دهازلا

 . اهريغ ىلع دمتءيالو « صوصنلا

 : هتايح ىف ةيضرع ةسايس
 ناك اك «تيبلا اذ ىفولاوهو ء ىومألا تيبلا ف تاعزانملا ترمتسا - 8

 هجين ام « ابصلا ةعيم وهو هسفنل ىضترا رحانتلاو فالحلا رمتسا الف « لبق نم هوبأ

 ف.رصني هلعجم امم « تالذ نه قيرف ىلع قررف ةرضن نع فكي نأ وهو « هايق ٠ نم هوبأ

 مهد © دومحت لآ ر هلآ ىلع ىلوتسا نأب تاعزانملا تبناو « ًاقلطم ًامات ًاقارصنا ملعلل

 . مدقلا ن همه ام ئومألا تيبلا نيبو مهنرب نويواع

 ىلع ةدشلاتدادزاو « ىونألا تيبلال قولا مزح نبأ 0 ام ةجتنلا .كلتل ناكف

 نييودألل الوب فورعم هنأل 43 هيبجخحش ىلعو مرح نبا تيب
 | مزح نبا لباقي مو .«
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 نمو وه مهنا لب « ملعلا ةعموص ىف رارمتسالا وأ « ةناكتسالاب ةرملا هذه داهطضالا

 لوقي وهو.دمحم ن د نمحرلا كبع ىضترملا وهو « ًابلاطم ماق ىومأ ىلإ هعم اودهطضا

 نمحرلا دبع ىضترملا نينمؤملا ريمأ روهظ دنع ةيسنلب نيدصاق رحبلا انبكر » .: كاذ ىق
 2.١2 م هانكاسو ؛« دمحم نبأ

. 

 نمحرلا ديع نآلالي وط رمتس مل هنكلو 4 هنواعيو ىومألا الذ رصاني مرح نيارطخأ

 2( دومح نبا دنع ام راصممألا نم هدتع نكي مو )ع ءادشأ دنج“ ةهلئع نكي

 هنأ لوقو « هلايتغال رمألا ربه كالذلو « دومح نبا دنع 4 ريبدتلاو ةليخلا ع 0 .

 .هراصنأ نكي ملو هرمأ ىهتناو « نمح رلا دبع ىلتغاف : راصنألاو عومجلا هل عمجم

 رسألا لب « بيرغتلاو داهطضالل ةض رع اوراص لب 4 هتلود نوميقي ثيحم ةوقلا نم

 . كييضتلاو

 هب دازأ ىذلا هشيج عم راسف 4 نمحرلا دبع تالمح ى م زح .نبا ك رشا كقو

 بيصأ كدئنيحو «دارأا هل م ب نأ لبق لوتغا نمح رلاديع ن ءكلو « ةطان رغ ىلع ءاليتسالا

 ةنس هراسإ ثأف م )2 ةدم سلا ىف رمتساو رسأ لعق : موزهملا بيصي ام مرح نبا

 .ه 04

 : ملعلا بارحم ىلإ ةدوعلا

 دادتشا دنع اه رداغ. ىلا ةبطرق ىلإ هعم داعو ع ملعلا ىل !١ مزح نبا داع ب ٠٠"

 تجرخ » تالذ ق لوقيوهو ء نياس تس نم أوحن باغ نأ دعب داعو 34 ام لاخلا

 . « ةثاعبرأو عست ةنس لاوش ىف الخد مث 3 ةثاعبرأو عبرأ ةنس مرحملا لوأ ةط رق نع

 « هدئادش ىف هيوؤي ناك ىذلا هاوأمو 3 هئجامو هذالم ملعلا ىلإ مزح نبا داع

 ىلع داز م . أدتبا انك « ثيدحلاو هقفلا ةسارد ىف دخأو : , لوألا هنأشك هيلإ فرصتاو

أ لقو 4 هلوح ىراصنلاو دويملا ه رشي اه لطبيو 34 مالسإلا نع عفادي ليشأ هنأ ث
 داف

 .٠ ةايلج ةدئاؤ كلذ ْق مدسإا

 : قىرخأ ةرم هبذجت ةسايسلا

 هنكلو 2 ةقباسلا هتب رجن كعب ةسائسلا رجب نأ مز رح نبال ىغبلي ناك ب9 مءو

 ف هتبغرو نيومألل هؤاقو وه اهلإ هدشي ىذلا لبحلا نإو ؛ ىرخأ ة ةرم اهلل[ باج
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 .تاونسلا ىف ةطرق لهأ هديؤي ىومأ رهظ دقف « هترسأ مركأ ئذلا تييلا اذه ةرصن

 هترصنت مدقت ام ناعرس مزح نب دمحم وبأو « ه4717 ةئس ىلإ ه414 ةنس نم أدبت ىلا

 ,نمحرلا دبعل ًاريزو دمح.وبأ هيقفلا ناك : توقاي مجيعم ىف ءاج دقو « اذه هرزوتساف

 .نمح رلادبعنب كلملادبع نب دمحم ءنب هللاب دمتعملا ماشهل مث... ماشه نب هللاب رهظتسملا

 .ناكو ه 414 ةنس الذ ناكو « ةبطرق درمع روهج نبا هعباب دق اذه ًافاشه نأو

 هعلخن » هعلش ىق ىرقملا لاق دقو « سلدنألاب نيوءألا ريشآ وهو عه 47+ ةنس كلملا

 ' ةلودلا تعطقناو : نيرشعو نامث ةنس اهم كالهف « هدرال ىلإ رفو ءه 591 ةنس دنحلا

 .ضارقنا دعب فئاوطلا ماقو ء برغملاب ةفالخلا كلس رثتناو ء ضرألا نم ةيومألا

 اومستقاو« تاهجلاب ىلاوملاو برعلاو ربربلا-نم ءاسؤرلاو ءارمألا لزّتاو « فئالحلا

 : ٠ | ,. 07 ع ايطخ

 هنأ ىلع مكحت « ةكااح اهنأ ساسأ ىلع ضرألا نم ةيومألا ةرسألا تعطقنا

 ,سأيلا ىلإو ؛ ملعلا ىلإ قاطملا فارصنالا ىلإ مزح نباب ًايدؤم « اهعاطقنا ناكو « ةفالخ .

 اضغ ارم ناك لوألا نأو 3 كعب نم ناطاس هترسأل وأ هل نوكي نأ نم

 . هتاباتك ىف. ودبت ىلا ةدحلا تناكف

 : هتضشيعم ْ

 . عرازم اذ ناك دقف «ءاينغألا ةشيع نم دعت ةشيغ شيعي مزح نبا ناك ع م". ؟

 :ةبترم ىلإ هلزني مل تاذ نإف « هترسأ لام ضعب نم نامرح هياصأ دق ناك اذإو

 رخخآ ىف لوقيف ملأو ةرارع هدقفام كاذ عم ركذي هنكلو « ءاينغألا نود وأ ءرقفلا

 : هئاقدصأ دحأل اهلسرأ ةلاسر ناك ىذاا ةمامحلا قوط هباتك

 ءالججلاو « رادلا وبن نه هيف نحن امم «برطش» ىلابو « بلقتم ىنهذ نأ ملعت تنأ »

 « لاوحألا داسفو ؛ ناوخإلا ريغتو « ناطلسلا تابكنو نامزلا ريغتو « ناطوألا نع

 )١( نص ؛ج بيطلا حفن ٠ه.
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 ءابالا بساك.» عاطتقاو ؛ دلاتلاو فراطلا نع جوردطلاو « رفولا باهذو « مايألا لديتوم

 لحألا ةنايص ىف ركفلاو « هاجطاو لاملا باهذو « دالبلا :ىف ةبرغلاو . « دادجنألاو

 « رادقألا راظتناو « رهدلا ةعفادمو لدألا عضوه ىلإ عوجرلا دنع سأيلاو « دلولاو

 ركل ىبأ ىذلا نإو « اندوع ام لضف ىلإ انداعأو « هيلإالإ نيكاشلا نم هللا انلعجمال

 لكلاو « اهركش ئدؤيالو « دحنال انترمغ ىلا همعنو « انب ةطيحملا هبهاومو « دخنأ امن
 ةيراع لكو « انباقنم هيلإو « هنم نحنو « انسفنأ ف انل كح الو « هاياطعو هحنم

 . 7 :اءدبو ًادوعو ًارخنآو الوأ دمحلا هلو  اهربعم ىلإ ةعجار.

 ىلع اضيأ لديو « ناعذإو مبلستهيف ءنامزلا نم ىوكش هنأ عم صنلا اذه نإو
 لعلو « قزرلا ىف ةطسبلا ريغي مل لاملا نم عطق امو ةيافكلا قوف لاملا نم ىبب ام نأ

 كاذو « اهقاذ ىلا ةرارملا ىه هذهف « هاجلا دقف هنأ وه هنم وكشي ناك ام دشأ
 دق هنأ ممو « هلل دعبلاب باصت مث « ناطلس تاذ ةرسأ ىف أشني نم نأش وه
 هاجب سني ' . مويلا ىلإ هدطغو هاقبأ ىذلا وذو ؛ معلا هاجي كللذ نع ضرع

 . ةرازولاو ناطاسلا:

 | : هتالحو

 لح اميح ءانغلا ةقيدحلاك ىهو«سلدنألا دالب ىف لقتني مزح نبا لخأ . م.
 ناكو « هءاركو ههةفرشنيتالاقتنالا هذه ىف وهو «شيعلا نياو «ةماقإلا بيط دجو

 قى بابشلا هيلإ بذجم لدجلا قرطو ةفسلفلاو ةمكحللاب هماعو « ةغالا ىلع هؤاليتسا

 ىف حضاو رثأ اه ناكو « هراكفأو « هءارآ مهقايو هب نوفوطيف « ناكم لك
 . هركف رشلو .هسفن ةحار ىف ًاببس تالحرلا هذه تناكف « مه ريكفت

 « ةيهقف تالداجم امه تناكو ) ىجابلاب تالحرلا هذه ىدحإ ى ىتلا دقلو

 : : لاقف امهئاقل ريخ ىرقملا لقن دقو ش

 . ناك هنأالإ « ةوالط مزح نبا مالكل دجو سلدنألا ( ىجابلا ىأ ) مدق الو

 ءاهقفلا ةنسلأ ترصقف « هملعب لغتشي نم سلدنألاب نكي ملو « بهذملا نع اجرا
 ةقرويم ةريزج لحو « لهجلا لهدأ نم ةعامج هبأر ىلع هعبتاو , همالكو هتلداجم نع

 .. ١84 نص ةرهاقلا عبط ةمامحلا قوط 49 ش
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 لخدف « كلذ ىف هوملك ( ىجابلا ) ديلولاوبأ مدقت املف « اهلهأ هعبتاو اهنف سأرف
 «)١(. ةريثك سلاجم هلو ء هلطاب ربشو .« هرظانو هيلإ

 4 بايشلا ن نس زواجنو 4 مزح نبا جصن نأ كليسوو تناك تا رظانملا هذه نإو

 لعد ه 54٠ ةنس الإ سلدنألا ل اىندب م ىجايلا نأ تبث دقف « ةلوهتكلا ف َّى لحخشدو 1

 . ةسداسلا ة رشعلا ف مزح نبا لشد دقو ةشقانملا هذه نوكت كلذ

 نم ةنواعم هل ناك دقق ءارمألا ركأ هن واعم دف دث مزح نبأ ناك اذإ

 « اهبف ملعلل هتسايرو « ةقرويمب هتماقإ نإف « .ةالولا نم ءاملعلا.ضعبو « ءاقدصألا
 ءهقيلص « قيشر نب دمحأل تناك اهتايالو نأ هبابسأ نم ناك هيلإ اهلهأ باذجناو
 ها 55٠ ةئس قوت دقو 62 هتواعيو 6 هرصاني ناكف

 : « ءاهقنلا هيلع. رهاظت دقو « ةءوكحلا دنع مزح نيا رمأ فعض هتوم كلعبف

 شقانف « ىجابلا ديلولا ىنأب اوناعتساو هيف لح ناكم لك ىف ةيلع اوزهاظت اك

 . مزح نبا ريكفت نومضبم ال نيذلا ىعدا اك « هيلع رصتناو « مزح نبا

 نكلو 4 جاجح ىف ًابواغم نوكي نأ ريغ ن ه ةقروي« ن نم مزح نبأ جرخ دلو

 وه ن 1 راص لب 2 ناهرعلاو ةجححلال راصتنالا كعب مو« .ديؤملا ريصنلا دقف هنأل

 ١ ًارفن زعأو ًاددع ركأ .

 4 0 هيلع ' نشيو 3 ىكلاملا بهذملا فلاع هنأ هيلع هنوذخأر ىذلا ناك كقو ش

 طئاخلا ضرع ًايهقف اجامْم ىأر || نوذختي ن :يذلا عام يقفلا روهمج لاوقأب برضو

 هما اهدحمو اهمأ هنظ ىف بسحو 4 صوصتلا ( ىلع .الإ دمتعي ال هنآل 2 ةوقو فنع

 اهءارو مف ضاحخ نإف ءاهمهأ الإ .ضوخ نأ لقعا سيل هنأو 4 اهريغ هقف الو

 رشلا مكحألا نم هب قيام نوكي نأ نكمال هنإف

 ىلع هبتكو 3 سلدنألا دالب ىلع رم لمشأو ةقرويم مزح نبا رداغ دقو

 ناو ريغ 3 هب نهزيو ةدقتعي اه لكب ناعداص نامراص هماقو هناسلو 03 اًلامحمأ

 . صقم الو

 . ىعافرلا ديرف عبط 175 ص "ب بيطلا جفت
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 هبتك قارحإ

 ادمأ 0 ىف ةماقإلا ىلإ سلدنألا ىف هفاوطت نم مزح نبا ىهتنا - ٠4"

 4514 ةنس ىلإ ه 4"4ةنسنم اهرمأ ىلوت ىذلا دابع نب دضتعملا مكح ةدم ُى

 هيلإ بد ةنوخيشلا تأدتبا لقو مظعلا ملاعلا ى وثم مركي م ادله دضتعملاو

 قارحإ ىثف؛ ملاعلاب ليي ام ىسقأ ىه ةيسفن ةبوقع هب لزنأف « هب ىوغأ لب « ًابيبد

 نسأكلا نم برشو «© براجتلا هادم رم كقو ؛ تلزت امن اهفغش نكلو 4 هبتك

 . رملاو وللا

 1 هبمنو لضتعمل لصأ ىل !١ ةريشم ةملك رك ذنلو

 . ىمحالا دايع نب ليعامسإ نب دم مساقلا ىلأ ىاقلا نبا وه اذد ديضتعملا

 ىبب دهع ف مييلع ًاريمأ ةيلربشأ لهأ هراتخا ذإ دابع ىبب كلم أشنأ ىذلا وه ىضاقلاو

 نس راحت ىروش سلجم اهل وحم امو ةيايبشأ رادأ دقو : أوشعض اهدئع ع دومحم

 نش عءعو ةنس تام نأ ىلإ ريب نسحمأ اهر )أ ربدف «ىأرل !| ىوذو ءاملعلا

 هل ادب نكلو « ىروشلا سلجم انيعتسم « هيبأ ةنس ىلع ىرجو « دضتعملا ءاجف

 نم ةدمتس» هيبأ ةوقو « رمألاب ديتسي فيك نكاو“ ريداقملا هتفاوو «رمألاب ديتسي نأ
 دهعلا مكح اهالوت هنأ ىعدي ىح ةفالحلا م ةرسأ نم م نكي ملو 4 ةرات ةيبعش ةدارإ

 نكلو « نييسابعلاو نييومألا دهع  رهآلا ىرج اك « بسنلا ٌْق كعم ك ريشي ةفيلخن نم

 مكحلا نب ماشه نم ناطلبلا دمتسا هنأ. ىعدا هنإف « ماقملا اذه ىف لاحتنالا نه سأبال

 ىذلا نإ لاقيو -ه 4؟؟ ةنس تام هنأ كه . قزري ىح هنأ ىعداو 2 ىومألا ديؤملا

 .وه هنأ ىلع نيرثكألا نكلو « ىضاقل !| هوبأ وه كلذ ىعد)

 كلذل 2 هءايلوأ سمت ىهو « ةيرفلا هذه ىلع تكسي نأ مرح نبال ناكامو

 : اهيف ءاجم لف ( سورعلا طقن ) ىذ ةرجوم ةلاسرق ةيساقلا هتغلب اهفشك

 ةئس ٠ نير شع و نيتنثادعب ىرصحم لجر رهظ هنإف 62 اهلثم خيراتلا ىف عقي ' ةقولخأ»

 بام يب لع هل بطخشو ع هأ عيوبف 3 وه هنأ ىعداو ءدنو لا مكحملا نب ماشه توم نم

 4“ هرمأ ق شورحلا تمداصتو « ءامدلا تكفسو « ئش تاقوأ فق و سلدنألا

 . فيض قوش روتكدلا ذاتسألا اهققس حا" شل وه ةنس عبط سورعلا طقن ةااسر“ (1)



 ب هاله تت

 نعط وهف . همساب يكحلاو هنع ةباينلا ه وبأ وأ دضتعملا ىعداىذلاوه اذه ماشهو
 ' ةفطاع هتاياغ ليبس قف فقتال ًافدع ًامراص الجر دضتعملا ناكو « ىعدا ايف حيرص

 رداص ًافيفك الجز نأ هغاييل هنإو « هبرمتأي هنأ ملع ذإ « هنبا لتق هنأ ىح نكت امهم

 . مسلاب هلتقو همحسال نع هيلإ لسرأت « مارحلا تيبلا ف هيلع اعد « هلاوهأ

 نإ ؟ ثالذ ربد فيك نكلو « مزح نبا بتك قا رحإ ىلإ هجنا لجرلا اذه ب ا"«ه

 ىلع هجم ف ًاصوصخو « مزح نبا ءارآب اج رح مهرودص قيضت ناكم لك ىف ء ءاملعلا

 ءاهشفلا رهامج هب فا احن ىذلا ىداهجالا هجءارم قو ©, هنع هللا يضر كالام مامإلا ءارآ

 دياللق « امتاملع بضغي ًايوحصم ة ةقرو.م نم جرخ هنأ انيأر دقو « برغلاو قرشلا ف

 . ةيليبشأ ىف و بي ضغلا اذه لثم دجب هنأ

 اه لبس ف دهاحلا ملاعلا كالذ ىلع نابصتي نيفلتم نيعون نم نيبضغ دج انهو

 نايبب هتيالو حرج هنأ ذإ « ريمألا بضغ : ىلاثلاو.« ءاملعإا بضغ : لوألا « هدقتعي
 ليبس ىف سبل دقو « ةياكنلا نم دبال ناكف هوبأ وأ وه اهاعدا ىلا ةباينلا هذه نالطب
 اه ركني ىبلا ىه اهنأل مزح نبا بتك قرحآ كاذلو « ءاملعلا نع عفادملا سابل كلذ
 « ىذألا هسفن لائيإ نأ نع ولعي هنكلو ؛ ءاذيإ غلبأ اهقارحإ دعي ىبلا ىهو « ءاملعلا

 . هبتك نم اوقرحن مل ساطرقلا اوقرح نإ مبنأ ركدذيو

 ىف هذيمالت نإف « خسنلا لكأ. نكي مو ءبتكلا .لكا نكي مل قارحإلا نأرهظيو

 . امنوخسنيو هبتك ىلع نوظفحتسي اوناك ناكم لك
 : ةعرزالاو ةلبل ىلإ

 هقاح ءارمألا رودص تقاضو « مزح نبا ملعب ءاملعلا رودص تقاض ب اللب

 لكى ءاملعلا دقح راثأو « هماع بابشلا نيب جورف « ميلاقألا ف فوط ؛ « هتميكش ةوقو

 ءاملعلا اونواع نورثكألاو « ًاددع لقأ مهو ء هرصان نم ءارمألا ن نمو « هب لح ناكم

 ىذلا ريغصلا دلبلا ىلإ رمألا ريثآ ىوآ ىح « ًارسع هوقهرأ رمألا رخخآ ىفو « هيلع
 « ةبط رق نم اهجا رخخإ دعب هيلإ توآ مث « ةبط رق ىلإ اهبنم جرخن نأ لبق هترسأ هيف تناك

 ق ثحبلاو .ملعلا ىلع فكع هيفو هعرازم هب تناك ىلا ةلبل ملقإ نم موه دلبلا كلذو
 نوعمتسي بابش هيلإ كفي ناكو ؛ هيتك ن ه رشك ىف ادبري رم ملأ أ ن نكلو 6 ةانأو ةأده

 1 : كاذ ىف نايحوبأ لاقادقو « هنع نوذخأبو هيلإ

 ىلإ هب + اوبتا نأ ىلإ « مدالب نع هنو ريسيو ؛ مهسرق نع هنوصقي ولما قفط » ,
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 « ةئاعب رأو نيسمخحو تس ةنس هللا همحر ئفوت اهمو ؛ ةلبل ةيداب ن نه ةدلب ةيرعب هرثأ عطقنم

 :ةيداب نه هباتني نديف هماع ثيب «هب اودارأ ام ىلإ عم جا رالو « عدترم ريغ كالذ قوهو

 مهمل < ةمالملا هيق نوشخم ال نيذلا ةبلطلا رغاصأ نم ميم“ ٠ نيسبتقملا ةماع. نم « هدلب

 نم م راثكإلاو فيلأتلا ىلع ةبظاوملاو 4 ملعلا ن ع ةررياثملا عدبالد 3 ممرديو مههقفيو

 0 0 فينصتلا

 ,نيذلا ناك اذإف « نامكلا ىلإ هماع هتني مل نكلو « ىتلاب مزح نبا رهأ ىهنا

 ءهيينج نيب ثعبنا ىذلا ملعلا رون ءافطإ اودارأ دق هتعيضب ماقأ ىح ؛ مزح نبا اودراط
 ركذ خيراتلا ىوط دّقلو « هيلع نيلبقملا هل نيبلاطلل هلعج همامتإ ىلاعت هللا دارأ دقف

 . ةبطاق ةيناسنإلا نيب لب « ًاعيمج نيملسملا ءاملع نيب ًاغمال همسا ىبو « هوءوان نيذلا

 0 مق ىوط كاذ لكف « ةر ازولا ىلوتو « الامو اناطلس ثرو دق مزح نبا ناك اذإو

 . خيراتلا تاملظ ق هارحم قش 3 هدو ملاعلا مسا ىبو « خيراتلا

 هتافص

 ,ىهو « ةيملعلا هتيصخش نيوكتل ىلوألا ةماعدلا ىه ملاعلا بهاوم نإ م7٠
 . ساسألا ىهو « لوألا عوبنيلا

 ةفرعملا رون حتف نم هنكم ام تافصلا نم مزح نبا ىلاعت هللاىتآ دقو

 ٠ . هي ةءاضتسالاو

 هثييداحأ ظفح هل تلبس دقو « ةبعوتسم ةيوق ةظفاحح تافصلا هذه ىلوأو

 ظفحو « رابكلا ظافحللا ةبترم ىلإ كالذب عفتراو « سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . نيعباتلاو ةباحبصلا ىواتف ٍلسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ثيداحأ راوج

 . هتطاحإ مظعو « هتظفاح ةوق نم نوبجعي هورصاعم ناكو

 هتقو ى ىلاعملا هيلإ ءىجت « ةرضاح ةمسدب ةيعاولا ةظفاحلا هذه عم هل ناكو

 عم هموصخ رات ناك“ ىذلا لازنلا ق هرصنتو « لادجلا ىف هفعستف « اهمل] ةجءاحلا

 . هلاديم ءارمألا .نم مهديؤي نم

 ىعاف رلا عيظ ؟48 ص ١١ ب ءايدألا مجعم )١(



 2-5 ماك -_

 « ىناعملاو قئاقحلا ىلع ,صوغي « ريكفت ١" قيمع نيتيملعلا نيتزمملا نيتاه عم ناكو

 هتلاسر ىف هدجتو « لحتلاو للاملاو ةيمالسإلا قرفلل هتسارد ىف ًاحضاو كالذ دجتل :ئانإو

 هتلاضر ق كتالذ لثم وهو « ةقيمع ةسارد قشعلا ةيحان نم سوفنلا سردي ةماتلا قوط

 وهو رظناو ؛ ةيسفنلا هتسارد قمع ىلع ةلالدلا ىف نبأ اهنإ لب © سوفتلا ةاوادم

 أرقاف 2 سانلا ىلع هئالعتسا ببس نع مهفعب لأس دقو 3 مهسفنأب نييجعملا فصي

 , هراقتحاو « هسفن واع ببس نع نيلو قفر ىف مهضعب لاوس ىف تيبست دقل او

 : هل تلف .دحأل ًاديع تسل « رح انأ : لاق نأ ىلع دازي نأ تدسجو اف « سانلل

 20000 ركأ

 ىلع مه ثعابلا فرعأل « نينس كلذ ىف تركفق « اهناعازمو مهلاوحأ شيتفت ىلإ

 مهاوحأ نم ودبي امم مهسوم# هيلع ىوطنت ام ريتخأ لزأ ملف . . بجعلا اله

 « ليسأ ىأر زي و « ىللقن لدضف مهدنع نأ ىلع مهرمأ رقتساف مهمالك نم مهيمارمو

 « ةقيفر ةرادإ كلاما اورادألو ؛ ًاعستم هيف اودجول هفيرصت نم مايآلا م متكمأ ول

 انهاه نف « هفيرصت اونسحأل الام اوكام ولو « سانلا رئاس ىلع .مهلضف نابلو

 ()١(. مييف بجعلا ىرسو « ميلإ هيتل برست

 ةيه 0 ناعإلا لك نهؤي « ةيلقعلا بهاوملا هذه هللا هات 1 دقو هنإو 4

 ركشي مل نإو « اهركش قح هيلع نأو « هيلع اب مع أ ةمعلو « ىلاعت هللا ن

 كك ىلإ مالملا هجاوي اذلو « اطعم وهف 3 اهبحسي نآل ةض رع تناك ىلاعتو هن ادرس

 : كللذ ى دنع دا ىضر لوقيف « اهب :سانلا ىلع نوليطتسيو مههاومب نورتفي نيذلا

 « ةدرج هللانم.ةبهوم هنأو « هيف كل ةاصخال هنأ عاف « كلملعب تبجعأ نإو »

 كنحتمم ةلعب ثاذ كيسني هلعلف « .هطخسي امم اهلباقت الف « ىلاعت كبر اهارإ ثابهو

 « فيرط نب كلملا دبع ىنريخأ دقلو « تظفحو تملع ام نايسن كيلع دلوت اهم

 ظح اذ ناك هنأ ثحبلا ةكو « لاوحألا لادتعاو ءاكذلاو معلا لهأ نم وهو

 بكر هنأو « هتداعتسا ىلإ جاتحبو « ءىش هع لع رمب داكي ال « مع نا نم

 هظفح ةوقب لخأو « ظفحم ناك ام رثكأ هاسنأ ديدش لوه ىف رف « ةرم رحبلا

 مه

 )١( ءاحيفلا قشمد ةعبطظ ١5ص سوفنلا ةاوادم ةلاسر .



 هس تثا”ةا/يك ل

 ء« اهم تقفأف ةلع ىتباصأ انأو « دعب: ءاكذلا ثالذ هدواعي ملو « ًاديدش الالخإ

 . ( ماوعأ دعب الإ هتدواع امش « هل ردق الام الإ ظفحأ تنك ام بهذ

 ليبسو « همزع طاثم هلعجو ؛ ملعلا ىلإ مزح نبا هجتأ ناعإلا اذهم 4

 صخأ ناك صالعخإلاو « صالخإي هيلإ هجناو « رفوألا ظحلا هنم لائق « هتعفر

 ش . قحلا قيرطو « ةمكحلا رون وهو « مزح نبا تافص

 حوض رمأ .لك هيفةحضاو تناك ىلا ةغصلا ق يبس ناك مزح نبأ صالخإ نإو

 ما ةنسح هياغ هتيغم تناكأ عاوس ع قملا هنأ دقتعي اهب قطني وهف « ةحارصلا ىهو

 هيأر نالعإ ىف ًاديدش ناك هنأ ىلع هورصاع نيذلا عمجأ دقلو « ىءوسلا تناك

 ءمعل ملع هنإ:هرصع ءاملعهيف لاق دقل ىرح « كلذب قلنتل هبتك نإو « مقلاو لوقلاب

 . .ملعلا ةسايس ىملعي ملو

 رضي ال اهف سانلا عم ةملاسملا بجت هنأ ىري ناك ةحارصلا ىف ةدغلا هذه عمو

 ثاص هفلاخم نم ثتاص الإو «ىلاعت هللا ب ضغ ىلإ ىدز ءبام ةملاسملا ىف نكي ملام ملاسي وهف

 : اذه ىف هلوق أرقاو « .ىلاعتو هناحيس هللا ءاضرإ لدنجلا

 كايند ىف كزرضيال ابق كلنامز لهأ ةضراعهو ٠ سياخلا ةفلاعو كايإو»

 ىلإ كلذ ىدأ ارو « ةوادعلاو ةرفانملاو ىذألا ديفتست كنإف « لق نإو كارخأ الو

 هللا باضغإ وأ « نمانلا باضغإ ن هرم كي نكي ملْدِإو « الصأ ةعفنم نود مظعلا ررضلا

 سائلا بضغأف قيلعا .ةرفانم وأ « قاما ةرفانم نع ةحودنم كل نكي لو ع لجو زع

 ٠ ٠ (1) «قكلا رفانت الو « كلبر بضغت الو « هرفانو

 ني ريثك عم قداص دو هل ناك دقن « اذهل ةقداص ةروص ناك هنع هللا ىضر هنإو

 سناآلاو « ءاحنإلا و: ةيحملاو رشبلاب ضيفت مهنه رع ,ثكل .هلئاسرو « هرصع ءاملع ن

 « هعم مهم نوريثكلا فاتخا اذإ ىح « هلا نم عم ةرشعلا نسحو « سانا.

 مهضاف ءارمألا ديكل ىدص ناك نم موهنمو © هتأوانه ىف اودتشاو هوعوانو

 . ةقلطملا ةحارصلا قوف ةدشو ةدحن مهزانو

 كثالذلو 4 ةدمحس هيف : كاردإلا كلذو قدعلا اذه عم مزح نيا قاحخن نأ كش الو

 .خ468 ىص سوينلا ةاوادم )١(



 همس مارال

 رثكأ ىف ةعانشلا فصو دجتا كانإو« ةيساق ةفاج تارابع هلدج- ىف هنم طرفت تناك
 ءاملعلا نم ةدحلا نأو « عينشأطج اذه : .هفلاخم ىأر ىف لوقيف اهفلاخم ىبلا ءارآلا
 3 ةذاشلا ةدحللا كلت بيس سملتن نأ بجي كا عم نكلو ؛ هئاذ: ىق دومحم ريغ رغأ

 : نارمأ انل ودبي كلذ سملتن ذإ اننإوب

 « ءاملعلا نم مهنوعفدي ندو « .ءارمألا نم ءوسلا ةدارإب سحب ناك هنأ - امذوأ

 هسفن ق ةديدش ةرا رم ثدحأو «هولزنأ لل لب ؛ هب ىذألا لازنإ نودصقي اوناك دقف

 ًازئأ زثأ مظعأو دشأ ىذأ ىأو « ملاع همقني ام دشأ « ءاملعلا ضعب ىلع مقني هتلعج

 « اهقا ريحا تودبشي ةماعلاو 4 قرح هد وهج تارمث ىهو هبتك ىري نأ نم ملاعلا 25

 مهعفدو « ءار ملا ٠ نم هموصخن ديك نإ لوقن اذلو «هملح- نع ملهلا جرخم كلذ إو

 1 . هتدحس بايسأ نم ءاملعلا.

 كلت هيف تدجم وأ © هب تلزت ةلع نأ ةدوهمملا هتحءا رصب رك ذي هلأ  امهناثو

 لاحطلا ىف اوبر ف تدلو ةديدش ةلع ىن جنباصأ دقل ٠ 3 كللذ ىف لوقيف « ةدحلا

 « ىعبطل ىقرافم نم ىجع دتشاو « .لدبت ابن تركذأ ذإ « هيف ىسفن تشاج-
 . «)١( هدض دلوت دسف اذإو « حرفلا عضوه لاحطلا نأ ىدنع حصو.

 فصيف « ةوقو ةحارصو ىسفنلا هفعض بابسأ هيف ركذي قيقد ليلحن اذه نإو .

 . هيفلاخ هب فصري ام لثم املع نضي الو رجضلاو قلاب هسا

 بابسأ نم املأ ركذيف ٠ 'ةدئاف ابمف ىري ةدخلا هذه نم هاوكش عم م هلإو

 « ةميظع ةعفنم لهشلا لدأ كلحم تعفتنا دقلو و :ثالذ ىف لوقيف « ةرشثكلا هفيلاوت
 ناكف « « ىطاشن جيمو ىركف ىمحو ؛ ىرطاخخ مدتحاو « ىمبط دقوت دق هنأ ىهو.

 ناك مهحادتقاو 3 ىكاس ممراثتسا الواو « عفنلا ةميظع فبيلاوت ىلإ ًاببس كلذ

 1 . (؟5) « فيلاوتلا كللل تثعبنا اما

 .كلحم نم ثعبنا يذلا رونلا ثاذ تجتتنأ ئهف « ةدحلا تارمث نم ةرمث كلت

 .84 نم سوذنلا ةاوادم 000
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 هكللذ غم تجتنأ دقف ؛ ملعلا وأ لوقلا ىذأب ًاسان تسم دق هتدح تناك اذإف « ةدشلا

 . ًاييط ًاجااتنإ

 ةولعو ىسقتنلا هعوزنو © هترسأ ىضامو مز نبا ةأشن. تناك دقلو ٠"

 تناكف « هسفنب هزازعا هتاقص حض وأ نم ناك نأ ف ًاببس  رومألا فاسفس نع

 « كلالقتساو صالخإب ملعلا ىلإ أجل هنآلو ٠ هءوق ف ًازيزع أن هنأل هسفنب مو

 امو ميلس رهوج نم هزازيعا تاك دقلو « ههجو ىلع هيلط نأ ة زالا نصح وهو

 نجسلاب ىذوأ امدنع ناكيسا امو نهواهف : ءافصو القص الإ ثداوحلا هتداز

 قاني ام ىلإ ةولحلا ةذللا هتوبسا اهف « اهرمو ةايحلا ولح قاذ دقلو ©« بيرغتلاو

 . ةلذلا نطاوم ىلإ ةايجلا ةراره هب .توه الو « هتزع

 : رومأ ةثالث هسفنب هزازتعا ىمن ىذلا نأو'

 < ةيمأ ىنبل ءافو نإ اهدارأ اهو « هرمع رثكأ ىف ةسايسلا ىفاج هنأ : اموأ

 .ةسايسلا ديري نه نأو « ًازازتعا اهتافاحم _تناكو « ًازازتعا اهيلط ىلإ عقادلا ناّمَف

 لثملا ىف ءاج دقو « عماطملا قورب تحت لاجمرلا عراصمو « عمطلا هسفن ىف دلوتي

 « ةسايسلا مزح نب دمحم وبأ قاج نأ موي نف « لاجرلا قانعأ عماطملا تلذأ » ىنرعلا

 . نيصحلا .ةيسفنلا :ةزعلا نكر ىلإ ىوآ ملسعلا ىلإ اهكرتو

 « اماع هللا دمحت ناك ةيركف بهاومو ؛ ةيلقع ةوق هات 5 ىلاعت هللا نأ : : اهناث

 ةئلأ 5 و ١ 4 هنأب ءأ مآل ةءأ 1 ءاملعلا هب كتحا اذ

 وق وقب مهقوف هنأب رعش ءارمألاءازغإب و

 هلا ناك اذ أم 0 ناكو ؛ صائم هنآل ع« هقوق ءا رهألا ى ال ناكو 1
 82 مهيصانم لثم لغش وف ري ال ناكو
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 5 اهلئاسوو اهناياغ تناك انو 3 ابمول ناك انأ ةسايسلاب مهاضرؤ . مهنيل لثم

 * عمطلا هلذأ امو « ةجادا هعلذأ امه هيلع هب هللأ نم ىذلا شيعلا مراسي : : املا

 . هللاب ازيزع ناكف « ةناكتدسالا هتلذأ امو

 « ءافؤلا ةيعامجاإلا وةيقلخلا تافصلانم مزح نبا هب زاتفاام صخأ نإو ضخ

 تاكو ؛ ةب لصتي نم لكلو هخويشاو هئاقدصأل ايفو ناكو « هسفن رهوج وهو

 « ًاحدتمم اذه ىلوق لوقأال ٠ : الذ ىف لوقيو «ءافولا اذب- رخقي
 هبدأب ذخآ نكلو

 لكل ءافولا نم نم لجو زع هللا ىحنم دقل « ثدحق كبر ةمعنب امأو ١ لجو ز ع هلل

 ةثداحمب قلق 00 لكل ةظفاحملا نم ىبهوو « ةدحاو ةيقلب ىلإ تعب نم 1
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 نم ىلع لقثأ ءىش امو « ديزتسمو دمتسم هئمو ؛ دماحس ركاش هل انأ اظح .ةعاس

 « مامذ لقأ هئيبو_ىيب نم رارضإ ىف ةركفلا ف طق ىسفن تحمس ام ىرمعلو «ردغلا

 تيزجم اف ليلق ريغ اذه نم ىبمهد دقلو « هبونذ ىلإ ترثكو « هتريرج تمظع نإو ٠
 . «)١( ًاريثك كلذ ىلع هلل دمحلاو « ىتسحلاب الإ ىءوسلا ىلع

 ى ريتخادق « ةايقنا قير ىف وهو « ةمامحلا قوط ىف هبتك مالكلا اذه نأو

 « هندعم ىف ءافولا ناك لاح ىأ ىلعو !! ءادلا اذهب بيصأ نكي مل نكلو « ناطلسلا
 ى سيل ضراع كاذف ٠ داهطضالاو ىنذألا غلابل وأ « ملأ ضرمل هارتعا نإف
 . اياجسلا لصأ

 : ىدألا و ىفلا هقوذ

 ةوق هيف ةيعاوج-الاو ةيقلخللاو ةيركفلا اياجسلا كلت عم مزح نبا ناك دقل

 لماك قلخخو « كردم ىلقع اهعم ناك اذإ ةيوقلا ةفطاعلاو « ةفطاعو « ساسحإ
 3 ا نيبو هنيب ةينادجو ةكراشمو « ماهلإلا هبش هيشت كرادمو « رظن قدص تجتنأ

 رعشلاو رثنلا ف ىف قوذ هل :ناكو « ليمج وه ام لكل آينف ًاقوذ كلذ عم تجتنأو

 ةيوقلا ةرفوتسملا هتنطاعو « "قيقدلا هسحبو ء قيمعلا ه ركفتب عاطتسا دقو

 ةاوادع هباتك ىف رثكأ هسفن لاحمو : ةمامللا قوط هيباتك ىف « سوفنلا للحم نأ

 : لوقو ؛ ريثلا بايسناسفتلا ىف باسني ىف رن ىف كلذ لك بتكي نأو « سوفت
 ىللعأ ماقم ىلإ همسا عفترالو . ةباتكااب ربشال هيف قمعلاو ملعلاب رههشي مل ول هنإ
 ٠ ًاركذ مهدعبأو « ًابعك باتكلا

 .ةيلغ الولو « ًاديجم ًارعاش عنتمملا لبسلا نم دعي ىذلا ىلا رثلا اذه عم ناكو
 . ءارعشلا نيب ًارعاش ناكل مواعلاو ؛ هقفلا

 هب العام « اياجسلاو تافصلا نم هللا هبهو دق مظعلا ملاعلا اذه نأ ةلمحلا قو
 عضومو ع« دسللاو دقتحلا مضومو ؛ متظعلا ريدقتلا عض وم هلعجو « هرصع

 هذه ىف كوغبني نيذلا ذاذفألا لاجرلا ءامظعل الإ نوكي ال اذه لكو « موللاو دقنلا
 . نوئش هقلحت قف هللو « رشلاو رمللاب ءولمملا عساولا اهم رطضم سا ايندلا

 . م8 نم ةمامحلا قول 01(



 همس ماثإ ب

 : همولع

 لدجيو هقفو ثيدح- نم«نونف لماح دمحم وبأ ناك و : نايحنبا لاق "18

 نم ةعدقلا ملاعتلا نم عاونأ ق ةكراشملا عم ع بدألا لايذأب قاعتي امو « بسنو

 نم اهمف ولم ال هنأ ريغ « ةرشك بتك نونفلا كلت ضعب ق هلو « ةفسلفلاو قطنملا

 ()١(. نونفلا لع روستلا ىلع هتءأ رج 8 طققسو طلغ

 وهف هل اديدش ًازمغ هيف نكلو 04 مرح نبا ملع ةرازغ لع لدي مالكلا اذه

 « اهراوسأ نم اهملإ ءىجي ىأءمولعلا ىلع روستي ناك هنأل « ًاطلغ همالك ىف نأ لوقي
 مدمن دقو . بتكلا نم ذخأي كلو خويلا نعي اك ام هنأ ىن عع ءابماوبأ ن نهال

 ةريخذ كرت هنأ دكؤملا نمف حمصي مم كثالذ حصأ ءاوسو 04 نودلطخ ن هيا دققنلا كلذ

 6 هب صتخا جام .ه هل ناك هنأ ًاضيأ دكؤملا نمو 3 اهم عفتناو فلما اهاملت بتكلا نم

 نكي ملو « ًاماد خويشلا ًاعبتم مزح نبا ناك ول نوكتيل ناك ام جاهلا كلذ لعلو

 1 موق ل ةتسم رك اذ

 انو م : لاقف اهماقمو بتكلا هذه ضعب مثاللا دقانلا نايحح نيا ركذ دقلو

 لهأ نم ةضوف رملا بهاذملا ىلوأ نم مه ريغ عمو هللا مهنعل دوم عم دمحم ىلأ خمرشلا

 ند ةفورعم كلذ 2 تائنصم هلو 0 د وتكم رابختأو 6 ةظوفع سلام مد املا

 باتكو « لحنلاو ءارآلا لهأ نيب لصفلا » ىمسملا هباتك لدجلا لع ىف اهربشأ

 : هلاق ام ىلع درلاو « نيملسأا قرف نم ليوأتلا لهأ نم رفك نم م ىلع عدارلاو عا عداصلا

 فاتك هلو ع« هلئاسف 5 مالكا 4 أطوملا ٌتيدحم طرش ق باتك هلو 3 كيلقتلاب

 لك !بالتجاو 34 ا مصأ ىل اع راصتقالاو « ديناسألا راسصح -منأر ثيدحملا حرص ىف ف عماجلا

 صن ال ىلا اهعورفو ةيرظنلا لئ !ملا ىف صالختلا باتكو 4 امتاعم حصأأواافلألا

 0 فال اهيف فرعي ًالامتلمج نمهنايبو عاجلا ىقتنم باتكو «؛ثيدحلا و باتكلا ىف اهلج

 باتكو ءاهنم بجءاولاو بدنلاو .امتارمو ءاملدلا راس مسق ىف ةسايسلاو ةمامإلا باتكو

 باتكو « لاصتللا باتك مهف ىلإ لاصيإلاب فوزعملا ريبكلا هباتكو « سفنلا قالخأ

 . اهريغ فيلاوت ىلإ . . : سايقلا بادصأو رهاظلا باعصأ نيبام ء سايلإلا فشك

 00 . (3) ( اهددع ريثك ىش ناعم ىف لئاسرو .

 ىعافرلا عبط 4327 لص 1١ج ت وقايل ءايدالا مجعم 020(

 . 1١*56 ص ١1ج ءابدألا مجعم (0)



 « هئادعأ ةلداخو مالسإلا نع عافدلا ىف هركذ امم ريثكو ؛ هبتك ضعب ركذ اذه
 ؛ هقفأ عاستا ىرن كلذ نمو. « ىلعملا حدقلا كلذ ى هلو « هعابتأ نء نيفرحنملا وأ

 . هملع عونتو

 « هترثك عم لقألا ردقلا وه لب .« هبتك لكل الماك ءاصحإ ركذ ام سيلو
 ةئامعيرأ وحن هفيلاوت نم ىأ طخ ىدنع عمتجا 0 : لضفلا عفار وبأ هئبأ لاق دقلو

 . (1)« ةقرو فلأ نينامت وحن نم بيرق ىلع لمتشت دلجم

 : مزح نبال ىملعلا جاهمملا

 مواعلا 'ىف باوبأ ن م هلخد و بنك نم مزح نيإ فلل ام ةرلك ع ما ا

 . نيتبعش ىلإ بعشتي جابملا اذه نأو . هكلس ىملع جاهم هل ناك ةفاتختا

 ١ تايلقنلا ى هجابنم : ةيناثلاو . تايلقعلا ف هجاهنم : اههادحإ

 نمو نيفلاخما عم لدجءال ىدصت هنأل « هيلإ هجيتا دقف تايلقعلا ىف هجابْنم امأ
 « لقنلاب مزتلي ال“ مصتللا نآل . ىلقن ريغ ًايلقع اجاهبنم مزلي نأ دبال لدجلل ىدصتي .

 . لقعلا نم ساسأ ىلع هتشقانم نم ديالف

 : : ىقعلا هجاهتم

 ىمسيو « تايهدبلا لع هدنع هتيناسنإ ضتقع ناسنإلا نأ مزح نبا ررقي- "6
 نأليلدب « ميلعت ريغن م هملعت ةميلس سفن لك نآل © سفنلا ملع ملعلا نم عونلا كلذ

 ليلدب :. لكلا نم لقأ ءزجلا نأ تارهدبلا نم نأ ركذيف « أ نمؤيو اهكردي لفطلا
 ىهدبلا هملع نمو « رس ةيناث هتيطعأ اذإو « ةيناث بلط ةرمث لفطلا تيطعأ اذإ كلنأ

 اذإ ىب- ؛ ىكب هتدارإ رغب هتفقوأ اذإ كنإف « ناداضتملا نارمألا عمتجمال هنأ اضيأ

 هتقو ىف ًادحاو ًاناكم نامسجللا لغشي الأب هملع ًاضيأ كلذ نمو . دوعقلا ىلإ داع صلخت

 هعسيال هنأي نم املع هيف دعقي نأ ديري ىذلا ناكملا ىلع عزانتي هارت كنإف « دحاو
 . (6)5 هريغ عم ناكملا اذه

 ةيلقعلا تايهدبلاب سفنلا ٍلع نايب ىف لصفلا هباتك ةمدقم ى مزح نبا لسريسيو

 ْ . روكذملا باتكلا (1)
 ..ه ص ١ ج لصفلا « روكذملا باتنكلا ()



 د ها

 حيصني ال هنع ةبئاغلا روهألاب 7 نأ تايهدبلا نم هنأ ركمذيو «نانثا ابف ضلتال يل

 ريخخلا لثع ه ريخأف ناث هءاج 6 هنع بئاغ رمأب صخش ه ريخأ اذإف « ضراعتي نأ

 3 امبلك قدصي مل ةدحاو ةعقاو ىف لوألا نع لاثلا ريخ فلتخا نإو ©« هقدص

 نم لزعو « تومي نم تومو « دلوي نم ةدالو ملعيف « رابخألا ةعص ملي اذب.و

 < بكن نم ةبكنو « قافأ نم ةقافإو « ضرع نم ٍصضرمو دلو نم ةدالوو « لزع

 رابخأو « عئاقولا رابخنأ ملعي نأ عاطتسا هكاردإ ىثترا اذإ ىّحس « هنع ةبئاغلا دالبلاو

 هللا ىلص ىنلا نع لوقنملا نم قداصلا فو رعت نأ عاطتسا هلّمع .ريك اذإف « ءايبنألا

 . لقنلا ملعل ساسأ لقعلا ملع نأ قةحتي كللذبو « سو هيلع

 ًأطخ ... ناد «ناسنإ لك سفن ىف تايهدبلا هذه نأ كلذ دعب نم مزح نبا ررقيو >>

 ؤشام امنإ « تايهديلا هله ىف فالتخإلا هؤشنم سيل ةيلقعلا رومألا لوح ردفلا

 لإ اهدر بعصي حب 6 رثكتو تاءدقملا لوطت دقف « اهنع .ةيف نوفلتخم ام دعب

 ةيسالا تناك هماقرأ ت رك املك هنإف. ©« باسحلا كاذ لاثمو « تايهديلا هذه

 تلق املكو 4 ةي ريحا وأ ةيباسللا تالداعملا جيئاتن فاتخم كلذبو « أطللا ةنظم

 : هنع هللا ىضر كلذ ىف لوقيو « أطخلا ٠ نع دعيأ جئاتنلا تناك ماقرألا

 حصيال و«( تايهديلا ىأ ) تامدقأا هذه نم الإ ةتبلأ لالدتسالا ىلإ لييس الد

 1 حيحص وهف ةحصلاب تامدقملا هذه نم ةمدقم هل تدبش اه « الإ درلاب الإ ءى

 برقزم نوكي دق اهإ عوجرلا ذأ الإ « طقم لعاب وهف ةحصلاب دبشي م امو ني

 « مهفلل نكمأو . سفن لك ىق :رهظأ وهف برق نم ناك امف ' « .دعب نم نودي بقو

 طلغلا كلذ ىف عقي ىح لالدتسالا ىف لمعلا بعض ةروكذلملا تامدقملا تدعي املكو

 نم ةمدقم ىلإ عجري ام نأ ىف حدقي امث كلذ سيلو « زييعلاو مهفلا ئوتقلا مهفلل الإ

 ءاهعمج لبس دادعألا تلق املكف ؛.دادعألا لثم .اذهو ....قح انركذ ىلا تامدقملا

 ىح « كلذ بعص اهعمج:ق لمعلا ريكو دادعألا ترثك اذإ يج « طلغ اهف عقي مو

 الو . قح وهف دعب وأ كاذ دعب نم برق ام لكو « ديجملا بساحلا أطخلا ىف عقي

 . )١( « ىرخأ ةمدقم ان ركذ امم ةمدقم ضراعت الو «.كاذ نم ءىش ىف لضافت

 ىلإ عجرت لقعلا اياضق لك نأ عم جئاتبلا ىف أطنلا أشنم مزح نبا نيبي كلذبو

 :)١( لصفلا +١ 0ص .
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 ىف هعقوتو هلضتف ركفلا ىرتعت ةفآ ثالذ نوكيف « ةنيعم ةركفل بصعتلا وأ ةوبشلا

 ةفآلا نوكت دقف « تايهدبلا هذه ىلإ عوجسرلا نع ذئدنع لضي هنإف « أطلللا

 هذه نأ ُْق حتيجص زيوع وذ كلشيالو» : كلذ ق لوقيو «تامدقملا هذه ضعب ركنيف « ةيوق

 ةمص دعب اهيف كلشي امتإو « اهف ءارتما ال ةحيحص اهلك ('زّمعلا تايهدب ىأ ) ءايشألا

 « ةدسافلا ءارالا ضعب ىلإ لام وأ « هزييمت دسفو ةفآ هلقع تلخد نم ام هملع

 ناجيه هب نم ىلع ةلخادلا ةفالاك « هزييمت ىلع تلخد ةفآ ًاضيأ كلذ ناكف

 .6 ساوحلا ىلع ةلخادلا تافآلا رئاسكو ؛ ًارم لسعلا دجيف « ةرفصلا

 َّق هللا ةئس نيسو 4 كدئاقعلا ةسأارد 2 لمعلا هجءأمم ىلع مزح نبا ريسو

 ءارقتسالا ىل اع كدمتحعا نسلا ةذله 0 ُْق ناكو « تاداعلا قراوخو 4 تانئاكلا

 فب , ناك ىذلا قرادللا ذبل ةلاس رأا تتيت * اذإ 3 4 مهول ن 00 لوس اع ىدحتي

 . اهعيشبو ةلأس رأ هده ماكحأ هب فرعتيى دلا ىلقنلا جاهممال رايتعالا ناك 4 ىدحتي

 : ةيقلخلاو ةيسفنلا هتساردك

 ق ةيسفنلا ةساردلا تحضو دقو « ةيقلخو ةيسفن تاسارد مزح نبال #95
 . (١)ةماخلا قوط باتك

 نم ودبي امف اهتك ىلا سوففنلا ةاوادم هتلاسر ىف ةيقلدلا هتسارد تحضوو

 . اماعوضوم ىلإ ةراشإلاب أدبنلو . اهعيبر ىف ال « هتايح فيرخ ىف اهتاعوضوم

 نيرمأ ىلع دمتعا ةلاسرلا هذه ىف

 ٠ اهرر 9 ىلا ةيهديبلا تامدقملا ىلإ 0 رس ىذلا 9 ءارقتسالا ل امهدحأ

 مع بويعلا هلم ءاود نوكي ا نكم : امو 4 مهقالخأ 2 عا مهتباصأ ن ره ابنويع

 ) هعبتتو هس ارد
 ٠

 عجري نأ هعيطتسيال نم ىلع ناك كلذلو « ناسنإ لكل رودقع ءارقتشالا سيلو

 ) )1١ص سوفنلا ةاوادم 55
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 ةقرعم لهج- نم ؛ : اذ ىف لوقيو ةيوامسلا لئاسرلا ىلإ لئاذرلاو لئاضفلاب هملع ىف
 . ىلع ىوتحم هنإف © ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا هرمأ ام ىلع دمتعلف لئاضفلا

 3 « لئاضفلا ميمج

 ىلا ةيفسافلا تاساردلا وه سوفنلا ةاوادم ةلاسر هيلع تدمتعاىذلا قائلا رمألا
 وأ « ةيلقعلا تايهدبلا ىلإ عوج.رلا اهساسأ ناك ىلاو نانويلا ةفسالف نع ت رثأ
 « هسفن ءارقتسا ىلع دمجعا امك « هريغ ءارقتسا ىلع دمتعي وهف ؛ عبتتااو ءارقتسالا

 تايهديبلا لصأ ىلإ 5 اوعجر ىلا تامدقملا ىف ةفسالفلا .اهملإ لصو ىلا جئاتنلا ىل اعو

 لك اب عفتني ى رشبلا لقعلل اكلم اهسالس توبث دعب ريصت جئاتنلا هذه نإف « ىلوألا

 . اهدجو نم

 نأ ةيرظن ررقي وهف « حضاو نانويلا ةفسالف ءارآ ىلع ةلاسرلا ىق هدامعا نإو
 ةليضفلا 02 كلذ ق لوشيو 4 ولدس رأ ةيرظن ىو نيتليذر نيب طسو ةليصفلا

 . )١( ( امبيب 5 ةليضفلاو موملم نيف رطلا الكف ؛ طيرفتلاو طارفإلا نيب طسو

 ريو( ةعبر 31 لت !ضعلا لوصأ نأ ىلإ ١ اهم ىهنا ىو 3 نوطالفأ تاءارقتسا نم سبتشيو

 ءاخسلاو ةعاجرشلاو ةفرعمألا ىه ةليضفلا ؛ نأ ىريوهف ؛( هئارقتسال ًاعبت رييغتلا سفعي ابنف

 « ةلادعلا ُّق ةلدئاد امنأ زرشقيو « ءاذمسلا اها عضوو ع ةفعلا كرت هآرنو علدعلاو

 . « دوجلاو ةلادعلا نم ناعون ةثامألاو ةفعلاو و كلذ ىف لوقف

 اهككح ىلإ راشأ لب « هتسارد ىف لقنلاب ةتباثلا ةيمالسإلا قالخألا كري و

 ناكام ًاريثك « اهم ماق ىلا تاءارقتسالاو « ةينانويلا تايرظنلا نم ةدمتسم ةراشإ

 وعدي وهو . ىوبت ,ثيدح- وأ ىنآرق صنب اهفدريو « ةيفسلفلا تايرظنلا ركذي
 : كلذ ىف لوقيو « ةعفانلا ةيلقعلا تامولعملاب ةيمالسإلا قئاقحللا معد ىلإ ًائاد

 لعل اذ كلبعو « ةفآ لك .نم ةيفصتو ةدوج- لقعلا ديزي ةعفانلا مولعلا ثشك و

 نم مكحأ ناكل لقعلا ىلع هبحاص هصاغ ول ام ردملا ىلع ص 7 نمو « فيعضلا

 . (0) «ىسرافلا رهمجرزيو « ىتيثألا نوطالفأو « ىرصبلا نسحلا
 وه نم نيبيو « هاري امك رشلاو ريخال ىلخلا سايقملا نيبي ةلاسرلا ى هنإو

 هلثم هيلإ ىهذي امم ةيفسلفلا هتسارد نم ىهنيو «ةقثلاب اريدج سيل نمو؛«ةقثلاب ريدج

 )١( *4؟ص سوفنلا ةاوادم .
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 تاهو

 ءاهدادلآ نيب ةقثلا رشنو« .اهبيامح هيفو ةعاجلل هنم دبال نيدلا نأ ىلإ مالسإلا ءاملع نم

 آملسم ناكولو « اهم ريدج ريغ هريغو « ةقثلاب ريدج مالسإلا ريغي ولو نيدنملا نأو

 1 0 : كلذ ىف هنع هللا ىضر لوقيو

 رهظأ نإو :ء فخيتسملاب قثت الو « كانيد ريغ ىلع ناك ولو « نيدتملاب قثو

 ٠ « هيلع قفشت ءىبث ىلع هنمأت الف « ىلاعت هللا تامرحب فختسا نمو « كنيد ىلع هنأ

 د امفام لك حضوت مل تناك .نإو ةلاسرلا حمالم ىلإ ريشت ةحمال تارظن هذه

 ش | : ةمامحلا قوط

 تناك اذإو « ةيحخاو فالإلاو ةقادصلا ىف ةيسفن ةسارد ةلاسرلا هذه م7

 «سوفنلاهب جلاعي ابط هبراجت نوكتل هتايحح فيرخش قف تيتك دق سوفنلا ةاوادم ةلاسر

 ىأ « هرمع عيبر رخخآ ىف وهو « تبتك دق اهنارابع لدت انك ةمامحلا قوط ةلاسرف

 اهفذن . بابشلا ريكاوب ىف نكي مل اهتك امدنع هنأ ىلع لدت اهثداوحف « هباش رخآ

 . هل صواخلاو ملعال خرفتلا ىلإ ىهتنا ىح « هتايح رابخأ انفو «ةريثك براجي

 لعو « ءارقتسالا نم دمتسملا ىسفنلا ليلحتلا ىلع ةلاسرلا هذه تدمتغأ دقو'

 دمتسملا ليلحتلاودبيو . سفنلا ملع .اهامس ىلا ىلوألا تايهدبلاىلإ ىهنت ىلا تامدقملا

 دق » هفيرعت ىف لوقي وهف بحلا هفيرعت ىف ةينيدلا قئاقحللا نءو « ءارقتسالا نم

 لاصتا هنأ هيلإ بهذأ ىذلاو « اولاطأو اولاق و ( بحلا ىأ ) هتيهام ىف سانلا فلتخا

 اهاوقةبسانمليسىلع«. عيفرلا اهرصنع لصأ ىف ةقيلدللا هذهىف ةموقملا سفنلا ءا زجأ ناب

 ى نيابتلاو جزاقلا رس نأ انملع دقو « اميكرت ةئيه ىف امبواجيو « ىولعلا اهملاع رقم

 « نكاس هلثم ىلإ لثملاو:هلكش عبتي امتإ لكشلاو «لاصفنالا ولاصتالا وهامتإ تاقوللا

 دادنألا ىف ةقفاوملاو « دادضألا فى رفانتلاو « دهاش رشأتو « سوسحم لمع ةسناجمللو

 . داعصلا رهوجلا رهوجبو © فيفللا اصلا اهملاعو سفنلاب فيكف « اننيب دوجوف

 هللاو « اهبلإ نكسيف « ناسنإلا فرصت لصأ ىف ةرطفلاب مولعم كلذ لك . . لدتعملا

 نكسيل اهجوز اهنم قلخو' « ةدحاو سفن نم مكقلخ ىذلا وه ٠ :لوقي لجو زع

 . هنم امنأ نوكسلا ةلع لعجف « اهيلإ

 'ةلكاشم امهذبوالإ ناباحتي نينثا دجنال كنأ كلذ ىلع للدلا نمو :٠ ًاضيأ لوقيو

 تداز هابشألا تنرثك املكو «لقذإو « اذه نم دبال « ةيعيبطلا تافصلا ىف قافتاو



 0 ال

 هيلع هللا ىلص لوسزلا لوقو « ًانايع هارت اذه رظناف : ةدوملا تدكأتو « ةسناحملا

 ع فاتسا اهم رفانت امو « فلتئا ابنم فراعت ام ةدنجم دونج- حاورألا  هدكؤي سو

 نيح طارق منغأ ام اذ . « فراعتت نينمؤملا حاورأ » نيحلاصلا دحأ نع ىورو .
 الإ ىنبحأ امو : لاقف « كاذ هل لرقف « هبحم ناصقنلا لهأ نم لجر هل فصو
 . « هقالحنأ ضعب ىف هتقفاو دقو

 ىلع دمتعي مث « ةينيدلا صوصنلاب اهديؤيو « ةفسلفلا لع دمتعي هارن اذكهو
 « عئاقولا هذه لاحو « اهآر ىباا عئاقولا درسب « ةلاسرلا ءازجأ لك ف ءارقتسالا

 لوقيو عمس ام ىلع ال ىأر ام ىلع دمتعي وهف « سفنلا راوغأ ىلإ اهنم لصي ىح
 وأ « تيأر ام ىلع راصتقالا دح دنع فوقولا اذه ىباتك ق تمزتلا » : كلذ ىف
 ريغ مهليسف 6 نيمدقتملاو بارعألا رابخأ نم ىعدو 3 تاقثلا لقنب ىدنع حص

 ىلتأ الو « ىاوس ةيطم ىطتمأ نأ ىبهذم امو « مهنع رابخألا ترثك دقو « انليبس

 : 0 راحتسم ىل

 000 قافتالاو ةيسفنلا ةلكشملا  املوأ : نارهأ هضاسأ بحللا نأ ررقيو

 ةروصللا مالم هلأ ددجم ىذلا لوألا باجعإلا نِإف « ةروصأا ثيحب نم امهناثو

 الو هريغي بجععي ال 6 هدنع لامجلل ًاسايقم نوكي ىذلا وهف « اهاضري ىلا

 . هاوس هرشتسي

 ركذيو ء.با بتارم نيبيف ةلاسرلا هذه ىف لسرتسي مزح. نبا نإو - 4
 ةبارقلا وأ لمعلا ناقتإ وأ « ىوقتلا لجأل بحيف « لجو زع هللا ىف ةبحما هالعأ نأ
 «ةفرعملاو بحاصتلا ةبحم انهو « ةقادصلاو « ةفلألا ةيحم كلذ ىلي مث « ىلاعت هلل ةعاط

 . سوفنلا لاصتا الإ ا ببس ال ىلا ىشعلا ةبحم اذه دعب نم مث

 نأ نيبيفء«ةوهشلل بحلاو « ىحورلا ىنعملل بخلا نيب قرفلا نيبي رخخآ باب فو
 نم مسقي ام امأو » . ةيسفنلا ةلكاشملا هببس.نوكي ىذلا وه ىحورلا ىنهملل بحلا
 زواجيال ىذلا ةروصلا فارطتساو ٠ ىدسحلا ناسحتسالا ضارغأسفعبل ةلهو لوأ

 . )١( « ةقيقحلا ىلع اهانعمو ةوبشلا رس اذهف « ناولألا

 ..5*0 6 4 «ا8» ص ةمامطا قوط(١)



 ا ما "/لغاال

 ددعتي دقف ىدسجلا بحلا امأ « دحاول الإ نوكي ال ىحورلا بحلا نأ ركذيو

 . رثكيو
 « قسافلاو ءاسنلا نه حاصلا نايبو « ةفعلاب قشعلا طابترال القتسم ًاياب دقعي هنأو

 تطبضاذإ ىلا ىه ءاسنلا نم ةفاصلاو : اذه ىف لوقيو ؛ًاقيع ًاقيقد اليلحن كلذ لاحنو
 مل تطبض اذإ ىللا ىه ةدسافلاو : تكسمأ حئارلا امنع تعطق اذإو « تطبضنا

 . ( طبضنت

 ًاعم لامجلاو قمعلاب مستت ىبلا ةلاسرلا هذه ىف ملع نم هعدوأ ام لك ىف وهو

 ديري ام ىلإ هيدبمو « ليلحتلاو ةساردلا ىف ىكي هنكلو « صقأن وه لب « لماك

 . لقنلا ةسارد قف هجاهنم ىلإ كلذ دعب هجتنلو « هرظن ىف

 لوقنملا ةسارد ى هجاهنم

 ؛مكحلا اهلع ماق ىلا ةلعلا فيرعتي اهليلعتلواحنالو « اهليوأت لواحم الف « اهظافلأ
 ىلا ةيمالسإلا تاعوضوملا لك ىف ظافلألا رهاوظب ذخألا قبطيو « ابلع سايقلاو
 . ههقف ىلإ ثالذ دعب هجعتنو «هقفلا ريغ ىف هئارآل الوأ ضرعنلو « صوصن اهف تدرو

 : ةديقعلل ةبسنلاب

 : ةساردلا نم ناتيحان ةديقعلل 7 ام”"”ب»

 . ةيوبنلا لئاسرلا تابثإو « ةيهولألا تابثإ  امههادحإ

 . دئاقع نم ةنسلاو نآرقلا ظافلأ هيلع لدت ام  ةيناثلاو

 ىهناو « عبتتلاو ءارقتسالا ىلعو « ىلوألا تايهدبلا ىلع دمتعا ىلوألا ةيحانلانف
 تازجعملاو ةيوبنلا لئاسرلاب نامإلاو « دحأ دحساو هلإب نامإلا ىلإ ةساردلا هذه نم
 . . ىلاعتو هناحبس هللا نع ملكتي ام ىدحتي نم نأ تبثب ام ىدحتلا نأ تابثإو

 لوسرلا اه ءاج ىلا صوصنلا ىه طقف ةجحلا تحببصأ ةلاسرلا تتبث اذإ ىبح
 نقيتسا « . ىوتسا شرعلا ىلع نمخرلا ) : ىلاعت هلوق أرق اذإف . اهرهاوظب ليشأي
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 . ليوأتلل ةلواحم رغ نم هتاذي قلي «ءاوتساو ًاشرع هل نأ

 « هصوصن رهاوظب مركلاا نآرقلا اهم ءاجن ىبلا تابيغملا لك هدنع تعبث اذهلو

 ءاوس ةنسلا اهم تءاج- ىلا تابيغملا لك هدنع تتبئو « رهاوظلا ريغ ىلإ دصقيالو

 نمؤي وهف تاقثلا قيرطب اهتنياور تتبث داحلا رابخأ تناك مأ ةرتاوتم ةنسلا تناكأ
 . ظوفحملا حوللاو نازملاو باسحلاو باتككلاو « طارصلاو ةكئالملاب

 : ةينادحح ولا ةيسنلاب

 ص وصنلا دب تءاح ىذلا وحلا ىلع ىلاعت هللا ةينادح وي مرح نبا نمؤي مس يا

 : بعش ثالث ىصوصنلا نم دافتسي ا هدنع ةينادحولاو «ةيوبنلا صوصنلاو ةينآرقلا

 « هدابع نمدحأب هيلإ هبرقتيالو :لاعت هللا ريغ دبعي الف « دوبعملا ةدحو : اهالوأ

 (« حيرض الو : رجحالو رشب ديعيالف : ىلاعت هللا الإ دوبعه الو« ةدابع برقتلا نآل

 . دوجولا قى ناك نئاك الو
: 

 « دوجولا قام لكل قاانللا وه ىلاعتو هناحرس هللاق « قلاخلا ةينادحو : ةيناثلاو

 لاعفألا نم العف قام هنأ ىعدي نأ دحأل سيلف هاوس قلاخ الف ٠ دوجولاو نمو

 .صوصنلا تدرو 3 ءىش لك قلاخ هللاق ءايشألا نم ًائيش وأ

 : رايتخخالاو ربجلا

 _ ضرعتلا ىلإ : هسفن لاعفأ ناسنإلا قاخيف مالكلا ىلإ اذه ىف لوقا هرج نكلو تالا

 ةدارإ اهبف ناسنوال سيلو « هللا قام لاعفآلا نأ :لاق نإف « رايتخالاو ريجلا ةلأسمل

 ىف اكيرش هل نأ لاق هسفن لاعفأ قلخع هنأ لاق نإو « فيلكتلا طوقس ىلإ تاذ هرج

 ةعاطتسالا هيف هللا قلخ ديعلا نأب لوقلا ىلإ رمألا كالذ نم ىهتنيو ٠. لاعفألا قاخ

 هرايتحناو هتعاطتسا قوف هللو « لعفي ام راتخمو «لعفي نأ عيطتسي وهف « رايتخالاو

 نإ هتياده نوكت ثالذبو هقيرط نع عئاوملا ليزي ىلاعتو هنا, سوهف « ةرهاقلا هتردق

 نوكي ثاذبو « رشلا دارأ ,نإ هتياوغ قيرط نع عناوملا ليزيو «. ريخلا ديري ناك

 . (بانأ نم هيلإىدهيو « ءاشي نم لضي هللا نإ لق ( :  ىلاعت هلوق ىقحتيمو « ارش
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 : ةهباشملاو « تافصلا ةينادحو : ةثلاثلاو

 هتاذ ىف كليرش هل سيل ىلاعت هللا نأ تاذلا وأ تافصلا ةينادحوي دصتي  !او»
 8 ًاددعتم سيلو « هتافص الو

 جعيمسلا وهو ءىش هلث# سبل ) : + ثداوحلا ن٠ ءىش هبسشي ال ىلاعت هللا نأو

 . ( ريصبلا

 ةدراولا سصوصتلاب ًاديقتما ةيلقعلا قطألا لعدن ةلأمسملا هذه ف مزح نبا نإو

 2 ا ا ا 2 ام ذخألا ع ياو .نآرقلا ىف ةزوكذملا فاصوألا

 « عيمسلاو « مكحلاو « ملعلاو « ريدقلاو « رداقلا مماب هسفن ىمس ىلاعت :هللاخ

 ىلا ىسللا ءاالا نم كالذ ريغ و 4 مويقلا ىلاو 4 ديرملاو 3 ريصبلاو

 .لوقيو « ءاعأ ىه لبا يلاعت هلل ٍتافص كالذ ىمسي الو ؛ ٍمركا نآرقلا ٠ ف تءاج

 للص ىنلا نع ظفحالو ع ةفصلا فل ىلعالو تافصلا ظفل لعلزملا همالك ق صني

 نم دحأ نع طق كالذ ءاج- الو معن ©« تاقص وأ ةفص ىلاعت هلل نأب ملسو هيلع هللا

 6 نيعباتلا رايخ نم دحأ نع الو 4 مع هللا ىضر ةياحصلا

 ىقييو ) : : .لثمو ( مهيديأ قوف هللا كب ) لثم هدم بسن ةضوملا 'ظافلألا ةبسنلابو

 نأ الو 4 اهناذ فرعتال ادي هلل نأ امق لوقيال ( مارك الاو لاللولا وذ كبر هجو

 لدي رهاظلا ىري ال ظافلألا رهاوظب هذحخأ عد هنإ لب 3 همم فح فرعت ال اهج.و هلل

 ..تاذلا ريغ هجءولاب داري ال هنأ برعلا بيلاسأب هملعو هقوذب ىري لب ؛ كالذ ىلع

 ىو « مهيديأ قوف هللا :هلوقب ( مهيديأ قوف هللا دي) : ىلاعت هلو5 ىق ديلا رسفي ثتالذك

 هلوق قو « ءاشي فيك قفني هللا .« ( ءاشي فيك ق فني ناتطوسبم هادي لب ) :هلوق

 . ءاوتسالا رسفي كللذكو « انلمع امم (انيديأ .تلمع امم )

 . ًاذحأ هريتحي لب 6 اليوأت كالذ ربتعي ال هنكلو 2 نيلوؤملا ثااسع كثالس هارثو

 . ظافلألا رذاوظ تالالد نم ةرورمملا تازاجملاو « ةيزاجملا ظافتالا تالولدع

 ةمن نأي مكغالو « ةيلعلا تاذلا ءاممأ ق هب نم ال هنأ ىلإ مزح نبا ىهني كاذبو

 ماد مو ىلاعت وق لثم  روسلا 2 أدبت ىلا ثورحلا ُْف الإ نآرقلا ىف تاب ثم
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 . هرخآ ىلإ ( دلبلا اذهب لح تنأو « دلبلا اذه مسقأ الو )و ( اهاحضو

 : اهريغو ةسايسلا ق هل ءارآ

 نإو ةسايسلا نضح شن دقو « ةسايسلا نوكش ىف ملكتي مزح نباو - 4

 نأش ىفو «ةفيلخلا راتخم فيكو « ةفالفلا ىف ملكتي وهف « ةديقعلاب قلعتي ناك
 006 ةيساينسلا قرفلا نيب تعين ىلا ةلأسملا كللت « ةريبكلا بكت ر م

 نأ مهللع ب بجي 4 نيملسملا ىلع صضرف ةفيلحت ةماقإ نأ ررقي ةفالخلل ةبسنلابو

 . نيملسملا نيب ةمامإلادوجو ةرورضل ةتبثملا صوصنلا دورول ًاعيمج اومتأ الإو هوميقي

 « ًايشرق مامإلا نوكي نأب كلذو ءاهطورشتققحت اذإالإ دقعنتال ةءامإلانأ ىريو

 زايتخا ىلإ اوهنأ ةدعاس ىبب ةفيقس ىف اوعمتجا ال ةباحصلا نآلو «كلذب صنلا دورول

 ىلإ وهنا مهنكلو ةفيلخ مهنيب نم نوكي نأ راصنألا حرتقا نأ دعي شيرق نم ةفيلخلا
 . ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نم هتبحص ماقملو « ىشرق هنأل ركب ىنأ ةفالخ ىلع عامجإلا

 حلفي نل ) : مسوهيلعهللاىبصىننلا لوقل القاع الجءر نوكي نأ  ىفاثلا طرشلا»و
 ( ةأرما مهرمأ اولو موق

 ىف همزاي ام ًالاع نوكي نأو « هتنامأ المحتم رمألل مدقتي نأ  ثلاثلا طرشلاو
 هنا ىضر كاذ ىف لوقيو «داسفلل نلعم ريغ« حالصلا هلاح رهاظ نوكي نأو « مكحلا

 انلعم وأ ءايشألا نم ءىش فولو « لجءو زغ هللا ىقتي ال نم مدق نم نإ » : هنع

 ف ًاثيش ىردي ال نم وأ « هللا رمأ ذفني ال ن نم وأ « نومأم رغ ضرألا ىف داسفلا .

 المعلمعنم ) : ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقو « ناودعلاو مثلا ىلع ناعأ دقف « هتيد
 <« فيعض كنإ رذ ابأ اي ) : مالسلاو ةالصلا هبلع:لاقو ( در وهف انرمأ هيلع سيل

 يضموحل هيلع ىذلا ناك .ناف » : ىلاعت لاقو (متي لام نيلوتالو« نينثا لعن رمؤت ال

 نيديهش اودهشتساو « لدعلاب هيلو لاميلف ره لع نأ عيطتسي ال وأ افيعضوأ

 ََّش نأ ءادهشلاا نم نوضرت نمم ناتأرماو لجرف نياجر انوكي مل نإ مكلاجر

 نمو فيعضلاو هيفسلا نأ كلذب حضتا « ةيآلا. « ئرخألا امهادحإ ركذتف امهادحإ
 . نيملسملل آيلو نوكي نأ زوجت الف : ىلو ن نم هل دي ال ءىش ىلع ردقيال

 قارولا كلملا فرعي ال مالسإلاف ةيئارو نوكتال ةفالخلا نأ ررقي مز .نباو
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 ثر اوتلا زوجي ال هنأ ىف نيملسملا نم دحأ نكي فالخخ ال ٠ : هنع هللا ىضر لوقيو

 اوزاجأ مهنإف (ضفاورلا اشاحإ غلبي مل نأ زوخنال ابنأ قالو « ةمامإلا ىق ئىأ « اف

 . ع ةأرمال زوجت ال اهلأ ىف دحأ نيب فالح الو 2 نيرمألا الك

 ؟ مزح نب كنع :طورشكلا هذه قوتست ىلا ةمامإلا دقعت فيك نكلو

 000 : ةثالث هوجو دحأب مث اهنأ مزح نبا ىري

 ًامامإ راتخم دحا وىلإ هتافو. لبق. مامإلا دهعي نأ اهعصأو هرظن ىف اهلضفأو : اههوأ
 لعف امكو ( رلسو هيلع هللا بص هللا لوسر لعف اه م : كالذ ٌْى لوقيو ع هدعي ن“

 « زيزملا دبع نب رمعل ةبسنلاب كلما دبع نب نايلس لعف اكو « رمعل ةبسنلاب ركب وبأ
 دهعلا نوكي نأ طرتشي هنأ  ةلثمألا هذه نم ىرنو « هراتخم ىذلا وه هجولا اذهو
 . ٌةرثآلاو ةبارقلل ال « نيدللو نيملسملا ةحلصا ًايوحصم

 ' ةعببلا لعب الإ رايتخالا ميالو 3 ةيجناو ةفاعلا ةعيبلاف « ةعيبلا ب وجو منعال ديعلاو

 ردابي نأ دهعنككي مل اذإ مزح نبا دنع ةمامإلا دقع هجوأ نم : ىناثلا هجولاو
 رمألا ناك امك هعابتا ضرتفي هنإف عزانمالو « ,هسفن ىلإ وعديف ةمامإلل قحتسم لجر
 ش . ههجءو هللا مركو هنع هللا ىضر ىلعل ةبسنلاب

 ءحيبش واب هنلإ كهحت .لجرل ةقيلخلا رايتخا ى لأ ةفيلخلا لعج هنأ : ثلانلا هجولاو

 رمألا كرت دقف 4 رمح مامإلا لعف ام 62 ًادحاو مهيب نم نوحش ري تاقث لاجل وأ

 لوقيو . ضار منع وهو و ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قوت لاجر ةتسل هدعب نم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثباثال لايل ثالث نم رثكأ رايتخالا ى.ددرلا زوجن الو
 نم رك اوعمتج مل .نيماسيملا نآلو 3 ماهإ ريغ نم نيتليل تايبلا نعىهنلا نم .ماسو

 ْش . « لحن ال لطاب كلذ ىلع.ةدايزلاو « كلذ

 لدعلا لدأ هيلع عممجأ ام ًاعبتماأي رهاظ ناك كلذ لك ىف مزح نبا نأ ظحاليو
 « ىلع 3 « ناهع م ءا رمح مج © ركب .ىلأ ةعيب ىلع اوعمجا مهف ؟ نيملسملا نم

 ضتقني الو « نيماسملا نم لدعلا لهأ عامجإ قيرطب ثالثلا قرطلا تءاج كلذبو
 . ىغبلا لهأ جور عامجإلا
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 : ةريبكلا بكترم ىف هيأر
 ؛ ءادتبا جراودللا نيب همكحو ةريبكلا بكتزرم ىف مالكلا ةركف تأشن ل ل08

 بكترم نإ :اولاقف « ةعامجلاو ةئسلا لهأ ميضراعو ؛ ةريبكلا بكترماورفك دقف
 « هتمحرب هللا هدمختي وأ بوتي نأالإ بكترا ام بسام هنكلو« رفاكب سيل ةريبكلا

 : اولاق ةلزيعملاو , ةعاط رفكلا عم عفنيال امك بنذ ناعيإلا عم رضيال : اولاق ةئجرملاو
 . بوتي نأ الإ رانلا ىق دلخمو «رفاكلاو نمؤملا نيب ةلزعع ىق هنإ

 ىلاعت هللا نإف « يكترا امع ًاحوصن ةبوت هيرل بات. نمل وقيف فتلا ضعب : هللا نإف « بكت ًاسسوصن ةبوت هيرل بات. نمءل وقف « ليصفتلا ضعبلصفي
 نإف « هرئابك ىلع هتانسح تحج نإف بئات ريغ تاه ن نمو هاعيمج بوثذلا رفتي

 هتانسح توتسا ع نمو « راثلا لخديالو ةندلسا لهأ نم وهو © طقست هتائيسو هرث

 نولخدي مث 3 راثلا نولخدي الو ةفقو لو فارعألا لهأ ءالؤهف هتاثيسو هرئاك عم

 مهل حجر ام ردقب نوزاجم ءالؤهف « هتانسحم هتائيسو هرئابك تحجر نمو ؛ ةنجلا

 -اهنم كوجردع 6 راثلا ىف ةنس فلأ نيسمحن ءاقب ىلإ ةدحاو ةحفل نمف بونذ نم

 1 )١( « تانسح- نم لصف ام ةنجلا ىلإ

 تاليصفت ىف لخدي مث «ةريبك ناك ولو بنذلا بكترم رفكيال اذه ىف هارنو

 « همزتلا ىذلا ىلقنلا هجاهنم ىف ايقطنم ناك كلذبو «٠ صوصنلا رهاوظ نم اهذخأب
 . ههقفل لقتنت نأ انل نآدقو

 ظ : ههقف
 قبط دقو . هرهاظب ذخألا وه لوقنملا هقف ف مزح نبا جاهم نإ انلق م”

 نوعش نم كلذ ريغو ىلاعتو هناحبس هللا تافصو « ةسايسلا ىف همالك ىف كلذ

 امف « ثالذ تبث اذإف « ةيهولألاو ةلاسرلا تايثإ ىف الإ لقعلا ىلع دمتعي و « ةديقعلا

 . اهوحنو ماكحألا للع نع حن ريغ نم هرهاوظب ذخأآلاو لوقملا ىوس ثالذ ءارو

 وهف رمألا اذه ى ساسألا ود لب « حوضولا لك ههقف ى حضاو كالذ نإو

 الو ةنسلاو باتكلا نم صوصنلا ىلع الإ ةيهقف ماكحلأ نم طينتسي ايف دمتعي ال

 )١( ص 4 ج لصفلا 456 .
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 سيلف « اهرهاوظ ءاروو « صوصنلا ءارو ًاقلطم لاجم لقعال سيلو « اهزواجتي
 هنكح ىلع صوصنم ريغ رمأ قادإ وه ىنلا سايقلاب ال « ًاقلطم ىأ رلاب داهجا هدنع
 © صنلاب الالدتسا نوكي داكي هب لالدتسالاو « همكحا ىلع صوصنم رخخآ رمأي

 .. هيلإ ىدؤي امم ءىشلا ىلع مكحلا ىه ىلا عئارذلابالو « ةحلصملاب الو

 : ىأرلاب داهتجالل هلاطبإ
 جارختسا ىف داهتجالا حصيال هنأ ىري مزح نبا نأ نيبتي قايسلا اذبمو 117

 ءالوأ نحن اهو « اضيأ صوصنلا رهاوظب ثا لع لدتسيو « ىأرلاب يهل ماكسأل

 : هتلدأل ًاصخلم قوست

 .« ءىش نم باتكلا ىف انطرف ام ٠ : هلوقب لداتسي وهف : نآرقلا نه لوألا ليلدلا

 ف معزات نإف مكنم رمألا ىلوأو لوسرلا ارعيطأو هل اوعيطأ اونمآ نيذلا اسأ ايو
 . «رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا لإ هوذرف ءىش

 عامجإلاو « ةنسلاو باتكلا ىهو ةيعرشلا رداصملل رصح ممركلا صنلا اذه ىف
 . هيف عازن ال ىذلا

 . نأ ىوري وهف « اهم صوصن رهاوظب دمتسي وهو : ةنسلا نم وهو ىناثلا ليلدلا
 .ملعلا عزتي نكلو « لاجءرلا رودص نم ملعلا عزتي الو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص .ىننلا
 .« اواضأو واضفىأرلاب اوتفأف « الاهجم ءاسؤر سانلا ذْحنا ملاع قبي مل اذإف ءاملعلا تومب

 .:. ؟يكنيد ىف مكيأر اومهلا» : رمح لوق ىوربف : ةباحصلا لارقأ نم ثلاثلا ليلدلاو .

 لجو نع هللا. نأل ابيصم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ىأرلا ناكامنإ» : هلوقو

 ىو رف ةباحصلا نع ةياورلا ىف لسريسيو « فلكتلاو نظلا انم وه امنإو « هيري ناك

 . ههج-و هللا مرك ىلعو ء سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفيلخ. ركب ىأ نع كلذ لثم

 روهمجلا هب لدتسا ام ىلإ هزواجتي لب « هيأر ةحصب هلالدتسا ىف ىتكي الو

 .لحخألا ىلع لدي ام-«راصبألا ىلوأ اي اوريتعاف » : . ىلاعت هلوق ىف دج الف 2« هضقنيف

 . .ثيدح ةحص ركنيو :. ةعقاولا ثداوحلاب رابتعالا ىلع لدي ام اهف ىلب « نيدلا ىف ىأر لاي
 ىف ًاصن دجم مل اذإ هيأرب دهني هنأ سو هيلع هللا ىلص ىبلل هيف ركذ ىذلا لبج نب ذاعم
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 ىذلا ءاضقلا باتك ةححص ركنيو : سو هيلع ٠ هللا ىلص هللا لوسرل ءاضقالو « ناتكلا

 هابشألا سايقب هل نءأ هيف ىذلا ىرعشألا ىسو« ىلأ ىلإ هنع هللا ىضر رمع هلسرأ

 . لاثمألاب لاثمألاو هابشألاب

 ثيدح نء هركنأ امو « ظافلألا رهاوظب ذخأ ةلالدتساو هتشقانم لكو # م

 . هراكنإل غامال هتحص تقبل

 اوكرتي مل زئاج ىأرلا نأ اولاق نيذلا نإ لوقتف « ةلدأ نم هقاس ايف ر ظنن نأ ى

 وأ سايقلا الإ سيل ءاهقفلا هزاجأ ىذلا ىأرلا نإف . هديقي ديق. ريغ نم أطرف 3 رمألا

 درلا الإ امبم لخخألا ىف سيلو © نيرمألا نيذه ىلإ عجرت ىأ رلا باوبأ لكو : ةحلصملا

 فالعللا دنع ىلاعت هللا رمأ دقو ٠ سو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ

 صن ىلع جورخ الف « ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ عوجسرلاب

 ..ىأرلاب. ذخأ اذإ مهركلا نآرقلا

 هنأ « مسو هيلع هللا لص هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ درلا ىأ سايقلا الذ هحوو

 م. ركلا نآرقلا ف نيعم صن ىلإ در وهف « اهرئاظن ىف صنلا هب ءاجن امم ةلأسملا ىف مكحلا

 لالدجسالاو صوصتلا مهف قب رطوهو « امهنم دحاو ىلع اجورخب سيلوو « ةنسلاو

 . هنع هللا ىضر ىلازغلا مالسإلا ةجح لاق امك اهم

 وه ةحلصملا ىف رمألا امنإو « ويقل لكنم ًاقالطنا اف رمألا سيلف ةحلصملا امأو

 ىلا دصاقملا مومع ىلإ عوجر ىهق مالسإلا اهرقأ ىلا حلاضملا سنج» نم نوكت نأ

 . 9 ًاجورخخ تسيلو « ةنسلاو باتكلا ىلإ عوجمر رابتعالا اذب- ىهو ؛.صوصنلا نم تذيخأ
 . امهماكحأ ىضتقم ىلعالو امهلع

 | : مزح نبا دنع ةلدألا

 ةعبرأ اهنمالإ عراشلا نم ءىش فرعيال ىبلا لوصألاو مزح نبا لاق تا "18

 نع وه ىذلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مالك صنو « م -ركلا نآرقلا صن ىهو

 عامجمإو « رتاوتلاوأ « تاقثلا هلقنو .مالسلاو ةالصلا هياع « هنع حص ام « ىلاعت هلل

 . 9) , ادحأو آهجو الإ لمتحمال اهنم م ليلدو « ةمألا ءاملع عيمج

 .17 ص ا! ج مزح نبال ماكحألا لوصأ ىق ماكحإلا 0(
 «(يبداذملا خيرات س مو م
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 . ههقف مزح نبا اهم دخأي رداصم لوصأ ةعبرأ هذهف

 : باتكلا افوأ

 هيلإ عجري الإ لصأ نم اف « اهلك ةعيرشلل لوألا لصألا وه باتكلاو  اظام»
 لجس وهو ممسَو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةزجعم وهو « هنم تملع ةنسلا ةيجح- ناف

 . ةمايقلا موي ىلإ قابلا هتعيرش

 قالطلاو جاوزلا ماكحأ نم ريثك لثم « هسفنب ًآنيبم نوكي نأ امإ نآرقلاو
 قى لمحم ا ليصفت لثم « ةنسلا نم ثايب ىلإ جاتتم نأ امإو . ثيراوملا ماكحأو « ةدعلاو

 كيلإ انلزنأو » : ىلاعت لاق اك « ًآنابب ةنسلا نوكتف « جنلاو ةاكزلاو ةالصلا ىنعم

 ْ . « مهملإ لزن ام سانلل نييتل ركذلا

 ههجسو ىلع هكرديال ًايفخ نوكي دقو « ًايلج ًاحضاو نوكي دق نآرقلا نايب نأو

 لوقيو « نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ اولأساف و : ىلاعت لاق امك « ركذلا لهأالإ

 . : كلذ ىق مزح نبا

 فلتخيف « ًايفش هضعبو ؛ ًاياج هضعب نوكيف « حوضولا ىف فلتخم نايبلاو ٠

 ىلع لاق اك « همهف نع رخأتي مبضعبو « همهفي مهضعب همهفيف « همهف ىف سانلا
 ..؛ هنيد ىف امهف الجر ىتؤي نأ الإ » هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نبا

 ضعب نوككي دقف © نآرقلا نم نوكي دق نآرقلا نايب نأ ركذي مزح نبا نإو

 ٠ نآرقلا نم رخآ صن هصصخيف « صيصخت ىلإ جاتح اماع وأ ايف نآرقلا صوصت'

 : نامسق هصصخم دق ىنذلا نآرقلا ظافلأ نم ماعلل نيبملا نأ ركذيو

 هل نراقم ريغ نوكي دقو ًاصيصخن ىمسيف « نامزلا ىف هل ًآنراقم نوكي  اهدحأ

 وهن « نامزألا ىف مكحلا مومعل ءانثتسا خسنلا نإ لوقيو « اخسنىمسيف « نامزلا ىف

 « كالذ دعب نمزلا مومع هنم ىثتسي مث « خسنلا لبق ام نامز ىف قبطي مكملا نأ ديفي

 1 ١ ١ : كلذ ىف لوقيو

 رئاس نود لمعلاب هصيصخن و نامز ءانثتسا هنأل ءانثتسالا عاونأ نم عون خسنلا نإو

 ءانثتسا لك سيلو « ءانثتساخسن لك نأ: لوقلا باوص ذثنيح نوكبو . . . نامزألا

 .( ًاخسن
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 نآرقلا نأل « كلذب عطقيو « نآرقلا صوصن ضراعت ركني مزح نباو مم
 | ٠ هيف ةض راعم الف كلذ ف كشال « ىلإ ىسو

 فالدخالا نأ عم « فالئخا هيقن وكي نأ هاتعم نآرقلا صوصن نيب ضراعتلا نإو

 ش : هلوقب ىلاعت هللا هافن دق

 « ًاريثك ًافالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولو نآرقلا نوربدتي الفأو

 . ضراعتلا كلذ نإف . نآرقلا صوصن نم نيصن نيب ًاضراعت ةمن نأ مهوتم مهوت اذإف

 . خسنلاب امإو « نآرقلا نه ماعلا صيصختلاب امإو « قيفوتلا ناكمإب لئاز

 ةنسلا

 انرظن عئارشلا ىف «ءلإ عوجرملا لصألا وه نآرقلا نأ انيب الو مزح نبالوقي |

 زع هاندجوو « .ملسؤ هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب ان.مأ ام ةعاط باجي هيف اندجوف

 ( ىحوي ىحو الإ وه نإ « ىوملا نع قطني امو ) : هلوسرل ًافصاو لوقي لجو
 : نيمسق ىلإ مسقني هلوسر ىلإ لجو زع هللا نم ىحولا نأ انل حصف

 . ماظنلا زجعم افيلأت فلؤم ولتم ىحو - امهدحأ

 هنكلو « ولتمالو ماظنلا زجعم الو فلؤم ريغ لوقنم « ىورم ىحو - امهينا

 نع نيبملا وهو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع دراولا ريخلا وهو © ءورقم

 ىلاعت هاندجيوو « ( ميلإ لزن ام سانلإ نيبتل ) ىلاعت لاق . هدارم لجو زع هللا

 قرفالو نآرقلا وه ىذلا لوألا مسقلاةعاط بجوأ انك مسقلا اذه ةعاط :بجوأ دق

كت مل نإو « ىحو اهنإ ثيح نم نآرقلاك ةئسلا ريتعي هنأ اذه نم ىرنو |
 هلثم ن

 مل ماكحأب ىقأتو « نآرقلا نيبت اهنأ ىري هنأو . زاجعإلاو ةوالتلاو فيلأتلاو مظنلا ىف

 . نآرقلا باجيإب بجااو اه ذخخألا نأو « نآرقلا اب تأي

 ةنسلاو « ةعيرشلا ردص»٠ ىه ثيداحأو ةينآرق نم صوصنلا ربتعي مزح نباو

 : كلذ ىف لوقي وهو « ىعفاشلا كللذي هقبس دقو « ةدحاو ةبترم ىه نآرقلاو

 نم امهنأ ىف دحاو ءىش امهو « نفعي ىلإ فاضم امبضعب حيحصلا ريكلاو نآرقلاو و

 : ىلاعت هللا لاق . . . امل ةعاطلا بوج و ق دحاو مكح امهنكحو « ىلاعت هللا دنع
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 اونوكت الو . نوعمست متنأو هنع اولوت الو « هلوسرو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا ابسأي د

 ٠ « نوعمسيأل مهو انعم“ اولاق نيذلاك

 ظ ايف بيرال ةجح هتاريرقتو مسو هيلع للا لص ىلا لاوقأ ربتعي مزح نباو

 ال قيبطت هلمع نأ ىلع لدي ام لوقلا نم ابل نرتقا اذإ الإ ةجحس ربتعت : الق هلاعفأ امأو
 ةئيرق دجسوت وأ « لصأ قومتيأر اك اولصو : سو هيلع هللا ىلص هلوق لثم « هبرمأ

 . لوقلا ىعم ىف لعفلا لعجن هنيرقلا نإف « هلوق ماقم مئاق هلعف نأ ىلع لدت

 : اهتياور :ثيح نم نئسلا ماسقأ
 ةرئاوتم نايس .: نيمسق ىلإ اهبياور ثيح نم نييسلا مزح نبأ مسقي ل "5

 نم ةيعطق ةجح مزح نبا دنع ىهو « عامجإلاب ةجح ةرتاوتملاو « داحأ نيسو
 « ءاهقنلا رئاسو ثيذحلا ءاملع ريسقت رياغي رتاوتملل ريسفت هل نكلو ؛ دذرت ري
 ىح ؛ عمج نع بلذكلا ىلع مهؤطاوت نمي عمج هاور ام رتاوتملا  نولوقي مهف

 ' نانثا هل .دح- لقأ رتاوتلا نأ ررقي وهف « ملسو هيلع هللا للص ئنلا ىلإ دنسلا لصي .
 زخآ ءاج مث « ًارمش ىور ةيحان نم ًاءرما نأ ولف ؛ بذكلا لع امهقافتا نمأ اذإ
 « قيدصتلا بجوي هنأ ْذِإ « هدنع ارت تاوت نوكي كلذ نإف « ايقتلي مل اهو . رخخآآ دلب نم

 . ثا تايددب ف كف درت

 دنحاولا ماور اه : هنأب مزح نبا هفرعيو « داحآلا رمش وه : ىاثلا

 . رتاوتلا طورش فوتسي مل اذإ 0

 هب ذخألاو هقيدصت بجم داحآلا رمخ نأ ىري هنأ ق :ءاملعلا فلام مزح نباو

 نيريثك عم قالتي كاذبو « آعم داقتعالاو لمعلا بجوي وهف « أعم لمعلاو دئاقعلا ف

 نوري نورخآلا ءاهقفلاو « لبتح نب دمحأك نيثدحم ا ءاهقفلا ضعبو ؛ نيثدحملا نم

 . ملعلا بجوي الو « لمعلا بجوي هنأ
 . للص هللا لوسر نأ دئاقعلا ىف داحألا رخم ذخألا ى نيثدحماو مزح نبأ ةجححو

 هلع هللا ىلص هنأو « دبخاو اهلمحم ناك كولملا ىلإ هلئاسر ثعب امدتع سو ةيلع هللا
 ثعفف ؛ اددع ثرعملا نوكي نأ ىرحتي الو « نيملسملا ىلإ هثوعب ثعبي ناك سو

 اوناك ةباحصلا نأو : نميلاب ايضاق ايلعو جحلل اريمأ ركب 'بأو : نملا ىلإ ًاذاعم
 هللا لوسرل ثيدح نع اوثح ممركلا نآرقلا ف اصن هل اودجم ل رمأ مهل ضرع اذإ
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 اوثحري نأ ريغ نم هب اوضق هودجسو اًذِإف ؛ مل نضزع ام كح ىف .لسو ةيلع هللا لص

 , خدع نع

 ءىلبع .رئاوتلا مدقي ثيح 0 .لالدتسالا ةوق ُْف ىذ داحالاو رئاوثلا نيب قرفلاو

 قيفوتلا نكميلو «(':داحتا رقثالاو 4 رب وتم اهل 4 ناريخ ضراعت اذإف 6 داحتألا

 . رتاؤتملا ثيدحللا سو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر نع امهم قداصتلا ريتعأ 034 امي

 ؛ مهسفنأ تاذ ىف تاقث الودع اونوكي نأ ةاورلا ىف طرتشي مزح نباو ب "الم

 لوب فقوتي لاحلا روتسملاو . ًاظفاح ًاطباض آبقف نوكي نم مهف ةقثلا بتارم ىلعأو.
 . ةياورلا دودرم لدع ريغ مأ « لوقلا لوبقم لدعوهأ نيبتي ىح « هتياورد

 ىوردقو . لوبقلا لصأل طرشب سيلو « بترلا ىلعأل طرش ئوازلا ىف هقفلاو
 أ ءاجءام اذهو . سو هيلع هللا ىلص ىننلا نع ىرعشألا_ىسوم ىأ ثيدح كلذ ق

 ْ : ماكحإلا هباتكا

 اه: لثم 3إ ٠ : لاق هنأ لسو هيلع هللا لص ىبنلا نع ىرعشألا ىموم ىنأ نع»
 « ءاملا تلبق ةبيط اهنم ناكف « ًاضرأ باصأ ثيغلا لثك مل او ىدهلا نم هب هللا ىتثعبي
 اهب هللا عفنق ءاملا تكسمأ )١( بداجأ اهف ناكو « ريثكلا بشعلاو لكلا تتبنأف
 (؟) ناعيق ىه امنإ ؛ ىرخأ ةفئاط اهم باصأو 2 اوعرو اوقسو اويرشف « سانلا

 « ىيثعب امب هللا هعفنو « هللا نيد ىف هتف نم لثم كاذف « ألك تبنت تبنت الو ءام كاسمت ال

 « هب تلسرأ ىذلا هللا ىده لبقي ملو « ًاسأر كلذب عفري مل نم لثمو « لمجو معف
 امم دشي نأ نود ملعلا تتارم ثيدحلا اذه ىف سو هيلع هللا لصهللا لوسر عمج دقق.

 ' ىلا ىناعمال مهافلا « ىور امل طباضلا هرقفلا .لثم ىه ةيقنلا ةبيطلا ضرألاف « ءىش
 ةنسو نآرقلا مكح صن ىلإ سانلا هيف فاتخنا ام در ىلع هبنتملا « ضنلا ظفل امضتنقي.

 ىهف نسانلا امنه ىتسي ىلا ءاملل ةكسمملا بداجألا امأو . ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسرر

 هتدأ ىخ : هتكسءأو ةنسلاو باتكلاي هتطبض وأءتعمس ام تظفح ىلا ةفئاطلا لثم

 فاتخا ام درب ةفراع ال ؛ "تور ام ىناعم ىلع هبنت نكت ملو « ريغم ريغ اهريغ ىلإ

 ماعلا بشع الو تابت اهيف نشيل و هب رشنت الو ءاملا كلم ىلا ةبلصلا ىف رألا بداجألا )600( :

 . اهتبرصخ
 ..”ءاملا كسمت ال ىلا ةيوتسملا ضرألا ىهو « عاق عمج ناعيقلا (0)
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 هوغلبف غيلبتلا ق مهم هللا عفن نكل « تيور ىلا نسلاو نآرقلا صن ىلإ هيف سانلا

 هبرف ) لوقي ذإ اذبم لسو هيلع هللاىلصدللا لوسر رذنأ.دقف « كلذب مهفأ وه نم ىلإ

 < هيقفي سيل هقف لءاحبرف ) : مالسلا هيلع هنع ىور اكو « (عماس نم ىعوأ غلبم
 هبداجألا لثم الو « ةبيطلا ضرألا لثمب سيلف « هطبض الو عمس امظفحم مل نمف ٠

 ةلكلا تبنت ال ىلا ناعيقلا ةلزام طوخسم وأ ؛ روذعم مورح» لب « ءاملل ةكسمملا

 1 .« ءاملا كسمن الو

 دقو « لبقت درفملا دحاولا ةياورف ىوارلا دذعت ةياورلا ىف طرتشي ال مزح نباو

 ةقياورو نينأرماو لجر وأ نيلجر ةداهشب الإ لبقت ال ىتلا ةدابشلا نب مزح نبا قرف
 1 : رومأ ةثالثب ثيدحلا

 ,لقنل ايفاك هدحو لدعلا ناكف هنيد ظفحم لفكت ىلاعتو هناحبس هللا نأ . اينو

 اذإو « فالتخا الو نيدلا ىف ةحاش. الو . و هيلع هللا لص ىبنلا نغ لقني ام

 .ثيحو «ةحاشملا ىلع ةينبم اهنإف دايعلا رومأ امأ . ًادتس اهاوقأ مدق تاياورلا تضراعت

 ١ نيتأرماو لجروأ نيلجر ةداهشي اهليزي امم دبال ناكف ةنظلا تناك ةحاشملا تناك

 .ىضاقلا قسفي كالذلو « ءانضقلا ىلع مزال رمأ لودعلا ةداهشب ءاضقلا نأ - ىناثلا

 . اهقيثوت نم دبال ناكف لودعلا ةدابشب ىضقي ال ىذلا
 لأ انيلع ضرتفا هللا نإ ٠:كالذ ىف لوقيو « ةداهش تسيل ةيأورلا نأ  ثلاثلا

 .ملاعت هللا انرمأو « ملصو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : ةعيرشلا عيمج ىف لوقن

 مكاتآ امو » : « لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأو ».: لوقي ىلاعت هنأل « اذكب

 هملاعت هللا انابن : لوقن نأ انيلع ضرفف « اوهتناف هنع مكابم امو هوذخف لوسرلا

 < لوقن نأ ىلاعت انرمأي ملو « اذكب انرمأو . . . اذك نع ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو

 )١(. « . . اذك قح ىلع فلاحخلا فلح الو . اذك قح اذه دهش

 ركذي هنأ ذإ « ظافلألا رهاظب ذخأي رمألا هجولا اذه ىف ًايرهاظ هارن اذكهو

 هقرفلا نم عون اذهف « اهوحن وأ اندهش ظفلي ةطورشم ةياورلا ركذت مل ماد ام هنأ
 . ةياورلاو ةدابشلا نيب

 لعو « الصتم أمف دنسلا ناك ام الإ تاياورلا نم ليقي ال مزح نباو 2”

 )1١( ب ماكحإلا ١ |مه نع 4.4] ])١4  سس ا ماكحإلا ]98.



 ا ههأ ا.

 هنع ىور ىذلا ىناحصلا مسا ىعباتلا هيف ركذي مل ىذا لسرملا ريخلا لبقي ال كلذ

 لسرملا لبقي الو « هتاقبط نم ةقبط ىأ ى هيف دنسلا عطقنا دق ًاريخ لبقي ال اك

 دريدقو » « كلذ ىف لوقيو « هانعم ىلع عامجإلا دجو دق ناك اذإ الإ عطقنملا وأ

 ( اذه ناك اذإف « اليجف اليج الوبقم ًانقيتم هيف حص دق عامجإلا نأ الإ لسرم ري

 دورو ناكو « دنسأا صن نع ىيغتساف < نآرقلا لقنك ةفاك لقن لوقت« هنأ انملع دق

 مالعأ نم ريثكو ؛« ثراول ةيصو اال ١ : وحن كلذو « ءاوس هدورو مدعو لسرملا»

 « رمقلا قشك « ةفاكلا لقن ةلوقتم ىهف « حاعص ديناسأب اهوور دق ناك نإو هتوبن

 شيلا هيقسكو « ريسيلا ماعطلا نم ريثكلا رفنلا هماعطإكو « نآرقلا ىف روكذم هنأ عمم

 3 . 6 حدق ىف ريسي ءام نم

 يىبناحصلا لاق اذإ الإ سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ ًابوسنم لوقلا ريتعي ال مزح نباو

 ثيداحألا نم ريتعيال كلذ ىلعو « حيرصتلا نم دبالف « كلذ وحن وأ هلاق ىتلا نأ

 نوككي نأ لمتحي هنأل ًادانسإ ريتعي الق « اذكب انرمأ وأ « اذك ةئسلا و : ىقاحصلا لوق

 دابتجا هنأ لمتحمو كلذ ىف الوق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نم عمس هنأ كلذ ىنعم
 يىناحصلا داهتجااو « ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ لوقلا بسني ال اذه عمو 6 هئمع

 . يباحصلا نود نم الو ؛ ىنلاحصلا دلقي الف « نيدلا ىف ةجح- سيل مرح نبا دنع

 . ةياورلا ف ىبح ايرهاظ ناك مزح نبا نأ نيبتي اذمو

 صوصتلا لسياعت
 ءاهقفلا روهمجف « رهاظلا لهأو « ءاهقفلا نيب قرفلا رهوج اذه _ ممو

 ماكحأ اهب مظنت دصاقملا تءاج دق ء ىنعملا ةلوقع» اهنأ لع صوصنلا ىلإ نورظني

 اب صن لك مهقيف « لضاف مقتسم جاهم ىلع اهاضتقم سانلا ريسيو « ايندلاو نيدلا

 رمحلا مرحتب صنلا ءاج اذإف « ةصاخنو ةماع ناعم نم هديفي امو « هظافلأ هيلع لدن

 ىذلا ىعملا هيف ققحتيام لك ر محلا ىلع نوقبطيو «هامرمو ؛ م رحتلا نم دصتقلا اوف رعت

 ثيداحألاو ةينآرقلا صوصنلا عومجم نم نوذخأي كلذبو ؛ مرحتلا هلجنأ نم ناك

 ىلا ثداوحلا ماكحأ ةقرعم نكميو « ةريثك تايئزج اه جردنت ةيلك دعاوق ةيوبنلا ٠

 هذه طايئتساب «٠ قيبطتلل ةعيرشلا عسنت كلذيو « اهيلع دعاوقلا هذه قيبطتب لج

 . صنلا دجيالو « ىعرش مكتل بلاط لك هيلإ وشعي ًارون نوكت ذإ « دعاوقلا

 « دابعلا حلاصل صوصنلا نأ نوري مهْئإف « .ةيرهاظلا امأ « روهمجلا رظن اذه
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 « هنم ةطينتسم ةلع قركفي الو « هزواجتي ال هعوضوم ىلع رصتقي صن لك نكلو
 هنإو صنب ألإ مرح الو للحت الف « دابعلا ةحلصمل ءاج: هنأب داقتعالا بجي ناك نإو
 عوضوم ريغ ىلإ اهءاكحأ ىدعتتل كلذ سيلف بابسأل تءاج صوصنلا ىذعب تناك
 : كالذ قف لوقيو « صنلا

 الإ ببسل اهم ءىش سيل : لوقن لب . بيسأل اهلك عئارشلا نإ لوقنال»
 . ,لعفي ىذلا ىلاعت هللا هدارأ ءىش وه امنإف « كلذ ادع امو « ببسل هنأ هيلع صن ام
 انيبنو« لجو زع انبر لاق ام الإ صقنن الو ديزن الو « للن الو مرحن الو « ءاشيام
 ,ضللا نيدلا وه اذهو ؛ هنم ًاثيش كرين الو الإق ام ىدعتن الو ؛ سو هيلع هللا لص
 : .ىلاعت لاق . قرفوتلا ىلاعت هللابو « هاوس داقتعا الو « هفالخ دحأل لم ال ىذلا

 . هلاعفأ نأو « هنيبو اننيب قرفلاب ىلاعت ربخأف « نولأسي مهو « لعفي امع لأسي الو
 : هلاعفأو ىلاعت هماكحأ نم ءىش نع هلأسن نأ انل لحم مل اذإو , مل » « ابق ىرحت ال
 يىلاعت هيلع صن ام الإ ةتبلآ للعلا تطقسو « ةلمجع بابسألا تلطب دقف « اذه ناكل و
 ,لعج مل : هريغل لوقي نأ الو « هنع لأسي ال امم [ضيأ اذهو« اذك لجأل اذكلعف هنأ
 نئصع دقف ٠ لاؤسلا اذه لاق نم نأل .« [ضيأ ًاببس هريغ نوكيي نأ نود ًايس اذه

 د (6)1 ةويزدلا ىف دحلأو لجو زع هللا

 ,ليلعت ريتعي وهف « رخثآ لاجم ىلإ صوصنلا للرلعت ىف ةلأسملا جرخم مزح نيا دجنو

 هلاوقألا ىف ةينوكلا هتدارإ ليلعتو « لعفي امح ىلاعت هللا لاؤس ليبق نم « صوصتلا
 هجتي .ىذلا صوصنلا لدلعت نأ ذإ« دعبلا لك عوضوملا نغ ديعب كلذو « لاعفألاو
 «ناعم نم هيلع لمتشت ام ىمعتو ءاهدصاقمو «صوصتنلا ىتارم فرعت وه ءاهقفلا هيلإ

 « لؤاست عض وم هتدارإل ًاعضو سيلو « صوصن نم ىلاعت هللا هديري ال فرعت ىهف

 ةسارد عوضوملل ةسارد نم هلثل ىغبني ام هتاف هذه مزح نبا نإ لوفن كلذلو

 دارم فرعتي صوصنلا ىناعم نع ثحبي نم نأ نيرمألا نب قرفلا نأ ذإ « ةقيمع
 .نم نملاغلا بر هديري ىذلا ام لوقي وهف صوصنلا 'رسفيو « ماكحأ نم ىلاعت هل
 هبر اي كلذ تدرأ اذا : لوقي وهف لؤاسست عضوم ةدارإلا عضي نم امأو ؛ ماكحأ
 . مظع نيرمألا نيب قرفلاو « نيملاعلا

 )١( ص مج ماكحإلا 1٠١9 .



 - هوا ب

 باح صتسالا

 ةحلص»و سايقنم هيورض ةفاكي ىأ رلاز ذخألا كرت مزح نبا ناك اذإو لا "امك

 ؟ هيف صن ال ايف هيلع ذمتحي ىذلا اف « عئارذو ناسدتساو

 باحصتسالا ن نأ كالذو باح صتسالاب ةيلصألا ةحابإلا لصأ ىلع كمتعي هنإ

 ( هريغب صوصتلا ن * لليلد دجاوي ىح صنلا ىلع ىببملا مكحلا ءاقب هدنع هائعم

 : ىلاعت لاق دف « صنلاب تباث ممرحتلا هب ءاج ام الإ اهاك ءايشألا ةحابإ نأ ررق دقو

 « .نيح ىلإ عاتمو رقتسم ضرألا ف مكلو » : ضرألا هذه ىلإ مدآ لوزن دنع

 « ءاش ام رظح مث 5 انل عاتم اهمأ هلوقب ءايشألا ىلاعت هللا حابأ و: صنلا اذه ق لوقيو

 ٠. (١)0عرشب كلذ لكو
 تاذ ةلئالا ءايشألا لعج سايب داهجالا كرتو « بادصتسالاب ذخنأ دق هنأو

 : اهنم 6 بئارغ ىلإ هادأ دحاو كح

 ريغت نم 'اههف ىدام رثأ سجنلا ءىشلل رهظ اذإ الإ سجنت ال ءايشألا نأ (أ)

 رغغتلا اذه نكي ملو ءاملا ىف كلذ نم ءىش عقو اذإف « اهمعط وأ ابحنار وأ اهنول

 ءاملا: ف لولا الإ كالذ نم ىئتسي الو « .هنم ءوضولاو هبرش حصي رهاط ءاملاغ

 . (؟) هيف صن دوزوا دكارلا

 رهطتلا نوكيال سجين هبرش دعب قابلا ءاملا وهو« باكاا رؤس نإ لوقيو (ب)

 . كالذي درو دق صنلا نأل رهاطلا بارعلاب نهادحبإ ًاعبس هلسغب الا هيف ىذلا ءانإلل

 . (") هنم ءوضولاو هبرش حصي رهاط ريزنللا رؤس نأ ررقي ايه

 «هسجني ال ريزسلا لوب ادب « هسجيني دكارلا ءاملا ىف ناسنإلا لوب نأ ررقي (ج)

 .(؛) ًاريزنخ ولو ناويحلا لوب هيلع ساقي الف «ناسنإلا لوب ى الإ دري مل صنلا نآل

 مزح نبا دنع اذه ىلإ ىدأ دقو « ركفلا ىفو « هقفلا ىف ذوذش اذه نأ كاشالو

 ىلع اهماكحأ نيب ملف « ىبعملا ةلوقعم صوصنلا هرابتعا مدعو ىأرلاب هذخأ مدع

 .هو ص ض١ ماكحإلا (0)
 .ءاا#ه نع ١ جن لحملا (0)
 .18 ص 17 ىلحملا (©)“
 . 56ص اج لحما ()
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 ءاظعإو : اههابشأب ءايشألا قالإ ىلعالو « ةررقم حلاصم ىلعو « ةطبنتسم للع

 . طابنتسالا حرص مدهنا كلذيو 4 ادحاو آامكح نيلثامتملا

 مزح نبادقن ىف ةمئناخ

 , . ةصاخن مزح نبا هقفو « ةماع رهاظلا لهأ هقفل ةروصم تارظن هذه "مب

 « بهذملل لوأآلا مامإلا ددشتلا اذه ىف فلاخو « رهاظلاب ذخألا ىف ددش دقو
 همانقس اف 3 ةءارو ال روصم وهو 4 هل مالك ضعب انذخنأ دقو 4 ىناهبصألا دواد رهو

 . هيف ددشو هم زل ىذلا ىهقفلا هج ارم ريوصت هيف لوق نم هل

 دجيل « هتاياور لكبو « هناظم لك نم ثيدحلا بلطي نأل هعفد جاما كلذ.نإو

 هئلاذ نم ىتأ دقو «ىأرلا ىلع دمتعيال ماد ام صوصنلا نم رهاظلاب ذخألل ليبسلا

 . ةريفولا ةيرمملا ةورعلاب

 ءاجم نمو « هب ىدان نم لوأ دوواد دهع ْق ىسن راشتنا بهذملل ناك "مم

 . ةفورعملا راص»ألا بهاذم نه بهذه ىأ ىلإ هراشتنا ىف عفتري مل هنكلو « هدعب

 هشللذ مدخن دقو هدح-و ءبعلا لمح سماللا نرقلا ف مزح نبا لإ رمألا ءاجم الو

 .رومأ ةثالثب بهذملا

 ارثأ اهمظعأ « مورلا ىلإ ركذت لازتال بتك ىف هلجسو : هلوصأ عضو هنأ : افوأ

 اهيبو بهذملا لوصأ هيف شقان دقف « ماكحألا لوصأ ىف ماكحإلا هباتك (أ1)
 لك ىف ًاقح نكي مل نإو ًايوق ًاعافد اهلع عفادو اهريغ نيبو اهنيِب نراقو اهحضوو

 . هيلإ هجنا اد

 «ٌكينلا اهاعم ٌةريغص ةلاسر ىق ًايرقم ازجوم ًاصيخلت باتكلا كلذ صل دقو ١

 .بهاذملا نم هريغل ةليلق تاشقانم عم ىرهاظلا بهذملا جاهل ةقيقد ةنبج الوش ابشن

 عمج 4 اقدصو امد ىالسإلا هقفلا ناويذ وهو لحما باتك وه رمخألاو ج١

 هيفو ؛ هتاذ ىف ةدئافلإ مظع باتك وهو ؛ راصمألا ءاملع هقفو « ماكحألا ثيداحأ هيف
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 «ظافلألا ىف ةدح نم هيف امالولو ء دوجولا اذه ىف لجسو  ىرهاظلا بهالملا نرد»

 | . ةنسلا هنقف ف باتك لثمأ ناكل تارابعلا ضعب ىف فارجناوب

 تراثأ هلوق قدح نكلو 3 هيلإ ةوعدلاب بهذملا رشن لواحد هنأ : ىقانلا رمألاو

 هلذبي ناك ىذلا دهجلا عم ًافاكتتال هلوقل ةباجتسالا تتناككف © نيدساتللا دسح هيلع

 لاق دقو « هدلب ىف هل باجتسيال ماعلا نأ ىلإ كلذ وه بسن دقلو « هن هللا ىضر

 : كلذ ىف

 . هلهأ ملاع ف سانلا دهزأ : رئاسلا لثملا هب ىرج ام كالذ ىف مكحلاف انتيجم امأو و

 ؛ هدلب ىف الإ هتمرح ىنلا دقفي ال » : لاق مالسلا هيلع ىسيع نأ ليجنإلا ىف تأرقو.
 «ًامالحأ سانلارفوأ مهو : شيرق نم ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىبا اع كالذ انقيت دقو

 مهيذغتو « عاقبلا لضفأ مهانكس نم هب اوصتخ ام عم « ًاتيثت مدشأو « الوقع مهعسأو-

 عيمج نع ام مهنابأ ل ةليضفلاب جرزتللاو سوأألا ىلاعت هللا صحن ىبح ؛ هايملا مركأي

 . اهلهأ دسح نم تضع اهنإف « انسلدنأ امساالو « ءاشي نم هلضف قؤي هللاو ؛ سانلا

 « هتائسح مهناجهساو « هب ىأي ام ريثك مهلالقتساو « مهنم رهاملا 3 مهيف رهاظلا ملاعلل 1

 نإ « .نادلبلا رئاس قام فاعضأب  هتايح ةدم كلذ رثكأو هتارثعو هتاطقس مهعبتتو

 ؛ طقاس فيعضو ؛ دراب ثغ اولاق طسوت:نإو « عدم لحتتمو « ريغم قراس اولاق داجألا

 ,«2” لبملا همألو ءأرق نامز ىأ ىف « اذه ناك ىنم : !ولاق قبس بصق ةزايركاب نأو.

 يغتبي ام نيبو هنيب لاح نيدساحلا دسح نأ ىلع بيرالب لدي مالكلا اذه نإو

 مزح نبا ىلع سلدنألا ءاملع دقح نكي مل بيرالب هنأو.«بهذملا اذه رشن هتدارإ نم

 دوهجلاتارمت رهظت نأ نم ًاعنام ناك هنكلو « أوسأ ىلإ ءىس نم بهذملا لقتل ًابيس.

 ىجري ام نكي ملف « هيلع اودتشاو « هموق لعدتشا دقف « هدييأت ف مزح نبا اهذب ىلإ

 ١ . جاور نم هلأ

 نأ عطتسي مل ناك اذإف « هيلإ بابشلا بذتجب ناك مزح نبا نأ وه : ثلاثلا رمألا

 بولاق ىف هروذب رذبي نأ عاطتسا دقفآنس هنم نيبيرق اوناك نمو« ءارظنلا فبهذملا ثيي.

  ًاهركوأ ًاعوط ريخألا هماقم اهذذتا ىلا هتعر زم ىف هيلإ نودفي اوناك نيذلا بابشلا

 اوقلت دقو هدنع ام بلط ىف نيصاخم هيلإ نودصقي اوناك بابشلا نم ذيمالتلا كئلوأف

 . ةيريخلا عبط لا ص مج بيآلا حفن (1)
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 اوناك فإو « كائلوأو « ةيمالسإلا مولعلا- رئاسو « ثيدحلاو هقفلا ىف زيكفت نم هدنع ام

 مهطاشنو مهصالخإ ىبغأ دق « ءاملعلا رابك نهال ةبلطأا راغص نهو « الياق اددع

 . هئارآحيضوتو هبتك عمجم ىف حضاو رثأ مزح نبا دعب نم مهل ناكو « ةرثكلا نع

 مزسسح نبأ دعب بهذملا

 هلحب ىلإ هرشنو « هبتكب هدلخخ هنإ ىلب « مزح نبا تومب بهذملا تمي مل - مم
 هرشن نكي ملو « مهمذتجاا ن نيا نابثلا كئلوأ نب اوناكو هيلع اوّملت نيذلا هذيمالتب ام

 رسثملا دالبب هرشن ناك لب « طقف سلدنألاب

 لسمو ىراخببلا نيحيح علا ميج ؛ ىذلا ىديمحلا هذيملت كلذ ىلإ هجنا نم لوأ و

 هقرشملا ف بهذملا رشن هبوره ىف ؛ ناكو مزح نبا ةافو دعب. سلدنألا نم بره هنإف
 . مزح نبا امنود ىلا بتكلاب

 ةنس قوتو ه 47١ ةنس دلو ىذلا رصن ىنأ نب دمحم هللا ديعوبأ وه ىديمحلاو

 رثكأ ىف هيلع جرختو . مزح نبا ىلع ذملتت « ةيوار ًاظفاح اشرؤم ناكو « ه 8
 . قرشملاب اهرشنو « هيتك هيلع ىلتو « مالسإلا مولع

 هف هرثأ هبتك عم مهراشتنال ناكو « مزح نبا ذيمالت رشتنا دق هنإ - 4٠"
 ىرهاظ هيقف ن٠ واخت ال تناك سلدنألاو « ىرهاظ ن م ليج ولخمال ناكف « لايجألا

 . روصعلا نم رصع ىف

 دهم باطخلا بأ نييرجملا عاسلاو سداسلا َنينرقلا ف اوشاع نيثلا اماما نم ذاكو

 سلدنألا ملاقأب فاط دقو . ةيحد نب باطخلا وبأ ىنكيو « نس نسا نب رمع نب نيدلا

 هيف لاق دقو « نيب ويألا دهع ىف رص. ىلإ لقتنا مث « اهحنويش - ىلتو « اهلك

 : ىرقملا

 هبلط ف لحرو . مجعلاو قارعلاو ماشلاو برغملابو رصمم هللا همحر ىور دق »
 ديف“ ةريثك ابك فنصو . . .داقأو ثدحو . لوصالاو بتكلا لصحو ء ثيل

 0. . دج

 «ىلرغ نب نيدلا ىبحم ىئالسإلا ركفلا ف رثأ مه ناك ن نيْللا نيزرابلا ءاملعلا نمو

 ىبأل ًارصاعم ناكو « رهاظلا .لهأ بهذمع لخأي « تادابعلا ىف ًايرهاظ ناك دقو



 - ة6هاللا ل

 ىطابو «تادايعلا فق بهذملا ىرهاظناك» : ىرقملا هيف لاق دقو « ةيحدد نب باطحلا
 . )١( « تاداقتعالا ف رظنلا

 «سادنألاا وكح نيذلا نيدحوملا رصع ف ناشيعي ىلرع نباو باطلا وبأ ناكو
 راهدزا رصع ناك عباسلا نرقلا لوأو سداسلا نرقلا رخآآ نإ : لوقن نأ انل حصيو
 .اهلك س ادنألا دالبو ل لاهش ى هب لمعلا ممح دقف «ىرهاظلا بهذملا راشتناو

 . هم ه6 ىلإ ه ه/م١٠ ةنس ىلوت ىذلاىلع نب نمؤملا دبع نب فسوي نب بوقعي

 هباتك بحاص ركذ دقف « هدعب ءاج نم كاذ ىلع راسو « هب لمعلا ن ءاعأ دق ذإ
 بهذمم بهذغلا كرت ىلإو « ةنسلا ىلإ اعد هنأ « برغملا رامخأ صيخلت ىف بجعملا
 <« ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةئسو ىلاعت هللا باتكب ذخألا ىلع لمعلاو « كلام
 ؛ اًهلك اهقرحو ىكلاملا بهذملا ىف عورفلا بتك ىلإ ءاج هنإ لب « امهاوس ءىث ىلإ ال
 : لوقي وهف . بجعملا بحاصل ةملكلا كرتنلو

 قارحإب رمأو « ءاهقفلا هفاخو « عورفلا ملع عطقنا بوقعي مايأ ىأ « همايأ ف :
 « ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ثيداحأ نم اهف ام درج نأ دعب « بهذلا بتك

 نبا باتكو نونحس: ةنوذك « دالبلا رئاس ىف ةلمج اهم قرحأف « مرركلا نآرقلاو

 بيبح نيأ ةحضاوو « ىعداربلل بيذبلا باتكو هرصتخعو ديز ىنأ رداونو, ء سنوي

 ' هنأ « ساف ةنيدع انأو « دثموي اهم تدهش دقل .اهوحن انو ءبتكلا هذه سناج امو .

 . « رانلا امف قلطتو « عضوتف لامحألاب اهنم ىتؤي

 ضوعللاو « ىأرلا ملعب لاغتشالا كرت ىف سال ىلإ مدقت » : ًاضيأ كلذ ىف لوقيو
 بهذدموعم ةلممطلا ىف هدصق ناكو . . . ةديدشلا ةبوقعلاب كثالذ ىلع دعوتو « هنم ءىش ف

 .(ثيدحلاو نآرَقلا نم رهاظلا ىلع سانا لحو ٠ ةدحاو ةرم برغملا نم هتلازإو كثالام

 لخألا ىلإ اوعد ذإ مهنأل « هدقرم نه ثعبناو ء«ىرهاظلا بهذملا ماق كاذبو
 « ديلقتلا اوعنم نيذلا رهاظلا لهأ جاهنم ىلإ اوعد دقف « ةنسلاو مركلا نآرقلا رهاظب
 3 فساويا نب بوقعي ريدقت عضوم مزح نبا ناكو « صوصنلا رهاوظ ىلع اورصتقاو

 وه هللاو . هنع هللا ىضرو هللا همحر مزح نباريق راز سادنألا لخد امدنع هنأ ىبح

 . ليبسلا ءا ءاوس ىلإ ىدلخلاو « قف 7

  ىعاف رلا عبط ٠١٠١ نع ١ ب بيطلا حفن (1)
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 ةرسأ دجي ه 558 ةئس ىف قشمدو نارح نيب قيرطلا ىف رئاسلا ناك #49

 . . نك ىلإ ىوأتو اليل“ ريست . قشمد ىلإ نارح نع تلصف قيرطلا اذه ىف رست ةريبك

 ىف .ىهو « ميبلا ليلا ةملظ. ىف راتتلا فويس نم ترف دقو « راهن ضرألا نم نمآ

 دقو « ءاملعلاو ملعلا ىوأم ءاحيفلا قشمد ىف رارقتسالاو نمألا ثيح ىلا اهقيرط

 رجن تابرعلا ف ناكو « هلمحن ام :با ودلا نم دخت ملف اهلمح ةرسآلا كلت توات

 آيلح وأ « ةضف وأ بهذ ةرسألا هذه عاتف ناك" امو ؛ لمحت باردلا نع اهانغأ ام

 وه هلمحن ىذلا اهلمح ناك لب « ايندلا هذه عاتم نم كلذ ريغ وأ ؛« سفانطو

 ىلإ توآ ىتح اهراقوأب تراسف « نيدلا ,عوه غ لايجألا ةورثو ءايبنألا :ةكرق

 ةعباسلا قسفنلاو لقعلا ظقي مالغ ةرسألا هذه عمو . ديدش نكر ىلإ توآذ « قشمد
 هتلقصف. اماينأب هتسرض ىلا سورضلا برخلا هذه. دجوف هسحم يتفت لق « .ه رمح نم

 ةدشلا ى أشن لب « رارقتسالاو نمألاو معنلاب ةهكاف ةيلح ىف أشني لو «. ةبرجتتا
 بابش خيشلا نب سابعلا وبأ نيدلا ىت دمحأ وهن مالاغلا كلذ ..همسجو هسفن تسرم:ذق

 دمحم ىبأ نب مالسلا دبع تاكربلا ىلأ نيدلا دج خييشلا نب ملحلا دبع. نساحملا ىنأ نييدلا

 هذه فرعتو « هللا دبع نب ىلع نب رضحلا دمخم نب رضحلا مماقلا ىنأ نب هللادبع
 . ةيميت نبا ةرسأب ةرسألا

 : ةيميت نبا دلوم

 ركذيو ه 551١ ةنس لوألا .عيبر نم رشاعاا ىف ةيميت نبا دلوم ناك "1

 نوديري كئلوأ لعلو « ربشلا اذه :نم رشع ىناثلا ف ناك هدلوم نأ ءاملعاا ضعب

 ىحيس هنأب انميت ملسو .هبلع هللا لص لوسرلا دلومل ًاقفاوم ناك هدلوم نأ اوتشي نأ

 . هسيحم ف تومي نأ .ىلإ اهنع عفاديو غ هتعيربث ججحلاب معديو «. هتنسم



 ب مهم4 .

 ةيميت نبا بسني اك « ىلارحلاب ركذي ةيمرت نبا دلاو ملحلا دبع باهش خيشلاو

 نأل « ىبرعب سيل هنأ ىلإ ءىوت ةليبقلا نود دلب ىلإ ةبسنلاو « ةبسنلا هذبم ريغصلا
 راطيبلا تجبم ذاتسألا نكلو « نوظفتمال برعلا ريغو « مهماسنأب نوظفتحم برعلا

 نوكي نم هب رخفي ةيميت نبا لثف « هبست انمبم الو ئريمت ىلرع هنأ تبثأ هللا هظفح
 . ىسراف هنأ ةفينح- ىلأ مانقم نم ضغ اف « مه وه رخفي الو « مهم

 تام دق هوبأ ناك اذإو « اهليبق نع الو ائيش همأ نع نوخرؤملا رساذي ملو

 نيرشعلاو ةيداحلا ىف ةيميت نباو ىأ 887 ةنس تام ذإ رمعلا لبتقم ف ةيميت نباو
 دهاحملا راص دقو « ىلدتكي اهنبا دم تأر ىبح تشاعو « كاذ دعب همأ تتام دقف

 امدح.و اهربي هداهج ق هتنواعو « اهنع ماهوألا عفرو ةعيرشلا ءايحإل لوألا
 ًابتك املإ لسري ناك لاقتعاإلا ىف رصعي لمعلا ناديم ىف ناك امدنعو « اهفطعو

 ملألا ةعول اهيصت اليكل همالآ اهبنع ىنخيل هنأ ىح اناسحإو ءافوو ًاربو ًافطع ضيفت
 ش ش . اعم قارفلاو

 . ءاملعلا نم هلثم سلجم ق اهريبك سلج. قشمد ىلإ ةرسألا تلقتنا امدنعو

 ملعلا نأل « هرمأ ربّتشاو هلضفف عاذ قشمد ىلإ لصو نأ درجم هنأ ذإ« مهدلإ راشي نيذلا

 ظعولاو سيردتلل ىمرك هل ناكف . راصبألا هيلإ وشعتف هبحاص لوح ءىبغي رون
 « ةيركسلاب ثيدحلا راد ةخيشم ىلوتو ( ىومألا دجسملا ) مظعألا قشمح عماجم
 . نيدلا ىث هدلو ىلرت ابفو هنكسم ناك امو

 نيعتسم ريغ هسورد ىلي ناك هنأ ريبكلا ملاعلا كللذ سرد ىلع ظحول امو

 « رخآلا دعب تقولا اهب نيعتسي تاركذم وأ « هنم ولتي باتك وأ « بوتكم ساطرقب

 « ةظفاحلا ةركاذلا ةوق لعلدي اذهو؛ ةيعاولا هتركاذ نم تاعاسلا ىلي ناك لب

 نم .ناك :ذإ « نيدلا ىقت ةيميث نبا امم لرب ىلا تافصلا ىهو « نانجلا تابثو

 ؛ ةجحلا ام عرقي ناك ىلا ةرضاحلا ةردبلاو « ةيعاولا ةظفاحلا هتاقْص صخأ
 . لداحملا اهدنع ريصتيو « رظانملا ال هدشيو

 : : هتأشن

 « نايبلاو ملقلاو ةساردلاو ثحبلا اهلمع ةيملع ةرسأ ىق ةيميت نبا أشن ل ممم

 . هل ةبحمو « هوحن آعوزن هيف لعجتو « هيلإ هودحتو معلا ىلإ هب ةهجتم هتئيب تناكف
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 ىف هتلع رمتساو « آريغص نآرقلا ظفحتساف « كلذ ىلإ ةرسألا هتهجو دقو

 . « هيف تام ىلا هسيحم ىف 'هريمس ناك هنأ ىح « هتوالتب ديعتيو « هرك ذتسي هلمع

 . نآرقلا نم ةمتخ نينا هنجس ى الت هنإ ةاورلا» لاقدقف

 ًاصوصخو « بذعلا هئام نم عرتي ذخأف ثيدحلا ىلإ نآرقلا دعب نم هجءو دقو

 + نيدلا بل ثيدحلا هققف « ههقف ثيدحلا عمو « ثيدحلا ةخيشم سأر ىلع هابأ نأ

 لامكلا وحن هب تراس ىلا ىه تافض ثالثب هرافظأ ةموعن ذنم ةيميت نبا زاتما دقو

 ظ : ىه تافصلا هذهو . جضانلا معلا وحنو

 ناكف « مولعلا نم ىدحملا ىلإ فارصنالاو « ةرباثملاو داهتجالاو دجلا (أ)

 . مهبع ثبعي الو « نايبصلا وهل زهليال

 ىلر دقو« هيعيو هكردي هلوحام لكل هسفنو هلقع حتفتو ؛ هسح ظقيتو (ب)

 . بيرأ كفان لما سحلل ةعراقلا ثادحألا عباتت هيف كلذ

 ' نم نالغلا ثيدح هترك اذ تناك دقو .' مقتسل | ركفلاو ةداملا ةركاذلاو عج 5

 'لقو « اًذدوح امو قشمد هب تعئماستف لاجرلا ىلإ نايبصلا كلذ زواجنو « هلالمز

 نكلو لايحلا عنص نم اهنأ ىأرلا ىداب ؤدبي دق رابخأو تاياور كلذ ق تركذ

 . اهلك اهقدصي مل نإاهلجب قدصل ىعذي دعب نم ةيميت نيا ةايخ عيتتملا

 ةركاذ ىلاعت هللا هانآ دق ةيميت نبا نأ تباثلاف رابخألا هذه ةميق نكت اهمو

 ةيميت نبا ثرو دقو « ًافعضو ةوق ءاكذلل لوألا سايقملا ىه ةركاذلاو . ةيعاؤ

 ْ . هترمأ نع ةيهوملا هذه

 ىلع هوبأ ناك دقف « هترس [ ناك ملعلا ىلإ نينلا ىت دمحأ هجنا "4

 هوبأ ناك ذإ ةفينح ىلأك ًارجات نكي ملو + قشمد سرادم ضعب ىف ثيدحلا ةخيشم.

 كف هتيح لوط بع عطقنب مو « تاع ردص ىف قاوسألا ىلإ فرصني اذلو « ارجات

 . معلا لإ نيدلا ىقت هجتي نأ قطنملا

 3 باطلا قهسفت م هلعجو « ثيدحلا ىلإ تآرقلا دعب هجتي نأ اضيأ قطنملا ناكو

 نيواودلا مهنم عمسف « رابكلا ثيدحلا خياشم ىلع بتكلا عمصسو هيبأ نع هاقلت دقو

 « 2 ىذمرألا عماجو ملسمو ىراخبلا حيخص و لبح نب كدنحأ 0 ةريبكلا
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 هيرصاعم ضعب ركذيو ٠ ىطقرادلاو هجام نباو « لاسنلاو « دوواد ىلأ نسو

 . ىديمحلا مامإلل نيحيحصلا نيب عمجلا ظفح هنأ

 بهذم وه ثيدخلا هّقف ناك ادقف « لينحلا' هقفلا ىلإ ثيدحلا عم هجنا دقو

 برشأ ىح هنم بعي لخأ كلذيو « هيف هيلإ هجوما وه هوبأ ناكف « ةيميت نبا ةرسأ

 . هتايئزجو هتايلك معو ع هقطنم

 منهخنويشو نيعباتلا لاوقأو « نيعباتلاو ةباحصلا راثآ فرعتب هابص ى ًاينعم ناكو

 . مركلا نآرقلا ىآ ىنعم ىف ةياحصلا نم

 ىئاعمو ةنسلاهقفو ةنسو باتك نم هدحو نيدلا لع ىلع ىلع ةروصقم هتسارد نكت ملو

 دصّي هنأك اهسردف ةيبرعلا مولع ىهو « ةينيدلا مولعلا هذه ةادأي ىع لب « نآرقلا

 مايأو مدقلا؛ ىف برعلا رابخأو موظنملاو روثنملا ن نم ًاريثك ظفحف .« اهف صصختيل اهلإ

 باك أرغب هنأ ىح « ةحضاو ةعارب .وحنلا قف عربو « ةيمالسإلا ةلودلا راهدزا

 وبيس هيلإ ىبنا ام ضعب فلاخيف « ةدقان ةصحاف ةسارد هدهاوش سرديو هيوبيس-

 « ةنيب“ ريغ نم مجبملا نكي مف « هريغ ىف سرد ام ىلع ةفلاخلا ىف ًادمتعم
 ش ٠ نيبم قحلا نم ناطلسو ةجح ريغنم عفدنملا الو.

 « ةيضايرلا مولعلاب هلقعو هركف فهري ناك“ ةرخازلا .ةينيدلا مولعلا هذه عمو

 ةقيقد ةفرعم ىلع هنإف ةفسالفلا ءارآي همالإ ىلع .لدت دعب .نم ترهظ ىلا هؤارآو-.

 ةفرعم نم دب ال لب « .هلهجب وهو هضقاني نأ نكمب « الف « هضقاني نأ نم هتنكم
  ةصحاف:ةدقان ةقئاف .

 : هتهجو ىلا ىلوألا ةئيبلا

 بألا اذ هتمزالم تناك دقو ءهيبأ لظ تحت ةساردلا هده ىف ريسي ناك - "68

 ىملعلا هيجوتلا ىف هنع هللا ىضر ةفينح وبأ لاو دقو © ةرمثم ىودج تاذ ملاعلا

 « هلهأ ةتسلاجف « هقفلاو 3 معلا تدعم ىف تنك و لاقف « ههجو نم لثس اعدنع

 | . « مهتاهقف نم ًاهيقف تمزالو

 « قشمدب معلا ندعم ىف ناكو هايأ مزال دقف « نيدلا ىتل نارمألا ققحت دقو

 قرشملا ف ءاملعلا امهيلإ ىوآ تملا راصمأ ٠ نم نينثا ىلاث ناك رصملا كلذ نإ

 ( بهاذملا خيرات - "+
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 ىلإ نووأي اوذخأ برغملا نم ءاملعلا نإف « ةرهاقلا نيرصملا لوأو .« برغملاو
 :مءاوبإو ءاملغلا ةفايض نوئسحم نيذلا اهماكح لظ ىف ةيامحلا ابف اودجيل ةرهاقلا
 نم نويبيلصلا راغأ الو « ممل سابحألا نوسبحمو « مهلع قازرألا نورجيو
 . ةرهاقلا ىلإ مث « قشمد ىلإ نوهجتي ءاملءلا ذخأ لبق

 ' اداسف اهف نوثيعي ةيمالسإلا نئادملا ىلع اولوتساو « قرشلا ىف راتتلا راغأ املو
 ,نم مهنمو « شهد ىلإ مهملعب ءاملعلا رف مهمديأ ىف ةفالخلا ةرضاد- تطقس ىبح
 . ةرماعلا ةرهاقلا ىلإ اهزاتجاف فوذلا هب ىأن نم مهنمو « ًاماممو ًارقتسم اهئم ذختا

 ,شعلا كلذ ىلإ هترسأ توآ دقو ءاملعلا شع ةيميت نبا دهع ىف نذإ قشمد تناك
 ناك « امهريغو ىلنحلا هقفلاو ىعفاشلا هقفلاو ثيدحلل سرادم ابف ناكو « مركلا

 هنوس ردي « ديعلا قيقد نباو ىوونلا نيدلا ىبحم مث مالسلا دبع نب نيدلا زع لاثمأ اهف
 * ةيمالسإلا بهاذملا نيب هقفلا ى نونتراقيف « ةصحاف ةسارد ثيدحلاو هقفلا

 نيدلا قفومل ىغملا . باتك ىق ىرت اكو « ىوونلل عومجما باتك ق ىرت اك

 . لينحلا وهو « ةمادق نب دمحأ هللادبع

 هثيداحألا نوتمو « ديناسألا لاجرل ةصحاف ةسارد ثيدحلا هقفلا عم نوسرديو
 ةساردلا تناكف تنودو ثيداحألا تعمج. دقو « ,.ضعبب امؤعب تايورملا ةنزاومو

 ةيبجتنأ ىلا ةمخضلا بتكلاب بتاكملا ترخز دقو ع« صحفو ءارقتساو ةنيب ىلع
 دجيف « باوبألا نم بابلا أرقيل ءىراقلا نأ ىبحح « رصعلا كلذ ى ةساردلا

 هيبلتلا عم اهفيعضو اهحيحصو اهنسحو ابيرغ اهلك ةعمتجم هيف ةدراولا ثيداحألا
 ى هنود وه ال اهاوقأ فيعضتو « ضراعتو قفاوت نم اهفامو « اهتارم ىلع
 . ةفلك رسيأب قتلا بلط سرادلا ىلع لبسيف ٠ ةيترملا

 نسحلا ىلأ بهذ وه دئاساا ناكو « دئاقعلا ةسارد هقفلا عم قشمد ىف تناكو

 ىزيرقملا لوقيو « نيدلا حالص هأرق دقو « ةنسلا هنأ ىلع عيتي ناكو (١)ىرعشألا
 هملاعملا وبأ نيدلا بطق اهفلأ ةديصق هابص ىف نيدلا حالص ظفح و : هططخ ىف

 هنآرقلا نم هباشتملا لوؤي ناك هنكلو : دئاقعلا ىف ةدراولا ثيداحألا لك لبتو ةنسلا لهأ بهذم قنتعاو

 . ةيميت نبا مهم نيذلا ةلبانحلا ضعب فلا كلذبو « ثيدحلاو
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 « رصانخللا اودّقع اذلو ؛ هدال أر اغص اهظفحم راصو « ىروباسنلا دمك نب دوعسم

 « همازتلا ىلع سانلا ةفاك مهمايأ ىف اولمححو ؛« ىرعشألا بهذم ىلع تاينلا اودشو

 مهملاوم مايأ ىف مث بويأ ىب نم كولملا مايأ عيمج- ىف كلذ ىلع لاحلا تداوف

 . « كارتآلا

 ىف دئاقعلا تايثإ ى ريسي ةنسلاب هكاسمتسا عم ىرعشألا نسحلا ويأ ناك دقو

 ريغ امابثإ ف ٠ كلسي ب نكلو ت١ ف نيينسلا ِ قفتي وهف ةفسافلاو قطنملا را

 كلذلو ىرعشألا بهذملا اوءوان نيذلا ةلبانحلا ةقيرط ىلنحلا ةيميت نبا قلت دقو

 * هسفقل تداكو 2 نع هب تلزنو 4 ليبسلا اذه َّى كعب نم هل تاالضانم تناك

 : هيبأ ىمرك ىف سيردتلا هيلوت
 هقفلا ق ةيعوتسم هتاسارد تناكو ةيميت نبا ةسارد قافآ تعستا "4

 ةيفسلفلاو ةيضايرلا مولعلا ىلع عالطا هل ناكو « ةيبرعلا مولعو دئاقعلاو ثيدحلاو
 . ةفسالفلا ءارأل ةفرعم لع لدت ةنراقملا هتاساردو

 سلج ًآايوس الجر ىوتساو « ةفرعملاب هيلق التءاو . قوطلا نع دمحلأ بش اللو

 ةقلح- دمحأ هدعب نم ىلوتف 587 ةئس تام دق هويأ ذإ « هيبأ دعب سردلا ساجم ىف

 دقو نيقباسلا فراعم نم هب ىذغت امم مدقتق © نيرشعلاو ةيداخللا ىث وهو هسرح

 ىدؤيل « هبر ةنودع ًاقئاو مدقتو « اهجضنأو اهرزغأو راملا عئيأ هبلق ىف تارغأ

 « ةايحلا ةرازغو « ابصلا ةعيم ىف لازي ال هنس ىف هلثم ناك اذإو . اهلمح- ىبلا ةنامألا

 . هدشأ معلا ق وه غاب دق

 هسورد ىلأف « ةيحان لك نه فراعملا ىلتل هدادعتسا و هتاساردو هملعب ب مدقت

 ةدئفأ هيلإ تعمتساو « راظنألا هيلإ تهجناف 2 نيبم قرع تاسلب ريبكلا عم مالا قا

 هل راصف « نيبجعم نيسمحتم نيدير م ىلإ نيعمتسملا نم نو رثك لقتناو «© ةيعماس

 ©« فلام او هل قئاوملا عمج هسورد تناكو نييراوحلا صالخإ نوصاخم مهيب نع نعم

 1 . ةعامجلا عم وه نمو ةعيشلا بهدم .ىنتعمو « ىسلاو ىعدبلاو ين



 بهذا

 ثدحللا هيقفلا ديعلا قيقد نبا نأ ىتح « هناسل ىلع ودبت هملع ةرازغ تناكو
 هيليع نيب اهلك مولعلا عمج الجر تيأر : هيف لوقيف « آنس هنم ريكأ وهو « هأقلي

 ٠ « ديري ام عديو « ديري ام اهنم لخأب

 هقصولقو « ةدح نع واخي الو 3 ةذافن ةيوق ةيصخش هل معلا اذه عم ناكو

 : لاقف هرصاع ىذلا ىيهذلا

 هينيع نأك . هينذأ ةمحش ىلإ هرعش « ةيحالاو سأرلا دوسأ ضيبأ ناك »
 4“ توصلا ىروهج 3 نيبكنملا نيب اه ديعب « لاجرلا نم ةعبر « ناقطان تاناسل

 . « محلب اهرهقي نكل « ةدحس هيرتعت « ةءارقلا عيرس ًاحيصف

 هلوقي ال سمحتم هل قفاوم نبي ام « هوعفس ذنم هيف معلا لهأ فلتمسا دقو

 ,قيرفو « هوفلأي مل ركفب مجه هنآل « هلزانيو همواقي قيرقو « هرصانيو هغياشي
 ردقم هب بجع» هيلاح قف وهو « رخخآ ىف هفلاخيو « هلوق ضعب ىق هقفاوي ثلاث
 : هيف لاق دقو « خرؤملا ىهذلا قيرفلا اذه نمو « هصخشو هنلعل

 لإ ىبسني دق هذبانو هفلاخ نمو « هيف ريصقتلا ىلإ ىبسني هفرعو هطلاخخ نمو »

 هيف دقتعأ ال انأو 2  هدادضأو هباعصأ نم نيقيرفلا ن 0 تيذوأ دقو 2 _ هيف لفاغتلا

 ظرفو هملع ةعس عم ناك هنإف « ةيعرفو ةيلصأ لئاسم ىف هل فلاخع انأ لب « ةمصع

 هيريخت © رشبلا نه ارشب ب نيدلا تامر هميظعتو « هتهذ ناليسو « هتعاجت

 هكالذالولو « سوفنلا ىف ةوادع هل عرزت' موصخلا ةمدصو بضفغو ثحبلا ق ةدح

 « هل لحاسال رخم هْنأب نوف رتعم « همولعل نوعضاخن مهرابك نإف « عاجإ ةملك ناكل
 هلوق نم طخؤي لكو « الاعفأو ًاقالخأ هيلع نوذخأب مهن مكلو « ريظن هل سيل زيكو

 .(و كريو

 هْهلسلا عبتي لقتسم ركفب اهاذغ هنأل ءىود اب اشلا اذه سورد تناك - "40
 ةركفلاو ةفطاعلاب هاذغ « ىوق نايبب ام للدأ « ةيوق اهآر ججمحم اهاوقو « دلقي الو
 .قافو وأ فينع فالخ ق هرهاوظ تدب ىذلا ماسقنالا كلذ هيف سانلا مسقناف « عم
 . ةموصخ ىف ددل ريغ نم رخآلا َُك رتو « هلوق ضعب ذخأ وأ « عابتا عم

 ةفلالا تناكف « ًايوق نوكي نأ نكم ال فلاعع هل' سيل ىذلا لجرلا نإو
 نكلو « بلاغلا ريغ ىف هسفن ىف ةدحس ىلإو © بلاغلا ريثكلا ىف هلوق ةوق ىلإ عجرت
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 ناك ام. رغب سانلا أ دق نوكي نأ دبال ىلإ , طقف ةدحال ًاببس نوكتال ةفلاخخلا

 نيد ىأ داملإلاو رفكلاي هيمرو ةضراعملا فنع ايس هتدح لعلو « . مهدنع أ ًاعئاش

 . ىللاعت هللا

 تنرقا دقو « هرصع ىف ةعئاش تناك ىلا ةيفوصلا قرطلا هسورد مجاه دقلو

 « قشمد اورواس امدنع راتتلا الام نم ةفوصتملا نم ناكو « ًانايحنأ داسفو ةذوعش اهم

 هلوق ىف معي ناك دقو « هناسل ةرعع _ مهاني نأ ديال ناكف « اهولخند ًامدنع مث

 . مهمديرم وأ مهعابتأ ن نم ءادعأ هل راصق صصخ الو

 « -ريبكلا عماتلا ىث ةماعلا ىلع هيقلي امو « هسرد ةقلح- ىف ىلي ام فتكي مو

 : نيمسق ىلإ هسورحد مسق دق ذإ

 . اهريرقت بوجو ىلإ ىهننا ىلا قئاقحلا مهركاذي ةصاخال اهدحأ

 6 اهمتكي ناك لئاسر هيلإ فاضأ ث كاذ عم هنكلو « دشريو هيف ظعب ةماعال مسقو

 نمو ,؛ هل نيبيف ةقيقحلا يلاطلا مهفتسملا نم هيلإ هجاوت « ةلئسألا نع اهل بيجو

 غيلب لوقو ء ةدحو فنع ىف هلوق ديؤي هيلإ لسرف © لوقي آمل ضرتعملا فلا

 . ءاقلإلاو سردلاب تعاش اك « تاباجإلاو لئاسرلاب هلاوقأ عيشيو « مكع

 ةامح لهأ نأ نوخرؤملا ركّذيو « هيرصاعم نيبو هنيب ةكرعملا تأدتيا انه نمو

 « ىوتسا شرعلا ىلع و هنأ نم هسفن نع هب ىلاعت هللا ىكح- امع هنولأسي هيلإ ولسرأ

 ةيومنلا ةلامرلاب مهم اجأف ©« كلذ ريغو ضرألاو تاواعسلا عسو هيسرك نأ نمو

 وهو «ملعال ايسرخو  هملعنال ءاوتسا هل نأ ررقي لب « وؤي ال هنأ ايف رقي

 ثيداحألاو تايآلا لك ىف كلذكو « ثداوحلا ىسركالو « ثداوحلا ءاوتسا نم سيل

 ضعب فلات كاذو ةيومحلا هتلاسر ىف هلك اذه نيبو . ادي وأ آهجسو هلل نأ ركذت ىبلا

 ىدصتيو « ةيعرلاو ةالولا هل بصعتيو « آعئاش ناك ىذلا ىرعشألا نسحلا بأ, بهذم

 دشأ مبأر ناك نإو « هتجحم ةوق ىف اوسيل ممأو 3 نوريثكلا هتضقانملا لئديحن

 ةلضانملا لقتنت ثالذبو « ىنحلا ىضاقلا ىلإ هنوكشي اذلو « هيزنتلا بابسأب اكاسمتسا

 ىف هخميرات ىف لاق دقف هذيملت ريثك نبا ظفاحال ةملكلا كرشلو « لعفلا ىلإ لوقلا نم

 ١ 1 ش : ه 594 ةنس ثداوح

 ملف ىتحلا نيدلا كالج ىيضاقلا سلجم ىلإ هراضحإ اودارأو « ةعامجس هيلع ماقد
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 ةامسملا ةامح لهأ اهلئاسم نع هلأس دق ناك ىبلا ةديقعلا ىف ةدلبلا ف ىدونف « رضحم
 هبرضو «© هلم نو رثك ىتخاف « هدنع اوماق نيثلا بلطف لسرأو « ةيومحلاب

 ىت خيشلا بهذ ةعمجلا موي ناك املف « نوقايلا تكسف ةديقعلا ىلع اودان نمم ةعامجم

 مث « ميظع قلخ ىلعل كنإو » ىلاعت هلوق رسفو « هتداع ىلع عماجلاب داعيملا ىلإ نيدلا
 ع ءذاضفلا نم ةعامج هدنع عمتجاو « تبسلا موي « ىعفاشلا نيدلا مامإ ىضاقلاب عمتجاا

 « ريثك مالك دعب مهلكسأ امب اهنع باجأف « اببف نكامأ ىف هوشقانو ةيومحلا ىف اوثحمو
 ىضاقلا ناكو ٠ لاوحألا تنكسو ءرومألا تدهمت دقو « نيدلا ىت عيشلا بهذ م
 ٠١ عادلص هدصقم قو « انسحم هلقتحم َّق نيدلا مامإ

 ىضاقلا ىلإ بهذي ملو « ىعفاشلا ىضاقلا ىلإ هئارآ ىلع هتك ىف ألم هنأ ىرنو

 ليبس ىف ًادهاجم سرخخ نأ دعب هل تعقو ىلا ةيقيقحلا ةنها قف هارتس كلذكو « ىنحلا

 « ىروسلاو ىرصملا ناشيمحا هزرحأ ىذلا رصنلا ىف لسيلج لمع هل ناكو هللا
 قار مف لوط كعب ىلاعت هللا اهعمج ىلا ةدحماملا ةيروهمحلا شيج. ب لقف تكش تش نإ وأ

 ٠ . للاعت هللا ءاش نإ هرصع ىف مالكلا دنع ثاذ ىلع ملكتنسو

 : خيشلا ةنحم

 برملا ف لمعلا ىلإ معلا بارحم نم جرخ نأ دعب ةيميت نبا زكرم الع - 4

 العو « سانلا رظن ىف الع « ًاداسف ضرألا ق ثيعلا نم نيملسملاو مالسإلا ةيامدل .
 راتتلا رطخ فقول لفاحجلا هذه داق ىذلا نووالق نيدلا رصان رظن ق

 . ريخآ ناكم ىلإ

 نيعتب راشأ ىذلا وهف « ةينيدلا بصانملا ف راشتسي ثيح ةلودلا ىف هتلزئم تراس دقو

 قيقد نب نيدلا ىقت دعب ةيلم'كلا ثيدحلا راد ةخيشم ىف ىسيرشلا نيدلا لاك خيشلا
 4 هيأ رب الإ ة ةيعبد ةسردم سيئر وأ ظعاو وأ بيطخ نعي ال ناك ىذلا وشو 3 ديعلا

 ضعي متي ناك نأ ىلإ هزوان لب « ىدألا ناطلسلا كلذ دنع رمألا فقي ىلو

 لصتت ةمرجلا تناك اذإ كلذو « هنم قلطم ضيوفتب ناطاسلا رمأب تاريزعتلا

 : ماع رمأي

 .4١01ج + نص ريثك نبال ةياهلاو ةيادبلا (1)



 ا هاا ل

 نشاشحلاب اوم نيللا ةينطابلا خويش نم خيش هيلإ رضحأ هنأ كلذ ىف ىوري
 هدعب اوءاج نمو نيدلا حالص دهع ىق ةيمالسإلا ةلودلا بتج ىف ةكوش اوناك نيذلاو

 . نيرساخ مهماّقعأ ىلع نيبيلصلا در ءبع اولوت نيذلا ةيبويألا نم

 ع هبراشلسرأو « هرافظأ كرتو ؛ هرعش لاطتسا دق خيرشلا ثالذ ةيميت نبا دجوف

 « نينمؤملا ةماعو ةباحصلا ق شحفلا مالك نم هياتتساو هرافظأ ملقو « هرعش صقف

 ْق ملكتي الأب ةقيثو هيلع ذخخأو « تامرحنا رئاسو ةشيشحلا نم لقعلا رخغي ام لخأو

 . ةماعلا ىلع هب رثؤي ام اهريغو مالحألا ريبعت

 رياغت نيدلا لوصأ قلئاسم نم هررقام قوف ءاملعلا ةظيفح ةلزملا هذه تراثأ دقو

 مأ نيلدتعم اوناكأ ءاوس « ةيفوصلا ةظيفح- ًاضيأ راثأ دقو « نوعبتي امو نوفلأي ام

 رثكأ هذختا دق ىذلا ىلرع نب نيدلا ىبحم ءارآ ىف نعطي ذخنأ هنأل « نيلاغم اوناك

 ١ ْ . عبتي ًامامإ ةيفوصأا

 هناسل ىف ناك هتلزل ديدشلا دسحلا عمو « ىأرلاو ركفلاب راثآلا هذه عمو

 ءاملع مهفو « هنرفلاخم نمل اههجوي ةفينع ظافلأ هناسل ىلع ىرجم ناكف « ةدح

 ,ناكف « هنخويش نم دعي ناك نم مهنمو « مهّنس لثم ىف وه نكي ملو « نانسأووذ
 . ريدقتو نظ نسح مهف هلو « مبم اولصتا نمو « مهليمالت ىلعو مهللع كلذ ريكي

 « رصم ىف ءارمألا ىلإ ةيميت نبا نوكشي اذه لك ببسب ءاملعلا هجنا - "4

 ناكو « ماشلاب وه ناك ذإ الماك هلضف فرعي مل نم مهنمو « هركي امب هنوركذيو
 مهدنع ةسدقم تناك ىلا ىرعشألا ةديقع ىلع جورتللاو ق ورملاب هركذىمللا ريبدتلا

 ذخخأ دق هلضف هل فرعيو « هريدقت ىف غلابي ناك ىذلا رصانلا ناطلسلا ناكو « رصمب

 . هرماوأب اوناهئساو « داوقلا هيلع جرخو «ضعضي هناطلس

 « ةيميث نبا نأش ىف لوقلا رثأو ريبدتلا ةوق تناك ناطلسلا فعض رادقعو

 نيذلا نيفلاخلا مث « نيقانلاو نيدشاحلاو نيدساحلا نم ةفلؤملا سلاهلا تدمع دقو
 هعنمو ؛ هنم ليثلل قيرطلاو . هرمأ ىف رظنت سلاحا كلت تناكو « هيف نودقتعيال

 00 . هتوعد ىف لاسرتسالا نم
 « ريخلا هرهاظ باتكي بلطلا ناكو رصم ىلإ ءاجق « هتوعدب رمألا ىبتناو

 « ةيمين نب نيدلا ىت خيبشال سلجم دقعي هنأ انعمس انك انإ و : باتكلا تارابع ىف ناكف
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 كلذب اندرأ امنإو « فلسلا بهذم ىلع هنأو « سلاما نم هل دمع ام انغلب دقو

 هجوتينأ بلط ىف رعخآ باتك قيقرلا باتكلا كلذ بقعأ مث و هيلإ بسن امم هتحاس ةءارن

 . رصم ىلإ ديربلا ىلع

 كلذلو « اهتاقالم نع ئتمم الو * رومألا هجاوي « هنع هللا ىضر خيشلا ناكو

 « زنصم ىف هل تيب امن اماع قوأ دق ى قشمد ىف ناطلسلا . نكلو < ءىحن ١ مزتعأ

 « ةئارأل ارشنو ةماعا اعفن رصم ىلإ هباهذ ىف نآل ىلأ هنكلو « باهذلا نع هاهنف

 : . ديدشلا ىذألا كلذ ىف لاز ولو

 : ىلوألا ةنحملا :

 سلاح ا دقعي ناكو « ةرجملا نه ا/٠ه ةنس ف رصم ىلإ خبشلا لصو . "ه٠

 هلابقتسال نودعتسي رص ق هموصحت ناك سرديو ظعي اميبو « قيرطلا قف هسوردل

 0 و رحت اولا هلإ ءاج املق « هي هتول زو ام أم ريبدتي

 « هنايب ةوق نم نوفرعي امل هونكمم لف ملكتي نأ دارأو « ةلودلا رياكأو ةاضقلا

 ىضاق فواخم نب نيدلا نيز هيلع ةداعإلا ىلوتو « ماجالاب هوباجو « همالك عقومو

 فرح ملكتي هنأو « ةقيقحح شرعلا قوف هللا نإ و : لوقي هنأ هيلع ىعداف 3 ةيكلاملا

 « بطخت الو بجأ : هل .ليقف « هيلع ءانثلاو هللا دمح ىف خيشلا لخخأف « توصو

 - هلليقف « ىرمأ ىف مكاخلا نم : خيشلا لاقف . ةرظانملا تسيلو « ةكاخما اهنأ لعق

 ىضاقلا بضغف , ىنصخ ثنأو ىف مكمن فيك : خيشلا هل لاقف « ىكلاملا ىضاقلا

 ٠ هللا همحتر خيشلا سبحو « جعزناو ًاديدش ًابضف

 و نيدلا فرش هاوخأ هسيحم ىف هكراشو '« سببا ىلإ ةيميت نبا رمأ لآو

 . رصم ىلإ هعم ارضح ناذللا نيدلا

 تاك دقف ٠ دك ىكلاملا ىضاق نوكي نأ نع هعانتما ىف اقع ةيميت نبا ناكو

 تايآلاب ءىرزهسي هنأب م ممنأ ملاع ىلع مادعإلاب لبق ن * مكح دقف « ةوسقو ةظاغ هيف

 نكت مل تانيبلا نأ عم« سفعبي امضعب تاهتشملا ضقانيو « مركلا نآرقلا نم تائكحما

 ىح « نسح هيف ءاملعلا ىأرو « ةحضاو ةليمتفو رهاظ لسفف هل ناكو « ةيفاك

 فرعث ام : هل لاق « هرصع ىف ثيدحلا ءاملع خيش ديعلا قيقد نباب ثاغتسا“ امل هنأ

 « روك ملا نيدلا نيز ىضاقلا ىلإ ثلكح نكلو « ةليضفلا كلنم فرعأ : لاق ؟ىنم

 . مادعإلا م كح هنع ففخع < ملف 2 بتتسي ملو « ةبيطلا ةدابشلا كلت عشت مو
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 وه تاذ قوفو « هيضاق ىفاقلا اذه نوكي نأ لبقي , ذإ أبي رأ خيشلا ناكف

 صخشلا مهني نأ لوقعملا نم سيلو « .ماممالاب هلجاع دقو ء هريكفت ىف هضقاني
 باقعال ةغ ل ةلدألا درسي مهملاف « نانيابتم نالمع ءاضقلاو ماج :الا نأل « ىضقيو
 ىضاّلاو ع تناك نإ ماهمالل ةلطيملاةيفانملا ةلدألا مدقي مم | نمو؛اهيلع ةلدألا مقيو

 . هتجحن لدي نأ نم مهملا عنمو 4 ماهتالاب لدأ نيدلا نيز نإ مث نيتجسلا نيب تزاوي

 ةليانحلاب لزن « ديدش ىَدأ هلوزن يدصو ال6٠ ةنس ناضمر ىق نجسلا خييشلا لزن

 ىذلا ةاضقلا سلجم ىف عيارلا ىض املا ناك ىذلا لينحلا ىضاقلا , عطتسي مو © رصم َْق

 ناك دقن ةلبانحلا نعالو « ةيميت نبا نع عفادينأ  .ةعبرألا بهاذملا هيف .لثع

 + ةمرظع ةناهإ ةيرصملا رايدلاب ةلبانحال لص » :  ريثك نبا هيف لاق دقو « ًافيعض
 مههان ام هباعصأ لان كألذلف « ةعاضبلا ىجزم ىلعلا ليلق ناك مهضاق نأ كلذ نمو

 . (١)؛ مهلاح مهلاح تراصو

 تكرحن رلدفلا ديع ةايل ىف اهنيام قو ةنس نجسلا بهايغ ف خيشلا ثكم

 2 ىعفاشلاو ىكلاملاو ىنحلا ةئثالثاا ةاضقلا ةرهاقلا مكاح عمجف . هجءا رخل رئاض

 دجو دقف“« هتيرح قالطإو نجسلا نه خيشلا جارخإ] ىف مهعم ملكتو ءاهقفلا ضعبو
 وهو « قلخلا الوءلدعلا الو نيدلا عم قفتي ال نجلا يف خبشلا ءاقب نأ ريخألا كلذ

 ةفينعلا ةمواقملا فد ناكو توملل مدقتو « .شويجلا كرحو « عومجلا داق ىلا

 . راتتلا ىلع راصتنالاب تهنا ىلا

 كلذ ارملع ناك ىبلا ةميركلا ةيحمرألا كلت مهدنع ن نكت مل ةاضقلاو ءاهقفلا نأ عمو
 ءاضرإ ىلع ٌنولمعي مهلكاش ىلع نوكي نم نأل « هجارخإ رمأ اومواقي مل 5
 اهطرتشا طورشب :ةقفاوملا ذيق م مهضعب نكلو « مين وبضاغب ال لقألا ىلع وأ ءارمألا
 اوقفاوف < نزدلا لوصأ نر ءازآ نم نلعأ ام ضعب نع هعوجر عيشلا نلعب نأ : اهم

 ؛ ةقيقح بالط اوسيل ممن لعي هنأل عنتماف ء رضحيل خيشلا ىلإ اولسرأو « اذ ىلع

 « اليط هيلع اومدقي مل آيأر هيلع اوضرفي 'نأ نوديري مهنأو © ةجحالو

 اوقرفت : ريثك نبا لوقيو « اوقرفتف تارم تس تغلب ىح هيلإ لئاسرلا ترركتو
 . نيروجأم ريغ

 . 08 ص ١ سس ريثك نيا خيرات 0(
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 ءملأ ْق , ماشلاب هياعصأ ناك نجسلا ةبايغ ف خيشلا هيف ناك ىذلا تقولا قو

 « هجارخإ ىف نوركفي رصم ءارمأ لعجت تناك ىلا ىه ماشلا لهأ مالآ لعلو
 . هبيجن نأ نككمب ال هنأ نوملعي ام نوط رئشي ءاملعلاو

 املكتيل هيوخخأ راضحإ ىهو « ىرخخأ ةلوا>م تءاج- تقبس ىلا ةلواحملا دعبو
 ىكلاملا ىضاقلا عم هوخأ نيدلا فرش شقانتي دخخأو « ةاضقلا ساجم. ىلإ ءاجف « همساي
 كلذ ىف لوقيو « ةجحلاب خيرشلا وخأ هيلع .رهظ ىح ؛ فولت نب نيدلا نيز

 « ةفرعملاو ىليلدلاو ىلقنلاب ىكلاملا ىضاقلا ىلع ةجحلاب نيدلا فرش رهظو : ريثك نبا
 ةلأسمو شرعلا ةلأسم ق مالكلا ناكو « ةلطاب ىواعد اهيف ىعدا عضاوم ىف هأطخو
 . (1)؛ لوزا ةلأسمو « مالكلا

 جرخ نأ ىلإ ىدأ ايس مريال هس خيبشلاو ةشق ةشقانملا هذه تناك

 وحن نجسلا ف ثك ثكك٠ نأ دعب « ها/١ا/ ةنس لوألا عيبر نم ٠ ىف هسرحم نه خبشلا

 . ًارهش رشع ةيئامن .
 : ليمج حفص

 ةماعلا سردي ذخأف ىءردلا ىلإ فرصناو « نجسلا نه خبشا جرخ "ه١

 ناك ىح رهشأ ةتس كاذ ىلع ثكك»و « ربانملا ىلع بطخيو « دجاسملا ىف ةصاخلاو
 . ماشلا ق هل ناك اك : نوديرمو نوبحم رص» ىف هل

 . :  فنارمأ رظنلا هيلإ هجتي ىذلا نإو
 ى كاذ لجس دقو « نجما ىف هوقلأو « هوذآ نمع ليمجلا حفصلا - امهدحأ

 ىذؤي نأ بحأ ال ىنأ مكنعأ هللا ىضر نوءاعت » : هيف ءاجب قشمد ىلإ هلسرأ باتك
 بتع ىدنع الو « ًانطاب الو ًارداظال «الصأ ءىشي انياحصأ نع الضفنيملسملا مومع نم

 مظعت او ةرناو لالسإلاو ةءاركلا نو ىدنع مل لب « الصأ مول الو « مينم دحأ ىلع

 انطع وأ ادهن نوكي نأ امه « لجرلا واخي الو . هيسح لك ناك ام فاعضأ

 . ًاينذم وأ

 هنأو « هللامالك ةلأسمو . شرعلا ىتدمو هيلع ىلوتسي ىلاعت هللا نوك ىهو شرعلا ةلأسم )١(
 لزني ىلاعت هللا نأ نم ثيداحألا ىضعب تارابع ىف ءاج امو لوزئلاو « كاذ ريغ وه مأ تاوصأو فوري

 . تاومسلا ىلإ ىلايلا ضعب ىف
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 . روكشم روجأم - لوألاف

 . هنع وفع« داهجالا ىلع هرجأ عم  ىناثلاو

 دحأ نم .رصتني نأ بحأ ال .. نينمؤملا رئاسلو هلو انل رفغي هللاف - ثلاثلاو
 بحأ انأ « لسه لك تالحأ دق ىنإف « هئناودع وأ هملظ وأ « ىلع هبذك ببسي

 اوملظ نيذلاو « ىسفنل هديرأامرمكلا نم نمؤم لكل ديرأو «٠ نيملسملا لكل رمخلا

 ١ . « ىهج نم لح ىف مه اوبذكو

 ابيع لحبكت نأ همأ تدارأ نجسلا نه جرخن نأ درجمب هنأ -- ىناثلارمألا
 نوكت نأو . ماشلا ىف هادأ اك رصع ىف هبجاو ىدؤي نأ ديري هتكلو « هتيؤرب
 ب : ةيثآلا تارابعلا هيف تءاجس ًاباتك اهيلإ بتكيف ةنئمطم ةراق همأ نع

 ابلع غيسأو « همعنب امئيع هللا رقأ ٠ ةديعسلا ةدلاولا ىلإ ةيميت نب دمحأ نمو
 ديزملا هلأسنو همعت ىلع هللا ركشت ... همدختو هئامإ نم اهلعجو « هءرك ليزج
 3 دادعتلا ىلع تلج هيدايأو «© دايدزاو ون ق تءاج املك هللا معنو « هلضف نم

 دسف اهانلمدأ ىبم ء ةيرورض روءأل وه امنإ دالبلا هذه ى ةعاسلا اتماقم نأ نوملعت
 انرسا رورطلا انتلمح واو « مكنع دعبلل نيراتخع هللاو انسلو « ايئالاو نيدلا ر أ انيلع
 مكنإف رومألا نطاب ىلع متعلطا ول هللاو منأو « هعم هرذع بئاغلا نكلو « مكيلإ

 . الذ الإ ةعاسلا نوراتخم ال هللاو

 « ردقن الو ردقيو « لمن الو ملعي ىلاعت هللا نإف ٠ « ريحلاب ءاعدلا ةرثك بولطملاو

 مدآ نبا ةداعس نهد : ملسو هيلع هللا لص ىتلا د « بويغلا مالع وهو

 « هلل هتراكتسا كرت مدآ نبا ةواقش ن ءمو , هل هللا سم : اع هاضرو هللا هتراختسا

 جاتحيف هلام عايض فاخيف ًارفاسم ًاريثك نوكي رجاتلاو « هلا مقي ام هطخسو

 ةوقالو لوح الو « فصولا نع لج رمأ هيف نحنامو « هيفوتسي ىح مقي نأ

 رابكلا نم تيبلا ىف نم رئاس ىلعو « اريثك هللا ةمححرو يكيلع مالسلاو « هللاب الإ
 هللا ىلصو . نمملاعلا بر هلل دممللاو « ادحاو ًادحاو باصألاو لهألاو راغصلاو

 ْ . « مسو هيحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع

 : ةيناثلا ةنحملا

 « ماشلا ىلإ ةدوعلا ةين ىلع رصم ىف لطت امهم ةيميت نبا ةماقإ تناك انه



 ا هال نس ١

 هريتخخاو 0 هنايسح- ىف نكت ملو « دعي ناك امم لوطأ ةماقإ هل راتخا ىلاعت هللا نكلو

 1 . ديدج- ناحتماب ىلاعت هللا

 لب ؛ مالكلا ءاملعو  ءاهقفلا ريغ نم ةرملا هذه هببس ناك ناحتمالا كلذو

 نيدلا حالض لبق نم مهل ىب دقف « ةريبك ةلزئم مه تناك نيذلا ةيفوصلا نم ناك

 نب رصانلا كلذ دعب ن 0 م ىبو 03 ةدايعلل هيف نولتخم ناكم وهو”( هاقئاخ ) ىنويألا

 . نيبتس' 'امك ةيمدت نبأ ةايحس- ىف زثأ اه تاكو 4 مه. 1/17 ةئس ىرخأ هامناعش نووالق

 هب ىدان ىنللا دوجمولا ةدحو بهذع نوذخأي رصع*' ق نييفوصلا ضعب ناكو ْ

 : هلوق لثم ىف ىلرع نب نيدلا ىبحم .
 عماج هقلخت امل تنأ  هسفن ى ءايشألا قلاخ اي

 ' عساولا -قيضلا تنأف كيف هنئوك ىهتني ام . قلخت

 . ه 518 ةنس ىفوتملا ىرصملا رعاشلا ضرافلا نبا ىأرلا اذب. رثأت نمم ناكو

 ةيبرتلا نم لاح ىلإ اولصو اذإ مهنإ نولوقي رصم ىف ًاضيأ ةيفوصلا ضعب ناك دقو

 ٠ فيلكتلا نع نولعيو « ةيلعلا تاذلاب نولصتي ىسورلا بيذهتلاو ةيسفنلا

 ةذيعشلا _ ضعب مالا ى لبقنم هض ري مل انك ٠ ةيميت نبا ىضربل اذه ناك امو

 فو ءارآلا هذه ةمحجاهمل ىدصتف « ةيفوصلا نم نييعافرلا ضعب اهم موقي ناك ىلا

 مع : نكت ملوث اهمجاهف 4 قرع نب نيدلا . يحسم ءارآ دنفي نأ ليال اهضهانم ليبس

 « ربعم ناسلو « ركف» ,لقعب « لعقف هسفن ىنرع نبا مجابم نأ ن نيبو هنيب ةزجءاحم

 1 ١ ءىرج - بلقو

 دنع هماقع هل قوص وهو « مكحلا باتك بحاض: ىردنتكسلا هللا ءاطع نبا مدقت

 بهذو « ةماعلا دنع هماقم هلو: « ىوكشلاب رع نبا بت نمو ةيفوصلا

 « لدعلا رادب سلجم دقعي نأ. ناطلسلا رمأف © نيعمتجم نوكشي ةعاقلا ىلإ ةيفوصلا

 دق. ساثلا نإ : هل ليقدق هنأ عم نانجلا ثيباث ٠ .عومجلا قشي ةيحيت نبأ رضحو

 ةجيحلاب عدصي موصتلا عم شقانتو' 6 ليكولا معنو هللا انبسح » : لاقذ ' كُن اوعمج

 ٠ رصتنأف « سيبلت الو ديقعت ريغ ند موهفملاب قطنيو « ةرهاقلا تائيبلاو « ةرهاظلا

 9 33 مهموماجت نع ىبال خييشلاو 4 ةيفوصلا تاعامجا كلذ دعب نم ترئاكتو

 تاغتسي الف « هللاب الإ ثاغتسي ال هنأ ىري ناك هنإف « بيرلا هلوح رشي ام اودجو.مهنإ
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 ةشقانم ف اذه ليق دقو .ملسو هيلعهتلا لص ًادمحم ةمحرلا ىن ناك ولو «هدابع نم دحأي

 لاقو . ءىش ىف سيل : هلوقب نيرضابللا صقعب لجيعف ىردنكسلا هللا ءاطع نبا عب
 ٠ رفك .هنإ لقي ملو « .بدأ ةلق اذه نإ : ةاضقلا ريبك

 تاكسإب الإ اماكسإل ليبسلا دجت مو تالداحلا ت رثكو « ًاعرذ ةلودلا تقاض . مور |

 « ةيردنكسالا ىلإ بهذي نأ .امإ : ةثالث رومأ نبب هورخف « اهراثأ ىذلا فيضلا كلذ

 دنع ًاديقم ناك هنأل« سبحلا راتخاو « سبخلا امإو « هتطوم قشمد ىلإ بهذي نأ امإو
 هاضتراف (ىلإ بحأ نجسلا ):لاقف ىري ام ناعي الآ ؛ةيردنكسالا وأ قشمد ىلإ باهذلا

 ةيرح تسيل ملاعلا .سفن ام ىلا ةيرخلا نأ ىأر ةنألو « ثاسللاو ركفلا ديبقت نزد

 « هئارآو هريكفت رشنو هتالوجو ركفلا ةيرح ىه امتإو « ناكم ىلإ ناكم نم لاقتنالا

 نأو « همسج ةيرح مهفي نأ لبق هركفو هيأر ةيزح' ئهفي ىذلا زه ةقحس رحلا نإو
 ىنفنو ل قع تبك كلذ ف نوكي ؛ .ةئارآي ىلدي نأ ريغ نم ناكم ىلإ ناكم نم هلقتت
 . نجسلا لعمام :ىق كلذب سحنالو « هل

 نء رشع نماثلاىف ديربلال مخ بكرف قشمد راتخم نأ ىلع هودارأ ةذيمالت نكلو
 ةلودلا نإ: اولاقو « هدر نمهب اوقللأ تح ريسلا ىف ذغ نإ امو «ه 7017 ةنس لاوش

 هباعصأ نيب نوكيسف قمت .ىلإ بهذ اذإ هنأ أو رعش مهنأكو « سبحلاب الإ ىضرت ال
 ٠ | . الع هوريجأ ىلا مهطورش مهيلإ دريو

 دق ذإ « هردق قح هردقي نم ةرملا هذه ىف ةاضقلا ىف ناكو « ةك احنا ىلإ خيشلا ديعأ

 « فورعملا فولأملا نع جور نم هئازآ ىف نكي امّيمو « هتاممإو هصالختإ اوأرو هوأر

 هيلع سيل هنأ اوررق دقق « سوفنلا ف اهرثأ ىوقتللو : ىنتلل الاف هصخش ناك دقف

 ذقنأف « كلذ ىف اولداجتو « سنخلا ىف ضراعي مبضعب ناكو « ماهنالا غوسي ءش

 ناك ىذلا ىواوزلا نيدلازوث لاقف ؛ نجسلا ىلإ ىضحأ انأ > لاقون « فقوملا ةيميت نا

 ام الإ ىضرتال ةلودلا نإ : هل ليقق . هل حاضت عضوم ىف نوكي : هسح ىف ضراغي
 ْ 0 1 1 الإ سيلا ىحشي

 . همدخت نم هدنع نوكينأب هل نذأو « ةاضقلا سيح ىلإ اند دعب لسرأ

 نيبو هنيب نكت ملو « ةيفوصااو ةيميت نبا نب اذ ىلإ تدأ ىلا ةكرعملا تناك

 .دوقعلا بحاس اهلقثو « 45 ص ريثع عيارلا ءرجلا ىف ريثك نبأ هذيملت اهلود ةبواجملا هذه ()

 0 . 317١ نم از ربلا نع ةيزدلا
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 ةدحو نوريال مآل « ريدقت ةرظن ةرملا هذه ىف هيلإ اورظن دق ةاضقلا لعلو « ءاهقفلا

 ش > هنايب ةوق عم كالذو هيلع فطعلا ناكف ًامجاهم نكي ملو « مالمالا نع آعفادم

 ثباي مل مث ء اوحوريو هيلع اودغي نأ نه هذيمالت عئام ريغ سبحلا ناك دقلو
 ةسردملاب دقع ءاهقفلاو ةاضقلل سلجم نم رارقب هسيحم .نم جرخ ىح اليلق الإ

 . ةيحلاصلا

 هذه نأ ىرنالو « هدقعي ىذلا ملعلا سلجم ىلع ساثلا بكأ جرخخ نأ دعبو

 . ةيفوصلا ىلع هل اهف رصنلا ناك دقو « ةنحم تناك

 نب رصان ناطلسلا لزع امدنع كاذ دعب تناك ةيقيقتللا ةكرعملا انإو ت "ه4

 خيش ناكو « ريكتشادلملا سربيب رفظملا كلما ثاذ دعب نمرمألا ىلوتو « هسفن نووالق

 ةكرعملا تناكف « هاحنمو هئارآ ىف ىبرع نبا عابتأ نم ىجبنملا ًارصن اذه س رعيب

 هنأ ىلع ةيميت نبا ىلإ رظني هنألو سرعيب ربكفت ف ىجبنملا رصن : مكحتل « ةديدشلا

 لبسلا حجنأ نأ اودجسوف «رمألا هخيشو ديدتللا ناطلسلا ريدو « رصانلا راصنأ نم

 ءاهقفلاو « ةرهاقلا ىف عابتأ هل راص دق ذإ « ةيدنكسإلا ىلإ ىني نأ « هنم صلختلا

 ةليغ اف لتقي نأ اوجر دقو ءريصنالو ىلو ةيردنكسإلا ىف هل سيلو « هنورصاني
 ٠ 00 ١ .. اوحات ريف

 ةناكم لك ىلإ هعاعش للصي رون معلاف ٠ ةيردنكسإلا ىلإ هتقبس هلضف رابخأ نكلو
 رفص ربش نم ةريخألا ةليللا ق ةيردنكسإلا ىلإ هرفس ناكو ؛:تاملظلا هبجحن مل ام

 ةعبس كلذ ىلع ثكمو « هيجوتلاو ظعوالو سردلل سلاحا دقعي ذخأو ؛ ما/ل04 ةنس

 هذه قو « لازتعالا دعب مكحلا ىلإ نووالق رصانلا هيف داع ىذلا ثقولا ىلإ ىأ «ربشأ

 ةقرف ةيردنكسإلا قوهو دجو نأ قى قفتا دف « هلضاني ًامصخ دجو « ةعبسلا ربشألا

 عمجم اجاهنم حيبنيو « نيعبس نبا همسا قوص لجرل ةينيعبسلا ىمست ةيفوصلا نم
 . ًايفوص ًافوسليف وه ناك دقف «فوصتلاو ةفسلفلا نيب

 « رصم شرع ىلع رصانلا سلج- نأ دعب امركم ةرهاقلا ىلإ خيشلا داع ةو

 ةيرقم ىلع هرقم لحماو هاد أ ةنس لاوش نم نماثلا مويلا ف لصوف « اهلإ هاعد ذإ

 اوعاسأ نيذلا هيلإ ءاجو ًاقلطم ًافارصنا ملعلا ىلإ فرصناو ٠ ىيسحلا دهشملا نم



 مل 696 أ

 ٠ ١ ىتهج نم لح ىف وهف ىفاذآ نم : : اهبف ءانثتسا ال ةملك كلذ ىف لاقف نورذتعي هيلإ

 . صصانلا نأ كلذ « ةيميت نبال ًاعرك افقوم ركذن نأ بجاولا نم دجن انهو
 « هيلع همصخ اوئلام نيذلا ةاضقلاو ءالعلا نم مقتني نأ .دارأ رمألا هب رقتسا امل
 رشع ةينامث ثكم دقو « ىل ىلوألا ةنحملا ف سبحلاب هيلع اوككح نيذلا مهسفتأ مهو

 مهءامد نأ ىقتتلا مامإلا ىفأف « ةيميت نبا كلذ: ق ىقتساف ؛ نجسلا ىف مهبسب ًاربش

 كوذآ دق مهن] : ناطلسلا هل لاقف « مبم ىذألا لازنإ لحال هنأو ء هيلع مارح-

 هللا ىذآ نمو لح ىن وهف ىناذآ نم » : مركلا خييشلا لاقف . ًارارم كلتق اودارأو
 لي ؛ كلذي بيطلا خيشلا فتكي ملو « ىسفنل رصتنأ الو « هنم مقتني هللاف ءهلوسرو

 دجنال ءالؤه تلتق !ذإ ١ : هل لوقيو ء وفعلا ىف هبطاخم دحخأو « مهنع وفعلاب بلاط
 05 مهنع افع ىتح هب لاز امو « مهلثم مهدعي

 ةيميت نبا ىلع ةأطولا ديدش ناك ىذلا « فولْع نبا مبمفو كاذ ةيميت نبا لعف

 لو ؛ .ةكاحت ريغ نم نجسلا ةبايغ ىف هب ىلأو « هسفن نع عافدلا نم هعنم ىذلاو

 « ةيميت نبا لثم انيأر امو : لوقيو ةيميت نبا ىلع ءانثلاب قطني نأ الإ ىضاقلا كلذ عسي

 .'( انع جاحو حفصف انئيلع ائيلع ردقو « ردقن ملف هيلع انض رح

 « ابف رارقتسالاو « اب ةماقإلا ىون ةرهاقلا ىلإ ءىحملا نم ةرملا هذه ىف .- "هد

 « داشرإلاو ظعولاو ءاتفإلاو سردلا ىلإ فرصناو « هبتك نضعب بلطي لسرأ اذلو
 اوعيطتسي مل ةيفوصلا رابك كلذك و ؛ ًانلع هملع نم لاني نأ ءاملعلا نم دحأ لواحم ملو

 نكلو « 4 نوي مج الو هلوقب نونمؤي ممنأل ال « هلارآ ىف اونعطي نأ

 .٠ ناطلسلا نوشم

 صضيرحن ون ر « رخثآ قيرطب نوديكي ةيفوصلاو ءاهقفلا نم هموضخخ ذخأ كلذلو
 هتغالبب بسكا دق هنأ اوسن مهنكلو « هب مهوشرحو مه وض رحف < هيلع ةماعلا

 : نائداحم هل ثدح دقو « مهراصنأ نم رثكأ ًاراصنأ هتيصخشو هتجح ةوقو

 ضي رحتب ةعامج هب درفنا دق ه١11 ةنس بجر نم عبارلا ىف هنأ - ا هدحأ

 اورأثيل ةينيسحلا ىلاهأ عمجتف ء برضلاب هيلإ ةميثألا مهديأ تدتماف « هموصخ
 نوكي نأ امإ : مهل لاقف لوقلا نم اورثكأو « مهل نذأي نأ ىف هيلع اوملأو « خيشلل

 مل نإف مكل ناك نإو « هنم لح ق مهف ىل قحلا ناك نإف « هلل وأ مكل وأ ىل قحلا
 : هللا ءاش نإ هقح دخأي هللاف هلل قملا ناك نإو « مثش ام اولعفاف ىم اوعمست
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 .ق دو « علقملا لوقلاب هيلع ىدتعا دق هسفن ربشلا اذه. هنأ  ىناثلا ثداحلا

 اذبم هيلإ ءاسأ « ءاهقفلا ضعب نم ناكلب ع« رامغألا لاهيا نم نكي م ةرملإ هذه

 .نكلو « هدنع هتناكمل ناطلسلا نم فوللا هببس هراذتعا ناكو هيلإ رمعا مث ٠ « لروقلا

 3 « ىبفتل رصتنأ الو : : لاقو حفص لاحم ىأ ىلع خييشلا

 ايأر هيف ىري ام ناطلسلا ىلع ريشي ناك ةرهاقلاب اف ماقأ ىب هلا ةدملا هذهو

 .ىح رصانخلاب ةيميت نبا :لازاُش ع اه ريغو ةيالولا ى ةوشزلا تريك هنأ كلذ نمو

 ةوشربالو لام دحأ ىلاونال» : هيف ءاجب « كلذ ىلع ريكنلا هيف ددشي ًاباتك بتك

 ةب رج“ تعاشف ىضوف صاصقلا روذأ تناكو « لهألا زيغ ةيالو ىلإ ىضفي كلذ نإف

 < الجاع صاصقلا نوكي نأب هحجلاعو :« كلذ عبتت ىف ناطلسلا ددشف ناثلاب ذخألا

 ٠ فيرشلا عرشلا مكحم الإ نوكيالأو

 : ماشلا ىلإ خيشلا ةدوع

 لدم ف ى دهاجو معو ظعوف « رصم قعىوقتلاو ملعلا ةلاسر خيشلا ىدأ ب "هال

 ىلا ىلناغملاو « هت ريشعو هلهأ ىلإ دوجي نأ هيلع اح ناكو « ىذألا لمحو « قحلا

 لق ه ا/١؟ ةنس لاوش ف هنأ ثالذ « داهجملا ىعادل الإ دعي مل هنكلو « عرعرتو اف

 وجع زيل قشمد اودصق مهنأ هيلإ ىتارت ذإ « راتتلا ةاقالمل « ًافيثك ًاشيج- رصانلا دعأ

 «ء داهجللا اذه ىف ةيميت نبا هجحصي نأ دارأو « نيدسفم ضرألا ىف اوثيعيو « نينمآلا

 مويلا هلمحم « فيسلا الماح قشمد ىلإ داعف « .داهجلا نع .أكلتيل خيشلا ناك امو

 . نيعبرألا ىلإ لاي مل ياش هلمح نأ دعب نحل ا لهك وهو

 .ننمؤملا هللا قكود» « ه ا/١؟ ةنس ةدعقلا ىذ لهسم ىف قشم د ىلإ خيشلا لصو

 وولي ال « نيصكان مهرابدأ ىلع اوعجسر راتتلا أب رابخألا تمار دق « « لاتقلا

 . ءىش ىلع
 ريثك نبا لاق دقلو « ىونلا هب رقتساو ماشلاب كلذ دعب نم خيشلا ماقأ - مهم

 : رارقتسالا اذه دعي هلاوحأ ىف

 لاغتشالا ًامزالم لزي مل ام هرارقتساو قشمد ىلإ هلوصو دعب خيشلا نإ مد
 « ةلوطملا ةباتكلاو « مالكلاب سانلا ءاتفإو ءبكلا فيو لما شنو مول اس ق

 ن٠ هداهتجا هيلإ ىدأ ام ىنفي ماكحألا ضعب ىفف ؛ ةيعرشلا ماكحألا ىف داهتجالاو
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 هف روهشملا فالخم و 0 مهفالخ ىفي اهبضعب قو « ةعبرألا بهاذملا ةمئأ ةقفاو»

 هداهجلا هيلإ ىدأ امب اهنف ىفأ « ةدع تادلجو ةرشثك تارايتخا هلو « مههاذذم

 . « فلسلاو ةياحصلا لاوقأو ةنسلاو باتكلا نم كلذ ىلع لدتساو

 هنايب 15 ههاجتا ناك رصمو ماشلاب هتايحح نم ىلوألا ةرتفلا ق هنأ ظحالتو

 مامإلا بهذم ىلإ ةدنئسم تناك هقفلا ىق هؤارآو « ةميلس اهاري ناك ىلا ةديقعلا

 . ردانلا ليلقلا ىف الإ اهم جرخت الو « لبنح نب دمحأ

 عورفلا لع .لبقأ دقف . عورفلاب ىربكلا هتيانع تناك دقف « ةرثفلا هذه امأ

 ةعيرألا ةمئألا اهيف فلام جئاتن ىلإ اهيف لصوو « ميقتسملا هركفو « ىفلسلا هلّمعب اهصحتفي

 ةنيب نع نوكي امنإ هراتخم امو « روهشملا ريغ وأ مهههاذم نم روبشملا قفاوي وأ

 هزوعي اال + ةميظع . ةيرثم تناك اهف هتورثو «© ةنسلا وأ باتكلا نم ليلد نعو

 « صنلا هب ديؤي ىذلا ميقتسملا ىهقفلا سايقلا هزوعي ال امك « جاتحا اذإ صنلا

 2 . صن نكي مل نإ هيلإ ىهتي ام هب ديؤي وأ

 « هقفلاب اينعم نكي 1 ىلوألا ىف هنأ نيترئفلا نيتاه ىلإ هتايح مسقت ىبعم سيلو

 نكلو « هتايح راودأ لك ىف تناك هقفلاب هتيانع نإ لوقن لب « هب ىع ةيناثلا فو

 . هتايح راودأ رثكأ ةيناثلا ىف هقفلا قرغتسا دقف « ةيانعلا .ةبسن .زادقمل وه ميسقتلا

 عسوأ ةسارد ىلإ ةفورعملا راصمألا بهاذع ةصاختا ةساردلا قاطن نم م هقفلاب جرو

 :ةسارد ةيناثلاو « ةيلصألا عيبانيلا نم ًادمتس» نآرقلا ةسارد : نيرمأب ىلع ذإ وأ « ًاقفأ

 ةعيشلا ىلإ ىمتنت تناك ىلا فئاوطلا ضعبل هتهارك عمو « تيبلا لآ ةمئأ ءارآ

 تييا لآ ءازآ ضعب ىلع لمتشا ىذلا عينا هذا لالخ سوي نأ نع عنب

 . مراكأ وأ أوأ

 نم هعابتا هجرخأ ام لقألا ىلع وأ ًايلبنح- هسفن ريتعي ناك ةساردلا هذه ى وهو

 طسوت ريغ نم ةئسلاو تاتكلا ىلإ ههاجتا عمو « ةريثكلا تارايتخالا.هذه عم ىلبنح هنأ

 « بصعتملا باجعإ نكي مل هنكلو« دمحأ مامإلا هقفب ًابجعم رمتسا دقق « دحأ

 1 : دمحأ مامإلا بهذم ق لوقيو . حيجرملا كردملا مهاقلا باجعإ لب

 مهل نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأو ةنسلاو باتكلاب هريغ نم ملعأ ناك دمحأ و

 ماج ورالو ع هريغل دجوي اك « صن فلاح لوق هل دجوي داكي ال اذذو 2 ناسحإب

 ( بهاذملا خيرات م0 م)
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 رثكأو « ىوقألا لوقلا قفاوي لوق بلاغلا ىق هبهذم ىو الإ « ٠ فيعض لوق هل
 ةدابش ءادبقي موتك « احجار هلوق نوكي هريغ نع هيهذم اهذ فلق ىلا هديرافع

 .و كلذ ريغ ىلإ . رفسلا ىف ةيصولاك « ةجاحلا دنع نيملسملا ىلع ةمذلا لهأ

 ةنسلاو باتكلاب هلاصتال لب 5 هصخشل ال لبنح. نبا هقف حجري اذه ىق هارنو

 دقلو « لئاسملا نم ريثك ىف هربغ نم راتخا لب « هل ًابصعتم كلذ عم ناك امو

 بصعت نم : لوقيف ناهربلاو ةجحلا نم الع ىوهلا نم اعبان بصغتلا ريتعي ناك

 ةفينح ىنأل مأ كلا بضعت ءاوس « ءاوهألا ىلدأ هبشأ دقف « هنيعب ةمنألا نم دحاول

 «نيدلاو ملعلا ف هردقب الهاج نوكي نأ مهنم دحاولا بضءتملا ةياغ من عدمحأل مأ

 لهجلا نع ىهيو « لدعلاو ملعلاب رمأي هللاو « ًاملاظ الهاج نوككيف « نيرخخألا. 0
 فسوي وبأ اذهو « الوهج ًامولظ ناك هنإ ناسنإلا اهلمحو » : ىلاعت لاق .

 داكت ال لئاسم ىف هافلاعخ امهو : هلوقب مهملعأو « ةفينح ىنأل س انلا هيأ لمحو

 قامو اهنف هعابتا مدع امهملع بجوأ ام ةجهلاو ةئسلا نم م امل نيبت امل « ىصحت

 . هناظعي كلذ

 ةمثألا ءارآب ديقتت ال « ةرح ةسارد ىلإ هجتاو بصعتلا رين نذإ عطش #7 "4

 : اهنم ةريطخ لئاسم ضعب ى جئاتن ىلإ ةرحلا ةساردلا هذه ق لصو دقو «.ةعبرألا

 هنأ ديب © هللاب فلحم اك هب فاحت اني راص دق قالطلا نأ ىأر دق هنأ (أ)

 مايص وأ مهتوسك وأ نيكاسم ةرشع ماسعط] وأ ةبقر قتعب , رفك هللا نيم ىف ثنح نإ
 كلت تلطعتو « هتيب برنو ةتأرما تقلط قالطلا ني ىف ثنح اذإ امأ . مايأ ثالث

 هللا باتك ىف اهل لصأ نع ثحبف ةجيتنلا هذه هتلاه «-جاورلا ىهو « ةسدقملا ةقالعلا

 ىلع لدي ام فالسلا لاوقأ ى دحي مل هنأ امك ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسوأ

 الو « قالطلا عاقيإ دصق ام لجر او ةيجوزلا ةقالعلا عطق رريي ام دجب منع كلذ

 ترثأ لاوقأب هريكفتل سنأتساو « قالط هب عمي ال قالطلاب فاحلا نأب ىفأف « هدارأ

 .٠ قالطلا عوقو مدعي ىفأف . تيبلا لآ ةمنأ نع

 .ه1/18 ةنسىف كلذ ناكو « ءاهقفلا هركتتسا ءاتفإلا كلذ ناك املف

 قالللا نأ ميركلا نآرقلا صن عم قفتي قفتي ىذلا روثألا نأ دجسو هنأ ام مهو ب

 سيل ثاذ نآأل «ء انالث عقينأن كم الو « ةدحاو. الإ عقي ال ثالثلا ظفلب ثالثلا



 - تهال4 فت

 هلع نيعباتلا نم نو رشكو ( ثاترم قالطلا » : لوقي لاعت هللاو 6 ةدحاو ةرمالإ

يأ اذه هيأرل سنأتسا دقو 3 ىأرلا كالذ
 وهو ل تيبلا لآ ةمئأ نع ثتيور راث آب «اض

 . نيعمتجم ةعبرألا ةمنآلا فلاخ كلي

 كتلي ىنلا نأب كلذل ديشتساو « ربتعي ال ضيحلا ىف عقي ىذلا قالطلا نأ اهنمو (ج)

 ق ًاضيأ سنأتساو ©« ضيحلا لاح ىف اهقلط دقو هتأ رمال د وعي نأ رمع نب هللا دبع رمأ

 . تيبلا لآ ةمنأ نع روثأم ىأرب.اذه

 ءاملعلا ضعب هحصنف 6 ةعبرألا ةمنألا فلاخو اه رغبو « رومألا هذه ىفأ

 . ءاتفالا ىلإ داع مث « هدد رتل ًانيح تكسف اهم ءاتفإلا نع توكسلاب

 ةعألا اف فلاخي ىلا لئاسملا هدأبم ءاتفإلا نم هل ناطسلا عنم كلذ لعب ءاجم

 ن لوقي امم قثوتسا هنألو هنيد ىف ةيندلا لبقي ال هنآل « ءاتفإلا ىلع رصأف « ةعبرألا

 : ةئلاثلا ةنحملا

 ةناطلسلا لإ ضئارتو « قالطلا لئاس» ىف ءاتفإلا ىلع خيشلا رمتسا هو

 ىبب نأ ضتري مل ىذلا وهو « ةيميت نبا قيدص وه ناطاسلا نأ عمو « هتدوع ردخ

 هردصأ دقو - هرمأ دري نأ لبقي م | مكحلا ىلإ هتدوع دعب ًادحاو اموي سبملا ُق

 ؛؟- ةعبرألا ةمئآلا فلا الوق ضتري مل ناطلسا ريمضو . ءافخإ ريغ نم ًارهج

 . اهظعت دشأ ةعيرألا ةمثآلا نإف ء هدنع امظعم ةيميث نبا ناك اذإف

 لصف هيف ًاباتك ه 19 ةنس ناضمر نم رشع عساتلا نرقلا ىف لسرأ كلذلو

 ءاهقفلاو ةاضقلا نم عمجس ىف باتكلا هيلع ءىرقو « عنملا هيف دكؤي خيشلاب صاخ

 ًادهع خيشلا ىطعي نأ ريغ نم سلا قرتفاو « هعانتما ىلع بتوعو « نيتفملاو

 ناك امو « بتعلا رركتو « لاسرإلا رركت دقو « رمتسا اذلو ءاتفإلا نع عانتمالاب

 مهو ءاوضغي نل نيتفملاو ةاضقلا نإف ٠ ىضغأ نإو « كلذ دعب نع ىضغي نأ ناطلسلل

 . ًانيبم الالض نوكيف ءةعبرألا ةمئألا عاجإل ةفلاخم خيشلا هب ىتفي ايف نوري

 ءاهقفلاو ةاضقلا هرضح . ةنطاسلا بئان ةرمذحم مكحلا رادب سلجم دقعنا اذهو

 ءاتفإلا ىلإ دوعي الأ هوجرو هوبتاعو خيبشلا رضحو « ةعبرألا بهاذملا نم نوتفملاو

 نم ءاجرلاو بتعلا رركت الو هلادج نود هباتع ىلع نيصي رح اوناكو « لئاسملا هذهى

 رشع ةينامتو ربشأ ةسحخ اسوبحت رمتساو « قشمدي ةعلقلا ف هسبح اوررق عنتم :نأ ريغ

 هَ
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 مرخم نم رشاعلا ىف هنع جارفإلا ناكو « ه 770 ةنس بجر 11 موي نم ءىدتبت ًاموع
 1 . هالا ا ةنس

 لئاسملا هذه ىف ىبفي ذخأق « ًاقيلظ ارح هسرد ىلإ كلذ دعب خيشلا داع دقو
 4 ل مل نإو هوفلأ هنم كلذ راركتبو ؛ اه ريغو

 اهبف جتنأ ىلا ةرئفلا ىه ه 0/17 ةنس نم ءىدتبت ىلا هتايح نم ةرتفلا هذه دعتو

 « ةيفوصلا فقومو « دئاقعلا كلذ مم سردي ناك نإو « مظعلا ىهقفلا جاتنإلا اذه

 . هقفلل ناك ريكألا ظل نكلو « عدب نم هنو رهظي امو

 .: ةريخآلا ةنحملا

 ءاوس ع هلئاسرو هيتك ' عجاري لحنأ دقو 6 هسورد ق خيشلا رمتسا . نفل

 بصقلا هلقعب ضيفيو هقفلا ف تناك مأ ةسايساا ق تناك مأ دئاقعلا ىف تناكأ

 « ةعلقلا ىلإ لاقتنالاب رمأف ه ١/75 ةنس تءاج ىتحس هيعءاس ىلع ةصلخملا هسفنو

 . لوحتلا ببس ليصافتلا ضعبب ركذنو

 نمو « ضفاورلاو ةيفوصلاك هاجنالاو ىأرلاو ركفلا ف جوجل ةموصخل امإو « سائلا
 ءالؤه ةملك تعمتجا « نيدلا ىلع اجورخو ًافارحتا هيف ىأر هنأل هاداع نم ءاهقفلا
 « ًاعم ةصاخخلاو ةماعلا بضغي هل ىأر نع نوثحبي اوذخأف « خيشلل ديكلا ىلع كئلوأو

 روق ةرايز عنم ىري هنأ وهو « ةنس ةرشغ عبس نم اهاتفأ دق ناك ىوتق اودجووف

 ضعب هذهو « هلي هللا لوسر ام ىتلا ةفيرشلا ةضورلا ةرايز عنم لب + نيملاصلا
 - . ىوتألا هذه تارابع

 بلاط ىبأ نب ىلع نب نسح» نب نسح نب هللا دبع نأ روصنم نب ديعس ناس ىف »
 هللا ىلص ىبلا نع القان لاقف ملسو هيلع هللا .ىلص ىبلا ريق ىلإ فاتخم الجر ىأو

 مثك اًنيح مكتالص نإف « ىلع اولصو ًاديع ىربق اوذختت ال: : هلوق ملسو هيلع
 5 ةشئاع نع نيحيحصلا ىو « ءاوس الإ هنم سلدنألاب لجرو تنأامث نلت

 ىراصنلاو دوهلا هللا نعل د 2 هتوم ضرم ىف لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص ىبل ١ نع

 ٠ ًادجسم لختتي نأ هرك نكل « هربق زربأل كالذ الولو « دجءاسم مهمتايبنأ روبق اوذْختا

 «ءارحصلا ىف نفدلا نم هوداتعا ام فالخخ اهنع هللا يضر ةشئاع ةرجح- ىف هونفد مهو
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 نوعباتلاو ةياحصلا ناكو « انثو هربق لختيف ًادجسم هذخعتيو ه ريق دنع دحأ ىلصي .الف

 مهنم دحأ لعشدي ال كلملا دبع نب ديلولا نمز ىلإ دجسملا نع ةلصفنم .ةرجنملا تناك ال

 امنإ هعيمج- اذه لب « كانه ءاعد الو ع ريقلاب حسمت الو « كانه ةالصل ال « هيلإ

 مسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع اوملس اذإ حيااصاا فلسلا ناكو « دجسملاب هنولعفي اوثاك

 هيلع مالسال فوقولا امأو « رْقلا اولبقتسي ملو « ةلبقلا ليقتس» اوعد ءاعدلا اودارأو

 « ريقلا ليقتسي الو « ًاضيأ ةلبقلا لبقتسي : ةفيثدح وبأ لاقف « هيلع همالسو هللا تاولص»

 ْ .٠ ٠ ع ءاعدلا دنع ريقلا لبقتسي ةمئنألا ٌرثكأ لاقو

 « اهلخأل نيف كرحتت ملو « ةليوط ةدم ذنم ىوتفلا هذه تليق دققل +

 . كلذ نابإ ناطلسلا دنع هتناكمل ىذألاو ةياكنا اليبس اهم ذختي نأ دحأ ل وام ملو

 اوكرحو ةصرفلاكلت اوزهتنا قالطلا لئاسم ىف ءاتقإلا ببسي ةوغللا تناك املف

 ةناكم نم مكي ىبنلل ا .ةماعلا ىلع رثثأتلل اليبس اهوذختا ْذِإ « هيلع ةماعلاو ناطلسلا

 : هلي ىتلا صخش سه ام لبق نم تيتأ نإ ك رحتت ام ناعرس ملسملا سفن نإف « ةيسدقت

 نع ملكلا فرح هنإ ابف هل ليقو « كالذب ناطلسلا نورمتؤملا بتاك دقو

 ى قشمد ىلإ كلذب رمألا ءاجو هلثع قيلي سبحم ىف هسبح ناطلسلا ىأرف « هعضاوم

 ةعلق ىلإ لقنو ًابترم هل اوصصحخو خيشلا غابو « ه ال55 ةنس تابعش نم عباسلا

 . ناطلسلا نذإب همدخم نيدلانيز هوخأ هعم ماقأو « اهلع ىرجأو « قشمح

 ىذألا لزنو + اهتائيبخ نع بواقلا تفشكت ىح خيشلا لقتعا نإ امو

 هباعصأ نم ةعاج رزعو « مهم ةعاجن سبح ةاضقلا ىضاق رمأف « هئايلوأو هذيمالتي

 لماحو هيفص ادع ام مبسبا# نم مهوقلطأ مث « مهلع ةادانملاو باودلاى لع. مماكرإي

 0 . ةيزوجا مق نب نيبلا سمش هدعب نم ءاوللا

 « نيدساملا ةنإش عضومو « .نيصاخما ملأ عضوم لامتتعالا اذه ناك دقل

 نكي مو « ةدش ف ءاملعلا نم توصاخملا تاكو « عدبلا تدتشا كللذلو « نيعدتيملاو

 ىلإ اوبتكف « دادغب ءالع ىلإ هزوامت لب « نيصاخنلا انالعو قشءد ىلع ًاروصقم ملأآلا

 ناك ىذلا فيسلا كلذ دايغإ دعب نيدلسملاب تلزن ىلا ةلزانلا هيف نونيبي اباتك رصانلا

 ىلع قييضتلا ةيقارعلا ىحاونلاو ةيقرشلا دالبلا لهأ عرق امل » باتكلا ىف ءاجو ,"لصنع

 نيملسملا ىلع كلذ مظع هللا ةملس - ةيميت نب دمحأ ىيدلا ىت مالسإلا خيش ظ



 ام مهراآك اس

 ءاوهألا لهأ سوفن تباطو « نيدحلملا سوءر تعفتراو « نيدلا ىوذ ىلع شو
 . « نيعدتبملاو

 ءاوهألاو عدبلا لهأ ةثامش نه ةلزانلا هذه مظع ةيحانلا هذه ءاملع ىأر امو »
 ةيناطلسلا ةفيرشلا ةرضحلا ىلإ مرظفلا رمألا اذه لاح اوهنأ ءالعلا ةمئأو ءالضفلا رباكأب
 . « هاواتف ى هللا هملس خيشلا هباجأ ام بيوصت ىف مهتبوجأ اويتكو « افرش هللا اهداز

 ةيكلام مهم بهاذملا ىفلتخم نم ءالع نم.ءاجا دق اذه ىف ةيميت نبا دييأت ناكو
 رصم ىف ءالعلا ةماع ىلإ لصو دق هيلإ اعد ام نأ ىلع لدي اذهو « ةيعفاشو ةيفنحو
 درب ناك هسبح- نأو ؛ مركأ بواق ق رثأ هل راص هنأ ىلعو « قارعلاو ماشلاو
 . عدبلاو ءاوهألا لهأ ىلع ًامالسو

 دج انهو « رخلا نيجسلا ىلإ هجتتلو « نجسلا اولخشدي مل نيذلا كربنل ب "5
 ,ىف خيشلا دجنو « بعليو عتري مبضعبو « ىذألا ىف نوجلي نيدقاحلا نيجراملا
 ؟ارظتنم تنك انأ» : لاقو ء هعقوتي ناك هب مقو ام نأل « ىقتلا نمؤملا رورس

 لعبلاو « ءولدملا ىلإ ةجاح ىف ناك دقو ( ةريك ةحلصمو رشك رص هيف اذهو ع كلذ

 : نيرمأ ىلإ سبحملا كلذ ةأدهى فرصنا دقو « ندملا ةجض نع

 . ميركلا نآرقلا ةوالتو ةدايعلا .. امهدحأ
 . لماشلا ءودهلا ىف اهئيودتو هئارآ صيحمن - امهناث

 سانلا نيب عيذت خييشلا تاباتك تناكف « مهلع دريو مهتتفيو هيلإ ىلأت سانلا لئاسر
 نم دشأ اب ريثأتلا ناكف « آس ًافغش مهداز مهنع هباجتحا لعلو « اهف نوثدحتيو
 نلعملا نم رثكأ عاذ فرع نإ ءوبخلا عونمملا نأل « مهيب ًامئاق ناك ول رثأتلا
 ءىشلاك نوكي هنأل « ةيانعب هؤرقتو هنع ثحنتو هيلإ علطتت سوفنلا ذإ « فرشكملا
 . ىدبألا هلوانتت ىح اليلق الإ ثبلي الف « هنع فشكيو هيلع ريعي سيفنلا

 ملو « هصخش اوسبح مهنأ هراكفأو هئارآ ةبراحم نوديري نيذلا دجو ذئدنع
 جرخم نأ رونلا كلذ اوعنعل ) ناطلسلا ىوذ دنع مه ركم اوركف « هيأرو هركف اوسيحم
 . ( ءالعلا نيب ءىضيف « نجسلا تاهدر نم



 دل هما“

 ةرخالا ىدامج- نم عساتلا مويلا ى هنأ ىلا ريبدتلا كلذ ةجيتن نم ناك دقلو

 رباحلاو قاروألاو بتكلا نم هنع هللا ىضر خييشلا ىدل ناك ام جرحنأ ه 714 ةنمع

 اهعجاري وأ اهتكي ناك ىتلا هبتك تلمحو ةعلاطملا نم تاب اعنم عنمو « مالقألاو

 ادلجبم نيتس وحن تناكو « ىربكلا ةبتكملا ىلإ ةنسلا هذه نم بجر لبسم قا

 ْ . ةظوفحم ترمتساو امم تظفحو « سيرارك ةطبر ةرشع عيرأو

 ناك امل باجنأ هنأ كلذ ببس ناك » : قييضتلا اذه بيس ى ريثك نبا لاق دقو

 (هلهجتساو نيدلا ىتخيشلا هيلع درف « ةرايزلا نأش ىف ىتكلاملا ىنانخالا نبا هب هيلع در

 ٠ « هاكشو ناطلسلا ىلإ ىنانخالا نيا علطف « ىلعلا ىف ةعاضبلا لبلق هنأ هملعأو

 هدنع اوكري مَلو « ةياتكلاو بتتكلا نم عنف هاصقأ خيشلاب قوضلا غلب سس "4

 نأ نكمب ال لمعلا نع ىني ال ىذلا كرحتملا ركفلا كلذ نكلو « آملق الو ةري

هرطاوخو هئارآ ضعب ديقي نأ ىلإ رطضي ًآانايحأ ناك كلذلو ؛ سبتحم.
 محفب اهديقيف 

 . ةراثآ نع اهنأ ىلع خيراتلا اهظفح-و « رئانتملا قرولا عمج دقو « رثانتم قرو ىلع

 ؛ مظعلا داهجلا هنأ معو « دلجبو ريصب ءالتبالا ثالذ ةيميت نبا لمتحا دقلو

 داهجم لثم اذه ى انداهج لب « هليبس ىف داهجلا مظع ىف هللاو نحت و : اذه ق لاقو

 مظعأ نه كلذو « كاذ لاثمأو « ةيداحالاو « ةيمهجلاو ةيلبطاو « نازاق موي

 . )١( « نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو » سانلا ىلعو انيلع هللا معن

 . ٠ ةروثملا قاروألا ىلع بتك امم مالكلا اذه ناكو

 نيرشعلا ىف هيلإ هضيق هللا نإف ء ةيميت نبا ىلع ىيضملا سبحملا كلذ لاعي ملو

اك دقلو : هب لزن ضرم دعب ه ا/74 ةنس لاوش نع
 ناك انك « همايأ رخآىف امظع .ن

 ' نأ هنم سمتليو هيلإ رذتعي هضرم ىف قشمد ريزو هيلإ بهذ دقف « هتايح لوط ابظع

 : مظعلا لجرلا هبيجيف ىذأ وأ ريصقت نم هنم عقو دق نوكي نأ هاسع امم هلا

 ناطلسلا تللحأو « قمملا ىلع ىفأ معي ال وهو « ىناداع نم عيمجو كتللح دق ىنإ »

 تدساسنالل

ه ةيلبجلاو « ىهدئاق نازاقو « قشمذ راثتلا مجاه امدنع نازاقي قتلا موي وه نازاق موي (01)
 هب رح و

ا ! وركنم مه ةيمهجلاو « لبجلا نم مهلزنأو بهذ نأ موي ةيريصنلا عم
 ةيداحتالاو © مهلداج نيآلا تافصل

 .٠ دوجولا ةدحسوب نولوقتي اوناك نيألا ةيفوملا مه



 هلا 6/868

 .هلعفي لو ؛ اروذعم ًادلقم ثاذ لعق دق هنوكل : ىايإ هسبح نم رصانلا كلملا مظعملا

 . « هلوسرو هلل ًاودع ناك نمالإ هنيبو ىتيب ناكامم دحنأ لك تللحأ دقو « هسفن ظحلا

 .لهأ .سحأو « ةرمتسملا ةيئادلا ةكرحلا كلت تنكسف ةيميت نبا تام "4
 ىبحح . هعدوت ةدشتحم اهعومج- تجرخف « نيملسملا ملاع لب ؛ اهملاع ةافوب قشمد
 هيلع ىننأ نبال سيلو توم نأ مظعلا رخلا ملاعلا كالذل هللا ردق دقلو « ريخألا هاوثم
 املعلا باقر ىف هكح ىَح 3 رصانلا نيبو هنيب ةقالعلا ت تقثوت .دقل © لضف نم

 .نيكملا كللذ ناطلسلا دنع نكمم وهو تام ولو« ًاريخ الإ مههف لاق امث « هوذآ نيذلا
 دلع ام هنأو 3 هاوه ىف طحب هلاجر نه هنأو « ناطلسلل عيات هنإ : سائلا ضعب لاقل

 أ هرهوجو هتقيقح ىلع مالا كلذ رهظي نأ الإ ريدقلا ىلعلاهللا ىلأي نكلو « هتوقب الإ
 :ب الو برطضي الو « قحلا لوقي « هللا الإ ًادحأ عبتي ال ىذلا لقتسملا ملاعلا
 املوق دمتست الو سائلا اهلظب لظتسي ةميظعلا ةحودلاك وهو ٠ هسفن نم هتمظعو

 « نجسلا ةيايغ ىف هاقلأ ام رصانلا نم اهدمتسي ناك ولو « ىنوتلاو بتملا قلاف نم الإ
 . هسفن ثتسيلو « هسفن ديس رحءو « عبات ال عوبتم هنأ ىلع عطاقلا ليلدلا وه اذه ناكف
 . دحأل اكلم هركف الو

 الث نم رثكأ دهاج نأ دعب هناوضرو ىلاعت هللا ةمحءر ىلإ ملاعلا ت كلذ قوت

 . هحور تضاف نأ ىلإ ءاملعلا نيب املاع همجن غزب نأ موي نم ةنس

 هيلع ريغت اذاملف ناطلسلا دنع ًانكمم ناك ةيميت نبا نأ لئاق لوقي دقو ل "5
 سقي ثداولا نإ : لوقنف « ًاديدش اسبح مث ًاقيفر ًاسبح- هسيحف أدتبا « ربغتلا ث
 سلب سوح وو ةيمي نبأ اهقراف دو رصع تب صال نأ كل « شعب اهضعب
 هيك ىلإ هيل . ةيميت نبا ةيحان نم هسفن ريغي ىتح- « رصانلا هل ضرعت ىنذلا اف
 .© ديصال هتداعك بكر رصانلا نأ » : ىزتيرقملا ركذ دقل « اهيف هلاحح سمقلت خيراتلا
 « هسرف نع لزنف « هيلع ىضقي داك ديدش ملأ هباتنا ذإ قيرطلا ىف وه اميبو

 هيف دبعتي ًاناكم عضوملا اذه ىف ئببي نأ هللا هافاع نإ رذنف « هيلع ديازت ملألا نكلو
 : عض وم ا ىلإ هسفنب راس هض رم نم هللا هافش دقو « لبا ةعلق ىلإ داع الو ء سانلا

 .هاقئاد ) هاقنادلا هذه طتخاو « نيسدنهملا نم ةعاج- هبعصو ع ضرملا هيف ةّياتنا ىذلا

 ًادجسم اهناجي ىنبو « قوص ةئامل ةولخن .ةئام اهف لعجاو مه 777 ةنس ىف ( سوقايرس
 . هاله ةنس كلذ مو ًاخبطمو اما ىببو « ةعنجلا هيف ماقي



 هسه 68 ل

 ءاج- نيأ نم فرعن « ا//“ ةئس تناك ةيميت نباب ةنحم لوأ نأ انملع اذإو

 نبا ءادعأ مهو « ةيفوصال اهمح ًاقيدص تقولا كلذ نم رصانلا راص دقل « ريثأتلا

 |. 0 . ىردنكسلا هللا ءاطع نيا مهخيرش هيلع ريكنلا ددش دقو « ةيميق"

 مه ريثأتل ممو « ةيميت نبا نع هقلغأ هنأ كديالف ع ةيفوصال هبلق حينف دق ماد امو

 هتافوب ىهنا ىذلا قريضتلا ناك مث « ةنحنا تناك 09 « ةوفحلا تناك كلذبو..

 . هنع هللا ىضر.

 ركذ دعب الإ هرصع ىلإ هتايح نم لقتنن ال ةيميت نبا. سردن نحو نآلاو
 . فيسلاب هداهج-و - ةيصخشلا هتافص : نيرمأ

 : هتافص

 ىلا ةرذبلا ىه تناك تافصب لجرلا كلذ ىلاعت و هئاحينم هللا صئخنا #1

 نم تيقسس ام الإ تمن امو « ليلجلا ملاعلا كلذ تناكف اهقوس ىلع توتساو تحن

 ىذلا رصنلاو ةقيمعلا ةساردلاب كلذو « ةحلاص ةيرتو « وج. نم أيت امو  ءاع

 تشاع

 رادقمو اهرادقمبو « ىلعلا ساسأ ىهو « ةيعاو ةظفاح تافصلا هذه. ىلوأو

 . ءاملعلا طسو هردق نوكي اهءادختسا ىلع ةردقلا

 . هتافو ىحح هل ةمزالم ترمتساو ؛ هتايح ردض.ى ةرهاظلاهذه تدب دقو

 هللا ىضر ناك دقف « ريكفتلا ىف قمعلا ةيميت نبا تافض نم  ةيناثلا ةفصلا .

 نزاويو لقعلا اياضقو ثيداحألاو تايآلا سردي ناكو « ًاقمعتم * لئاسملا س زدي هنع

 اظفاح - هتع هللا ىضر نكي ملف « ًاحضاو قحلا هل جابني ىح « ميقتسم ركفب سياقيوب

 « لئاسملا روغ ريسيو رصنبأا ددري « ًاصحاف [طيئتسم دامأتم اكرم ناك لإ طقف ايعاو

 , وصلا ديكو « لوقف هل شهدت هيلإ لصي امو« ةققخ جئاتلا ىلإ ايذ لصي ىح

 « ءادن لوأ ب بيج : ميرسلا ىتجا ةعيرس اهنماكم ن م ىئاحملا هيلإ جرخم ةبسدبلا رضاح-

 ةرظانملا دنعو داهجإإ ريغ نم هيلإ ءىجت ىلاغملا لاسرأف « هسورد ق ودبي اذ ناكو

 برطخمال ةبسنلاب ةرضاملا ةبمدبلاو . ظفح ام روضحيو « ظفح ام ةرثكب موصخلا محفي



 هل 6ث" دلع

 < لوقلا لصافم علدقت مو لئاقملا بيصت لتاقملل ةعيرسلا برحلا تاودأك رظانملاو

 ظ ظ . ممحلا كيرتو
  رعغيو هيف اهفرعي ال نمو « هءاقل نوبام ةينيت نبا مؤصخخ ناك ةفصلا هدهلو

 . نيربتعملا ةريع نوكي هيقل اذإ هتجحم

 ىف تافصلا زربأ ةفصلا هذه لعلو « ىركفلا لالقتسالا ::ةعبارلا ةفصلاو '
 ءاملعلا نم هريغ ىف تسيل ةصادخ ايازم هل تلعج. ىبلا ةيملعلا هتيصخشو هملع نوكت

 : هذيمالت دحأ ىركفلا هلالقتسا ىف لاق دقلو « هورصاع نيذلا

 ايظعت دشأ ادحأ تيأز ام هللاو « ذجاونلاب هيلع ضع قحلا هل حضو اذإ ناك م

 © هئم هب ءاج- ام رصنو هعايتا ىلع صرحأ الو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 ب ثيدح نم ه ريغ ءىش هخسني هنأ ىريو « ةلأسم ى هثيدح نم ًاثيش دروأ اذإ ىح

 نم ًانئاك نيقول#لا نم هريغ لوق ىلإ تفتاي الو « هاضتقم ىنفيو ىضتيو لمعي

 ةنسلاو باتكلا نع مجري الو « ًافيس الو ًاناطلس الو [ريمأ كلذ ىف فاي ال ناك

 . « ىثولا ةورعلاب كسمتم وهو دحأ لوقل

 ىوملا ناردأ نم ةراهطلاو « قحللا باط ىف صالخإلا  ةسماخلا ةفصلاو

 رونب نمؤملا بلق ىف فذقي صالخإلاو « سانلل هفشكو نيدلا بلط ىف ضرغلاو

 هاجنالا نأ ةيقرشملا ةمكتلا ىفو « ًاميقتسم اكاردإ رومألا كردي هلعجمو « ةقيقحلا
 . ايقتسم لوقلاو ميقتسم لمعلاو اميفتسم ركفلا لعجي صلخملا متسمل

 : ةعبرأ رومأ ىف ةيميت نبا صالخإ لجن ذقو

 هئادس هللا ' ءاضرالإ همهمال ٠ هركف هيلإ هيحوي اع ءاملعلا هباجن ناك هنأ  اهوأ

 . اوطخس مأ س انلا بضغأ هيلع ءاوسو « قحلا اضوو

 تاك ولو « هليبسف هداهج قحلا ى هيئافتو هضالخإ رهظأ ىنلا - يناثلا رمألاو
 اذه ىف لمحت دقو « هيأر ءالعإليبس ىف ديذشلا ءالبلا لمحتي ناك دقو ؛هلمحم فيسلاب

 . ءاوس ىلع هئاقدصأو هئادعأ نم رمتسملا نجسسلاو ٠ « ديدشلا ءالبلا ليبسلا

 ءاوهألاو نفارغألا نع ههزيتو هدعبو هصالخإ رهظأ ىذلا “- .ثلاثلا رمآلاو

 + مهماقر ن« نكمت دقو « هونسن نيذلا ءاملعلا نع افع ٠6 هيلإ ءىسي نمع هوذع وه
 : هسيعق شام ىنح ةتايح زخنآ .ى ةيلع قمم نمع افع ًاريخأو



 ل هال ب

 فرخز لكو ©« بصانملا نع هدهزو هصالخإ هيف ادب ىذلا عيارلارمآلاو

 نوكي نأ ىضر لب « ةساير ى ًادحأ عزاني لو « ًابصنم لوتي ملف اهنيزو ايندلا
 ناك اذلو « نوسفانتملا اهف سفانتي ةسايرب م ملف « ثحابلا ظعاولا سردملا

 * كلذ قف ىمهذلا لاق دقو « هاجن دقو ىلاعت هللا نم الإ ةاجنلا وجربي الو هللاب الصتع

 ماد هنإف « ىلاعت هللا هيجنيف ةدحاو سوق نع اهف هومر دق ةبون نم مكو»

 . ,اهعدي راكذأو داروأ هل شأجلا تباث لكرتلا ىوق ةثاغتسالا رثك لاهبالا

 ًاييطتخ هللا همحر ناك دقف « ةينايبلا هتردقو « هتحاصؤ  ةسداسلا ةفصلاو

 ةبهوملا هذه نأ ريظيو مقلاو ناسللا ةحاصف نيب هل ىلاعتو هناحبس هللا عمج ًيتاكوب

 ةرك « ةينايبلا ةكلملا كلت ىوق دقو ًاديجم ًاملكتم هوبأ ناك دقف « هترسأ ق ةيئارو

 ةفئاطب هادمأ ةنسلاو باتكلا نإف « ال هظفحو ةيودنلا ةنسلل هديدرتو « نآرقلل هتءارق

 تفهزأ ةيئايبلا كراعملا ةرثك نإف كلذ قوفو « ةافتنملا ةديحلا ظافلألا نم ةريبك

 . ىلاجنرالا لوقلا هتدوعو هاومت

 ةوقو ريصلا اهو « نايرخأ ناتفص اهعمو « ةعاجشلا .- ةعباسلا ةفصلاو

 ءاضقلاو ةلودلا نوثش ةرادإو « بررخلا ناديم ىف ةعاجشلاب فصتا دقف « لاحالا

 تدبو « ءاحيفلا قشهد ةئيدملراتتلا وزغ اهدجوأ ىلا ىضوفلا ةدم ىف داسنفلا ىلع

 تفلاخت ولو اهناعأو ةنسلا لإ هحناو ع نيفلاخملل درجتف« هتايح لوط ةيبدألا هتعاجش

 ناتفصلا هيف تدب ءالبلا لزن املف « هثالب ببس ىه تناكو « سانلا دنع فولأم لك

 هيف مرعتي ال ىذلا لرمحلا زبصلا ناك دقف ريصلا امأ ٠ لامتحالا ةرقو ريصلا |

 عطقنا ؛ لمعي هيهاوم لكب هظافتحا قف تدب دقف لامتحالا ةوق امأو « لملمتي الو

 بوجوب سحأ لي « قاهرإب سحب ملو « فعضي :ملو نلي مل نيتتس وحنس انلا نع
 . عطقني ملف لمعلا

 . موصخلا اهمامأ برطضي ةبيه تافصلا هذه عم هل ناك مث

 ةسايسلاو برخلا ناديبم ىلإ ملعلا بارحم نم

 مهتلحنأ دق « علا ىلع نيفكاع ةيميت نبا رصع ى ءاملعلا ساتلا دهع .. "م

 « هسأ رو هركف ىف اهلك ملاعلا ةوق ثوري مهءاظع تسوقتو مهالضع تخخارتو « دعاقلا



 هع ةمبنإ ل

 . ةفسلفلا نه مهملإ ىلأ كللذ لعلو « ةيندبلا امتوقو اهتالضعال اهسأر ةمألا نم وهف

 .نأو « امهازب سأر نء اوقلخ نيدلاى ءاماعلا نإ :لوقت ىلا ةيهرلا ةنايدلاوأ « ةيدنهلا
 ْ . هيدعاس نم اوقلخخ دنا

 نوّرفي اوناك ثالذلو « هدعبو هلبقو ةيميت نبا رصع ىف ءاملعلا هيلع ناك اماذه

 مادغب نم اورفف « اهيلإ رسم برقأ ىلإ نيراف هنوكرتي « ادلب اولخد املك راتتلا نم

 .هذه ضري مل ءاملعلا ءالؤه نم ًاملاع نكلو « ةرهاقلا ىلإ قشمد نمو « قشمد ىلإ

 ,نيربدمو نيدهاجمو ءاملع اوناك ةباحصلا نم ندملاصلا فلسلا ىأر هنأل ةدعاقلا

 هنع هللا ىضر رمعو « ًابراحمو ًاربدمو ًاملاع ناك هنع هللا ىضر ركبوبأق « ةلودلا توئشل

 ,ىلع امأ « نييبنلا دعب خيراتلا هآر لداع مظعأو ةلودلل ربدم مظعأو ًاهيقفو ًاملاع ناك

 .لاق امك « ًاقدصو ًاقح مالسإلا سراف ناكو « ةباحصلا ىضقأو معلا ةنيذم باي وهف

 ٠ 00 . ِلسو هيلع هللا ىلص ىبننلا هيف

 رومألا ىرجمو « ثداوحلا بقريو ؛ ملعلا ىقلي هسرد ىف نيدلا ىقن خبشلا ناك

 . لاتقلا ف لوخدلل دعتسيو

 « مهّتاراغ دصل ةيفاك اهنيماح نكت ملو « ه 44 ةنس قشمد ىلإ راتتلا ءاج دقل
 ..ىح ةلودلارابك نم مهريغو ةاضقلاو ءاملعلا مهعم رفو « رصم ىلإ ةيماها كلت ترفف

 0. اطوعند لبق كاذ ناكو « هماكحو هئاملع نم ًارغاش دليلا راص

 اباق هل نآل « ىضوف دلبلا كرتي نأو « رفي نأ ىلأ ًادحاو ًاملاع نكلو - "4

 هبله ىق ساوم ريغ نم ةماعلا كري نأ نم هعنع ساسحإ هلو « رارفلا نيبو هنيب لوحي
 « دجاسملا ىف رمحللا نوقلي اوذخأو راتتلا اوئلام ةمذلا لهأ ضعب ىأر دقو « ءاسأبا
 هنوبرخم نوجسلا نم نوجءرخت راطشلا ئأرو ببنلاو بلسلا ذاسو « داسفلا نوئلعيو.

 0 00 ٠ . ًاداسف ةئيدملا قف نوثيعيو

 ,ىلع مهعم قفتاو « رارفلا نم اونكمتي مل نيذلا ةنيدملا نايعأ ةيميت نبا عمج كلذل

 هلق اوناكو « مهكلمو راتتلا دئاق نازاق ىلإ اوبهذي نأ ىلع اوقفتاو « رونألا طبض

 . ميهف سم كلم عبار وهو « مهمولق نامإلا لعخدي املو «بارعألاك مالسإلا ىف اولخشد

 هكتن :ركذب تراس ىذلا 'تاتافلا دئاقلا نازاقب ىتلاو دفولا سأر ىلع خرشلا بهذ

 ش ش : مجرئملل ملاعلا باشلا لاقف ؛ نابكرلا



 هه. ةرهق مل

 كوبأو انفي ام ىلع نؤؤمو خبشو ضاق كلعمو « ملسم كنأ معزت تنأ نازاقل لقد

 «.تردغف تدهاع تنأو «© ايفوف ادهاع « تلمس ىذلا المعامو « نيرفاك اناك كاجو

 .« ترجو « تيفو اف تلقو

 دق امدنع هيأ رطضا هادزاو « برعضاو 0 لوق 57 دئاق لخأ

 0 يي كو لكتب يشل ناك« لا

 .نم هبلق ىف عقو امل « نازاق ةانق تنال كلذل « دينع رابج لك قوف هللاو ع هقلخ نع

 هثيدح نم عقوأ الو ؛ هنم ًايلق تيثأالو هلثم رأ ملىفإ» : لوقي هنأ ىح « همالك

 . « هنم دحأل ًادايقنا مظعأ ىتي ءآرالو ؛ ىلق ىف

 عاطتساو «هيلإ ءاج ىذلا دصقملا ىف ناثدحتي !ذمشأف ٠ « ىقتلا لاعلل ى هلا ةيغاطلا دانا
 هدادعتسالا ثالذ دعب نم هبّقعيس ريخأتلا نأ ملي وهو « قشمدل راتتلا وزغ لجؤي نأ خيشلا

 ىرسأ دئاقلا كلفف «٠ مهرس سأ نيذلا ىرسألا كلفي نأ ىلع نازاق خيشلا لمحو « لاتقل
 نكلو «ىراصنلاو دوبللا نم ةمذلا لهأ نم ىرسألا ٍقاثو كفي نأ دري لو « نيململا
 هئلصو « ًاضيأ دوبملاو ىراصنلا ىرسأ هعموالإ قشمد ىلإ دوعي نأ ىأو هض راع خيشلا

 . ؛انيلع ام مهلعو انل ام مملو : مالسإلا ةملكي نازاق نذأ

 سجوتو رذح ىلع نوكس هنكلو « ق قشمد ىلإ كلذ دعب نم نوكسلا داع  ط"إل»

 نودصقيس راتتلا نأ ه 7٠١ ةنس ىف مهغلب دقو 4 اونمأي ملو ساذلا نكسف © فوخخو

 هذه ى دئاقلا سوبل سبل« « ماعلا ةيمين نبا ن كلو « رعذلا داسف « مهليحر دعب نم ماشلا

 : مهل لاقو سانلا عمجف ةرملا

 عامجالا عياتو ©« نيدهاجم نورذني نيراف اورفني نأ لدبو « بجاو داهجلا نإ

 ..موسرعالا دحأ رفاسي الأ دالبلا ف ىدونو ©« سانلاب

 مهخلب ام ًاقاثيتسا مهداز زو مهسفنأب مهنقث مهلإ تداعو داهملا ىلإ سانلا نأمطاف

 عطقو « ةبهألا ذخأ نأ دعب رصانلا نكلو راع لاتقل ةبحل ًاشورج عمج رصانلا نأ نم
 . ًاعجار لفق قي رطلا ضعب
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 « موكحمو مكاح نيب قرفال « مهرعذ ىف اوتفلتو « ىرخأ ةرم رعذلا سانلا باصأ

 نمو كالذو» : : ىلاعت هلوق مملع التو لاتقلا ىلع محم مهملإ جرخف ؛ نمؤملا لطبلا ىلإ

 . «روفغ وفعل هللا نإ « هللا هنرصنيل هيلع ىغب مث هب بقوع ام لثمب بقاع

تقلا ىلع هنحيف رصانلا لإ بكر نأ ةنطلسلا بئانو ءارمألا هيلإ بلط دقو
 6 لا

 رصاالل ةيميت نيا لاقف لاخلا تطرافتو مهعاجا دعي كئحلا ريثنا دقو هيلإ لصوف

 هيمحن و هطوح ًاناطلس هل انقأ هتيامحو ما شلا ن مضرعأ مثك نإ : مزاخللا هلوق

 : كمآ مرصتساو ٠ هكرلمالو هداكح مل مكن ردق ول « نمألا نمز ىف هلغتسيو

دماكح متأو فيكذ « « رصنلا مكيلع بجول
 نولوثسم منأو د مااحد مهو ؛ هنيطالسو 

 .0 مهلع

دانتو بولقلا تفجوو رعذلا اهداسف يشم د نم
 وداق ( نم . نأب أب ةيدلا لاو ارم ى

 بيعن بعانلا كالذل اوبيجتسي نأ لبق ا ريشب داع ةيميت نبا نكلو «جرخبل و ءىش ىلع

 2 هدنجي لبقأ ناطلسلا نألو « معلا داع ةيميت نبا نأل « نمألا مهلإ داع دقو موبلا

 . هسرد ىلإ ةيميت نبا داعو « اذه مهماع نم وزغلا اولجأ راتتلا 59

 دعتسأو ع ماشلا ىلإ مهعومج هالث؟ ةنس كلذ دعي نم راتتلا ءاجب  طماإلإ

ا فلاحتو « راتتلا ةاقالمل ماشلاو رصم شيج دحوملا ش نحل
 ىلع ءارمألاو ةاضقلاو ءابلعل

 نورشني اوذخأ دق ةمزملاو ددرتلا ةاعد نأ عم قشمد نم اوجري الو « ردعلا اقالب نأ

 داهجلا ىلإ وعدي نأ هاثل ناك امو « ةوعدلا ترركتو . داهجلا لإ ةيمي نبا اعد

 فقي نأ ناطلسلا هلأس دقو « فيسلا الماح ناديملا ىلإ مدقتف . هيبقع لع صكتيو

 نم نحنو « هموق ةيار تحن لجءرا )ا فقي نأ ةنسلاو : ةنسلا مامإ لاّعف ةكرعملا ىف هعم

 . « مهعم الإ فقن ال ماشلا شيج

 ل ىلص ىلا لوت مل ىورو راطفإلا ىلع دنلا خحف نامغمر ىف ةعقوملا تناكو

 1 .. « ركل ىوقأ رطفلاو ودعلا وقالم مكنإ » : حتفلا ةوزغ ىف ملسو هيلع

 ريعن امك ىهاشلا شيحلاو ىرصملا شييللا : دحوملا شيجلا رصتناو ةعقاولا تعقو

 . قشمد نم بيرق وهو بحتش هعسا ناكم ف تناك ةعقوم ىف « نآلا



 ه'اهؤأا د

 .نييملا رصنلا ناكوءانسح ءالي اوليأوتوملا فقوم هاوخأو وه ةيميت نيافقو دقو
 ىلإ ظقبتسملا ةيميت نبأ لقع هنا رطاللا لاوزب نمألا داع نأ دعبو لالا

 « نييبيلصلا نم مالسإلا ءادعأ نوئلامم اوناك « لابجلاب مصتعت مالسإلا ىلإ ب ستنت فئاوط

 ءاوبسالل اليبس ةداملا هذه نوذختي نيذلا نيشاشملا ةقئاط ىمست ىبا ةفئاطلا ميمو

 نيماسملا ىلع آنويع اوناكو : ةرركملا مهمتاراغ ىف راعتلا كلذ دعي نم اوثلامو ىبفتلا

 . ملسلا ىف ةنتفلل ةاعدو « برحلا

 مهنم عاقبلا لهأ نم مهنا ريج ناك ىةلوو : ملسلا ىف مهلاعفأ نع ةيميت نبا لاق دقو ٠

 هيب الم داسفلا نم ثواعفيو ةقئط مهنم لزنت ةليل لك « هرش طبضي ال رمأ ف
 3 ةريس حيبقأ ىلع تويبلا ناكس ةفاعشإو « قيرأ املا عطق اوناك « دايعلا بز الإ

 ص رق .لهأ نم ىراصتلا ن م مهملإ دري نم « مهنم تايانجلا لهأ نم تفرعو

 . نيملسملا نم حلابصلا لجنرلاب نوعقيو « نيملسملا حالس مهنوطعيو مهم وفيضيف

 ش . ؛ةليحلاب تلفي نم مهنم ليلقو « ةويلسي نأ امإو « هولتقي نإ امإف

 : ًاضيأ مهفصو ىف ةيميت نبا لاق دقلو
 اولسرأو « داسفلانم ىصخي الام نيملسملا ركسعب اولعف داالبلا ىلإ راتتلا مدق امل د

 صربق ىلإ اوامحو « . بيلصلا ةيار اولمحبو لحاوسلا ضعب اوكلف صربق لهأ ىلإ
 لحاسلاب مهقوس اوماقأو « هللا الإ هددع ىصخ ال ام مهحالسو نيملسملا ليخخ نم
 نييبيل هلا ىأ ) صريق لهأ ىلع حالسلاو ليحلاو نيملسملا هيف نوعيبي اموي نيرشع

 «٠ ( نيمملسملل نيبراخا

 نم رارحألا عيب ةرارم اهدشأ" لعلو « ةيميت نبا سفن ىف تزح رومأ هذهو

 . لبق نم نيوبيلصلا برحو « هنامز ىف راتتلا برح ءانثأ ىف نييبيلصان نيملسملا

 اولتاقف ©« فارشألا بيقث هعمو غ هسفنب اهداق ةلمحن نصانلا رمأب درج كلذل
 ًاقلخ .اوباتتساو « :سانلل اوفشكتي ىبح لبجلا زاجشأ اوعطقو ؛ ميم حالسلا ىلماح
 ةيزجلاو مهملسم ىلع ةاكزلا اوضرفو « مالسإلا عئارشب مهومزلأو « مهم

 0 ٠ 0 . ٌهريغ لع
 نأ دعب هيلإ داع مث 2 لتاقيل معلا بارم نم خرخ ىذلا ةيميت نبا وه اذه

 . مظخأ داهج لإ داع دقو « داهجلا بجاو ىدأ
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 ةسيميت نبا رسصع

 وجو .« ةبيط ضرأ ىف ىعرو ىقسب الإ ومنت ال ةبيطلا ةرذبلا نإ |
 ى حضاو رثأ ةيميث .نبا هيف شاع ىذلا رصعلل ناك كلذلو « نشيعتو هنم ىذغتت

 نإف « رصضعلا سنج عم ًامئاد .قفتع رصعلا رثأ سيلو « ةيلمعلاو ةيملعلا هتاهاجلا
 « ًايسكع وألا فوك هو « لجل لس اس اجو ' « لجرلا دسف ًادساف ناك
 داصحتتسا ىلع لمحت رشلا ةرثكو « حالصإلا ىف ىدجلا ريكفتلا ىلع لمحت داسقلا ةرثكف
 ىشلا بابسأ ىف ركفي نأل حلصملا ةعفاد نوكتف « داسفلا ةمواقمل ردللا لهأ مث ازع
 . « هرصعو ةيميت نبأ نيب ةبواحملا تناك كلذكو « ابس زيعيف رينا ةاونىو « اهنتجيف

 مث « هترسأ هيلع تناك امو « هتايح ردص ىف سرد امب ًاملاص ءاذغ هحور تذغتو

 ..ىفتخلا زنكلاوىلوألا عرشلا عهباني ىلإ عوجر نم هتلوهكو هبابش ق هيلع فكع ام
 « هلظأ ىذلا رصعلا :لهأ هيلع ام مث « نيئمؤملا فلس هيلع ناك امو ىوبنلا ىدمهلا نم
 - ماسفو ةديدش ةملظ نم هرصع ىف ىأر امو ملع ام نبب هسفن ل ةديدش ةكرعملا تناكف

 « ًاماسقناو ةلذ هرضاح قو « اداحتاو ةزع مالسإلا ىضام ىف ىأر . هيحاون لك ىف
 ةمآلا هذه دجءو « ةفلك رسيأب ءاودلا دجو دقو « .ىواديلو حاصل لجرلا مدقتف
 . اهوأ هب .حباص امب الإ اهرضاح حاصي ال

 ىلا ثعاوبلا نع تشتف ولو هرصع ماقسأل ءاود الإ ةيملعلا هؤارآ تناك“ امو
 هذه ىلع ثعب ىذلا نأ تدجول ةنيعم ءارآب ةرهاجملا ىلع ىتلا ملاعلا كلذ تثعي
 . ام امهف وأ لمعلا ىف ؛ وأ ركفلا ىف : نامزلا ىف بيع ةرهاجملا

 : ةيسايسلا لاخلا

 ىنلا“ ةءوبن تققحتو « هاصقأ ىلإ ةيسايسلا لابلا ىف ءوسلا لصو - 4
 ةلكألا ىعادت امك ممألا مكيلع ىعادت نأ كشوي و : هلوق ىف سو هيلع هللا ىلص
 منأ لب : لاق « هللا لوسر اي لثموي نحن هلق نم وأ : لئاق لاقف « اهعصق ىلع
 ةباهملا مكودع رودص نم نعزئيلو ٠ ليسلا ءاثنغكع ءاثغ نكلو ء ريثك ذئموي
 لاق ؟ هللا لوسراي نهولاامو : لئاق لاق ء نهولا مكبوأق ى نفذقيلو « مكتم
 . « توملا ةيهاركو ايندلا بح. : مالسلاو ةالصلا هيلع
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 ةرجهلا نم نماثلاو عباسلا نينرقلا ىف نيملسملا ىلع قبطنت لاحلا هذه تناكف
 « تاليود ىلإ نوملسملا مسقنا دقل « دعي نمو لبق نم نورق ىلع قبطنت تناك انك

 « ىلاوملا نهؤملا رظنال سريفملا ودعلاك ضعب ىلإ مهضعي رظني « كولم تازوحو

 نأ نم هتيعر ىمحم ىذلا ىعارلا ةرظن ال نيرابجلا ةرظن مهاياعر ىلإ كولملا ةرظنو
 0 . ةئدرلا نطاوم ىف عقتت

 ظفاحلا هلاق ام هلبق امو ةيميت نبآ رصع ىق نيملسملا لالن فصو رصخ نإو

 ظ ٠ :" لاق دقف ء هطرات قف رثك نب)

 « ممألا نم دحأ اهم لتبي مل بئاصمب مايألا هذه ف نوماسملاو مالسإلا ىلب دقث

 نم لك اهعظفتسي ىلا لاعفألا اولعفف قرشملا نم اوابقأ نم مهلف ة راثتلا ءالؤه اهم

 « رص*٠ رايد مدصقو ماشلا ىلإ برغملا نم هللا مهنعل جنرفلا جورحش اهئمو « اهم عمم

 فطلالول « اهوكلمب نأ ىلع اه ريغو رصع رايد تفرشأو «طايمد ىأ اهرغث مهكالتماو

 نم عاونأ هذه « ةمئاق ةنتفلاو ؛ لولسم مهيب فيسلا نأ اهّنمو « مهيلع هرصنو هللا

 «-:قرشلا .نم راتتلاو « برغلا نم نويبيلصلا : ةيمالسإلا ةمألا تياسأ لواعملا

 « مالسإلا ةدخبو مهعمجمال « ديدش مهنيب نيملسملا سأب نأ ىفاثألا ةثلاث ىهو ةثلاثلاو

 : بازحألا امنأك تراص ىح ةقرفتملا فئاوطلا مهتقزمو « كولملاتازوح مهقرف لب

 . « ثوحرف مجدل اب بزح لك »

 راتتلا تاوزغ ىه ءالبلا عاونأ لك نع تدازو نيملسملا ىلع تتأ ىلا :ةيلبلا نإو

 :لوقي هنإف ريثألا نبا خروملللقلا كرثتلو ءاه رخشآراهغ ضاخو ءاهضعب ةيميت نبا ىأر ىلا

 « اهركذل اهراك « ال اعاظفسا ةثداحملا هذه ركذ نع ًاضرعم نينس ةدع تيقب دقل »

 مالسإلا:ىعن بتكي نأ هيلع لهسز ىذلا اذ نف ءىرخأ رخؤأو الجر مدقأ اذنامو

 لبق تم ىتيل » « ىندلت مل ىأ تيل « اذ ركذ هيلع نوب ىذلا اذ نمو « نيمل.ملاو .

 فهقوتم انأو ؛ اه ريطست ىلع ءاقدصأألا نم ةعاج ىنثح ىننأ إلا « ايسنم ًايسن تنكو اذه

 ىمظعلا ةثداحملا ركذ نمضني لعفلا اذه : لوقتف « ًاعفن ىدجم ال كلذ كرت نأ تيأر مث

 تصحنو « قئالخللا تنع « اهلثم .نمملايالاو مايألا تمقع ىلا ىريكلا ةبيصملاو

 اولتبي مل نآلا ىلإ مدآ ىلاعتو هناحبس هللا قاحخن له ملاعلا نإ : لئاق لاق ولف « نيدلسملا

 قادلا لعلو « اهئادي الو « امراقي ام نمضتت مل خيراوتلا نإف « اقداص ناكا اهلثغ

 (بهاذملا خيرات -"8م)
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 جوجأمو جوجأيالإ ايندلا ىفتو ملاعلا ضرقني نأ ىلإ ةثدادلا هذه لثم نوريال»
 « لااوحلا نوط اوقش و لافطألاو «لاجررلاو ءاسنلا اولتق لب دحأ لع اوقبي مل ءالؤه
 ةءلا ىلعلا هللاب الإ ةوقالو لوحالو ع توعجار هيلإ انإو هللو انإف « ةنجنألا اولتقو
 3 حبرلا هتربدتسا مغلاك دالبلا ف تراص ءاهر رض معو ء اهررش راطتسا ىلا ةثداحا

 ع ردال ءارو ام دالب ابثءو « تاتسكرتلا دالب اودصقف نيصلا فارطأ نم اوجءرخن اموق
 < ًاببنو التقو ًابيرخنو اكام اهنم نوغرفيف ناسارحخ ىلإ مهنم ةفئاط ريعت م « اهوكلف:

 « اهنوبرخمو ناجيبرذأ دالب نودصقي مث قارعلا دح ىلإ ناذمهو ىرلا ىلإ اهمنوزواجتي مث

 اولتققف « « اددع كرا ن + رثكأ مهو « قاجفق دالب اودصق مث « اهلهأ رثكأ نواتقيو
 « مهدالب اوقرافو « لابجلا سوعرو ضايغلا ىلإ توقابلا ب رهف ؛ ممل فقو نم لك

 مه ريس رادقعإال اوثبأي م « نامز عرسأ ىف اذه اولعف « اهللع راتتلا ءالؤه ىلوتساو
 ناتسجسو دنطلا دالب نه اهرواجم امو الامعأو ةنزغ ىلإ ةفئاط ىضمو « ريغالا

 . .  هلثم عامسألا قرطي ملام اذه نم دشأو ءالؤب. لعف ام لثم اولسفف « نامركو'

 « ةيمالسإلا دالبلا رثكأ اوكلم دقو « راتتلا ءالؤه لاهل زجوم فصو اذه
 ةنسلاو ةعيشلا نيب فالكلا ناك دادغب ىلإ !وءاجع اذإ ىحم « اهلهأ رتكأ اولتقو اهوبرخو
 ددع ىلاقف « ىمقلعلا ريزولا وهو « ايعيش ناك حتفلا دنع ةلودلا ريزوو 3 هدشأ لع

 ,ىلع نووليال دغب نم مهقيرط ىف اوراسو « ةفلك ر سيأب دادغي راتتلا لحمد ىتح« شيجلا
 دادغب دعب بلح اولخشد. ىبح داليلا ىف اوباسناو ممزلاك هواعجمالإ هيلع اوتأ ءىش ىأ
 « مالسإلا مذو ةيحيسملا ىلإ ًايعاد بطخم نم ىراصنلا نم سدناو « اهّتعلق ىلع اولوتساو

 دجسملا داور نم ميلعرم نم «رمخ اف ناوأ مهعمو « دجاسملا باوبأ ىلع اوفقوو

 : ميرم ةسدنك قوس ىلإ مهودرف نوملسملا مهل درجنو « مههوجو ىلع ا اوشر

 موزي «راعتلا عم ايقتلاو ؛ ىرصملا قاثلاو ىروسلا لوألا ناشيحلا ىتلا دقو

 <« مر خيص تنطخو مهتيفقأ ف فويسلا تلمعأو « ةركتملا ةميزملا تناكو ةرم لوأل'

 لق ىأ ه 504 ةنس ناضمر رخآ ىف ةعقاولا تناكو « تولاج نيع ىف اذاذج تراصو

 .' ةنسلا ضعبو نيتنسي ةيميت نبا دكلوم'

 نعرصم لهأ ن .* عمجيف © نايغطلا كلذ ةمواقك بارض ضرفل ماكحلا رطضا دقو

 دقو « ربشب اهتاقيم لبق ةيرمخلا قاقوأألا روجأ تذخأو «رانيد ةأرما وأ لجر لك



 - ه96مه لا

 « تارورضلا نم كلذ نأ ىلع « مالسلا دبع نب نيدلا زع 0

 رانا دجوق ةيميت نبا يع تغزب دقو « لازتو برح : ةيسايسلا لاخلا ىه هذه

 « ديدجنمةوقلا اود رجف ء تبخ دق مبدر ىلا ىلوألا ةيمحلا اودجسو دقو «ةركلا نوديعي

 : :ةيعامجالا لالا

 ىف راتتلا عئاقو ترثكاملا» : ةيعامجءالا لاحا فصو ىف ىزيرمملا لاق . طبه

 يرشاو « موعابو « مهنم ريك اورسأو « قاجفنلا دالبو « لايثلاو قرشمل دالب

 ناك مث «رصم كلم نم مهنمو « ةيرحبلا مهامس مه ”م ةعاج بويأ نيدلا محن حلاصلا

 « رصم اوثلمو « سريب رهاظلا دهع ق ةيدفاولا اومسو ةروبشملا ةعقوملا مهم زطقل

 نآآرقلا اونقتأو « مالسإلا رادب اوبر امنإ اوئاكو « مهقئارطو مهتاداع ترشتناف

 ديبللا اومنضو « لطابلاو قالا نيب اودمجف « ةيدمحملا ةلملا ماكحأ اوفرعو « مركلا

 مايصااو ةالملا نم ةينيدلا ر ومألاب قاعتي ام لك ةاضقلا ىضاقل اوضوفو « ءىدرلا ىلإ

 ةيعرشلا ةيضقألا ىف رظنلا هل اولعجمو “ ماتيألاو فاقوألا رمأ هب اوطانو «جحلاو ةاكزلاو

 مكح ىلإ عوجرلا ىلإ مهسفنأ تاذ ىف اوجاتحاو « نويدلا بابرأو نيجوزلا ىعادتك

 ايف مهيب ىفقيل بجاخلا.اوبصن كالذلف « ةياتك كح هب ءادتقالاو 3 نان زيكتجم

 « اساسلا ىف ام قفو ىلع فاصنإلاو « مهموق دي ىلع ذخألا « مهماداع نم هيف اوفلتخا

 اواعجرو ؛ اساسلا دعاوق ىبغتقم ىلع ىلاهألا نم نوزاتمملاز ا ماع ناك كاذكو

 فنيا تاعاطقإلا روهأ ف طالتخالا دنع .ةيناطاسلا ناويدلا اياضق ىف رظنلا .بجاحلل

 - « ثاويدلا عاضوأ هيلع ترقتسا ام

 رومأ ةثالث ىلع لدي وهو ىزيرقملا ىف ءاج ام اذه

 ةصاخخ ةلزتم. محل نوكي نأ ىلإ تدأ كارتألا نم ىرسألا ةرثك نأ - لوألا رمألا

 رهاظلاو زطقك ءرصم مكح نم ىرشألا ءالؤه نمو . ةلزاملا هذه ساسأ ىلع ةملءاعمو.:

 . ةيرحبلا كيلاملا ةلود كولم دعب ءاج نمو سري

 مهر غب مماقالعو ةيجوزلا مسالماعم ىف اوناك ةيدفاولا ءالؤه نأ  ىناثلا رمألا

 نولماعي اوناك ةصاخللا مهسالماعمو « ةيعرشلا ماكحألا ىصتقمب نولماعي « ناكسلا نم
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 هفرعت نأ دبالو « ىرتتلا كلللاو دئاقلا ناش زيكنجس هعضو ىذلا اساسلا باتك ىصتقع
 ىف ءاجس ام ضن اذهو « هنم ضعبب ريثك نبا ىنأ دقو « باتكلا اذه ىف ءاج امم ًائيش
 ظ : ريبكلا خيراتلا

 ءبذكلا دمعت نمو « لتق طال نم كلذك ؛ نصح ريغ وأ ًانصحم لتق ىفز نم نإ »
 هف لاب نمو ٠ .لتق امهدحأ ناعأف « نامصتخم نينثا نيب لخخد نعو « لتق قرس نمو « لتق

 .نمو « لتق هاقش وأ ارسأ معطأ نمو « لتق هيف سمغلا نمو « لتقف فقاولا ءاملا

 ملو لكأ ْن نمو“ "ار يسأ وأ اريمأ م وعطملا ناك ولو « الوأ هنم لكأيلف اثيش ادحأ معطأ
 هديب هباق لوانتيو ةفوج قشني ىلب ثم حيف ااويح حبذ نمو « تق لتق هدنع نم معطي

 , "0 «الوأ هفوج نم هجرخعتسي:
 ,لتق ةملك نأل « هنم ىساقلا ءزجلا لقن هلعلو' ء باتكلا اذه ىف ءاجام ضعب اذه

 . اريثك تءاجن

 <« تاقبطلا ماظن رصم ىف ناك هنأ ىزيرقملا مالك هيلع لديىذلا  ثلاثلارمألا
 : نامكحم نانوناق كلذ قوف مهلو « مهن صاخ زكرم مهل ةيدفاولا كئلوأ ناك دققف

 . ناخزيكتجل اساسلا دعاوق : امهناثو « عرشلا : امهدحأ

 هتذتشا ىبلا بو رحلا نكلو « ةيعامجالا لاخلا با رطضا ىلعلدي كلذ نأ كلشالو .
 .ةقرفلا كلت ىف ترثأ « مالسإلا بح بولقلا تبرشأو بنل انجب عيمجلا فقوو
 .ناطلسو ةوق تاذ تناك اهنأ ضرفن نأ عيطتسنالو « اهنلازأ ابنأ ضرفن الو ؛ اهنقنخف

 .رشلا وأ ريحلاب ركذي ام ةيميت نبا ملق ىلع اندجو الإو-

 : ةينفلاو ةيملعلا لاحلا

 ةرجهلا نم نماثلاو عباسلاو سداسلا نورقلا ق تاساردلا .تعستا 59 5

 هقفلاو ثيدحلا ىف اورحتسا دق ءالعف ؛ مهجهانم تفلتخا دق ءاملعلاو « ةيوبنلا

 ناكو « دئاقعلا ىف ىح « نيعبات نيدلقم اوناك نكلو « دئاقعلاو « وحنلاو « ريسفتلاو
 هلإ نيتمتلم ريغ « ةيفسافلا تاساردلا ىف نوعلضتي نوملسم ةفسالف ءالؤه راوجم

 )١( ص ١؟ج ريثك نبا خيرات 1١8.
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 انيأر امك ةفسلفلاو ةعيرشلا نيب طبرلا اولواح ةفسالف كثلوأو ءالؤه نيبو « اعريغ

 . لاصتالا نم ةفسلفلاو ةعب رشلا نيب امف لاّقملا لصف هباتكىف كلذ لواح دشر نبأ

 قرفلا باصأ ناكف « ىباعلا فوصتملاو « ةفسلفتملا ةفوصتملا ءالؤه ءارو نمو

 داشرإلا ىف مهكلاسمو « ةيفوصأا ءاملع اهلس ىلا كولسلا جهاتم ىلإ ةماعلا نودوقي

 دعتبيف طتشي ناك نم مهو « هيديرمو خيشلا نيب ىصخشلا ريثأتلا ىلع موقت هيجسوتلاو

 ؛ خريشلا ىف ةءاركلا داقتعاو « صاخشألا سيدقت كلذ ءارو نم ءاجبو « نيدلا نع

 ىف مهم ةثاغتسالا ترثكو « آتاومأ ةرايزلاب مهعيركتو « ءايحأ مهعابتاو
 . مهن حرضأ

 لقتنا مث « ةجحلاو ركفلاب عزانتت ةيسايسلا قرفلات ناك كنئلوأو ءالؤه راوجيو

 ءادعأ مهضعب ةالاومو تارماؤملا ريبدتو ةدياكملا ىلإ ةيركفلا تاعزانملا نم اهرأ

 اهسفن ىمست ىلا فئاوطلا ضعب نم ناك انك «رمألا ءايلوأ دنع رمألا داسفإو « مالسإلا

 . ةعيشلاب

 « ةيملعلا ةساردلا : امه نيرمأ ةسارد نم ةيركفلا ةلاخلا فرعن ىكل انل دبالو

 -نيرمألا نيذه نم دحاو: لكى لكتنلو . ةيعيشلا تاساردلا اهعمو ةفوصتملاو ةيفوصلاو

 . لضفتالو حضوت ةزجوم ةملكب

 : ةيملعلا تاساردلا

 هعبتي مامإ هل لكف ىركفلا زيحتلاب ةيميت نبا دهعقق تاساردلاّتمستا مابا

 هبصعتلاو ؛ عبارلا نرقلا ف بهاذملا نيب فالعللاب كالذ أدتبا دقو «ةديقعلا فو « هقفلا ىف

 زيحتلا كلذ لايجألا تثراوتو « داقتعالا ىف ناك مأ هقفلا ىف ناكأ ءاوس « هيف ىهذملا

 ؛ هؤرقتف ماخضلا بتكلا ضعب ؛ دجتل كنإو « بتكلا ىف ًانودم الإ لقتناف « ىركفلا

 هئأرل بصعتلاو ةفلتلا رظنلا هجوأ نايبو ةميدقلا تافالدللا حرش ىلع ًامئاق هلك هدجتف

لذ ناكف « ةيميق نبال نيرصاعملا ىلإ كلذىرس دقو  ابنم
  مهيبو هنيب فالحلا لحم ك

 . نوكي ؛ ىنأ ليلدلا عبتي وهو « مهئامسأ ىلع لاجرلا نوعبتي مه

ب ملعلا ىف تزاتما دق قماثلاو عباسلاو سداسلا ةثالثلا نورقلا تناك اذإو
 دقف « ءىش

ادج ةريثك تامولعملا تناك دققف « ركفلا ةرثكب ال « ملعل ةرثكب تزاتما
 اهايصختو « 

 ريغ نم ةميلسلا ةيلقعلا س باقملاب ةلدآلا نزو ىف ريكفتلا نكلو ٠ مظع ردقب ناك

اعوسوم تبتك «رصعلا كلذ تناك ىلا ةورثلا عم ابسانت» نكي مو ؛ اليلق ناك زيت
 ت
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 نكي ملو « دئاسلا وه ديلقتلاو عابتالا ناك نكلو « خيراتلاو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا ىف

 ٠ . ناطاس اذ لقتسملا ريكفتلا

 ناك اذإو « ةديعم تناك ةيملعلا ةساردلا لبس نإف ءىبش نم نكي امهمو  ظا/+
 صدرفلا تناك دقف « هنم نوج.رخخال ديلقتلا ن نم ًاراطإ ,مهسفتأ لوح اوعضو دق ءاملعلا

 اهمرديل هيدي نب تاعوض وملا نإف 4 القتسم سردي 'ىذلا ملاعلا ءىجب نأل 0 ةأيهم

 . ةلدآلاو قئاقملا دري ىذلا سياقملا ةسارد لب « عياتلا ةسارد ال

 بتكلاو « نورقلا هذه ىف ةمئاق ثيدحلاو رسفتلاو هقفلا ف سرادملا تناك دقل

 همامأو « ءافكأألا نسردملا نم هجءوملا همامأ نوكيف « ملعلا بلاط ىدي نيب ةطوسبم
 تاعوسوملاو ىلاعت هللا باتكل ةفلتلا تارسفتلاو « ءاملعلا لاوقأ نم روطسملا ءاذغلا

 . نيعباتلا ىواتفو هباعصأ ىواتفو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيداحأل ةعماجلا

 دافأ ام رادقموه انمب» ىذلا نكلو «تأشن فيكو « سرادملا هذه خيرات انمبالو

 دق ذإ . الماكءاذغسرادملا هذه نم ةيميت نباىذغت دقل « سرادملا هذه نم ةيميت نبا

 هقف هبفو لبا باتك ىف ميظعلا ىهقفلا هناويد نود مزح نباف « ًاطوسبم معلا لك دجبو

 دجن ىفتحلا هقفلا ىفو « ىنغملا هياتك نود دق ةمادق نباو « نيعباتلا هقفو ةباحصلا

 بتكلا ىلينحلا هقفلا ىف دجنو « ىصخرسلا ةمثألا سمش طوسبك ةريكلا تاعوسوملا

 ةنراقملا تاعوسوملا ىعفاشلا بهذملا ىف دجبوو « ةفلتخملا بهذملا تاياورنبب تعمج ىلا

 . بذهملا حرش ىوونلل عومجملا باتكك
 . فوصتلا فو ةفسلفلا قو « لاوقألا فو ريسفتلا فو ثيدحلا ف رمألا ناك اذكهو

 اهنف ةءارقلاو عالطالا لبسي ىلا بتاكملا تناك سرادملا تناك اكو

 ةسارد 58 هريغ ناك اذإو 4 هيدي نذإ ةأيهم عورفلا يئش 8 و ةيملعلا ةداملا تناك

 فراعلا صحف اهصحف 4 داهتجاو صحف ةسارد اهسرد ةيميث نباف 3 عابتاو ظفحم

 ضعب قفاوت ةلقتسم ءارآ هل تنوكتف ؛ راكفألا قمعو قئاقدلاب طيخلاو « ربخلا
 . ًائيرج ارحم هئارآ نالعإ ىف قلطناو « هلك هفلاخت وأ ؛ دوجوملا

 : ةفوصتملاو ةيفوصلا

 ةثالث هرظن ىعرتسا دقو « هدهع ق فوصتلا رمأي ةيميت نبا لغش 4/ 
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 فيلكتلا طوقسو « داحتالا ىه ِةئالثلا رومألا هذه « هرظنو هريكفت عم قفتت مل رؤمأ

 . ةذيعشلاو « ىسفنلا ومسلا دوجو دنع

 : ةزجوم ةملكب ةثالثلا رومألا هذه نم دحاو لك ىف ملكتنلو

 ةيرظن نمو« ةيدنه راكفأن م تعبت دقف « ةيهلإلا تاذلا عم دوجولا داحتاةركف امأ

 . دوجولاةدحو ةيرظن اذه نم جتنو ءايشألا ضعبو سوفنلا ضعب ىف ةيهولألا لولح

 هذه تروابت دقو . ىدنهلا بدألا ىف احضاو !اهرثأ لازال ةمئاق ةيدنه ةركف ىهو

 ددعتلا امو « دحاو دوجءوملا نإ لوقي ىذلا فوصتملا ناكف انرشأ انك ةفلتخما راكفألا

 هيف امم هلك دوجولا نوكي كالذ ىلعو « دوجولا تاذ ىال لكلا ىف ددعت الإ عقاولا

 نبا كلذ ف لاقو «ىلاعتو هناحعبس هللا روص ىه نوكلا ىف ةحباس موجتو ءامسو ضرأ نم

 : ىنرع

 عماج هقلخم انآ تنأ  هسفن ى دوجولا قلاخ اي

 . ةيميت نبا دهع ق ةيفومعلا ضعب هاجينا اذه

 نأو « هتبحو ىلاعت هلل ىلإ قوشلا اهساسأو . ومسلا ةيحان ىه : ةيناثلا ةيحانلاو .

 ىلع هب هللا ضيفي ىذلا قارشإلا اهساسأو « نعمجنأ ةيفوصلا نيب كرتشم ردق ةيحلا

 . راهطألا هدابع ند * نيصلخملا سوفن

 كلت ىلع هسفن ضار نم مهف ءءاوس ىلع ةبحملا هذه رادقم ىف نويفوصلا سيلو

 ةدحوالو « سفنلا ىف ىملإلا لولخلاب سيل ًاعزخم عزنو « هللاب اهبسب ىلصتاو « ةبحملا

 نم ًابيرق نوكيل ةيناحورلا ةيترم ىلإ هيماستو « هقلاك قولخلا لاصتا هنكلو « دوجولا

 ٠ ىللاعت هلل

 الفاغن وكي ةيلعلا تاذلاب لاصتالا نم ةجءردلا هذه ىلإ لصي امدنع قوصلا نإو

 هنأل « ركسلا ةبترم وأ « وحنا ةبترم ةبترملا هذه ىمستو « هبر ىف آيناف هسح نع

 « دوجولاب درفنملا ىل دق سوسحملا نع باغ دق ذإ وهو « سلا نع اهف بيغي

 ًائيش_ ةيهلإلا تاذلا وأ وه .نكي ملوهف « دوبشلا ةدحوب ًاضيأ لاخلا هذه ىمستو

 سفنلا عافترا نإ نولوقي. مهكلو «© دوجولا ةدحو باعصأ لوقي اه" ع آادحاو



 همس [5ةفا.د

 ريغ نم ةيلعلا تاذلا ةدهاشم ىلإ تاسوسحملا كاردإ نم صخشلا عفرت ةدهاشملاب

 . رهظم الو فيك

 امدنعو « باجحلا اهلع لشكيو « وكرت ةجردلا هذه ىلإ هسفن لصت نم نأو
 نوه ةيفوصلا ءالؤه نم تارابع دجءوت اهب ر هنإ لب «فيلكتلا نوب اذه ىلإ نولصي

 ظح » : ةيميت نبا رصاع ىذلا ىردنكسلا هللا ءاطع نبا كلذ قف لوقيف « ىصاعملا رمأ
 بعص ىتض اهو « ىتخ نطاب تاعاطلا ف اهظحو ؛« ىلج رهاظ ةيصعملا ف سفنلا
 . ( هجالع

 وهو « نوبم اهرمأ هبحنو هللا بح نم تءدسلا نأ ىلذاشلا نسحلاوبأ ىوريو

 ١ ١ 00 : هئاعد ق لوقي

 « تضغبأ نم تانسح انتانس>- لعجت الو « تببحأ نم تائيس انتائيس لعجاا »
 تميسأ دقو © كليف بلا عم رضتال ةءاسإلاو « كنم ضغبلا عم عشني ال ناسحإلاف
 دقف « انلؤس انطعأو « انءاجبر بيختالو « انفوعش نمآف « فاخنو وجرأل رمألا ائيلع

 . « كلأسن نأ لبق نم ناعإلا تيطعأ

 ٠ ةاغلملا كح ىف ضغبلا عم ةعاطلاو ةاغلملا مكح ىف ةبحنا عم ةئيسلا نأ ىرت اذه «
 هئاعد ف ىردنكسلا هللا ءاطع نبا لوقيف . ابف وفعلا ىجري ةيصعملا نأب نوحرصي مث :

 كالدعيفءىواسملا ترهظ نإو « ىلع ةنملا كلو « كاضفبف نساغلا ترهظ نإ ىفإ و «

 ش ش . « ىلع قحلا كلو

 : هتيعدأ ىف سابعلا وبأ ىمرملا لوقيو

 « كفاخأ امبمأ ىف « ةيصحملاب ىنتدان كتعاطو « ةعاطلاب ىنتدان كتيصعم ىلإ »
 تلق نإو « ًافوخ ىل عدت ملف « كلضفب ىتلباق ةيصعملابتلق نإ « كوجرأ اهسأ فو
 « كناسح] عمىناسحإ ىراتيكىرعش تيل ؛ « ءاجر ىل عدت مف «كلدعب ىتلباق ةعاطلاب

 . « كنايصع عم كلضف لهجأ فيك.مأ

 ةيصعملا نيب قرفت ىهو « باطقألا ةيفوصلا ءاربك نم ةفئاط ةيعدأ هذه

 فيلكتلا طقستال ئهف « ةعاطلاف لوبقلاو ةيصعملا ىف ةرفغملا وجرت اهلكلو « ةنسحلاو

 ش . وفعلاو ةبوتلا باب ةاصعلل حتفت نكلو

 « ةبحلا ةبترم ىلإ لصو نم نإ : نولوقيف « نولاغي نم ةيفوصلا نم ناك نكلو
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 دق ةعيرشلا تناك اذإ : نولوقيو « ةعاطلاو ةيصعملا ندب لاحلا هذه ىف قرف ال هنإف

 ٠ ٠ اهنيب توس دق ةبحملا اهماسأ ىف ا ةةيقللاف « اىهنب تقزف

 © ةعاط الو ةيصعمال هنأ اومهف نم مهم ناكذ « ةصاخلا دعي ةماعلا ءاج- دقلو

 خييشلا هنأ ىعدا نم مهنمو 2 ةركفلا اهماع تماق ىباا ةيفسلفلا ىتاعملا اوك ردي مل نإو

 ةجب رح ريغ ند تاقيوملا نه لانف « عونمىأ لوانتي نأ نم كلذ هعنم ملو «٠ عوبل

 . همام هب ريسي ًاراتس فوصتلا لحنا لب « هعفادت ةماول سفنالو « هعنمت ةينيد

 «ءايلوألا نع ىلووأ خ خوريشلا ن نع خيش عايقا ىكي هنإ : نولوقي ن ءم ةماعلا م نم ناكو

 اوماقو « مهغدلتال ىعافألاو« مهقرحت ال رانلاف «تاماركلاو قراوحلا نوكت ىتح

 . ةذيعش لامعأب

 دق ةيفوصاا ءالؤه نأى أر مث « هبرح ىف دتشاو « هبراحف اذه لك ةيميت نبا ىأر

 نيئلامم تازاق ماه هأ عذيعشلاب توهوقي اوناكو 03 ماشلا لحدأ لع مهونئلام و ؛ راتتلاب اولصتا

 مهائيس ىلإ اذد فاضأف « هلاعفأ ٠ ند رعذ ق قشمد ف ثوملسملاو « هئابه , نيذخا ءهل

 3 مهف ةشدعص تاياتك" هل تناكو 6 مل زانم ىف ةغلابملا نم هبجوأ ام ة ةيميث نبا رظن ف

 : ءاملعلا ةلزيم

 كيلامملا هل ود كوامدتع 8 ريبك ةل زيد ءاماعلل ناك ملظملا روجيدلا اذه حث ل "مو

 ىلع مهكح نوكي نأ نوبح اوتاكو « ةينيد ةعزن موف ناك ءالؤه نأ ذإ « ةيرحبلا

 3 ةدشلا تاقوأ ىف ةمشلا ىوذ ٌٍكولملا نيب ميركتلا اذه رثكي ناكو « ةعيرشلا قفو

 نوشخمال ةيوق 95 .صاخشووذ ذادنأ ءاملع م ناكو . ءاماعلا ذ دوفن ىلإ تن وجاتحأ مدنعو

 « هل ًاعضاخت س ريب رهاظلا ناك دقف مالسلا دبع نب نيدللا زع : مهلمو « منال ةمول

 مالاسلا دبع نب نيدلا رع خيشلا ةماك تحن ًاعمقنمر صعب ناك» : كللذ قىطويسلا لاق دقو

 ىمكلم رقتسا ام 0 : خيشلا تام ا لاق هنأ ىبحس ( هرمأ نم جرخم 1

 م20 نآلا الإ

 هنإق ليات عع نع ثلا ةافو لعيبي ةككأف را رقتساب سحأ لق سس ربي رهاظلا ناك اذإو

 ركنيو : طش نإ قحلا ىلإ همني نم ءاماعلا نم ناك لب « ً؟ملظ نوكيل رقتسا ام

 . عطي مل اذإ هيلع
 )١( ص 7 ج ىطويسلل ةرضاحلا نسح 886 .
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 ضرفي نأ دارأ رهاظلا نإف « قشمد ملاع ىوونلا نيدلا ىح ءالؤه سأر ىلعو

 لوقيو « اذه ىق لئاسر ةدع هيلإ بتكف « ةقهرم خييشلا اهدجوف « سانلا ىلع بئارض

 ءالغو راطمألاةلق بيسي لا>فعضو قيض ىف ةنسلا هذه ىف ماشلا لهأ نإ » : اهادحإ

 ىلع ةقفشلا بجت هنأ نوملعت منأو « ىشاوملا كالهو ءتابنلاو تالغلا ةلقو : راعسألا

 م 0 ةحءيصنلا نيدلا نإف مهحلصمو هتدلسيه قرمألا ىلو ةحيصنو ةيع رلا

 موي مهتوكسو 4 هنم مهغقوم ءاماعلا ىلع ركنتساو « ًافينع ادر رهاظلا در دقو

 .٠ كيديم باوتلا ىو« ماشلا ىلع اولوتسا ال راتتلا دهع ق ليخلا كايانس تحن دالبلا تناك

لا هيلع دربف
ايوق ًادر خيش

قيو « ًافينع ً
 : هدر ىف لو

1 

 « دالبلا ف اوناك فيك رافكلا ىلع ركنن مل اننوك نم باوحلا ىف ركذ ام امأوو

 انك ءىش ىأبو ؛ رافكلا ةاغطب نآرقلا لهأو تاعإلا لدأو مالسإلا كولم ساقي فيكف

 . « انئيد نم ًائيش نودقتعي ال مهو رافكلا ةاغط ركذن

 نم كلذ ىعنعالو 4 ديدبلا ىلرضي الف ىسفن ىف انأ امأو : هلوشب هديدهم دريو

 بجاولا ىلع بترت امو « ىريغ ىلعو ىلعب جاو اذه نأ دقتعأ ىنإف « ناطلسلا ةحيصن

 دقو « « دابعلاب ريصب هللا نإ « هللا ىلإ ىرمأ ضوفأو د « هللا دنع ةدايزو رمخ وهف

 ةمول هللا ق فاخن الأو « انك امحس قيل لوقت نأ سو هيلع هلل ىلص هللا لوسر انرمأ

 , « هايندو هترخخآ ىف هعفني امو « لاوحألا لك ىف ناطلسلا بحن نحنو « مثال

 « نيدلا ىبحم خيشلا ادع ام هوعاطأو اوذختساف « هلمع ديبأت ق ءاملعلا نم ىواتف عمج

 ةفينع ةباجإ خيشلا هباجأف ؛ عيقوتلا ىلع ناطلسلا ةبهرب هلمحيل «رهاظلا هرضحأف

 اا : ابق ءاج

 كليلع هللا نم مث « لام كلل سيلو رادقدنب ريمألل قرلا ف تنك كنأ فرعأ انأو

 ؛ ةيراج- ةئام كدنعو بهذ نم ةصايح هل كوامم فلأ كدنع نأ تعمسو اكلم كلعجو

 فوصلا دونبلاب ككيلامم تيقبو « هلك كلذ تقفنأ نإف « للا نم قح ةيراج لكل

 نم لاملا ذخأب كتيتفأ ىلا نود نمايثب ىراوجلا تيقبو : صئاوملا نم الدب

 .3 ةيعراا

قف ( قشمد ) ىدلب نم جرخا : لاقو « رهاظلا بضغف
 6 ةعاطلاو عمسلا » : لا
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 نممو انئاحلصو انئاملع رابك نم اذه نإ : ءاهقفلا لاقف « ماشلاب ىون ىلإ جرخو

 رهاظلاو اهلخشدأ ال :٠ لاقو خرشأ | عئتماف هعوجرب مسرف « قش قىشمد ىلإ هدعأف هب ىدتقي

 "ل رهش دعب رهاظلا تاق ء اهع

 ٠ ىرونلا نيدلا ىبع خيشلا ىأرو « رضخأ هدوعو رهاظلا ةيميت نبا ىأر دقو

 3 مالسلا دبع ن رد نيدلا رع فقوم رصانلا نم فشي ةيهت نبا انيأر لق اذهو

 امباع داز لقو « نيحفاكملا ءاملعلا ةلسلس هب تدتماف ء« ىووتلا ن نيدلا ىبع فقومو

هللا ىضر تاف « نيدلا ىف هئارآ ببسب ءالبلا هي ل زن هنأو « داهجلل فيسل !| قشتما هنأ
 

 ملعلا نع نع هازجاو « هاوثم مركأو « هنع هللا ىضرف « هيلع اقيضم سبحلا ق هنع

 :. ءازجلا ريخ مالسإلاو

 ها سس سس ساس اسياتسبب

 . الا كإ 590 نس مج ىطوينلا ةرضاخلا نسح باتكي تاشقانملا و تابتاكملا عجاد ()





 ىلع نيدييز مانمال,|
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 هللا ىلص لوسرلا ةنيدم ىف شيعي ناك ىرجهلا لوألا نرقلا نم ريخألا .عبرلا ىف

 هتبحأ « الالجو ةءور ههجو ىلع هرون قرشأو « آنامإ هبلق ألتما لجر « لسو هيلع
 سانلل نماطتو « مفتراف عضاوت دق . هلضفو هركذب نابكرلا ترياستو « اهلك ةئيدملا

 ىسعو « ًايشاوم ءازقفلل ناك . ساثلا لك هبحأف ٠ سانلا فاعش بحأو « هوزعأف

 نم فاسلا ةيقب + نيسحلا نب نيدباعلا نيز ىلع : وه لجرلا مكل ذ . . ايناح ىئاتيلا
 ٠ .ءالبرك قف داسفلاو ملظلا عيرص « ءادبشلا ىأ لسن ظفح هبو « نيسحلا ءانيأ

 ةبحألا ىلتق نأ دعب شاع هنأل « تارسحلا رشك « ءاكبلا ديدش اذه ىلع ناك

 ىتح ىكي مالسلا هيلع بوقعي نإ : هنع هللا ىضر كاذ ىف لاق دقو . هتيب لآ نم

 ىيب لهأ نم رشع ةعضي تيأر ىنإو . تام هنأ معي ملو ؛ فسوي ىلع هانيع تضنبا
 .., ! ! ىلق نم بهذي مهلزح نورتفأ « دحاو موي ةادغ ىف نوحذي

 ناكف « اهم هبلق ضافف « هنم ةمحرلا تعبن ةيسفنلا مالآلاو نا زحألا طسو ىف هنإو

 ىوري امو « ًاوفعو ةحامس ضيفيو « نيجاتحملا ةجاحو « نيئيدملا نيد دسي ًاذاوج

 ههجو ىلع اهدي ى ام عقوف أضوتيل ءاملا بكستو « قيربإلا لمح تناك ةيراج نأ كاذ نم

 نيمظاكلاو ) : لوقي ىلاعت هللا نإ : ةيراجلا تلاققذ « امثال الإ هسأر عفرف . هجشف

 : لاقثف « « سانلا نع نيفاعلاو و : تلاقف . « ىفغيغ تمظك دقو : لاقف « ظرغلا

 .« ! هللا هجول ةرح تنأ » : لاق ء«نينسحملا بحت هللاو و : تلاقف « 6« ثاذع هللا افع »

 ًاصوصخو -زاجحلا عوبر يف ىلع رهّتشا فطعلاو ةمحرلاو ومسلاو لبتلا اذب
 تناكف « ءافلتللا ءانبأ الإ لصي مل ةجردرملإ العو  ةرونملا ةنيدملاو « ةمركملا ةكهىف

 لبق « كلملا ديع نب ماشه نأ قرط ةدع نه اذه ف ىوريو . ناطلس ريغ نم بيهملا
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 رجلا متسي نأ دارأ الو ء م ارا تيبلاب فاطف جحم ناك « ةفالخلا ىلوتي نأ
 : انيبو . هلوح. ماشلا لدأو سو هيلع سلجف رينم هل بصن ىح « نكدتي مل دوسألا
 سانلا هنع ىحنت « ستيل رجحلا نم اند املف « نيدياعلا نيز ىلع لبقأ ذإ كالذك وه

 ,ن* : ماشه لاف « حيلم لكشو ةنسح ةزب ىف وهو « ًامارتحاو ةبيهو هل الالجإ

 هفيرعت ىف لحفلا رعاشال عفدناف « ًارضاح رعاشلا قدزرفلا ناكو « هل ًاصاقنتسا ؟ اذه

 : اهبمق ءاجم ©« ةديصقو

 مرملاو لحلاو هقرعي تيبلاو هتأطو ءادبطبلا فرعت ىذلا اذه

 ملعلا رهاطلا ىثلا ىتلا اذه مهلك هللا دابع رمش نبا اذه

 مركلا ىبنني اذه مراكم ىلإ ايهلئاق لاق شيرق هتأر اذإ

 : لاق نأ ىلإ

 ش )١( جعلاو تركنأ نم ف رعت برعلا هرئاشب اذه نم كلوق سيلف

 هىئوري ناكو . ثيدحلا ةياورو « هقفلا ٍلع ىلإ نيدباعلا نيز ىلع فرصنا دقلو 1

 . لثملا ةقيرطلا ىلإ مهوعديو « م اركلا تيبلا لآ ةرمشذب ظفتحم و « نيعباتلا نم ثيذحلا

 ..هلجنو « ىرهزلا باهش نبا هنعىوري ناكو قارعلا نم . موق هيلإ سلج هنأ ىوريو

 . ًايلك آفارصنا مالسإلا لع ىلإ فرصناف « ةسايسلا نع دعتباو

 أورك لف « مهدري 6 عمتجاا اذإ ناكف « ةعيشلا نم ةالغلا دجبو هلهع قو

 نم : منأ نءانورمخأو» : هع هللا ىضر ىلع مه لاقث . امهنم اولاتق « رمعو ركب ابأ

 « ًاناوضرو هللا ن ءالضف نوفي مفاودأو مهرابد نم اوجرخأ نيذلا نلوألا نيرجءاهملا

 رادلا اوءوبت نيذلا ن > لاق . 6 الر : اولاق . « ؟ هلوسرو هللا نورصنيو

 دقف منأ امأ» : : مهل لاقف ءال٠ : او «؟ مهلإ رجاه نم نوبع مهلب نم العلو
 رف نم مسل مك كنأ دبشأ انأو « ءالؤم الو ءالؤه نم متسل مكنأ مكسفنأ ىلع مت ررقأ

 «قاغألا » ىف ناهفصآلا اهاورو « قدزرفلا ةبوسنم ةديصقلا هذه بدآلاو يراتلا بتك تور (1)

 'مارعشلا ضعي ىلإ اهبسنو - هبولسأ ىف رعوتسي ناك قدزرفلا نأل - قدؤرفلا ىلإ ايسن ىف ككشت هنكلو
 رعوتسي ىذلا رعاشلا نآلو « قدزرفلا ىلإ اهتبسن ىلع تاياورلا رفاضتل « هككشتل هجوال و . هنيعي مل و نيميشتملا

 .هيلا تفتايال و هككشت دريف ء ةيملع ةلدأب اهلئاق نيعي مل هنألو . سيقلا ءىرماك « كلذ ماتملا ىشتقا اذإ قري دق



 هدا ذوهال من

 انناوخإلو انل رفغا انبر نولوقي مهدعب نم اوءاج نيذلاو » : مهف هللا لاق نيذلا ةثلاثلا
 كراب ال ىبع اوموقف : « اونمآ نيذلل الغ انب واق ىف لعجتالو « ناعبإلاب انوقبس نيذلا
 . هلهأ نم مسلو « مالسإلاب نوئزهتسم متنأ . . مكرود برق الو « مكيف هلل

 : هتأشنو مامإلا ديز ةدالو

 كلذ طسو فو « ىلرتو ديز أشن مركلا حمسلا بدآلا كلذ لظ ىف ١
 ةلالسلا هذه نمو «راربألا ماركلا هئايآ نعو هنع هللا ىضر ديز شاع ىكابلا نزحلا
 هدجمو « نيسحلا ءادهشلا وبأ هدجمو 4 اذه ىلع هوبأف : مامؤلا كتالذ ناك ةيقتلا ةرهاطلا

 وتخأو « ةباحصلا ىضقأو « .ملعلا ةنيدم باي .« بلاط ىبأ نب ىلع مالسإلا سراف ىلعألا

 . ةنيدملا ىلإ رجاه اهدنع سو هيلع هللا لص اهدقع ىلا ةاشاؤملا ىف ىبننلا

 م ماع دودح ىف دلو هنأ رهظب نكلو « نيقيلا هجو ىلع ديز داليم فرعي مو :

 تاياورلا تعمجأو ها ؟ ماع اديبش لتق هنأ ركذت ت تاياورلا لج نأل « ةرجهلل

 . نيعبرألاو ةيناثلا زواجتي ال هلتقم موي ناك هنأ ىلع

 ىسفتلا ومسلا سحن وهف « هتعفرو هتلّقص ةحلاص ةأشن هل تأيبت دقلو

 « سو هيلع هللا ىلص ىننلاهمأ لبق نم هدجم ذإ « هبسن نم هلايىذلا عيفرلا فرشلا كالذي
 تلقص ن نعو دئادش طسو ىف شاع دقو « ههجبو هللا مرك ىلع هيبأ لبق نم هدجو
 ةنيدم ف هلك اذه قوف وهو ؛ ابنه ىتساف هتيب ق معلا عهباني دجيوو « اهيذهو هسفن

 نكفلا تدتشا امدنع نيعباتلا رثكأو « ةباحصلا ةيقب اهلإ ىوآ ىتلإ ةوبنلا ةنيدم. : ر ونا

 معلا قرتشمو « نأسلل دهم تناك دقو . ةيمالسإلا راطقألا نم هريغو قارملا ف

 نيميقملا نيعناتلا نأسي ةنيدملا ىلإ لس ري ناك زيزعلا دبع نب رمع نأ ىح . .ىوبنلا

 سام اسألة لا لسد مدل ل لس لعدن
 . ِلسو هيلع هللا للص هللا لوسر

 كلذبو 2 ىوتو جرن ىولعلا تيبلا قو « ديز مامإلا عرعرت ملعلا دهع ىف
 . ًاتسح ًاتابن هللا هتبنأ

 لمتشي ىذلا عودجملا باك إو . تيب لآ لع هيأ نع كور دقو ب مى“
 ههجو هللا مرك ىلع ىلإ ى 10

 « هيبأ نع تيبلا لآ مع ىؤر اك . ىلع دنع فقت وأ « « ملسو هيلع هللا ىلص ىبن



 هد "ةرإ دس

 نسع ىور دق هوبأف . ىلعو نيسحلا قيرط رنغ نع ةرثك تاياور ًاضيأ هنع ئور

 نيب هتلزألل صاقتنا وأ ةضاضغ ىأ مهنع ةياورلا ىف دج ملو « نيعباتلا نم ني ريثك
 . س انلإ

 ةياورلا ىلتف « هرمع نم ةرشع ةعبارلا فوهو ىأ ء ه 44 ماع هوبأ تام دقو
 رفعد“ مامإلا نأ ذإ « بأ هل نوكي نأب حمست نسب هريكي ىلا رقابلا دمحم هيأ نع

 . نيعمجأ منع هللا ىضر ديز مامإلا نس ىف ناك « رقابلا دمحم نب قداصلا

 ملع لك  ةرشع ةعبارلا نس ىف وهو  ديز مامإلا عمجم نأ لوقعملا نم ناك امو
 هناك دقو . الماك هيبأ ملع ىلت ىذلا هيخأ نم هرطشأ لمكي نأ دب الف .« تيبلا لآ
 ءالؤد نمو « هنع اوورو « ءاملعلا نم نورنثك هنع دنأ « لعلاو لّضفلا ىف امامإ رقابلا

 هناك هنأ ىدح « ةيملعلا ةمابإلا لضف رقابلا لان دقو . قارعلا ءاهقف خيش ةفينح وبأ

 . باوص وأ أطخن نم ابق امو « مملاوقأ ىلع ءاملعلا بساحم

 ىلت ؛ ليلج لضاف ملاع  ديز مامإلا رصع ىف « ىولعلا تيبلا ف ناكو - 4
 ءارسمألاو « رابكإلاب ةماعلا هاقلتو « لالجإلاب هضخشو هملع ءاملعلا ىبلت اك هنع

 ةقث ناك دقو . نيدباعلا نيز منع نبا ؛ نسحلا نب هللا دبع وه مكلذ .. . ماركإلاب

 ئضر ثالام مهم « نيثدحملا نم عمجم هنع ئىورو « ةفينح وبأ هل ذملتت دقو . آاقودص

 كفوو « هعركأف هتفالخ ىن زيزملا دبع نب رمع ىلع دفو دقو .ىروثلا نايفسو « هنع هللا

 . هتفالخ لوأ قف روصنملا رفعج وبأ همركأو « همظعف ةيسابعلا دهع لوأ ىف حافسلا ىلع
 رسمعلا نم اغلاب هسبحم ىف تام يح « هسيح « رفع ىلأ ىلع هدالوأ جرخ امل هنكلو

 1 تاكو . نيولعلا ءاملع نم ةوفصلا كلت نم ,هربغو تيبلا لآ ٍلع نذإ ديز ىلت

 ميماتفإ و مهجرخنو مهتياور سلاجم نودقعي اوناك نيذلا نيعباتلا نم مه ريغ نم ىلتي

 عرعرتو « ىوبنلا تيبلا ىف جرح اذهو .٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجيسم ىف

 نسس» جرخش « ادش اذإ ىح ٠ . سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنيدم 2 ملعلا دهم ىف

 ةنيدملا تارجح ازواجتي مل امهنإف « هيخأو هيبأ ةقيرط فلاعخ كاذبو « ةيوبنلا ةنيدملا
 ةلعقلا ثا: نيسملا لتقم كعب ب تيبلا لآ نأ كالذ نا رمتعم وأ نيجماحس ةك ىلإ الإ

 اوضتراو؛ مهساوسو سانلا اولزتعاو , جحالالإ ةنيدملا فرح اوزواجتي مل  ةرجءافلا



 مس 5ه9ا

 هةسقفلا كورشنيو 4 معا ًايلاط مهلإ ءجي نم نوهجويو ء نيصلاخخ عال اونوكي نأ

 . نيدلاو هقفلاو ركفلا قيرط نع ىمش اما تيبلا ةدارس اوقةيتسا ثالذيو 04 ثيدحلاو

 لصاوب ىتلا لقو . هدجمو اهيحو 4 هيححأ وت ىش هياط ملحال كير ج رح "خه

 ةل زمعملا عم هؤارآ تبراقت اذلو 3 ةل زيعملا بهاذدلم كيح « سرادتو «ةرصيلا ق ءاطع نبأ

 هيف ناك دَقف « ىمثانملا هيب ف هامات ام ثاذب 00 دقو . ىلاعت هللا ءاش نإ نيرتس ! م ىلع

 + ةيفناا نب دمحم ءالؤه نمو ءراثآلاو هقفلا ىف ءاماع هيف ناك اك « دئاقعلا ف ءاملح

 هيف لاق دقف « ابنع هللا ىضر ةمطاف ريغ نم بلاط ىلأ نب ىلع « ىلعألا هدج- نياوهو

 ء رطاو1لا بيص.٠ ءركفلا داقو « ةفرعملا ريزغ ةيفنحلا نب دمحم ناك» : ىاتسربشلا

 دقو ملاءملا جراد. ىلع هيءاطأو ؛ محالملا لاوحأ نع ( ىلع ىأ ) نينمؤملا ريمأ هريخأ دق

 )١(. ؛ ةرهشلا ىلع لومعلا رثآو « ةلزعلا راتخا

 رك ااذيو« زاجسلاو قارعلا ملاقأ ف ل ةتني“ كالانهو انه هاقلت ام دعي ءكيز ليخأ دقو

 « هنع نوقلتي ناكم لك نم ملجلا بالط هئيجيو : 2 ةنيدملاب ماعلا رثكأ ثكمب مث « ءاملعلا

 سانلا معأ نم ناكو . ةدابعااو مركلا نآرملا ةءارق ىلع ةنيدملاب وهو  ًافكاع ناكو

 : ةفينح وبأ هيف لاق دقل ىح « ةورذلا ملعلا ن ٠ غلبو « ميركلا نآرقلا تاءارقب

 نبأ الو « ًاياوجم عرسأ الو 4 هنم هقفأ هنامز ق تيأراف ىلع نب كديز تدهاش و

 نب نيا ًابطاخم نسحلا نب هللا دبع هيف لاقو .؛ نيرقلا عطقنم ناك دقل . . .الوق

 . «هلثم انريغ ىف الو انيف رأ مل ىذلا ىلع نب ديز كلئابآ قدأ نإ ٠ ديز

 لمعلا ناديم ىف ديز
 نوداني اوناك مهنأ ى « لمعلاو لوقلاب ةسايسلا تيرلا لآ لزتعا دق - 5

 ٠ لازتعالا اذهلالإ ةئيدملاب مه رثكأ ىبب امو . ىذألل ءاقتا « نينم ملا ريمأ ايو ماكحلا

 . هنع هللا ىفر ديز مامإلا ةرءاشلاو ةيقارعلا دالبلا ىف لقنتلا رثكأ نم لوأو

 هتيبلا لآ لازتعا عم اهضرعو دالبلا لوط ىف رشتنت تناك ةيعيشلا تاوعدلا نكلو
 ءالؤه نه نورششك فرحتي نأ ىف ًابيس مه نيعيشتملل مشا زنعا ناكو .سانلل ىمشاهلا

 هتيبلا لآ ناك دقو . فا رحالا رهظف «مهعيشت ىف ملسلا ىالسإلا جاهْملا نع نيعيشتملا

 )١( ب لدحتلا و للملا  1١نص ١١54 لصفلا شماه .
 ( بهاذملا خيرات "9 م «
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 « هتالحر ىف ديز مامإلا مهم ىتلا الو . . ,هوفنعو مهورجز ةئيدملا ىف مهم اوقتلا املك
 ْ . . فارحنالا نع مهاهنيو. « قحلا مبف ثبي ذخأ

 ماع نم مكحلا ىلوت ىذلا كلملا دبع نب ماشه اهمأر ىلعو  ةيومألا ةلودلاو
 ةوعدلا نآل تالذو « ديز تاكرح دص رثتو « نويعلا ثبت تناك -ه 1١١6 ىلإ ه 65

 دقو . اهءارو امو ناسارخن دالب ىف ىرست تناك « ىعيشلا سوبالا تسب ىبلا ةيسايعلا

 رهظي مل ديزو « اهلع ليلد ال نكلو « هلوح مهلا كرحم ديز تاكرحم ناظتلا ذخأ
 ل اذإو . داشرإلاو ملعلا قحي موقي ناك هنإ لب . . . هيلإ عسي لو « ماكحلا ىلع جورحلا
 تيبلا لآ ةناكم ملعي هنأ اصوصمتو « ماشه دنع ةمئاق ةهشلاف « ليلد ماهتالل نكي
 تيبلا ىف « ديز ىلأ « نيدباعلا نيز ىلع نم ناكام ىأر دقو « سانلا رظن ىف ىولبلا
 . مارحلا

 ء تيبلا لآ ماقع نم ضغي نأ لوا> لب ء طقف دصراملا ةفقو ماشه فقي ملو

 نيب ناكف . مهنيب اهف نيذبانتملا رهظع مهراهظإ ىلع ةنيدملا ىلاو لمحم نأب كاذو
 ىلع فقو ىف ةءوصخ « ىلع نب نسحلا نم هتمومع دالوأ ضعبو « هنع هللا ىضر ديز
 نأو ءهيلإ امصتخم نأ ىلع ةنيدملا ىلاو رصأف « هل ةبالولا نوكت امبمأ «بلاط ىنأ نبا
 نم ةءوصخلا ىف ئرحي ام اوعمسيل اهلك ةنيدملا لهأ عمجب وهو ع ةموصالا لوطت
 نأ دعب ىلاولا هديري ام ةرظن بقاثب ديز كردأف . . . ًاضعب مهضعب اهم حرج تارابع
 . هاوعد نع لزانتو ؛ ةموصخللا ق لاقي امم ثدحتت اهلك ةنيدملا تناك

 وهف « ةءوصنلا هذه ىف ىرج-ام ضعب ىف اليلق ثدحتي رثألا نبا كرثلو
 : لئاق لوقيو ء اذك ديز لاق : لئاق لوقي « لجرملاك ىلغت ةنيدملا تتاب ١ : لوقي
 عمتجاو « دجسملا ىف ( ىلاولا ىأ ) دلاتخ- سلج. دغلا ناك املف . اذك هللا دبع لاق
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 هن ورضحم نيذلا ضع , ءاهفس ىرغأ ىلاول !| نكلو 4 فالليللا ةداملل امسح اذه ناكو:

 . و كلثم بيجنال انإ ١ : هل لوقيو هنع ضرعي ديزو « هبسي كيزب هسلجم

 « قارعلا ىلإ ةرء بهذ دقف : ةنيدملا نم جرخ اماك ديزأ جارحإلا دتشا دقو

 هدعب نم ءىجنو « لزعي ىلاو ! ادد نكالو . . ىرسملا هللا دبع نب دلان هتدافو مركأف.

 نسم نوقاسيوو 2 الاوأ مهعدوأ ىرسدلا هللا دع ند دااحش نأب مههسهتو همهتيف

 . ةيضقلا هذه ىف اوبوجتسيل قارعلل  اهلإ اوبآ نأ دعب  ةنيدملا

 هريغو ةنيدملا ىلاو نم ىذألاو تاناهإلاو تاجءا رحإلا ىلاوتت اذكهو - ؟"ملا/

 بهذي امدنع هنكلو.. هيلإ ىلاولا وكشيل ماشه ثيح- ىلإ باهذلا ىلإ ديز رطضي ىح
 ةقرو هيلإ لسرأف « هل نذأي مل نذإلا باط امل هنإف « هلذي نأ اذه لواحم ماشه ىلإ
 رركتو « « ةنيدملا ف ثالزئم ىلإ عجرا » : اهلفسأ ىف : ماشه بتكيف « نذإلا ام بلطي
 هب ىبتا ثيح سلجف ء ساجم ىف هل حسفي م لغم اف « هل نذأ ؟ريغأو . كاف
 لود رغصي الو « هللا ىوقت نع ريكي دحأ سيل » : نشمؤملا ريمأ اي لاقو « سلجملا

 « ةفالخلا ف كاسفن ثاعزانت ىذلا تنأ « كال مأ ال تكساو : ماشه لاقف « « هللا ىوقت

 ىلوأ دخأ سيل هنإ » : هل لاقو « ًايوق ًائيضر ًادر ديز هيلع درف . « ةمأ نبا تنأو
 نسبا هوخأو ةمأ نبا ليعامسإ ناك دقو . هثعب ىن ن٠ هدنع ةجررد عفرأ الو « هللاب
 ةدج. ناك اذإ تالذ ند دحأ ِلَع امو رشبلا ريش هنم جرخأو « هللا هراتخخاف ء ةعرص
 هلاقق « ههجسو هللا م رك بلاط ىلأ نب ىلع هوبأو « ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . 1 « هركت ثيحالإ نوكأ ال مث « جرخأ» : لاَقف . 0« جرخا» : ماشه

 كلما دبع نب ماشه ىلع جورحلا

 ,ىذوأ ماشخل وكشر نأ دارأ املف.« قا رعلا.ىفو ةنيدملا ىف ديز ىذوأ - "84

 « مسفلا ىأب ميركلا لجرلا نأ فرعيو : بلاط ىنأ نب ىلع ديفح وهو ؛ جرخأو
 ءلع الو : يضاف باغلا لوقي أ نم دب نكي مل كاذلو . هيف ءلع « الد لوقيو

 : جورخال مدقت امدنع لاق هنأ ىوريو . لذلا لدب توملاب ىضريو « هيف

 لزعمب ةايحلا ضرع نع تحبصأ 2 ىتنأك نونملا ىفوخت تركب
 لسهتملا سأكب ىبسأ نأ دبال لهنم ةينملا نإ اهتبجأف
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 ريخ وهف باصأ امهمأو « توملا: وأ قمل ًابلاط « فون لك احسرطم باشلا جرخ

 هنكلو « ًايفختتسم ةفوكلا ىلإ بهذف « ةكرعملل ةدعلا دعي ذخنأ دقو . هيف وه امم هل

 « هيلإ ءىجن قارعل !| ةعيش تذحأو « الوهجم هرم أ ناك امث « بقارملا مولعملا ءافحتسا

  قسماكلا ف تماج اك ) ةتوعدو هتعيب ةفيص تناكو « مهيلع ةعيبل ذخأب وه أو

 : هذه ىه ( رثألا ن دا

 « نيملاظلا داهجو . سو هيلع هلل ىلم دعب هين ةئسو هقل باتك لإ مكوعدن نإ:

 درو «ةيوسلاب هلهأ نيب ءىلا اذه مسقو «نيءورخنا ءاطعإو ؛ نيفعضتسملا نع عفدلاو

 هدي عضو « معن : اولاق اذإف : « ؟ تاذ لع نزعيابتأ . . قيللا لهأ رضنو « ملاظملا

 . ىغيبب نيفتل « هلوسر ةمذو هتمذو ةقاثيمو هللا دهع كيلع» : لاقو « مهمديأ ىلع

 حسم 6 مع : عيابملا لاق اذإف « 4 ةينالعلاو رسلا ىف ىل نحصتتلو «ئودم نلتاقتلو

 . (1) ؛ دبشا مهللا ١ : لاقو « هدي ىلع

 طساو ةعيش مهلإ مضنا دقو ءآفلأرشع ةسمخ ةفوكلا لهأ نم كللُذ ىلع هعياب ذقو

 . (5) ًافلأ نيغيرأ اوغلبف « ىرخألا ن نئادملاو

 .نكلو ةفوكلا لهأي قثي نأ نم ًاديز رذحت تيبلا لآ ةمنأ نم رذنلا تلاوت دقو

 لب... هيبقع ىلع صكني نأ نكمب الف « توملا وأ ةزعلا دارأو « مزتعا ىلع ديفح-

 ى ضاقتنالا ثوكي نأ ىلع ءامغ رلا عم قفتيو ؛« عومملا عمجمو « ةكرعلا ىف ري

 .ه 117 ماع رفص لبسم

 نب ماشثه ىلإ لسصصتو « قارعلا ىلاو ىلإ لصت هنوعيابي نمو ديز ءابنأو

 ىلع نبديز نإو « لفاغل كنإ» : هيف لوقي آباتك هيلاو ىلإ ماشه لسريف « كلملا دبع

 . « هلتاقف لبقي مل نإف نأمألا هطعأو « هبلط ىف حلأف « هل عيابي ةفوكلاب هبنذ زراغ

 دابشتسالاو ةككرعملا

 دبال ناكو « ديز مامإلابلط ىلإ قارعلا ىلاو هجتاو « ةديدشلا تدتشا -- 14

 نإ ام مهنكلو « قارعلا لهأ نم هنوعنابي نيذلا اعد كلذل ؛ هتحفص مامإلا ىدبي نأ

 . 5١8 نم لفاكلا 6(

 :.بنييبلاطلا لئاقم (1)
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 « ءارآلا نم ةجاجع اوراثأو « هنواداجمو « نولداجتي اوذخخأ ىتح لصفلا ةعاساوأر

 .:خيراتلا بتك امور اك ةشقانملا كل لقتنو . اهنوري ال تيبلا لآ نأ نوفرعي ال مهو

 ؟ رمعو ركب ىنأ ىف هللا كمحري كالوق ام :' هل اولاق

 « امهنم أ ريت ىيب لهأ نه ادحأ تعمس ام . امه هللا رفغ : هنع هللا ىضر لاقف

 . ًاريخ الإ امبق لوقأ ال انأو

 ؟ تيبلا ىلدأ مدب نذإ بلاطت ملف : اولاقف

 موقلا نكلو « رمألا اذه قحأ انك انأ متركذ نميف لوقأ ام دشأ نإ : لاقف

 اولمعو « اولدعو اولو دقت . . رفكلا غلبي ملو « هنع انوغفدو « هب انيلع اورئأتسا

 . ةنسلاو باتكلاي

 ؟ نذإ لتاقت لف : اولاق

 اوملظو سانلا اوملظ ( ةيمأ ىنب ىأ ) ءالؤه نإ « كئلوأك اوسيل ءالؤه نإ : لاق

 « نئسلا ءايحإو ء سو هيلع هللا ىلص هيبن ةنسو هلل باتك ىلإ وعدأ ىفإو . مهسفنأ

 .1 ليكوب مكيلع تسلف اوبأت نإو « ىلو مكل اريخ نكي اوبيجت نإف « عدبلا ةئامإو

 . )١( قداصلا رفعج وه مامإلا نأ اوةلعأو « هتعيب اوضقنو « اوفرصناو هوضق رف

 رطضاف « هعابتأو اديز مجابم لخأو «ةيمأ ىنب شيج بهأت دقو فالحللا اذه ناك

 ءروصنم اي هوهو « هراعشب هعابتأ اعدف . ربشب هردلقىذلا دعوملا لبق لتاقي نأ مامإلا

 رشع ةسم اهدحو ةفوكلا نم هعباب دق ناكو  ةئاعبرأ وحن الإ هبي ملف « «رؤصنم ا
 ءزغلا ىلإ لذلا نم اوجيرعخا » : مهسداني ديزو ء اوثكنو « نوقابلا فعش دقو - الأ

 م ىلع ديفح اديز نكلو . « ايند الو نيد ىف مسل مكنإف « ايندلاو نيدلا ىلإ اوجارخخا

 . « !توملا ىح ناتاقأل هللاو امأ « (7) ةينيسحم

و هيلع هللا ىبلص ىبنلا ةرتع مدقت ب "وو
 2 ردي لهأ ددعك ددع هةجوو © مس

 ليئضلا ددعلا اذبم لتاقو « تقو لك ىف ذاملا هئيج 4 ىوق فيثك هددع شيج- همامأو

 . 7780 ص ءهج ريثك نبأ )00
| 

 . هرلذخو نيسحلا هدجي لبق نم اوردغ اك ةرملا هذه قا رعلا لهأ ردغي نأ ديري 0(
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 « نيومألا شيج- حانجس اومزهو « اولتتقاف . نازملا ى ىوقلا هنكلو « باسحلا ىف

 ننزل كلوأ لاق نع مراكب وعلا زيبعو « الجر نيس ن رثكأ ممم اولعتو

 ؛ نم اولاتي نأ اوعيطتسي ل كالذبو ؛ 4ةلخق تناك هيم . هعازتتا دانعو « هتبج ق مهس

 ناديملا ىف دحأ مهقالب ال ىلع دالوأ نآل « نيسحلا هدج» نم اهم اولان ىلا قيرطلاب الإ

 . هوعرص الإ

 ةكرعملا دعب

 هفرصتك « باشلا مامإلا داهشتسا دعب . هدئاقو ماشه فرصت ناك - 0

 <« رهاطلا هنامجس جرتخأو « ديز ريق شين دقف © نيسحلا لتق٠ دعب دايز نياو ديزي

 + كاورم نب كاملا دبع نب ماشه نم حيرص رهاب أب ةفوكلا ةسانكب هوبلصو « هب اولثمو

 : هيف ءاجس ًارجاف الوق مهرعاش لاق دقلو . نيملسملا دقح اوراثأ كلذبو

 بلصي عدلا ىلع ايدهم رأ ملو ةلخن عذج ىلع ًاديز مكل انبلص
 . حايرلا ىف هورذو هقارحإب ماشه رمأ ًادمأ ًابولصم رهاطلا نآئلبا ىبب نأ دعبول

 ,سانلا فافتلاو راشتنالاو عويذلا ةيسابعلا ةوعدلل كيز مامإلا لتقم أه دلو

 ىب لم لو « ةينايفساا ةيوءآلا ةلودلاب حاطأ دق نيسحلا نتَمم ناك اذإو « اخوح

 رشع ىضع كعب هنإف ؛ ؛ اهلك ةيوعألا ةلودلاب ديز تقم حاطأ لقق © اورم وني نايفس

 دّللا ةكيس ن*و . قرشلا قف ةيودألا ةاودلا تبهذ « ىلا ريلا كالذ دابشتسا ن م. نيام

 كيز نامي لعف اق تق رحو مهءاكح اياقب تجءرخأو 2 ةيمأ ىب روبق تشبن نأ ىلاعت

 رب نع ىئاطا ىدع نب ىمثيملا ىكح و : ثالذ ى ىدوعسملا لوقيو . هتع هلئا ىضر

 سابعلا ىف أ مايأ ىف ةيمأ ىب روبق شبنل ىلع ند هللأ كبع ميه تجار : :ءىناه نبا

 .هبرضف هقنأ ضعب الإ هنم دقف اه « ًاحيرعص هانجرختساف ما اشد ريق ىلإ انيمناف « حافلا

 كح ملف « قباد ضرأ نم ناماس انجسرخيتساو « هقرحأ م « ًاطوس نينا ىلع نب هللا دبع

 ؛ ( ةيمأ ىبب نم امهربغب ثالذ انلعفو « هانق رحأف . هسأرو « هعالضأو هاص الإ ًاثيش هنم

 .لوقيو . . . اهقرحو اهجارختساو ماكحلا ءالؤه مهر ركذ ىف ةياورلا لس رّتستو
 ىلع نب ديز ماشه لتقل عضوملا اذه ىف رمللا اذه انركذ امتإو » : ةريملا ف ىدوعسملا
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 نسب كيزي هلحفك قارحإلا نم همس لعف ام « ةلثملا نم ماشه لاثئامو

 )١(. : ىلع

 نييومألا روبقي نويسابعلا هلعف ام ررتثل مالكا اذه انقس ام اننإ نحن لوقنو

 هللا نِإف .. ىلاعت هللا ةككحو ةرعلا نينل نكلاو ع ًاعرش غئاسب الذ ناك امث 34 ممادجأو

 « اودتعا نييوعألا نم نوملاظلا كلئاوأف . ضعب ىللع مهضعب نيملاظلا طلسي هناحبس

 تقحو« اواعفام لاعب ىهالوتف د مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةرمعب اوامقاماولعفو اورجفو

 نوكت اذكهو . « توبسكي اوناك اع ًاضعب نملاظلا ضعب ىلون كلذكو » : هللا ةملك

 ٠ رايتعالا لهأل ةريعلا

 ديز مامإلا تافص

 ممتن نأ دب ال « هئاهتناو هتايحو هئادتبا ف ديز ةصق انركذ نأ دعب ل م9

 تيب لدأ هب فصتا اع نى دعتا دق هكلإ ... هايج“ ق ام رشا ىلا هفاصوأب هرد وصمت

 . ةعيفر ةيماس' لالعخ نم للا كلذ ىف ةوبنلا

 ( ةقيقتلاو قتلا بلط ىف صالخإلا « هنع هللا ىضر ديز هب فصتا ام صخأ نمو

 تماقتساو « هبلق ف ةمكحلا رون قرشأ ةقيقللاو قحلا بلط ىف صلخأ اذإ ءرملا نإو

 . ىوفلاك ركفلا رون ءىلطي ءىشالو « صالخإلاك لّقعلا ري ءىش الف . . . هكرادع

 ىف عورفلا لع باط ... . مولماا ىّتش بلطف « للعلا بلط ىف ديز صلخأ دقو
 قرفلا نطو٠ ةرصبلا ىلإ لةتناف « نيدلا لوصأ مع بلطو « هتيب لهأ ملعو ةنيدملا
 ةجحلا اهاك اف ناكو « هرصع لدأ مواع نه داز ركأب دوزت كالذبو « ةيدالسإلا

 . مامإلاو

 هناسل ىلعو ههجو ف ودبي ىوقتلا رون ناكو « ىوقتلا صالشإلا تارم ىلوأو

 تيار ؛ ىلع نب ديز تيأآر اذإ تنك » : هيرصاعم ضعب هيف لاق دقو . هلامفأ فو

 . «ههجءو ىث رونلا ريراسأ

 اوبلط نيذلا ضعب لق دقو « معلا ةركاذم وأ ممركلا نآرقلا ةءارقل ًامزالم ناكو

 «نآرقلا فرلح كاذ ىل ليق ىلع نب ديز نع تلأس املك تلعجف ةنيدملا تمدق » : هءاقل

 ءا6ا ص « ؟ ب : بهذلا جورم 00(
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 نه« هنيع فرع ذنه ًامرمم هلل ثاتب مل ىلع نب ديز نإ» : هلوقب هسفن فصو دقلو

 . ع هلارش

 سانلا هقدصبي ىلاعت هللا 2 ن“ نأ 4 ريب لفاني كرديل ىتلا مامإلا كتالذ ناو

 . (هللا قاحش هعاطأ هللا عاطأ ن هر : هنع هللا ىضر لوقيف 3 هوعيطيو

 ناك كالذلو « ىلوألا ةبترملا ف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأل هصالخإ ناك دقو

 هلاق . « ؟ اهني ًادحأ ىرتأ ؟ ايرثلا هذه ىرت امأ » : هباحصأ دحأل ةرم لاق دقلو
 ثيح وأ ضرألا ىلإ عقأف « اهم ةق ةقصام ىدي نأ تددول هللاو » : لاق هالو : هبحاص

 . لو هيلع هللا لص )١( « دمحم ةمأ نيب عمجم هللا نأو « ةعطق ةعطق عطتقأف « عقأ

 عمجل ليس ال هنأ ىأرو « قارتفالا اهعدص ىلا ةملثلا بأر ىف ًادهاج- لمع دقلو
 ءادف ةرهاطلا هسفن تيهذو « كالذ ى ىعس دقو. . + . ةنسلاو باتكلا ىلعالإ « ةمألا

 | . ةاغسل

 .ل زي نأ لإ هتسساومو هومع هحفد لقلو . هوقعو هتيلاوس هيصاالخمإ راثآ نم ناكو

 . نسا نب هللا دبع همع نبال هلك هقحم نع

 ,قطني هلعجم ىذلا صالخإلا كالذو « ضورلاك هقالخأ تلعج ىلا ةحامسلا هذه عمو
 هلثمو « ةيبدألا ةعاجشلا نم ريبكلا ظحلا ىلاعت هللا هانآ دق ًاعاجش ناكو . . . ةمكحلاب
 لوقي نأ ىلإ ةيبدألا هتعاجش هتعفد دقو . ةدجنلاو ةمحلاو برحلا ىف ةعاجشلا نم
 ؛. ةارادملا ىلإ ةجءاح اهدشأو « تاقوألا جرحأ ىف ىبح « مثال ةمول هيف ىشخمال قحلا

 رمخو ركب ىأ نيخرشنا نم لاني نأ ىلع هتوديري سان هءاجيف ناديملل مدقت لدقل

 .ةيطم لطابلا هذختي نأ قحملا بلاطل حممسي ال هنأآل . . . مهيلع كلذ ىلأف « هنورصني ال وأ

 « هئارآب رهاج الأ وهو « ةبقتلا أدبه حراعي نآل ةيبدآلا هتعاجش هتحفد داقلو . هل

 ىف ًاببسو « ىذألا ضرعت نأ ىف ايس هئارآل هنالعإ ناك دقلو . ىذألا ةيشخ اهفخمو

 . هاحأ ضعب هفلاخم نأ ىف ًاببسو « سانلا ضعب هنع لذاخمتي نأ

 هنآل هعفد دقف « برحلا ىف ةعاجشلا وهو ةعاجشلا نم ىناثلا عونلا امأ - مو“

 )١( » صح« قاهفصألا جرفلا ىنأل ه نييبلاطلا لتاقم 1١9 .
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 اوتاعتسا نم الول ء رصتنا دق ىلوألا ةلوعسا ىف هنأ نيبت دقو . ردب لهأك ددع الإ

 . ةامرلا نم مهم
1 ْ 

 ديز ماعإلا ناك دقو . ناق ريفي الو ناكفنيال نامزالتم ءابإلاو ةعاجشلا نإو

ظلا مظب ةديدش ةيسأرجم هيف لعج هؤابإو . ءابإلا كيدش
 ملاظملاب سك ناك امو . نيملا

 ىلا ملاظملا رثأب بهذي مهفحي ناك ىذلا م ركتلا نإف « طقف تيبلا لآ ىلع عقت ىلا

ئاكتم لظ مهملظو «مهريغب لزق ىلا ملاظملاب سحم ناك لب .. . مهلع عقت
 ففعال ف

 . مود هب ةلزان اهنأكو « مهءالآب سحم هنع هللا ىضر ناكف « هل

 ول : تاقف « ةنيدملاب تررف « جحال جورللا تدرأو : لاق هنأ هيديرم ضعب نع

 : رعاشلا لوقب لثمتي هتعمسف « هيلع تماسف تلخخدف ! ىلع نب ديز ىلع تلخد

 ٠ مراخما همرتخت وأ ادجاام شعبي 2 انقلاب عنقملا دجملا بلطي نمو

 ملاظملا كبتجت اصح افنأو 2 اهراصو ىكذلا بلقلا عمج ىو

 ؟ ملاظ نادمه لآاي اذ ىف انأ لهف مموزغ ىوزغ موق اذإ تنكو

 ناكامو . لظلاب. ساسحإ نم هسفن ق ثعبني ناكام ىلع لدي رسلا اذه نإو

 ءهسفن بستحاف « مدقأ دقو « .مادقإلا ىلع هلمحم ىذلا الإ رعشلا نم هسفن ىضري

 . نملاظلا نايغط فشكو «.هبر ىضرأو

 ةدع ريصلاو . لملمتم ريغ ًاروبص هنع هللا ىضر ناك مادقإلاو ةعاجشلا عمو

شلاو روهلاو ء روبل ريص ريغ نم ةعاجشلاف . . ةعاجشال مزال وهو « نيدهاجلا
 ةعاج

 . نانيابتم نارهوجو « نافلتخم نارمأ ةيقيقحلا

 ىلإ عافدنالا مدعو ءءاوهألا عمقو « سفنلا طبض نمضتي هتقيقح ىف ريصلا نإو

 ام صخخأ نه اهلك لاصحلا هذه تناك دقو . دئادشلا لمح نمضتبو « ىضريال اع

 رونألا جلاعي ناك كالذلو . . بضغي ال ناكو . هئع هللا ىضر ديز مامإلا هب لحتي

 لعجب ناكو . لجو الو بايه ريغ مدقأ مادقإلا ىلإ ةساردلا .تبننا اذإ ىح « ءودهم

 ٠ جنت قوت » و «رجؤت ربصا » ةملكلا كللت همتاخ ىلع عيطيل هنإ تح هراعش ريصلا
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 هسفن طبض هلمحيل هنأ ىح « ةءوصنخلا ىف همسفن هطبض انصصق امف انركذ دقو

 لثم نإ ذ : هل هلوقي ١٠ىوقأ نوكي ىح « همتشي نمع همفنل هطبضو « هقح كرت ىلع

 . « كللثم ىلع دريال

 لسيلق ًايركف ًايعو قوأ دق « لضاف قلخو مراكع نم هب فضتا ام قوفو
 ىلءأت ةوقو « ريكفت قمعو ءاكذ ب ةيدنس تناك ىبلا  ه.أ نع ثزو دقو . رظنلا
 سفنلاو « مهلملا ركفتملا ىلةعلاو ؛ ءاكذلا هيبأ لآ .نع ثروو . . دونما امم فصتا دق
 ىوقأ ناك كالذاو . . ركذتلا ىف ءاصقتسالاو ؛ لمعلا ىلإ ركفلا عفدت ىلا ةبثوتملا
 مل ذفان ءاكذ اذ ناك دقف .'لماكلا ىركفلا ىعولا « ةغبانلا مامإلا كلذ هب فصوي ام
 أرقي ام لك ظفحن ة ةركاذ ىوأ دقو . هبلطي معلا ىلإ هب فرصنا لب ؛ ددبت ىح هلمج

 نعو ههجءو هللا مرك ىلع نع امؤور ىلا هتيب لآ ثيداحأ ظفحن ناك . . عمسيو

 ت ناكو « اهعيباني نه ةيمالسإلا مولعلا عاونأ لك ذخأو « لس هيلع هللا ىلَص ىننلا
 « الإ ةج ةجماولسا .دنع ىلاعملا هرلإ زصضحم « .ةرضاح ةبمدب اذ ت ةيملعلا .ةطاحاإلا هذه عم

 . تقو عرسأ ىف باوولا دري .:الايثنا هيلع تلاثنا ملكت اذإو

 هطيرو « عئاقوال هليلعت ىف هرهاظم لجأ ىف رهظي ىركفلا هيعو ناكو - 5
 . ىماعلا ىلقعلا فاصوأ ن مخأ كلتو . . . تابيسملاو بابسألا نيب

 1 ريثأتلا ةغالبو لكلا ةحاصن .ىقوأ ذق « ئهشاملا تيبلا ءاملع نأشك هنأش ناكو

 < ىلع ةيرذ ن نءو « ملسو هيلع هللا ىلم نتا تيب ىف أشن « ايلا طسو ىف أشن دقو

 < باطتلا للصتو مكلا عماوج ىقوأ دق 2 ملسو هيلع هللا للص“ هللا دبع نب دمحمو
 هبطخ ةعوم#و . ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دعب برعلا ءايطخ غلبأ بلاط ينأ نب ىلعو.

 اوناكو. 2 نيعمجأ مهونع هللا ىضر تيبلا لآ ءاملع دنع تناك « ههجسو هللا مرك لع

 فيرشلا هعمج ىذلا بطحللا ناويد ىف اهمابل لعاو . اهتوظفحمو ةعومجملا هذه نوثراوتي
 1 . « ةغالبلا جبن » هامسو « ىضرلا

 4 رهاطلا تيبلا كالذ. ف تناك تايبلا ةدوج«و ةحاصفلا نإ لوقت كثالذ للعو

 . ىومألا رصعلا ىف اهبلإ ةمجعلا رست ملو « ةنيدملاب نوميقي اوناك مهنأ ًاصوصخو

 عئارلا مالكلا لضفي ناكو « لوقلا نونسحم نيذلا نايبلا ءارمأ نم نذإ ديز ناك
 ُ ةنكاسملا هللا حبق» لاق (؟ نايا مأ رمخ تمصلاو : هل'ليق . تمصلا:ىلع
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 ىري ناك هنأ ىلع لدي. مالكلا اذه نإو . ؛« !رصحلاو ىعلل اهلجأو « نايبلل اهدسفأ

 هتبهوم تومتال ىبح ريثكلا تمصلا بنجتيو « نايبلا ىلع هناسل ضوريو « ملعلاب هلقع

 . ةينايبلا
 : ىرصحلا بادآلا رهز ىف ءاج . . هرصع قى ةحاصقلاب فرع دقو

 ةعزانم « مهلع هللا ناوضر « ديزي نيبو ىلع نب نسما نب رفعج نيب ناك »
 لجرلا ناكف . . امهر واحم اوعمسيل امهلع سانلا لاثنا اعزانت اذإ اناكف « ةيصو ىف

 اذإف . ديز مالك نم ةظفللا رخآلا ظفحمو « رفعج مالك نم ةظفللا هبحاص ىلع ظفح
 لاقو « اذك اذك عضوم قى لاق هبحاصا اذه لاق « امهنع سانلا قرفتو « الصفنا

 نع بجاولا ملعتي اك هنوملعتيو « الاق ام نوبتكيف « اذك اذك عصوم ىف لاق رخالا
 ةثودحأو « امهرهد ةبوجعأ اناكو « لثملا نم رئاسلاو « رعشلا نم ردانلاو « ضرفلا

 . )١( ( اهرصع

 ةارابم ةموصيللا كلت نم ناذختي اناك نيمامإلا نأ ةصقلا هذه قايس نم رهظيو

 :> ةينايب

 .هريثأتو هنايب ةوق ديز نم كلملا دبع نب ماشه هاشخم ام دشأ ناك دقلو -- "46
 روضح» نم ةفوكلا لهأ عنما » : هب ًاديز نأ ملع امدنع قارعلا ىلاو ىلإ بتك دقو

 نم غلبأو . ةنسآلا ابش نم دحأو « فيسلا ةبظ نم عطقأ ًاناسل هل نإف « ديز سلجم

 . (5) « ةدقع ىف ثفن لك نمو « ةناهكلاو رحسلا

 نوكت نأ دبال ةيعاتجالا وأ ةيسايسلا وأ ةيركفلا ةدايقلل نودصتي نيذلا ناو
 « نوردقيام ريغب ريداقملا قأت دقو . اههجاو ىلع رومألا كردت ةيوق ةسارف م

 ناك هنأ ىلع لدت ديز رايخخأو « مهساسحإ ةظقيو « مهكاردإ ةوق نم كالذ صقني الو

 تعمتجا دقو« ساسحإلا ةوقو « لمعلا ةوق نم نوكتنت ةسارفلا ةوق نأو ةسارفلا ىوق

 وه هتسارف بهذت ملو . ةيساسملا ديدش « ةركفلا قيممع وهف « ديز مامإلا ىف ناتاه

 )١( سا: بادآلا رهز  2١الط نص .

 ) )0ناهكلا هب رؤي ناك ام ةئاهكلا و , كلذك حمرلا اشو ."عطاقلا هدح فيسلا ةبظو : باذآلا رهز

 ةرحسلا لمع نم دقعلا ثفنو . بيغاأ لع هيث توعدي مجت نع .
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 موي هتسارف هتطخت مو « ةينيسح اهنأ ررقف « ةقوكلا لهأ لذافت ئأر دقق « ناديما ف

 . ًائيهم الياذ هكرات وأ هلتاق هنأ ملعي وهو « ماشه ةرضح. نم جرخ

 هرذج ام عم قارعلا لدأب قثو دقو ةسارفلا ىوق نوكي فيك : لئاق لوقي دقو

 « هتفت ل هيسارف نأ كالذ نع باولساو . مه رات ند ملعي اهو « تييبلا لآ ضعب مهنم

 نم مهعنمت ال ةعيبلا نأ معي وهو ؛ دجسملا ىف مهعيابف « مهردغ نم طاتحا كلذلو

 ق توملا نه هسفن ىلع دشا ءاقبلا عم ةلذلا نأ ملعي ناك هنكلو « هتقو ىف لذاخت

 !ونوكي مل ماشلا لحأ نأل هيناج ق ناكل اعلا نأ تبث دق كلذ عمو . . . لاتقلا ناديم

 232 ناعملا ىبتلا اهدنع كالذ ادبو مهعمج رثاكت عع رصتلاب مه حمست ةممزع ىلع

 . ًارودقم ًاردق هللا رهأ ناكو « اح س هوذا ىذلا لبنلا الإ مهذقني

 مسيلا ف ةطسب « ىلاعت هللا هانآ دق : هصخش ىف ابيهم ديز ناك دقلو م95

 « ةكئالملا ءايحو : لعفلا ىف ةكحو « لقحلا ىف ةوقو « ملعلا ىف ةطسب هاثآ ام رادقع

 هنيبم نأ دارأ الو « هئاقل نم كلما دبع نب ماشه رارف هتبيه ىلع ءىش لدأ نإو

 .تارابع الإ ماشه دج مف ء همحنأ ًادر هيلع در دقو ءاهفساا ملكتي اك همأ ن نم لان

 « ةبيهملا ةيوقلا ةيصخشلا مادأ فوقولا ىلع ىوقت ال نكاو « .مشاغلا ناطلسلا اهيلم

 ىلع هدج هيشي ناديمال مدقت اذإ ناكف « بدل شيج ماقم موقت تناك هتباهم نأو

 هتبيه نع أودعب 0 ب نم ميس 1 را مو + يجو قل مرك بلل أ نبا

 هتيصخش ةواعسو

 . لالدلا مركأب هل

 ةؤارآ

 « هنع هللا ضر نيسحلا لتقم دعب تيبلا لآ نم * ماع ! لوأ ديز مامإلا ناك - امة

 دق هوبأف . ... ةوعدلا قالبس هسفنا اجيت :م 6 هيلإ وعلب ًايأر ال اح سانلا ىلإ جرن

 دمحم مامإلا ربكأألا هوتخأو « نيدلا لع عم م مافعضب قثرو نوع لاصتا سان اب لصتا

 ةيمالسإلا راطقألا ىلإ ةنيدملا نم + جرح دف ديز امأ هتاسارد ىلع هتيب ف فكع دق رقابلا

 نيدلا ٍلوصأ ى ءارآ هلو « امنايب ق ضاخن ةسايسلا ىف ءارآ هلف : ًاملعو ءارآالماح

 . تيبلا لآ تاياورل اليجست اهعمج» ناك ةيهقف تاياورو « مظع هقف هلو « اهنع عفاد
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 : ةسايسلا ف .

 . هلتقع دعب هنع هللا ىضر ىلع مامإلا عابتأ ىلع ىركف قييضت ناك - "4

 يبس كلذ ناكف « هنع هللا ىضر نيحلا مامإلا لتقم دعب ىلقعلا تبكلاو قبيضتلا دتشاو.

 ثروايتف « صيحعلاو ةشقانملل جرخت ملو « مالظلا نم ةنكأ ىف ءارآ تحرف نأ ىف

 نصوأ ًايلع نأو «رايتخالاب ال ةثارولاب ةفالخلا نأ اهماوق .. . ةفالخللا لوح ءارآ

 امهنأو ءهنم ةفالخلا ايصتغا دق رمعو ركب ابأ نأو « فصولاب ال صخشلاب ام هيلإ

 هل وموصعم نييمطافلا هتيرذ نم ةمئألاو ًايلع نأو « مهمصز ف نعالاوبسلا ناقحتسي اذبم'

 أو « نامزارخآف لطابل ضفتيو « قحلا مق رظتنم يدهم كانه نأو « أحلا نع

 رشلا ءامعزو ريفللا ةمثأل ةعجسر ايندلا هذه ىف ةمأ

 « راكفألا هذه ححضي ذأ ةنيدملاب تيبلا لآ فكيعم نم ديز مامإلا جرخ املف

 . تيبلا لآ نم راهطألا هدقتعي ىذلا قحا ىلإ اهدريو

 ةفالحلا ريتعي ملو ؛ امنع هللا ىضر رمعو ركب ىنأ نيخييشلا لود ٍةركفلا ححصف

 ةفيلختا وه ىولعلا ةفيلخلا ريتعا لب . . . ًايولعالإ نوكي نال ةفيلذلا نأ ىبعع ةصلاخ ةثارو'

 « فصولاب لب « صخشلابةثالثلاب هيلإ صوي مل تع هلا ىضر ًايلع نأو « لضفألا

 ةحلصم هتيالو ق. ناك اذإ هربغ ىلوتي نأ كالذ عنع الو « ةباحصلا لضفأ ناك هنآل

 « امبنع هللا ىضر رمحو ركب ىبأ ةرامإ رقأ كلذلو « قيملا مي الداع م اد ام نيملسملل

 لضفأ ىلع ناك نإو « امهئيلوت بجروت تناك ةحلصملاو « لدعلاو جحاب اماق امهنألا

 : ىناتس ر بشلل « لحنلاو للملا » ىف ءاج. انك اذه ى همالك' كلل ىلقننلو « هرلذن ىف امهنم

 هللا ىضررمعو ركب ىنأ ىلإ تضوف ةفالحللا نأالإ . . . ةياحصلا لضفأ ىلع ناك:

 بييطتو « ةنعفلا ةرئاث نيكست نم « اهوعار ةينيد ةدعاقو « اهوأر ةحلصمل امنع

 نفيسو « ًابيرق ناك ةوبنلا مايأ ىف ترج ىلا بورحلا دهع نإف . . . ةماعلا بولق

 موقلا رودص ىف نئاغضلاو « دعب فحب مل شيرق نم نيكرشملا ءامد نع نينمؤملا ريمأ“

 نيللاب اوف رع نمل نأشلا اذب- مايقلا قوكي نأ ةحلصملا تناكف . . ىه اك ر رأثلا بلط نم

 يلع هلل لص هللا لوسر نم برقلاو : مالسإلا ف قبسلاو « نملاب مدقتلاو « ددوتاو

 نب رمع ىلإ رمألا دبلقت هيف تام ىذلا هضرم ىف ركب وبأ دارأ امل هنأ ىرتالأ . سو

 نوضري اوناك اف « ًاظيلغ ًاظف انيلع تيلو دقل » :: اولاقو سانلا حاص « باطحلا
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 ىح « ءادعألا ىلع ةظاظفو « نيدلا ىف هل ظلغو ةبالصو ةدشا رمع ننمؤملا رمأب

 لب . ةيلضفألابالو ء طقف ةئثارولاب ةفالخلا رتعي ال هنأ ىلع لدي مالكلا اذه نإو

 هنإف . لوضفملا ةمامإ كالذ ىمسيو © ىلاولا ةلادعو نيملسملا ةحلصم اذه عم ىعاري

 رظني كالذبو « هيل وت قى ةماعلا ةحلسصم تناكو « ةلادعو ةيافك هدنع تناك اذإ ىلوي

 ىلع ةفالخلا اورصق نيذلا نأ ثالذ . . ةضورفملا ةحاصملا ىلإ ال ةيقيقملا ةحلصملا ىلإ[

 هذه ىف ةضورفملا ةقلطملا ةحلصملا اوضرف « ةلطاب اهريغ اورتعاو « ىولعلا تيبلا

 ةسحلصملا ىلإ ىوقتلاو ةلادعلا عم رظني هنإف « هنع هللا ىضر ديز مامإلا امأ . ةيلوتلا

 . ةضورفملا ةحلصملا ال ةعقاولا ةيقيقحلا

 « أطللا نع نوهوصعم ةمئألا نإ : لاق هنأ هنع هللا ىضر ديز مامإلا نع وري ملو

 ىنلا نم مهلوت نوكي نأ أطحلا نم ةمصعلا ضرف نأ ذإ « كلذ ريغ هنع فورعملا نأو

 ٠ هنومهلي ماهإ وأ ىحوب ناك مهككح نأو « هيلإ ىسوأ ىجنوب مسو هيلع هللا ىلص
 نآلو . . . فصولاب تناك لب « صخشلاب تناك هسفن ىلعل ةيصولا نأ ديز ررق امو
 دقو « هدابتجاب هلوقي ام ناك ذإ أطخلا نع اموصعم ناككام مسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 . ردب ىرسأ ةلأسم ى هللا هأطخ

 ءاجن نكلو « أطهلا نع نيموصغم رغ ةمئألا نأوه ديزىأر نأ كشالف | ل

 هللا مرك ىلع : مه تيبلا لآ نم ةعبرأل ةمصعأا اوررقف « ديز مامإلا دعب ةيديزلا

 ممسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نآل كلذو « نيسحلاو نسدملاو ؛ اهنع هللا ىضر ةمطافو ههجسو

 هقليخ مدآ لثك هللا دنع ىسيع لثم نإ » : ىلاعت هلوق لزن امدنع ىراصنلا مبم لهاب

 كلجاح ن ٠ نيرثمملا نم نكت الف ثابر نم قحلا ٠ نوكيف نك هل لاق مث « بارت نه
 ء مكءاسنو انءاسنو مكءانبأو انءانبأ عدن اولاعت لقف « ملعلا نم كءاج ام دعب نم هيف

 دبال ناك مبم لهاي الو . «نيبذاكلا ىلع هللا ةنعل لعجنف لبتبن مث « مكسفنأو انسفنأو

 ةل زم مهلعج- ذإ « هتيب لآ رئاس ىلع لضف ديزم مل نوكيل « نيموصعم اونوكي نأ
 . ةسنن

 « ًارظتنم ًايدهم كانه نأ نيخيشلا ةمامإ تضفر ىلا ةيدبزلا ةعيشلا تررق دقو
 دق مامإلا نأو « ةثارولاب ةفالخلا نأو « ةصاخ' ةزيم تيبلا لآل نأ ىلع كلذ اونبو
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 . ليال و : لاق هنأ هنع. هللا ىضر ىلع نم ىوراامم كلذ اومهفو « ايفتمم ًاروتس» نوكي

 ءاش ام شيعي روتسملا ىنللاو « « اروتسم ايف امإو « ًاروبشم ًارهاظ امإ ةجحم هلل مءاق نم
 . نظتنملا ىدهملا وهو « قحلا نلعيو رهظي ىحح « شيعب نأ هللا

 جرخم نأ دبال لب « ًاروتسم مامإلا نوكي نأ زيجم ال هنع هللا ىضر ديز مامإلاو

 . رظانم ةدنع نركي نأ رودصتي الف «روتلسم مامإ هدنع نكي مل اذإو هسفنل ايعاد

 هلوكتو « ًاعيمج روبقلا ىف نم لاعت هللا ثعبي ذإ ؛ ثمبلا موي الإ هدنع ةعجر الو
 باوثلاو باقعلاو « باسحلاو ةءايقلا

 نسما نب دمحم مامإلا نإ : اوااق دق ةيدوراملا نكلو « ديز مامإلا ىأر انه
 دنع ديز ءافلخس نم وهو  روصنملا رفعج وبأ هلتق ىذلا « « ةيكزلا سفنلا » ىمسملا

 , « ًاملظو ًاروج تثلماك ءالدع ضرألا ل ( ًايدهم ًايداه دوعيس و - ةيديزلا

 موفلاخش لب . . , طقف ةعج.رلاو ةيدهملا ةركذ ىف ديز مامإلا ةيدوراتلا فلاخم ملو

 اذه عمو . انهئبالو اوضفرو « امهلع هلا ضر رمجو ركب ىنأ ةفالغخ هديبأت ىف ًانضيأ

 . ةيديزلا قرفلا نمض ىف نوجرديو « ةيديز نومسي فالخخالا

 جرم نأ مامإلا ةمامإ ةحصل طرشي اديز مامإلا نأ نيبني قباسلا مالكلا ىولعم نمو
 : نيتركف ىلع ىبم كالذ نأو « هسفنل ًايعاد

 ةمطاف نم ىلع دالوأ نم نوكي ىذلا لضفألا ناك ولو  مامإلا نأ : اهادحإ
 ميال و . ةحلصملا هرايتخا ىف نوظحاليو « دقعلاو للا للهأ هراتخت نأ دبال  ءارهزلا
 . هتيقحأ نيبو ء هسفن ةذالعللا ديرم نلعأ اذإ الإ رايتخالا الذ

 دعب ةوعدلا نم دبالف « انفلسأ اك ةدرجملا ةئارولاب ةفالمللا ريتعي ال هنأ : ةيناثلا
 دهجر هللا مرك ىلع دالوأ نم هنوك وهو « انركذ ىذلا طرشلاب تيبلا لآ نم هنوك
 « ةيصولا وأ ةثارولاب هرظن ىف ةفالحلا تناك ول ذإ . . . امهلع هللا ضر ةمطاف نم

 ديز مامإلاف . بلط ريغ نم ةيصولا وأ ةثارولاب ةيكلملا لوثت امك ةفيلللا ىلإ تلآل
 ةمطاف ةيرذ نه لضافلا ىلع بجوأ دق . ةيمالسإلا ةفالبالا ىف ةئارولا ةيرظن هضفرب
 ىف هريغ نيبو هنيب ةنزاومالو « هيلوت ىف ةحلصملا ىدم ف سانلا رظنيل « هسفن راهظإ

 . حلصأ اممسأإ
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 اهلع هللا ىضر ةمطاف دالوأ نم نونوكي نمل ديز مامإلا دنع ةفالحلا ف ةيلضفألاو

 فلتحا كلاذبو « نسحلا ةيرذ وأ نيسحلا ةيرذ نم اونوكي نأ نبب قرف ال «روهظلا نم

 . نيسحلا ةيرذ نم نوكت نأ نوط رشي ةيمامإلا نأل  ةيمامإلا نع ةيديرلا

 : نيدلا لوصأ ىف

 ٠١ - هنس لثم ىف ناك ىذلا ؛ صام ءاطع نب لصاوب ديز مامإلا تلا <
 دقو . تقولا كلذ ى ةلزئعملا س أر لصاو ناكو . اهريغو ةرصبلاب امهؤاقل ناكو

 داقتعالا لئاسم اركاذت انهلأ ىرث نمنو « لصاول ملت اديز نأ ىلاتس ربشلا ىعدا «

 نع رثأ دقو . نابإلا كلذ ىف ةريبكلا بكترم م لوحو « رايتخنالاو ريللا لوح. ريثأ امو

 اهنم ريثك ىف اهعم دحتت وأ « ةلزنعملا ءارآعم براقتت نيدلا لوصأ ىف ءارآديز مامإلا ,٠

 « رفاك وهأ « ةريبكلا بكترم ةلأسم رصعلا كلذ ىف ةراثه تناك ةلأسم لوأو

 جراوالا فقوم ةلأسملا هذه راثأ دقو ؟ نامإلا لماك نمؤم مأ « قئانم مأ ؛ قساف مأ
 اورفك دف ١ ةيواعم نيبو ههجءو هللا مرك ىلع ىدنا مامإ نيب ىرجم ىذلا مكحتلا نم

 « رفاك بنذلا بكترم نأب نوجسضي اوذصخأو « هللالإ مكح ال اولاقو ؛ نع

 « قفانم ةريبكلا بكترم نإ « ىرصبلا نسا لامتف « لوقلا اذه ىف ءاملعلا رظنف

 ةثجرملا لاقو . هللا ىلإ هرمأو قساف هنإ : ءانملعلا روهمج لاو . نطبب ام رغ رهظي
 ةلزئم ىف هنإ : ةلزئعملا لاقو . ةعاظ رفكلا عم عفنب ال اك « ةيصعم ناعإلا عم رضي ال
 هنع هللا ىضر ديز مامإلا مهقفاو دقو . بتي ملام رانلا ىف دلت هنإو « نتلزتملا نيب

 هبقاعي لب : رانلا ىف ادلخم سيل هنكلو نيتلزاملا نيب ةلزئم ىف ةريبكلا بكترم نأ ىف

 . بنذأ ام رااقعت ىلاعت هللا

 فرطت نيب“ لدتعملا طسولا وه ةلأسملا هذه ىف ديز بهذم نأ ىرنو - ١

 ناعإلا نأ هبهذم ساسأو . ةئجرملا طيرفتو - ىرصبلا نسحلا مهمراقيو .- جراوتلا
 ناك لمعلا هبحصي مل اذإف « ًامتح ل.علا اهدوجو مزاتسا تدجسو اذإ ةتباث ةةيقح
 نوكي دلما باذعلاو ؛ املسم نوكي دق نكلو . . . هدوجو مدع ىلع اللد كلذ
 . هرفكب ىلاعت هللا مكح ىذلا رفاكلل

 نيقرشلا ةفسالفلا ضعب رظن مه قفتي :ي لعفلا م زاتسي نامبإلا نوك وهو رظنلا اذهو

 ةفرعملاو « ةميقتسملا ةفرعملا ىلإ عدي ةقيقللا بلط ىف صالخخإلا نأ نوررقي نيذلا
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 حلانملا للمغلا امتخن مزاتسي قداصلا نامإلاو « قداصلا نامإلا اهعم نوكي ةميقتسملا

 « ضالخإلاب ءىدتبي « دحاو نقتسم طخخ ىف طقن اهلك ىهف . . . مقتسملا كرلسلاو

 . حلاصلا لمعلاب ىهتنيو

 مالكلا مث ءردقلا ىف مالكلا هنع هللا ىضر ديز مامإلا رصع ىف ىرج- دقو - 7

 نأ ىرت ةيمهمللا تناكف .. . نيتعزالا بذاجعتت قرف تنوكتو . رايتحخالاو ردا ىف
 « حيرلا اهكرحن ةش راك هلاعفأ ىف وه لب « رات ةرح ةدارإ هل سيل ناسنإل

 « ديزتام لاقي امك « هب تماق اهنأل لب « ةقبقحلا ىلعتسيل ناسنإلا ىلإ لاعفألا ةبسنو

 ءايشألا هذه نم ءىشل امو . . .رقلا عنيأو « رجشلا كرحتو ءاملاىرجو « عرزلا تبنو

 . ًاقلطم ًاميلست ردقلاب ملستلا نوكي لوقلا ثاذ ىلعو « اهلإ ب سني امفرايتخا
 راتكم رح ناسنإلا نإ نولوقيو « ردقلا نوفني نيذلا ةيردقلا ناك ءالؤه راوجنو

 لب © « ائيش لزألا ىف هللا ردقي مو ديري ال ام ىلاعت هللا كلم ىف عقيو « ديري ام لعفب

 . هعوقو تقو ءىشلا هللا ردقي ىأ « فنأ رمآلا

 تيكن ال ذإ « فيلكا طاقسإ لإ ىدزإ لوألا دجسوف ءارآلا هذه ىلإ ديز رظن

 صوصن فلاخيو « ىلزألا هريدقتو « ىلزألا هللا ٍلع ىتيىناثلا دجوو « رايتخالا ممآلا

 : هناحبس هلوقو « ؛ ىلع ءىش لكب هللاو» : ىلاعت هلوق لثم « ةعطاقلا مركلا نآرقل

 | . « لاعتملا ريبكلا ةدابشلاو بيغلا ملاع « رادقمب هدنع ءىش لكود

 تاذلا تافص لطعي الو « فيلكتلا مدبم ال « طسو ىأر ىلإ رظنلا دعب هجتاو

 هتعاط ىف ًاراتخم ارحب ناسنإلا ريتعاو « ردقتلاو ءاضقلاب نامإلا بوجءو ررقف « ةيلعل

 .ءاهاضريالو اهمال ناكنإو اهديري وهف « هللا نع ًارهق تسيل ةيصعملا نأو « هنايصعر
 ةردق ةرئاد ىف دابعلا نه عقت ةيصمملاف . . اضرلاو ةبشاو « ةدارإلا نيب لصف كاذبو
 نرفكلا هدابعل ىضرريال هللا نإف « اهاضريالو هدبع نء اهحال هنكلو « هتدارإو ىلاعت هللا

 نم اهحنال هنكلو « هتدارإبو ىلاعت هللا اهعدوأ ةوقب هلعف نوكي لعفي ايف ناسنإلاو

 0 . ًايصاعوأ ًامئاط « ًآراتم اديرم لمعي اهم ىللا . هدبع

 ةطقن ىف ةلزئعملا ىأر نع قرتفي وهو ؛ تيبلا لآ ةمنأ ىأر وه ىأرلا اذهو

 رفأي رمأ اذإف « نامزالتم هرمأو ىلاعت هللا ةدارإ نأ نوري ةلزّسسملا نأ ىه « ةيرهوج

 (بهاذملا حيرات 4: م)
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 نوكت كاذ ىلعو « ىلاعت هللا ةدارإ ف الخ ىلع رمألا عقو دقف « هفالمخ ىلع ديعلا لعق
 . ىلاعت هللا ةدارإ ريغب ةانصعلا لاعفأ

 نع كافنت دق هللا ةذارإ نأ نوري مهنإف تيبلا لآ ةمئأو ديز مامإلا امأو ب وال
 ناذللا امه اضرلاو ةبحملا نكلو « هناحبس هتدارإبف هللا رمأ اوصع اذإ ل..ءلاف « ةرمأ
 ىلاعت هللا ٍبحم ام اوفلاخخ دقف «رمألا ةاصعلا فلاخ اذإف « رمألا نع ناقرتفي ال
 ١ . ةدارإلا ليلد سيلو ةيخماو اسضرلا ليلد رمألاف . . . هاضريو

 نأ كلذو . .. ءادبلا ف مالكلا « ديز مامإلا هيف شاع ىذلا رصعلا اذه ىف ىرجم دقو

 رمأألا ءاجم اذإف « « لبقتسملا نع رابخإلا ىعديو « ناهكلا عجس عجسي ناك ىّقثلا راتخما

 عم براقتي اذهو ىلاعت هللا ملع ريغت ءادبلاف . مكبرل ادب دق : لاق ريخأ ام فالخ ىلع

 لياق مع هنإ : اولاق دق ًاملع هلل اوتبثأ نإو « ءالؤه نإف . . ىلزألا هللا ملع اوفن نيذلا

 ش . ملعلا ىت براقي وهو « رييغتلل

 لك نأو « امدق ًايلزأ املع ىلاعت هلل نأ ررقو « هلك اذه ديز مامإلا فلاخ دقو
 نأو « ًاريغتم هملع نوكي نأ ىلاعت هللا لع صققلا نء هنأو « هناحبس هريدقتب ءىش

 « دايعلا نم م عقيس ام لك ظوفحما هحبول قف هناحءإس بتك دقو . هملع ريغتل هتدارإ ريغتت

 . دبعلا رايتشا تايفانيال « ةيقابلا ةيلزألا هتدارإو ىلزألا ىلاعت هملعو . مهم هلزني امو

 هملع ىف ردق هناحبس هللاف « هفشكيو هرهظي هنكلو ؛ رودقملا ريغي ال ءاعدلاو
 ىلع ةلالدلل وه « تبغيو ءاشي ام هللا وحمب » : ىلاعت هلوقو « هتباجإو ءاعدلا ىلزألا
 «هتدارإ قوف ةدارإ الف . .ءىشث اهقوف سيلو ءىش لك رهقت ىلا ةراتخما ةرخلا ةدارإلا

 . املع ءىش لكب طاحأ دقو

 هللاو نيسماسملا ءامخر روهمج هيلعو 3 ةيمامإلا نع نيرثك قفاوي ىأرلا اذهو

 . طيح ءىش لكب

 ةلزتم هل « ميركلا تآر لا تاءارقب ًاملاعو « اثدحمو ًاهيقف ديز مامإلا ناك .- 4
 كنج نيبو هنيب تناك ىلا هتكرعم اوفصو نيخرؤملا نأ ىبح « ءارقلاو ءاملعلا نيب

 . ءاهقفلاو ءأ رقلاو نيثدخلا ةكرعم اهنأي : ماشه
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 نيدحماو ءاهقفلا رثكأ نم ناكو . هيلع اوقلت نيذلا هذيمالت هئيدحو ههةف لقن دقو

 نم هرخأو هوبأ ناك“ اك « ةنيدملاب ثيدحلاو هقفلا بالطأ ادصقم ناك دّتف . . كيمالتت

 لح امميح ناكو .طساوو « ةفوكلاو « ةرصبلاو « قارعلا نئادم ىف لقنت دقو . هبلق
 . ءارقلاو ءاملعلاو ذيمالتلا ركاذي

 :عومجلملا

 : امهو « هنع امهم ام ور دق نيباتك نود نأب هذيمالت دحأ صحا دقو - 6م

 هليملتلا كلذو . . ريبكلا عومجملا امهالك ىمسيو « هقفلا عومجمو « ثيدحلا عومجم

 « ىطساولا دلاخن نب ورمع لاش وبأ وه ريبكلا عومجملا وأ نيعومجملا ىور ىلا

 همزالي اذه دلاخش وبأ ناكو . . ىناثلا نرقلا نم ثلاثلا عبرلا ف تام دقو « ءالولاب ىشاملا

 ىلع ةمزالم ديزم هل ناك ثالذبو « ةنيدملاب وهو اليوط آدءأ همزال اك « هتالحر ىف

 . هيلع اوقلت نيذلا هليمالت رئاس

 هيف نعط نكلو « لوبقلاب ريبكلا عومجملا ةيديزلا نم ءاملعلا رثكأ قلت دقو

 : ةينآلا سسألا ىلع هيف نعطلا موميو « مه ريغ نم نو ريثكو موضعي

 قاسنلاف ؛ ةنسلا ءاملع رابك ضعي نم عضولاب مهنا دق دلاخابأ نأ  اهوأ

 « تيبلا لآ ىلع ءانثلا ف نوغلابي نم هنأب مهعأو هثيدحن بتكي الو « ةقثب سبل : : لاق

 . هفعض تبث دق هاور ام ضعب نأو

 مامإلا نع ًاةورعم عومجملا ناكولو« عومجملا ةياورب درفت ىذلا وه هنأ  اهيناث

 '. كالام مامإلا أطوك هتاور رثكلو « رهئشال دي:

 هللا مرك ىلع قيرطب ةيورم ثيداحأ عومجملا ىف نأ ىعدا ىهذلا نأ  اهقلاث

 « ىوارأا ىف نيحداقلا حدق ىكزي كثالذ ثأ؟و « هللإ ةبسنلا ةحديحص تسيل أ تبث « ههجو

 ام ىوقأل ةلماش يم نكلو « نمل هوجو الا دهأ هزيم سال هلع

 . هب اوئعط

 ضعب هنع ىورو « ةيديزلا رثكأ هقثو دق دلاخ ابأ نأب هوقثو نيذلا در دقو

 ىلإ دنتسيال ىذلا قاطملا نعطلاو « قاطم نعط هيلإ هجءو ىذلا نمطلا نأو « ةئسلا ءاملع
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 نأ ريغ نم قساف هنأباناسنإ ىري نف . ةياردلاو ةياورلا ءاملع دنع هل ةميق ال نيعم ببس
 تبسملا نعطلاو . مما نم نود وه قسفيو « هيلع در همالك « ةيمرلا ببس رك لي
 قع هيلع مدقي « ةالصلا كرب ًانإسنإ مهتا نف .ببسلا ىني قرثوت هضراع اذإ ضفري
 . لوبقم ريغ دلاخ ىلأ ف  نعطلا نوكي كللذ قلبعو . . ةالصلا ممقي هنأب هاكز

 «ةيبهذملا ىلع موقي مابا هنأل « لوبقم ريغ تيبلا لآ ىلع ءانثلا ىف ةغلابملاب هماماو
 سيلو ةيك زت كلذ نو ردتعي ةيدي زلا نأ ىلع . ىوارلا ف نعطي ال ةيبهذملا ببسب م اهعالاو
 . «هيعدأ ال فرشو « ايفا ةمبن» : لاق دا بأ ع ولو« ان

 روم هنعايررت ضي هل ليق دقو ةعدب كلذ ىري هنأ عم ؛ةيردقلا

 .6بذكي نأ نم هيلإ بحلأ دعب نم (ىردقلا وهو ) ميه ربإ رج نآلو : كردملا هيقفلا

 هنيودتو هعمجم دارفنالا نأل عوفدم ؛ عومجملا  ةياورب دلاخ ىلأ دارفناب نعطلاو

 دق ديز ذيمالت نآلو . نيرخالا دنع فورعم ريغ ناك هيلع لمتشا ام نأ ىضتقي ال

 ءليمالت نألو ©« بيرغ ريغ عمل اب مهدحلأ دارمألا ناكف « ' هلتقم بقع داليلا ىف اوقرفت

 ئوعد تاطقسف ع« هيف ام اورقأ « هيلع اوعلطا نأ دعي  هءانبأ ًاصوصخملو - ديز

 دمحم مامإلاف .. . عمجلاب نيدرفنم اوناك بهاذملا ىف هقفلإ اوعمجس نيذلا نأو « دارفنالا
 < ةياورلا رهاظ ةاهسملا ةتسلا هبتك ىف ىارعلا هقفلا بتك عمج درفنا ىتابيشلا نسحلا نبا

 « ريبكلا ريسلاو « ريغصلا ريبلاو ؛ ريبكلا حرشلاو « ريغصلا حرشلاو « لصألا : : ىهو
 قيمالتلا نم هعم ناكو « نينس عيرأ نم رثكأ ةفينح ىنأب قتلي مل هنأ عم « تادايزلاو
 . جضنلا نس ىو ء لوطأ ةدم هب اوقتلا نم

 هاليملت نع اهاورو « هب قتلي مل هنأ عم « نونمس ثالام نع اهنياورب درفنا ةنودملاو

 .. مساقلا نب نمحررلا ديع
 . مدقلا هباتك هنع ىور ىنارفعزلا دادغب ى هيتك ةياورب درفتا ئيفاشلاو © تفي

 .:ديلملا هباتك هنع ىور « ىدارملا نايلس نب عيبرلا طاطسفلا ىف هيتك ةياورب درفناو

 لكل عفاد كلذو « لوبقلاب لايجألا لك ىف «عومجملا » اوقلت دق ءاملعلا نأ ىلع
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 ةيمعلا ةلسلسلا مده « علق لبلد ريغ نم لوبقلاب ءاملعلا افي يف كلا نأل . , كش

 يق ةياو « دهجو لل مزك لع ىلإ تيسن ثيداحأ ىلع عومجملا لاّيشاب نمطلاو

 هذه اهف تيعدا ىلا ثيداحألا نأل . . ملس ساسأ ىلع دمتعيال 3 ةحرص ريغ

 ضرف ىلعو « ةنسلا بتك ى ه ريغ نع وأ ىلع نع تيور اهنأ تبث دق « ىوعدلا

 نعطي ال « هتمص مدع تبث ليلق ضعب اهف ثيداحألا نم ةعومجم نإف ىوعدلا ةمالس

 ثيداحأ هيف  ًادانسإ ةنسلا بتك حصأ وهو  ىراخبلا حيحصف . اهلك ةعومجملا ىف
 .. هعومجم .ق ىراخبلا حييص ةمالس ىف كلذ نعطي ملو . اهص تيثت مل

 ش : ؟« عومجملا » نود فيك

 نوكي نأ اههوُأ : ةث ةالثإ« عومجملا و نيودتل اهروصتن ىلا ةيلقعلا ضورفلا نإ

 « هيلع هالمأ دق نوكي نأ ىاثلاو . , كاس وبأ هنع دلقثو « هملقب هتود دق ديز مامإلا

 مامإلا نعاكدد دق نوكي نأ ثلاثلاو . مألا بتك ضعب هئالمإ ق ىعفاشلا لعف انك

 اهترو اهنود مث « هقفلا ةعومجمو « ثيداحألا ةعومجم ديز

 دلاخ ابأ نأل « لماك نيودت رصصع نكي ملرصعلا نآل لوألا دعبتسن انإو - 4
 'عومجملا صوصن نأل ىناثلا دعبتسي كالذكو هيلع لدي ال عومجملاو « كلذ عدي مل

 . ءالمإلاب ال « ةياورلاب هذخأ دلاتخ ابأ نأ ىلع لدت هصوصن نأ ذإ « هفلاخت

 تارابعلا نأل « عومجملا ف ام عم قفتي ىذلا وه ثلاثلا ضرفلا نإ لوقن كلذلو

 هتلأس» : لوقي هقفلا فو . « ىلع نب ديز ىثدح » : لوقي ثيدحلا ىف « هيلإ ءىتوت

 : 4 ىلع نب ديز
 لاق كلنلو « دلاخ ىأل نيودتلاو عجل نأ ىلع مهمارابع لدت ” ةيديزلا ةمنأ نإو'

 --:لدي هعمج هنأب دلاتخ أ لمع نع ريعتلاف . « فورعم روهشم ىلع نب ديز نع هاورو

 . انيودتالو ديز مامإلا نم ءالمإ نكي مل هنأ ىلع

 هبتر دقو « ىهقفلاو ىيدحلا نيعومجملا نم نوكم رصم ق عوبطملا عومجملاو

 هباوبألا رخشآ ىلإ : . . عويبلا مث « تادابعلا مث « ةراهطلاب ًادتياف : هقفلا بتك بيترب

 ديز مامإلا نع روثألا هقفب يف ةدراولا ثيداحألا هنم باب لك ف جزم دقو ةيهقفلا

 * هنع هللا نضر
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 اوعاج» نيذلا لمع نم مأ دلاخ ىنأ لمع نمبيترتلا اذه ناكأ : ءىراقلا لءاستب انهو

 ةاورلا ضعب لعف امك هنتمو هلصأ ىف اوريغي ملو هبيوبتو هبيترت قف اورغ وأ « هدعي

 محازم نب رصن نإ : كلذ نعباوجلاف لوقنو « قابرشلا . نسحلا نب دمحم مامإلا بتكل

 . هسفن دلاخخ ىنأ لمع نم ناك بيوبتلا نإ ءاملعلا لوقيو « ًابوبم هاقلت دلاخ ىلأ ذيملت

 ام لويقلاب ىلتن اننإف « هضقاني ىعطق ليلد مقي مل ماد ام مهمالك ضقنن نأ انل سيلو

 . لوبقلاب ءاملعلا هاقلتي .

 « ثيدحلل اهدحأ :”ناعومجم كانه ناك هنأ نوخرؤملا هركذي ىذلا نكلو >
 عوبطملاو . رخآلا نع لقتسم امهلك نأ [ئخيراتلا قايسلا نم ودبيو . هقفلل ردتألاو

 نكي م بيوب نأ ىلع لدي اذه نأ ءباب لع ف ألا اهل مدنا

 نأ دعب امهجيد دلاخ وبأ نوكي نأ كشلا ليزيو كلذ دري دقو . . . دلاخ ىلأ دهع ىف

 « ماعلا بيت رثلا بسحت ًادرفتم امهنم دحاو لك نود دق نوكي وأ « نيلصفتم امبمود

 نإف « لوألا حجرنو « هرظاني ام عم باب لك عضوو « امهعمجف « هدعب ن نم ءاجو

 6 باب لك ىف ًايناث هقفلاو « الوأآ اروكذم ثيداا سيلف « هقفلاب جزم ثيدحلا

 . ثيدحلاب هقفلا هيف طلتخا دق دحاولا عوضوملا لب

 هقيدحو دسيز هقف قف ةماع رهارظ

 اهلك اهنأ ديز مامإلا نع عومجملا باتك ى ةتباثلا تاياورلا ىف ظحالي 48

 نأ ىلع نع هدج نع هيبأ نع ىلع نب ديز ىور » : هلوقيف « تيبلا لآ قيرط نع

 نم هيف ام لك باتكلا نأ ديفي اذهو « لاق هنأ وأ .  : لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 لب « تييلا لآ نعالإ ذخأي مل اديز نأ كلف ىنعم سيلو « تلا لآ قيرط نع ثيداح

 اناك دقو « نيعباتلا نع اذخأي نأ ىلع نيصيرح اناك « هلبق نم :هوبأو وه هنأ تباثلا

 ىرخخألا تاياورلاب ملع ىلع ناك كنشالب وهف « مهايطعيو مهْنع نابذخأيو « مهم ناطلتخم

 ىور ام ركذ ىلع رصتقا اذامل : لئاس لأسي دقو . تيبلا لآ قيرط ريغ نع تيور ىلا

 ةيشخخ تدبلا لآ ثيداحلأ رشن : ىلع هص رح وه كلذ نع باوملا لملو ؟ تييلا لآ نع

 . ام سانلا لهج-و « اهراثدنا

 4 .ديز مامإلا قيرط نع عومجملا ىف ةيورملا ثيداحألا نبب ةقيق ةقيقدلا ةنزاوملاب هنأو

 حام ىق ةيورملا ثيداحألا نع آذاش عومجملا ىف دن ال ةنسلا ىف ةتباثلا ثيداحألاو
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 داكيالف « ريبكلا عومجملاىلع ريضنلا ضورلا حراش ةنزاوملا هذبم ماق دقو . . . ةنسلا

 دنع ةفورعملا ةئسلا بتك نم دهاوش ةدع هل سيل عومجملا ى ًاثيدح ءىراقلا دي

 . .نيملسملا روهمج

 نوسيقيو ءاهف ام نوجتحت و « ةنسلا بتك نم حصي ام نوححصي ثالذل ةيديزلا نإو

 نيفلاخا تاياور نوابش منهق 6 ةنسلا ءاماع نيبو مويب تازجاحمم اوعضي لو . اهم

 : ةقراف ةقش اوميقي ملف ءاوس ىلع ةيديزلا نم لودعلا نولبقي انك ءالودع اؤناك اذإ مهل

 « مهفلا# نع لودعلا ةياور نولبقي ال ذإ « ةيمامإلا لعف امك مه ربغ ةاورو مهناور نيب

 . ! مهم قاسفلا ةياور نولبقي اعرو

 جذامت ذخأب انينع دقلو . ةعبرألا ةمآلا هقف نم برقلا لك بيرق اذهل ديز هقفو

 بهذملا برق ىلإ انيهتتاف « ةعبرألا بهاذملا هقف نيبو اهنيب انزاوو « عومجملا باتك نم

 تيب: ىلا تامدقملا ىف لب « املإ ىهتنا ىبلا لواخلا ىال « ةعبرألا بهاذملا نم ىديزلا

 وهو 5 داو ءارآلا هنم تعبن ىذلا عبنلا نأ كاشالب روصي اذه نإو « لولخلا اهلع

 « ليلجلا مامإلا ثاذ نأ ىلع ًاضيأ لديو « ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسؤ هللاباتك

 رصع ى نيملسملا ءاملع رثكأ جاهل» نع اودعبي مل « هدعب نم هجابنم اوجبم نيذلاو

 . مهدعب ءاجن نمو نيعباتلا

 راصمألا ءاهقف ءارآ نع جرخم ال مامإلا ءارآ نم روثأملا نأ ةصالخلاو ل 4٠١

 نع اهلمج ىف جرخت الو «رخآ ىأر عم قفتت مامإ ىأر تفلاخش نإ ىهو « ةلمنا ىف

 . مهنارآ عومجم

 ىلأك هورصاع نيذلا ةمئألا جاهنم نع ًاضيأ دعبيال طابنتسالا ىف ديز مامإلا جاهنمو

 مهر يغو « ىرهزلاو « ةهريش نباو « ىبلا ناهعو « ىليل ىأ نب نمحرلا دبعو « ةفينح

 | . قارعلا مهلظأ وأ ةئيدملا مهتلظأ نيذلا ثيدحلاو هقفلا ةمثأ ن

 ١ ةنس وأ باتك نم ء[ن دج ل ذإ « هر دينو « ةسلاو باكلاب أي ريف ©

 فلاخم دقو « ىأر لاب :نكت مل ىلا هنع هللا يضر بلاط ىنأ نب ىلع لاوقأ ةئسلا نم * ريتعيو.
 ةاكزلا لحنأ ق'ههجمو هللا مرك ىلع ما.إلا نع ىورملا فلاش دق هدجتف « هنع ىورملا _

 مامإلاو « اهذخأب ىب يأ ةنأ ههجو هللا مرك ىلع نع ىور دقف . . . ىناتيلا لاومأ نم

 ا . هنع هللا ىضر ىلع ىلإ اذه ةبسن ركنأو « ىناتيلا نم اهفعأي ل ديز



 هس "ال دس

 ىلا ةيهقفلا ءارآلا هطاينتسا ىف ًانيعم آجءاْمم متلي ناك هنع هللا ىضر ًاديز نأ عمو
 سيلو .جاهملا اذه ىف مالك ةياورلاب الو صنلابال  هتع رثؤي مل « اهلإ ىهتني ناك
 لئاسملا وأ « ةيعقاولا لئاسملا ف ءاتفإلا ىلع ًاروصقم ناك هقفلا نإف « كلذ ىف ًاعدب وه
 ردتعي نأ حصي الماك ًانايب هجاهسم نايبل مامإ ذصتي حلو 3 قارعلا ءاهقف دنع ةعقوتملا

 ىعازوألاو نسحلا نب دمحمو فسوي وبأو كالامو ةفينح وبأف . هدئع طايئآسالا لوصأ
 مهجهانم تطينتسا نكلو « اهتوعبتي اوناك ىلا طابنتسالا جهانم اونيبي مل « مهريغو

 منع ترثأ ىلا عورقلا نم

 اوطبنتساو « هدغب نم هيهذم ىف نودهنجملا ءاج دق هنع هللا ىضر ديز مامإلا كلذكو
 ةيديزلا ةمثأ لوصأ اهومس الوصأ « هريغ نع ترثأو « هنع ترثأ ىلا عورفلا نم
 . ىديزلا هقفلا لوصأ وأ

 باتكلاب نوذخأي مهف « ءاهقفلا رثكأ هررقي ام لوصألا نم نوررقي ةيديزلا نإو
 «بتارم اهصوصنو «بتارم ةنسلاو «بتارمباتكلا صوصنو . ًايناث ةنسلاب مث « الوأ
 ماكحألا ىلع اهتلالد ظافلألا نأل « هتاريرقتو ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا لاعفأ نورخؤيو

 نيبأو حض وأ ةيعرشلا

 شاننيقلا ىف نواخديو سايقلا نوكي ةنسالو باتك نكي مل نإف - ١
 نوكيهنسح للعلا رقي امق « ىلةعلا ءىجن ثالذ دعب مث . (١1)ةلسرملا حلاصملاو « ناسحتسالا

 نم لبس ىأ دجءوي مل اذإ كاذو « هنع ًايبنم نوكي هحبق لقعلا رقي امو « ًابولطم
 3 هريغ لالدتسالا لبس

 :.لقعلا لمع

 كلذ ىف لوقنو « ىديزلا بهذملا ىف لقعلا لمع ىلإ اذه ىف مالكلا انرجمو -
 لقعا نولعجب اوناك نيذلا ةل زتعملا بهذم نم دئاقعلا ق بيرق ىديزلا بهذملا نإ

 هكح ىلغ صوت رغآآ رمأل ةتهناشللا « هك لع صوصنم ريغ رمأ ىف مكحلا تابثإ ءانعم سايقلا )1١(
 سصوصتم ريغ ناك نإو « ركسملا ربختملا بصقلا ريصع ىف ميرحتلا مكح تابثاك اهني ةعماج ةلع دوجولا
 ' امهدحأ : ناسايق ضراعتي نأ ناسحتسالاو . راكسإلا ةعماجلا ةلعلاو ؛ رمحلا ميرحت لع صدلل « همب رحت لع

 وه ناسحتسالا بورض نم برضا اذهو « ىنللاب ذخؤيف « ريثاتلا ىوق ىنخ رخآلاو « ريثأتلا فيمض رهاظ

 . سايقلا نم دعي ىذلل

 .تانئالا وأ ءاقلالاب صاخ ضن اهل دهكيال و ؛ عراشلا دصاقم" عم ةقفتملا حلاصملا ىه ةلسرملا حلاصملاو
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 قريطتو ةعيرشلا مهف يف ًاناطاس لقعال افي اوامجس دقو . دئاقملا مهف ىف رن رك ألا ”ناطلسلا

 هس مكع اهو اهحبقو مايشأل نسحم مكحلا ىف ًائاطلس لقحال اوامجن ذإ . اهماكرسأ

 بجوز هلع , هنعأ ببم نوكي هحبقي كح امو . -باقعلا بْجنوي هكرت « ًابولطم نوكي

 ثيح مك ىلقعلا نإ : اولاقو . ىو رخآلا باقعلا وه نيلاكلا ىف باقعلاو . باقعلا

 بورض نع [ههريغو  ناسحتسالاو سايقلا كالذب اوغلأو « ةئسب و باتك نه صنإل

 . اهف صن ال ىلا عئاقولا نيب طيرلاب  طابنتسالا

 ءايشألا ىلع م كيلمأ ى ناطاس هل ىلةعلا نأوهو « بهذملا اذرم اوذخأ ةيديرلاو

 مهنكاو . . بالو باوثلاو ىبلاو بوجولا نم ثاذ عيتي امو « حبقلاو نسحلاب

 « هبورض لكي ايلا نع هورجنأ ىلإ « ةرشابم | صوصتلا دعب ىلقعلا مكح اولعجم مل
 باتكلا ن ن*ىعرش ١ ليلدلا مدع اذإو : فشاكلا بحساص كثالذ ىف لاق دقاو . عاجإلاو

 ةلدألا هذه تدءدع اذإف « لقعلا ليلد ناك « هيورض ىبشب سايقلاو عاجإلاو ةنسلاو

 ليلدلا مدع هب لمعلا طرش ف حبقو نسح- نم هيضتقي ام ىأ « ىاقعلا ليلدب لمع.

 ,.. )1١( ؛ ىعرتتلا

 ليلدلا ناك اذإف « لبق نم ائرشأ اك حلاصملا ةيديزلا دنع سايقلا بورض نه نإو

 لل ةعقاو ن ام هنآل ٠ . درجملا ىلقعلا ىلوادلا هاغشي غارف ةم' نكي مل ؛ اهلمشي ىعرشلا
 رشلا دصاقمو « صوصنلا ىلهشي ىذلا عساولا ىعرشلا ليلدلا مكمل اهعاضخإ نكمأ

 . راضملا عقدو ةماعلا حلاصملا بلج- نم ةماعلا

 : ءديز مامإلا دعب ىديزلا هقفلا

 اهلمجنو« اعستم ًايمان ىديزلا بهذملا تلعجف بابسأ ةدع ترفاضت ل 4#

 0 ةثالث ىف

 أوقفاو دقو « هيف اودبتجسا ءالؤهو + تيبلا لآ نم مه ركأ ةمئأ دوجو  اهوأ

 ..هؤارآو « رمثك ىف هوفلاشو « لئاسملل لواح ن. هيلإ اواصو ام رثكأ ىف ًاديز مامإلا
 . هتعسوف بهذملا ىلإ تفيضأ

 )(  مقر ةّقرو « ةيرصملا بتكلا رادب طوطعم « لوسألا ىف فشاكلا 84 .



 سل "ا"ع ل

 ةثيب هل ملقإ لكو «٠ فارطألا ةيئانتم نكامأ ةدع ىف بهذا دوجو  اهناث

 ءابصاوخت رمع ىلا ضرألا نم لمحت ىراطا ءاملاك بهذملاو رخآلا ملقإلا ة ةثيب فلاخن

 1 هيف صنت الاف مهديلاقتو مهماداعو هلهأ فرع دلن لك ن* لمحيف

 هيف دابج-الا نع ناكو .. ىديزلا بهذملا ىف دابجالا باب حتف اهنلاث

 ىف ةروبشملا ةعبرألا بهاذملا . . . ىرخألا بهاذملا ىف لولح نم" نسحتسي ام رايتخا
 هقفلا روص اهف ىتلت + ءانغ ةقيدح رايتخالا اذبب بهذملا راص دقو . اهريغو راصمألا

 نأ دب الو . موعطلاو ناولألا فاتْغلا هانجو « ةنبابتملا هسارغأو ةفلتخلا ىتالسإلا

 . باسألا هذه نم دحاو لكل ةملكب ريشن

 ةرهقفلا هتكرت ىلع مايقلا ىف هوملخف هتيرذو هونب ءاجم ديز مامإلا دبشتسا نم هنإ

 « قارعلاب ماقأ دقو « ديز نب ىسيع نب دمحأ : ةرهاطلا ةيرذلا هذه ن نمو. ةيرمملا

 « ىريدقتلا هقفلا نييقا رعأا ن نع ذخأ دقو . مهدعب ءأجم ن*و ةفينح ىلأ ليمالتب ىتلاو.

 ةفينح وبأ هدا دق جاهم كلذو . . . اهمكح نايبو « عقت مل لئاسم ضرف وهو

 ىلإ ىسيع نب دمحأ هجتا دقو . هعوقو لبق ءالبلل دادعتسا هنإ هنع لاقو « هسفن

 باتكلا نم اهتلدأب ةيئزجلا ماكحألا نرق وهو « دج. دق ناك ةيهقفلا تاباتكلا نم باب

 . « ىلامألا » هامس باتك ىف كلذ نودو « سايقلاو ةئسلاو

 لب نيسملا ةيرذ نم ةمئألا ىلع ىديزلا بهذملا ىت دابجالا رصتقي و

 ةفالحلا لحمي ل هنع هللا ئضر ًاديز نأل . . .”نسحلا ةيرذ نه ةمثألا ىلإ مهزاتجا

 . اعيمج ءارهزلا دالوأل ةماع ةيلضفألا ىف اهلعج لب ٠ « نسحلا ةيرذ ىلع ةروصقم

 ةفئاط هل ريبك مامإ وهو ع ىسملا ىسرلا مهاربإ نب مسالا ءالؤه نمو

 تارايتخخاو « ىنحلا بهذملا ىلع عالطاو « ةميق ءارآ هلو . ةيمساقلا ىمست

 ةبيرقلا سرلا ىضارأب هتافوو « ه٠ ماع اذه مساقلا ةدالو تناكو . هنم ةريثك

 بتك ف ةنودم هتارايتخاو هتاجنرخنو 0 بهذم نإو ه741 ماع ةنيدملا نم

 نواب نأش اهو 2 ىديزلا بهذملاب عورفلا

 ةنيدملاب دلو ىذلا مساقلا ني نيسحلانب ىنحم قل ىلإ ىدالا ةديفح هدعب ءاجن دقلو

 هنأ نعلا لهأ نم نودشارلا دجو ذإ. « نملاب ةمامإلا هل تدقع دقو .هه ؟4ه ماع

 تناك لا عدبلا ممم براحم نأو « نيينعلا لمه عمج نأ عيطتسي ىذلا مامإلا

 . ةطما رقلا بهذم اهنهو « ةرشتنم



 - 8مل

 0 : نيرمأ ىف ناك دقف هداهج امأف . دابجاو داهج ىداهلل ناكو

 هدارد ربكأ هل مث دقو « هب ةطيمملا دالبلاو ندلا لمش عمج ىف هداهج ب امنوأ '

 ش ٠ 1 . كاذ قف

 ىبأ دقو : مهاضوفو مهعدبي هرصع ىف ةطءءارقلا رهظ نأب هالتبا هللا نأ - امهناثوا ٠

 ًايضار اهم .ًارثأتم تامو حارجب بيصأ دقو ًانسح ءالب هدعب نم هونبو وه كلذ ىف

 ًارصن مهلع اورصتناق اذه ىف أدبام هدعب ن* هونب مّن دقو . ه 744 ماع هنع ًايضرم

 ش ١ . ًارزؤم

 دق تناك ىلا دودحلا ةءاقإ ىف : روهأ ةثالث ىف ناك دقف هذابتجا امأو 4

 مكبدقأ » : هلوقي ىذلا هراعش ناك ىبحس « هتيعر نيب لدعلا عيزوت قو « تلطع

 ف ناك ثلاثلا هدابجاو « مكودعو ىودع ءاقل دنع مكيلع مدقتأو 3 ىلبق ءاطعلا دنع

 ناكو ... ىديزلا بهذملا ىلإ تفيضأ لوصأو « ةميق ءارآ هيف هلف « هئفلا

 ءه 4174 ماع قوتملا قحاب قطانلا مامإلا نأ ىسع ىتتحلا بهذملا نم رايتخالا ريثك

 نع ترثأ دق ةلأس٠ ىلع صن دجوي مل اذإ هنأ ىري ناك « ىدالا هقف عمج ىذلا

 هله قى ةميح ىأ بحمله ةيهمله نوكي 2 هنع ىور صن ىلع جرحت وأ 4 يداها

 ش ش .. اههابشأو ةلأسملا

 لعفي - اهنوديو ىداملا ماعإلا ءارآ عيتتي وهو - ناك قلاب قطانلا نأ ظحاليو

 ضرألا ًايسانم جالعلا ناكف ء اف هرواجب ىلا بهذملاو ناتسريطب وهو كلذ

 . اهف ًادئاس ناك ىنحلا بهذملا ذإ « دالبلاو

 . ةيوداملا ىمست ةمئاق ةقرف هل ىذاغاو

 امو نءلاب  مامإلا بهذم نم بعشتملا هبهذم ماعد تبقي ىداطا ناك اًنيبو

 مامإ نالسيجو ميدلا دالبب كالانه ناك « اهالاو امو زاجحلا دالبو « اهرواج

 شورطألا ىمسيو « ريبكلا رصانلاب بقليو ء ىلع نب نسحلا دمحم وبأ وه ىيسح

 0 / . هباصأ شرطل

 نمو « مالسإلا ىلإ مهاعدف « كرشلا ىلع اهلهأو دالبلا هذه ىلإ رجاه دقف

 -«ىديزلا هقفلا رشنف « ىديزلا بهذملا ىضتقم ىلع هلوصأ هل حرش مالسإلا ىف لخد

 ىلاوت دعب دوكرلا نه ىديزلا بهذملا مم اذه رصانلا دعيو . هيف ًادهجم ناكو



 5 ءانا

 ء ه 5٠ ماع رنصانلا دلو دقو « تيبلا لآ نم ني رثكلا .دابشتساو « .داهطضالا

 تام ذإ « هدععب شاعو « ىداملا روهظنم قبسأ هروهظ ناكف « ها": 4 ماع قوتو

 . نيسوخلاو ةغااعلا وحن ىف تام ىداحلا امين 6 نعبسلاو ةعبارلا وحم ق

 تاكو 2 ءانبلا ىلع ةردقلاو ةسايسلا ف برأ ن نسح هل « ةمحلا ديعب ناك امهالكو

 ىداهملا تيفلأ » : امم ىقتلاو امهرصاع رمخع خيش لاق دقو . ًالاع اهيقف امهالك

 روغلا ديعب رخخئاز رحبك قحال رصانلا تيفلأو ىلليطتسم ةفالا ضيرع مظع داوك.

 « قمعلاو

 ثاذلو .. . ًاهقف رثكأ ناك ىدالاو . ةيملع ةطاحإ رثكأ ناك رصانلا نأ رهظيو

 لآ ملاع رصانلا ناكو « دمحم لآ هيقف ىداخلا ناكو : امهتع سايعلا نب ىلع لاق

 . و كمحم

 زاجحلا قناكف برغو قرش ىديزلابهذملا نأ نابتي ىميراتلا قايسلا اذه نم

 دلي لك نم ىلهخ دقو . هلوح امو نملا ىو « هلوح امو قارعلا ىو « هلوح امو

  اهف لح ىلا راطقألا دغابت عم هنأ ظحاليو . هفارغأو هتاداع جلاعو « هنول

 « ىداملاو رصانلا نيب ةلصلا طق الف « لاصتا ىلع هتمنأ ناك . . اهدعابتي هومثو

 . ةرغتسم تناك ةيركفلا تالاصتالاو تالسارملاف « اههلعب نم ءاملعلا نبال

 [دحستم اجوزمم هوعمجف « كلذ دعب نم هقفلا أوعمج- نيذلا ءاجبو 4م

 ْ ٠ . قرفتم ريغ
 حضاو داهجالاو 8 هيف احوتفم داهتجاالا باب.لازي ال ىديزلا به ملا نإو اذه

 داهجا هنكأو « ًاقلطم ًادابجا سيل هنأ ىرن كاذلو « ل وصألا ىف ال عورفلا ىف هنأ

 قأي ال (١)بهذملا ى ًاداهبجلا راص ىح نآلا قاض امرو « بهذملل باستنا هيف

 بهاذملا نم راتخم دقو « مهاوقأ ىلع عرفي هنكلو 6 ةمثألا لاوقأ فلاخت ام فلدلا

 :: ىرخألا

 اهاور اكو 2 تيبلا لآ ا هاور اك ل نم لا حوت منع ابلاو

 ) .)1١لوسألا ىف هقلاخم الو « عورفلا ىف مامالا تلا دق ىذلا دهتحملا وه بستنملا دهحتا .
 هئارآ ىلع عرفي نكلو © لوصالا قالو عورفلا ىف مامالا فلاخي ال بهذملا ىف دهتلاو ٠



 مل الل سس

 نيديزلا بهذف . بهاذملانم دخألل حوتفم مهدنع بابلا نأ امك . . ةنسلا لهأ ةعاج

 .ديز مامإلا دامجا ىلع روصقمب سيلو « عماج بهذم

 ابأ نأ ببسلاو « ارريثك ةفيتح ىنأ بهذم عم قالتي تالماعملا ىف هنأ ظحاليو
 دالب ىف ايقالت نيبهذملا نأو « ركاذو هنع ذخنأو « ديز مامإلاب ىلا هسفن ةفينح

 ذخأي ناك ىديزلا هقفلا ةلقن ضعب نأو « رخخألا نم امهنم لك ذخأف « ربا ءاروام '

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . ىديزلا ىف صنال ثيح ىنحلا بهذملا نم
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 (ه48١1 لإ ه م١ ةنم نم )

 : هب

 تيبلا ناك « .ىاثلا نرقلا فصنو ىرجهملا لوألا نرقلا رخخآ قا 5

 « ديهشلا لتقع مالسإلا ةبكن ذنم هنإف . ةرونأا ةئيدملاب نافرعلاو رونلا ردصم ىولعلا

 للعلا ىلإ ىلع لآ فرصنا .. امهنع هللا ئضر ىلع نب نسحلا ءادبشلا ىنأو « ديبشلا نبا
 ىنذلا يمشاحا "فرشلاو « عهدج ةيادهو « مهتايآ ءاكذ مهفو « هنوس رادتي ىوبنلا

 .اوقاذ دقو. ةسايسلا نع اودعبو اهللاعم ىلإ اوهجتاف « رومألا فاسفس نع مبهم الع

 ةمامإلا .اوثروف ع ىملعلا هاجنالا كلذ اوثراوتو  اهتوالح اوفرعي ملو « امرارم
 . رباك نع ًارباك هيف

 ىف هثيرو رقابلا دمحم هنبا ناكو « ًاملعو البن ةنيدملا مامإ ناك نيدباعلا نيز ىلعف
 « ىالسإلا ملاعلا دالب لك نم ءاملعلا دصقم ناكف . . . ةيادحلا لبنو « ملعلا ةمامإ
 هروزي نمم ناكو هنع ذخأي رقايلا دمحم تيب ىلع جرع الإ ةنيدملا دحأ راز امو

 تعرف اذإ «فارحنالا ةتبات مهسوفن ىف تتبن نمو ءرسلا ق تيبلا لال نوعيشتي نم
 « مهدصي ناكف « نيدلا نع ةجراخ ءارآ « هب اوعردا ىذلا نامكلا ايالعخ ىف

 .٠ نيءومذم نيذوبنم مهدريو

 « ةئيبع نب نايفسو « ئروثلا نايفسك : ىمالسإلا هقفلا ةمثأ هدصقي ناكو
 هنيب ترج ةشقانم ركذنلو . هيلإ ءىجن نم دشري ناكو . قارعلا ءاهقف خيش ةفينح ىنأو
 رهتشا دق ةفينح وبأ ناكو « ةنيدملا ىف امهنيب ءاقل لوأ ىف ةفينح ىلأ قارعلا هيقف نيبو

 . هقفلا ىف ىأرلا ةرثكي

 . سايقلاب هثيداحأو ىدج. نيد تلوح ىذلا تنأ : . رقابل دمحم لاق

 « ىل قم اك سلجأ ىتح « كلل قحب اك ع كناكم سلجا : ةفينح وبأ لاق
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 اثجب مث © ساجنف « هباتصأ ىلع هتايحس ىف مسو هيلع هللا ىلص كدج» ةمرح ىدنع كلل نإف
 فعضأ لجرلا : ىبجأف تاملك ثالث نع كلئاس ىنإ : لاق مث « هيدي نيب ةفينح وبأ

 هلاقف ؟ ةأرملا مهب مك : ةفينحوبأ لاقف « ةأرملا : .رقابلا دمحم مامإلا لاقف « ةأرملا مأ

 ةالصلا هيلع كبج لوق اذه : ةفينحم وبأ لاق« مبس ةأرمالو « نامبس لجرلل : رقايلا

 ةأرمالو مهم لجرلل نوكي نأ سايقلا ىف ىغبني ناكل كدج نوم تاو واو ماس

 . لجرلا نم فغضأ ةأرملا نآل . . تاميس

 ةالصلا : رقابلا مامإلا لاقف ؟ موصلا. مأ لضفأ ةالصلا : ةفينح وبأ لاق مث 0
 سايقلا ناكل كدجت لوق تلوح ولو « كدج لوق اذه : ةفينح وبأ لاق : لضفأ

 3 مودصلا ىضقت الو « ةالصلا ىغقت نأ اهترمأ ضيا نم ت رهط اذإ ةأرملا نأ

 ولف :لاق . سجنأل وبلا : لاق ؟ ةفطنلا لا مأ سبأ لوبلا : رقابلا مامإلا الئاس لاق مث
 نم ًاضوتيو « لوبلا نم لسنقي نأ تأ تنكل « سايقلاب كدج- نيد تلوح تنك

 لبقو 4 هقئاعف دمحم ماقف . سايقلاب كدج.-نيد لوحأ نأ هللا ذاعم نكلو « ةفطنلا

 ش . همركأو ههجو

 ردب ام ىلع مهساحم « ءاملعال رقابلا ةءامإ نيبتت ثيدحلا اذه نمو - 17
 نيعئاط نولبقي مهو 34 ةدامحللا ىلع مهلمحييل همس وع ره مكان سيئرلا هتأكو مهنم

 . ةسايرلا كلت

 نيخيشلا لذاجإلا ن ٠ لضفب صتخيو « ةباحصلا لجي هنع هللا ىضر.ناك لقو

 فرعي مل نم » : ىلاعت هللا هياثأ كلذ ىف لوقيو « امهلع هللا ىضر رمعو ركي ابأ

 ىعاسا رباجم وهو « هباعصأ دحأل لاق دقلو « ةنسلا لهج دقق رمعو ركب ىبأ لضف
 ىضر رمعو ركب ابأ نولوانتيو ؛ اننوبحم مبنأ نومعزي قارعلاب ًاموق نأ ىنغلب رباج اي
 ينلاو . ماعرب مهم لا لإ ىف مهفبأت م كاذب متر مأ ىنأ نومعزيو « امنع هللا
 دمحم ةعافش ىبتلان ال . . مهئامدب ىلاعت هللا ىلإ تبرقتل تيلو ول هديب دمحم سفن

 نولفاغل هللا ءادعأ نإ . امبلع مح رتأو « امل رفغتسأ نكأ مل نإ سو هيلع هللا ىلص

 . ؛ امهنع
 .اكردم 2 ىدامإلاهقفلا ارسفمو « مركلا آر ارسفمهنعاا ىضر ناك دقلو

 ثيداحأ ىور ٠٠.. ثيداحألل ةيوار ناكو . اهمارم مهفلا لجأ امهاف عرشلا ةكح

 . ةقرفت رخ نم ةاجصلا ثيداحأ ىورو « تيب لآ
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 تيورو .« ةعئارلا مكحلاب قطن . . . هكرادم ةمظعو « هبلق رونو « هسفن لامكلو
 بهذم هنم نوكتل كلس ىف مظنول ام « ةيعاوجالاو ةيصخشلا قالخأألا ىق تارابع هنع

 لخد ام» : هلوق كلذ نمو . قاسنإلا ومشلا جوادم ىلإ هب ذخأي نمت ولعي ماس ى ل

 هنبال هتيصو هنئمو غ « هلخد ام هلّقع نم صقن الإ ريكلا نم ءىش ءىرما بلق

 نإ كنإ . . . رش لك حاتفم امهنإف « رجضلاو لسكلاو كايإ ىنبباي ٠ : رفعج

 ءىراقلا مير اذ . ارقد« قحلع ريصت مل ترجض نإو « اقح دؤت مل تلسك

 رغغ ن٠ ناطعلملا مزلي هومتيأر اذإو « ايند بحاص وهف ءاينغألا بح ( ملاعلا ىأ)

 . « صل وهف ةرورض
 كلذ ف لوقيو : ده زلا نم رب ٠ ضنارفلا ءادأ عم « ملعلا بلط نأ ىري ناكو

 دقلو . ٠ ًادباع نيعبس توم نم سيلبإ ىلإ بحأ ملاع توم هللاو » : هنع هللا ىضر
 .ه11هماعل وأى تام هنأ همم رات .ى ءادفلاوبأ ركذو . ه14١ ماع رقابلا دمحم تام

 معلا رقب هنأل « فصولا اذبب فصو ىذلا « رقابلا دمحم مامإلا وه اذه -

 هللا ىضرت رفعج ةمجررتلا بجاص وبأ وهو . هيف تاناغلا ىصقأ ىلإ ذفنو « هقشو

 ممشلا قوف - ةودقلا نإف « هنبا ىمتني ةلالس ىأ ىلإ فرعت رقابلا لاح نمو . امهنع

 هاجلا ى رثأ تاذ  ةقيقحلا بلط ىلإ فارصتالاو « ةمورألا بيطو « ءابإلاو
 . لاعفلا نم ىاسلاو لاصحلا .نم ىماسلا ىلإ ءىشانلا

 ةعرك هتريشع راتخا دق - رفعج وبأ دمحم وهو معلا ىلجرلا كلذ نإو
 ركب ىلأ ةديفح ٠ . ركب ىنأ نب دمحم نب مماقلا اسنب ةورف مأ ىهو برعلا م ارك نم

 .قيدصلا ءادفو ءههجو هللا م رك ىلع .ةعاجش رفعج قف تقتلاف ءهنع هللا ىضر « قيدصلا

 كلذ ق.لاق دقلو . هريصو . قيدصلا ةانأو « ىرقيعلا ىلع لع همد ىف ىتتلا

 بستني هيبأ بناج نم ( رفعج ىأ) وه : « لحنلاو للملا » بحاص ىناتسربشلا .

 . هنع هللا ىضر ركب ىلأ ىلإ بستني مألا بتاج نمو « ةوبنلا ةرجش ىلإ

 : هنأشنو هدلوم

 مملآ نعو هنع هللا ىضر قداصلا رفعج ناك نيمب ركلا نيوبألا نيذه نم - 414
 ؛ امثو عرعرت مالسلاو. ةالصلا هيلع دمحم لآ ملع نم قاضلا عبتلا فو « ماركلا

 ( بهاذملا خيرات - 4١ م ) ٠
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 لهأ نأشك ىلعلا ىلإ هرافظأ ةموعن ذنم هجا ذقو . شاع ممركلا تيبلا كلذ لظ فو

 ناك ىذلا نيدباعلا نيز ًايلع بيرقلا هدج كلذ عم ىأر دقو .  نايإلا كلذ ى ثيبلا

 هيدي نيب حازنت عومللا تناك ىذلاو « اهلك زاجحلا دالب ى بواقلاو راصبألا ءلم

 : لاصتملا مركؤ ةليضفلاو فرشلا "لإ « مكح الو ناطلس ريغ نم

 ؛ةرجهلل ٠ ماع دلو هنأ ليقف « قداصلا رفعج مامإلا ةدالو ق فلتخا دقو

 ءاهطسوأ تاياورلا حجرأو . نيم زاتلا لبق دلو هنأ ليقو ه 87 ماع دلو هنأ ليقو

 ىضر ىلع نب ديز همع اهف دلو ىلا ةنسلا ىف دلو دق وهف عمهم ماع دلو هنأ ىهو

 . تاياورلا حجرأ ىلع قارعلا هيقف ةفينحوبأ اهبف دلو ىلا ةنسلا ىهو « امبنع هللا

 © هرمجخ نه ةرشع ةعبارلا ىف وهو « نيدباعلا:نيز ىلع هدج تام دق ذئيحن وكيو

 دج امش «نيبذع نيلهم نم فريغا دق ىلوألا هتأشن ىف نوكيو . هركف ظقتسا دقو

 هركاذتو «نابكرلا هب تثدحم لضف ىلع اناك امهالكو دمحم هوبأو « نيدباعلانيز ىلع

 . ءاملعلا

 ةباحصلا راثآ تناك ثيحو « ىلاملا ملعلا ثيح ةنيدملاب هنع هللا ىضر أشن دقو

 سنأي ناك هنأ كشالو « نوثدحتي نيعباتلا زباكأ ثيحو ةمئاق ا مهنع هللا ىضر

 دج الو «© نيعباتلا نم نئدحملا سلاج ىشغي هتعاشلا ىضر ناك ْذإ: ء هدجم

 هملع ناك دقف . . ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا هدج ملع مهنع ذخأب نأ ىف ةضاضغ

 مهدنع لسو هيلع هللا ىلص هثيداجأو ؛ نيعمجأ هباحصأ نيب ًاعئاش ملسو هيلع هللا لص

 نوكي نأ نكم الف « مهلك نع اهلك بيغي الو « مهضعب نع اهبضعب ٍبيغي « ًاعيمج
 ؛مبضعي هلهج اذإ هنآل « نيعمجأ: مهلع بيغ سو 'هيلع هللا للص ىبلا هلاق ثيدح ٍةم ش

 ش . نورخآلا هملج

 نإو .٠ ناكمو ناكم نيب قرفاالب / هناظم.لك نم هذخأي لوسرلا لع ديري نمو

 ملعلاو : « ًايلك ًافارصنا ملعلا ىلإ اوفرصنا دق هنع هللا ىضر ىلع ةيرذ نم ةيلعلا كئلوأ

 ٠ نمو ؛ ًاعضارتم الجر ناكل ملعلا روص ولو « هبلطل نماطتلا ىلع سفنلا لمح

 نع هوقلتيو « هرداصم نم معلا اوبلطي الف ملعلا ةنيدم ءانبأ ةرملا ذخأت نأ ليحتسملا

 . نيعباتلا نم ةيلعلا

 هريغو؛ ىرهزلا تبابشنيإ هذخنأو هيقلت ءانثآ ىف ارفعج مامإلا رصاعي ناك دقو

 نإو_ . ةباحصلا نم رمح ذيمالتو رم نع اوذخأ نيذلا ةنيدملاب نعباتلا ءاهنقف نم
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 مامإلاب ةصاخ ةلص اذ ناك رهزلا باهش نياف.هتب لهأ ضميب ةلص هل تناك بضعب

 لآ ملع نكي ملف . نيعمجأ مهلع هللا ىضر رفعج مامإلا نس لثم ىف "ناك ىلا ذيز

 توذخأيو «مهلع.تيبلا لآ ذخأي «هب الصتم ناك لب « نيعباتلا لع نع ًاعطقنم تيبلا

 . سمتلم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم مهلكو « ماركلا تيبلا لآ نم يه

 همأ نأ وهو © هنغ هللا ىضر رفعج تيبب ةلص هل رمأ ىلإ انه رشن نأ دبالو

 ةشئاع رجح قى ىبرت ىذلا وه دمحم نب مماقلاو . . . دمبع نب مماقلا تنب تناك

 دحأ وهو غ اهيدح ىلاوملا ضعب عم ىور ىذلا وهو 2« هتمع امنع هللا ىضر

 لإ مهنم نيريثكلا ملع لآو « فالخألا ىلإ ىندملا ملعلا اولمح نيذلا ةعبسلا ءاهقفلا

 . هنع هللا ىضر رفعج تيب'ق قدملا ملعلا تاكف؛ أطوملا ىف هنم ًاريثك نودو « كلام

 ةاورلا ىلع اهقليو «ثيداحأ نم هيلإ لصب ام نودي تاك ىعبات لك نإو -

 دقق « هملع هيلإ لآو « هنع ذخأ هنأ دبالو « همأ ابأ هدج كردأ ارفعج نإو « هنع

 ناك نأ دعب ىطعب راصو « عرعرتوب للعلا ىف ادش دق ةجضان نس ق رفعجو قوت

 لمح اذه 0 ا 6 اع ماع هنع هلل ىضر مساقلا تام دقق . . لخأي

 هللا ىضر ىلع ناك دقو « سابع نبا نع ذخأو « انهون انك نينمؤملا مأ ةشئاع مع

 ةلمرأ همأ جوزت نأ دعب هنضتحا دإ « ةباك ادمح هابأ رتعي ههجو هللا مركو هنع

 . قيدصلا ركب ىنأ

 نب هللا دبع نيطبسلا دعب نييمشاطلا ريبك نعو : هتمح نعيدحلل هتياور عم مساقلاو

 .نم روبشملاو ىلاعت هللا باتك ىلع هضرعي هنتم ف ثيدحلا ادقان ًابقف ناك . . . سايع

 نسب هللا دبع دانزلا وبأ هذبملت هيف لاق دقلو و تيلحلاو هقفلا هلا عمتجاف « ةنسلا

 ع «هنم ةنسلاب ملعأ آدحأ- تيأر امو ع نم ملعأ آمقف تيأر امو : ناركذ

 0 3 ا قيمعلا ههقفؤ هنيدت

 ا نم ىل ناكول » : لاق زيزعلا دبع نب رمعنأ كلام ىور كلذلو . زومألل مازتعاو

 . مساقلا وهو « ممت ىنب شميعأ تفلختسال ءىش

 ماعلا ةجرد هيف غلب ىح ٠ ملعلا بلط ىف ودشي رفعج و شاع ىذلا دجلا وه اذه

 دالبلا' قراشم ى نيملسملا ةانلع هملعو هلئقفب ثدحتيو «. .نابكرلا هيلإ ريس ئذلا

 . امراغخو ةيمالنألا
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 نيثالثلاو ةعبارلا قوهو هوبأ تامو « هيف ريسيو ملعلا بلطي قداصلا رفعج رمتسا
 براقو « هدشأ غلب دقو . كلذ ى تاياورلا فاالتخا ىلع . نيئالثلاو ةسماخلا وأ
 ىلع ءاهقفلا ءارآ ةفرعم ةيانعلا لك ًاينعم ناكو « هقفلا ملعو ةئسللا لع لانو : نيعبرألا
 . موقلا جابملا اهيب نم راتخيل مهجهانم ىش

 روصتملا رفعج وبأ ىل لاق» : لاق هنأ أ مامإلا ةفينح ىلأ نع كلذ قف ىوريو
 3 دادشلا لئاسملا نم هل ءىبهف « دمحم نب رفعجي اونتف دق ساثلا نإ ةفينح ابأ اي

 . روصنملا ةرضح ىف ةريحلاب نامامإلا ىتلاو . « ةلأسم نيعبرأ هل تأيهف

 رفعجو « هيلع تلخدف هتيتأ » : ءاقللا: اذه ى ةقينح وبأ لوقيو - ١

 نب نب قداصلا رفعل ةبيطا نم ىتلخد هب ترصيب املف « هنيع نع سلاج دمحم نبا

 تقلا مث« تملجف وأو « هيلع تمل . روصتملا رفعج ىنأل ىلخخدي ملام دمحم
 : كلاقق ىلإ تفتلا م« معن 1 : لاقف « ةفيتح وبأ اذه هللا دبع ابأاي : لاقو هيلإ
 : لوقيف « ىنبيجيف هيلع ىلأ تلعجف « كلئاسم نم هللادبع ىنأ ىلع قلأ ةفيتحابأ اي
 اعرف .. . اذك لوقت نو « اذك ةرلوقي نبدا لحأو ء ذك ولو مثأ

 « ' ةلأس٠ نيعبرألا ىلع تيتأ ,ىح أ ًاعيمج انفلاخ ارو ء مهعبات امبرؤ « انعبات
 6 سانلا فالتاب مهملعأ سانلا ملعأ نإ ة: ةفينح وبأ لاق مث « ةلأسع اهنم لعخأ امو

 . مهئارآ ةلدأو « ءاهقفلا فالتخاب ملعلا نآل 3 لاق اهف ةفيتح وبأ قدص دقو '
 مأ اهنيب ن٠ ناكأ ءاوس « ءارآلا مكحأ ىلإ لوصولا ىلإ ىدؤي مهطابنتسا جهانمو .

 ٠ ءارآلا هب نزوت ىذلا حيحصلا نازيملاب كلذ دعب نم جرخيف . . . اهريغ نم ناك

 نإو « امه ريغ رخآ نول وهو ؛ دما ةقفي سيلو « قارعلا هقفي سيل هقفب جرو

 . ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو + ىلاعت هللا باتك لظ ىف ىق اهلك تناك

 . تاينوكلاب هملغ

 :قداصلا رفعج ىف مالكلا دنع « نايءألا تايفو » ىف ناكلخخ نيا لاق -

 ,, .تيبلا لهأ تاداص ن نم ناكو . ةيمادإلا بهذم ىلع رشع ىثالا ةمثألا دحأو

 مذيملت ناكو . .. .ركذي :نأ نم ربشأ هلضفو « هتلاقم ىف هقدصل قداصلاب بقلو
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 « ةقرز فلأ ىلع لمتشي ًآباتك فلأ دق «٠ ىموطرطلا قوضلا نايح نب رباج
 هيف ريق ف عيقبلاب نفدو « ةلاسر ةئاميسممخ ىهو « قداصلا رقعج- لئاسر نمضتت

 ؛ مالسلا مهلع ؛ ؛ لع نب نسل هدج معو « نيدياعلا نيز هدج.و « رقابلا دم هونأ“

 )١(. 6 هقرم أو هم ركأ ام ريق نة هرد هللف

 وهو « ناسيح نب رباج هل ذملتن هنأ امهدحأ : نيرمأ ىلع لدي مالكلا اذه نإو
 . ءايميكلاو « دئاقعلاو نوكلا ىف لئاسر ةدع هلو ءايميكلا مولع بخاص

 رفعت ىه ةلاسر ةئامسمخ رشن هنأ : مالكلا اذه هيلع لدي ىذلا ىناثلا رمألاو
 اهسنل رفعنا ىه رباجل ةيوسنملا لئاسرلا تناكول هنإف «رظن ثالذ ق نكلو « قداصلا

 ريكأ مالكلقني نأ لوقعملا نم ناك امو« عيشت هيف رباج ناك دقق . . . ةحارص هيلإ
 ههيجوتب تناك امأ لاق هنكلو « هيلإ اهسني نأ ريغ نه هرصع ىف نييولعلا ةمنآلا

 . .هتيادهو هئاحمإو

 « رفمج مامإلا ىلإ لئاسرلا هذه ةبسن ىف ةحصلا رادقم نكي امهمو ب ا"
 .نم هدنع ناك هنع هللا ىغر مامإلا نأ ذإ « مولعلا هذب لغتشا مامإلا نأ ودبي هنإف

 . ةيحان ىأ ن نءرد٠ عون ىأ ن ن* ةفرعملا باط ىلإ هجمتي هلعجم ام ةيسفنلا ةوقلاو ءاكذلا

 نم لختب ناكو ؛ تاينوكلاب مع ىلع ناك هنأ تبنت ىلا ةلدألا .ن م ريثكلا اندنعو

 نع دا 3و ىف ءاجام ارقاو بق امو نوكلا ىف للا ل ىلإ اعد ىذلا مركلا

 : هلوط عم هلقتنلو « رونلاو ةملظلاو « راهلاو لبللاو سمشلا

 اهعواط الو ٠ ؛ ليللاو راهلا ىلود ةماقإل امورغو سمشلا عواط .ى ركفو
 ؛ مهرومأ ىف نوفرصتيو مهشياعم ىف نوعسي سانلا نكي لف « هلك ملاعلا رمأ لطبل

 هجاوو ٠ روتلا ةذل مهدقف دعب شيعلاب نوني اونوكي :ْلو « مهلع ةملظم ِندلاو

 ةعفنملا لمأتو ... هركذ ىف بانطإلا نع هروهظب نغتسم رهاظ اهعولط ىف برألا

 ءودلا ىلإ مهجاج مظع عم رارق الو ءوده. سانلل نكي مل.ابورغ الولف ءامورغ ىف
 ماعطلا مضبلل ةمضافلا ةوقلا ثاعبناو ٠ مهساوح عمجو ؛ مهنادبأ نوكسل ةحارلاو

 . 35١6 ص ا ب نايعألا تايفو (1)
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 هتلواطمو للعلا ةموادم .ىلع مهلمحم صرخلا ناك مث:. . ءاضعألا ىلإ ءاذغلا ذيفنتو

 « ميلع هتملظب لِللا موثج الول سانلا نم ًاريثك نإف +. عبنادبأ ىف هتياكن مظعتام ىلع

 ضرألا تناك مث . راتدالاو عمجلاو بسكلا لع آصرح ءرارق الو ءوده منكير

 ًاتقزو علطتن ( هريبدتو هتك ىلاعت هللا اهزدقف « اهئايضب سمشلا ماودب ىمحتست

 مهعبيغي مث مدينا وح اوضقيل ةرات تيبا لهأل عفرب جارس ةلزتع ءأتقو برغتو

 ملاعلا حالص هيف ام ىل إء نيرهاظتم امههداضت عم ةملظلاو رونلا راصف . اورقيو اوعدبل

 0 . « هماظنو

 ةنسلا نمةعبرألا ةنمزألا هذه ةماقإل اهطاطحناو سمشلا عافترأ ف اذه دعب ركف»

 دلوتتف تابنلاو رجشلا ةرارحلا دوغت ءاتشلا ى ف ةحدلصملاو ريبدتلا نم كلذ قامو

 تاويحلا نادبأ دتشتو « رطملاو باحسلا هته أشنيف ايف ءاوهلا فشكتيو «راغلا داوم امينف ش

 تابنلا علطيف « حاصتو ءاتشلا ىف ةدلوملا داوملا رهظتو ةلرحتت عيبرلا قو . ىوقتو

 « راعلا جضنتو ؛ ءاوحما مدتحم فيصلا ىو . دافسلل ناويحلا جيبمو ؛ راجشألا رونتو

 فيرتللا قو ؛ لامعألاو ءانبلل أيه .« ضرألا هجنو فجمو « نادبألا لوضق لحنتو

 بيلعيو . ىللإللا دتمبو « نادبألا حاصتو « ضارمألا عفترتو « ءاوملا وفصي

 يشع ىثالا جوربلا ىف سمشلا لاتت ىف نآلا ركف . .. ئرخأ حلاصم هيفو « ءاوملا ْ

 نذل ”« ةعبرألاةنم زآلا هيف حبصت ىذلا رودلا وهف« رييدتلا م كاذ ىف امو ةنسلا رود ةماقإل

 اهراس 0 اللا

ةيمامإلا نإف «قداصلا ىلإ ةلاسرلا هذه ةبست در بجوي ام اندنع سيلو
 اه وقلت دق 

الو . هيفهبش ال ىعطق ىليلدب الإ اهدرن ال لوبقلاب اهّوقلت دق اوماد امو ء لوبقلاب
 دري

يري نيذلا دنع الإ لوبقلاب ءاملعلا .نم ةربك ةقئاط هأقلتت ىذلا رمألا
 اومده نأ نود

 الإ امم ضني الو « نوقباسلا اهماقأ ىلا سسألا ىلع موقي مولعلا ء 0

 . ةرورضلاب نبدلا نم مع ام فلاخم وأ لوقعلا لهأ دنع حصي ال هنأ تبغي

 هل رباج ٍظماتتو « نايحب نب. ربا هتلص ىلد خيراتلا ءاملع لاوقأ ترفاضت دقو.

قفنا لح اهالمأ ىلا ىهو « ديمسوتلا ةلامر 69
دو ٠ اهب هثداح قدأ ةرايمب وأ . ورمع نب ل

 نم اهنو

 .أ؟4ة*(2 1لل
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 ىلع ًاضيأ نيخرؤملالاوقأ ترفاضتو . .هئم .هسايتقاو «نامعإلا ٍلوصأو داقتعالا. :ق

 . ... ضعبي اهضعي ءايشألا جب زمو «نداعملا صاوخو ؛ءايشألا عئابط ى هيلإ ثدحت هنأ

 تامواعملا نم ةعومجم ةبسن قدص تبثت دهاوش اهل ةلاسرلا نب انيلإ ءىئوي اذه لكو

 ليلا مامإلا الذ ىلإ ابلع تلمتشا ىتلا

 لخدت. ةيفسلفلا مولعلا هيف تأدتبا ىذلا تقولا ىف رفعج مامإلا شاع. دقو

 لمعلا ىلع دروت دتف ... تاساردلا اه مظنتو « سرادملا ال نوكتتو .« ةيبرعلا ةغللا

 ىقاتويلاو ء ىدتملا ركفلا ىبابعلا رصعلا لوأو ئومألا رصعلا رخئآآ ىف ىالسإلا

 . مهريغو نايرسلا قيرط نع

 رسفجلا

 نم ىلتامنوفتكي ال رفعج مامإلل اوعيشت نيذلاو 6
 فرصتا امو « لع

 نكلو « ةسارد ى بسكب تؤب مل رخآ املع هيلإ نوفيضي لب . . . ثوحم نم هيلإ
 | .هدعب ءاج نه ىلع اهعدوأ مث « ايلع اهعدوأ سو هيلع هللا لص ىنلا نم ةيضوب ىتوأ

 .. ارفج ملغلا نم  عونلأ كالذ اومسو .مبسداس مامإلا دعيو « رشع ىبثالا ءايصوألا نم

 . هسفن باهإلا ىلع قاطأ مث « شركتساو مظع اذإ ةاشلا دلو ىلصألا ىف رفحلاو

 دنع نم نوكي نكلو « قاتب نوكيال معلا نم عون ىلع قاطي راص رفبلا نإ اولاق دقو

 , فورحلا لع وه رفجلا معد : :نيثدحنا ةعيشلا باتك .ضعب .لاق دقلو . ىلاعت هللا

 نأ مالسلا هيلع قداصلا نع ءاجو « ملاعلا ضارقنا ىلإ ثداوحلا هب فرعت ىذلا

ذلا ءاملعلا مع هيف مدأ نم ءاعو هنأب هرسكو 2 رفحا مهدنع
 ليئارسإ ىب نم اوفم نر

 معلا اذه .نأو « مه رداصم.نه هنأ « رفحلا نع تركذ ىلا ثيداحسألا ثايتاه نم

 م )١( « هايإ هللا مهحنم فيرش

 دنعراثألل ةعيرألا رداضملا دحنأ وهو ىيلكلل قاكلا ى ءاج .دقو هن 06

 ءايصوألاو ءايبنألا مولعو ىسيع ليجنإو ىسو» ةاروت هيف رفجلا نأ - ةيرشع انئالا

 اهو ناكام معو « مارتحلاو_ لالخلا معو « ليئارسإ ىب.ءاملع نم ىفم .نمو

 . رفلملا نيسح دمحم ديسلا شيلأت"« ٠١٠١ ىص ١ ب قداصلا (1)
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 رخثآلاو « زعام باهإ ىلع بتك امهدحأ » : نايسق رفجلا نإ لوقي مث . . . نوكي
 . . ٠ شبك باهإ ىلع بتك

 : هصن ام قآكلا ىف ,ىبلكلا لاق دقو

 صخ. ىذلا رفا باتك ىف مويلا اذه © ةحيبص ق ترظن : قداصلا لاق»'

 ىئاثلا مامإلا ىأ ) هتبيغو انبئاغ دلوم هيف تلمأتو « هدعب نم ةمئألاو ادمحم هب هللا

 كلذ ىف ننمؤملا ىوليو « هرمع لوطو هءاطيإو « ىأر نم رسب بيغملا (رشع'
 ةقبر مهعلخو « مهنيد نع مهرثكأ دادتزاو « مجولق ق كوكشلا دلوتو « امرا

 ' « هقنع ىف هرئاط ةانمزلأ ناسنإ لكو » : هركذ سدقت لاق ىلا مهقانعأ نم مالسإلا
 . « ةيالولا ىبعي

 ؛ كاذملع نم هفرعت تنأ ام ضعبب انفرشو انمرك هللا لوسر نبااي :انلق»
 « رمعلا لوط حون نم ةنض : هئايبنأ نيس نم ننس انم مئاقلا ف لعج هللا نإ : لاق
 « ةبيغلاو فوحلاا ىموم نم ةنسو « سانلا لازّتعاو دالوألا ءافخ مهاربإ نم ةنسو
 ةتسو ؛ ةدشلا دعب جرفلا بويأ نم ةنسو « هيف سانلا فالتخنا ىسيع نم ةئسو

 . )١( « هتريسب ريسيو ؛ ةأدهم يدتبم فيسلاب جورتلا دمحم نم

 بيغلا ملع ملعيف هيلإ عجري رفعج هعدوأ باتك ربا نأ ىلإ اذه نم ىبتنو
 هلعلو « رابخألاب ناك مأ زومرلاو فوزحلاب ناكأ ءاوس «.نوكي امو نأك ايف
 هيطعأ ىذلا ... 75 نم مامإ لك هاطعي ىذلا ملعلا و وأ باتكلا وه مهمجز 7

 : ًافيأ هصن ام ىيلكلل قاكلا ىف ءاج دقو « هدعب ءاج نم مث « ىلغ

 كلتصو هذه دمحم ان : لير لاقف « ًاباتك هيبن ىلع لزنأ لجو زع هللا نإد

 باتكلا ىلع ناكو ب هدلوو ىلع :لاقف ؟ليربجاي ءابجنلا نمو : لاقف « ءابجنلا ىلإ
 كفي نأ هرمأو + ىلع ىلإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هعقدف - بهذ نم متاوخ

 م 3 هيف امب لمعف ًامتاخ هنم كلفف نسحلا ىلإ هعفد مث . هيف ام لمعيف « هنم ًامتاش

 ةدابش الف.« ةداهشلا ىلإ كموقب جرخا نأ هيف دجوف ًمتاخ كفن ظ نسحلا ىلإ هعفد:

 هيف دجوف ًامتاخكلفف نيسملا نب ب .للع ىلإ عقد مث . ., هلل كسفن ريشاو « كعم الإ ممل

 ) )1١ىجياهلا ةعبط ..5 ىم « هللا دا يمومل ةعيشلا دئاقع ى ةعيشولا .
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 : مث ( لعفف « قيلا كيتأي ىح كير دبعاو 3 كلزنم مزلاو تمصاو قرطأ نأ

 رشناو « مهفأو سانلا ثدح : هيف دجوف « ًامتاش كفق ىلع نب دمحم هنبا ىلإ هعفد

 دخل . ليبس الو « هللا الإ ًادحأ نفاخت الو ء نيم اصلا كئابآ قدصو ء كتيب لهأ مولع

 « هللا الإ نفاختالو مهتفأو سانلا ثدح : هيف دجوف قداصلا رفعج ىلإ هعفد من . كيلع

 . (1) «نامأو زرح ىف كنإف « كئابآ قدصو كتيب لهأ مولع رشناو

 «رفحجلا ف هورك ذاممالسإلا ءاملعنم باتك .ةيرشع انثالا نعلقانت دقلو م 497 ٠

 . ًارخاس هيف لوقي ناك نم مهنمو « مه ريكفتل ًانيببت اورظناك هلقني ناك نم مهنف
 ىلع ىنأ الول : فرصم نب ةحلط لاق : ةيتق نبال رابخألا نويع ىف ءاج دقلو
 : ةيديراا سأر ناكو.ىلجعلا دعس نب نوره لاق«ةعيشلا لوقت اع كتريخأل ءوضو

 ًاركنم لاق رفعج ى مهلكف  اوقرفت نيضفارلا نأ رت ملأ

 ارسهطملا ىبنلا هتمس فئارط مهنمو (؟)هلإ اولاق ةفئاطف

 ارفعج قرافأ ىلر ىلإ ىفإف رفعج نولوقي ام ىضري ناك نإف

 ارفجت نمم نمحرلا ىلإ تئرب 2 مهرفج دلج هضقأ مل بجع نمو
 : ةديصقلا هذه ىق ءاج دقو

 (*)ارمحأ لوحت ىجئنز لاق ولو اوقدص) بض ليفلا نأ لاق ولو

 | كالا .: رفجلا ىف ءالعلا وبأ لاق دقو

 رفج» كنس ىف مهملع مهاتأ امل تيبلا لهأل اوبجع دقل

 رفققو ةرمااع لك هترأ دكر غص ىهو بكااوكلا ةآرمو

 ىف انيلع قبلا نمو « ليلق ضعب وهو « رقللا ىف ليق ام ضعب اذه ب 4
 : : تاظحالم ثالث ركذن نأ ماقملا اذه

 قتلعتي هنأل «قداصلا رفعج مامإلا ىلإ رفجلا .ق مالكلا ةبسن ىننن اننأ .: قوألا

 . 188 نس ١ ب ىيلكلا ىاكلا 00(

 . بني ز نب دمحم باطخلا وبأ عابتأ مهو ء ةيباطحلا مه:هلإ هنأ اولاق نيذلا ءالؤهرو ()

 7 .. بتكلا راذ هبط ء 146 نم ؛ ؟ ب نابعألا ريع (م)



 م ؟6ءادس

 2 لاق سو هيلع هلا لص ىننلاو 2 هب صتخخا دق. ىلاعتو هناحبس هللاو « بيغلا

 امو ريحلا نم ترثكتسال بيغلا ماعأ تنكولو ١ . موكل ار هع يح ا
 3 هأيإ هيطعي ةيبيغلا تامولعملا ضعي نم ىلاعت هللا هيطعي ناك امو « ءوسلا ىبسم

 هلعي نم مهو ىذرألا ىندأ ق . مورلا تبلغ . ملأد ىلاعت لاق اك اهب ىدحتي ةزجعم

 صني نونمؤملا حرفي مويو ع دعب نمو لبق نم رمألا هلل نيم عيب ق نوبلغيس مبلغ

 | . « محرلا زيزعلا وهو « ءاشي نم رصني هللا

 نيد ف ةجحلا مامإلا وهف . هردق نم صقني ال رفعج مامإلا نع رفجلا قنو
 «ىروثلا نايممسك ن نيثدحلا رابكو « كالامو ةقينج ىنأك « ءاهققلا ,رايك هنع ىلت ىذلا هللا

 . ثيدحلا ةمأ نم امهربغو ةثيبع نب نايفسو

 اهقبرط قداصلا رفعج مامإلا ىلإ رفجلا بسنت ىلا تاياورلا رثكأ نأ : . ةيناثلا

 مركلا نآرقلا. ىف نإ لاق هنأ مامإلا نع ىور ىذلا وه ىييلكلاو :... . ىيلكلا

 ةمئنأ رابك نم امهريغو « ىسوطلا هذيملتو ىضرملا مامإلا ةبسنلا كلت بذكد قو . ًاصقن

 ىلإ هبسنيو بذكلا لآني نم نإو . .اذه ضرقن رفعج مامإلانع اولقنو « ةيرشع انثالا
  هتياور للك لبقت نأ صيحتلا لدأ دنع حصيال عبتملا مامإلا كلذ

 ءامنوبسنيو رفعج مامإلا ٍةايح ىف نآلا نوبتكي نيذلا ةيرفعملا ءاملع نأ : ةثلاثل
 + ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . اهتولقتي اوناك نإو « ةركفلا هذه دبيأتل نوضرعتي ال

 مه ةيرشع انثالا ةيمامإلا دنع رفحجلا ةركف اولخدأ نيذلا نأ ىدنعو - 4

 ةيباطخلا تمعز و : ةيزيرقملا ططنللا ىف ءاج دقف « باطلا ىأ عابتأ « ةيباطخلا

 نوجاتحمام لك هيف ءرفج هل لاقي ًادلج مهعدوأ قداصلا دمحم نيرفعجم نأ اهعمجأب

 . (1)؛ نآرقلا ريسفتو بيغلا ٍلع نم هيلإ

 هيرصاعم لع ةملعب ضيفي رفعج

 هجتنلو « اهافن تافض ًارفعج اولحتتي نأ اودارأ نينذلا كئلوأ كزتنل 6#"
 . . اهلني مل ةعفرل ناكم هدعب ن٠ نكي ملو « عفترا هب ىذلا تباثلا رمألا ىلإ

 . قالوب عبط « 801 ص« أ ل : طلخا 0(



 ها كهإا ب

 نسجح.هيبأ نم ملعتو .« هتأشن نابإ ىف هرصنع ويش نعو هئابآ نع قلت دقل
 نيحصتال » : رقايلادمحم مكحلا مامإلا هوبأ هللاق دّقلو .. رايخألا بحصف ةبحصلا

 هنإف « .ليخببلا نيحصت الو . اًلانيال مثابف عمطي « اهنود اف ةلكأب كلمئاب هنإف « ًاقساف

 : بارسلا ةلزتمم هنإف « اباذك نيحصت الو . هيلإ تنكام جوحأ هلام ىف كي عطقي

 كعفتي نأ ديري هنإف « قمحأ نحصت الو . ديعبلا كتم برقيو « بيرَقلا كنتم دعبي

 )١(. ه هللا باتك ى ًانوعلم هتدجاو ىتإف « محر عطاق نيحصت الو « كرضيف

 مزاكمم اولحتي مل نم هسلجم نع ىحنف« ةصلاخللا ةحيصنلا هدب رفعج مامإلا لأ

 " معلا لهأ ةباثم ةنيدملاب هسلجم تاك اذلو : . . راهطألا راربألا ىندأو « قالخألا

 لكو . . . بذعلا هدروم نودريو « هنع نوذخأي « هقفاا بالطو ثيدحلا بالطو

 . هكحو هقلخو هملع نم نوسيّقي اوناكو' هملع لجأو هلجأ هب ىلا نم

 ظعاوو قارعلا ثدحم ناك. ىذلا « ىروثلا نايفس نأ كلذ ف ىوري

 ىتح موقأ ال٠ : ىروثلا لاقف لكتب ال اتماص رفعج تاكو - هسلجم رضح « ةفوكلا

 0 نايفس اي ري كل ثيدحلا ةرثكامو « كثدحأ انأ و -: قداصلا لاتف ع0 ىئدحن

 نإف ءاهلع ركشلاو دمحلا نم رثكأف « اهماودو اهءاقب تببحأف « ةمعنب هللا معنأ اذإ

 رثكأف قزرلا تاطبتسا اذإو «.« مكنديزأل متركش نأل ٠ :هباتك ىف لاق لجو زع هللا
 « ًارافغ ناك هنإ مكبر اورفغتسا » : هباتك ى لاق لجوزع هللا نإف « رافغتسالا نم

 لعجيو ء تانج مكل لعجبو « نينبو لاومأب مكددميو « اراردم مكيلع ءايسلا لشرب

 الو لوح ال » : نم رثكأف هريغ وأ ناطلس نم رمأ كبزح اذإ نايفساي « ًاراهنأ مكل

 « هديب نايفس دقعف ؛ « ةنللا زونك نم زنكو « جرفلا حاتفم ابنإف « هللاب الإ ةوق

 . « !ثالث ىأو ثالثو : لاقو

 ههقف نه عفتناو « هسلجم ىق'هيلإ فلتخاو «ء هنع هللا ئضر كلام هنع ذعنأ دقو

 د هتياورؤو

 راثآلاو فسوي ىنأل راثآلا باتك أرقاو « هنع ىوري ناك ةفيح وبأو - 7

 ةقثلا ناكف ها: دمحم نب رفعج نع ةفينح ىلأ نع ةياور امهف دجاو كلنإف ء دمحم

 . 164 نم 2 عج د ءابلوألا ةيلح (1)
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 كلوقيو . هنع لخألا نع ةقينحوبأ بأتي مل ةفينح ىلأ نس لثم ىف هنأ عمو . قودصلا

 نيتنسلا نيئاه ىف ةفينح وبأ لاق دق هنإ : نولوقيو . نيتنس هب دق هنأ ةعيشلا باتك

 . ,.« ناعتلا كلم ناتنسلا الولد

 + مهف نبال ءايلوألا ةلح ى ءاج دقو
 بويأو ؛ ىراصنألا ديعس نب ىح : مينم « نيعباتلا ن هةدع رفعج نع ىورو)

 . ىداملا نب هللا دبع نب ديزيو « ءالعلا نب ”رمعوبأو « بلغت نب نابأو « ىنايتخسلا
 نب نايفسو ٠ . مماقلا نب ةبعشو « سنأ نب كالام : دم 5 نم تع كيو

 .(١):رفعج- نب ليعامسإو « لالب نب ناولسو : ةنييع

 ضعب ءىجي ليلولا مامإلا كلذ نع مالعألا ءالؤه ةياور عم هنأ بيرغلا نمو
 ةيبصعلا اهنكلو « اهف ككشتيو قداصلا رفعج ةياور نع لكتيف ثلاثلا نرقلا ىثدحتم
 ءهماقم نم ضغيال كالذ نإف « هلقي مل ام هيلإ بسن دق ةعيشلا ضعب ناك اذإو . ةيبهذملا

 رضي مل امك هيلع نيباذكلا بذك ههجو هللا مرك بلاط ىلأ نب ىلع ماقم نم ضغي ملف
 . ةيهولألا هيلع مهؤاعداو « هيلع نيرتفملا ءارتفا مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع

 ةسايسلاو رقعج

 « نيدلا ف ريزغ مع وذ وه ٠ : قداصلا رفعج ق ىناتسربشلا لاق ا 47
 دقو « تاوبشلا نع مات عروو « ايندلا ىف غلاب دهزو « ةمكحلا ىف لماك بدأو
 رارسأب هل نيلاوملا ىلع ضيفيو « هيلإ نيمتنملا ةعيشلا ديفي ةدم ةرونملا ةنيدملاب ماقأ
 ىنادحأ عزان الو ءرطق ةأمإلل ضرمت م ةدم ! ماقأو قارا لش م. مولعلا
 ةقيمتلا ةورذ ىلإ ىلعت نمو ؛ عش ىف عمطي م فرعا رم ىف قرغ نمو ؛ ةفالمل

 ا رب سنأتسا نمو + سانلا نم شنحوتسا هللاب سنآ نم :ليقو . طح نم فخم م

 . « ساوسولا هبه
 قفتم كلذ نإو « « الإ عسي ملو «ةفالخلا بلطي مل هنأ ىف حيربص مالكلا اذه نإو

 « ةيقتلا يهذمم ذخأو «٠ هرصع مامإ ناك هنإ نولوقي ةيمامإلا نكلو . . . هيلع
 صعب نمؤملا ىّحم نأ ةيقتلاو . « ىئابآ نيدو ىببد ةيقتلا » : لاق هنأ هنع نواقنيو

 لصألاو . ديري ام ىلإ لوصولا نم نكمتلل وأ « ىذألا ةيشخ ةب رنهجم الر ءدقتعي ام
 لفغفي نمو ؛نينهزملا نود نم ءايلّوأ نيرفاكلا نونمزملا لختيال و : ىلاعت هلوق اهف

 . «هتضفن هللا مكردايو ةاقت مهنم اوقت نأ الإ ءىش ق هللا نم سيلف كلذ

 ْ روج نم ء عج :وتايرألا ةيلس» ()
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 مامإلانأ|رهدحأ : نارمأ فالتللا ساسأو « اهماطي مل هنإ نولوقي ةيمامإلا ربغو

 . مهجابنم ىلعو مه ريبعت دح ىلع ةيوبتلا ةياصولابوأ «ةثار ولاب ةمامإلا لاني ةيمامإلا دنع

 ةيمامإلا نأ ىناثلا رمألاو . لعفلاب مكحلاو ةعيبلاب نوكت ةمامإلا نأ نو ربف مه ريغ امأ

 كلذ ٌْق مهفلاخ دقو 3 هسفنل آيعاد جرخو ذفنيو مكح مل ولو « مامإلا هنو ريتعي

 . هنع هللا ىضر ديز مامإلا ق مالكلا دنع انيب ام ىلع ةيديرلا:
 مهعومج ىف ًأمامإ هب نوداني قارعلا ف نوعيشتملا ناك دققف ءهسفنل عدي مل هنأ عمو

 قضوخم نأ لبقو . اهنم أرعتي ناك ةريثك راكفأب اوتأو « هعابتأةلحتن ولحتنيو ٠ ةيرسلا

 . نيعلا ىأر وه اهآرو تيبلا لآ تلزن ىلا نا ركذن مهأم هفقوم

 نب ماشحه رصع ى قحلاب ًابلاطم جرخم نيدباعلا نيز ىلع نب ديز همم ىأر دقل

 عمو: نيعمجأ منع هللا ىضر ىلع ل1 نم ةبرجتلاوةريلا لهأ يبن عم « كلملا دبع
 بشنيدايز نبالدوكرتو ٠ ةرسعلا ةعاس ىف نيسحلا اولذخ' نيذلا قارعلا لهأب ه ريك ذت
 1 , هلهأ قو هيف ةمئ آلا هرفاظأ

 بلصو هريسق شبنو . ةرجناف ةلتق لتق هنأ هجورخ ةجيتت تناك دقلو

 ْ ش . رهاطلا هنامج

 ٠ . هدعب نم.ىبحي هنبا لتقف : هتيرذ ىق كلذ دعب نم لتقلا . عباتت مث "4

 .٠ اوناك نيذلاهرصع: ئف ةعيشلا سفن ق تكرت اهنكلو « ةعجافلا هذه تضقنا دقو

 * نورفي ةديدشلا دنعو نوضرحنو ٠ نولعفي الو نوملكتيو « نورصني الو نورغي
 ناوخإ ىف ههجو هللا غرك بلاط ىلأ نب , ىلع لاق امس ء مه عدخم نم رورغملا نأو

 . لبق نم مه

 قم مهموم ءانبأ ىلع اهزافلخ نوكي نأ ىجري ناك « ةيسابعلا ةلودلا تءاج املو

 © حافسلا دهع قف كلذ رئاشب تدب دقو « نيلأو فطعأو قفرأ بلاظ ىنأ نب ىلع
 مهاربإو ةنيدملا ىف نسحلا نب هللا دبع نب دمحم جرخو ٠ روصنملا ءاج ام نكلو
 » نونظااو يرلاب اوطحأو ٠ ةديدشلا نييؤلعلا ىلع تدتشا . . . قارعلا ىف هوخأ

 موذخأ مهاربإ مث 2 ةنيدملاب ةيكزلا سفنلا لتق ذإ ٠ ةيماد ةعيجفب رمألا ىربشا دقو

 ,نسحلا نب هللا دبع ٠ تيبلا لهأ نس أو « ىولعلا تيبلا ريبك دهطضاو « قارعلاب

 م 14ه ماع ًامولكم ًادهطضم رفعج» ىلأ سيحم قف تامو غ ةفينح ىبأ خيش
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 ابئاجسولوامتاجسوعب ةسايسلا نع بغرف « كلذ قداصلا رفعج مامإلا ىأر اه
 برآ» نع ومنلاو ؛ ةزعلاو روئلاو نآولسلا هيف دجم ماعلا ىلإ فرضناو « اهئاوألو
 اصوصخو ؛ هرظن ق سانلا عماطم لك تناه ةفرعملا ومس ىلإ الع نف « ايندلا هذه
 بلط نم » : لاقو * رتعاو هريغ ئأرو « هراكملا !ممطلاخخ دق عماطملا هذه نأ
 . « تلله ةسايرلا

 الزتعم ناك نإو « ىشايس ىأر هل نوكتي مل هنأ : لوقن نأ حصي له نكلو
 نم قيرط ىأب هيلإ عسي لو © هيف عزاني ملو « مكس ىف كرتشي / ةمايسل

 ىمسلا قرط

 « .ةفالخلا بلطي مل هنأ هممرات . زابخأ نم اضع ايصقتسا اميل دكأت دق نإ
 هنع ىقتن .نأ عيطتسن ال نكلو .. ... الإ :ىعسلا ىف ىفخ وأ رهاظ طاشن هل نكي ملو
 ةيركفلا رطاوللا هبشي كلذ نإف + هل نيصاخْماو هليمالث هثبي دق صاخلا ىبايسلا ىأرلا

 .للعيو . هل ةئيعم ةركف رشن ىلع لمعلا وأ ةياعدلا غلبم كلذ غلبي الو « سبحت ال ىلا
 . ةيلمعلا ةسايسلا نع فارصنالا هنأب هللعنو « ةيقتلا هنأي ةيمامإلا كلذ

 قارعلا فناك دق . . . هيلإ ءاتنالا نوعدي اوناك نيذلا ةاعدلاب ىلتبا دق اذه عمو
 مهسوعر قى تخرف تيبلا لآل .ةاعد « ةيمالسإلا رايدلا نم قرشلا ى هءاروامو
 ىلأ نيليلجلا نيخيشلا نعلو.« ةباحصلا ريفكت اهبنوهأ « ةلطاب ءارآو « ةدساف راكفأ

 لآل ةيهولألا مه ؤاعدا اهالعأو ءمالسإلل المع امع امباثأو امهنع هللا ىضر رمعو ركب
 . قداصلا رفعج مامإلل اهوعدا مث ؛ رقايلا دمحم مامإلل اهوعدا .., .تيبلا .

 قى ىلاغ فرحنم جوجل ةيعاد « رفعج دهع ق « قارعلا ى ناكو - ما”

 4 عدجألا بنيز ىلأ نب كلكم باطحلا وبأ وهو « تامرحملا حايتساو ةمئألا سيدقت

 نب . ىسيع هلتق مه 14! ماع لتق دقو « لصألا ى ىسراف وهف « ءالولاب ىدسألا

 مهلك 3 قرف سمخ مها.“ : ةيباطخلا تاءاعدا نع نييمالسإلا تالاقم هياتك ىف

 ميم لازي ال « هقلخ ىلع هججحو هللا لسرو . نوثدحم ءايبنأ ةمألا نأ نومعزي
 .ىأ نب لع تماصلاو - دمج وه قطانلاف : تماص رخخآلاو ىطان دحاو ؛ نالوسو

 ,ناك ام نوملعي قلخلا عيمج ىلع ةضرتفم مهعاط موبلا ضرألا ىف مهف ٠٠٠0 بلاط
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 'ةعاط مهلغاوضرف لسرلا كئلوأ نأو « ىن باطملا ابأ نأ اومعزو . نئاك وه امو
 «هؤابحأ وَلا ءانبأ نيسحلا دلو :' اولاقو«كلذ لثم ميسقنأ ق اولاقو ء باطلا ىأ
 . ًاضيأ مههلإ ذمحم نب رفعج نأ اومعزو ٠٠١ مهسفنأل كلذ لئم اولاق مث

 مه رصع هلإ نأو « ةيهولألا مهل اوعدا مث « ةمئألل ةوبتلا اوعدا مهنأ نيبتي اذهبو

 : مالسإلا متاعد هباتك ىف نامعنلا ىضاقلا باطخلا ىلأ ىف لاق دقلو . رفعجوههمامإو

 .ئعداو رفكف «هتاعد لجأ نم« دمحم نب رفعج رصع ى باطلا وبأ ناك مث

 ,ءاهلكمراحما لحتساو  هلوق نع هللا ىلاعت - هلإ دمحم نب. رفعج نأ معزو « ةؤبنلا
 ابأ اي : هل اولاق « ةضيرف ءادأ مهيلع لقث املك هباسحصأ ناكو « اق صخرو

 اولحتساو « ضئارفلا عيمج اوكرت ىتح « اهكرني مهرمأيف « انيلع ففش تاطخلا:
 ءروزلاب ضعبل مهضعب دهشي نأ مف حابأو « تاروظحملا اوبكتراو « مراخنا يضخ
 .«دمحم نبرفعج هرمأ غليف ! هيلع مرح- ناك ءىش هل لح دقف مامأإلا فرع نم لاقو

 بتكو ,كلذي مهفرعف هباحصأ ممجلو عا هلم أرمتو هنعل .هنأ نم رثكأب هيلع ردقي ملف
 . )١( « هيلع ةنعللا و هنم ةءارلاب نادلبلا ىلإ

 ةيقبل اهلبقت ًاسرفن تدجوو « لضملا لاضلا كلذ لاوقأ تشف دقو 4807
 ىك احم ىلا تارعدلا ترثك دقو ء رصعلا كلذ ىف ةيحابإلا راشتنالو « اهف ةنيثولا
 نع ىحنت ىذلا رفعج لمحو ! اهلك اهردصم وه ناك اعرو «. باطلا ىنأ تاوعد

 ىلوتي نأدبأل ناكف « هب نودانيو ء همساي نوقلعتي مهنأل « حيحصتلا ءبع ةسايسلا
 السإلا ماعد هباتك ىف نامعنلا ىضاقلل ةملكلا كريتلو ٠٠٠ حيحصتلا اذه

 ٠ : هيف ءاج دق

  ةاعدلا نم :-يلوأ ضعب ىلإ بتك هنأ دم نب رفعج هللا دبع ىنَأ نع انيور »
 اولحتساو « دودحلا اودعتو : ةوعدلا لحتنا نمم هلبق موق لاحم هيلإ بتك دقو

 :موقلا لاح فصو نأ دعب رفعج هللا دبع وبأ هيلإ بتكف  رهاظلا اوحرطاو مراحملا

 ةرمعلاوجحلاو ناضمر موصو ةاكزلاو ةالصلا نأ نومعزي مهمأ كغلب هنأ تركذو و
 ةيانحلانملاستغالاو ٠ لجتر وه امتإ مارحخلا رهشلاو ماظعلا رعاشملاو مارحلا دجسملاو

 ايضاقأ ناكر ه8 ماع' قوتملاو .« ىميمتلا ناممنلل ةفيئ ىنأ ىضاقلا « مالسإلا .مئامد ه )١(
 1 ٠ ةيدطافلا ةل ودق
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 اوركذممأو ٠ لجر وهف هدابع ىلع ىلاعتو كرابت هللا اهضرف ةضيرف لكو « لجر
 ىلص دق دعيو. « لمع ريغ نم كلذ نع هملعب ىفتكا دقف لجرلا كلذ فرع نم نأ
 هللا تامرح مظعو رهطتو ةبانجلا نم لستغاو رمتعاو جحو ماصو ةاكرلا ىدأو

 | تبثو « لجرلا كلذ فرع نم نأ اومعز مهعأو ( مارحلا دجسملاو مارخلا رهشلاو
 دقق كلذ فرع نم نأو « هسفن دهجب نأ هيلع سيلو « نوابي نأ هل زاج « هبلق ىف

 نأ نومعزب مينأ هغلي هنأو ٠.0 اهملعي مل وه نإو « اهقول دودحلا هذه هنم تلبق

 مدلاو ةتيملاو ايرلاو ىنزلاو رسيملاو رمحللا : ابدع لجو زع هللا ىبن ىلا شحاوفلا

 تانبلاو تاهمألا حاكن مرح مل لجو زع هللا نأ اوركذو .ء صاخشأ ريزتملا محو

 حاكن كلذ ىععي ءاسنلانم نينمؤملا ىلع مرح ام نأو « تالالللاو تائعلاو .تاوخألاو

 نوفدارتي .مهمأ كغلبو ٠٠٠ حايم كلذ ىوس امو « سو هيلع هللا لص ىننلا ءاسن

 آنطبو ًارهظ اذهل نأنومعزيو «روزلاب ضعبل مبضعب نودهاشتيو «ةدحاولا ةأرملا ىلع
 نيب كرشم ىدنع وهف هب .لاق نمو « هب نوبلاطي ىذلا وه نطابلا نأو « هنوف رعي

 )١(- « هيف كشي نأ ًادحأ عسي الف « كرشلا

 اولاغنيذلاكتلوأ نم قداصلا رفعج- مامإلا هللا دبع. ىنأ فقوم وه اذه - 48

 هعسوام ححصي ناك دقو « هنع هللا ىضر همساب ساثلا نيد اودسفي نأ اولواحنو
 . ةالاغملا هذب- مالسإلل ديكلا نوديري اوناك كئلوأ نكلو « حيحصتلا

 فورحنتل ىالسإلا ركفلا ىلع محدزتو رفاضتت تناك فارحنالا تاوعد نأو

 لاق دقو « هتديقعو هملاعتب بهذت ىبلا ءاوهألا نم تاهاتم طسو ىف هقيرط نع هب

 : هخمرات ىف ريثآلا نبا كلذ ق

 ثيذاحألا عضو ى اوذخأ « ةوقلاب هلاضتتسا نم مالسإلا ءادعأ سئي امل

 حيحصلا اودسفأو « نوثدحملا اهطيض دق رومأب مهيد ىف لوقعلا ةفعض كيكشتو

 بنيز ىبأ نب دمحم باطملا وبأ كلذ لعف نم لوأ ناكف . هيلع نعطلاو ليوأتلاب
 ش ٠ . (3) ؛ دسأ_ىنب لوم

 « مهذوفن نم تفعضأ ءالؤمل قداصلا رفعج ليلجلا مامإلا ةبراحم نأ كشالو '

 ٠ « مالسإلا مئامد , (1])
 .و م ءمل بس : ريثألا نبال لماكلا ()
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 ةدسافلا مبين لثم ىلع نيذلا ىلع الإ « مهيلع قيرطلا تدسو « نيصاخملا دنع ن نكلو

 . ةيمالسإلا مياعتلا مده ةدارإ نم
 .لالن وعدي يذلا وأ « هعايتأ نوعدي نييذلا نم قداصلا: فقوم اذه ناك لقو

 ةفرحنملا ءارآلا ةبراعو حيحصتلا ءانع هسفن لمح- دقو « مموعد ق نيفرحم٠ تيبلأ

 . اهعون ناك يأ

 ًاصيرح هبحاص لعجم كلملا نأل كلذ . روصنملا نم كش لحم كاذ عم ناكو
 اع باغ اذإ ماد ةباذم ىف هنأ مهوتتو ع ىداوعلا نم اهدلو ىلع مألا .ص رح“ هيلع
 سيفتلا ءىشلاو؛ ءىث لك اهدلو ىلع ىشخنو ءىش لك بقر: ىهف « اليلق ًانمز ولو
 بم سمن الأ ىف دبي ناك نإو ؛ ةباقرلا ددشيو « ًاملاد طايتحالاو ص رخلا ل

 ٠ مظعلا ىثتلا لجرلا كلذ .
 هيلإ عمتسيل هوعدي ًانايحأو « جملا بهذ املك هئاقل ىلإ هوعدي .روصنم ا ناكو

 :نيتلاحلا اتلك و « ًامبتم هنونظ وأ هكوكش هل ركذيل هوعدي ًانايخأو « ًامرتم الجم
 مث « ابغتبي الو ةنتفال لمعي ال هنأ ىلإ نكمطيو ٠ هبلق نم بيزا لاز دقو جرخم
 هنوطبحم نيذلا لوقتيو ؛ نونظلا هبلقي ىرجمو بيرلا هروا.-ي ىبح .اليلق الإ ثبلي.ال

 . ليواقألا هيلع هب

 اهل دمم ناك هنأو هتعيش نم ةاكزلا ىجي هنأ هغلب ام دنع دادغي لإ ةرم هاعد دقلو

 ءروصنملا سلجم رشح املق . هيلع اجر امدنع نسحلا نيهللاديع دالوأ ادمحمو مهاربإ
 4 237سينخ نب ىلعملا كاياإ اهيبحي ىلا لاومألا هذه ام ء دمحم نب رفعج ايو : لاق

 : لاف نينمؤملا ريمأ اي كلذ نم ءىش ناك ام هللا ذاعم : قداصلا هللا دبع وبأ لاف

 .ناك ام هنأ هللاب فلخأ معن: لاف « قاتعلاو قالطلاب كلذ نم كتءارب ىلع ىلحت الأ
 هلاقف « قاتعلاو قالطلاب فلحت لب . . . ال : رفعج وبأ لاقف ء ءىش كاذ نم
 : رفعج وبأ لاقف ؟ وه الإ هلإ ال ىذلا هللاب ىييميب ىضرت امأ : هللا دبع وبأ

 هل لاق؟ نينمؤملا ريمأ اي ىم هققلا بهذي نيأو : هللا دبع وبأ لاف 2 ىلع هقفتت ال

 ىح كيلع مفر ىذلا لجرلا نيبو كلنيب ةعاسلا عمجأ ىإف « اذه كنع عد

 .ي .ةئيدمل لاو ناك امدنع لع نب دواد هلتق'دقلو ء همزالي ناك رفعج مامالل لوم وه )١(

 ,( بهاذملا خيرات - 45 م )



 - "هر دس

 .اذهو « حيمس اذه معن :لاقف « رفعج ةرضحم هولأسو « لجرلاب اوتأف ... كيجاوي

 نأ لجيلا امأ فاحت : هللا ديعويأ لاقف + تلق ام هيف تلق ىذلا « دمحم نب رفعج
 هلوح نمهللاىلإ أربأ : لجرلا اهمأ اي لق : رفعجب لاقو ٠٠٠١ حيمص هتفر ىذلا اذه
 ام فاحأ : روصنملا لاف « لوقأ ايف قداصأ قأ ىقوقو ىلوح ىلإ أطأو « هتوقو

 0 . 6 نيملا هذه لجسرلا فاحو « هللا ديعوبأ هب كفاحتسا

 رفعج ايأ عارف « ًاتيم رخو مذجأ ىح مالكلا متسي ملف و : ريالا ىوار لاقو

 نإ كدج مرح ىلإ دغ نم رس « هللا دبع ابأ اي : لاقو « هصئارف تدعتراو كلذ

 تلبقال هللاوف « كربو كماركإ ىف لأن مل اندنع ماقملا ترثخا نإو « كلذ ترتخا

 , © ادبأ اهدعب دحأ لوق

 آم رصتقحلا لوقي روصناملا رفعجىبأب ىتتلا اذإ ناك قداصاا رفعج هللا دبع وبأو

 هللا دبع وبأو « هرجضأ ىح روصنملا هجو لوح ماح ًابابذ نأ ىوريو . ًاحيملتو
 : هنعهللا ىضر .قداصلا لاقف ؟ بابذلا هللا قلخ مل هللا دبع ايأ اي : لاف « سلحملا ىف

 مستاامو « دادبتسا نم رفعج وبأ هيلع ناك" ام حييولت اذه نإو « ةربابجلا هب لذيلو

 . ةدش نم هكح هي

 ؟ « :سانلا اناشغي امك اناشغت ملال » « الئاق روصنملا هيلإ بتك دقو 44

 «هلكوج رئاعق رخآلار أ نم كدنع الو « هلجأ نم كفا امانل سيل١ : ىقداصلا هباجأف

 . « ثايزعنف ةمقن اهارث الو « كاينبت ةمعن ىف تنأالو

 دارأ نمو 4 ثاحب عتب ول ايندلا دارأ نمد : هياجأف ( انحصتت انيحصت ) بتكف

 . ,©7كبحصي ال ةرخخألا

 زيم دقل هللاو : ريخألا باتكلا لعب روصنملا لاقو ٠ اذه دنع ةبتاكملا تيناو

 ٠ ٠ ايندلا ديري الو ةرخآلا كيري مم هلإو ؛ ةرخآلا ديري نم ايندلا ديرب نم ىدنع

 مالا نعيو ٠ ب لداجإلاو كاشنا ن ندب ' قداصلا مامإلل : ةيسنلاب  رفعج | ايأ دج اا

 ٠ اا1مَرس ٠ءاآ ب : رفظملا نيس ديسلل قداصلا باتك ق ريخلا 69

 ٠ قالوب عبط ١54 نص : ١ ج : ىلءاعلا نيالا ءاهبل لوكفكلا (0)



 مل 604

 هلالجإلا ىلإ هرمأ ىهناو ءاهلهأو ايندلا نوئش هكرتو ةرخآلا ىلإ كرابملا نوميملا مامإلا

 « هلةلودلا رمأ ماقتساو « هكلم رقتسا نأ دعي ساوسولا هنع بهذ ارو « ريدقتلاو

 ٠ سفانم هل دعي لو
 هلاق دقو ءهتيل-تلضخا ىتحىكيو «هتافو هتغلب امدنع نزح هنأ ىوريو - 4٠

 : هخيرات ىف ىبوقعيلا

 <« عومدلابهتيلس- تلضخا دقو ءآموي رفعج ىلأ ىلع تلخد : ىلعنب ليعامسإ لاق

 نإف :لاق؟ نينمؤملا ريمأ اي كاذ امو : تلققف ؟ كلهأب لزن ام تملع امأ : ىل لاقو

 :لاق؟ نيتمؤملا رمأ اي وه نمو : تلقف . قوت مهْنم رايخألا ةيقبو مهملاعو مهديس

 2ىللامتف « هءاقب هللا لاطأو نينمؤملا ريمأ رجأأ هللا ظعأ : تلتف « دمحم نب رفعج

 هناكو « اندابع نم انيفطصا نيذلا باتكلا انثروأ مث » : مهف هللا لاق نم ًارفعج نإ
 076 تارعللاب نيقباسلا نم ناكو « هللا ىطصا نمت

 نع هئالعتساو « هاوقتو هناإ ى رفعج لثمو « هيف بير ال قح كلذ نأو
 ةدحولاىرع لحن ثراوك نئفلا رابتعاو اه ريشي نَّْلا نع هعانتماو « رومألا فاسفس

 -ناك القو « هفلاخم نمو « هقفاوي نم لك نم لالجإلاب اريدج ناك ٠٠ ةيمالسإلا
 هملإ ًاقباس ناك دقو « ةمألا هذه حلاصم نم رمأ ىلع هنم ىشخم الو « هتلزنل لسحم

 . راهطألا ىبنلا ةريعو 2 ماركلا هئابآ نعو هنع هللا ىحمرف تاردلا

 هتافسص

  - 0١قداصلا رفعج ماعإلا ةيصخسش هانقس ىلا ٍيخيراتلا قايسلا نم تدب دق «
 همأ ةهجن نم ىيدصلاو « هيبأ ةهجب نم ىولعلا ٠ ىف ةزجوم تاملك لوقت نأ ىبو

 ةيوطم ةجيتنااو « ةمدقملا وه ركذ امن . هانقس امل ةجيتنك ةيصخشلاو ةيملعلا هتافص

 «ةيمسحلا هتافصوه ةكرابأا ةيصخشلا كلتروصتيل ءىراقلا هبلطيام لوأو ءاهتامدقم ىف

 هبقانم باتك لاق دقو :٠ «رهزأ هجولا ضيبأ« ريصقلاوأ ليوطلاب سيل ةعبر ناك هنإ
 هنيبج نع رعشلا رسمنا دقء فنآلا مشأ « هدعج- رعشلا دوسأ ؛ جارسلا هنأك ناعمل هل

 دوسأ لان هدحت ىلعو « ًارهزم اديف « .

 )١( نم « مب مضاو نبا خيرات ١١7 قارعلاب فجنلا عبط ٠
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 ىذ ىه اهو « ةورذلا هيف غلب كتف ىسفنلا هفصو امأ ٠ ىدسجلا هفصو اذه
 . هتلزيم ءافلخلا هيلع نسفن ىبح هليج- ف ام عفترا ىلا هتافض

 : صالخإلا ١

 بلطي درجتتلاوةياغلا فرشو ٠ دصقملا لبنب ىقتلا مامإلا فصتا دقو - 1
 وأ تاوهشلا هبشأتت ارمأ بلط امو « ًايويند ارمأ بلط اف ٠ ىوه لك نم ةقيقلل ا
 هصالخإهاده ةيش هيف رمأ درو اذإو . رينلا ىحاضلا بلط لب ... تاهشلا هب فحت

 تضرع اذإو . تابشلا ىشاوغ ليزي نأ دعي هتقيق> ىلإ هت ريصب تذدفنو « هبل ىلإ

 هيلع هللا لص ىنلا نعىو راع دأب اذه ف وهو « لماكلا هلقعب اهددب ر مأ ىف ةوهش

 بحبو: تابشأاا دورو دنع ذفانلا رصبلا اذ بح هللا نإ : لسرم ثيدح ق ملسو

 6 تا وؤشلا لولح دنغ لءاكلا لمعلا اذ

 نم ناك ىذلا صالخإلا كلذ توقف : تزفاضت لماوع ةذغ نإو ل 447
 بلاغصالخإلا نكي مل اذإو «'تباث رهاطلا تيبلا كلذ ىف صالخإلا لصأف . هن
 . ؟ صالخإلا نوكي نميفف ىلع دافحأو « .ٍلسو هيلع هللا لص ىبلا ةرثع لاو

 هنوبحم ال ءىثلا نوبحت اوناكف . لصأ نع اعرفو . فاس نع ًافلخ هوثراوت دقلا
 نمؤيال» : لسوهيلعهشلاىلص ىبنلا لاق امك ناعإلا لوصأ نم كلذ نوريتعيو « هلل الإ

 ٠ هلل الإ هبحم ال ءىذلا بح ىح م كدحأ

 : هتوق دق ىرخخأ رصانع ةدعب رفعج مامإلا صالخإ زاتما دقو

 مامإلا كرتلو . ايندلا برام لك نع هفارصناو ملعلاو ةدايعلل هتمزالم : .اهوأ
 ىآتنك دقل » : لاق دقف « ليلجلا مامإلا كلذ لاح فصي هنع هللا ىضر اكلام
 و هيلع هللا ىلص ىلا هدنع ركذ اذإف « مسيتلا ريثك ناكو « دمحم نب رفعج

 ثالث ىدحإ ىلع الإ هارأ تنك اف « ًنامز هيلإ تفلتخا دقلو ٠ رفصاو رضخإ

 نع ثدحمي طق هتيأر امو . نآرقلا أرقي امإو « امئاص امإو .« ايلصم امإ : لاصتخ.
 نم ناكو . هينعي ال ايف لكتي الو « .ةراهطلا ىلع الإ مسو هيلع هللا ىل ص هللا لوسر
 « هتحن نم ةداسولا جرخم الإ هتيأر امو « هللا نوشْم نيذلا داهزلا دابعلا ءاملعلا

 ى خايشأ نم هريغ لئاضف نم هآر امو « هلئاضف ددعي لعجو . : )١( ىحن اهلعجمو
 . ليوط ريخ



 د ةكأ دل

 لالخلا بلطو « ًاقلطُم ًافارصنا مارحلا نع فرصنا دقل ء رولا . اهيناثو
 اوبرشاو اولك ١ : ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأب كستأ دقو « فارمإ ريغ نع

 . « ةليع الو فرس ام ريغ ىف اوسبلاو

 نم هسفنل اريهطت هفشقت ىخو « نسح- رهظمب سانلل مامأ رهظي ناكو - 4
 ىلع نوبساحم نم فاج شيعو نشخ رهظع نورهظي نيذلانيفشقتملا نف ٠ ٠ ءايرلا
 ىروثلا نايفس هلع لحد دقلو ٠ كلذي نوءاري مهل « ًارسع ًاياسح :رهظملا كلذ

 ءابجعم هيلإ رظنأ تلعجف و: ىروللا لوقيو « نسح- رظنم اهل ةنسحم ًابايث هيلع ىأرف

 لرسرنبااي : تلق ! تيأر امه بجعت كلعل ؟ انيلإ رظنت كلام ىروث اي : ىل لاقف»
 ًانامزكلذ ناك « ىروث اي » : ىل لاقف « كلئابآ سايل الو كلسابل نه اذه سيل هللا
 لك لبقأ دق نامز اذهو « هراتقإو هرافقإ ردق ىلع نولمعي اوناكو « أرقم ًارفقم

 ليخلا رصقي ءاضيب فوص ةبج هتمن اذإو ء هتبج ندر ىلغ رسح مث غ٠ هيف ءىش
 اف « مكل اذهو « هلل اذه انسبل ىروث اي : لاق مث « ندرلا نعذذرلاو ؟ ليذلا نع

 . (١)و ! هانيدبأ مكل ناك امو « هانيفخأ هلل ناك

 + مثال ةمول هللا ف ىشخم ناك اف ٠ ًآباسح هللا ريغ دحأل ري مل هنأ : اهثلاثو
 .. ءاجهلاهنثي ملوءءانثلا هرغي مو « مهن رثكل ةماعلا نشخم ملو « هترمإل ًاريمأ شم مل
 ناكو ء رمأ ىف روصنملا ءىلاع ملو«هملاعت اودسفأو « مالسإلا اوف رح نمم هتءارب نلعأ
 . هادهو هاوّمتب ًاقح ديسلا

 : هملعو هتريصب ناقن ؟

 لوقلا ماقتساو ةمكحلا رونب سفنلا تقرشأ .- ناك اذإ صالخإلا نأو - 68
 « قوعم ةقوعي نأ ريغ نم قحلا كردي راصف هتريصب تذفن اذلو ء لمعلاو ركفلاو
 ءاكذ ثرو دقو .ريزغ ملعو « ةعساو ةطاحإو « ديدش ءاكذ هيف كاذ عم ناكو.
 ءاهرداص« لك نم ةقيقحلا بلطف ةفرعملاب هسفن لقصو « مهلبن ثرو امك هتيب لهأ
 هتاساردو « ركفتملا هلّقعو رينلا هبلقي اهتياغو اهمارمو « ةعيرشلا .ىناعم كردي ناكو

 عنامي الثل » : ريصبلا قداصلا مامإلا لاق ؟ ابرلا هللا مرح ل : ةره لثس ٠ ةعداولا
 نواعتدجوي ال ةدئافبالإ نوض رقي ال اوناك اذإ سانلا نآل «قح مالك كلذو « سانلا

 ٠ مكلا لصأ ءارلا مضي ندرلاو ءاز وم ساء مج : ءالوألا ةيلح (0)



2 

 سفنألا ترضحأ عناتلا دجو اذإو « عئاهلا دجو دف نواعتلا منتما نإو « طق
 ةكراشم ريغ نم نيدلا ىلع ةدئاز ةدئافب لءاعتلل ةدكؤ» ةجيتن نوكي عئاملا و « حشلا
 . ناك ول ذإ « لالغتسالل ناك مأ كالبسالل ضارتقالا ناكأ ءاوس' « ةراسنلا ىف
 . عئاملا نكي ملو « نواعتلا ناكل ًاعباث ةراسحلا ىف كارتشالا

 ةاناعم ريغ نم ملعلاو ركفلا لاسرأ هئيجت ةمدبلا رضاح هنع هللا ىضر ناكو

 الو ددرت ريغ ن٠ ةلأسم نيعبرأ نع قارعلا هيف بيج هيلإ رظنا ... وطابت الو
 . هاري وأ هراتع امو اهف ءاهقفلا فاللتخا ًائيبم « معلت

 : ةؤاكس ب '"

 : ىلاعت هلوق نأ ىوري هنإف ٠ ًابيرغ ىلع ءانبأ ىف دوجلا نكي مل - 5

 ءههجو هللا مرك لع ى تلزن « ًاريسأو اهتيو ًانيكسم هبح ىلع ماعطلا نومعطيو »
 ناكدقو . « هبحح ىلع لاملا قآو و : زبلا ةيآ ىف ىلاعت هلوق ىف كلذ لثئم ىوري اك

 نلصتملا ضعب رمأي ناكوءاطعلا قحتسي نم ىطعي ناكف « هفس ريغ نم ىطعي رفعج
 « هلام نم لاملا بلاط ءاطعإب « لام ىلع تناك اذإ سانلا نيب تاموصحلا عنع نأب
 « هليجعتي : ةثالثب الإ فورعملا متيال» . هلع هللا ضر لوقي ناكو
 .(هريسو « هريغصتو

 لبق نم هلعف ام لءفي ناكو « هنلعي الو نايحألا نم ريثك ىف ءاطعلا رسي ناكو
 مهاردو مخلو زيخ هيف ايارج لمح سلغلا ءاجم اذإ ناكف « نيدباعلا نيز ىلع هدج
 هنوملعي ال مهو « مهطعيو ةنيدملا لهأ نه ةجاخللا ىوذ ىلإ بهذي مث « هقتاع ىلع
 مهطعيناك نميفةجاءلات رهظو ٠ ًاروتسم ناك ام فشكتو « تام ىح ىطعملا نم
 . « ًاثيش هلايعل بي ال ىتح ىطعي دمحم نب رفعج ناك و : ةيللا ىف ءاجو

 : هتحامسو هملح 5

 ىه ىباي اهلباقي لب « اهلثم ةءاسإلا لباقي ال ًاعرك ًاحمس ناك دقل - 641
 . افإ» : لرقي ناكو « « ممح ىلو هنأك ةوادع هنيبو كنيب ىذلا اذإف م نسحأ
 تناك لئاقلا هيف لوقي اك ناك نإ هنإف « متغت الف كءوسي ءىش كليخأ نع كغلب

 ًاقيفرناكو . « اهملعي مل ةنسح تناك لوي ام ريغ ىلع .ناك نإو « تلجع دق ةبوقع
 ةجاح ىف هل امالغ ثعب هنأ كلذ ىف ىوريو . مدخنو ءارشع نم هلماعي نم لك عم
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 ىح هل جوري ذخأو « هسأر دنع ساجف ع ًامئان هدجوف « هنع ثحبي جرخف أطبأف

 . « رايلا انلو لبللا ثا 1! راملاو ليللا مانت « كلذام » : هل لاقف « هبتنا

 ىوريو: هيلإع ىسي نمةءاسإلا نا رفغب هللا وعدي نأ هب غلبيل قفرلاو حيمانتلانإلب
 ىلصيو« ةالصال أيبيو موقي « هتبيغ ىف هل مش وأ هنم ليت هغلب اذإ ناك هنأ كلذ ىف

 ارفاغ ىاجلل هيهو دقو « هّقح قا نأل «٠ قاجلا ذحتاو, الأ هير وعدي مث « اليوط
 اذإو «اليلذ  ماقتنالا ىل إع رداق ودو - هودع نه مقتني نم ريتعي ناكو ؛ هملظ هل

 لذااوه يعفلا هناهأ اذإ رداقلا نم ماقتنالاو ء. ريغصلا لذلا وهف لذ وذعلا ىف ناك
 صقن اه » : ملسو هيلع هللا ىلص ىب ىتتلا لاق اك « وفعلا ىف لذ ال هنأ ىيلاو ربكلا

 . « ةقدص نم لام صنن امو « رع نه وفغ

 : هريصو هدلج  ه

 ربصلا نأ ىرث انإو . ًاروكش ًادبع قداصلا هللا دبع وبأ ناك دقل -- 4
 ةمقنلا ف رباصلا وهف ةمعتلا ركش نمف « نءؤملا سفن ىف نايقالتم ناينعم ركشلاو
 + ركشلا مع الإ ققحتي ال ةمقنلا ف ريصلاو « ريص ىلإ جاتحم ةمعنلا ركش نإ لب

 . ليمجلا ريصلا وهو « اضرلا عم ريصلا وه نوكي ذإ

 ريصو © دئادشلا ىف ؛ ريص ... ًادباع اتناق اعشاخ ارياص هللا دبع وبأ ناك دقلو

 ةصغ نم هل ريفص دلو هيفي نيب تام دلولا دقف ىف ريصو « ةبحألا قارف قف

1١ 

 ٠ « تيفاع دقل تيلتبا ناو « تيقبأ دقل تذخأ نألو : لاقو ىكبف « هترتعأ

 هجرخأ مث ٠ نخرصي الأ نولع مسقأف « هتيأر نيح نخرصق « ءاسنلا ىلإ هلمح مث

 لوقيو«و ًابح الإ هل دادزت الو ءاندالوأ ضبقي نم ناحيسو : لوّقي وهو نفدلا ىلإ
 بيحأ اذإف « انطعيف بحت نميف بحت ام هللا لأسن موق انإ ه بارثلا هاراو نأ دعب

 . )١( « انيضر بحم بح نميف هركن ام

  نإو « ةمقنإإا ق ركشلا وه ثالذو « هللا هيحم امم ىضري هنع هللا ىضر وهف :

 « ناداضتم ريصأاو رجفلاو رجضلا وه امإ ؛ ًاريص دعي ال لملمتلا عع ريصلا

 .قداصلامامإلا وه ربصلا لاح عم ركشلا لاح مهف تلت نيذلا لاجررلا حض ذأ لعلو

 لح

 .ء 585969 ضص أ« ١ ب: « قداسلا * باعك )10(



 ل 54

 ْ : هتعاجش سس 5

  توملا نوبابب ال « ناعجش هيلإ مهتبسن ى نيقداصلا ىلع دافحأ نإ - 8

 ناعإلا رمع ىذلا « قداصلا رفعج هللا دبع ىنأ لاح لثم ى نونوكي نم ًاصوصخو

 نمو «© هدحو هللا فو هيلع ىلوتساو « تاروهشلاو ءاوهألا نع فرصناو « هباق

 .مهتوقو مهتوطس نكت امهم « هدابع ن نم ًادحأ فام ال هدحو هللاب ناميإلاب هيلق رمع

 « دعضاو نع مالسإلاةوفرو  عابأ هل مه أ نوعدي نأ هتيجاوم ىف ًاعاجش ناك دقو .

 هللا قلخ مل : هلأس دقو « هتوربجو هنايغطي روصاملا ركذي ناك امدنع ًاعاجبش تاكو

 م روصنملل هءاقل نإ و.لبق نم كل انلق امك « ةربابحلا هب لذيل و : هباجأن ؟ بايذلا

 هتباجإو « ءاقللا اذه ق هنانج تابثو ب هكلمع نوفوطي نم ليواقألا هيلع لوقت دقو

 حصني وهو هيلإ رظناو . ةعاجش نم هب عتمتسي ناك ام ىلع ليلد ربكأل ةحبر صلا
 : همامتا تقو ىف رفعجم ايأ

 هكلئإف ٠ ٠ ٠ ةردقلا بازسأ دتع كلفن كللءاو « معلا نكر هنإف محلاب كيلع د

 - تهتاعنإكنأ معاو « ةلوصلاب ركذينأ بحينك تنك هيلع ردقتام لعفت نإ

 نم لضفأ ركشلا بجوت ىلا لاخلاو « لدعلا الإ هب فصوت ام ةياذ نكت مل

 . « ريصنا بجوت ىلا
 « هتبطخ ىف ههجو هللا مرك بلاط ىلأ نب ىلع نم لان ةالولا ضعب نأ ىوربو

 لخأب مكشنأ الأ و: ةلمحلا هذه همالك منو « هلوق درو «' قداصلا رفعج فقوف

 وهو « هريغ ايندب هترخآ عاب نم !؟ انارسخ مهْئيبأو « ةمايقلا وي انازيم سانلا

 ش . « ىسافلا اذه

 وه سيل عاجشلا نأل « ةعاجسشلا عم ىانتي ال هسفنل ةوعدلا نع هعانتما نإو
 « رومألا ردقي ىذلا عاجشلا امنإ « لامعألا جئاتنو بقاوعلا فرعي ال ىذلا عفدنملا
 مروتعيامهمب ال مدقأ ؛ ىدجما وه مادقإلا نأ هل نيبت اذإف « امناياغو اهجاتن فرعتيو

 . توملا بابسأ نم هب طيحب امو ء« فويسلا نم

 : هتسسارف  ا/

 هنن ةذفانلا ه-سارف لعلو .. . ةيوق ةسا رف اذ قداصلا نا" عهد

 مهعأ ند قارغلاب هتعيش لاحم كري وهو 6 ةيسايس تاوعدب مدقتيو رومألا محتقي ن



 هذ 556ه ل

 ديزل مث ) نيسحلل مهتم ناك امب ريتعا دقو ( لمعلا تولقبو « لوقلا نورثكي

 .جورخلا ف مهتايغر ةباجإ : 1 م مل اذلو « نسحلا نب هللا دبع دالوأل مهدالوأو

 ىدلو ىممْو«ًاديز همع ىهنف ..: جورتلا نع هدهع ىف اوجئرخ نم لك ىِِْب ناكون

 )ش . مهاريإو ةيكزلا سفنلا ًادمحم هتمومع

 بقاثب هآر ام اهسو « انركذ ام اهم « ةرثك ةسارفلا ى هثداوحو ن١

 ىضر لاق ذإ - ةيسابعلل تدهم ىلا ةيعيشلا ةوعدلا س أر ىلع نوكيل ىعد - هرظن

 « هساسح]ةوقو هتناكز عمءهب تلزت ىلا ثادحألا نإو . « انل تسيل اهنإ و : هنع هللا

 تافص نمةسارفلا نأ ىريل هنإو . سح ةظقي مهاوقأو « ةسارف سانلا دشأ نم هلعجس

 نأ : ( نيمسوتملل تايآل كلذ ف نإ:) : ىلاعت هلوق ريسفت ىف لاق دقلو « نينمؤملا

 « مهسوفن ةناكزي اهءارو امو رومألا نوكردي نيذلا ىأ نوسرفتملا ه نيمسوتملا

 1 . مهولق ةناقلو

 : ةبيغا م

 كلذو.هرون نم ًارونو الالج قداصلا هللا دبع ىنأ ىلع ىلاعت هللا ىنضأ -

 « سانلا هيف بغري امع هفارصناو « لوقلا ولغ نع هتمصو ؛ هتذابع ةرثك نأل

 خيرات نه لمح ام قوف « بولقلا ق ةباهم هل لعج- هلك اذه . ثداوحلل ةدلجو.

 «رئاغصلانع' ولطو « ممرك رظنمو « تمس نم ىلاعت هللا هانآ امو « ةمعيركلا هترسأ

 :ةريخلا هآر امدنع_مامإلا ةفينح ايأ نأ م نم ائركذ ام كبسحو . ىلاعملا ىلإ هاجناو

 هارتعاو ةرظنم هعار  هناطلس نع مشلا بيغت ال ىذلا روصنملا عم سلاج وهو

 ٠ ليوطلا سي رعلا ناطلسلا بحاص « روصتملا ةبيطا نه هرثعي ملام قداصلل ةبيهلا نم.

 قرفللا سعر دحأ ناك دقل . رئاخلا دشرتو لاضلا ىدبم هتبيه تناك دقلو

 عبتي يح "بلي الو  ةياعد بحاصو نايب وذ وهو ب هيدي .نيب مثعلتي ةفرحنملا

 « ثالجأ نإ ملسو هيلع هللا ىل اإص هللا لوسر نبا اي» : هل لوقي مث « مامإلا لوقيام

 . ع كليدي نيب ناسل لمعي الو « كنم ىحتسأو .

 ًاياوجرحم ملف  ةقدنزا لا ةاعد نم ةيعاد وهو - قارعلا ق ءاجوملا نباب ى تلا لق

 ةلالجإو : قيدن زلا لاف : « ؟ مالكلا ن نه ثتلعام ام ) : هل لاتف « قداصلا ة ةرضح 2

 « نيماكتملاترظانو «ءاملعلا تدهاش ىإف . كيدي نب ىلاسل قلمني ام « ةباهمو كل

 . 6 ! كتبيه نم ىنتلخادت ام لثم طق ةبيه ىتلخادت اف
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 هناك «مهجات- نكت امهم نيعمتسملا ىلع عاسالا ضرفت ىلا « ةيبملا هذه عمو
 اهلع سلجيل هتد نم ةداسولا عزتيل هنإ ىح « هيلع نلبقملاو هذيءالت مم ًاعضاوتم

 ؟ مهعاط ميمبيه ض رفت اكاد ءامظعلا اذكهو . هنع لخأو 34 هيلع قلت ىذلا اكلام

 . مهنم اونديل ءافعضلل نوعضاوتي مهو
 رشح مامإلا ءارآ

 هتناجرد ىلعأىلإهب ولعت ىئيدهلا هقفلاف لزانم هل قداصلا رغج مامإلا ب 4مل
 ةيوأر وهف ... ابف هركن نيعمب هلمج دمع ناكو . دئاقعلا ىف ءارآ هلو « ءاهقفلا

 نيف رحنملاداقتعا حمص دق كلذ عم وهو ع ههرجوو طايثتسالاب ميلع وهو ؛ ثيدح .
 طاينتسالا قرط . لكتو « هتاكرأو ديحوتلاو « ناسنإلا ةدارإو ردقلا ىف لكشف

 امع فشكت تاعوض وم ضعب ىلع ةريغصلا ةلاسرلا هذه ى رصتقن انإو ٠٠٠ ىهقثفلا

 عدقيفوتو هنوعباندمأ اذإ ىلاعت هللا ءاش نإ هبتكن ىذلا لوطملل ىقابلا كرْثتلو « اهادع

 ديحوتلا
 ةفرحنم ءارآ هيف تدجو رصع قف شيعي قداصلا رفعج مامإلا ناك - 4

 ءآهجو ىلاعت هلل نأو « ادي ىلاعت هلل نأ مهوتي ناك نم سائلا نف . ةينادحولا لوح
 نم ةيعب مهو ةيوشدلا مه ءالؤهو « ناسنإ ةروص ىلع ىلاعتو هناحبس هللا روصتيو

 ةلزمعملاو' مهادهو مهدش رأف « قداصلا رفعج مامإلا مهل ىدصت دقو . نينئولا اي اياقب

 مهعار رآ نأق حلاو . مهمارآ لثع ىلع ةيوبنلا ةرثعلا نو ريتعيو ؛ مهمنأ نم م ًافامإ هنودعي

 ىلاعت هللا اوفصو دقوهو « ةلمجلا ق مهئارآ عم ةيقالتم ىلاعتو هناديس هلل هيزيتلا ف

 « ءىش هلاك سيل ؛ هقلخ ن٠ ًادحأ هبشي ال ىذلا دمصلا درفلا دحألا دحاولا هنأب
 نم انئاك ناسنإ مسج ق لوح الو « دولوم الو دلو الف « ريصبلا عيمسلا وهو

 ق درو صن :لكو ٠٠٠نانإلا هبشي ام ءىشالو « ناسل الو دي هل سيلو « ناك

 رجنمو ليوأت ىلإ جاتحم ىذلا روهشملا زاب نم وهف هجولا وأ ديلا ةرابع هيف نآرقلا
 هللا كي) : ىلاعت هلوق. نم دب هلل نأ فلسلا م لحأ مهف اف« « فلسلا نم ةشقانم هلوح

 اودهاع ذإمبنأو:دهعلا قدوتو ؛ ناطلسلا كلذ نم ًاعيمج اومهف لب « ( مهديأ قوف
 ماعإلا ىلإ ةعيشلا بيو « ىلاعتو هناحبس هللا اودهاع دقن ملسو هيلع هللا لص ىلا

 ف هنع اهذحأ لقو« ورمع ن د لصفملا هذيملتا مود دق « ىيحوتلا ف 4 ةلاصر ر عج

 < سل اج ةعبرأ
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 نه ةقتشم ةلدأب هتينادحو تايثإو « ىلاعت هللا دوجبو تايثإ ىلإ هجتت ةلاسرلاو

 بكاوكلاوموجنلاو ءرمقلاو سمشلاو؛ راهنلاو ليللاو « داملاو ءايحألا : تادوجوملا
 لثم ركذنلو . ىلاعت هللا فاصوأب مالكلا ءىدتبي ةعبرألا سلاخما نم سلجم لك فو

 ميظعتلاو .حيبستلاو ديمحتلا انمو : هحاتتنا قى لوقي وهف ء اهم عيارلا سلما ضعي

 «مانألاءىشنمو «ماركأإلاو لالجلا ىذ ماللعلا ىلعلا مظعألا روتلاو »2 سدقألا ممالل

 3 نوزخملا مسالاو ءروظحلا بيغلاو ؛ روتسملا رسسلا بحاصو ء روهدلاو ملاوعلا ىغمو

 آريشب هثعب ىذلا هتلاسر ىدؤمو ء هيحو غلبم ىلع هتاكربو هتاولصو .نوتكملا معلاو
 ايحمو « ةنيب نع كله نم كاهيل « اريثم ًاجارسو هنذإب هللا ىلإ ًايعادو « اريذنو

 . « ةنيب ىلع ىح نم
 «تبثيو «ةرهاقلا ىلاعت هللا ةردقب أشن ملاعلا نأو «ةيهلإلا ةدارإلا تبثي ب ايف ةلاسرلاو

 ىلا ةينوكلا قافآلا ى ةرهابلا مكحلاو « مكحملا ىوكلا ماظنلا تيغيو « ىلزألا معلا

 . هدايع اب هللا نحت

 ردقهللا

 نيعيشتملا ريغو نوعيشتملا لحنلاو:للملا ءاملع اهركذي ىلا تاياورلا - 8
 هنأو © هرشو هريخ ردقلاب نمؤي ناك هنع هللا ىضر « قداصلا مامإلا نأ تبثت
 هديزري الام ىلاعت هللا كلم ىف عقي ال هنأو « هللا نم ًاقيفوتو ًارايتخا كانه نأوء رج ال

 « الع ءىش لك عسو ىلاعتو هناحبس هتدارإ ريغ نم اطي الو ( اريج ىصعي الو

 : هصن ام قاتسروشلل « لحنلاو للملا » ىف ءاج دقو « ىلزألا هملع رغتي ال هنأو

 :ةدارإلا ى هلوق اذهو «ء ردقلاو لازتعالا نم ءىرب ( قداصلا مامإلا )كديسلا»

 ائم هدارأ امو ء« انع هاوط انب دارأ اف « ًائيش انم دارأو ًائيش انب دارأ ىلاعت هللا نإ »

 هرمأ ردقلا ىف هلوق اذهو . ع انم هدارأ امع انب هدارأ امم لغتشن انلاب امف ٠٠١ هرهظأ
 ناكو . ( ةلقتسم تسيل ناسنإلا ةدارإ نأ ىأ ) « ضيوفت الو ريجالو : نبب

 ٠٠0 ٠ كتتيصع نإ ةجحلا كلو « كتمطأ نإ دمحلا كل مهللا » : ءاعدلا ىف لوقي
 ٠ (6)1 ةءاسإ ىف ىريغل الو ىل ةجح الو ء ناسحإ قف ى رغغل الو ىل عنص ال

 رمأ ْق حيرض مالك اذه

 .٠ مزح نبال لصفلا ىشماه ىلع « ؟ ص ؟ ج : « لحتلا و للملا » (1)
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 . ىلاعت هللا ةدارإل ةدناعم الو « ىصاعملا ىلع نولوثسم نحنف ريجال هنأ : امهلوأ

 هلأو « انع بيغ دق « اني هدارأ ام ء ظوفحملا حوالا ىف انل هللا هبتك ام نأ : امهزاث

 ,للع لوق نم مدقتامو . . ريغتلا لعن ىح لعن ال نحنو . هب انماع ىضنقي ريغتي هنأ ءاعدا
 رغتل هتدارإ ريغت وهو  ءادبلاب لاق هنأ ءاعدا نوكي كلذ ىلعو « ىلزألا ىلاعت هللا لع

 هف لاق هنأ هيلع ىعدا.دقو 3 لطاب ءاعدا انرظن ىق وه لب « رظن ىلإ جاتحم -  ةملع

 « هنع هعفد ىف هللا تلأسف نيترم ليعامسإ ىلع بتك دق لتقلا ناك » : هنبا ليعامسإ :
 .وع هعفلف

 رفعج» قداصلا ىلإ بسني نأ نكع ال امهالك « .ني رمأ ىلع لدي مالكلا اذه نإو

 .لاعت قل اعد كاذ لع الق « هبا لع هل بك امو « بيغلا لع وأ هنأ : امملوأ

 .« انع هافخأ انب دارأ ام نأ نه » « ىناتسربشلا هلقن.ام فلاخم اذهو .نيترم بتكام ريغف
 هلائيامو ؛ .مظعأ وهو ظ مهاربإ هنبال بنتك ام هللا لوسر هللا دبع نب دمحم ملعي مو

 . هيف ىبثملا سو هيلع هللا ىلص هيلإف « فرش نم رعج

 هب طيترا دق ةدابع ءاعدلا نأ قيما . رودقملا ريغي ءاعدلا نأ ديفي هنأ : .امهناث
 . هءاعد بيجيس هنأو « هوعديس ديعلا نأ ىلزألا هملع ىف ردق ىلاعت هللاف « رودقمل

 انرظن ىف نكمال قداصلا ًارفعج ؛ نأ ىلإ زجوملا مالكلا اذه نم ىبتلو - 5
 . هاضريالو ءادبلاب لوقي نأ

 هنإ لاق هنأ ارث ا« نا ةعجرب لاق ؟رعفج مامإلا نأ ةئسلا ءاملع ىن دقو
 هيف مه ريغو ةلزتعملا هلوقي ام رخخآ ىلإ « نيرفاكالو ننمؤم اوسيل قاسفلا

 نآرقلا

 ىري هنأ « قيدصلا ةلالس « قداصلا رفعج هللا دبع ىلأ نع ىيلكلا ركذي - ؛هال
 نآرقلا نم تفذح دق دمحم لآ ةرابع نأو « ضقتلا هارتعا دق مركلا نآرقلا نأ
 ' لرنأ ام غلب لوسرلا اهمأي و : لاعت هلوق ىف نأ الكم ركذيف « هيف تناك م وم لك ف
 ةملك 8 ثابر ن٠ه دعب هنإ لوقيف « هتلاسر تغلب ا لعفت مل نإو ٠ كبر نب كيلإ

 . ع دمعلآ» ةملك ٠ نوباقني بلقنم ىأ اوملظ نيذلا ملعيسو ١ : ىلاعت هلوقو « ٠ ىلع »
 | رفغي هللا نكي مل اوملظو اورفك نيذلا نإ : ىلاعت هلوق قو . ىأ لبقو اوملظ دعب
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 هنأ ىلإ مالكا اذه ةبسنو .' « دمحم و لآ ةملك « اوملظو دعب نإ نولوقي ؛ مه
 .ىلص هللا لوسر دافحأ ىلعو « هللا لوسر ىلعو « هللا ىلع ءارتقا قداصلا هللا دبع
 . ةيرفلا هذه بحاص هللا نعلذ « ملسو هيلع هللا

 .نع حيحصلا لقنيو « رايغلا اذه ليزي نه ئضاملا ىف ةيمامإلا رابك نم اندجو دقو

 . ,لقنلا ىف قدصلا ررقي .ىغترملا فيرشااف . . هنع هللا ىغر قداصلا رفعج هللا دبع ىلأ
 7 : هنع هللا ىخر ىضفترملا لوقيو. « قتلا مامإلا كلذ نع

 وه ام ىلع آفلؤم ًاعومجم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ناك نآرقلا نإ

 :ةبادصلا ع ن٠ ةعامج نيع ىح نامز را كاذ ىف هعيمج ظفحمو سردي ناكو « نآلا هيلع

 ةعامج نأو « هيلع ىلتيو ملسو هيلع هللا ىلص ىب ىنلا لع ضرعي ناك هنأو ؛ هل مهظفحم

 ,لع نآرقلا اومتخ امهريغو ء بعك نب ىلأو « دوعسم نب هللا دبع لثم ةبادصلا نم
 ,  ' ١ «تاّيخ ةدع ملسؤ هيلع هللا لص ىنلا

 ن* نأو « روتبم ريغ ًابترم ًاعومجم ناك هنأ ىلع لدأت ىندأي لدي كاذ ناكو
 تنك ىفأ م.ركلا ءىراقلا دبشأ ىفإو . هفالع دتعيال ةيوشحلاو ةيمامإلا نم كلذ فلاخ
 ةرعلا نه تدجو ىبح رعشقي ىنديو لرلجلا .مامإلا اذ ىلإ ةيوسألا لاوقألا كلت أرقأ

 ةمثألا نم بيرلا ثاذ :ليزيو «كلشلا ثالذ نارين ءوطيو « رابغلا تاذ ليزي نم ةيدمحلا

 . رضاخلا ىف ةيرشع انثالا انناوخنإ نه نورعاكو «ىضاملا ف

 رفعج مامإلاه قف

 ذاتسأ نإف « رفعج مامإلا هقف ىف ضوخت نأ ةلاجعلا هذه ىف عيطتسن ال -
 ...ةماملإلا هذه لثم ىف ههقف سردب نأ نكح ال ةئييع نب نايفسو ةفينح ىأو ثالام

 ثيحالإ سردت نأ نكمم الق . . جهانمو ةلدأو ءارآو « دراومو رداصم هل هقفلاو
 ناك هنإ انه لوقنو .ةريث ةحضاو اهروصي ىح اف ملقلل ىشريو ع لوقلا طسب

 هئارابع نء هقفلا زونك جارختساو « همهف ىف ذفات رضب هلو « ىلاعت هللا باتكب ذخأي
 ىوري اع الإ ذخأبي ناكام هنأ ةيمامإلا انئاوخشإ ديو . ةنسلاب لخأي ناكو.« هصوضنو

 زجوملا انثحب ىفو « ديز مامإلا » انباتكوف ةيخيراتلا ةلدألاب انتيثأ دقو « هتيب لهأ نع
 نيز يلع مامإلا نأو ؛ نيعباتلاو ةباحصلا نع نيعوطقم اون وكي مل تيبلا لآ نأ هنع
 ةماع نيملسملا نيب هتناكمو « هدهع ىف ةباحصلاو نيعباتلا سلاجم ىشغي ناك نيدهاعلا
 . لالجإلاب درفنملا مامإلاو ”مركملا ةناكم ةضاخخ تيبلا لآو
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 بيرالي ذخأي ناك هنإ ؟ ىأرلاب لخأي ناكأ ةنس وأ باتك صن هفعسي مل اذإو
 ناك مأ ء لقعلا مكح مأ « هيف صن ال ايف ةحلصملا : : هيأر ناكأ نكلو . ىأرلاي
 وأ ةلحلصلاب لأي ناك لب :« سايقلا جاهم دخأي ناكام هنأ رهظي ؟ سايقلا هيأر
 ةيدملاب ةفينح نأ نيبو هنيب ءاقل لوأ ىف هنأ ىوري هنأل كلذو . ضنال ثيج لقعلا
 هللا لص هللا لوسر نأ ىدج نع ىنأ ىثدح ناعناي» هيف ءاج ثيدح امهنيب ىرج
 ع مدآل دعجا : هل ىلاعت لاق « سيلبإ هيأرب نيدلا رمأ ساق نم لوأ : لاق ملسو هيلع
 هنرق « هيأرب نيدلا ساق نق « نبط نم هتقلخو ران نم م ىتتقلخ هنم ريخ انأ : لاق
 ..« سايقلاب هعبتا هنأل سيلبإب ةمايقلا موي ىلاعت هللا

 هيلع بلغت وأ « ةحلصملا لع موقي صنلا م دع دنع هيف ىأرلا ناك ةئيدملا هققو
 « ةحلصملا الإ هدنع ىأرلا 0 م ىلرلاب زيتشا ىذلا ةعيبر نأ ىبح ٠ . . ةحلصملا
 اهمرتحم ىلا ةحلصملا هقفي دنأ ء سايقلا كرت ذإ قداصلا مامإلا نإ لو كلذلو

 نأب ىفقي لقعلا مكحف « لقعلا كح عم قفتي اذهو . صن دوجو مدع دنع عراشلا
 ةلمدلا ىو ٠ عاجإلاب طخؤي ناك دقو .لمتؤي ةعفتم هيفامو « كري ررض هيفام
 . ملعأ ىلاعت هللاو . ةنسأا جاهنم نم بيرق ةجاممم تباثلا ههمقف



 ل وألا باتكلا

 دئاقعلا و ةسايسلا ف

 ةحفص

 أ لوألا باتكلا ةمدقم .

 7 ْ ديه
 -«ةافالتشأ - م هتاذ ق عوضوملا ضومم ٠ سانلا نيب ىرك لإ فالتشالا اب

 4 نيقباسلا ديلقت 4 هاجنالا فالتخنا م ةجزمألاو تاوبشلا نم تابغرلا

 ْ ناطلسلا بحو ةسايرلا - ٠١ كرادملا فالتخا
 نيملسملا فالتخإ بايسأ - ١

 ريثكل نيملسملا ةرواجم 1م ةفالعللا ىلع عزانتلا 17 ةيبرعلا ةيبصعلا 1

 ةف.لفلا ةمجرت - 4 مالسإلا ف مهضعب لوخدو ةميدقلا تانايدلا لهأ نم نم

 دورو - ١١ صضقلا 18 ةضماغلا :لئاسألا .نه ريثك ثحبل ضرعتلا - 5

 فالخللا ىدم .- 15 ةيعرشلا ماكحألا طاينتما - 15 مركلا نآرقلا ىف .هباشتمل
 ةيسايسلا تى .ءاذملا فالتخا عضاوم ب 5١ . ةيسايسلا بهاذملا 7 4 نيملسملا نيب

 بابسأ 4 ءافلخلا رايتخا كلاسم ؟4 ةفالخللا نأشي فالتلا راودأ ٠

 ىلإ باهذلاب نيرجاهملا رابكل هحامس ؟54 نانع ديع ىف فالدلا روهظو نئفلا

 كرح ام هبراقأ نم ةالولا هتيلوت - * هتبارقل هبحم ناع راّشا - ١6 راصمألا

 مهلوت لع سائلا ن ولمحم ةاعدلا لعج ناهع انديس نيل -- ؟0/ ةاياحملب ماتالا لماوع

 ىق نوشيعي مالسإلا ىلع نيقاثلا نم فئاوط دوجو  الا/ هلدع نم سأيلاو هملظ

 . مالسإلا لظ
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 ةينيدلا ةيمالسإلا ةيسايسلا بهاذملا

 ' نامزو هيف اوئشن ىذلا نطوملا - ١" مهب لاجإلا فيرعتا ب ٠# ةعيشلا ب م٠
 ىعيشلا بهذملا قرف مه ىعيشلا بهذملا ق ةيدقلا ةقسلفلا رثأ 5 مماشن مَن

 ةيناسيكلا - د لال ةعيشلا نع ةجء.راخ قرف مي اال ”ةيبارغلا ل 5# ةيئيسلا امه

 « ةيمامإلا » دنع مامألا ةل زيه 2و ؛ةيرشع انثالا و ةيمامالا - 4 ةيديزلا د +

 .٠ ةبريصنلا - ماع زوودلاو ةيف احلا -- مل « ةييعامسإلا و ةيمامإلا 6+

 جراوسملا - 5

 | . مهماشقانم

 | جراومللا قرف - 4
 م الا” ةدراجعلا . 1/7 ةيرغصلا  ا/# تادجنلا ٠١ ةقرازألا 59

 ةينوميملا - 9٠ه ةيديزملا ال6 نيملسم نودعيال جراوخن - 1/4 ةيضابألا
 ةفالخلا ق روهمحلا بهذم 5

 اذإ مالا م8 ةلادعلا - 85 ىروشلا م م١ ةعيبلا ل ا/4 ةيشرقلا ل ال5

 ةيداقتعإلا بهاذملا و

 ىسلفلا ريكفتلا ب ة9 ةريبكلا بتكترم .: 9!/ ردقلا -.44 بديهمت ب و

 ةلداجم 11١- ةيردقلا 5 ةيرطا - ةعدقلا بهاذملا ماسقنا - 44

 0 ١ كيحوتلا ل ١7١ ةلزيسعملا 1١1١8 ةئجرملا “١1 ىسو ىردق ني

 رمأآلا ١ نيلزتملا نيب ةلزملا - 179 ديعولاو .دعولا - ١ لدعلا

 974 دئاقعلا ىلع لالدتسالا ىف مهمقيرط - ١17 ركذملا نع ىهللاو فورعملاب
 ةرصانم - ١15 مالسإلا نع مهعافد ١74 اهريغو ةينانويلا ةفسلفلا نع مهذخأ

 ءاهقتفلا ماما - ١59 مهسرصاعم رظن ىف ةلزيعملا ةلزنم - ١75 ممل سابعلا ىب
 . مل نيثدحلاو

 ةلزاسمعملا تار ظانم سس 5 ش
 رافكلا نم ءاوهألا لهأ عم مهلدج 1878 تارظانملا ىف ةلزتعملا ةموصخخ ل 18م



 اا

 2١4٠ نيشفألا ةكاحم +١ ىئاسارفلا دترملل نومألا ةرظانم + )مه

 « ةلأسملا هذه فالمللا: عضوم س- 145 نآرقلا قلش ١ ةرك احنا هيلع لدت ام

 ةرعاشألا مها |

 أ ١1٠١ ىرعشألا دعب بهذملا ا ةازتعملا ىلع هدروىرعشألابهذم  اه؟

 هه.ه ةنس قوتملا ىلازغلا - 1١8٠ م 40 ةنس قوتملا ىنالقابلا ركبوبأ
 . ىنابلجاو ىرعشألا نيب ةرظانم ب 11

 ةيديرتاملا - 4

 ' ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر . 1١978 تافضلا 11/9 هؤارآو هجابم ب زؤ5#

 ةريبكلا بكترم 6

 نوؤيقلسلا تن لاب

 تافصلاو تاذلا ةينادحو - ةينادحسولا - 4 نييفلسلا ءالوه جاسم 11/7

 . نآرقلا قلخ - 185 ضيوفتلاو ليوأتلا - 8١ه ةرعاشألاو ةيفلسلا -

 نيوكتلا ةينادحو -

 . ةدابعلا ىف ةينادحولا 1417 لاعفألا ليلعت ل ل9 رايتخالاو ريجلا - 184

 روبق ةراير" 194 هللا ريغب ةثاغتسالا ب 198 نيم اصلاب برقتلا عنم -

 . ٍلسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ريقو نيحلاصلا ٠

 ةثيدح بهاذم . ١17

 . ةينايدقلا - 711 ةيئابلا - 7١٠ ةيباهولا - لوو

 ىاثلا باتكلا

 ةيهقفلا بهاذملا خيرات ىف

 فقر ىلاثلا باتكلا ةمدقم

 1 دسيهمت
 لمص ىنلا رضع ىف داهتجالا ب 787 داهجالا راودأ - 7١5 دايتجالا ب 3

 ديؤي عرشلا نوئش ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دابتجا ب قيض قاطن ىف مسو هيلع هللا
 ( بهاذملا خيرات سه 4" م0
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 ق هدابتجا ب 9١4 كلذك نكي مل نإ أطحلا ىلإ هبتيو « ًاباوص ناك نإ ىحولاب

 نوكي اياضقلا ىف ء ءىطخم سو هيلع هللا ىلص ىبلا نأ ضرف . ؟؟4 ايندلا نوئش
 هللا لص ىبنلا نأ ملعي مل ل ما* مكحلا_لصأ ىفال « موصخلا نم قحما ةفرعم ف

 . ايف قحلا ىلإ حولا نع هبني لو « ةيضق ىف أطخأ لسو هيلع

 . ةباحصلا رصع ىف دابتجالا  ؟

 ةرورض ب 158 ملئسو هيلع هللا ىلص ىبلا دعب ةيمالسإلا ةلودلا عاستا - ١"

 مهجاهنم ل ؟4 قارعلا داوس ضرأ ق ةباحصلا دابجا س 987 ةباحصلا دابجإ

 معو مهدنع ىأرلا. ى ىعمو « صن نكي مل نإ ىأرلا ىلإ مههاجناو  دابتجالا ىف

 ةيءالسإلا ةلودلا ةرادإ ىف رمع هعبتي ناك ىذلا ىأرلاو « ىأرلاب ةباحصلا صعب راهشا

 « ىأرلا نم موضعي راثكإ 5 سايقلاب رمأي ناك ءاضقلا ىو « ةحلصملا وه

 - لوسرلا ىواتف نه بي رق ةباحصلا ىأر ل 9”7"/ هب ذخألا دنع مبضعب ظفحتو

 ىأرلاب ذطخأي و ثيدحلا :كرتي ناك ةياحصلا ضعب نأ مهتاعدا ف نينوناقلا ضعب أطخ

 « نوظفاحم رثألاب نيكسمتملا نأ وق ىف نينوناقلا ضعب ًأطخ  ؟8"1 ةحلصملاو

 س4 مهدابجا قرطو ةياحصلا دهعؤق ةيهقفلا رداصأ| امو نوددحم مه ريغو

 ى ةباحصلا فالتعشلا - 9 عاجإلا دوج-و - داهتجالا نم اهعوضومو ىروشلا

 مهفالتخاو صوصنلا ضعب مهف ىف مهفالتخإ  فالتخإلا بابسأ  داجالا تارمث

 فالصخإلا اذه جئاتن  ريخآلا ريخألا فالتشإلا اذه نم ةلثمأ « ىأرلا ببسب

 ْ . ةيبيطلا

 1 نيعباتلا رصع ىف هقفلا -  ؟:ه

 هلم موعمج 3 ةباحصلا نم نودبحما اهكرت ىلا ةورللا ىف نيعباتلا لمع - "16ه

 راكأ ةماقإ ب 5 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيداحأل مهعمجو « ةورثلا

 ديع ىف رثألا هقنو ىأر لا هشف 5 ىرومألا رصعلا لوأ ىف ةئيدملاب نيعياتلا

 ب ثيدحلاو قارعلا ىىأرلا - 4 نيجابمالا نعب ةجرفلا عاستا س 49 نيعباتلا

 هعبتي نم ب ١59 ةنيدملاب ةيقفلا ةسردملاو « قارعلا ىف ةيبقفلا ةسردملا نيب قرفلا

 ةيجدنو عاجإلا ا 8٠# ةنيدملا ,لهأ هعبتي نمو « هباحصلا نم قارعلا ق ثوعياتلا

 - ةحجح دعيو ؛ ًاعاجإ نوكي ةباحصلا هيلع قفتيام ل ا”ه» ىاجصلا لوق
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 ىناحصلا لو ةيجح بابسأ ؟ه“ ةدح- ىلادصلا لوق نوكي هيف نوفلتخم امو

 . ةنس هنأ ىلع ىلاحصلا لوق نوابقي نورثكألا - 5
 نيدهحلا ةمئألا رصع ق هقفلا ه4

 « كيمالتلا ءالؤه نم ني رشثك زايتما  .نيعباتلا ذيمالت رصع ىف داهتجإلا 7 هع

 هللا لص لوسرلا ىلع بذكلا - 705 مهل ةزجوم مجارتو ةنيدملاب ةعبسلا ءاهقفلا
 « مهدعب ءاجب نأ ةحيحصلا ةياورلا ةيقنت ةرورضو « نيعباتاا دهع رخخآ ىف هيلع
 مهفرعمو ةاورلا ةلادع طارتشاب ةياورلا صرحمت  ؟ها/ بذكلا ىلع ةأرحلا بابسأ
 لاسرإلا - ىعفاشلا دنع لاسرإلا 754 ىعباتلا ىعبات دهع ىف لاسرإلا 7 هم
 ةوق ىأرلا فالتخا 275٠ ىئأرلاب ءاتفإلاو امنع هللا ىضر لبن نب دمحأ دنع

 .ىأر لاي دبحملا فالتخاب انعضو

 جراوتلاو ةعيشلا هقف ل

 ةيسايسلا قرفلا -

 ةفلتخم لحن نم ةعيشلا مسا نولمحم نم - 757 ةيسايسلا قرفلا مدقأ ةعيشلا د 7
 انثالا - 1١58 ةيناسيكلا .- ١14 مالسإلا نع جرخت مل ىلا قرفلا  ةيباطتللا ب ؟31
 ةيهقف بهاذم ال قرف - ؟58 جراوللا .. ؟519/ ةيليعامنإلا ل 7١58 ةيرشع

 . اهفرعت ةملكي ب ةقرف لك ىلإ ةراشإو « ةيداقتعالا قرفلا - 558

 هآدمو ةيلسو يبهاذملا ف فدلسالا دم اب

 لوح فالتخالا . ؟ا١0 فالتخالا رادم ب اا/١ فالتخالا بيس س الا/ل+

 لال ىأرلا لوح فالتخالا ا/ه ةنسلا لوح فالتخإلا باتكلا

 .. ةئيدملا لهأ عامجإ - ؟٠8 .عامجإلا لوح فالتخإلا

 ىغباتلاو ىاحصلا ىوتف - 615

 ةجح هنأ ىلع ىباحصلا لوقي نوذخأي ناصمألا ءاهقف نم ةعبرألا ةمثألا - 4
 لاوقأي لخألا 00 ىاحصلا لوقل ةيسنلاب ىعفاشلا نع لقنلا ففالتخإلا .

 دمحأ مامإلا - 7 ىعباتلا لوق - 785 فالتخالا بابسأ نم اببس ناك ةباحصلا
 8 سايقلا ىلع همدقيو « ىعباتلا لوقب ذخخأي هدحنو
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 هرثأو ىبهذملا فالتخالا -

 سأطخلا لبقت ال اهنأ ساسأ ىلع مهلا وقأ عابتا عنم - ةيهقفلا سرادملا نوكت - 4

 دنع داهتجإلا باب قاغ 840. هبابسأو ديلقتلا 588 طابنتسالل حئارقلا حتف
 ٠ بهاذملا باعصأ ضعب

 اكمل دصاقم - 9

 ةاعار هب ادعو « ةيلودلاو ةيعاّئجالا ةلادعلاو ةينوناقلا ةلادعلا "04 مغ عمو اف

 . ةيمالسإلا ماكحألا َْق هحلصملا

 مالسإلا ىف ةبولطملا ةحلصملا - 4

 ةظفاحملا  لقعلا ىلع ةظفاحما ١14 اهادؤمو سفنلاو نيدلا ىلع ةظفاحلا -. 44

 ةبترم . 716 حتلاصملا بتارم - ؟41 لاملا ىلع ةظفاحملا - ؟48 لسنلا ىلع

 اهم روصو تايلاككلا وأ تائيسحتلا ةبترم - 7948 تايجاحلا ةبترم تايرورضلا

 حابملاو بودنملا ىف ةحلصملا 6٠١ تافيلكتلا ىف حلاصملا توافت -

 تايهملا ىف دسافملا  م:١ حابملا ىف ةحلصملاو بجاولا ىف ةحلصملا نبي قرفلا

 مرجملا  تاروظحلا لوانت قف صيخرتلا "07 جرتللا عفر ب ط.؟ اهترافكو
 ريسيلا لهسسلا بلط 0*7 .عاطتسي امب الإ فيلكت ال ب. م.م هريغل مرحثلاو هتاذل

 . سفنلا قاهزإ عنم هيف مث ]ال ىذلا

 دابجالا ل ين

  لماكلا داهنجاالا ل "05 هتم صقانلاو ىلماكلا نايبو « داهتجاإلا فيرعت - ”:5

 ةنسلاب ب ملعلا د م نآرقلاب معلا - 0م ةيبرعلاب معلا ب١ / ةطورش

 داقتعالا ةمالسو ةينلا'ةدك ب م97 زيدقتلا نسحو , مهنلا ةرص ا ما؟ ماكحألا

 . مالسإلا ىف داهنجإإلا ةناكم ل مل

 داهتجالا بئارم ب "4

 نونلقتسملا نودبّدما ىلوألا ةيترملا  مكو مهتارمو عرشلا ىف نودبتحملا ب مو



 مم لال ب

 ةبترملا هذه ىف دابتجإلا 19 مبلع ةيترملا هذه قابطناو ةمنألا باعصأ ماو
 اذه نأ نوررقي ةعيشلا 18 هحتف بوجو ةلبانألا ىأر ال مأ حوتفم وهأ

 ف نودهحنلا 7 8 ممم فيرعتلاو نوستتملا نودهحملا 714 حوتفم بابلا
  ةدلقملاتاقيطلا 871١ نيلدتسملا ةةبطو نوحج.رملا نودهحملا م٠0 بهذملا

 هزاوج ق فالتخالاو دابجالا ةئرجن 7 مك نودلقملا _ ا ظافحلا ةقيط

 ب #اا/ بهاذملا نم رايتعنإلا  دبدحْملا ىتفملا - م#ه هطورشو ءاتفإلا ب "4

 . ءاتفإلا ةناكم هب ىتفأ امم ىتفملا لخأي نأ بجي 87 رختملا هظحالي نأ بج ام

 ةفينح وبأ مامإلا - 4

  ةفوكلاب هتأشن ال٠ ههجو هللا مرك ىلع ماءإلاب هتلصو هوبأ  هبسلا 79 4
 نم هعامسو ؛ معلا ىلإ ههاجتا ب ابا ةراجتلا ىف هتأشن  هدهع ىف قارعلا لاح

 . 08097 قرفلا فالتمناو مالكلا مع ىلإ ههاجنا  قوسلا ىلإ هفالتخا عم « ءاملعلا

 خوي نم ًاخيش هموزل 4# هقفلاو معلا ناديم ىف. مام“ هقفلا ىلإ ههاجمنا

 هذيمالتو هناكمو هسرد ىف ةفيتحىلأ ةروادع ما ذاتسألا ةفينح وبأ . مه هقفلا

 1١" ملعتملاو ملاعلا ىف هتلاسر # مام مكدلا ىلرملا ةفينح بأ 08 هدنع
 "47 هركف لالقتسا « هريكفت قمع ب 4١" هسفنل هطبض  ةفينح ىلأ تافص

 عم هب نيبجعملا ةرثك - هتبيهو هتارظاتم ل مع هتببدي روضح- "47 هصالخإ
 هتراجن ىف هاوقتو رجاتلا ةفينح وبأ 745 هتشيعم - "هم هيلع نيدقاحلا ةرثك
 بيذعت - "44 ىلع نب ديز مامإلاب هتلصو  هرصع ةسايس نم هفقوم - "1

 لوأب هؤاقتلا  مارحلا هللا تيبل هترواجمو ًاراف ةفوكلا نم هجاوريخ - هل نيومألا
 هتمقن مث « نييسابعلل هؤالو موا ءاملعلا مساي همامأ هتبطعخو سايعلا ىب نم ءافلخلا
 ىضريال ىلا هيواتفو ء هل روصنملا رفعجب ىنأ دصرت .- ه١ نييولعال مهلاتقل مهلع
 ءاضقلا ضرع - "ه؟ نوصنملا ىضاق ليل ىلأ نبا عم هفالتحخنا ب "ه7 ةفيلخلا اهلع .

 . هتو»  هبيلعتو هسبحم روصنملا رمأ « هضفرو

 ةفينح ىأ هقف "هو

 باتكلا صضوصن ىلع هدايعا  موم كالذ ىف همالك : ىهقفلا « هجابمم م "هع

 عامجإلا  هدنع ناسحتسالا ب "ه5 سايقلا مث ةباحصلا لا وقأب ذخألاو ةئسلاو



 للا كال ب

 هرابتعاو ههّتذ ىف ةيراجتلا ةمسلا هال ةفينح. ىأ هقفل ةحضاولا ةمسلا ل زله

 هك موو رينا هيقفلا ةفينح وبأ "ه8 ًاصن فلام ال ىذلا ىراجتلا فرعلا
 ل 741 هدنع لقاع ىلع رجحال م٠ اهجوز لايتخا ىف ةرح ةلقاعلا ةأرملا نأب
 بهذم لقث ت- هكلم ف فر متلا نم اكلام كلذ عنم الو « نيدم ىلع رجحال

 دمحم لقت - ههقفل شسوي ىلأ لقتو هذيمإلت لمعي ههقف لقن # 708 ةفينح ىأ

 بهذملاومت "55 لابيشلا نسما نب دمحم بتك - 751 قابشلا نسحلا نبا

 . ىنحلا بهذملا اهبمف عاذ ىلا داليلا ب” "56 ىنحلا

 سنأ نب كلام مامإلا - مد
 ةرم نب مت ىبل هؤالو « نييبرع نيوبأ نم هتدالو  هتأشنو هبسنو هدلوم -

 ى هلقتتو معلا هبلط 517 هرصع ىف ةئيدملا لاح لع تنب هتبب 817/ نييشرقلا
 تا ا"/١ معلا باط ىف هدجب ب 754 ءاملعلا ضعبل هتمزالم مث - ءاملعلا سلاجي
 قئوي نمع هيقلت ن ال١  ةباديصلا ىواتفو ثيدحلا ملع دل "إل اهلط ىل ١ مولعلا

 سرردلل كلام سولج- - 8/6 ىأرلا هققفل هتسارد ل ال4 هحشويش سا اللا مهم
 اببهنم لكل مايأ صيصختو ؛ هيواتفو هثيدح ال6 هسرد ىف هسلجم ا

 ق هيلإ نوئجليو © هسورد نورضحم جيلا مسوم ىف ةثيدملا لإ نودفاولا - 8

 - هريسصو ةدلج .ب 98٠١ ةتظفاح ةوق ب 8٠١# كلام تافص "م١٠ ءاتفإلا
 "م7 ةاضقلاب كلام ةقالغ م9 لدبلا هتيهاركو هينأت م١ هصالخإ
 «ةالولا نود ءافلدلا اياده هلوبق ب 85 هقزرو هتشيعم ب "6 هتبيهو كلام ةسارف

 هتقالع..- 84 هسيلمو ةنكسمو همعطم هتيانع "407 كلذ ىف هرظن ةهجوو
 هل روصنملا رفعج ىلأ راذتعا - 1 اهببسو هتنم 84٠ نئفال هتيهاركو ماكحلاب

 . ةافولا ةعاسالإ هنلعي لو « نينس رمتسا ىذلا همضرم  هتافو - 1

 هؤارآ د مو

 ةريبكلا بكترم ىف هيأر ب ردقلاو ءاضقلاب هناميإ - "44 ةنسلا نم هؤارآ مو

 هيجوتلا عم عقاولل عوضملا ىري . ام*ةو ةفالخلا َْق هبأر « نآرقلا قلخ موه

 ةيترم 98 باتكلا نم هطابنتسا ا "917 هثيدحو كلام هتف "95 ةلادعلا لإ

 لمأ لمح ب 1 آلا رهاظ هتفلاذغ رابخألا :ضعنب هدر ب "99 هدنع ةئنسلا



 د 1/4

 . بهما راشتنا هس 6

 ئفاشلا مامإلا دل 95و“

 - 1 ةزضغب هتذآالو سم همثدو هتأشن - 404 ةسنو هذل وم ب هئايعس ب ع١ا/

 كلام لظ ىف 4٠١ ةكم ملعلا باط ىق هدج  نآرقلل هظافستساو ةكم ىلإ هلاقتنا

 توم دعب ْن ملا ف لامعألا ضعب هيل وت  هتوه ىبح كلام هتمزالع - 41١ هتياعرو

  ملعلا ىل ىلإ ىفاشلا ةدوع -- 414 ىواع هنأب هماهتا :- 41" هتنحمم ل 411 كلام
 م 56 ةنيدملا لهأ هقف دعب نييقا رعلا هقف هيقلتو دادغبب نسا نب دمع دنع هلوزن

 نيئدملاو نييقا رع ! ءارأل هتسأ رد ب مارخلا تيبلا لإ ب 1 - نيقا رعلل هتارظانم

 هيهذم هرشنو دادغب ىلإ هتدوع 4١ طاينتسإلا دعاوق عضوو ؛ امهنيب ةئزاوملاو

 ةريصقلا هتماقإو ةنس دادغبب هرورم - 44 ةكم ىلإ هتدوع مث طابتتسالا دعاوقو

 اهبسو . هتاقو - 417١ ةزيزعلا رصم ىلإ هئيجم - 48

 ةهملع ب ٠6

 تافص 14 هرصعو ملعلل هفارصنا ل 7 هملع ىلع ءالعلا ءانث - ١

 - حضاولا ريبعتلاو نابيلا ةوقو ةرك اذلا ةوّغ 22 « هنع هللا ىضر » ىعفاشلا

 ههقفو ىعفاشلا ءارأ - 475 هصالخإ رهاظم 4 ؛؟5 صالخإلاو ةريصبلا ذافن

 ب 476 ةمامإلا ىف هيأر الل هلئاسع هملع عم مالكلا ملعب لاغتشالا هضغبو
 ةنسلاو باتكلا: ىعفاشلا هتف رداصم ب 4٠. .هدنع طابنتسإلا لوصأ 459 ههقف
 ب 481 كلذ ىعفاشلا ىأر حيضوت - 41 كلذ ببسو ًادحاو الصأ امهرابتعاو
 ًايلمعولو ليلدب الإ ةنسلا خسني ال نآرقلا ب دئاقعلل ةبسنلاب نآرقلا ةبترم ىق تسيل ةنسلا
 ثيداحأي وأ 3 و جاجتحالا ىركتم مامأ ةنسلا نع ى ءقاشلا عافد 2 ةنسلا ن

 رومألا ىف عامجإلا ىعفاشلا دنع عامجسإلا بل 4 هعافد ىف هججحو « اس .٠ داحنآلا

 ب 5"41 هدحو ةنيدملا عامجإ راكنإ . 4!ه ةرورضلاب نيدلا ٍلع نم دعت ىلا

 سايقلل .هنيرعت - 54٠ سايقلا "8 كلذ ىف همالكو « ةباحصلا لاوقأ

 بورض نم ذخأيال - سايقلا وه ىعفاشلا دنع داهتجالا -- 44٠ هل هريرقت  ةلثمألاب



 كك

 ناسحتسإلا لاطيأ - 44١ سايقلا دعاوق هطبض 44٠ سايقلاب الإ داهتجإلا

 يلع ًهاهتإ لوصألا دعاوقي' ههاجتا 444 لوضألا ملع ىف ىعفاشلا لمع ا 44 .

 لل 445: توافت نه امهئيبامو ديدجلاو ميدقلا ىعفاشلا بهذملا - م ًايرظنو

 ف نودي هس 84)ا/ ىيعفاشلا بهما ىف جيرخ خلا - 5 امهف لاوقألا ةرثك

 . ىعفاشلا بهملا راشتتا - 4 ىعفاشلا بهذملا

 لبنح نب دمحأ مامإلا - ه١

 « همتي - 487 :نابيش ىب نع نايبرع .همأ.. هوبأ « هيسنو هتأشنو هدلوم ه١
 قفين ىلأ بحناص فسوي ىأ نع ثيددلاو هقفلا هذمنأ . م“ هتيب رث ىلع همأ مايقو

 بعاصملا هلامحاو ثيدحملا بلط ىف ؟ هتلححر 4ها“ ثيدحلا ىلإ كلذ دعب نم ههاجنا

 ههاجنا ب ؛هه ( ةربقما ىلإ ةريحملا عمد هراعشو « هدجو هتباور ل ل ه4 كلذ ىف

 هيواتفو هلئاسم ىف راثالاو ةنسلاو ثيدخلا ءاقثلا - 451 ثيدهلا دعب هقفلا ىلإ

 - 48 كلذل هؤيهتو ءاتفإلاو ثيدحتلل هسولجب ل. 4هإل ةيسراملاب هملع  .؛هال

 هس 459 كمحأ مامإلا ( سرد ىلع ظحالي ام 9 ىوقتلاو عرولاو ملعلاب همسا عويذ

 ةنئحلا  ة؟؟ ةنسلاو هللا باتك نم دئاقعلا هلمشأ 451 هيواتف ةياتك نع هيبم

 هداهطض ا عم اهنم نومأملا فقودو نآرقلا قا لوقلا ةرثك : اهراودأو امابسأو

 ىلإ ديدحلاب البكم دمحأ ليدعرت ذ 1*4 قول نآرقلا نأ نولوقي ال نيذلا عم

 ةيصو - 4 طايسلاب برضي البكم املإ قب رطلا ىف دمحأو نومأملا توم « سوط

 ءالبلا نم هب لزنأ نأ دعب هراد موزلب هل م متعملا رمأ « ةنحملا ىف رارمتسإلاب نومأملا

 لاخلا ثس ىتح دمحأ ةئحم ديدهتو : داهطضألا ىف ن قئاولا رارمتسا 6*4:  لزنأ ام

 هلوأ هفقوت سل 1 هريغ ىأرو نآرقلا قلخ ىف ذمحأ ىأر ل 455 هتفالخخ رحئآ ىف

 صعب هيأوتا ما هوبأ هل هكرت راقعل ةلغ نم هتشيعم - 49 هيأرب هزالدإ مث

 هسضفر -- 49/7 لكأيا ةاورلا ضعبل هخسنو « هدي لع نم لكأيل ةيوديلا لامعألا

 نع هعانتما ب 41/0 ءافلخللا ءاطع نم ءاملعلا فقوم - #41 ةالولاو ءافلخلا ءاطع

 هتافص 415 كلذ نع ففعتي ناك هنكلو « مارح ءافلخللا نم ذخألا نأب ءاتفإلا

 لاليخلا بلط ب الو ةهازألا - 8 ريصلا - 419/97 هظفح ةرق - 4/1

 دمحأ ءارآ - 48١ ةرشعلا نسح ب 441 ةبيطا - 48٠١ صالشإلا ب 9

 ف هيأر . - 4 ةريكلا بكرم ف هيل 4417 ناعإلا ىف هيأر - 44١ هقفوأ



 سه ة8خأ

 لوقتملا دئاقعلا ف هما لا - ةيلملا ت اذلا تافص ىف هيأر - 488 ناسنإلا لاعفأو ردقلا

 : ههمنو كبح ثثيدح ه- 5 ةسايسلا ىف هؤارآ  ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 هنبال لب « دحأل نكي مل بيترتلاو دنسملا - ؛مح ابق ناك“ هنأ ءايلعلا ضعب راكنإ

 فيض دئسملا ق له - 49٠ دنسملا ةياور ف دمحأأ ةقيرط ب ك4 هللا ديع

 ىعفاش' نيبو هنيب فالتخالا 447 ابلع ماق ىلا لوصألاو دمخأ هقف - 0

 سايمتلا ىلع هيذك تبث ب م ىذلا فيعضلاو لسرملا دقي كمحأ 4و9 جاهنملا ُْق

 1 هانعمو ةلياتملا دنع سايقلا 6 دمحأأ دنع هبتارمو .عامجإلا مس 4*

 بهذملا عسوتو « عئارذلا - 4197 ناسحتسالا 4417 ةلبانحلا دنع اهب ذخألاو لاصملا

 بهذذملا وت ب ةم٠ باحصتسالا - 848 كلذ ىلع ةلئمألاو اه دخألا ىف لبنحلا

 هوحمتو بهذملا ؟ لاوقألا - ههإ١ بهذملل كمحأ كيمالت لقن لينحلا

 ةيلبملا 2-5 لرمأ ةيوصمل ب هد[ هيف خيرختلاو بهذملا ومن 2

 هراشتنا ةلق  ددعتلاب بهذملا راهتشا ببس ؛ بهذملا راشتناو

 ىرهاظلا بهذملا هم

 ىلع نب دوواد ب هداب/ ( ىسلدنألا مرح نبا ) ىناومصألا لع نب دوواد هس 65

 819 رهاظلا بهذ هرشن 61١ (مالال» ةنس ىلإ ؟ ةنس نه) ىنابصألا

 . سلدنألاب ىرهاظلا بهذملا

 مزح نبا 4

 مه 4ه5 ىلإ 884 نم

 هئأشنو هدلوه - ه54١ ىرهاظلا بهذملل ىثاثلا سسؤملا : : مزح نبا د مل

 ىلإ ههاجتا ل هذال ةدشلا لإ ءادغرلا نم - هز5 هأجو ءارث تيب هتيب هاه

 !| بارحم ىلإ ةدوعلا  هإؤ هتايح ق ةيض رع ةسايس - ه4

 رتسكأ باهذ عم ايرث ناك : هتشيعم - ه١ ىرخأ ةرم هبذجت ةسايسلا -

 هداهطضا ببس ب هزلال هيتك قارحإ ب هوس هتالحبر هلأ داهلضالاق هتورث

 تافص - ه؟ه-هدعب عم هيلع بايشلا لايقإو هتعر زع ةماقإلا ىلإ هرارطضا - هال

 ب مالال ّشلا ٠ نم هبه بهاوملا نأب هنامبإ 0 ةيعاولا هتظفاح ب ماله مزح نبا



 © خلل

 ذ ل هامل هسقني هزا ريعان ه9 هتحءارص ب اهيسو هتدح ل هاله هصالخإ

 ه4  ىلقعلاو ىملعلا هجامم  .ه9 هقافآ عاستاو همولع - هال١ ىبدألاو ىنفلا
 قوط هباتك . هم نانويلا ةفسالف نم هذخأ هامه ةيقلخلاو ةيسفنلا هتاسارد
 ل هال8 لوقنملا هتسارد 2 ةجسابم# ل هال8 ةيسنت تاسارت نع هيفامو ؛ ةمامحلا

 ةينادحنو  ه:٠4 رايتخالاو ريدا و ةينادحسولا ىف همالك  هز"ؤ ةديقعلل ةيسنل لاي هجمابسم

 ةرييكلا بكترم ىف هيأر - ه4 اهريغو ةسايسلا ىف هؤارآ - ه١4 تافصلا ٠
 ةلدأ . ه4ه اهل ةريصق ةشقانمو  ىأرلاب داهجالا هلاطيإ ل ه4 ههقف ل هوا
  ه44 .ةنسلا ل هؤ0 نآرقلا نايبو باتكلا  ه45 مزح نبا دنع ماكحألا
 طرتشيال - هه٠ رتاوتملا ريغو ةنسلا نم رتاوتملا - 44 اهنياور نم نئسلا ماسقأ
 ليلعت مزح نبا ىني - هم9 : صوصتنلا لراعت ل هم١ . ةدابخااو ةياورلا لوقل

 ىدأ امو « هنم راثكإلاو باد.صتسالا هما اهشقانمو :كاذ ىلع هتلدأو صوصتلا

 بهذأملا - هم هلقنو ٍبهذملا رشن  هه4 مزح نبا هقف ىف ةعاش ل هد4 هلإ

 . ىكلاملا بتك قارحإو ىرهاظلا بهذملل نيدحوملا رشن س هدا/ مزح. نبا دعب

 ةيميت نبا مع مةم

 راتتلا نء ارارف قشءد ىلإ هب هترسأ تلقتناو « نارح هئدالو  هبسنو هدلوه - 8
 6517" هتهجو ىلا ىلوألا ةثيبلا - 65١ هرغص ىف هتباجن رهاظمو : هتأشن هو

 هتلاسرو ةصاخلاو ةماعا هسورد همييسقت .- 6 هيبأ ىمرك ق سيردتلا هيلوت

 . هنم ءاملعلا ىوكش س ه5ا/ خيشلا هن ه5 ةيومحلا

 هجءز - ه9 ةيومحلا ةلاسرلا  ةنحملا هله ببس تس ه58 : ىلوألا ةنخلا 7 4

 هعانتماو ءاملعلا سلحم هرومفح بلط ه٠ ًارهش رشع ةيئامت هرارمتساو نجسلا ىف
 هزكر٠ تابث هللا هيوخأ ةشقانم دعي خييشلا جورمشو هنع ةباينلاب هيوخأ روضحو

 . ءاملعلا نع هحيفصو - هالإ ناطمللا دنع

 ةدحو بهملد ىف ىلرع , نب نيدلا ىبم هتمجاهمل ةيفوصلا اهبس : ةيناثلا ةنغلا  هالا

 ةيردنكسإلا ىلإ هيقن ن هال5 الذ بيسو هل ءاملعلارصنو هعكااع ب هال9 د وجوأأ

 ب ها/ه :نورالق زصانلا ىلإ مكحلا داع نأ دعب امركم ةرهاقلا ىلإ هتدوع ل هالك
 تاساردلا ىلإ ههاجتا - هالا/ مالا ىلإ هتدوع ل ها/5 هيلع ةماعلا ضعب ءادتعا
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 هريسخنو بصعتلا نع هعائتما ل هال هريغ ىلع دمحأ بهذم هحيج.رتو  ةيهقفلا

 اهيس - هال4 : ةثلاثلا ةنحملا - هال4 . قالطلا ىف هؤارآ  هال4 بهاذملا نم

 ى همالك امس : ةريخألا ةنحملا - ه١ قالطلا ناعأو « ثالثلا قالطلا ىف هاوتق

 .ءاملع ملأت - هلاقتعا - ه4 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاب ةئاغتسالاو « ةضورلا ةرايز

 « هريشفت ةباتكو « نآرقلا ءارقل نجبسلا ق هفارصنإ هم؟ هلاقتعال نيملسملا

 هع ملقلاو ساطرقلاو بتكلا عنمو « هيلع قييضتلا ةدش ل همام هئارآ نيودتو

 هتبدي روضحو هركفت قمح و هتظفاح : هتافص همه هتن#ث ق هتافو 44

 هتعاجشو هتحاصق - هرم قملا بلط ق هصالخإو ىركفلا هلالقتسا - هم

 نووالق رصانلا شيج- عم راتتال هيرحن برا ناديم ىلإ ملعلا بارحم نم ب هما/

 ىق قشمد رمأ هيلوت - هم نييمذلاو نيماسملا ىرسأ هكفو نازاقي هؤاقل - همه

 مهلا زنإو ةيريصنا هتيرام ب ه4 داهجلل هتدوع - همه سانلاو ماكحلا رعذ تقو

 ةيسايسلا لاحلا - 091 ةيميت نبارصع - ه7: ةبوتلا ىلع مهلمح.و لابخلا نم

 ٍلاجملا - هوه نماثلاو عباسلاو سداسلا نرقلا ىف نوملسملا هب ىلتبا ام هور

 - 518 ةيملعلا تاساردلا  هوال ةيركفلا ةيملعلا لاخلا هو ةيعاّيجالا

 رهاظلل ىوونلا نيدلا بم مالك - "501 ءاملعلا ةلزئم - +01 ةفوصتملاو ةيفوصلا

 ديز مامإلا - 0

 ديز مامإلا ةدالو © الو نيدياعلا نيز لع هيبأ نع ةذين 4 هتئئبو هتأشن مسا

 ١ هيحاون ىتش ىف ىالسإلا ملعلل هفارصنإ 9# 8 تيبلا لآ مع هتياور - 504 هتأشنو

 لمعلا ناديم ق ديز - 48

 ةالواا كالملا دبع نب ماشه ضير  ةيعيشلا تاوعدلاو « ةيومألا ةلودلا 1

 نسب ماثه ىلع جورحلا - 511 هسلجم ىف هل هجارحإ - 51١ ديز مامإلا ىلع

  ةكرعملا دعب - 5١4 دامشتسالاو ةكرعملا 51 هب ماشه صيرتو كلما دبع

 تافص -- 5١8 . اهقرحو ماشه ةثج جارتشإب هللا ماقتناو هنامج قرح.و هريق شبن

 .كسبز مامإلا



 مل "ك5 ل

 نا 518 هزايبإ ب 53ا/ هتعاجش هرفعو هتحامس سس 5 هصالخإ - 6

 بتارم 517١" ةسايسلا ىف هؤارآ 0 هتبيه 2 هتسأرف ةوق - 519 هتحاصق

 رايتخالاب ةمامإلا ب "1 نيموصعم ريغ ةمئألا - هرظن ىف لوضفملا ةمامإو ةباححصلا
 : نيدلا لوصأ ىف هؤارآ - 4 ةثارولاب تسيلو « :ةمطاف نم ىلع إع دالوأ نم
 مزالتلا د 518 ردقلاو رايتخالاو ريا ىف هيأر - 6 ةريبكلا كتر ةلأسم
 ىذلا نودملا - 591/ ههقف 577 مهل هتفلاخمو. ةلزتعملا دنع رمآلاو ةدارإلا نيب
 هوجءوو هدر ب 511/ هف ثايكشتلا - عومجملا باتك وهو هيلإ هتبسن ةصو ةهقف عمج

 هتيدحو ديز هقذ ف ةماع رهاوظ ل ج٠ عومجما نود فيك - 594 درلأ

 برق -: ةنسلا بتك ىف ءاجء ام لكل ةيديزلا حيحصت س 581١ تيبلا لآ نم هتياور

 ديز مامإلا دعب ىديزلا هقفلا 5868 لقعلا لمع - 807 ةنسلا هقف نم ةيديزلا همقف

 هداهجاو هلمجو نيسحلا نب ىبح ق را ىلإ ىداحلا تىديزلا بهذملا ىف دابجالا ب 15

 ىل دالبلا ىديزلا هقفلا ف هلمتو ريبكلا رصانلا ع "75 ةيديزلا ةيوداحلا ةقرف "*ه

 .بهذملا اهداس

 قداصلا رفعج مامؤلا 2 د

 ركب ىلأ ةديفح رفعج- مأ - 54٠ هرصع ىفو « هيف ىملعلا هرثأو هوبأ  هتيب ل 9 ا
 547 هورصاع نيذلا نيعباتلاب هلاصتا ن 541 هتأشنؤ هدلوم - 54١ قيدصلا
 هملع - 544 هل هلالجإو هب ةفيح ىبأ ءاقتلا - 544 جضن نأ دعب هوبأ تام
 قداصلا مامإلا .ىلإ هلئاسر ةبسنو « نايح نب رباج- لئاسرب هتلصو - تاين وكلاب

 ةينوكلاو ةيفسلفلا مواعلا ةسارد ءادتبا  تاين وكلا ىف قداصلا مامإلل مالك - 6

 . هرصع

 رفللا - 17

 نم مالك ف. .كشلا - 548 كالذ ةشقانمو قداصال بيغلا | ملع ءاعدأ  هائعم 417

 م ملعو رفنللا ةيسن تالطب انيأر - 048 قداصلل بيغلا ملع و وأ رفدلا كديسي

 نايفس لخخأ  +ه١ هب رصاعم لع ةملعي ضيفي رفعجب :-- "6 انتلدأو قداصلا

 قاوكش نم لوق نالطب - هنع اوور نم ةلمج.  ةفينح ىبأ ةياور  هنع ىروثلا



 مسن 586

 هعانتما بايسأ - "ها هرصع ةسايس نع هداعتبا : ةسايسلاو رفعج - ه9 هتياور

 ' ةسايسلاق ًايأر هل نأ عنممال ةيلمعلا:ةسايسلاب لاغتشالا نع هعانتم ب “ه4 ةسايسلا نع

  ةاعدلا صعب فارما  قداصلا مامإلل ءارآ مهتبسنو تيبلا لآل ةاعدلا - 56غ

 ميهعلو و قداصلا ةءاربو ةلطابلا مهلاوقأو ةيباطغللا - "ه5 ةلطابلا مهلاوقأ

 رفعج ىلأو قداصلا نيب ةقالعلا  ؟ها/ هلهأ ىلع مالسإلا داسفإ مهلواحم 5 خ4هك

 تاقمص 58 هنم بلط اذإ قحلا لوق لع قداصلا ضرح ب 4 روصنملا

 لوق ىف ًادحأ هتاباع مدع ل 5٠ هفشقتو  ةدابعلا هتمزالمو هصالخإو قداصلا

 ةدلجا ب 551“ ةتسافمو ةيلجاو هوان ب ده هملعو هتريصي ذاقت - 551١ قحلا

 ) . هتبيهو هتسارف 554 هتعاجش 314 هريصو

 رفعجم مامإلا ءارآ 5

 5 ردقلا ق همالك /551"  هيف هتلاسرو «ديحسوتلا ىف هل مالك : ديحرتلا -

 مهتاور ريبك ىيلكلا تاءارتفا  ةيرشع انثالا ضعب مالك  مامإلا رظن ىف نآرقلا

 مامإلا هقف - 59 قداصلا نع لقنلا ةعص  هلوق ةمثألا نم نيصلخْما در #9 84
 - لقعلا مكحو ةحلصملاب هذخنأ  سايقلل هكرت  نآرقلاب هذخخأ - 554 قداصلا
 . باتكلا هيلع لمتشي ام نايب - 57/١ ةحلصملا ىلع صوصنلا همبدقت





 تال

 ةرهز ويأ دمحم خيشلا مامالا تافلؤم

 اهعيزوتو اهرشنو اهعبط مازتلاب ىبرعلا ركفلا راد موقت ىتلاو

 ٠ ( نيدلجم ىف غي نيبنلا متاخ
 ٠ ( نآرقلا ) ىربكلا ةزجعملا

 ٠ ههتف . هوارآ . مرصع ٠ هتايح : ةفينح وبأ
 ٠ هيقف ٠ هْوارآ . هرصع ٠ هتايح : كلام

 ٠ ههعف . هؤارأ . هرصع ٠ هتايح : لبتح نبا

 ٠ ههقف ٠ هؤارآ . هرصع . هتايح : ىعفاشلا

 «٠ ههقق ٠ هوارآ . هرصع ٠ هتايح : ديز مامإلا

 ٠ ههمف ٠ هؤارأ . هرصع . هتايح : ةيميت نبا

 * هيمف ٠ هوارآ . هرصع ٠ هتايح : مزح نبا

 ٠ ههقث ٠ هؤارآ . هرصع .٠ هتايح : قداصلا مامإلا

 2م ( ةميرجلا ) ىمالسإلا هقفلا ىف ةبوقعلاو ةميرجلا
 . ( ةبوقعلا ) ىمالسإلا هقفلا ىف ةبوقعلاو ةميرجلا

 ' ٠ (ناءزج ) ةيمالسإلا بهاذملا خيرات

 ٠ ةيصخشلا لاوحألا

 ٠ ثيراوملاو تاكرتلا ماكحا

 ءهقفلا لوصأا

 ٠ دقعلا ةيرظنو ةيكلملا

 ٠ ةيصولا نوناق حرش

 .: فقولا ىف تارضاحم

 ٠ هراثآو جاوزلا دقع ىف تارضاحم

 ' . ةينارصنلا ىف تارضاحم

 0: ٠ ةيمالسأإلا ةدحولا



 مس ارك

 : . ةياسالخلا

 ٠ نايدألا تانراعم

 .٠ مالسس إلا ىلإ ةوعدلا

 . عمتجملل مالسإلا ميظنت
 . لسنلا ميظنتو ةرسألا ميظنت ا

 ٠ سفنلا ىلع ةيالولا
 « ةرهز وبا دمحم مامإلا فارشإب ( ناءزج ) ىمالسإلا هقفلا ةعوسوم
 ظ ٠ مالسإلا ىف ىعامتجالا لئاكتلا
 .٠ . مالسإلا لظ ىف ىناسنإلا عمتجملا

 ةيمالسإلا ةديغعلا ٠ ٠

 .: ( ةيناثلا ةعبطلا ) لدجلا خيرات

 ٠ :مالسإلا لظ ىف ةيلودلا تاقالعلا

 ىبرعلا ركفلا راد
 99115: ت ةرهاقلا : ىتسح داوج عراش (1) 7 : ىسيئرلا عرفلا
 ال1758: ت نيماش عراش نم عرفتم دشار ميظعلا دبع عراش ؟!ل : ىقدلا عرف

 5319.55 :ت ا رصن ةنيدم  ةسداسلا ةقطنملا داقعلا سابع ش 425 : رصن ةنيدم عرف

 ةريهشلا تابتكملا نم اضيا بلطتو
 ىبرعلا نطولا ذانعنا ميمجب










