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 لوسر يمألا يبلا دمج ةديس ىلع مالسلاو ةالصلاو « هدمحو هلل دملا

 . نيعمجأ همححصو هلآ ىلعو ةيناسنإلا عماجو « ةينادحولا

 ١ - مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا نأ حاحصلا يف يور دقف دعب امأ «

 ةبرغيأو ««ءابرغلل ىبوطف أدب ام ابيرغ داعو ابيرغ مالسإلا أدب » : لاق دق
 مهقزق نأو «مهعمجي عماج الو هلهأ ضرألا ملاقأ عزوتت نأ نم رثكأ مالسإلل
 لضف ال « بارت نم مدآو مدآل كلك » نيببنلا متاخ لوقيو «ةيرصنعلاو ةيسنجلا

 ةيمالسإةعامج براحت نأ نم دشأ ةبرغ يأو ٠«ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل
 رصنتسي نأ نم ىوقأ مالسالل ةبرغ يأ لب « ةبنيد ةيرج يأ ريغ نم ىرخأ
 نونمؤي ًاموق دحت الإ ىلاعت هلوقىسنيو مالسإلا ءادعأو هللا ءادعأب ملسم ريمأ

 مهءانبأ وأ مهءاآ اوناك ولو < هلوسرو هللا داح نم نوّداوي رخآلا مويلاو هللاب

 مهتريشع وأ مهناوخإ وأ #4 .

 «هئدابمو“ مالسإلا ىلع ةجح مهتلعجو «مهرمأ تناوه نيماسملا نيب ةقرفلا نإ



 لالا هذه ىلع هلهأ ناك ام « ًاريخ مالسإلا ناك ول « ءادعألا لاق دقل تح
 انلواح نإف « انيف اوكحت دقو«ةوقلا بابسأ نعدعبلاو بارطضالاو للخلا نم

 مهنم ةوقلا نودمتسيو < مهولاوي نيذلا ءاسؤرلا انلذخ وأ «انول فخ عمتجم نأ

 نمنأ نم دشأ مالسإلل ةبرغ يأو« مهبطق لوح نوروديو مراسم يف نوريسيو
 مجاهي هنأك ءاركنم هتوصو ةبيرغ هتوعد نوكت ةيمالسإلا ةدحولا ىلإ وعدي
 . داو يف ةخرص هتوعد نوكت لاوحألا لك يفو « مالسإلا

 ةيلود ةعماج ءاشنإ ةرورضي يناغفألا نيدلا لامج مامإلا ىدان دقل - ؟
 « اهيلع يمالسإلا بعشلا ثح الإ « ةباجتسا هتوعدل تناك امو « ةيمالسإ
 فاوط ام مالسإلا ضرأ يف فوكو . اهوحن هاجتالل ةيمالسإلا ةمألا ضامنإو

 لواحو“«ةمغلا لازأو © هلهأ ظقيأ الإ ايمالسإ املقإ لخد امو «عمجيو ضرحي
 قح مالسإلا ضرأ نم هوجرخي نأ نيماسملا ماكح ثبلي ال نكلو ةمهلا ثْمعَب

 ةيمالسإ ريغ ضرأ نم يداني نأ عيطتسي هنأ نظف « رفكلا راد ىلإ هوؤجلأ
 نومهوي اك« رارحأ ابوروأ لمهأ نأ امعاز « ةمالسإلا ةمألا عمجيل

 ًاجرح مرودصت قاض نكلو.ىقثولا ةورعلا ةاجبفكلانه هربنم ذختاف «نيماسملا

 «ةرثؤمةيحور ةوق هللاءاطعأ دقو«فوطي ذخأف «دادعأةعضب دعب اهوغلأف «اهب

 نأ الا اودحي مف هوعني نأ ةيمالسإلا ةدحولا ءادعأ وأ « مالسإلا ءادعأ دارأف

 نم هفاضتساف«ناؤع لآ كلميف ةممالسإلا ةفالخلا راد ىمسي ناك ام ىلا هوئجلي

 ةينيطنطسقلا لخدف « ناؤع لآ ناطلس وهو «نينمؤملا ريمأ هسفن يمس ناك

 قحلا توص نلعيو يودي ناك يذلا هتوص عطقناف“ مكحلا كلذل نجسلا تناكو

 ةيمالسإلا ملاقألا يف لاوجتلا نم هصخش عنمو « لطابلا ةّلجْلجت طسو يف
 . نوبعلا هلوح 'تّثْبو

 لواح نإو « نيدلا لامج مامإلا ةوعدل ايتاوم نكي مل نمزلا لعلو - +
 مالسإلا ءادعأو «ةلماخ تناك ةمألاف « افرش كلذ هيسحو ظاقيإلاو هسسنّتتلا
 « هتوعدو ةدحولل عاد لك نيب نولوحي مهو « نيماسملا رياصم يف نوكحتملا مه
 . اروب اموق اونوكي نأ الإ نيماسمل نوديرب الو

. 



 مل اوناك نإو « مهديأ مالسإلا ءادعأ "فّكو « لاحلا تلاح دق نآلاو

 . ايلقعو ايسفن مهتوعبتي نولازي ال نم نيماسملا نم محل ناك نأ دعب الإءاهوفكي
 يف محتلل ناكو مهدادعت يف هركذو « يمالسإلا مسالا الإ مهيف مالسإلل سيلو

 . مهبلإ ىفلز مهتوبرقيو < مهنونادب' اوناك دقو < مهيولق يف هرثأ مالسإلا

 مه اوناكو 2« هضرأ يف مالسإلا ودع مهفّلخ نبذلا ءالؤه نم نكي اهمو

 قئاقحلا ضفخو « نوكحتي اوناك نم نأ ءالعا يف نوملكتي نبذلا نيفلحلا

 . ةيمالسإلا ريغ عئارشلا دبجمتو « ةيمالسإلا

 قثبنيسو«افيفخ اهرون أدتيا ةظقي نيماسملا يف نإف «ءالؤه رمأ نكي اهمو

 «ةيوق تأدب اك «ةيمالسإلا ةدحولا دوعت نأ نم سأبن ال كلذلو « اجاهو ًارون
 « ةيبرغلا ةلتكلاو ةبقرشلا ةلثكلا مامأ فقت ةدحاو ةعامج نيماسملا نم لعجت
 ةيمالسإلا ةعاملا نإو«ناكم مالسإلل اهمف سيلو“ عمجتت يتلا لتكلا نم امهريغو

 نيدشارلا رصعو مقلم ينلا رصع يف تناك اك « ةيناسنإلل ريخ ردصم نوكتس

 ءاوس < نوعمتجي مهو « نيماملا نوكحي اوناك نيذلا كولملا رصع لب < هدعب نم

 .ترثك وأ تلق جهانم يف هوفلاخ مأ « ةنسلاو نآرقلا يف ءاج اك « محلا ناك

 ررقملا ريغب اضرو لذاخت توكسلا نآل « تكسن نأ انل حصي الو  ؛

 ةدحولا نإف ؛ىورت ةيوبنلا ةنسلاو « اًمئاق نآرقلا ماد امو « مالسإلا يف تباثلا

 ينلا لاق دقلو « اهتلازإ لبحتسملا نم سيل اهعناومو « اهبامسأ رقاوتل ةنكمم
 ىلاعت هللا باتك ًادبأ يدعب اولضت نل هب متذخأ نإ ام ىف تكرت » : ِوِّلِع

 .« يترتعو يذمدتلا ةياور يفو <« يتنسو

 « مهسفنأ نيماسملا نم يبف تابقع هيف تناك نإو <« حضاوا قيرطلا نإو

 قيرطلاف « اهراهنك ابلبل يتلا ءاضيبلا ةجحلا ىلع تك رت » تل لاق اك
 . يراسلا هيف لضي ال حضاو



 نأ فلكم لكىلع بحي ا «ةيمالسإلا ةدحولايف ةباتكلا ىلإ انهحتا اذإ انإو
 كلذ ىلإ انبجتا اذإ « ءاقللاو لاقتنالاو « ةبجاوملاو ناسللاو ملقلاب اهيف ملكتي
 لهأل ثا فيلأتو « ركع ينلل للا قيفوتب تنوكت فيك سردن نأ بحي

 هللا كبسح ”نإف كوعدخم نأ اوديرب نإو ه : ىلاعت لاق اك « ءادتبا ناهيإلا
 ضرألا يف ام تقفنأ ول « مهيولق نيب فلأو «نينمؤملابو هرصنب كدبأ يذلا وه

 « مكح زيزع هنإ ؛ مهتيب فلأ هللا نكلو مهبولق نيب تفلأ ام « اعبمج

 . © نينمؤملا نم كعبتا نمو هللا كبسح ينلا اهيأ ا

 تقرفت اذإ هعمل لببسلا وه « مسجلا نوكت لصأ ىلإ عوجرلا نإو - ه
 قسانتلاو «يلصألا موالتلا نوكيف © هعضوم يف وضع لك عضوي ثبحب هؤاضعأ

 ثحب يف انعبتت دقلو «ءادتبا ةدحولا تنوك فمك نيبن نأ بحمف «يدوجولا

 ركب يبأ رصع دعب نم ةميدق اهنأ رهظيو « ماسقنالاو ةقرفلا بابسأ ةدحولا

 دبع فو “ ةمداهلا ةنحاطلا نتفلا ترهظ ناؤمع نيرونلا يذ رصع يفف « رمعو

 . نتفلا عم يغبلا رهظ يلع ىدحلا مامإ
 لوق ىقحتو «يمالسإلا عمتجملا يف تلغلغتو « ةقرفلا ةتيا تدجو كلذبو

 دعاقلانم ريخ اهيف مئانلا نتفق نوكتس»يرعشألا ىسوم وبأ هاور ايف ٍوَِلَي ينلا
 نا ىتح ةبمأ ينب كولم دبع يف ةقرفلا روذب تمنو « مئاقلا نم ريخ دعاقلاو
 دم ةمأ عمتجت نأ ىلع ابرإ تعطقو « ايرثلا يف تقلع ول « لوقي اديز مامإلا

 . عنِ دمع ةرثتع نم ءادبشلا ثلاث لاق ام وأ ٍمَِلَِع

 مث يميلقالا زايحنالا مث © ةيبومشلا مث « ةببرعلا ةمدصعلا نأ اندجو دقلو
 بابسأ نم اوناك «نيماسملا نيب ابرح اهوماقأ نيذلا كولملاو ةميدقلا تاغللا ءامحإ

 . اذه جلاعن نأ انلواح دقو ةقرفلا

 « يمالسإلا مهافتلاو ةفاقثلا ةغل اهلعجو « ةيسرعلا ةغللا ءامحإ ىلإ توعد



 وحم ىلإ ةوعدو « ةيمالسإ ةعماج ءاشناب برحلاو ةمايسلا ديحوت ىلإ نوعدو
 . نيماسملا نيب ةيرصنعلا

 ةبغرلاو «ةميزعلاو ناميالاب هنإف «مويلا ًاليحتسم كلذ نوري سانلا ناك اذإو

 نم انل ءيه مهللا « ليحتسملا ققحتيو « ديعبلا برقي ةميرك ةزيزع ةايح يف
 . ادشر ةرمأ

 ةرهز وبأ دمحب





 تيمالسالا رسولا
 اتسم تقبرط . اص اشنا اضحابق ءاصخوك

 ثيداحألاو ةبن آرقلا صوصنلا يفتقمب ةتباث ةقيقح ةمالسإلا ةدحولا ١(

 وأ * سانجألاو رصانعلاب وأ ناولألاب ةقرفلا مالسإلا ف رعب الف « ةيوبنلا

 يف ةررقم يه اك 2 دوجولا يف ةتياث ةقيقح تناك دقو < تافاقثلار تاغللاب

 يتلا دوبعلا نم هالاو امو « نيدشارلا دبعو « كلَ ينلا دبع يف < صوصنلا

 ةيميلقالا ةيبصعلا تناك نإو « سابعلا ينبو « ةبمأ ينب كولم دبع يف هتبراق

 تاعاجلا ىلإ للخنت تذخأ دق « يمالسإلا خبراتلا يف تيمس اي ةيبوعشلا وأ
 اهدقارم نم تثعبنا يتلا ةيبرعلا ةيبصعلا ءارو دوجولا يف تذاكو « ةيمالسإلا

 امهاتلكو ةيبرعلا ةيبصعلا ءارو ةيسنجلا ةيبصعلا تناكف ؛ يومألا دبعلا يف

 اهبحاص ىلع « ةيدمحملا اياصولاو « ةممالسالا قئاقحلا فان « هانعم يف ىلهاج

 . ملستلا متأو ةالصلا لضفأ

 مهسأي نوكي نامحألا ضعب يفو « قارتفا ىلإ نوماسملا راص دق نآلاو

 . الابخ الإ هلهأو مالسإلل دوي ال نم مهنم ريثك ىلاوو « ًاديدش مهنيب

 « نآرقلا هب رمأ ام عابتاو « ثعشلا مو « قرفتملا عمج نم دب ال ناكف

 ةدحاوةعامج اوأدتيا اك « نيماسملا رمأ ةداعإو « هاياصو يف هَل ينلا هررقو

 برقأب أدتسس نأو « اضعب مهضعب لذخي الو « صوصرملا ناينملاك نورفاضتي

 . روصق الو ةافاوم ريغ نم اهيلت يتلا مث « تاوطخلا
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 ىلإ هءامجتالا تناك ةيمالسإلا ثوحبلا عمج ءاشنال ةثعابلا ة ركفلا ناو
 ققحتي م اذإو <« هدوجو نم ىمسألا ضرغلا وهو « ةيمالسإلا ةيماعلا ةدحولا
 فدهحلا ىلإ دصقلا نإو«ائيطب ناك نإو ريسلا نع فلختي مل هنإف < الماك هفده
 . نآلا ىلإ ةباصإلا ققحتت ل نإو « نسح رمأ

 قحلا نمت « عمجملا فده ةساعلا ةيحانلا يف ةيمالسإلا ةدحولا تناك اذإو
 يه نكت مل اذإو « نامزلا اذه يف اهققحت نككمي يتلا ةدحولا سردن نأ هملع
 . لماكلا عملا ىلإ قيرط يبف « ةلماكلا

 وجرنو“ عماجلا يمالسإلا روما يف ىقليل ثحبلا اذهب انمدقت اذه لجأ نمو
 هومن لماكتي امدنعو « هنمح يف هلكأ يقوي سرفل ةاون ثحبلا نوكي نأ
 . هناّيإ يف

 ةفراوتأدتبا اك ةيمالسإلا ةفالخلا نآلا دامت نأ لمأن ال « انثحي يف نحنو
 « ًادوصقم ًاضرغ نوكي نأ بحي ناك نإو « ةبمالسإلا ةعاملا ىلع لالظلا
 . ًادوشنم ًافدهو

 « اهراودأ نم هدعي ام هيلع ينبنو « ةدحولا نم ىندألا دحلاب يفتكت امنإو

 لكش يأ تحت « مهل عماج رمأ يف « اهجرادم ىلعأ ىلإ نوماسملا لصي ىتح
 ش .. لاكشألا نم

 : رصانع ةعبرأ ىلإ ثحبلا مسقن انإو
 نأ ناببو « ةيناسنإلا ةدحو يف مالسإلا دصاقم نابب يف دبهمت : لوألا

 . ةفاك سانلل ثوعبم ٍوَنِلَِم ًادمح

 اهمايقو ٠ هتِلَع ينلا دبع يف ةيمالسإلا ةدحولا نيوكت يف : يناثلاو
 . مالسإلا يف ةفالخلا ناكمو نيدشارلا دبع يف

 امو «هبابسأ نيبت اذه يفو « عاّمجالا دعب قيرفتلا بابسا يف : ثلاثلاو
 . نوقرفملا هلا يمرب ناك

 . نآلا ةنكمملا ةدحولا ناس يف : عبارلاو

 ؟ ١



 ماس
 ينج

 سانجألاب اهبمف ةقرف ال « ةدحو اهنأ ىلع ةيناسنإلا ىلإ مالسإلا رظني - ١
 «ةيناسنالا مهتعمج دقف «مدآ ىنب ضرألا تعزوت نإف « ملاقألا وأ «ناولألا وأ
 بطاخ دقو «ةدحاو ةنئيط نمو « ةدحاو سفن نم اوقلخ ءاوحو مدآل مهلكف
 يذلا مكبر اوقتا سانلا اهيأ اي 9> : ىلاعت لاقف « ةقبقحلا هذه, سانلا ىلاعت هللا
 «ءاسنو ًاريثك ًالاجر اهنم ثبو « اهجوز اهنم قلخو ةدحاو سفن نم مقلخ
 . © ابيقر ميلع ناك هللا نإ « ماحرألاو هب نولءاست يذلا هللا اوقتاو

 انه نأ ىلإ هملإ نيعمتسملاو « هل نيلاتلا هجوي يركلا ينآرقلا صنلا اذهف
 ) مهدوسأو مهضيبأو « مهسسبرغو مهبقرش ؛« ناسنإلا ينب نيب ابلصو بحي امحر
 مهنم لماكتم لاو « مهملاعو مهلهاجو « مرضحو « مهدنتمو « مهرفصأو
 . صقانلاو

 دقو «نوكلا يف ىلاعت هللا تايآ نم ةيآ تاغللاو نا ولألا يف فالتخالا ناو
 ايف نيابتلاو « ناوكآلا قلخو « ضرألاو تاومسلا قلخ نم هناحبس اهأشنأ
 « ةظيلغ ةيساق ضرأو « ةئداه ةمصخ ضرأو ؛« رورح نمو لظ نم قلخ
 متنسلا فنالتخاو ضرألاو تاومسلا قلخ هتايآ نمو ف : ىلاعت لاق كلذلو
 . © نيملاعلل تايآل كلذ يف نإ مكناولأو

 ف



 « امهؤاوجأ مهنيب تقرفو « مدآ ءانبأ تعزوت دق ضرألا تناك اذإو

 مالسإلاكحي ةتباث ةوخألا ناف «شياعملا لاكشأو «ةنسلألا تنيابتو « اهلاوحأو
 ةيناسنإلا يناعملاف ضرألا تقرف اذإو بجاو فراعتلاو « نآرقلا هب ءاج امبو
 مكانقلخ نإ سانلا اأ ايؤؤ:كلذ يف ىلاعتو هناحبس لاق دقلو «عمجتو«برقت

 «م اقتأللا دنع يمركأ نإ ءاوفراعتل لئابقو ًابوعش عانلعجو ىثنأو ركذ نم

 وه ةقرفتملا بولقلا فيلأتو « ةعماجلا ةدحولا تيبثت وه فراعتلا ناو

 ةيناسنإلا ةماركلاو ةاواسملا يضتقي بير الب فراعتلا ناو اذه“ ةقالعلا ساسأ

 دقلو 9 : ىلاعت لاق اك « اناسنإ هنوك ىضتقمب ناسنإلل ىلاعت هللا اهاطعأ يتلا

 ىلع مهانلضفو تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو بلا يف مهانلمحو « مدآ ينب انمرك
 . 4 ًاليضفت خفت انقلخ نم ريثك

 ىلع مريخ ضئافب ملقإ لك لهأ ضيفي نأ بجوي يناسنإلا فراعتلا ناو
 هدنع نوكي يذلا ملقإلا دنع ام لثمب هضرأ تحش يذلا ملقإلا لهأ
 . ريخلا ضئاف

 « راعسألا يف يلاغيو « راحبلا يف يمري ال حمقلا هيف رثكي يذلا ملقإلاف

 ىلع اهب ضيفي ءاسكلا داوم هدنع نمو « حمق هدنع سيل نم ىلع هب ضيفي لب

 « ةليابتم ىلاعت هللا ضرأ يف قازرألا تناك اذإو « ةداملا هذه مدنع سيل نم

 ذئذيحو « ملقإ لك لهأ دنع عمتجتو اهتارم ىقالتت ةدحوملا ةيناسنإلا محي اهنإف
 راثآلا ضعب يف درو كلذلو « ممعلا ريخلا عبمجلل رفاوتمل ًاريخ نيابتلا نوكي
 .« اوكله اوقفتا نإف «اونيابت ام ريخي سانلا » : لاق هنأ ٍعَتِلِع ينلل ةبوسنملا

 ةداسو « لطايلا صضفخو 6 قح لا عفر يف نواعتلا بحجوي فراعتلا ناو

 «ناسنإلا ينب لك نع مظلا عفدي نأو«ناسنالا ينب نيب ةلداعلا ةاواسملاو ةليضفلا

 « هللا ضرأ نم ضرأ يأ يف فيعضلا ةدناسمل مهسفنأ ملقا لك لهأ فقي نأو
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 الولو ا : كلذ يف ىلاعتو هناحبس لاق دقلو ضرألا لهأ مظلا دسففي' ال ىتح

 .4 نيملاعلاىلع لضف وذ هللانكلو ضرألا تدسفل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد

 ملاقألا قرفت عم ةيناسنالا ةدحولا ىلع صني ذإ نآرقلا ناو - ؟

 يرطفعزنم ملقا لهأل سيلف“ ةيناسنالا ةرطفلا يف ةدحولا ىلع صني« رصانعلاو

 ةماقتسالا باسأ هبف 2« دحاو يسفنلا عوزنلا لصأ لب « رخآلا عزنم ريغ
 لب « ةفلتخم عئابط نم ائئان فالتخالا سيلف « ةدحاو فارحننالاو
 الو « ضببألا ةعببط ريغ يجتزلا ةعيبط لاقي الف « ةدحاو ةرطف نم وه
 نوكي نكلو «ةدحاو اهلصأ يف عئابطلالب«دوسألا ةعيبط ريغ رفصألا ةعيبط
 كلذلو ةدحاو يبف « ةرطفلا لصأ نم ال « هجوتلاو « هيجوتلا نم فالتخالا

 نيرذنمو نيرشم نيسنلا هللا ثعبف«ةدحاو ةمأ سانلا ناك :  ىلاعت هللا لاق

 همف فلتخا امو «هبف اوفلتخا ابف سانلا نيب كحبل ىحلاب باتكلا مهعم لزنأو
 اونمآ نيذلا هللا ىدبف « مهنيب ايغب تانيبلا مهتءاج ام دعب نم هوتوأ نيذلا الا
 . # مقتسم طارص ىلا ءاشي نم يده هللاو هنذإب قحلا نم هيف اوفلتخا ال

 « عزانملاو زئارغلا يف ةيناسنالا ةدحو ىلع لدي ميركلا صنلا اذه ناو
 يف داحتالا نإو « ةعفادلا تاوبشلاو ةحاجلا ءا وهألا ةعزانمو ةرطفلا لصأو
 .لقعلا وه ماحلا ناك ول هنأ ذإ « عزانتلاو «فالتخالا ىلإ ةلاحم ال يدؤب كلذ

 سوفنلا ضعب ىلع اهترطبسو « تاوبشلاو ءاوهألا محت امنإ « اوفلتخا ام هدحو

 يدلا رسشلاو « لقعلا هبلإ وعدي يذلا ريخلا نيب عزانتلا نم اهبف دب ال ناكف

 نيبو 2« سوفنلا لخاد يف تاعزانملا هذهلو « ةوهشلاو ىوحلا يعاد هيلا عفدي

 لصأ يف ةيسفنلا ةذحولا نأب ىرخأ ةيآ تحرص دقلو نييبنلا ثعب ناك سانلا
 سانلا ناك امو 9 : ىلاعت لاقف « ةلاح ال فالتخالا اهيلع بترتي اهنيوكت

 هيف ايف مهنيب يضقل كبر نم تقبس ةملك الولو اوفلتخاف « ةدحاو ةمأ الإ

 « فالتخالا اهيلع بترتي ةدحولا نأ ىلإ ريشي صنلا نأ اذه نم ىرنو
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 «رشلاو ريخلل ةدعتسم اهنأو عزانملا دوجو يف ةدحتم سوفنلا لكتناك اذإ هناف

 ناك ةيسفنلا ةدحولا نم ؛ رحانتلا لب عزاتلاو فالتخالا بترتي ةلاح ال هناف

 اهروجف اهمهأف 2 اهاوس امو سفنو :  ىلاعت لاق دقلو « فالتخالا

 نآرقلا حرصي اذككهو . # نيدجنلا هانيدهو © : ىلاعت لاقو « # اهاوقتو

 تائيملاو « ةيبرتلا امناو « اهتاهاحتاو اهعزانم يف ةيناسنالا سفنلا ةدحوب

 لاقي الف « تاعمتجلا نيب فالتخالا دجوت يتلا يه .تاهيجوتلاو « ةيعاتجالا

 سفن كلتو * يجنز سفن هذه لاقي الو « دبع سفن كلتو < رح سفن هذه
 ةدحاو سوفنلاف « يرضح سفن كلتو « يودب سفن هذه لاقي الو « ضيبأ

 . تاعمتجماو تائثيملا ببسب فالتخالا نوكي امنِإو

 . اسفن رخآللو « [سفن قيرفل لمحي نم ةيناسنالاو © قئاقحلا لظيو

 اهلك لايجألا دعي لب « ةدحاو ةمأ ليج لهأ دعي ال مالسإلا نإو - »م
 ةيرشبلاس فنلا نآل « مهل ةباجتسالاو « ءاسنألا ةضراعم يف دحنت « ةدحاو ةمأ

 انتذتاسأض عب ررقي ناك اك «ناسنالا نبا ناسنالاو رضاحلاو يضاملا يف ةدحاو

 . (ض) ءالجألا

 يف ىلاعت لاقف « اهلك لامجألا يف ةيسفنلا ةدحولا كلت نآرقلا ركذ دقلو
 « احلاص اولمعاو © تابيطلا نم اولك « لسرلا امأ اي 98 :( نونمؤملا ) ةروس

 « # نوقتاف بر انأو « ةدحاو ةمأ تمأ هذه نإو « ملع نولمعت امب يفا

 «انحور نم اهيف انخفنف ابجرف تنصحأ يتلاوإ :ءامسنألا ةروس يف ىلاعت لاقو

 .#نودبعاف كبر نأو«ةدحاو ةمأ كتمأ هذه نإ«نيملاعلل ةيآ اهنباو اهانلعجو

 يف ماوقألا ةدحو ىلع لدي افنآ هاتولت يذلا صنلاك مركلا صنلا اذبف

 هتارامأ ترهظ دقو < هب نيريثك نامياو « هلئالد تماق نأ قحلا نع اهدودص

 . نوماعي مهو « هبف اوشمت « ءوضلاك
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 : ةفاكلل ةيدمحملا ةلاسرلا

 دوجولا ةزجعم ميركلا نآرقلا ررق اك ةدحاو ةمأ ةيناسنالا نإ - 4

 ابيلك لابجألا لب « دحاو ليج يف ال ةتباث ةيناسنالا ةدحو ناو ىربكلا
 سانلا دالوأ سانلاف < نيدتبملا سوفن يفةدحتمو « نيفرحنملا سوفن يف ةدحتم

 دحاو ةيادهلا ىلإ ثاعبنالاو « ىدتهاو نمآ نم مهنمو «© ىوغو لض نم مهنم

 تاذب ملعلا وه ىلاعت هللاو © اضيأ لابجألا يف ةياوغلا ىلإو « اهلك لامجألا يف

 .اهتياغىلإ لصو ةلالضلا ليبس كلس نمو «ءاشي نم يده يذلا وهو « رودصلا

 قيرفل الو © سنجل الو « ملقأل ال ةفاك سانلل تناك ةيدمحلا ةلاسرلا نإو

 . اهتيادد يف ةماعو < اهتوعد ف ةماع تناك لب ©« سانلا نم

 لايجألا اهب تيطوخو « يحولا لوزن نابإ يف ًاعيمج سانلا اهب بطوخ
 « ةمايقلا موي ىلإ دلاخلا نيدلا وه دمج نيد « نيدلا موي ىلإ دمج دعب نم اهلك

 نم يحو الو « نييبنلا متاسخ وهو « ةوبنلا حرص يف ةنبل رخآ هلم دمحو
 يذلا «دلاخلا باتكلا الإ سانلل قبي مو ةلاسرلا تمتخ هبف « هدعب نم ءاسلا

 « ضرألالاوز موي ىلإ ةيقابلا ةجحلا امهو «ةيوبنلا ةنسلاو<تالاسرلا لجسم وه

 ةنسلاوباتكلا يف ريدتو مبف الإ لَم ينلا دعب نم سانلل سيلو « اهيلع نمو

 .اهتيادهبوءامهروحن لوح رودي لب امهترئاد نم جرخي نأ ريغ نم«اهملع ءانبلاو

 والم ينلا لامعأ تءاحو « ةيدمحملا ةوعدلا مومعب صوصنلا تدرو دقلو

 ءىدابملا نآل ؛ ةصاخ ال ةماع نوكت نأ ةيدمح ا ةيادحلا ةعيبط نإو « كلذب

 كرابت هللا لوقيو «ةصاخ ال ةماع ةرطفلاو « ةناسنإلا ةرطفلا يه ةيمالسإلا

 ليدبت ال اهيلع سانلا رطف يتلا هللا ةرطفإ» ةيمالسإلا قئاقحلا فصو يف ىلاعتو

 قلخ ليدبت الف # نوماعي ال سانلا رثكأ نكلو « مقلا نيدلا كلذ « هللا قلخل

 نع رصنع الو 2« سنج نع سنج الو « ملقإ نع ملقإ فالتخال ىلاعت هللا
 اهيف ليدبت الف < ابعوضوم يفو اهكح يف ةماع ىلاعت هللا تاملك لب « رصنع

 هنع جرخي الو « فلختي ال يذلا مومعلاو ©« لماكلا لومشلا اهبف لب ريمغت الو

 . هائعم دك يو « هتدعاق زيحم ماع صن نم صيصختلا دمتسا اذإ الإ صوصخب

 (؟) ةيمالسإلا ةدحولا ١



 : لئاق نم رع لاقف «ةيدمحملا ةلاسرلا مومعب ميركلا نآرقلا حرص دقلو
 ةفاك الإ كانلسرأ امو :  ىلاعت لاقو . 4 نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو
 . © اريذنو ًاريشب سانلا

 يتلا ةيدمحلا ةلاسرلا مومع ىلع ةرابعلا حيرمب نالدي نيصنلا نيذه نإو
 <« اسنج الو « املقا صخي ال ةماع اهب دم موقي نأ فلكو سانلا اهب بطوخ
 . ًارصنع الو « انول الو

 يذلااميمج ميلإ للالوسر ينإ«سانلا اهيأ اب لقإ» :هيبن ًارمآ ىلاعت لوقيو
 ميركلا نآرقلا يف ميرككلا لوسرلا فاصوأ نإو # ضرألاو تاومسلا كلم هل
 دق © سانلا اهيأ اي ل> : هتايآ كح يف لوقي ىلاعت هللاف « هتلاسر مو ىلع لدت
 يف ام هلل نإف اورفككت نإو < مل ًاريخ اونمآف ©« مبر نم ىتلاب لوسرلا مءاج
 < قحلاب ءاج لوسرلاف « # اميكح ًاميلع هللا ناكو « ضرألاو تاو.سلا
 ال هب رمألاو « لوقعلا هيف فلتخت ال يذلا متادلا تباثلا رمألا وه قحلاو
 . ًاماع الإ نوكي

 لهأ اي 8 ةيدمحملا ةوعدلاب باتكلا لهأ ةبطاخم يف ىلاعتو هناحبس لوقيو
 انءاج ام اولوقت نأ لسرلا نم ةرتف ىلع كل نيبي الوسر مكءاج دق باتكلا

 «ءاهتنا ةفاك سانلل اهنأ ركذ«ءادتبا مهبف ةوعدلا نأ ىلع برعلا ركذ اذإو

 « نيبم لالض يفل لبق نم اوناك نإو « ةكحلاو باتككلا مهماعيو < مهبكزيو
 انمهنم نيرخآو # : ةلاسرلاو ةوعدلا مومع ىلع لدي ام كلذ دعب نم لوقي مث
 . ©« مكحلا زيزعلا وهو < مهب اوقحلي

 . # اهوح نمو « ىرقلا مأ رذنتلو 8 : لاعت لوقيو
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 نم اهقبس ام ىلع ةرهاظ دمع ةلاسر نأب مركلا نآرقلا حرص دقلو - ه

 يذلا وه 9 : ىلاعت هلوق ىنعم اذهو « اهقيس ام نود ةدلاخلا اهتأو تالاسرلا

 « اديبش للاب ىفقك و « هلك نيدلا ىلع هرهظيل قتلا نيدو ىدحلا هلوسر لسرأ

 ادحس مكر مهارت مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو هللا لوسر دمج

 مهلثمكلذ « دوجسلا رثأ نم مههوجو يف مهامس ًاناوضرو هللا نم ًالضف نوغتبب

 « ظلغتساف هرزآف « هأطش جرخأ عرزك ل غثإلا يف مهلثمو « ةاروتلا يف

 اونمآ نيذلا هللا دعو « رافكلا مهب ظيغيل عارزلا بجعي هقوس ىلع ىوتساف
 .©4 اميظع ًارجأو ةرفغم مهنم تاحلاصلا اولمعو

 : ةثالث رومأ ىلع لدب ميركلا صنلا اذه ناو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص دمج ثعب نأ دعب «ىحلا نيدلا وه دمج نيد نأ : ام وأ

 «ةيدمحملا ةلاسرلا دعب تءاج يتلا روصعلا لهأ دنع ىتح الف «لسو
 ىسيعو ىسوم ةنايدنأو“ قحلا هنأل دم نيد الإ اهوغّلبي نأ دعبو
 ةلاسر 'هترئرق امف الإ اهب كسمتسي نأ دحأل امو ©« تبتنا دق

 تراك ول » : مالسلا هيلع لاق اك < ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمج

 . « ينعبتي نأ الإ هعسو ام © ًامح ىسوم

 تانايدلا ىلع لوألا رمألا ىضتقمب ةرهاظلا يه ةيدمحملا ةلاسرلا نأ : اهيناث
 لوسرلا اهب ءاج نأ دعب اهدحو يقاملا تباثلا ىتحلا امنأل 2 اهلك
 . قحلا اهدحو يه اهتامز يف يهو « ٍرِْلَِع دمج نيمآلا

 نم ةفاكلل غيبلبتلا ةنامأ اولمح نيذلا م ٍمَتِلط ينلا باحصأ نأ : اهثلاث

 نأو « مهنيب امف نومحارتم « قملا ةوعد يف ءادشأ مهف < هدعب

 نولوتي نيذلا مم كلي لوسرلا همجوتب ةيمالسإلا ةوعدلاب ةاعدلا

 «هأطش جرخأ عرزك مهديأ نيب اهنأو < برقألاف برقألل اهرشن
 دقو « دوجولا ىف تبثيو ىوقيو ظلغتسي ىتح « هرزاٌؤي هللاو

 . هقوس ىلع ىوتسا
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 ىفخت ال « ةماع هتياده نأب هبف ىلاعت هللا ركذ دق ميركلا نآرقلاو - 5
 جرخي هنأب هناحبس هفصوو « *“ نيملاعلل ىده ل١ هنأب ىلاعت هللا هفصو دقف
 جرختل كيلإ هانلزنأ باتك رلأ ه8 : ىلاعت لاقف « رونلا ىلإ تاماظلا نم سانلا

 لوقيو © 4 دبجملا زيزعلا طارص ىلإ مهير نذإب رونلا ىلإ تاماظلا نم سانلا
 .4 انيبم رون مكملا انلزنأو © بر نم ناهرب مكءاج دق سانلا اهيأ اي ف : ىلاعت

 متءاج دق سانلا اهيأ اي ف : ةيدمحلا ةيادهلا فصو يف هناحبس لوقيو
 . # نينمؤملل ةمحرو ىدهو « رودصلا يف امل ءافشو © مكبر نم ةظعوم

 صن اذهو < سانلل ناك هصئيو نآرقلا نأش ىف باطلا نأ انه ظحالبو

 يمجعأن ود يبرعب صتخي الف «سان هنأبو « ةيناسنالاب فصتي نم لكل لماش
 . سانلا نم سأن عبجلا نأ ذإ « رفصألاو دوسألا نود « ضببأ وأ رمحأب الو

 نيلاملل نوكيل هدبع ىلع ناقرفلا لزن يذلا كرابت ف : ىلاعت لوقيو
 كيرش هل نكي مو « ًادلو ذختي مو 2« ضرألاو تاومسلا كلم هليذلا «ًاريذن
 . # ًاريدقت هردقف ءيث لك ىلخو « كلملا يف

 ناببو « ةيدمحملا ةلاسرلا مومعب ميركلا نآرقلا نم حيرصتلا دن اذكهو
 الإ ناكام وبف 2« هتعلرش لجسو منع يبلا ةجح وهو ةيادهلا يف نآرقلا
 . ةفاك سانلل

 : برعلا يف ةعيرشلا تلزنو يبرع يبنلا
 « اييرع ناك ةفاكلل ةمحر ثوعمملا نإف « ةيدمحملا ةلاسرلا مومع عمو -

 لوسر نم انلسرأ امو 98 ميركلا نآرقلا اهررق يتلا ةيركلا ةدعاقلل قيبطت
 برعلا ةماعلا ةلاسرلا هذه اولّمح نيذلا نوبطاخلا ناك دقف « «هموق ناسلب الإ
 صيرح متذع ام هيلع زيزع مكسفنأ نم لوسر مءاج دقل له : ىلاعت لاق دقلو
 هيلع وه الإ هلإ ال هللا يسح لقف اولوت نإف « محر فوؤر نينمؤملاب لع

 . * مظعلا شرعلا بر وهو © تلكوت
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 وه ظ : انولث ايف ىلاعت لاق اك « نييمألا برعلا يف ثعب علم ينلا نأو

 مهماعيو « مهيكزيو هتانآ مهيلع ولتي « مهنم ًالوسر نييمآلا يف ثعب يذلا
 . © نيبم لالض يفل لبق نم اوناك نإو « ةكحلاو باتكلا

 ناك « برعلا يف ثعبو « يبرع ٍمَئِللَع ًادمح يبنلا نآل © نآرقلا ناك دقلو
 هيف انفرصو « ايبرع انآرق هانلزنأ كلذك و ف :ىلاعت لاق دقف <« اببرع نآرقلا

 # اركذ مهل ثدحي وأ < نوقتي مهلعل ديعولا نم

 هتالآا تلصف باتك « محرلا نمحرلا نم ليزنت مح له : هبف ىلاعت لاقو

 . نوعمسي ال مبف مهرثكأ ضرعأف « ًاريذنو ًاريشب * نوماعي موقل ًايبرع انآرق

 كنيبو ايب نمو « رقو انناذآ يفو هيلا نوعدت امم ةنكأ يف انبولق اولاقو

 : ميركلا نآرقلا يف ىلاعت لاقو 2© # نولماع اننإ لمعاف « باجح

 نم نوكتل كبلق ىلع نيمآلا حورلا هب لزن « نيملاعلا بر ليزنتل هنإو »
 هماعي نأ ةيآ مهل نكي مل وأ « نيلوآلا ربز يفل هنإو نيمم يبرع ناسلب نيرذنملا

 « مهيلع هأرقف « نيمجعألا ضعب ىلع هانلزن ولو « نيبم ليئارسإ ينب ءاماع
 . © نينمؤم هب اونك ام

 همبفب ال هنأو © برعلا همبفي ىل ةبيرعلاب لزن نآرقلا نأ ىلع لدي اذبف
 : اضيأ كلذ يف ىلاعت لاق دقلو . نيبم يبرع ناسلب هنأل نومجعألا
 . # نولقمت لعل ايبرع ًانآرق هانلزنأ نإ ©

 فنرأ قوف برعلا همبفي يكل ًاببرع نآرقلا لزنأ هنأ هناحبس ركذ دقل

 اولاقل ايمجعأ ًانآرق هانلعج ولو 8 : ىلاعتو هناحبس لاق دقو « يبرع ينلا

 « ءافثو ىده اونمآ نيذلل وه لق « ىبرعو يمجعأأ « هتايآ تلصف الو

 نم نوداني كئلوأ 2« ىمع مهبلع وهو « رقو مهناذآ يف نونمؤي ال نيذلاو

 . ©« ديعب ناكم

 تسيل ابنكلو « ةببرعلا ةفصلا تذخأ ةيدمحلا ةلاسرلا دجن اذكهو
 اهتياغو « يبرع اهءادتبا نأل كلذو « ةفاك سانلل يه لب برعلا ىلع ةروصقم

 لح



 نراك ايأو مهتفل تناك يأ ناسنإلا ينب حالصإل تءاج اهنأل « ةماش ةماع
 . مهسنج وأ مهنول

 ليعرلا مهنم نوكيل « برعلا ىلإ تبحتا ةوعدلا ءادتبا يف اهنكلو

 هبدن ىلاعت هللا رمأ امدنع كلذلو « ةيدمح ا ةلاسرلا ءابعأ لمحي يذلا لوألا

 : لاق نم زع هل لاق نيكرشملا نع ضرعي نأو هب رمؤي امب عدصي نأب
 . ©« نينمؤملا نم كعبتا نمل كحانج ضفخاو « نييرقألا كتريشع رذنأو

 قح 2« اهترئاد تعستا مث « ةقيض ةرئاد يف ةيعضوم تأدتبا ةوعدلاف

 مث “* نورقألا هتريشع مهو « لَم ينلا ةرسأ يف تأدتبا « برعلا تلمث

 ىرقلا مأ لوح ام ىلإ اهرون قثبناو « اشيرق تلمش ىتح « اهترئاد تعستا
 دحاج نيب ام اهعوبر يف اهوادصأ تبواحت اذإ ىتح ةيبرعلا ضرألا نم
 لسرأف « ةبيرعلا رايدلا جراخ ىلإ ثِلَع يبلا هحتا « قفاوم نمّومو <« فلاخم

 ةلاسرلا مهوغلميو مالسإلا ىلإ مهماوقأ وعدي نأ نم هونكميل كولملا ىلإ بتكلا

 لقره ىلإو « سراف يف ىرسك ىلإ لسرأف « ٌعَنِلَِع ادم ىلاعت هللا اهلمح يتلا

 نأو « مالسإلا ةياعدب نوعدي مهريغ ىلإو«رصم فس قوقملاىلإو « مورلا دالب يف
 امبِإف ىدتهاو امل باجتسا نمف <« مهماوقأ ىلإ ريستل « ةوعدلا قيرط هل اولخي

 . اهملع .لضب امنإف لض نمو « هسفنل يدته

 مهنمو < هيف نشخ نم مهنمو < ضفرلا يف اقفرتم باجأ نم مهنم نكلو
 نيعباتلا يمحي نأ متل ينلا ىلع امتح ناكف « هتبعر نم ملسأ نم لتق نم
 «مورلا ةاقالل اشيج كلذل درج دقلو «مهنيد يف اونتفي نأ نم ةيدمحللا ةلاسرلل
 . ماشلا لهأ نم مسأ نم اولتق مهنأل

 بطاخ امدنع ٍرثاِلَع ىبلا لوق نم نيبتست ماقملا اذه يف لوقلا ةصالخو

 . « ةفاك سانلا ىلإو ةصاخ ملا هللا لوسرل ينإ » : متي لاق ذإ هتريشع

 ؟



 : ةفاك سائلا ىلإ ةيدمحملا ةلاسرلا ةلمح برعلا

 لوألا غيلبتلا  نيفلملا مه اونوكي نأب برعلا ىلاعت هللا صتخا - ه
 « مهنيب اهورشنيو 2« ةفاك سانلل اهونلعي نأ ىلع « ٍمَتِلِم ينلا ةافو دعب

 نيغاطلا مهماكح نم نيقهرملا « نيمولظملا نع ملظلا عفرل قيرطلا اوقشيو
 صاصتخا مهصاصتخاو « ةفاك سانلل يه لب « ابعوضومب اوصتخي / مهنكلو
 « هوهفاش نيذلا مهو « ٍمَِلِم لوسرلا نع اوقلت مهنأل « لوألا خبلبتلا ءبع يف
 . مهيلع عقي يلبتلل بجاو لوأ ناكف « هونياعو

 «لوقعملا نم سيلو « ةفاك سانلا ىلإ ةركذ اك ةيدمحملا ةعيرشلا نأل كلذو
 «سانلا اهب هدحو رم دمج ةلاسرلا بحاص بطاخي نأ ءايشألا عئابط نم الو
 مرايد عوبر يف مهبلا بهذي « سفج لكو « ملقإ لك لهأ ىلإ بهذي ثسحب

 ءامملقإ امملقإ ةبطاق سانلا يف هدوهج رثعبي نأو ةفلتحملا مهتاغلب مهبطاخي نأو
 مهترثاكعو < هتوعد ىلع نيبلأتم هدض ًاعبمج نورفاضتي دقو « ًاسنج اسنجو
 . اهريس يف راسم يأ ىلإ جرخت الو ٠ اهدبم يف ةوعدلا ىلع نوضقي هل

 هتوفصر هيراوح نونوكي سانلا نم ددعب هتوعد ءىدتبت نأ لوقعملا امنإ
 « مهءارو نمل اهولمح ةوعدلا اوبريشأ اذإ ىتح « مهيلا ثعب نم نيب نم ةراتحلا
 نيدلا يف اوبقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف .  ىلاعت لاق اك
 . # نورذحي ميلعل « مهلا اوعجر اذإ مهموق اورذنملو

 برعلا يف مثلي دمع اهبحاص ثعب يتلا ةيدمحلا ةوعدلا تناك كلذل
 َ رثاد قيضأ يف تأدتباو « ءابتنا ٍهَنِلَع ينلا رمأب ةاعدلا اهب راسو « ءادتبا
 مهنا ةوقب مهل « يلق اوناك نإو « مهنيد يف ءادشألا نونمؤملا ناك ىتح

 نولمحتدو « نيدناعملا نورباصيو « ابيليبس يف داهجلاو ةوعدلا ىلع نوربصي
 ةرثكبارقيرط ذخأت ال تاوعدلاو «نيرصقم الو نيناو ريغ « ابليبس يف ىذألا
 . مهقالخأ ةوقو مهصالخإو ؛ « ةاعدلا ناميإ ةوقب نكلو « ابعابتأ

 فو



 عوملا ابتلمح ىتح « قيرطلا يف ريست كلذ دعب نم ةوعدلا تلاز امو

 . مالي دمج لاق ا « ىلوألا ةمدصلا يف نوكي [مئاد ربصلا نكلو « ةرئاكنلا

 رصمو“ ماشلاو «مهءارو امو سرفلا ىلإ برعلا ضرأ ةوعدلا تزواحت دقلو

 مهرطأت نيملاظلا هوجو يف فقت يتلا ةوقلاو «ةيادهلاو رونلا ةلماح اهءارو امو

 قراشم يف ةفاكلا ىلإ تلصوو ةيدمحملا ةلاسرلا تّمع مث « ارذطأ قحلا ىلإ

 لبتف © ثيغلاك ماعلا ىلع لدعلاو قحلا ءىدابمب تضافأو « اهيراغمو ضرألا

 . اهيدجو سوفنلا بصخ باصأو « لهن نم هنم

 : هتلاسر لعجي ثيح ملعأ هللا

 رونلا قرشم مهضرأ يف نوكي ىرأب برعلا ىلاعت هللا صتخا اذال - و

 هللا راشخا اذهنا : كلذ نع ةباجإلا يف لوقنو ؟ةقيلخلا ةفاك ىلإ ثعبنا يذلا

 ا ىلاعت هللا رايتخا للعن نأ انل ناك امو « ريبخل ماعلا ىلاعت

 تاقثلا لاق دقف « ىلوألاةوبنلل ادم تناك برعلا ضرأ نا ءادتبا لوقنو

 0 وهو « ادن اقيدص ناك دقو ؛ مالسلا هيلع سيردإ ؛ نا نيخرآملا نم

 .٠ . ةيبرعلا دالبلا يف نفد هنأ ربرج نبا حجربو « ةيبرعلا دالبلاب تناك هقوعد

 دالملا يف مهتوعد اوثبو «ًابرع اوناك كئلوأ لك « بيعشو «حلاصو «دوهو

 يف يّبر دق ناك اذإف« ةيبرعضرأ يف الإ ثعبي مل مالسلا هيلع ىمومو «ةيبرعلا

 ليئارس | ينب هب ىلاعت للاذقنتس ذقنتسا انو اهيف الإهتاءاك قلتي لو «نيدمضرأ يف الإ

 .٠ ةيبرعلا يضارألا فراشم ثيح «ءانيس يف مهاوأم ناك
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 دالبلا يف ابطبهم ناك دق « كلم دمح ابلمح يتلا ةفاكلا ةلاسر تناك اذإو

 اعدب نكي م كلذ نإف « ىلاعت هللا دنع ابمركأو مهرايد طسوأ يفو « ةببرعلا

 مرح اهب يتلا ةكم يف ناك هتوعد طببم نأ اصوصخو « ةمهإلا تالاسرلا نيب

 برعلا يبأو مهاربا « ءابنألا بأ ءانب يهو « مالسإلاو ةيلهاجلا يف نمآلا هللا

 . ناندع دلو نم

 اهيفو رابتعالا ىلإ وعدت يتلانيسسنلا رثآ اهببف برعلا ضرأ نإ لوقن كلذل

 نيذلا تويبنلا اهب ثعب يتلا ةيهلإلا تالاسرلا ضرأ اهنأل تالثملا اهمفو ربعلا
 . نيرذنمو نيرشم ىلاعت هللا ىلا اوعد

 ميلمجم ام <« مهسوفن ةعيبط يفو © مهضرأ ةعيبط يف برعلا ناو - ٠

 . ةلماشلا ةماعلا ائدابمب ةيدمحلا ةلاسرلا ءبع لم سادلا حلصأ

 ةيدمحلا ةوعدلا نابإ تناك اك وأ رطيسم وأ كحتمل اهيف عمطم ال مهضرأف

 سفنلاب قلعتت ال انإف « بويع مهيف تناك اذإو « يوق اهيلع بلغي ل يهو

 يف اوفرعو 2« ةيمأ ةمأ تناك ذإ « ةئنيقلتلا ةفرعملاب قلعتت امنإَو « ةيبرعلا

 . ريبعتلا كلذي مبنع مركلا نآرقلا ربع دقو « نيبمألا مساب خيراتلا يف

 نودسفي نيذلا كولملانم ةاغطلا كح اهضرفي يتلا ةلذلا مبسوفن ىلع رجت و

 نإ 8# : سيقلب نع ةياكح ىلاعت لاق اي ةلذأ اهلهأ ةزعأ نولمحيو <« سوفنلا

 .© نولعفي كلذك و«ةلذأ اهلهأ ةزعأ اولعجو اهودسفأ ةيرق اولخد اذإ كولملا

 تلم يتلا يه كولملا ملضظب اوسرمتي م نيذلا كئلوأ سوفن تناك دقلو

 نيبوسانلا ىلإ لقني نأ نكمي الو « ةعاجشلاو ةيرحلا ضرأ يهو ةزعلا ةلاسر

 مهضرأدئادش اولمحت نيذلاو كولملا لذ اوبأ نيذلا الإ مادقإلاو ةماركلاو ةزعلا

 . ايف ةامحلا ةوسقو

 نيذلا رارحألا الإ حلاصلا لمعلاو ةيناسنإلا ةماركلا نيد لقني ال هنأو

 برعلا يف الإ كلذ سيلو ابعفد يف سوفنلا لذبب نوضربو « ةيندلا نوبأي

 . برعلا ضرأو

 هه



 الإ قحلا ىلإ هتوعدبةاعدمهرايد نم اوجرخو مالسإلاب اوقلطنا نا ام كلذلو

 الو «ةاناوم ريغنم قحلا ىلإ نود. اوناكف ةلادعلاو ةيرحلاو رونلا قيرط اوقشس
 اولمحت مهنأل « ءاخرلاو ةعدلا ىلإ ةدشلا نوكرتي الو <« سأب وأ ةدش نم رارف
 . اهرورح يف اوساعو « ءارحصلا مالآ

 « برعلا ضرأ ريغ يف ةلماشلا ةماعلا ةوبنلا نوككت نأ انروصت ول ىرتو
 مهسوفن نوثيديو“«رصبقلا مل ةماعلا نماطتي ثيح ةرصايقلا ضرأ يف نوكتأ
 ىوهلا الإ مهيف محي ال ثيحو « مهتنيط ريغ ةنيط نم هوبسحي تح «راغصلاب
 ءىدايم نع جورخلاو « ماكحلا ىوهل سوفنلا ىلع ةمئاجلا ةيرصنعلا ثيحو
 . ةيئاسنالا ةاواسملا

 ةمبصعلاه بف ىحمت نيد ىلإ ةفاكلا ةوعدلةحلاص نامورلا ضرأ نكت مل اذإو
 يه سراف ضرأ نوكتفأ « ةيموقلاو نوللاو سنجلل بصعتلاو ةيرصنعلاو
 فارشالاة دايس مهتعزوتو« بعشلا ىلع ةلذلا ىرسك ضرف ثيح «ةودنلا ضرأ
 يللا ناوملاو لذلا نم بعشنلا لقتناو « كلملا ةطلس تنهو وأ تليازت اذإ

 . ابلظ يف سانلا ناوهو « ةيطارقتسرالا لذ ىل

 ناك امو + اوناكتساو اوناهر اوفعضو < مهسوفن تنال دق نيلاحلا يف مهو
 يتلا ةيناسنإلا ةماركلاو ةزعلا ىلإ ةوعدلا لمحي يذلا وه هتلذ يف بعشلا اذه
 ربلا يف مها_لمحو « مدآ ينب انمرك دقلو © : ىلاعت هلوق يف مالسإلا اهررق
 . # اليضفت انقلخ نمم ريثك ىلع مانلضفو تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو

 مظلا تامأ نم ةمارككلاو ةزعلاو قحلا ىلإ ةوعدلا ءبع لمح نأ نكمي ال
 « نودلا ةابحلاب اوضرو ؛ مكاحلل قلطملا عوضخلا اوفلأو مهتوئخن مكحتلاو
 ةماركلا ىلإ الو « ءازعألا الإ ةزعلا ىلإ وعدي ال هنإف « نوهملا لزنملاو
 . ءامركلا الإ

 نضأ



 ىلإ وعدت يتلا يه ةنعارفلا ضرأ نوكت نأ دحأ روصتي لهو - ١

 امو . ًارارحأ مهتابمأ مهتدلو لق سانلا نأ ناميو « ةنعارفلا مح طاقسإ

 اواقتنا «اداسفو ًاوتعو انايغط هنع لقي ال مح ىلإ الإ ةنعارفلا كح نم اولقتنا
 « ناوهلاو لذلا يف نوعراسي مهف « نامورلا م ىلإ مث « نانويلا مح ىلإ

 ىقعمهسوُؤ رنوضفنيو بناح ىلإ بناج نمو عاطق ىلإ عاطق نم هيف نولقتنيو

 مكبر انأ : نوعرف مهل لاق ةماركلاو ةزعلا حور مهبف ثبي نأ لواحي نم

 يتحت نم يرحت رامنألا هذهو «رصم كلم يل سيلأ مهل لاقو « هوقدصف ىلعألا

 . هلإلا تنأ اولاقف « يريغ هلإ نم مل سيلأ مه لاقو « هوبذكي ملف

 هالمو نوعرف اعد ألو ٠ رصم ضرأ ريغ يف ثعب مالسلا هيلع ىموم نإ

 دق اوناكو « مهب ًايجان دوهبلاب جرخو ليلق الإ هعم نمآ ام ىحلا لوخد ىلإ

 . مهدنع ةمهلا تتامو « مهسوفن تناهو ؛ نوعرف ضرأ يف لذلاب اوسرمت

 ام ىلإ انبحتاو « اهبرغو اهلامشو ةببرعلا ةريزجلا قرش انزواحجت ولو - ١٠١

 روصتن نأ نكمي ال اننإف دنهلا يف ةمهاربلا ثيحو «ناسارخ ثمح كلذ ءارو

 نم مالسالا اهب ىتأ يتلا ءىدامملا اببف عرعرت نأل ةهلاص دنهلا نوكت نأ (ضيأ
 طشلانانسأك ةيساوس اونوكي نأو « مهنيب تاقبطلا وحمو سانلا نيب ةاواسم

 تناك ةيمهربلا ةنايدلا نإف « كلم دمع كلذ ىلإ اعد اكو « مالسإلا ررق اك

 هلالا سأر نم اوقلخ مهنأ نومعزيو ةمهاربلا ءاماعلا ةقبط « تاقبط سانلا لعجت
 عارزلا ةقبطو « هيدعاس نم اوةلخ مهنأ نومعزبو « دنجلا ةقطو ع !امهارب

 اوقلخمهنأ نومعزيو «مدخلا ةقبطو « هيقاس نم اوقلخ مهنأ نومعزيو راجتلاو

 . ءيش لك مهسمل سجني نيذلا سانلا ساجنأ كلذ ءاروو همدق نم

 ًانيد اهيسح هنأل ؛ هسفن يف تلغلغتو « ةيقبطلا كلت بعشلا ىضتوا دقو

 نيذلا مه ءالؤه نأ روصتي ناك ل بف ةعاطلا ةبجاو رماوأو عامتالا بجاو

 هللا مامأ ءاوس عبجلا نأو « يعاتجالا لدعلاو ؛ ةاواسملا ءىدابم ىلإ نوعدب

 انفي



 دقو“«ءاوس اهمامأ سانلاو « ىلاعت هللا ابعرش يتلا مظنلاو نيناوقلا مامأو ىلاعت
 هيلعف ءاسأ نمف « ةدحاو مهل نوناقلا ةلماعم نكلو « مهنيب ايف سانلا لضافتي
 دببعلل مالظب كبر امو « هسفنلف نسحأ نمو « هتءاصإ

 : ةفاكلا ىلإ ةلاسرلا يقلتل سانلا حلصأ برعلا

 و « اهلك سانجألا ىلإ ةلاسرلا ممعت ن نوعبطتسي نيذلا مث برعلا
 معت 7 نكمي ال ٍهَتِلِم دمج ةلاسر ةماعلا ةلاسرلا نأل ضرألا ىتش يف ملاقألا
 خيلبتلا ةعبت لمحي نأ دب الف « هشاع يذلا ريصقلا لجألا يف ضرألا عاقب لك
 ةدعترفاوت دقو « نومحارتم ءايوقأ نكل اظالغ اوسيلو «دادش موق هدعب نم
 نأ  اهلوأ : ةماعلا ةلاسرلاب خيلبتلا ءبع لمحتل نيراتحلا مهتلعجف رصانع
 ًاعبط ةيرحلا تناك لب « نركذ اك ةيغاط وأ « كلمل اولذي مو اوعنخي مل برعلا

 مهٌوارحصو مهريغ يف تناك يتلا ماكحلل ةعاطلادملاقت مهيف نوككتت ملو « 5

 ةوقو صلاخ يقن ريم عم « دئادشلا لمحتو « داجلاو سفنلا ةوق مهتدوع

 ةردق ابعم نوكي ال ةواخر سفنلا يف دلوت ابفرتو تاراضحلا ناو « ةميكش

 . دئادشلا ىلع ربصلاو لمحتلا ىلع

 « اةريشأ ايك رمعتسمل اهيف حمطم ال كاذ نإبإ ةيبرعلا ضرألا نأ  اهيناثو
 ضرألا تناكف « برعلا عيمج هترطبس قرغتست 3 نأ رطيسم عبطتسي الو

 ةيرخلا ءىدامل رخآ انصح ةيبرعلا سفنلا تناكو « ةازفلا عنمي انصح ةيبرعلا

 فارعشالا نايغطي الو « ةيككلملا لذب سوفنلا نكرت ملو « لدعلاو ةاواسملاو

 تعاطتسا ام « مهابقاصت اتناك نيتللا نيتلودلا عم برعلا لاح كلذ ربتعاو

 امهاطلس زواحت امو ةيبرعلا ضرألا لخاد يف لغلغتت نأ نيتلودلا نم ةدحاو

 .لامثلا يف ناسغو <« بونجلا يف « نارجنك ةببرعلا فارطألا ضعب ىلع ًاذوفن

 مهضرأ مهبف اهتعبط قلخ ةوقو ةميكش ةوق مهيف برعلا نأ  اهثلاثو

 دجوو «هجوألا دجو اذإ رومألل تأت نسحو «دوجلاو ةحامسلاب يبرعلا زاتماو
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 مامإلال وق يبرعلا فصو يف ةملك غلبأ نإو ”فنأ يبرعلا نإف « مكحلا دئاقلا
 هدئاق معيلف فنأ لمج لثم برعلا لثم » : لوقي ذإ هنع هللا يضر رم
 « هدوقي نبأ

 سقتءافصو « مستست الو « مواقت سفنلا يف ةوق ينرملا يف عمتجا كابو
 مهمالسإ يف اهيلع اوظفاح اى « مهتيلهاج يف اهب اوظفتحا « كرادم ةوقو
 يذل لسلا مايقلا يف مهقدصو « لوقلا يف قدصلاو « سفنلا قدص عم كلذو

 . هيلإ نوبحوب

 نوعبتي لب « ةلذ يف اوشيعي نأ نوقيطي ال « ةفنأ يوذ كلذ عم اوناكو
 تبذبف « تلم دمج ةلاسر تءاج دقلو « نيربج ريغ نيراتخم دشرو ةياده يف

 . تاماظلا طسو يف رونلا قيرط اهب اوقشو « مهاياجس تدبو مهسوفن

 برعلاو « نيلملج نيرمأ 6 اهازغم ف لمحت ةيمالسالا ةوعدلا "نأ 1١4

 . (هلمح ةيدمحملا ةلاسرلا رصع يف ماوقألا حلصأ

 دحأدحاو ىلاعت هللا نأو «دمحوتلا ةديقع يهو ةيمالسالا ةديقعلا : املوأ
 . ريصبلا عيمسلا وهو < ءيش هلثنك سيل دم درف

 ةزعلاو «ةاواسملاو لدعلا ءىدابم ىلع موقت يتلا ةيمالسإلا ةعيرشلا : اهيناث
 حلصأ نأ ىلإ انلوق نم ىضم اهف نرشأ دقو « ةيناسنإلا ةمارككلاو « ةيرحلاو
 ةاواسملاو ةماركلاو ةزعلاو ةيرحلا ءىدابم يقلتل ةيدمحلا ا ل ف
 نرأ يبرعلا بلطم ىضتقا لب .« ةاغطلل ةعاطلا لذ ب ةهرب مل ن نيذلا برعلا م
 ريتسدو « رحلا لبقتس نأ يف هتذل « هبرس يف انمآ هئامخ يف ًارح شيعب

 . اهريفاذح انندلا هدنعف هموي توق هدنع ماد امو « حيرلاو لظلاب

 شبعلا يف ةواخر نم تاراضحلا لهأ تاداعل عضخ دق يبرعلا ن كيلو

 ةيريضح تاداعو ديلاقت مهدنع نكي مو سفنلاو مسجلا يف ةواخر مهتثروأ
 « بواقلا ىلع !مهترطيسو « سوفنلا يف اهلغلغتو ةوعدلا نيب ةزجاحم فقت

 انما



 طخت نآل ةحلاص ءاضيبلا ةحفصلاك يبف « اهيلإ برقأ وأ ةرطفلا ىلع مهسوفنف
 يودبلا لثمو « اهبيورض لككب ةيرلاو ةاواسااو لدعلا طوطخ اببف

 اهادحإ نيتحفص لثمك © مه. هبشتي نم وأ ةاغطلاو كولملاب موكحلا يرضحلاو
 وحم ريغ نم ةيوامسلا ةعيرشلا طوطخ اهبف طخت نيرظانلا رست ءاضيب ةللاخ

 موسرلاب ةءوام ةحفص ىرخألاو « مسرب ام لكل ةبقتم يهو « ًالوأ ةلازإو
 ٠ ةريغم ىقبت امهدعبو « ةلازإو وحم دعب الإ يقنلا ديدجلا اهمف مسري ال ةفلتخلا

 نم هل ناك امو « قمحسلا يضاملا هاقبأ ام اهنم وحميو « نامزلا اهبلقصي ىتح
 . قلع رثأ

 ةيسرافلا وأ ةينامورلا ةحفصلا لثم هذهو « ةيبرعلا ةحفصلا لثم كلت

 اهنأ تركذ دقو « ةدبقعلا وهو « لوألا ءزجلا نإو ةتاسارخلا وأ ةيرصملا وأ

 فنرإ لوقتو « هناحبس هب ناميإلاو ىلاعتو هناحبس هللا ةمنادحو : ةينادحولا
 ديحوتلا ةوعد لحل ةبطاق سانلا حلصأ اوناك ةيدمحملا ةثعبلا رصع يف برعلا

 ىلع اونك نامورلاف « سوفنلا معي ناك كرشلا نأل « هتافصو ىلاعت هللا تاذل
 نأ لبق اهوهوش مهضرأ ةينارصنلا تلخد املو « ليثاتلا ةدابع نم ةبرقم
 الإ هللا اوفرعي مو ٠ ىراصنلا معز يف سدقملا ثولاثلا اودبعف اهيف اولخدي

 نم اهءارو نمو رصم لهأ كلذ يف مهلثمو ©« سدقلا حور اهعمو « دلو هلو

 . ةيقيرفا برغ
 . ةلعتشملا رانلا يف دوبعملا نأ نوروصتيو « رانلا نودبعي اوناك سرفلاو

 نأ ىلإ اهرمأ لآ يتلا ةيمهربلا ةنايدلا ضرألا قراشم يف مُارو نم ناكو

 نأ نم انركذ ام عم كلذو « امهارب دولوم هنأ ىلع « ونشرك دبعت تناك
 . هنع لصفني ال نيدلا نم ءزج اهنأ ىلع مهداقتعا يف ةلغلغتم ةيقبطلا

 ةاواسملا أدبم ىلإ تصلخو ءاهتقرافو « ةيمهربلا نم تثعبنا ىتلا ةيذوملاو

 نكلو «هبلطتتو ةرطفلا هاضاقتت امل عناملا دهزلا ىلع تماقو ةيقبطلا ترجهو
 ناك اك « هلإلا نبا هنأ ىلع اهبف دبعي اذوب راض دقف « ةمنثو ىلإ اهرمأ ل5

 . وتشركل ةبسنلاب رمألا



 دئاقعلاف«دملاقت اهيفو ةراضح اهل دالب يف تناك تانايدلا هذه نأ ظحاليو
 « اهب ةءوامم بواقلاو « اهئازجأ يف ةلغلغتم سوفنلا يف ةقيمح ةئباث ةخسار اهمف
 جانحتو « اهتقرغتساو سفنلا يف تبشأت اهنإ لب « رسيب اهريبغتل ليبس ال
 ىلإ جاتحتف « اهتتّبث دق نامزلا نأل « دتمي دق نامز ىلإ اهنم اهجارخإل
 . اهتلازإل نامز

 اهريغنم دمحوتلا ةوعدل ةباجتسالاىلإ برقأ تناك ةييرعلا سفنلاو ٠6
 ىلإ برقأ اوناك « نيمنثو اوناك نإو برعلا نأل كلذو « مهانركذ نيذلا نم
 . مهريغو ةمهاربلاو « نييرصملاو نامورلاو سرفلا نم دمحوتلا

 ديلاقتوتاداع مهل نككي مل امك « ةرقتسم ةتباث ةديقع مهل نكي مل منأ ذإ
 لب « نآرقلا اهب ءاج ىتلا ةيعاتجالا مظنلاو ةيرحلل عستت ال محلا مظن يف
 يفىراصنلا دئاقمك « مهسوفن قامعأ يف ةفلغتم ريغ ناثوألا يف مهدئاقع تناك

 ءاشغلا ناك لب « اذوب يف نييذوبلا دئاقعو « ونشركو « امهارب يف ةمهاربلا
 «سوفنلا ىصالم ريغو“ قيفص ريغ هاو مهسوفن يف داقتعالا ةحفص يشغي يذلا

 هنأو « هدحو ءيش لك قلاخ ىلاعت هللا نأب نونمؤي مهنأ قوف كلذو
 نوؤجلي ال رمأ مهبزح اذإ اوناكو «نيتملا ةوقلا وذ قازرلا هنأو «راتخلا لعافلا
 سم اذإو ل ىلاعت هللا لاق اك « هريغ نوعدي ال ضرم مهسم اذإو « هيلا الإ
 مل نأك رم «ءرض هنع انفشك اماف اًئاق وأ ًادعاق وأ همنجل اناعد رضلا ناسنإلا
 : ىلاعت لوقيو «#* نولمعي اوناك ام نيفرسملل نيز كلذك «هسم رض ىلإ انعدي
 مهب نيرجو « كلفلا يف متنك اذإ ىتح « رحبلاو بلا يف مريسي يذلا وه ل
 ناكم لك نم جوملا مءاجو ©« فصاع حير اهتءاج « اهب اوحرفو ةبيط حيرب
 ننوكنل هذه نم انةيجنأ نئل نيدلا هل نيصلخم هللا اوعد مهب طيحأ مهنأ اونظو
 سانلا اهيأ اي حلا ريغب ضرألا يف نوغبي مث اذإ “ مهاجنأ اماف « نيركاشلا نم

 ضن



 متنك اب مكبننف © مجرم انبلا مث ٠ ايندلا ةابحلا عاتم « كسفنأ ىلع عشب امن

 . © نوادعت

 نم لق 9 : نيكرشملا برعلا ةبطاخمب هببن ًارمآ ىلاعتو هناحمس لوقيو

 يحلا جرخي نمو « راصبألاو عمسلا كلم نم مأ <« ض ضرألاو ءامسلا نم يقزري

 لقف « للا نولؤقسف رمألا ربدي نمو < يحلا نم تسملا جرخيو « تمملا نم

 «نوفرصت ىنأف لالضلا الإ ىحلا دعب اذامف «قحلا مير هللا كلذف «نوقتت الفأ

 نم له لق « نونمؤي ال مهنأ اوقسف نيذلا ىلع كبر ةملك تقح كلذك

 ىنأف < هديعي مث قلخلا أدبي هللا لق « هديعي مث قلخلا ادبي نم تاكرش

 قحلل يده هللا لق « قحلا ىلإ يده نم مكئاكرش نم له لق <« نوكفؤت

 ملا 2 ىده نأ "الإ يده ال نّمأ متي نأ قحأ قحلا ىلإ يده نفأ

 « ائيش قحلا نم ينغي ال نظلا نإ ًانظ الا مرثكأ عبتي امو <« نوكحت فيك

 اونك برعلا نأ ىلع لدت تاعركلا تايآلا هذه نإو # نولعفي امب ملع للا نإ

 يجنملا وهو « ريدملا وهو « ضرألاو تاومسلا قلاخ ىلاعت للا نأب نونئمؤي

 دحأ ال هنأو « نيتملا ةوقلا وذ قازرلا هنأو  ةكلبتلا ىلإ سفنلا ةفراشم دنع

 < ملعلا مكحلا هللا لعفي ام لمفي نأ هتردق يف ناثوألا مهو © مهئاكرش نم

 . ثراوك نم مهااتنب امو « مدئادش يف هدحو دبلا نورتي هنأ

 الو 2« سوفنلا ة حفص بيصت ناثوألا يف مهدئاقع نأ ىلع ًاضيأ لديو

 الإ مرثكأ عبتي امو 8 : مهنع ىلاعت هللا لاق كلذلو « اهقامعأ ىف لغلغتت

 . © ًائيش قحلا نم ينغي ال نظلا نإ « ًانظ

 نيوكتلا ةدحو يهو « ةثالث رصانع نمضتت اهلك يف ةينادحولا ةدمقعو

 يف هلثامي الف تاذلا ةدحوو ؛ ءيش لكل ريدملا قلاخلا هدحو هللاف « قلخلاو

 ثلاثلا رصنعلاو « « ريصيلا عبمسلا وهو ءيش هلثك سيل » دحأ هتافصو هتاذ

 . ىلاعتو هناحبس هاوس ديعي الأ ةيتادحولا نم

 را



 هدحو هللا ةدارإل نونعذي مهف ©« برعلا دنع ناتباث نالوألا نارصنعلاو

 . ةيركلا هتاذ هباشي ءيش ال هنأ نوماعيو نيوكتلاو قلخلا يف

 نوك رشي تافصلاو تاذلاو نيوكتلاو قلخلا ةينادحوب مهرارقإ عم نككلو

 ضرألاو تاومسلا قلخ نم مهتلأس نئلو  ناثوألا ىلاعت هللا عم ةدابعلا يف

 هللا ىلإ ةوبرقمل الإ مهدبعت ام © : كلذ عم نولوقي مهنكلو # هللا نلوقمل

 . # ىفلز

 نوفرعي اوناك مهرصاعم نم مهريغ نود برعلا نأ ررقن كلذ ىلعو - ١١

 هتاذ نأو « ديري الل لاعفلا 2« ىلاخلا ههحو هنأ نوفرعيو « هناحمس هللا

 نأ نع ةهزنم ةلعلا تاذلا تافص نأو ثداوحلا ةبءاشم نع ةهزنم ةعركلا

 كلذ ناف ةينثولا ىلإ نيفرحنم اوناك اذإو « ءاششألا وأ سانلا تافصك نوكت

 . ةدابعلا يف

 لبسأ كلذ ناف « هريغ ةدابع نالطب هللا فرعي نمل تبثت نأ لبسلا نمو

 جاتحي ال لوألا نآل . هب ناميالا ىلع ىلاعت هللا فرعي ال نم لمح نم بير الب

 عيمسلا ريدملا قلاخلا هللا عم ناثوألا ةدابع نالطب يهو ةدحاو ةوطخ ىلإ الإ

 . رضي الو عفني ال رجحلا نآل سحلا هديؤي اذه نأو « ريصيلا

 هفرعت نرأ - امههادحإ : نيتوطخ يف ريسلا ىلإ جاتحي هناف « رخآلا امأ

 دحاول سيلو « رانلا الو مجنلا الو سمشلا ال « قلاخلا هدحو هنأو ىلاعت هللا

 ظعاولا ىلع البس كلذ. سيلو « نيوكتلاو قلخلا ىلع ةردق ءاشألا هذه نم

 تاسثإ ةيناثلا ةوطخلاو ةبوعص دشأ ةدحاجلا لوقعلا ىلإ هلوخدو « دشرملا

 نولوقي نيذلا نأ انه ررقتو « ىلوالا ةبوعص يف تسيلو « دوبعملا ةينادحو

 « ىلاعت هللا تاذ نوفرعي ال « ًادلو هلل نإ نولوقي وأ « ةثالث ثلاث للا نإ

 ىلاعتهللاب فيرعتلا ىلإ ًالوأ جاتحي ىلاعت هللا ةمنادحو ىلإ دشرملا مهعنقي يكلو

 ةينادحولا تبثي مث « ةودبلا يفن ىلإ ابناث جاتحيو « ةوطخ كلتو « هتافصو

 (*) ةيمالسالا ةدحولا نارا



 هب مهتلصو دقو « مهاربا ةنايد ةيفينحلا نم ةيقب مهيف تناك برعلا نإو
 دق انمأو سانلل ةباثم ناك يذلا مارحلا تببلا ناف « جحلا كسانمو ةمعكلا
 ةعيرسشش نم ساسأ ىلع جحلا كسانم تماقو « ليعامسا هنباو ميهاربا هاني
 نوموقي اوناك دقلو رارمتسالا نم عون اهل كلذب تناكف « مالسلا هيلع مهاربا
 اوبراقيل « هظافلأ ضعب يف فيرحت ىلع مهاربا ةعيرش يفضرف اك « مارحالاب
 نم مهارتعا امو « مالسلا هيلع مهاربا نع رثأ ام نيب ليلقلا فيرحتلا اذهب
 . كرشلا ىلإ مهب هجوت داقتعالا ىف فارحمنلا

 عضو تيب لوأ وه يذلا دسملا كلذب تطاحأ دق مانصألا تناك اذإو
 . © اكرابم ةكببيذلل سانلل عضو تيب لوأ نإ 9 ىلاعت هللا لاق اك سانلا
 « مالسلا هيلع :مهاربا نيبو مهنيب ةيسفنلا ةقالعلا عطقت م مانصألا هذه ناف
 . اهب ةمدقتسملا ةداجلا نع اوداحو مهراكفأو مهل وقع اهب تفرحملا نإو

 قاحسإوبأ و“ برعلا هب زتعد يدلا ليعامسا وبأ وه ءاسنالا وبأ مهاربا نإو

 « ةزع مهل ًادجوم يبسنلا لاصتالا ناكف « ءامدنألا نم هتيرذ نم ءاج نمو
 ةصلاخلا دمخوتلا ةديقع تناك دقو « هتديقعب دح ىلإ رثأتلابمهسوفن يف ًايقلمو
 م امس وه مهاربا ميبأ ةلم 88 ىلاعت لاقف « كلذب نآرقلا مهركذ دقو « هتلم
 ءادهش اونوكتو «© يبلع ًاديهش لوسرلا نوكيل اذه يفو لبق نم نيماسملا
 . # سانلا ىلع

 « ثداوحلا ةهباشم نع هزنملا قلاخلاب فارتعالا دوجوب برعلا نإ ًاريخأو
 عطاق معو مزاج داقتعا ريغ نع < مهيف ةينثولا دوجو عم هتفرعمب مهدارفنابو
 برعلانإ « اهقامعأ ىلإ لصي لو « سوفنلا قرغتسي مل « نظو مهو هنأ ىلع لب
 يه يتلا ديحوتلا ةديقع مهفل سانلا برقأ اوناك « اهيلع اوناك يتلا لاخلا هذهب
 ءىدابم لكل مدادعتسا عم كلذو ءاهريغب ناميإ الف « ناميإلل ىلوألا ةماعدلا
 يحولا طبهو « برعلا ضرأ يف مالسإلا رون قثبنا اذإ ةبارغ الف « مالسالا
 . هتلاسر لمحي ثيح ملعأ هللا « مهينارهظ نيب
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 مالسالاة ل تيحولا زيك ْ]

 ٠ - ضرألا عاقب لك يف ناسنالا نيد ناك دمه نيد نأ انيب ديهمتلا يف «
 «هئدابمل ةيلباق سانلا رثكأ اوناك مهنآل مالسالا رون مهيف ثعبنا دق برعلا نأو

 عنِ دمج دعب غبلبتلا ءابعأ لحل مبحلصأو .

 نوكت نأ دب الف «قِلَِع دمج نيسنلا متاخ وه ةيهلالا ةلاسرلا بحاص نأو
 ةفاك سانلا هباطخ نوكي نأو « ةيمالسالا ةدحولا ىنعم ةنمضتم هتوعد
 برعلا ةوعدلا ىقلت نم لوأو «برعلا هموق ناسلب ناك نإو مدحو برعلل ال

 هتريشعل هباطخ يف مالسلا هيلع لاق ام اهب نيبطاحملا لوأ اوناكو « مهسفنأ
 . « ةفاك سانلا ىلإو؟ةصاخ مكملإ هللا لوسرل ينإ » نيبرقألا

 متنع ام هيلع زيزع مسفنأ نم لوسر مكءاج دقل © : ىلاعت هلوق أرقنلو

 «معيوصخم ميركلا صنلا دجتل كناوك# محر فوؤؤر نينمؤملاب مملع صيرح

 « افرش مثالعأو مهطسوأو مهسفنأ نم قلع مركلا لوسرلا نأب برعلا صخي

 صيرح هنأو « مهتينثو ىلع رارمتسالاب اولضي نأ هيلع زعي مالسلا هيلع هنأو
 لمأ مهنأب نيعمجأ نينمؤملا معيو ةيلهاجلا تبج مهنع عفريو « اونمؤي نأ ىلع

 رمحأ الو «دوسأ الو «ضيبأ الو « يبرعو يمجع نيب قرف ال « هتفأرو هلمح ر

 ةفأرلاو ةمحرلاف « نايإلا فصو مهيلع قبطني عيجلا نأل « رفصأ الو

 . نمؤم لكب



 برعلا نم ال« ةفلتخم سانجأ نم اوناك تلم ينلا ةوعد اوباجأ نم لوأ نإو
 ثا يضر دوعسم نبا نع هنع هللا يضر لينح نب دمحأ مامإلا ىور « مهدحو

 ةحيدخو هرم هللا لوسر:ةعبس مالسالا رهظأ نم لوأ » : لاق هنأ هنع ىلاعت

 ««دوسألا نب دادقملاو « بمبصو « ةيمس همأو < راّمعو « رككب وبأو « لالبو
 نم لوأ نايف يه امنإ « امالسإ سانلا لوأ نابب يندمحأمامإلا ةياور تسيلو

 « مهاذأل ارباصم شيرق مامأ ةربج هنلعأو مالسإلا ربظأ

 «ءاسنلاولاجرلا مهيفف «ةفلتخم ةيناسنا رصانع نولثمي كئلوأ نأ ظحاليو
 «قرلا مهيلع ىلاعت هللا بتك نمو «رارحألا مهيفو «ءافعضلاو فارشألا مهيفو

 يشحلا لالب مهيف « رفصألا ينب نم يمورلاو ؛ دوسألا يشحلاو يبرعلا مهيفو
 « . مورلا قباس بيبص ه : تلم دمج هيف لاق يذلا يمورلا ببيهبص مهيفو

 هموق يف ثعب ين لك » : لاق هنأ ٍوْنِلي ينلا نع راثآلا ضعب يف دروو

 فثتهرإو ؛ ةشحلا راع لوأ ًالالب نإو < دوسأو رمحأ لك ىلا تثعبو © ةصاخ

 ." مورلا راع لوأ اييبص

 يسرافلا ناماس سراف رامث لوأب ىقتلا ةنيدملا ىلإ مَع رجاه امدنعو

 « تيبلا لآ انم ناماس » متلي هيف لاق يذلا

 « ماعلا يمالسالا اهبلكش يف ةدحولا نالعإب يفتك ال مالسلا هيلع دمحمن

 مح ناماس ناكف « ةالاوملب ضعب عم مهضعب سانلا جامدإ ىلع لمعي لب
 . تيبلا لآ نم دمحم ةالاوملا

 «بوتكملالوقلاب ىفتكي الو<سوسحللا عقاولا يف ةوعدلا مومع دجن اذكهو

 . تباثلا نازيملا وه لمعلا نوكي لب « عومسملا باطخلا وأ

 اهدلك أو اهتّيث لب < طقف هتوعدب ةدحولا ققحي م لَ ينلاو -
 هيلع هلاصتاب  ًالوأ كلذو ثعبلا دعب مالسلا هيلع هتايح لوط اهاوسقو
 : بتارم سمخ ةيدمحملا ةوعدلل مقلا نبا ركذ دقلو « ةفلتحلا لودلاب مالسلا
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 راذنإ : اهتثلاثو « نيبرقألا هتريشع راذنإ : اهتيناثو « ةوبنلا : اهالوأ

 « ةبطاق برعلا مهو « هلبق نم ريذن نم مهاتأ ام موق راذنإ : ةعبارلاو 2 هموق
 ىلإ س نالاو نجلا نم هتوعد هتغلب نم عيمج راذنإ : ةسماخلا : مقلا نبا لوقنو

 لزن مث « ًايفختسم ىلاعت هللا ىلإ وعدي نينس ثالث ٍوَتِلَِع ماقأو « رهدلا رخآ

 منظم هللا لوسر نلعأف « نيكرسملا نع ضرعأو « رمؤت اب عدصاف هيلع
 « نيماسملا ىلعو هملع ىذألا دتشاو ةوادعلاب هولباقف هموق اهب رهاجو ةوعدلا

 ةرجهلاب مه نذأ تح

 :ةعماجلا ةمالسإلا ةدحولاب اهتلصو « بتارملا هذهل ةنيمم تايلكب رشنلو

 اييف ملعأ يتلا يهو « ىلوألا ةبترملا مقلا نبا ىمس اك  ةوبنلا . اهنوأف

 « ركبيبأ لاثمأ نم « هئاقدصأ ةوفصو « هتصاخل ىلاعت هللا نم هثعبم لَم دمع

 اوك ردأ نيذلا ٍهتلم يبنلاب. ةقثلا يوذ نم « ىلاعت هللا نيد يف هعم اولخد نمو

 ةرهاطلا مهسوفن نم مهل ناكو « مالسلاو ةالصلا هيلع هتوعد يف قحلا عضوم

 ريغ نم مهديأ نيب هرون نامبو « هبلإ هسنتلا درجمب ىتحلا اوك ردأ ام ةصلختلا

 راجحأ ةدابع نم هيلع مه ام نأ ىلإ اوهبني نأ مهلاثمأل يفك ناك لب «ؤكلت
 ءالؤه ناكو « لطابلا نم قحلاو « لالضلا نم ىدهلا اوماعبل عفنت الو رضت ال

 .هنالطب اوماع يذلا لطابلا نيحرتطُم « قحلا تاذل ىقحلا اوباجتسا نيذلا

 يف نوعمتجي اوناكو « ىلاعت هلل هب اوصلخأ ابو « مهتدايعي نوفختسي اوناكو

 ةفيرشلا ةريسلا ءاملع لوقيو ©« فانم دبع همساو « مقرألا يبأ نب مقرألا راد

 . اهوحن تف”رذ وأ نيعيرألا تزواجت دق نككت م مهت جدع نأ

 درحمي قملاب اونمآ نيذلا ًاددع مهنود نم وأ نيعبرألا ءالؤه يف لثمتي ناكو

 «© شيرق نوطب لك نم نويشرق مهيف ناكف فلتؤملا يمالسإلا عينج ا هجالبتا

 مهيف ناكو « يشبحلا لالبو « يمورلا بيبص ناكف « مجاعألا مهيف ناكو

 نيذلا ءافعضلا مهيف ناكو « هللادبع نب ةحلطو ناثعو ركب يبأك فاريثالا

 رارحألا سوفن نم ىلعأ مهسوفنو«مهماسجأ لذتسا يذلا قرلاب ىلاعت هللا هربتخا
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 « دعب نم « هللا يف اوذوأ نيذلا ةيمس همأو رساي نب رامعو « لالبو بيهصك

 .«ةنجلادعوم ناف رساي لآ ًاربص »:لوقي مهيلع رم اذإ ِوُِللم ينلا ناك ىتح

 ريبكلا عمتجلا روصي ريغص عمتجم وهو“مالسإلل لوألا عمتجلا اوناك كئلوأ

 ةوعدلا تقرش نأ دعبو«اجاوفأ احاوفأ ىلاعت هللا نيد ىف سانلا لخد نأ دعب

 ْ - . تبرغو ةيمالسإلا

 . مهناماب مالسالا ولع ناك نيذلا رابطألا لادبألا مه اوناك نيذلا م كئلوأو

 اهبف ناكو « ىلوألا دعب تءاج « ةوعدلا بتارم نم ةدناثلا ةمترملا - 4
 مقلا نبا لوقي اك ءافختسالا ثكم دقو“ًاريثك ىوقيو ًاليلقومني نينمؤملا ددع
 « سوفنلا اهمف دلوتت ايالخو <« رتاس نك ىف ةوعدلا 2« نينس كثتالثوحن

 نأي هببن ىلاعت هللا رمأ « سوفنلا ةوقب ىلوألا هتيلخ يف مالسالا يوق اذإ ىتح

 امب عدصاف 9« لئاق نم زع لاقف ةيلهاجلا تاماظ هرونب قشيل « قحلاب عدصي

 هللا عم نولعحي نيذلا نيئزهتسملا كانيفك انإ « نيك رشملا نع ضرعأو « رمؤت
 حبسف « نولوقي اب كردص قيضي كنأ معن دقلو « نوماعي فوسف رخآ الإ

 . © نيقبلا كيتأي ىتح كبر دبعاو « نيدجاسلا نم نكو < كبر دمحب

 رذنأو إف ىلاعت هلوقل ةباجتسا نيبرقألا هتريشع اعدف ٍوِْلَِع ينلا أدتبا دقو
 كوصع نإف « نينمؤملا نم كعبتا نمل كحانج ضفخاو « نيبرقألا كتريشع
 « موقت نيح كاري يدلا 2« محرلا زيزعلا ىلع لكوتو4 نولمعت امم ءيرب ينإ لقف

 . # ملعلا عيمسلا وه هنإ « نيدجاسلا يف كبلقتو

 : نيرمأ ىلع لدي قبس ام عم مركلا صنلا اذه ”نإو

 مهتدابعب نوفختسي اوناك نيذلا نييراوحلا ةعامج تنوكت هنأ  امههدحأ

 برقالا ىلإ هجتي ذخأ « نينمؤم نينعذم نينقبتسم اوناك ناو نونلعتسي الو

 برقألل نوكتف جردتلا ةنسب ةيراس ةوعدلا نوكتل « نيلصتملا نم برقألاف

 . هلك ملاعلا معت ىتح« ائيشف ائيش اهترئاد عستتو « برقآلاف
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 « ةوعدلا ماوق مه نيلوألا نأ يفني ال ةريشعلاب ءادتبالا نأ : يناثلا رمألا
 كعبتا نمل كحانج ضفخاو © : هناحبس لاق اذلو « ءافعض مهبف ناك نإو

 ةوعد نأ هناحيسنيسل ىلوألا تايآلاو «ةيناثلا تايآلا يف اهررك و#نينمؤملا نم
 سوفنلا بيرقتو « ةماع بولقلا فيلأت بحي هنأو«ءافعضلا ىسنت ال فارشألا
 بلقلا ظملغ اظف تنك ولو « مهل تنل هللا نم ةمحر اهف ظ : ىلاعت لاق اك
 . « كلوح نم اوضفنال

 ةرسألا وه موقلاو « هموقل اهنأل © ةئناثلا ةبترملا نم ةبيرق ةثلاثلا ةبترملاو
 نم ةوعدلا جردتت دتت 2« كلذبو « برقألا ةرسألا يه ةريشعلا نأ اك عسوألا

 نم لوسر مكءاج دقل 8 : ىلاعت لاقو « « ىربكلا ةرسألا ىلإ ىرغصلا ةرسألا

 لقف اولوت ناف محر فوؤر نينمؤملاب مملع صيرح متنع ام هلع زيزع مسفنأ

 . ©# مظعلا شرعلا بر وهو « تلكوت هملع وه ”الإ هلإ ال هللا يبسح

 هلوقو « محرلا زيزعلا ىلع لكوتو : ىلامت هلوق يف لكوتلاب رمألا يفو
 نآل“ مهب ةرصنلل ال « هموقو ةريشعلاب ءادتبالا نأ ىلإ ةراشا تلكوت هملع ىلاعت
 ينادلا بيرقلا نم ةوعدلا يف جردتلل وه امنإ ' مكحلا زيزعلا هللا دنع نم رصنلا
 . ةرفانتملا تاعاملا فيلأتلو « يئانلا ديعبلا ىلإ

 شيرق نوطب نم ةفلتخلا نوطبلا فيلأت لواحي شيرق نم هموق ةوعد يفف
 «ةدحولاءاشنا ىلوألا ةممصعلا رفانت نيسانتم ءالؤه ضعب عابتا يفو « ةرئانتملا

 . بولقلل فيأتو

 دمحم لبقنم ريذن نم مهاتأ ام نيذلا برعلل ةوعدلا تناك ةعدارلا ةم ةرملا فو

 نإو © :لوقيىلاعتهلا نآل <« لبق نم ”ين مهملإ ت تأي م مهنأ ىنعلاسيلو « هلع
 « لس رلانم ةرتف ىلع مهءاج ٍرئِظِع ينلانأ ىنعملا امإ و« «ريذن اهبف الخ الإ ةمأ نم

 . هللا اوسني ل نإو « روشنلاو ثعبلاو < ديحوتلا اوسنو

 رئِظَع دمج لبق مهتقرف نيذلا نيعمجأ برعلل ذُئنمح ةوعدلا تناك دقو
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 ةكم زيح نم جرخيو « لئابقلاب يقتلي نأ دب ال ناكو « ةعزانتملا تاببصعلا
 . عزانملاو لئابقلا فلتخم ثيح ىلإ

 : جحلا مسوم يف برعلا لئابقب هؤاقتلا

 لمحتو ىداع نم مالسالا ةوعد ىداعو « ةكمب نمآ نم نمآ نأ دعدو

 نيذلا شيرق نم فاعضلا نوك رسملا ىذآو « اولمحت ام نوقداصلا نونمؤملا

 «ديدشلا ىذأآلا منع مل هنا تح مهنع عفدت ةبارق الو «مهيمحت ةيبصع مهل سيا

 ىلإ ةرجهلا تناكو 2« شيرق نم نمآ نمم ءاربكلا ضعب نع دسنعلا ءازبتسالاو

 دمه نب م قحالتملا ءازبتسالاو « رفاضتملا ءاذيإلا اذه عم لب < نيترم ةشبحلا

 ةملاظلا تايبصعلا هيف ىحمت يذلا ىبرعلا فالتئالا نيوكتو « ةوعدلا نع مَنِ

 بوملقلا عمجمو 2« صيصختلا دعب ةوعدلا مسمعي ذخأو « ةيلهاجلا تابيحتعلاو

 ًادتبا © لئابقلا ىلع هسفن ضرعي مالسلا هيلعذخأ«ةرحانتملا ءاوهألاو .ةرفانتملا

 مالسلا هيلع داع كلذ دعبو«اركت ًادر مالسلا هيلع هودرف فئاطلا ىلإ بهذف

 هتأوانو «هفالخ تنلعأو ©« شيرق هيلع تبلك نأ دعب ىذألا هجاومل ةكم ىلإ

 لاثمأ نم « اضيأ نيفعضتسملا ريغل لب « نيفعضتسال ىذألا لمكت تذخأو
 يف اونوكي مل نإو « هتوغاط ةوقب كرشلا مهاذآ نيذلا نم <« هريغو ركب يبأ

 . ءافعضلا مهسفنأ يف مهرئاشع

 هللا ىلإ موعدي جحلا مموم يف ةفلتخللا لئابقلل ضرعتي مالسلا هيلع ذخأ

 ينب اي» : ةليبق لكل لوقف « ةليبق ةلسق لئامقلل هتوعد قدص تدثيو « ىلاعت

 «ًائيش هب اوك رشت الو « هودبعت نأ مرمأي كملإ ىلاعت هللا لوسر يفا « نالف

 «ينومنتو «يب اونمؤت نأو « دادنألا هذه نم هنود نم نودبعت ام اوعلخت نأو

 . « هب ينثعب ام ىلاعت هللا نع نيبأ ىتح

 ناك هتوعدب لئابقلا بطاخيو « ىلاعت هللا ةياعدب لئابقلا وعدي ينلا انيبو
 نب بهلوبأ همس مهسأر ىلعو « ىلاعت هللا سيبس نع ”دصي نم هئارو نم
 . بلطملا دبع



 نكي مو « ةفينح ينب ىتأو « جحلا يف مهزانم يف ةدنك مالسلا هيلع ىتأ

« قحلا ىلإ عمتسي عيم كئلوأ الو ءالؤه نم
 هيلع سأيي مو « هيعاد بيحيو <

 ةدحول نيعماجلا نيملاعلل ةمحر نيثوعبملا لسرلا نديد نم سأملا نكي مف ؛مالسلا

 يتلا ةرثآلاو «ةيلهاجلا عزانملا ىلع هتوعدب ايضاق « ايئاد رمتسا لي « ةيناسنإلا

 . عمجت الو قرفت

 لجو زع هللا ىلإ ماعدف ةعصعص نب رماع ينب ىتأ هنأ كلذ يف ىوري

 «© شيرق نم قفلا اذه تذخأ ينأ وا مهنم لجر لاقف © هسفن مهبلع ضرعو

 . ًاقفوم نكي مل نكلو ةسارف اذ ناك هنأ ربظيو « برعلا هب تلكأل

 نحن فرإ تيأرأ : مالسلاو ةالصلا هيلع ىلاعت هللا لوسر اطاخم لاق

 نم رمألا انل نوكيأ « كفلاخ نم ىلع ىلاعت هللا كربظأ مث كرمأ ىلع كانعياب

 تروحن فدبنفأ : لجرلا لاق « ءاشي ثيح هعضي هلل رمألا لاق ©« كدعب نم

 « كرمأب انل ةجاح الف « انريغل رمألا ناك للا كربظأ اذإف كنود برعلل

 . هيلع اوبأف

 ءاج ٍعُقِلَع دمحو « ةقرفملا ةيبصعلا ىلع ةلاد لجرلا نم ةباجالا هذه تناك

 ىأنتو ةبحألا نيب اه قرفت ةرثألاو « ةعطاقلا ةرثألا ىلع ةلادو « بواقلا عمل

 . قحلا ةباجتسالا نع نيرثآلاب

 مهبغريو« قحلا نيد يف مهبغرب لئابقلا ىلإ هتوعد فرد ينلا ناك اذكهو

 . اهطبارم يف ةيبصعلا هباحيو « نينمؤملل ةعماجلا ةدحولا يف

 فالتخالا لدب فالتئالا ىلإ ٍمُنِلَم ينلا ةوعد ىلع لدي امم افرط ركذنلو

 ينب ْعْتِلَع ينلا ةوعد يف فنألا ضورلا يف ءاج « ةينثولا لدي ةينادحولا ىلإو

 راقولاوةنيكسلا مهيلع * ساجي ىلإ انعفد » : ىور اهف : لوقي ةبلعث نب لهذ

 ينب نم اولاقف « موقلا نمم لاقف « ريخ لك يف ًامدقم ناكو « ركب وبأ مدقتف

 يمأو تنأ يبأب لاقف ِمَقِلِعْشا لوسر ىلإ ركب وبأ تفتلاف « ةبلعث نب نابيش

 ةثراحنب ىنثمو ةصيبقن,ءىناهو ورمع نب قورفم مهيفو مهموق يف ررغ ءالؤه
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 ًالامج مهبلغ دق ورم نب قورفم ناكو ( مهنم لاجر ) كيرش نب نامعنلاو
 . ركب يبأ نم ًاسلجم موقلا ىندأ ناكو ًاناسلو

 ؟ مييف ددعلا فيك : ركب وبأ هل لاقف
 . ةلق نم فلأ بلغت نلو < فلألا ىلع ديزنل انإ : ىورفم هل لاق
 . .؟ حيف ةمنملا فيكو :رككب وبأ لاقف
 . دج موق لكلو « دبهجلا انيلع قورفم لاق
 . مودع نيبو منيب برحلا فيك : رككب وبأ لاق
 نوكن ام دشأل انإو © ىقلن نيح ابضغ نوكن ام دشأل نإ : قورفم لاق

 رصنلاو« حاقللا ىلع حالسلاو « دالوألا ىلع دامجلا رثؤنل انإو ©« بضغن نيح ءاقل
 . شيرق وخأ كلعل « انيلع ليديو « ةرم انليدي هللا دنع نم

 . اذوه اهف هللا لوسر هنأ يفلب دقوأ : ركب وبأ لاقف
 . شيرق اخأ اي كلذ ركذي هنأ انغلب دق : قورفم لاقف
 «هدحوشا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ وعدأ : لاقف « ٍوَّتِلي هللا لوسر مدقتف

 دق اشيرق نإف «ينورصنتو ٍينووؤت نأ ىلإو « هللا لوسر يناو « هل كيرش ال
 « قحلا نع لطابلاب تنغتساو هلوسر تبذك و « ىلاعت هللا رمأ ىلع ترهاظ
 .دبجلا ينغلا وه لاو

 ؟ شيرق اخأ اي اضيأ وعدت مالإو : قورفم لاقف
 يلع مير مرح ام لتأ اولاعت لق # : ىلاعت هلوق هُم هللا لوسر التف

 نحن قالمإ نم مدالوأ اواتسقت الو « اناسحإ نيدلاولابو ائيش هب اوك رشت الأ
 يتلا سفنلا اولتقت الونطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا اوبرقت الو مهايإو مقزرن
 . 4 نولقعت لعل هب ماصو ملذ « قحلاب الإ هللا مرح

 ؟ ًاضيأ وعدت مالِإو : قورفم لاق

 ىبرقلايذ ءاتيإوناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ © : نِلَب هللا لوسر التف
 . # نوركذت لعل مظعي يغبلاو ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنيو
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 نساحمو « قالخألا مراكم ىلإ شيرق اخأ اي هللاو توعد : قورفم لاقف

 نب ءيناه اذهو « كيلع اورهاظو « كوبذك موق كفأ دقل هللاو « لامعألا

 . انتنيد بحاصو « انخش ةصسق

 كانعبتاو « اننيد انك رت نإ ىرأ ىنإو كتلاقم تعمم دق :ءىناه لاقف

 امنإو < ةبقاعلا يف رظن ةلقو © يأرلا يف ةلز - انملا هتسلج سلجم « كنيد ىلع
 ... ًادقع مهيلع دقعن نأ هركن موق انئارو نمو « ةلجعلا مم نوككت ةلزلا

 انخيش ةثراح نب ىنثم ا اذهو ... رظنتو « رظننو « عجرتو « عجرن نكلو

 . انيرح بحاصو

 ءيناهباوج وه باوجلاو 2« شيرق اخأ اب كتلاقم تعمم دق : ىنثملا لاقف

 انإو“ رخآ الو لوأ هل سيل « انبلا هتسلج سلجم كايإ انعابتاو اننيد انكرت يف

 . ةوامسو ةماملا نايرص نيب

 . « ؟ نايرصلا ناذه ام » : تلم هللا لوسر لاقف

 ىرسك راهنأ نم ناك ام امأف 2« برعلا هاممو ىرسك راهنأ : ىنمملا لاقف

 برعلاهامم نم ناك ام امأو ©« لوبقم ريغ هرذعو « روفغم ريغ همحاص بنذف

 أ ىرسك انيلع هذخأ دبع ىلع انلزن امإو « لوبقم هرذعو « روفغم هنذف

 وه هبلا ةوعدت يذلا رمألا اذه ىرأ ينإو « ةدحم يوؤن الو « ثدح ثدحمنل ال

 برعلا هايم ىلي ام كرصتنو كيوؤت نأ تببحأ نإف « كولملا ههركتت امم

 نإو < قدصلاب ممحصفأ ذإ « درلا يف متأسأ ام » : لع للا لوسر لاقف

 اوثبلت مل نا متيأرأ « هبناوج عيمج نم هطاح نم الإ هرصني نل ىلاعت هللا نيد

 نوحبستأ « مهءاسن مشرفيو < مهاومأو مهضرأ هللا ىثروي ىتح « يلق الإ

 . « ؟ هتنوسدقتو ىلاعت هللا

 . اذ كل هللا : مهتاربك نم كيرش نب نامنلا لاقف
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 ىلإ ايعادو ًاريذنو ًارشبمو ًادهاش كانلسرأ انإ © : تلي هللا لوسر التف
 . © ًاريثم ًاجارسو هنذإب هللا

 نأ معنل « هلبق نم هريغ انركذ اك « هلوط عم ربخلا اذه انركذ دقو - ١

 « ةماع ةوعدب « ةبطاق برعلا ىلإ شيرق زيح نم ةوعدلاب لقتنا ٍمَِْع ينلا
 هنألو « هلبق نم ريذن هنمز نم بيرق ىلع مهاتأ ام نيذلا ماوقألا كئلوأ رذنبل

 « يئثرق ريغو <« يشرق نيب قرف ال « اعيمج نينمؤملا ةلاسرلا ىلع عمحجي نأ ديرب
 مهنم نراك ام ةريزجلا لهأ ءادتبا دحوبل « ينادلاو يصاقلا هتوعد '”معتلو

 تلم ينلا رابخأ مهيلا لصت ىتحو « سرفلل ابقاصم ناك امو « مورال ًابقاصم
 صخش نم ةريهجلا ةوعدلا مهيتأت نأ لبق « نيلهألا نيب اثيدح وأ « اسمه
 تلاستو«اهلتفرشتسا دق <« سوفنلا نوكت نأ دعب نوكت ذإ « كَم لوسرلا

 . اهرابخأ مهبلإ

 م « لسرلا نم مزعلا يلوأ نم وه يذلا لوسرلا مامأ ليبسلا نأ معنلو
 دنع ةوقشلا ةيلغو ©« ةنانألاو « ةممصعلا هرثعدت اثعو ناك لب « الز نكي

 . مهوعدي نم صعب

 طلتخاو «جحلا ىلإ نيدفاولا ضعب اعدو « هودناعف فئاطلا لهأ اعد دقف

 هيلع تبلغ نم مهنمو « هبناح ىأنو ضرعأ نم مهنف اهقاوسأ يف لئابقلاب
 هل « ةيبرعلا ةريزجلا يف دم دعب نم رمألا نوكي نأ هعابتال طرتشاف « ةرثألا

 « اهتياغو اهيمارمو ةوعدلا ىزغم ٌكردأو « قحلل ماقتسا نم مهنمو هموقلو
 ظفحتلاك لذ ةباجالا يف اوظفحت و ءىدابملا هذه لثم نولبقي ال كولملا نأ ررقو

 نأ دعب الإ ًاثدحم اوسحي وأ « ًارمأ اوثدحي الأ « ًادبع ىرسك اوطعأ مهنآل
 ةوعد اهنأو « مهتوعد لثمب هيعاد هنأ تلم ينلا مهل نيب دقو « هيلع ضرعي

 اياعر نع وفحجت الو « رطيسم كلم اهملع ولعي ال ىلاعت هللا ةلاسر اهنأل ةماع
 ةدارالاو ةزعلا ةحومصحو « ةرطسلا ةرارمب اوسحأ ذئدنعو « نيفعضتسم

 . ةراتحلا ةرحلا
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 نيذبانتملا نيقرتفملا عمج ىلع هتك يبنلا لمعو ةوعدلا مومع يكزي كلذ نإو

 مسوم ءانثأ يف مهعومج يف برعلا وعدي مالسلا هيلع ثكم دقلو « نيرحانتملا

 « نايك رلا اهب تركاذتو ةوعدلا تمع ىتح < ناديزت وأ نيتنس ءاهز جحلا
 تناك ةيوبنلا ةوعدلا هذه عمو « رونلا نايرس ةيبرعلا دالملا يف اهرمأ ىرسو
 ًافرشو ًاراخف لئابقلا قوف هتليبق تناك يذلا يشرقلا نم ةدحولا ىلإ ةوعدلا
 ال « ءاوس همامأو ىلاعت هللا مامأ عيمجلا ىري يعادلا ادم ”نكلو « ادتحمو

 فيعضو فيرش نيب الو « ةقوسو كلم نيب قرف الو © ليبقو ليبق نيب قرف

 . يورسك الو يبرعالو « دبعو رح نيب الو

 متأو « ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةريسلا يف قاحسا نبا لاق دقلو
 مسوملاب سانلا عمتجا املك « هرمأ نم كلذ ىلع ٍمِْلِع هللا لوسر ناك » ملستلا

 امو هسفن مهيلع ضرعيو « مالسإلا ىلإو “ ىلاعت هللا ىلإ لئابقلا وعدي مهانأ

 نم ةكم مدقي مداقب عمسي ال وهو « ةمحرلاو ىدهلا نم ىلاعت هللا نم هب ءاج
 ضرعو « لجو زغ هللا ىلإ هاعدف « هل ىدصت الإ « فرشو مسا هل برعلا
 . « هدنع ام هيلع

 نيدفاولا عبتتي لب طقف جحلا مسموم رظتني ناك ام مالسلا هيلع ناكف
 نم ءىبنمل هب ىقتلا الإ هموق يف ةماكلا عومسم ”أرمأ دحي الو « ماعلا لوط
 ىلاعت هللا ةماك لوح برعلا عمج نع يني ال « ءافعضلاو فارشألا نم هءارو
 . نولوألا نويراوحلا همم لمح نأ دعب



 بِي هسا
 هل نوضراململا ناك لئابقلا ىلع هسفن ْعَِلَم ينلا ضرع ءانثأ يف - ”؟

 برثي نم ًاموق نكلو « هوملاس نمم هيلع دشأ نوئوانملاو « نيقفاوملا نم رثكأ
 . ضارتعالاو ةأوانملا نم ناميإلا ىلإ عرسأ اوناك

 نولتاقتي جرزخلاو مهيف سوألا ناك « ماسقناو ةقرف يف اوناك مهنأ كلذ ظ

 ةكمىلإ اوٌراجف مهتدحوب بهذتو «مهعمج قرفت ةديدش مهنيب برحلا تناكو
 . جررخلا ىلع سوألا نوشرقلا نيعبل « افلح نودقعي

 افلح اودقعي نأ لدب هملإ اوعمتسي نأ ىأرف < كلذ لع ينلا مع دقو

 ميعخل دحوملا مالسإلا ىلإ مهاعدف « اهئفطيالو « ابثرؤيو « مهنيب ةوادعلا ديزي

 . نيملاعلل ةمحر لزن يذلا نآرقلا مهيلع التو

 « مهنم سأبي مل مالسلا هيلع هنكلو « مهنم ليئض ددع نم اعيمس دجوف
 نيذلا دوهيلا ممادعأ ةنسل ىلع ءاج امم تاوبنلاب معلا ضعب اوتوأ دق اوناك مه:أل
 ينينيك رشملا كئلوأ اودده اهيانب برحلا مهتضعو « مهعم اوكرتعا اذإ اوناك

 . نيك رشملا ىلع مهرصني هناا مبك ردأو هنيح ناح

 نيدفاولاب سنأيو « جمحجحلا دوفو بقرتي مالسلاو ةالصلا هملع ناك دقو

 لجو زع ىلاعت هللا دارأ اماف » : قاحسا نبا لوقيو مهفرشتسيو برثي نم

 يقل يذلا مسوملا يف والم هللا لوسر جرخ « رنج همدن زازعاو «هنيد رابظا
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 مموم لك يف عنصي اك « برعلا لئابق ىلع هسفن ضرعف «راصنألا نم رفنلا هب

 ؟ متنأ نم : ِعَِلِم هللا لوسر محل لاق

 . جرزخلا نم رفن: اولاق

 مالسلا هبلع لاقف « معن : اولاق « ؟ دوهي يلاوم نم مَنِ هللا لوسر لاق
 ضرعو « لجو زع هللا ىلإ ماعدف اوسلجف « ىلب :اولاق « مملكأ نوسلجت الأ
 . نآرقلا مهيلع التو « مالسالا مهيلع

 تناك دوه نأ مالسالا يف مهيلع ىلاعت هللا عنص امم ناك«قاحسا نبا لوقيو
 « ناتوأ باحصأو كرشلا ىلع مث اوناكو معو باتك لهأ اوناكو « مهدالب يف
 ثوعبم ًاببن نا :مهل اولاق ءيش مهنيب ناك اذإ اوناكف مهدالبب مهوزغ دق اونكو
 . مرإو داع لتق هعم ملتقنف هعبتن « هنامز لطأ دق نآلا

 ضعبل مهضعب لاق هللا ىلإ مهاعدو « رفنلا كئلوأ ٍمَتِِلَم هللا لوسر ملك اماف
 هوباجأف «هبلإ منقبتست الف دوهي هب مدعوت يذلا ينلا هنا هللاو اوماعت : موق اب
 انإهل اولاقو « مالسإلا نم مهيلع ضرع ام هنم اولبقو © هوقدصو هبلإ اعد اهف

 ىلاعتشا مهعمجم نأ ىسعو « مهنيب ام رشلاو ةوادعلا نم مهنيب * انموق انك رت
 نم هيلا كانبجا يذلا مهيلعرضرمنو كرمأ ىلإ مثوعدنو مهيلع مدقنسف « كب
 . كنم زعأ لجر الف « هيلع ىلاعت هللا مهعمجي نإف « نيدلا اذه

 « سوألا نم مهادعأب اولصتي نأ اولواحو « جرزخلا نم مهموق ىلإ اوداع
 « مالسالا يف ةوخالا عمجي لب رصانعلا نيب قرفي ال عماج رمأب اوؤاج مهنأل
 . ةيلهاجلا ةوعدلا 3: نوكت الف

 : ىلوألا ةبقعلا

 « د:وريثكلا جرزخلا نم مهيف برثي نم موق ءاج يلاتلا مسوملا يف - ؟*
 كراكو 0 مهيد ِق ءايوقأ ًاعبمج اوناك نإو 6 ًاددع كلذ نود نم سوألا نمو
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 ءىدابب ذخألا ىلع متلي ينلا مهعياب دقو « ابيقن رشع انثإ اميمج مبسأر ىلع
 نب ةدابع نع . « ءاسنلا ةعبب » ةعببلا هذه ةريسلا ءاملع ىمس دقو ٠ مالسإلا

 لوسر انعيابف « رشع ينثإ انكو « ىلوألا ةعيبلا رضح نميف تنك : تماصلا

 للاب كرشن الأ ىلع برحلا انملع ضرتفي نأ لبق « ءاسنلا ةعمب ىلع مالو هللا

 نيب هيرتفن ناتببب يتأت الو ٠ اندالوأ لتقن الو « ىنزن الو قرسن الو « ائيش

 «ةنجلاكلف متيفو نإف» : لوسرلا لوقيو . فورعم يف هيصعن الو « انيديأ

 نإو « رفغ ءاش نإ « لجو زع هللا ىلإ كرمأف « ائيش كلذ نم متشغ نإو
 . «© بالع ءاش

 امنآل © ءاسنلا ةعيبب ىلوألا ةبقعلا يف ةعبسلا ةنمست ضورلا بحاص لّلعو

 دقق « حتفلا ماع كلذ دعب نم ءاسنلا ةعيابم نم هب هللا بلاط ام عم هباشتت

 : ةنحتمملا ةروس يف ىلاعت لاق

 الو « ائيش للاب نك رشي الأ ىلعكنعيابي تانمؤملا كءاج اذإ يبنلا اهيأاي

 نيب هنيرقفي ناتببب نيتأي الو 2 نهدالوأ نلتقي الو « نينزي الو « نقرسي
 نإهللا نل رفغتساو « نبعيابف « فورعم يف كنيصعي الو « نيلجرأو نهديأ

 .# محر روفغ هللا

 تءاج نكلو « ةعيبلا تقو نككت مل ةيمستلا كلت نأ ىلع اذه ىلع رهظيو
 دعب تناك ءاسنلا ةعيب نآل كلذو « نيتعبملا نيب ةهباشملا داقعنال كلذ دعب
 . حتفلا دنع تناك اهنأ ذإ ةرجهلا

 هلهأ هاجتاو < برثي ىلإ مالسإلا ذوفن ىلإ قيرطلا ةعببلا كلت تناك دقلو

 هناكرأو مالسإلا مهماعي ريمع نب بعصم كَم ينلا مهعم لسرأ دقلو « هلا

 سوألا يف مالسإلا عاشو « ًائرقم يمس نم لوأ ناك كلذلو « نآرقلا ممرقيو

 «مالسإلا هلخد الإ جرزخلاو سوألا تويب نم تيب ناك ام هنا ىتح « جرزخلاو

 . هئادنل اوباجتسا نأ دعب هتياعدب نوعدي نوعيات ٍمَِظَم دمحل ناكف

 دقف © برثي لهأ اهي ىلاعت هللا محر يتلا ىربكلا ةرهاظلا دجن انهو
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 ثاعب موي ناكو 2 جرزخلاو سوألا نب عازنو برحو 4ك قارتفا دعب اوعمتجا

 نوذخأي مو“ هقيرط ذخأي هثللَع ينلاب لاصتالاو « ًاضعب مهضعب هيف لتق يذلا

 ًاليزمو « بولقلل [ىفةلّؤم مالسإلا رون ناكف « يمالسإلا عرشلا ىلإ مهقيرط
 . ةيلهاجلا ةمصعلا لكل

 هجوملا © بولقلل فلؤملا عماجلا مالسالا ىلاعت هللا لوسر دب ىلع رهظو

 برحلاو ةعنملا ةعيب وأ ةيناثلا ةبققعلا

 برثي لمأب لاصتالا تمتخ يتلا اهنأل ؛ ىربكلا ةعيبلا ىمستو - 4
 ةعببلا بقع هنأ انماع دقو « ةنيدملا ىلإ هترجهو « قلع ىنلا لاقتنا لبق
 ضئارفلا مهل حرسشي ريمع نب بعصم برثي لهأ ىلإ هَنِلَي ينلا لسرأ ىلوألا
 : ىلاعت هللا لوقب ًاذخآو انيد مالسإلا ىلإ وعديو نآرقلا أرقيو « ةيمالسالا

 #« نسحأ يه يتلا, مهداجو ةنسحلا ةظعوملاو ةكحلاب كير لببس ىلإ عدا

 دازب هنم دوزتيل والم ىينلا ىلإ داع مث « هتماقإو هتدافو ىلع ةنس تضمو

 نم عُللَم هلوسرو ىلاعت هللاب اونمآ نيذلا نيماسملا نم جرخ نم جرخو « ىوقتلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع مدعوف ٍمتِظم ىنلا ءاقل ىلع لمعلاب مهسفنأ مهنم نوماسملا
 . نيعبسو ةثالث اوناكو « ىنمب قيرشتلا مايأ طسوأ يف ةبقعلاب مهاقلي نأ

 بلطملا دع نب نابعلا ةمع هعمو « مالسلاو ةالصلا هيلع مهب عمتجاو

 بمهذ دقف < بلاط يبأ همع دعب شيرق ىذأ نم هتيامح هسفن ىلع ضرف يذلا

 .هنعىلاعت هللا يضر سابعلا ملكت نم لوأ ناك ءاقللا ناك اماف « قثوتسي هعم

 انم ًادمعم نإ ( سوألاو جرزخلا ديري ) جرزخلا رشعم اب : سابعلا لاق

 زع يف وهف هبف انيأر لثم ىلع وه نمم « انموق نم هانعنم دقو متماع دق ثيح
 «مكب قوحللاو < ملإ زايحنالا الإ ىبأ دق هنإو «هلهأ نم ةعنمو « هموق نم

 (4) ةيمالسالا ةدحولا 1.



 اموهتنأف « هفلاخ نمم هوعنامو هيلإ هومتوعد امب هل نوفاو منأ نورت متنك نإف '

 « ميلإ جورخلا دعب هولذاخو هوماسم مكنأ نورت متنك نإو « كلذ نم متلمحت
 انممس دق : اولاقف « هدلبو ههوق نم ةعلمو ةزع يف هنإف © ندع دق نآلا نم

 . تدبحأ ام كم لو كسفنل ذخف « هللا لوسر اي ملكتف تلق ام

 بغرورلاعت هللا ىلإ اعدو 2 مركلا نآرقلا التو « عالي هللا لوسر كتف
 . مءاسن هنم نوعنمت امم ينومنمت نأ ىلع مميابأ لاق مث « مالسإلا يف

 امم كنمنمنل قحلاب كئثعب يذلاو معن » : مهئاربك نم رورعم نب ءاربلا لاق
 امانثرو بورحلا لهأ للاو نحنف « هللا لوسر اي انعيابف « انرزأ هنم منن

 لاجرلا نيبو اننيب نا:هللا لوسر اي : مئاربك نم ناهسستلا متيهلا وبأ لاقو
 عجرت « هللا كربظأ مث * كلذ انلمف نحن نا تسع لبف ( دوبملا ينعب ) الامح

 كو

 مكنمانأ « مدهلا مدحلاو «مدلا م دلالب» : لاق مث ؛ عَ هللا لوسر مستف

 هتريس 5 ماشه نبا لاق « ممملاس نم ملاسأو متبراح نم براحأ « ينم ينم متنأو

 « متمرح يتمرحو مكتمذ يتمذ يأ م دهحلا لاقب »

 اوجرخأف « اببقن رشع ينثا مهنيب نم اوجرخي نأ هللا لوسر بلط دقو
 مهنأل « ةثالث سوألا نمو مهترثكل ةعست جرزنخلا نم ناكو ءابقنلا كئلوأ مهنم
 . ًاددع مهتود جحلا يف اوناك

 اهف ناكو « ءاسنلا ةعبب ىلوألا ةبقعلا يف ةعببلا ناك قاحسا نبا لاق دقو
 « انيلع ةرئأو انهركمو انطشنمو انرسيو انرسع يف ةعاطلاو عمسلا ىلع انعياب»
 «مئالةمول هللا يف فاخن ال « انك انيأ قحلا لوقن نأو هلهأ رمألا عزانن الأو
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 ىلع هلي هللا لوسر ابيف مهعيإب قاحسا نبا لاق : ةيناثلا ةعيبلا يفو
 ىلع لعجو « هبرل موقلا ىلع طرتشاو « هسفنل ذخأو « دوسألاو رمحألا برح

 . ةنجلا كلذب ءافولا

 هديادم نم لوأ نأكو < ةنوعملاو ةرصنلاو ءاوبالا ىلع لَم ينلا مهعياب

 تكا ىقح « مهءارو نمو « ًابيقن رع انثالا عباتت مث رورعم نب ءاربلا ةعبسلل

 . هنيدلو هسفنل مالم قثوتساو ةعسسلا

 . مهيواق نيب كلذب فلأو « نيفلتخلا ىلاعت هللا عمجو
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 انادحووتافارز (برثد١ ةنيدملا ىلإ ًالاسرأ نوبهذي نوماسملا ذخأ - مه
 جر زخلاوسوألا نم راصنألاو كلذ يف اوعباتتو ةنئتفلاو ىذألا نم مهنيدب نيراف

 . مهتورصننو مهنووؤي

 مهنم © هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم نوريثكلا رجاه دقو

 رمعالإ نينلعم ريغ نككلو « ءافخ ريغ يف رجاه نم مهنمو ايفختسم رجاه نم
 هتمأل سبل دقو ةكم رهاظ ىلإ جرخو « هترجه نلعتسا هنإف « باطخلا نبا
 نم «سطاعملا هذه ىلاعت هللا مغرأو « هوجولا هذه تهاش لاقو < هتزنع دسو
 اذم ءارو ينقليلف هتأرما لمرتو « هدلو متييو « همأ لكشت نأ ينم دارأ
 . كلذ يف هبجو هللا مرك يلع هنع لاق اك * يداولا

 هيحاص ناكو «هبر نذإ رظتني هنكلو « ةلاحم ال رجاهم هنأ لع دق يبنلاو

 « ابيف ملي ينلا نذأتسبف « هلجؤي ٍوَِلم ينلا نكلو ةرجحلاب مم رككب وبأ
 ركب وبأ عمطف «ابحاص كل لمحجي هللا لعل لجعت ال » : هل لاقو <« هرجحتف
 هئِلَم ينلل نذأ اذإ ىح « ىفأتسا كلذبو « مَنِ يبلا بحاص نوكي نأ يف

 عمماست نأ دعب هرمأ يف اورواشتبل شيرق نم للا عانجا بقع « ةرجهلاب
 تناكو“جرزخلاو سوألا نم اصوصخو «نيبيجتسملا دجوو « هتوعدب برعلا

 نيذلا « هيلا برثب لمهأ ةوق يف نككت مل نإو « هيلا عراستت لئابقلا ضعب
 . اورصنو اووآو « ماقملا هل اونسحأ

 نو



 ) هنولتقيأ ةشقانملا مهنيب ترادو < شيرق نم مهتودن راد يف للا عمتجا

 نأب هولتقي نأ ىلإ مرمأ ىبتناو ( هنوسبحي ) هنوتبثي وأ © هنوجرخي مأ
 رأشلا نع زجعتف « همد لئابقلا عزوتت ىتح « دحاو لجر ةبرض هوبرضي
 هللا هيلا راشأ ام وه اذهو « هرمأ نم مهمهأ ام بهذيو « ةيدلا لبقتو هترسأ
 «كوجرخم وأ كولتقي وأ كوتيشلل اورفك نيذلاكب ركمي ذاو# : هلوق يف ىلاعت

 ىلع ءاضقلا رمأ يف نوربدي اوناك «نيركاملا ريخ هللاو« هللا ركميو « نوركميو

 ظفاحو هتلاسر رمأ ريدم هناحبس هللاو «ءاضقلا قرط نم قيرط يأب ىوعدلا

 . ةلاسرلا يدؤيل « نيمآلا هلوسر

 هيلع مهأر رقتسا ام ذيفنت يف اوذخأ نأ ةمل تلم ينلا رجاه دقو

 نم اهفنتكا امو (« ةيوبنلا ةرجحلا نع روكذم وه ام رخآ ىلإ هومزتعاو
 ىلع كرابملا همدقمب نينمملا راشبتسا نم هملا تبتذا امو اهذيفنت يف « تابوعص

 . برثي لهأ
 وه ببسلا نأ نوبسحي اهيف تناك يتلا عئاقولاب نامزألا نونرقي نيذلا نإو 2

 . اهب تنرتقا ةرجهملا نأل « لتقلا ةدارإ

 ببسلا يه لتقلاةدارإ نأدبفي ال انه ينمزلا نارتقالا نإ لوقن نأ بحيو
 وهببسلا ناو4؟ببسوبيبس هبف سيل ينم زنارتقا درج هنا لب“ رشامملا ثعابلا
 تسيل ةوعدلا راصنأل ىلوألا ةيلخلا ةبيرتل ةحلاص تناك نإو « ةكم ضرأ نأ

 ىلوألا مالسالا ةلود اهنم نوكتت ثيحي اهترطيسو اهتوقو اهتايحل ةحلاص

 اوامحت مهسوفن يف ءايوقا فاعض ةككمب ناك هنآل تنوككت ىلوألا ةيلخلا ناف
 راوحي ليلق مهنكلو مهنامإ يف ءايوقأ فارشا اهيف ناكو « ةباجتسالا دئادش
 ةرطسلا نأل « ةيمالسا ةلود اهيف موقت نأل ةحلاص ريغ تناكف « ةكم لهأ
 . نيينثولل تناك اهيلع

 » مهترطبس ءاقب يف ةبغرلاو ةيبصعلا مهبلع ترطس دق اهؤامعز ناكو

 . ءانآلا دنع امم اوفلأ ام ريغ نيد ابكح الأو

 مع



 نإو «مارحلا دبلا نم جورخلا ىلإ ولم ينلا هحتا كلذلو « رمألا وه اذه
 نإو ةكرابم ضرأ اهسفن يف يهو « هل اهفل آو هبلا ىلاعت هللا دالب بحأ ناك

 . اهيف مقي كرشلا ناك

 ةرجحلا نيوكت متاعد معدي ةرجمهلا اتقبس نيتللا نيتنسلا يف مَنِ ينلا ذخأ

 ناتعببلا تذاك امو < برثي ىلإ هحتاو « ةكم جراخ ىرخأ ةلود نيوكت لب

 موقييتلا « ةيمالسالا مظنلا ثبل ىلوألا ةعيبلا تناكف ةيوبنلا ةرجبلل اديب الا
 تمن يتلا شحاوفلا هذه ناف « شحاوفلل ةعناملا ةميوقلا ةلودلا ءانب اهملع

 ةلضافلا ةلودلاو قالخالل راببنا يه امنا « اهداعبا ساسأ ىلع <« ةعببلا

 . ةدسافلا قالخالا نم هدعاوق رخت راهنم نابنب ىلع موقت ال

 نا قحلا يفو « اهضامح نع دوذلاب ةاودلا نيوكتل تناك ةيناثلا ةعببلاو

 « ةفسالفلا ربعي اك < ةلضافلا ةنيدملا وأ « ةلضافلا ةلودلا نيوكتل اتناك نيتعببلا

 ةيراحم نإو « ةكوش امل نوكت نأو « ةيتاذلا ةياملا ىلع موقت ةلودلا ناف

 ةوقامل ةلود نيوكتل ةماعدلا امه جراخلا يف ودعلاو « لخادلا يف داسفلا

 . رامذلا يمحت

 ةنيدملا يف ةيعرشلا مالسإلا ماكحأ ذيفنتل امزال ًارمأ تناك ةرجحلا نإو

 دفنت ةلود مقي نأ هدي يف سيل ناطلسلاو ٍوَتِلرَم ادم نكمي امو ةرسألاو
 « قراسلاو ينازلا دحتو « هيلع بقاعتو رخلا برش عنمتف ةيعرشلا ماكحألا
 . ططش الو 2« سكو ريغ نم ةلادع يف يناجلا نم صتقتو < فذاقلاو

 «ةيمالسإلاةوعدلا راودأنم روديهودنم دب ال ًارمأنذإةرجحلا تناك - 75

 ةلودلظ يف ًاعيمج نوماسملا عمتحي « ةيمالسإلا ةدحولا نيوكت راودأ نم رودو

 لدع ابكحي نكلوةيلهاجلا ةسرطغلا الو ةيلهاجلا ةيمصعلا اهكحت ال ةيمالسإ
 . تابجاولاو قوقحلا يف ةاواسملا ىلع مئاقلا ةيعرشلا ماكحألا
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 عمتجلا ثيح ىلإ رجاه نأ مسم لك ىلع ميركلا نآرقلا بجوأ دقلو
 يتلا ةيمالسإلا تابلقآلا ناو 2« توغاطلا محي ال للا كح خحي يذلا يمالسإلا

 «هتزعب زتعتل هملإ ةرجهلا اهبلع بحي دحوملايمالسإلا عمتجملا نع ةديعب نوكت

 ثحب < كلذ يف ىلاعتو هناحبس لاق دقلو « اهترجهو « اهماضناب وه ىوقيو
 . نيفعضتسملا ةرحملا ىلع

 انك اولاق « متنك مف اولاق مهسفنأ يملاظ ةكئالملا مافوت نيذلا نإ

 كئلوأف «اهيف اورجاهتف ةعساو هللا ضرأ نككت ملأ اولاق ضرألا يف نيفعضتسم
 نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا الإ ًاريصم تءاسو « ميج ماوأم

 « مهنع وفعي نأ هللا ىسع كئلوأف « السس نودتب الو ةبح نوعيطتسي ال

 ًاريثك اغارم ضرألا يف دحي هللا ليبس يف رجابي نمو « ًاروفغ ًاوفع هللا ناكو

 مقو دقف © توملا هكردي مث هلوسرو هللا ىلإ ًارجاهم هنيب نم جرخت نمو ةعسو
 . © اهحر ًاروفغ هللا ناكو هللاىلع هرجأ

 ةرصنلا ثيح ةيمالسإلا ةعاملا ىلإ ةرجهللا لسملاىلعبجوت ةميركلاةيآلاهذهنإو

 ثيحرلإ رجابي مل نإ هسفن ملظي هناو « اهلظب لظتسيو اهزع يفشيعبل اعنملاو
 نودتي الو ةليح نوعيطتسي ال نيذلاءافعضلا نىنوكي نأ الإ ةيمالسإلا ةعاملا

 ةعاملا ةرصنل ىلاعت هللا ىلإ ًارجابم جرخ نم نأ ىلع ًاضيأ ةيآلا لدتو . البس
 « لمعلا اهبحص يتلا هتين ىلع هيزاجم هللا نإف « توملا هكردأ مث « ةيمالسإلا

 . هناحبس هيلع هرجأو

 «ةعاملا ىلإ قيرطلا نيماسملا نمفعضتسم لك تماع عَتِلَي ينلا ةرجه نإو
 . ةعناملا ةزعلاو « ةعماجلا ةدحولا ثيح « ةرحملا يهو

 اهتموكحو ةيمالسإلا ةعاملا يه ىتلا ةممالسإلا ةيالولا يف لوخدلا نإو
 اونمآ نيذلاو » <« كلذ ٍيفىلاعتو هناحبس لوقيو « ةمجاو اهنإو ةرجحلا هلمبس

 نيدلا يف مورصنتسا ناو «اورجابي ىتح ءيش نم مهتيالونم مل ام اورجاب.ملو

 . 4 قاثيم مهنيبو متيب موق ىلع الإ رصنلا ميلعف



 نأ ملسم مال سيلف « مسملا ةيامح الوانتم نوكي نأ بجي قاشملا نإو
 الإو «هنالذخ وأ نمّؤملا ملست اهبيف نوكي ةيمالسإ ةعامج يأ عم ًقائيم دقعد

 ريك ذتلا لبق لاتقلا نوكي المكل ءانثتسالاف « هقاثبم هملإ درو < هدبع ذبن
 ملسملا رصتو © هديع هسلإ در « مسملا ٍلظ نع منيل نإف < قاثمملاب

 هيخأ نوع يف ناك نمو « هماسي الو هلذخي الو < هماظي ال لسملا وخأ لسملاف»

 . « هنوع يف ىلاعت هللا ناك

 نيماسملا عيمجتل يه امنإ متلي ينلا اهأدتبا يتلا ةرجهلا نأ دحن اذه نمو
 مكح حرطبلو « ىلاعت هللا ماكحأ ذفنملو © نمؤملا يمحبل مالسإلا ةلود لظ يف

 . انيمأ ايوق توغاطلا

 ةدخولا نيوكت ليبس يف تناك هعبتا نم ةرجهو ىنلا ةرجه تناكف

 ةدحولا ةزعبو « ىلاعت هللا نم حورب ةديؤم ةعمتجم داهجلا ةيار لمحو ةيمالسإلا

 ىلإ نينمؤملا مركلا نآرقلا يف ىلاعتو هناحبس هللا اعد : كلذلو < قرفت ال يتلا

 اودهاجو ءاورجاهو اونمآ نيدلاو»: ىللاعت لاقف«ةعنم لاو ةرصنلا ثمح ةرحملا

 . # نورزئافلا م كئلوأو هللا دنع ةجرد مظعأ مهسفنأو مهلا ومأبهللا ليبس يف

 ةزعلا ساسأ وه مالسإلا ةلود لظ ين يمالسإلا عمجتلا نأ نيبتي اذهبو
 هلك اذهو « دمحوتلا ةلود ىلإ نولقني ثيح ضرآلا يف نيفعضتسالل ةيمالسإلا

 . نيماسملا عبمجت نم مالسإلا دصقم هيلع لديو نآرقلا رهاظ هلع لدي

 نيب ملسملا ةماقا نم عنم هنأب منع يبنلا نع راثآلا تدرو دقو #« 

 مقلا نبال داسعلا ريخ ىده يف داعملا داز باتك يف ءاج دقف <« نيك رسملا

 : هصتام

 لاقو «ةرجملا ىلع ردق اذإ نيك رسشملا نيب مسملا ةماقإ نم هللا لوسر عنم »

 لاق ؟ مو « هللا لوسر اب لبق « نيك رشملا ربظأ نيب معقب ٍلسم لك نم ءيرب انأ
 كرمشملا عم ناكنم»مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو«امهاران ىآرت اله: هللا لوسر
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 عطقنتالو“ ةبوتلا عطقنت قح«ةرجهلا عطقنت ال» هل لاقو«هلثم وبف هعمنكسو

 ةرجه دعب ةرجه نوكتسا»4 كلو لاقو « «اهبرعم نم سمشلا علطت ىتح ةبوتلا
 مهظفلت « ابلهأ رارش ضرألا يف ىقبيو ًارجابم مهمزلا ضرألا لهأ رامخف

 . «ريزانخلاو ةدرقلا عم هللا مرشحيو « هللا سفن مهرذقت <« هوضرأ

 ةلادلا تاميركلا تابآلا عم نيبت مالم ينلا نع ةدراولا رثآلا هذه نإو

 مثالا عفري الو مهسفنأل نيملاظ اوناكالاو ٠ اهملع نيرداقلل ةرجلا بوجو ىلع

 . اليبس نودتهي الو ةليح نوعبطتسي ال نيذلا نيفعضتسملا نع الا

 ريغ نيب نم جورخلابو ةرمتسملا ةرجهلا نآرقلا رمأي فيك لئاق لوقي دقو

 ةالاوم نوكتلو مهئاواب لظتسيلو «مهعمج ةنواعمل نيماسملا نيب ةماقالاو نيماسملا

 : لاق هنأ لَم ينلا نع رابخالا ضعب يف درو دقو « هدحو مسملل مسملا

 نكم ال ربخلا كلذ نا كلذ نع باوجلا يف لوقنو « حتفلا دعب ةرجه ال »

 ًاضراعمالو « انيور يتلا هلل يبنلا نع ةرفاضتملا رابخألل اضراءم نوكي نأ

 حتف هب دارملا ربخلا يف حتفلا نأل ضراعم ريغ كلذكل هناو ميركلا تآرقلل

 « ةنيدملا ىلإ ةكم نم ةرجحلا يه تلم يسنلا اهافن يتلا ةرجحلا نأو « ةكم

 ةنيدملا ىلإ ةكم نم ةرجحلا نأل « اهتاذو ابعوضوم يف ةيفنم بير الب يهو
 «نمألا ضرا ىلا ةنتفلا ضرا نمو « ديحوتلا ضرا ىلا كريشلا ضرا نم تناك

 مالسالاو« ةنيدملا يف ةيمالسالا ةيالولل ةعضاخ ةيمالسا ًاضرأ ةكم تراصحتفلا دعبو

 نيماسملا ةلبقو « نمآلا ىلاعت هللا مرح اهنأ يقبو « اهب نأمطاو « اهملا زرأ دق

 دارب نأ الإ « حتفلا دعب نم ةرجه اهنم نوكت فيككف « ةمايقلا موي ىلإ

 عال مركلا هين ىلإو < هناحبس هيلا ىلاعت هللا ضرأ بحأ يهو « اهبيرخت

 وهو « تباث رمأل ررقم مالسلاو ةالصلا هلع هنع ربخلا يف درو يذلا يفنلاف

 . ةنيدملا ىلإ ةكم نم ةرجه حتفلا دعب روصتي ال هنأ

 عالي لوسرلا ةرجه ىلع هرصقن ال يذلا ةرجهلا باب يف لوقلا ةصالخو

 مالسالا ضرأ ىلإ ملسملا ةرجه دصقن اهناو « لوقلا طسب نم حضاو وه اي
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 اهل لمع يتلاو «ةتباثلا ةررقملا ةدحولا هيضتقت يذلا يمالسإلا عيمجتلا نوكسل

 بر هضيق نأ ىلإ فيرشلا هثعبم تقو نم « مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 . هيلا نيملاعلا

 : لَ ينلا ةرجه دعب ام

 انيأر دقو“ مالسلاوةالصلا هيلع ىفطصملا ةرحه ىلإ انأدب اك دوعنو - +
 مقتو « مالسإلا ماكحأ ذفنت ةيمالسإ ةلود ةماقإلو نيماسملا عيمجتل تناك اهنأ
 « لع ينلا اهنس يتلا عيمجتلا ةنس اهناو < مولظملل ملاظلا نم ذخأتو < دودحلا
 . ملستلا متأو ةالصلا لضفأ اهببحاص ىلع ةيدمحملا ةرحملا رثآ ىلإ نآلا دوعنو

 دحاو دبعص يف برعلا ريغو«برعلا عمج ناك « امل رثأ لوأ نأ دجن انهو

 لك نم ةفلت# ةيبرع رصانع نم نوماسملا ناك دقف < ةيمالسإلا ةدحولاب فلآتم

 لئابق نم مهيفو 2« شيرق نوطب نم نطب لك لثمي نم اهيفف © ةكم نوطب
 « لئابقلا ىلع هسفن ْعَِلِع ينلا ضرع ءانثأ يف مالسإلا يف اولخد نيذلا برعلا

 « مالسإلا ةئيب يف شيعي نأ هنايإ لامك نم نأ دحي ةببق يأ نم مسم لك ناف
 نم اعبمج نوماسملا زرأ هملا هعمتجمو مالسإلا ةنيدم تراص يتلا برثي ةنيدمو

 ىرسك نورواجي نيذلا ربختيأر دقو « اهبونجو اهقرشو احلامث برعلا دالب
 للحتلاب اومهوأ“ اهنم اوللحت امو « قيثاوملاب هعم اوطبترا مهنأو « مهضرأ يف
 لوسرلا مهيلع التو « ةفاك سانلا ٍمَتِلَِع دمج ةوعد نأ اوماع نأ دعب الإ اهنم

 . ًاريذنو ًاريشب ةفاك سانلل ثوعبم هنأب حرصي يذلا ينآرقلا صنلا

 ناماس نوكي نأ كبسحو « برعلا ريغ نم ملسأ نم ةنيدملا ىلإ ءاج دقو
 يذلا ٍمْتِلَع ينلا لوق كل انيور دقو مالسإلا يف سراف لهأل لثمملا يسرافلا

 « لالب ةشبحلا رام نم ةرمث لوآو <« بببص مورلا رات نم ةرمث لوأ نأ ديفي

 ناسارخ نم ءارو ام لي <« سرفلا رام نم ةرمث لوأ نإ : لوقن سايقلاب انإو
 ًادمع نأ الضفو ًافرش هبسحو < يسرافلا ناماس وه دنقرمسو ربنلا ءارو امو

 ةرسألا مالسإلا يف لخدو«ةيسوجلا هترسأ كرت دق ناك ذإ هترسأب هقحلأ لَم
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 لاي يذلا ةفاضإ نم امهو. « تيبلا لآ انم ناماس » : ئلَع لاقو « ىربكلا

 . ةهدهعسو ةمأ مالسإلا ردص قف ناك يذلا ناملسل مرككتلا كلذ انو

 : ةاحخلاوملا

 نم جرخمل « ابنيب جزملاو « ةفلتحلا رصانعلا عمج نم دب ال ناك - 8

 لك فاصوأ نع فلتخي « هفاصوأو « هصاوخ يف دحتم جيزم رصانعلا كلت
 ةمأ وه جيزملا اذهل ةديدجلا فاصوألاو « جزتمملا كلذ رصانع نم رصنع

 حالصإلاب مايقلاو < ىلاعت هللا ىلإ هاجتالاو « دصقملاو ةياغلا يف ةدحوم ةيمالسإ

 .ةيناسنإلا ةلضافلا ةنيدملا لهأ اونوكي نأو « اهيف داسفإلا عنمو « ضرألا يف

 اهضعب رصاشلا هذه جزم وه مالسلاو ةالصلا هيلع هب ماق لمع لوأو

 « [عبمج نيماسملا نيب ةاخاؤملا وأ ءاخالا اهنيب نم ةفل آتم ةوق داحيإو ضعبب
 . مهدوسأو مهضيبأو « مهمجاعأو مهبرع

 نإو « هارآ نمب بيرغلا سانيإو « مهنيب ةسناؤملا درجم ءاخالا نكي ملف

 ءانبل ةماعدلا عضو ءاخالا نم دارملا نكلو « ًادوصقم ًاضرغ هتاذ يفكلذ ناك

 ريغ ةفلتؤمو ٠ ةمسقنم ريغ ةدحتمو « ةقرفتم ريغ ةعمحتم ةيمالسإ ةدحو

 نيوكتب كلذو نيفلتؤملا كئلوأ نيب ةنواعملا حور ثب هيف كلذ قوفو« ةرفانتم

 . ةيدسنلا ةوخألا براقت ةينيد ةوخأ

 مقلا نبا ىصحأ دقو « راصنألاو نورجاهملا كلام نب سنأ تيب يف عمتجا

 راصنألا نمو « نوعبرأو ةسمخ نيرجاهملا نم مهنم نوعست مهنإ لاقف مهددع

 . نوديزي دق مجنأل « نّمعم ال برقم ءاصحالا نأ بسحتو « مهلثم

 نوكت ةوخأب راصنألا نم هل خأو < نيرجاهملا نم دحاو لك نيب فلأ دقو
 تلفلغتو « هلام هاخأ رطاشي يراصنألا خألا ناكو « بسنلا ةئوخأ لثم
 امهادحإ قلطي نأ ناتجوز هل نم راصنألا ضعب "م ىتح < سفنلا يف ةوخآلا
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 لمحت تناك ةاخاؤملا كلت نا ةريسلا بتك ركذت انك « رجابملا همخأل ابج”وزيو
 . ةيبسنلا ةوخألا ةبتر يف ثرب ةاخاؤملاب خألا

 ماحرألا ولوأوإ» :ىلاعت هلوق لزن نأ ىلإ كلذ ىلع ثاريملا ةلاح ترمتساو

 ثراوتلل ةيبنملا يه تناك ةيآلا هذمه عم ثيراوملا تانآ نأ بسحتو

 . ةاخاؤملاب

 ٠# نيرجابملا نيب تناك اهنأ : امهالوأ ناتياور اهيف تيور ةاخاؤملا «

 مهنيب ايف راصتألا يف الو مهنيب ايف نيرجابملا يف نككت ملو « طقف راصنألاو «
 يكل ةرجابملاو راصنألا نيب امف ةيمضوم تناك ةاخاؤملا لعجت ةياورلا هذهو

 ءارقفلل ل : نيرجابملاو راصنألا يف ىلامعت هللا لوق ققحتيلو « ءاويإلا متي
 اتاوضرو هللا نم الضف نوغتبي مهللاومأو مهرايد نم اوجرخأ نيذلا نيرجابملا

 ناميإلاو رادلا اووبت نيذلاو « نوقداصلا مم كئلوأ < هلوسرو هللا نورصنيو

 اوتوأ امم ةجاح مهرودص يف نودجي الو « مهبلإ رجاه نم نوبحي مهلبق نم «
 كئلوأف < هسفن حش قوي نمو«ةصاصخ مهب ناك ولو < مهسفنأ ىلع نورثؤيو

 نوحلفملا م © .

 نيب ىخآو « راصنألاو نيرجابملا نيب ىخآ ٍوُِظَم ينلا نأ ةبناثلا ةياورلاو
 هذه فعض دقو ©« ضعب عم مهضعب راصنألاو « ضعب عم مبضعب نيرجابملا
 نيرجابملا نيب ىخآ هنا ليقو : كلذ يف لاقو ٠ داعملا داز يف مقلا نبا ةياورلا

 نورجابملاو«لوألا تباثلاو . ..هسفنل اخأ الع اهمف ذختاوةتباث ةاخاؤم مهضعب

 ةاخاؤملا دقع نع بسنلا ةبارقو رادلا ةوخاو مالسإلا ةوخأب نينغتسم اوناك

 سانلا قحأ ناكل نيرجاهملا نيب ىخآ ولو « راصنألا عم نيرجابملا فالخي
 ةباحصلالضفأو 0 راغلا يف هسنأو ةرحم ا ف هقمفر هنلإ قلخلا بحأ هتوخأب

 لهأنم ًاذختم تنك ول » : هبف لاق دقو ©« قيدصلا ركب وبأ هيلع مهمركأو
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 يفو * لضفأ مالمإلا ةوخأ نككلو « اليلخ رككب ابأ تذختال اليلخ ضرألا
 . « يحاصو يخأ نكلو < ظفل

 ىرأ نأ تددو « ينلا لاق اك « ةماع تناك « مالسإلا يف ةوخالا هذهو
 نم نوتأي موق يناوخاو « يباحصأ متنأ لاق ! كناوخإ انسلأ اولاق « انناوخإ
 « ابتارم ىلعأ ةوخألا هذه نم قي”دصالف « ينوري لو يب نونمؤي <« يدعب
 نود « ةوخألا هدعب نم هعاشتألو ©« ةمحصلا ةيزمو « ةوخألا مهل ةباحصلاف
 . « ةيحصلا

 هنع هللا يضر مقلا نبا قطنم شقانتو « نيتياورلا نيب حجارن نأ لبقو
 ناك اذإو « هل اوخا ةمايقلا موي ىلإ هل نيعبتملا ”دع ٍوِْلَع ينلا نإ : لوقن
 اوُواج نيذلاف « ةمحصلا لضفب مهصخ < هورصاع نيذلا هعابتأ نم نونمؤملا
 ةمالا ةدحو ىلع لدأ ءيشث الو « ةوخألا لضفب مهفرش هوعبتاو < هورب مو
 ةدحو ةيمالسالا ةدحولاف « هذه نم ىوقأ اهرضاحو اهيضام يف ةيمالسالا
 . ةيدمحملا ةوخالا ةدحوو « مالسالا

 نبا مامالا نأ ول دون انكو « نيتياورلا نيب ةنزاوملا ىلإ كلذ دعب هجتنلو
 « نيتياورلا دنس نيب ةحجارملا ىلإ هجتي ناك ةنسلا يف ظفاح مامإ وهو « مقلا

 . ضرفلاب حمجرتلا درحجب ىلإ هجتي الو

 « بسنلا اهنع ينغي ال ضعب عم مهضعب نيرجابملا نيب ةاخاؤملا نإ لوقنو
 لئابق نم اوناك لب « بسن اهعمجي ةدحاو ةليبق نم ًاعيمج اونوككي مل مآل
 ناؤف © شيرق نم مرثكأ ناك نإو ©« شيرق نم ًاعيمج اونوكي مو <« ةقرفتم
 اهكرابي يتلا ةاخاؤملاو « ةيلهاج ةرفن نم نوكي هاسع ام لك ةلازا نم دب ال
 رجاهملاو يراصنالا نيب نواعتلا مقت اك يهو ةيلهاجلا ةيبصعلا ليزتِّتِلَي يبنلا
 اسوأو اجرزخ اوناك راصنألاو « ةفلتخم لئابق نم اوناك نيذلا برعلا نيب هميقت
 دقو «راظنالا نع ديعبب ثاعب موي امو « ةيلهاج ضعب عممبضعب مهنيب ناكو
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 فيلأتلا ناكف « ةكم ةبقع يف جرزخلاب يقتلي يبنلاو هدُسأ ىلع عازنلا ناك
 يحورلا فل آتلاو « يسفنلا ديحوتلا ةرورض هضتقت ا رمأ ةاخاؤملاب مهنيب

 هللا نم ىوقت ىلع مالسإلا لهأ بولق حئفيو ' ةيلهاجلا داقحأي بهذي يذلا

 ناك ءاخالاف نذاو «لازنلا لعد مائوو « ءاضغبلا دعب ةبحمو 2« ناوضرو ىلاعت

 . دودرم ببسلا لآ هبيذكتو هدع ءانغتسا الو « ةياغو ثعاب هل

 ول عَ يبنلا نأو 2 يلعو ركب يبأ نيب ةنزاوملا نم هل ىدصت ام يقب

 ذدختي نأ ديرب ناك ول هنآل « ركب ابأ راتخال ًاخأ ةاخاؤملا يف راتخا دق ناك
 هنعشا ىضر مقلا نبا هاور ايف م هنع رثأ اك « ركب !با ذختال « اليلخ ادحأ

 هسفن يف بيرق هللا لوسر نم لكو 2« بقانم نيمامالل نإ : لوقن اننإو

 لضفأ ركي ابأ نأ ضرف اذاو هلضف ىلعلو « هلضف قيدصللو هدابجو هسحو

 . ةيلاع مالسالا يف بقانم نم هل امو « هيلع قطع يبنلا ءانث ةرثكل

 مالسالا يف هبقانم ىلعل ناك نإو «لضفالا رابتخا يضتقت ال ةاخاؤملا ناف

 بحاص دق ركب وبا ناك اذاو « مالسالا سراف لع يبنلا هامس يذلا

 يلعف مركلا نآرقلا هيلا راشأ يذلا راغلا يف همحاص وهو « ةرجحلا يف لوسرلا

 هولوانتيل مانملا اذه بحاص نودصرتي نوكرسملاو « تلي يبنلا مانم يف مان

 . متلي هللا لوسر ءادفل مدقملا ىلع ناكف < فيسلاب

 يف اهنيب ةنزاوملا ىلا ولعت ال انسفنأ دجن نيمامإ نيب ةلضافملاو انل امو

 نكلو“ لضفلل تسيلو « ةنواعمو«ةاساوم ةاخاّؤملا نإ لوقن نكلو < لضفلا

 وهو ٍوَقِلَع ينلا تبب يف هابرم يفو هابص يف لع ةجاح نأ كش الو «ةجاحلل
 هيضام يف ةراجت اذ نكي مو « ًاريقف ناكو « ةنوعملا ىلا جاتحت ةايح ىلع لبقم

 هللا يضر ةمطافل قادص لجعم مدقي نأ دارأ امدنع هنا ىتح « هرضاح الو

 ءيش هنم هدب يف نكي م  مسو اهيبأ ىلع ىلاعتو هللا ىلصو ابجوز نعو اهنع
 ةدبس همحةنبال اقادص نوكي ام هدبج نم عمجيو بطتحيل ءارحصلا ىلا مدقتف

 . نيملاعلا ءاسن
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 . هنم لضفأ نكي م نإو « ركب يبأ نم ةاساؤملاب ىتحأ ناك كلذلو

 ةالاوملا ىلع ةروصقم نكت ىل اهب .ذخأن يتلا ةياورلا نأ ىلا يبتتن كلذبو
 راصنألاوضعب عم مهضعب نيرجاهملا نيب تناك اهنكلو«راصنألاو نيرجاهملا نيب
 . ةاساوملاو ةنواعملا متتو « ةدحولا لصحتل < ةلماش ةماع تناك لب « مهضعب

 ةاخاؤملاعم مهسفنأيف نيرجابملا نيبةاخاؤملاهتريس يف قاحسا نبا ركذ دقلو
 . اعم ةياردلاو دنسلاب ةياورلا كلت دضتعي كلذبو « راصنألاو نيرجابملا نيب

 وهالو « ايديعت سدلو « ىنعملا لوقعم يوبن لمع ةاخاؤملا نإو 7 ١

 لوقعم ناك اذإو « كلذ ىلع ليلد مقي ل هنآل « ٍعَتِلِي ينلا تاصوصخ نم

 دعب نينمؤملا لاح عم هباشتت لاح لك يف هعابتا نسحي لب زوجي هناف « ىنعملا
 ريغ دلب نم ترفذ ةفئاط دوجو دنع بحت لب ةاخاؤملا حصتف : ةرجحلا
 . اهنيدب ةراف يمالسا

 لالحإو « ةيفئاطلا ىنعم ةلازال ةيمالسإلا فئاوطلا نيب ةاخاؤملا زوجمو

 « نامزلا اذه يف اهتايضتقم تدجو دقو « ةعدنم ةنس يبف © اهلحم ةسهذملا

 نم اوجرخ مسأ ولو « ةيمالسإلا ريغ ملاقألا مهتلكأ نوماسم ضرألا يفف

 ةنواعم اهنأل « عضوم ةاخاؤملل ناكل يمالسإ عمجت برقأ ىلإ نيرجاهم مهرايد
 اهنيدتيف ةرح تسيل ةيمالسإ تاعامج ابروأ يفنإو ةدحوو جرفو « ةاساومو
 نوزتعيو «ةوق هل نوككتل« مالسإلا ضرأ ىلإ تجرخل ةاخاؤملا باب اهلل حتف ولف

 « ةوقشلا مهيلع تبلغف « قرفتلا مهيلع بلغ نيماسملا نككلو « نيماسملا ةزعب
 . اطرف مهرمأ ناكو

 ناكيرمألاو نيسروألا نم ردان ضعب دنعرشنيفهسفن رشنيمالسإلا دحن اننإو
 مهضرأ نم نوجرخي دقو « مهيلهأ نم نوجرخي نوماسي نيذلا كئلوأو مهديغو
 دب ال ًارمأ مهعم ءاخالا ناكف « ةاساوملاو ةنواعملا ىلإ نوجاتحيو « مهرايدو
 يف نويرصملاو مورلاو سرفلا لخد امدنع كلذ دعب نم نيماسملا نإو هنم
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 هنع لكتنس يذلا ةالاوملا دقع وهو « ةاخاؤملا دقع ىنعم يف دقع ناك مالسإلا

 لخدو « برعلا ريغب مالسإلا يوق ام دنع ةيمالسإلا ةدحولا يف مالكلا دنع

 . « حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ » « ًاجاوفأ اجاوفأ هيف سانلا

 : ًاعيمج برمعلا نيب فيلأتلا

 ةنتفلا عنمل ءادتبا شيرق نيبو « ةلضافلا ةنيدملا نيب برحلا تبشن - +؟
 نرأ نينمؤملل ىلاعت هللا نذأ نأ دعب نينمؤملا نع ىذألا عفدلو « نيدلا يف
 : هتالك تلاعت لاق اك « ىلاعت هللا لببس يف اودهاجي

 نيذلا « ريدقل مهرصن ىلع هللا نإو « اوماظ مهنأب نولتاقي نيذلل نذأ ٠

 سانلا هللا عفد الولو « هللا انبر اولوقي نأ "الإ ىتح ريغب مهرايد نم اوجرخأ

 ابييف ركذي دجاسمو «© تاولصو عببو « عماوص تمدهل ضعبي مهضعب
 . # زيزع يوقل هللا نإ ©« هرصني نم هللا نرصنبلو « اريثك هللا مسا

 ةوزغب مث « ايارسي داهجلا أدتباو « هللا ليبس يف ةلضافلا ةنيدملا تدهاج
 موي يف ناميالا عمجو كرشلا عمج ؛ نيمجلا ءاقتلا تناك يتلا « ىربكلا ردب
 ناميالل تنوكت هنأب نوكرسملا رعش انهو « دوهشملا موملا كلذ وهو ناقرفلا

 كرشلا ةماكو « العلا ابلعحتو « ديحوتلا ةملك مفرتو «كرشلا ةكوش دضخت ةوق
 . ىلفسلا يه

 نكلو « ام ةدح ىلإ رفكلا ةمك تيوق اهيفو « دحأ ةوزغ تناك مث

 « ىحلا نازيمب نولعألا مهنا ىلاعت هللا رمأب كلذ عم اورعشو « نونمؤملا نهي م

 . اعم ةوقلا نازيمو

 ىوقت ال اهنأو « ةنيدملا ىلع ىوقت ال اهدحو اهنأب شيرق ترعش دقلو
 اوعمجو « ةيبرعلا لئابقلاب اوناعتسا كلذلو « هروذج نم نامالا علتقت نأ ىلع

 ركذنلو « قدنخلا ةوزغ وأ بازحألا ةوزغ تبمس ىتلا ةوزغلا يف بازحألا

 لاتقل برملا عمجت فيك ىرنل ةوزغلا هذه ةصق نم ًاريسي افرط
 . علم ينلا
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 هل نكي مو « هئاعد راهنت كرسشلا اوأر دقو ةبيرع لئابق ءامعز ءاج دقل

 تفاش نأ دعب ةنيدملا وزغ ىلع مهنوضرحي اوذخأف « هل ابطق شيرق الإ
 فاط مث ©« تباجتساف « نافطغ ىلإ اوجرخ مث « شيرق مهتباجأف <« شيرق
 «ملسوهيلع ىلاعت هللا ىلص دم لاتق ىلإ مهنوعدي برعلا لئابقيف ءامعزلا كئلوأ

 . نورثكألا مه باجتساف

 مهافاوو 2« فالآ ةمعبرأ يف كرشلا بطق اوناك نيذلا شيرق تجرخ

 تءاسجو « ةترم ونبو « مجشأو « ةرازفو دسأ ونب جرخو « ملس ونب
 . نصح نب ةنيبع مهدئاقو <« نافطغ

 هللا ن ذأ دقو ©« فالآ ةرشع ةيبرعلا دالبلا لك نم كرشلا لهأ نم عّمحت
 لمأ لاتقب لبق نذأ اك « ةفاك مهلتاقي نأب ملسو هبلع ىلاعت هللا ىلص هببنل

 : كلذ يف ىلاعت لاقو « طولت اك « ملاومأو مهرايد نم مهوجرخأ ذإ < ةكم

 .©نيقتملا ممهّطا نأ اوملعاو « ةفاك منولتاقي اك ةفاك نيك رسثملا اولتاقوإ

 «ةوزغلا كلت يف ناميالا لهأل عمتجا دق برعلا ضرأ يف كرسشلا ناك اذإو

 مهنم سيل ًاديدج ًارصنع برعلا ىلا فاضأو « ناميالا لهأ ممج دق هللا ناف
 ناك دقف © ناماس داهج اهمف ودبي ةرم لوأ هذه لعلو < يسرافلا ناماس وه

 نيذلا ءالؤه ءاقل يف نينمؤملا راشتسا امدنع تلكم ينلا ىروش لهأ نيب نم

 رفح هنع ىلاعتو كرايبت هللا يضر يسرافلا ناملس راشأف. نيرفاضتم هبلا اوؤاج

 مهادلا وزغلا نم ةنيدملا عنيو < كرسشلا لهأو ناميالا لهأ نيب لوحي قدنخ

 حيرلاب كرشلا ةعيزهو « ةوزغلا هذه رمأ نم ناك ام ناكو « نيمجاهلا قوعيو
 . علاهلا بعرلاو فصاعلا

 نع ىفاجتي ب رعلل هلع يلا فيلأت وهوناونعلا نا:لئاق لوقي دقو - مح

 نع باوجلا يف لوقنو « ناونعلا ريغ عوضوملاف « ةيلاوتملا تاوزغلاو برحلا
 فيلأتلاولسلا ناك نإو «امئاد هدحو مسلا وه سيل فيلأتلا قيرط نإ : كلذ
 ناف < ًارعو هقيرط نوكي دق فيلأتلا نأ دبب « هنع ملا لصفني ال نيونص
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 ابهتاذ يف قدنخلا ةوزغ تناك دقو < فل آنلاو ملسلا ىلا رحت دق برحلا

 ةنيدملا ىلع ضقنت نأ يف يوق عمط اهل دعي ملف « ةيدتعملا شيرق برحل ةيبنم
 . هلالض ىلا اونأمطا يذلا مهك رش ىلا برعلا دوعيو « مالسالا اهنم علقتل

 لوح برعلا فتلي نأ ىلا ةيوق ةوعد اهمف تناك قدنلا ةوزغ نإو

 شيج نم برحلا ريبدت يف اوأر ذا « اوأر ام هللا تايآ نم اوأر ذإ « مالسالا
 هللا تانآ نم اوأرو «اًئاد نوراركلا مهو « معدب مدنع نكي مل ام رملي دمج

 رصنت ءاسلا نأ اوأر راظنالا ىعرتسا امو 2« سوفنلا رهيب ام ىربكلا ىلاعت

 ىلع ةعمتجملا ةيبرعلا بازحألا تأرو « رفكلا شيج مزهتو < مالسإلا شيج
 . ةيتاع رصرص حير مهتتأ ذإ « ًاداع تتأ اك مهيتأت ءامسلا رذن لالضلا

 . هوركنأ يذلا قحلا ةوعدل هللا دميأتو ةومنلا لئالد نم هذه نإو

 هنولتاقي اك ةفاك نيك رشملا لاتق يف هل ىلاعت هللا نذأ نأ دعب نم ىنلا نإو

 رصنب ةرصتنم « قحلا نيد ىلا ةيعاد ةببرعلا ةريزجلا يف هايارس تقلطنا ةفاك
 الو « ةينادحولا ىلا مهوعدتو ناميالا حور مهيف ثبت يهو هدبيأتو ىلاعت هللا

 يف ءاقللا نم نكلو © فيسلا رح نم ال مهيولق ىلا لخدي ناك نامبالا نأ كش

 « مالسالا ىلا ًآلوأ وعدت تناك ةسدقملا ةيمالسإلا برحلا نأ اصوصخو هتاذ

 ام مهيلعو < نيماسملل ام مهل نوكي نأ ىلع ةمذلاو دبعلا مهيلا بلط اوبأ ناف

 قح مهواتاقي الأ هدنجل ينلا ةيصو ناكو « لاتقلاف نكي مل نإف « نيماسملا ىلع
 : مهم ملسملا دئاقلا لاق « ادحاو نيماسملا نم اولتق ناف < نيماسملا نم اولتقي

 . هللا الإ هلإ ال : اولوقت نأ اذه نم ًاريخ ناك امأ

 .شيجلا ءارو نمل ةبحلا ثعبو « فيلأتلل ًاقيرط اهتاذ يف برحلا تناكف

 يف هايارس تثيناو ؛مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا برحي برعلا عماست املو
 ةوادع اهعمو « ملسلاو فيسلا اهعمو « اهملا هشومج تبهذو ةببرعلا ةريزجلا

 يتلا ةنمؤما بولقلل ًافملأت هتاذ يف كلذ ناك « بوعشلا ةملاسمو < لطابلا لهأ

 ْ . ءاسؤرلاو ءارمألا راصنأ نم نيبراحملا ءارو
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 فر مهنع ليزيو < بوعشلا الإ بطاخيل الع يبنلا لنركامو

 ناك ذإ بورحلا كلت عم فيلأتلا ناك كلذلو «مهيف نيكحنملا لذو « ءارمألا
 . مهيواق فيلأتو < ءافعضلا هوجو روهظ اهجئاتن نم

 مالسإلا ىلإ ةوعدلاو « اهب عماستلا وأ «بورحلا هذه ءارو نم ناك كلذلو

 ةلازإو ةفلؤملا ةدحولا دوقع دقعل تناك يهو ّنِلِع ينلا ىلإ دوفولا تدفو نأ

 . ةقرفملا ةوادعلا

 : دوفولا

 نمو « ةييرعلا ةريزجلا طسو نم عنِلَع ينلا ىلإ دوقولا تدفو ل ؛#

 نيليو ءاقللا يف مهب فطلتي تلم ىنلاو اهماوقأ لاح ضرعت يهو « اهفارطأ

 اضظف تنك ولو مهل تنل هللا نم ةمحر ايف © : ىلاعت هلوق ققحيو مهل ةمحر

 # كلوح نم اوضفنال بلقلا ظيلغ

 فنراكو «ءادتبا مهماوقأ لال ًاحرش متل ينلا ىلإ دوفولا ةلاسر تناكو

 نم مهقالب مل نم عم عتب ينلل ةاقالم دوفولا تناكف « ميهيولقل ًافيلأت يبللا ءاقل

 كلذبومهوعدي نم ةيمالسإلا ةوعدلا بحاصل ةبجاومو « ةببرعلا لئابقلا يلثم
 ةعزانملاو ةرفانملا لوط دعب ؛ مالسإلا ىده ىلع اوفلآتو « مهبولق فلأت

 . ةلتاقملاو

 يمس كلذلو « مثِلَع ينلا ةرجه نم ةعساتلا ةنسلا يف دوفولا تناك دقلو

 هتاوزغو ٍعَتِلَم يبلا ايارسس مهتك رع نأ دعب كلذو . دوفولا ماع عساتلا ماعلا

 نأ اصوصخو «اودناعي الو !وملاسي نأ اوأرف « هللَع يمنلل تماسو تساسأ دق

 . اهل اهولبخت يتلا اهتبيه مانصألا تدقفو « مهيواق وزغي ذخأ مالسإلا

 مهداهو < سانلا مامإ اوناك اشيرق نإ » : هتريس يف قاحسا نبا لوقيو

 ةداقو « مالسلا اهيلع مهاربإو ليعامسإ دلو حيرصو « مرحلاو تيبلا لهأو
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 هللا لوسر برحل تبصن يتلا يه شيرق تناكو ©« كلذ نوركني ال برعلا

 «مالسالا شيج اهبخودو<شيرق هل تنادو ةكم تحتتفا اماف «هفالخو « عك

 اولخدف «هتوادع الو «وكلِع هللا لوسر برحب مهل ةقاط ال هنأ برعلا فرع

 . هجو لك نم هبلا نوبرضي < ًاجاوفأ لجو زع هللا لاق اك هللا نيد يف

 نيرو اجلا ىلإ بونجلا 5 سرفلل نب رواجا نم ةببرعلا دالبلا نم دوفولا تءاج

 لوح ىبفلؤيو < مالسإلا ىنعم مهيف ثسب ْمُكلَع يبنلاو < لامشلا يف ماشلل

 نيلبذخأيو ©« سامشلاو ةسكاشملا لهأ ينديو « اهب ذخألاو ةيعرشلا فيلاكتلا

 هموقىلإ هثعبي نم مهنم ْعتِلَع ينلا لوسر نوكيو « دفولا فلتأي ىتح < لوقلا
 . مهواق فلؤيل

 ةيبرعلال ئابقلا دشأ اوناك نيذلا فئاطلاب فيقث دفو دوفولا هذه نم راتخنو

 نايب يف لوقلا يف مبعم ْمَكِلَع ىبنلا نال فيك « مهتموصخ يف افنعو اسامش

 مض ىتح ةدارإ لك اهضعب ريمغت ةلواحن يف مهبلع عطقيو < ةمعرشلا ماكحألا

 . مهماوقأ ىلإ اواقنف < هيلإ مهضعب
 : هصن ام فيقثت دفو يف دابعلا ريخ ىده يف داعملا داز باتك يف ءاج

 هللا لوسر نذأتساف « عتلِع هللا لوسر ىلع يفقثلا دوعسم نب ةورع مدق »

 مهيفو« ذئموي مهسأر وهو « ليلاب دبع نب ةنانك مهيفو © مهدفو مدقف « ِهَثَِع
 . دقولا رغصأ وهو <« يصاعلا ىبأ نب نامع

 يناف«مهمركأف "ىلع يموق لزنأ هللا لوسر اي » : ةبعش نب ةريمفم ا لاق
 « كموق مركت نأ كمنمأ ال عتِلَع هللا لوسر لاقف « مهيف حرجلا ثيدح

 . نآرقلا نوممسي ثيح مهلزنأ نككلو
 نم اولبقأ مهنأو < فيقثل ًاريجأ ناك هنأ هموق يف ةريغملا حرج نم ناكو

 لبقأ مث © مهلتقف ماين مهو © مهيلع ادع قيرطلا ضعبب اوناك اذإ قح « رصم
 «هلبقنف « مالسإلا امأ : ٍوثِكِع هللا لوسر لاقف « ٍثِكِع هللا لوسر ىلع مهلاومأب

 . ردغن ال ةاف لاملا امأو
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 اوعمسييكل ًامايخ مهل ىنبو دجسملا يف فيقث دفو ِهّقِلِع للا لوسر لزنأو

 ركذي ال بطخ اذإ عقلي هللا لومر ناكو « اولص اذإ سانلا اوريو نآرقلا

 هيدبشيو« هللا لوسر هنأ ديشن نأ ةرمأي اولاق <« فمقث دفو هعمس اماف < هسفن
 يفأ دهش نم لوأ يناف : لاق محلوق مالسلا هيلع هفلب اف « هتبطخ يف
 . هللا لوسر

 مهاحر ىلع صاعلا نب ناّتع نوفلخيو « راكع هللا لوسر ىلإ نودفي اوناكو
 (ةلوليقلا يف اومات يأ ) اولاقو هيلا دقولا عجر املك ناثع ناكف < مهرغصأ هنأل

 فلتخاف«نآرقلا هأرقتساو نيدلا نع هلأسف « ودلع هللا لوسر ىلإ دمع ةرجاهلاب

 ركبيبأىلإ دمع امتان هللا لوسر دجو اذإ ناكو نيدلا يف هقف ىتح « ًارارم هملا

 . همحأو هللا لوسر كلذ بحعأف « هباحصأ نع كلذ متكي ناكو

 .اوماس أف مالسإلا ىلا مهوعدي وهواء هللا لوسر ىلإ نوفلتخي دفولا ثككمو

 . انموق ىلإ مجرن ىتح انيضاقم تنأ له : ليل اي دبع نب ةنانك لاق

 الو ةيضق الف الإو « مالمالاب متررقأ متنأ نإ معن : مالسلا هيلع لاق

 . منيبو ينيب حلص
 .هنم انل "دب ال موقل اتاف «ىنزلا تيأرفأ:لمل اب دمع نب ةقانك لاق

 اوبرقت الو 8 : لوقي هللا ناف « مارح مكملع وه : مالسلا هيلع ينلا لاق

 . اهلك انلاومأ هناف ابرلا تيأرفأ : اولاق

 :اهيأ اب 8 :لوقي ىلاعت هللا نإ « مكلاومأ سوؤر مل ( مالسلا هيلع ) لاق

 تيأرفأ اولاقع «نينمؤممتنك نإ ابرلا نم يقب ام اورذو « هللا اوقتا اونمآ نيذلا

 . اهنم انل دب الف « انضرأ ريصع هناف « رخخلا

 نيذلا اهيأ اي 8 : ىلاعت هلوق أرقو « ابمرح هللا نإ ( مالسلا هملع ) لاق
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 هوبنتجاف ناطبشلا لمع نم سجر مالزالاو باصنألاو رسملاو رمخلا امنإ اونمآ
 . # نوحلفت لعل

 هانفلاخنإفاخن اننإ حيو اولاقف «ضعب ىلإ مهضعب الخو « موقلا عفتراف
 اولاقف متع هللا لوسر اوتأف « انلأس ام ىلع هبتاكن اوقلطنا ةكم مويك مويف

 ..( انودبعي يتلا يأ ) مانصالا تيأرأ اولاق مث

 . اهومدها : ( مالسلا هيلع ) لاق

 . ابلهأ تلتقل اهمده ديرت كنأ ةبرلا معت ول تاببه : اولاق

 نب ا كحيو » + لاقف « هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ثيدحلا يف لخدت
 . رحح ةبرلا امنإ ؛ كلبجأ ام لملاب دبع

 . باطخلا ناب كتأن مل اولاق

 . اهمدهن ال انناف ©« نحت امأف « ابمده تنأ لوت: متلي هللا لوسرل اولاق

 . هوبتاكف < اهمده مكيفكي نم مملا ثعبأسف : (متيَِي هللا لوسر ) لاق

 يفمالسلا هيلع يبنلاصالخا ناك دقو ةريسلا بتك نم مقلا نبا هلقن ام اذه

 اومضنا دقو“ مهسوفنل افلّومو مهولق انيلم مالسإلا ىده ىلع هميمصتو هثيدح
 ميلمحي نأ مهميعز دارأو « دعب نم اوصلخأو « ةديقعو ةعيرش مالسإلا ىلإ
 يذلاهللالوسر لوسر وه قبسي نأ عقلي يمنلا ىلع ضرعو مالسإلا قانتعا ىلع
 .مقلا نبا لقن ام ىلإ دعنلو « كلذل دبي ىتح «مهتبر مده مالسلا هيلع هدقوأ

 مث « كلوسر لبق انل نذئا ( دفولا معز ) لبلاب دبع نب ةنانك لاق »

 انيلع رمأ : هللا لوسر اب اولاقو محل نذأف « انموقي ملعأ اناف انرثآ يف ثعبا

 ىلع هصرح نم ىأر امل « صاعلا نب ناؤع مهيلع رمأف « انموق نم انمي الجر
 . جرم نأ لبق نآرقلا نم ًاروس ملعت دق ناكو « مالسإلا

 ٠و



 « ةصقلا مهومتكاف « فيقثب سانلا لعأ انأ ليلاي دبع نب ةنانك لاقف
 « هيلع اهانيبأ ًارومأ انلأس ًادمع نأ مهوربخأو « لاتقلاو برحلاب موفوخو

 ايرلا لسطنت نأو « ىنزلاو رخخلا مرحن نأو < ىزعلاو تاللا مدهن نأ انلأس

 . انلاومأ يف

 «قنعلا اوراس دق مهوأر اماف «مهنوقلتي دفولا مهنم اند نيح فيقث تجرخ

 ءاونزحدق موقلا ةثيبك « مهباش اوشغتو (ًاراطق اهولعج يأ ) لبالا اورطقو
 الو ريخي ميدقو ءاحام ضعبل مهضعب لاقف ريخم اوعجرب ملو « اوبركو

 . هد اوعجر

 نيب ناك نثو تاللاو « امدنع اولزنو تاللا اودصقو « دفولا لجرتو
 . مارحلا هللا تيبل ىدهت اك ندبلا هل ىدهتو « دبعي فئاطلا يرهظ

 اذامو متئَج اذام : مهولأسف ©« فيقث نم هتصاخ دفولا ءاضعأ نم الك ءاج

 ؟ متعجر

 «فسسلاب رهظ دق « ءاشي ام هرمأ نم ذخأي (ظملغ اظف الجر انيتأ : اولاق
 تاللا مدم : ًادادش ًارومأ انيلع ضرعف < سانلا هل نادو برعلا هل خادو

 . ىنزلاو رخخلا مارحو ملاومأ سوؤؤر الإ ابرلا يف لاومألا كرتو © ىزعلاو

 . ًادبأ اذه لبقن ال للاو : فيقث تلاق

 اومّمرو « هل اوئّمعتو « لاتقلل اوئّمهتو < حالسلا اوحلصأ : دفولا لاق

 . منوصح

 زع هللا ىقلأ مث « لاتقلا نوديرب ةثالث وأ نيموي كلذب فيقث تنكسف
 برعلا هل خاد دقو « ةقاط هب انل ام هللاو : اولاقو « بعرلا مهيولق يف لجو
 . هيلع هوحلاصو < لأس ام هوطعأق « هيلإ اوعجراق « اهلك

 < برحلاو فوخلا ىلع نامألا اوراتخاو « اوبغر دق مهنأ دفولا ىأر املف

 « اندرأ ام ا :طرشو « انيمحأ ام هانيطعأو « هانيضاق دق اناف : دقولا لاق
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 ملو انل كروب دقو ©« مهقدصأو مهمحرأو « مهافوأو 2 سانلا ىقتأ هاندحوو

 . هيلع ءانيضاق ايفو « هبلإ انريس يف
 ؟ مغلا دشأ اتومتممغو < ثيدحلا اذه نومتدتك ملف : فيقث تلاق

 <« مهناكم اوماسأق . ناطشلا ةوخت ميولق نم هللا عزني نأ ةدرأ : اولاق
 . ةصقلا نم دارملا ىبتنا .. امانأ اوثكمو

 . عْتلَع ينلا ىلإ تءاج يتلا دوفولا روص نم ةروص هذه - مو

 “مالسإلا نع اهدعبأو « [سامش ةيبرعلا لئابقلا دشأ يهو ©« فيقث تءاج

 ىنبو < دجسملا يف مههزنأو © مهتفايض مركأو رشبلاب عع ينلا مهيقل دقلو

 « ةبحلاب مهل ًاطبرو“ مهيولقل ًافيلأتمهتفايض يف مهنمأو « داتوألاب اهطبرو ةيبخألا مه
 .ةوسق دشأ وأ ةراجحلاك ةساق تناك ولو « بولقلا نيلت نأ اهنأث نم ةمحملاو

 . هكرت انق لطاملا ناكمو « همده امن مهبف زازتعالا ناكم معو

 . نيتدئاف برعلل ينلا فيملأت نم اندفتسا كلذبو

 سوفنلا ىلإ ذافنلاو « ءاقللا نسحو رشلاب نوكي فيلأتلا نإ .: امهادحإ

 . هعم فنع ال نيلو « ةلوهس يف

 تافيلكتلا ضعب طاقسإو < قوقحلا لامجإ يفتقي ال فيلأتلا نأ : ةيناثلا
 نولخيال نيذلا كئلوأ بولق فلأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اذوه اهف

 . مهموق يدتببل

 : ةلادعلاو ةحامسلا

 هقالخأف © هسفن ىلع رثؤي « فلؤيو فلأي ةحمس هلع يبنلا قالخأ تناك
 « طق هسفنل بضغ ام « ابيف قالخألا ربظأ يه ةحابسلا تناك هتالماعم يف
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 بلطي < لوقلا يف ظلغأ يذلا يبارعألاو « ىلاعت هللا تامرح كبتنت نأ الإ
 بلطيو ©« ىضري ىتح ءاطعلا رركيو هيطعيو « لَم يبنلا هب قفري « ءاطعلا
 . مالسلا هيلع هباحصأ يضري نأ كلذ دعب نم قفر يف هنم

 هللا يضر رمع مهو « لوقلا يف ظلغبف « هنيد ءاضاقتب يذلا يدوببلاو
 هترمأ اله : قفرتملا ةانأ يف كلم هللا لوسر دم لوقمف « تقي نأ هنع ىلاعت

 بذجت ةحاسلاف « مثلي لاق اك وأ « ءادآلا نسحي ينترمأو « ةبلاطملا نسحي
 . ةدراشلا لوقعلا درتو « ةرئاحلا سوفنلا يدهتو ةرفانلا بولقلا

 <« هسفن نم < هسفن ىلع اهضرفي يتلا ةلادعلا تناك ةحايسلا هذه راوحيو
 نإ هنم صتقيل هسفن مدقيو « ادحأ مظي الو « دحأ ىلع يدّعي ال ناكف

 . ًاصاصق هيلع نأ نظ

 ىلع ةروصقم فوبلمل هتثاغاو « هتنواعمو هتلادعو هتحامس نكت مو

 ةيعاّتجالا تالماعملا لك ىلا ىدعتت تناك ابنإ لب ةيصخشلا هتالماعم

 نوكي نكلو « رابجلا مقتنملا هنم لادأ اذا نوكي ال هاذآ نمف « ةيسايسلاو

 نع ضرعأو فرعلاب رمأو « وفعلا ذخ# : ىلاعت هلوقب ذخأي محرلا وفعلا
 نسحأ يه يتلاب عفدا“ ةئيسلا الو ةنسحلا يوتست الو :ىلاعت هلوقبونيلهاجلا

 اوربص نيذلا الا اهاقلي امو < ممح يلو هنأك ةوادع هنيبو كنب يذلا اذإف

 . #« مظع ظح وذ الا اهاقلي امو

 مه يغبلا مهياصأ اذإ نيذلاو < نينمؤملا فاصوأ يف ىلاعت هلوقب ذخأيو

 ال هنإ © هللا ىلع هرجأف حلصأو افع نفن اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو نورصتني

 « ليبس نم مهيلع ام كئلوأف « همظ دمب رصتنا نملو « نيملاظلا بحي
 كئلوأ < قحلا ريغب ضرألا يف نوفبيو سانلا نوماظي نيذلا ىلع ليبسلا انإ

 . © رومألا مزع نمل كلذ نإ رفغو ربص نملو « ملأ باذع محل

 تالمامملا يف « برحلا يفو مللا يف ةينآرقلا بادآلا هذهب ذخأب ناك

 فق



 رصتنا اذاو « يغابلا ىلع رصتني وبف « مالسالا ءادعال هتلماعم يفو ةيصخشلا
 موملامكيلع بيرثت ال « ًاوفعو ةمحر لوقي نكلو بولغملل ليو لوقي ال هيلع

 ىلع بلغلا هل ناك دقف ©« ةكم حتف لاحيو « ةيبيدحلا لاحت كلذ ربتعاو

 ةوزغ وأ قدنتلا ةوزغ يف بعرلاو حيرلاب ىلاعت هللا رصن دعب نم شيرق
 ةقاف مالسالا اوعلتقمل دالبلا قافآ لك نم برعلا هيلع عمجت ذا « بازحألا

 . نيدناعملا نيدامملا ىتح < سوفنلا نم كرشلا ىلاعت لل

 : ةيبيدحلا يف ةحامسلا

 وه عَقِلِع رمتعل ةرجفلا نم سداسلا ماعلا ين هك هللا لوسر جرح - ماب

 . مارحلا هللا تبب الا

 « عوجلا اوعمج مهنأ اوماعف * شيرق لاح فرعبل « نوبعلا ثب يبنلا نإو

 ميركلا حمسلا لاقو «هباحصأ عقلْلَع يبنلا راشتساف « شيباحألا مهيلا اوفاضأو
 <« مهبيصنف موناعأ نيذلا ءالؤه يرارذ ىلا ليغ نأ نورتأ : نيملاعلا بر لوسر

 نفف « تيبلا اذه مون نأ نوديرت مأ نينوزحم نيروتوم اودعق اودعق ناف
 ناكو « ىأترا ام ىلع قيدصلا ركب وبأ هقفاو دقو « هانلتاق هنع ندص

 . يأرلا وه كلذ

 مهبطاخ بلغأ شيج هعمو“عمجنت شيرق نم اعومج مالسلا هيلع ىأر املو

 ىلإاشيرق وعدي نأ املوأ : نيرمأ هرمأو « نافع نب ناثع مهيلا لسرأ
 « نيرمتعم هبحصو ءاج نككلو <« لاثقل تأي م لوسرلا نأ مهربخيو مالسإلا
 . بيرقلا حتفلاب مرسشبيو نينمؤملا نم نيفعضتسملاب لصتي نأ : اهيناثو

 اونظف < نونظلا نوماملا نظو © باغو « اًشيرق بطاخو « نامع بهذ

 و”



 ةرجشلا تحت كلذ ناكو لاتقلا ىلع نينمإملا يبنلا عيابف « نائع اولتق مهنأ
 اهنإ «كنوعيابي نيذلا نإ 8 : لاق ىلاعت هللا نأل ناوضرلا ةرجش تبم< يتلا
 . # مهديأ قوف هللا دب « هللا نوعيابي

 : لاق « لاتقلل اودعتسا مهنأ يوقلا شدجلا هعمو حمسلا لوسرلا غلب املو

 مهتكبن دق اشيرق نإو « نيرمتعم انْئج نككلو « دحأ لاتقل ءىحن مل اننإ
 « سانلا نيبو ينيب اولخيو < مهتددر ام اوؤاش نإف « مهب ترضأو « بورحلا

 يذلاوف لانقلا الإ اوبأ نإو اولعف سانلا هيف لخد اهف اولخدي نأ اوؤاش نإو

 نذفنيل وأ « يتفلاس درفنت ىقتح « يرمأ ىلع مهنلتاقأل هديب دمع سفن
 . هرمأ هللا

 « لجرلا اذه دنع نم مكتْنِج دق يفا : مهل لاقو « مهيلا مهلوسر داع

 انل ةجاح المهنم ءابغسلا لاقف ©« كبلع هتضرع تس نإف « ًالوق لوقي هتعمسو

 هتعمس لاق < هتعممس ام تاه : مهنم يأرلا وذ لاقو « ءيشب هنع انثدحت نأ

 . لِيَ لاق ام مه لقنو « اذكو اذك : لوقي

 «ءاهوليقافعدشر ةطخ مكيلع ضرع دق هنا : يفقثلا دوعسمنب ةورع لاق

 . ءادتبا لاق ام هيلع رركف « عَقللع يبنلا ىتأف « هل اونذأف « هتآ ٍنولعَدو

 . ةسماشلا سوفنلا جالع ةحامسلا نأ فرعتل

 « كموق تلسأتسا ول تيأرأ « دمع يأ : ىفقثلا دوعسم نب ةورع لاق

 ال ينإف ىرخألا تناك نإو « كلبق هلهأ حاتجا برعلا نم دحأب تعمم له
 . كوعّدَيو اوترفي نأ فاخأ « اباشوأ ىرأ امنإو « اهوجو ىرأ

 نب ةريفملاو « لوسرلا ةبحلب ذخأ ملكت املكو « ٍعَقِلَع يبنلا لكحب ذخأو

 ىلإ ةورع ىوهأ (لكف«رفغملا هملعو فيسلاهعمو « ْهّتِلَي يبنلا سأر دنع ةبعش
 ةورع عفر « كدب 'رّتخأ : لاقو « هفيس لعنب هدي برض مّن يبنلا ةبحل

 ؟ون



 ردغ يأ : هل لاقف « ةبعش نب ةريغملا : اولاق ؟ اذه نمت : لاقو هسأر

 مهلتقف ةيلهاجلا يف اموق بحص دق ةريفملا ناكو « كتردغ يف ىعسأ تسلوأ

 درو « همالسإ هلِلَع يبنلا لبقف « السم يبنلا ىلإ هب بهذف « مهام ذخأو

 . هلح ريغي ذخأ هنآل لاملا

 لَ يبنلا ةمحل ىلإ هدب دم ىتح يفقثلا ؤرجتو « ٍَتَع يبنلا ةحامم عمو

 اوملكت اذإو « ةعاطلاب هرمأ اوردتبا مهرمأ اذإف«هل نيملسملا ةعاط ىرب ناكو

 يفقثلا ىأر « هل ايظعت هيف رظنلا نوادحي امو « مهتاوصأ اوضفخ هترضح يف

 . ىأر ام هموق ىلع ضرعو كلذ

 ندبلا مهعمو هعم نمو ْعُكِقَع يبنلا دجوف < ةنانك نم رخآ الجر اولسرأو

 : لاقو « شيرق نم هباحصأ ىلإ عجرف < نيمرح نوسبليو ايده اهنومدقي
 «لاجرلا,تالسارملا ترجو .تيبلا نع اودصي نأ ءالؤمل يغبني ام هللا ناحمس

 . نينس رشع ةندهحلا ةباتك و قافتالا ناك ىتح

 قمح ةيبيدحلا ءاج نأ ذنمقلَع يبنلا ةلماعم تلظأ دق ةحامسلا تناك اذإو

 اهيلعترطبس دق دبعلا ةباتك نإف © ةقساف سوفن اهمفو © ةمساق بولق تنال

 . ةيدمحملا ةحامسلا

 نمحرلاهلا مس » : هلوقب ةمحاتتفالا مَع يبنلا ىلمأف باتكلا أدتبا
 .٠ « محرلا

 نكلو وه ام يردن ام هللاوفنمحرلا امأ : شيرق نع رضاحلا ليهس لاقف

 . مهللا كمساب بتكا

 . محرلا نمحرلا هللا مس الإ اهبتكت ال هللاو : نيملسملا نم نورضاحلا لاق

 هيلع ىضاق ام اذه بتكا مث « مبللا كمساب اهبتكا : حمسلا يبنلا لاق

 . هللا لوسر دمع

 امو تيبلا نع كاتددص امها لوسر كنأ معن انك ول هللاوف : لمبس لاقف

 اهنا



 لبقملا ماعلا نم كلذ نكلو «© ةطغض ةذخأ نأ برعلا ثدحتت ال لاو ليبس

 . ع ينلا اضرب بتاكلا بتكف

 . هتددر الا كنيد ىلع ناك نإو لجر انم كنتآي الأ ىلع :لببس لاقف

 .ًاماسم ءاجدقو « نيك رشملاىلإ دريفبك هللا ناحبس اولاقو « نوماسملا جض

 نم جرخ دقو هدوبق يف فسري ليهس نب لدنج وبا ءاج ذإ كلذك مهنيبف
 . نيداسملا روبظ نيب هسفني ىمر ىتح ةكم لفسأ

 . هدرت نأ ىلع هيلع كيضاقأ ام لوأ اذه دمج اي اذه لمبس لاق

 كيضاقأ ال هللاو : ليبس لاق «دعب باتكلا ضقن مل نإ : علم ينلا لاقف
 . ءيش ىلع

 طرشلا اذهىلع باتكلا يضقأ كلذ عمو « كل هزيجمب انأ ام : ليهس لاق

 تئنج دقو « نيك رسما ىلا درأ « نيمسملا رشعم اب : لدنج وبأ لاقف
 . ًاديدُش ًايضغ هنع هللا ىضر رمع بضغ دقو < تبقل ام نورت الأ < اماسم

 تسلأ لاق « ىلب لاق ؟ هللا يبن تسلأ « هللا لوسر اي : هبضغ يف لاقو
 « اننيد يف ةيندلا ىطعن مالع : لاق «ىلب: لاقو«لطابلا ىلع نودعو قحلا ىلع

 . انئادعأ نيبو اننيب هللا محي امو عجرنو

 . هيصعأ تسلو يرصأن وهو « هللا لوسر ينا : هلع يبنلا لاقف

 ال : رمع لاق ؟ ماعلا اذه هيتأت كنأ كتربخأ انأ ىلب حمسلا لوسرلا لاق

 في



 حبذب مارحالا نم اوللحتي نأ ٍوّتِلم يبنلا دارأف « نيمرحع نوماسملا ناكو

 . اوقلحا مث « اورحناف اوموق مهل لاقو يدهلا

 نم يقل ام امل ركذف « ةماس مأ ىلع تلي لوسر لخد دحأ مقي م اماف

 قح « ةملك ًادحأ ملكت ال مث « جرخا هللا لوسر اي ةماس مأ تلاق © سانلا
 تراشأ ام ٍمْثِلَِع هللا لوسر لعفف < كقلحبف « كقلاح وعدتو « كندب رحنت

 . ةماس مأ هب

 . اضعب قلحي مبضعب لعجو « اورحنف اوماق كلذ سانلا ىأر املف

 : ةصقلا هذه يف رومأ يف تربظ دقو « ٍمَِقِم دمج ةحامس هذه - مم

 كدفنلو « ىعستو فوطيو 0 ةكم لخدي نأ ىلع ًارداق ناك هنأ : اهلوأ

 ةيفاعلاو“ ملسلا رث هنكلو «هدض فقت ةبقع لك ليزي شيج هعمو « همارحإ

 فيسلاواسوفن بذحت ةحامسلا نإو«بولقلافيلأتل ةوبنلا ةحامس ءامدلا نقحو

 سوفنلا ةحامسلاب ذخأي نكلو « ائيش باقرلا نم ذخأي امو « ًاباقر عطقي

 . نامإلا ىلإ
 نع تككسو « مهللا كمساب مهلوقب هللا مما ركذي نأ لبق هنأ : اهيناثو

 دقف « ًامركو ةحامس ةلمسملا هذه كرت دق ناك اذإو محرلا نمحرلا هللا مس
 . ةيادحلا قيرط يف ةرئاسل اهناو « ةمصعتم تناك اسوفن كلذب نالأ

 ًاقح لوسرلا وهو « تلي للا لوسر فصو ركذي الأ لبق هنأ : اهثلاثو

 لخدتل بولقلا حماستلا اذهب حتف دقو « هللادبع نبا لاقي نأ لبقو اقدصو
 . كلذ لعفتل ةظلغلاو ةوفجلا تناك امو « هتلاسر ابملا

 « ءيحي نم نأ مهنم لبق « هوطعي مل ام « مهيطعي نأ لبق هنأ : اهعبارو

 .هبلا هنودري ال ادترم هدنع نم جرخي نمو «هدرب هيلو نذإ ريغ نم ًاماسم هبلا
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 ابجئاتن تدب دق ةرهاظ ةكح همف نككلو « ةحامس نم ولخم ال كلذ نإو

 تجرخأ ةاذق هنإ «هملع انبع نوكيل هبلا داعي اذامل هنع دترا نم ناف « هنم
 . تناك نإ نيعلا نم

 هللا ريدقتب الإ ًاحتف ناك امو « ًاحتف ةسيدحلا حلص ىلاعت هللا ىمس دقلو

 نإ © : حلصلا اذه يف ىلاعت لاق دقلو « ركع دمع ةامسو « ىلاعتو هناحبس

 هتمعنمتيو رخأت امو كبنذ نم مدقت ام هللا كل رفغمل « انيبم احتف كل انحتف

 لزنأ يذلا وه « ازيزع ًارصن هللا كرصنيو ًامقتسم اطارص كيدهبو كبلع

 ضرالاوتاومسلا دونج هللو مهتاعإ عمانامإ اودادزيل نينمؤملابولق يف ةنيكسلا

 . # ًاميكح ًاييلع هللا ناكو

 نم نيريثكو « هنع هللا يضر رمع قورافلا بضغأ يذلا طرشلا نإو

 هتجيتن نأ نيبت « در اماسم ٍرُثِظَم يبنلا ىلإ ءاج نم نأ وهو نيدهاجلا نينمؤملا
 نأ وللي يبنلا نم نوكرسملا بلط دقلو « ًاريخ تناك لب « ًارش نككت م

 يبنلا ميلبقي الو © نيماسم ةكم نم نوجرخ اوناك نيذلا نا كلذك

 اوقحالتو «اهتراجت قيرط شيرق ىلع نوعطقي نوقبي لب «ةكم ىلإ نودوعي ال
 شيرقل ريعب نوعمسي ال اوناكف«ةوق ولوأ ةبصع مهنم تنوككت ىتح « اوعمجتو
 . لاومألا اوذخأو لاجرلا اولتقف اهوضرتعا الإ ماشلا ىلا تجرخ

 لسرأ امل محرلاو هللا هدشانت قلع يبنلا ىلا تلسرأو« [شيرق كلذ ىذآ

 نم كلتو « مهبلطب طرشلا يفلأ كلذبو نمآ وهف مهنم هاتأ نمن مهلا

 . ةوبنلا لئالد

 سوفنلا تعمجو « بولقلا تفلأ دقو مقلع يبنلا ةحامس تناك هذه
 . ةدراشلا

7 



 : حضوأ ةحايسلا تناك ةكم حتف يفو

 لثب نيبولفملا لماع ًارصتنم دئاق نأ ةيناسنالا خيرات فرعي مل ذإ - و
 ايأد ةنس ةرسشع ثالث هوذآ دقو « مهفلاح نمو شيرق ّنِلِي دمع هب لماع ام

 هلتقباومه ىتح « هوذختا الإ ةيرخسلاو ليكنتلاو ءاذيالا نم باب اهمف اوكرتي مل
 هللا ناك و « اهبابسأ ذختاو ةرجهلا رمأ لبق نم عمجأ دلع ناك نكلو مَثِلِع
 . قيفوتلا مركأو « ريبدتلا مظعأ ناكف « هديأ دق ىلاعتو كرابت

 قرط نم ًاقيرط اوكرت ام « ابأد نينس تس كلذ دعب برحلا تثكمو
 يذلا هللا دنج هعم تلم يبنلاو حلصلا ناك اذإ ىتح « هوكلس الإ ناطيشلا

 يبنلا ىلع اوضرق همفو « اودارأ اك حلصلا ناكو « مهنا رضح ةدابإ عيطتسي
 نم ةيوبن ةكمحو « ةمحار ةخامس يف مالسلا هيلع اهلبقو « ةملاظ ًاطورش ٍمّنِلَِي

 ةعماج <« بوالقلل ةرفنم تسيلو <« سوفنلل ةب"رقم ةوبن اهنكلو « راغص ريغ

 . ةقرفم تسبلو

 .اوفوي مو اوردغ كلذ عم مهنكلو

 ملل يسنلا اهدارأو«نافرطلا اهاضترا يتلا حلصلاط و رش نمض يف ناك هنأ كلذ

 دارأ نم نأ طورسلا نم ناك - هيف قرفت ال يذلا يبرعلا عملا ديريناك يذلا

 . لخد شيرق دقع يف لخدي نأ دارأ نمو « لخد متلي دمج عم لخدي نأ

 ركب ونب راتخاو « مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا بناج ةعازخ تراتخا

 . علل يبنلا ىلع ىدتعا امنأك ةعازخ ىلع يدتعي نم ناكف < شيرق دقع

 يف مهنيب نحإلا تناك اك ركب ينبو ةعازخ نيب ًاعزج برحلا تداع دقو

 ًاشيرق نكلو“ لاتقلا يف مالسإلا شيج لخدت امو ناقيرفلا لتتقاف « ةيلهاجلا

 لتاقو « حالسلاب ركب ينب تادمأو « ةعازخ ىلع ركب ينب ترصنو تلخدت

 . لتاق نم اهاجر نم
 نلف « مالسلاو ةالصلا هيلع دمج ةحامم نكت اهمو . ردغلا ناك ذئدنع

 . ًادبأ رداغ عمو < طق ردغ يف نوكت

 مل“



 ركب ونب لواح دقل لب“ درجلا ردغلا دح ةعازخ ينب عم رمألا زواجت لب
 .نيشرقلا ضعب نم ضيرحتب مارحلا تيبلا يف ةعازخ نم لينلا

 نأ الإ يبنلل ناك امو « لِي يبنلاب رصنتست نأ ةعازخل دب ال ناك
 هيلع لوسرلا ثيح « ةئنيدملا ىلإ يعازخلا ماس نب ورمع بهذ . ةوعدلا .ببحي
 . ائملسأ دقو انلتق' : ٍوَقِلِع هللا لوسرل لوقيو « مالسلاو ةالصلا

 يف اوردغ مهنأل : ًالوأ . ةحامسلل عضوم الو « ةيرورض برحلا تحبصأ
 « نيملسم اموق اولتقف < الماك اثكن مهناما يف اوثكن مهنأل : ايناثو . دبعلا
 . دوهعلا نوخي نم عم ميلص الو « هساسأ نم حلصلا اوضقنف

 نوزغأل هللاو » : لاقف مسقلاب برحلا ةبن دكأ ٍعَقِلِع يبنلا نأ يور دقلو

 . مسقلل ًاديكأت تارم ثالث اهلاق .. « اشيرق

 نم ملسأ دق ناك يذلا سابعلا هعمو « ةكم ىلإ ىلاعت هللا لوسر راس

 ربخي ًادهحأ سمتلب جرخو « ءاضيبلا عمل هللا لوسر ةلغب بك رو « لبق
 . تلم يمنلا نونمأتسي اوجرخسل اشيرق

 لوسرلا ةلغب زجع يف هبكريف « نايفس يبأب هوجولا مموتي وهو يقتليو
 « نايفس ايأ لتقي نأ رمع مو 2« شدجلا سراج ناك دقو رمع هآرو « تلج
 .دبيع الو دقع ريغب كنم نكمأ يذلا هلل دجلا : ًاددبم ًادعوم هل لاقو

 يبأ لتق نم قورافلا نكمي الكل تضكرف ةلغبلا ثحتسا سابعلا نككلو
 . مثلَ هللا لوسر ةحامسلا بحاص ىقلي نأ لبق نابفس

 رمعو « همع سابعلا عمتك يبنلا ةرضح يف نايفس يباعم قورافلا ىقتلاو

 خيش بلطملا دبع نبا نكلو « هلتق يف كَ يبنلا نذأتسيو « فيسلا زي
 . هنمؤيو هريجحم شيرق

 ىلإ سابع اي هب بهذا » . همعا نامألل ًآلباق حمسلا هللا لوسر لوقبف
 . « هب يتأف تحبصأ اذإف 2« كلحر

 (1) ةيمالسإلا ةدحولا م١



 هاقلي ال قح « هّنّممأ نم ريغب هكرتي مف « ةحامسلا رهاظم لوأ اذه
 . رمع مم « لتقبف هللا شيج نم دحأ

 دادرتف مالسإلا يبنلا هيلع ضرعف « ةادغلا يف سابعلا عم يبنلاب ىفتلا
 « هللا الإ هلا ال نأ ديشاو < لسأ كحيو : سابعلا هل لاقف ةيلهاجلا ةيبصعب

 . مالسإلا ةداهش دهشو مسأو « هللا لوسر ادم نأو

 ديزت اهنا لب « ثسلت دعب مالسإلا لوبق دنع فقت ال ةحامسلا نككلو

 . مرككتلا ىلإ

 . ًاثيش هل لعجاف زعلا بحي نايفس ابأ نإ : سابعلا لوقي

 نمو نمآ وبف نايفس يبأ راد لخد نم : امركم هي هللا لوسر لوقي

 . نمآ وهف مازحلا دجسملا لخد نمو « نمآ وهف هباب هيلع قلغأ

 نايفس يبأل ايركت ءادتبا ثعابلا ناك نإو 2« صخت الو ممت ةحامسلا انهو
 . ةفلؤملا ةوبنلا ةحام اهبنكلو « دمنعلا كرشلا معز

 ةملك ىلع تعمتجا < برغلا لئامق نم ريثك نم ًافلؤم مالسإلا شيج ناكو

 .نايفس يبأ ىلع رمت بئاتكلا تناكو « تَِي مركلا هلوسر دبيأتو ىلاعت هلل
 . يداولا ىمضمب فقو دقو 2< برم نا

 . راصنألاو نورجابملا اهيف حقكم ينلا ةبيتك تناكو

 : لاق نايفس يبأ ىلع رم اماف « ةدابع نب دعس راصنألا ةيار لمحي ناكو
 . ًاشيرق هللا لذأ ةمرحلا لحتست موبلا « ةمحلملا موي مويلا

 . علا لوسرل كلذ وكشب نأ برحنب نابفس ايأ يبنلا ةحامم تعمطأ

 لاق ؟ لاق اذامو لاق دعس لاقام عمت ملأ هللا لوسر اي » : لاقف
 . اذكو اذك

 م



 يف هل نوكي نأ نمأن ام هللا لوسر اب : فوع نب نمحرلا دبعو ناثع لاق

 ٠ . ةلوص شيرق

 هيف مظعت موي موملا لب « ةمحرملا موي موبلا : مرككلا حمسلا يلا لاق
 . (ثيرق هبف هللا زعأ موي موملا < ةبعكلا

 عزن هنأ هتكحو هتحامس يف ىرخأو « ةفلؤملا هتحامس يف ةدحاو هذه
 ءاوللا نأ ادعس يريل « اسيق دعس نبا اهاطعأو « ةدابع نب دعس دب نم ءاوللا

 . هصخشل دادتما وه يذلا هنبا ىلإ الإ هنم جرخم م

 .عكع يبنلا ةحامسب هسفن تباط نأ دعب نايفس وبأ ىضم

 ثمعبف © بناج نم لخدي مسق لك ماسقأ ةعبرأ هشيج هللا لوسر مسق
 ىلع ديلولا نب دلاخو يداولا نطي يف ةديبع ايأو « بناح ىلإ ماوعلا نب ريبزلا

 . هتبيتك يف هللا لوسرو < رخآ بناج

 نمو < يبنلا يف ددشو « اورطضب نأ الإ « لاتقلا نع هلاجر ىهن دقو

 ةنيهجو ةنيزمو رافغو < ملم لئابقلا شويج نم هعمو ديلولا نب دلاخ مهنيب
 . برعلا نم ىرخأ لئابقو

 هل ضرعت دقف « دبلولا نب دلاخ الإ نيداسملا داوقلا نم دححأ لتاقي مو
 ينب ضعب ناكو © ورمع نب لبسو « ةيمأ نب ناوفصو لهج يبأ نب ةمركع
 لع دمع شيج اولتاقمل حالسلا اودعأ دق « ةعازخ ىلع اودتعا نيذلا ركب
 . اومزهنا مث الجر رشعينثا وحن اهيف نيك رسشملا نم لتق « ةريغص ةكرعم تناك

 لبقف هرارطضا دلاخ هل ركذف «هاهن دقو © لتاق نأ متع ينلا همال دقو
 . هرذع

 ملتساو « فاطف « مارحلا دجسملا ىلإ هنا ام لوأ متلي هللا لوسر هحتا
 « لطابلا ىتهزو ىلا ءاج » : لوقيو مانصألا مطحي ذخأو « دوسألا رجحلا
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 «ضرألا يف ناثوألا مطحن يدي نيبطقاستت مانصألاو « ًاقوهز ناك لطابلا نإ

 . اهمطحف مارحلا تيبلا ناردج يف ليثات ىأر دقو

 دجسملا تآلم دق شيرقو « تيبلا بابب فقو دقو « هللا لوسر جرخو

 هدحو هللا الإ هلإ ال ٠ : مالسلا هيلع لاقف « مهب عنصي اذام نورظني ًافوفص

 لك الأ « هدحو بازحألا مزهو « هدبع رصنو « هدعو قدص « هل كيرشال

 جاحلا ةياقسو «تيبلا ةنادس الإ < نيتاه يمدق تحت وهف مد وأ لام وأ ةرثأم
 . ًالئاق باسنألاب رخافتت تناك يتلا شيرقل هباطخ هجو مث

 مدآ نم سانلا « ءايآلاب اهمظعتو ٠ ةيلهاجلا ةوخن ىنع بهذأ دق هللا نإ »

 « ىثنأو ركذنمكانقلخ انإ سانلا اهأ اي 88: ىلاعت هلوقالتمث « بارت نم مدآو

 هللا نإ « ماقتأ هللا دنع كمركأ نإ اوفراعتل لئابقو [بوعش مانلعجو
 . # ريبخ ملع

 . عب لعاف ينأ نورتام شيرق رشعم اب
 . ميرك خأ نباو ميرك خأ اولاق

 بيرثت ال ٠ هتوخإل فسوب لاق ا مل لوقأ ينإف : ميركلا لوسرلا لاق

 . ءاقلطلا متنأف اوبهذإ نيجحارلا محرأ وهو كل هللا رفغي موملا « يلع
"ُ 

 نع افع مث ًارفن الإ « اميمج سانلا نمآ دقو « ىمظعلا ةحامسلا يه هذه .8

 . لبج يبأ نب ةمركمك ًاحلاص لمعو نمآو بات نمم مهضعب

 : ختفلا يف تأدتبا يتلا ةيركلا ةحامسلا هذهب - ؛٠

 . هتيب لخدي نم لك نيمأتب هعركتو نايفس يبأ نيمأتب : الوأ

 . التاقم هتيب نم جرخي ال نم لك نيمأتب : ايناث
 «ةمحلملا موي مويلا : هلوقل « راصنألا ءاول نع ةدابع نب دعس لزعب : ًاثلاث

 .شيرق هيف زعت يدلا ةمحرم ا موي مولا هلوقب اهلادبتساو شيرق هيف لذت يذلا
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 ذإ < ادلاخ الإ اوباحتسا دقو لتقلاو لاتقلا نع هداوق ىبنب : اعبار

 - . هلا رطضا
 : هتوخأآل فسوي ةلاقم مهعم يكحي ذإ : ميركلا وفعلا كلذب : اسماخ

 ْ . « ملع بيرثتال »

 ةيبصعلانم علملاو « ءابآلل بصعتلا نع يبنلا ةحامسلا هذه قوف كانهو

 . ءاوس ىلع اعمج سانلا نأ مهل نيبو ةيلهاجلا

 : يهإلا فيلاتلا

 مالسإلا ةدئام ىلع ءاقتلالاو « يمالسالا راطإلاو « ةيوبنلا ةحاسلا هذه

 « ةرفانتم تناك بولق تفلأت وفءلاو ىتفرلاو « مزعلاو مزحلابو * ةيحورلا

 . ةدعاشم تناك سوفن تيراقتو

 يف ةيمالسإ ةدحو تناك دقو « ةزجعم دعت ىتلا ةييرعلا ةدحولا تناكو

 دق نكي ملو « ةيبرعلا رايدلا نم جرخ دق رمألا نكي مل ذإ برعلا دودح
 .ليلق رفن الإ . مالسإلا ةدحوو ةيمالسإلا ةلودلا لظ يف برعلا ريغ لخد

 : هتاحبس لاق كلذلو « ىلاعت هللا لمع نم ةزحعم فيلاتلا كلذ نإو

 نإو «ملعلا عبمسلا وه هنإ هللا ىلع لكوتو امل حنجاف مسلل اوحنج نإو

 « نينمؤملابو « هرصنب كديأ يذلا وه هللا كبسح نإف كوعدخم نأ اوديرب

 نكلو «مهيولق نيب تفلأ ام ًاعيمج ضرألا يف ام تقفنأ ول « مهيولق نيب فلأو

 . # مكح زيزع هنا < منيب فلأ هللا

 بعصف سوفنلا فيلأت امأو «ريسي لبس ةيداملا رومألا لك يف فيلأتلا نإو
 نوكن نأ قحف « نيريادتم نيلتاقتم نيعزانتم اوناك اذإ اصوصخو « ريسع
 . اهريسيو < سوفنلا كلع يذلا هدابع قوف رهاقلا رداقلا هللا لمعي كلذ

 : ىلامت لاقف « مالسإلا ينب نيب ةدحولا ىلإ مركلا نآرقلا اعد دقلو

 « نوماسم متنأو الإ نتومت الو“ هتاقت قح 4 هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهنأ اي
 متتك ذإ 2 مييلع هللا ةمعن اوركذاو اوقرفت الو « اعمج هللا لمح اومصتعاو
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 ةرفح افش ىلع متكو « ناوخإ هتممنب محبصأف عبولق نيب فلأف « ءادعأ
 «© ل:نودتبت حلعل هتايآ ميل هللا نيب كلذك « اهنم مكذقنأف « رانلا نم

 ركتملانع نوونيو <« فورعملا نورمأيو « ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نككتلو
 تانيبلا مءاجام دمينماوفلتخاو اوقرفت نيذلاك اونوكت الو“ ن وحلفملا مكئلوأو

 نيدلا امأف 0 هوجو دوستو ©« هوجو صيت موي “ مظع باذع مهل كتئلوأو

 « نورفكت متنك امب باذملا اوقوذف « مناميإ دعب مترفكأ : مبهوجو تدوسا

 . « نودلاخ اهيف مه هللا ةمحر يفف مبهوجو تضببا نيذلا امأو

 ةيمالسإلا ةدحولا ىلع ًالوأ لدت يبف ةريصق ةفقو تايآلا هذه دنع فقنو

 ىلاعت هللا لمحو # هللا لبحجي اومصتعاو # : ىلاعت لوقي ذإ ةحيرص ةلالد

 ةدحولا نأ ديفي اذهو «ةمايقلا موي ىلإ < دودمملا هللا لمح وهف ميركلا نآرقلا
 اهآم كلذ ريغ ىلع موقت ةدحو لكف «ىلاعت هللا باتكب كاسمتسالا ىلع موقت
 برعلا نيبفيلأتلا نأ ديفت اهنأ - اهينت « راه ريفش ىلع موقت اهنآل « راببنالا
 مهاوآو © قرفتلا دعب مهعمج يذلا وهف مالسإلابو ىلاعتو هناحمس هللا ةيادهم ناك

 يذلاهلا لبحت اومصتعي نأ فيلأتلا تار نم نأو «صالخالاو ةبحملا ةوبر ىلإ
 . فل تلا كلذ ىلإ لمبسلا ناك

 اهلمحيو © ةدحولا يوقي ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألا نأ : اهثل#
 فورمملابرمآلا صوصنلا نيب ناك كلذلو « قلخلاو ةلمضفلا نم ساسأ ىلع ةمئاق

 يذلا وهو « عاتجالا ماصع هنآل ركنملا نع يهانلاو هللا باتكب ماصتعالاب

 لظ يف الإ « ةيمالسا ةدحو شيعت نأ نككمي الو «لضافلا ماعلا يأرلا نوكي
 يأر الإ قارقفالا لبسي ءيش الو « ماسقنالا ليزيو <« لمشلا عمجي ماع يأر

 . لئاذرلا همف خرفتو « ماصفنالا دجوي حلاص ريغ ماع

 عمو « ةلذلا هعم نوكت تانيبلا تءاج نأ دعب قرفتلا نأ نيب : ابعيارو

 اولمجنيذلا نيق رتفملا ىلععتجبف ةرخآلا باذع نايصعلا عمو ايندلا باذع ةلذلا

 . ةرخآلا باذعو ايذدلا لذ نوحرف مهدل اب بزح لك « اعيش مهعمج
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 ةريوولا وا تست 0
 لضم بلا تتار سو بتسإلصتي

 « مالسإلا ساسأ ىلع لكم يبنلا رصع يف ةيبرعلا ةدحولا تنوككت - ؛؟

 ةمموق ةدحو نككت مف « اهتاتشآل دحوملاو « اهقرفنمل عماجلا وه نآرقلا ناكو
 . ةيمالسإ ةدحو تناك لب

 ىلع بابلا دست ةيموقلا ةدحولا ناف « حضاو نيب نيتدحولا نيب قرفلاو
 اهنإف « ةيمالسإلا ةدحولا امأ « اهكلس يف نومظتني مهلعجت الو « برعلا ريغ

 رايدلا نآلو « هتدحو اهنأل اهبف لخدي نأ مسم لكل « باوبألا ةحتفم

 عْلِكَم لوقي كلذلو <« يمجعأل اهمف سخم الو « يبرع نيب اهيف قرف الف « هرايد
 ىعيبرعل لضف ال ©« بارت نم مدآو « مدآل كلك » ةيمالسا ةدحو اهنأ ًادكؤم

 . « ىوقتلاب الإ يمجعأ

 نآل « ةينآرق ةدحو ْعْقِقَع يننلا اهماقأ يتلا ةدحولا نإ : لقف تئش نإو
 ميركلا نآرقلا دن كلذلو < نآرقلا وهو ىلاعت هللا لبحي ماصتعالا اهساسأ

 « ناميالاو سانلا ناوئعب سانلا يداني امنإ « برعلا ناونعب برعلا يداني ال

 « « اونمآ نيذلا اهيأ اي ٠ ىلاعت هلوقب نينمؤملا يدانب ذإ < مهبف برعلا لخديو

 هناحبس هللا اونمآ اذإ ضرألا لهأ سانجأ نم مهريغو مورلاو سرفلا لخديو
 . ىلاعتو
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 نرأل « مهتغاب لزن هنأ ديب مهريغ نم ربكأ ظح نآرقلا يف برعلل سيلو
 #هموق ناسلب الإ لوسر نم انلسرأ امو # ىلاعت لاق دقو < مهنم كلم يسنلا

 .مهيف ثعبلا لمجنأب ب رعلا ىلاعتوهناحبس هللا صتخا اذا لبق نمانرك ذدقو

 « مارحلا هللا تيب اهب نآل * ةدحولا يف فرش اهل اذهب ةيبرعلا دالبلا نإو
 فطختيو انمآ امرح انلعج انأ اورب وأ :ىلاعت لاقف“ مهملع ىلاعت هللا نم دقو

 . © مهوح نم سانلا

 ؛اهيراغمو ضرألا قراشم يف نيماسملا ةلبق يهو « اهب ةبمكلا دوجو نأو

 لك نم ءازجأ مهنأب عاقب لك يف نيماملا رعشت ةلبقلا هذهو اهينادو اهبصاق يف
 . عماج لماش

 يهيتلاجحلا كسانم وهو « ةيمالسالا ةدحولل ناث ربظم ةيبرعلا دالبلا يفو

 قيمع جف لك نم اهيلا نوتأي مهف <« ضرألا لك يف نيماسملا نيب فراعتلا عضوم

 . نمحرلا ةفايض يف

 ةلاسرلا ثعبم اسهب ةببرعلا دالبلا تناك اذامل انثي قابس يف انركذ دقو

 .. مهضيبأو مهدوسأو مهرمحأ ةفاك سانلل نوككت يتلا ةدلاخلا ةيدمح لا

 هتزحعمو « ةبيرع ضرأ يف لؤن هنأآل « يبرع مالسإلا نإ : لاقي الو

 وأ © ناكملا صوصخ نيب ةقالع ال هنأل كلذ لاقي ال ىلرع هعبنمو « ةيبرع

 تلم يبنلا حرص هنآل ماع محلاو « ةماع ةوعدلا نوكو « ةغللا صوصخ

 ةربعلاو ©« ةماع تناك دمحم ةوعدو اهمومءب نآرقلا حرصو « ةلاسرلا مومعب

 . ةفللا صوصخب الو ناكملا صوصخي ال « ةوعدلا مومعب

 مالسإلا :صيصختل تسيلف « ةدحولا يف عضوم « ةيبرعلا ةغلل ناك اذإو

 | قراشميف نيماسملا ممل ةليسو نوككت يتلا ةغللا اهنإ : لوقنس نككلو ؛ برعلاب

 « ةلماشلا ةدجولا تناك نأ موي مالسإلا ةغل يه تناكو « اهيراغمو ضرألا

 ناك « نيماسملا ةملك قرفت نم ربظم لوأ ناكف « اهنع اوقرفت ذإ اوقرفت دفو
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 . جاوفأ اجاوفأ مالسإلا يف اولخد نيذلا ماوقألل ةيبوعشلا تاغللا ءامحإ
 .سانلا رئاس نود( مهدحو برعلل مالسإلاو نآرقلا نأ كلذ ىدؤم سبلو

 : هللا اهفلأ يتلا ةدحولل دمحم ةيامح

 يف هيدب ىلع ىلاعت هللا ابفلأ يتلا ةيمالسإلا ةدحولا وَِظَع دم ىمح - 4م

 نم قرفتلا ببس ناك امم هلم ينلا اهامح ةبيرعلا لئابقلا نيبو ةببرعلا دالبلا

 ًاركنتسم ٍةَنِلَع يبنلا ىهن امو باسنألاب رخافتلاو «ةيلهاجلا ةيبصعلا وهو«دعب

 . دادجألاو ءابآلاب رخافتلاو ؛ ةملهاجلا ةيبصعلا نع ىهن امك ًاعاتجا ًارمأ
 . هدحو حلاصلا لمعلاب رخافتلا بجوأو

 لاقق ةيلهاجلا ةيبصعلا ىوعدب وعدي نم لك نم هني يبنلا ءىرب دقل
 « . ةيبصع ىلع لتاق نم انم سيلو « ةيبصع ىلإ اعد نم انم سيل ٠ متل

 ةيار تحت لتق نم » : لاق ٍمَنِلِي هللا لوسر نأ يئاسنلاو ملسم ىور دقلو

 . « ةيلهاج ١" هتلتقف « ةيبصع رصني وأ ةببصعل وعدي ةّيمع
 فرعت ال يتلا ؛« ةيلهاجلا ةيبصعلا هذه ببسي ىمع لاح يف نوكي يأ

 يف يددتملا ريعملا لثم مظلا ىلع هموق رصني يبنلا لثم » : عَتلَي لوقيو
 يبنملا ةيمصعلا ىنعمنع ىلاعت هللا لوسر لئس دقو « «هينذب عزني وهف !'* ىرلا

 . « ملظلا ىلع كموق نيمت نأ ةيبصعلا » : ٍوَِّلَِم لاقف « اهنع

 نإو ؟ ماوقألا ةبحم وأ ناطوألا ةبح نع يبنلا ىهني له لاؤس دري انهو
 ءىدتبت « ةعاجلا يف بوح رمأ اهروص لك يف ةبحلا نا كلذ نع باوجلا
 « مالسإلا يف ىربكلا ةعاجلا مث نطولا يف ةعاملا مث « ةريشعلاو ةرسألا ةبحمب

 .ىسلا يف فام ةتئف قرد عايل ركب هيلا ١ )١(
 , رابآلا ؛ يرلا (؟)
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 لأس دقلو « ةيلهاجلا ةببصعلا يهو « لظلا ىلع ضرحتو « ماسقنإلاو ةقرفلا
 « لاقف « هموق لجرلا بحي ىنرأ ةيبصعلا نمأ : تلكم يبنلا بمك نب ؛يبأ

 هموق رصني نأ ةيبصعلا نم نككلو «ال ١ : ةكحلا هللا .51 يذلا لم يبنلا

 .« ملظلا ىلع

 افهنإ مثالاو « مثأي ملام هتريشع نع معفادملا كريخ » : ٍعَلِع لاق دقلو
 . مظلاو ءادتعالا يف نوكي

 فنرأ نع اهرمأ تيبثتو ةدحولا ةماقإ ليبس يف تلقي يبنلا ىهن دقلو

 اذإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقلو ©« ضعب عم مهضعب نوماسملا لتتقي

 . « هحاص لتق ىلع اصيرح ناك لاق < ؟ لوتقملا لاب امن

 يردي ال هنإف « حالسلاب هيخأ ىلإ مدحأ رسب ال :  مالسلا هيلع لوقيو

 . هدي يف غزني ناطيشلا لمل
 . «رفك هلاتقو « ىوسف مسملا بابس » : مالسلاو ةالصلا هملع لوقيو

 نبا نعيئاسنلاو دواد وبأ يذمرتلا عم هاور دقو «ضعب باقر كضعب ب رضي

 هب هللا فلأ يذلا يبرعلا فل ةدلاو « ةدحولا يمحي يبنلا ناك - ؛؛

 ببس يه ةيلهاجلا ةيبصعلا نأ ٍعَقِلَع لوسرلا مع دقو قارتفا لوط دعب برعلا
 . مبعمجم يذلا وه اهاوزف 2 مهتقرف

 فترأل ملاقألا الو « ناطوألا حمي لف « دودحلا قلم هللا لوسر ”دح دقو

 «هدعبام ىلع ضيفي مث «هنم بيرقلا ناكملا ىلع ضيفي ءاملا نم روبنسلاك ةبحلا

 ةريشعلا بح لحن تلح يتلا نطولا ةبحم وأ ةريشملا ةبحم ىحمت نأ نكمي الف
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 يف نوككتو « ًالوأ هلك مالسإلا لظ يف نوككت نطولا ةبحم نكلو « ةليبقلا وأ
 . ءادتعا الو « ةوادع الو « اهيف ءاضغب ال يتلا ةبحملا ةرئاد

 . ملظلا ىلع هموق ءرملا نيعي نأب ةيبصعلا مالسلاو ةالصلا هيلع رّسف كلذلو

 ةيميلقالا وأ ةينطولا نيب عما يف هكردن نأ عيطتسن يذلا روصتلا نإو
 اهداحآف“ ةرسألاب ءىدتبي يناسنالاجردتلا نإ لوقن نأ وه ةبمالسإلا ةدحولاو

 ًاداوتم امملقا نوكت ةعمتجم رسألاو ةباحتم ةداوتم ةرفاضتم ةدحو نونوكي

 يمالسالاعمتجلاو ىرخأوةرسأ نيب ةوادع ةث نوكت ال ثسحب ًاباحتم فل آتم

 . مالسإلا نع دوذلا يف ةنواعتم ةداوتم ملاقأ نم نوكتي

 ليبسيف ةرسألاب ىحضيو «ابعومي ليبس يف ةرسألا يف دحاولاب ىحضي اكو
 ةيمالسإلا ةدحولا نوككتو « ةيمالسالا ةعاملا يف مغدني نطولا ناف نطولا

 يبنلا دبع يف ةدحولاو نوقفانملا

 يف ناك اذإو « ةريصبلا رون هيف ىقتلا هبلق ناميإلا لخد اذإف « اهسفن رينت
 ًارفك دشأ بارعألا : لاق ذإ مركلا نآرقلا حرص اك نوقفانم بارعألا

 « مكح ملع للاو هلوسر ىلع هللا لزنأ ام دودح اوداعي الأ ردجأو ًقافنو
 مالسإلا ةشاشب طلاخت نأ لبق تناك يتلا ةيلهاجلا نأث نم ناك كلذ نإف
 نكلو « اونمؤت م لق انمآ بارعألا تلاق © : ىلاعت هللا لاق دقلو < مه.ولق

 مكتلي ال هلوسرو هللا اوميطت نإو « ميولق يف ناميالا لخدي املو انماسأ اولوق

 . # محر روفغ للا نإ « ائيش كلامعأ نم

 يف ناكو « دووبلا برعلا طلاخو « ةنيدملا ىلإ مثلكم يبنلا لقتنا املو

 لب « مهماوقأ عم مالسإلا يف اولخدي مل نوكرشم دوببلا راوحي ةنيدملا
 .٠ أودحتحو اوبأ
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 تراصو«ردب ةوزغ يف نوماسملا رصتنا نأ ىلإ نوبمعي مهيغ يف أورمتساو

 كرشلا ةملكو « املعلا يه ىلاعت هللا ةملك تراصف « اهاسح بسحي ةوق

 . ىلفسلا يه

 دقلو«مهيولق يف سيل ام مههاوفأب نولوقي نوقفانم ءالؤه نم دجو ذئدنع
 كنإ دبشن اولاق نوقفانملا كءاج اذإ 9» : هلوقب ىلاعتو هناحمس هللا مهفصو

 اوذختا نوبذاكل نيقفانملا نإ دهشي هللاو هلوسرا كنإ معي هللاو هللا لومرل

 مهنأب كلذ « نولمعي اوناك ام ءاس مهنإ « هللا ليبس نع اودصف ةنج مهناعأ
 كبجعت مهتيأر اذإو © نوبقفي ال مهف مهيواق ىلع عبطف اورفك مث اونمآ
 ةحيصلك نوبسحي « ةدنسم بشخ مهنأك «مهلوقل عمست اولوقي نإو مهماسجأ

 . # نوكفؤي ىنأ هللا ميلتاق مهرذحاف « ودعلا مه ٠ مهيلع

 اوناكو مَتِلِع يبنلا اهبنوك يتلا ةدحولا ىلع ابرح اوناك نيقفانملا ءالؤه نإو
 نيب نوءقوي اوناك « ريثأتلا نم ًاعضوم مهمالكل اودَجتو انيأ ةوادعلا نوريثي
 يبنلاو < مهروحن يف مهديك درب ناك ىلاعت هللا نكلو « راصنالاو نيرجابملا

 نم تفلأ يتلا ةيمالسإلا ةدحولا ةيامحو مرش نم نيماسملا ةيامح ىلع لمعي متلي

 امربظم ةدحولل ظفحي ىتح « ىذأب مهسمي الو « مهلتقي ال هنكلو هديك

 مهريغو نيماسملا نيب برحح تناك الكف « نينمؤملا رذحت يتلا يه مهلامعاو

 مهواطي متِلَع يبنلاو ناميالا فاعض مهب ”رتفي ناكو « ناميإلا شيج اولذخ

 راصنألاو نيرجاهملا نم نينمؤملا نيب قيرفتلل ةصرف نودحي ال مهو « مهرباصيو
 صوصرملاناينملا كلذ نم تانبل نومده مهاسع ةوهلا اوعسوو « اهوزبتنا الإ

 : ةمالسإلا ةدح ولا نم

 ...ةورغ يف عال يبنلا عم انك : لاق هنع للا يضر رباج نع ملسم ىور

 راصنأللاب : يراصنآلا لاقف «راصنألا نم الجر نيرجابملا نم لجر ١ عسكف

 فيسب نوككي نأ انه بسانملاو « هريغ وأ فيس رأ لجر وأ ديب هتزيجع برض اهانمم )١(

 . ةرزغ يف اونك مهنأل
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 ؟ةيلهاجلا ىوعد لاب ام » : رالي هللا لوسر لاقف نيرجابملل اب يرجابملا لاقو

 لاقف « راصنألا نم ةةطجر نيرجاهملا نم لجر عسك « هللا لوسر اب اولاق

 يبأ نب هللادبع اهعمسف « ةنتثْم اهاف اهوعد » : بواقلا نيب فلؤملا هللا لوسر

 نجرخيل ةئيدملا ىلإ انعجر نئل شلاو«اهولعف دق لاقف ( قافنلا معز) لولس نبا

 لوسرلا لاقف « قفانملا اذه قنع برضأ ىنعد رمع لاق « لذآلا اهنم زعألا
 نأ « برعلا ثدحتي ال « هعد ةبمالسإلا ةدحولا ىلع ظيفحلا بولقلل فلؤملا

 يف مسم حيحض اهبلا راشأ يتلا ةوزغلا نأ ةريسلا يف ماشه نبا ركذ دقو
 هتجبتن يف يبتني امب ةصقلا ليصفت ركذو ©« قلطصملا ينب ةوزغ تناك هتياور
 « ءاملا ىلع هللا لوسرانيب : لاقف لسم حمحص يف ةياورلا هيلا تيننا ام ىلإ

 هل لاقي رافغ ينب نم هل ريجأ باطخلا نب رمع عمو < سانلا ةدراو تدرو

 التتقاف ءاملا ىلع جرزخلا نم فوع ينب فيلح ينبجلا ربو نب نائسو هاجبج

 . نيرجاهملا ريشعم اي هاجبج حرصو « راصنألا رشعم اب ينهجلا لاقق

 «هموق نم طهر هدنعو ( نيقفانملا ريبك ) لوس نب بأ نب للادبع بضغف
 «اهولعف دقوأ : قافنلا ريبك لاقف « ثدح مالغ وهو « مقرأ نب ديز مهيف
 لاقامك الإ«شيرق بيبالجو اندعأ ام هللاو ءاندالب يف انورتاك و « انورفان دقف
 زعآلا نجرخسل ةنيدملا ىلإ انعجر نئل هللاو امأ « كلكأب كلك نم لوألا

 : مهل لاقف هموق نم هرضح نم ىلع ليقأ مث « لذألا اهنم

 ول هللاو امأ « كلاومأ مهومتمساقو « مدالب مهومتللحأ « كسفنأب متلعف ام

 . مكراد ريغ ىلإ اولوحتل مديأب ام مهنع متكسمأ

 غارف دنع كلذو « لِي للا لوسر ىلإ هب ىشف مقرأ نب ديز كلذ عمم
 هب رمق :رمع لاقف باطلا نب رمح هدنعو «ربخاهريخأف هودع نم هللا لوسر

 ثدحت اذإ رمع اي فيكف » : مكحلا لوسرلا لاق « هتقيلف < رشب نب دابع
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 ةعاس يف كلذو < لمحرلاب نذأ نككلو « ال « هباحصأ لتقي ًادمح نأ سانلا

 . اهمف لحتريل هللا لوسر نككي مل

 كلت يف ريكفتلا نع ثعشلاو عاتملا لب سانلا لغش لجاعلا لمحرلا اذهبو

 . ثيبحلا هئاذغب قافنلا اهاذغو « اهتتبان تتبن يتلا ةيلهاجلا ةوعدلا

 يبنلا نكي ل اهرظمو اهتقيقح يف ةمئاق « ةدحولا ءاقب لمبس يف - 44

 « نيملسملا طبثي هنأ معي وهو لين يأ هنم لاني وأ « اقفانم سمبل هتك

 ليبس الو قافنلا ءادب اوضرم مبنأ مركلا نآرقلا يف درو امك لعيو < مهذخيو
 « مهل هللا رفغتسيو “مه فطلتي كلذ عم ناك هنكلو«نينمؤم اونوكي نأل
 فنرا مهل رفغتست ال وأ 2 محل رفغتسا 8 : هلوق لزنو « ىلاعت هللا هاهبن تح

 4# مهل هللا رفغي نلف ةرم نيعبس مهل رفغتست

 دقلو«مهلاني ىذألل نوملأي نيصلخملا نينمؤولا نم براقأ محل نآلو «هللا دبعي نم
 . سانلا صلخأ نم للادبع همسا نبا هلاذه يبأ نب للادبع ناك

 «ضرم قافنلا نآل 2« مهسوفن برقي مو « مهيغ نع مههني م قفرلا نككلو
 ةقفرو بورحلاو ةسامسلا يف لل يبنلا ةقفرو“هنم ىفشي ال بلقلا باصأ نإ

 «اضرمشامهدازف ضرم مهبواقيفؤ“ مهبف قافنلا ضرم ديزت تناك هعم نينمؤملا

 .٠ راصتنالا يلاوتب كلذو

 : نيقفانملا شوخو كفإلا

 يف اهجدوه نع ىلاعت هللا لوسر ”بح نينمؤملا مأ ةشئاع تفاخت -

 «© تبكرو لجلا امل خانأف ةباحصلا ضعب ابك ردأ قح تاجرخلا ىدحإ

 . لِي لوس رلا بكرب تقحتلاو

 ربك ىلوتو يأ نب هللا دبع اهفقلتف « قافنلل ةصرف ةمقاولا كلت تناكو
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 ريخ جوزو قيدصلا تنب ةقيدصلا رهاطلا تنب ةرهاطلا نينمؤملا مأ ىلع كفالا
 . يناسنإلا دوجولا ةوفصو « نيملاعلا

 نب يبأ نب هللا دبع دنع كلذ ربك ناكو « نينمؤملا مأ ةشئاع تلاق دقو

 نيذلا تإو : هبف ىلاعت هللا لاق يذلا وهو < جرزخلا نم لاجر يف لولس

 رمألا سما دقو « نيمآلا بقاعبل علم ينلا ريثي نأل اذه يفكي ناكو
 هنِلَم ينلا نكلو < سانلا دنعو ىلاعت هللا دنع هتناكم نم لني ل نإو «هصخش

 ةدمحولا ىقمت نأ الإ ديرب ال وهو هلل لمعي هنكلو « هسفنل لمعبل ناكام

 . اهربظم يفو اهتقيقح يف ةميلس ةيمالسإلا
 . اقفرتم ًابتاع لاق نأ الإ كفالا ثيدح يف لمفي لو

 ريسغ مهيلع نولوقيو * ىلهأ يف يننوذؤي لاجر لاب ام : سانلا اهأ »
 .« اريخ الإ مبنم تملع ام هللاو « ىحلا

 راصنألا نم نينمؤم موق بولق زفتسا ءىداحلا قيقرلا بتعلا كلذ نكلو

 برضت نأ لهأل مهنإ هللاوف كرمأب انرفف جرزخلا انناوخإ نم اونوكي نإو
 . « مهقانعأ

 يبأ نب هللا دبع نأ ملمن اهنمو « ةصقلا ممتي ةملكلا ماشه نبال كرتنلو

 ةلاقم لقت دعب ماشه نبأ لوقي © جرزخلاو سوألا نيب ةقرفتلا ىلإ يمرب ناك

 . ريضخ نب ديسأ
 تبذك لاقف « ًاحلاص الجر ىرب لبق نم ناكو « ةدابع نب ديعس ماق د

 تفرع كنأل الإ ةلاقملا هذه تلق ام « هللاو امأ مهقانعأ برضت ال « هللا رمعل
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 تيذك دبسأ لاقف « اذه تلق ام كموق نم اوناك ولو « جرزخلا نم مهنأ
 . نيقفانملا نع لداحت قفانم كنكلو « هللا رمعل

 رم رش جدزخلاو سوألا نم بما نيذه نيب نوكي داك ىح سانلا رواستو

 و « جرزخلا هب ثدح امب لولم نب يبأ نب هللادبع هيغتبي ناك ام كلذ

 00 يق نامالا ةوق نكلو « اهريثي ةنتف ريغ نم تكسي نأ نكمي ناك
 ةوقتناك « راصنالا نم أرمأ تنكل ةرحشلا الول : تلم ينلا مهبف لاق نيدلا

 ش . ةنتفلا هذه ىلع ةضاق نامالا

 . عدي هللا لوسر باحصأ ناميا ةوقب ىلاعت هللا اهأفطأ اهل ًارات اودقوأ اماكو

 وهو « نيققانملا لواطي عُكِلَع ينلاو « ةنيدملا يف قافنلا رمأ دتشا - ؛4

 نيب ًاناحأ نوحجتيف نوديكي مهو مهءاربك معي وأ < مهنم نيرثكألا معي

 .نوملعي ءالؤه نآل < ناميالا ءايوقأ يف مهمس اوثبي نأ ىلع نووقي الو « ءافعضلا
 نيدلاو هللا نوعداخيإ» : ىلاعت هللا لاق ام اوناك نإو « نوعدخنني الو « مهرمأ

 للا هدازف < ضرم مهيولق يف < نورعشي امو مهسفنأ الا نوعدخي امو « اونمآ

 يف اودسفت .ال محل لبق اذإو « نويذكي اوناك امب ملأ باذع مهو < ًاضرم

 .«نورعشي ال نكلو نودسفملا مه مهنإ الأ « نوحلصم نحن امنإ اولاق ضرألا

 رارمتساو سانلا ىلع بذكلاب هقافن رثكي يذلا قفانملا دجن اذكهو

 اهارب لب ءاببجو ىلع .رومألا ىري الف هريكفت دسفي نأب هرمأ يبتني بذكلا
 . مقسلا هريكفت ءارو نم

 - نذأتسي قفانم هيف تبب لك لهأ بهذ ىتح « ةنيدملا يف قافنلا رمأ دتثا
 تنك نإ لوسرلل لوقي يبأ نب للادبع نب شلادبع بهذو «هلتق يف ٍمَدِلِع يبلا
 " , نمؤم نم رأث يسفن يف نوكي نأ ديرأ ال يناف هلتقب ينرمأف يبأ لتق ديرت

 د



 . ًاضعب هضعب لك أي قافنلا كرت ينلا نكلو

 ديرت فونأ مهل تدعرأل مبلتق بلط موي مهانلتق ول ؟ رمع نبأ لاقو

 ٠ . مهلتق موبلا

 نيب ةدحولا تمت هترشع فطلو هتحامممو هماحو لوسرلا ةكح اذكهو

 .طيحم ءيشلكب ىلاعتو هناحبس هللاو<لهأ لعفب مهتيب قافنلا تامو « برعلا

 (0) ةيمالسالا ةددحولا 5



 برملار ولا ةديزلاب هاجت
 مالسالاو « متي داك وأ « ةعماج ةيمالسا ةدحو يف برعلا فيلأت مت ؛ه

 دعبو « ابمف هل ةوق لعجو « ةيبرعلا دالبلا يف هرشن دعب نم ةفاك سانلا ىلإ

 . نثوألا ةلود لازأ نأ

 بتكو « مهلسرأ لسرب رصمو ماشلاو سرفلاو مورلا ىلإ هحتا كلذلو

 ةوعدلانم نكمتيل « مهيوعش ىلإ ذفني نأ مهيلا لاسرالا نم ديري وهو « اهبتك
 . ةيناسنالا يناعم لكل ةعماجلا ةيمالسإلا

 كولملا ىلإ ابتك مهعم بتك و « هباحصأ نم السر ٍعَدِلَي هللا لوسر ثعب
 . مالسإلا ىلإ ايف مهوعدي

 مورلا كلم رصيق ىلإ يلكلا ةمحد ثعبف » : هتريس يف ماشه نبا لوقي

 نب ورمج ثعبو ؛ سراف كلم ىرسك ىلإ يمهسلا ةفاذح نب هللادبع ثعبو

 ىلإ ةعتلب يبأ نب بطاح ثعبو « ةشبحلا كلم يئاجنلا ىلإ يرمضلا ةيمأ

 نيذلا برعلا ءارمأ ىلإ لسرأ لب © برعلا ريغ ىلع هلسرب رصتقي مو ..« نامج
 مهضرأ يف نكي ىملو « هتلكَع ينلا بورح يف اوكرتشي ملو « مهرايد تأن
 . يمالسإ حف
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 - حيحص « نيحبحصلا يفو ةريسلا بتك يف تيور اك بتكلا هذه تيثنلو
 . اههريغو يراخبلاو ملسم

 : لقره ىلإ بتك هنأ قلع هنع نيحيحصلا يف تبث -أ

 <« مورلا مظع لقره ىلإ هللا لوسر دم نم « محرلا نمحرلا هللا مسب »

 كرجأ هللا كتؤي مسأ « مست مسأ مالسإلا ةياعدب كوعدأ يناف « دعب امأ

 «باتكلالهأ اي ( ةيعرلا ديري ) نييسيرألا مثإ كيلع نإف تيلوت نإف « نيترم
 الو « ًائيش هب كرسن الو « هللا الإ دبعن الأ مكنيبو اننيب ءاوس ةملك ىلإ اولاعت
 . نوماسم آئأب اودهشا اولوقف اولوت نإف « هللا نود نم ابابرأ اضعب انضعب ذختي

 : ىرسكا ىلإ بتكو - ب

 . سراف مظع ىرسك ىلإ هللا لوسر دم نم محرلا نمخرلا هللا مسي »

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشو « هلوسرو هللاب نمآو 2« ىدحلا عبتا نم ىلع مالس
 يناف « هللا ةياعدب كوعدأ « هلوسرو هدبع ًادمح نأو « هل كيزش ال « هدحو

 مسأ«نيرفاكلا ىلع لوقلا ىتحيو ًايح ناك نم رذنيل « ةفاك سانلا ىلإ هللا لوسر
 . سوجملا مثإ كيلعف تيبأ ناف « لست

 كَم للا لوسر كلذ غلبف 0 هقزم باتكلا هيلع ءىرق امل هنأ ىوربو

 1 . هكلم هللا قزم لاقف

 : ةشبحلا كلم يئاجنلا ىلإ بتكو حج

 مسأ : : ةشيحلا كلم يئاجنلا ىلإ هللا لوسر دم نم « نيملاعلا بر هللا مسب

 نمؤملا مالسلا سودقلا كلملا وه الإ هلإ ال يذلا شا كيلا دمحأ ينإف « تنأ
 روبطلا مرم ىلإ اهاقلأهتملكو هللا نم حور يره نب ىسع نأ دبشأو « نممبملا

 يناو « هديب مدآ قلخ اك هخفنو هحور نم ىلاعت هللا هقلخف « ةنيصحلا ةيسطلا
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 نمؤتو ينعبتت نأو هتعاط ىلع ةالاوملاو « هل كيرشش ال هدحو هللا ىلإ كوعدأ
 دقو «لجو زع هللا ىلإ كدونجو كوعدأ يناو « هللا لوسر يناف « ينءاج يدلاب

 . ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو « يحبصن و قحصن اوليقاف ؛ تحصنو تغلب

 ورمع هركذي ذخأ دقو <« يوكضلا ةيمأ نب ورمع عم باتكلاب ثعبو
 ةمحصأ اند : هل لاق مهيلع هبدحو« ةشبحلا ىلإ ةرحملا دنع نيماملا ىلع هفطعب
 ةقثلا يف أكو « انملع ةقرلا يف كنأك كنا « عاتسالا كيلعو < لوقلا يلعنإ
 ءيش ىلع كفخن و « كنم هانلن الإ طق ًاريخ كب نظن مانأل كنمو « كب

 كنبو انسب لسجنإلا : : كمف نم كنلع ةجحلا ةذخأ دقو « هانمأ الإ طق

 الإو لصفملا ةباصأو « زحلا مق ةوملا كلذ يفو روحي ال ضاقو « درب ال دهاش.

 . رم نب ىسيع يف دويبلاع يمألا يا اذه يف تنأف

 كنمأو « هل مهجرب مل امل كاجرف « سانلا ىلإ هلسر َتِلَي ينلا قرف دقو
 . رظتني رجأو * فلاس ريخب هيلع مهفاخ ام ىلع

 باتكلا لهأ هرظتني يذلا يمآلا يبلا هنأ هلل ديشأل ىشئاحنلا-لاق
 ناسا نأو « لما بكار ىسيع ةراشبك « راملا بكارب مزق ةراشب ةأو

 . ربخلا نم ىفشأب سيل

 : هصن اذه ةياتكل ًاباوج ىنلا ىلإ ًاباتك يئاجنلا بتكو

 يئاجنلا نم هللا لوسر دم ىلإ : ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هلإ ال يذلا هللا هتاكربو هللا ةمحرو < هللا نم للا ين اي * كيلع مالس
 ا .وهالإ

 « ىسيع رمأ نم تركذ اف « هللا لوسر اب كباتك ينغلب دقف « دعب امأ

 تنعب ام انفرع دقو ترك 3 0م ىلع ديزي © ىسيع شرألاو ءامسلا بروف
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 هيدب ىلع تماسأو « ( بلاط يبأ نب رفعج ) كمع نبا تعبابو كتعياب دقو
 . نيملاعلا بر ل

 :باتكلا صن اذهو « ةيردنكسالاو رصم كلم سقوقملا ىلإ بتكو - د

 كرجأ هللا كتؤي مسأو «ملست مسأ «مالسإلا ةياعدب كوعدأ ينإف : دعب امأ

 ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأ اب » طبقلا مثإ كيلع امناف « تملوت نإف نيترم

 انضعب ذختي الو « ًائيش هب كرشن الو هللا الإ دبعن الأ مكنيبو اننيب ءاوس

 . نوماسم ائأي اودهشا اولوقف اولوت ناف « هللا نود نم ًابابرأ ًاضعب

 غيلبتي بطاح فتك مو « ةعتلب يبأ نب بطاح عم باطخلا اذه ثعب

 : بطاح لاق « مهرايخأ يف ةربعلاو ةنعارفلا رومأ يف هشقان لب « ةلاسرلا

 « ىلوألاو ةرخآلا لاكن هللا هذخأف ىلعألا برلا هنأ معزي لجر كلبق ناك هنإ

 لاق . كي كريغ ربتعي الو 2« كريغي ربتعاف < هنم مقتنا مث « هب مقتناف

 كوعدن : بطاح هل لاق .هنم ريخ وه امل الإ هعدن نل ًانيد انل نإ : سقوقللا

 « سانلا اعد يبنلا اذه نإو < هاوس ام دقف هللا هب يفاكلا « مالسإلا نيد ىلإ

 « ىراصنلا هنم مهبرقأو « دوبيلا هل مهادعأو « شيرق هيلع مدشأ ناكف

 كايإ نًواعد امو دمحمب ىسع ةراشبك الإ ىسيعب ىموم ةراشب ام ©« يرمعلو

 مبف اموق كردأ ين لكو « ليخنالا ىلإ ةراوتلا لهأ كئاعدك الإ نآرقلا ىلإ

 . يبنلا اذه هكردأ نمم تنأو هوعيطي نأ مهيلع قحلاف « هتمأ

 . هب كرمأت انكلو « حبسملا نيد نع كاهنت انسلو

 دوهزَمب رمأي ال هتدجوف < ينلا اذه رمأ يف ترظن ينإ « سقوقملا لاق

 نهاكلا الو « لاضلا رحاسلاب هدجأ ملو « هيف بوغرم نع ىبهني الو « هبف
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 ىوحنلاب رامخالاو ءانبجلا جارخاب ةوبنلا ةيآ هعم تدحوو ©« بداكلا

 . رظنأسو

 ه«بعفزو هيلع متخو جاع نم قح يف هلعجف « منع ينلا باتك ذخأو

 باتكلا هللا لوسر ىلإ بتكف ةببرعلاب بتكي هل ابتاك اعد مث « ةيراج ىلإ
 : يلاتلا

 . طبقلا مظع سقوقملا نم هللادبع نب دمحم

 امو « هيف تركذ ام تمهفو « كباتك تأرق دقف دعب امأ 2 كيلع مالس
 دقو «ماشلا نم جرخي هنأ نظأ تنكو « يقب ابن نأ تدلع دقو « هبلإ وعدت
 « مظع طبقلا يف ناكم احلا ةيراحجي كيلا تثعب دقو « كلوسر تمركأ
 . كيلع مالسلاو « اهبكرتل ةلغب كبلا تيدهأو < ةوسككبو

 . ناميإ اهيف نكي مو ةدومو < نامأو مالس اهمف ةباجإلا تناك
 انيأر دقو « ايرع اونوكي م ءاسّورو كولم ىلإ اهبتك بنتك هذه - ه٠

 كلملا بح نكلو « مالسإلا ىلإ ليم هيف ناك نإو « اقلطم دري / مهضعب نأ

 هلع اعدف هقزم ذإ باتكلل هيقلت يف ظيلغ ناك هنكلو «درب م مهنمو
 نم لسرا هناىوربو قزمم رش نوماسملا هقزفف « هكلم هللا قزمي نأ متع يبلا

 . هلتقيل تلم ينلا ىلإ بهذي
 . يئثاجنلا وهو « همالسإ نسحو < نمآ نم مهنمو
 مظع سقوقملا وهو « ناهيإلاب هسفنل نسحي ملو « درلا نسحأ نم مهنمو

 هنع ةيئات ضرأ يف اوناك نيذلا برعلا ءارمأ ضعبل بتك ٍةْيِلَي ينلا نإو
 « مهعم عنصي اذامو « اسوجبو ًادوهي هناطلس تحت نأ ركذ نم مهنمو اوباجأف
 . ىواس نب رذنملا وهو



 . اهنع هللا يضر سابع نيادبع ىلوم ةمركع نع هدانساب يدقاولا ركذ

 ثعب هيف اذإف © هتخسنف <« سابع نبا بتك يف باتكلا اذه تدجو لاق

 . مالسإلا ىلإ هيف هوعدي

 : هبف ءاج ٍعَتِلَع هللا لوسر ىلإ رذنملا بتكف

 نم مهنمت « نيرحبلا لهأ ىلع كباتك تأرق ينإف « هللا لوسر اي دعب امأ

 دوهبو سوجم يضرأبو < ههرك نم مهنمو < هيف لخدو هبجعأو مالسإلا بحأ

 . مُِلَع للا لوسر هيلا بتكف © كلذ يف "ىلإ لسرأف

 : ىواس نب رذنملا ىلإ هللا لوسر دم نم « محرلا نمحرلا هللا مس

 «هللاالإ هلإ ال نأ دهشأ و ءوه الإ هلإ ال يذلا كيلا دمحأ ينإف4كيلع مالس»

 . هلوسرو هدنع ًادمحج نأو

 هنإو © هسفنل حصني امئاف حصنتينم هنإف«لجو زع للا كركذأ ينإف:دعب امأ
 ناو“ يلحصن دقف «مهل حصن نمو“ ينعاطأ دقف « مهرمأ عبتيو ىلسر عطي نم

 ام نيماسلل كرتاف « كموق يف كتعفش دق ينإو ًاريخ كيلع اونثأ دق ىلسر

 مف حلصت اهم كنإو مهنم لبقاف « بونذلا لهأ نع توفعو « هيلع اوماسأ
 . « ةيزجلا هيلعف ةيسوجمي وأ ةيدوه. ىلع ماقأ نمو ©« كلمع نع كلزعن

 سابع نبا دنسي ىلاعت هللا لوسر نع يورملا باتتكلا كلذ نأ ىرنو

 : نيرمأ ىلع لدي ( ةلجلا يف )

 « ىلاعت هلل مهرومأ كرتو < بونذلا لهأ عم تلم ينلا حماست - امهوأ

 . مرضاح بسح ىلع نوكي رمألا نأو « هلبق ام بحي مالسإلا نأ نايبو

 : ىلامت هلوق يف هبر رمأل ةباجتسا قلم لوسرلا نأ  اهيناثو

 ةيآلو قف مه نيذلا دوهيلاو سوجملا هارك إ ين ركفي مل « نيدلا يف هاركإ ال >
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 ىلع بحي ام ماقم موقت ةيزج مهيلع ضرفو « نونيدي امو مهكرت لب « رذنللا
 ءانب يف كلذي اومهاسيلو * تاقدصو « روذنو « تارافكو تاوكز نم مسملا
 . ةممالسإلا ةلودلا

 « ةفاك سانلل هتلاسر نأ ىقتقح فكم ىنلا اهلسرأ يتلا بتكلا هذهب - ه١

 «يثاجنلاالإ مالسإلاىلإ بح ملو«نيرفاكلاىلع لوقلا قحيوءامح ناك نم رذنمل
 سرفلا كوام نمهريغو هضرايف مالسإلا ىلإ ةوعدلا باب حتف دقو « هموق ضعبو
 «ةيمالسإلاةوعدلل بابلا اوحتفي مو مالسإلاة يعاد اوبمحي /«مهريغو رصمومورلاو ش

 درب ل نم مهنمو«نيماسملاو مالسإلل ةوادعلا نالعإ همف افينع ًادر در نم مهنمو

 نع هكلمب ظافتحالا رثآو « لوقلاب مالسإلل هلبم تبث دق ناك نإو « الوق
 امدنع لقره نأ يراخبلا حبحص يف ءاج دقف «مالسإلا ىلإ ةوعدلل ةباجتسالا

 نم الملا ىلع ضرع مالسإلا ىلإ هموقو هوعدي واع هللا لوسر باتك هبلا ءاج

 ةصيح اوصاحف «ةيدمحلا ةلاسرلا ىدصي هنأ هحيرصو هلوق نحل نم ادبو مورلا
 ٠ . ممربتخأ تنك امنإ لاقو « عجارتف شحولا رمح

 شوبجلل داوقلاو ةالولا نإلب“ طقف توكسلا ىلع نامورلل ةبسنلاب فقي مو

 يف مهونتفو مهواتقو ماشلا لهأ نم مالسإلا يف لخد نم ىلع اودتعا ةينامورلا
 . مهلاتق قحف « مهنيد

 ةوزغ يف نيماسملا ىلإ مورلا جرخو « ماشلل شوبجلا ينلا لسرأ كلذلو
 ديلولا نب دلاخ ةراهمب ةيمالسإلا شومجلا تعجارت دقو ©« ةفشك شومحي ةتؤم

 . تناك مث « ًاددعو « اددع نامورلاب نيسلل لبق ال هنأ ىأر امدنع
 . كوت ةوزغ

 تاعناممو كولملا تازجاحم ءارو ةيمالسإلا ةوعدلا ذفنت نأ دب ال ناكو
 لوسرلا اهيأ اي 8 : ىلاعت هللا لاق اك ماع ةلاسرلا غيلبتب رمألا نآل « ءارمألا

 ةلازإنم دب الو «هتلاسر تغلب اف لعفت / نإو « كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب
 . هتوعد عنمب مالسإلا ىلعو «نيداسملا ىلع ءادتعا نم ناك امل « تازجاحلا هذه

٠64 



 ةدايقب اشيج دعأف « ةيمالسإلا ةوعدلل ماشلا حتف ىلإ ْعتِكَم ينلا هحتاو
 ناليلجلا ناخسشلا هيف ناكو « هذيفنت يف ددشو « ةثراح نب ديز نب ةماسأ

 . رمعو رككي وبأ

 . هذيفنت نم دب ال ناكو « هذيفنتب ىصوأو 1

 ةماسأ هسأر ىلعف ©«: شيجلا نيوكت ىنعم ىلإ ةريغص ةتافتلا تفتلن انهو
 غلبي ل يذلا ديز نبا كلذ عم وهو ٠ ةتؤم برح يف هوبأ لتق يذلا ديزنبا

 « رمعو ركب ابأ شبجلا يف نأ اصوصخو شيرق رابك هتناكم يف الو هبسن يف
 . اهتناكم مالسإلا يف (هتناكمو

 ريغصلا نكمي نأ بحي هنأو © بسنلاب سيل فرشلا نأ تايثإ كلذ يفو
 ضغيالو « ريغص مامأ تاعناملا فقت ال هناو « ريبكلا نككمي اك < لمعلا نم
 هيف فرش ال « دابج هنإف « ريغصلل (موُؤرم نوكي نأ ريبكلا ماقم نم

 . لمعلا الإ

 : مهريغو برعلا نيب فلآتلا

 امدنع ٍعُقِلَع لوسرلا ةافو دعب مالسإلا يف برعلا ريغ لوخد رثاكت - ه»

 دعب نم مث ءامقيرفا لام يف نوماسملا باسناو «رصمو «ماشلاو «سراف تحتف

 اطرف رمألا هتللِع ينلا كرت لبف « ابروأ طسو اوبقاصو سلدنألا اولخد كلذ
 ًاحاوفأ ًاجاوفأ هللا نيد يف برعلا ريغ لخد نأ دعب هعابتا يغبني ام نيبي لو

 ةدحولا نوكت ىتح « هدمب نم نوكي امل رمألا ريد ْوَنِلِع ينلا نإ الك
 . ةلماك ةيمالسإلا

 : ةثالث رومأ يف كلذو

 همومع يف لخدي ةببصعلا نع يبنلا نإف«ةيبصعلا نع قلطملا يبنلا : اهلوأ
 ”بسنلاو ةلبقلا ةيمصع نع يبنلا همومع يف لخدي ام“ ملقإلا ةممصع نع يبنلا
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 نأ ُّنلكَم ينلا نيب اك « مظلا ىلع هموق بصعتملا نيعي نأ ةيبصعلا ساسأو
 نابي كلذ انحضو اك <« نطولا بح يفانت الو « هموق بح يفانت ال ةيبصعلا

 « ًاقلطم ةاداعم نوكت "الأ ساسألا نأو < يمالسإلا عمتجملا يف ةبحلا جردت

 مرحت مارح نوكي امو « هيلإ رحت ةوادعلا نأل « لظ نوكي ال يلاتلابو
 رظن يف ملظلاو « اهروص نم ةروص يأ يف ةوادعلا علمي ةبحلا نيدو « هتعيرذ

 . ةمايقلا موي تاماظ مثالي دم ررق اك مالسإلا

 دقف يمجعأو يبرع نيب قرفت اللاةماعلا ةيناسنإلا ةوخآلا تابثإ :اهيناثو
 « بارت نم مدآو مدآل كلك » : لبق نم انيور اك مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 . « ىوقتلاب الإ دوسأ ىلع ضيبأل الو يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال
 هلوق يف ماعلا يمالسإلا فراعتلا لجآل كلذ ميركلا نآرقلا بجوأ دقو

 لئابقو ابوعش مانلعجو ىثنأو ركذ نم مانقلخ انإ « سانلا اهيأ اي ظ : ىلاعت
 . 4 ماقتأ للا دنع كمركأ نإ « اوفراعتل

 امنإ # : ىلاعت هلوقب ناميإلا لهأ نيب ةوخألا مركلا نآرقلا ررق دقو

 اهيأ اي * نومحرت ملعل هللا اوقتاو « كيوخأ نيب اوحلصأف « ةوخإ نونمؤملا
 نم ءاسن الو مهنم ًاريخ اونوكي نأ ىسع موق نم موق رخسي ال اونمآ نيذلا

 عمس دقف فلتحلا سنجلا ىلع لدت يتلا باقلألاب زبانتلا نع هِي يبنلا ىجنو
 بضغمف « ءادوسلا نباي» : هل لوقبف « هريغ عم زبانتي هباحصأ نم ًاببرع مّن
 حفط دقل « ليكلا حفط دقل « ليكلا حفط دقل » : لوقيو مَنِ هللا لوسر
 « . ىوقتلا الإ لضف ءادوسلا نبا ىلع ءاضيبلا نبال سيل « لبكلا

 ريغو برعلا نيب تكي ينلا هعرش يذلا ةالاوملا ءالو - ثلاثلا رمألا
 . زاجيإب هركذن « نايب كلذلو ةاخاؤملا ماقم موقمل 2« برعلا



 ةالاوملا ءالو

 الم ينلا رصع يف ناك يذلا ءاخالا دقع هبشي دقع ةالاوملا ءالو - هم

 مهضعب نيرجابملاو « راصنألاو نيرجابملا نيب ةرجحملا دعب مالسلا هيلع هدقعو

 نم تبثو < ىضم اهف انققح ام ىلع ضعب عم مبضعب راصنألاو « ضعب عم
 ةحبحصلا ةياورلا

 ةداعبرعلا ريغ نم مالسالا يف لخد لجر قفتي نأ ةالاوملا دقع ةقيقحو
 اذه ىلع ةرسألا يف لخدديو « ىنج اذإ هنع لقعت نأ ىلع ةببرع ةرسأ عم
 « ةئفلحلا دنعو « هزواجتي الو « اذه يف اهدحأك نوكي ثيحي ساسألا
 اذإ هثري ىنج اذإ هنع لقعي نأ لباقم يف يبرعلا نأ هباحصأو « ةفينح يبأ

 . ماحرأ يوذ الو « ةيصع الو « ضورف يوذ نم ثراو ريغ نم تام

 دقع لصأ يف مهوفلاخي مل نكلو « ثاريملا يف ةيفنحلا ء ءابقفلا ضعب فلاخو
 ءاهقفنم همقفل لاحب الو وتقع ينل ثيداحأبو نآرقلاب ةتباث ةقمقح وهف « ةالاوملا
 . ةنسلاو باتكلاب اتباث ًارمأ ركني نأ مالعألا مالسالا

 ءاغالل دادتما هنأل « ةيمالسالا ةدحولا يف ةالاوملا ءالو ركذن نحو

 يبنلا هملع فرشأ دقع ةيمالسالا ةاخاؤملاو « الم دمج هالوت يذلا يمالسالا
 تبثت يتلا دوقعلا ىلع ةلادلا صوصنلا مومع يف لخاد هنأ بسحنو « عدلي
 ءاوس « ةماعلا ةيمالسالا ةوخألل انيكمتو « ةدحولل اتسنت نيماسملا نيب ةاخاؤم

 « ةالاوملا دقعب تيم مأ علم يننلا هامس مك « ةاخاؤملا دقع يمس دقعب تناكأ
 . دعب نم ءابقفلا نيب ربتشا اك

 دقع اهمومعي لمشت يتلاو ةالاوملا دقعل ةتيثملا ةدراولا صوصنلا ىلإ دوعنو
 يف نسح رمأ يبف ةبجاو نككت مل ن نإ « ةمئاد ةيمالسإ ةعيرش هنأ ىلع ةاخاؤملا

 . ةرحه لاب ةصاخ ةمتقو الاح سدلو ؛ مالسالا

 نيذلاونوبرقألاو نادلاولا كرت امم يلاوم انلعج لكلو ) : ىلاعت لاق دقل
 .( ًاديبش ءيث لك ىلع ناك للا نإ “ مهبيصن مهوتآف مناعيأ تدقع
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 موقت نأ يأ) هلوقع نطب لك ىلعبتك لي ينلا نأ رباج نع يور دفو
 ىلوم ىلوتي ال لاقو 0 ىنح اذإ هالوم ةيد مفدب ةالاوم دقع يذلا دقاعلا ةلمسق

 ءاهنم صخش دقع درجمب ةليبق وأ ةرسأ يف لخدي ال هنأ يأ < مهنذاب الإ موق
 صاصملاب ريهشلا يزارلا ركب وبأ كلذ يف لاق دقلو « اهنذا نم دب ال لب
 نرأ هل نأ يناثلاو .. ةالاوملا دقع زاوج امهدحأ نيدنعم ربخلا اذه ىوح »

 . « نيلوآلا نذإب الإههرك هنأ الا هريغ ىلإ ةيالوب لوحتي

 لوحتيو «دقاعلا نم يصخش مازتلاب ءىدتبي ءالولا نأ مالكلا اذه ىدؤمو
 اذههل ءالولا ماد ام نسحتسي ٍعَقِلَع ينلا ناو اهلك ةلبسقلا وأ ةرسالل ءالو ىلإ

 نسحبف «ةيبناج تايد نولمحتيس مهنآل « ءابلوالا نم نذإب نوكي نأ يدعتلا
 . مهمازلاب ال « مهتداراب مازتلالا نوكنل رايتخاو ةدارا مه نوكي نأ

 . « بسنلا ةمحلك ةمخ ءالولا » : ٍعْتِلَع لاق دقلو
 ىبحي لاقف هماكحأ هتنسو ْعَِِع ينلا مالك نم نيطبنتسم ءاهقفلا ركذدقلو

 هالاونمل هءالو نإف ملسم دي ىلع مسأف ودعلا ضرأ نم لجر ءاج اذإ ديعس نبا

 هؤالوف ( نييمذلا ) مالسإلا ل ظ يف نيميقملا نيماملا ريغ نم مسأ نمو

 . ةماع نيماسملل

 « ءالاو دقف لجر يدي ىلع ْملسأ نم :رصم هبقف دعس نب ثللا : لاقو

 . هدب ىلع مسأ نمل هثاريمو

 . هقاممو هايحمب سانلا ىلوأ وه لاق نيماسملا نم لجرلا يدي ىلع مسي لجرلا

 له الجر ىلاوف لسأ لجر نع يرهزلا بابش نبا لئس دق هنأ يورو
 .هنع ىلاعتشا يضر باطخلا نب رمع كلذ زاجأ دقو « ال لاق « سأب كلذب

 ثيدحلابو «انولت ايف نآرقلاب ةتباث ةالاوملا دقع ةزاجا نأ قحلا يفو - هم

 يبرعلا ريغو « يىبرعلا نيب فل آقو رصانت وهو « ةباحصلا نع ةيورملا ننسلاو
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 ريثك يف نوكن يذلا مالسإلا يف لخادلا مسملاو « همالساب ميدقلا مسملا نيبو
 الاوملا ءالو ىلامت هللا عرشف « هتريشعو هلهأ نع لصفنا دق لاوحألا نم
 رسفي اذهو « هتريشعو هلآب هسنأ دقف دقو . نيماسملا سنأ لجرلل نوكيل
 « بسنلا ةمحلك ةمخ ءالولا » تكي هلوق

 يناثلاو « ءالولا اذه ةيعرش لصأ ىلع امهدحأ نيضارتعا ءابقفلا ضرفيو

 . هب ثيروتلا ىلع

 معطمن ريبج ةياور يف لاق هنا ةِطعطا لوسر نع يور ام وهف لوألا امأ
 «ةدش الإ مالسإلا هدزي مل ةيلهاجلا يف ناك فلح اميأو « مالسإلا يف فلح ال ه

 ناك يذلا لوضفلا فلحك ل ةيمالسإلا ءىداسلل ًاقفاوم هنوك لاح ف يأ

 | ةنإف  مالسإلا ءىدابم عم ىفانتي يذلا يلهاجلا فلخلا امأ « ءافعضلا ةيامل

 نراودملاو مثالا ىلع نواعتلا ىلع موقي ةيلهاجلا فلح ناكو « هبلا تفتلي
 فلح أل كلذو » يزارلا ركب وبأ كلذ يف لوقيو « تاراثلاب ذخألاو

 ينئرتو 2« كمد يمدو « كمده يمده » : لوقبف « هدقاعي ناك ةيلهاجلا

 نرأ طرتشي ناك وهو « مالسإلا اهرظح دق ءاشأ اذه يف ناكو 2 كثرأو

 «لطابلاو قحلا ىلع هرصنيف « همده ام مدهو «هنود همد لذبيو هيلع يماحي
 قح « ملاظلا ىلع مولظملا ةنوعم تبجوأو « فلحلا اذه ةعبرشلا تلطبأ دقو
 اهأ اي : ىلاعت هللا لاق « اهريغ الو ةبارق ىلإ تفتلي الأو <« هنم فصتني
 نيدلاولا وأ < مسفتأ ىلع ولو < هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا
 ىومح ا اوعبتت الف اهب ىلوأ كشاف < اريتف وأ ًاينغ نكي نإ « نيبرقألاو

 . © اولدعت نا

 يذلا يلهاجلا فلحلا وه مالسالا ف هنع يبنملا فلحلا نأ درلا اذه ةصالخو

 اهيلع نواعتلاو رهقلاو ةيلغلاب لب“ كح ريغنم اهريغ وأ قوقحلا ذخؤت نأ هساسأ
 «سسآلاهذه ىلع نوكي مالسإلا يف فلح نوكي نأ مرح كلذ مالسالا مرحف
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 يوقلا نم صتقتو « مولظملا فيعضلل فصتنت « لدملاب ةمكاح ةود تناك.

 . لالا

 هديزي مالسالا نإف © مولظملل فاصنالاو لدعلا ىلع اًئاق فلحلا. ناك اذإو

 هيف نوفلاحتملاناك يذلا ناعدج نب هللادبع راد يف دقع يذلا كوضفلا فلحك
 دقلو « ةفوصر لبامو ( ةكميلمج) ريش اسر ام ملاظلا يديىلعنذخأنل نولوقي
 رادب افلح ترضح دقل : مالسلا هيلع هثعب دعب لاقو « ٍعِْلَم ينلا هرضح
 مالسالا يف هنلإ تبعد ولو © معنلا رمح هب يفر ام ناعدج نب هللادبع

0 

 . تحال

 عفدو « ةرصنلاو ةنوعملا ىلع ءالولاف ةيلهاجلا فلح رمأ نم نكي اهمو

 هيف نوككي يذلا فلحلا ىنعم هيلع قبطني ال تيجو نإ اهمف ةنواعملاو ةيدلا
 قوقحلا ءادأ ىلع ةنواعملا يف و بف فلح هيف ناك نإو « لطابلا يف رصانتلا

 . ةيمالسالا ةوخآلاب مالسالاب دبعلا ثيدح مسملا سانياو تابجاولاو

 نيب تلي ينلا اهدقع يتلا ةاخاؤملا عون نم هنأ وبف ىنعم هيف ناك اذإو
 ةبراحمو « ةيمالسالا ةدحولل ةيوقت هادؤم يف وهو « راصنألاو نيرجابملا

 ش ا . ةيلهاجلا ةيمصعلل

 كلذو « هب ثيروتلا ىلع وه امم « ءالولا لصأ ىلع سيل يناثلا ضادتعالاو
 . ( هللا باتك يف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا ولوأو ) : لوقي ىلاعت هللا نأل

 ءابقفلا نم ضعبو ةفينح يبأ نيب يبقفلا فالخلا هيف ناك نإو اذه نإو
 يف ضارتعالا اذه نوريثي نيذلا نإ » : ةزجوم ةملك هيف لوقن نأ نم عنام ال
 امم يلاوم انلعج لكل 9 : ىلاعت هلوق يف خسنلا نوعدي ةالاوملا ىلوب ثاريملا
 هللا نإ « مهبيصن مهوتآف © عنايأ تدقع نيذلاو « نوبرقألاو نادلاولا كرت

 ام ىلع اخوسنم نآرقلا يف ىرن ال ًالوأ نحنو ©« # اديبش ءيش لك ىلع ناك

 . هقفلا لوصأ باتك يف ةررق



 ىلوأ مهضعب ماحرألا ولوأو # ةيآف « نيتيآلا نيب ضراعت ال هنأ : ايناثو
 الاوملا ءالوب ثاربملا نآل « دقعلاب ةالاوملاب ثاريملا ةيآكو © هللا باتك يف ضعبب

 تخسن (ضعببىلوأ مهضعب ماحرألا ولوأو ةيآ نإ) » : لئاق لوقي دقو
 « ينآرق صنب تبثي مل ةاخاؤملاب ثاريملا نإ لوقن نحنو ًاضيأ ةاخاؤملاب ثاريملا
 ثاربملا نإف « دقع ةاخاؤملا نأ رابتحاب همومعب هلمشي ينآرقلا صنلا ناك نإو
 .طق ةبارق نوكت ال ثمح الإ نوكتي ال هنأ ساسأ ىلع ناك اذإ خسني ال اهب

 هيف ناك اذإ الإ دقعلا ساسأ ىلع ثاريملا تبثي ال ةاخاؤملا دقع نأ دبب
 . بيرق ريغ نم ناك اذإ هثريو ىنج اذإ هنع لقعي هنا ىلع صنلا

 دمجةئس هتنيبو ©« ميركلا نآرقلا هعرش يذلا ةالاوملا دقع وه اذه - م5
 يف عنِ دمج اهنوك يتلا ةيمالسإلا ةدحولا نيوكت رصانع نم رصنع وهو ْمُنلِ

 اهعطقي نم دعو « ابعطق نع ىهنو « هتافو دعب اهرارمتساب ىصوأو « هتامح
 : مالسلا هيلع لاق اذلو « ةيمالسإلا ةمآلا يف رفكلا ءىدابم ثيبي امنأك
 «. ضعب قانعأ كضعب برضي ًارافك يدعب اوعجرت ال »

 مهدعب ءاج نمو نيدشارلادبع يف مالسإلا ردص يف ةالاوملا دقع رشتنا دقلو

 : فلؤملا دقعلا كلذ ثودقعي اوناك مهنأل يلاوملاب برعلا ريغ نوملسملا ىم< قح
 -مسملا هيخأب يمجعألا ملسملا سنأ هاضتقاو ةدحولا هتضتقا يذلا نيداسملا نيب
 1 . ةماعلا ةوخألاو « ةيمالسإلا ةمحرلا ةدئام ىلع اهمقالتو « يبرعلا

 ةفضح وبأف © ىنعملا اذهب يلاوم اوناك مالسإلا لاجر رابك نم ًاريثك نإو
 . يميتلا ةفيشح وبأ لاقي ناك اذلو « مت ينبل ىلوم ناك



« 

 رس الايك تيالسالا ةروولا
 يم

 نع انجري دق امب « ةوبنلا رصع يف لوقلا انطسب دق نوكن ابر - هاب

 يذلا نككلو 2« طوسبم باتك يف آمالك نوكي نأ ىلإ « زجوم ثحب قاطن

 « ةيمالسإلا ةدحولا نيوكت رصع وه ةيدمحلا ةوبنلا رصع نأ كلذ ىلإ انمفد

 امو « ءانبلا دعاوق انفرع اذإ الإ قرفتلا فرعي نأ نكمي الو « اهمئاعد مايقو
 انزاوو<عدصتلا انفرع اذإ اننألو « عدصت ىتح « نابنبلا اذه نم دعاوقلا ىتأ

 هبأرنقععدصلا ةفرعم اننكمي -عدصتلا دعب هلاحو « مثاق وهو ءانبلا لصأ نيب

 . هعفرتف « طوقسلا ناكمو

 ةداعا نكمي فيك و « ينلا رماوأ نيفلاخم نوماسملا قرفت فيك اذهب ملعن

 ةدحسو 0 اهوأ هب حلص امب الإ حلصي ال ةمآلا هذه رخآ نأ معن نأو 6 ةدحولا

 نم « ةيناكملا ةعيبطلا هيضتقت ام الا يمملقالا قرفتلا بابسا لك اهيف ىحمي

 . ةدحولا نيوكت يف لوقلا انطسب ةحضاو ملاعملا نوكت يكلو « اذه لجا

 فنروكي نأ يغبني ناك ىلعو «© نائعو « رمعو ركب يبأ نيدشسارلا دبعو

 مهيرقأو“ مالسإلل نينمؤملا صلخأ ءالؤه نآل «ةدحولا يف ةوبنلا رصعل ًادادتما

 . ًادشر مهادهأو « هتوعد يف ٍمُدِلَع ىنلا ىلإ

 نيذلا ماركلا نيدشارلا رصع تلعج مبلبق نم نككت  ثادحأ تناك نكلو

 تلعج -ةنجلاب نيرشملانم مو «ضار مهنع وهو هبرىلإ ىلاعت هللالوسر لقتنا
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 ريغتب نكلو « مبنم ةدارا ريغ ىلع مهضعب دبع يف ريغتت رومألا ثادحألا هذه

 اهضعب يفو © ةداجلا ىلع سانلا لمح لاوحألا ضعب يف نكمأ دقو « سانلا

 نيقفانملاضعب ةرطيسو نينمؤملا ريغ نم سئاسد ببسب عقارلا ىلع قرخلا مستا

 ةدصرتملا ةظقبلا عم «« ةككحلاب قافنلا جلاع يذلا عت موصعملا نكي ملو

 . امح  ةعبتتملا

 : ةدرلاو فالتخالا

 نم ةيبصعلا تثعبنا ىتح ىلعألا قيفرلا ىلإ هَ ينلا لقتنا نا ام - هو

 ... نيطايشلا سؤر أتنت اك اهسأر تعفرو « اهدقارم

 ينب ةفيقس يف عاججا ناك دقق « نيدسلل ةفيلخ رابتخا دنع تأدتبا
 : راصنألا ءاول لمحي وهو ىدات يذلا ةدابع نب دعس هيف فقو « ةدعاس

 راصنألا رشعم انم : لوقي فقو « شيرق هيف لذت موي ةمحلملا موي مولا
 ركب يبأ مالك نالخلا اذ ه ىلع ىضَق دقو « ريمأ نيرجاهملا نمو « ريمأ

 لمأ عباتتو « ركب يبأ ةعبب ىلإ هنع هللا يضر رمع ةعراسمو « هتكحو

 . نيرجاهمو ًاراصنأ ةعبملا يف ةفيقسلا

 . رمع عيابي مل اك « ركب ابأ عيابي مف « ةدابع نب دعس ةعببلا نع عنتماو

 نارينلا ججؤي ًابطح دحت مل ذإ « ىلاعت هللا اهأفطأ «ةعبوزلا هذه تبتناو
 . ءاهتنا ماسقنالاو ةقرفلا باب اودسو « ءادتبا اورصن نيذلا راصنألا صالخإل

 روني اهبهايغ تبهذو ©« ةفيقخلا ةعيوزلا كلت تأفطنا نإ ام نكلاو

 . امهدشأ اغلب فنعو ةدح يف ةيمصعلا تثعبلا تح هتوقو صالخالا

 ريبكلا ىثبلا تناكو.« ةيبصعلل اثاعبنا ةدرلا تناك دقل : ةدرلا يف كلذو

 دشأ بارعألا 8 : مهيف ىلاعت هللا لاق نيذلا بارعألا لئابق نم قثبنا يذلا
 . © هللا لزنأ ام دودح اوملعد الأ ردجأو « ًاقافنو ًارقك

 (4) ةيمالسالا ةدحولا لَ



 الإ ةسرعلا لئابقلا اهتاطلسل عوضخلاو ةنيدملا ةعاط نع تعنتما دقف

 . افيقثو ًاشيرق
 ةمامولاو مت نم سانو « ءىبطو نافطغو دسأ نم ةريثك دادعأ تدترا

 نمبلاو تومرضحو « هدنك و نامعو نيرحبلا لهأ دتراو

 : نيرمأل اهجورخ ناكو « لئابقلا لك نم ةدترم عومج تجرخ اذكهو

 هللا لاق كلذلو *« مهيولق نم نكمتسا دق نكي مل مالسإلا نأ : امهلوأ
 لخدي املو « انماسأ اولوق نككلو اونمؤت ل لق انمآ بارعألا تلاق ل : ىلاعت
 . ©« ميواق يف نامإلا

 لاق دقل قح «شيرقو رضم ىلع دقحت تناك ىتلا ةيلهاجلا ةيبصعلا : اهيناثو
 دمه اهيراح ىتلا ةيمصعلاف ««رضم قداص نم ريخ ةعيبر بذاك » : مهنم لئاق

 ةئتان اهسأر تعفترا « ةندخ ةنتنم ةباعد أب ةياعدلا ريتعاو « نع

 ىلاعت هللا مذقني نأ لبق اوناك اك برعلا دوعي نأو « ماسقنالاو ةقرفلاب يدانت

 . اهترفح- نم

 يبأ ةمزع نككلو « اوثاك اك برعلا دامل هتك ؛ ركب يبأ ةمزع الولو
 شومخأ مهل شيجو « اهيلع تضق دق هنامإ يف يوقلا هذدب يف فيمشلا ركب

 مهنايإ نع اوبراحو < راصنألاو شيرق نم

 يطعن الو « ةالصلاب فرت اولاق ةلماجلا ةيصملا لهأ برحلا تضع الف
 ةفيلخ نكمتسي ىتح 2« كلذ مهنم لبقي نأ نينمؤملا ضعب ضعب ىأرف « ةاكزلا

 . رمع مهنق ناكو « عال هللا لوسر

 مس امإ : لاقو « لحلا فصنب ضرب مل « مزتعا دقو < قيدصلا نككلو

 لاقوهتمحلب ذخأو « هنع هللا يضر رمع ىلإ تفتلاو ةيلجب برح امإو « ةيزخم
 لاقو « مالسإلا يف راوخ ةيلهاجلا يف رابج باطخلا نباي كمأ كتلكث هل

 «هيلع مهتلتاقل هللا لوسرل هوطعأ الاقع ينوعنم ول هللاو«ناميإ ةوق يف قيدصلا
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 ابرام لانأ قح مهتلتاقل معمج نم تدرفأ ول هللاو » : هنع هللا يضر لوقيو

 «. اكلبم كلهأ وأ

 دابجو < ركب يبأ ةمزع مث ىلاعت هللا قيفوتب ةدرلا ىلع نامالا رصتنا

 . ناعإلا لهأ

 . مورلاو سراف برحل برعلا دنج نأ قيدصلا ةمكح نم ناكو

 « هنيد نع مكنم دتري نم اونمآ نيذلا اأ اب إ» : ىلاعت هللا لوق ىتقحتو

 « نيرفاكلا ىلع ةزعأ « نينمؤملا ىلع ةلذأ هنوبحمو مهبحم موقب هللا يتأي فوسف
 «ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ مثال ةمول نوفاخي الو « هللا ليبس يف نودهاجي

 . © ملع عساو هللاو

 : نيخيشلا دبع

 ةدحو ىلع نيماسملا رمأ ماقتسا < اهتيمصعو « ةدرلا تبتنا نأ دعب - هو
 هدعب نمماقمث“ علا لوسر ةفيلخ ةمآلا قيدص اهتسارح ىلع ماق«ةلماش ةعماج
 هيف ريسي جف يف ناطبشلا ريسي ال يذلا هنع ىلاعتو كرابت هللا يضر قورافلا

 يف ةيرف رّدفَي مل هنا ًاضيا لوسرلا هيف لاق يذلاو « تلم ىبنلا لاق 5 ٠ رمع

 . مالسإلا

 ةيمالسإلاحوتفلاو < ناميالا اهتارين أفطأو « ةقرفملا ةيلهاجلا ةيبصعلا تدمخ
 . اهب يداني نمل ةرجازلا ةعدارلا تابوقعلا تعضو دقو

 يداني نم اوبقاعي نأ هتالوو هتاضق رمأي هنع ىلاعت هللا ىضر رمع ناكو

 يرعشألا ىموم ابأ نأ يور دقلو « داسفلا ةدامل امسح « ةيلهاجلا ةيبصعلاب
 .رماعل انىداتو « هتيمصعي دتشا هنآل ةداج نيسمخ هدلح يدعجلا ةغبانلا بقاع

 ٠ ةيلهاجلا ءادنب يدان نمل ةرحاز ةيوقع اوردق هدعب نم ةباحصلا ةنس ىلعو
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 يرعشألا ىموم يبأ ليلجلا يباحصلاب ءادتقا ةداج نيسمخ اهلعج نم مهنهف
 دحأ دلج نع ىبن ٍمّتِلَم ينلا نأ نم يور امل 4 تادلج رشع اهلعج نم مهنمو
 . دح يف الإ تادلج رششع قوف

 ةبوقعلا نأ ذإ ىلاولا وأ « يضاقلا ريدقتل كرتب كلذ نإ لاق نم مهنمو
 . ًاعدار رمألا ىلو هارب ام وأ ىضاقلا ىلإ ضوفي ريزعتلاو ؛ ةيرب زعت ةبوقع

 يتلا ةيمصعلا ةمواقم ىلع رمعو ركب يبأ مامالا عم ةالولا نواعت كلذيو
 .٠ ةيمالسالا ةدحولا عطقتو يمالسالا عمجلا قرفت

 : يمالسالا محلا عاستا

 ةيمالسالا شوبجلا تجرخ للعلا لوسر ةفيلخ ركب يبأ دبع يف - ٠
 ةيمالسإلا ةوعدلا يلإ عاتسالاو؟بوعشلا نيب لوحي ناك يذلا كولملا مح ليزتل
 فنرأو ةاواسملاو ةيرحلا نم ةيعاتجالا ءىدابملا ىلعأو « ديحوتلا نمضتت يتلا
 امو « داسفلاو ملظلا عنمو < لدملا ةماقإو « مهنيب ىزوش سانلا رمأ نوكي
 الإو « مهيوعش ىلإ ءىدانملا .كلت للستت نأب اوحمسيل نامزلا كلذ ماكحناك
 . هيلع موقي ساسأ مهكلمل نكي م

 اودتعاو «ميرك ريغ ًادر“ ينلا ةوعد اودر ماكحلا كئوأ نإف كلذ قوفو

 ةيمالسإلا شوبجلا تياسنا دقو « لبق نم انرشأ م « ماشلا يف لسأ نم ىلع
 < مالسإلا يحل اهضرأ ةحوتنملا بوعشلا تعضخو « كولملا ءالؤه يضارأ يف

 ش . هلدع مبلظأو

 اوراصو « نيماسملا ةعامج يف لخدو « مسأ مسق : نيمسق ىلإ اومسقنا دقو
 صحو « هكح ذفنيو © نآرقلل نوعضخمو « مالسإلا ةيار ميعمجت اذه
 . ةيمالسإلا ةلودلا

 نأ ىضترا نم ءالؤه نمو « نيماسملا دبع يف لخد نككلو « مسي مل مسقو

1_0 



 يف رح وهو « مهيلع ام هيلعو نيماسمل ام هل يمالسإلا محلا لظ يف نوككي
 نوكيو“ ةينيدلا هرئاعش ةماقا نم عنمي ال « ةينيدلا ةدبقعلاب قلعتي يذلا ءزجلا
 الو « نيدلا ىلع هركي ال « هاضترا يذلا هنيدل ًاعضاخ ةرسألا ماكحأ يف
 « نيعباتلاو ةباحصلا نع ترثأ ىتلا ةبقفلا ةدعاقلاو « هداقتعا يف دبطضي
 ىمسيو « نوئيدبامو مهكرتي انرمأ » يه ذفنتو عبتت ةدعاق ءابقفلا اهدعو

 ةمذ دقعي نأ هل لسم يأو « عتِلَم هللا لوسر ةمذ مهل نأ ذإ « نييمذلا ءالؤه

 « مهوامد أفاكتت نوماسملا د وال هلوقل كلذو « هرقي مامالاو « ٍلسم ريغ عم

 . « مهاوس نم ىلع دب مهو « مهاندأ مهتمذب ىعسيو

 الو للاب نونمؤي ال نيذلا اولتاق ل> : ىلاعت هلوقل ةيزج مهنم ذخؤت ءالؤهو

 اوطعي ىتح « باتكلا اوتوأ نيذلا نم حلا نيد نونيدي الو « رخآلا مويلاب

 « نيربكتسم الو نيدرمتم ريغ نوعئاط يأ # نورغاص مهو « دي نع ةيزجلا
 زيزعلا نأ ذإ « ًادحأ لذي ال ةزعلا نيد وهو « هللا نيدف « ءالذأ ىنعملا سيلو

 قحلا نيدو « هسفنل امردقي امك « هريغ يف ةزعلا ردقي يدلا وه سانلا نم

 . لالذالا عني هماظنو لدعلا نوناق نآل « ًادحأ لذي ال لدعلاو

 ةيمالسإلا ةلودلا لظب لظتسي يذلا مسملا ريغ كرتشيل تناك ةيزجلا هذهو
 نم مسملا نم ذخؤي ام لباقم يف يهو « اهقفارم ىلع قافنالاو ةلودلا ءانب يف

 قيرط نع للم ينلا اهعمجي ناك اك « رمألا يلو اهبعمجي ةمظنم ةيراج تاوكز
 تارافكلاو روذنلاو ةيولطملا تاقدصلا اهنهو « مهلسرب نبذلا تاقدصلا ةالو

 . كلذ ريغو ةيدفلاو

 مهل ضرفي ناك دقف «ةمذلا لهأ ءارقف ىلع تاقفنلا اهنم ذخؤت ةيزجلا ناو
 . مهتجاح دسي أم لاملا تيب نم

 ففكتي اخيشآلجر ىأر باطخلا نير عنأ«جارخلا هباتك يففسوي وبأ ىور
 قورافلا لاقف « ةمذلا لهأ نم لجر لاق < خيش اي تنأ نم هلأسف سانلا
 ىرجأو ««كتخوخش يف كانك رتوكتبسبش انلكأ كاتفصنا ام »: محرلا لداعلا
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 مهل رجأو « اذه ءارضنعثحالاملاتيب نزاخل لاقو « لاملا تيب نم اةزر هل

 نمنوكي نأ نكمي هيلع يرحي يذلا كلذ نأ كش الو « لاملا تيب نم اقزر

 لجرلا اذه ىلع ىرحي ام لعج هنع ىلاعتو كرابت هللا يضر رمع نكلو“ ةيزجلا
 : هناحبس لوقي ذإ نيكاسملا يف لخاد هنإ لاقو « ةاكزلا نم ههاشأو
 يفو < مهيولق ةفلؤملاو ابيلع نيلماعلاو « نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنإ ©

 هللا يضر هنا لب « نيكاسملا يف هلخدأف # هللا ليبس يفو نيمراغلاو « باقرلا

 . باتكلا لهأ ىنمزب نيكاسملا رسف هنع

 نينمؤملا اولتاقي مل نيذلا ماكحلا وأ ءارمألا مه نيدهامملا نم يناثلا مسقلاو
 نأ ىلع «دبعلا نوراتخبف «برحلا وأدبعلا وأ مالسإلا نيب دئاقلا مهريخم امدنع
 نأ ريظن يف هنومدقي لام ىلع « نيدو ناطلسو مح نم هيلع مه ام ىلع اوقبي

 . مهضرأ نع دوذلاو مهنع عافدلاب يمالسإلا شيجلا موقي

 ام طورشلا نم زوحي ال هنأ ٍعَقِلِع ينلا ىده نم نيسبتقم ءابقفلا ررق دقو
 كلذ طرش تنإف « مظلاب ةبعرلا مح نم ماكحلاو ءارمألل نيكمت هيف نوكي

 « الالح لحأ اطريش الإ مهطورش دنع نوماسملا ه ٍمَقِلَِع هلوقل < الطاب نوكي
 . نوناق وأ ماظن اهحببي ال ةمرح هتاذل مارح مظلاو « « امارح مرح وأ

 ابيف داسفلاب ىعسيو « هتبعر مظي دبع هل نم اريمأ نأ مع اذإ هنا لب
 : لوقي ىلامعت هللاو « دبعلا ةنامخ نوكي كلذ نأل « هدبع هيلع درب
 بحي ال هللا نا < ءاوس ىلع مبيلا ذبناف < ةنايخ موق نم نفاخت امإو #

 «. نينئاخلا

 : حوتفلا دعب ةيمالسالا ةلودلا

 نذآ نإو برعلا ىلع ةروصقم ِمّثِلَم ينلا دبع يف ةلودلا تناك و9

 نيماسملا ىلع حتفيس هللا نأب نذآف « حتفتس حوتفلا نأب مالسلاو ةالصلا هيلع
 نأ صاعلا نب ورمع ىورو « اههءارو امو رصمو ماشلاو سرافو قارعلا
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 ابيف اودعأف“اهومتحتف اذإف رصم مدلع ىلاعت هللا حتفبس » : لاق ْعُقلم ينلا
 هللا ىضر ركب وبأ لاقف « ضرألا يف ىلاعت هللا دانجأ ريخ وهف « افشك ًادنج
 .«متادطابر يف مهءاسنو مهنأل : لاق«؟ هللا لوسر اي لو : هنع ىلاعتو كرابت

 ىلع ةروصقم تسل ةيمالسإلا ةلودلا تراص ملاقألا هذه تحتف نأ دعبو

 ملاقألا كلت هنع هللا يضر رمج مامإلا دبع يف تلمث لب اهدحو برعلا دالب

 ريمأ ثيح « ةنيدملا ةفالخلا يف لثمتت يتلا ىربكلا ةمامإلا تناكو « اهلك
 « ملقا لك ىلإ هيهاونو هرماوأ غلبيو « مالسإلا ملاعت نيبي « اهب نينمؤملا

 : رومأ انه ظحاليو
 يتلا يه « ةيدمحلا ةنسلاو نآرقلا ةعيرش ةبمالسإلا ةعيرشلا نأ : ىلوألا

 نيع تناكو « ةنيدملا نع ابهتعقر تدعابت اهم ملاقألا كلت اهب كمت تناك
 سيلو « ةداوه ريغ يف ماكحألا كلت ذبفنتل دصرتت ةصحافلا ةرهاسلا قورافلا

 . ءافعضلا ىلع فطعو « ةبعرلاب ةمحريف نككلو « ةدارإ هدنع قحلا ريغل
 لظ يف تناك يتلا ملاقألا لكل محلا لومث عم هنا ةقيقحلا يفو - ”؟

 ذوفنو« هيلع لداعلا مامإلا ناطلس عم هتيتاذ ملقإ لك دقفي مل ةيمالسإلا ةلودلا
 . هيف ةيمالسالا ماكحألا

 ةممالسإلا ةلودلا ناطلس عاستاب هللا هريتخا يذلا رمع مامإلا ناك دقل

 ال يذلا ببقرلا هيلع وهو ةيعرشلا ماكحألا ذيفنتب هناطلس ضرف نم يفتكي

 يف ةعيرشلا ماكحأ ذيفنت رادقم فرعيل « اهعبتت الإ ةريبك الو ةريغص كرقي
 » موكحلا نم مالا برقو « نيماسملا نيب ءاخالاو ةاواسملاو لدعلا

 نع جرخم ال ثبحب « هدلب يف ةحاصم هارب ام هذفني يذلا يلاولل كرتيو

 يفةيعامجالا مظنلل ًاقفاوم نوكي نأ نكمي ثيحيو ةررقملا ةيمالسالا ءىدابملا
 يف ةررقملا دصاقملا عم ىفانتت الو « هيفاجت الو مالسإلا فلاخت ال يتلا هدلب
 . ةيمالسإلا ةعيرشلا

 صخش يف اهنم ناتنثا عمتجت دق « تايالو ثالث ملقا لك يف لمجي ناكو
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 لاتقلا ةيالو ىلوالا ةيالولا « ةدرفنم نوكت نأ بح ةدحاو نكلو « دحاو
 الو « سانلل تانعا الو« قهر ريغ نم ةيمالسإلا ةوعدلا ليبس يف دابجلاو

 ش . ىلاعت هللا نيد يف هاركا

 دعي يذلا داهجلا يلاول ةعبات نوكت دقو « ةيزجلاو جارخلا ةيالو : ةيناثلاو

 جارخلا عمج يف صاعلا نب ورمع مبتا دقو« ةماعلا ةيالولا اهمف هلو « دالبلا ريمأ

 ماظن ةيرق لك ىلوتتو «© اهجارخ عمجتو عمجتت ىرق ةدع تناك دقف

 . هتثرول وأ هل هضرأ ةعارز نورداقلا لفكتي

 نيعرازملاىلع ءارقفلل رادقم زجحو « جارخلا دادس دعب ضرألا ريخ عدوبو
 . مهديأ تحت ام ةبسنب

 اوقهرب ال ىتح « جارخلا نولوتي نيذلا رابخأ فرعتي نينمؤملا ريمأ ناكو
 . نوجتني امم رثكأب سانلا اوقهريو لمتحت امم رثكأب ضرألا

 « تاوكزلا عمجم تاقدصلا يلاو ناك دلب يف نيماسملاعمج رئاكت اذإو

 . لاملا تيبىلإ دوعت ءيفلاومئانغلاو © هبقارت رمع نيعو « فراصم يف اهقفنيو

 مامالا لبق نم ضاق اهالوتي ناك هذهو « ءاضقلا ةيالو ةثلاثلا ةيالولاو
 ةيانع ءاضقلا يطعي مامإلا ناكو « هنود نم ىلع فرسشي يذلا وهو < مظعألا
 يضاقلالعجو < سانلا نيب ةلادعلا عزوي يذلا ساطسقلاو نازيملا هنأل <« ةصاخ
 مامالا نم سانلا نيب لصفلا دمتسيو <« طقف عرشلا نم ناطلسلا دمتسي ًالقتسم

 . سانلا نيب ةفصنلا يف مال يلاولا وأ أ ابل يلاو حتي اليكل < مظعألا

 0 ل « ةيمالسإلا ةلودلا لظ
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 اهدحوتو«ىربكلا ةلودلل ةعبت تناك ناو «هتموكح ملقا لك يف ناك لب

 نيئاقلا نكلو « هتموكح ملقا لكل نإ : لوقن كلذلو « ىربكلا ةلودلا

 يتلا ىربكلا ةيالولا بحاص مظعألا مامالا نم ةيالولا نودمتسي اهملع

 . ةلودلا تدحو

 ريمألاو © ةنسلاو نآرقلا وه دحاو نوناق ايل ابلك تاموكحلا تناكو

 ايف هنع نوردصيو « مهتي الو ةالولا لك دمتسي هنمو ةنيدملاب مقملا وه مظعألا

 . مهلامعأ عبتتي وهو « مهل كرقي م

 : ةالولا ىلع رمع ةرطيس

 ىضتقم ىلع ايلس قيبطت اهقيبطتو ةنسلاو باتكلا ناطلس هيف نابتسا يذلا

 هتفللخ و لوسرلا ةموكح دعبدعت يتلا ةدمالسإلا ةموكحلا يههتموكح و« رصملا

 . لدعلاو ريخلا ىلع < نيماسملل عمج اهيف ناك و « عبتي يذلا لاثملا

 . لماع نم يكش امو <« مهنم ىوككشلا ىلإ عاّتسالاب هلامع بقارب ناكو

 ىوكشلا بذك هل تبثي ناك نابحألا ضعي يف هنا لب « ىوكشلا لمهاو

 ثدحي ءارتفالا نأل هاكش نم ىلع ءىربلا لداعلا يلاولا لماحت نم ىشخي هنكلو
 نيرشبملاةرشعلا دحا ليلجلا يباحصلاعم لعف ارك هيلع يرتفا نم سفن يف ايش

 هل نيبو هرضحأو « هنم ىوكش ةّم تناك هناف صاقو يبأ نب دعس ةنجلاب

 نم هلأ نوكي نأ ةيشخ«كلذ عم هلزع هنكلو رمع هاضرتو ىوكشلا بذك

 . هديرب ال امل ًاعفاد هوكش

 نرأ نع ايلاو موي لك لزعي نأ رثؤي هناب حرصي هنع هللا يضر ناكو

 جحلا مسموم يف لأسي ناكو . هماظ يف هبتشي وأ مظلا هنم نظب ايلاو يقبي

 يلاولا نأ هل يبت ناف هتبعرل مهتلماعم فرعتيو ةالولا لاح نع ملاقألا دوفو

 . هاهن سانلا نع ًاديعب نكسي هنأ هل نيبت نإو « هلزع سانلا نع بجتحي
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 مهفصنيأ ( نييمذلا ) ةمذلا لهأ عم هلاح مهعم هلاح نع لأسي نم لوأو
 « مهتلماعم نسحي هنأ هل نيمت ناف اوماظي نأ ةنظم ءالؤه نآل كلذو ال مأ
 . هاقبأ مهنيدت يف مهتيرح محل ظفحيو

 نمو « ةبعرلا اوقهرب الأو « لدعلا ىلع مهثحيو « هتالوب عمتحجي ناك دقلو
 . جحلا تارم ىدحإ يف مهل هلوق كلذ

 هللاو . مهراشبا اوبرضتل كتلسرأ امو <« مهنيد سانلا اوماعتل متلسرا ينإ

 .هنم نّصقأل دح ريغ نم برض لاوب قوأ ال

 قورافلا لاقف « ابيدأت برض ولو هنم صتقتأ ©« صاعلا نب ورمع لاقف
 سانلا ضعبل لاق صاعلا نب ورمع نأثدحدقلو“ هنم هنصقأل هللاو « ًارركم
 . دحسملا يف سانلا نم ألم مامأ قفانماي

 . تماسأ ذم تقفان امو « ينقفن ريمألا نا « نينمؤملا ريما اي
 :باتكلا اذهيفو«ىاشلا هاطعأو؛اباتك هنع ىلاعت هللا يضر رمع بتكف

 . صاعلا نبا يصاعلا ىلإ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ هللا دبع نم »

 « ملسأ ذنم قفان امو « هتقفن كنإ لوقب ( ىوكعشلا بحاص ) الف نإ
 . طاوسأ ةرسشع كبرضب نأ نم هنكمن « ًاقدص لوقي ام ناك نإف

 عمسانلك اولاق « ينقفن ريمألا عمس ينم نم لاقو « اللا مامأ لجرلا ءاجف
 . ًارمع باتكلا لجرلا ىطعأف

 «رمأ انه نينمؤملا ريمأل سيل لجرلا حاصف « ريمألا برضتوأ ألملا لاقف
 .توفعنآلا يبألا يبرعلا لاقف « هبرضي نأ هيلإ بلطو « طوسلا رمع هاطعأف

 نكلو «رونل اهنإو« هنع هللا يضر رم رابخأ يف ليطن نأ بحي ال - 4
 راصمالا لوخد هيف ناك يذلا وه هنع هللا يضر رمع دبع نأ ررقن نأ بحي
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 لدعلالظ يفيمجعألاو يبرعلا هبهنو هللا رمأب عمج يذلا وهو < برعلا ريغ نم
 راصمألاو ةعماجلا ةفالخلا راد نيب ةقالعلا مظنتب أدتبا يذلا وهو < يمالسإلا

 فلاخت ال يتلا هتعيبط رضم لكل ىقبيو < محلا دحتي ثسحب « ةقرفتملا

 ال « اعيمج اياعرلا عم ةرهاظلا ةلادعلا وه عمج يذلا نأ ىلإ انه ريشنو
 رمأ وأ رمأ نع ىهن اذإ ناك دقلو « أدبعب يفاحي الو ابيرق محلا يف برقي
 ال لاو « ارمأ نينمؤملا ىلع تمزع دقل : لاقو ؛« باطخلا لآ رضحأ « ارمأ
 . باقعلا هل تفعاض الإ فلاخمب ىتوأ

 ةقرفملا ةيبصعلا تعنم يتلا يه ملاقألا لك يف ةقثبنملا ةرهاظلا ةلادعلا نإو

 لاملا عمج يف ميوقلا هجاهنم نع نافشكي هبتك ضعبو ةبطخ هل ركذنلو
 . ةيبصعلل هتيراحو « ةبعرلل هتلماعمو < هعيزوتو

 : ةبطخلا

 : هصن ام نادعس نب ةحلط نع فسوب يبأ مامإلل جارخلا باتك يف ءاج

 « دلع ينلا ىلع ىلص مث« هيلع ىنثأو هللادمحف ةبطخ باطخلا نب رمع انبطخ »
 : لاق مث هل رفغتساف ركب ابأ ركذو

 ال ينإو « هللا ةيصعم يف عاطي نأ هقح قح وذ غلبي مل هنإ سانلا اءأ
 « قحلا يف ىطعيو « قحلاب ذخؤي نأ ثالث لالخ الإ هحلصي لاملا اذه دجأ
 « تففعتسا تينغتسا نا <« متبلا لوك « كلامو انأ امنإو 2« لطابلا نم منيو

 ... فورمملا تلكأ ترقتفا ناو

 «ضرألا ىلعهدخ عضأ ىح ؛ هيلع يدتعيو ًادحأ مظب ًادحأ عدأ تسلو

 لاصخ سانلا اهيأ يلع ملو ىحلل نعذي ىتح رخآلا دخلا ىلع يمدق عضأو
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 ءافأ امم الو « مجارخ نم ايش يجأ الأ ىلع ل « اهب ينوذخف مل اهركذأ
 «هقح يف الإ ينم جرخم الأ يدي يف عقو اذإ ىلع ىلو“هبجو نم الإ مكملع هللا
 « كروغث دسأو « ىلاعت هللا ءاش نإ مكقازرأو مكتابطعأ ديزأ نأ "ىلع مكلو

 نم برتقا دقو < مروغث يف ''' كرمجأ الو « كلابملا يف مسقلأ الأ يلععلو

 نورخآو « ةرخآلل ماوقأ هب لمعي « ءابقفلا ليلق « ءارقلا ريثك « نامز

 كردأ نم الأ بطحلا رانلا لكأت اك « اهببحاص نبد لكأت ةضيرع ايند نوبلطي
 . ربصيلو هبر هللا ىتيلف متم كلذ

 مظع اهف ىلاعت لاقف < هقلخ ىقح قوف هقح مظع هللا نإ «سانلا امأ اي

 رفكلاب مرمأيأ (بابرأ نييبنلاو ةكئالملا اوذخنت نأ مرمأي الو 9 هقح نم هب

 . # نوماسم متنأ ذإ دعب

 ىدتهب ىدحلا أ متةثعب نكلو « نيرابج الو ءارمأ مشعبأ م يناو الأ

 « مهونتفتف مهورمحت الو « مولذتف مهويذعت الو مهقوقح نيماسملا ىلإ اودأف < كب
 اولتاقو« مهيلع اورثأتست الو مهفيعض موق لكأيف <« مهنود باوبألا اوقلغت الو .

 يف غلبأ هنإف كلذ نع اوفكف « الالك مهب متيأر اذإف < مهتقاط رافكلا مهب
 . مودع دابج

 اوهقفيل الا مهثعبأ م ينإ « راصمالا ءارمأ ىلع مكدبشأ ينإ « سانلا اهأ

 لكشأ نإف « لدعلاب مهنيب اوكحيو « مهأبف مهيلع اومسقيو مهنيد يف سانلا

 . يلا هوعفر ءيذ ميياع

 هجاهنمو «هزجوأو لوقغلبأب لاملا يف رمع جابنمل ةنيبم ةعماج ةبطخ هذه
 نم ةروص يأب ةلذلا عنمو <« ةزعلا حور ثب يفهجاهنمو < راصمألا ءارمأ عم

 0 . اهروص

 هدبع يف انعمتجا كلذبو <« بوعشلا يىبريو « ءارمألا ىبري ناك اذكهو

 )١( هلهأ ىلا دوعي ال شيجلا يف ةيوط ةدم ءاقبلا ريمجتلا .
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 « دمع اهنوك ىتلا ةممالسإلا ةدحولل ًادادتما اهبف ةقرف ال ةيمالسإ ةدحو ىلع
 . هرماوأل اعابتاو

 «لدعلل هتماقاو هتسايس نع فشكتت هلامع ىلإ قورافلا بتك ناو - ٠8
 0 ا أ لإ لاك

 .٠ ماضقلا يف

 ذوعأف « مهناطلس نع ةرفن سانال ناف دعب امأ : محرلا نحرلا هللا مسب

 دودحلا مف ةرثؤم امندو «ةلومح نئاغضو ةلووجم ءايمع كانإو ينك ردت نأ هللاب
 ايندلل رخآلاو « هلل امهدحأ نارمأ كل ضرع اذإو « راهن نم ةعاس ولو
 دقنت انندلا نإف « ايندلا نم كبيصن ىلع ةرخآلا نم كببصن رثآف

 تناك اذإو .. قاسفلا فخأو لجو ىلع هللا ةيمشخ نم نكو « ىقبت ةرخآلاو
 « ناطشلا ىوجن : كلت امناف « نالف ل اي : اوعادتو ''' ةرئاث لئابقلا نيب

 ىلإو « هللا ىلإ مهاوعد نوكتو « للا رمأ ىلإ اوُئيفي قح فبسلاب مهيرضاف

 معأ ام هللاو ياو ةيض لآب وعدت ةبض نأ نينمؤملا ريمأ غلب دقو « مامإلا
 كءاج اذإف <« طق ءوس نم اهب عنم الو « طق ًاريخ اهب هللا قاس ام ةبض نأ

 ىضرم دعو « اوبقفي / نإ ''' اوقرفي ىتح ةبوقع مبكبناف « اذه يباتك
 تنأ اهناف « كسفنب مرمأ رشابو « كباب حتفاو « ممزئانج دهشاو « نيماسملا
 اشف هنأ نينمؤملا ريمأ غلب دقو الح مبلقثأ كلمج هللا نأ ريغ « مهنم ٌورما
 « ابلثم نيماسمل سيل كبكرمو « كمعطمو « كسابل ةئيه كتيب لهألو كل
 نكي ملف « بيصخ داوب ترم يتلا ةمييبلا ةلزنب نوكت نأ هللا دبع اي كاياف

 ةوادعلا : ةرئاثلا )١(

 . برعلا نم اوفاخي اهائعمم دددشت ريغ نم ءارلا حتفب اوقرفي (؟)
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 اذإف4شلا ىلإ ًادرم لماعلل نأ معاو «نمسلا يف اهفتح امناو « نمسلا الإ ةمه اهل

 .مالسلاو هتيعر هب تيقشنمسانلا ىقشأ نإو هتمعر تغاز لماعلا غاز
 : نايفس ىلأ نب ةيواعم ىلإ بتكو - ؟

 آلإ يسفنو كيلا يباتك يف كل آ م ينإف « دعب امأ محرلا نمحرلا هللا مسب
 ءىرجت و« هناسل طست ىح « هن 'دأو فسيعضلال ندأو باحتحالاو كانإ ل اريخ

 فعضو « هقح كرت هنذا قاضو <« هسمح قاض اذإ هناف « بيرفغلا دبعتو«هبلق

 كلنبتسي مل ام سانلا نيب حلصلا ىلع صرحاو «© هسمح نم هقح كرت امناو هبلق

 . محاف ةعطاقلا ناميالاو ةلداعلا ةنيبلاب نامصخلا كرضح اذإو « ءاضقلا

 : دللا لهأل هديع م

 «دللهأ نينمؤملا ريمأ رمع للادبع ىطعأ ام اذه « محرلا نمحرلا هللا مسب
 )2 مهاومأو مهسفنال اما مهاطعأ نيعمجأ نيطسلف لهآ نم مبعم لخد نمو

 مهسئانك نكست ال هنأ « مهتلم رئاسو مهثيربو مهميقسو «مهبلصو مهسئانكلو

 نوهركي الو مهلاومأ الو « مهبلص نم الو < اهزيح نم صقني الو مدهت الو
 نم مهعم لخد نمو « دل لهأ ىلعو « مهنم دحأ راضي الو مهنيد ريغ نيد ىلع

 فتإ مهيلعو « ماشلا نئادم لهأ يطعي امي « ةيزجلا اوطعي نأ نيطسلف لهأ
 . طرشلا كلذ لثم اوجرخ

 : رومأ ةثالث نيبثي بتكحلا هذه نمو

 « عملا قرفت يتلا يه اهنآل ةيبصعلا ةيراحم يف هددشت ناك فيك : اهنوأ

 يلاولا ذخأت نأ ريغ نم اهب يداني نمل تابوقعلا ررق فيكو « ةدحولا قزمتو

 . اهبلا اودوعي الو « اوعزفيو اوفاخم ىتح « مهيف ةداوه

 بجتحي الأ ىلع يلاولا ثحكلذ ليبس يفو «لدعلا ةماقا يف هددشت : اناث

 ىوكشب يذلا بيرغلا سيحي الو «هلدع نم فيعضلا سأبي ال ىتح“« ةيعرلا نع
 . هاوكش عامم ىلإ عراسي نأ بجيف « هل نذأي الف
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 ةيامحو 6 مهنيدت ةيامحو « متللَم للا لوسر ةمذ لهأب هتيانع : ابثلاث

 . نونيدي امو مبكرتب اترمأ : ةررقملا ةدعاقلا نس كلذب وهو مهسئانك

 : ءاضقلاب رمع ةيانع

 نضي الو«اياعرلاب مهتالصو « مهكح ةبقارمو ةالولاب ىنعي ناك
 « هتامضتقم تدجو نإ «© لزعلاب نضي ال ا؟ « راذنالا ضعب اهعمو ©« ةحصصنلاب

 . انركذ اك تاهيشلاب لزعلا يف يفتكي ناكو

 ةوقو 2« لقعو نبد اذ الإ راتخي ال ناكف « ءاضقلاب ىنعي ناك كلذك

 لفشمأ ىلإ داشرالاب ةاضقلا ىلع نضي ال ناكو « سوفنلل كاردإو « ةسارف

 . ءاضقلل قرطلا

 . ءاضقلا روتسد دعت ءاضقلا يف هل ًابتك خيراتلا ظفح دقو

 ىلع يأ ) موس ىلع لجر نم اسرف رمع ذخأ : لاق يبعشلا نع : امهوأ

 : رمع لاقف <« لجرلا هصاخف < سرفلا بطعف « هيلع لمحف ( ءارشلا موس

 لاقف « حيرشب ىضرأ ينا لجرلا لاقف « الجر كنيبو ينيب لعجا
 بحجعأف .املس احمحص هدرت ىتح«نماض هل تناف ابلس احبحص هتذخأ : حيرش

 . ًايضاق هنيعف « هنع هللا يضر رمع حلا

 : هب يضقي ام انيبم هل لاقو
 هللا باتك يف نيتسي مل نإف © هنع لأست الف « باتك نم كل نابتسا ام

 . كيأر دبتجاف « ةنسلا يف هدحت مل نإف « ةنسلا نم

 «يضاقلا اهبيضقي يتلا رداصملا ىلإ ريشي اذهب وهو « احيرش هب رمأ ام اذه
 ناك باتك كانهو « اهيلع ينبملا يأرلا ناك اهيف دحي مل ناف « ةنسلاف باتكلا
 . ءاضقلا سلجم يف هعبتب يذلا ءارجالاو « رداصملا هيف نيب ءاضقلا يف

 لاضف



 باتكلا كلذ صن اذهو

 . هلوسر ىلع ةالصلاو هللا دمح دعب لاق

 «كسلا يلدأ اذإ مهفاف 2 ةعيتم ةنسو«ةكحم ةضيرف ءاضقلا نإف « دعب امأ
 « كبجو ينو «كسلجب يف سانلا نيب سآ هل ذافن ال حي ملكت عفني ال هنإف
 سأبي الو ؛« ككفيح يف فيرش عمطي ال ىتح 2« كئاضق يفو

 زئاج حلصلاو ركتأ نم ىلع نيميلاو « ىعدا نم ىلع ةنيبلا كلدع نم فيعض
 وأ ايئاغ اقح ىعدا نمو الالح مرح وأ مارح لحأ احلص الإ نيماسملا نيب
 «كلذ هزجعأ نإو «هقح هتيطعأه نيب نإف هملا يبتني ادمأ هل برضاف « هنيب
 كنمنع الو ءامعلل ىلجأو رذعلا يف غلبأ وه كلذ نإف < ةيضقلا هيلع تللحتسا

 هيف عجارب نأ كدشرل تيدبف كيأر هيف تعجارف « موبلا هيف تيضق ءاضق

 يف يداتلا نم ريخ ىلا ةعجارمو « ءيش هلطبي ال مدق ملا نإف « قحلا
 وأ « روز ةداهش هيلع ابرج الإ ضعب ىلع مهضعب لودع نوماسملاو لطابلا

 « رئارسلا دابعلا نم ىلوت هللا نإف «ةبارق وأ ءالو يف انينظ وأ « دح يفد ولج

 درو امم كيلا يلدأ اهفمهفلامهفلا مث6ناميالاو تانيبلاب الإ «دودحلا مهيلع رتسو

 فرعاو © كلذ دنع رومألا سياق مث « ةنس الو نآرق هيف سيل امم كيلع
 بضغلاو كاباو قحلاب اههبشأو « هللا ىلا اهبحأ ىلإ اهيف دمعا مث « لاثمألا
 يف ءاضقلا ناف <« ةموصخلا دنع ركنتلاو سانلاب يذأتلاو رحضلاو قلقلاو

 هتين تصلخ نفف « ركذلا هب نسحيو « رجألا هب هللا بجوي امم قحلا نطوم
 يف سيل امب نيزت نمو سانلا نيبو هنيب ام هللا هافك < هسفن ىلع ولو قحلا يف

 كنظ اف [صلاخ ناك اماالإ دابعلانم لبقي ال هللا نآل « هللا هناش هسفن
 .هللاةمحرو كيلع مالسلاو « هتمحر نئازخو هقزر لجاع يف هللا دنع باوثي

 سدلو «ةمهمجوت ةيداشرإ اهارنو ةاضقلا ىلإ باطلا نب رمع تاهمجوت هذه

 ىلإ مهتجاحف « نيدلاو معلا يوذ نم ةاضقلا راتخم هنآل كلذ باقعب ديدهت اهيف

 . لدعلاب لمعلاو ةيانعلا

 ةرادإلا ىلع ىشخي ناكو « ةرادالاو ةردقلا ىلع مهراتخي ناك دقف ةالولا امأ
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 « اماوق كلذ نيب ام راتخيو « نيد ال يذلا يوقلاو نيدلا يذ فيعضلا نم

 رصنعلا وه نيدلا ناكو « رابتخالا رصانع نم ًارصنع ةيرادالا ةردقلا تناكف

 عزانتت يتلا يهو « اهميقسو اهئيرب ةيعرلاب ةكتحلا يه ةرادالا نآلو « رخآلا

 ناك كلذلو . اهنع ءاضقلا لصق كلذلو . برآملا اهيف عرطصتو ءاوهألا اهيف

 . ةاضقلل لزعلا لملق ةالولل لزعلا ريثك « اهيلع ةباقرلا ديدش

 : ةددعتم ملاقأو ةدحاو ةلود

 ةموكحلا نإ لوقن نأ عيطتسن الو« ملاقألا ددعت عم ةدحاو ةلودلا تناك

 ةنسلاو نآرقلا ماكحأ ذفنت يتلا هتموكح ملقا لكلف «انرشأ اك ةدحاو تناك

 مثال ةفناجتملا ريغ نم « ملقالا كلذ تاداع عم ةقفتم ةحلصم نوكي امو

 ثيحي « ةعبتتم ةرهاس مظعالا ريمألا نيعو « مالسالا ماكحأل ةفلاخملاب
 لب < رمأ ةالولا رمأ نم هيلع ىف الو ةيفاخ ةبعرلا رمأ نم هملع ىفخت ال
 دنع لزعي لب تانحلا رفغي ال ايساحم هللا دمعي مهءارو نأب نورعشي عيجلا
 . ةببشلا

 « مالسالا ىلع ةجراخلا ريغ اهتيصخش ملاقألل تناك يرمعلا قيسنتلا اذهبو
 لك ةقالع يفو < ةيعرلل يلاولا تالماعم يف عبملا تاقالعل ةمظنملا يه ةلودلاو
 : . هريغب ملقا

 نيعي يذلا وه مظعألا مامإلاف « برحلا نوؤش يف ةيداب ةدحولا تناكو

 ملقا يل سيلف « ددعلاو « داتعلاب شبجلا دمي يذلا وهو 2« بورحلا داوق

 نيدمؤملا ريمأ تقولا اذه يف وهو « مظعألا مامإلا ناطلس نع لصفنم شيج

 . اهنع ىلاعت هللا يضر نافع نب ناثع نيرونلا وذ هدعب نمو « باطخلا نب رمع

 وه نينمؤملا ريمأف <« ةيجراخلا تاقالعلا يف ةيدا, ىربكلا هتيالو تناكو

 . هنيب دقعت يتلا تادهاعملاو « مهريغو نيماسملا نيب تاقالعلا هاروشب لوتي يذلا
 انيأر اكو دل - لهأل هدبع يف هانيأر ا«دبعلا نورات نيذلا نيفلاحلا نيبو

 ١ ةيمالسإلا ةدحولا )(



 ًادحأ مهيلع لخدي "الأ ىلع صنلا اهيف ناك يتلا ايليا لهآل هتدهاعم يف
 . دوبهملا نم

 . هنم ضيوفتبو هنع ةباسنلاب ناك امنِإ « ةالولا هدقعي ناك امو

 4 ئلع يبنلا لمعو نآرقلا كحم هضرفي يذلا وه مظعألا مامالا وأ نينمؤملا

 . هفادهأو هتاياغ نع جرخت الو « مالسإلا دصاقم عم ىفتت ةحلصم هاري امو

 « ةنسلا يف درو اك « ذفني هنإف « ابعمجو تاقدصلا ماظن ناك كلذكو

 ملاقألا اهب ضيفت يتلا ةيلاملا دراوملا كلذكو مظعألا مامإلا فارشإ تحتو

 . ةيميلقا تازجاحم يأ ريغ نم ضعب ىلع اهضعب

 تاوذ ملاقألا ىلا لسرأ توقلا ىلا ةجاحلا تدتشا امدنع ةدامرلا ماع يفو

 يلاو صاعلا نب ورمع ىلإ لسرأف 2« ابنم ةنوعملا بلطي « ةيعارزلا تالغلا

 اريعكيلإ لسرأس : لوقي ورمع درف « ثوغلا « ثوغلا » : هل لوقي « رصم
 . « يدنع اهرخآو كدنع اهلوأ نوكي

 ددملا لوصو لبسيل رمحألاو ضببألا نيرحبلا لصت ةانق رفح يف ركف دقو.

 : نييونعم نيرمأ يف لثمتت ةدحولا تناكو ةببرعلا دالبلا ىلإ

 ًاطابر تناكو « ةلودلا ةغل ةيبرعلا ةغللا تناك دقف « ةغللا ةدحو اههدحأ

 « اهنم اردق معتي نأ ملسم لك ىلع ناكو * ضعبب اهضعب طبري ملاقألا نيب
 ةغللا نم اردق ملسم لك لعتي نأ ضورفملا نم هنا يعفاشلا مامإلا لوقبو
 . هليد ححصي ةييرعلا

 لسرأ هنأب رمع نينمؤملا ريمأ حرص دقف « ةيمالسإلا ةفاقثلا - اهيناث

 . هبتك و « هبطخ نم انلقن اك « مهنيد رمأ نيماسملا اوماعبل ةالولا

 تاموكح ددعت عم ققحنت نأ نكمي ةدحولا نأ ىلإ اذه نم يهتننو

 لال



 رذعت نإ ةدحوم ةعامج وأ « ةعماج ةلود كانه نوكت نأ طرشب ملاقألا
 اهريغ ىلع ةلضفملا ةماعدلا وه كلذ ناك ناو « اتقو ةعماجلا ةلودلا دوجو

 . مثاعدلا نم

 تاقالعلاو دابجلاو «ةفاقثلاو ةغللا ةدحوب © ةدحولا ققحت يف ىفتكي هناو

 لودلا نيب ةيكرملا تازجاحلا لازت نأو « ةيداصتقالا ةدحولاو ةيلودلا
 نوكي ثسحيو“ ةيمالسإلا يضارألا يف يتاذلا ءافتكالا نوكي ثسحي « ةيمالسإلا
 ةهادبلابو « نكمي ام ىصقأب مهتاعانصو نيماسملا يضارأ لالغتسا ىلع نواعتلا
 . طق حالسلا رخآ ىلع ملقا عفري ال

 اهدارمو اهتياغ الو « ماكحألا عئاقو نوبقفي ال نيذلا ضرتعي دقو - 4
 لامعأب ©« يمالسإلا هقفلا يف يمس ًاماظن مضو هنع ىلاعت هللا يضر رمع نأي
 ريدصتلا ىلع كراملا ليبق نم كلذ نأب أطخ ءاهبقفلا ضعب مهفو « رشاعلا
 . دارتتسالاو

 يف ةبغرلا بح نم بتاكلا ىلا كلذ ىرس امإو « مهفلا يف أطخ كلذو
 « تاماك نم رضاحلا رصعلا يف يرحي امو نيماسملا ءاماع ريكفت نيب بيرقتلا
 . رشاعلا ماظنل يلصألا ىنعملا نع ةبغرلا هذه هب تفرحناف

 رمعنينمؤملا ريمأ مظعلا مامإلا هعضو يذلا رشاعلا ماظن يف عوضوملا هقفو
 نمجرخي سانلا ضعب ناك « ملاقألا تحتف امدنع هنا هنعىلاعتو كرابت هللايوضر

 «ةيزجو «تاوكز هيلع تبجو دقو «ىرخأ ىلا ةنيدم نم وأ * يمالسا ملقا
 ًاطايتحا رشاعلا ماظن ضرفف « اهادأ دق نوكي الأ ىورافلا ىشخمي ناكف
 ذخأي نرأ هنع ىلاعتو كرابت هللا يضر ررقف « ةلودلا لاومأ ىلع ةظفاحملل
 ةنيدملا ىلإ همملقا وأ هتنيدم نم هلمحي يذلا لاملا رسشثع فصن ملسملا نم رشاعلا
 . رشعلا ”يّمذلا ىلعو « رخآلا ملقالا وأ

 ددس دق هنأ راملا تبثي ملام ذخؤي كلذ نأب هقفلا بتك تحرص دقلو

 نض



 هيلع ام ىدأ هنأ ىلع لدي ام مدق اذإ راملا نأ يفنحلا هقفلا يف عئانصلا عئادب

 . ًائيش رشاعلا هنم ذخأي ال ةبلام ضئارف نم
 نمو 2 كلذ هيششي ام الو « كرامج ض'رف ىنعم يف سل رشاعلا ماظنف

 . أطخأ دقف « كلذ لاق

 : هدعب امو ناّمع رصع

 عسنملا وه هنع ىلاعتو كرابت هللا يضر باطخلا نب رمع هنس ام ناك - 9

 هللا مرك بلاط يبأ نب ىلع دبعو هنع هللا يضر ناثع نيرونلا يذ دبع يف
 ماظن ةلكاش ىلع ناك ةيسابملا ةلودلا ردصو «يومألا دهعلاو « ةنجلايف هبجو

 يف ةيداب ةيوقلا ةدحولا تناكو ةيمالسالا ملاقألاب ةيمالسإلا ةلودلا ةقالع يف رمع

 . اهاتركذ يتلا رومآلا

 « يلعو نائثمك مهنم نيقتملا تافص تناك دقف ةبعرلاب ةمحرلاو قفرلا امأو
 . اهعيمج يف ًادحاو ناك ماظنلا نكلو « زيزعلادبع نب رمعو

 هللا يضر ناثع نيرونلا يذ انديس دبع نمىلوألا تسلا تاونسلا تناكو
 . هنع ىلاعت هللا يضر قورافلا دبعل دادتما يه هنع

 يضر نامع انديس جرخ ام « ةبعرلاو يعارلا حالصل دادتمالا كلذ ناكو

 «قورافلا رمعو « ٍّقِلمم هللا لوسر ةفيلخ ركب يبأ نيخبشلا ةّنس نع هنع هللا
 « ىلاعت هللا باتكب لمعي نأب ًادبع هسفن ىلع ىطعأ امدنع هنأ اصوصخو

 لثمل ناك امو . رمعو ركب يبأ نيخشلا ةّنسو « مالسلا هيلع هلوسر ةّنسو

 *دحلاو . هسفن ىلع هذخأ دبع يف ثكني نأ هنع ىلاعتو كرابت هللا يضر ناثع
 « رمعو ركب يبأ نيخبشلا ةنس ىلع يرحت اهبف رومألا تناك نيئس تسب

 كلذ نم رثكأ ملاقألا ضعب يف نوكت دقو كلذ ىلع ديزت دقف يبرقت دح

 . ريثكب
 نرفزإ



 ناك امنإ مظعألا مامإلا لمع نمزككي م كلذ دعب ثدح يذلا ريبغتلا نإو

 ةدحولا ىقشب نيئمؤملا رمأ اودسفب نأ اولواحو نتفلا اوراثأ موق لمع نم

 . ةيمالسإلا

 يف نودم وه ام ىلع « برعلا نيبو مالسإلاب ةموكحملا بوعشلا نيب ةلضافمب وأ
 . ةيبوعشلا ةاسملا تاكرحلا يف كلذ دعب نم يمالسإلا خيراتلا

 « عمتج ا تقرفو «تغو «نيبنس ا «ةلهاجلاةممصعلا تكرحت كش الب هناو

 نم ناخبشلا اهتياعر ىلع ماقو « متل هللا لوسر ابماقأ يتلا ةدحولا تعطقو

 لوسر نع يور اك «دحأ مالسإلا يف هيرف رفي يذلا رمع اهرمأ مسوو هدعب

 هنع هللا يضر ناؤع نع اوركذ نأب ةقرفملا ةنتفلا تأدتبا دقف . منع ذا

 ىطعأو « ةبارقلاب برق هنأ اوبسحو مهمعز يف هللا لوسر اهيف فلاخ ًارومأ
 «مهعيدقت رربد قبس مالسإلا يف مهل نكيلو«اهقحتسي ال نم ةبمأ ينب نم ةيالولا

 بلاط يبأ نب يلع هاك زو“ هتانسح ىدحإ وهو « نآرقلا عمج هيلع اوذخأ لب

 «ةقدصلا لبإل يعارملا نم ىمح هنأ هيلع اوذخأو «هتلعفل نائع هلعفي مل وللاقو

 : يربطلا هاور ام كل لقننلو

 هللايضر مهعمجف «ناؤع ىلع نيضرتعم نييرصبلاو نييفوكلا نم ةعامج ءاج

 لاقف « ٍمَتِلَع هللا لوسر باحصأ مهب طاحأ دقو دجسملا يف هنع ىلاعتو كرابت

 مهنأ ”الإ متماع يذلا لثم ابنم اوماع دق ًارومأ اوركذ دق ءالؤه ناو

 تناكو رفسلا يف ةالصلا متأ اولاقو « معي ال نم دنع ىلع اهتوركذي مهنأ اومعز

 . معن مهللا اولاق ؟ كلذك وأ يلهأ هيف ادب تمدق يناو الأ « متتال

 تيمحام هللاو ينإو (سانلا يعر نم ىعرم تعنم يأ) ىمح تيمح اولاقو

 «ةنيدملا لهأ هيلع بلغ ام الإ اومح ام «دحأل ائيش اومح ام هللاو «ىلَّبق ىمح
 نوي اليكل «اهنومحي نيماسملا تاقدصل اورصتقاو «ادحأ همعر نم اوعنمي ل مث
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 نم يلامو « ادحأ اوحن الو « اوعنم ام مث « عزانت دحأ نيبو اهيلي نم نيب

 برعلا رثكأ انأو «تملو دق ينإو « ةيغار الو ةغاث يلامو «نيتلحار ريغ ريعب

 اولاق ؟ كلذكأ يجحل نيريعب ريغ ريعب الو « ةاش موملا لامن « ءاشو اريعب

 . ممن مهلا
 ءاج دحاو نآرقلا نإو الأ ةدحاو الإ اهبتكرتف « ابتك نآرقلا ناك اولاق

 . معن اولاق ؟ كلذكأ مبات كلذ يف انأ امنِإو « دحاو دنع نم

 هللال وسر هرّسس دقو «(هبيرق صاعلا نب محلا وهو) محلا تيلو ينا اولاق

 لمعتسا لو : ثادحألا تلمعتسا يفإ اولاقو « معن مبللا :اولاق كلذكأ لع

 لصأ لهأ ءالؤهو «مهنع مهولسف مبلمع لهأ ءالؤهو ءايضرم ًالمتح اعمتجم الإ

 دشأ ٍوّنِلَع هللا لوسرل كلذ يف لبقو مهنم ثدحأ لبق نم ىلو دقلو « مدلب

 ال ام سانلل نوببعي « معن مهللا اولاق ؟ كلذكأ ةماسأ هلامعتسا يف يل لبق امم

 هتلفن امنإو « هيلع هللا ءافأ ام حرسلا يبأ نبا تبطعأ ينإ اولاقو نورسفي

 رمعو ركب وبأ كلذ لثم ذفنأ دقو 2« فلأ ةئام ناكف هيلع هللا ءافأ ام سمخ

 سيلو < مهيلع هودرف 2« كلذ نوهركي مهنأ دنجلا معزف « اهنع هللا يضر
 امأف « مهيطعأو يتيب لهأ بحأ ينإ اولاقو « معن اولاق ؟ كلذكأ « مهل كاذ
 « مهؤاطعا امأو « مهيلع قوقحلا لمحأ لب ©« روج ىلع مهعم لمي / هنإف يبح
 نم دحأل الو « يسفنل نيماسملا لاومأ لحتسأ الو « يلام نم مهيطعأ ينإف
 نامزأ يلام بلص نم ةيسغرلا ةريبكلا ةبطعلا يطعأ تدك دقلو « سانلا

 « حيحش صيرح ذئموي انأو امنع هللا يضر رمعو ركب يبأو متلي هللا لوسر
 « يلهأ يف يل يذلا تعدوو <« يرمع ينفو تيب لهأ نانسأ ىلع تبتأ نيحفأ

 ءالضف راصمألا نم رصم ىلع تلمح ام هللاو ىفإو « اولاق ام يف نودحلملا لاق
 الو « سامخألا الإ يلع مدق امو « مهيلع هتددر دقلو « هلاق نم كلذ زوجيف

 الإ لكآ امو « ينود ابلهأ يف اهعضو نوماسملا ىلوف « ءيش مهنم يل لحي
 : ىلام نم
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 نم عمج مامأ هنع هللا يضر نامع نيرونلا يذ انديس عافد اذه ٠
 نم وهف < دحأ ةداهش ريغ نم قداص هنأ كش.الو قدصلاب هل اودهس ةباحصلا
 ىلإ ةرم نيترجهلا رجاهو امالسإ سانلا لئاوأ نمو « ةنجلاب نيرشنملا ةريشملا
 «ةرسعلا ةعاس يف نيماسملا شدج زبجو ةنيدملا ىلإ ةكرابلا ىرخألاو « ةشدحلا
 يف اوناك مسنأل « للم ينلا نمز ةنيدملا لهأ ىلع هدروتسا يذلا بلا عزوو

 . ريعلا يف موّسلا ضفرو ةدش

 نبا ىتلو هنأ مهضارتعا نم ىور دق امو « هدر يف حمان كش الب نككلو

 «مهنيديف سانلا للضي ذخأو «دترا مث « يحولل بتك دق ناكو « حرسلا يبأ

 مالسلاو ةالصلا هيلع حابأ دقلو « تلم يبنلا هيلع يلي ايف ريغي ناك هنأ معزف
 فيك «هنيد يف مهتم وهف محرلا فوؤرلا هنع افعو4بات ناك نا هنأو « همد

 . صاعلا نب ورمع دعب ىلوي

 «ىوكشلايف نوجلي اورمتسا لبءاونكسي مل ةنتفلا ةاعد نأ ربظي نكلو

 نب يلع اوماكف « ٍرَتِلَم هللا لوسر باحصأ نم رفن عمتجاف « ليسلا مط ىتح
 نيرونلا يذ نينمؤملا ريمأ ىلع لخدف « ةنجلا يف هبجو هللا مرك بلاط يبأ
 : هل لاقو « هنع هللا يضر « نامع

 فرعأامو « لوقأ ام يردأ ام هللاو « كيف ينوملك دقو © يئارو سانلا

 ىلإ كانقبس ام « معن ام ملعتل كنإ هفرعت ال رمأ ىلع كلدأ الو « هلهجت ائيش
 « كنود رمأب انصصخ امو « هكفلبتف ءيشب نولخ الو « هنع كربخنل ءيش

 يبأ نبا امو « هرهص تلنو « عَنِ هللا لوسر تبحصو تعمسو تيأر دقو

 كنإو «كنم ريخلا نم ءيشب ىلوأب باطخلا نبا الو « كنم قحلاب ىلوأب ةفاحق
 الو « الاني مل ام هللا لوسر رهص نم تلن دقلو « امحر هللا لوسر ىلإ برقأ
 ملعت الو ©« ىمع نم ريّصبت ال هللاو كناف <« كسفن يف هللا لاف ءيش ىلإ كاقبس

 ناؤع اب ٍلعت ةحضاول نيدلا مالعأ نإو < نّدب حضاوا قيرطلا نإو < لبج نم
 تامأو « ةمولعم ةنس ماقأو 2« ىدهتو يده" لداع مامإ هللا دابع لضفأ نأ
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 سانلا رش نإو « مالعأ اهل ةثاقل ننسلا نإو نيبل “الثك نإ « هللاوف « ةعدب
 « ةكورتم ةعدب امحأو « ةمولعم ةنس تامأف « هب ”لض'و لض نم هللا دنع

 هعم سيلو « رئاجلا مامإلا,ةمايقلا موي ىتؤي لوقي لع هللا لوسر تعمم يىلإو

 يف مطتري مث 2« ىحرلا رودت اك « ابيف روديف منبج يف ىقلبف رذاع الو « ريصن

 ديدش هباذع نإف هتامقنو هتوطس كرذحأو « هللا كرذحأ ىنإ « مج ةرمغ

 هذه يف لتقي لاقي هنإف « لوتقملا ةمآلا هذه مامإ نوكت نأ كرذحأو « ملأ
 امرومأ سبلتو « ةمابقلا موي ىلإ لاتقلاو لتقلا اهيلع حتفبف « مامإ ةمآلا

 اجوم اهيف نوجومي < لطابلا ولعل ىحلا نورصبي الف « اعيش مهكرتيو « اهيلع
 . ًاجرم اهبف نوجرميو

 الو « كتماسأ الو « كتفنع امم ناكم تنك ول هللاو امأ « نائع لاقف

 تيوآو <« ةلخآ تددسو « احر تلصو نإ ًاركنم تئج الو « كملع تبع

 فنرأ معت له يلع اي هللا كدشنأ « يلوي رمع ناك نمي اهيبش تبلوو « اعئاض

 « معن لاق ! هالو رمع نأ معتف لاق « معن لاق ؟ كانه سيل ةبعش نب ةريغملا
 ؟ هتبارقو ( هتالو دحأ ) رماع نبا تيلو ينأ ينمولت مف لاق

 ىلع أطي امنإف ىلو نم لك ناك « باطخلا نب رمع نإ : كريخأس يلع لاق
 لعفت ال تنأو « ةياغلا ىصقأ هب غلب مث < هبلج فرح هنع هغلي نإ « هخاص

 . اضيأ كيراقأ مم : ناؤع لاق « كبراقأ ىلع تقفرو تفعض

 . مهريغ يف لضفلا نككلو « ةبيرق ينم مهمحر نإ يرمعل : ىلع لاقف

 . هتيلو دقف اهلك هتفالخ ةيواعم ىلو رمع نأ معت له : ناؤع لاق

 نم رمع نم فوخأ ناك ةيواعم نأ عت لمه « هللا كدشنأ : يلع لاقف

 . هنم ( رمع مالغ أفري )

 . معن نرائع لاق

 لوقبف « ابماعت ال تنأو « كنود رومألا عطتقي ةيواعم نإف : ىلع لاق

 نشأ



 ىلع جرخ مث « ةيواعم ىلع ريغت الو كغلبي مث ناثع رمأ اذه : سانلل
 قلل 8 هدنع نم

 مهنم نويرصملا ناكو ةنيدملا اورواس مهنإ لب « ةنتفلا ةاعد مني ل - ١

 « هنم ةفالخلاب ىلوألا هنأ ىلع ةرخآلا يف هبجو هللا مرك يلع مساب نوجبلي
 : ناثع تيبب اوطاحأو

 « هيعدتسي ةرخآلا يف هبجو هللا مرك بلاط يبأ نب ىلع ىلإ ناؤع لسرأف

 : هباتك يف ءاجو

 « « نييبطلا مازحلا زواجو « ىبزلا ليسلا غلب دقل »

 .قزمأاملو ينكردأفالإو لكآ ريخ نكف ًالوكأم كأ نإف

 نيذلا نييرصملا فرصيف « رومألا ءىدبيل هنع هللا يضر يلع هيلإ جرخ
 . ةركذ انك « همساب نوحبلب اوناك

 مالكب سانلا مكي نأي هيلع راشأف 2« فقوملا ذاقنإل ناثع ىلا مدقتو

 ءاذه يف مالكب مكتف ةبانالاو عوزنلا نم هبلق يف ام ىلع هللا دهشي < هنوعمسي

 بواقلا تدتراو « مهنم نوريثك ىكبو « تاوصآلا تعفتراو « سانلا قرف

 رشلا عزاون تومتو ع ا افجأ ىلإ مجرت بضقلا تداكو « ةدراشلا

 . اهايالخ يف

 « ابتاع وأ هل امال هل لوقي هبلإ ءاج يومألا محلا نب ناورم نكلو

 «مبنم عنتم تنأو تناك هذه كتلاقم نأ تددول هللاو «يمأو تنأ يبأب

 مازحلا غلب نيح تلق ام تلق كنكلو « ناعاو « اهب يضر نم لوأ تنكف

 ىلع ةماقإل هللاو«ليلذلا ةليلذلا ةطخلاىطعأ نيحو«ىبزلالمسلا فلحو«نييبطلا

 تبرقت تش نإ كنإو « اهبلع فوخت ةبوت نم لمجأ اهنم رفغتست ةئيطخ

 )١( ةعيدقلا ةعبطلا + ص ه ج يربطلا خيرات .

 انش



 .سانلانم لابجلا لثم بابلا ىلع كيلا عمتجا دقو ةئيطخلاب رقت مو « ةبوتلاب

 . مهملكأ نأ يمحتسال ينإف « مهملكف مهيلا جرخاف : ناؤع لاقف

 . اضعب مهضعي بك رب سانلاو « بابلا ىلإ ناورم يرخف

 نراسنإ لك « هوجولا تهاش <« ببنل متعمتجا منأك مكتأش ام : لاقف

 انع اوجرخا « انيديأ نم انكلم اوعزنت نأ نوديرت متْئَج «هبحاص نذأب ذخآ
 ميأر بغ اودمحت الو « كرسي ال رمأ مكيلع ”نرميل اتومتمر نثل هللاو امأ

 ١ . انيديأ يف ام ىلع نيبولغم نحن ام هللاو « كلزانم ىلإ اوعجرا

 « ٌيكَعلا لوسر باحصأ ربكأ نم نينثا نيب ترج ةيمالك تالجاسم هذه

 ىلإ تعفد يتلا ثادحألا ىلع قلعن نأ وأ « ابصخلن نأ لدب « اهلقنن نأ انرثآ
 نكي م نم مالسإلا قطنم ريغب اهيف لخدت دق ناك نإو تالجاسملا كلت

 .ةنجلاب نيريشملاو ٍعَِم هللا لوسر رهص الان نيذللا نيلملجلا نيمحاصلا ةناكم

 انكلو«هدابج يف ىلعو « هاوقت يف ناثع لثمل امول هجوي نم غلبم غلبن الو

 « اهببلي يذلا دوقولا اهيف عضيو « ةنتفلا ببلي ناك هنا ناورم يف لوقن

 ةفالخلاو « هل اكلم نامع يف ةفالخلا يمسيو « يلهاج بولسأ يف اهيكذيو
 . اهتارث يفو ةرطمسلا يفو اهببس يف نافلتخم كلملاو

 : ةدحولا قرمت ملو بولقلا تقرف يتلا ةنتفلا

 ةممالسإلا ةدحولا تناح نإو بولقلا تقرف يتلا ةنتفلا تعفو

 « قزمتت م

 ةبغاب ىرخألاو « ةلداع امهادحإ ناتئف ناثع توم دعب تناك دقل
 : ىلاعت لاق دقو « ناتفئاطلا تلتتقاو « حلا بحاص ةئغابلا تعزانو

 )١( ص هاج يربطلا ؟1١١.
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 ىلع اهادحإ تغب نإف اهنيب اوحلصأف اولتتقا نينمإملا نم ناتفئاط ناو
 اوحلصأف تءاف نإف « هللا رمأ ىلإ ءىفت ىتح ىغمت ىتلا اولتاقف « ىرخألا

 اوحلصأف ةوخإ نونمؤملا انإ « نيطسقملا بحي هللا نإ اوطسقأو لدعلاب اهنيب

 دميال ةافبلا جورخ نإو « « نومحرت مكلمل هللا اوقتاو ميوخأ نيب
 يويندلا رصنلا ناك ولو « اًمئاق لازب ال يوخألا ىنعملا نآل « ةدحولل اضقن

 كرابت هللا يضر ناثع مامإلا لتقم بقعأ يذلا يغبلا يف اوناك نإو « ةاغملل

 هللا ل وسر يطبس دحأ دبع يف كلذ دعب عجلا ناك لبءاورصتني مل « هنع ىلاعتو

 « ةنجلا يف هسبأ هجو ىلاعت هللا مركو « هنع هللا يضر نسحلا وهو « هلي

 : ملسو هدج ىلع ىلاعت هللا ىلصو

 ريخ وه نم ىلإ ىهننا دق نكي مل رمآلا هيلإ ىهتنا يذلا مكحلا ناك ولو
 ناكل مالسإلا يف قبسلا لهأ نم وه ناك نمو ًالدع هكح ناك نمو « نينمؤملا

 لبي« لزت مو تزتها دق يغملا كلذو ةنتفلا هذهب ةدحولا نكلو « اريخ

 مالسإلا ةملك مساب ترمتسا دق ةيمالسإلا حوتفلاو © ةمئاق ترمتسا

 « قحلا مالسلاو

 نيصلا ىلإ تلصو دق ملسم نب ةبيتق ةدايقب ةيمالسإلا شومجلا تناك دقف

 «بيطرلامالسإلا نصغ سلدنألا ىلإ ريصننيىسوم ةدايقب ًابرغ تلصوو«اقرش
 « نيرئاس نوماسملا رمتساو « مالسإلا حورب ةامح نصغلا تدازو < هتحتفو

 . اسنرف بونج اوزواحجت ىتح

 لك نمو « هيحاون لك يف ًالدع ناك مكحلا نإ لوقن نأ عيطتسن الو
 نأ ررقن يكل يفقثلا فسوب نب جاجحلا ةبغاطلا ىرن نأ انبسحو « ةالولا
 . الماش نكي مل لدعلا

 ىلع تناك نإو « ةمئاق تناك ةسالسإلا ةدحولا نإ لوقن نأ بحت نكلو

 بورحلاب لوزت تناك نكلو « ىرخألا دعب ةنيفلا جراوخلا جورخ « نخد
 . مهنيبو مكحلا رقم نيب تناك يتلا ةيئزجلا

 ليك



 نكت مل هنآل « ةيوبن ةفالخ تسيلو « ةيكلم ةفالخ ةبميت نبا مهكح ىمسو
 هدبع يلو وأ مكاحلا فلخ هاقلتي ًاشارو اكلم تناك لب « ةيرابتخا ةعبب ةغ

 . هقبس نم

 قتلا ةقرفلا بابسأ اهايانث يف تمخض دققف « تناك نإو « ةدحولا نإو

 نأب كلذ « تارمثلا مأثأب دعب نم تتأ ىتح ليج دعب ًاليج ومنت تذخأ
 ةنسلآلا تناك نإو « ةدئاس ةينيدلا حورلا نكت مو « ًادئاس نككي مل لدعلا
 . نيح دعب اهمده. ام اهاشح يف مفت تناك ةدحولاف « اهددرت

 نإ اهنإو « ةابحلا ىلإ اهقيرط ذخأت ةبيرعلا ةيبصعلا تدب كلذ عم هنإو

 ةرغثو بواقلا يف ةرغث تدجوأ دقف ءازجأ اهلعجتو ةبمالسإلا ةلودلا قرفت م
 . ىدملا دعيو « نامزلا لاط نإو « ماسقنإلا ىلإ يدؤت بولقلا

 ةحيحص ثيداحأ يفمالسلا هيلع اهركذو نتفلا هذه مَ ينلا أبفت ل ”#
 شحج تنب بنيز نع يراخبلا هاور ام اهنم « ٍرَثللَع هللا لوسر نع تدرو

 ليو « هللا الإ هلإ ال » : لوقي هبجو ارم تلم ينلا ظقيتسا تلاق اهنأ

 . « برتقا دق رش نم برعلل

 ْعِْيَج هللا لوسر لاق:لاق ةريره يىبأ نع » يراخبلا حبحص يف ءاج دقلو

 اهل فرضت نم يعاسلا نم ريخ مئثاقلاو «مئاقلا نم ريخ اهمف دعاقلا نتف نوكتس

 . هب ذعيلف اذاعم وأ ًأجلم اهبف دجو نمن هفرشتست

 عالعهللا لوسر ثيدح ظفحي مكيأ : لاقف « هنع هللا يضر رمع دنع انك
 هلهأيف لجرلا ةنتف لوقي هتعمم فيك و "يرحل كنإ : لاق «انأ تلقف ةنتفلا يف
 رمألاو « ةقدصلاو ةالصلاو مايصلا اهرفكي « هراحو هسفنو هدلوو هلامو

1١4+ 



 امنإ ديرأ اذه سيل : هنع هللا يضر رمع لاقف « ركنملا نع يبنلاو فورعملاب

 اهنيبوكنيب نإ < نينمؤملا ريمأ اي اهو كلام تلقف رحبلا جومك جومت يتلا ديرأ
 ىرحا كلذ لاق « رسكي لب تلق حتفي وأ بابلا رسكيف لاق « اقلغم باب
 . ادبأ قلغي "الأ

 ىلاعت هللا .نم يحوب ٍوْئِلَع ينلا لع تبثت ةوبنلا لئاهث نم ثيداحأ هذه
 دلوتتو « ةنف دعب ةنتف ءيجت ترمتساو «هدعب نم تعقو يتلا نتفلا هذه رمأب

 .٠ ىرخأ نم ةدحأو

 بولقلا ىلع نتفلا ضرعت » . اضيأ ةفيذح نع ملسم ىور دقلو ٠ اهمف رثؤت

 يأو <« '' ءادوس ةتكن هيف تتكن اهبرشأ بلق يأف « ادوع ًادوع ريصحلاك

 « افصلا لثم ضيبأ بلق ريصي ىتح ءاضيب ةتكن تتكن اهركنأ بلق

 (؟' دايرم دوسأ رخآلاو ©« ضرألاو تاومسلا تمادام ةنتف هرذب الف

 نم برشأ اماالإ « ًاركنم ركني الو « افورعم فرعي ال '' ايخجم زوكلاك
 نإ » : رمع نينمؤملا ريمأ بطاخم ةفيذح لاق امك ثيدحلا اذه يفو « هاوه

 ولف« كل ابأ ال ًارسكأ رمع لاقف « رسكي نأ كشوي « ًاقلغم اياب اهنيبو كندي

 . داعي هلعل ناك حتف هنأ

 . ةوبنلا لئاهث نم هذهو مقلع يبنلا تاءوبن هذه

 1 رئلع ينلا ريخأ اذاملو « ؟ نتفلا هذه تناك اذامل « لئاس لأسي انهو

 ال لاو « ىلاعت هللا ةدارإب قلعتم هنإف « لوألا لاؤسلا نع ةباحإلا امأ

 . نولأسي مهو 2« لعفي ابع لأسي ال ىلاعتو كرابت لاق امك « لعفي ابع لأسي

 .رثآلا : ةتككنلا )١(

 . داوسلاو ضايسلا نيب هنول نوكي يذلا دايرملا (؟)

 . سوكنملا وه وأ « ةماقتسالا نع لئاملا يخدحملاو («)
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 يذلا مككحلا ملعلا وهو « اهدارأ ةكحل كلذ نأ معن نأ انملع بحي نككلو

 . ريصيلا عيمسلا وهو © ضرألا يف الو ءامسلا يف ءيش هيلع ىفخي ال

 بيصت ىتلا ءاودالا يف اهفرعتن امك « ةكحلا هذه فرعتن نأ لواحن اناو

 امك « ءارضلاو ءاسأبلاب ممآلا ربتخت امكو هنيقبل افشكو هنامإل ًارابتخا نمؤملا
 نم اولخ نيذلا لثم مككتأي املو « ةنجلا اولخدت نأ متبسح مأ  ىناعت لاق
 قم «هعم اونمآ نيذلاو « لوسرلا لوقي ىتح < ءارضلاو ءاسأبلا مهتسم مكلبق

 «سوفنلا ل قصتل ىلاعت هللا ءالتبا نم عون يهف «بيرق هللا رصن نإ الا هللا رصن

 : ىلاعت لاق اك «هنع ىبنتف رشلاو هب رمأتف «ريخلا فرعتتو «ةدهاجملا دوعتتو

 . # ةنتف ريخلاو رشلاب مولبنو ©

 اودادزيف « نينمملا بولق لقصتو « نيقفانلا فشكت نتفلا نأ كش الو

 « هلل رومألا نوضوفي وأ ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألل نوزفحتيو «اناميإ

 اضعب اهضعب لكأي ةنتفلا لمي نامزلاو « عبتم ىوهو « عاطم حش ناك اذإ
 . رقتسي لدعلاو « ماقد قحلا الإ كلذ دعب اذامو « اهران وبختو

 امنإف « رع ينلا رابخا يف ببسلا وهو « يناثلا لاؤسلا نع ةباجإلا امأو

 ًانايحأ انأو « اهنوريثي نم ىلإ تاراشإ اهيفو اهتاقوأ يف اهجالع نايبل وه
 مهبولقو « ةفرحنم مهوةع نكلو ددشتلاو ناميإلا يرهاظ موق نم نوكت

 . نيبقاف الو « نيكردم ريغ مهلاح ةلمج يف مهو « ةيوتلم

 « لع ينلا مهبيجف رومألا لباق نع نولأسي ام ًاريثك سانلا ناك دقلو

 ناك :ناملا نب ةفيذح نع دواد وبأو  مسمو يراخبلا :ناخيشلا جرخأ
 نأ ةفاخم ريشلا نع هلأسأ تنكو « ريخلا نع ٍعَتِلَم هللا لوسر نولأسي سانلا
 اذهب ىلاعت هللا ةءاجف ©« رشو ةيلهاج يف انك انإ هللالوسر اي تلقف < ينك ردي
 نم رسلا كلذ دعب لبف تلق معن : لاق ؟ ريش نم ريخلا اذه دعب لبف « ريخلا

 ريغب نوذتسي موق لاق ؟ نخدلا امو تلقف <« نخد هيفو ؛ معن : لاق ؟ ريخ

 ل



 كلذ دعب لبف تلق « ركذدتو مهنم فرعت < يبده ريغب نودتهو < يتاس

 < اهيف هوفذق اهيلإ مهباجأ نم « ميج باوبأ ىلع ةاعد «معن لاق ؟رش نم ريخلا

 نيماسملا ةعامج مزلت لاق ؟ كلذ ينك ردأ نإ ينرمأت امن « هللا لوسر اي تلق
 قرفلا كلت لزتعاف : لاق « مامإ الو ةعامج نككت م نإف : تلق < مهمامإو

 .«© كلذ ىلع تنأو توملا كك ردي ىتح « ةرحش لصأب ضعت نأ ولو « ابلك

 امو < نوكني انع فشكيو « بيجي ناك مَع ينلا نأ اذه نم ىرتو

 . نتفلا هذه يف نمؤملل يغلب

 هللا لوسر لاق » : لاق هنأ ةنجلا يف هبجو هللا مرك ىلع نع يور دقلو

 «هللالوسر اي اولاق «عواسن ىغطو « مكتايتف قسف اذإ : مكب فيك : هلي

 مو فورعملاب اورمأت م اذإ متنأ فيك « دشأو معن لاق ! نئاكل كلذ نإو

 « دشأو معن لاق < نئاكل كلذ نإو : هللا لوسر اي اولاق « ركنملا نع اوهنت

 نإو « هللا لوسر اي اولاق « فورعملا نع متيمنو ركنملاب مترمأ اذإ مكب فيك

 رككلملاو «اركنم فورعملا متيأر اذإ يب فيك «دشأو معن لاق «نئاكل كلذ

 لوسرنأ ىرن انهو « معن لاق « نئاكل كلذ نإو هللا لوسر اب اولاق ًاقورعم
 يف كلذ نم دشأ دجوي ال هنأل « ةريخألا لاحلا يف دشآلا ركذي مل متلي هللا
 ىرب قح كرادملا دسفتو « سوفنلا دسفتو قالخألا دسفت ذإ « ممألا لاوحأ
 هللاو ةلهاجلا راوغا دعبأ ىلإ لاحلا لصت كلذبو « ًاريخ رسشلاو « ًارش ريخلا

 . يجنملا وه

 لك ىرن ةرص « ٍّقَِي هللا لوسر هب أبنت يذلا نامزلا كلذ انك ردأ دقو

 « لوقعلا تهاشو «رومألا تدسف دقو « اسوكنم قتح لكو « ًاسوكعم رمأ
 . مظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو < رونلا سمطو

 : ةدحولاو ةفالخلا

 دق © ىوقلا ةدحوم نتفلا نم تجرخ ةيمالسإلا ةعاملا نأ انيأر - 4
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 « طيحلا ىلإ ابرغو«نيصلا ىلإ اقرشش تلصو ىتح حوتفلا يف ابرغو اقرش تبحتا

 ىلإ لصتو « رهاظلا زواجتت الو « مطسلا سمت لب ساسحإلا هنم بيصت ال

 « ةعاجلا يمالسإلا خيراتلا يف يمس ام وه ةدحولا ءاقب يف لضفلا لعلو
 « نينمؤملا ريمأ همست وأ ةفيلخ هسمست نم لوح فتلت ةعاملا تناك دقو

 اهالوت مأ ةيميت نبا اهامس امك « ةيوبنلا ةفالخلا طورشب ىلوت دق ناكأ ءاوس
 لك نأ اوررق ءاهقفلا روهمج نأ ذإ « هتعاط تبجوو « ناطلسلاو كلملا مما

 ريغنم ىلوت نم٠:ةبممت نبا ىمم دقو هتعاط تبجو ةعاملا هتيضرو © بلغت نم
 . كولم ةفالخ كلذ ىمس ةفالخلا يف ةيوبنلا طورشلا يفوتسي نأ

 ةدحولا ءاقب يف ريبك لخد هل ناك ةفالخلا مسا نإف « ءامسألا نكت اهمو

 بجو دقو“اهبلع رطيسيو « اهمكحي يذلا وه لدعلا نككي م ولو «ةيمالسإلا
 . مكحلا بابسأو ةفالخلا يف ملككتن نأ انملع

 « ةفالخلا نيب قرفلا يف يعاتجالا مالسإلا فوسلبف نودلخ نبا ملكت دقل
 ىلعةفاكلا لمح وه يعبطلا كلملا نإ » : لاقف حلاصلا كلملاو « دسافلا كلملاو
 يلقعلا رظنلا ىضتقم ىلع ةفاكلا لمح وه ”يسابسلاو « ةوهشلاو ضرغلا ىضتقم

 ةيورخآلا مهحلاصم يف يعرشلا رظنلا ىضتقم ىلع ةفاكلا لمح يه ةفالخلاو
 ىلا عراشلا دنع اهلك مجرت ايندلا لاوحأ نأ ذإ « اهيلإ ةعجارلا ةيويندلاو
 يف عرشلا بحاص نع ةفالخ ةقيقحلا يف يبف « ةرخآلا حلاصمب اهرابتعا

 . « ايندلا ةسايسو « نيدلا ةسارح

 الو ةفالخلاو « حلاصلا كلملاو « دسافلا كلملا نيب نودلخ نبا ةقرفت هذه

 . اهضارغأو اهدصاقل ًاققحم اهيلع مئاقلا ماد ام « احلاص اكح الإ نوكت
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 يف نودلخ نبا اهركذ يتلا صاوخلا اهيف ققحتت ةقيقح تناك ةفالخلا ناو

 « اهيلع سانلا نولمحي« ةعيرشلا ماكحأل نيذفنم اوناك دقف « اعيمج نيدشارلا دبع

 يف ًاضوضع اكلم تبلقنا تح ةفالخلا نأ كلذ ناكو « دودحلا نوممقيو

 ايف لاق ذإ « مقلع ينلا نع حمحصلا رثآلا ققحتو « نابفس يبأ نب ةيواعم دبع
 امو « ًاضوضع اكلم ريصت مث « نوثالث يدعب ةفالخلا » : متلي هنع ىوري

 ةباقرلاو هللا دودح ةماقإو « نيدلا ةسارح يف ةلزنملا هذه نم ةيوبنلا ةفالخلل

 ةماقإ ةفاكلا ىلع بحي ةيافكلا ضورف ليسبق نمتناك فيرشلا عرشلا ذيفنت ىلع

 . مقي مل وأ هتماقإ ىلع اولمعي مل نإ « نومتأي ثبحب « ةفيلخ
 لصفلا هياتك يف مزح نبا لاق

 بوجو ىلع جراوخلا عيمجو ةئجرملا عسيمجو « ةنسلا لهأ عيمج قفتا

 ' ىلاعت هللا ماكجأ اهيفهقي لداعمامإل دايقنالا بجاو اهيلع ةمآلا نإو « ةمامإلا
 نم تادجنلا اشاح ٍعتِلِع هللا لوسر اب ىتآ يتلا ةعيرشلا ماكحأب مهسوسيو
 اوطاعتينأ مهيلع امئإو « ةمامإلا ضرف سانلا مزاي ال : اولاق مهناف « جراوخلا

 ىلا توبوسنملا مهو دحأ نم مهنم يقب ىرن ام ةقرف هذهو « مهنيب ايف قحلا
 هيلع درلا يف يفكي طقاس ةقرفلا هذه لوقو « ةماهلاب يفنحلا رميوع .نب ةدجن
 باحيابادرو دق ةنسلاو نآرقلاو « هنالطب ىلع ترك ذ نم لك عامجإ هلاطبإو

 . : ىلاعت هللا لوق كلذ نم « مامإلا

 « «.كنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعبطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهأ اي ف
 . ةمامإلا باحإو « ةمألا ةعاط يف حاحص ةريثك ثيذاخأ عم |

 لاقو « نيماسملا ةماعل دحاو مامإ ةماقإ بوجو يف كلذ دعب مككت دقو
 «مكحلا يف ةدمالسإلا ةدحولا ققحنت يكل « ىنعملا لوقعم وهو“ هلع عمجع هنإ

 ةحلصملا تضتقا اذإ نيمامإ ةماقإ ةيديزلا ضعب زاجأ نكلو « ةبجاو يه اك
 . ًاعابتا يأرلا اذهل ىري ال هنأل ءالؤه ةفلاغ ركذي مل هنكلو
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 ال هنأ ىلع ةمامإلا ضرف ىرب نمم انركذ نم قفتا مث » كلذ يف لوقيو

 الإ « دحاو مامإ الإ زوحي الو « ملاعلا يف دحاو تقو يف نيمامإ نوك زوحي

 ازاجأ اهنإف « ميهاحصأو يدنقرمسلا حابصلا اأو يناتسجسلا مارك نب دمع

 . دحاو تقو يف رثكأو نيمامإ نوك

 انم نيرجابهمال ةفمقسلا موي مهنم لاق نم وأ « راصنألا لوقب ءالؤه جتحاو

 هللا يضر ةيواعم عم نسحلاو ىلع رمأب [ضيأ اوجتحاو < ريمأ نمو « ريمأ

 . مهنع
 اك كلذ مهنع هللا يضر راصنآلا لوق نآل « هبف مهل ةجح ال اذه لكو

 هيف مهفلاخو « دابتجالا هيلإ مهادأ أطخ ناك لب « اباوص نكي مل نركذ
 نوككي نأ نم نيضقانتم نيلوق ىلع نالئاقلا فلتخا اذإ دب الو 2« نورجابملا
 اوعزانت ام در بجاوف <« كلذك كلذ ناك اذإو «أطخ رخآلاو «اقح امههدحأ

 :هناحبس لوقي ذإ«عزانتلا دنع هملإ درلا لجو زع هللا ضرتفا ام ىلإ هيف

 موملاو هللاب نونمؤت متنك نإ «لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإف

 : لاق دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر اندجوف كلذ يف نرظنف # رخآلا

 اونوكت الو 8 : ىلاعت لاقو « « اهنم رخآلا اولتقاف نيمامإل عيوب اذإ »

 : ىلاعت لاقو < # تاندبلا مهءاج ام دعب نم اوفلتخاو « اوقرفت نيذلاك

 . 4« محير بهذتو اولشفتف اوعزانت الو

 تعقوو « عزانتلا دجوو < مرحملا قرفتلا لصح دقف نامامإ ناك اذإو

 ىلإ هنع اوعجر ٠ أطخ - مهنع هللا يضر راصنألا لوق نأ حصف - ةبصعملا

 . هيلع يداّلا نم ىلاعت هللا مهمصعو <« قحلا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع حص دقف « ةيواعمو « نسحلاو ىلع رمأ امأو

 « قحلاب نيتفئاطلا ىلوأ اهلتقت هنأو « نيتفئاط نم جرخت ةجراخي رذنأ هنأ مسو

 «كش الب قحلا بحاص وبف ةمامإلا ىلإ قباسلا » "ىلعةفئاطلا كلت لتاق ناكف

 هنأ دعب حصف « ةيغابلا ةئفلا لتقت ًارامع نأب مالسلا هيلع رذنأ كلذكو

1١.5 



 «دبتحجي هنأل !! ءىطخم . ةيواعف « ءىطخم وهف ابيف هعزان نم نأو اهبحاص

 . « اضيأ ةفئاطلا هذه لوق لطبف « دبتجلا أطخ يف ةجح الو

 رصع يف نيمامإ ةماقإ حصي ال هنأ يف نيثدحملاو ءابقفلا روهمج عم نحنو
 «ةعماج نوكت نأ نكمي الو « ةيمالسإلا ةدحولل ةعماج ةفالخلا نأل 2« دحاو

 نينمؤملا ريمأ بقل هدعب نملو هسفنا رمع اندسس رابتخا ناو « نامامإ ةمو

 لب « ةيمالسإلا ضرألا نم ءزحم صتخت ال « ةماع نوككت ةمامإلا ىلإ ءىموي
 نمؤملل نمؤملا » لع يلا لوق ققحتيلو « ةعماجلا ةدحولا نوكتل اهمعت

 . « اضعب هضعب دشي نانيلاك

 « هيلع قفتم اهضعب بصنملا اذه ىلوتي نممف (طورش ءابقفلا ركذ اه

 : لاقف < ابنم هيف فلتحملا ىلإ راشأو <« بصللاا

 ةمالسو ةيافكلاو ةلادعلاو معلا : ةعبرأ يبف بصخنللا اذه طورش امأو »

 . « يثرقلا بسنلا وهو « سماخ طرش يف فلتخاو « ساوحلا

 موق حلفي ال » : ٍهَتِلَع ينلا لوقل الجر نوكي نأ مزح نبا طرتشا دقو
 . « ةأرما ىلإ مرمأ دنسأ

 هورك ذي و * نيماسملا ءاماع نيب هملع قفتم طرشلا كلذ نأ بسحأو

 موهفم وه اب ءاحيرصت ناكف « مهنيب نم مزح نبا هيلع صن نككلو « هتهادبل
 . عيجلا يأر هيلع رقتسا امو © عيجلا دنع

 فالخ وبف « يشرقلا بسنلا يف نودلخ نبا هركذ يذلا فالخلا امأ
 ىلع نولئاقلا فلتخا » : مزح نبا هيف لاق يحاونلا فلتخم فارطألا يمارتم
 « ةلزتعملا ضعبو ةعيشلا عبمجو ةنسلا لهأ بهذف <« شيرق يف ةمامإلا بوجو
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 نب رهف دلو نم ةماع شيرق يف الإ زوجت ال ةمامإلا نأ ىلإ ةّئجرملا روهمجو

 همأ تناك نإو « كلام نب ربف ينب ريغ نم هوبأ ناك نميف زوحت الو « كلام

 «ةلزتعملا روهمجو مهلك جراوخلا بهذو «ىلوم يف الو فيلح يف الو «شيرق نم

 نأ بجاولاو « ةنسلاو باتكلاب ماق نم لك يف ةزئاج اهنأ ىلإ ةئجرملا ضعبو

 . « قيرطلا نع داح اذإ هعلخل لبسأ هنأل يشحلا مدقي

 كلذلو « هنع مفادت ةيبصع مامإلل نوكي نأ ءالؤه دنع حصي ال هنأكو

 نابب يف لسرتسيل مزح نبا ناو هل ةيبصع ال نم نوكي نأ اونسحتسا
 « طرشلا لصأ يف فالخلا ركذي نأ دعبف « ةيشرقلا طارتشا يف فالتخالا

 : هنع ىلاعتو كرابت هللا يضر لاقف « هوطرتشا نم نيب فالخلا ركذي

 يه ةفئاط تلاقف < شيرق يف الإ زوحت ال ةمامإلا نإ نولئاقلا فلتخاو

 «ةلزتعملا ضعبو « ةئجرملا روهمجو ةنسلا لهأ لوق اذهو رهف دلو لك يف ةزئاج
 ينب ضعب نع انغلبو ... بلاط يبأ نب ىلع دلو ين الإ زوجت ال ةفئاط تلاقو

 بلطملا دبع ينب يف الإ ةفالخلا زوجت ال لوقي ناك هنأ بلطملا دبع نب ثراحلا

 ثراحلاو « بهل وبأو بلاط وبأ مو « بلطمادبع دلو عيمج يف اهاريو“ ةصاخ
 ينب يف الإ ةفالخلا زوحت ال : لوقي هنأ ندرألاب ناك لجر نع انغلبو سابعلاو

 يذر باطخلا نب رمع دلو نم لجرل افلؤم ًاباتك انيأرو * سم دبع نب ةئمأ
 . اهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ دلول الإ زوجت ال ةفالخلا نأب جتحي هنع هللا

 ركذي ال هنع هللا يضر مزح نبا هركذ يذلا ليصفتلاو عيرفتلا اذه عمو

 دقف « هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع دلو يف اهنأ نوري نم دنع فالخلا

 ريغنم ناك ولو « ةفيلخ نوكن نأ زوج ىلعل دلو لك : لاق قيرفف « اوفلتخا

 . ةمطاف دالوأ نم سيل وهو « ةفالخلاب هل يدون ةبفنحلا نب دمحمف ةمطاف

 وأ نسحلا دالوأ نم ةمطاف نم ىلع دلو نم ةفالخلا نإ : لاق نم مهنمو
 يلع دالوأ نم ةفالخلا نوكت نأ ررق نم مهنمو « ةيديزلا مه كئلوأو « نيسحلا

 ةيليعامسإلا ةنمامإلاو ةيرشع انثالا ةيمامإلا م كئلوأو < نيسحلا نم
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 «نيشرقلا يف الإ ةمامإلا اوزوحي م نيذلا نيب فالخلا رمأ نكي اهموا
 لقأ مادعنمو<شيرق نم ةفيلخلا نأ نورب نيماسملا ءاملع روبمج نأ تباثلا نفف
 . ًارصان فعضأو ًاددع

 يفو « شيرق نم ةمئغألا» ثيدح ءاماعلا نم ةرثكلا ءالؤه ةححو ان

 . « شيرق يف ءارمآلا » ةياور
 ةفالخلا»لثم“ لبقتسملا يف نوكي رمأب ًاؤذت نوكي نألمتحي ثيدحلا اذه

 ةريدجلا ةمامإلا نأ هادؤم نوكيف « اضوضع اكلم نوكت مث نوثالث يدعب

 يه ىلاعت هللا دودح مقتو «© مهحلاصم ىعرت نيذلا نيماسملا ةماما نوكت نأب

 « اقح ةمألا اوناك نيدشارلا نإف « تلم ينلا ةءوبن تقدص دقلو < شيرق يف

 . شيرق نم مهتعبرأو
 ال ةمامإلا وأ ةفالخلا نأ تابثإب يعرش محل ًانايب نوكي نا لمتحيو

 . شيرق يف الإ نوكت
 هلوقي ام ىلإ عمتساو « نيهاجتالا نيذه اوبحتا ثيدحلل نيرسفملا نإ لوقنو

 اذه لاول ال ٠ مالم ينلا نع رمع نبا ثيدح حرش يف ينالقسعلا رجح نبا

 ةفيلخلاب ىمسي الف رمألا اذه لازب ال ريدقتلا « نانثا يقب ام شيرق يف رمألا

 نرأ امأو « اربقو ةيلغ مهريغ نم دحأ ىمسي نأ الا شيرق نم نوككي نم الإ

 . رجح نبا لاق مث ربخلا ظفل هظفل نإو « رمألا هب دارملا نوكي
 «نانثا سانلا نم يقب ام ةمايقلا موي ىلا رمع نبا ثيدح كح يوونلا لاق

 ريغ نم شيرق يف ةفالخلا لزت م نآلا ىلإ هنمز نمف مثلَ هلاق ام ربظ دقو

 ةفالخلا نأ ركني ال ةكوشلا قيرطب كلملا ىلع بلغت نمو كلذ ىلع مهل ةمحازم

 . « مهنع ةباسنلاب كلذ نأ يعدي <« شيرق يف
 دقعنت ال يأ < ةيعورشملا نع ربخ ثيدحلا اذه » : رحح نا لاق مث

 ريخ هنأ ىلا حنج هنأكو « دحأ مهنم دجو اهم يئشرقل الإ ىربكلا ةمامإلا

 . رمألا ىنعمي

 نوكي نأ لمتحي ثيدحلا نأ ىلإ ريسفتلا كلذ نم يبتنن اننإو « اذه
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 يف مامإ نوككي الأب رمأ هيف افلكت نوكي نأ لمتحيو « قداصل هنأو « ًاؤينت

 . شدرق نم الإ ىربكلا ةمامإلا

 وأ ةفالخلا دقعنت ال هنأ ىلع هب لالدتسالا نكمي ال لاّتحالا اذه عم هناو

 . يئرقل الإ ىربكلا ةمامإلا

 نرأ دكؤملا نم هنإف 2« رمأ وأ فيلكت هيف ثيدحلا نأ ضرف ىلع هناو

 لب « قحلا مهتماقاو « مهلدعب ةدبقم شيرق ةيولوأ نأ ىلع ترفاضت تأياورلا
 متنأو : اشيرق ًابطاخم ٍَقِلَع هلوق كلذ نمو « كلذب ةديقم لوتم لك ةعاط نا

 ىحلت اك اوحلتف هنع اولدعت نأ "الا ىلا ىلع متنك ام رمألا اذهب سانلا ىلوأ

 اوماقتسا ام شيرقل اوميقتسا » تلم هلوق اضيأ كلذ نمو « ةديرجلا هذه

 نإف < مهءارضخ اودببأف © كقتاوع ىلع كفويس اوعضف اوميقتسي م نإف مكل

 . « ءايقشأ نيعارز اونوكف اولعفت مل

 ةيافك هريغمم ىواست اذإ هريغ نم ىلوأ يئرقلا نأ اهنممهفي رابخألا نإو
 ام كلذ ديؤيو © ىلوأ هريغف « هتلادعو هريغ ةيافك يف نكي م نإف « ًالدعو

 وبأو « يلجأ ينك ردأ نإ لاق هنأ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نع يور

 نب داعم تفلختسا ةديبع وبأ تام دقو ينك ردأ نإف « هتفلختسا يح ةديبع

 ًارمأ فلاخي نأ قورافلا رمعل ناك امو « يشرق ريغ لبج نب ذاعمو « لبج
 رمألا هب دصق شيرق يف ةمئألا ربخ ناك اذإ « ٍرَقِلَم لوسرلا هب رمأ
 . فيلكتلاو

 نأك يشح دبع مملع لمعتسا نإو « اوعبطأو اوعمسإ »: تلي لاق دقلو
 رمأ يف راصنألا شقان امدنع هنع هللا يضر رككب ابأ نإو اذه « « ةبيبز هسأر
 لدتسا امنإ < « شيرق يف ةمئآلا وأ شيرق يف ءارمألا » ربخي لدتسي م ةفالخلا
 . شيرق نم يحلا اذهل الإ برعلا نيدت ال هنع هللا يضر لاقف « ةحلصملاب

 « ةفالخلاب شيرق ةيولوأ ىلع ةلالدلا يف ًاعطاق يورملا ربخلا اذه ناك ولو

 . نيماسملا ريهام ةماعلا ةحلصملا ىلع مئاقلا يأرلاب ذخأو ربخلا كرت ام
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 عطقلا هجو ىلع هتلالد يف اتباث سيل ةيشرقلا طرش نأ ىلإ اذه نم يبتننو

 اتركذ اك « لالدتسالا لطبي لاتحالا لخد اذإو « ليلدلا لخد لاّحالا نأل

 . لبق نم
 « ةمامإلا نآل « كلذ ىف بير ال نامزال ناطرشف ةلادعلاو ةيافكلا امأ

 الو « ةفاكلا ةحلصمل مقأ يحلصم رمأ اهتاذ يف يه اننيد ًارمأ تناك نإو
 اذ سيل نم دابعلا ةحلصم ققحي نأ الو « لظلا عم رومألا مقتست نأ نكمي

 . اهنودب ةيوبنلا ةفالخلا ققحتت نأ نكمي الف « ةيافك

 رابتخالا وهو ةيمالسإلا خيراتلا روصع رثكأ يف لفغأ دق طرش انهو

 . نيدشارلا دبع ريغ يف لفغأ طرشلا كلذ نإف ةعيابلاو ىروشلاب

 مايقلا مزتلي نأ ىلع نيماسملا نيبو « مامإلا نيب موقي دقع ةعيابملا نإو

 : رمع مامإلا لوق يف دقعلا اذه ذيفنت لثمتيو« هتعاطب اومزتليو «عرشلا ذيفنتب

 «ةدعاسينب ةفيقس يف ركب يبأ رايتخا ناك دقو « كنف هللا تعطأ ام ينوئيعأ

 وأ عازنلل اعطقو فالخلا ةدامل مسح رمع اببلإ عراس امدنع ةعيامملا تّتو
 « هل ةعيبلا ذخأ |هنعىلاعتوكرابت هللا يضر رمع ىلإدبع امدنع ركب وبأو«ءاهنإ

 . نينمؤاا رمأ قرفتي ال قح
 نيماسمل ىروش ةمث نوكي نأ ةعياملا لبق طرتشي باطخلا نب رمع نإو

 : ىلامت هلوق ققحتبل كلذو « هتعيابم يف نوريسي نم رايتخاب يبننت
 ةرواشمو ةبواجم نوكت لب ةعيامملاب سانلاتغابي الف « مهنيب ىروش مرمأوإ»

 نوكت الو « رايتخالا ةرُم ةعيابملاف « ًالهأ هنورب نم ةعيابم ىلا اهبف نوهتني

 عياب نم » هنع ىلاعتو كرابت هللا يضر رمع لاق دقلو « ابلصأ لبق ةرمثلا

 . « هعياب يذلا الو وه عيابب الف نيماسملا ىروش ريغب الجر

 : ةاصعلاو ةالولا عم ةدحولا

 دعت يتلا ةلداعلا ةفالخلاو 2« فدهتست ةياغ ةممالسإلا ةدحولا نإ -
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 عجأ كلذلو « مقتسم ساطسق ىلع اهتماقإو « اهدوجو عئارذ نم ةمامإلا

 بيرالب ميف « ةلادعلا لهأ نم ةاصعلا سيلو « ةلادعلا طارتشا ىلع ءاماعلا

 مهير رمأ نع اوةسف مث لودع مهو اولوت اذإو «© ىمظعلا ةمامإلل الهأ اوسبل

 « ىربكلا ةيالولا كلت يف ةالو نوقبي مأ « اهسفن ءاقلت نم مهتيلوت طقستأ

 . روجفلاو قسفلا مهداس ولو

 ربظف )ع هرمأ فشكتناف 0 لدع هنأ ىلع يلو وأ م وأ محو بلغت هنكلو

 « يولقلا بلقم ناحبسو لدعلا جاهنم نع داحو « الدع ناك وأ 0 اقساف

 . هنامصع وأ هقسف فصو نكي اهمو

 04 ةعاط يف عاطب الف 6 هتبالو ضفرت نأب هرمأ عيمج درب نأ :اهلوأ

 رارقإ لدع يف ولو هتعاطو مل ظ هيلوت نآل ةيصعم الو

 ىحلا يف عاطي نأ نورثكألا هيلعو ًارظن اهدعبأو اهاوقأ وهو : اهيناثو
 يف قواحل ةعاط ال » : هلع يبنلا لوقل ةيصعم يف عاطي الو

 الو « ةعاطلا يف عاطي مظعألا مامإلا وه ناك اذإ قسافلا نإ : اهئلاثو
 « مظعألا مامإلا وه سيل ىتسافلا ناك نإو ةيصعملا يف عاطي
 هتعاط درت هنإف « كلذ نود نم وأ « ملاقألا يف هتالو دحأ لب

 « ةنتفب الإ هريبغت نكمي ال مظعألا مامإلا نأل ٍلظ وأ لدع يف
 هريبغت نككمي هنود نمو « ةيمالسإلا ةدحولا قزم ةندفلاو

 . ةنثق نودب

 . اعم ةدحولاو ةلادعلا ةيامح نم دب الف
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 . ٠ ةيمست نبا مهنمو ©« طسولا يأرلا ءاملعلا نم نورثكألا راتخيو

 : نيرمأ يف رظنلا ىلإ مفدي كلذ ناو

 زتما رمأ يف ةعاطلا مظعألا مامالا يف رفاوتت مل اذإ ام لاح : امهلوأ

 نم هيف امل ةبسنلاب كلذ يف ريض الو « ةنتفلا تناكو هناطلس

 يف - ةعاطلا نإف « ركل هلو سر ةنسو هللا باتكل ذيفنت
 ةفلاحخلا نإف ةيصعمب رمأي ثمح امأو«ةئسلاو باتكلل - ةقيقحلا

 اهم لاجرلا ةعاط نم ىلوأ اهتعاطو ةنسلاو باتكلل نوكت

 . مهنأث نكي

 « مظعألا مامإلا هب رمأي ام لك در ىلع بترتت يتلا ةنتفلا : يناثلاو
 رومألا بيترتو « ةيصعم ريغ يف هتعاط نم مظعأ اهرارضأ

 . ةيميت نباو روهجملا يأر حجر اذهلو « هريمغتل

 : ةمامإلل لهأ وه نم نكي مل اذإ

 اهضعبو «هيلع قفتم اهضعب ةيعرش طورش اهل ةمامإلا نأ نيبت دق -
 كلذ نوكي نأو « ةيافكلاو « ةلادعلا وبف هلع قفتملا امأف « هبف فلتخم

 . هيف فلتخم ةشرقلا طرش نأ نيبت دقو « ةمألا رامتخاب

 «ماح ريغ نم ىضوف نيماسملا رمأ نوكأ « ةلماك طورشلا رفاوتت مل اذإف

 ؟ اققحم دعي م ةفالخلا طرش نأ كش الو

 نوفوتسي نبذلا نأ ررقدو « « ةنسلا جاهنم » هباتك يف ةسيق نبا ريشي

 مبهنإف نولوتي نيذلا امأو « ءافلخ نومسي نيذلا مه ةفالخلل ةاهؤملا طورشلا

 ةرورضلا مبكحبي اضرلا نوكي نكلو « ءافلخ نومسد الو « اكوام نومسي

 ءالؤه ةبجاو ةعاطلا ناو «ىضوفيف اوكرتي نأ نم ريخ نيماسملا نيب محلا نأل

 .ما 2 ال5 صلب ؟جو ةنسلا جابلم» )١(
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 نم ريخ ةيالولا هذه نأل هيهاون بانتجاو نيدلا رماوأ ءادأ نم هب نوموقي اهف
 نيبومألا ماكح نم ةفيلخ وأ ًاريمأ يمس نم دعيو تناك ةروص يأ ىلع ىضوفلا

 : كلذ يف لوقيو « اكولم نيساسعلاو

 . « اكلم ريصي مث ( ةنس ) نوثالث ةومالاب ةفالخلا « ننسلا يف يذلاو »

 لتقو « ةنيدملا لهأ تامرح حابتسا يذلا ةيواعم نب ديزي كح يف لوقيو

 يف مهتفيلخو « نيماسملا كلم هنأ ةنسلا لهأ دقتعي : ةلتق رجفأ نيسحلا مامإلا
 سابعلا ينيو « ةيمأ ينب ءافلخ نم هلاثمأ ناك اك « فبسلا بحاصو « مهامز
 . « ضرألا يف نيفلختسملا كولملا ءالؤه نم دحاو وه هتيالو يف ديزيف

 « نيفلختسملا كولملا ءالؤه ةعاط بحت هنأ ةنسلا لهأ روهبمجك ىرب وهو

 « ةحبحصلا ةيوبنلا ةفالخلا طورش مهافيتسا مدعل ةوبن ءافلخ اونوكي ل نإو
 رمألا ةالو مهنأل ميمكحل عوضخلاو مهتعاط بجبف

 ىتح « هتعاط بحت بلغتم لك نأ يمالسإلا هقفلا يف بلاغلا يأرلا ناو

 ىفوتسا دق نيمأ لدع مهعزاني الو « نيئكاجلا اوماد ام نيماسملا كولم نودعي
 دودحلا نوميقيو « دايعألاو عملا نوميقي مهنألو « ةيوبنلا ةفالخلا طورش
 . مالسإلا ضرأ نع نومفاديو < نيماسملا ءادعأ نوزغيو تايالولا نومظنيو

 تماد ام « مهل ةعاطلا ميدقت عني ال اراجف - مهضعب وأ - مهنوكو

 .٠ روحفلاو ةمصعملا تاذ يف ةعاطلا تسدل وأ « اهبف ةمصعم ال ةعاطلا

 وأ مح نم نأ بابلا اذه يف عماجلا باوصلاو » اذه يف ةبميت نبا لوقيو

 ىلع نيعأ ركنم نع ىهن وأ فورعمب رمأ نمو هتمسقو هكح ذفن لدعب مسق
 «ةعاملاو ةعملا ةماقا نم دب الهناو«ةحجار ةدسفم كلذ يف نكي مل اذإ كلذ

 نإف « هتعدب رهظي عدتبم الو « رجاف ةبلوت زحح مل رب مامإ ةيلوت نكمأ نإف
 نكحمي مل نإف « مهتيلوت زوجت الو « ناكمإلا بسحب مهيلع راكنإلا بجي ءالؤه
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 همفق رخآآلاو « داهجلا نع فعضو ند هيف اهدحأ : نيلجر دحأ ةيلوت الإ
 - نيماسملل عفنأ هتيالو يذلا اذه ةملوت تناك <« هل بونذ عم داهجلا يف ةعفنم
 ةعامجلاو ةعملا ةالص نكمت مل اذإو «نيماسملا ىلع رضضأ هتبالو نم ةيلوت نم ًاريخ
 . «هفلخ تملص عدتمملاو © رحافلا فلخ الإ امهريغو

 ةثالث ًارومأ هلوح ركذن ماقملا اذه يف ةيميت نبا مالك كرتن نأ لبقو

 نكن امركنملا نعيهانلاو ف ورعملابرمآلا عابتا بحي هنأىلإ راشأ هنأ: لوألا رمألا
 ثمح نوكت ةدسفملانأب كلذ نع بيجنو؟ةحجار ةدسفمعابتالا يف
 ليذخت يعادلا عابتا ىلع بترتيب ثيحو ةنتف عابتالا ىلع بترتي

 هباجي يذلا مكاحلا وأ « دئاقلا يف ةقثلا فاعضاب داهبجلا نع
 لسسق نم نوكي ال لاحلا هذه يف راكنتسالا نأ حلاو « ءادعألا
 لييبق نم نوكي لب « ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألا
 1 . ةنتف ىلإ ةوعدلا

 نمف نيمادملا عفن ىلإ اهل راتخي نميف ددرلاو ةيالولا يف رظني هنأ :يناثلا رمألا

 نمو < بونذ هل تناك ولو ةيصعم ريغ يف عاطي ًاعفن رثكأ نوكي
 . نيئمؤملا ىلع هفعض نأل ىلوي ال هنإف ًافيعض نوكي

 رخآلاو ًارزو بكتربيوقامهدحأ داهجلا يفنيريما نعدمجأ مامإلا لئسدقلو
 روزوملا يوقلا عم » :هنع هللا يضر لاقف نمؤملا لمعي اهيأ عم © يقت فيعض
 نرأل « يقتلا فيعضلا عم لمعي الو « نيماسمل هتوقو ٠ هسفن ىلع هقسف نأل
 . نينمؤملا ىلع هفعضو هسفنل هاوقت

 ةدحولا مايق نأ نوري ءاهقفلا روهمج نم هريغو ةبميت نبا نأ : ثلاثلا رمألا
 نأو « هتاذب مئاق دصقم !ههتاذ يف يه قيزمت ريغ نم ةيمالسإلا
 « انادعأ نم اهتيامحو ةبمالسإلا ةمألل ةدّمحوَملا ةلودلا ةماقإ
 -اهمئاعد تبيثتو « مثإل فناحت ال يتلا مظنلا ذيفنتو روغثلا دسو
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 « هسمصو هبل يف نيدلا وه كلذ ناك يوقلا يقّتلا لدعلا كلذب

 « ريبدتلا نسحيو رامذلا يمحي يذلا يقتلا ةماقإ نكمي م نإو

 بحي ايقت نكي مل نإو « ريبدتلاو يأرلا نسحلا ريمألا دجوو
 .ينيدبجاول ءادأ لاحلا اذهيف ةعاطلانأل « ةيصعم ريغ يف هتعاط

 . افنآ هاتركذ يذلا دمحأ مامإلا يأر عبتي اذه يف ةيميت نبا نإو
 م ولو « نينمؤم لا رمأ ىلوتي نمل ةعاطلا ةركف ليصأت يف ةيميت نبا لوقيو

 : ىلاعت هللا لاق « هرظن يف ةيشرقلا ابنمو ةمامإلا طورش ًايفوتسم نكي

 « # متم رمآلا يلوأو لوسرلا اوعيطأو « هللا اوعبطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 نإو عيطأو عمسأ نأ يناصوأ يلبلخ نإ » : لاق رذ يبأ نع نيحبحصلا يفو

 . « فنألا عدجم يشح دبع مملع يلو

 فترإو « اوعبطأو اوعمسا » . لاق متع للا لوسر نأ يراخبلا ىورو

 : لاقت هللا لوسر نا يراخبلا ىورو «فنألا عدجم يشح دبع مملع يلو

 يقو . « ةبيبز هسأر نأك يشيح دبع دلع لمعتسا ناو « اوهيطاو اوعمسا »

 باتكب لمعي فنألا عدجم دوسأ مكيلع لمعتسا نإ» : لوقي عادولا ةجح
 , 2١ ءاوعيطأو اوعمساف هللا

 اوناك ةيميت نبا مهريكفت يكحي نيذلا نيماسملا ءابقف نأ نيني اذهيو

 يفوتسي ال نم يلوت مدع ببسي قزمتت نأ نم ةيمالسإلا ةدحولا ىلع نيصيرح
 . ةلمأك ةيالولا طورسش

 : ةدحولاو ةنتفلا

 ماكحلا ناك ولو < موقت يتلا تاروثلا ىلا ءاهقفلا روهمج رظني مل م

 يلع نب ديز ةروث ىلع هاضر نم ةفيشح يبأ نع رثأ ام الإ ةيضار ةرظن« نيملاظ

 )١( م0 ص ؟ ج ةئسلا جابتم .
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 رثأ دقف ةيكزلا سفنلا دمحم يخأ نسح نب هللادبع نب مهاربإو « هنع هللا يضر
 يف روهشملاو « نيمامإلا نيذه نم ةروثلا ركنتسي مل هنأ هنع هللا يضر هنع

 « مهي تلزن يتلا ماظمللو « تيبلا لآل هتبحل كلذ لعلو ؛ اهدبأ هنأ هخمرات

 لوسر ةنيدمهتحابتساو يلع نب نيسحلل هشيجو ديزي لتقنم نويومألا اهب ماقو
 ىلع موقت ءادتبا مهتوعد تناك دقو نويسابعلا ممدعب نم اهب ماق مث « ٍعَتِلِم للا

 اوناك ءابقفلا روهمج نأ الإ ©« تيملا لآ اوماظ ذإ « ةممأ ىنب نم فاصتنالا

 املو « ةعيرشلا يف ررقم رمأ نع اوهني مل ام « نتفلا يف دابحلا فقوم نوفقي

 رمع لثم ىلع اوجرخ نإ » : هنع هللا يضر لاقف « رفعج يبأ دنج مأ ءالؤه

 مقتني مهعدف ' زيزعلا دبع نب رمع لثم نكي مل نإو « مهلتاقف زيزعلا دبع نبأ

 . « اهيلك نم مقتني مث ملاظب ملاظ نم هللا

 «اقح مقت الو4 نحالا ثرؤتو «ةلودلا لاصوأ عطقت نتفلا نا عقاولا يفو

 ال ام « دسافملا نم ةنتفلا اهئشنت يتلا ىضوفلا يف عقب هناو « ًالطاب ضفخت الو

 . نينس دادبتسا يف دسفم اح نم عقب

 لدعالو « ىضوفلا نم ريخ هروص نم ةروص يأ ىلع مظتنملا محلا نإ

 مح يف ريخ نوكي دقو < ىضوف يف طق ريخ الو « انررق ؟ ىضوفلا عم
 . نيقسافلا

 « الدع تماقأ ةئتف ةنتف نكت مل هنأ انل تبثي خيراتلا يف ءارقتسالا ناو

 . داسفلاو ناودعلاو يغبلا ةاعدل بابلا حتفت اهنا لب « املظ تضفخ وأ

 ةنسحلا ةظعوملاو داشرإلاب نوكي نكلو ©« بجاو ريبغتلا يف يعسلا ناو

 . نجس وأ

 داهجلا لضفأ »: هَل ينلالاق دقلو «دابج لاحلا هذه يف قحلا ةملك ناو

1١617 



 نب ةزمح ءادهشلا ريخ » : ٍيَشِلم لاق هنأ يورو « « رئاج ناطلسل ىح ةماك
 . « هلتقف رئاج ناطلس مامأ قح ةماك لاق لجرو بلطملا دبع

 ريغي نأل ًارطضم احلا ناك ناميالا لهأ اهيلع رفاضت نإ ىحلا تاملك ناو
 « هماظ يف ددرتي ملاظلا لعجت راكنتسالا تاوصأ نإف ٠ املاظ ناك نإ هلاح نم

 دوحم نم اودحم نإف « اًماد دملا نوديرب ماكحلا نإف « هقسف يف يفختسي وأ

 نضي ال نماودجو نإو « نوعنصي ام اوؤرمتسا ةمالملاب نضيو ةدمحملاب مهيلع
 . مهمكح ىلع اوفاخو « مهمغ يف لاسرتسالا نع اوفعض ةمالملاب

 نع روهشملا : تاروثلاو نتفلا يف ةئسلا ةتأ يأر ايكاح ةيميت نبا لوقيو

 ناك نإو « فيسلاب مهلاتقو ةممألا ىلع جورخلا نوري ال مهنأ ةنسلا لهأ بهذم

 « ٍركِظَع ينلا نع ةضيفتسملا ةحبحصلا ثيداحألا كلذ ىلع تلد اك « ملظ مهيف
 الو لاتق نودب مهماظب لصاحلا داسفلا نم مظعأ ةنتفلاو لاتقلا يف داسفلا نآل

 ةفئاط فرعن داكن ال انلعلو « ىندألا مازتلاب نيداسفلا مظعأ عفديف « ةنتف

 نم مظعأ وهام داسفلا نم اهجورخ يف تاكو الإ ناطلسلا يذ ىلع تجرخ

 « ناك امفيك غاب لكو « ملاظ لك لاتقب رمأي مل ىلاعت هللاو « هتلازأ يذلا داسفلا

 نينمؤملا نم ناتفئاط نإو 8 : ىلاعت لاق لب « ءادتبا نيغابلا لاتقب رمأ الو

 قح يغبت يتلا اولتاقف ىرخألا ىلع امهادحإ تغب نإف «اهنيب اوحلصأف اولتتقا
 بحي هللا نإ اوطسقأو « لدعلاب امهنيب اوحلصاف تءاف نإف «هللا رمأ ىلإ ءيفت

 يضر ةماس مأ نع ملسم حمحص يفو «ءادتبا ةيغابلا لاتقب رمأي ملف # نيطسقملا

 ) توركنتو نوؤفرعتف ءارمأ نوكس 00 لاق تلم هللا لوسر نأ اهنع هللا

 الفأ : اولاق « مثأ مياتو يضر نم نكلو « مس ركنأ نمو ءىرب فرع نمف

 الع هللالوسر ىهن دقف « اقلطم « الد : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق « مهلتاقن

 . ةركنم ًارومأ نوتأي مهنأ عم مهلاتق نع

 يدعب نورتس ضنا م: هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا نع نيحمحصلا فو

 لمه١



 قحلا نودؤت : لاق ؟ هللا لوسر اب انرمأت امن : اولاق « امتوركنت ًارومأو ةرئأ

 . « مل يذلا للا نولأستو مملع يذلا

 هللا ةيصعمل ًاركنم ًائيش يتأي هآرف لاو هيلع يلو نم » : ٍمئِلَع لاق دقو

 . "3 « ةعاط نع ادي نعزني الو « ةيصعم نم يقأي ام هركنلف

 نم نيسيتقم ةعاملا ءاماع [صوصخو « نيماسملا ءاماع دحن انهو - م

 ةدحولا يهو ىلوالا ةياغلا قيقحت ىلا نوهجتي اوناك هاياصوو ْمَتِلَِم ينلا رماوأ

 يعرشلا جاهنملا ريغب اولوت ولو ماكحلا ةعاط بوجو نوررقي اوناكف «ةيمالسالا

 ىروش مهرمأو 8# ىلاعت هلوق يف ميركلا نآرقلا اهب رمأ يتلا ىروشلا ريغبو
 اوعبطي الأ ىلع « ةاصع اوناك ولو « ةالولا ةعاطب نورمأي اوناك لب ©« 4مهنيب

 نودريو هيف ةيصعم ال اهف ةعاطلا نوري اوناكف « يصاعملا نم هب نورمأي ام
 . ةيصعم هفام

 ىلإ يدؤت اهنال « ماكحلا ىلع ةروثلا نوهركي مهنم نيلقألا الإ اوناكو

 زوجت ال اهروص نم ةروص يأ يف ةقرفلاو < قرفتلا ىلإ يدؤت ةنتفلاو ' ةنتفلا
 . زوحن ال اهلا يدؤي ام لكف

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ينلا هبلإ اعد ام حيرص وه هولاق يذلا كلذ ناو

 ىوهلانع قطني ناك ام يذلا يركلا لوسرلا لاوقأ ضعب انيور دقو © مسو

 . «ىحوي يحو الإ وه نإو»

 ريبغت بوجو نورب ةيصعم ريغ يف ةقلطملا ةعاطلا نوررقب دإ ءابقفلا نإو

 ةماكلاو داشرالاب متي كلذ نا نوري لب « ةنتف ريغ نم نككلو ملاظلا م احلا

 انلق دقو « مهفوبسي نيبراحلا دابجك مهتنسلأب داهج ءاماعلا ىلعف « ةدهاجلا

 ال ام لمعت « قحلل نوبضغي مهو ءاماعلا ةنسلأ نإ » : ماقملا اذه ريغ يف
 . « باضعلا فوبسسلا لمعت

 )١( مال ص 2 ؟ جو« ةنسلا جاهنم» .
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 هناحسس هذخأ امف ىلاعت لاق ذا « ىلاعت للا رمأ يهو « مهدابج يبف

 قحلا ىلإ نوعديونونيسي اوناكف . هنومتكي الو سانلا هتنيبيلءاماعلا ىلع ىلاعتو
 . مثال ةمول للا يف نوفاخي ال هتماك نولوقيو

 نيد يف ًاراجتا نوغبي ال « قحلا تاذل قحلا نولوقي نيذلا ءاماعلاب دصقنو

 . ًاداسف الو ضرألا ىف ًاولع الو للا

1 



 ةهسجولا ديم سووا

 ةدحولا كلم دمحنءوكت يف انملكت دقو«انثحي نم ثلاثلابابلاوه اذه - م؟

 تباصأ يتلا نتفلا ضعب ىلإ نرشأو نيدشارلا دبع يف اهرارمتسا ىلع انملكت مث
 سسأ ىلع ٍرَّثِلَم دمج اهنوك يتلا ةيمالسالا ةدحولا بصت ملو « ةببرعلا سفنلا

 . ىوقتلاو فلآتلا نم

 ىلع سابعلا يب كولمو ةيمأ ينب كولم دبع يف ةدحولا ترمتسا فيك مث

 ناميالا لهأ بولق تماد ام كولملا ةاصع اهبف رثؤي م/ فيكو « نهولل اهضرعت

 . توغاطلا مح نع ةرفان « هللا كح ةيضار ةنئمطم

 قرفت ىتح « نكمتسا سوفنلا ىف نهو نم ةمأآلا باصأ امع ملكتن نآلاو
 ةممالسالا ةدحولا وه عوضوملا نإ : لئاق لوقب دقو « عامجالا دعب نوماسملا

 ناضيقن ةقرفلاو ةدحولاو « هف لوقلا رصانع نم ًارصنع ةقرفلا لعجن فيكف

 « ضرالا مهتعزوت دق نوقرفتم نيماسملا نأب كلذ نع بسجنو « ناعمتحجي ال

 . تأدب اك اعذح ةدحولا دوعت نأ ديرنو « ضءد ىلع فيسلا مهضعب لمحو

 ةقرفتلا بابسأ فرعن نأ ريغ نم ةداعالا تاموقم ركذن نأ نكمي الو

 فنرإف اهتداعال نيماسملا ىلاعت هللا قفوي نأ وجرن ىلا انتدحو يف اهافالتن ىتح

 فالتئاو ماسقنا ريغ يف ةدحو « مهلوأ هب حلص اب الإ مرخآ حلصي ال نيماسملا
 لثم» : عْْلِع ينلا لاق اك نونوكي لب هيف قرفت ال عمجو « ماصفنا ريغ يف

 )١١( ةيمالسالاةدحولا ا



 رئاس هل ىعادت هنم وضع ىكتشا اذإ دسجلا لثدك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا

 هماظي ال « ملسملا وخأ مسملا » : متلي هلوق ققحتيو « ىحلاو رهسلاب دسجلا

 .«هلذخ الو هباسي الو

 يف بابسالا هذه يصحن نلو « ماسقنالا بابسأ ركذن نأ بجو كلذلو
 . بابسالا كلت تأدتبا ىم فرعن نأ عيطتسن ال اك « زجوملا ثحبلا كلذ

 فرعن نأ تدرأ نإ نككلو © ةيلج ةحضاو اهارن ةيعاتجالا رهاوظلا نإ
 نمك « انل نيه هيف ثحبلا نوكي الو « رمألا انيلع ىصعت تدجو ىتم
 نكلو“ لياتتو زتهت ةخماش ةيلاع اهارب هنإف ناصغالا ةيلدتم ةيلاع ةرحش ىري

 . ابعورف ىصحأ نإو <« اهروذج دادتما فرم ال

 ةموؤشم ةرهاظ ةئتان يهيتلا ةيمالسإلا ةقرفلا بامسأ ىلإ انرظن اذإ نحنو

 رمأك « ةدحولا يف رثؤت مل تناك نإو اهنإف نتفلا لوأ زورب ىلإ عجرن انناف
 . اساسأ تناك « كش الب اهإف رهاظ

 بابسألا هذه نأ ذا « نابعلل ةزراب اهراث 5 ىرن ىتح « بعص اهلح رومألا
 .رثآلا روهظ دعب ءافتخا نوككي ال مث « هرثأ ربظي ًاحيزم نوكت ىتح لعافتت

 : ةيونعملا بابسالا

 امنإ روفنلا دجويو « فالتئالا ينانب ام لكف فالتئا ةدحولا نإ مع
 ىتحتفئاكت « ةرفاضتم ةريثك ةيونعملا بابسالاو « ةقرفلا قيرط يف ريس وه
 لامعالاو « عاتجالا دعب قارتفالل تدعتساف « ةيمالسإلا سفنلا اهب تركذعا
 . ةيونعملا رومالا مهل اهضرأ تثرح امناف ةقرفلا يف ماكحلا اهب ماق يتلا

 اهتابس نم ةيبرعلا ةيبصعلا مايق وه ربكألا ببسلا نأ نوريثكلا نظ دقو
 تءاج اهنكلو « باسسالا نم ءزج كلذ نأ كش الو « اهدقرم نم اهئاعبناو
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 يف كلذ نم ءىش رهبظ ناو « ةبعبرو ةيرضم نيب اعزانت تسيل ةرملا هذه يف
 . ةسالسإلا قرفلا

 كلم لك ذاختاو « مهتاوهشو كولملا « ةيمالسإلاقرفلا ءارو نمو < كلذ ءارو
 راتتلا ءاجو نوماسملا قرفتو « ًاعيمج اوكأ ىتحأ هنود دوذي ضرالا نم ًازيح

 الو ًارايد مهنم اوقسس مو كولملا لك اودابأو « هكلم ىلع اكلم اوقبأ اف

 5 راث خفان

 ام يلاوم اومسو مالسإلا يف اولخد نيذلا برعلا ريغ يلاوملاب دصقن - م4

 دقع هبشد وهو « ةالاوم دقعب اوناك برمعلا ريغ نم نوماسي نيذلا نأ نم انركذ

 كلت هنع لقعتو يىلبرعلا اذه ةرسأ نمض يف نوكي ثبحي ؛ يبرع عم ءاخالا
 «© براقالا نم ثراو ريغ نع تام اذإ هثرت ةيفنحلا دنعو « ةيبرعلا ةرسالا

 ىلع مالكلا دنع ةركذ ام ىلع ءابقفلا نم ضعب نيبو مهنيب فالخ ىلع

 . ةالاوملا دقع

 فرعي ال نم كلذ مهف امنا « كلذ وحن وأ ءاقتعلا يلاوملا نم دارا سيلو
 يدا نم ةذوخأملا هقفلا ماكحأ فرعي الو « هبجو ىلع يمالسإلا خيراتلا

 . اذه يف يوبنلا

 ءاخالاك « يبرعلاو « يبرعلا ريغ مسملا نيب ةالاوملا نإ هعضوم يف انلق دقو
 . يراصنالاو * يرجابملا نيب

 ناك كلذلو « مت ينب يلاوم نم نامعنلا ةفينح وبأ ءاهقفلا خدش ناك دقلو

 مهيلا يمتني نيذلا نيبميتلا ضعب نأ يور دقلو « يمبتلا ةفينح وبأ هنع لاقي

 هللاب زتعملا مامالا هل لاقف « يالوم تنأ : مظعألا مامالل لاق . ةفينح وبأ

 لدا



 ةالاوملادقعب فرشتي يميتلا كلاذنأ يأ «يىل كنم كل فرشأ هللاو انأ » : هماع

 . نع لا يضر ةفينح بأ هب فرشتي ام رثكأ اذه

 دقو « نيمالا ينلا ررق 9 ركل نكرقلا حرص اك « ىوقتلاب الإ يمجعاو
 تناكىتلا ةحضوملا ثيداحالا انيورو <« كلذ يف ةدراولا تايآلا ىضم اهف انولت

 . ىوقتلاب الإ قراف نوكي الو « مالسإلا يف اوجمدني نآل مالسإلا لهأ هجوت
 ودبت ةيبصعلا اياقب تناك ترإو « نيدشارلا دبع يف كلذك سانلا ناكو

 ناك يسرافلا ناماس نأ اذه يف ىوري . رضي دقو عفني ال رخافت يف ًانايحأ

 نبا : نيرضاحلا ضعب هل لاقف « يبرعلا مهبسن فرش نورك ذي موق عم سلحي
 رمع كلذ غلبف « مالسإلا نبا نأ » : ناماس يقتلا نموملا لاقف ؟ تنأ نم

 . مالسإلا نبا نأو : لاقو ىكبف « باطخلا نبا

 غلبي ىتح اهقيرط يف ريسلا وأ « ةدحولا تناكو « جامدنالا ناك كلذيبو

 . هتياغ مالسإلا

 تناكو ل ةسبرع تناك دقو « ةيومالا هلودلا تءاج نإ ام نكلو - مه

 تدارأو « مالسإلا يف لماكلا مهقح يلاوملا طغت ملو « برعلل بصعتلا ةديدش
 ًاريذنو ًاريشب ًادمح ثعب هللا نآل « ةفاكلا نيد هنأ مهفت لو « ابيرع مالسإلا

 ىلإ ةقيلخلا نيد وه لب « ليج نود ليج الو « موق نود موقل ال“ ةفاكلل
 نيدلا موي

 مسقيناك ام شبجلا يف هنا يور ةيوهآلا ةلودلا نم برعلل بصعتلا ةدشلو

 يبرعلاك « يبرعلا ريغ ىلع همكح نأ عم « داهجلا يف كرتشا اذإ يبرعلا ريغل
 ريغ ءاطع ىطعي يأ نيدهاجلا عم دهاج اذإ هل خضري ناك لب « ءاوس ىلع

 . برعلا نم مستقي نأ ريغ نم رودقم

 عيجملا ىلع داهجلا نآل ًالدع تناك ام «ىزيض ةمسق مالسإلا كح يف كلتو
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 يف ةيلهاج كلتو « موسقم ظحو مولعم مبس اهيف لكل عيمجلل مئانغلاو
 . ةفيلخلا ماقم مئاق وه نم وأ ةفيلخ لظ يف زوجتل تناك امو مالسإلا

 هقفلا ىلإ اوفرصنا يومألا دبعلا يف ناطلسلا نع مهدعبل برعلا ريغ نإو

 ركفلاذخاو«يومالا رصعلا رخآ يف ةمجرتلا تأدتبا املو «ماع لكشي مولعلاو

 .هينوريسيوكلذءبع نولمحي نيذلا مهيلاوملا ناك يبرعلاركنفلا وزغي .يسرافلا

 . هب نومربتيو كلذ مهيلع نوسفني نويومآلا ناك كلذ عمو

 يعباتلا ءاطعنيب ىرج ثيدح نم« يكمل ةفيشحيبأ بقانم باتك يف ءاج
 ريما لوقي الو « نينمؤملا ريما هسفن يمسي ناك يذلا كلملا دبع نب ماشهو

 ش : وه ثيدحلا اذهو مهدحو برعلا '

 « ءاطع اب لاقف ةفاصرلاب كلملا دبع نب ماشه ىلع تلخد » : ءاطع لاق

 لهأ هيقف نمت لاقق نينمؤ.ا ريمأ اب ىلبتلق . راصمألا ءاماعب لع كل له

 نب ءاطع :تلق « ةكم هيقف نمن :لاق رمع نب للادبع ىلوم مفان تلق ؟ ةنيدملا

 هبقف نمف : لاق < ىلوم لب : تلق ؟ يبرع مأ وه ىلومأ : لاق « حابر يبأ
 : تلق ؟ يبرع مأ وه ىلوم : لاق . ناسيك نب سوواط : تلق ؟ نمملا لهأ

 : لاق . ريثك نب ىبحم : تلق ؟ ةماملا لهأ همقف نمف : لاق . ىلوم وه لب

 : تلق ؟ ماشلا لهأ هيقف نمف : لاق « ىلوم وه لب ال تلق ؟ يبرع مأ ىلوم

 هيقف نمف : لاق ©« ىلوم وه لب ال : تلق ؟ يبرع مأ ىلوم : لاق . لوحكم

 لب ال تلق ؟ يبرع مأ ىلوم : لاق « ناربم نب نومبم : تلق ؟.ةريزجلا لهأ

 مأ ىلوم :لاق .محازم نب كاحضلا : تلق ؟ناسارخ هيقف نمف : لاق . ىلوم

 نيريس نباو نسحلا : تلق ؟ةرصبلا لمأهقف نمف:لاق.ىلوم لبال تلق ؟ يبرع

 لهأ هيقف نمف : لاق . نابلوم لب ال : تلق ؟ نايبرع مأ نايلوم : لاق

 . يبرع : تلق ؟ يبرع مأ ىلوم : لاق © يمخنلا مهاربا : تلق ؟ ةفوكلا

 . « يبرع دحاو لوقت الو 2« يسفن جرخت تداك : ماشه لاق

 ماكحلا نم ال ايسفن ودبي نيداسملا نم برعلا ريغ دض بصعتلا ناكو
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 ةالولاو بوعشلا نم ناك لب كلملا دبع نب ماشه نم تيأر اك طقف ءارمألاو

 مهتناكم برعلا ريغ مهئاوخا ىلع ماشبك نوسفني اوناك دقف « ريمألا نود نيذلا
 ناطلسلا اودقف دق مهنأ ذإ © ةيمالسإلا مولعلا ىلع مهترطبسو « ة

 ىوقأو « ًارثأ دعتأ وهو « ىملعلا ناطلسلاب هنع اوضاعتساف « يماسلا

 قح ترمتساف « يسابعلا رصعلا لوأ ىلا ةيبرعلا ةيبصعلا تدتما دقو ًاريثأت
 . نومأملا رصع ناك

 نب ىسبع يل لاق . ىليل يبأ نبا يل لاق » : ديرفلا دقعلا بحاص ىور
 . نسحلا ىبأ نب نسحلا : تلق ؟ قارعلا هيقف ناك نم « ةيبصعلا ديدُس ىموم

 : لاق « نايلوم : تلق اه امن : لاق « نيريس نب دمع : تلق ؟ نم مث : لاق

 ريمجنب ديعسو « دهاجمو « حابر يبأ نب ءاطع : تلق ؟ ةكم هيقف ناك نمت

 ؟ةئيدملا ءاهقف نمف : لاق « لاوم : تلق ؟ ءالؤه امن : لاق راسي نب نالسو

 نمف : لاق . حين يأ نب عفانو ردكنملا نب دمجو < مسأ نبدي ز : تلقف

 : تلق ؟ ءابق لهأ هقفأ نمف : لاق مث « هنول ريغتف « ر ,لاوم : تلق ؟ ءالؤم

 مث ههبجو ديراف يلاوملا نم تلق ؟ اناك ايف : لاق دانزلا يبأ يف نباو . يأرلا ةعيبر

 و: لاق . هيثم نباو © هنباو سوواط : تلق ؟ نمملا هيقف نمف : لاق

 نمف : لاق . اًتاق بصتناو هجادوأ تخفتناف « يلاوملا نم : تلق ؟ ءالؤه

 ءاطعناك نمف : لاق. يناسارخلا هللادبع نب ءاطع : تلق ؟ناسارخ همقف ن اك

 مث. هتيشخ ىتح ًادادوسا دوساو « ًادبرت هبجو دادزاف < ىلوم : تلق ؟ اذه

 ؟ اذه لوحكم ناك اف : لاق لوحكم : تلق ؟ ماشلا هيقف نمف : لاق

 هفقوخ الول هللاوف ؟ ةفوكلا هبقف نمف : لاق مث . ءادعصلا سفنتف ىلوم تلق

 :تلقف رشلا هيف تيأر ينكللو « ناهلس يبأ نب دامحو « ةبتع نب محلا تلقل

 نكسوربك | هللا : لاقف. ناببرع تلقف ؟ امه اف لاق «يبعشلاو يعخنلا مهاربا
 , 10١ شاع

 )١( ص ؟ج - هبو دبع نبال ديرفلا دقعلا +١٠5 ةيرهزالا عبط .
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 « ربكألا نيلحلا ماح نع تيور يتلا ةروصلا كلت نأ كش الو -

 0 « برعلا نم نيريثكل ًايسفن املأ روصت « نيماسملل ءارمأ نعو
 5] عبتت اذ وه يذلا هقفلا لع صخألابو « مالسإلا مع اصوصخو « معلا
 0 مدقتلا ناك برعلا بناج ين فلخالا ناك ذإ هنإو « ٍوثِلَع ينلا

 برعلا ريغ بناج

 نوكي نأ وه سيل هنم مالسإلا ىلع ىشخي ناك يذلا مظعلا رمألا لعلو
 « برع ريغ اوناك نإو نيماسملا يف مالسإلا ملع لازي ال هنأل برعلا ريغ يف معلا
 ابعم ةيبرعلا ريغ لوقعلا نأ وه « مالسالا ىلع هنم ىشخي ناك يذلا امنإو
 نورثأتم برعلا ريغ نم كئلوأ رثكأو « ةثوروم ديلاقتو ىرخأ تاسارد

 نوريثي كلذبو «نيرعاش ريغ وأ اهبنيرعاش «مهبتك و مهلاوقا يف يرستو « اهب
 ابر لب « هئاعد نم تسيلو « همفانت لب هرهوج نم تسيل ًارومأ مالسالا يف
 ىلع نوفاخي « مهنم نوك ردملا نوصلخملا لقألا ىلع وأ « اوناك كلذلو ' همدهت
 . مجاعألا كئلوأ ةمجع اههوشت نأ . ةيمالسإلا قئاقحلا

 دب الو_برعلا ريغ نمءاماعلا كئلوأ يف ةبنلا نسح انضرفذإ اننأ كش الو
 ابيلا يرستو « مهيضامب ةذوخأم نوككت دق مهوقع نإف - كلذ ضرفن نأ
 ال ةزكارلا راكفالا نإو «ةتباثلا ةفاقثلا حيو ةثوروملا تاداعلاو ديلاقتلا كح

 . املخ علخت
 ناتوكي دق ناعون مهتاراضحيا ورثأت نيذلا كئلوأ راوحجي ناك بير الب هنإو

 : نينيامتم

 ًاريزغ ًاماع مالسإلا يف اومدقو « هلل مهنيد اوصلخأ نب ,ذلا كئلوأ - امهوأ
 ءاملعو « نيثدحلا نم نيريثك لثمو « نامعنلا ةفينح يبأك ايوق ًاركفو

 . رمع نب للادبع ىلوم عفاتو « نيريس نباو 2« يرصبلا نسحلاك فلسلا

 . ريثك مهريغو
 ضوقو «مهكلم لازأ هنأل «مالسإلا ىلع اوقنح نيذلا كئلوأ - يناثلا قيرفلاو
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 اورظني مو نيعوبتم اوناك نأ دعب « نيعبات مهلعجو « مهتاود

 . ةيواغلا لب ةيداملا ريغ ةرظنلا هذه نم الإ مالسإلا ىلإ

 دقف“ مالسإلا ىلع سراف لهأ دقح ةقرفلا بابسأ نأ مزح نبا ركذ دقلو

 لصألاو » مالسإلا نع فئاوط جورخ يف هنع ىلاعتو كرابت هللا يضر : لاق

 كلملا ةعس نم اوناك سرفلا نأ مالسإلا ةنايد نع فئاوطلا هذه رثكأ جورخيف

 نومسي اوناك مهنأ تح مهسفنأ يف رطخلا ةلالجو برعلا عيمج ىلع دبلا واعو

 اونحتما اماف مهل ًاديبع سانلا عيمج نودعي اوناكو ءانبألاو رارحألا مهسفنأ

 ممألا لقأ سرفلا دنع برعلا تناكو « برعلا يديأ ىلع مهنع ةلودلا لاوزب

 ةيراحللاب مالسإلا ديك اومارو « ةببصملا امل تفعاضتو رومألا تمظاعت ًارطخ

 «مالسالا مهنم موق ربظأف ىتحلا هللا رهظي ناك كلذ لك يفف ةريثك تاقوأ يف

 هللا يضر ىلع ملظ عانشتساو ؛ تيبلا لآ ةبحم رابظاب ميشتلا لهأ اولاّتساو

 « ... مالسإلا نع موجرخأ ىتح © ىتش كلاسم مهب اوكلس مث هنع

 هقفلا يف ركفلا ةداق نوكي نأ نم نوريثك فوختي ناك كلذ لجأ نم

 ىلع مهنم مهاعإ يف نوقداصلا ناك نإو برعلا ريغ نم ةفالخلاو « ةدمقعلاو

 «.. ىوقتلاب الإ يبرع ىلع يمجعأل الو « يمجعأ ىلع يبرعل لضف الف ءاوس

 اولخد نيذلاو مهلاوحأ ةلمج يف مالسإلا اومدخ برعلا ريغ نا ىتحلا يفو

 هريغو « يناسارخلا منقملاك مرمأ ربظ انطاب رفكلا اوفخأو ًارهاظ مالسإلا يف

 . ةيسايعلا ةلودلا ردص يف نيماسملا اوبراح نمم

 يف مظع لخد مهل ناك كش الب هناف«برعلا ريغنم ءالؤه رمآ نكي اهمو
 ناك انتركذ نم ادع ام ةيمالسإلا قرفلا ناو < جراوخلا اشاح ةيمالمالا قرفلا

 نيذلا ةعاملا ةيمالسإلا قرفلا نم دعي الو « برعلا ريغ نم اهتاعدو اهتامح

 . نيضئاخلا عم اوضوخم مو عَتِلَي هلوسر ةنسو هللا باتكب اومصتعا
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 ةيمالسالا قرفلا

 ةقرفلا بابسا نم
 ةدحولا كفو ةقرفلا عئارذنم تناك اهماسقناو ةيمالسإلا ىرفلا نإ - مل

 اك * يعاحملا مسجلا بيصت ةيونءملا بابسالا نم اهريغو يهو « ةيمالسإلا

 هتيويح ناف « ًايوق مسملا ماد امو « هبف نكت يحلا مسج ضارمألا بصصت

 رهظت ذئنيح هناف محللا قرعو مظعلا نهوو <« فعضلا ناك اذإف ع ابفخت

 دق كلذك و«لاصوألا عطقتتو « لذاختلا دتيو « نهولا فعاضتيو «ضارمألا

 : ىلاعت هللا ءاش نإ نيبنس ام ىلع ناك

 « ةقرف نيعبسو ىدحا ىلع دوبملا تقرتفا ٠ : لاق متم ينلا نأ يور

 نيعبسوثالث ىلع يتمأقرتفتسو « ةقرف نيعبسو نيتنثا ىلع ىراصنلا تقرتفاو

 يف اهلك ةدايز اهضعب يفو ©« ىراصنلا ركذ مدع تاياورلا ضعب يفو « ةقرف

 . ةدحاو الإ رانلا

 ثالث ىلإ ةمألا قارتفا ثيدح « خماشلا معلا » هباتك يف ىلبقملا لاقو

 يف ةبير ىقبت ال ثيحب « ًاضعب اهضعب دشي ةريثك هتاياور ةقرف نيعبسو
 . هاثعم لصاح

 نيعبسةماك نأ ىرن ال ضعبب اهضعب هتاياور ىزت يذلا ثيدحلا كلذ نإو

 نكلو « ددعلا كلذ ىلإ اهب لصي دق ءارقتسالاو عبتتلا ناك نإو « ءاصحالل
 ركذي نيعبسلا ددع ناف < نيعبسلا قوف نوكت دقو « ةرثكلا ددعلا نإ لوقت

 رفغتست نإ < محل رفغتست ال وأ مهل رفغتسا 98 : ىلاعت لاق . ريثكتلل ةغللا يف

 . # مهل هللا رفغي نلف ةرم نيعبس مهل

 ءارولاىلإ عجرن ذا انناو « ةيبرع ريغ تأدتبا ةممالسإلا قرفلا ةأشن نإو

 . لوقن ام ديؤت مئاقولاو « كلذك اهدحن آلملق

 هللا يضر نائع نيرونلا يد دبع يف هبحو للاعت هللا مرك يلعل ةوعدلا نإ
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 هللا يضر نائع اتدمس ةالونع ءوسلا ةعاشإب راصمالايف تأدتياهنع لاعتو كرامت

 نمو وه ذخأ دقف يدوببلا ابسنب هللا دبع اذه ربك اولوت نم ربظأ نمو « هنع
 . هلآو ًايلع ريلاب نورك ذيو هتعيشو ناؤع نع ءوسلا ةلاق نوعيشي هعم

 . ةعشلا ةتبان تتبن يبرعلا ريغ تدنملا اذه نمو

 دإ « ملي ينلا ةافو ىلإ عب ثلا ءادتبا خيراتب عجرب نم ةعيشلا نم نإو

 هللا يضر ركب يأ نم ةفالخلا ىلوأ املع نوري اوناك ةباحصلا نم ًاقيرف نأ
 نبا دعيو رساب نب رامعو « ماوعلا نب ريبزلا ءالؤه نم نأ اوركذو « امهنع
 . ًاريبك ًاددع ةغالبلا جبنمل هحرش يف ديدحلا يبأ

 ركذي اك ًايسراف سيلو “ يشرق يبرع عيشتلا تبنم نأ كلذب نومحزيو
 دك ملا نم هناف حصي مل م أ ريخلا اذه حصأ ءاوسو < نيخرؤملا نم نوريثكلا

 هللامرك يلع دبع رخآ يف الإ اهتاذب ةمئاق ةقرفك ربظي م عيشتلا نأ عقاولا
 دعب الإ هدشأ ىلع ربظي مل وه لاح لك ىلعو هعم ولغلا ناكو ةنجلا يف هبجو
 هنع هللا يضر نيسحلا لتقم دعب ديازتو دتشاو « ةنجلا يف هبجو هللامرك هلتقم
 . اهلك ةمألا هتكبو < ملسو هدج ىلع ىلاعت هللا ىلصو

 يه اهناف « ةيسايسلا قرفلا ىلإ اذه انثحي يف ضرعتن ىلاعت هللا نوعب انإو
 «ةلودلا بنج يف احرج كلذ دعب نم تراص مث « ءادتبا نتفلا ريثت تناك يتلا

 ةيسامسلاى رفلا رهظأو لود نم تائيزج وأ « ًالود تقرفتو ًاقزم تقرت ىقتح
 . تربظ يتلا

 : جراوخلاو ةعيشلا

 يف ةنتفلا ةيواعم اهب راثأ يتلا نيفص ةعقاو بقع ةاغبلا عم هبرح يفو < هبجو
 يف ةماث لوأ اوعضو نيذلا هللا ىزجو ةنجلا يف هبجو هللا مرك ىلع شيج

 ايسايساهلمعنم ًاءزج لعجت يتلا قرفلا نم امهريغو نيتقرفلا نيتاه نإو «مالسإلا
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 « برتقت وأ نيدلا بل نع دعبتف « هروحم لوح رودت اهيف اساسأ نيدلا لعجت

 اهنوق هيلع ينبت يذلا ساسألا وه نيدلا لمحت دعبلاو برقلا يلاح يف اهنككلو
 . ةسايسلا يف

 ةرثكف « داقتعالا يف ءارآ ةينيدلا ةساسسلا يف اارآب نرتقي ناك كلذلو

 عورفلا نوسردي نم مهنمو داقنعالا يف مُمار ١, يف ةلزتعملا وحن وحنت ةعيشلا

 اوبسن ةعشلل ءارآ تدجو كلذلو“ هنوقنتعي قلم ىدلا مهبهذم اهانبم ةيمع ةسارد

 نب قداصلا رفعج هللادبع يبأو © نيدباعلا نيز ىلع نب ديز نيمامإلا ىلا اهلوصأ

 عورفلا يف ءارآ ةيضابالا جراوخلا نع رثأ دقو نيدباعلا نيز ىلع نب رقابلا دمج

 . ضابإ نب هللادبع مهمامإ اهبف اوعبات

 : اهمسأب تماق ىتلا ةلودلاو ةعيشلا

 ةيمالسإلا قرفلا مدقأ قرفلا خيرات ءامع ررقي اكوءانركذ 5 ةعبشلا -
 «هنع هللا يضر نائع رصع رخآ يف يمايسلا مهبهذمب اورهظ مهنأ ىلا انرشأ دقو

 هللا يضر طلتخا اماك ناك ذإ“ ةنجلا يف هبحو هللا مرك يلع دبعيف عرعرتو امئو

 ىذأ لوزن دتشاو نييولعلا ىلع ملاظملا تعقو يومألا رصعلا ءاج املو

 ءادهش هدالوأو يلع يف سانلا ىأرو « محل ةبحلا نئافد تراثف مهب نييومألا
 . هراصنا رثكو عيشتلا قاطن عستاف مظلا اذه

 : ةيتّلا ءىدابملا بهذملا اذه ما وقو

 يتلا حلاصملا نم تسيل األ «ةمألا رظن ىلا ضوفت ال ةمامإلا نأ  اهلوأ

 «مالسإلا ةدعاقو« نيدلا نكر يه لب مهنيرعتب هم مئاقلا نيعتيو «سانلل ضوفت

 ًاموصعم نوكيو ِمْثِلَع ينلا نم مهل مامإلا نيبعت بحي لب اهلافغا نكمي الو
 ١٠١ رئاكلا نم

 .٠ . نودلخ نبا ةمدقم 7 ١(
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 « ودلع ينلا نم راتحلا ةفيلخلا وه نراك بلاط يبأ نب يلع نأ - اهيناث
 لوقب كراك هنأ اوعدا لب كلذ اولاق نيدلا مهدحو اوسنل مهنأ ةعبشلا يعدبو

 يمرافلا ناماسو « يرافغلا رذ وبأو دوسألا نب دادقملاو رساي نب رامع كلذ

 بويأوبأو « ةديريو « ناملا نب ةفيذحو بعك - يبأو « هللادبع نب رباجو

 «ناهّبتنلا نب مثيلا وبأو © فينح نب ناثعو « فسنح نب لبسو « يراصنألا
 بلطملا دبع نب سابعلاو « ةلئاو نب رماع ليفطلا وبأو < تباث نب ةعزخو

 مجر مث « كلذ نيلئاقلا نم ماوعلا نب ريبزلا ناكو « ةفاك مئاه وذدبو «© هوئيو

 . صاعلا نب ديعس ةيمأ ينب نمو

 : ةباحصلا لك ىلع يلع ليضفت : ثلاثلا أدبملا

 لب < ةقباسلا ءيدابملا ىلع مهقافتا دعب دحاو يأر ىلع اوسيل ةعمشلاو

 ركياب | نيخبشلا نورفكيمهنأ مهنع يورو « هينيو يلع ريدقت يف نولاغلا مهنم

 جبن حرش يف ديدحلا يبأ نبا ىح دقو ©« نودصتقملا نولدتعملا مهلمو . رمعو

 باحصأ انباحصأ ناك » : لاق « مبنم هسفن دعي نيذلا نيلدتعملا ةلحت ةغالملا

 . ةدصتقم اقيرط اوكلس مهنأل « ةلأسملا هذه يف زوفلاو صالخلاو ةاجنلا

 ايندلا يف ةلزنم مهالعأو « ةرخآلا يف قلخلا لضفأ ( ىلع يأ ) وه : اولاق
 ودع هناف هضفبأ وأ هبراح وأ هآداع نم لكو « بقاتمو صئاصخ مهرثكأو
 نمم نوكُي نأ الإ نيقفاثملاو رافكلا عم رانلا يف دلاخ « ىلاعتو هناحبس هلل
 راصنالاو نيرجاهملا نم لضافالا امأف«همحو هملوت ىلع تامو « هتيوت تتبث دق

 نأ نع ًالضف « مبلعف طخسو «مهتماما ركنأ ولف « هلبق ةنامالا اوتوأ نيذلا

 بضغ ول ام © نيكلاهلا نم مهن انلقل هسفن ىلإ وعدي وأ فبسلا مهيلع رهشي

 : لاق هلآو تل هللا لوسر نرأ تبث دق هنأل ' « شلع للا لوسر مهيلع

 داعو « هالاو نم لاو مبللا » : لاق .هنأو « « يماس كماسو يىبرح كبرح »

 انكلو « «قفانم الإ كضفبي الو نمؤم الإ كبح ال » : هل لاقو « هاداع نم

 مق « مهئيف لكأو مهحكتاو « مهفلخ ىلصو « مهعبابو مهتمامإ يضر هانيأر

 لنفي



 ءىرب امل هنا ىرت الا « هنع ربتشا ام زواجتن الو « هلعف ىدعتن نأ انل نكي
 مهبف ناك نمو ماشلا لهأ لالضب مح املو هانعل هنعل املو هنم انئرب ةيواعم نم
 ًاضيأ انكح امههريغو « هنبا هللادبعو <« صاعلا نب ورمعك ةباحصلا اياقب نم

 ةوسلا ةمتر الإ هلآو مالم ينلا نيبو هنيب لعجن م اننا لصاحلاو « مهلالضب

 رباك أيف نعطن ملو « هنيبو هنيب كرتشملا لضفلا نم كلذ ادع ام لك هانيطعأو
 هيلع هب مهلماع امب مهاتلماعو « مهيف نعط هنأ اندنع حصي مل نيذلا ةباحصلا
 » فلل السلا

 )ا ٠٠.

 هنع هللا يضر ديز مامإلا بهذم وه ديدحلا يبأ نبا هركذ يذلا اذه نإو
 نيرمأب حرص هنع ىلاعتو كرابت هللا يضر ًاديز مامإلا نأ ديي«هنع ركذ يذلا

 ةمامإ زوج كلذلو <« لوضفملا ةماما زوجت هنأ امهوأ ديدحلايبأ نبا اهب حرصي مل

 مهف اذهو « اعيمج ةعبشلا رظن ىف اهنم لضفأ ىلع ناك نإو رمعو ركب يبأ

 هللا مرك ًايلع نأ ركد هنال هب حرصي مل نإو « ديدحلا يلأ نبا مالك نم انض

 . اهتماماب اهعياب ةنجلا يف هبجو
 «هسفنل ةوعدلابامامإ نوكي نم بلاطينأ نوطرتشي ةيديزلا نأ - اهناثو

 نم ىلع دالوأ نم رابتخالاب اهبنكلو « ٍعَقِلَع ينلا نم ةياصوب ةمامإلا تسيلف

 ٠ مهتيردو ةمطاف

 ضعب يف ءارمأ مهنم ناكو ةمآلا ةدحو يف رثأ محل ناك ةعيشلا نإو اذه

 مامإلا ىلإ بسني يذلا ىحي نب دمحأ مامإلا ىلإ نميلا يف مهخيرات دتما دقو«نميلاب

 . مهتْمَأ نم وهو « ةيديزلا ةعيشلا بهذمب ذخأي ناكو < يداها

 ةقرفلا رصع يف هل ضرعن دق امم راتتلا مايأ يف رثأ هل ناك نم مهنم ناكو

 . بسانملا زجوملا ليصفتلا نم ضعبب مهركذ بجو اذه لجأ نمو اهراثآو

 )١1( دودحلا يبأ نبال ةغالبلا جهنم حرش .

 الافق



 نكي ملو < مهتاوعد ىلع يذق هنأآل « جراودلا قرفل ضرعتن انو

 نآل « ضايإ نب هللادبع ىلا بسنت رئازجلا بونح يف ةقرف الإ كلذ دميزم مه
 . هئاقبب ةنقاب يبف اسبقف امهذم اهل

 : ةعيشلا قرف
 ةمأ مهنمو « ةالغلا مهنم « ةفلتخم لحن ىلع ةعيشلا قرف تددعت - 5

 اوهأ منال « مالسإلا نع مهعبشتب اوجرخ نم مهنمو انرك ذ اك « ةدصتقم
 مهلمو هدعب نم ءامصوألا يفو هيف ةمهولألا لولحي اودقتعاو هنع هللا يضر ًايلع
 هببشي هنآل ©« دمع ىلع لزنو « ليربج أطخأ مث ىلعل تناك ةوبنلا نإ لاق نم
 . ؟ بارغلا بارغلا هبشي اك

 برضن نحنو مهنم كئلوأ نأ نوركني رضاحلا رصعلا يف ةعبشلا نككلو

 . مهب فارتعالا نع ًاصيحم نودحي

 اوجرخي م نإو « ةالغ مهنم لب « ةدحاو ةمأ اوسيل مهنوربتعي نيذلا نإو

 . ةلمقلا لهأ نم نودعيو ةقبرلا اوعلخي مل نيذلا ركذن اناو

 : ةيناسيكلا

 نم راص مث ايجراخ ناك دقو « يفقثلا ديبع نب راتخلا عابتأ مثلو 6١-

 لسرأ يذلا ليقع نب ملسم عم ةفوكلا مدق دقو ههبحو هللا مرك ىلع ةعيش
 .اهرمأب همع نبا ملْمي'و « اهلاح ملعيل |هنع هللا يضر يلع نب نيسحلا

 ةيواعم نب ديزي لبق نم ةفوكلا ىلاو دايز نب هللادببع هيلع ضبق نككلو

 دايز نب هللادببع اذه ربك بكتراو نيسحلا ديشتسا نأ ىلإ ؛ هسحو هبرضر

 نبا اهّسعد نبا لتق ةمآلا هذه ىهد اذام » . ًايكاب يرصبلا نسحلا لاق اذلو
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 كلذ ذنمو هحارس قلطأف « رمع نب للادبع هتخأ جوز راتخمل عفش دقو
 امإو < هسيحل هفنل اماقتنا امإ نيسحلا رأثي ذخألا ىلع لمعي ذخأ ©« تقولا
 . زاجحلا ىلا دئاع وهو لاق هنأ هنع رثأ دقلو هلل ةبضغ

 ديس تنب نباو « نيماسملا ديس لوتقملا مواظملا ديهشلا مدب بلطأس »
 نب ىبحي مد ىلع ثق نم ةدع دلنقب نلتقأل كبروف « يلع نب نيسحلا نيلسومل

 .«ايركز
 لهأ هعم لتاقو « ربظ اذإ هلامعأ هملوي نأ ىلع-هعيابو ريبزلا نباب قحل مث

 . ةفوكلا ىلإ داع مث ديزي تام نأ ىلا م اشلا

 « يدبملا هامس يذلا ةيفنحلا نب دمج نم ثوعبم هنأ ىلع ةفوكلا ىلا داع

 «نيدحلملا لتقب ينرمأو«ًاريزوو .نيمأ ملل ينثعب يصولا يدبهملا : سانلل لاقو
 نب ةيفنحلا نب دم ركذ دقو « ءافعضلا نع عفدلاو « هتيب لهأ مدب بلطلاو
 نيدشارلا تيبلا لآ برقأ ناك وه ذإ نيسحلا مد يلو هنآل بلاط يبأ نب يلع
 لاق اك ناكو سانلا نيب ةلزنم اذ ناك ةيفنحلا نبا نالو لاجرلا نم هبلإ
 بيصم «رككفلا داور ةفرعلا ريزغ مملا ريثك ٠ : لحنلاو للملا يف يناتسربشلا
 هنع هللا يضر بلاط يبأ يلع نينمؤملا ريمأ هوبأ هربخأ دقو«بقاوعلا يف رظنلا

 . « محالملا رامخأ

 ذخأو ىلاعت هللا نيد يف لادتعالاو ةداجلا كلذ دعب متلي مل راتخلا نكلو
 ًاللاىلع هنم ةءاربلا ةيفنحلا نب دمج نلعأ كلذلو ناهككلا عجس عجسيو نبكتي
 . هسفن ةئيبخ فرع ذإ « ةمألا نم

 همابملاو « راجشألاو ليخنلاو « راحبلا برو امأ » : راتحلا لاق اممو
 .« راتب دنبمو«راطخ ندل لكي«رامج لك نلتقأل راربألا ةكئالملاو « رافقلاو

 » مهبف عيرذلا لتقلا نم رثكأو « نييولعلا ءادعأ براحي راتخلا ذخأ دقو
 هيسحف« هلق الإ نيسحلا هيف دهشتسا يذلا شبجلا يف كرتشا ًادحأ نأ معي مو
 . هعم اولتاقو « هلوح اوفتلاف « سانلا سوفن يف كلذ

- 

١766 



 هلتاقو )2 هرمأ مقافت ا بعصم هاخأ ريمزلا ْن هللا دمع هيلإ لسرأ نكلو

 بهذم وه يذلا اذه راتخلا بهذم ةصالخو هيلع رصتنا نأ دعب هلتقو

 . ةيناسيكلا

 : يتأي ام ةيناسيكلا اهب نمؤي يتلا ءىدابملا ةصالخو
 ناك مث « تل ينلا نم ريتخا يذلا مامإلا ةعجرب نونمؤي مهنأ - اهلوأ

 «نيسحلا ثلاثلاو نسحلا يناثلاو (ايلع لوألا ناكف « هدعب نم ىلع رامتخالا

 ءاوس ةميرأ ىقحلا ةالو  شيرق نم ةمثألا ترإ الأ
 ءافخ مهب سيل طابسألا مه  هينب نم ةيئالثلاو يلع

 ءالبرك هتييغ طبسو ريو نامإ طبس طبسق
 ءاوللا هبعنتلب ليخلا دوقي ىح توملا قوذب ال طبسو

 ءامو لسع هلع ىوضرب انامز مسونع ىرب ال بيغت

 « هملع ريغتل اعبت هتدارإ ريغي هناحبس هللا نأ وهو « ءاّدَّملا  اهسناثو

 لبقتسملا يف بيغملا نع رابخالا يعدي ناك هنآل ةعيشلا نم هريغ اذهب ذخأ دقو
 . مبرل ادب دق لوقف « ربخأ ام ريغب عئاقولا ءيجتف ربخبف

 : ثلاثلا أدمملاو

 اهكولحو 6 كاسح نم حورلا جورخ وهو«دونهلاك حاورألا خسانتب اولاق مهنأ

 . رخآ كدسح قف

 اه نكي مو « تضرقنا ةفئاط مهنأل « ردقلا اذهب ةيناسيكلا نم يفتكنو

 «خيراتلا مهرمغ دقو ءاباحيإ وأ املس ةممالسإلا ةدحولا خيرات يف دعب نم نأ

 . عابتأ هايانث ين مهل فرعي ملف

 لمحل



 : ةيديزلا

 جرخ يذلا نيدباملا نيز يلع نب ديز مامإلا ىلإ نوبستتي نيدلا مهو - 7
 . ه١١؟ ةنبم يف لتقف « قارعلا لهأ هلذخو « كلملا دبع نب ماشه ىلع

 . كلملا دبع نب ماشه نيبو هنيب ةفينع ةداشم رثأ ىلع هجورخ ناك دقو

 ىلا بهاذملا برقأ هنع ىلاءتو كرابت هللا يضر ديز مامإلا بهذم نإو

 بهذملا ماوقو « ةعاملا بهذمب عورفلا يف طلتخم وهو « ةمامإلا يف ةعاجلا

 ةبتآلا ءىدابملا يف صخلتي ديز مامإلا نع يور 5 يديزلا

 مامإلافاصوأو همساب ال « هفصوب لِي يبنلا نم فرعم مامإلا نا : اهنوأ
 ايولع نوكي ىنرأو « هوعيابيو < سانلل جرخي نأ دب ال هنا : اهولاق يتلا

 يف هفلاخ دقو هسفنل سانلا انعاد جرخي « ايخس« ًالداع « ًاعرو « ايمطاف

 ىلع » رقابلا دمع هوخأ كلذ يف هشقانو « ةعيشلا ضعب ًايعاد جورخلا طرش

 . « جرخمي م هنإف امامإ سيل كدلاو كبهذم ةيضق

 .هنمىلعأ ةمامالايف روصتي ال يذلالثمألا مامإلل يهمهدنع هذه نأ :اهيناث

 « كلذ دقعلاو لحلا لهأ راتخا اذإ « لوضفملا ةماما زوحت هنا : اهثلاث

 « هتمامإ تحص هوعيابو طورشلا هذه ضعب فوتسي مل امامإ اوراتخا اذإف

 ابأ نيمامإلا ىسفي لو رفكي مل اذلو « هتعبب ةماعلا تمزلو < هتعاط تبجوو

 ةفالخلا نأ الإ ةياحصلا . لضفأ بلاط يبأ نب ىلع نأ » ىري.ديز ناكو
 ةرئاث نيكست نم اهوعار ةبنيد ةدعاقو « اهوأر ةحلصمل « ركب ىبال تضوف

 ناك ةوبنلا مايأ يف ترج يتلا بورحلا دبع تإف ةماعلا بولق ببيطتو « ةنتفلا
 نئاغضلاو«فحي مل نيك رثملا ءامدنممالسلا هلع ىلع نينمؤملا ريمأ فيسو ابيرق
 الوليملا لك هلا لمت بولقلاتناك امف « يه ام رأثلا بلط نم موقلا رودص يف

 فرع نم اذهب مادقنا نوكي نأ ةحلضملا تناكو « دايقنالا لك باقرلا هل داقنت

 (١؟) .ةيمالسإلا ةدحولا ظ5



 هللا لوسر نم برقتلاو 2 مالسإلا 2 قبسلاو 6 "نسلاب مدقتلاو ددوتلاو نيللاب

 ١ قام

 1 و

 ةماماب يعيش رقي الأ وه قارعلا ةعيش سفن يف ًازكار لظ يذلا نكلو

 نخشلا

 قرفلا نيب قرفلا هباتك يف يدادغبلا لاق

 كدح اماظ نيذللا رمعو ركب يبأيف كيأرب ان ريت نأ دعي كئادعأ ىلع كرصنن

 ىلع تجرخ امنِإو « ًاريخ الإ (هف لوقأ ال ينإ » ديز لاق بلاط يبأ نب ىلع
 اومر مث « ةرحلا موي ةنيدملا ىلع اوراغأو « نيسحلا يدج اولتق نيذلا ةيمأ ينب

 .٠ كلذ دنع هوقرافف « رانلاو قينحنملا رد هللا تسب

 اذإنيماما ةماقا زاوج ىرب هنع ىلاعتو كرات هللا يضر ديز مامالا ناكو

 وعدن يتلا ةيمالسإلا ةدحولا عم ىفانتي كلذ نأ ىرن نحنو « ملاقالا تدعابت

 «ةدحولا ققحتت الو « ًادحاو نينمؤمال ىعارلانوكي نأ بحي هنأ ذإ « اهلا
 . ةمامإلا تعزوت اذإ

 مامإ لوأ هنآل . ةدحولا ىلع ًاصرح اهنيب عازنلا زين ال هنأ ىرن نحنو

 وأ ةممالسإلا ةدحولا ىلا اعد « نيماسملا ءاملع نيب لب ةعبشلا ةمئأ نيب زراب

 ىلاعت هللا يضر لوقي ناكو ةيمالسإلا ةمألا قرتفت الأ ىلا اعد قدأ ةرابعب

 عمتجتنأ ىلع ًاءزج ًاءزج تعطقوءايرثلا يف تقلع ينأ ول»ماركلا هئابآ نعوهنع
 تنين تناك دقو « ةقرفلا زيحي هنإ لاقي فيكف « تيضرل « ٍوَنِلَِم دمج ةمأ
 كلذ عنمت ةيوبنلا ثيداحألاو يمالسإ لوقعم لك تزواحت دق نكت ملو اهتتبان
 . تاب اعنم

 نرولمعي اوناك مهنكلو « نيليلق يديزلا بهذملا عابتأ ناك دقلو - هم

 )١( ةيديزلا ةقرف يف مالكلا دنع يناتسربشلل لحنلاو للملا .
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 . ابعاد هسفن انلعم مامإلا ربظي نأ بوجو نم هبهذم ىلع ءانب نوربظيو

 لتق نككلو نييومألا ىلع جرح « ىيحي هنبا ديز لتقم دعب نم ربظ دقو
 . لبق نم هوبأ لتق ام نييومألا دبع رخآ يف

 نم اوناكأ ءاوس < ةمطاف نم ىلع ءانبأ ةفالخلاب سانلا ىلوأ لمجي بهذملاو
 ىلع“ نسح نب هللا دبع ادلو جرخ اذلو 2« نسحلا ةيرذ نم اوناك مأ نيسحلا ةيرذ

 ةينيمتناك هتوعد نإ ليقو « ةيكزلا سفنلا دمه ةنيدملاب هملع جرخو روصنملا

 تذخأ هتعبب نأو « ًايناث روصلمللا رفعج يبأ ٍلظ ىلعو « ًالوأ هتيقحأ ىلع
 . ًاثلاث ءاركإب

 ساردبو خلع هللا لوسر ثيداحأ يورب ةنيدملاب كلام مامإلا ناك دقلو

 كلذ ىلع دمتعي ناكف « ناي هركتسما سدل : ثيدح ىورف « هقفلا لئاسم

 عنتمي فيك و « هتني ملف « هتياور نع كلام يهن دقو * ةيكزلا سفنلا دمج
 . لوسرلا ثيدح ةياور نع ةرجحلا راد مامإ

 دمج لتقم دعب ىذألا دشأ كلام مامإلاب روصنملا رفعج وبأ لزنأ كلذلو
 ةفيشحوبأ مامإلا ناكو < ةفوكلاب جرخ دقف مهاربإ هوخأ امأ . ةيكزلا سفنلا

 ناكو « روصنملا رفعج وبأ ًاضيأ هملع اهذخأ دقو « ةساعلا هسلاجم ىف هديؤي

 هبرضي ناكو « هتومب لصتا انجس هنجس ذإ < ىنأ هب لزنأ ىتح هب صبرقي
 . هتخوخش اومحرب مو < هسحم يف رفعج يبأ ناوعأ

 تناكو « ءافلخلا ملظ راكنتسا يف رثأ هل ناك بهذملا كلذ نأ دجن اذكهو

 هعابتأ لمع لك نكي مو © تاكرحلا حضاو هلعجت اهب ربتشا يتلا ةيلمعلا ةوعدلا

 ,شتلا ةاعد نم هريغ ىلإ بسن اك « بعشلا سفن يف ةمداهلا لحنلا ثب يف
 يف ال « ةلضفنم لود يفف 2 كلذ دعب نم تربهظ دق تناك نإو نيرخآلا

 اك < دعب نم ةلود يديزلا بهذملل ناك نإو « ةميزهلا دعب بهذت تاضافتنا

 . ريشتس

 لنملا



 : ةيدوراجلا

 هنإف « ةيلمعلا رهاظملا كلت ضعب هل تناك نإو « بهذملا ناو - ه4

 ةعيشلا نم ذسخألاب هعابتأ ضعب دنع ريغتي نسح نب هللا دبع لتقم دعب ذخأ

 رذنملا نب دوراجلا يبأ باحصأ مهو ةيدوراجلا ةقرف مهيف تربظ دقف
 اولاق دقف « هتمامإب اولاق نإو « ديز مامإلا ءارآ نع اوجرخ دقو « يديعلا

 نآل « زوجت ال هريغ ةمامإ نا اولاقو « فصولاب مامإلا ىلع صن لوسرلا نإ
 ذإ اولض ةباحصلا نأب اوكححو « ىلع ريغ ىلع قبطني ال احضاو ناك فصولا
 « ةضفارلا نم كلذب اوناكو ©« نيخيشلا ةمامإ اوضفر كلذبو « هريغ اوراتخا
 « نامزلا رخآ يف رهظيسو نييولعلا نم يدهم كانه نأ ررقي م ديز مامإلاو
 . ةيمامإلاك مامإلا ةعجرب نولوقيو « كلذ ءالؤه دازف

 : مهبف يتخيوذلا لوقيو . ًاريثك افالتخا مهنيب ايف اوفلتخا دق ةيدوراجلاو
 ننسلاو نآرقلا ف مهنيب اهف نوفلتخم مهنأ الإ يديز ةلمجلا يف مهلك اومس

 ا ماكحألاو ضنا رفلاو عئارشلاو

 هوفلاخ نإو«ةيدوراجلا نم دبر مامإلا ءارآن ًاكاسمتسا دش ءالؤدو - 66

 ةمامإلا نا » : لوقي ناكو « ريرج نب نايلس باحصأ مهو « رومألا ضعب يف
 ىلع ةمآلا نم نيلجر دقعي ةفالخلا دقعت نأ حصيو ) « قلخلا نيب امف ىروش
 . ( نيماسملا رابخ نم نوكي نأ

 ناو 2 لضفألا دوجو عم ديز مامالاك ءالؤه دنع حصت لوضفملا ةمامإو

 نممو امبنم ًادابتجا اههرامتخا ناك اهنع هللا يضر رمعو رككب ابأ نيمامالا

 )١( ص يتخيونلل ةعيشلا قرف ٠.٠ لوبناتسا عيط .

 م١



 مهسفنأ نوهزني كلذل مهنأو <« قسفلا ةجرد ىلإ لصي ال أطخ وهو « امهوعباب

 هنارفكيو «نافع نب ناؤع نيرونلا اذ نعطلاب نولوانتيمهنكلو اهيف نعطلا نع

 هللادبعنب ةحلطو«ةشئاع نينمؤملا مأ اورفكي نأ ىلإ يبهذملا ولغلا مهب بهذيو

 .« ايذك الإ نولوقي نإ < مههاوفأ نم جرخت ةملك تربك » ماوعلا نب ريبزلاو

 هركنتسا اك « ءادبلاب لوقلا ةيناسيكلاو ةيمامإلا ىلع اوركنتسا دقو

 . ديز مامإلا

 نوعدي نيذلا اودجو مهأل « ةئحلم ةرورض ريغب ةبقتلا أدبم اوركنتساو

 ةرورض الو < قحب سيلو « نيملاظلل ةآلام نوكي ام نولوقي « ةيقتلاب ذخالا
 .ةبقت اولاق ام اولاق مهنأ اوعدا هنالطب ىلع ليلدلا مقأ اذإف © لوقلا ىلإ وعدت

 « مهسفنأ تيبلا ل 1 نم ال عيشتلل نيعدملا نم ناك امنا ةآلامم لوقلا نأو
 . مهنع ىلاعتو كرابت هللا ناوضر

 : ةيركبلا

 حلاصنب نسحلا هيأر ىلع هقفاو دقو« رتبألا يوونلا ريثك عابتأ مثو - 5

 «هنع هللا يضرنائع انديس اورفكي مل مهنكلو « ةينابلسلاك مئارآ يف مهو

 ةرششعلا نم وهف ةنجلا لمهأ نم هلعجي همضام نإ اولاقو « هنأش يف اوفقوت لب

 . ةيماس فقاوم نم هل امب مالسإلا ةرصن يف لضف هل ناكو « ةنجلاب نيرشملا

 اوريحتف« رمع ىروش كرتو « ةبمأ ينب نم نيملاظلا ىلو هتفالخ يف هنككلو
 ىلإ هرمأ اولكوو اوفقوتف امدعب مهرظن يف هلاحو ةفالخلا لبق هيضام نيب

 . نينك احلا محأ

 « لضفالا اضر اوطرتشا مهنكلو لضفألا كرتو لوضفملا ةمامإ اوزوجو

 رظن ديز مامإلاف « مامإلا نع يور امو 2« مهرظن نيب فالتخا نوكي دقو
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 هنأ ديفي دق همالك ناك نإو « درحلا ىلع مامإلا اضر ىلإ ال 2 ةحلصملا ىلإ
 ةيالو يف اوطرتشا دقلو. هبجو هللا مرك ىلع نم اضرل نيخبشلا ةمامإ رقأ
 ةفالخلاب اهسفنأل نانثا اعد اذاف © ةيولوأ طرش وهو « هبجو ةحابص مامالا

 . ىلوأ ناك « رخآلا نم حبصأ اهدحأ نكلو « ءيش..لك يف ايواست دقو

 دحاو لك نوكيو ؛« ةمطافق دالوأ نم نامامإ ةّمث نوكي 9 اوزوح دقو

 مكحي وأ تفي نأ زوجي هنأ وهو « ابيرغ ًالوق نولوقيو ةعاطلا بجاو اهنم
 ىتفأ فكإو « هدابتجا يف بيصي (هنم لكو « رخآلا محي ام ريغب امهدحأ

 0 ”١ رخآلا مد لالحتس ا

 مد نيماسملا نم ىئيرف لحتسي نأ ىلا يدؤي اذهو < بيرغ يأر اذهو

 ةقرفلا ىلا يدؤي يأرلا اذه نا مث « يأرلاب سم مد حابتسي فيكو نيرخآلا
 ايرثلا يف هقيلعتي ناك ولو « نيماسملا عمج دوي ناك يذلا ديز مامالا اهلمقي ال يتلا

 . ًاءزج ًاءزح هعيطقتو

 نأ وه نيماما دوجول ةبسنلاب ةيمالسالا ةدحولا عم روصتي يذلا ناو
 ثدح 6 « نارفانتي الو نافراعتيو ضرالا نم ملقا يف اهنم دحاو لك نوكي

 . ىلاعت هللا ءاش نإ < نيبنس ام ىلع محلا يف ةيديزلا خيرات يف

 نيمامالا يف مهوقيف نييديزلانم ةفئاطلا هذه يأر يناتسرهشلا فصو دقلو

 « طبخ ه هنأب

 يديزلا بهذملا ساسأ ىلع لود ماقت

 ةلود ريدت نأ نع نبت نيسابعلا دب تذخأ يرجحلا ثلاثلا نرقلا يف-ة#

 . ًاءزج ًاءزج اهتضمق نم رثانتت ةفرطتملا ءازجالا

 )١( لصفلا شماه ؟١م ص ؟ ب يناتسروشلل لحنلاو للملا .

 ام



 «يديزلا بهذملا وبف ينبي يذلابهذملا امأ « كلذ ريغ رخآلاو يني اهدحأ

 . ةطمارقلا نم ةالغلا ضعب بهذم وبف رخآلا بهذملا امأو

  امهوأ - نيدلا ةوقو معلاب ازاتما ناليلج نامامإ هنم ربظ بهذملاو

 « ًاميمج مهنع هللا يضر نسحلا ىلا يبتنيو « نسحلا نب ىلع نب نسحلا دمج وبأ

 رصانلا ىمسيو هب ببصأ شرطل « شورطألاب يديزلا خيراتلا يف بقليو
 . رصانلا مساب هدعب ءاج نمع هل ًازيمت ريبكلا

 نوربظي نيذلا ناك دقو«هال.؛ ةئم يفوتو ةرحفلا دعب نم 5٠7 ةنس دلو

 « هكيبس معلا ذختا دقف وه امأ نولتقيو نولتاقي « ةيديزلا نم مهسفنأ نونلعيو
 بهذملا ىضتقم ىلع عورفلاو دئاقعلا يف هماع ناك ناو «ةيساسس ةلحنب ربظي مو

 بصان«ايبصان ناك يذلا لكوتملا [اصوصخو«هولتقيل نويسابعلا هعيتتدقو .يديزلا

 ريغ دالبلا هذه لهأ ناكو « ميدلاو لبجلا ضرأ ىلا رفف « ءادعلا يلع لآ

 ساسأ ىلع هعورف مهميلعتو « مالسالا ىلإ هتياعدل ًارقتسم اهذختاف « نيماسم

 « هعم يديزلا معلا رشنيو مالسالا رشني كلذب ناكف « يديزلا بهذملا

 ةيديزلا ةمامالا يبحم رصانلا دعي اذهبو ةيمالسالا ةفالخلاب مكحلا هل رقتساو

 دقلو . ةيئان تناك ناو ضرالا نم ةعقب يف ةمامالا هل تماقتسا مامإ لوأو

 رصانناسارخ يف رهظ ىتح « ةيديزلا رمأ مظتني مد يناتسرهشلا كلذ يف لاق

 مهو لبجلاو ميدلا دالب ىلا لزتعاو « ىفتخاف لتقبل هناكم بلطف « شورطألا

 « يلع نب ديز بهذم ىلع مالسالا ىلا سانلا اعدف « مالسالا نيدب اولحتي م

 ناكو « ةرهاظ دالبلا كلت يف ةيديزلا تيقبو « هملع اووشنو كلذب اونادف

 ١١ هرمأ ىليو « ةمئالا نم دحاو دعب دحاو جرخي

 ةلودلا نع ةلقتسم اهنكلو « ًادالب مالسالا ىلإ اوفاضا ةيديزلا ءالؤه نذإ

 )١( ج يناتسربشلل لحنلاو لللا ١ لصفلا شماه ىلع ؟١١ ص .

 لذا



 اولوثو « ةمامإ مهسفنأل اوؤشنأف . مهلتقتو « ةيديزلا عبتتت تناك يتلا ةيسابعلا
 . ماما دعي اماما

 هيف ةيديز ةيعبش ةلود مايقو ملقإلا اذه ءاشنإ نا لوقن نأ عيطتسن الو
 ةدحولا عم ىفانتي بير الب نكلو 0 مالسإلل ىريككلا ةلودلا نم ءرح عاطتقا

 م كلذ ناك نإو « ةينيدلا تاعزنلا اهببف فلتخت ال ىتلا ةعماجلا ةيمالسإلا

 ىربكلا ةعامجا مفت تناك يتلا ةيسابعلا ةلودلا عم عزانت وأ رحانت هبحصي
 . ملاقالا اهنع قرفتت نأ لبق « ةيمالسإلا

 : يداففا

 ةيديز ةمامإ هامس اكلمءىشني شورطألا رصان ناك يذلا تقولا يف - ه4
 يداهلاو«نمبلا يف ةلود ءىشني يداهملاناك سابعلا ينبل ًاعبات نكي ملو ميدلا يف

 ه؟همةنس يقوتو ه8؟4ه ةنس يف دلو دقو « يلع نب نسحلا ىلا هبسن يف يوتني

 اهراث1ةقاب تناك ةمامإ وأ ةلود أشنأ © ةنس نيسمخو ثالث وحن شاع هنأ يأ

 ىلاو هللا ىلا وعدي ادشرم ًايداه ماقو « ةنيدملاب دلو دقو . ه ١84٠ ةنس ىلا
 ةيمالسإلا فئاوطلا لك نم ءاماعلا هيلا عجري اثحاب اهيقف ناكو ©« مقتسم قيرط

 .'7 هنع ترثأ ةمبق لئاسرب دريناكو« مهبتفبف هنوتفتسيو« مهبمجبف « هنولأسي

 اهمف رذبف « ةبصخ ًاضرأ اهيف دجوف ©« ه ؟م١٠ ةنس نميلا ىلا بهذ دقو

 . هبابليف يقنلا يديزلا بهذملا ثبيناكوحلاصلا يفلسلا معلا نم ايقن اببط ًارذب

 نم عابتا هل راصو ©« بولقلا هب تقلعت نأ دعب زاجحلا ىلا داع دقو

 . نمملا لهأ

 لفتسا دقو < سانعلا ينب كولم ةيانع لحم نكت مل مايألا هذه يف نمسلاو
 نورواسي اوناكف « ةطمارقلا مماب يمالسإلا خيراتلا يف اوربتشا « موق كلذ

 )١( ةرهز يبأ دمحم ديز مامإلا باتك يف لئاسرلا هذه ضعب عجار .
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 ةطمارقلاب نومربتييلاهألا و“ ةيسابعلا ةموكتحلانم هوعلتقي نأ نوديريو « نميلا
 . نولعفي امو

 «زاححلا دالب ف هملا اويهذق « مه ًامامإ هودارأو يداحلا ىلا اوهحتا كلدل

 «ةمامالا ىلع هوعيابف .مهيلإ ءافو - ةرهاطلا ةنيدملا يف هبارحت نم هوجرخأو
 : همف لاقو ًايفلس ًادبع مهدهاعف

 ةنسو هللا باتكب محلا . يسفن ىلع اعبرأ يل طرتشا يفا سانلا اهبأ» 0
 لضفأ الف رثوأ « منيبو ينيب هلعج ايف يسفن ىلع مل ةرثآلاو ؛ الع هلوسر
 مودعو يودع ءافقل دنع ميلع مدقتأو 2 ىلبق .ءاطعلا دنع ممدقأو « ميلع

 يرمألةعاطلاو ٠ ةينالعلاو رسلا يف هلل ةحبصنلا : نيتنثا مكملع يسفنل طرتْمأو'
 مكيلع يل ةعاط الف تفلاخ ناف مف ىلاعت هللا تعطأ ام متالاح لك ىلع
 هذهف مملع يل ةجح الف ملم هيبن ةنسو هللا باتك نع تلدعو تلم نإو
 ٠ . ينعبتا نمو انأ ةريصب ىلع هللا وعدأ ٍليبس

 لواحو « ىفوو « دوهعلا نم ذخأ ام هسفن ىلع ذخأو « مدقت ةعببلا هذهب
 ينأو « ةمألا هذه حلصا هللا نأ تددول » لوقي ناكو « نيماسملا نيب عمجي نأ
 . « اموي تعشو موي تعج

 ابحالصا ةدارإو «' ةمآلا حالصإ دارأ امِإ « اكلم دارأ ام هنأ نيتي اذهبو
 . هدعب نم نودشارلاو ٍعتِلَع ينلا ابك رت اك ' اهتدحو قيقحتو « اهتملك ممج

 نوكتالو« ةيدرق ةدحولا تناك اوفلتئا اذاو اوفلتثا اونأمطا اذإو « اونئمطيل
 . ةمناد ريغ ةدسعب

 تاوكزلا عمجو لاملا تيب مظنف « ةيعامجالا ةلادعلا - ةلادعلا سأر ىلعو
 مضو « نادلبلا نم اهرواحي امو « نمملا ةدحو ىلع لمع لدعلا ماقأ نأ دعبو

 . نميلا ىلإ نارجن
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 ةداوهريغ يف اهذفن لب «هربكل ًاريبك ابنم فعي مو « اهلك دودحلا ماقأو
 دهاجف دابجلا ىلإ هحتا عرشلا ذفنو « لدعلا ماقأو « بولقلا عمج نأ دعبو
 . ًاداسف ضرألا يف نوثيعي اوذخأ دقو « ةطمارقلا

 ناك برغلا يفف « برغلاو قرشلا يف ةالغلا نيب مالسإلا عقو دقلو
 دادغب مكاح نم اهوصنقي نأ نوديربو نميلا دودح نورواسي « ةطمارقلا

 ىلع ضبقت نأ نع هدي تنهو نإو « ةفيلخ هسفن يمسي لازي ال ناك يذلا
 . هضرأ يف ةبصان

 ىلع اولوتساو « ةيمطافلا ةلودلا اوأشنأ نيذلا ةينطابلا ناك برغملا يفو

 سمخ مهيراحو « ةطمارقلل يداهلا.مدقت 2« برغو مهكلم قرشو « رصم
 . ابأد نيئس

 : دادغب مح نع ناتلصفنم ناتلود

 رصانلا ةلود امهادحإ : نيتلود اوماقأ ةيديزلا نأ انه ظحالنو -

 لوقت الو؛هؤافلخ هدعب نم اهبف بقاعتو لبجلاو ليدلا يف اهماقأو « شورطألا
 ال ناكم يف اهوماقأ مهنا لوقت نكلو « دادغبب نييسابعلا كلم نم اهعزتنا هنا

 . ةبلاغم يسابعلا حلا نيبو مهنيب نكي مو « هيلع نيداسملا نم دحأل ناطلس

 ةنئس يلاوح ىلا ةمئاق ترمتساو « يداحلا اهماقأ دقو : نميلا يف ةبناثلاو

 . مهدبع رخآ يف تفلخت دقو ىبحي نب دمحأ مهرخآو ه خ١

 ىلع اوبلغ دق ةطمارقلا نآل « نييسابعلا يدبأ نم اهوعزتنا مهنا لاقي الو

 « مولازأف هوافلخو يداحلا ,اجف « اهلع اوبلغي نأ نودصقي اوناكو اهو ح ام

 « شورطألا نأ ًاضيأ انه ظحالنو . برغملا يف دعب نم مدوهج تناك ىتح

 يف ةيسابعلا ةلودلل ةيعبتدل نكي مو « ةمامإلابقلببقلي ناك امهالك « يداحلاو

 . قارعلا

 الدخل



 بهذمال قيبطت هبف كلذ ناو « هبحاصل فرتعي ناك ةيديزلا يمامإ الكو
 . نيدعأيتم نيرطق قف نيمامإ ةماقإ زيحن يذلا يديزلا

 مالسإلا لخدأ رصانلاف « نيتلودلا نيتاه ةماقال ترفاوت دق بابسألا نإو
 نابإلا كلذ يف ترصق ىتلا ةيسادعلا ةلودلا دب هملا دنت م ملقا ف

 لازأو « داسفلاو لذاختلا طسو يف حالصالاو لدعلا ةيار رشن يداحلاو

 ٠ ةكة نم ةطمارقلا

 يف ةينطابلا يح ناك اك ةعيشلا ةيلافل دالبلا اوعطقي نأ نم مهنكمي مف

 . ةدحولا تمهذو ةيمالسإلا

 ةعيشلا نم ةيمامالا

 ابموعع يف لخدي ةيمامإلا ةعيشلا مسا لمحت يتلا ةفئاطلا هذه - ٠

 نآلا ىلإ اهنمنوريثك لازب الو < خيراتلا يف تراس يتلا ةيعبشلا بهاذملا رثكأ

 ايسينودناو ناتسكاب نم اهءارو امو « قارعلاو ناريا يف يمالسالا ملاعلا يف

 . دنهلاو

 فلاخت نأ ةحرد ىلإ اهداقتعا يف فرحنت ل فئاوط ابكح يف لخديو

 . ةرورضلاب نيدلا نم مع رمأ يأ ىلإ ؛ نآرقلا صوصن نم صن

 . ديدُس فارحمنا اهبف ىرخأ فئاوط لمشتو

 . ةيمامالا
 نيعف <« فصولاب ال « صخشلاب عقل ينلا نم اونبع ةمآلا نأ نولوقي مهئأو

 . خلا هدعب نم كلذك و« ٍوتِلَع يذلا نم ةيصوب هدعب نم نيعي وهو بلعالم ينلا

 اهنأو <« ةنجلا يف هبجو ىلاعت هللا مرك ىلع ةدامإ ىلع ةيمامالا عمجأ دقو

 /ام١



 ريغ نم ًاقداص انيقيو ًارهاظ اصن ٍوُِلِي ينلا نم تاذلاب هيلع صنلاب تتبث دق

 . نيعلاب لب 2« فصولاب فيرعت
 هيلع قرافي قح « مامإلا نيمعت نم مهأ رمأ نبدلا يف ناك امو » : اولاق

 عفرل ثعب دق ناك اذإ هناف « ةمآلا رمأ نم بلق غارف ىلع ايندلا مالسلا

 ىرب ؛آلمه سانلا كرتيو ةمالا قرافي نأ زوحح الف « قافولا ريرقتو « فالخلا
 اصخش نيعي نأ بحي لب ... هريغ هملع هقفاوي الو « اقيرط مهنم دحاو لك

 يلعو . ''' هيلع لوعملاو هب قوثوملا وه دحاو ىلع ضنيو « هنلا عوجرملا وه

 . يوبن صنب نيع يذلا وه

 تاطابنتسابو ءاهدنس قدص نودقتعي“ةنسلا نم ةلدأب كلذ ىلع نولدتسيو

 . ةرخآلا يف هبجو ىلاعت هللا مرك ايلع صتخا « ٍِْلم يبنلا لامعأ نم

 . '"' هعضاوم يف هيلا عجريلف « بهذملا حمضوت ماقم ماقملا اذه سدلو

 ينلا يصودبجو هللا مرك يلع مامالا نأ ىلع مهنيب ايف ةيمامإلا قفتا اكو

 مث « نسحلا :ةمطاف نمهدالوأ مه ىلع دعب نم ءايصوألا نأ !مررق صنلاب مشل
 دعبةمالا يف ةفلتخم قرف ىلع كلذ دعب نم اوفلتخا مث « (هنع هللا يضر نيسحلا

 . ةقرف نيعبس نم رثكأ ىلع كلذ دعب نم اوفلتخا مهنا" ليق لب « ءالؤه
 . ةيليعامسالاو « ةيرشع انثالا ناتمقابلا امهو « ناتقرف اهربظأو

 : ةيرشع انثالا

 وأ يصولا نأو « ًايصو رشع انثإ ءامصوالا نا ةيرسع انثالا ىرت - 5

 رقابلا دم نيدباعلا نيز ىلع دعب نمو نيدباعلا نيز يلع هنبا نيسحلا دعب مامإلا
 . رقابلا دم نب رفعج « رقابلا دمح دعي نمو « هنبا

 )١( يناتسرهشلل لحنلاو للملا .
 دمحم ةسايسلاو داقتعالا بهاذلا خيرات باتكو قرفلا نيب قرفلا باتك اذه يف عجاو (؟)

 ةرهز يلا .
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 مث « داوجلا دم مث اضرلا ىلع مث © مظاكلا ىسوم هنيا رفعج دعب نمو
 . رشع يناثلا مامإلا وهو هنبا دمج مث يركسعلا نسحلا مث يداها يلع
 «نآلا ىلإ دعي ملو < ىأر "نمت "رسب هسبأ راد يف ًابادرس لخد هنأ نودقتعيو

 ليقو « نينس عيرأ هنس تناك ليقف « هئافتخا دنع هنس يف اوفلتخا دقو
 بحي ام ًاملاع نسلا هذه يف ناك : مهرثكأ وأ مهضعب لاقو « نينس نات تناك
 مهنأل ءايصوألا مع يف بهذملا لصأ عم قفتي كلذ ناو « مامإلا هعي نأ
 . يسك ال يماحلإ مهمع نا : نولوقي

 . هيهذم لهأل كلا ناك نورخآآ لاقو

 مو فصنلا براقي ريثك مددعو قارعلا يف نآلا نودجوب ةيرسثع انثالاو
 ماكحأ يف مبمظنو « مهدئاقع يف يرشع انثالا بهذملا ىضتقم ىلع نوريسي
 تاوكزلاو فاقوألاو اياصولاو ثيراوملاو دالوألا ماكحأو جاوزلا نم ةرسألا
 . ابلك تادامعلاو

 . يرشع انثالا بهذملا ىلع ناريا لهأ رثكأ كلذكو

 ىلع مهو « ةيمالسالا دالبلا نم ريثكو ايروسو نانبل يف نوميقي نم مولمو

 . مهنورفاني الو ةعاملا لهأ نم مهناوخإ عم دو

 ًاناطلس مامالا يف نوضرفي ةيمامالا نم مهريغك ةيرشع انثالا ةيمامالا ناو
 ةمالل هتبالو نأ اىكف « مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ينلا ءاصياب هذخأي اسدقم
 ةقتشم ابلك هتافرصتف مسو هبلع ىلاعت هللا ىلص ينلا ىلإ يبتنت ةياصوب تناك

 . ةياصولا هذه بحاص نم

 . هرداصم يف ثحبلا ةيقب ىلا عجريلو كلذب بهذملا نايب نم يفتكنو

 ب : ةيليعامسالا

 ملاقأ يف ةثينم يهو « نركذ اك ةيمامالا نم ةقئاط ةيليعامسالاو - ؟
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 اهضعبو « ابطسوو ةيقيرفا بوذج يف اهضعبو « ةيمالسالا دالبلا نم ةقرفتم

 نييمطافلا ةلود امل ناكو « ناتسكابو « دنهلا يف اهنم ريثكو « ماشلا دالب يف

 ماشلا اهعم تمككحو < رصم ىلإ برغملا رم تناك ين
 مهنم اوناك ةيمالسا ملاقأ ةدعء ىلع ام اتقو اورطسس نيذلا ةطمارقلاو

 رفعجنب لبعامسإ ىلإ بستني بهذملا اذهو اهتاذب ةمئاق ةلود مهلا نكت م نإو
 دعب يصولا نودعي ذإ « ةيرشع اشالا نع نوقرتفي ليعامسا ددعو © قداصلا

 « هدالوأ يف هدعب نم ةياصولا نوكت مث « مظاكلا ىسوم هنبا قداصلا رفعج

 . دمح نب رفعج هنيأ دعب يصولا وه ليعاعسا نودعبف ةيليعاممالا امأ

 ًارفعح نا اولاق مهنكلو < رفعج هيبأ لبق تام ليعامسا نأ ظحالبو

 يذلا صنلا ناف « هبقع يف ةمامالا ىقبت نأب صنلا لامعإ ناكف « هيلع صن

 عراشلا صوصنك مهدنع مامالا لاوقأ نأ ذإ هلامهإ نم ىلوأ هلامعإ مامالا هلوقي

 . اذه مهلوق يف بحع الف ماع

 لوأ اذهو « موتكملا دمج هنبا ىلإ ليعامساقيرط نع ةمامالا تلقتنا دقو

 « ًاروتسم نوكد نأ حصيمامالا نإ نولوقي مه ذا نيروتسملا وأ نيموتكملا ةمئالا

 رفعج هئيا موتكملا دم دعب نمو هتعاط بحتو هتماما نم كلذ عني الو

 لامش يف . ربظ يذلا يدبملا هللادبع هنيا هدعبو بسبحلا هنبا هدعيو « قدصملا

 . رصم يف ةيمطافلا ةلودلا أشنا نم هبقع نم ناك مث برغملا كلمو ايقيرفا

 ©« ةسعشلا بهاذملا نم هريغك قارعلاب ةلمعامسالا بهذم أشن دقو

 نيذلا لاجرلا ىرحألاب وأ ةيعيشلا بهاذملا نم هريغ دهطضا اك هيف دبطضاو
 هل ةاعد نورهظي اوناك

 امو © ناسارخو سراف دالب ىلإ دابطضالا ريثأت تحت هل نوقنتعملا جرخو

 بهاذملا لهأب اولصتا دق ةيلبعامسالا ءالؤه ناو ناتسك رتو دنهلاك كلذ ءارو

 يف لغوأ نم مهنمو نيبفارشالا ةفسالفلاو ةمهاربلاو نادلكلاب اولصتاف « ةميدقلا

 نوكي هذخأو هلاغيإ رادقمم ناكو اهنم ذخأ نم مهنمو « جهانملا هذه ةسارد

 ل



 « مالسالا هب قرافي مل ردقب ذأ مهضعبف « هنم هبرق وأ مالسالا نع هدعب

 . مالسالا نع جورخلا ىلا هترج ريداقب ذخأ مهضعبو

 « ءارآلا مهتلدابمو « مهريكفت يف ةيرسلاب مهسفنأ اوطاحأ دق مهناو

 نوتيبي ام نوتسسي مهنكلو « مهريغو ةطمارقلا نم ناك ام ًانامحأ ربظت تناكو

 . سانلاب نوسنأتسي اوناك اف

 نرونلعي الو « لئاسرلا نوبتكي اونك نأ دح ناّتكلا نم مهل غلب هناو

 ريزغ مع ىلع تلمتشا يتلا افصلا ناوخا لئاسر يف ىرت اك « اهيبتاك ءامسا

 ءاملعلا فرعي ملو « اهوبتك نبذلا مه مهنا نوخرؤملا ركذ دقف « ةقيمع ةفسلفو

 , ('' مدنع نوفورعم ميلعلو « اورهظ ول مهفرست يهو « اهوبتك نيذلا

 نع « ءافختسالا ىلا مههاجتال كلذو « نيبنطابلا وأ ةنطانلا اومس دقو

 مهنكلو“ دابطضالا ةيشخ وأ « دابطضالا ببسب ءافختسالا ادتبا دقو سانلا

 ةفئاط .مهنمو مكحملا ريبدتلل اليبس هوذختاو « هوفلأو هوؤرمتسا كلذ دعب نم

 ةيبيلصلابورحلا نابإ يف مهلامعأ تربظ دقو « نيشاشحلا مساب خيراتلا يف اومس.

 مهنم ىقال دقو « نيماسملاو مالسالا ىلع ًاءوس اهضعب ناكو راتتلا بورح نابإو
 . ريمكلا تنعلا يبويألا نيدلا حالص

 رمتسا دقو « روتسملا مامإلاب اولاق مهنا ةينطابلاب مهتيمست بابسأ نمو
 ايقيرفا لاعش زاتجا مث « برغملا يف اءلغتم ربظ نا ىلا « ًاروتسم مهماما

 . رصم ىلا

 نطابلل ناو « انطابو «ارهاظ نآرقال نإ نولوقي مهنأ اضيأ بابسالا نمو
 . نطاب مع رارسا نم مامإلا دنع امو نطاوب ةعبس ىلإ لصن ىتح ًانطاب

 راو نطابلا ملعب صاخلا ءزجلا وهو « ةيرشع انثالا اذه يف مبكراش دقو

 . رهاظلا مع

 ةيداقتعالاو بهذملا خيرات باتكو « ةعيشلا لوصأ باتتك ةيليعامسالا رابخا يف عجار )١(

 . ىفترلا فيرشلا يفاشلاو « هرهز نيمأ يبأ دمحم ةيسايسلا
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 يف مهك راش « ءىدابم ةثالث ىلع اهنوقنتعي قمم د يتلا ءارآلا تبنب دقو - ٠

 ىلاعت هللا ضيفي يذلا ةفرعملا نم يحلالا ضيفلا - اهنوأ ةيرشع انثالا اهضعب

 نم ابرقو « اباستحاو ًاماع سانلا قوف مهتمامإ ىضتق مهلعجبف ةمئالا ىلع هب

 . سانلا نود هوتوأ دق ةعيرشلا مع مهدنعف « هبرو « علل ينلا

 نرأ حصي لب « افورعم ًارهاظ نوكي نأ مزلي ال مامإلا نا - يناثلاو

 سانلا يده يذلا يدبملا نإو .هتعاط بحت كلذ عمو « ًاروتسم ًايفخ نوكي

 نم رهاظ دب .ال هناف « لايجالا نب ليج يف رهظب ملناو « مايألا لباق يف

 . اماظو ًاروح

 نم دحأل سيلو ©« سانلا نم دحأ مامأ ًالوؤسم سيل مامإلا نا  ةئلاثلا
 ريخ مئاد هلعفف « لاعفا نم يقأب امفو « لاوقا نم لوقي امف هئطخمي نأ سانلا

 نأ اوررق أدبمللا اذه نمو هريغ.دنع سيل ام ملعلا نم هدنع نأل « هبق رشال

 نم قمعأ ىنعب لب « طقف اياطخ نوبككتري ال مهنا ىنعمب ال 2« نوموصعم ةمئالا

 ليبسلا ريثي ام معلا نم مهدنع نوكي دق اياطخ نحن هيمسن ام نا وهو« كلذ

 . سانلا نم مهريغل ًاغئاس سيلو « مهل ةبسنلاب اغئاس نوككيو هيف مه

 ىلا مالسالا رابطإ نم مهجرخي ام اهنركذ يتلا ءيدابملا هذه يف سيلو

 . ةنسلا وأ باتكلا يف ًاحيرص .ًارمأ فلاخ هنأ حصي ام اهيف سدلف « هريغ

 حصي ام اهيف سيل ةينطابلا دنغ يتلا ريكفتلا ي يحاون ضعب نأ كش الو

 نك اهب فرعن ال انا هيف لوقن ام ىصقأو « ا#رص ًارفك نوكي نأ

 . ةنسا الو

 ةيرسلا تناكو « ةقيرلا اوعلخ + نم ةدجو ريكتتلا اذه لهأ يف نكلو
 تناكو« مؤارآ تضرف اهلظ يفف جورخلا اذه ةحردم ةقرفلا هذه اتذختا يل

 « مالسالا دودح اوزواجت نيذلا ةالغلا كئلوأ مهو « ةيمكاحلا دجو نأ يف ابيس
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 لحي هلالا نأ معز ىتح « يهلالا يحورلا قارشالا ىعم يف مهضعب ىلاغ دقلو
 ء(4م امالا يأ ) هتدابع ىلإ اعدو ©« سفن 5

 ةيئكاحلا

 . هيف لح هلالا نأ ىعدا دقو ةيمكاحلا ةفئاطلا هلا

 حجارلا ناو « ةاورلا فالتخا ىلع لتق وأ تام مث « ماحلا ىفتخا دقو
 دعب ربظ يذلا هيهذم عابتاو هوديرم ركنأ نكلو « هبراقأ ضعب هتق هنأ

 دقوعجريس هناو « ساملا نع ًاروتسم شيعي هنأ اومعزو ©« تام هنأ - هتوم

 ايروسو نانبلب نورثكي نيدلا زوردلاو « ةيمكاملاب هعبتت يلا ةفئاطلا تمس

 لوقي ام نولوقي ال مهن :م نيريثك نا نظن انك ناو « ةيمكاحلاب ةقشش و ةلص مهل

 مكاحلا يف ةيمكاحلا

 سانلا ىلع جرخم نأ م احلا ىلإ سوسو يذلا نإ لوقي نيخرؤملا ضعب , نإو

 ٠ يزردلا هرج هوما ىسراف لحر ةيلاغلا ءارآلا هذه

 دجن الو « مهءارآ نونلعي زوردلا ضعب نإف « مكاحلا رثأ نم نكي امهمو
 عافدلا يف ةروكذم ة ةروهشم ففقاوم هل تن نم مهلمو مالسإلا يفاني ام اهبق

 مج ارآب نوفختس فك]ورتتكو 2 نالسرا بيكش موحرملا لثم مالسإلا نع

 : مهلاح ملعأ هللاو مهحلامعاو

 « ةيلمعامسإلل اهسفن بسنت ال ةيريصنلا ىمست ةقرف زوردلاو ةدمكاحلا راوجو

 ىلإ عجريلو «هركذ نع احفص نآلا برضنو « ريثك ةفئاطلا هذه يف مالكلاو

 . 2 هرداصم يف اهيف مالكلا

 دمحم امهالكو ةيممت نبأ باتكو مالسإلا يف ةيسايسلاو ةيداقتعالا بهاذملا خيرات ةعجارم )١(

 . ةرهز يبا

 (١؟) ةيمالسإلا ةدحولا لك



 : ةيفئاطلا جئاتن

 يماع فالتخا يفئاطلا فالتخالا نأ يأرلا يداب ودبي ناك - ٠
 «تاعامجلا قرفي نأ هنأث نمسيل يماعلا وأ يرظنلا فالتخالاو« طقف يرظنو
 ال يماعلا فالتخالا نأل « ًاديدش اهنيب اهسأب لمح الو : ةدحولا قزمي الو
 . رظنلا مضاومو « ريكفتلا نطاوم زواجتي

 ةدحولا كفت لود أشنت نأ ىلا ىدأ يعيشلا يفئاطلا فالتخالا نكلو

 7 رشأ 3 2 ةالاوملاو 2 ءاخالاب 2 مالسلا هم هيلع اهقثوو ٠ راع يبنلا اهدقع يتلا

 . لبق نم

 ىلعلب « مهدحو ةعبشلا ىلع عفت قارتفالا وأ فالتخالا اذه ةعبت نكت مو
 هوجلاع لب « ةنسلاو نآرقلا ماكحأ ىلع يقالتلاب رمألا اوجلاعي مل مهنأل نيبسابعلا
 سانلا عبذتو 2 نويملا ثدو لئقلاو لات )أ مويلع نيدرالا كولملا جلاعي 3

 . اهوخحنو ةياعسلاب

 اوذختاو «ناتكلا لظ يف اوريدام اوريدو ءافختسالاو راتتسالا يف اوربمف

 . ريبدتلا اوكحأو «مهرمأ اوربدو لاتقلا فيس 'اهب اوقتا ةقرد همالظ نم

 .٠ ةقرفتم لود ثالث نيب ةعزانتم ةمامإلا قىوعد تراصو

 هنأ يعدي وهو « لبجلاو ميدلا دالب يف شورطألا رصانلا ةمامإ : اهالوأ
 <« مهنع ةيئات ضرأ يف هنأل « سابعلا ينب ةمامإ عزاني ال ناك نإو * مامإ

 . ءاشنالا لضف اهمف

 و « هرواحت ام ىلا تدتماو 0 نمسلا يف يهو 2 يداحلا ةماعإ : ةيناثلاو

 يف لضفلا امل ناك لب « سابعلا ينب ىلع ابفارطأ نم ضرألا صقنتل نكت
 . نييسابعلا مجاضم نوضقي اوناك نيذلا ةطمارقلا ىلع ءاضقلا

 « يداحلا ماعد تدطوتو« يرحملا ثلاثلا نرقلا ف اترهظ ناتمامالا ناتاهو

 . تلخ نينس عضب ىلا ةمامإلا يمس ام يقب ىتح

 لحل



 نيينطابلا نيبزم ثعبنايذلانييمطافلا مامإ ربظ يرجحلا عبارلا نرقلا يفو

 « ماشلا ذخأو « رصم ىلإ لقتنا مث برغملا يف هكح أدتباو نييليعامسالا وأ

 . يرجملا سداسلا نرقلا قف نوسوبألا مهيلع ىضق نأ ىلا مكح رمتساو

 ُمَدْعَأ ةعبرأن يب ابرطضم يرجحلا سداسلان رقلا ىلاةمامإلا تراص كلذبو
 يداحلا مامإلاو « هتيرذو شورطألا رصانلا مامإلاو يمابعلا نينمؤملا ريمأ

 . ةيبوبألا ةلودلاب مهنم هللا لادأ تأ ىلا دال وأو هللا نيدل زعملاو * هتيرذو

 محلا يف مبتي ا.قيقح سيلو « ايعسا يمايعلا ةفيلخلا ناطلس ناكو

 . ناطلسلاو

 يسابعلا دبعلا يف ةلودلا عطقت

 وحنلا ىلع « ةيلمعلا ةمحانلا نم ةدحولا قيرفت يف رثألا اهل ةيفئاطلا تناك
 ابلثَت تناك يتلا ةيمالسالا ةدحولا تككفناو لود تماقف « هانرك ذ يذلا

 ةيكلملا تناك لب ةمئاق ةقيقح ةيوبنلا ةفالخلل نكت مو « ابمسا ولو « ةفالخلا
 . نينمؤملا ةرماو ةفالخلاب تمست ناو ؛ ةمك.حتملا يه

 ىلع تناك ناو « ةبمأ ينب كولم دبع يف ةمئاق تناك ةدحولا نا تلق دقلو

 ىلع مقت مل اهنآلو 2« لمكالا هجولا ىلع اًمئاق مالسالا مح نككي مل هنأل <« نخد
 .٠ ةيمالسالا ىروشلاب رابتخالا لوصأ

 ىلاعت هللا لص ينلاب ًامحر برقأ اوناكو « سابعلا ينب ىلإ رمألا لآ اماف
 ابصعت لقأ اراك ن كلو ا لدعأ ميدكح يف اونوكي ناو « 0 ,

 لا يب نع ءافلخاب اوعست نب هالوأو ؛ ءالؤم

 : سلدنألاب يومألا مكحلا

 دبع يفو « ةيتفلا ةيوقلا اهتأشنو « اهتوق نابإ يف ةيسابعلا ةلودلاو - 5
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 ًالتق مهوعبتتو « نييومألاب يسابعلا دابطضالا لزن امدنع هنأ كلذ
 ةنجلا يف هبجو هللا مرك ىلع لآل ةبسنلاب مهديأ تمدق ام ءازج « ًاديرشتو
 . ميجبنم لثم ىلع اوراس نويسايعلا ناك ناو

 ةيواعم نب نمحر لادبع رف « روصنملا رفعج يبأ رصع يفو « تقولا اذه يف

 اوعنتقا دق ؛« اهب نيذلا برعلا نكي مو سلدنألا ىلا كلملادبع نب ماشه نبا

 ةعاطلاب نمحرلا دمعل اونادق « ةئيدملاو ماشلاو قارعلا يف ليدبتلاو رييغتلاب

 وبأ هاممو « لخادلانمحر لا دسب خيراتلا يف يمسو « مهيلع امكاح هوضتراو

 . شيرق رقص هب ًاباجعإو هتمح ًاريدقت روصنتملا رفعج

 تحت اهعمجو رومألا طبضو اهيلع ىلوتساف سلدنألا يف شيرق رقص رهظ

 .٠ دحاو ناطملس

 يداولا كلذ يف هذه ةيناورملا ةلودلاب ةسلدنألا ةراضحلا تنرتقاو

 لينأ تناك سلدنألاب ةيمأ ينب ةلود نإ مزح نبا لاق دقل ىتح « بيصخلا

 ةدايز ال ام رصنلاو زعلا نم تغلب دقو « ودعلا يف اهاكنأو « مالسإلا لود

 مهسفنأ نوعدي سلدنألاب نوناورملا نوبومألا كولملا نككي مو . ''' هيلع

 ال ىتح ةفالخلا اوعدي مو « ًاكولم اوناك لب نينمؤملا ءارمأ وأ ءافلخلا مسا

 اوديري ملف « قرالا قتفنا دق نكي مو « ناتفيلخ نيماسا ةعامج نيب نوكن

 . قارتفالل نيعدتملا اونوكي نأ

 مث © سرفلا مهنم ءافلخلاب ديتساو « ةيسايعلا ةقالخلا رمأ فعض نككلو

 شورطألا رصانلا مهيلع ةرمالا وأ ةمامالاب جرخو مهتنأش فعضو كارتألا
 يذلا يدبملا يدي ىلع ةيمطافلا ةلودلا تأشن مث « ثلاثلا نرقلا يف يداحلاو

 . صعق ىلإ هدذعب نم هدافدحأ لقتنا

 الأ ص م جب بطلا حفذ )١(
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 « يرجحللا خيراتلا نم ةعبارلا ةئاملا علطم يف رصانلا نمحرلا دبع اذه ىأر
 كلذ راص مث « نينمؤملا ريمأ بقلب هسفن بقلو < هسفنل ةفالخلا ىعدا ذئدنعف

 . بيصخلا ملقإلا كلذ يف ةيمأ ينب كولم نم هدعب ءاج نمل ًامسا

 يف ةورذلا يمالسإلا ملقإلا كلذ غلب اذه رصانلا نمحرلا دبع دبع يفو
 دالبلا يف هناطلس دتماو « مهمهرأو ةجنرفلا فاخأو « ةعفرلاو ددؤسلاو زملا

 ىلع راس دق هنإف « اهاوز الإ ءامسلا ديك يف سمشلا عافترا دعب ام نكلو

 . سلدنآلا فعضت مف « هتسايسو هجاهنم ىلع محلا هنبا هدعب نم رمألا

 وحن ةفيلخو اكلم شاع هابأءنأ ذإ « هببأك ًاليوط هكلم مدي م نكلو

 . طقف ةنس ةرشع تس ةفيلخ شاع دقف محلا امأ © ةنس نيسمخ

 محلا لك يف نأشلاك مالغ ىلوت ذإ فعض كلذ دعب محلا ىرتعا دقلو

 . ءايوقألا هالوتي انك ءافعضلا هالوتي دق ذإ « يئارولا

 . سلدنألا خيرات ةسارد يف هعضوم ىلإ اذه كرتنلو

 ةيمالسالاةدحولا قرفت أدتبا فيك هانقس يذلا قابسلا كلذب دوصقملا نإو
 . هراهدزاو يمابعلا رصعلا ةوتف رصع يفو ةرشابم يومألا رصعلا دعب

 « هتلود ءازحأ طقاستت تناكو يمابعلا ةفيلخلا كلذ دعب فعض دقلو

 نأو « نيماسملا ةملك قرفت نآلا هنم يناعن يذلا قارتفالا ىلإ رمألا ل1 ىتح

 هيناعي امب مهنم ملقا لك رعشي ال لقألا ىلع وأ ضعب ىلع ابرح مهضعب نوكي
 ينلاو « هبف رمألا همه. ال نم رظن هيلا رظني نككلو رعشي وأ رخآلا ملقإلا
 . « مهنم سيلف نيماسملا رومأب متم ال نم » لوقي ٍرَثِلِ

 : ةيديشخألا مث ةينولوطلا ةلودلا
 نب دمحأف « نيسابعلا ةلود نع لالقتسالا ضعب ملاقالا تذخأ ٠
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 يدانثي ةسسابعلا ةلورلل ًاعضاخ ناكو « هدالوأ هدعب نمو رصم ىللوت نولوط

 دمحأ لوألا ةلودلا سسؤٌؤمو 2 كلذك ةيديشخالا ءاح مل ةشارو هتلود تناكو

 نم تاكو ديشرلا نينومأملا ىلا .يدهأ « ايكرت اكولمم هوبا ناك « نولوط نب
 لبق نم رصم مح ىلوت دقو ؟. ةنس دمحأ هل دلوو ءافكالا كارتالا دونجلا

 .ةيجراخلالامعألاو ةلودلا ةرادا ىلوتف 804 ةنس ةسابعلا ةلودلا يف نيرطيسملا

 تناكو . ةفيلخلل لل ءاعدلا دعب بم هل يعدو 2< 64 ةئس دمحأ بم لقتسا دقو

 . يديشخألا روفاك اهذخأ ىتح « هدعب نمل ةشارو

 .ةيمطافلا ةلودلا اهتصنتقا قح«بارطضالاضءب برطضا دق رمألا ناكو

 . مسالا الإ ةفالخلا نم اهل نككي مل يتلا ةيسابعلا تأوانو

 : ةيسابعلا ةلودلا يف لاحلا

 .اهبارطضا واه راما لماوعاهسفن يف لمحت يهو« ةيسابعلاةلودلا تدجو ١- + مل

 موقت يتلا يه تناك ةيسرافلا ةوعدلاف« يمرافلا دييأتلا ىلع تماق دقل

 ةيولع نم تلوح مث « ةيولع ةوعدلا تأدتبا دقو . ةلودلا كلتل ةياعدلاب

 . ةيسابع ىلإ

 اوناك نويولعلاف « اعم نيس رافلاو نييولعلاب ةطوبرم كلذ بملسي تناكف

 اوذختا نيذلا ةطمارقلاو مهملع جورخلا نع نوني الو « مهنع نوتكسي ال

 . اذكهو « رخآلا دعب تقولا مبعجضم اوضقأ ًاربظم ةيولعلا

 ناك « روصنملل مث حافسلل هاطعأو « نيبومالا نم كلملا عزتنا يذلا يناسارخلا

 ءاجو « هاشعتي نأ لبق هادغتف < هلتقب رداب ىتح رفعج وبأ هاشخم نم ىشخأ

 يدبملا هاقلتف « ةقدنزلا رن ىلوتو « يدبملا كح ىلع راثف يناسارخلا عنقم ا
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 . هتوق ىلع ىضقو همزه ىثح هبراح
 رصتناو يناسارخلا عنقملا اهثيي ناك يتلا ةقدنزلا نوبراحي هيلا ةلزتعملا عفدو

 . هلصأتسي مل ءادلا لصأ يقب نكلو « نينادبملا يف

 فشتكا مث ىفلز ةكماربلا هبلا برقتف « ديشرلا دبع كلذ دعب نم ءاجو
 نأدعب نكلو <« مهبككن كلذ هل فشكت امو * برعلل ال سرافل نولمعي مهنأ

 . ةيبرعلا ىلع ةميوعشلا اورصن

 تعقو « لوالا نم ”نّسأ يناثلا ناك دقو « نومأملا مث نيمآلا ىلا دهع املو
 ةعزن اذ ناك دقو نيمألا برملا ديأ ذإ “< سرفلاو برعلا نيب ةرفاس ةكرعملا
 نيمألا لتقمب رمألا ىبتناو اعزانت امدنع « نومأملا سرفلا ديأو « ةيبرع
 . نيمألا نع ءوسلا ةلاق ةعاشاو « يبرعلا شيجلا ةعزهو

 ذفتا دقو «© ىوقي ىلبرعلا ريغو 2« فعضي ىبرعلا رصنعلا ناك اذكهو

 ةيسراف اهتقمقح يف هتلود تناكو داوقلاو ءارزولاو باححلا سرفلا نم نومأملا

 . يبرع يز يف تناك ناو

 اذكهو « يرتلا رصنعلا يسرافلا رصنعلا ىلإ فاضأف « مصتعملا ءاج مث

 . مكحلا ىلع ةرطبسلا ىلع ةيبرعلا ريغ رصانعلا تلاوت

 «سانجالا لكل دلاخ ماع نيدمالسالاو اذه يف يذلا امو لئاق لوقي دقو

 مهف « ايكرت وأ ايسراف بلغتملا وأ ايبرع بلغتملا ناك اذاف « لايجألا .لكلو
 . مهنيب ىوس مالسإلا نآل « ءاوس ىلع

 كلذ«هنع ديعب هنأ نيبتي هصحف دنع نكلو قحلا هرهاظ مالكلا كلذ ناو
 يومألا حلا ىلع انذخأ انا كف « ةبلاغملا ىملا ماظن ىلع هذخأن يذلا نأ
 ولو ةبلاغملاو بصعتلا هريغو يسرافلا بلغتلا ىلع ذخأت اناف « ىبرعلا بصعتلا

 .مالسإلا قئاقح عم قفتملا ريخلا ناكل مجاعالاو برعلا نيب ةنواعم رمآلا ناك

 نروكت الو « يئابكلا جزملا هبشي اجزم يضتقت ةيمالسإلا ةدحولا نإ
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 ءازجأ رصانعي ةصاخلا ةيئزجلا صاوخلا لك يفتخت نأ بجوي جزملا نإو (طلخ

 جيزملا تافص وه زرابلانوككي لب رصنع ىلع رصنع بلغتي ال ثيح 2« بكرملا
 ةدحولا يقو 2« ةماع ةيعاّتجالا تادحولا يف رمآلا كلذكو هدحو

 . ةصاخ ةيمالسالا

 : ةيناماسلا

 تناك < برغملا يفف ؛ مكحلا نم يفتخي ةيساعلا ةلودلا لك ذخأ - 8
 ةيمطافلا ةلودلا اوؤشنأ نيذلا هدالوأو يمطافلا يدبملا ةلود مث ةسرادألا ةلود

3 

 ناكو ٠ مهريغو ©« سراف دالوأ نم نوريثك محلا عزانتي ناك قرشلا يفو

 ةنس ةئامو نيعبس نم رثكأ هوثراوتو ناسارخ كلمب اودمتسا نيذلا < مهنم

 مو « ذيفنتلا يف ةفيلخلل ناطلس لك ىلع اوضق دقو « ًايثارو مهبف كلملا ناكو

 . مسالا الإ ةفالخلا نم هل قي

 : مالسإلل رصعلا اذه يف لوألا خرؤملا يرضخلا موحرملا انذاتسا لوقيو

 يهف زمره ىرسك بحاص روج مارهب ىلا ةيناماسلا ةرسالا هذه بسنت

 دالوأةرسالا كلتنم نومأملا دبع يف ناك « ةسسرافلا ةمألايف دجملا ةقيرع ةرسأ

 مهيرقف تاتويبلا ضعبل ةمرحلا قوقح ىعرب نومأمللا ناكو ناماس نب دسأ

 ريمأ ةبج نم اهنولي مهنيي ةمسقم ربنلا ءارو ام دالب تناكو « ممرادقأ نم عفرو
 ىبحيو « هناغ'رفت يف دسأ نب دمحأو دنقرعس يف دسأ نب حون ناكف « ناسارخ

 دسأ نب دمحأ ناكو«ةاره يف دسأ نب سايلاو « ةنسورشأو «ساشلا يف دسأ نب

 املو « هياحصأ نم دحأ الو « ةوشر ذخأي ال « ةريسلا يضر « سفنلا فيفع
 .'...اهب ًالماع يقبف اهءارو امو دنقرمسلامعأ ىلع ًارصن هنيا فلختسا يفوت

 )١( ةيمالسإلا ممألا خيرات تارضاحم ٠ ص ةيسابعلا ةلودلا ٠٠١ «
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 ءابمده لماوع اهسفن يف لمحت تناك ةساسعلا ةلودلا نا ئررق امك اذكهو

 اوثراوت ناماس دالوأ نإف ٠ ةعماجلا ةسصالسإلا ةدحولا نع سانلا قيرفتو

 . ةسايعلا ةلودلا لخاد ةلود اوراصو « كللا

 ةفيلخ اولتقي نأو « ءافلخلا فعضتسي نأ ةساسسلا هذهل ةمعيبطلا ةحستنلاو

 طقاست مهذوفن طقاستيو « كلم دعب ًافبعض اكلم ىرحالاب وأ 2 ةفملخ دعب

 . مهولو نم دئاوم ىلع بايذلا

 ةدحولا قرفت وهو كلذل ةسمتحلا ةدسشنلا ىرضخلا انذاتسأ ركذ دقلو

 اهم ءاهرمأل ةعماج نوكت نأ ىجرب ناك يتلا ةلودلا ءازجأ عطقتو ةسالسإلا

 . اهكولم ناطلس ناك قدرط يأ نمو *« ابكح عون نكي

 « ًالعف ةيسابعلا ةلودلا لظ ابنع صلقت ةيقرشلا دالملا نأ مهفي مدقت امم

 . امسا اهبضعبي مه ىعدي ناك نإو

 تناكو « ناسارخو ناتسحسو نامركو سرافب ةيرافصلا ةلودلا تناكف

 ةيديزلا ةلودلا ناجرجو ناتسربطب ناكو.ربنلا ءارو ام دالسب ةيناماسلا ةلودلا

 . ةعاطب سابعلا ينبل نونيدي الو ةفالخلاب مهسفنأل نوعدي ءالؤهو

 «رصمو ةقرب سابعلا ينب نم تعطتقا ةديدج ةوق تثدح دقف برغلاب امأ

 هدالوأو نولوط نيا فلخ هنإو « "7 نولوط نب دمحأ ةلود يهو ايروسو
 « برغملا نم اوؤاج دقو « نيسطافلا ةلود مهدعب نم فلخو « نويدشخألا

 مهنيب ىررثغأ لب « ةعاطب مه اونيدي لو نييسابعلا كلم اورواس ءالؤهو

 . ءاضغملاو ةوادعلاب

 : هيوب ونب
 يرادالاو لمعلا مهدوفن راصو « سايعلا ينب ناطلس صضيقنا دقو 1١١٠٠

 نم جرخ دقق ةلودلا ةيقب امأو قارعلا نم اهوح امو دادغب ىلع ًاروصقم

 اصيح



 هذهب اولقتسا نيذلا ةالولاو نيطالسلل ةيقيقحلا ةيالولا تراصو « مهيديأ نم

 دادغب ةرادإ يف ناطلس نم مهل يقب ام اولازأو < هبوب ونب ءاج ىتح
 مهرومأ نم نوكلمي ال اوراصو يمسالا ناطلسلا الإ مهل قبي مو  قارعلاو

 . هيوب ينب يديأ ىلع كلذو « اهرثكأ ةيصخشلا

 نيذلا ماكحلا نيب رمألا هيف برطضا تقو يف ةرسألا هذه تربظ دقو
 همف محلا راصو « ساسلا ىب ةلود نم قرسملا دالب يف ذوفنلا اوملتسا

 . بلغ نم

 بهذ نم ًاريرس هل لعج هنأ تح « نايغفطلاو فرتلا مهضعب باصأ دقلو
 . هداوق رباك أ هيلع سلج ناك ةضف نم.ًاريرسو هيلع سلجي ناك

 يهذلا هرب رس ىلع سلج اذإ ناكف «“ هلثاع امو يسرافلا كلملا ةراش ذختاو

 . ابوهرم سانلل هوروصينل وأ ةبهر هنع نيدبعي ًافص « ًافص دنا فقي

 « ةبتر قوف ةبتر « بتر مهلعج نيذلا باجحلا الإ دحأ هيلا لصي ال

 وهو « ةيغاط رامج لك هذختي يذلا ليسسلا هتعاط ىلع سانلا لحل ذغتاو

 هتمواقم يف دحأ ركفي ال كلذبو « ديدشلا فوخلا امهدحأ نيرمأ نم نوككم

 لوقي هلاح ناسل ناكو « قتا هل لوقي نأ وأ « هدقن وأ همول وأ هتبباجم وأ

 .« هقنع تعطق هللا ىتا ىل لاق نم »

 هلذب ناكو « ةلودلا لام نم ناك نإو « ءاطعلاو لذبلا : يناثلا رصنعلاو

 . ءاسعلا ةعاطلا رهاظم هل نومدقيو هناطلس يف هنواعي نمل

 < فيسلا دح ناطلسلا مهنم ذخأو « هقيرط لثم اوكلسو « هتلك اش ىلع
 ىلا ىربككا ةيمالسالا ةلودلا لخاد يف تابلاغمل ةروص ناك هنم ناك امو

 . لود نم تائيزج وأ « ًالودو « اقرف مهتمسقو « نيداسملا ةدحو تقرف

 نارا



 « دمحأو نسحلاو يلع مهو هبوب ينب دالوأ ةيغاطلا اذه ةرصن ىلإ مضنا

 يف لوقيو ةوقلاو بلغلا يذ « ديدشلا نكرلا ىلإ نوؤحلي اًئاد نوعماطلاو

 . يرضخلا نذاتسأ مهنأش

 يلع مو .. ميدلا نابعأ نم رفن ةثالث هيلع مدق جيوادرم مدق رقتسا املو»

 ةمب.وملا ةرسآلا اوسسأ نيذلا مه ةثالثلا ءالؤهو .. هيوب دالوأ دمحأو نسحلاو

 يهو ةيمالسالا دالبلا نم اهب طبحي امو « قارعلا دالب ةيصان تكلتما ىلا

 . « ةيسابعلا ةفالخلا راودأ نم يناثلا رودلا نوكت يتلا
 رصعلا وهو .ءافلخلا ةوق رود < مظعلا خرؤملا اهملا ريشي يتلا راودالاو

 مكحتو « مسا ةفالخلا ءاقب يناثلا رودلاو « راهدزالا رصع « لوالا يسابعلا

 ناطلسلاو ذوفنلا نم عون ءاقب عم ٠ كارتالاو © نييسرافلا نم نييسابعلا يلاوم

 وبف « ريخالا وهو ثلاثلا رودلا امأ « انامحأ ةيلوتلاو لزعلا يف كلذ ربظيو

 . ًائيش هيف ةفيلخلل اوقبي مو هبوب ونب هيف ناطلسلاو كلا ذخأ يذلا

 فورعم بسن مهل نكي م « ناطلسلا مهيلا لوؤي نأ لبق « هيوب ونبو

 ٠ كلملا روج مارهب ىلإ يبتني بسنو خيرات مهل بتك لآ نأ دعب نكلو
 نرأ دعي مهاطلس هي ءاج بستلا اذه نأ حجرب ينوريبلا ناحيرلا ابأ نكلو

 « يباصلا لاله نب قاحسا وبأ وه هنرد يذلاو « ةوقو ناطلس مهل راص

 ةباتكل فكتعا دقو « يباصلا هاربا ىلع لخد ءابدألا ضعب نأ هنع رثأ دقو

 .«ابقفلأ ب يذاك أو اهقمنأ لمطابأ» هل لاقف بتكت اذام هلأسف ةلودلا كلت خي رأت

 قح جيوادرم ةيغاطلا بلق ىلإ لصي نأ مربكأ هيوب نب ىلع عاطتسا

 يلع عاطتسا دقو . قيئاوملاو دوبعلا كلذب هل بتك و « جركلا ىلع املاو هنيع

 « هنع لصف نأ دعب .« ةفيخ هنم سجوأ يذلا هالو نمل ال © هسفنل لمعي نأ

 توب اهنيب رمألا ىبتناو « هيلع بلأتف « جيوادرم نب ىلع كلذب سحأو

 نم هموق رثؤي ناكو « اظيلغ اظف ناك ذا كرتلا نم هدونج هلتق جيوادرم

 . هيلع اوراثف كرتلا ىلع ميدلا

 ناطلس تحت ناك ام هدي يف ناكف «هيوب نب ىلعل نيسفانملا لك رمأ ىبتناو

 اجو



 . يوق دنج هعمو « لبجلا دالب ىلإ نسحلا هاخأ ريسو < ضرألا نم جيوادرم
 طساو ىلإ راس مث « هيلع ىلوتساف « زاوهالا ىلإ هريسو دمحأ هاخأ نيعو

 . اهملا هوعدف دادغب داوقب لاصتالا عاطتساو

 ةفملخلاو« ”مغ ةنس ىلوالا ىدامح نع ١ يف يوقلا رفاظلا لوخد ابلخدف

 ىدانيو ةفيلخلا هنأ ىلع يفتكملاب ىدانب نأ ىلع دمحأ عيابق <« يفتكملا وه

 . ناطلسلا هنأ ىلع هبوب نب دمحأب

 فرش لب © ناطلسلا بقل نم دمحأ ىلع هعلخ اب فتك مل ةفيلخلا نإو

 ةلودلا داع بقلب ربكألا ماخأ ايلع بقلق « ةمخفلا باقلألاب هيوب ينب لك

 نكر بقلب لبجلاو يرلا بحاص نسحلا بقلو <« سراف دالب بحاص وهو

 . ةلودلا زعم بقلب قارعلا بحاص دمحأ بقلو ةلودلا

 ةيسابعلا ةفالخال يناثلا رودلا خيرات وه اذهو » يرضخلا ةذاتسا لوقيو
 ًاسيئر مهنم ةفيلخلا ةروريصو « مهيديأ نم يقبقحلا ناطلسلا طوقس خيرات وهو

 « هتاجارخاو <« هتاعاطقا ريدي بتاك هل امتاو « ريزو الو هل رمأ ال « اننيد

 . 3" « ءاشي نم هسفنل رزوتسي ةلودلا زعمل ةرازولا تراصو

 . ءاهقفلا ريبعت دح ىلع ًامكح

 «مهتدحو تقرفت لي « مبعمحت ةينيد وأ ةيسايس ةعماج نيماسملل نكي مو

 ةماكلا كرتن نأ انيلع قحلا نمو ؛ هتاذب امناق ائيش دوجولا يف اودوعي مو

 :هنع هللا يضر لوقي ذا يرضخلا رصعلا اذه يف مالسالا يخرؤم خش ةذاتسأل

 مهنم رمألاب مئاقلاو < ةيمأ ينل سلدنالا دالبب تقولا كلذ يف ناطلسلا ناك »
 امىلإ دادغب ةفالخ تلصو انمح نيئمؤملا ريمأب بقل دقو < رصانلا نمحر لادمع

 . دادغبي مهليس لاس نيذلا ةملايدلاو كارتآلا مامأ فعضلا نم هملا تلصو

 )١( ص شماهب روكذملا باتكلا ٠٠ "ال8 ص -؟ 0
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 « ةيبلغألا ضاقتا ىلع مهتلود تسسأت نيذلا نييديبعلل ةيقيرفا دالبو
 ناكو «مهئافلخ يناث وهو « روصنم نب:لدعام“ا مهنم رمألاب مئاقلاو ةسرادالاو

 . نينمؤملا ريمأب بقلي
 . يمابعلا ةفنلخلا مماب نوبط# اوناكو نويدشخالا ماشلاو رصمبو

 مماب بطخيو ينابيشلا نادمح نب هللادبع نب ىلع ةلودلا فيس روغثلاو بلحيو

 يف تناك يتلا ماسقألا هنع ىلاعتو كرابت هللا يضر ىصحي مث « يسابعلا ةفيلخلا

 هلوق متخم مئثاهبابسا تعطقتو ةدحولا تأزحجت كلذبو < يرجهلا عيارلا نرقلا

 : هلوقب

 « ةيمالسالا ةعقرلا يف ةمكولم رسأل تناك ىتلا ىربكلا ىوقلا يه هذه
 رصعألا اكساتم ناك نأ دعب ًاييرغ اقرفت عساولا كلما اذه قرفت دقف

 قبي مل يبرعلا رصنعلا نأ رظنلا قحتسي اممو « هتاتش عمجت ىربك ةرضاح «اهلك

 ينادحلا ةلودلا فيس هيخأو ةلودلا رصانل ناك ام الإ كلملا نم ءيش هل

 دالبلانم هناملي امف ناطلسلاو ذوفنلا ناك دقف اذه عمو ©« ىبرع رصنع نم اهناف

 « اهقوف هيوب ينب رما ناك لب ٠ يسايس لالقتسا امل نكي مو كارتالا داوقلل
 . '' يسابعلا ةفيلخلا ركذ دعب ةبطلا يف ةلودلا زعم مسا ناركذي اناكو

 نم اوماقو « هبوب ينب اوثرو مهنأل ةماكيب قوحجلس لآركذن 05

 ةوق الو هللوح ال ةفيلخلا ناك فيك روصي دادغب ىلع مهءالبتسا نآلو « مدعب

 عبطتسي ال راص ةفيلخلا ناو «دالبلا ذاقنال ماعد داسفلا محتسا امدنع هنأ ذإ
 ظفاحي ةعيدوك ماكحلا ضعب دنع عدوي ناك هنا ىتح « هسفن ىلع ةظفاحلا

 قح «اهيف اومواقو « ةيبيلصلا تاكرحلا اورصاع قوجلس لآ نآلو « اهيلع
 . يبوبالا فسوي نيدلا حالص مهنم ةيارلا ذخأ

 "ه



 اوسجوأ دقو «اهب كرتلا كلم مح تحت اوناك ناتسكرت نم قوجلس لآو

 « مالسالا يف اولخد دق اونوككي مو ٠ مالسالا ضرأ ىلإ اورجاهف ةفنخ هنم

 . ةيمالسالا ةديقعلا ىلإ ةيلهاجلا هدئاقع نم اوجرخو هبف اولخدف

 « اوفلتخا كئلوأ نأ ذإ « ةيناماسلا كولم ضعبي مهلابح اوطير دقو

 نولمعي قوحلس دالوأ ذخأو هناعأف « ةرسالا سأر قوحلسب مهضعب ناعتساف

 . مهب نيعتسد نم نونواعي ًاءاد رطخلل نيضرعتم ةيمالسإلا دالبلا يف

 كيل رفطقوجاس دافحأ رهظأ ناكو « نوطلستيو نومكحيدالملايف اوقرفتو
 « ناسارخو « مزراوخ يهو « ةريبك ةيمالسإ ضرأ ىلع ءاليتسالا هل مت دقو
 .٠ ةبقارعلا دالتلا ىلا هدوند تامدقم تالصوو يرلا دالبو

 دق هيوب لآ نأل « دادغب ف تءاس دق لاوحألا تناك تقولا اذه يفو
 دادغي اوظفحي ىرأ مهنكمي لف مهتبيه بولقلا نم تلازو « مهتمك تقرفت
 هده نم ريغد ام لومقل دالملا اودعأف 2 اهصوصل نم الو « ءىراط ودع نم ال

 « ماشلاو رصمب نييمطافلا راني نم ضعب ءاج ءانثالا هذه يف هناو '١' لاحلا

 رمأ لوتملا يمطافلل وعدي نأ اذه لواحو « قارعلا مهناطلس مخات نيذلاو

 . دادغي رياتم ىلع ةفالخلاب رصم

 ًاثيغتسم قوجلسلا كبلرغط ناطلسلا ىلا بتكف؛كلذي يسابعلا ةفيلخلا مع

 هل نولذيي ءاسؤرلاو دارفالا نم دادغب نم هبتاكو 4 هتينمأ هذه تناك دقو

 ءابطخلا رمأف ةفيلخلا مدقتو ةعاطلا ةفيلخلل ربظأو دادغب ىلا كبل رفط ءاج

 هيوب يب نيطالس رخآ ىلع ضبق ناطلسلا هل راص ذاو « 44م ةنس مرحلا

 )١( غ1 ص روكذملا باتكلا .



 . ةقجالسلا مهلحم لحو « مهتلود تبننا كلذبو

 « هتمومع ينب ضعب « كبلرغط دض اهيف كرتشا بورحو نتف تماق دقو
 هنكلو«برعلا ضعب كبلرغط دض كرتشاو ةريزجلاو لصوملاب بورحلا تناكو
 . ءيث رمالا نم هل سيل يذلا ةفيلخلا كلذب يضرو « هيئوانم لك ىلع بلغت
 . تاراشلاو ملخلا هيلع ملخ دقو

 مهضعبةقجالسلا نيبو ؛برعلا ضعبو ةقحالسلا نيب عازن يف رمألا رمتساو
 ضعي نيب ةكرعملا ءانثا يف هنا تح « هل رمأ ال ةفيلخلاو « ًانامحأ ضعب عم
 نيسطافلا ةفلخل اوعدو «دادغب كيلرغطل نوئوانملا لخد « ةقجالسلاو برعلا

 ةوقلا سيئر ماسمذ يف نوكي نأ ىلع هرصق نع جرخ دق يسابعلا ةفيلخلاو
 كلذ يف يرضخ ا موحرملا انداتسا لاق دقلو لبقعلا ناردب نب شيرق ةيبرعلا

 هللا لوسر مامذو ىلاعت هللا مامذب ( ناردب نب شيرق نم يأ ) هنم مذتساو
 شيرق عزنو ©« كلذ هاطعأف <« برعلا مامذو « مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 هديبو « ةدربلاو داوسلا هيلعو هركسعم ىلا هلمح مث ةفيلخلا اهاطعأف هتوسدلق

 . ةميخ يف هلزنأو « ءاوللا هسأر ىلعو « فيسلا

 ءاوهالا اهتقزم دقو <« ىرحمهلا سداسلا نرقلا لوأ ىلا ةلودلا لاح هذه
 « رخآلا لزاني دالبلا مكي نأ ديرب كلم لكف ةيلغتملا تاباصعلا اهتمكحو
 الإ هم الو <« هيشنو هراقع الإ كلع ال راص ىتح « هدي تقاض دق ةفيلخلاو

 . ردب نيناقربزلا يف ةئيطحلا لوق هيلع قبطني راصو « ةعدلاكلتهل ىقبت نأ

 يساكلا معاطلاتنأ كناف دعقاو ابهتيغبل لعحرت ال مراكملا عد

 هتبغر قيقحتو « هتعتم دنع هبرس يف ًانمآ نوكي نأب ةفيلخلا ىفتكا
 ©« لحج الو ةقان اهيف هل نكي مل « هلوح برح تناك اذا قح هرمأ ناهو
 . يرارذلاو ءاسنلا لقنت اك « برحلا ةممخ ىلا هنولقني اوناكو

 اوقزمي نأ ابيرغ نكي مف « نيماسلل تناك يتلا ىربكلا ةفالخلا رمأ اذه

 ؟ا/



 ققحتينأو « نييصتفملا فدهو * نيمستقملا بهن ةفيلخلا نوككي ناو قزمم لك
 اهتعصق ىلعةلك آلا يعادتممألا يلع ىعادت نأ كشري»: ٍوَِلَع يبلا هلاق ام مهيف
 ءاثغ نككلو « ريثك مولا متنأ لب : لاق * هللا لوسر اب نحن ةلق نمو اولاق

 مكقيذبلو 2« مكنم ةيباملا كودع بولق نم هللا نعزنبلو « لبسلا ءاثغك

 . « توملا ةيهارك و اءندلا بح لاق لوسر اب نهولا امو اولاق * نهولا

 : نييبيلصلا ةراغ

 ربادتلا كلذ ىلع ىرشملا يف نوماسملاو « سماخلا نرقلا ىهتنا ١١

 يذلا وه باغلا نوناقو « مهطيري طبار الو « ميهعمج عماج الو « عزانتلاو

 بولغملاو «مهبلغ نمم ماقتنالا ىلإ ردابي ىتح بلاغل رمآلا رقتسي الو  مبكحي
 لوكأم بعشلاو كلذ ىلع لاحلا ترمتسا اذكهو ضاضقنالل ةصرفلا نيحتب

 تناك « لاح لك يف ةعئاض ةمآلا حااصمو ٠ ءاوس ىلع بولغملاو بلاغلا نم

 مهلس رو“ عئاضلا ببنلا كلذ نم ةضبق اوضبقي نأل نييدبلصلل ةيرغم لاحلا هذه
 ءافخ هيف نكي لو هرهاظ عم مهرمأ يفخ يف مهل ح فرعتو نيماسملا ىلإ ءيت

 . فرعت ىلإ جاتحي

 ضرألاىلإ موعديو « قرشلا ىلع ابروأ كولم ضرحي بهارلا سرطب ذخأ
 اهو « هتأشن ضرأو ؛ حبسملا دلومو ةيحدسملا مساب ةرم مهوعدي « ةسدقملا

 مدقتو « اًالسعو انبل ضيفت اهنآل « ةداملا مساب ةرمو هسئانك اهبو « هتأشن
 . ةمظنملا شويجلل قيرطلا حتفف « امظنم نكي مل نإو « عمجي وه

 ًاداسف اهمف اوثاعو ةسدقملا ضرألا ىلع تلوتساو <« شومجلا كلت تعفدناف
 .مالسإلا يف نأشلا يملظع نيلجرا لضفلا انه ركذن نأ بحنو « ًاعيرذ ًالتقو

 شيج نم فوفصلا عمج هناف « قوجاسلا يكنز نيدلا رون دوم - امهدحأ

 قاعف ًاربش ًاربش ضرألا مبعزانيو « نييبيلصلا مواقي ذخأو « مزبنملا نيماسملا
 اونظ رمألا لوأ يفو ةيمالسإلا داللا يف اولفلغتي نأ نم مهعنمو « مهمدقت



 ضرالاوسدقملا تيب مهنم درتسب نأ دارأ لب « كلد ددع فقي م هنكلو

 داوق نم ًادئاق ناك يذلا يبويألا نيدلا حالص فسوب وه - يناثلا لجرلاو
 ىفق هنأ اههلوأ : نيلمع لمع دقو « هدعب نم الماك ءبعلا لمح مث « نيدلا رون
 نألو دبيأت لماع ال ليدْدحَت لماع اهآر هنأل رصم يف ةيمطافلا ةلودلا ىلع
 ةازغلا ةحنرفلا, نولصتد اوناكو « يمالسإلا شيجلا ىلع اوناك نيسمطافلا نم ًاقيرف

 .٠ نيمطافلاب ةلص ىلع اوناك ميلعلو 0 ءارو نم

 دالبلا نم اهرثكأو ةيمالسالا دالبلا نم عوج لا عمج هنأ - يناثلا لمعلا

 « مهسجر نم امهربطو « ةسدقملا ضرألا نم نييبيلصلا جرخأو ٠ ةيبرعلا
 ىلع رصتقي الو ةسمالسالا داليلا ناكس نم ىراصنلا لمشت ناك يدلا مهماظو

 . نيماسملا

 تاراغ تناك اهنكلو « ةسلصلا بورحلا كلذ دعي نم ترمتسا دقو

 ةريخألا ممربقم ةروصمملا ةئيدم تناك ىتح مه راصتنا اهمف نكي و ميانت

 . كيلاملا ةلود دبع يف

 : رتتلا

 ةسدقملا ضرألا نم اوجرخأو « نيسيلصلا تاليو تفخ ناامو وع

 مل ثاإو لإ نورطيسي الو نونلغي ال « ًالاحس كلذ دعب نم ب رخلا تراصو

 يفاوليأ دقو « ربصلاب نوماسملا اهاقلتي نكل و« تاراغلا مهنم ىلاوتتو ؛ اورهقي

 . اسحب ءالب كلذ

 مثو*“ رمأو ىهدأ م نعم قرسللا ءىحوف ىح « كلد ناك نا امو

 .اهومطحف ةأزجملا ةسالسإلا كلاملا ىلع ًاضاضقنا اوضقنا دقف «رتثلا وأ لوفملا

 دحأ هاش مزراوخل نيبلاغملا ضعب نإ ليقف اهسس يف ةاورلا فلتخا دقلو

 « مهب لوغشم وهو ة“رغ ىلع هذخأو مهب هلغشل “ هيلع مهضرح نيماسملا كولم

 ١" ةيمالسالاةدحولا )١4(



 يذلا عمطلا هنكلو « سم كلم ىلع نيماسم ريغ اموق نيعب نأ ابيرغ ناكو
 . كلذ اهنم نوككيف عمتجت ةلوجرلاو نيدلاو قلخلا فعضو < مصيو يمعي

 ًاقافتا هاش مزراوخ عم دقع ينثولا رتتلا كلم زيكنج نأ ببسلا نإ ليقو
 هاش مزراوخ عابتا لتقف رجاتملا مهعمو ةئاعبرا السر هاضتقع لسرا « ًايراحت
 . هلتقف هدبعب ه هركذي نم لسرأف < مهعم ام اوذخأو راحتلا

 يتلا ةيمالسإلا دالبلا يف عمطلا نكلو « ًارهاظ ببسلا ناك كلذ لعلو
 ناك هنكلو يناثلا وأ لوألا ثعابلا وه ةورثلاو ءانلاو بصخلا دالب تناك
 . لاح لك ىلع ًاثعاب

 ىلإ تءاح قح « ةيمالسإلا .ضرألا يف ةيلوغملا ةيرتنلا شومجلا تياسنا

 دادغي دعب نم اوناكو ©« قشمد ىلإ اولصو قدح مهقيرط يف اوراسو « دادغب
 زطق مهبقل ىح « لاسرتسالاو داسفلا نم مهعنمي مو ؛ مالسإلا يف اولخد دق
 . رادقدتللا سربسب رهاظلا هدعب نمو

 دادغب يفو ةماع قرشلا يف هولعف ام وه ماقملا اذه يف انمي يذلا نإو
 اذه يف ةملكلا كرتنلو صخا لكشب نيماسملا ةفيلح ىمسملا يفو « ةصاخ
 : لاق لماكلا هباتك يف ريثألا نال

 اهراك « ًاماظعتسا ةثداحلا هذه ركذ نع ًاضرعم نينس ةدع تبقب دقل »
 نرأ هيلع لبسي يذلا نمت ؛ ىرخا رخؤاوآلجر مدقأ اذنأهو « اهركذل
 م يمأ تيل ايف « كلذ هيلع نوبي يذلا نمو « نيماسملاو مالسالا يعن بتكي
 نم ةعامج ينثح ينا الإ « ًايسنم ايسن تنكو اذه لبق تم ينتمل ايو « يندلت
 . .امفن يدحي ال كلذ نأ تيأر مث « فقوتم انأو « اهريطست ىلع ءاقدصالا
 يتلا ىربكلا ةببصملاو « ىمظعلا ةثداحلا ركذ نمضتي لصفلا اذه لوقنف
 لاق ولف نيماسلا تصخو قئالخلا تمع « !ابلثم نع يلايللاو مايألا تمقع
 ءاقداصن اكل ابلثمب اولتبي مل نآلا ىلإ مدآ ىلاعت هللا قلخ ذنم ملاعلا نا : لئاق
 لثم نورب ال قلخلا لعلو « اهينادي امالو اهيراقي ام نمضتت ال خيراوتلا ناف
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 م ءالؤه؛«جوجأمو جوجأي الإ ايندلا ىنفتو ماعلا ضرقني نأ ىلإ « ةثداحلا هذه

 اولتقو « لماوحلاو لافطألاو لاجرلاو ءاسنلا اولتق لب « دحأ ىلع اوقيي

 هذه مظملا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو نوعجار هيلإ اناو هلل انإو ةنجألا

 حايرلاك دالبلا يف تراسو « اهررض معو « اهررش راطتسا يتلا ةثداحلا

 ناتسكرت دالب اودصقف نيصلا فارطأ نم اوجرخ اموق نا » حيرلا اهتريدتسا

 «© ناسارخ ىلإ مهنم ةفئاط ربعت مث « اهوكلمف ربنلا ءارو ام دالب ىلإ اهنمو

 ناذمهو يرلا ىلا اهنوزواجتي مث « ابو آلتقو ابيرختو اكلم ابنم نوغرفيف

 « ابلهأ رثكأ نولتقيو انوبرخضو < ناح.يرذأ دالب نودصقي مث قارعلا دح ىلإ

 مث ٠ هلثم عمسي مل ام اذه“ ةنس نم لقأ يف  ردانلا ديرشلا الا مهنم جنب مو
 « مهل فقو نم لك اولتقف 4 ًاددع كرتلا رثكأ نم مهو < قاحفق دالب اودصق

 ءالؤه ىلوتساو « مهدالب اوقرافو « لابجلا سوؤرو ضابغلا ىلا نوقابلا برهف

 ريغ ال مهريسم رادقم الا اوثبلي لو « نامز عرسأ يف اذه اولعف « اهيلع رتتلا

 نم . اهرواحي امو اهلامعأو ةنزغ ىلا ةفئاطلا هذه ريغ ىرخأ ةفئاط ىضمو

 « دْسَأو ءالؤه» لعف ام لثم اهبف اولعفف * نامركو ناتسحسو « دنهلا دالب

 كلم هنأ ىلع نوخرؤملا قفتا يذلا ردنكسالا ناف عامسالا ىرطي مل امم اذه

 لتقي ملو « نينس رسشع وحن يف اهكلم امنا « ةءرسلا هذه يف اهكلمي مل ايندلا

 ضرألانم ةرومعملا رثكأ اوكلم ءالؤهو « ةءاطلاب سانلا نم يضر امنا « ًادحأ

 مو ٠ ةئس وحن يف - ةريس ضرألا لهأ لدعأو ًآلهأو ةرامع هرثكأو هنسجأو

 مهلوصو بقرتيو مهعقوتي فئاخ وهو الا « اهوقرطي مل يتلا دالبلا نم دحأ تيب

 رقبلاو مانغألا مهعم مهناف « مهيتأي هدم ىلا نوجاتحي ال مهنا مث « هبلإ
 يتلا مهباود امأو « ريغ ال اهموحل نولك أي باودلا نم كلذ ريغو ليخلاو
 فرعت الو تابنلا قورع لكأتو « اهرفاو< ضرألا رفحت اهناف « اهنوبكري
 . جراخ نم ءيش ىلا نوجاتحي ال ًالزنم اولزن اذإ مهف « ريعشلا

 « النيش نومرحي الو ابعواط دنع سمشلل نودجسي مهناف مهتنايد امأو

 احاكننوفرعي الو « اهريغو ريزانخلاو بالكلا ىتح « باودلا عيمج نولكأي
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 . هوبأ فرعي ال دلولا ءاج اذاف <« لاجرلا نم دحاو ريغ اهستأي ةأرملا لب

 دعب اهقيزمت اومتأو ةبمالسالا رايدلا اولخد نيذلا رتتلا ءالؤه فصو اذه

 . اهلهأ اهقزم نأ

 : دادغب مهوخد

 ناكام ىلإ ريشن نأ دب ال لب « ماعلا فصولا اذهب يفتكن ال انناولا؛

 مهتوس تنوبرخم « لوقلا ضعيابسلع قيطني هئاق ابملع ءالبتسالا م فيك: دادقبب

 نب نيدلا دبؤم ناك كاذ نايإ ةفلخلا ريزو نأ كلذ نيرفاكلا يديأو مهديأب
 ناك مهلبق نم نيمييوبلاو ةقجالسلا نأ كلذ « ًاددشتم أيعيش ناكو « يمقلعلا
 « يسابعلا ةفيلخلا تاذ نومحي اوناك اي « ةعيشلا نومحي اوناك و « عبشت مهيف

 نم مهعذمت مل اهتاف ايعيش ةفيلخ اونيعي نأ نم مهتعنم دق مهتسايس تناك اذاو
 . ايعيش ًاريزو اونيعي نأ

 رتتلاو « ةعيشلاو ةنسلا لهأ نيب اهدشأ ىلع ةمئاق ةنتفلا تناك دقل
 كلذ قّنّحأف « مهيلع اويلغتو « ةعيشلا نم نويذسلا لاتو « دادغب نورواسي
 . يمقلعلا نبا

 نم ءالب يف يه اك « اهلخاد نم ةالتبم تذاك ©« تقولا اذه يف دادغبو

 مهبف وأ ةراضح لك نوليزب مهدحو مهو « رتتلا ناك جراخلا يفف « ابجراخ

 نيذلا ىراصنلاو دوهبلا دادغب لخاد نم مهآلام دقلو « كلذل ةماكلا ةيافكلا

 داهبطضا ريغ نم ةينيدلا ةيرحلا مهل لفك و مهامحو مهاوآ ذإ مالسإلا ىلع اومقن
 . ىذأ وأ

 ةفملخ ناك ولو « مهتفيلخو نيبتسلا ىلع مقانلا يمقلعلا نبأ اهبف ناكو

 سمشلاة دبع رتتلا ةألامراتذي نأ ماقتنالا بحو هدقح هعفدف ةقيقحلاب ال مسالاب
 نيماسملا فاعضا ىلع لمع دقل « رابقلا دحإولا ةدبع نيماسملا هناوخا ىلع
 . ةمواقملا نع
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 اهيفناك و « داتعلاو ةدعلاو حالسلا مبعم يدنج فلأ ةئام دادغب يف ناك

 ددعلاليلقت يف ذخأف « رساوكلا دوسألا ةيمح مهيف ناك نيذلا رباكألا ءارمالا

 .لاجرلا فعضو لاحلا مهل فشكو رتتلا عمطأ مث « فالآ ةرشع ىلإ لزن ىتح

 ةيراضلا شوحولاك اولمقأ امدنع هنا لب « همدق يذلا كلذي فتكي مو

 ةفيلخال نوكيو قارعلا جارخ فصن مك رتي نأ ىلع مبتخلاصم ةفيلخلل نّسح
 امومذم مهدئاق وكالوه هداعاف « ضوافمل ةفيلخلا بهذو « يضرف «٠ فصنلا

 ةفملخلا نأل ةحلاصملا لمقي الا وكالوه ىلع ىمقلعلا ريزولا راشأ ذإ « ًاروحدم

 ريصن اذه هلوق يف يمقلعلا ديأو هتقف هتقي نأب هيلع راشأو «ةنس دعب اهضقني
 ةيمالسإلا دالبلا لال افشاك نوكيل * هتبحص يف ناك يذلا يموطلا

 . اهحتفي يتلا

 مو «نوبرخيو نولتقي رتتلا باسناو يمقلعلا نبا هريزو ةراشاب ةفملخلا لتق

 ءالؤبف ''' يمقلعلا ىلإ أجل نمو «ىراصنلاو « دوبيلا الإ دادغب لهأ نم جني

 . نامألا مهل ناك مهدحو

 ام ناك و « ءالب ءالبلاو نوماسملا ناك فسكو « رصعلا كلذل ةروص هذه

 تبهن دإ *© بهذمو بهذم نيب قرفت الو « رذت الو يقبت ال ةدابا رتتلا هلعفي

 نباب تابارق مهل سان رود تبهنو <« يمقلعلا نبا بهذم لمهأ ةضفارلا ةلحب

 تناك امم ربد ام ريد هنأ ىلع مدن هلعلو « هجاهو هقنح كلذ راثأف < يمقلعلا

 ةعشبلاةروثلا هذه عم هناومدنم ةعاس تالو هلهأو مالسإلا ىلع ةميخو هتبقاع

 رثأ ناك فيك نيبت يهو اماتتقا دشأو ةعانش دشأ ىرخأ ةروص ةلؤملا

 الو « ًاريخأ ودعلل ةغئاس ةمقل مهمدقو“ًالوأ نيماسملا قرف ذإ يفئاطلا بصعتلا

 . هللا, الإ ةوق الو لوح

 )١( ب ريثك نبال ةيابنلاو ةيادملا خيرات ١١ ص ١

 فلي



 : دادغب دعب نم ةفالخلا

 اولودساف 2« ىشمد ىلإ اوههذو « دادغب دعب بلح راتتلا لخد - ٠6

 « ًاليوط ادفأ اهب اوثكمي مل مهنكلو « اهولخدو ةرجحلا نم 564 ةنس اهيلع

 ابكلم ةدايقب اهسفن ةنسلا نم ناضمر رخآ يف ةيرصملا شومجلا تءاج دقف

 مادغتو « هوردابي نأ لبق مهردابف ٠ هودصاق مهنأ هقلب دقف < زطق رفظملا

 مزهناف يرتتلا شيجلاب تولاج نيع يف يرصملا شبجلا ىقتلاف هوشعتي نأ لبق
 « نينمآلا هوقاذأ ام ضعب مهقيذت ةيرصملا شوبجلا مهتعبتو ةزم لوأل رتتلا

 . نيراف دالبلا يف اورعذنا ىتح « مهودرشو مهولتقف

 سربيب رفاظلا ةدايقب مهولجأ لب قشمد نع مالجاب نويرصملا فتكي مو
 ةرخصلا كلت ترسككت كلذبو « اهروفثو ابلك ةيبرعلا دالملا نع زطق دعب نم

 بحي انهو ةصاخ نيماسملاو ةماع سانلا سوؤر ىلع ةيواه نيصلا نم تءاج ىتلا

 ةرتف دعب هتشاشب اوقاذو « رتتلا ءالؤه بولق ىلا لصو مالسالا نأ ركذن نأ

 . نامزلا نم

 ريكفتلا هحتا « ةرم لوأل رتتلا ىلع اهراصتناب رصم ابتلان ىتلا ةناكملا هذه
 . دادغي لدب ةرهاقلا نوكت نأو قارعلا دعب ةفالخلا راد نوكت نأ ىلإ

 دقو « ةرهاقلا اهنطوم لمح نأو ةيمالسالا ةفالخلا دعي نأ رهاظلا دارأ

 عيوب ثيح < ه6 ةنس ىلإ ه505 ةنس نم نيئس ثالث ةفيلخلا بصنم رغش

 . سابعلا ينب ةمايس يف ريسيل ةفيلخ يمابعلا رصنتسملا
 نوكي نأ ىسعو « ةدحولل زمر اهمف هفعض نكن اهم ةفملخ ةماقا ناو

 . ةقدقح زمرلا

 « هل ةقيقح ال الكشو « هل ىنعم ال امسا ةفالخلا دوعت نأ نونظملا ناكو

 لكشلاو 6 هانعم مالسالل دبعي نأو « ةبحوم ةوق اهدارأ رصنتسملا نكلو

 هيقيشحم

"14 



 نراطلسلا بحاص وهو ؛ هدنع ةفيلخلا دوجو نم رهاظلا دافتسا دقو

 رهاظلا رصنتسملا لعج دقو « مظعألا روهجلاو نيرثكألا رظن يف يعرشلا

 . اهدحو رصم ناطلس ال ةماع نيماسملا ناطلس

 لتقف « فيسسلا ةوفقب هنّنع نم ناطلسو هناطلس تيثبل ةفيلخلا مدقت

 . ايذختسم ًافيعض لتقي نأ لدب « نعاس

 . ه 55١ ةنس مرحملا نم يناثلا يف م احلا هاخأ رهاظلا هدعب نم عاب

 ةدحولا ىلإ ابعاد بطخو « ةعملا موي ربنملا ىقترا هيلوتل يلاتلا موملا يفو

 « ةيمالسإلا ةدحولا يف هتبغرو « هملأ ىلع لدي ام هتبطخ يف ءاجو « داهجلاو

 : ابمف ءاج دقف

 عيمج ىلع موتحم داهجلاو « مالسإلا ضورف نم ضرف ةمامإلا نأ اوماعإ د

 الإ مرحلا تبيس الو « دايبعلا ةماك عاّتجإب الإ داهجلا ملع موقي الو « مانألا
 ءادعأ متدهاج ولف « متارجلا باكتراب الإ ءامدلا تكفس الو « مراحلا كابتناب

 لاجرلا اولتقو «لاومألاو ءامدلا اوحابتساو « مالسلا راد اولخد امل « مالسإلا

 اوكتتهو « تابمألاو ءابآلا نم مهومتيأو « تانبلاو ءاسنلا اوبسو « لافطألاو
 نم كف « مظعلا مويلا كلذ لوه نم تاحبصلا تلعو « ميرحلاو ةفيلخلا مرح

 اورّمشف « هئاكبل محري ملف ىككب لفط نم مو « هئامدب هتبيش تبضخ خيش
 « ٌمعطتسا ام هللا اوقتاو « داهجلا ضرف ءابحإ يف دجلا قاس نع هللا دابع

 <« نوحلفملا مم كئلوأف هسفن حش قوي نمو « مسفنأل ًاريخ اوعبطأو اوعمساو

 اذهو « نيماسملا نع ةاماحملاو « نيدلا ءادعأ نع دوعقلا يف ةرذعم قبب ملف

 نكر « ديؤملا دهاجملا لداعلا لماكلا لجألا ديسلا وه رهاظلا كلملا ناطلسلا

 رفكلا شويج دئرشو « راصنألا ةلق دنع ةمامإلا رصنب ماق دق نيدلاو ايندلا

 ةلودلاو« دوقعلا ةمظتنم هتمب, ةفالخلا تحبصأو « رايدلا لالخ اوساج نأ دعب

 « ةمعنلا هذمه ركش ىلإ ىلاعت هللا دابع اوردابف « دونجلا ةرثاكتم ةسابعلا

 ام مجعزي الو « اورفظت ناطبشلا ءايلوأ اولتاقو « اورصنت مكتابن اوصلخأو
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 «نيقتمل رجألاو © ناموي رهدلاو « نيقتملل ةيقاعلاو « لاجس برحلاف « ىرج

 يل هللا رفغتسأو « مرصن مالسإلاب زعأو « كرمأ ىدلاا ىلع ىلاعت هللا عمج

 .. ''' « محرلا روفغلا وه هنإ هورفغتساف « نيماسمالو

 دقو « سرب رهاظلا لظ يف داهجلا ىلإ ةوعد ةبطخلا هذه يف ىرنو

 . ةملكلا عمج ىلإ ةوعد اهيفو ©« تلمتشا ام هلع ءانثلا نم تلمتثا

 ناطاس لظ يف اهشيع نإ ©« تأدتيا اك ةبسابعلا ةفالخلات داع له نكلو

 هل ةعئاط نوككت اهنأل ؛ اهتاوم يمحي الو « ةامحلا ءامد اهيف يرحب ال

 نامَع لآ ءاج ىتح كيلاملا نم نيطالسلا يديأ اهلدامتت ترمتسا كلذلو

 آيمالسإلا لودلاو«نينمؤلا ءارمأب نوبقلي اوناكف مهسفنأل اهوعداو اهوعطتقاو

 : برغملاو سلدنالا

 ريمأ دبع يف نيماسملا ىلع ىلاعت هللا ابحتف نأ دعي رصم تناك - ١ك

 هنم ثعبنت تناك يذلا ناكملا هنع هللا يضر باطنلا نب رمع قورافلا نينمؤملا

 تباسناو«سلدنالاىلإ رحبلا تربعو ءايقيرفإ لامش ىلإ يمالسإلا حتفلاشومج

 نم رثكأ هتلتحاو « اسنرف بونج ىلإ تلصو ىتح ةيمالسالا شوبجلا اهمف

 اياقب نم مهنأ ىلع لدي ام اسنرف بونج ناكس يف ىرن كلذلو « اماع نيرشع
 . ةازغلا كئلوا

 ىلإ سلدنالا لامش يف لاسمجلا نوحنافلا كرت حتفلا كلذ عاستا عم هناو

 ءارماوةسينكلا لاجرو لادنولا نم نومزبنملا اهملا ىواةباثم تذختاف برغلا

 لابجلا هذه ناكسب اومتبيل برعلا ناك امو « فيسلادح نم اوحن نيذلا دالملا

 رجفني نأ ىشخم ءاد نونوكن ءالؤه ناك نإو « نيرطيسم ءايوقا اوناك مه:آل

 . ةلاح ال همزهت مسجلا ةوق نإف « ام اتقو

 )١( 58م ص ريشع ثلاثلا ءزجلا ريثك نبال ةيابنلاو ةيادبلا .

 نضلملا



 © فعض مهيف ناك ٠ رصانلا نمحر لا دمع دعي نم سلدنالا ماكح نكلو

 مارح يف سمهفمد م نمو 2 ًاعارتحا اهنم عرتحم تاوهبشلا يف رمغلا نم نم مهنمت

 نيطلا دازو « يبرعلا سأبلا بهذو «هكافلا شدعلاب ىخرتساو ؛ معنلا هفرتأ

 . تلاوت ىلا نتفلا ةلب

 ريزولا مكحلا ىلع ىلوتسا ةرشاعلا نس يف دبعلا ةيالوب ءافلخلا ضعب ىلوت املو

 ناكو « معنب هتايح يف حرتسي مو © ةوقو سأب هيفو © يرماعلا روصنم وبأ

 ميباقعأ ىلع مهدرف ؛« نيماسملا ضرأ نم ءازجأ نوعطتقي اوأدتبا لابجلا ناكس

 .٠ نبرساخ

 ناك مث « مهنيب امف اوفلتخا نويومالاف « رومالا تيرطضا هدعب نم نكلو

 « همكاح هل ملقا لك راصو « فئاوطلا كولم ءيجنو «© يومالا ىحلا لالحنا

 مهيلع ضرالا صقنيو مهدصرتي ودعلاو « سلدنالا يف نوماسملا قرفتف

 اهفارطأ نم

 لازأو « نيفشات نب فسوب مهريمأ ةدايقب اوُواج برغملاب نيطبارملا نكلو

 نودحوملا كلد دعب نم ءىيحي نككلو « ةحن رفلا مواقو < ىرفتملا مكحلا

 . نيطبارملا نوجرخمو

 نم نيماسملا تاراغو « ماسقنالاو قرفتلل ةضرع سلدنألا تحبصأ اذكهو

 ضرالا مهديأ تحت نم نوعطتقي لاشلا نم ةحضنرفلا تاراغو < برغملا

 . ةئيدم ةشدم

 تكرودري «يبربألا نيدلا حالصو 0 يكنز نيدلا دامع ناك ءانثالا هذه يفو

 ىح مهوعسشتو ©« مهنم هوعزتنب قح « سدقملا تبب دنع نيسللصلا لفاحج

 نيماسملا ىلع نيريفملا ىلا اومضناو مهنم لولف تءاجف مهوفعضأ وأ « مولجأ

 . سلدنألا يف

 سيل نوقرفتم نوماسملاو « نيماسملا ىلع نواعتت ؛ ةيبيلص مهيرح تناكف
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 مهقرف « أبس يديأ اوقرفت لب « مهعمجت ةعماجالو « دوصقم ضرغ مه
 دصقملا وةياغلا مهل دّسوت ةدحو ال هنأل « ءاهتنا فعضلا مهقزم مث ءادتبا ىوهلا
 . مهتياغ تدحوت دق مؤادعأو

 ةدجنلا ىلع ةردق مهيف نونظي نب نوئيغتسي سلدنألاب نوماسملا لسرأ دقل
 ةثاغالا يف ةقشملا مظعو « ةقشلا دعب عم « رصم يف كيلالا الإ اودحي ملف
 «ىربكلاةيمالسالا ةوقلا نولثمي نيذلا نيبناؤءلا كرتلا ىلا كيلاملا ماكح لسرأف

 نوبذعي مهو مهوذقنبل نيماسملا مهناوخإ ةنواعم ىلع مهنوثحتسي مهملا اولسرأ

 . مهبولق شيتفتلا مكاحم تتفتو شتفتو

 ينوناقلاناملس شومجو « هلك كلذ مه ثدحم ناك نيماسملا نأ بيرغلا نمو

 دعد تقرفت ةيمالسإلا ةدحولا نأل الإ كلذ لك ناك امو« اكد ايف اننف راوسأ كدت

 مالسإلا زازعإ يف ةبغرلا سيلو < رطبسملا وه بلغلا بح راصو « عاّتجا
 : متم ينلا لوق عيملا يسنو « نيدلا ةماك ءالعإ يف ةبغرلاو « نيماسملاو
 ماد ام دبعلا نوع يف هللاو « هلذخي الو هماسب الو هرقحي ال لسملا وخأ مسملا ,

 هورصني ملف ةديدشلاو ةهيركلا يف مسملا رصاتساف « « هيخأ نوع يف دبعلا
 . نيماسمال ةدحو ال هنآل

 نرأ كلذب دصقن نكلو « ابعامض ةيبرعلا ةغللا تومب دصقن ال

 تناك ىتلاتاغللا نم اهريغو ةممورلاو ةبكرتلاو ةيسرافلا نم ةيمجعألا تاغللا
 رابتعاو « مالسإلاو « نيداسملا نأش ولع نايا اهلظ يف ةيبرعلا ةغللا اهتوط دق
 دوماتلاو« ىراصنلا بيلصلا عمجي ام انلقو !فلزنت ولو « مهنيب عماجلا نآرقلا
 هببشتلا اذه نم هللاب ذوعن نكلو « لوقلا يف نظ عضوم انس « دوبسلا
 قحلا هبشي الو « لسطاب هريغو قدح هنأل ىلعأ نتآرقلاف « لاملاب رطخي يذلا

 . لطابلاب



 « انيد مهعمجت ةدمالسإلا بوعشلا نيب ةعماجلا يه ةيبرعلا ةغللا تناك دقل

 ضورفلا نمو . نآرقلا لزن اهبو * الع ينلا ةغل يه دإ « مالسإلا ءاعو اهنآل

 . هنيد هب ححصي ًاردق ةيبرعلا ةغللا نم ملسملا فرعي نأ

 «© نوءمتجحيو < نوقالتيو © نوفراعتي اهبو « نيماسملا نيب مهافتلا ةغل يهو

 ةغللاب اهونود يتلا ةيمالسإلا مولعلا يف ماقملا مهريغو سرفلا ءاماعل ناك دقو

 ش . ةببرعلا

 نيك احلاو كولملا ءاوهأ ةرطيسب برطضاو « يمالسإلا محلا قرفت الو

 تناك < كلذك رومألا تراص امل « مالسإلا توناق لدب بلغلا نوناق ةرطسسو

 هنأل لهاج مهيف دحي ال « نيماسملا نيب ريسي مسملا ناكو « ةعماج ةيبرعلا ةغللا
 نآرقلا ةغل مهب هعمجتو © مهباطخ فرعي

 ثوملا نراك نإو ل توملاب هلع ربعت نأ حصي ًافعض ةغللا تفعض اداملو

 اذإ اهناو < ةمقاب يبف 2 نآرقلا ىقب امو © نآرقلا ةغل اهنال ؟ هققحت نكمي ال

 نإف تأدتبا 6 نكي مل نا « اهداعأو نآرقلا اهددج ءانفلا ضراع اهارتعا

 . معلا رصانعب اهدمتو < اهددحت ةلواحلا

 تكشوأ وأ ةيبرعلا تفعض اذامل وهو « رئاخلا لاؤسلا اذه نع بسجنو
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 ءامحالا لكك بح ًانئاك ةغللا لعجت دوجولا ةنس هنا باوجلا يف لوقنو
 ءاذغلاب هدمت تناك نإف « اهيف شيعي يتلا ةئيبلاو ناكملا عبتت يحلا ةامحو

 مفخلا كلذ طسو يف برعلا فعض ناكف 2« فعض تفعض نأو © يوق يوقلا
 سانلاو « ةغللا فعض ىلإ ًايدؤم هلو- امو «© يمابعلا رصعلا يف ناك يذلا

 ناك نإف < يوقلا قطني ا نوقطنبف « مهتغل يف ءايوقألا ديلقت نولواحي امنا
 كلذ ىرثل إو < هوكاح ناببلا يوتلم ناك نإو * هودلق ناسللا حبصف

 تتامنآرقلا الولو « مهتغل مهعم تفعض برعلا فعض اماف « انيديأ نيب يرحي

 . * نوظفاحل هل انإو « ركذلا انلزن نحن انإ 8 تيقبف قاب هنكلو

 للا



 :امهلوأ«هتاذب مئاق ببس ربظم لكلو « ناربظم هل ناك ةيبرعلا فعضو

 : ةيمامعلا

 الف « نونحلي نيملكتملا رابك نم ةيبرعلا نوملكتي نيذلا أدتبا -

 ظحول دقو اهتينب وأ تاماكلا رخاوأ يف أطخلا نم ةملس ىحصفلاب نوقطني

 بترت نحللا نأ ىتح . نيدشارلا رصع رخآ يف لب « يومالا رصعلا يف كلذ

 ًاسايقم نوكي يذلا وحنلا ملعب ةيبرعلا طبض وهو « ريخ [هدحا نارمأ هملع

 . اهتينب طبضي يذلا فرصلاو« تاماكلا رخآ طبضل

 ذخأ هنكلو « نييومألا دبع يف ريثك ريغ ءابطخلا نم نحللا ناك دقلو

 مكت»: لاق يناببشلا ورمع وبا ىور دقل ىتح « نييسابعلا دبع يف ديزيو رثكي

 نحلف هينذا يبارعألا '') رصف نحاف يبارعأ هيف سلجم يف روصنملا رفعج وبا

 ملكت مث « اذه ام اذهل فأ : يبارعالا لاقف ىلوالا نم مظعأ ىرخأ ةرم

 رمألا اف ه تيلو دقل دبشا : يبارعألا لاقف « ةثلاثلا نحلف « روصنملا

 ١ . ردقو ءاضقب

 مكاهلأ أرقو 4 روصنملا فلخ ريبزلا لآ نم لجر ىلص : يدقاولا نعو

 : لاقو « هبناحم نم ىلإ يريبزلا تفتلا مس اماف « نيعضوم يف نحلف « رئاكتلا
 . 2« '"' لهأ ىلع يثرقلا اذه نوهأ ناك ام د

 « ةيماعلا ىلإ ىحصفلا نم نوللحتي سانلا ذخأ قح « وشفي نحللا ذخأو

 ةيماعلاب ةبطخلا يف ىرن اك « مهفل فل نمو « ةاحنلا ةئطختل اوضرعتي ال تح

 . يبرعلا ناببلا طوبهو 2« ىحصفلا نطاوم يف

 يوتلت تناك نيذلا مجاعألا لوخدلو « ببسلا اذهل ةمماعلا وشف ناو

 )١( عاتسالل ابقرص اهرص ينعم .
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 وشف دادزا مجاعألاب برعلا طالتخا رثك اماف « اهنسحت الف ىحصفلاب مهتنسلأ
 امأ ىحصفلا اهراوجن نكلو « ةمحعلا اهلخدت ةبيرعلا دالبلا تناك و ةبماعلا
 تناك ةيبرعلا ناف مجاعألا دالب نم اهريغو ناسارخو « مزراوخو « سراف
 . ةرطسملا ةدئاسلا مهتغل تناك اهراوجنو « ةماعلا

 ىلع مجاعألا لضفت يتلا يهو « ةبجل ةيوق ةيبوعشلا تظقبتسا - 9
 برعلا ريغل هيف مكحلا راص يذلا يناثلا يسابعلا رصعلا يف تيوقو « برعلا
 دق ًاتابن رهظت ل نككلو « يومألا رصعلا يف تدجو دق اهروذب تناك نإو
 هقوس ىلع ىوتسا مث « لوألا يمابعلا رصعلا يفالإ هأطش جرخأ مث هتبن جرخ
 يتلا ةيسابعلا ةفالخلل ةعباتلا لودلا يف يناثلا يسابعلا رصعلا يف كلذ دعب
 برعلا نأث فعضت نأ اهتساس نم ًاءزج ناكف « ناطلسلاو كلملاب تدبتسا
 تناك امو « برعلا ريغ ىرخألا رصانعلا مث « يمايدلا رصنعلا يلعت نأو
 . ةيلصألا مبتغل اهل عوطتو « ةببرعلل عوطت مهنم نيرثكالا ناسل

 « ةراضح نوككت ال ثيح ىحصفلا نم ةبيرقلا ةيبرعلا ةغللا تناكو
 «ةيبرعلاف نوددشتي مهنم نوبيرقلاو برعلا نم ودبلا ناكو . ةمجعلا اهريست
 ىودعلاب مهتغل يف اورثؤي ال تح < مجاعألا اونكاسي الأ ىلع نيصيرح اوناكو

 داكع نرا دككع ةدام يف طبحلا سوماقلا بحاص يدانآ زوريفلا لوقيو

 داز دقو ةحيصفلا ةغللا ىلع نوقاب هلهأو <« دييز ةنيدم برق نميلاب ليج
 ًافوخ لابل ثالث نم رثكأ مهدالب يف بيرغلا مقي الو «يدببزلا ىفترم هحراش
 لازب ال ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم بونجلا يف نيلزانلا ودبلا ناسلو مهناسل ىلع

 يف هدشتلا كلذ نإو '''هوجولا ضعب يف ههبشيو < حيصفلا نم بيرق مويلا ىلا
 ًازجعو ًادقح ةتبرعلا ريغ ىلا وعدتت أدب يتلا ةيبوعشلا ةعزنلا لباقم يف ةبيرعلا

 . فقوي م-ةتماعلا ليس نإف ةيبوعشلا نم نككي اهمو

 )١( يقاجن موحرلا ذاتسالل 4 ص يمابعلا رصعلا يف يبرعلا بدآلا خيران .
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 تحزنو «يبرعلا قارعلا يف ةيماعلا ليس ىغط محلا ىلع هيوب لآ ضبق املو

 جمدنا ىارعلا يف يقب نمو يمجعالا نايغطلا نم ابوره « اهنع ةبيرعلا رصانعلا
 . ًالوفا ىحصفلاو « ًاراشتنا ةيماعلا داز كلذ لكو جوازتلاب مجاعالا يف

 امك و؟صقني ذخأ ةيماعلا تح ةيبرعلا ظح نإف ةببرعلا دالبلا ريغ يف امأ
 نم تظقيتساو 2« ترطيسو ملاقألا ةغل تطسبنا ةيماع ولو ةيبرعلا تضيقنا

 . اهدقرم نم تماقو اهتابس نم

 ةيقرشلاملاقألا يف هيوب ينب ذوفن دتما نا امن «اعيرس لاحلا كلت تمن دقو

 نم ةيببرءلا ةغللا تدروطو « اهتامح تدرتساو ىرخألا تافللا تطشن ىتح

 اهدالب تراص ىتح اهمف ترهدزاو اهتنكس دالي

 داك امن « سرإف ًادصاق جرخ يرجملا عبارلا نرقلا يف ينتملا اذ وه اهو

 هبطاخي ايبرع اناسل دحح مف «رمآلا هلاه قح سراف ضرأ لخديو دادغي رداغي
 . ناوب بعش دنع لاحلا فصو يف لاق دقو « اسحعأ اناسل دجو لو

 نرامزلا نم عببرلا ةلزنمب يناغملا يف ًاببط بمشلا يناغم

 ناسالاو ديلاو هجولا بيرغ ا!بيف يبرعلا قفلا نكلو

 '١( نامجرتي راسل ناملس اهبق راس ول ةنج بعالم

 نوكت لئاسرلاو تابتاكملا ضعب يف الإ بصن ىحصفلا ةيبرعلل نكي مو

 ىلع نوصرحي مجاعألا نم كولملا كءاوأ ناكو نادلبلا نم اهريغو « دادغب نيب

 هدوسيمجسلا ناك لب ًالسرتم نكي مل نإو بدألا يف ةيبرعلاب نيبتاكلا عيجشت

 لثم « بدآلا مع مهب رخز نم ءابدألا نم مجاعألا ءالؤه نيب نم ناك كلذلو

 ءاعو ةيبرعلاةغللا تناكف يناذمهلا نامزلا عيدب تاماقمو يمزراوخلا تاماقم

 ش . ةلملا يف بدالا

 مجشف «© بدألا يف ةسسرافلل بصعتي ناك نم دجو كلذ راوحن نكلو

 )١( روكذملا باتكلا .

 ضرب



 ناطلسلا مملوأ نم وأ « ءالؤه نمو <« ةسرافلا ةغللاب مهيدأ نولجسي نيذلا |

 . يبرعلا رعشلا نازوأ ىلعو « ةيسرافلاب ةمانهاشلا بتكي نأ ىلع

 اويحيل ةيبرعلا نورجه اوذخأ مههياش نمو هيوب ينب مايا نم سرفلا ناو
 « نيتغللا فرعي ناك نم مهنمو « امات ًالبج ةيبرعلا لهج نم مهنمو « مهتغل
 دعب « بعشلا ىلإ تداع قلا ةغللا األ « هتغلب هتالماعمو هباطخ نككلو
 . نآرقلا ةغل يهو « اهبنم ريخ ىلإ ناك نإو « هنع قارتفا

 نيب يوغللا كرتملا طسو يف ةوقو ةايح اهل دحت ةبكرتلا ةغللا تناكو

 ىلإ ةيمسالا ةفالخلا تلآ اذإ ىتح كرتلا ناسل تراصو « ةيسرافلاو ةيبرعلا
 مث « ةعضاخلا ةيمالسإلا ملاقألا لك ىلع اهوضرفو « ةبكرتلا اوعفر ناؤع لآ
 ةوق الو لوح الو ةبانكلاو لكشلا يف ىتح ةيبرعلا نع تخلسنا نأ ناك
 . للا الإ

 : ةجيئذ و ةصالخ

 ٠ - انمحاون ضعب يف عزانتو رحانت اننيب لب « نوقرتفم نآلا اننا .

 اننامك لصأ ىلع ضرع ضراعو « نكي مل نأ دعب انارتعا ءاد كلذ ناو «
 ءادعأو « قحلا ءادعاو هللا ءادعأ يديأب مدهتت فيك انتاسدقم انيأرو

 مارحلا تيبلا نوموري مهنأ مهيمارمو مهلاوقا نل نم ندجوو « مالسالا «
 «ىصقالا دحسملاو امليأ ىلع اولوتسا نأ دعب مهلئاق لاقو ؛ نم ينلا ةضورو

 نحنو « مهلطاب ىلع نوقفتم مهو ًاحوتفم ةنيدملاو ةكم ىلإ قيرطلا راص دقل

 انقح ىلع نوعزانتم نوقرفتم .

 لبصالا نابكلا ةفرعم نم دب ال هجلاعن يكلو « هجلاعن نأ نم دب ال ءاد
 « ءادلا لخد فيك ف هن نأ دب الو « ءادلا هارتعا يذلا ةيمالسإلا ةدحولال
 نأ عيطتسي يذلا وه رهاملا بيبطلا سيلف « هتاذو هتةبقح فرعن نأ دب الو

 ضرفوا



 ةوقو « ءادلا فشكي نأ ميطتسييذلا وهيماطنلا بيبطلا امنإ ءاودلا بتكي

 رثؤبامو ©« يضاملا يف همف رثأ امو « هداعباو « هنيوكت لصأو «يمسجلا ءانملا

 ْ رضاحلا يف هبف

 يالا نيوكت اتركذف « ةممالسالا ةدحولا نيوكت لصأ ىلإ انبمتا كلذلو

 ف.كو «2 نينمؤملا بولق ىلاعمت هللا فلأ فيك و ٠ سو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 مهبرقتو «ةبحلا ابعمجم ةدحو ىلإ « رانلا نم ةرفح افش ىلع ةوادع نم ملوح
 . نيمملا حتفلاو : لداعلا بلغلاو « امندلا زعو « ةنجلا معن نم

 برعلاب مالسالا لقتنا نأ دعب ةدحولا هذه ترمتسا فيك انركذ مث

 دبع يف ةدحولا لك راص فيك و « ممألا نم مهريغ يف نوجدني مهلعجف
 ةلادعلاو « عمجت ةاواملا تناك فيكو ؛« مهنع ىلاعت هللا ناوضر نيدشارلا

 اذا دحاولا دسجلاك ًامجعو ًابرع اهلك ةمأآلا تناك فيك و « ةدحولا يوقت

 تلاز فيكو « ىملاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت هنم وضع ىكتشا
 ناك يذلا 5 محو « نآرقلاب نيدت تناك يتلا ةيمالسالا ملاقألا نيب تازجحلا

 نوردصي الو ٠ هي الإ نوقطني ال نيلوألا ىلاعت هللا لوس', باحصأ نم ءافلخلا

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسر ةنسو هباتك نع الإ

 ىلع ملقا ردكتحي ال 2« ضعب ىلع اهضعب ضيفي ةيمالسالا دالبلا تاريخو

 ةاواسملاو«مهطبري فراعتلاو «نيرخآلا ىلع مهريخ ضيفب موق نضي الو « ملقا

 مامأ اهب نوعردي يتلا مهتوق ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو « مهعمجت ةلداعلا

 ىلامعت هللا لوق مهيف ققحتو ٠ هعضاوم ىف رششلا نومجاهب هبو < مئادعا

 اوفراعتل لئابقو ًابوعش مكانلعج «ىئناو ركذ نم مكانقلخ انإسانلا اهأ ايف
 . # ريبخ ملع هللا نا « مكاقتأ للا دنع كمركأ نإ

 عيطتسي فيك و « اهتداعإ نكمي فيك انماع اهمايقو ةدحولا نيوكت نمو
 .فالتئالاىلا محتسملا روفنلاو هتدحوىلإ قرفتملا عما ديعي نأ حلصملا مكحلا

 فيكو ؛« ةيمالسالا ةمألا يف لغلغتي ةقرفلا سوس ذخأ فيك انروص دقو
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 لدعلاو « اهعم شيعت نأ عطتست مو « ةيمالمالا ةدحولا لحم ةبميلقالا تلح
 ىلع ينطولا يدتعي الأ اهيف مالسالا بجوي ةينطولا نآل « افلتأب نأ بجوي
 هللا ىلص ىبنلا لوق كلذ يف انيور دقو ةتبقملا ةيبصعلا وه كلذ ناف « هريغ

 لك ةيانع نأ انيبو « ملظلا ىلع هموق نيعي نأ ةيبصعلا نا » مسو هيلع ىلاعت
 ةيوقلا ناطوألا نم لعحجي يمالسالا عجلاو « مالسالا لظ يف هنطوب ينطو

 تباحتساو مالسالا ةرصنل ةعبملا تناك اذا « ةيمالسالا ةعاجلل ةوق ةدحتملا

 . ةيوقلا ناطوألا لك

 « ةيمالسالا تاعاملا ىلإ ائيشف اديش لخد فمك و قرفتلا ةركذ دقلو

 . ةقرفملا ةحاجلا ةينطولا الا اوركذي مو « عماجلا مالسالا سانلا يسن ىتح

 ةأدتباف ماسقنالاو قرفتلا ةلحر ةقاشلا ةلحرلا كلت يف انرس نأ دعب انناو

 « يومآلا رصعلا يف ةينادلا يف تراس مث نيدشارلا دبع يف ةعماج ةدحو نم

 ءالشأ تراص ىتح « ًاوضع ًاوضع اهضعب طقاستب مسجلا ءازجا اندجو مث
 قح * ًاعيمج اهسرتفت تذخأ مث « اواش اولش اهشونت بائذلا تذخأو ةقرفتم
 لب برغلا بائذ اهشونت ءازجأ ةدجو لب « ايقالتم امج دجن ملف رمآلا ىبهتنا

 . ًاضيأ قرشلا

 « يداليملا نيرششعلل ممتملا هل قفاوملا يرجحلا رع عبارلا نرقلا ءاج امو

 ال ةيبرغ ىرخأ ةلود ذوفنل عضاخ ريغ وأ « لقتسم يمالسا ملقا -جوي الو
 نا قمح « ةسملصلا نم ديدج بوث يف ةيسملص اهنا لب « ًاراقو مالسالل وجرت
 رخآ يف ترصتتا دقل هل لاق نيطسلف يف رصتنملا لباق امدنع زيلجنالا كلم

 : لاقو يبويألا نيدلا حالص ربق راز ماشلا يف يسنرفلا دئاقلاو « ةيبيلص برح

 . نيدلا حالص اب ندع دق ءالوأ نحن اه

 قيرط يف ريسلاو ٌوزجتلا لب « قرفتلا بابسا صخلن نآلاو - ١

 : يلب اوف هانقس يذلا خيراتلا ريس يف انيأر اك « ءانفلا

 ةيكلمهتروريصو «ماكحلا دنع محلا داسف“ ًارثأ اهمظعأ وهو - اهبلوأ -

 ١( 0) ةيمالسالا ةدحولا يل



 ملف « ضعب عم مهضعب نيماسملا ىلع ةباغلا نوناق قيبطتو « اهريغ عم بلاغتت
 .رهقلاو بلغلا محو « مالسالا نم هلوصا دمتسي يوبن مح نيب ماكحلا قرفي

 « نآرقلا ماكحأل ةفلاخلا لك ةفلاخ رصانع ةثالث نم محن محلا داسف ناو
 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ينلا ةنسو

 لوقي ىلاعت هللا ناف « همكح يفو « ماحلا نييعت دنع ىروشلا لامها (أ) ٠

 ىروشب الإ مكاحلا راتخم الأ يضتقي كلذ ناو « مهنسب ىروش مثرمأو »

 ةعيبلا قحي مكاحلا يفوي نأو ةعيابمللا ةيرح ىروشلا دعب نوكت ناو نينمؤملا
 لسنلاو ثرحلا كلبي الأو لدعلا مكاحلا نم اهبقحو « اهقحب موكحملا يفويو

 « ةربخلاو يأرلا لهأ امتح ريشتسي نأو « نيماسملا ريخ هيف ام لمعي نأو
 ريغ يف ةعاطلا موكحلا ىلع اهقحو « نامزلا بساني يذلا ماظنلا بسح ىلع

 طشنملا يف مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق اي وأ ىلاعت هللا ةيصعم

 فنرا رمألا يلوأل ةحيصنلا ةعيابملا تح نمو « ةيصعمب رمؤي نأ الا هركملاو
 « ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألا لبق نم كلذو « اوراج وأ اوطتما

 ركنملا نع نوبنتلو فورعملاب نرمأتل » : مسو هيلع هللا ىلص لاق دقلو

 ىلاعت هللا نيرضيل وأ « ارطأ ىحلا ىلع هنرطأتلو ٠ ملاظلا يدب ىلع نذخأتلو

 . « مكل باجتسي الف نوعدت مث ضعبب مكضعب بولق
 «فلسلانع فلخلا هاقلتي  ايثارو مكحلا لعج داسفلا رصانع نمو (ب)

 « كلام ىلا كلام نم لقتني ىقح مكحلا نأو « ثروت ةدام بوعشلا نأك

 عونلا اذه لوسرلا فصو دقو « ةرظنلا هذه بوعشلا ىلإ مالسالا رظن امو

 هالوت نأ ايئارو محلا لعج ىلع بترت هناو « ضوضع كلم هنأب محلا نم
 مهب بعلتيو * نوك ردي ال ناماغ

 يفو « هتماقإ يف ايدادبتسا محلا ةروريصو « ىروشلا لامها نم جنن دقو

 مك احلا نيب لاصتالا عطقناف « مات ًالامهإ ةيمالسإلا ةعاجلا يأر لامهإ © هماظن

 . موكحملا لذو مكاحلا ىعطو « موكحملاو

 ءامدلا حابتو « ةاباحلا عيشتف « ةيمالسإلا ماكحألا لامها مكحلا داسف نمو

 ضر



 ةضيرف اهتماقإو « اهتماقاب ىلاعت هللا رمأ ىتلا دودحلا لمهتو ٠ صاصقلا لمبو

 . اهقحي مايقلاو اهعابتا نم صانم ال ةكحم

 رظني ثيحي « ملاقألا ماكح نيب تناك يتلا ةيلاغملا 0 داسف نمو ( جا
 مل نإف © هبحاصب كتفلا ديرب يذلا صيرقملا ر ظن رخآلا ىلإ ملقا لك مكاح
 رانلا يف قوبسملاو قباسلاو ٠ هقبس هقبسي

 ريغب ناعتسي نأ يمالسإلا مكحلا يف داسفلا رهاظم نم رهظم رشو (د)
 ناعتسا اكو « نيسيلصلاب نيسبوبالا ىلع نويمطافلا ناعتسا اك « سلا ىلع مسا

 حتف نم لوأ نأ نميور امكو « نيملسملا ةفيلخ يم نم ىلع دقتلاب ي هقلعلا نب

 . مئاغ كلم وأ مقان لاو « نينمؤملا ىلع رتنلا نيعأ

 دقو « نيداسملا ضعب دض ملسملا ريغ عم ملسملا محلا ةآلام عونلا كلذ نمو

 وهو « ةينيطذطسقلا يف يف مورلا ءىلاع يومألا كلملا ناكف « يضاملا يف كلذ ناك

 مهنودابو سادنالا ىلإ نو.يهذي ءالؤه ناكف « نيبسابعلا عم ةوادع ىلع

 ةحنرفلانمهريغو ناملراش نوئلاي نودسابعلا ناكو « مهتدافو نومركي كئلوأو

 . مهرايد نم مهوجرخم نأ نولواحيو نيسلدنالا نورواسي نيدلا

 نم ثيفتسي نم ةنواعم نع يوقلا ملسملا مكاحلا توككس .عونلا اذه نمو
 ثيغمالو نوثيغتسي مو «سلدنالا لهأ عم نوبنائعلا لعف اك « نيماسملا ءافعض
 تبهذو « قزم لك اوقزمو « اودرش ىتح يفوناقلا ناولسو لوألا ملس مهكرتو
 . بيطرلا مالسإلا نصغ « سلدنالا ةلود

 : ةيعئاطلا

 تناكو « ةفئاطلا نياسملا ترف يتلا بابسالا نم ٍناثلا بدسلاو - اا

 در لوألا ل اومملانكلو « ماسقنالاو ةقرفلا ىلإ نيماسملاب هحتأ قب رطلوأ ةيفئاطلا
 تكرأ لواحم نم مطحي « ًايوق ناك يمالسإلا رادجلا نآل كلذو « همحاص ىلع

 . هدعب امل دتما رثألا نكلو « همطحي
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 كرابتّللا يضرذامع نيرونلا يذ دببشلا لتقم بابسأ يف تربظ ةيفئاطلاف
 سيل نم رمألاب ىدات هنا اهملع بترت فيك انقس امم تيأر دقو « هنع ىلاعتو

 . ثراوتم ضوضع كلم ىلإ ةيوبن ةفالخ نم يمالسإلا

 ًالوأ ةبمأ ينب ىلع ةيلاوأمللا تاروثلا وأ نتفلا يف اسس ةيفئاطلا تناك دقلو
 اونك يومالا محلا ىلع اوراث نيذلا نا لوقن ال نحنو « اننا سابعلا ينب مث

 لفقأ ةفيشنح يبأ ذاتسا ىلع نب ديز ناك امت « ةممأ ينب كولم نم ًالضف لقأ

 هوخاالو ةيكزلا سفنلا دمع ناك ام كلذك و كلملا دبع نب ماشه نم ًالضف

 ةلداع جورخلابابسأ نكت اهم نكلو؛ روصنملا رفعج يبأ نم ًالضف لقأ مهاربا
 . ةلاحم ال نيرمأ ىلإ يدؤب هلشفو © جورخلا نإف « اهتاذ يف

 نمو مهماكح وحن نيماسملا راكفا ةبلبو * ةدحولا نأش نيهرت - (هدحأ

 « افنع ماكحلا ديزي ماكحلا يف ةقثلا فعضأ ناو جورخلا نا - اهيناث
 . ءيشس يف ةحاصملا نم كلذ امو افعض بعشلا ديزيو

 تاموكح ىلا ةيمالسالا ةموكحلا تمسقنا نأ ةيفئاطلا ىلع بترت دقو

 تذخأوءماشلاو رصمو برغملاب ةيمطافلا مث برغملاب ةسرادألا ناكف ٠ ةقرفتم

 ةدحولا باسح ىلع كلذ لكو « نييسابعلا ىلع اهبفارطأ نم ضرآلا صقنت

 . ةمالسالا

 « لبجلاو ميدلاب شورطألا رصانلا ةلود تماق نا ةيفئاطلا راث5 نم ناكو
 . هدعب نم هوب كلذ ثراوتو « نمسلاب هدعب نمو يداهلا ةلود تماقو

 ىلع ةقرف اهنكلو ©« ساطسقلاو ىتحلل موقأو « لدعأ ءالؤه يأ رظنن الو

 نوكيو « عملا ةوق بهذتو « فعضلا لخدي قيرفتلا نمو تناك ةروص يأ

 . مهطبرت ةطيار ال ىضوف دعب نم نيماسملا رمأ

 ضربل



 ثدجو ةيفئاطلا ببسي ماسقنالا وأ « ةيفئاطلا تاروثلا طسو يف هناو

 لوقلا ةنتف نيريثم ٠ نيمداه نيماسملا تاعامج يف لوخدلل اهلبس ةدسافلا لحنلا

 لوخد لبست يتلا تائفلا نم مهريغو ةطمارقلا يف رمألا ناك اي « داقتعالاو
 نيماسملا سأب لعجو ماسقنالاو ةقرفلا نع ًالضف « بولقلا ىلا ينيدلا لالحنالا

 . بناج لك نم مهب نوصبرتي اوناك نيذلا ءادعألا مهذخأ دقو « ًاديدش مهنس

 ةلودلا لاوزو رقتلا برح يف ةيفئاطلا رثأ ثحبلا بلص يف ةركذ دقو
 ةركذ ام ىلع [روصقم ةيفئاطلا رثأ نكي مو ؛ نيببيلصلا برح يفو ةيسابعلا
 « ًاريثأت ىوقأو لمفأو دشأ رثأ اهل ناك لب « لبق نم هانركذ امو « انه
 : نيرمأ يف كلذو « هراثآ نم ًارثأ ماكحلا قرفت ناك امبرو

 نيماسم اهسفن بسحت -ةفئاط لك تناك دقف ©« يسفنلا قارتفالا  اههدحأ
 « نوماسملا مهدحو مه ابعابتا نأ بسحت ةقرف لكو « نيرخآلا نع نيلصفنم

 «نينمؤم نيماسملا نم مهريغ نودعي ال مهن :| ةعيشلا بتك ضعب يف اندحو دقلو

 دحاو ةدابش نولبقي ال ةعيشلا نا اندجوو ةلبقلا لهأ نم مهنودعي اوناك ناو

 ةدابش فكولبقيو « ةريسلا مقتسم ًالدع هتاذ يف ناك ولو ةنسلا نم

 يف اقساف يعيشلا ناك ولو ٠ ينسلا ةداهش اهب نتودربو « يعيشلا

 وقنا ف ةقرق هنا لزقن نكملو لطاب مأ تح كلذ نا لوقن نأ ديرن الو

 ررضلاىلإ رضاحلا يف يدؤيو « ةلود لكل نوكي نأ ىلإ يضاملا يف ىدأ دقو

 مبللا « يضاملا يف اهتفلأ امك © رضاحلا يف بولقلا فلأ مهللا « رمتسملا مئادلا

 .ًاقباس اونكمت اك« آلباق مهنم ضرألا بائذ نكمت الف « كدابعب فوؤر كنا

 « يبقف داهتجا مهل ةعيشلاف < ةقبطملا ماكحالا فالتخا - يناثلا رمألا
 رثأ هل نكلو « هتاذ يف هيف رطخ ال كلذ ناو يبقف داهتجا مهل نوبنسلاو

 نوعسوي نورمعتسملا ناك دقو ةدحاولا ةلودلا لخاد يف ماسقنالاو ةقرفلا يف
 بابلا اذه نوكي الأ ديرنو « هنوكحي دب لك يف ةنسلاو ةعبشلا نيب ةوهلا
 ثاريم وهف يهذملا فالتخالا وحمن نأ ديرن الو « امئاد هنم رشلا جلي احوتفم
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 هفيفختو « ةساردلا يف هؤامحا بجو « يمالسإلا ركفلا نم ةيرثم ةكرت نوكي
 . ظيفح ءيث لكب هللاو « لمعلا يف

 ةيبرعلا ريغ ةيمالسإلا ملاقألا يف ةيبرعلا ةفللا تتام فيك نركذ - ١٠

 لامشو © رصمو « ماشلاو قارعلا يف ةيقاب ترمتسا اهنكلو <« ىرسملا يف

 ناو . ةبقا ترمتسا لاح يأ ىلع اهبنكلو« اهيف تلخد ةدجع ىلع ةيقيرفا

 اهبيف تيروح دق رئازجلاف « اهوليزن نا ثيدحلا رصعلا يف نورمعتسملا لواح
 اهوبراحو «ريصق ريغ ًادمأ اهيلع اولوتسا ذإ سدسنرفلا اهيراح « ةيبرعلا ةغللا

 . برغملا يف

 تلا ةوبككلا نم ضبنت تذخأو «همف تبروح دب لك يف تظقيتسا اهنكلو
 برعتلاب ةبرع تراصوةُفاق ةممان ىلاعت هللا نوعب ةرئاس اهناو « اهببف اهوطقسا

 ًالاوز ةسسرملا ةغللا تلاز دقف نيدنائعلا دالبو قرشملا يف امأ . ىلاعت هللا نوعب

 نيب ةرمتسم تناك ناو « ةلودلا ةغل الو « بطاختلا ةغل دعت مو « ًالماك

 لكشي ةيمالسإلا تاساردلا وأ « نآرقلا ةساردب اونع نيذلا ءاملعلا نم نيريثك

 « ةيسرافلا اهتداس نارباو ناغفالاو ةيدرالا اهيف تبلغ ناتسكابف « ماع

 نوماكتي نيصلاو دنهلا ىف نوماسملاو «ةيكرتلا اهتداس كارتالا دالبو نوبناؤعلاو

 ةحتافلا ظفح نم مهتالص هب نوححصي امالا ةيبرعلا نم نوفرعي الو « مهتاغلب

 ةئاموحن اهمفو اسسينودناو امكرت ادع ام ةمقرشلا دالبلا كلت يف ةعمجا ةبطخو

 نوطاختي كلذك مهو « آيلق وأ ًاريثك كلذ نع نوديزي وأ ملسم نوبلم

 . نآرقلا ةغلب نوبطاختي الو مهتغلب

 نوملم ةئاتس وحن نوغلبي نآرقلا ةغلب نوبطاختي ال نيذلا قرشلا وماسمو

 ةيبرعلا ةغللا لهج ناو « مالسالا مسا الإ نيماسملاب مهعمجي الو « نوديزي وأ
 ةرسالا يف مالسالا ماكحأ نوفرعي ال دالبلا فارطأ لعج ملاقالا كلت يف

 ضرك



 الو4 فارحنا وأ فرح ىلع هللا, نوئمؤي اهتاذ ةدمقعلا لب « ةملاملا تالماعملاو
 . ةيسفنلاو ةيركفلا مهتاجرد مفرب يذلا يمالسالا معلاب نولصتي

 «امهريغو 2« يحبسملاو يذوبلا ةماسملا جوزتت « ايسينودنا فارطأ يف هناو

 كلذ نأ فرعي الو « ةينثولا ملسملا جوزتيو اهملع مرحم كلذ نأ فرعت الو

 ةمألو نمي ىقتح تاك رسملا اوحكنت الوإ» ىلاعت هلوق أرقي مل هنال هيلع مارح
 « اونئمؤد ىتح نيك رشملا اوحكنت الو“ مكتبجعأ وأو ةكرشم نم ريخ ةنمؤم

 هللاو « رانلا ىلإ نوعدي كئلوأ «مكبجعأ ولو ٠ كرسشم نم ريخ نمؤم دبعلو

 الو « ةيمالسالا ةفاقثلاب مبلصي نم اودحي مو #هنذاب ةرفغملاو ةنجلا ىلا وعدي

 هناو ةيوبنلاو ةينآرقلا ةفاقثلا اهصقنت يتلا مهتاغلب الا يمالسالا معلا مهبلا لصي

 نرومانملا عمتجم ثيح مارحلا هللا تيب يف هنأ سحلا يذؤت يتلا رظانملا نم
 نيماسملادجت « ةوبنلا لزنمو ىحولا طبهم ثمحو « نمحرلا ةفامض يف فراعتلل

 اومكح نم ةغل ةيزيلجنالا ةغللاب الإ < نيرخآلا بطاخي نأ مهضعب عيطتسي ال

 كلذكو « هوضترا يذلا مهنيد رمألا ةيفخ يف اوبراحو < مهضرا قحلا ريغب

 بهذت نم مهبف سيلو 2« سيسنرفلا ةغلب نوملكتي سيسنرفلا مهرمعتسا نيذلا
 . هلهأ ةبطاخم عيطتسيل ةببرعلا معي وهو « مارحلا هللا تبب جحي نأ ىلا هتمه

 <« برعلا نيب الا ةيبرعلا ةغلل جاور ال ةيمالسالا تارقؤملا يف دحن انناو

 . ةيسفرفلاو ةيزيلجنالا نوملكتي نيماسملا نم ايسآو ايقيرفا ناكس دجنو

 لوح الو « قرفتلا ربظم اهدجن ةدحولا ربظم يه قتلا تارقؤملا ناو
 000 . هللاب الا ةوقالو

 ضيذت



 نآللا ةدحولا نوكتت فيك

 نيمسسلل ناك دقو « نآلا ةمئاقلا ةرهاظلا وه ذيانتلاو قرفتلا نا - ٠١4

 ناؤع لآ ةلود انينثتسا نا « ةممالسالا دالبلا لك تناك هنال لبق نم رذع

 نوبلم نيرسشثعو ةئام وحن نوماسملا ناكو دنهلاو رصهن ةسنحالا ةرطيسلا تحت

 ةيمالسالا دالبلا لكو«ايقيرفا لامثشو «ةيزيلحتالا ةلودلا ناطلس تحت « اهب مسم

 . ارتلجنال وأ اسنرفل ةعضاخ تناك اهب

 «ارتلحناواسنرف اهتفقلت نيننائعلا ناطلس نم قارعلاو تاماشلا تجرخ املو
 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب نكلو * ةصاخ زيلجنالا بلصن نم قارعلا ناكو

 ءامدو اهيوعُش دابحت يبلصلا رامعتسالا نم ررحنت ةيمالسالا لودلا تذخأ

 يهو « ةلقتسم ةلود ناتسكابلا تراصف « اهنم ماكح رمألا مست ىتح « اهلهأ
 ناتسناغفاو « رثكأ وأ اهلثم ايسينودناو / ملسم نوبلم ةثام وحن نآلا مضت

 «رصم تررحتو « يلعفلا ينجالا رينلا نم تررحت ةيمالسا دالب اهلك < نارباو
 وأ يزيلجنالا يملا تحت تناك يتلا ةبمالسالا دالبلاو « ةيقيرفا لامثو
 . ييجلبلا وأ يسنرفلا

 . ةلولغم هدب تدروأ « هدب ينجألا عفر اذكهو

 « هبلإ مهيرقي ناك « دالبلا لهأ نم اسان ىبر بيرغلا ينجألا نكلو
 دق ناك نبذلا كئلوأ ىلإ دالبلا هذه يف مكحلا رمأ لآ دقو < مهينديو
 ىلع اوناك كلذلو « مهوراتخا نمي نونمؤي كئلوأو « مالسالا ءادعا مهافطصا

 . كئلوأ عم ءالو

 انضر



 ارتاح يف برغلا نولأوي نم مهن مهتاموكح قرفتت مويلا نوماسملا راصو

 ؛رايدلا بوحت يتلا شوبجلا ريغب أذوفن مهل نولمجيو « مهمف نوقريؤ « اكيرماو
 اولمعي الأ ساسأ ىلع ةيركسعلاو ةبلاملا تاتوعملاو ؛* يرككفلا هاجتالاب نكلو

 نلودممديو ؛ ىرشلا نولاوب نم ءالؤه نمو ؛ مهوطعا نيدلا هديرب ام الإ اهبف

 مهنمو“ ًاعبت مهل مهسفنأ نولعجمو 0 مهتمغنب نوماكتيو ء حالسلاو لاملا مهنم

 نيماسملا ماكح راثخا كلذبو . ىرخأ رخآللو .ء ةرأآت اذهل نولسمف نوطس وتد

 نأ ديرب ال لب مالسالا عجشي ال ماد عوبتملاو « مهلع ضرفت مو « ةبعبتلا

 ٠ اصلاخ مالسالل ةعمأت نوكن

 « انايإو ًاروعش مهنع نولصفنم مه لب « ماكحلا ءارو تسيل بوعشلاو

 مكاح نع لاقي الف « ينجالا رين نم ملخنن نأ قيرطلا لوأو - ١٠ه
 «  اهريغ وأ“ ارتلجنلا وأءاكيرمأ دنع ةوظحلا وذ هناو ًابيرغ اعزنم عزني هنا ام
 وحن عزني هنا رخآ مكاح نع لاقي الو 2« ةصلاخ ةيمالسا هتعزن نوكت لب

 نكلو « عوبتملا نم عباتلا ةلزنمب هنم وهو هتسايس هجوي يذلا وه قرشلا
 « ينجأ يأو « مكاح يأ نيب تاقالعلا عطقت نأ ديرن انسلو ءايمالسإهديرن

 ةملك نوكت نأ « اكلم وأ سيئر هنول ناك ايأ مكاحلا نوكب نأ ديرن لب
 ثيحي ةيمالسإلا ةقالعلا نود اهلك تاقالعلا نوكت نأو « املعلا يه مالسإلا

 . تاراغلا اه كرحتتو سوفنلا هجتت اهملا « ىلوالا ةطبارلا يه نوكت

 اتاطلس فرعت ال يذلا اهيلع يلوتسملا سفنلل قرغتسملا وه مالسإلا نوكيو

 نم ةرغ يف نولازي ال نيماسملا ماكح نكلو « ىوقلا ناطلس نككي اهم « هريغل
 ةحضاو لازت ال ءادعلا تان نأ عم «لابولا ةيمالسإلا دالبلا اوقاذأ نيذلا رمأ

 . يضاملا يف اولمعي ل ام رضاحلا يف اولمع دقف < ناسملل

 قيفو



 مالسإلا ضرأ نم ةمعقب يف مهلاوماو مهرايد نم نيماسملا اوجرخأ دقل

 الف « عوجلاو يرعلا مهلك أي موكرتو « قزمم لك ابلهأ اوقزمو ( نيطسلف )
 يفعطقي عضبملاك كلذ نوكي دقلو « اهب نورقتسي ضرأ الو « مهوُوِي ىوأم

 برعلل رمألا اوكرتو ء كلذل نوماسملا كرحتي م نكلو ةدارا هل نوكتف ملألاب

 ىوه هل نم مهنمن .اوريادت مهسفنأ برعلاو « نيداسم اوسيل مهنأكو « مدحو

 نم نيدسفملا تديأو « اهرصبو اهعمس تحت عطقلا كلذ ناك يتلا اكيرمأ عم

 نومتني مهسفنا نومحزب نيذلا برعلا نمو « مهيغطتو مهديؤت لازت الو دوبملا

 . ًاتطابو ًارهاظ ناكيرمالا نولاويو ًانطاب دوهملا نولاري نم متم ينل

 انم ءاملوأل انرومأ انماسو « انيداعي يذلا ينجالا رين نم انررحت نآلا اننا

 اننأ عم ةلماك ةدحولل اولمعي لو اهلك ةصلاخ مالسإلل مهلامعأ نككت مل مهنكلو

 ىرن داكن ال ةلتك يف لخدي ال يذلا ملقالا ناو « عملا كلذ ببس ناك ايأ
 نأ اهضعي لواحيو « اهنيب اوف درفنت ةيمالسإلا ملاقالا نكلو مهنيب ًادوجو هل

 الو « هب نومربتي برش نيب لغاولاك نوكبف مهفالحأ نم فلح يف لخدي

 . نوبريش امت هنوقس

 هللا باتك لوح ةدحو يف اوعمجتي نأ نيماسملا ىلع بجوت رصعلا حور نا

 ىلاعت هلوق يف دولخلا ءارو نم مه.داني ىلاعت هللا نأل « هللا لوسر ةنسو ىلاعت

 متنأو الإ نتوق الو « هتافقت قح هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اب © : انولت اك

 مكلع هللا ةمعن اوركذاو « اوقرفت الو « اعيمج هللا لمح اومصتعاو < نوماسم

 ةرفحافش ىلع متنك و اناوخإ هتمعنب ٌمحبصأف « ميولق نيب فلأف ءادعا متنك ذإ

 . © نودتبت لعل هتايآ كل هللا نيبي كلذك « ابنم مكذقنأف رانلا نم

 اهيف موقت ةيمالسإلا ةمآلا نأل « قارتفالا لوط دعب عمتجم نأ دب ال هنا
 مظنلاو «ةلضافلا ةيقلخلا ءىدانملا ةدحوو 6 ةدمقعلاو نيدلا ةدهحسو ىلع طباورلا

 ضرات



 ؛ ةدحولاب ملسملا رعشي رمي موي لك يفو « ةعماجلا تادايعلاو ٌةلداعلا ةيعاّتجألا
 فارطأو للملا ءانآ هبلق يف ةدحولا كلتف « اببحو ىلع تاداسلا ىدأ نا

 «نيعمجا نيداسملا ةلبق ةمركملا ةبعكلاىلإ هحتي سلا تاولصلا ىف هناف ٠ رابنلا
 نيذلا نيباللا فولا نم دحاو هنأب رعشي تاولصلا هذه يدؤي وهو ناك اذاف

 قلخلا بر نيملاعلا بر هللاب طبترم هلق نأب رعشيف * ةلبقلا هذه ىلإ نوبحت»

 مهولق دحوت يتلا ةلبقلا هذه ضرألا عاقب يف نيماسملاب طبترمو « نيعمجا
 نامزلاب طابترا كانبف « ةالصلا يف ناكملاب طابترالا كلذ ناك اذإو مهرعاشمو

 يورو «ناضمر ءاج اذإ هنإف « موصلا يهو مالسإلا رئاعشنم ىرخا ةريعش 5

 ًاراعشا كلذ نوكمف ضرألا عاقب لك يف نيماسملا ةعامج هب مزلا ناكم يف هلاله
 عرششلاو لقعلا بجوأ اك « اهيف ةدحولا ىلإ مهاعد ىلاعت هللا ةمأ مهنأب مهل
 ةالصلا نأ 6 ةدامعلا نامز داحتاب نيماسملا دحوي موصلاف « ىلاعت هللا ةينادحو
 يف يمالسا ملقا لك نم تاعامج يقتلت جحلا يفو « اهيف هاجتالا ناكمب مهدحوت
 ملقا لك فرعيف نوقراعتيو « ىلاعتو هناحمس هللا ةفامض يف « مارحلا هللا تدب

 جاتحي ام فرعيو < مهرعاشمو مهساسحأب لصتيو « مهلامآو نيرخآلا مالآ
 يف ققحتت كلذبو « نيرخآلا هب دميل « هتاريخ نم ضيفي امو « ملقا لك هيلا
 مبهاحتا  اهنوأ - كَ دمع ةمأب ىلاعت هللا ةمحر نم يه ةثالث رومأ جحلا
 مامقلاو ؛ مها ريا ءاسنالا يبأ ركذتو « هكسن ةماقإو مهيرل نيدحتم نيدحوم

 « يمحولا طباهم فرعتو ةمحورلاو ةيعامجالاو ةيعامجلا ةدابعلا ءادأو كسانملاب

 . ةلاسرلا لزانمو

 مسج نيماسملا نأب روعشلاو « يخآتلا ةوقو « يناسنالا فراعتلا  اهينأث
 . دحاو

 بسكلا يف نرواعتلاو « ريخلا بلجو « رضلا عفد يف نواعتلا  اهثلاث

 دنع ام ملقإ لك ذخأي ثيحب ضرألا تاريخ ذخأ يف نواعتلاو « ببطلا
 «كسنلا ءادأ راوجي كلذ ىلإ جمجحلا ىلاعتو هناحبس هللا هجو دقو « نيرخآلا

 نم متضفأ اذإف « بر نم ًالضف اوفتبت نأ حانج دلع سيل ل : ىلاعت لاقف

 ضرادإ



 نم متنك نإو © ماده اك هوركذاو « مارحلا رعشملا دنع هللا اوركذاف تافرغ

 « الاجر كوتأي جحلاب سانلا يف نذأو # : ىلاعت هلوق أرقاو © نيلاضلا نمل هلبق

 هللا مما اوركذيو “مهل عفانم اودهشيل « قيمع جف لك نم نيتأي رماض لك ىلعو
 سئابلا اوممطأو اهنم اولكف ماعنالا ةميهب نم مهقزر ام ىلع تامولعم مايأ يف

 . © ريقنلا

 هيف نوماسملا دهشي « مظعالا كسنلا عم جحلا نأب ميركلا صنلا ءاج معن

 « ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو فراعتلا نم مظعأو لجأ ةعفنم يأو« مهل عفانم

 . مهدنع سيل امب مهريغ ىلع ملقإ لك لهأ ضيفي نأ ىلع اولمعي نأو

 2 جحلا مموم يف زاجما وذو ظاكعو ةنجب ةيراجتلا قاوسالا تناك دقو

 ابييف نواعتت يتلا ةرمثملا تاقفصلا نحن لدابتنلف « عئاضبلا اهف نولدابتي

 اهنأ ةيمالسإلا تادابعلل فرعتلا دعب هنم يبتنن يذلا نإو ةبمالسإلا بوعشلا

 مسملك روعش ىلإ اهبجوىلعاهب مايقلايدؤيو « ةيمالسإلا ةوخالاب حرصت وأءىموت

 .ةيرصنعلاوةيسنجلا قوف ةيمالسإلا ةوخالانأو مالسإلا كح ةوخا نينمؤملا نأب

 ةماقإل ةيفاك اهدحو تاغفيلكتلاو دئاقعلا ناو « ةمئاق ةوخالا هذه بايسأ ناو

 . ةيمالسإ ةلحو

 نيدلالامج : ةثيدحلا روصعلا يف ةيمالسإلا ةضبنلا ثعاب كلذ يف لاق دقلو

 هيلع مه امب مهسفنأ نوماسملا كرت ول لدعلا رسو <« قحلا ةزعو امأ » يناغفألا

 .« مثداحآ تقفتاو « مهبحاورأ تفراعتل نيلماعلا ءاملعلا ةياعر عم دئاقع نم

 بناج يف مهماكحو بناج يف بوعشلا تناك نيماسملا ىلع هافسأاو نكلو

 دقو<رخآ بناج عم نورخآو«بناجألا نم ضعب عم ماكحلاضعب بولقف رخآ
 اوندأو © اهيلع اورطيسف « ةيبرغلا ممألا يضاملا يف نيماسملا تعزوت

 مه:وداعي اوناك نم. محلا نع دعبو < مهنوندي اوناك نم نيماسملا نحن انكح
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 : ةديقعلا ةدحوو ةيمالسالا ةدحولا

 «ةدابعو ةديقع نبدلاو « نيدلا ةدحو ىلع ةيمالسإلا ةدحولا موقت -

 . لدعو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتو < ةلمضفو

 نأ ةماكلا ىدؤمف « نيدلا ىلع موقت ةيمالسالا ةدحولا نإ انلق اذإف

 لب امهداحآ نيب نواعتلاو « هللا ىلا ةبجتملا ةدامعلاو « ةهزنملا ةدنقعلا دوست

 لمحت يتلا ةليضفلاو « ريخلا ليبس يف نولمعي اوماد ام نيممجا سانلا نيبو اهنيب

 نع ملخني الو « ضرألا يف دسفي الو « رشلا عتارم يف عترب ال ناسنالا

 اذه مث < نتنلا نطاعم نم ريزنخلاك لهنيو « ةدرقلا وزن وزني نأ ىلإ هتيناسنإ

 ةلادعلاف«ملسملا ريغو مسملاو؛يلولاو ودعلاو ديعبلاو بيرقلا نيب ةلادعلا ىلإ يدؤب

 يبنلايف ىلامت لاق دقل « ةيماسلا ةيناسنالا نوناقو « مالسإلا نوناقو هللا نوناق

 وه اولدعا « اولدعت الأ ىلع موق نآنش متمرحي الو 88 ضيغبلا ودعلا لظ نع

 ذخأو « نءدلا ساسأ ىلع ةيمالسإلا ةدحولا تماق اذإ هناو © ىوقتلل برقأ'

 تمهد « رللع دمه اهب ىصوأو «نآرقلا اهماع يلا مالسإلا قالخأب ًاعمج نوماسملا

 ةيناسنالاو ةليضفلل ةملاع ًالثم اوؤدتبا امك تومءاسملا ناكو « ماعلا رورش رثكأ

 . ةيلاعلا

 ينب يف لوألا فصلا نع مهرخأتو « نيداسملا قرفتب كلذ ملاعلا دقف دقو
 ريزانخلاو“« مهتاوزن يفةدرقلا قالخأب اوقلخت نم لوألا فصلا لتحاو « ناسنالا

 «دخأ ىلع ءادتعا اهبف سيل رصانع ىلع موقت ةيمالسإلا ةوخالا نإو مهرذاقم يف

 .ةلمضفلاو قالخألاب لصتي ابلك ءىداسم ةئالثىلع موقت امإءدحأ دض بصعت الو

 هلوق اهيف ققحتي © مهضعب عم مهضعب نيماسملا نيب ةوخألاب روعش - اهلوأ /
 #نومحرتكلعل هللا اوقتاو«كيوخأ نيب اوحلصأف ةوخإ نونمؤملا انِإ 8 : ىلاعت

 مبنم ملقإ ىلع ىدتعا اذإ الإ هريغ ىلع ءادتعإ ابنم نوكن الأو

 ةبراحم ىلع ًاعيمج اورفاضتي قح « ةبعاتجاو ةيوغلو ةيفاقث ةدحو - اهيناث /

 اضضيإ



 قح؛ةماع سانلا نيبو « ةصاخ نينمؤملا نيب ابعويش عنمو . ةمادهلا بهاذملا

 تناك ايأ < رخآ ملقا ىلع برح يمالسإ ملقا نم نوكي الأ - ابثلا ا
 . نيماسم ىلع فلاحتلاب وأ « داصتقالاب تناكأ ءاوس برحلا هذه بيلاسأ

 تاعمتجلا نا « عاتجالا سيماونل ةفلاخم ةدحولا هذه نإ لئاق لوقي دقو
 يف امك * ناكملا ةدحو وأ « داصتقالا وأ « سنجلا ةدحو ىلع موقت ممألا ف
 ةدحو مهعمجت فيكف ؛ ضرألا يف تش ملاقا يف نوماسملا ءالؤدو « اكرمأ
 لوقذو <« مهردانع فلاختو « مهداصتقا عودتو ؛ ضرألا ٍِق مهقرفت عم ةمنيد

 : كلذ نع باوجلا يف

 لثمأ وه ةدمقعلا ةدحوو ةلمضفلا ءىدامم ىلع يمالسإلا عامجالا مايق نا 2
 امنا « ةلود نيوكت ةدحولاب ديرن ال نو « ةملودلا تاعاملا نوكتل قرطلا
 . ملاقأ ةدع نم يمالسا عمتجم نوككت

 تاعاتجالا لثمأ يناكملا وأ يداصتقالا وأ يرصنعلا عاتجالا دعي الو
 تدحتا اذإ الإ ةدحو نوكنت ال ةدحاولا ةعاملا نأل كلذو « ممألا نيوككتل
 عفامملا لدابت ناطلس تحت رعاشملا هذه نوككت الو « ةيسفنلا عزانملاو رعاشملا
 نرأل كلذو « ةيسفنلا رعاشملا داحتا نم عفانملا لدابت عم دب ال لب « طقف
 ريغ ضرع وهو « هلاوزب لوزبو « همايق دنع ًابتقو ًاداحتا ققحي عفانملا لدابت
 ةعفنملا يف كارتشالا وأ يداصتقالا لدابتلا ساسأ ىلع ةمأ تماق اذإو « مئاد
 . ضعب يف مهضعب اهداحآ جمدنم ريغ نوكت اهئاف « ةيداملا

 يف لمحي ًاعاتجا نوكي رصانعلا فالتخا عم دحاو ناكم يف عاّمجالا ناو
 الف. اهعفدتو ةيرصنعلا ةوق علت ةيحور ناعم نكت ملاذا هلالحتا لماوع هسفن
 ليضفت اًمئاد ضرفت ةيرصنعلا نأل بذهم نيد ةفلتخلا رصاسنعلا لظي نأ نم دب
 ةيرصنعلاو .رصنعلا اذه ريغىلع ءادتعالا ليضفتلا اذه عمو ©« رضنع ىلع رصنع

 ضرك



 لتافقتو لئاصفلا نم ةليصف عمتجت ذا « يناويحلا عمجتلا لاكشأ نم لكش
 تناك كلذيو « نيرخآلا بلاغتل هيف مقت يذلا اهناكم زاتحتو <« ىرخالا

 . عئام بيذهت الو 0 عماج نبد نوكي ال كبح ةرمتسملا بورخلا

 يف ةفلختملا ةيناودلا اياقب نم ةيقب الإ ةيرصنعلا ساسأ ىلع عمجتلا سيلف
 . ناسنإلا

 « اهناولا ساسا ىلع بوعشلا لماعت ىتلا لودلا يف احضاو كلذ ىرنل اناو

 « ةيرصنعلا مكحتلا ةروص الا ءاضيبلا بوعشلاو ةنولمللا بوعشلا ةركف تسيلو

 . ناومْلا تافص صخأ لب « ةفلختملا ةيناومحلا اياقب نم ةيقدو

 وهف « مالسإلا مساب عاتجالا صخأ ةرابعب وأ « نيدلا مساب عاتجالا امأ
 ةمحارلا ةدوملاو«نيماسملا نيب ةماعلا ةوخالا ىلع لب « ةبلاغملا ىلع موقي ال عاّتجا

 « يدتءمت ال يتلا لودلا نم مهريغ عمو مهعم لماكلا يناسنإلا نواعتلاو « مهنيب

 . ةيرصنعلا وأ ةيمصعلا مماب حت الو

 « ةيلاعلا ةيناسنالا رعاشملاةدحتم ةمأ هنم نوكنت يمالسإلا عامجالا اذبف

 توكلملا وحن ةيناسنالا حورلاب عزنت يتلا ايلعلا لثملاو « ةليضفلا وحن ةهجتم
 نراسنإلا ولعي ذئدنعو «هدحو ناوكالا قلاخل ناسنالا اهيف عضخميو « ىلعألا
 « لاحلا هذه يف ًابجاو نوكي عاقدلاف هيلع يدتعا اذإ الإ ةبلاغملا نع
 : ىلاعت لاق ا « ضرألا يف داسفلا عئمو ةلمضفلا نم كلذ نوككيو
 لضف وذ هللا نكلو « ضرألا تدسفل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الواو

 . * نيملاعلا ىلع .

 ةلادعلا نوككت نيدلا قيبطت اهساسأ نوككي يتلا ةيمالسالا ةدحولا يف هنإو ”

 ةيرصنع ال ذإ « نولو نول نيب الو « سنجو سنج نيب قرفت ال يتلا ةيقيقحلا
 ةيساوس سانلاو «بارت نم مدآو « مدآل كلك : هيف يذلا لب « مالسإلا يف

 . طشملا نانسأك

 ضرما



 ةربعل !ميق نإو « ةبلامشلا اكيرمأ يف وه ةيرصنملا ىلع مئاقلا عمتجملا نإو
 « سوفنلا يفو قالخألا يف ىضوف رومآلا تراص دق اهيفف « راصبالا يلوأل
 كناق « دوسلا ىلع ناضورفم دابطضالاو نامرحلاو ضسلل ررقم قالطنالاو
 نيناوق نم نودامو «ىلوألا ةيلهاجلا لضظ نع لقب ال دوسلا ىلع اماظ دجاو

 «سيطا رق ىلعةروطسم طوطخ يه امنإ٠ تابجاولاو قوقحلا يف ةاواسملا اهرهاظ
 نم ييرمألا عمتجلا ىوه كلذلو « اهدوجو ىلع لدي رهظم لمعلا يف امل سيل

 . يرضح رصع يفيناسنإ عمتجم هملا وم مل ام ىلإ سفنلا طبضو ىلا ةمحات

 «نيماسملا ةدحو تققحت نايمالسإلا عمتجملاك ةلضافلا تاعمتجملا يف ولعلا نإ

 هذه موقت © مدلا لبن ساسأ ىلع ال « ىوقتلاو ريخلا لعف ساسأ ىلع موقي امنإ
 كرتشمىقح يه يتلا ةيناسنإلا ةماركلا مارتحا ساسأ ىلع ةيمالسإلا تاعمتجلا

 ربلا يف مهانلمحو مدآ يني انمرك دقلو © : ىلاعت لاق اك « ناسنالا ينب نيب

 # ًاليضفت انقلخ نمم ريثك ىلع مهانلضفو «تابسطلا نم مهانقزرو « رحبلاو

 . بلغلا نوناق تكسو ؛ رحانتلا بهذ تداس اذإ ةلمضفلا نإو

 ىلإ وعدي يذلا مالسإلا لظ يف ةيعاتجالاو ةيصخشلا ةلمضفلا موقت امناو

 .لئاذرلا عمت دعي « لداعلا حماستلا ىلإ وعدي يذلاو . ماعلا يناسنالا نواعتلا

 ءاج يتلا اهلك ةيوامسلا نايدألا نإ اهمف لوقن ةماع ةملك ىلإ همنن نأ بحنو

 يذلا بصعتلاو ٠ هيلع ضرحت الو © رحانتلا ىلإ وعدت ال هللا نم لسرلا اهب
 كاسمتسالا وأ«نيدتلا ةوق هوشنم سيل «رشبلا نيب ماسقنالاو ةقرفلا ىلإ يدؤي

 يف سوه ىلإ يدؤي يذلا باصعالا فعض نم وه امنا ةمملسلا ةينيدلا قئاقحلاب
 . نيدتلا نم سيلو ريكفتلا

 نع ًائشان سيلف < نايدألا مماب سانلا نيب ًارحامت ركذي خيراتلا ناك اذإو
 لالضو « نبدلا مساب نومحزتي نيدلا دنع باصعالا فعض وه امناو هسفن نيدلا

 . ميفلا يف

 ٠؛؟



 ىنعم ىلإ « هقئاقح نوك ردي ال نيذلا دنع نيدلا لوحتي دق كلذ قوفو

 « نيدلا تاذ نم اثعبنم رحانتلا ذئنمح نوكي الو « ةيرصنعلا ةيسنجلا هبشي

 « ءارب ابنم نيدلاو « نيدلا سول تسيل ىلا ةيرصنمعلا نم لب ؛ هثداسم نم الو

 . مهنيد ءىدابم نع نوفلختي مهرحانت رادقمب مهو

 نواعتلا بصحو ٠ ةلمضفلا وممو © ريخلا ىنعم سفنلا يف ثبي مالسإلا ناو

 هيلع لاق اذلو « فراعتلا وه مالسإلا رامشف « ناسنالا ينب نيب فراعتلاو

 ءاروو < فرعت مل نمو * تفرع نم ىلع مالسلا أرقت نأ مالسإلا ريخ : مالسلا

 لاق دقلو « داسفلا عفد ىلع نواعتلاو 2 ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا فراعتلا

 #« ناودملا مثالا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو 8 لىلاعتو هناحبس

 )2 ةممالسإلا ةدهحرلاو يمالسإلا عمحتلا ىنعم ىلإ ريشت هررقم قئاقح هذه

 كو هلق أرقاو « ةدومو ةبحم لب « ةسلقا الو « ةيسنج الو ةيبصع ال هناو

 هللازم مهئاكمل ءادهشلاو ءاببنالا مهطنغي ءادهش الو ءايستأب مهام دابع هلل نا
 ماحرأ ريغ نم هللا يف اوباحت موق لاق ؟ هللا لوسر اب مه نم لبق « ةمابقلا موي

 نوفا ال رون ىلعل مهناو ؛ رونل مهنا هللاو © اهتوطاعتب لاومأ الو« مهطبرت

 «مهيلعفوخ الشاءاملوأ نإ الأ ,سانلانزحح اذإ نونزمحي الو « سانلافاخ اذإ

 . اهديرن يلا ةممالسإلا ةدحولا يه هذه . نونرحم مه الو

 )١١( ةيمالسالا ةدحولا "4غ



 ايهلكش

 يعاتجالانواعتلاو«ةوخالا يناعم ققحتت نأ ةدحولا نم ديرن اننإ -
 رومألا هذه ققحتت فيك نكلر « يفاقثلاو <« يمايسلاو يبرحلاو يداصتقالاو

 ؟ نيدشارلا دبع يف تناك اك ةممالسإلا ةفالخلا ءامحاب ققحتتأ

 نراكو « راثآلا هب تدرو دق هنأ [اصوصخ لثمالا عامتجالا وه كلذ نإ
 نكميأو 2« رصعلا اذه يف اهب ذخألا نكميأ نكلو . نوعمجأ ةباحصلا اهملع

 عزوتلاكلذ نيماسملا ضرألا تعزوت نأ دعب ةحلصملا نم لهو ءابطورش ىقحت

 مظعأ وه مامإ ىلا محلا اببف عجرب © ةدحاو ةلود مهل نوكت نأ

 ؟ ةالولا

 ةلود ىلع ةّئاق ةدحولا نوكت نأ ىرن ال اننا اذه نع باوجلا يف لوقنو

 عضولا عم نككمي ال كلذ نإف « نيماسملا لك ىلع ةرطيسم ةموكح اهل ةدحاو

 تسيل ةيمالسإلا يضارألا نا [اصوصخو « ضرألا يف ةيمالمإلا دالبلل يسدنملا

 تناك يمالسإلا حتفلا اهبلا دتما امدنع انركذ اك ملاقألا ناو « ءازجالا ةلصتم

 هنكلو «هنع دبعي ريغ لماكلا مظنتلاواهيلع ناطلسلا هل مامإلاو اهتايصخش اه

 . يلاذ لالقتسا هل هتموكحو هلامع يف

 نوكت نأ ىلا هحتن اننإف « ةسمالسإلا ةدحولا نيوكت ىلا انبحجتا اذإ اننإو
 « رصعلا حورب انرثأت اذإ اننإف © ةيمالسإلا ءىدابملا ىسنن الو « رصعلل ةبسانم

 مالسإلا ماكحأ نوعضخي نم انسلف ٠ اهرهوج يف ال ةدحولا لكش يف وه امنإ
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 بيلاسأ انل كرتو © ةررقم قئاقحب مايقلاب انرمأ مالسالا نكلو رصعلا حورل

 رصعلا حور نمف « قئاقحلا هذهل الصوت اهرقأ فرعت يف دهتجنف « اهقبقحت
 غوسن الو ©« ةدحولا لكش هيلع نوكي نأ نككمي امو لصوملا قيرطلا دمتسن

 رصعلا بسانت اهنأ مما ةبعرش ةقيقح يأ ين كحتي نأ ماظن وأ دحأ يأل
 . ليدبتلا وأ اهبف ريسغتلا زوي الو ةرقتسم ةتياث مالسإلا قئاقحف هبسانت ال وأ

 ذفنيو * قلاب, موقي ناطلس يأ ناطاس سمت ال اهغدت يلا ةدحولا نإ

 ملقإ إياأ يف يف مكملا لكش 22 الو 2 اميللو اهرهوح 5 ةالسإلا ماكحألا

 ذقتيو لدعلا ميقد م د أه« 5 ًائاق ارمأ ةدحولا لمع يدلا ردقلاب يمالسإ

 هكح بولسا ملقا لكلف ؛« ًارسع مهرمأ نم مهقهرب الو هتيعر يف قحلا

 ربتمن نأ وهو « انتياغ وهو هديرن يذلا وه ةيمالسإلا ةدحولا ىنعم نإ

 ةعماجلاةدحولا نيد وه دإ « هتدمضعو هتدامعو 6 هرئاعسشو مالسإلا ءىدامم يه و

 كرش لك نم صلاخلا « لماكلا دمحوتلا نيد وه (ك « ةلماشلا

 مل نمو 2 مسم لك اهأيفتي نأ بو ل انتياغ ىه ةيمالسإلا ةدحولا نإ

 دادع يف لخدو نآرقلا صوصن دناع دقف « ةدحاو ةمأ نيماسملا نأب نمؤي

 انباصأو 2« ضرألا بائذ انتلكأف « يضاملا يف انةرفت دقل . # ًاريصم تءاسو

 نآرقلاف * اندقرف دق ةتمقملا ةيرصنعلا تناك اذإو <« قزمم رش انقزمو « لذلا

 ماكحلا ىوه ناك اذإو «© لبق نم انعمجي نأ يغبني ناك اك « انعمجي نآلا

 لض يف عمت نأ بحي هنإف « يفاملا يف مهعيضو انعيض بلغلا بحو
 .٠ هتدحوو مالسإلا

 ةوخأ ددرت نكلو 0 ةدحاو ةلود ةدحولاب دصقت ال انلق د انذإ - 5م

 نوكي نأ ريغ نم نركت نأ نكمي ىربكلا ةفالخلا تناك اذإو « ةلماش

 ضر



 هتاف « لماك داحتا لظ يف ةفلتخم ملاقأ نوكت لب < ةدحاو ةلود نيماسلل

 نوكي الأ ساسأ ىلع كلذو *« ًاعماج روصتي يذلا ماظلا يف اهدوجو نكمي
 نأ ساسأ ىلعو « ةلدابتم ةسنمز تابون ىلع نوكي لب « ةايحلا ىدم رابتخالا
 «شيرق يف ةمئألا» ثيدحلا نأ تماع دقف 2« طرشب تسيل ةيبرعلا وأ ةيشرقلا
 ةمامالا ٠ : ِمَكَم ينلا لوقك وهو « ًايفيكت سيلو « لبقنسملا ءابنأب رابخإ

 ام شيرق يف رمألا نإ هلوق مث « اضوضع اكلم نوكت من « نالث يدعب

 اذكهو : رتل لاق اى وأ رحشلا ىحاب امك اوحل اوجوعا ناف « اوماقتسا

 عم قفتي ال هنآل الو « اننامز عم قفتي ال هنأل ال « طرشلا كلذ ىرن ال نحن
 . اهلبجو باسنالا بارطضال الو « رَتِلِع ينلا اهيلع صن يتلا ةلداعلا ةاواسملا

 ريغل لعج نم ةيمثاهلا لب ةيشرقلا ىعدا ىتح نيقبلا هجو ىلع اهتفرعم مدعو
 نآل«هدعبن نكلو“ اذه نم ءيشل ةشرقلا طرش دعبن ال « ةيالو هيلع نيماسملا
 بحي © يفيلكت رمأ هنأ ىلع ةعطاق ةلالد لدب ال هنع يور امف مكي ينلا

 لمتحيانركذ اي هنأ ذإ ةعاطلا دقتو ةعببلا دنع « هتاعارم بحتو « هب ذخألا

 « هحجرت ام وهو < رابخالل نوكي نأ لمتحيو * فيلكتلل صنلا نوكي نأ
 اصوصخو“ ةشرقلاب مزاي ليلد الف«لالدتسالا لطب لامحالا ليلدلا لخد اذإو
 ريغ نم ةمامإلا نوكت نأ زاوج ىلع لدت ىرخأ صوصن تدرو دق هنأ

 ذإ « ررقم رمأل ضفر هيف سيل ةيشرقلا طرش طذخأ مدع ناكف « شيرق
 . عل ينلا نم رمأ دجوي ال

 ةيمالمإلا ةدحولل ةققحم نكت مل نيدشارلا دعب ةفالخلا نأ دحن ال انإو اذه

 . ةيومن ةفالخ ال « ةمكلم تراص اهنأل

 أ نكي نكلو « ةفالخ ريغ نم ابقيقحت نكمي ةيمالسإلا ةدحولا نإ

 .ةدحولارهظم اهنأ ىلع لب « نكرلا تسيل اهنأ ىلع اهيف عضوم ةفالخلل نوككي
 تماق دقف داصتقالاو © بورحلاو ةسايسلا يف ةدحولا تققحت اذإ هناو

 «مماج رمأ نوكي نأ يف رصانعلا هذه ققحتتو « ةرمثم ةجتنم ةيوق ةدحولا

 . ةيمالسإلا ةعماجلا وهو
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 اسال حس باجأ

 « ةممالسإلا ةعماجلا ىلإ ةيحصو يناغفالا نيدلالامج مامإلا ىدات دقل - 8

 « نيمئانلل ةظقوم نيلفاغلل ةببنم تناك لب < داو يف ةخرص هتوعد بهذت ملو

 امو“ اهناوأل ةقباس تناك اهنألف « اهنابا يف اهل بجتست ل بوعشلا تناك اذإو

 امو يغبي ام هل ققحتي م نإو « قابس نوكي نأ ةركفلا بحاص بسي
 ذيفنتلا كراتو « ذيفنتلا ةمبجاو ةحبحص اهتاذ يف ةرككفلا تماد ام « ديرب

 هبحصو مامإلا ريكفت ذيفنت عنمي لو 2« روذعم بولغم وأ © رصقم مولم
 نيرمعتسملل مهمالستسا ةبغم مهكاردإ مدعو « نيماسملا لبج الإ « نيمركألا
 ودعلا ناك كلذ قوفو < مهرمأ تاذو « مهنيد ين الابخ مهنولأي ال اوناك نيذلا

 « هنع ىضري امف الإ اوفرصتي نأ نوعيطتسي ال « مهقوف ًائاج يبلصلا يبنجالا

 نوفلتخيالو مهنيب ايف نوقفتي « ةقيقح نيماسملا عمج نوكي نأ نع ىضري الو
 دفنت تناك يتلا تاحبصلا نيدلا لامج هيف حمصي ناك يدلا تقولا يف هناف

 فقي < مهتوانتو نيماسملا محت ةيمالسا ريغ ةلود ربكا سيئر ناك بولقلا ىلإ
 يف باتكلا اذه ماد ام لوقيو « هللا باتك ذخأيو « دبلا اذه باون مامأ
 . مالسال هنإف دوجولا

 يف نوريسي ماكحلا نم نوريثك ناك نإو « هدي ينجالا ضبق دق نآلاو

 اياعرلا نأش و مهنأش ينءاهرمأ نع نوردصيو «ًاقرشو ًابرغ لودلا ضعب باكر

 . مهمكحي نييولغملا

 ماكحلا نمبجحلا تناك دقل «اهتاذ بوعشلا ىلا هجتن هذه انتباتك يف انكلو

 نتكل



 ىلاهجتن نأ انل غوسي نآلاو بوعشلاو نيدلا لامج مامإلا نيب لوحت بناجالاو
 للاءادعا اهلكأو تعاضو « هتعبتاو هتضترا يذلا اهنيد رمأب اههجاون بوعشلا

 © بوعشلا ىلع اوغط ماكح ىلإ اهرومأ تكرت نأ موي مالسإلا ءادعأو ىلاعت

 ءايوقألا ةاضرم ىلا اوهجتاو « بوعشلا نع اولغشو « ًالوأ ىوبلل !وناكتساو
 «ناطلسلاو كلملا باقلأب اوضرو« اثلاث سانلا ىلع اوناهو اولذو اوماستسا مث« اناث

 نأ بحيو ©« ضهنت نأ بحي قتلا ىه بوعشلا نإ . نيساكلا نيمعاطلا اوناكو

 ىلع ال ءادعألا ىلع اونوكيو «اناعإو ةوقو انطابو ًارهاظ مهنم ماكحلا نوكي

 . نيرفاكلا ىلع ةزعا نينمؤملل ةلذأ اونوكي نأو « نينمؤملا

 « اوناك ايأ ماكحلا ةعماج ديرت ال اننإف ةيمالسالا ةعماجلا انلق اذإ انذإو

 بوعشلا نع ًارداص ناك ءاوس « مهرمأ نع ردصتو « اوناك اهفبك مبنم فلأتت

 .بوعشلا ةدارإ عم ىفاجتي يذلا مبمكح نع ًارداص ناك مأ « ةنمؤملا

 دير امنإ « ًاقلطم اهنع ماكحلا دعابت ال اننإف * ةيبعش انل ديرن انك اذإو

 نم وأ « ءارمألا وأ كولملا دعيت انسلو « مهيوعش نم نوراتخي نيذلا ماكحلا

 مأ ةيكلم تناك يأ بوعشلا ةدارإب ةديقملا تاموكحلا ديرن امنِإ مههبشي

 يروبجلا مهلا يف ققحتت ك«يككلملا كحلا يف ققحتت بوعشلا ةدارإف ةيروهمج

 ءارزولا نوكي نأو مكاحلا وه بعشلا نوكي نأ نم عنمت ال ةيككلملا ةثارولاف

 ةيكيجلبلاو «ةيزيلجنالا ةموكحلا يف ىرن اك « هرمأ نع نيجراخ ريغ«هل نيلثم
 اهمف نوثراوتت كولم اهّواسؤؤر تاموكحلا هذه نإف « ةيفاتدنكسالا لودلاو

 ةينوناقلا ةدعاقلا لوقت اكو محت ىتلا يه بوعشلا نكلو «فلس نع افلخ كلملا

 . « محي الو كلي كلملا » ةيروتسدلا

 يف ةعبتلا لمحت نم بوعشلا نككمتت نأ ةيمالسإلا تاموكحلا نم ديرن اننا

 محلا يف مهدنع سيل ذإ بوعشلا نع نيدرفنم ماكحلا مح انبرج دقلو « محلا
 ىعادنت نأ ىلإو « ماسقنالاو ةقرفلا ىلإو « عامضلا ىلا رمألا ىدأف « ةدارا

 بوعشلل رمآلا كرتن نأ الإ انل قبي ملف اهتعصق ىلع ةلكألا يعادت ممالا انيلع

 نضل



 'ىلاعت هللا لوقي ذإ مالسإلا كح كلذ ناو «لضت نل ةديشرل اهناو « ةيمالسإلا

 يف مهرواشو : هسن ًابطاخم ًاضيأ ىلاعت لوقيو ©# مهنيب ىروش مهرمأو 9

 ةبعرشلا ةسايسلا باتك يف ءاج دقلو # هللا ىلع لكوتف تمزع اذإف « رمألا

 : ةبممتا نبال
 رثكأ دحأ نكي مد : لاق هنع هللا يضر ةريره ىبأ نع يور دق »

 هياحصأ بولق فلأتيل هسبن اهب رمأ هللا نإ ليق دقو « ٍعْفِلِم يبنلا نم ةروشم

 رمأ نم يحو هيف لزني مل اف يأرلا مهنم جرختسيلو < هدعب نم هب يدتقبلو

 ىنثأ دقو <« ةروشملاب ىلوأ مالي هريغف <« كلذ ريغو ةيئازجلا رومألاو برحلا
 نيذلل ىقبأو ريخ هللا دنع امو ١ ىلاعت هلوق يف كلذب نينمؤملا ىلع ىلاعت هللا
 ام اذإو <« شحاوفلاو مثالا رئابك نوبنتحي نيذلاو « نولكوتي مهبر ىلعو اونمآ

 ىروش مهرمأو «ةالصلا اوماقأو « مهبل اوباجتسا نيذلاو « نورفغي مه اوبضغ

 بحجب ام مهضعب نيب نإف 2 مراشتسا اذإو # نوقفني مهانقزر اممو « منيب
 كلذ عابتا هيلعف « نيماسملا عامجا وأ لِي هلوسر ةنسو هللا باتك نم هعابتا

 :ىلاعت لاق ءابندلاو نيدلا يف اهظع ناك نإو ؛ كلذ فالخ يف دحأل ةعاط الو
 نإف « ينم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي 8

 « رخآلا موملاو هللا, نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت
 . « 3يوأت نسحأو ريخ كلذ

 مهنم لك نم جرختسي نأ يغبني « نوماسملا هيف عزانت دق رمأ ناك ناو

 نونمؤت متنك نا * لوسرلاو هللا ىلا هودرف ءيش يف متعزانت نإف و : ىلاعت

 . # آاليوأت نسحأو « ريخ كلذ < رخآلا مويلاو هللا

 ىلعقلطي اهمف رمألا ةفرعمو ةعيرشلا ريسفت هب داري دق هنأ قوف ليوأتلاو

 ليوأت يقتأي مون ؛“ هليوأت الإ نورظني له ف : ىلاعت لاق امك «* لآملا ةفرعم
 ءاعفس نم انل لبف < قلاب انبر لسر تءاج دق « لبق نم هوسن نيدلا لوقد

 ضو



 لضو“ مهسفنأ اورسخ دق « لمعن انك نيذلا ريغ لمعنف درن وأ « انل اوعفشمف

 . «نورتفي اوناك ام مهنع

 هلوسرةنسو ىلاعت هللا باتكب ذخآلا نإو <« بير الب ل آملا انه ليوأتلاو

 الو « ةقبرلل علخ ريغزم اهيلع ةيويندلا حلاصملا ءانبو اهمبف يف ىروشلابو ٍوَِلِي

 « لاح ريخ ىلإو لآم نسحأ ىلا نيماسملاب يهتني ةميقتسملا ةداجلا نع جورخ
 عالم ينلا ةنس انك رتو «ًاروحبم نآرقلا انلعج دقل «ءاشألا زيمتت اهدضب هنإو

 ةصرف انرصصو ضرألا يف نوملاظلا انعزوتو٠ رشلا هاوفأ انتمقتلاف « ةروهظ ءارو

 ةزعآلانحنو « ةولذتسيل انيلا ىحلا ءادعأو ىلاعت هللا ءادعأ ىتباستي < نيزهتنملا

 . « نينمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هللو » اننيدبو ىلاعت هللا باتكي
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 و مايلي ايار ماسأى روشلا

 ينلصألا اهنآل « ىروشلا ىلع ىنبت نأ بحي ةبمالسإلا ةعماجلا نإ - ١م.
 ءانفا ساسأ ىلع موقي ال « يمالسإلا يسحلا نآل « نيءاسال عماج رمأ لك

 نأ ىلع موقي امنِإو < اهندوكت يف يأر هل نوكي ال ثيح « ةعاملا يف دحاولا

 نم الإ ىنبي ال يوقلا ءانبلاف « ءايوقا داحآ نم نوكتت يتلا يه ةيوقلا ةعاجملا

 ةيوق مئاعدلا موقت قح « ابتخأ عم ةنبل لك كساتت « ةيلص ةيوق تانبل

 . ناكرألا ةتياث

 سحي ىروشلاب هنإو « ةعبتلا لمحو « ةدحولاب روعشلا يبرت ىروشلا نإو
 الو 2« ططش ريغ يف هبجوأ يذلا مالسإلا ىتحو « هيلع ةعاملا قح دحاو لك

 « راختسا نم باخ ام » : لاق هنأ عك ينلا نع يور دقلو « دحلل ةزواجي

 ًايأ دادبتسالاو . قيفوتلا اهمف هللا بتك ىروشلاف ٠ راشتسا نم مدن الو

 نكمي الو « لآملا داسفو « سوفنلا فاعضا همف ىلاعت هللا بتك هتروص تناك

 يف داديتسالا حاجن ادب نإو . ىروشلا هب ضبنت ال رمأب داديتسالا ضبني نأ

 ةرح ةنمُؤم ةصلخ بوعشلا هددؤت 1 نا لاوز ىلا حاجن هنإف 3 رومألا م رمأ

 ىلا عوجرلا ىلا ةوبتني مم ام للقو 0 نيصاخملا نيدبتسملا نإو دييأتلا ف

 قيقحتل بحي كلذلو . نيبم نارسخم اوُواب لاو « مهرمأ لآم يف تاعاجملا

 يمالسإ ملقإ لك ين محلا نوكحي نأ ةيمالسإلا ةعماجلا قيقحت نأشد رمألا

 محلانوكي نأ بجي -همكاحو بعشلاه بف ينجالا ناطلس علخدق ةيرحلا مامت رح

 نيا



 .بوعشلا ةدارإ لمهت الو « موكحلاب مكاحلا دبتسي ال « ىروشلا ىلع امئاق همف

 نم'ةروص دادبتسإلا نإو © طق ليلذب مالسإلا زتعي الو « اهنالذإ كلذ يف نأل
 الو « مالسإلا مح تحت نونمؤملا قرتسي نأ حصي الو « قاقرتسالا روص

 نم ًادمتسم نوكي ال امكح موكحملا ىلع ماحلا ضرفي ناطلس يأب يردن
 . علي دمع هلوسر ةنس الو « ىلاعت هللا باتك

 « يحو هب لزني مل رمأ لك يف ريشتسي ناك هبلإ ىحوي ناك يذلا ادم نإ
 نيماسملا رمأ مقتسي ال هنأ هدعب نم ماكحلا معبل هريغو ةيمبت نبا لاق اك كلذو
 باصا نإو . ءىطخي هيأرب دبتسا نا هنأ ناسنإ لك لعبلو « ىروشلاب الإ

 « بعشلا هلالذا نوكي هدادبتسا رادقم هنأل « ًاضيأ أطخأ دق هنإف ©« حلصأو
 يبنجالل مالستسالل ليدس مك احلل مالستسالاو « ملستسي هنإف بعشلا لذ ام اذإو

 « ملاظلل مالستسإلا ىلا يدؤي هل مالستسإلا ناف « ًالداع دبتسملا تاك اذإو

 .٠ ريطتسملا رشلا كلذ دعب نم نوكدو

 يأرلا دامع امهو « ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألا عنمي دادبتسالا نإو
 ال ناضيقن ركتملا نع يبنلاو فورعملاب رمألاو داديتسالاف « لضافلا ماعلا
 ةعاملا بذهمو“ مالسإلا ةعيرش ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمالاو « ناعمتجي
 : ىلاعت لاق « اهتصاخو ةبمالسإلا

 ركتملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت سانلل تجرخا ةمأ ريخ متنك و

 م اذإو ركتملا نع يبنلاو فورعملاب رمآلا ليبق نم اهتاذ ىروشلا نإو
 يهو < موكحملل مكاحلا نم داشرتسا ةرواشملا نأل ٠ هل ةمزالم « هنم نكت
 ٠ رمألا يلوألو « هلل ةحصصنلا نم نم

 وه ٍمَتِلَم ينلا اهعمج نأ دعب قرفتلا كلذ ةبمالسإلا ةمآلا قرف يذلا نإو
 نع اوفرصناف « سوفنلا تبرطضاو ؛« بولقلا تاما دقف بوعشلا ةدارإ لامها

 .«هقنع تعطق هللا ىتا لاق نم» مثاغلا دبتسملا راعش نآل «مكاحلا اودشري نأ

 ان



 ماكحلا مه مهنيب ةيمالسإلا ضرألا يف نوعزوتي نيماسملا ريغ اولعج نيذلا نإو
 ريغ يديأ يف ةيمالسإلا ملاقألا طوقس بابسأ تعجار ولو « نودبتسملا
 مددعو ؛ ًاباحإو رعاشم مهقرفتو « مهماكح دادبتسا هتدجول نيماسملا

 ال هنأب مسملا رعش اذإف « لوألا ةرمث يناثلا اذهو « ةعماجلا ةدحولاب مهساسحإ
 . ًاناظ وأ ًالداع دبتسال لستسا دق ذإ هيلع تناه هدلب رمأ يف هل يأر

 ناو «يضاملابويع ىدافتن نأ بحي موبلا عمتجن نأ ىلع لمعن نحنو اننإو

 نم يقنو هتفعضا يتلا ضارمألا نم ملس اذا الإ هتوق ديعتسي ال ملسلا مسجلا
 اوحلصي نأ بحجتف « دادبتسالا نيماسملا قهرأ دقر ٠ هتقهرأ يتلا ءاودالا

 . نآرقلا محب
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 اجا ماوقضالسالا ماكي ألا زينت
 ٠١ - نيماسملا اومس موقل نادبأ عاتجا تسيل ةيمالسإلا ةعماجلا نإ «

 دمي الو « نيد مهنيب عماجلاف . دحاو نيدب نونيدي ماوقأ عاّتجا يه امناو

 يف هماكحأ تذفنو همئاعد تماقو « هسفن تاذ يف ققحت اذإ الإ ًاعماج نيدلا
 تادابعلابو © موصلاو ةالصلا « ةيبيذبتلا تادابعلاب كلذو « داحآلا ةصاخ

 تارافكلاو روذنلاو تاقدصلاو « جحلاو ةاكزلا ةيعاذجالا ٠ ةرسالا ماكحأو

 دقفنيمألا ينلا ليصفتل اهنم جاتحي ام لصفو « مركلا نآرقلا اهنايب ىلوت يتلا

 نيجوزلا قوقحو « تامرحملاو تاللحلاو جاوزلا ماكحأ نابب نآرقلا ىلوت «
 امهريغو ةقفنو ةعاضر نم دالوألا ماكحأو « هراث1و هلاوحأو قالطلا ماكحأو

 نينقتلا نيب عمجم نابب يف مهقوقحو براقالا ماكحا مْقِلَع ينلا نيبو

 هنم ةكحلاو .

 هتنيب يلق الإ ًالامجا اهيف كرتي لو ©« ثاريملا ماكحأ مركلا نآرقلا نيبو
 ميركلا نآرقلا نم اهلك ةرسالا ماكحا تناك اذكهو « ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا
 يوقلا عمتجماو « ةعاجلا ماوق ةرسالا نآل « ةرهاطلا ةيوبنلا ةنسلا نايب عم
 اهماكحا ىلوتو « ةرسالاب نآرقلا ةيانع تناك كلذلو « ةيوق رسأ ىلع ىني

 ريبخلا ملعلا ىلاعت هللا نأل « تادابعلا نيب ام رثكأ اهنيبو © نرآرقلا
 عضوم نوكتس مالسإلا يف ةرسآلا ماكحأ نأ لع « الع ءيش لك طاحأ يذلا

 . ًاراقو مالسإلل نوجرب ال نم تامحجابملا

 نأ اودارأو <« ةبيبرغلا ةيندملا بح اوبرشأ « نيدلا ءارو كثلوا ريسيو

 اراض



 تمنمو <« قالطلا تءنم يتلا ةسدنكلا ماكحأب محت ةيمالسإلا ةرسالا اولمحي

 .٠ تاجوزلا ددعت

 نم ةيبروألا ةرسألا عنمي ال هنا نييحيسملا ضعب يداني نأ ًابيرغ ناكو
 كلذ مهناذآ كصي ائيب « قالطلا ةحاباو « تاجوزلا ددعت ةحابا الإ لالحتالا

 دسقت ةرورض يف نوحلي نم انه نيحنرفاملانم دحن كلانه هل باحتسيو « ءادنلا

 8 هعنم وأ ىالطلا دسقتو « ةعلم وأ تاحوزلا ددعت

 : تالماعملا

 يذلا وه مالسإلا نوكي نأ بحي ةيلاملا ةيندملا تالماعملا يفو - ,٠
 نست نأ بحي تامازتلالاو قوقحلاو ٠ دوقعلا ماكحأف « ةنسلاو نآرقلاب مكحي
 حابت الف « ةنسلاو نآرقلا يف . ةمرحلا دوقعلا نوككت الم < نآرقلا لظ تحت

 ةنسلا بتك يف درو امل ةنسلاب مارح عوبملا ابرف « عوبملا يف ةيوبرلا دوقعلا
 ادب لثمي ًالثم ةضفلاب ةضفلاو ٠ دبب ادي لثمي ًالثم بهذلاب بهذلاو . حاحصلا

 حلملاو « دبب ادب لثمي « الثم رمتلاب رمتلاو  دبب ادب لثمي آلثم ربلاب ربلاو دبب
 نم كلذ يف درو ام رخخآ ىلا . حلملا لدب ريعشلا ةياور يفو دبي أدي ململاب

 ينبي يتلا ةدرطملا ميرحنلا ةلع يف ءابقفلل ناببو « ىنمملا اذه دكؤت ثيداحأ

 . اهريغ يف سايقلا اهيلع
 ابر وهو ابرلا نم رخآلا عونلا امأ © ةنسلاب هميرحت تبث اذه عوببلا ابرو

 «لجالا يف ةدايزلا ريظن يف نيدلا يف ةدايزلا وهو < نويدلا ابر وهو ؛ ةيلهاجلا

 يف ىلاعت لاق دقف © ةكم يف هميرحت أدتبا مركلا نآرقلا يف تبث هميرحت نإف
 هللا دنع وبري الف سانلا لاومأ يف وبريل ابر نم متيتآ اموإ9“ ةبكملا مورلا ةروس

 ميرحتلا لزنو 4« <" نوفعضملا مه كئلواف هللا هجو نوديرت ةاكز نم متيتآ امو

 اهيأ اي 8 : ىلاعت لاق دقف « ةيوبنلا ةرجهلا دعب ميركلا نآرقلا يف عطاقلا
 نأ كش الو « ةدايزلا وه ابرلاو « ةفعاضم ًافاعضأ ابرلا اولكأت ال اونمآ نيذلا

 م



 ال ةدايزلا يف ةفعاضملاف ةفعاضم ًافاعضا اهفعاضي ةنس دعب ةئس ةدايزلا رارككن

 صيحمت ريغ نم ةرهاظلا ظافلألاب نوذخأي نيذلا ضعب مهف اك نيدلا لصأ يف
 . ابرلا مرحت نم ةكحلا كاردإل ةلواح الو « اهانمل قيقد فرعتو « اهانعل

 : ىلاعت لاق « ميرحتلا يف ةعطاق صوصن كلذ دعب نم تءاح دقلو

 « سملا نم ناطبشلا هطبختييذلا موقي اك الإ نوموقي ال ابرلا نولكأي نيذلا
 نمن ارلا مرحو عيبلا هللا لحأو « ايرلا لم عيبلا امنا اولاق مهنأي كلذ

 كئلوأف داع نمو « هللا ىلإ هرمأو فلس ام هلف ىبتناف هبر نم ةظعوم هءاج

 بحي ال هللاو ٠ تاقدصلا يبريو ايرلا هللا قحمي نودلاخ اهبف مث رادلا باحصأ

 اوت آو ةالصلا اوماقأو تاسحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نا ؛ مثأ رامك لك

 اسهأ اب « نونزحي مه الو « مهيلع فوخ الو « مهر دنع مهرجأ مهل ةاكزلا

 اولعفت م نإف ٠ نينمؤم متنك نإ ابرلا نم يتب ام اورذو هللا اوقتا اونمآ نيذلا

 الو نوماظت ال جلاومأ سوؤر مكلف متبت نإو « هلوسرو هللا نم برح اونذأف

 مكل ريخ اوقدصت نأو « ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك نإو « نوماظت
 «تبسك امسفن لك ىفوت مثدللا ىلإ همف نوعجرت موي اوقتاو « نوداعت متنك نإ

 . # نوماظب ال مو

 لئسدقو « ةيلهاجلا ابر وهو « نويدلا ابر ميرحت يف عطاق ينآرق صن اذه
 هللا يضر لاق : هلبجي نأ الاسم مسي ال يذلا ابرلا ام لبنح نب دمحأ مامإلا
 أسان نككلو « لجألا ريظن نيدلا يف ديزتو « انيد لجرلا يطعت نأ هنع ىلاعت
 موقيةدئافلا ماظن نأ !ويسح دق اهرحيو اهرجعب ةيبروالا ةيندملا مهتوهتسا نم

 رامعتسالانأ كلوا ىسنيو «همرغ فيكف ؛ ماعلا يف يداصتقالا ماظنلا هيلع

 رامعتسالا تنأو * يدوع ماظن !برلا نأو « ابرلا ءارو لخدي ناك يبروألا

 ايقيرفاداليو ابرلاب تلتحا رصمت .يمالسا دب يأ هلوخدل هبرآمل ةعيرذ هذختي
 نيداسملا كولم اهيداطصا يتلا ناطيشلا ةلوبحأ اهيف ايرلا ناك امسآ ضعبو اهلك

 لاس دقو « ايرلا نم صلختن فيك ةحنرفلل نيدلقملا لئاق لوقي دقو مهماكحو
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 نب دمحا مامإلا ىور دقف ©« كلذب كلَ ىنلا أبنت دق مهل لوقنو < معو « هليس
 ليق « ابرلا هيف نولك أي نامز سانلا يتأي » : لاق هنا ْهْتِلِع ينلا نع لبنح

 . 6 هرابغ هلان هلك أب ل نم : ميركلا يبنلا لاق ؟ هللا لوسر اي مهاك سانلا

 انقرفتيذلاو هب انملتبا يذلا اننامز وه اذه نإف «ةومنلا لئالد نم كلذ ناو

 ضرألا بائذ انتلكأو « هبف

 يف رسيملاو رامقلا مرحن ًاضيا اناف « هروص لك يف ابرلا مرحن انك اذإ هناو
 داحآلانيب دقعت يتلا تانيمأتلا ىمست يتلا رامقلا دوقع اندجو دقف هرهاظم لك

 ىلع نيمأتلا دوقعف اهمزالي وهو © بنجل ابنج ابرلا عم ريست تاك رشلاو
 تانيمأتلا هنم سيلو « رابقلا نم مئاضبلا ىلع نيمأتلا دوقعو « ةايحلا ىلع
 نأيف اهممظنتب وأ «ةلودلا لظ يف سانلا نم ةعامج اهبف رفاضتي يتلا ةيعاتجالا
 لكيدؤي نأ ىلع«اعابضآلابع كرتيو هسفن بهذتوأ« هتعاضبكلهتنملكل اولفكي
 ةدئافلا نوكت نأو « يونس وأ يرهش ببتر لكشب لاملا نم ًاءزج دحاو
 «نواعت كلذ نإف «عومجملا ىلع ةراسلاو 2« فراصملا هذه نم فرصت عومجملل

 مثإلا ىلع اونواعت الو « ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو :  لوقي ىلامعت هللاو
 . © ناودعلاو

 « ضارتقالاو 2« ضارقالا ىلع موقي يعاتجالا ماظنلا نإ لئاق لوقي دقو
 « ةيداصتقا تارورض اهروص لكب تانيمأتلا نإو ةدئافلاب الإ كلذ متي الو

 اهنإ « الامهإ ةسالسإلا ةعماجلا كلذ لمهج نأ ديرت فيكف « اهنم صانم الو
 تناك ةيمالسإ هريغب ةيندم موقت نأ نكمي الو 2« يعاتجالا ءانبلا مدهت كلذب
 ةلضاف ةنيدم ديرن اننإ : كلذ نع باوجلا يف لوقن نحنو « ةيمالسإ ريغ وأ
 نأ نككمي ال ريخ اهمف سيلو « ًاعم راقلا تحسو ةدئافلا تحس نم واخت

 وهو ًاريخ الإ جتني ال ريخلاف « ًاريخ جتني رشلا ناك اذإف « اهنود نم ققحتي

 . رش هبوشي ال ريخ
 فراصمو < نواعتلا ساسأ ىلع هميقن انإف « يمالسإ ماظن ديرا اذإو

 نات



 فرمملانيب «ضرتقملاوضرقملا نيب نواعتلا ىلع ًاًماق اهماظن نوكي يتلا راخدإلا

 . اعم ابسك انسك نإو اعم اريسخ اريسخ نإف « هلماعي نمو

 ال يذلا نسحلا ضرقلا هنم نوكيو عئاضبلا ىلع نيمأتلا هنم نوكمو

 . ةدئافلا هبشي ام الو « همف ةدئاف

 ىلع نواعتلا وه يذلا يعاملا نيمأتلاب نوكمف سفنلا ىلع نيمأتلا امأو

 يفو“ اهمظن يف ةيمالسإ ةعماجلا نوكت نأ ديرن ةلملا يفو اهاتركذ يتلا ةروصلا
 . اهفيلأتو ابماكحا

 : ةيعاتجالا رجاوزلا

 ١٠ - مئارجلا راوحجم نوككت يتلا تابوقعلا ةبعاّتجالا رجاوزلاب دصقنو «
 كلد يف لوقنو :

 ميركلا نآرقلا ىلوتو « تابوقعلل ًامظن عضوو ًادودح مالسإلا د دقل

 .اهذيفنت رمألا ىلع نيٌئاقلا ىلع بجواو « اهريداقمو « ابعون ناببو « اهنابب

 يف ةتباث ةعيربش هنأ ىلع هركذو <« صاصقلا ىلاعتو هناحبس هللا بجوأ دقو

 «دسحلااهعبط نم يتلا ةيرشبلا سفنلل ًاجالع كلذ لعجو ءاهلك ةيوامسلا تانايدلا
 لتق ذإ مدآ ينبا ةضق ركذو « ءادتعالاو «مئارجلا باكترا ىلا دسحلا اهعفديو
 كرتنل و ءرخآلا نم لبقتي ملو امهدحأ نم لبقتف « انابرق ابرق اهنآل هاخأ امهدحا

 ش : هتاملك تلاعت لوقب ذإ < هباتك يف ىلاعت هللا نابل لوقلا

 « امههدحأ نم لبقتف « انابرق ابرق ذإ « قحلاب مدآ ينبا أبن مهيلع لتاو
 نثل « نيقتملا نم هللا لبقتي ا#:ا : لاق « كنلتفال لاق « رخآلانم لبقتي مو
 بر هللا فاخأ يلا كلتقأل كيلا يدب طسابب انأ ام ينلتقتل كدي يلا تطسب
 كلذو « رانلا باحصأ نم نوكتف « كمثإو ىمئثاب ءومت نأ ديرأ ينا « نيملاعلا

 « نيرساخلا نم حبصأف «٠ هلتقف هخأ لتق هسفن هل تعوطف « نيملاظلا ءازج

 ؟هك



 قليو اب لاقكهمخأ ةءوس ىراوبفمك هيريل ؛ ضرألا يفثحببًابارغ هللا ثعبف
 .«نيمدانلا نم حبصأف يخأ ةءوس يراوأف“بارغلا اذه لثمنوك أنأ تزحعأ

 يف تح لخدي دسحلا نأ ىلع لدت يهو «دسحلا ىلع تبترت ةيرج هذه
 يف دسح ىلع بترتت ةيناسنالا مئارجلا رثكأ نأ ىرتل كناو « برقتلا نادمم

 نأ دعب هناحبس لاق اذلو « ءاذبالا ىلإ عفدي نيمك دقح هيلع بترتي <« سفنلا
 نم هنأ ليئارسإ ينب ىلع انبتك كلذ لجأ نمإ» : مكحلا صصقلا كلذ صق
 اهامحأ نمو اعيمج سانلا لتق امنأكف ضرألا يف داسف وأ سفن ريغب ًاسفن لتق
 مهنم ًاريثك نإ مث « تانيبلاب انلسر مهتءاج دقاو « اميمج سانلا ايحأ امنأكف

 . © نوفرسمل ضرألا يف كلد دعب

 .4 بابلألا يلوأ اب ةايح صاصقلا يف مكلو 8 ىلاعتو هناحبس لاق دقلو

 لاقف «سفنلا يف صاصقلا عم حورجلاو فارطالا يف صاصقلاب صنلا ءاجو

 فنألاو « نيعلاب نيعلاو © سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انيتكو 8 : ىلاعت
 وهف هب قدصت نفف 2« صاصق حورجلاو « نسلاب نسلاو نذألاب نذألاو « فنألاب

 . « نوملاظلا مم كئلوأف « هللا لزنأ امب محي مل نمو « هل ةرافك

 صاصقلا ةبوقع ذفن 5 «فارطالا يف صاصقلا ةبوقع ملل يلا ذفن دقلو

 . نآرقلا ررق اكو 2« سفنلا يف

 هيجوتللأ مرك ىلع نعيور دقلو«ارده مدبهذي ال هنا ررقي مالسإلا ناو

 .« مالسإلا يف مد لطي ال » ةنجلا يف

 فرعي ملو « لمتق لتق اذا هنأ وهو « ةماسقلا ماظن ءالسإلا عرش كلذلو

 . لمأ نم نوسمخ ليتقلا اهيف دجو يتلا ةيرقلا وأ يحلا لهأ نم فلح هلتاق
 اوفلح اذإف « تاق هل لعي الو « هتف ام هنأ دحاو لك فلحي « ةقثلاو لدعلا
 بجاو هنأ ساسأ ىلع « لاملا تيب نم اهنوذخأب « لوتقملا ءاملوأل ةيدلا تناك

 الإ لتاقلا هيف فرعي ال يذلا لتقلا ناك امو « ءامدلا ىلع ظفاحت نأ ةلودلا

 )١١( ةيمالسإلا ةدحولا 1 ها



 مهحاورأ ةيامح يف ترصق نم ةيد نمضت نأ اهيلع قحف « ةلودلا نم ريصقتب
 . يحلا لهأ نم وأ « اهتياعر يف مهو

 ةمواقم يف اونواعتي نأ مهيلع بحي هنألف يحلا لهأ نم ذخؤت نأ امأو
 ليبق نم كلذو « رارشالا يديأ ىلع برضلاو « رامخألا ةياعرو « مئارجلا
 ىلع نواعت ةليذرلا ةبراحمو ةلمضفلا ىلع نواعت لكو « ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا

 رمأل ًالامهإ نوككي نواعتلا اذه نع توككسلاو « بولطم وهو ىوقتلاو ربلا
 يحلا وأ هتيرق يف ًافورعم نوكي لتاق وأ مرجم لك نأ ىلع ءادألا بجاو
 نوكيو«لودعلا نم نوسخ هلبحت نأ ةداع نكمي الف «ةنيدم يف هنكسي يذلا

 ةمسمنلل باب حتف الو © تاروعلل عيتت الو سسحت ريغ نم فرع دق يناجلا
 . داسفلاو ةياعسلاو

 : دودحلا

 اهمف ءادتعالا نوكي ىلا تابوقعلا وهو « صاصقلل ةبسنلاب اذه - ٠4

 . بلاغ دابعلل قح ىلع ءادتعالا اهيف نوكي يتلا وأ « دابعلا قوقح ىلع

 يبقفلاحالطصالا يف ىمستيتلا يبف ىلاعت هلل اقح نوكت يتلا تابقعلا امأو

 هيلاببح لب « وفعلل لباق صاصقلا نأ صاصقلا نيبو اهنيب قرفلاو « دودحلاب
 ةرافك وبف هبودصت نفؤ» : صاصقلا ةيآ ماتخ يف ىلاعت هلوق يف ميركلا نآرقلا

 هيلا ءادأو فورعملاب عابتاف ءيش هيخأ نم هل يفع نمف © : ىلاعت هلوقو © هل
 يذلا وه رمألا يلو نرأل وفعلا اهيف يرحي ال هناف دودحلا امأ # ناسحإب
 نوكي اهبف وفملاوةدابع اهتماقإ نآلو« ىلاعتو هناحبس هلل تح. يهو « اهالوتي
 ركحاملا نع يبنلاو فورعملاب رمألا بجاوب مايق اهتماقاو « ةدابعلا نع ًايلخت
 ىلاعت هللا عضو دقو « مثإ اهيلع ةبوقعلا راكناو * تاركنم دودحلا متارجف

 دودحلاهذهو“اهب مايقلا نع ىلختي نأ مامإ وأ لاول زوجي الف « تابوقعلا هذه

 دقلو « نيماسملا يف رمألا يلوأ ىلع ةبجاو لئاذرلا ةبراحتو « لئاذرلل ةبراح
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 عطتسي م نرإف « هدبب هريغيلف « ًاركنم نم ىأر نم » : هَقِلَِع ينلا لاق

 يلو نأ كش الو « ناميالا فعضأ كلذو « هبلقبف عطتسي مل نإف « هناسلبف

 . هدبب ريشتلا ىلع سانلا ردقأ وه رمألا

 « هب مهلا دنع لعفلا نم منملا ىلوألا ةروصلا : ناتروص هل دلاب ريمغتلاو

 لبق مثارجلا عوقو علا وهف « ةبسحلا يلاو لمع كلذو هيلإ ليبسلا ذخأو

 . هبف ىلاعتشا مح ذفنمل ءاضقلا ىلا اهبحاصب ذخأ تعقو اذإف « ابعوقو

 هتنيبو ©« ميركلا نآرقلا هعضو يذلا دحلاب هيلع محي نأ ةبناثلا ةروصلاو

 «ةليذرلاو ةليضفلا نيب ًادح نوكتل نآرقلا اهررق ىتلاةبوقعلا وهو«ةيوبنلا ةنسلا

 ةميرجلا ترهظ اذإ دحلا ةماقاب ٍمتِلِع ينلا بلاط دقو ؛ داسفلاو حالصلا نيبو

 : فلم لوقي كلذلو ةميسنلاو ةياعسلل باب حتف الو <« سسحت ريغ نم

 رتس يف وهف رتتساف ةروذاقلا هذه نم ايش بككترا نم سانلا رشعم ايد
 . « دحلا هيلع انمقأ هتحفص ىدبأ نمو « ىلاعت هللا

 فنرأ كشوأ ىملا لوح ماح نمو « ىلاعت هللا ىمح يه دودحلا نإو

 . هيف عقب
 نأ بحو « هللا دودح انمقا اذإ الإ ةسمالسإ ةمأ نوكن نل اننإ

 هذه ذيفنت ىلع ةمئاق « داسفلا ةبراحم يف ةيمالسإلا ةعماجلا ةسايس نوككت

 م ©« ايربظ اتءارو اهكرتل ليبس الو « اهذيفنت نم صانم ال يتلا دودحلا

 ذفنتو «دودحلا مقت اهنا لوقت ةيمالسإلا ملاقألا ضعب نأ الإ « نآلا لاحلا وه

 دودحلا قي هريغ وأ ملقالا اذه نأ حص ناو « آليصفتو ةلمج ةيعرشلا ماكحألا

 ةداوه ال «(ماع كح كلذ نوكي نأ وجرن اناف « اهب قلعتي امف عرشلا ذفنيو

 ةعماجطق نوكتت الو «ايمالسا انعمتجي نكي ل دودحلا مقن مل اذإ اننأل « هبف

 يونمملا عاتجالاو ءايدام ًاعمجت تسيلو « يونعم نابك ةعماجلا نأل « ةيمالسا

 نادل



 باتك نم ةدمتسملا هماكحأو «نيدلا يهو « ةيونعملا ةطبارلا هيف موقت نأ بحي

 ردصم الو « صوصنلاب ةتبآث صاصقلاك دودحلاو ملي همن ةنسو « ىلاعت هللا

 تددح و «اهرثكأ يف تابوقعلا نيعو«اعيمج امل نآرقلا ضرعت ؛ باتكلا الإ اهل
 رثأ تنيب ةيوبنلا ةنسلاف < نآرقلا يف مئارجلا رحت لصأ ناكو « يقابلا ةنسلا
 . ايندلا يف اهملع عراشلا هبترب امو « ةعرجلا

 ملطق وأ ةبارحلا دح اهتبوقع ىلع نآرقلا صن يتلا دودحلاو - ١٠ه

 "دلع "نإ نامللاو < فذقلا دحو « ىنزلا دحو « ةقرسلا دحو « قيرطلا
 : . يغبلاو < ًادح

 . ةدرلا دحو « رمخلا برش دح ةنسلا اهتنيب يتلا دودحلاو

 « هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا ءازج اء > : ىلاعت هلوقب تدث ةبارحلا دحو

 نم مهلجرأو مهديأ عطقت وأ اوبلصي وأ اولتقي نأ ًاداسف ضرألا يف نوعسيو

 باذعةرخآلا يف مهو « ايندلا يف يزخ محل كلذ ضرألا نم اوفني وأ فالخ

 #« مهيلع اوردقت نأ لبق نم اوبات نيذلا الإ < مظع

 فتوجرخيو « لخادلا يف ماعلا ماظنلا ىلع نوضقتني نيذلل دحلا اذهو
 ثيغي نأ نم نمأم يف نونوكي ثيح اولتقيو © مهلاومأ سانلا اوبصتغمل ةوقب

 رثكاو مهداسفا يف ةوق مهل نوكتو قيرطلا عاطق نومسيو ©« ثيغم مهتسيرف

 لاملا ذخأل نوجرخت نميف ةلماعملا هذه نولماعي نيذلا نيمرجملا نورصحي ءابقفلا
 ةلودلا ىوق هب نوبلاغي 2« يوق ممج يف سفنآلا نولتقي وأ « ًاباصتغا وأ ةقرس
 نوممتحي نم « ةبارحلا مسا لمشبف نيمرجملا ءالؤه متارج كلام مامالا ممعيو

 ةلجلا يف نوهشي مهناو تاردحملا يفو اهيف راجتالا وأ ضارعألا كتل ةوق يف

 دقو «<مه. اهضمضقو اهضقب ةيكيرمالا ةلودلا قيضت يتلا ةيكيرمالا تاباصعلا
 . نيربتمملا ةربع مهلعحت يتلا ةيساقلا تابوقعلا كلتب مالسإلا مهجلاع

 مهئارجعم أفاكتت يهو «ةعدار ةرجاز اهنكلو « ةيساق تابوقع اهنا معن

 ةوق الو مهل لوح ال نيذلا نوعداولا مهتسيرفو « ةلودلا نمأ نوضقي مهنأل
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 تنرأ نم سانلا نيكمت ةلودلا عيطتست الو « مالس الو نمأ ال مدوجو عمو

 ىلاعت هلوقب تبث ةقرسلاوهو يناثلا دحلاو « مهاحرتو مهلح يف مالس يف اوشدعي

 هللاو © هللا نم ًالاكن امسك امب ءازج « امهدبأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو

 هللا نا « هيلع بوتي هللا ناف حلصأو « هماظ دعب نم بات نمت « كح زيزع

 . © محر روفغ

 نوداشسي نميف ابهتأ ظحالي نكلو « ةيساق كس الي ةبوقعلا ناو
 ةبوتلا نارتقا نم مهف ام ىلع ةبوتلاب باقعلا طوقس ليلدب تاقرسلا

 ام وهو « يعفاشلل ًابوسنم يورو ةيعفاشلا ضعبو لبنح نب دمحا باقعلاب
 «متعطتسا ام تاهبشلاب دودحلا اوؤردا : لاق متع ينلا نأ ظحاليو «هملا لمن

 فصن غلبي ال هنأ ةدجول « ءاهقفلا نم ةمثألا هعطق ىلع قفتا ام انمصحا ول اننإو
 « نيقراسلا عدرل يفكي ملقا يف ةدحاو دي عطق نكلو < نيقراسلا نم رشعلا

 زاجحلا لاحي كلذ ربتعاو 2« نوكحت داكت الأ دح ىلإ ةميرجلا هذه ليلقتو

 . دحلا اذه ابيف قبطي يذلا

 ينازلاو ةينازلا 8 : ىلامت هلوقب تبث دقو « ىنزلا دح ثلاثلا دحلاو

 فنإ « هللا نيد يف ةفأر اهب كذخأت الو ةدلج ةئام اهنم دحاو لك اودلجاف

 ال ينازلا «نينمؤملا نم ةفئاط اهباذع دهشيلو « رخآلا موبلاو هللا, نونمؤت متنك

 مرححو < كرشم وأ ناز الإ امحكني ال ةينازلاو « ةكرشم وأ ةيناز الإ حكني

 . ©« نينمؤملا ىلع كلذ

 نوكسل يه امنإ 2 دحلا كلذ يف ىلاعتوهناحبس هللا اهررق ىتلا ةبوقعلا نإو

 دسفت اليكلو « لسنلا ظفحبلو ةيضفلا لظ يف شيعبلو « الضاف عمتجلا
 . لئاذرلا معت المكلو « باسنالا

 . ١" اذه تنيب يتلا بتكلا يف لصفم كلذ يف مالكلاو

 ضكل



 فنرومربي نيذلاو 1» : ىلاعت هلوقب تبث دقو ©« فذقلا دح عيارلا دحلاو

 ةدابشمهل اولبقت الو «ةدلج نينامث مهودلجاف ءادبش ةعبرأب اوتأي م مث تانصحلا

 هللا نإف «اوحلصأو كلذ دعب نم اوبات نيذلا الإ « نوقسافلا مم كئلوأو « ًادبأ

 نم عمتجلا يمحبل كلذو © ىنزلا دح نابب بقع ءاج اذه نإو «محر روفغ

 دسف كلذ عاش اذإو «ةشحافلاب تالفاغلا تانصحلا يمرو « ءاشحفلاب يمارتلا

 دقلو«اهنع نوصتي ناك نم اهبلع مدقأف « سوفنلا ىلع ةليذرلا تناهو « عمتجما

 ةشئاع نينمؤملا مأ ىلع هب كفا يذلا كفالا ناب قابس يف نآرقلا يف ءاج
 ايندلا يف ملأ باذع مهل اونمآ نيذلا يف ةشحافلا عبشت نأ نوبحي نيذلا نإ

 قابسلا اذه يف ىلاعتو هناحبس لوقيو #نوناعت ال متنأو ملعي هللاو « ةرخآلاو

 ايندلا يف اونعل تانمؤملا تالفاغلا تانصحلا نومري نيذلا نإ © : ًاضيأ

 . # ١" ةرخآلاو

 ةعيرذ فذقلا نم نوذختي فارحمنالا نامزأ يف ىسفلا نوجورب نيذلا نإو

 همزال ءهرمأب سانلا ناهتسا وأ « ةمأ يف نزلا رشتنا اممح هنإو < مهيرآمل

 الضاف نكي مو الوذرم ًادساف ماعلا يأرلا ناكو « وجلا دسفو « هب يمارتلا

 يبحي دسافلا ماعلا يأرلاو  سوفنلا بذهب. لضافلا ماعلا يأرلا نإو « ًالوبقم

 ةنعللا ىحتسي مث« ريخلا يعاد هيف سانلا لغتسيو « اهبلع ضكرحيو « لئاذرلا

 نيذلا نمل ل : : 7 فلك تلاعت لاق ذإ « ليئارسإ ينبل ىلاعت هللا اهركذ يتلا
 اونكو اوصع امب كلذميرم نب ىسيعو دوواد ناسل ىلع ليئارسإ ينب نم اورفك

 . « نولعفي اوناك ام سئبل « هولعف ركنم نع نوهانتي ال اوناك نودتعي

 «© فذقلا نم ةبعشك ءاج دقو « ناعللا ًادح هربتعا نم دنع سماخلا دحلاو

 نوكنفذاعللا امأ « هتجوز تسيل ةأرما ىنزلاب ىمر اذإ نوكي فذقلا دحف

 مو ؛ مهجاوزأ نومرب نيذلاو » : هتاحبس هنق لوقبو « هتجوز ىمر اذإ
 نم هنإ 0 هللاب تاداهش عيرأ مهدحأ ةداهشف “ مهسفنأ الإ ءاديش مه نكي

 )١( روكذملا باتكلا .

 ضخ



 اهنع ًارديو « نييذاكلا نم ناك نإ هملع هللا ةنعل نأ ةسماخلاو « نيقداصلا
 بضغ نأ ةسماخلاو « نيبذاكلا نمل هنإ هللب تاداهش عبرأ دهشت نأ باذعلا
 . ©« نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا

 بذكت نأ الإ ايدبأ ًاقيرفت اهنيب قرف « افلاحت اذإو « ناعللا وه اذه

 نيب ةقثلا نأل هسفن بذك ولو « نادوعي ال : لاق ءابقفلا ضعبو <« هسفن

 نأ نكمي الو ةدوملاو ةقثلا ىلع ةُئاق ةمجوزلا ةقالعلاو « تدقف دق نيجوزلا
 . «١ هتعس نم الك هللا نغي اقرفتي نإو » « ةقثلا عم الإ ةدوملا ققحنت

 : يغبلا دح

 «يغملا دح توبثلا يف اهنم بيرقو“ نآرقلاب تتبث دق سمخ دودح هذهو

 هلوق يف يغملا ةرج تنبث دقو « ةيبرعلا ةعماجلل ةبسنلاب انثحب يف انمي وهو
 تغب نإف « اهنيب اوحلصأف اولتتقا نينمملا نم ناتفئاط نإو :  ىلاعت

 تءاف نإف « هللا رمأ ىلإ ءىفت ىقح <« ىغبت ىتلا اولتاقف ىرخألا ىلع امهادحإ

 ةوخإنونمؤملا امنإ « نيطسقملا بحي هللا نإ اوطسقأو « لدعلاب اهنيب اوحلصأف
 . « نومحرت لمل هللا اوقتاو « ميوخأ نيب اوحلصأف

 ىلإ ةفقولا هذ م يف هبننو ةريصق ةفقو ةيآلا هذه دنع فقن نأ بحيو
 : نيرمأ

 ةبارحلالهأ وأ قيرطلا عاطقو « ةاغملا نيب نوقرفي ءابقفلا نأ  اههدحأ

 مهجورخيف اودمتعي نأ ريغ نم«داسفلا تاذل داسفلا نوديرب ةبارحلا لهأ نأ

 لتقلاوببنلاو بلسلا نوديري امنا «ناطلسلا نوديرب ال مهو « ينيد ليوأت ىلع

 . يئانجلا قافتالا مهيف دجو دق <« نومرحي مهف

 كاهتناو « بلسلاو لتقلا نوديرب الو « ليوأتب نوجرخي مهنإف ةاغبلا امأ
 « دابتجاب نوجرخي دقو « ًاناطلس مهسفنأل اولعجي نأ نوديرب امنإ 2 تامرحلا

 )١( روكذلملا باتكلا .

 ضر



 ةعامج ىلع هنأ وهو كلذ ىلع نآرقلا صن دقو «ناطلسلل نيبلاط نوجرخي دقو
 نع ةعاملا نم يأرلا لهأ زجع ناف « مهنيب اوحلصي نأ ةيافك ضرف نيداسملا

 مهجورخ نأل ةاغبلا لتاقت نأ اهتوق يف ةلثمم ةعاملا ىلع نوكي هناف حالصالا
 . فيسلاب عمقت ةنتفلاو « ةنتف نوككي

 ةعماجلا هعبتت نأ بح ام ىلإ ةدشرب ميركلا صنلا اذه نأ يناثلا رمألا

 اذه نإف « ىتحلا ريغب نينمؤملا نم ةفئاط ىلع نوغبي نيذلل ةبسنلاب ةيمالسإلا
 ًابجومنوكي هتياهن يف وهو «ءادتبا نيتفئاطلا ىدحا ىلإ ابجوم نوككي يغبلا
 . اهلك ةممالسإلا ةعماجلا ىلإ

 رمتسا نإف « نيتفئاطلا نيب حالصالاب ءىدتبت نأ اهيلع نوككي كلذلو
 ءيفت ىتح ةيغابلا لتاقت نأ ةعماجلا ىلع نإف < امههادحإ يغب نيبت وأ ٠ يغبلا
 عضم ىلع لمعت نأ كلذ دعب نم ةعاملا ىلع نإف « تءاف نإف «للا رمأ ىلإ
 « بيرقتلاو فيلأتلاب كلذو < تربادت تلا سوفنلاو « ترفانت يتلا بولقلا
 اوطسقأو « لدعلاب اهنيب اوحلصأف تءاف نإف ل: ىلاعتو هناحبس لاق كلذلو
 . 4 نيطسقملا بحي هللا نإ

 « ةعدار ةوق ةبمالسإلا ةعماجلل نوكي نأ كلذل ةدك ّوملا ةجيتنلا نإو
 « ضعب مم مهضعب نيماسملا نيب لتاقتلا عنّتو مواظملا فصنتو يغابلا يغب درت

 ىعسيو“ مهوامد افاكتت نوماسملا » : ٍعَفِلَع هلوق ققحتيو ةيآلا صن ققحتي يكل
 «هرقحيال لسملا وخأ مسملا : تاع هلوقو « مهاوس نم ىلع دي د مو مهاندأ مهتمذب

 ىلاعت هللا ناك هنخأ نوع يف ناك نمو « هلذخي الو هماسي الو « هاظي الو

 .« هنوع يف

 نكلو 2« ةنسلاب امهرادقم تبث نرارخآ نادح كانهو - ٠9

 دححو برشلا دح امهو نآرقلاب تبث دق يرجتلا ساسأ وه يذلا ميرحتلا لصأ

 لوقي ذإ نآرقلاب هيف بيرلل لاجب ال يذلاعطاقلا هْيرحتت بث رملا برسف ةدرلا
 باصنألاو « رسيملاو رمخلا امنإ اونمآ نيذلا اأ اي 8 : هتالك تلاعت هناحبس
 ناطبشلا ديري امِإ « نوحلفت كلعل هوذتجاف ناطيشلا لمع نم سجر مالزألاو

 ضل



 نعو هللا ركذ نع مدصيو < رسيملاو رملا يف ءاضغبلاو ةوادعلا منيب مقوي نأ
 نإف « اورذحاو <« لوسرلا اوعبطأو هللا اوعيطأ « نوهتنم متنأ لبف ةالصلا

 « ميرحتلا يف عطاق صنلا اذبف «#نيبملا غالبلا انلوسر ىلع امنأ اوماعاف « متملوت

 امراش برض هنأ يور دققف « هعونو دحلا رادقم نابب لِي يبنلا ىلوت دقو
 هردقو < ناءزج لمنلا نآل 2 ةبرض نيناؤب ءابقفلا ضعب هردقف « العن نيعبرأ
 نأ بلاط يبأ نب ىلع ىأرو © ظفللا رهاظ بسح ىلع نيمبرأب ءاهقفلا ضعي
 اذإ هنإ لاقف < يبقف دابتجا نمو صنلا نم كلذ ًاذخآ ةدلج نيناث نوكي

 - نونامث ( فذقلا دح يأ ) ءارتفالا دحو « ىرتفاىذه اذإو « ىذه برش

 . نونامث يولعلا سامقلا اذهب برشلا دحف

 « هوبرضاف برش اذإ » رخلابراش نأث. يف لاق وقلي ينلا نأ يور دقلو

 86 مولتقاف داع اذاف هودلحاف داع ادإف

 « درب ضرأب شيعن اننإ » : ٍعَقللمع ينلل لاق نيماسملا ضعب نأ يور دقو
 مالسلا هيلع لاقف نوعبطي ال مهنإ اولاق * ال : لاق برشتفأ رمخلاب ءىفدتسنو

 ةرم لوأ باقع لعجف « باقعلا يف جردت ملي هارن لوألا ثيدحلا يفو

 دوحج كلذ نأل « لتقلا ناك ةثلاثلا داع اذإف « .شلجلا ناك داع اذإف برضلاب

 ١ . ةدرلا هبشاف ميرحتلاب

 ةعاطو هللا رما نوداحيو « نودحح مهنآل مهلاتق ناك يناثلا ثيدحلا يفو

 | . لوسرلا

 ىلع سانلا هرككي ال مالسإلاو « مالسإلا نع جورخلا يه ةدرلا - ٠١
 لاق دقق < هنع ىبنيو « نيدلا يف هاركالا يفني ميركلا نآرقلاف هيف لوخدلا

 توغاطلاب رفكي نم © يغلا نم دشرلا نيبت دق«نبدلا يف هاركإ ال 8 : ىلاعت

 كنإ» : هيبنابطاخمىلاعت لوقيو « ىقثولا ةورعلاب كلسمتسا دقف « هللاب نمؤيو
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 تنأفأ 8 : هناحبس لوقيو « «ءاشي نم يديه. هللا نكلو تببحأ نم يدهت ال

 . # نينمؤم اونوكي قح « سانلا هركت

 لخد دق نوكي نأ نككمي ال هنآل « جرخي ال مالسإلا يف لخد نم نككلو

 مث مالسإلا ربظي نم وه < جرخي مث لخدي يذلا امنإ < جرخي مث ًاصلخم هتينب
 دقو« هريغ يف قحلا نآل هعبتي ال هنأب سانلا ماهمإلو « هنأشل انيهوت هنم جرخي

 اذه راصو « ايلعلا يه ىلاعت هللا ةلك تراص نأ موي مالسإلا ردص يف ثدح

 نم مهنمو « ًاجاوفأ هيف سانلا لخد نأ ةبلغلاو ةوقلا لهأ نيد ميركلا نيدلا

 مهنمو < ًابهرو ابغر ةوقلل اعابتا لخد نمو « ناميإلاب نئمطم هبلقو « لخد
 صالخإلاةيامحو « ةديقعلا ةيامح تناكف < هلهأ ىلع هدسفيل مالسإلا يف لخد نم

 راتخا نم ىلع باوبآلا دصوت نأ نابجوتو « ًارح لخدي نأ نابجوت هبلط يف
 ةعدارلا ةديدشلا ةبوقعلا تناكف « ناعإلا.ىلع قافنلاو « ىدهلا ىلع لالضلا

 ناكو 2 انمؤم لخدي نأ ىلع مالسإلا يف لوخدلا ديري نم لمحت يتلا
 . لوخدلا لبق جورخلا ردقي نأ هيلع

 سسدجلاو <« لجرلل لتقلا وهو « رجازلا عدارلا ديدشلا باقعلا ناك كلذل

 . ةأرملل بوتت ىتح

 نم»: مالسلا هيلع لاق دقف « ٍمَِلَِع ينلا لوقب باقعلا اذه ةبعرش تناكو
 ىدحإ يف الإ مسم ءىرما مد لحي ال » : متلي هلوقو . « هولتقاف هنيد لدب

 ركبوبأ لتاق دقو . « نامإ دعب ةّدرو ©« بسث ةمنزو 2« سفنب سفنلا : ثالث
 هعم اوكرتشا لب « ةباحصلا نم دحأ هيلع كلذ ركني مو « نيدترملا قيدصلا

 . اهعاونأ لك يف ةدرلا اوّدرو « هونواعو

 « ةلودلا ىلع اوجرخ دق مهناو « ةعاطلا ضرغل كلذ نإ : لئاق لوقي دق
 :مهل لاقكلذلو « ةعاملا موزلو ةعاطلا يف لوخدلا ىلع مبلمحي نأ هيلع حف

 . « ةيلجم برح امإو « ةيزحم مس امإ »

 ضل



 نوثاقلا نأ ىلع اضيأ لدي كلذ ىلع لدي هنأ اكو « هيف بير ال قح كلذو
 ةطبارلا وهو « مالسإلا وه اهمايقل ًاساسأ دعي يذلا ةيمالسإلا ةلودلل يماظنلا

 اهتوناق ىلع جراخلا دعت ةلود لكو « ملاقأو ًاداحآ اهءازجأ طبرت يتلا ةقيثولا
 . هلتق لحيف « ًاجراخ وأ انئاخ اه مظنملا

 . كلذ نع جرخي ال دترملا هلتق يف مالسإلاو

 ريغ مهلا لوقن نيدلا ةيرح دض دترملا لتق نإ نولوقي نيذلا كئلوأو

 نوكت ناو « نبدتلا ةيرح ليبق نم وه هتباتتسا دعب دترملا لتق نإ نيددرتم

 امنذاختاو نايدألاب بعالتلا عنمل اهنا « قئاقحلا كاردإ ىلع ةمئاق ةميلس ةيرح
 بارطضاو « نيناوقلا قيبطت يف بارطضا ىلإ يدؤي امم « ابعلو اوزه

 . ةرسألا يف

 رومألا تراص دقف « ةدرلا ةبوقع تلمهأ ىتلا دالملا لاحم كلذ ربتعاو

 حييب هنأل مالسإلا يف لخدبف « هتأرما كرتي نأ لجر ديري « ىضوف ىلإ اهيف
 يضقيل كلذ نلعأ امناو ةقيقح مالسإلا يف لخد ام وهو ابقلطي مث « قالطلا
 . كلذ نم نونيدنملا جض دقو « هتنابل

 تيبرطضا الو « داسفلا كلذ ربظ ام قمطت ةبمالسإلا ةبوقعلا تناك ولو
 انحرتقا دقو <« انعلو ًاوزه نايدألا تذختا امو ؛ بارطضالا كلذ لاوحالا

 ةبوقع نأ ىرن انك نإو « تناك ابأ ةبوقع عضوأ نأ داسفلا اذمف ًاجالع

 . لثمألاو عدرألا يه مالسإلا

 : ةيمالسالا دالبلا معت ةنسلاو نآرقلا ماكحا

 تاقالعلاظنتل تناكأ ءاوس « ةنسلاو نآرقلاب ةتباثلا ماكحالا نإ - ١م

 وأ نآرقلاب تباث مح لكف ةبجاو ةيعاتجالا رجاوزلل تناك مأ « سانلا نيب

 حصيالف“ ملقانعملقأ هيف فلتخ اليذلا ماعلاماظنلا نمضيفنوكي نأ بحي ةئسلا
 ةعماج نوككت ال ذئنيح هناف « رخآ ملقا هحيسيو « ابرلا ملقا مرحي نأ

 ضلي



 نيعمتج مالسإلا ماكحأ ذيفنت وه ةيمالسإلا ةعماجلا ساسأ نآل « ةيمالسا

 بوعشلا ضعب نأ هادؤم نأل « ىوقأو دشأ ةقرفلا تناك الإو <« نيقرفتم ال

 نيب عاجا الو « ةعئاط ىرخألاو < هللا مرح ام ةحيبتسم نوكت ةيمالسإلا

 مه مهريغو ةجنرفلا نم ةرايد ىلع اوبلغ نيذلا نإو « هل عئاطو مالسالل صاع
 ءاننيد اوقرفملو «انومهتلبل ةيمالسإلا ءىدابملا ىلع جورخلا انئانبال اولبس نيذلا
 نيدلا ءادعا هقرف امو قيرفتلا لقي ال ىلاعت هللا هعمج امو « نرمأ اودسفيو

 . قيدصتلا لبقي ال

 اهقيبطتمومعيف ءارمال هنإف؛ ةنسلاوباتكلاب تتبث يتلا ماكحالل ةبسنلاب اذه

 ةنسلاو باتككلا ءاروابف وبف“ ملقا ينهريغملقايفهيف محلا نوكيدقيذلا امن

 ملقا لك نإف تالماعملايف حلاصملاهيلع موقت امو « ريزعتلا باوبأ يف داهتجا نم

 نيدلانم لع ام فلاخي وأ « يعرش صن نع جرخي الأ طرشب « هحلاصمب ىردأ
 ىلع صنو هحابأ وأ نيدلا همرح. امم نيماسملا عامجا هيلع دقعنا امو ةرورضلاب

 يبنلا يف عقيب ال ىتح « هيرحتل لاجب ال لالح هنأب صنلا ءاج اف < لالح هنأ

 اذهو لالح اذه بذكلا مكتنسلأ فصت امل اولوقت الو 8 : ىلاعت هلوق يف

 . « بذكلا هللا ىلع اورتفتل مارح

 يتلا ةيبروألا راكفألا ريثأت تحت اضارتعا نوريثي نم سانلا نمو - ؟م»

 عطقب ماسجالا هيوشت لبقي ال « يملاعلا ريمضلا نإ نولوقمف « مالسإلا مجاهت

 « رشبلل بيذعت كلذ ناف « ةانجلا بلصب وأ « فالخ نم لجرألاو يدبالا

 يبنلا مهيلع در دقلو 2« مهتسيرف نومحري الو « ةانجلا نومحرب .... اذكهو

 « ةازلا دلح يف ميلع ىلاعت هللا درو « محرب ال محرب ال نم » : هلوقي عقلك

 هللب نونمؤت متنك نإ هللا نيد يف ةفأر اهب مذخأت الو © : ىلاعت هلوقب

 . # رخآلا مويلاو

 « ءايربألا ءامد كفس حابأ يذلا ريمضلا وهأ يملاعلا ريمضلا اذه ام لوقنو

 يرعلا مهلك أي مهلاومأو مهرايد نم نينمؤملا جارخا غوس يذلا ريمضلا وه مأ

 نضل



 رقيو«ركنملا ركنتسي يملاع ريمض دجوي ال هنإ . ممل ىوأم ال نأو « عوجلاو
 الو < ةمذ الو الإ ىعري ال يذلا ةباغلا نوناق وه امنإ « لظلا عنيو لدعلا

 . ةليضف الو اقلخ

 ءاسن يديأ نم مو « ةميرجلا عني لب ايوشت دجوي ال يديإلا مطق نإو

 «هاركاب تاقرسلا يف تعقو لتق ةيرج مكو « اهيلح اوذخأيل قارسلا اهعطق

 ةعرج ببسي عقي كلذ لك نإ « ةيرج لاك ليبس يف تهوش ماسجأ مكو
 نيذلا نيلداعلا ىلع مرحيو « نيمرجملل حاسي ماسجألا هيوشت لبف « ةقرسلا

 ؟ داسفلا اوعني نأ نوديرب

 تكبتنا ٍ مهأسن تاباصعلل ةبارحلا ةبوقع نورثكتسي نب بدلا كئلوأو

 فنراكيرمألا لئاق نأ ىتح « ىربككلا ةيكيرمألا ندملا ف تامرحلا تاباصعلا

 يتلا ةيالولا ةنزاوم هرادقم يف غلبي لاملا نم نازيم اهل تاباصعلا ضعبنإ لوقي

 .٠ ةياصعلا كلت اهف شيعت
 هذيفنت نإف < نآرقلا محم ذخأت نأ اكيرمأ حصتن ماقملا اذه يف اننإ

 « ةميرجلا نع اوعفادي نأ اودوعت مهنكلو « اهعيمج ىلع يضقي اهنم ةدحاو يف
 أرمتسا نم لك نأشك « مد نع ءادل ًاجالع تناكأ ولو ؛ ةلمضفلا اوضترب الو

 . هببطتسي الو ريخلا قوذي ال هنإف « هباطتساو رشلا

 نيدلا باسح ىلع انءادعأ ىضرتسن انك امدنع انيذختساو انفعض اننإ
 . مهاثذ انشونتو « ءادعألا انمساقتي « اموسقم ابهن نرصف « نآرقلاو

 ماكحألل ةدمتسم مالسإلا ةعماج نوكت نأ حصي الو « اننيدل عجرتلف الأ
 فرآرقلا انلعج اذإ « مالسإلا نم ماكحاألا دمتسن الو « مالسإلا ريغ نم

 « « مالس الق ضرألا يف نآرقلا ناك اذإ » لوقب مهلئاق ناك اذإو « ًاروجبم

 «موقي مالسلاف « هكم يف عاطي اًماق نآرقلا ماد ام نآرقلا ةلاقم لوقن نحنف
 « ةليضفلا ةدايسو < ملظلا عفدو « ءافعضلا رصن امنإ ضرألا يف مالستسا الو

 مالم ةيشخو < يملاعلا ريمضلا مساب مالسإلا ءادعأ ءاضرإ نوديري نيذلل لوقنو
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 « هللا ىلإ اوبوت « هوشخت نأ ىحأ هللاو « سانلا نوشختأ : مهل لوقن سانلا
 « اهنابتب يف مده لواعم اونوكحت الو « ةبمالسإلا ةدحولا ءانب يف اومهاسو

 . نونئاك مه اكو « اوناك اك « اهضيوقت يف قحلا ءادعأو هللا ءادعأ نونواعتو

 لض يف ةيمالسإلا ملاقألا انممج اذإ اننإ : لئاق لوقي دقو - )مو
 يذلا روطسملا نوناقلا امو © ةعماجلا نوكت بهاذملا يأبف « ةنسلاو نآرقلا

 ىدل سلف « روطسم نوناقل الإ نوعض ال نآلا سانلا نإ ؟ هماكحأ ذفنت

 نعتايورملا عمجو « نآرقلا صوصن مهف ىلع ةردقلا سانلا ةماع نم ناسنإ لك

 نم هلهأل دابتجالا نوكي نأ دب الو « دابتجا كلذ نإف « لم للا لوسر
 « طابنتسالاو © مهفلا ىلع ةردق مهل نمو « ةنسلاو ةغللاو نآرقلاب معلا لهأ

 ةياحصلا رصع ذنم ناك دقلو« ركذلا لهأ نم ةصاخلل الإ ًارفاوتم كلذ سدلو

 « بلاط يبأ نب ىلعك تفي يذلا دهتجلا مهيف نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا ناوضر

 نب ديزو « سابع نب هللا دبعو « دوعسم نب هللا دبعو « باطخلا نب رمعو
 . ءالؤه ةيارد هدنع سدل يذلا يتفتسملا مهمفو ©« لبج نب ذاعمو <« تباث

 ؟ راتخم يذلا بهذملا امو ؛* روطسم نوناق ىلإ ليبسلا امن

 نآل ةوعد اهيف تناك ثوحب تمدق دق هنا كلذ نع باوجلا يف لوقنو

 نآلا هلوقن امن « ةيمالسإلا دالبلا يف نيناوقلل اساسأ ةيمالسإلا ةعيرشلا نوكت

 نحو «نوعبتم هبف انكلو « هلوقن لوقلا نم ًائيدب الو « ركفلا نم ًاعدب سيل
 ثوحبلا عمج رمتْؤم رمألا اذه ىلا اعد دقو«هنسخأ نوعبتيف لوقلا نوعمسي نم
 . هداقعنا نم نيداقعنا يف ةيمالسإلا

 ةعيرشلا نينقتل ةنجل فلأف « ةبهألا ذاختال « ثوحسلا عمج كلذ كرح دقو

 . روطسم نوناق يف ابعضوو

 . ًايوق اهقتسم اجاهنم اهسفنل تنس دقو
 نوناقلاو هقفلا لاجر نم ةفلؤم <« ةيعرف ةنجل بهذم لكل تلعج (أ )

 ماكحألا نوعضي نوناقلا لاجرو « بهاذملا يف ماكحألا نوعمجي هقفلا لاجرف
 . اذه ىلع مهتبردل كلذو « ةينوناقلا ةغبصلا يف

 نضج



 بهذمل ةثلاثو « كلام بهذمل ةبناثو ةفينح ىبأ بهذمل ةبعرف ةنجل انرتخاف
 ةيديزلاو ةممامالا ةعيشلل ةسماخو < لبنح نب دمحأ بهذمل ةعبارو < يعفاشلا
 . ةيضايالاو ةيرهاظلاو

 ةنمؤمبولقو < ةضهان ةيزع يف ٠ امدق اهقيرط يف ريست ناجللا هذه نإو
 . هللا ةيانع اهولكت « ابلع يف تراس ةبعرفلا ناجللا هذه نإو ةصلخم

 فالتخا ال ةينآرقلا صوصنلا اهيلع تلد يتلا ماكألا نأ ظحاليو اذه
 «نامعم ةدع لمتحت يتلا ظافلألا ضعب ةلالد يفف فالتخا ناك اذإو « اهيف
 هبشي ام الو « اهبف ةريح الو « ريخ ابلكو “ قحا اهلك هوجو لامح نآرقلاو
 ليلقو يئزج اهيف فالتخالا تادابعلاب قلعتي اوف ثيداحألا ماكحأو . ةريحلا
 وه امنإ « طق يرهوج رمأ يف نوككي الو « تاعيرفتلا ضعب يف وهو « ًادج
 . لفاونلا ضعيو « ناكرألا يف ننسلا ضعب يف

 سلو« فلتؤم نيب فملأت وه لب « ريسعب سيل عما قيرط يف ريسلا نإو
 . ةسدقملا ةممالسالا ةدحولل نيلماعلا قفوي هللاو « فلتخم رمآل اعمج

 ضقت



 ةئيمالمالا تعباج/ يف فاسفلا

 سفنلا «بيجوتب الإ ةعماجلا ةيمالسإلا ةدحولا ىقحتت ال هنإ -
 محلا ةدحوو ؛ ةدمقعلا ةدحو ىف كلذ انسب دقو < دحاو هاحتا ىلإ ةيمالسإلا

 امكاهكحل نيمضاخ عبجلا نوككي نأب < ةنسلاو نآرقلا نم ذوخأملا يمالسإلا

 هدعب نم نولضت ال هب متذخأ نإ ام كل تكرت » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 فنوكت ال هريغبو « عامجالا بل وه كلذف ؛ « تنسو هللا باتك « ًادبأ

 لب « ةيمالسإ ةعماج نوكت نأ ريغ نم تْئْس ام اهمسو « ةيمالسإ ةعماج

 نوكي نأ ريغ نم ةعماج حلفت ال « ةببرع ةعماج وأ © ةبقرش ةعماج ؛ اهمس
 ةررقملا ماكحألاف « هبلا نكري يذلا بناجلاو ٠ اهطبرت يتلا ةورعلا وه مالسإلا

 ٠ هتماعدو « مهلا دامع يه مالسإلا يف

 . ةيمالسإلا ملاقألا نيب ريكفتلا ةدحو نمضتت ةبفاقثلا ةدحولا نإ

 راكفأي قثوم هنكلو « ةلجلا يف تباث ةدحولا هذه لصأ نا قحلا يفو

 «برغلا راكفأيمهرثأت رادقم ىلع ةيمالسإلا ملاقألا يف نيفقثملا ضعب دنع ةبيرغ

 داحآ نيب ةدحو دجوب ال هنأ انه ررقن نأ بحي هناو « دئاقملاب انوطلخي ذإ

 «نيماسملا ةماع نيب دجوي امك يعاتجا وأ يداصتقا بهذم لهأ وأ © نيد لهأ

 يتلاةيمالسإلا ةودنلا يف انأو ىل ردق دقلو . نآرقلا ةعيرشب نينمؤملا مهتاوخإو

 نأ 9١و64 ةنس رباني لوأو « او6مال ةنس ريمسلد رخآ يف روهال يف تدقعنا

 امن « اهبف فئاوطلا فالتخا ىلع ةيمالسإلا دالبلا نم تحزن يتلا دوفولاب يقتلأ

 ضفرب



 « يعيش و يعامج نيب كلذ يف قرف ال « مهندبو ينيب لوحت ةيركف ةرغث تدجو
 ٠ يفرتو يسورو ينبص نيب الو

 نيبو اننيب تناك اهنإف « نيرضاحلا نم دحأ نيب لصاوف كانه تناك اذإو
 ماكحأ مادهم نأك لجرك « ةيمالسإ ءاعمأب نومستي نيذلا رصملا اذه ةقداتز

 امك « مهمالك نورمتؤملا ذبن نم هلاثمأو « ةمتقو اهنأ يعديو < ثيراوملا ةيآ
 يركفلا داحتالا كلذ يف ببسلا نإو . ةيلهاجلا ءارحص يف ذاوشلا ذبني ناك
 نإو دلع ينلا لاوقأو < نآرقلا صوصن يهو ردصملا ةدحو وه هبراقت و |
 .اهلصأ يف ال اهناورا قيرط يف نالتخا ةك ناك

 فسألا عم نيرثكالا نككلو لصألا اذه ف ايركف نوقفتي مهنا لوقنو
 اهنأب ناميالا عم ةنسلاو نآرقلا ماكحأب نولمعي الف مثالا نوفناجتي لمعلا دنع

 لمعلاو « ةدحاو ةفاقثلا نوككت الف ©« لمعلاب ر كفلا نرتقي نأ ديزنو “ لصألا ْ

 1 . دحاو ريغ

 همف بيرلل لاجم ال تباث رمأ ةيمالسإلا ةفاقثلا يف ةدحولا ١ لصأ دوجو نإ
 امهم ةيمالسإلا دالبلا لك يف تباث ةيسفنلاو ةيمالسإلا ةمفاقثلا ةدحولا ةاونف
 هذهءامنا ىلع لمعلا وه هديرن يذلا رمآلا امنا «بهاذملاو فئاوطلا اهيف فلتخت
 نود ًازجاح فقيو مالسإلا مثئاعدينبي دحوم يركف عمتجم داحياو « ةدحولا
 « نيماسملا سوفن يف لفلغتت نأ هعئانصو ينجالا لواحي يتلا ةفرحنملا تاعزنلا
 )6 مالسإلا ءادعا مهافطصا نيذلا براحنو ةسالسإلا قئاقحلا ف بيرلا ثدو

 1 . هارع اولحمل

 : رومأ ىلإ هجن ليبسلا اذه يف اننإو

 )١( يمالسالا ثارتلا عمج :

 كلذ يف قرف ال « ةيمالسإلا دالبلا لك يف يضاملا ثارت مج بحي 14١-
 لب « ةيديزلاو ةيمامالا ةعيشلا ءاملع هكرت امو « راصمالا ءابقف هكرت ام نيب

 (١م) ةيمالسإلا ةدحولا قذو



 لصأ يف رثؤي ال امم ةدبقعلا لوصأو « عورف نم ءارآو بهاذم نم ةيلبعامسالا
 . هللا لوسر ًادمج نأ ةداهش عم ةيمالسإلا ةدبقعلا نك ر وه يذلا دبحوتلا

 نوسروألا ناك اذإو ءانم ةدحاو ةفئاط ثارت ال ًاعيمج انثارت وه كلذ نإ

 اهلهأ نحنف « اهنوسردي بهاذملا كلت ىلإ نوبجتي مالسإلاب نونمؤي ال نيذلا
 . اهماعيو اهب ىلوأ

 ضعب نع قاحتي ام « تالوقنملا هذه ضعب يف نإ » : لئاق لوقي دقو

 . ةتباثلا ةممالسإلا تاررقللا

 نآلءاهبسلع ءاضقلل البس نوكي دق اهنالعا نا كلذ نع باوجلا يف لوقنو
 ليلدةريثك انامحأ اهسفن يف لمحت اهناو « مالظلا يف الإ ومني ال ام تبمي روذلا
 نيعمتجي نينمؤملا ىلع ناو اهب ذخألاو اهقانتعا نم سانلا عنتي كلذيو « اهنالطب
 . ًاداثر هيف دحح ال أطخلا نم ببيغ يف هوكرتي نأ ال « لاضلا اوده نأ

 نوريثك و« مهبف تباث صالخالا لصأو«ينجا مهعنطصي) ءالؤه رثكأ ناو

 اونوكينأ عنمي ال مؤطخو“رونلا ىلإ قيرطلا نيبن نأ انيلعف ىح بالط مهنم
 : ةنجلا يف ههجو ىلاعت هللا مرك بلاط يبا نب ىلع مامإلا لاق دقلو « انعم

 . « هباصأق لطابلا بلط نمك  هأطخأف قحلا بلط نم سيل »

 يتلا ةكرتلا نم وهف لوقعملاو لوقنملل ةفلاخم نم ءارآلا ضعب يف نكي اهمو

 اهصحفت نأ بحي لب ©« فويزلا ضعي اهيف نأل « ةكرتلا لمهن الو « اهبلع موقن
 . اهدمج ظفحيو « اهفيز دعبتسيل يفريصلا صحف

 ةفئاط ليضفتل ةلواحم ريغ نم ةيرثلا ةيمالسإلا ةكرتلل ةساردلا هذه انناو
 : ةثالث دصاقم ققحن ىرخأ ىلع

 راكفالا نم راطإ اهل ةراضح لك نإف * اهرضاحي ةمأآلا يضام لصو )١(
 نوكينأ بحي ةمآلا هذه مدقت نإو « رباغلاو رضاحلا نيب املصت تاثوروملاو
 لوأو « مالسإلا مكح يناغفالا نيدلا لامج مامإلا لاق اك « اهخيراتب ًالصتم

 ضف



 لك يف يركفلا يعولا ثعابو « ةرصع يف ةيمالمإلا ةدحولا ىلإ عاد
 .٠ مالسإلا دالب

 ثبحي « هبناوج نم بناج يف ًازاحنم يمالسإلا ماعلا نوكي الأو (ب)
 وأ ةييهذم ةبمصع كلتف ٠ هيف ام فرعتي الو © رخآلا بناجلا ىلإ هجتي ال

 ابعبنم يف اهتفلاخ ناو اهتارمو اهجئاتن يف ةيلهاجلا ةيبصملا عم يقتلت ةيفئاط
 .يهذم بصعتو يركففارمنا اذهو“« ةيبسن ةيسنج ”ةرعلن كلتف ؛ اهبابسأو

 هلك يمالسإلا ثارتلا ةسارد ناف « ةيمالسإلا فئاوطلا براقتت نأ (ج)

 نيو ام برقي - ىرخالا دنع ام ةفئاط لك سردت ثسح « ةئزحت ريغ نم

 ةعدقلا تافالتخالا اهتفلخ ىلا ةمعيبطلا ريغ ةرعنلا كلت ليزيو « فئاوطلا

 ١ . يضاملا يف
 ثمحب«فئاوطلانيب ام بيرقتلاوهو«دوصقم فده هب انل ققحتي اذه نإو

 رصم يف نحنو «ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا نيب فالخلاك ًايبهذم اهفالخ نوككي

 سردتكلذكو <« هنم ذخؤي بهذم هنأ ساسأ ىلع ةيمامإلا ءارا ضعب سردن

 . ةيضايإلا ءارآ ضعب سردن لب ةيديزلا

 يف ةدوصقم ةياغ نوكي نأ بحي ةيمالسالا فئاوطلا نيب بيرقتلا نا
 نالخلا ىقبي نأ أطخلا نمو «٠ تلاز دق فالخلا بابسأ نإ « ةيمالسالا ةعماجلا
 ايلع نأ بيسي يرككف رفانت اننيب نوكي فيكو « هبابسأ لاوز عم يفئاطلا
 ام احل تلخ دق ةمأ كلت » هنم لضفأ اهنأ وأ 2« رمعو ركب يبأ نم لضفأ

 وأ ةئيطخ بكرا نم راربالا كل وأ نم نوكي|نأ ىلاعت هللا ذاعمو «تبسك
 هللا يضر لاقف « نيفص لهأ نع يعفاشلا مامالا لثس دقلو *« مالسالا وهن نإ

 . اهبف ضوخلا نم يناسل ءىربأ ال اذاماف « اهدوبش هللا ينافك دق ةعقاو هنع

 ةعزن نوكي نأ هبشي يفئاطلا فالخلا نا ديدُشلا فسالا عم لوقن اننا
 نوذفتي ًانفنم كلذ نم نوذختي نيماسملل دمكلا ,نوديرب نيذلا ناو « ةيرصنع
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 دست ىرأ بجيف « ةيمالسالا ةد حولا اوعطقيل « مهفوفص ىلا هنم

 . مهمامأ قيرطلا

 هب ريتعن نأ بجسف 0 هاتركذ يدلا يضاملا يف كلذ نوماسملا برح دقو

 ةداهشبو دمحوتلا ةدمقعب لصتي ام رمأ يف سيل فئاوطلا نيب فالخلا نا
 يتلا لوصألاب الو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دم هللا الإ هلا ال نأ

 صن هب ءاج امم اهريغو « ةاكزلاو جحلاو موصلاو ةالصلاك نبدلا بل ربتعت

 ناو < بللاب قلعتت لئاسم يف سيل يفئاطلا فالخلا لجو « ميرككلا نآرقلا

 . بللا نم اهتأ فئاوطلا ضعب تعدا

 ةبحم ىلع ىقالتتو قفنت نأ بحي ةيمالسالا فئاوطلا نأ ىرن رومألا هذه

 تاررقملاو « ةحمحصلا ةنسلاو «ىلاعت هللا باتك لظ تحت ©« ناوضرو هللا نم

 « فلتخت نأ نم عنام ال هنا . ةرورضلاب نيدلا نم تماع يتلا ةيمالسالا

 تاعامج فالتخا انفالتخا نوكي الو « ةساع لئاسم يف داحآ فالتخا نكلو

 . ةرفانتم ةذبانتم اعطق ابلمحتو « ةمآلا لمش قرفت فئاوطو

 : ةيبهذم ىلا ةيفئاطلا ليوحت

 بهذم يف ةيمالسالا بهاذملا جامدإو « ةيفئاطلا قحم دصقن انسلل - 4+

 جامدإ نآل ةدئاف اذ لمع نوكتي ال ءاج ولو زوجي ال كلذ ناف « داو

 ةعومج بهذم لك ناف ءاماعلا دنع ًاسلع المع سيل دحاو بهذم يف بهاذملا

 ةيمالسالا صوصنلا ىلإ ابعومج يف هجتت « هحهانم ىلع تميقأ تامولعملا نم
 هبق جامدإ لكو بهذم لك يف ءاماعلا رباك آل دوهج تار وهو « اهيلع ءانملاو

 ضخ



 تماقيتلا ةيركفلا دوهجلا كلت ءانفا ءيش يف ةساغلا ةحلصملا نم سيلو « ءانفا

 « اهلوصأ ىلع ةئاق دوبجلا لك نوكت نأ بحي . ةتباثلا ةنسلاو نآرقلا لظ يف
 لكيف ناسنالا حلاصم عم ةمءالم اهرثكأو « لمعلا اهحلصأ راتخمو اهيلا عجرب
 . هبلا عجري هعضوم يف ردصملا ءاقب عم نآرقلاب الاصتا اهاوقأو « نامزألا

 ال « نيماسأا عيبجمل وه يماع ثارت ةيمالسالا بهاذملا ناف كلذ قوفو

 ىقيبلل هملع ظافحتسالا © ةساعلا ةحلصملا نمو « فئاوطلا نم ةفئاطل

 . ًادلاخ اثارت

 « ينامورلا نوناقلا سردت اهنناوق فالتخا ىلع ةبيروألا ممآلا ناو

 نم ءزج لامهإ يف ركفن فيكف « اهنم دب ال ةفاقث اهنأل « ةميدقلا عئارشلاو
 اببعم تلمحو « مالسالا لظ يف ةيضاملا نورقلا يف تناك يتلا ةيلاعلا انتفاقث

 . نورقلا كلت يف ركفلا روص

 نرأ حصي ال هنأ قوف ضعب يف اهضعب بهاذملا جامدإ ناف كلذ قوفو

 جامدالا ساسأ نأ ذا « لاني ال رمأ وه لب نوكي نأ نكمي ال - نوكي
 رما دحاو يأر ىلع عورفلا يف قافتالا ناو « دحاو بهذم ىلع قافتالا وه

 انصلخ اذا اناف « كردي ال يذلا لمحتسملا ليبق نم وه لب « نكمم ريغ

 « ةيركفلا مهعزانم يف مهقافتا ردقن نأ نكمي ال يهذملا بصعتلا نم ءابقفلا

 . ةيعاجالا مهتاثيبو
 وحم نكمي فيك وهو « بيجو يأرلا ءيداب ودبي ضارتعا روي انهو

 ؟ فئاوطلا هذه ابلمحت يتلا بهاذملا ءاقبو « ةيفئاطلا

 ةمزالم ةفئاطلل امزالم سيل بهذملا نإ :كلذ نغ باوجلا يف لوقن نحنو

 ةعامج ةفئاطلا ناف <« اهريغ نم دوحو هل روصتي الو « اهنع كاكفنالا لبقي ال

 اجرا هقنتعي ال نم لك دعيو « هبلا وعدتو « هقنتعت بهذم لوح عمجتت
 . اهنم سيلو « اهنع

 يركفثارت هنأل «ةتباث انايك ةظفاح ىقبت ةسلع ةعومج وهف بهذملا امأ
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 ىلإ ةوعد اذإف « هقنتعت يتلا ةعامجلا نع روصتلا يف لصفنم يونعم رمأ وهو

 نم عضوم يف صنخي يذلا عمجتلا كلذ نوكي الأ كلذ ىنعمن ةيفئاطلا وحي
 هريغ نع ًالصفنم ًادوجوم مهسفنأ نوعمجتملا دعيو « يفئاط ناونعب ضرألا

 . نيماسملا نم
 نم هضعب وأ هقنتعي نأ ملسم لكل ناك ةيفئاطلا نع بهذملا لصفنا اذإو

 بهذميف هقفلا عورفب ذخأينأ ينسلل حصيف < يفئاط عمجت يف لخدي نأ ريغ

 ايف قداصلا رفعج مامإلا عبتي نأو « ايديز ًايعيش دعي نا ريغ نم ديز مامإلا
 « ًايليعامسا وأ ايريشع انثا ايماما نوككي نأ ريغ نم « هنع هبف لقنلا حص

 . هتفئاط يف لخدي نأ ريغ نم بهذملا نم ًاضعب راتخي نأ حصيو
 لرإف « هعابتا رثكيو © هرشنيو « ةيسحو ؛ بمهذملا يمني كلذ ناو

 يف ام كردي نأ نم اهريغ عنمي اباجح نوكي دق « ةنيعم ةفئاط يف هزايحمنا
 وأى وقأ لملد تاذ وأ « ةصاخ ةدئاف تاذ ةحلاص ةممق ءارأ نم بهذملا اذه

 ىتلا ةتباثلا ةمعرشلا تاررقملل الو صوصنلل ةفلاخم ريغ نم سانلل ةمءالم رثكأ

 ْ . اهفلاخي نأ ماعل حصي ال

 دقت ةنس نيعبرا نم وحن ذنم رصم نإ : لوقن نأ انيلع حلا نم هناو
 ةيكلاملااو ةيمامإلا نم تذخأف ؛ ةفلتخلا بهاذملا نم ةرسالا ماظن تذخا

 تازجاحملا كلاذب تزاتجاف < ةفسنح ىبأ بهذمب دبقتلا نم تللحتو « ةلبانحلاو

 . يفئاطلا عزنملل ةتفتلم ريغ « ةعناملا

 ريبغت ىلع هعقوت مف « ةيمامالا ةعيشلا بهذ تذخا قلعملا قالطلا يفف
 الإ عقب ال ثالثلا قالطلا نأب تذخأو «قلعملا دصقم ىلإ تتفتلا ذا هيف لبلق
 بهذلم ىداصلا رفعح مامالا بهذم يف ءارآلا دحأ وهو «© ةدحاو ةقلط

 يف حرص دق وهو « ةسيت نبا ىواتف نم تذخا اهنإ لمق دقو « ةممامإلا

 حرص دقف مهمساي حرصي م نإو © ةيمامالا بهذم نم ذخا هنأب هيواتف

 . مهتمنأ مساب

 ففي



 ةيمامالابهذمب ذخا ثاريملا نوناق وهو ١44 ةنسل 707 مقر نوناقلا يفو

 نكي مل اذإ ةمعنلا ىلوم ةيمامإلا هامس اك وأ ةقاتملا لوم ثاربملا لعج يف

 . ببسلا وأ بسنلاب ثراو

 بهذمب ذن_خأ ةبصولا نوناق وهو « +١44 ةنسل 7١ مقر نوناقلا يفو
 . ثراولل ةبصولا زاوج يف ةبمامإلا

 ةيروهمجلا ةساير اهتفلأ يتلا ةيصخشلا لاوحألا ةنجلا هتعضو يذلا عورشملاو

 يدهاش مامأ الإ عقب ال قالطلا نأ ةيمامالا بهذم نم تذخأ © 145٠ ةنس
 .اهماع دعب الإ ةجوزلا ةبيغ يف عقب ال هنا ةيرهاظلا بهذم نم تذخأو «لدع

 ةفئاطال ًاهذمةمامالا رابتعا نم اهعنع زجاح لك رصم تزاتجا اذكهو

 اولازأ مهنأب يمالسإلا ماعلا اورخافي نأ « رصم يف ءاماعلا ضعبل قحي هناو

 حجرت اذه يف تناكو © عورفلا يف ةيمالسالا ةمالا نيب ىرفت يتلا تازجحلا

 ًاصن ضراعت ال تماد ام ًانامحأ حلاصملا ةياعربو ًانامحأ ليلدلاب بهاذملا كلت
 . ةمعرشلا صوصنلا نم

 : يمالسالا فراعتلا (؟)

 نم ملقا يأ يف مسم لك فرعي نأ يمالسالا فراعتلاب دصقن - +١4
 وأ بتكلل ةسارد يف هفرعي نأ هنكمي لقألا ىلع وأ . ةيمالسالا ملاقألا
 ليبسلا ناو « ةفلتحملا فراعتلا قرط نم كلذ وحن وأ < اهب موقي تالحرب
 شك « ملاقألا نم هريغل ةلماك ةسارد يمالسا ملقا لك دنع نوككت نأ كلذل
 زوحي الو « نيماسملا لكل كلم مالسالا ضرأ للك ناف « هتاذ ملقالا سردي

 . هسفن هفس دقف هضرأ لبج ناف « هضرأ ناسنا لبحي نأ

 « يمالسا ملقا لك يف مالسالا لوخد خيرات سردت نأ بحي كلذل هنإو

 نم هضوق امو « ةلداع تاراضح نم هبف هماقأ امو « هلاح تناك فيكو
 . همالساو هتيلهاج يف ملقالا خيرات فرعبف « ةلداع نككت ل ديلاقت وأ تاداع
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 اذه لاحو « ريخلاو ةورثلا عيباني نم هيف امو « ملقا لك لاح فرعتو
 « ةدحولا دعب هيلع نوكت نأ يغبني امو « ةيجراخلا هتالماعم يف ملقالا
 نم .اهيف امو ايسينودنا يف ةورثلل ةيعيبطلا عفانملا فرعت ًالئمف « ةعماجلا

 نأ لدب محل هتدئاف تمعل نوماسملا هملا قباست ول ام ضرألا تاريخ

 «اههريدت ةديكملاب مالسالل صيرتت يتلا دالبلا يف مالسالا ءادعال نوكي

 . اهزنت ةديدشلابو

 سيلو « نيعمجأ نيماسلل وه ةيمالسا ضرأ نطاب يف زاكر وأ ندعم لك نا

 . نيماسملا دادعت يف هتبسن رادقمب هيف ةصح الا ملقالا لهأل

 : بحي الماك فيرعتلا اذه نوكي نأ لجأل هناو

 عضوم ةيوناثلاو ةيدادعالا سرادملايف سيردتلاجهانم نمخ نمنوكد نأ (أ)

 نم هردصتامو«ةيداصتقالاو ةيعيمطلا هتمفارغحو يمالسا ملقا لك خيراتةساردل

 يذلا يمالسالا لذاختلا نمل هناو تازاف نم اهضرأ هزنتكت امو « تاريخ
 خيراتو اكيرماو اسنرفو ارتلجنا ةيفارغج مسملا بلاطلا سردي نأ ًاراع دعب

 امهدادعت الو « ايسينودنا الو ناتسكاب خيرات فرعي الو « دالملا هذه

 مع ةساردلا هذه نأآل « ةبينجالا دالبلا ةسارد يف راعلا سيل لوقن نا انل

 « ببعلا لك بعلا امنا « ناك بناج يأ نم ماع فرعت يف راع الو بيع الو
 نع الإ فقثملا اهفرعي. ال تركذ اذإو « مالسإلا دالب خيرات لبحي نأ راعلاو
 قئاقحلا اوركذي الأ ةباتك يرحت هناش كلذ يف مهماعو « ةجنرفلا قيرط

 ' نيماسملا ددع نوصقني مهنا لب « ةمالسلا لك ةميلس اهوركذي ال وأ « ةلماك

 . مهيف نوففطيو « اهبف

 صقن افراعتي مف ناماسملا ىقتلا اذإ » : لاق هنأ ٍمْتِكِع ينلا نع درو دقل

 مهضرأو انلمأ مو «مالسالا لها لبجن نحن و«لاحلا نوكت فيكف « اهناميا نم

 . انضرأ يهو

 الكل



 :لاق كلم ىنلا نأ لبق نم انيور دقلو «فراعتلا نيد يمالسالا نيدلا نإ
 ىنعم تيدحللو « فرعت مل نمو تفرع نم ىلع .مالسلا أرقت نأ مالسالا ريخ د

 . بحاو يمالسالا فراعتلا نأ وهو .ةراشالاب مهفب. ىنعمو « هظفل نم ىدؤي

 «نيماسملا ىلإ مهنوبع اوحتفي نأ ىلع راغص مهو اوأنبب نأ بحي ةبلطلا ناو

 . مهرافظأ ةموعن ذنم مهيولق يف هفادهاو مالسإلا نوكنل

 ءاصماع نم ةساع ثرعي دافيا يمالسالا فراعتلا قيرط نم هناو (ب)

 هاسع امو « مالسالا يضارأ اوسردبل ءاشالا عئابط يف ةربخلا لهأ نيماسملا

 بحن هناو « ملقالا ىلع هعفن رصتقي-الو © عبخلا عفني ريخ نم اهيف نوكي

 نيبتو«اهناكسو < اهدراوم هيف ىصحت « ةيمالسالا دالبلل مموقتب مايقلا كلذ عم

 ' تالحر مظنت نأو «تاعامم لا ضعي كلذي تمه دقو « ةيعاتجالا مهاوحا

 ثيحي «مالسالا ملاقأ يف مهناوخا اوفرعيل « اهل وركو ةمألا بابش نم ةرمتسم

 ىلإ نوهجتي نيماسملا نم نيريثك نإ . رمتسملا ءابقالاب « ماع ساسحإ دجوب

 اسنرف يف كلانهأ رادبو ًافارسا مهللاوما نوقفني ءايرثالاو.« ةببروألا فياصملا

 يف انيب .. اذكهو « ايلاطياو * اهبصعت يفو « ابعزنم يف ةيدوهملا ارسيوسو

 ةعتمو «ةلحرلا ةعتم اهيفو © سفنالا اهاوبت تاشمو فياضم ةيمالسالا دالبلا
 ْ . يمالمالا ءاقللا ةعئمو « فايطصالاو ةحابسلا

 وه ةظعوملاو ةربعلا صالختساو « رابتعالاب ًاريدج ًارمأ ركذن نأ ديرنو
 اهنأ اوركذ قح « اينابسا ىلا باهذلاب نوعتمتسي ناكيرمألاو نيسروألا نأ
 نمرابلم وحاب ةحابسلا نم هدروم اوردق ىتح « ةحابسلا نم ديفتسي دلي ربكأ

 مهنا « اينابسا يف نويكيرمالا هب عتمتسي يذلا امو « ديزي وأ تارالودلا
 كلذ نوككي امبرو برعلا اهكرت يتلا راثآلا لامج  املوأ . نيرمأب نوعتمتسي
 اوعتمتسي نأ لوألا لحملا وهو - اهيناثر - لوألا لحملاب ال « يناثلا لحما
 « سارجأىلإ مهنذآمو «سئانك ىلإ مدجاسم اولوخو « برعلا اوجرخأ مهنأب
 .راصيألايلوأ اي اوريتعاف يناثلا لحما ال لوألا لجملاب وه ةعتملا. نم عونلا اذهو
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 انكردأ نا مالسالا يف ضورفم فراعتلاو ةدحولل قيرط كانهو (ج)
 ةضيرف هناف « مارحلا هللا تبب ىلا جحلا وهو « هامرمو هازغم انفرعو « هانعم
 فراعتلل قيرط وه لبق نم انرشأ اك جحلاو ةمايقلا موي ىلا ةبقاب ةمكحم
 نولوألا نوماسملا ناكو « حيحصلا يعرشلا همهجو ىلع مظن ول يمالسالا

 ثيداحالل تاياورلاو « يمالسالا فراعتلل البس هنم اولمح نأ ىلع نيصيرح
 همسوم يف كلاب يقلي ةفينح ابأ نأ ىرتل كناو « ةببقفلا تاساردلاو ةيوبنلا

 دمحاو «ةكمي نيطابخلا قوس يف يعازوألاب يقتليو < هقفلا لئاسم نارك اذتيو

 ةفيشح وبا ناكو « مارحلا تببلا يف هبقف هيلع يقليو يمفاشلاب يقتلي لبنح نبا
 وهو « اهنع ذخأيو « قداصلا رفعج مامالا هنياو « رقابلا دمج مامالاب يقتلي

 . مارحلا هللا تبب ىلا جحي

 «مهسفنأب جحلا مسوم اوسأرب نأ ىلع نيصيرح نودشارلا ءافلخلا ناك دقو
 راصمألالامعب يقتل نأىلع اصيرح هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا نبا رمع لظو
 نم مهءارو نمو جاجحلا لاوحأ فرعتي ناكو « هتفالخ لوط جحلا مسوم يف

 مهنوؤُش فرعتي يمالسا ملقا لك نم جاجحلا ىلإ لني ناكو « ملاقألا يلاهأ
 « ةعماج ةبطخ تافرع يف بطخي ناكو « مه ةالولا ةلماعمو < مهلاوحأو

 يف مَلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ينلا نس دقو « موكحملاب ماحلا ةقالع اهيف نيبي
 . جحلا مسوم يف هقئاقحبو مالسالاب فيرعتلا ةنس عادولا ةبطخ

 انيرض دقو نيماسملا لاوحأو معلا لئاسم نوركاذتبف ضعبب مهضعب راصمالا

 يضاملا يف جحلا ناك اذكهو « ةمئتالا ءاقل ضعب نم نركذ امف لاثمالا كلذ ىلع

 ةيمالسالا ملاقالا ماكح ىلإ بلطن نأ انل لبق « يمالسالا فراعتلل ةباثم
 اذا الإ ضرألا يف ةوق انل نوكت نل هناو « مهنيب ايف اورواشتيل هيف ءاقتلالا

 ٠ هتادابع يف مالسالا دصاقم انققح

 ةنادسو « زاجحلا يف دالبلا ةيالو نآلا ىلونت يتلا ةموكحلا بلاطن انناو

 نذر



 «ضعببمهضعب فرعتي نأ نم نيماسملا نك نأ ىلع لمعت نأ نيفيرشلا نيمرحلا
 «مهنيب ةيملع تاودن مقتو « جحلا ةضيرفب نوموقي نيذلا ءاماعلاب فرعتت نأو

 نوعمتحي نويداصتقالاو « يمالسالا هقفلا سرادتت تاودن يف نوعمتحي ءاهقفلاف
 « نآرقلا ماكحأ ذيفنت ىلع لمعلاو « يمالسالا داصتقالا ةساردل تاودن يف

 ةفرعملاو فراعتلل ًاقيرط جحلا نوكي كلذبو « ءابطألاو نوسدنهملا كلذكو
 . مه عفانم نوماسملا دهشي كلذبو « ًانمأو سانلل ةباثم مارحلا تببلا ناك اك

 اذا « لمكأ هجو ىلع مظنيس هناو « نآلا نم هذيفنت نكمي رمأ اذه نا
 ! ةمالسالا ةعماجلا تماق

 : ةيبرعلا ةغللا (*)

 ةيدرعلا ةغللا ةتامإ نأ انماع دقر«ءاودلا ةقرعمليبسءادلا ةفرعمنا - 4
 ىلع لمع يذلا ءادلا وه ناك ةسيلقالا تافللا ءامحاو « ةيمالسالا ملاقألا يف
 ىلإ امتح ريشي كاذ ناو « ةيمالسالا ةلودلا حير باهذو « نيماملا قيرفت

 ملاقألا لك يف ةيبرعلا ةغللا ءامحإ ةيمالسالا ةعماجلل ىلوالا لوصألا نم نأ
 ةمضلو « ةلودلا ةغل تناك نا موي نيعمتجم نوماسملا ناك دقل « ةبمالسالا

 ةفغل اهنأل « اهتناكم يلا اهدرت نأ اهيلع اقح ناكف « ملاقالا يف تاموكحلا
 الف « ثلا يمالسالا معلا ءاعوو « ايناث يمالسالا عاتجالا ةغلو « الوأ نآرقلا

 . نيعمجأ نيملسملل نوككمل ءاعولا اذه دعن نأ دب

 تدجو اذإ الإ نيملسملانيب فراعتلا متي ال يخيراتلا نابتعالا اذه عم هناو

 هيلع رذعتي الف * يمالسا ملقا يأ يف ملسملا لزني ثيحب « مهنيب ةعماج ةغل

 نورقلايف ةيبوعشلا عم تعبنا يتلا ةيميلقالا تاغللا ةتامإ كلذب دصقن الو
 ةسيلقالا تايبصعلا كرحتت ال تح « قرفتلا بابسا يف انفلسأ اك « يلاوخلا
 امناو اهنارين جيجأتب ةيمالسالا ةدحولا اهي اوبراحي نأ مالسالا ءادعأ لواحي يتلا

 انيذقا



 نيب ةعماجلا يه يتلا ةيبرعلا ةغللا هميلقا ةغل راوحجي فقتثملا لسملا ملعتي نأ ديرن
 ةيمالسالا دالبلا يف فقثملا بابشلا ىرن اننا « نآرقلا ةغل يهو « نيملسملا

 نرأ فقثللا ٍمسملا ىلع نا انلق ولف « نيتفل وأ ةيبروا ةغل هموق ةغل عم معتي

 ناو « هتسسوق ىلع انيدتعا دق نوكت الو « قاهرا وأ ططش كلذ يف نوكي

 حصي الق « مالسالا ىلا هرظن ءارو نم هموق ىلا هرظن نوكي نأ بحي ناك

 نأ وجرنل اننا « نيملسملا فراعتو « مالسالا ةملك ضفخ ىلع هموق نيعي نأ

 مظلاىلع هموق انيعم ناك الاو «هموقل هبصعت قوف هنيدل نطوم هبلق يف نوكي
 يف وأ ةبموقلا ثاعبنا يف ضراعن ال انك اذاو « ةيلهاجلا ةيبصعلا يه كلتو

 ال « نيملسملا ةيامح يف هموق نوكي كلذبو « نيملسملل ةوق اهديرن اناف اماقب

 . لبق نم عاض اك « عايضلاو « لابخلا الا هب ديرت ال ةيسنجأ ةيامح يف

 ةيزيلجنالاب لككتلا عيطتسي نم دجنف مالسالا ضرأ نم ةعقب يأ يف لزنن انتا

 مالسالاضرأ يف ابيرغ يسنرفلا وأ يزيلجنالا نوكي ال كلذلو « ةسنرفلا وأ
 وأ ةيزيلجنالا دح ملاذا ًابيرغ نوككي ةيمالسا ضرأ يف لزن اذا يبرعلا انبب

 . مسملا هيخأ نيبو هنيب ًامجرتم دحي وأ ةيسنرفلا
 نم نيملسملا نم دجو ًايمالسا اميلقا يسنرفلا وأ يزيلجنالا لخد اذاو

 ةيزيلجنالا لعت يغلن ىغلن نأ ديرن ال نحنو كلذب ًارخافم هتغلب هيلا ثدحتلاب عراسي

 ةغلل نوكي نأ ديرن نكلو « ملقالل ةيموقلا ةغللا يغلن ال امك ةيسنرفلا وأ

 هاخأ بطاخي نأ نم لسملا نكمتيل ةيسنرفلا وأ ةيزيلجنالا لثم ناكم ةببرعلا
 . ىرخأ ةغل طسوت وأ 2« مجرتم طسوت ريغ نم فقثملا مسملا

 ثبح « جحلا مموم يف يحولا طببمو مارحلا تيبلا يف هنأ راعلا نم سيلأ
 الإ رخآلا بطاخي نأ امهدحا عبطتسي ال « يدنهلا ململاب يبرعلا لسملا يقتلي

 . ةيسنرفلا وأ ةيزيلحنالاب

 بطاخيو“ ةيبرعلا ةغللاب ىفخاو رسلا ملاع هللا وعدي نأ ةيارغلا نم سدلأو
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 نيتغللا نيتاهل اديجم يبرعلا نكي مل اذإو « ةيسنرفلا وأ ةيزيلجمنالاب ملسملا هاخا

 . (هنيب مجرتملا ناك

 اذإو « ةيمالسإلا ةمماجلا نيوكت يف هنم دب ال رمأ ةعماج ةغل دوجو نإ
 لب“ ةيبرعلا ةغللا لوقت ةهادملا نإ ؟ راتخن تاغللا ىأف ةغل راتخن نأ انل ناك

 نآل « هل عضوم ال ذإ « لاؤسلا اذه همجوت يف ةبارغ دحي - ءارقلا ضعب نا
 ًابيرغ هنع لاؤسلا نوكيو « هنع لأسي ال ةهادبلا هرقت يذلا نقبتملا رمألا

 . لقعلاو قطنملا يف

 ىنعم يآل وأ ةسيرعلا ةيمصعلل ءاسحإ ةيبرعلا ىلإ وعدن انسلو
 «ايناث ةنسلا ةغلو «© نآرقلا ةغل ًالوأ امنأل « اهلا وعدن نكلو « كلذب لصتي
 ةحتلافلا ةءارق ريغب ىلصي نم نيماسملا نم لبف « ثلاث ةيمالسإلا ةدابعلا ةغلو

 «ةيبرعلا ريغب ةالصلا يف مارحالا ةريبكت ربكي نم نيماسملا نم لهو * ةبيرعلاب

 نم لهو « ةيبرعلا ةغللا ريغب يليو ؛« جحلا يف مرحي نم نيماسملا يف لهو
 . ةدامع هتوالت ريتعيو « ةبيرعلا ةغللا ريغب نآرقلا ولتد نم نيماسملا

 نم ًاردق فرعي نأ مسم لك ىلع انركذ اك يمفاشلا مامالا بجوأ دقل

 ةغلب ال « ةيبرعلا ةغللاب تآرقلا لوزني كلذ للعو « هنيد هب ححصي ةيبرعلا
 نم ةحتافلا ةروس أرقي نأ ةيبرعلا فرعي ال صخشل غوسي فيك هنأل « اهريغ

 هتينادحو نابيو « هيلا ةعارضو هلل دمح نم هيلع تلمتشا ام مهفي نأ ريغ
 نأ ريغ نم ربكأ هللا : لوقي نأ هل غوسي فيكو « هناطلس لاكو « هتمحرو

 نم ةيبرعلاب ةعجلاةبطخ ربنم ىلعبطخي نأ بيطخل غوسي فيكو اهانعم فرعي
 عمتسيوأ نآرقلا ولتي نأ رخآلا موملاو هللاب نمو غوسي فيك لب « اهنومبفي ال
 تايآلاو « ةينوكلا تابآلاو 2« بيهرتلاو بسغرتلا تايآ فرعي نأ ريغ نم هيلا
 « تالماعمو « ثاريمو قالطو حاكن نم ةيعرشلا ماكحالا نيبت يتلا

 . صاصقو دودحو

 يف مهتعمج اك © رضاحلا يف نيماسملا عمجت يه ةببرعلا ةغللا نأ دن كلذل

 اكن



 ًاصعتاهملا وعدن نككلو برعلل ابصعت ةيبرعلل وعدن هلل دملاو انسلف ©« يضاملا
 . ةمالسإلا ةدحولا يف ةبغرو « مالمالل

 نونمؤيو ةقيقحلا هذه نوك ردي ضرألا عاقب لك يف نيصلخملا نيماسملا نإو
 ىلع هللا سمط نيذلا كئلوأ الإ نيقملا لع كلذ نوماعي مهنم نوفقثملاو « اهب
 يتلا بولقلا ىمعت نكلو راصيألا ىمعت ال اهنا ا اومصو اوممف مهرئاصي
 . «رودصلا يف

 مهسفنأل اوغوس ائيش ةيبرعلا نم نوفرعي ال نيذلا مجاعألا ءالؤه ضعب نإ
 ةيبرع ةهدصحاو ةملك نوفرعي ال مهو ؛ هدمحو نآرقلا ىلع نيدمتعم داهتحالا
 مهناد : مهلاثمأل نآرقلا نم ًاسبتقم يزارلا رخفلا لاق اك وأ « روب موق مهناو
 . « مهدهت يتلا قحلا ةملك ىلإ اوعمتسي لو اودتهب ل2 ىدس موق

 يمالسالاثارتلا ةغل لب * طقف ةنسلاو نآرقلا ةل تسيل ةيبرعلا ةغللا نإ
 « ةببرملا ةغللاب مهماع اونود دق مهيهاذمو مهجهانم ىتش ىلع ءابقفلاف « هلك
 لك ثيدحلاو نآرقلا ريسفتو « يمالسإلا فوصتلاو ةيمالسإلا ةفسلفلا كلذكو
 ١ . ةمبرعلا ةغللاب ناك كئلوا

 مولعو“يلازغلا مولعويزارلا نيدلا رخف مولع يمالسا فقثم كرتي فيكو

 مهريغو «صاصجلاب ريهشلا يزارلا ركب يبأ مولعو « يرشخزلا هللا داج دوم

 ةييرملاةفللاب اونؤد نيذلا رهنلا ءارو ام ءالعو «ناسارخوسراف ءاملع رابك نم
 تناك مأ لوقعملا يف تناك أ ءاوس « يمالمالا ركفلا راثآو معلا نم ًازونك

 . لوقنملا يف

 هنكلو“ ةيبرعلا ةغللاريغب ردصي ناك ةييدآلاوأ ةساعلا راث آلا ضعب نإ معن

 ةبيرعلا ةغللا ةبراحم رصع يف ناكو « باسحلا يف روك ذم ريغ هلعجت ةردن ردان

 . ًاروكذم ائيش لاح يأ ىلع سيلو « ةيموقلا تاغللا ءاحا ةلواحمو

 فقث يغيني امو « انخيرات ردصل لاهها ةبيرعلا ةغللا لامهإ نإ - 4١ه

 انك



 مجارت ةدع أرقي نأ مسم فقثمب قبلي الو « مالسالا خيرات لبحي نأ ملسم

 أرقي الو « مهتاباتك و « زيلجتالا بطخو نامورلاو نانوملا ءابطخل ةيزيلجنالاب

 ةفيلخو«باطخلا نب رمعو بلاط يبأ نب ىلع بطخو « مثلي للالوسر بطخ
 . ةمآلا هذه قيدص هللا لوسر

 اوفعضتسا نيذلا كئلوأدنع افولأم ًارمأت راص ةبيرغلا رومألا هذه نكلو

 . مهلودل ًالويذو « مالسإلا ءادعال نيعبات اونوكي نأ اوضتراو مهسفنأ

 « ةسرعلا ةغللاب ةرئأتم اهتاغل لك اهراطقأ دعابت ىلع ةيمالسإلا بوعشلا نإ
 «ةماع دونهلا ةغل وأ ناتسكاب ةغل ةيدرألاو ةريثك ةميرع ظافلا اهبف ةيسرافلاف

 ظ . ديزت وأ ةئام لك يف نيتس وحن غلبت ةيبرع ظافلا اهيف
 فراك قح « يضاملا يف ةعماجلا ةغللا يه تناك ةيبرعلا ةغللا نآل كلذو

 ةيبرعلا ملكتي نم ىلع رصتقاو 2« صلقت وأ « اهلظ قاض ذئدنعف « قارتفالا
 . لوألا ردن نإو «© ةيماع وأ ةحبحص

 اذه «كلذلوقأ لب<طقفقالتلاو يعاتجالا رهظملاتناك اهنآل كلذ لوقأ الو
 « ملاقالا كلتل ةبسنلاب ىرخا ةغل يأ لمت نم لبسا مسملل ةيبرعلا ملعت نألو
 نم مهنم لب « نآرقلا نولتي مهنألو « تاغللا كلت يف ةيبرعلا ظافلألا ةرثكل
 . ةيبرعلا ةغللاب وهو هنوظفحي

 ةيبرعلا معتي نأ عبطتسي يناتسكاملا نإ »: ةربخلا لهأ ضعب لاق كلذلو

 نككي امهمو « هنس نككت اهم ربشأ ةتس ىلع ديزت ال ةدم يف اهب قطنيو
 . هتفاقث رادقم

 ةيزيلجنالا لدب ةيمسرلا اهتغل ةيبرعلا ةغللا لعجت نأ ناتسكاب تلواح دقلو
 كلذ نود لاح نككلو ةملسملا دالبلا هذهل ةممسرلا ةغللا نآلا لازت ال يتلا
 . هعوزنو هريكفتل ينجآلا مهسوؤر يف ششعي لازي ال نيذلا كئاوأ

 د_حوب اهتاعزنو ةمبروألا ةراضحلا مهسوؤر الم نيذلا كئلوأ راوحي هناو

 اكد



 يتلا زجاوملا نم .شاوغو 2« ةببرعلا ملعت ةبوعص هعم نومهوني فعضم مهو
 ةيبرعلا ةفرعم ةررقملا هقئاقح بجوت يدلا هنيد نيبو « يناتسك املا نيب زجاحت
 ةنسلاو..نرآرقلا نم « ةببرعلا اهرداصم نم هنيد نوؤش فرعتي نأ ديرب نمل
 .هتفرعم نيدلاب لصتي امم كلذ ريغو“ مالعالا ةمئألاهطبنتسا يذلا هقفلاو“ةيوبنلا

 نأ ةيبرعلا ةغلل ةيسنلاب ةممالسإلا يحاونلا ضعد يف رورسلا ريثي امم هناو

 ناتسكابو دنهلا نم ةيبمالسإلا تاساردلا يف نيصصختملا ءالعلا نم نب ريثك

 . اتوسرديو ةببرعلا نوملعي اهريغو ناتسناغفاو سرافو
 « رحبلا يف هب تفذقو « ينجالا رين تءلخ امدنع ايبيل ةدجو دقلو

 دسبلا كلذ يف ةيمالسإلا مولعلا سردي نمب اهدهاعمو !هتاعماج تناعتساو
 « نيملسملا دنهلا ءاملع نم لوبككلاو نابشلا ضعب مهب نيعتسا نمم ناك « يبرعلا

 .ةيمالسإلا مولعلا .اوسردي نرأ نورثؤي اوناك نيذلا انذيمالت نم مهضعبو

 ش . ةيبرعلا ةغللاب
 هب ححصي ةييرعلا نم نم أظح معتي نأ لسم لك ىلع اقح ناك اذإ -

 قح هناف لبق نم انحرش اكو « هنع هللا يضر يعفاشلا م امإلا ررق اك « هنيد

 نم البي نمل اهميلعت. ناو « اهميلعتل ضهني نأ ةيبرعلا فرعي نم لك ىلع
 نأ برعلا ريغ ىلعف « ةماع ةبيرعلاب نيفراعلا ريهامج ىلع ةيافنك ضرف نيملسملا
 . اهمملعتل اومدقتي نأ برعلا ىلعو « اهملعتل بابسالا اوني

 اومهفيل مهنيد ةغل ةيبرعلا ةفرعم نوديري ةيمالسالا دالبلا نم نيريثك نإ

 . طسوتت ةطاسو ريغ نم عرشلا رداصمب اولصتيلو هتغل نم مظعلا نآرقلا

 « ليلجلا لمعلا اذهل اهسفن تبدن يتلا ةريثكلا تاعاملا كانهو
 ادار مجعم عضوب نوموقي ناتسك انو دنهلا نم ءاماعلا ضعب نأ فرعأل

 « أرقيام ىنعم هتغلب فرعي نأ نآرقلا ظفحي نم ىلع لبسيل « ةيدرألا
 . لابجألا يف ةرالو طفح .نآرقلا رتاوت نمضي ريبك ددع مهيف نآرقلا ةظفح

 رع ةدرألا د نم ديقد بير الب ااذه دوحو نأو
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 حصفأ يف يبرعلا اهلباقمو « ظافلالا نم ًاريبك ًاددع ظفحي اذهب هنإف « ةبيرعلا

 . دوجولا يف مالك غلبأو

 ال اهنكلو « ريخلا لهأ دادمإب سرادملا ءىشنت ناتسكاملا يف تاعامج نإ
 لسرت نأ ةعمتجم ةييرعلا دالبلا ىلعف « ةيبرعلا ىم”ردم نم يفاكلا ددعلا دحت

 : مالسلا هيلع لاق « ةكمحم ةضيرف اهميلعتو ةببرعلا معت نإف اهيلا نيملعملا
 رمأ انمجأ اذإ الإ ةعبتلا هذه طقست الو . « سانلا اهوماعو ةيبرعلا اوملعت »

 نيمألا حورلا هب لزن ف : ىلاعت لاق . نآرقلا ناسل يهو : ٍمُقِلَع ينلا

 . ©« نيبم يبرع ناسلب نيرذنملا نم نوكنل كيلق ىلع

 : ةيبرعلا ىلا مولعلا ةمجرت (؛)

 دب ال رمأ ةيمالسإلا دالبلا يف ةيحلا تاغللا مللت نا لئاق لوقي دق - ١0

 ةدايزو < رمتسم ددحت يف معلا اذهو يناسنإلاو ينوكلا ملعلا تاغل اهنأل « هنم

 معلا هبلا ىهتنا اممو « ةيناسنإلا تاعمتجلا لك يف هراثآ تلغلغت دقو « ةمئاد

 الو 2« تازجعملا بئاجعلا نم تناكل يضاملا نزقلا لهأل تركذ ول <« بئارغ
 غوسي امو« ةيناسنإلا بكر نع فلخت هنع فلختلاو « مامألا ىنإ وطخم لازي

 «ةلاحم ال ةلوكأم تناك الإو «رئاسلا بك رلا نع ةيمالسإلا ةعماجلا فلختت نأ

 نيفقثملا نيب ةبحلا تاغللا ةسارد نم دب الف « مهتلتلو « لكؤتل عمتحت اهنأكو

 ضرقيفوكلا معلا نأ بسحن إف « ايئافك اضرف ةيبرعلاب ملعلا ناك اذإو « اهيف
 نم ملقا لك ىلوتي نأ دب الو < تاعاملا هنع ينغتست ال هنأل « اضيأ يئافك
 امو © تاعانصلاو « ناسنإلا ملعو نوككلا ملع يف ةرمتسملا ةدايزلا عاتي

 ال رمأ كلذ نإ ©« ضرألا نطاب ىلاعت هللا ابعدوأ يتلا ماخلا داوملا نم جرختسب

 . ةرضحتللا دالبلا لك يف نئاكل كلذ نإو « هفلاخن نأ انل سيلو هنم دب

 « مولعلا هذه يف نوصصختم نيماسملا نيب نوكي نأ يفك ال هنكلو
 نأ نم كلذ عم دب ال لب ةثحابلا لوقعلا هفشكت امو « اهبف دازب امل نوعبتتم
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 يف ددجنو «© ةيومحو ءامنإ اهنم ديفتسنل ةيبرعلا ةغللا ىلا مولعلا هذه مجرتت
 دقو“ ةيبرعلا ىلإ مولعلا لقنب نوموقي انفالسا نم نومدقألا ناك دقلو « اهماع
 ناو يبارافلاو انيس ناف « انسح ءالب نيملسملا نم برعلا ريغ كلذ يف ىلبأ

 قتح « ملعلاب رخزت ةيبرعلا ةغللا اولعج « ءاملعلا نم مهريغو < لبفط نباو در
 « وطسرأ قطنم مهل اولقنف « كلذ يف « برغلا ةذتاسأ نوعلسملا ءالعلا راص
 . ةلضافلا ةئيدملا هومم امف نوطالفا ةسايسو « هتسايسو

 معلا لكل ةمجرتلاو « ةفسلفلا ءالعب ةءولم «دادغبب ةكحلا راد تناك دقلو

 يف ىرن اك « نايبلا نيزاومو « هقطنم يف ينانوبلا ملعلاو «هفوصت يف يدنهلا
 تلاح ىتح <« قاسو مدق ىلع ةمئاق ةمجرتلا تناك ءانيس نبال ءافشلا باتك
 4 سانلا نيب اهوادن مايألا كلتو إذ ىلاعت لاق اك « لاحلا اهيلع

 نعو « اهترصن نع اولذاختو « نوملسملا فعض موي الإ ةبيرعلا تفعض امو
 ةكرت كلذ يف انل اوكرت دقو <« فلسلا لعف اك « رمتسملا اًاناو اهقحي مايقلا

 . هيحاون لك يف يفسلفلا معلاب ةيرثم ةميوق

 يملعباتك ربظي ال هناف « ءالعلا هحتني امو ملعلا لدابتت ةيحلا تاغللا نإ

 . هتغل يف هتعبط يبتنت نأ لبق اهيف هدحت ىتح « تاغللا نم ةغل يف

 يتلا بتكلا نم ديدجلا عبتتي ةمجرتلاب مئاق مسق مهدنع ةغل لك لهأ نإو

 ةعبتتملا ةمجرتلاب نكي مل نا « مهتغل ىلا هلقنب نوعراسيف ملعلا نم ًاديدج لمحت
 ال معلا ناو <« صحفلاو ةساردلاب هنولوتيو « ةيفاولا تاصيخلتلابف ةيصقتملا
 لبصا باتك بحاص لاق اكو « هنود ةسئلقالا تازحاحلا موقت نا حصي

 فنرا ه ةيلالقتسالا ةييرتلا ناونعب ةيبرعلا ىلا مجرت يذلا رسع عساتلا نرقلا

 « اهلك ةيناسنالل عئاش قح وبف « دحأ ةضبق يف عقي ال ءاوهلاو ءاملاك معلا

 هييرعو بسنلا يمجعأ نيب كلذ يفقرف ال 2« نوماسملا دبتحي نأ بحي اذهل

 نوكي نأ نكمي الو « بكرلا يف ريسنل ديدجلا ملعلاب ةيبرعلا ةغللا ةيذغت يف
 .مولعلاب ةيمالسالا ةعماجلا ةغل ترخذ اذإ الإ يفكتو يفت ةيمالسإ ةيندم انل

1 



 ءابميكلاو ةعيبطلا يف معلا هجتني ام عبتت نأ بحي ةيمالسإلا ةعماجلا نإ
 ةغل يه ىتلا ةيمالسإلا ةببرعلا انتغل ىلإ لقنيف « ءاضفلا معو « ءابحألا لعو

 . ينجأو يبرع نيب قرف ال « نيماسملا عيمج

 لاهي ال « مهتغل امنأل « بجاولا اذهب مايقلاب ىلوأ برعلا نإ لاقي الو
 نيماسملانم ديرن نحنو < موق نود موق ةغل تسيلو « مالسإلا ةغل اهنأل « كلذ

 مولعلاب ءارثلا امل ديرنو « ةيبرعلاب لماك ملع ىلع اونوكي نأ نيفقثملا اصوصخ
 . ةايحلامولعو ةينوكحلا

 نم ةيبرعلا ىلإ يناتوملاو يمرافلاو يدنملا ملعلا لقن اولوت نيذلا ناك دقلو
 نع نوربعي ال نوببروألاو « مبمالسإب ابرع اوناك نإو « مهياسنأ يف مجاعألا
 وأ ةيسراف ةلالس نم هب اوماق نيذلا ناك نإو يبرعلا ملعلاب الإ يمالسإلا معلا

 . كلذ ريغ وأ « ةيربرب

 ةعماجلاو 2« قاسو مدق ىلع ةئاق اهيلا ةمجرتلا ةببرعلا ةغللا نا لاقي دقو

 نرإف « هيف بير ال قح لوقلا كلذو ةبيرعلا ىلإ بتك ةمجرت ىلوتت ةيبرعلا
 ْ 1 . نومجرتي ءابدألا رابك

 ةيعاتجالاثوحبلا يفو « مولعلا يف ال « بادآلا يف ةمجرتملا بتكلا نكلو

 كلذ نع جرخت  يفاقثلا ابمسق يف ةيبرعلا ةعماجلاو « ةينوكلا ثوحملا يف ال

 ةسدألا بتكلا ضعب تمجحرت اهنا لب « بردلا كلذ يف تراس لب « قاطنلا

 ىتح « مجرت امب ءاصحإ رحت ملو « لبق نم تمجرت نأ قبس يتلا ةيعاتجالاو
 . ًاراركت نوكي الو ءاشنإ اهلمع نوكي

 « ةيمالسإلا ةعماجلا كلذ ىلوتتو « ملعلاب مالسإلا ةغل رخزت نأ ديرن اننإ
 . ةيمالسإلا ملاقألا نيب يتاذلا ءافتكالا ققحتمل

 ةغللع نع لقنلا نإف « ةمجرتلا هنع ينغت ال ةبحلا تاغللا معت نإ تلق اكو
 زيزعلادبع خيشلا ذاتسألاموحرملا نع انبلا لقن دقلو « ةغللا هذه ةفرعم يضتقي
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 دقف « هدب ةغل ىلإ ةغل نم اباتك مجرت نم نأ بيدألا يبرعلا ملاعلا شيواج
 . هديرن ام اذهو « هدلب ىلإ ةغللا هذه لهأ لع لقن

 وم كلذ نإ « ةمجرتلا رود دعب ًامئاد ءيحي جاتنإلاو ةساردلا رود نإ

 . يعيبطلا بيترتلا
 يسايعلارصعلا يف ترهدزاو < يومألا رصعلا رخآ يف ةمجرتلا تأدتبا دقل

 ةساردلا تناك ةمجرتلاب ةميرعلا ترخخز نأ دعبو « نومأملا رصع [اصوصخ

 نيذلا نيماسملا ةفسالف نم ناك كلذلو « نيماسملا ىلإ لقن يذلا معلا ىلع ءانبلاو
 اذمه يف نحن كلذك . ةيناتوبلا فرعي ال نم نوطالفأو وطسرأ يف اوماكت

 اهميلاقأن يب ايفةيبرعلاةيمسرلا اهتغفل نوككت يتلاةيمالسإلا دالبلاترخز اذإ رصعلا
 نم ىلاعت هللا نوعب نوكيس هنإف « كلذ ققحتو نكمأ اذإ«مولعلاب ابلخاد يفو
 ءاماع فشكي ا ةدالا صاوخ نم نوفشكي نوكلا يف ءاماع نيماسملا نيب

 . هب مهتغل ىذغتت 5 « معلا نوذغيو © برغلا

 اهيف تاعماجلا ىلع نوُمئاقلا دارأ ةيبرعلا لودلا ضعب يف نأ ظحالن انناو

 « اهمهف لبسيل ةيبرعلا ةغللاب ةينوكلا مولعلا سردت نأو ؛* بطلا سردي نأ
 ةبتكم نوكتتلو « هذه يف ةمجرتلا عستتلو « مهماع جئاتذب ةبيرعلا رخزتلو
 : مولعلا هذه ف ةسرع

 كلذ تركتتسإ نكلو « ةيبرعلا لودلا يف ”تاعماج كلذ تذفن دقو

 نرأب اذه اوفخأو « كلذ اولقثتسا مهنأل الإ « اهراكنتسا ناك امو « رصم

 زجعلا ناك امو « مولعلا هذمل عستت نأ نع ةزجاع ةيبرعلا ةغللا نا « اولاق .
 ةغللا يف ةينوكلا مولعلا لاخدإ ناو . هللا الإ ةوق الو لوح الو « مهيف الإ

 « ديعب نمز ذنم ةيوناثلا سرادملا يف وه امنإ « ًاديدج وأ اعدي سيل ةيبرعلا
 « يكرتلا محلا نم تجرخ نأ دعب اصوصخو « ةيبرعلا سرادملا يف نككلو

 رين تحت حزري بيرق لقتسا نم اهضعب لازي الو « ةيبنجألا ةقبرلا تعلخو
 ينوكلا للا ةمجرت ناو « نآرقلا ةغل ذقنم ىلاعت هللا ناو « ةيبنجألا ةغللا

 : نيرمأ يفتقي ةيبرعلا ةغللا ىلإ يعبطلاو
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 ظافلأ اهلعستت يتلا ظافلألاب ةيبرعلا ةغللا ىلإ تامولعملا لك لقن - اههدحأ
 . تانعإ الو داهجإ ريغ نم ةيبرعلا ةغللا

 نإف « يبرع لقصي اهلقصب ةيحنرفالا ظافلألا بيرعت ىلإ هاجتالا - |هبناث
 . ءامن ةغللا ديزي كلذ

 : ةيملع ةعامج (ه)

 ثوحبلا ممم نيوكت ىلإ ةيمالسإلا دالبلا نيب نم رصم تأدتبا - 4

 ةيبرعلا دالبلاب ىرحألاب وأ رصمب ةصاخ تناك لاوحأل ١49 ةنس الإ هعاّتجا

 شوبجلا ةسكني لصتي هنآل 'لك يمالسالا ماعلا معت تناك قيسعلا اهانعم يفو
 سدقملا تبي ةيناسنإلا ءادعأو هللا ءادعأ دوبملا ذخأ دقو“ ١959 ةنس ةيرصملا

 ىلص ينلا نامِج ثيح ةنيدملاو ةكمل قيرطلا حتف دق نآلا : مهتوغاط لاقو
 ينلا ىرسم ىصقألا دجسملا قرح كلذ باقعأ يفو < ملسو هيلع ىلاعت هللا

 مهي ًارمأ داقعنالا نم عناملا رمألا ناك كلذلو « ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 . نيعمجأ نيماسملا

 ةيمالساةلود نيعبرأل نولثم اهلا ىعدي تدقع يتلا ةسفخلا تارموملا تناك

 ةيفنحنم ةيمالسإلا بهاذملل ةلملا يف ةعماج اهنا لب « بهذم اهيف ىرحتي ال
 . ةيديزو « ةيرفعجو « ةدكلامو ةيعفاشو

 اهف اصوصخو < ًاعيمج نيماسملا مهت ةريثك تارارق رمتؤم لك ررق دقلو
 ءابليإو © نيطسلف يف ةيمالسإلا تامرحلا كابتناو « ىصقألا دجسملاب قلعتي
 اولاقو « ىموم دبع يف اهولخدي نأ ليئارسإ ونب نيج يتلا ةسدقملا هللا ضرأ

 . نودعاق انه اه نإ التاقف كبرو تنأ بهذا < ىسومل

 عمجملا تارارق يف اهيلا عجراو « ررحتو بنكت تارارقلا تناك دقلو

 ناف « كلذ يف رمألا نكي اهمو“ ذفنت ال نككلو . ريخألا ىلإ رقؤم لوأ نم
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 نم هيلا نوئيحي نيذلا نكلو « عمجملا نم ريصقتب سيل هتارارق ذمفنت مدع

 هتاشقانميف اومهاسو « هملا اوعد رمتؤم هنأ ىلع هملإ نورضحي ةبمالسإلا دوفولا

 . مهدالب ىلإ نودوعيو < ضفني مث اوهاسي م وأ

 بجوي ءيش يأ لعف نأل « ائيش اولعفي نأ نوعيطتسي ال مهنأ قحلاو
 « بناج يف مهنكلو هل نيديؤم اونوكي نأو « هبف يأر ماكحلل نوكي نأ

 ذفني نأ لواح مهنم ًادفو نأ بسحأ امو « رخآ بناج يف اورضح نيذلاو
 . هوحن وأ ةمواقملا دميأتل قودنص ءاشناك رمؤملا هررق امم ًارمأ

 ةموكح هتأثنأ يذلا ةيمالسإلا ثوحبلا عمج يف رمألا نكحي اهمو
 نيوكتل ةارن روكي نأ ملصي هناف « هئاضعأ نيوكت تلوتو « ةرهاقلا

 نوكيلب « ةدحاو ةيمالسا ةلود ةياعر تحت نوكي ال « لماش يمالسإ عمج

 .دعبنم هنيوكت يف ملكتنس يذلا اهسلجم يف ةلثمم ةيمالسإلا ةعماجلا ةياعر تحت

 نوكينأ < بقترملا عمجملا اذهل ةبسنلاب انسوفن يف لوحت يتلا رطاوخلا ناو

 قحلا تانلقألل نوكي نأو < طمحلا ىلا نيصلا ىصقأ نم نيماسملا لكل ًالثمم
 « اهل نولثمم هبف نوكسي نأو « عمجلا كلذل اهلاوحأ ناببو اهرومأ عفر يف

 يف رظنلاو © مهرومأ نرايبو « نيملسملا لاوحأ فرعت يف قملا مهل نوكي
 . مهنع مظلا مفر

 « ريخلا لك هيف نكي مل نإو « ريخ هلكو « مئاقلا عمجملا نأ ظحالملا نإ

 « دنحلا الو « ناتسكاب نم وضع هيف سيلف ةيبرعلا دالملا نم اعيمج هءاضعأ نأ

 سديلف < هبف ةلثمم ريغ ةيبرعلا دالبلا ضعب نا لب « ناريا الو ناتسناغفا الو

 ٠2 نانبل نم ناوضع هيف انبب « ايروس نم الو « ةيزاجحلا دالبلا نم وضع هيف

 بمهذملا الو 2 يرفعجلا بهذملا نم وضع هيف سيلو ةثالث نونوكي امبرو

 نيماسملانم ءاضعأ هيف سيلو « هرمتؤم ىلإ نوعدي ةيرفعجلا ناك ناو « يديزلا

 مهب نوككيو « مهمتالضف نم ءاماع رمتملا ىلإ ىعدي ناك نإو « ايسآ طسو يف

 ني



 وأ نيماسملا لك نيب نكي مل هنأل '* ةماك نكي م نإو « يمالسإلا فراعتلا

 ماع لك
 نوكينأ هيلع ثعابلا لصالا يف ناك ةيمالسإلا ثوحبلا عم نإ - 8

 لاصتا ةقلح نوكنلو «ةيمالسالا دالبلا لك يف ةيمالسإلا ةيملعلاةساردلل اعماج
 . نيعمجأ نيماسملا نيب يمالسا يماع

 لك نع هتسارد يف لالقتسا هل ناك اذإ الإ بجاولا كلذ يدؤي ناك امو
 ىلع هلع اوفرشأ نيذلا ظفاح دقو « هتأشنأ يتلا رصم نع ىتح « ملاقألا
 ةموكحلا اهضعب ىلإ وعدت ىلا ءارآلاب دمقتت ال هؤارآ تناكف « هلالقتسا
 ْ . اهتاذ ةيرصملا

 اولواحي مل ذإ « هيلع نيفرشمللو « رصم ةموكحل رخف بير الب كلذ نإو
 وه ةِساع ةعامج يف يرككفلا لالقتسالا ناو « ةنمعم ءارآ هيلع اوضرفي نأ

 . اهحاجن قيرط

 كلذ ناف « هتارارق لهاحجت وأ « لالقتسالا اذه لهاحت نم مث ناك اذإو
 ىرخأ ًارومأ سردو « اهنلعأ ةساع تارارق ىلإ ىهتنا دقو < عمجملا ريضي ال
 يف تارارق هلف « ةبمالسالا دالبلا لك يف نيماسملا ءاماع اهيف كرنب نأ لواحو
 هذه ةحبتن ءالعلا ىلإ لسرأ دقو « هبيورض لكب نيمأتلا ماظنو ةدئافلا ماظن

 : لوقذ نأ نككمي ال« « يلق ددع نيب الإ اي دي مف < منا ف مادا
 . الماك الشق يمالسإلا ركفلا نولثمي مهنإ

 « يمالسا دب لك يف ةيمالسا زكارم هل ءىشني نأ دارأ عمجملا كلذ ناو
 سرديزك ره لك« ةيملع ةسارد نيماسملاو مالسالا ةسارد زك ارملا هذه ىلوتتو

 .مالسالابهنم ةبيرقلا بوعشلاو هبعش فيقثت ىلع لمعيو «هدلب يف مالسالا لاح

 ةدارا بمعشلا ةبغر عم رفاوتت نأ بح هنآل « كلذ نم ءيش متي ل نككلو

 دسمبل يلام قودنص يمالسا ديب لك يف أشني نأ ررقو اهتنواعمو ةموكحلا
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 ىلع ًاذاعز يس اهولعحمل ةسدقملا ضرألا لود نيطبارملا نييثادفلا 20 نيدهاجملا

 . ًآلسعو انبل نوككت نأ اهنم نوديرب مهو « اهملتحي

 ًاءزجلتحا ودعلا نأل «دابجلا ىلإ ةماعلا ةوعدلل بتاكم ءىشنن نأ اندرأو

 ىلع نيع ضرف داهجلا حبصأف « نيملسملا ىلع اهسدقأ نم لب مالسالا ضرأ نم
 عيطتسيام دودحيف لك ةملسمو مسم لك ىلع لب 0 حالسلا لمح ىلع رداق لك

 مكلاومأو مسفنأب نيك رشا اودهاج » : للم ىنلا لوقل ةباجتسا هفسب

 نحنانقلا ٍوْقِلِع هلوسر ءادنلو هلل ةياجتسالا نع انسعاقت نإ انناو « يتذسلأو

 اوقفنأ وف: هلوق يف ىلاعت هللا رمأ ىلإ عمتسن م وأ“ ةكلبتلا ىلإ انسفناب نيماسملا

 .©نينسحلا بحي هللانإ اونسحأ و« ةكلبتلا ىلإ ميديأب اوقلت الو « هللا ليبس يف

 نإ 8 : نآرقلا يف ىلاعت هللا أبن ققحتو « سدقملا تيب ودعلا لخد دقل

 اوءوسيل ةرخآلا دعو ءاج اذإف ابلف متأسأ نإو مسفنأل متتسحأ متتسحأ

 0 ريبتت اولع ام اوربتملو « ةرم' لوأ هولخد امك دجسملا اولخدملو « مهوجو

 . © ًاريصح نيرفاكلل منبج انلعجو « ندع متدع نإو « كمحرب نأ كبر ىسع

 ىلإ دوعت لبق < هوقرح لب « اريبتت دَت اولع ام اوربتو دحسملا اولخد دقل

 دحسملاو ©« ةفيرشلا ةضورلا ىلإ اوههذي نأ ىلإ رظتنن له ؟ عمتجنو ىلاعت هللا

 .5؟ ىصقألا دحسملا دعب مارحلا

 بتكمءاشنا هلبق امو ريخالا هرّقؤم ررق وأ ةيمالسالا ثوحبلا عمج ررق
 . لمعلا أدبي لو 2 بتكملا أشني مل نكلو « كلذ نايبل

 ةيمالسالا ثوحبلا عم نأ ثحبلا كلذ يف لبق نم ركذ دقلو - ٠
 نوةمٌوبالنوقوعم ةمث نكلو 2 المع رثكأو اعفن معأو“ الوش عسوأ عمجم ةاون

 امسآ يف ةيمالسالا تارمتملا دحأ ىلإ بهذ نيلوؤسملا دحأ نأ ثدح دقف « هب

 بلط ام ىلع قفاوب م رموملا نإ معن < رصم يف عمجملا ررق ام ضيقن ىلإ اعدو
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 نيلغتشملانممهضعيو < هب نمي ال نم دجوي رصم يف عمجملا نأ روص اذه نككلو

 . هيلع فارشإ هل نمو ةيمالسالا لئاسملاب

 يف نوكي نأ بح بير الي هتاف «بولطملا قومرملا عمجملل ةاون ناك اذإو

 يكل « اسيرق هنع مكتنس يذلا اهترادإ سلجمو « ةيمالسإلا ةعماجلا لظ

 هلالقتسا تعار دق رصم ةموكح تناك نإو « لماكلا لالقتسالا هل نوكي

 . ًافيفخ اسم ناك ناو « ًاريخأ الإ هلالقتسا سمي لو « ءادتبا

 هتارارق ناف <« تنوكت دقو « ةيمالسالا ةعماجلا لظ يف ناك اذإ هناو

 ةذفنم نوكتس ةيمالسالا تاموكحلا نأ ذإ « ذيفنتلا عضوم نوكتس

 . فراولا اهبلظب ةلظتسملا تائمهلا رارقو « اهتارارقل

 ملقالا ةسارد ىلوتت اهلك ةيمالسإلا دالبلا يف عورف هل نوكي نأ بحي هنإو

 عون عمجما عرفل نوكيو « هيف يمالسالا معلا جاتحي امو « رضاحلا هلاحو

 نروكت ال ثيح اههمجوتو « دالبلا كلت يف ةينيدلا تاساردلا ىلع فارشإ

 ىلع ةرطسملا ةوقلا يه ىتلا ةيمالسالا ةعماجلا دصاقم هملإ وعدت امل ةبناجم

 000 . اهلك تافاقثلا

 ةممالسإلا ممالا لكل اثم نوكت نأ بح هنأ نم انركذ ام دعب ريغو

 ةيعرفلاعماجملل نولثم <« ءاضعأ هل ماعلا زكرملا نوككي ثسحب « ماعلا هزكرم يف

 ةيمالسإلات ايلقألاب ةصاخ ةيانع ىنعي نأ بجي هعورفو يسيئرلا عمجملا نإو

 «ناك نإ مظلا عفر ىلع اهنيعيو « ةيمالسإلا ةفاقثلاب اهدي ثيحب « دالبلا لك يف
 اليكل « مظلا عفر رسيتب مل نإ بيرق يمالسا دب ىلإ لاقتنالا اه لبسيو

 ةكئالملا مهافوت نيذلا نإ ل : لوقي ىلاعت هللاو « ضرألا يف نيفعضتسم اوشدعي

 لأ اولاق « ضرألا يف نيفعضتسم انك اولاق ؟ متنك مف اولاق « مهسفنأ يملاظ

 تءاسو منبج مهاوأم كئلوأف ' اهيف اورجابتف ةعساو هللا ضرأ نكت

 الو ةلمح نوعيطتسي ال نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا الإ « اريصم

 « ؟روفغ ًاوفع هللا ناكو « مهنع وفعي نأ هللا ىسع كئلوأف « اللبس نودتي

 ضف



 نم جرخي نمو « ةعسو ًاريثك ًامغارم ضرألا يف دحي هللا ليبس يف رجاهي نمو
 « هللا ىلع هرجأ عقو دقف < توملا هكردي مث « هلوسرو هللا ىلا ًارجاهم هتبب

 ةيمالمالا ةعماجلا ةرادا سلجم غلبي نأ هتسارد دعب عمجملا ىلع بحي هناو
 لب « ًايلودو ًايسايس هلع يغبني ام لمعل دعتسيلو « نيفعضتسملا ءالؤه لامح

 ىلا هيف جاتحي عضوم يف السم .لذخمي ال ىتح « لاحلا تبجوأ نإ ًاييرح

 . ةزعلا ليدس وه مضلا عفر نإف « ةرصنلا

 « اهماكح لواح نإو يدرتلا نم ةيبرحلا اهتوق اهعنمت لو ةيناسنالا بائذ اهلكأت

 : الومش عسوأ ةيماعلا ةعامجلا

 يماعلا عمجتلا يبتني هبلاو « ةماع: ةينيدلا تاساردلا نم بحي امل هململا وهو

 نم اهتاعوضوم يف لمثا ةسلعلا ةعاملا نإف « كلذك ناك اذإ « مالسالل ينيدلا

 هلومش عم ةيمالسالا ثوحبلا عمج نإ لقف تئس نإو « هعورفو ثوحبلا عم

 يمالسالاملعلا ةبعش وه ذإ«ةيملعلا ةعاملا نم ةبعش «دجوت امدنع«هعورفو وه

 ةعاملا و« ةحبحصلا ةيمالسالا ةفاقثلاب نيملسملا فبقثتو «هرشنو «هثارت ءامحاو

 .نيدلاوةابحلا مولعلك ىلع لمشت اهنا ذإ « اهتاعوضوم مومع يف لخدي ةيملعلا
 تاساردلاو «ةيسدنهلا تاساردلاو « ةيداصتقالا تاساردلا مظنت يتلا يبف

 .... اذكهو ةيلودلاو ةصعيسطلاو ةينوكلا

 نوحلستينآلا مو «مالسالا ءادعأ هب حلستي ام لكب حلستن نأ دب ال هنإ
 هللاو < مهنيب انعض ةدعلا مهل دعن مل اذاف مهمولعل ةرث مهحالس نإ لب « ىلعلاب

 « ملعلا رصعلا اذه ةوقو 2« 4ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو 9 : لوقي ىلاعت
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 . هراوحي ائيش ينغت ال نامجشلا ةعاجش نا لب « ناعجشلا ةعاجش لبق وهف
 بطلاو ةسدنمهلا يف ملعلا ءاربخ لك نم ةنوكملا ةماعلا ةعاملا هذه ناو

 .ةريخلا لهأ نم مهريغو ءاضفلاو ©« تايوايكلاو « تابعيبطلاو < نوكلاو

 مولعلا نم اهدي تحت ام ةسارد ًالوا ةماعلا ةعاملا هذه لمع ناو

 تابجلا ىدل .ذيفنت ةعباتمو « ةممالسإلا دالملا يف ةساعلا طاسوألا يف هرشنو
 . صاصتخالا تاوذ

 ىلإ ةراشإلاو ابتساردو ةمسحلا تاغللا ىف ةفلتخحلا تاساردلا ةعباتم - اناث

 يف ةمالسإلا دالبلا يف ملل ةدئاف هرق نوكي امو ٠ اهنم هتمجرت يغبني امةجرت

 . روصق ريغ نمو بأد

 نيثحابلا ١ نيسرادلل بابسالا ةئيهتو ©« ةصاخلا تاساردلا عيجشت - ثلاث

 . مولعلا رئاسو بطلا يف

 ابييفاوت ةيمالسإلا ملاقألا لك يف عورف ةءاملا هذهل نوكي نأ  اعبار

 تامولعم نم ةيبنجألا دالملا يف دجتسي امو « ةعبتملاو « ةركتبملا ثوحبلاب
 فلختن الو « معلا بكر رياسن نأ انملع بحي اننا . ناسنالاو نوكلا يف

 هقوعب ام اهنف فرعي ال « ءاسع ةلالض يف شيعي هنع فلختي زم ناف « هنع

 . هسحن امو

 تأ ليبسي يهو < يناعلا ثحبلل ةيموق زكارم رصم يف ءىشثأ دق هنإ
 بيبط نع ربخي ةرابسلا فحصلا انئيحت انايحأو « عباتلا جاتنا نكلو «

 نم ةلآ عادتبإ هبلإ بسني سدنهم وأ ءاود عارت خا هيلإ بسني يرصم

 ء«ايمالسإ لمعلا نوكيي نأو ةيمالسإلا دالبلا كلذ معي نأ ىنمتنو . تالآلا
 . ًايمالسإ جاتنالاو

 مهنيماعم دوعن نأ ديرن الو « هريغو « بطلا ملع ابروا انفالسأ ملع دقل
 امنإ « منع فلختن الو ©« بكرلا يف مهقباسن نأ ديرن نكلو « ةأدتبا اك

 كل



 ماقمب ىضرن نأ حصي ال « ريست يتلا ةلفاقلا ءارو نوكي نم اعايض بهذي
 . لوقع انلو لوقع مهلف « هبلا قبسلا ديرن لب « ملعلا نع نيفلحلا

 « اننيد ىلا انفلخت نوبسني مهفل فل نمو « نيببروألا نم نيبصعتملا نإ

 اوناكل اوسكع ولو # ًابذك الإ نولوقي نإ مههاوفأ نم جرخت ةملك تربك
 وهو « انبر نآرق ريدتن لو « اننيد انكرت موي الإ انفلخت ام اننأل « نيفصنم

 . نوكلا يف رظنلا بلطيو « معلا ىلع .ثحي يذلا

 ناسنالا ةساردو « ملعلا ىلإ ةوعدلا ميركلا نارقلا نم تلزن ةيآ لوأ نإ

 « قلع نم ناسنالا قلخ « ىلخ يذلا كبر مساب ًأرقا ا : ىلاعت هلوق أرقا

 # . معي ملام ناسنإلا مع « ملقلاب لع يذلا مركألا كبرو أرقا

 نم ةروس دحت داكت ال نآرقلا يف ةروثنم نوكلا يف رظنلا ىلإ ةوعدلا ناو

 اذام اورظنا لق# : ىلاعت هلوق أرقا .رظنلا ىلإ ةوعد اهبف تدجو الإ هروس

 #. ضرألاو تاومسلا يف

 اهانيزو اهانينب فيك مهقوف ءاسلا ىلإ اورظني مفأ 9 : ىلاعت هلوق أرقاو

 نم اهيف انتبناو <« يساور اهيف انيقلاو اهاتددم ضرألاو « جورف نم اهل امو

 ءام ءامسلا نم انلزنو « ببنم دبع لكل ىركذو ةرصبت « جمهب جوز لك
 ديضن علط احل تاقساب لخنلاو « ديصحلا بحو تانج هب انآبنأف « اكرابم

 ريثكلا دحت اذكهو # جورخلا كلذك « اتيم ةدلب هب انممحأو « دابعلل اقزر

 رصبتو « ةرصبتلا انك رت انكلو « مركلا نآرقلا يف تانيبلا تايآلا كلت نم

 رشعم انل نوكي نأو © نوكلا مع معن نأ انل لبق « مهءارو ةرسف ةؤادعأ

 . هبلا ةدوقت ةعامج نيماسملا

 ونوع



 دداَسِصف الا ةرثمولا

 هرصع يف قورافلا هنس امم اهبمظنو ةدحولا ماكحا سبتقن اننا انلق - ٠69

 « مهيلع رطيسم نينمؤملا ريمأو هتيصخش ملقا لكل ناك دقف « هنع هللا يضر
 تناكف « ةيعرشلا ماكحألا نايبب لصتي ام اصوصخ « مهيلا هرماوأ هجومو
 ماكحألا نابب اهنع ردصي ىتلا يه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةنيدم
 . ةيعرشلا

 ةرشأدقو « عطقنم ريغ ةلودلا ءا زجأ نيب ًالصت» يمالسالا داصتقالا ناكو

 هدعب نمو « قورافلا دبع يف ةيمالسالا ملاقألا مح يف مالكلا دنع كلذ ىلإ

 ةفالخلا مساب اومكح نيذلا كولملا دبع يف كلذ دعب نم مث « ىلعو نامع دبع يف

 نكيولف « نيملسملا قرفت دعب ىتح ةمئاق ةيداصتقالا ةدحولا تناكو « ةيمالسإلا

 دبع يف كلذ نم عدتيا امالإ « ةملاظ سوكم الو « ةمنام كرامج ةث

 . نيبناغعلا

 ىوق نأل « ةبمالسإلا ةدحولا نم يرهوج ءزج يداصتقالا طابترالا نإو
 داصتقالا ىلع ةماق اهتوق آلثم اكيرمأف « داصتقالا ىلع موقت رصعلا اذه يف ممألا
 « مناصملا مظعأ نم اهعناصمو « دراوملا مظعأ اهدراوم نإو <« يكي رمألا

 . ةدع ىوقأ وه لب برحلا تاودأ نم ةادأ داصتقالاو

 يف نآلا بورحلا تسيلو « بورحلا ثعبي نايحألا نم ريثك يف وهو
 عيبانيلا هذه تناك اهيحف ضرألا يف ةورثلا عيباني ىلع اعزانت الإ اهرثكأ

 ا



 لوصولل بلاكتلا ناكو « اهوحن عماطملا تكرحتو « قاذعالا اهيلا تبأرشا

 ىلع ءالمتسالل يه نالعاو ءافخ يف ةرمتسملا ةبلاغملاو « اهب ظافتحالا وأ اهيلا
 . اهتداعمو ضرألا زاكر

 يتلا ةدنع ةورثلا عبباني تراص دق انفعض جتنا يذلا انقرفت ببسب هناو
 « انئادعأ سفانت مضوم نيماسملا رشعم انكلم ينو انضرأ يفو انتزوح يف يه
 مهل ةوق نوككتل انم اهنوذخأي «ءافخلا ينو ًاربج اننولتاقي نيذلا اهذخأ دق لب
 يف ريخلا نولاتغيو انلتق نوريدي نيذلا نوقداصي انماكحو « انءادعأ اهب نودمب
 .مهديأ نم طقاستملا تاتفلا الإ انبلا نوقلي الو ءامل ًاذخأ هنوذخأيو « انضرأ

 نحنف « مهل جئاتنلاو « لمعلا تالالآو « لالغتسالا تاودأ انم نولعحي
 مهريغودوبيلا اودمأو اتوفعضأو « ةرخسلا هذهل الإ اوقبا امو « مهل نورخسم

 « ةسددقملا ضرألا ىلع ءالمتسالا نم مهونكميلو « اهب اننولتقي يتلا ةحلسالاب
 . ةرهاطلا ةفيرسشلا ةضورلاو « مارحلا تيبلا ىلإ قيرطلا مهل اوحتفيو

 هضرأ تاريخي مسملا عفتنبل دحوم داصتقا انل نوكي نأ دب ال ناك كلذل
 نه انلمجت ىلا ةرخسلا قرو « راهعتسالا قر دعب لالغتسالا قر هنع بهذيو

 اعيمج نواعتن نأ ناضاقنت ةيداصتقالا ةدحولا نإو<ضرألا ديبع انناك نيملسملا
 ابنطا يف اهزنتكت يتلاو انضرا اهب دوجت يتلا ةورثلا عبباني لالغتسا ىلع
 ملاقالا نع ضيفي ام الإ ةريغل نوكي الو « تاذلابو ًالوأ انل نوكتل

 . اهنم اهتاجاح ينوتست نأ دعب « ةيمالسإلا

 طفنىلعو هلك تيوكلا طفت ىلعو هلك زاجحلا طفن ىلع يلوتسي ينجالا نإ
 لعجيو «ليلقلا الإ دالبلا لهأ يطعي الو « هلك ناربا طفن ىلعو « هلك قارعلا

 نورثؤي الو مهموق ىلع هنورثؤيو « هتقادصل مهسفنأ نوعوطي نم ءاقدصأ هل

 فسؤملا نمل هناو تاقادصلا كلت ريربتل تالعتلاب نوللعتيو .هبلع مهنيدو مهموق
 «ةيبروألا فراصملا ىلإ لسرت طفنلل ةحتنملا لودلا تارخدم نأ اقدصو ًاقح

 يبف < اديفي الو اهدبفي ايف لودلا كلت اهتالغ نم قفنتو «اهنئازخ يف نزتختو

 يكن



 مدختسي اذه لكو « انلاوما نم لصألا تار ضعب ذخأتو« لصألا انم ذخأت
 .نينمآلا جاعزالو « لاتقلا نيدامم يف انب كتفلل لمعتست ةحلسأ لسربو« اندض

 روعش مبضعب يف دجو نإو «لطابلاب موهتنسلا نوولي ةيلودلا تاممتجلا فو

 نوددرتي مهلعحت ؛مهيولق يف ةنكتسملا ةوادعلا نآل « اوداكتي مو اومجمج قحلاب

 نم يه امنا « درجملا فاصنالل تسيلف « ةملك مهضعب نم انيأر نإو . قحلا يف
 .ةلوسعملا تاملكلا كلتب هذخأ نوديرب رمأ يف ةبغرلا وأ نرمأ يفةبلاغملا ليبق

 ندامم اهبفف « ايندلا تاريخ تعمج دق ةيمالسإلا دالبلا نإ - +١6

 «مناصملا انمقاف انسفنأل انضرأ نم اذه لك جارختسا ىلا انبجتا اذاف « ضرألا

 ساطسقلاب اهانعرزو <« ضرألا داصح انعمجو « اهراوحن اهدوقو نوكي ثيح
 ىلعةلاع انك امو « ريثكلا ريخلاو ريفولا شيعلا انل ناكو « ةوق انل تناك اننيب
 نم انك امو « اندنع ابلثم ضرأ تارُث يف اك الو « اناحأ انتوق يف ةريغ

 عافتنالا ميطتسن ال انتا . انرايد يف ءابرغلا اننأكو « انريغل ءارجأ كلذ دعب
 نوكي الو « ةورثلا عيباني لالغتسا ىلع اعيمج انواعت اذإ الا انضرأ تاريخي
 دقل . انرششأ اك يمالسإ ملقإ لك ةجاح نع ًاضئاف نوكي ام الا اهنم انريغل
 هدعب نمو « مالسإلا ردص يف نواعتلا كلذ نوفرعي نولوألا نوملسملا ناك

 نيعبات اوراصف « مهنيب ايف مالسإلا ودع لخدتو « اوربادتو اوقرفت ىتح

 نولك أي الو «نولكؤي « اهفيرصت الو مهلاومأ نوؤش يف ةدارا مه سيل «مهريغل

 امك < مهضرأ ىلع ءادعألا عزانتيو « نوعفتني الو « مهريغ عفانمل نورخسيو

 . ءاشلا نم ميطق ىلع بائذلا عزانتت

 ةدحولا نوكي ىذلا وهو « نآرقلا همحوأ ىذلا يداصتقإلا نواعتلا نإ
 ١ ' : ًارومأ ناضاقتي « ةيداصتقالا

 ال انم انضرأ يف داصتقالا نومظني نيذلا ةريخلا لهأ نوكي نأ  اهلوأ
 مهاتدوز - انلاجر تايافك تصقن اذإو « تايافكلا انيف تماد ام انريغ نم

 و



 ىلع ملع نم انصقني ام انتودوزب مهوعدن لاجرب وأ « اهثعبن ثوعب يف ملعلاب
 . ةرصيو انعمم تحتو.« انل مبهبجوت نوكي نأ

 دالبلا نم مهبلطن « ةريغ نم ءاربخ راضحإ ىلإ نيرطضم انبحتا اذإ انناو
 ىلع اننيب داصتقالا موقي نأ يف اهتحاصم نوككت وأ « ارش اهيلع برجت مل يتلا

 .ًاطرف رمألا كرتن الو مهيلع ةباقرلا ددشن لاح يأ ىلعو « ةميلس سسأ

 اهلاومأ سوؤر نوكتو « انم ةملالغتسالا تاسس ملا نوكت نأ اهمناث

 اننوديريال انع بناجالا ناف «لاملاو لاجرلاب انل نوكتف « انريغ نم ال ء انم

 « انيف كحتلل ًآاليبس مهاومأ اوذختي ىتح ًآليلق الإ نوثيلي الو « نيرخسم الا

 انمقو اهف مقتل رئاودلا انب نوصيرتب مهتاو « يضاملا يف نولعفي اوناك كلذك

 «مهدبأ يف ةسيرف انعقو الإو « ةربع يضاملا نم ذختن نأ انيلعف «لبق نم هبف

 يف يه امنا « مالسإلا ضرأ يف تسيل ةيمالسإلا يضارألا يف طفنلا تاكرش نإ

 تبسك ناف « انم تاكرشب انيدبأ يف اهلعحن نأ انبلع بحيو « اكيرماو ارتلحنا

 بابسأ انجلاعو انرسخ ترسخ ناو « آلماك بسكلا انلن تاسسؤأا هذه

 . ةراسخلا

 .ةوقلاب اهتاموكح اهدمتو « ابنم ةوقلا اهتاموكحدمتست تاكرشلا هذه نإ

 نأ بجوت اهامغتن يتلا ةيداصتقالا ةدحولا وأ يداصتقالا نواعتلا نإ  اهثلاث

 اهضعب ةيمالسإلا ملاقالا نيب امف لماعتلل نوكي « دحوم دقن نياسلل نوكي

 نيب لماعتلا لوسيل ىقبي هنا لب « يميلقالا دقنلا كلذب ىفلي الو ضعب عم

 . ملقالا يف بعشلا

 دوقنلا لك هبلا بسنت عماج دحوم دقن يميلقالا دقنلا راوحت نوكنف

 * ةيروسلا ةريللاو ©« يتيوكلاو يقارعلا رانيدلا هيف ردقيف « اهريداقمب ةيمملقالا

 . ةسيلقالا دوقنلا نم اهريغو

 ينجالا دقنلا ذختي نأ ريغ نم ةيمالسإلا دالبلا نيب لماعتلا لبس كلذو

 .انيفبناجالا هديرب ام بسح ىلع ضفخيو عفريف يمالسإلا لماعتلا يق اطيسو

 ني



 | : ماع يمالسإ فرصم

 فرصملاك فرصم نيعمتجم نيماسلل نوكي رأ بحي - اهعبار - ٠64
 هلحيام ىلع موقيو « صلاخ ايمالسإ اذه نوكي نككلو اكيرما يف يزكرملا
 نوكي نرأ بحجم فرصملا كلذ ناو « ًاعونمم نوكي همرحي امو « مالسإلا
 اهف ررق ةيمالسإلا ثوحبلا ممحم رمؤم نإف « ةدئافب دوقنلا عادبإ نم ًايلاخ
 ضرعي نأ ريغ نم ةدئافلا ذخأي ضرقملا ماد ام « ابر فراصملا دئاوف نأ ررق
 لسرأو«تورقؤملا هدبأ دقو لوألا رةؤملا يف رارقلا كلذ ءاج دقو « ةراسخلل
 نيدلا ءالع نم دحأ كلذ ركني ملف « ةممالسإلا عاقبلا لك يف نيملسملا ءاملع ىلإ
 بوشملا رضاحلا داصتقالاب نوذمؤب نيذلا داصتقالا ءالع ضعب هلوح جض نإو

 . مالسإلا ءىدايمو < ميركلا نآرقلاب مهناميإ نم رثك أ ةيدوهملاب

 : اهنم ةليلج لامعأب موقي فرصملا نإو

 ةيمالسإلا يضارألا تاريخ جرختست يتلا ةيمالسإلا تاسسؤملا دمي هنأ (أ)

 لهسيو«ضرألا اهجرخت يتلا زونكلا هذه عنصت يتلا تاسسؤوملاو « اهعيباني نم

 . نيملسملا نيب علسلا لدابت
 نوكي لب « ةدئافلاب اهلغتسي ال ةماتنإلا تاسسؤملل هدادمإ يف هنأ ىلع

 ترسخ نإو < ابحير يف ردقم مهسب ابكراش تحير نإ تاسسؤملا هذهل اكيرش

 . لفتسملا اهام سأر يف مهسأ ام رادقمب ةراسخلا نم هيلع ناك

 يف ماق دقو « ٍلوخلا هللادبع دم ذاتسالا موحرملا انقيدص كلذ ققح دقو

 ماظن ىلع راسو « اعطاق اميرحت ةدئافلا مرحو ًاريغص أدتبا فرصم رصم
 ةراسخلا لمحت ىلعو « هضرقا نم بسك نا بسكلا يف ةكراشملا عم ضارقالا
 . رسخ نا ىطعأ ام رادق هعم

 ةنيدم نم لقتناو « هقاطن عستاو « ةليلج لامعأب فرصملا كلذ ماق دقو
 « يدوبملا يوبرلا داصتقالاب نونمؤي نيذلا هيراح ام ناعرس نكلو“« ةنيدم ىلا

 (؟٠) ةيمالسالاةدحولا م



 . اهريخ ادب نأ دعب « اهدبم يف هتركف تدئوف « نآرقلاب مهناميإ نم رثكأ

 . ةريغل

 دالبلا نيب دحوملا دقنلا لدابت لهسي هنأ كلذ لامعأ رادمو (ب)

 الو «يدقنلا لدابتلا لهسيل « يمالسإ دلب لك يفعورف هل نوكيو « ةيمالسإلا
 . لدابتلا كلذ يف رسع ةمث نوكي

 عم « ضعب ىلا اهضعب ةيمالسإلا دالبلا تالصاح لقذن لبسي هنأ (ج)

 ةدحولا ىلا نيماسملاب هجتت ريخ ةرداب تدجو اننإ :لوقن نأ انملع قحلا نمو

 . ةيداصتقالا

 رهشلا يف ناتسكاب يف دقعنا يذلا يمالسإلا رمتولا تارارق نم ناك دقف

 اودبعو يمالسإ فرصم نيوكت « - رموملا كلذ روضحل تاموكحلا مهتيدتنا

 نم عم فرصملا اذه ءاشنإل عورشم دادعإ ىلع لمعي نأ يرصملا بودنملا ىلا

 بودنملا يأرب نونيعي نيذلا نويداصتقالا ءاربخلا نوكي نأ - املوأ
 دولوملا داصتقالاب مهناميإ نم رثكأ © نآرقلاب نودمؤي نيذلا نم لضافلا يرمملا
 دوهنلا ناضحأ يف

 مل الإو « ةيوبرلا تالماعملا نم ًايلاخ فرصملا كلذ نوكي نأ  اهيناث
 . ةقيقحلا نود مسالا مالسإلا نم هل نوكي لب « ايمالسإ نكي

 هللاو « ةبنيد ال ةمسامس نوكت هتدئافو < فراصملا لكك ًافرصم راصو

 .٠ ليبسلا ءاوس ىلا يداحلا



 : نيماسملا نيب كرامج ال

 الف « نيملا نيب ةمك رح لا تازجاحملا لازت نأ اهسماخو - 6١ه

 نم ردصت يتلا نداعملاو « ةيعارزلا تالصاحلا نم ذخؤت اههمشي ام الو سوكم

 يذلا مهلا وهو « مالسإلا محن ةدحاو ةمأ اننأل كلذو: رخآ ىلا يمالسإ دب

 راكتحالا نم عون يه كراهلا وأ سوكملا نإو « هريغ ةموكح ىذرت ال

 اذإف « قوزرم بلاجلاو 2« ءىطاخ ركتملا » لاق ل ينلاو < هملإ يدؤتو
 اذحتف دقف «رخآلا ملقإلا تاريخ نم هظح ملقإ لك ذخأل باوبألا انحتف نحن
 «لالحلا قزرلا باب انحتف لآملا بسحتو «راكدحالا باب انقلغو 2« بلجلا باب

 . مارحلا باب انقلغو

 ناك ام «ملاقألا هدبعيف تحتف ام لوأ تحتف يذلا باطخلا نب رمع نإو
 تاومسلاو ضرآلا كلام ضرألا تاريخ نآل « رخآو ملقا نيب ةزجاحم عضي

 . هتجاح بسحب لك هللا لامع ىلع عزوت

 ىلا ةيمالسإلا رايدلا نم جرخي ام ىلعف « كرامج عضو نم دب ال ناك اذإو

 نيماسملاتاجاح نع لضفي ام الإ نيماسملا ريغ ىلإ ردصي ال هنإف « نيماسملا ريغ

 يفوتسي نرأ دعب الإ يمالسإ ملقإ يف ةردان نوككت ةدام ردصت الف « اعيمج

 «يمالسإ ملقا يف ةروفوم نوكت ةداميمالسإ ريغ دب نم دروتسي الو هتجاح

 ملقالا نم اهدروتسي هناف © ةداملا هذه ىلا احاتحم دروتسملا ملقالا ناك ولو

 . مسملا

 امو (« ملقا لك تاريخل ةلماش ةيمالسا ةسارد نوكت نأ بحي كلذلو
 لسريو «هبلا جاتحي نمىلإ هريخ ضئاف لسريو « هدنع نوكي ال امم هيلا جاتحي

 . هدنع نوكي ال ام هريغ ضئاف نم هنلا

 ضيفيو « مهيفكت مهضرأو 2« نيماسالل يتاذلا ءافتكالا ىققحتي كلذبو

 . مهريغ ىلإ قيقد مظنت يف لسري ضئاف اهنم
 انتين



 تاريخلا نم اهبف ابروأ ضعبو « ةيقيرفاو ةيسآ يف ةيمالسالا يضارألا نإ
 .٠ يبمفرتلاو يجاحلاو امنم يرو رضلا ةيمالسالا دالبلا يفكي ام

 انيب « ةجاحلا دشأ يف يهو « ايلارتُسا نم لب « اسنرف نمو « اكيرما نم
 يف ةئاملا زواجتت يهو « اهلك ةببرعلا دالبلا دمت نأ عيطتست اهدحو رئازجلا
 ليبيقو « نيماسملا ريغل نمثلاب هردصت اهنكلو « حمت دوجأ ابحمتو « ةبسحلا

 " نيداسلل عابي كلذ دعب نم هلعلو ©« ةحلسأ هب يرتشتل

 دالبلا نم بلتحي « هنع ىنغتسي الو « هيلا جاتحي امم حمقلا ريغ اذكهو

 يف محتي طيسولاو « ةيمالسإ ضرأ نم بولجحب لصألا يف هلعلو « ةيبروالا
 نرأ نكمي ام لقأب وأ « نامثالا سخبأب يرتشي وهف « اعيبو ءارش نيماسملا
 دالبلا نم هملا جاتحت يتلا دالملا ىلع هب نضيو « هيف كحتيو « هب يرتشي

 ةجاتحم اهنأل طورشلا نم ءاش ام اهل طرتشيو « ةرغاص هل رخت ىتح ةيمالسإلا

 ىلإ تبحتا فإ ةيمالسإلا ملاقالا نم اهضرأب ةينغ ةقيقحلا يف يهو « هبلا
 . ةياغلا دمحوت

 جاتحت الو « ابلهأ يفكت ةيمالسإلا ملاقألا لك يف ةيمالسالا ضرألا نإ
 . اهملا جاتحي يذلا وه اهريغو « اهريغ ىلإ طق

 يف الإ تبنت ال ىتلا تاتابنلا اهفف « ءاوجألا لك اهيف ةيمالسإلا دالبلا نإ
 ضرألايف روذجلا ةدسعملا ةيوقلا راحشألا 5 تاحودلا اهمفو ل ةراحلا ءاوجالا

 نأ روصتي ام لك اهيفو « زونكلاو نداعملا اهيفو ةدرابلا دالبلا يف رثكت يلا

 وه دبتسيو اهتارك نم اهمري يضاملا يف رامعتسالا ناك نككلو « ضرأ هحتنت

 .دوألا مقي ام الإ يفكي ال هبقبي امو « اهتاريخ لكب

 «اهريغىلإ جاتحت ال ةيمالسإلا دالبلا نيب ةيداصتقالا ةدحولا تناك اذإ هنإو

 انبحتا انسفنأ ىلعو انضرأ ىلع ةدمتعا اذإ اننإو اهدنع ام ىلإ جاتحي اهريغو

 ا



 ابحمقب اكيرمأ بلاطن ال انك اذإف « ةدالب يف ةورثلا عبباني لك جارختسا ىلإ
 نودجاو ةلاحم ال انتاق « كانهو انه نم دجتسن مو « اهدنع امب امسور الو
 بيطن ام نادوسلا نم جرختسنف « هجارختسا ىلع لمعنسو ءيش لك انضرا يف

 ةحلاص ةندفألا نم نوملم ةئامو ةعبس هيف ناو « هتاوم يمحنو هضرأ هب
 ريصتو « نفعتت ىتح «< ينج ريغ نم كرتت تلا ةبكافلا بمطأ اهيفو ةعارزلل
 وحن هبق قارعلاو « انهش اماعطو « مناي ارم اهنم ينحت نأ لدب « ءاد ردصم
 تامحاو يقابلاو «ةعبس وحن الإ اهنم عرزب ال « ةندفألا نم انوملم نيثالثو ةتس
 يديأ كلذ عم ففككتنو « ًاريثك الو اليلق هنم ذخأت الو هانلهأ دق ةعساش

 . ًالامخ الإ اننولأي ال نيذلا

 . اهتاريخ لغتسنو « اهتاين تبنتسنو « انضرأ تاوم يبحن ذئنيح اننا
 ةرهمعانصو «نوسدنبم انيف راص دقو « يقتاذلا ءافتكالا « انيدل ناك اذإ هناو

 الو « اهدروتسن تالآ ىلإ جاتحن ال انحبصأو « ةدالب عينصتل عناصملا انقأ

 « ةيمالسإلا ملاقالا تاجاح نع ضيفي ام انريغل مدقن لب « اهبلطن تادعم ىلإ

 ةديرب نمل ًالانم الو زبتنت ةصرف نوكت الو « انتاقاط لككب ةيناسنالا دمنو

 ةداسو«انسفنأ يف ةداس نوكن لب؛ركسعملا كاذ وأركسعملا اذه نم هل اعابتا

 . انريغ اهمعطتي ةمعط نوكن الو « تاريخ نم ىلاعت هللا انبهو امل



 ةرججلا

 ضرألا يل لعج يذلا وه © : ًايداه ًادشرم ىلاعت هللا لوقي - ٠

 ءامسلا يف نم متنمأأ «روشنلا هملإو «هقزر نم اولكو امبكانم يف اوشماف « ًالولذ

 يلع لسري نأ ءامسلا يف نم متنمأ مأ < روت يه اذاف * ضرألا يب فسخي نأ

 سالحا نوككن الأ ىلع مركلا نآرقلا انضرحي « ريذن فيك نوماعتسف ابصاح

 ًافنآ انولت اوف هناحبس لوقيو « شيعلا دغرو ةعسلا ثمح رجاهن لب <« ضرألا

 اورمعيل « مهبلا ةءائبأ نوذخأب مهل اب نآلا ناكيرمألا نأ ظحالي هنإو

 . مهدنع ةايحلا اهاضاقتت يتلا تابجاولاب اوموقيو < مهرايد

 < مالسإلا ضرأ ىلا ةرجحلا نوككت نأ بحي ةبمالسإلا ةدحولا يف هنإو

 ةدام نم ايف امو ةايحلاب يدام مع اهمف يتلا ملاقالا نم ةربخلا لهأ رجابيف

 مسولغتسي نيذلا مهيلا ءىحي نأ اومنميو « اهيف ةورثلا عيباني اوجرختسيل

 . اهوبلتسيل عيبانبلا نوفرعتيو « مهسفنال

 ريخلا اهيفو < ةيمالسإلا ملاقالا ىلا ةماعلا تايافكلا هذه رجاهت نأ ديرن

 . ربكا ىلاعت هناوضرو « ىلاعتو هناحبس هللا ءاضراو < مظعلا عفنلاو « ممعلا

 دلب لك يف رفاوتد ثسح ةيمالسإلا دالبلا لخاد يف ءاماعلا ةرحه قوف هنإو

 « ةيلامللا رودلا ةرادإو «© ةعانصلاو ةعارزلا يف ةربخلا لهأ نم لاجر يمالسإ

 . ايف ةفلختملا بوعشلا يف اصوصخ

 نضل



 ةلهآلا دالبلا نم“ ةرجحلا باب حتفي نأ بح « ةبلعلا ةرجحلا هذه قوف هنإ
 نوفثاكتي ةيمالسإلا دالبلا يف ناكسلا نآلءاهدادعأ يف ةليلقلا دالبلا ىلإ ناكسلاب
 ضئاف نم هدنع امب يمالسإ ملقإ لك ضيفي اكو « ملقا يف نولقيو « ملقإ يف
 هضرأ بسانتت ال يذلا دبلاف ةيرشلا سفنألا وه ضئاف ريخف « ملاقالا ىلإ

 يتلادالبلا ىلع ةلماعلا يديألاب ضيفت ناكسلا ددعل ةبسنلاب ايبسن اهتملقل هددع عم
 . يديألا هذه اهيف لقت

 ول ناكسلا لك هجاتحي ام ىلع ديزب اهبعومج يف ةيمالسإلا يضارألا لك نإ
 . تاجاحلا بسح ىلع اهناكس عيزوت يف ملاقالا لك تنواعت

 تاجرد ىصقأ غلب قح «هناكسب ظتكا دق ةممالسإلا دالملا ضعب دجت انثا

 . ةظككلا

 « نادوسلا قف ظركذ اك « اهرمعب نم الاخ ةيمالسإلا دالبلا ضعب دحنو

 . ريثك اهلثمو «© قارعلا يفو

 ىلا لقتنا اذإ هنأ مسم لك سحأو ©« تمظنو « ةرجحلا باب حتف اذإف
 كلذ نإف « اهب ًابيرغ نوكي الو هضرأ ىلا لقتني امنإ“مالسإلا ضرأ نم ضرأ
 يمالسإدلب يف ةعاجم نوكت الو « نيماسملا تاريخ جرختستو«ريخلا هيف نوكي

 .ةصمخلاهذه ىلا هعفديو «هلام ذخأي وهو «هتثاغا ىلا عراسي هنأب برغلا نميو

 «ةيعارز نم مهدراومومهاوق لدكب نوماسملا عفتني ةركذ ابو ةرجحلا هذهبو

 انع بهذاو « ًادشر نرمأ نم انل ءىيه مبللا ةيناسنإو « ةيندعمو « ةيعانصو
 . ةمغلا فشككيو « لمشلا عمجي ام ىلا ندهاو « انتقرف يتلا ءاوهألا
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 راج ساينلاة لصد

 ةيمالسإلا ملاقألا ةقالع نوكتنأ ةيجراخلا ةسايسلا ةدحوب دصقن - ١69
 : نيرمأ يضتقي كلذو 0 اًءالوو اهتوادع يف ةدحتم

 يمايسفالخ ةيمالسإلا ملاقآلا نمرخآو ملقا يأ نيب نوكي الأ  اهدحأ
 لكلو « ةيجراخلا تاقالعلل ةيسنلاب هتساسس يف رخآلا ءىواني اههدحأ لمحي

 فالخ ىلع نوكتت الأ طرشب ةينوناقلاو ةيروتسدلا همظنو « ةملخادلا هتسامس
 ةبسنلاب ةماع ليوأت ريغ نم ةنسلاو نآرقلاب ةتياثلا ماكحالاف ةنسلاو نآرقلا

 ماظنلا ساسأ يه ىروشلا نوكت نأ بير الب كلذ عبتيو نيعمجا نيلسلل

 تيب يف نوكيأ محلا لصأ يف لخدت ريغ نمو « ماظنلا نوكي اهساسأ ىلعو

 دادبتسا الف « اهذيفنتو « ماكحألا يفو رايتخالا يف ىروشلا أدبم ققحتي

 . روصلا نم ةروص يأب هملا يدؤي ام الو هيب ام الو

 يمايس قافتا يأ يف ةيمالسإلا ملاقالا نم ملقا يأ لخدي الأ - اههيناث
 يلاويف < مهتاقافتا يف نوماسملا فلاختي نأ ىلا يدؤي دق كلذ نأل « ادرفنم
 قافتالا زوحي ال ةميرذلل ًادسف « ملاقالا نم رخآ ملقا اه.داعي ةلود اذه
 « دحاو ءالو ىلع عبجلا نوكي ىتح « يمالسإ ملقا وأ ةيالو يآل يدارفنالا

 ماظنلا نكي مل نإو «ةمئاق ةيمالسإلا ةدحولا تناك امدنع : نيماسملا كولم دبع
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 ملاقالا ةيرح اهبف ةدحو ديرن اننإ“ لبق نم رششأ ام ىلع هوجولا لك نمايمالسإ
 نوكني دقو ةيمالسإلا ةعماجلا يه ةعماج ةدحو اه نكلو « انوؤش ةرادإ يف

 دقع دقعي نأل لاوحألا هترطضا دقو ءان ملقا نوكي نأب يئزج ءانثتسا اذه
 بحي نكلو عقيب نأ زوجي كلذ نإف ٠ هرواحت يتلا ةلودلا مم ءادتعا مدع

 نوكيل هيلع قفاوي نأ ةرادإلا سلجنو . ةيمالسإلا ةعماجلا ةرادإ سلجم مالعإ

 وأاملقا سمي ام هبف نوكي الآ هتقفاوا طرتشيو « ةبمالسإلا ةعماجلا نم اقثوم

 . ةيمالسإ ةيالو

 ةوق نيعمتجم نوماسملا نوكي نأ بجوت ةمجراخلا ةسامسلا يف ةدحولا نإو

 . ىرخألا نع اهنم ةدحاو ذشت الف * ةدحوم ةبلود

 تاعمتجلا يف لقتسم توص ملقإ لكل نوكي نأ ريخلا نم نوكي دقو
 « ًادحتم مهتوص نوكي نأ بحي رمأ يأ يف تيوصتلا دنع مهنكلو ةيلودلا

 تاعمتجملا يف مقي لتكتلا كلذ نإو « اهباسح بسح ةيوهرم ةوق اونوكمل

 اكيرمأ لودف « هيدنت يذلا اهتوصب ةلتكلا نم ةلود لك ءاقب ىلع ةيلودلا

 « اعيمج اهداحتا عم لقتسملا اهتوص ةلود لكلو «ةملود ةلتك روك ةسونجلا

 لكلو « ةيلود ت5 نوككت ةيكارتشالا لودلاو 2« تيوصتلا لمق قفتت يهو

 . ماعلا يسايسلا هاحتالاو ةماعلا ةسامسلا يف ةدحتم اهنكلو « اهتوص ةلود

 «ةدحاوةلود تسدل ةيمالسإلا ةدحولا نأ ساسأ ىلعريسي أدبملا كلذ نإو

 . دالبلا ةعقرو ةياغلاو لمعلا يف ماعلا داحتالا عم هتيصخش ملقإ لكل نكلو

 : فالحألا

 « ةلملا يف ةدياحم نوكت نأ ةيمالسالا ةدحولل ةسايسلا ساسأ - ٠١هه

 لودلانمةعومجمل زاحنت نأ حصي ال ماعلا لوديف تاياغلاو برآملا عزانتعم هنأل

 نمل ةلماع نوكحت لي « مالسإلل ةلماع نوككت ال اهنآل « ىرخأ ةعومج دض

 . هيلإ تزاخحنا

 ما



 كلذو 2« فلح يأ يف ةيمالسإلا ةدحولا كرتشت نأ حصي ال كلذلو
 : يتأي ام

 يه هيف ىمظعلا لودلاو « فلحلا ةداقف فلح ىف تحبدنا نا اهنا

 « يمايسلا اهنالقتسا نم ًاءزج دقفت لاحلا هذه يفو « هبجوتو « هريست يتلا

 ريتعاو 2 جوعا وأ ماقتسا « لدع وأ مظ « يوقلا عم ةرئاس نوككت اهنألو

 ال اهنإف « يطنلطالا فلح يف تلخد ىتلا ةيمالسإلا لودلا ضعب لاح كلذ

 لخد امل نوكي وأ « هتساسس ريست نأل ةقاطلا اهدنع تسيلو « هتساسس ريس

 دالبلا برضل ةرخسم تناك يطنلطالا ةحلسأ نأ ثدح دقلو « اهريمست يف

 كلذ ةحلسأ نإف « رئازجلاك « ابنع راعتسالا رين عفرت نأ ديرت يتلا ةيمالسإلا

 يف راععتسالاب تقلأ نأب تبتنا ىلا رئازجلا ةروث برضت تناك يتلا يه فلحلا

 ْ . طسوتملا رحبلا

 دوصقملا ناك ًايمالسإ افلح هومم فلح.ءاشنا قحلا ءادعا دارأ امدنع هناو

 « ًاراقو مالسإلل نوجرب ال نيذلا ناكيرمألا ةضيقيفاعسمج نيماسملا لمح نأ هنم

 . مقتسم طخ ىلع مالسإلا دض مهتسايسو

 بكراك نم موجولل ضرعتت ةيمالسإلا ةعماجلا لمحت فالحالا نا  آمناثو

 . مدض فلحلا

 مالسالا أدبم ضقانت مايالا هذه يف ابعقاو يف فالحالا هذه نا - اثلاثو

 : ىلاعت هللا لوقي ذإ « مسلا وه مهريغو نيماسملا نيب تاقالعلا يف لصألا يف

 : هتالك تلاعت هناحبس لوقيو « ةفاك مسلا يف اولخدا اونمآ نيذلا اهيأ اي »

 فالحالا نإف كلذ قوفو # هللا ىلع لكوتو امل حئجاف ملسلل اوحنج نإو ©

 لب“لدعلا ىرحتي الو“ بلاغتلا هساسأيذلا رصعلا اذه بورح يف ةيركسملا

 اونواعتو © : لوقي ىلاعت هللاو « ناودعلاو مثالا ىلع نواعت وه « مظلا يف عقب

 . «* ناودعلاو مثالا ىلع اونواعت الو « ىوقتلاو ربلا ىلع
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 لي « نولتاقي ال نم نوماسملا لتاقي الأ ىلإ اعد مالسالا نا - اعبارو

 نيذلا مالسالل نيداعملا لاتقب رمألا دعب ىلاعت لاق دقلو « زاحنم ريغ نوكي

 مونيبو منيب موق ىلإ نولصي نيذلا الإ 8 : هناحبس لاق نيماسملا ىلع نودتمي

 ءاش ولو «مهموق اولتاقي وأ 2 مولتاقي نأ مرودص ترصح موؤاج وأ«قاثيم
 امن © ملسلا مكملا اوقلاو < مولتاقي مف مولزتعا نإف « مواتاقلف كملع مبطلسل هللا

 « مالسلا يقلي نم اولتاقي الأب نماسملا رمأيو # ًاليبس مهبلع يل هللا لعج

 الو اونستف « هللا ليبس يف متبرض اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي 8 : هناحبس لوقبف
 « ايندلا ةابحلا ضرع نوغتبت « ًانمؤم تسل : مالسلا لإ ىقلأ نمل اولوقت
 هللا نإ «اونيستف ©« كملع هللا نمن لبق نم متثك كلذك « ةريثك مئاغم هللا دنعف

 . # ًاريبخ نوملعت اب ناك

 فلاحتلا نأ ىلع لدت ٍمَدِلم ينلا لامعاو ةبنآرقلا صوصنلا دحن اذكهو

 الو © سانلا نم ةفئاط دض نوفلاحتملا نوكي نأو « لتكتلا ىلإ وعدي يذلا
 وه ساسآلا نوكي لب « ىذألا عنمو « لظلا عفد فلاحتنا ساسأ نوكي
 جور هيف نوكيو « سانلا نم نيعون وأ © نيهاجتا وأ « نييهذم نيب ةبلاغملا

 . ةنواعملاو ةدومال نوكي يذلا قاثياا نع فلحلا قرتفي كلذبو مالسإلا نع

 : ةلضافلا فالحألا وأ قيثاوملا وأ دوهعلا

 «زوحت تادهاعملاف ٠ زوحت ال نيماسملا ريغ مم تافلاحلا تناك اذإ - ٠8

 ىلع قافتالاو 2« برحلا ىلع قافتا فلحلا نأل « ةدهاعملاو فلحلا نيب قرفو
 تناكأ ءاوس « براحي نأ ىلإ يمالسإلا ملقإلا رحي نيماسملا ريغ عم برحلا

 عفمدل الإ زوجت ال مالسإلا يف برحلا نآل « ال مأ مالسإلا يف ةزئاج برحلا

 سانلاّلا عفد الولو  ىلاعت هللا لاق اك ضرألا يف داسفلا عفدل وأ « ءادتءالا

 برحلاف 4 نيملاعلا ىلع لضف وذ هللا نككاو 2« ضرألا تدسفل ضعبب مبضعب

 نومضمريغ كلذو « ةيضفلا ابلظتو ةليضفلا اهلا عفدت ةلضاف برح ةيمالسالا
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 لروكت وأ « ةعامج دض وأ <« بهذم دض نوكت يتلا ةقلطملا فالحألا يف

 . كلذ وحنو ةيقرشو ةيبرغ ضرألا يف ىوقلل انوع

 « زوحي ةلداعلا تافلاحلا نم رخآ اعون نإ لوقن نأ ىلإ امفدي اذه ناو

 دقع يذلا لوضفلا فلحك « ءافعضلا ةنواعم ىلع لمعلل نوكحت ىتلا ةفلاحملاك

 هماوقفلح ناعدجنب هللادبع راد يف دقع دقف « ةيدمحملا ةئعبلا لببق ةكم يف

 يدي ىلع نفنخأيلو « يوقلا ىلع فيعضلا نرصنمل نوفلاحتي نيفلاحتملا نأ
 . ةفوص رحب لب امو « ريبشو ءارح اسر ام «يوقلا

 هتاذ يف ةلمضف وهو « ةبيرعلا ةوخنلاو ةامضفلا اهملا تعفد ةفلاحم هذه ناف

 ينرسي ام « افلح ناعدج نب هللادبع رادب ترضح ه ملم ينلا هيف لاق اذلو

 فالحألا نم عونلا اذبف « تبجأل مالسإلا يف هب تبعد ولو « معنلا رمح هب

 فلاحتي يتلا ةمثآلافالحألا وه دجوب يذلا اما « فسألاو ىسألا عم دجوي ال

 فالحأ يهو«نوضرفي ام سانلا ىلع اوضرفيو « ملاعلا اوزاتجبل « ءاروقالا اهمف

 . ناودعلاو مثالا ىلع نواعت انركذ اك اهساسأ يف

 هديؤت الأ ىلإ ةيمالسالا ةعماجلا وعدنو ©« هركنتسن يذلا عونلا اذهو

 نرأ ةيمالسالا ةعماجلا وعدنو « هال ينلا هرقأ يذلا لضافلا فلحلا ريغ

 مالسإلا ثحب 5 « تاعاملا يف ةامضفلا ىلع ثحت يتلا ةيلودلا ةعماجلا نوكت

 .داحآلا نيب ةلمضفلا ىلع

 ىلاعتّلا ىلإ ابيرقت ربلا عاونادشأ نيماسم ريغ اوناك ولو ءافعضلا ةرصن ناو

 مئافعضب نوقزرتو نورصنت امئاف « مئافعض يف ينوغبا » : هََْي لاق دقلف

 ناسحالاو لدملابرمأد هللا نإ 8: لوقي ىلاعت هللاو « مالسإلا قلخ لدملا نأل

 ملعل ملظعي يغملاو ركدملاو ءاشحفلا نع ىهشو « ىبرقلا يذ ءاتياو

 . « نوركذت

 . اهمارحو اهلالح فالحالل ةبسنلاب رمألا وه اذه

 ضم



 ناك هناو مسلل ايظنت وأ <« برحلل ءاهنا نوكت اهناف « ةقثوملا دوبعلا امأ
 نوكي ام ضقنل ءاج هنأل « قيثاوملاو دوبعلا طبضي نأ نم مالسإلل دب ال

 . همظنيو < اقح نوكي ام نسو « ًآالطاب

 هناطلس ضرفل يوقلا اهذختي نآلا يه اك مالسإلا لبق تادهاعملا ناو

 لذ نم هسفن جارخال لتاقو « اهذبن فيعضلا يوق اذإ ىتح « ءافعضلا ىلع
 مالسإلاو 2« لبق نم نرشأ (ك كلذك نآلا يهو ةوقلا ةسرطغ ىلإ فعضلا
 مظنتل وأ « لاتقلا ءاهنال وأ < برحلا عنمل الإ تادهاعملا ضرفي ال لدعلا نيد

 . لداع ملس

 مهريغونيماسملا نيب تاقالعلا يف لصألا نأ ررق ايف ررق دقمالسإلا ناك اذإو
 نروكت تادهاعملاف <« هعفد بحي داسف وأ ءادتعا نوكي قح « ملسلا يه
 اهماعدل تبدثتو اهب رارقإو مئادلا مسلا لاح ىلإ دوعلاو « ةضراع برح ءاهنال

 . دبعل ًاضقن نوكي نأ الإ ءادتعا كلذ دعب نوي البكل

 عم دقعف مسلا تببثتل قيثاوملاو دوبعلا دقعي عتِلِي هللا لوسر ناك دقلو
 .هقاثرم هدعب نم هللا دبع نوضقني اوناك نيذلا دوهملا عم دقعو نارث ىراصن

 : هيف ءاج « هدبع هيف تدئي دوهيلل هبتك باتك يف ءاج دقلو

 كقيقرو«مكلاومأو « ينيدو«مكسفنأ ىلع « هلوسر ةمذو هللا ةمذ يل »
 «نورشحت الو نودشحت الو شيج مضرأ أطي ال «مكناعأ تكلم ام لك ىلعو
 هاركإ ال » ٍوّيِلِع هللا لوسر نامأو « هللا نامأ يف وهف مكنم رفاس نم
 . « نيدلا يف

 عم اورمآتو « هوضقن مهنكلو « ةيرحلاو نامألاب هيئاعم ضيفت دبع اذهو

 الإ ةنامخلا ءازح امو « ءالب ءالملاو « ةنيدملاب طمحت « ةديدشلاو « نيك رشملا

 ةمذلاو قحللو « هلوسرلو هلل مهتانابخي هولزني نأ نوديرب اوناك ام مهب لذني نأ
 ةعداومل تادهاململا نودقعي عَقِب هللالوسر دعب نم ةباحصلا ناك دقو

 ىذلتي



 هللاوضر رم مامإلا ةدهاعم تادهاعملا هذه نمو ؛“ برخحلا عنملو لل ةملاسملاو

 ىطعا ام اذه :هصن ام اهيف ءاج دقو « سدقملا تيب هءامليا لهأل هنع ىلاعت
 مهلاومآلو«مبسفنأل انامأ ماطعأ“نامألا نم ءامليا لهأ باطخلا نب رمع ُلادبع

 مهسئانك نكست ال هنأ «اهتلم رئاسو « اهكيربو اهممقسو < مهنابلصو مهسئانكلو

 الو « مهلاومأ م ءيش نم الو اهزيح نم الو « اهبنم صقني الو « مدهت الو

 دحأ ءاسلياب نكس الو ل مهله دحأ راضي الو 0 مهذيد ىلع نوهركي

 . دوهملا نم

 : ماظلا رقت ال تادهاعملا

 مسلا تيبثت اموأ . نيرمأل نوكت ةيمالسالا تادهاصملا نإ -

 ررقي ال كلذلو « ملظلا منمو لدعلا ةماقا  اهيناثو « هرارمتسا ىلع لمعلاو

 اياعرلا َمللظ يف ءاربكلا وأ كولملا نم هنودهاعي نم يديأ قالطإ مالسالا

 . ميقاهراو

 وأ كولملا مص دقعت يتلا تادهاعملا يف اورظن دق نيماسملا ءابقفلا نإو

 ةحلصم لبق اياعرلا ةحلصمو « لدعلا ساسأ ىلع نوككت اهنأ اوررقو ماكحلا

 الو 2 ماياعر عم اولدعي نأ ىلع اًئاق دبعلا ناك كلذلو « ماكحلاو كولملا

 « ءاش اب هةكلم لهأ يف كح كرتي نأ ىلع دقعلا ةمذلا كلم بلط اذإ »

 « كلذ ىلا بحي م « مالسإلا راد يف حلصي ال امم هريغ وأ بلص وأ لتق نم

 ىطعا نإف « لطاب ةمذلا دقع بجوم فالخمي هطرشف تالماعملا ىلا عجري اهف

 : ْعككَع هلوقل « مالسإلا يف حصي الام هطورش نم لطب اذه ىلع ةمذلاو حلصلا

 « لطاب هللا باتك يف سيل طرش لك»
 ءاقيغوست يتلا قيثاوملاو دوبعلا مهرارقإ دنع نيداسملا ءابقف نأ ىرن اذكهو

 نوطرتشي نيماسملا عم دبع يف مجئاقب عم مهاياعر يف نوكمي مهشورع ىلع كولا
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 ةلداعلا طورشلا يه تادهاململا يف لبقت يتلا طورشلا نأل « لدعلا

 نيماسملل حببيو « وغللا عضوم يفو « ًآلطاب نوككي اياعرلل ملظ هيف طرش لكو

 . هع لخدتلا

 برضتل اهدوبع يف ةيمالسإلا ةعماجلا هبطعت نأ بحي يذلا وه كلذ نإو

 ىوقت ىلع تسسأ ةعماجنوكتلو « مظلا عفدو لدعلا ةماقإ يف سانلل لاثمالا

 اك« ًالدع اندلا ًالمتلو « مظلا بهذيو « لدعلا رشنملو « ناوضرو هللا نم

 . اماظو ًاروز تلم

 : دوبعلاب ءافولا

 بحاص ناك ولو« هيلع ثحو ©« مالسإلا هبجوأ رمأ دوبمعلاب ءافولا -15(أ

 هللا دنع دبع نيك رشملا نوكي فيك © كلذ يف ىلاعت لاق دقلو اكرم .دبعلا

 « . نيقتملا بحي هللا نإ « مهل اوميقتساف

 « دبعلاب اوفوأو © : ىلاعت هلوق يف دهعلاب ءافولا, حيرصلا رمألا ءاج دقلو

 . © الوؤسم ناك دبعلا نإ

 اهيأ اي » : ىلاعت لاق دقلو«دبعلاب ءافولا بجوي ةلادعلاو ةلمضفلا نيد نإو

 وه ةلمضفو ةلادع هنأ قوف هتاذ يف دبعلاب ءاقولاو # دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا

 :دبعلاب ءاقفولا بوجو دك وم ىلاعت لاق دقلو« فعض دبعلا يف ثككنلاو « ةوق

 متلعج دقو « اهديك وت دعب ناعألا اوضقنت ً ةنت الو متدهاع اذإ هللا دهعب وفوأو ف

 نم اهلزغ تضقن يتلاك اونوكت الو نواعفت ام عي هللا نإ ' اليفك يلع هلل

 ةمأ نم ىبرأ يه ةمأ نوكت نأ « منيب الخد متاع نوذختت اثاكنأ ةوق دعب

 هللا ءاش ولو « نوفلتخت هيف متنك ام ةمابقلا موي مل نندبيلو هب هللا مولبي امنإ

 امع نلأستلو « ءاشي نم يدهو « ءاشي نم لضي هللانكلو«ةدحاو ةمأ ملعجل
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 اوقوذتو * اهتوشش دعب مدق لزتف « مكيب الخد منامأ اوذختت الو نولمعت متنك
 . # مظع باذع لو « هللا ليبس نع متددص امب ءوسلا

 « هضقنل ظيلغتو « دبعلاب ءافولا بوجو ىلع ديدشت هيف صنلا اذه نإو
 نرأ ضقانلا ديربو ©« بمشو بعش نيب ناك ام ضقنلا دْسأ نأ ىلا ريشنو

 . ىوقأ هضرأ ةعقر نوككت نرأ وأ« ةوق دادزب

 : رومأ ىلع لدت ةميركلا ةيآلا نإو
 وه مالسإلا مماي دقمي وأ « هللا مسا هيف ركذي يذلا دبعلا نأ  اهلوأ

 همرجف 2 هفقائيمو ىلاعت هللا دبع ضقني اًنِإف 2« هضقني نمت « ىلاعت هللا دبع
 . هدبع ضقن نم ىلع ًاروصقم هؤادتعا سيلو « مظع

 بناج هيف نمأي هنأل « ةوق همازتلاو * ةوق هتاذ يف دبعلا نأ - اهبناث
 «بوعشلا هيف نئمطت مالسلاو « مالسلا متاعد تبثي ءادتعالا نمأو « ءادتعالا
 « هكحت اهزغ لزغت ىلا ءاقملا لاحم هدبع ضقني نم هش كلذلو «© رقتستو

 ركذو «ةثعشم ةقرفتم ةريغص ءازجا يأ اثاكنا هضقنت كلذ دعب مث « هيوقتو

 «دبعلاهدجوأ يذلا ملسلاب تبثت اهنأ ذإ ءاهتوبث دعب مدقلل للز هيف ثكنلا نأ
 نرانئمطالاو « رمتسملا تابثلاو نمآلل ةلازإ ضقنلاو « تابثو ةوق ملسلا يفو
 . مئادلا

 كولملا عئابط نم ضقنلا ىلا مفدي ام ىلا ريشي ميركلا صنلا نأ - ابثلاث
 ساسأ ىلع ةوقلا ءامثو « كلملا ةمقر عاستإ ةدارا وهو « ًامالس نوغبي ال نيدلا

 . قاهرالاو مظلا نم

 نأحصي ال يأ «ةمأ نم ىبرأ يه ةمأ نوكت نأ :  ىلاعت لاق كلذلو
 ىلع داملا ةوقو < نيموكحملا ددع ةرثكو « ةعقرلا ةدايز يف ةبغرلا معفدت

 ىلاو « رمتسملا جاعزنالا ىلإو « فعضلا ىلا يدؤي للز ضقنلا نأل « ضقنلا
 ةقث تفعض ىمو «سانلا ةقث فعضو < برهلا ةكلبتل ضرعتلا ىلاو « فوخلا

 كرا



 تادهاعملا ىريكلا لودلا ىدحا تفصو دقلو ءاببلا نئمطي ال ةلود يف سانلا

 ىلانئمطي نم دحجت ل تادهاعملا دقع ىلا تجاتحا اماف « قاروأ تاصاصق اهنأب
 اوضقني الأ نيماسملا ىلع بحي هنإو ىوقلا لكو«لودلا لك اهتم ترفنف اهدوبع

 ءافولا مدع فوخ درج ضقنلا حصي الو « ةنابخلا رداوب ترهظ اذإ الإ دبعلا

 نيك رسثملا دادعتسا ينلا ىلا اوكش نينمؤاا نأ يور دقلو“« ةنامخلا رداوب ريغنم

 .« مهيلع هللا اونيعتساو محل اوفو » : رن مهل لاقف « ةيبيدحلا حلص دعب

 «مهدبع مهيلا ذبني نأ بجو اهتاراما تماقو « ةنابخلا تربظ اذإ نكلو

 « ةنامخ موق نم نفاخت امإوه» ىلاعت هلوق هلع لدي ام اذهو كلذيب اونلعيو

 . نونلعيو © مهدبع مهيلع درب يأ ءاوس ىلع مهيلإ ذيناق

 : ةصالخلا

 ةسامسلا يف ةيمالسإلا ةدحولا ققحتت نأ بحي هنإف ٠ دعب امأ - +١
 ةيمالسإلا ةحلصملاو ؛ حبحصلا يمالسإلا محلا نم ساسأ ىلع موقتو« ةمجراخلا

 « تاقالعلا هذه لوصأ نم الضأ لدعلا نوكي نأو « مالسإلا اهلا وعدي يتلا

 يف مالسإلا أدبم وهو « ءىطخي ال يذلا نازيملاو ؛سايقملاو ىدلل نازيملا هنإف
 . تاعامجو ًاداحآ ةيناسنالا تالماعملا

 مالسإلا ءىدابم س ًادبم وهو « نأش يذ رمأ ىلا اذه هببنتلا بحي هنإو

 . ةئياثلا ةررقملا

 يتلا ةلودلا نم ةيمالسإلا تائلقألا ىلع ءادتعا لصح اذإ هنأ رمألا كلذ

 عنمتل ةلودلا هذهب لصنت نأ « ةءمالسإلا ةعماجلا ىلع بحي هناف اهبف شيعت

 هماظي الو هرقحي ال مسملا خأ مسملا نإف « ةماسملا ةبلقألا كلت ىلع عقاولا مظلا

 . ِلَع ينلا حرص اك « هماسي الو هلذخم الو

 يلا نأ كلذو «هنم صانم الف « ليلجلا أدملا كلذ ررق لع ينلا نإو

 اولخد نم اولتق مهنأ نيبت امدنع « مورلا ةلتاقل ةيمالسإلا شومجلا لسرأ لع

 (؟١) ةيمالسالا ةدحولا سف



 « كوبتوةتوم ةوزغ يف ريرملا لاتقلا ناكف « ماشلا يف ةنساسغلا نم مالسإلا ف
 . هتافو دعب ذفني نأب ىصوأو « هتامح رخآ يف ةماسأ شيج زهبج مث

 يف مهل ةنتف ةيقيرفالا دالملا ضعب يف عقاو وه اك « نيماسملا ءاذيا ناو
 مهنيد يف نينمؤملا نونتفي ارناك مهنأل « اشيرق عليم ينلا لتاق دقو « مهنيد
 « ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو »» ىلاعت لاق دقو « لتقلا نم دشأ ةنتفلاو
 . © هلل نيدلا نوكيو

 « مهترثك و مهتلق يف نيماسمل رع ةيمالسإلا ةعماجلا نوككت نأ بحي هنا
 لاق 6 « رشلاب جوميو نتفلاب جومي يذلا ماعلا اذه يف ريخلا عطسو ةمأ اونوكمل
 نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ م انلعج كلذك و ط : ىلاعت هللا
 . ىلثلا يهو + طسولا ةمآلا كلت نكنلف 4 ًاديبش ميلع لوسرلا

 ىرغز



 نشك ة يتسم
 ودم ظذ5

 : ةيمالسالا ةعماجلا يف شويجلا ةدحو

 اونع نم الو « هيملاسأل نيفراعلا نم الو « برحلا لاجر نم ائسل - +١

 سردن مو < جريدندنه ديع ىلإ لاسن دهع نم ةيااعلا بورحلا خيرات ةساردب

 قيقد فرعت الو 2« اهحمهانمل ءاصقتسا ريغ يف ةيمالسإلا بورحلا خيرات الإ
 نيذلا بورحلا يف ةربخلا لمأ ىلإ كلذ يف مالكلا كرتن كلذلو « اهببلاسأل
 مهمالكو « اهتالاجم يف ثوحيب كلذ يف مهو « اهلج اوسردو « اهضعب اوسرام

 . عوضوملا اذه لثم يف يدجلا وه اهبف

 ةدسحولاب قلعتي ابف ماقملا اذه يف ةريغص ةملك لوقن نأ ديرن انكلو

 كلم ال اننأل « نينيبم ريغ نيريشم ةيمالسإلا ةعماجلا هعبتت امو * ةممالسإلا
 . ليل بطاحك نوكت البكلو « ناببلا

 يتلا يه « مهشوبجل ةيسيئر ةدحو نيماسلل نوكي نأ بحي هنا (أ)
 ةوق نوكتو 2« ةعبه لوأ دنع بيحت ىتلا يهو « ءيبهت يتلا يهو « ربدت

 . ملقا نود ملقا الو « موق نود موقل ال « اعيمج نيداسملل شيجلا

 نم ملقإلا يمحت ةوق يمالسا ملقا لك يف نوكي نأ بحي هناو ( ب )
 ةرازو ملقإ لك يف نوكي نأو « ءوسي داري ال ىتح هنورواحي نم تاراغ

 . برحلل

 افلا



 ةعماجلل (_ءضاخ يميلقالا شيجلا اذه ماظن نوكي نأ بحي نكلو
 شيجلاو ةيمالسالا لودلا ةعماج سلجم فارشا تحت نوكي نأو « ةيمالسالا

 نوكت يتلا ةك اتفلا داوملاب ؛ اهلك ةيمالسالا ىوقلا دوزت نأ بححو (> )
 ام مهل اودعأو # ىلاعت هلوق نومضم يف لخدي كلذ ناف « ةلود لك ةردق يف
 ديوزت ناو يضاملا يف اهنع رضاحلا يف فلتخت ةوقلا ناف « # ةوق نم متعطتسا
 ةعماجلا هنع ىلختت نأ حصي ال « ةيافك ضرف كلذ لككب ةيمالمالا ىوقلا
 ام ةعباتم ىلا ةساردلاو ثحبلا ءاماع هحتب نأ يضتقي كلذ ناو « ةيمالسالا
 « ةعباتملا هذه نع نيداسملا ءاملع يني الو « ةفلتخلا دالبلا يف شوبجلا هي حلستت
 اذا ةسبرح ةمآلا نوكت نأ نككمي ال هنا « ةيمالسالا رايدلا يف عنصت نأ ىلع
 وهو < مني دقو < يطعي دقف « اهريغ لضف نم اهتحلسا دمتست تناك
 بحي يئافكلا ضرفلا اذه ناو وه هتحلصم الإ ظحالي ال عنملاو ءاطعلا يف
 ىلع بحيو « ةيمالسالا ةعماجلا ةرادا سلجم يف ةلثمو « ةعمتجم ةمآلا ىلع
 ةعمتجم ةيمالسالا ةمآلا ىلعو كلذل نولهؤي نيذلا نيثحابلا ءاماعلا ىلع صوصخلا
 « مهبراجت اهبف نورحي يتلا لماعملا مهل دعت نأب * بابسألا مهل ءىبهت نأ
 . هملا نوجاتحي يذلا لاملاو « اهنم نوككتت يتلا داوملاو

 كلت هنم نوكت نأ نكمي !م لككب ةينغ اهضرأ ةيمالسالا دالبلا نإ
 .نروذخأي « اهعاونا لكب ةرذلا مدختست يتلا دالبلا ناو « ةفلتحلا ةحلسالا
 . اهل ةنوكملا داوملا اهريغ نمو ةبقيرفا نم

 عقدل وه لب « ءادتعا ةيمالسالا ةعماجلا نم نوكيل كلذ بلطن انسلو
 ام لثامي ام هدي يف نوكي نأ بجيف هيراحم حالسب ذوخأم براحملاو ءادتعالا
 «هنعمنتما وأ < هئادتعا يف ددرت كلذب رعش نا يدّسمملا ناو « همصخ دب يف
 . همف ددرتي يدتمملا لمحيو « ءادتعالل ىفنأ دادعتسالاف

 ىلع ءادتعالا يف ركفت ال اههاتلكف « ايسورو اكيرمأ نيب اب كلذ ربتعاو
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 اهتاك نأل « يعاتجالا بهذملا فالتخاو « يداملا عزانتلا ةدش عم ىرخالا
 . ىرخألا دنع ام ىشخت

 ناو < هنم نمأ يف نوكنل هديرن نكلو <« يدتعنل ال حالسلا ديرن نحنف

 . ةنجلا يف هبجو هللا مرك و « هنع هللا يضر ىلع لاق اكو « هلثمب مفدي رشلا
 ةرابعيو .« هلثم رش الإ رشلا عفدي ال هناف ءاج ثيح نم رجحلا اوعفدا »
 دادعتسالاوه دادعتسالا عاونأ غلباو «هعفدل دادعتسالا الا رشلا عني ال ىرخأ

 . ةساعلا برحلا كلت يف يماعلا

 ناطلس اودقف نيذدلا نأل « تادبمملاب برحلا وهو « لتاق رش دجو ناو
 عورزلا ديبتو « لسنلاو ثرحلا كلهت يتلا تافآلاب نوبراحي يناسنالا ريمضلا
 . هيلع اومدقأ نإ لثملاب مهلماعنل اذه سردن نأ انيلع بجبف « اهتبانم يف

 ىلع ءادتعالا ىلع لمعي ال مالسإلا نأ ةررق انتاباتك ضعب يف انك اذاو
 «ةلك أم ريغ يف معنلا نم ناوبحلا فالتإو عرزلا فالتإ عنميو « ةنمآلا بوعشلا
 « ناطلسلا ركسعم زواجتت ال تناك ىتلا ةمذاملا بورحلا يف ناك كلذ ناف

 بوعشلا نع ىذألا عن نأ ديرن اننألو « بوهش برح برحلا ناف نآلا امأ
 . ىذألا يف ريكفتلا عنف نأ كلذ نم رثكأ ديرن لب « ةيمالسالا

 ةدايقلل سلجم
 ةيمالسالاةيبرحلا ةدايقلل سلجمةمث نوكي نأ قبس ام عم بحي هناو ( د )

 ناوضع وأ وضع ملقا لك لثمي ةيمالسالا ملاقألا نم داوقلا كئلوأ هيف عمتجي
 عم كارتشالاب ططنخلا عضي « ماع يمالسا دئاق كانه نوكي نأو « رثكأ وأ

 . برحلا ىروش لهأ
 اهف ةيلخاد نمألل ةوق ةعماجلا يف نوككت نأ كلذ عم بحي هناو ( ه )

 نيوكتلا يف ةيمالسالا بوعشلا نيب نم نكيلو 2« ضعب عم مهضعب نيماسملا نيب
 نوكي نأو ةيمالسالا ملاقألا نولثمي ءاضعأ نم نوكم نمالل سلجم يمايسلا
 . ماقا ىلع ملقا ءادتعا منمت ةمئاق ةوق سلجلا اذهل

 سراب



 عنا لخدتي نأ هيلع وأ « نمألا سلجم ناك ملقإ ىلع ملقإ ىدتعا اذإف

 كلذو « يميلقالا فالتخالا لوصح دنع لخدتي نأ بحي هنا لب « ءادتعالا

 نإف «اهنيب اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإو 8 : ىلاعت هلوقل قيقحت

 فنراإف « هللا رمأ ىلإ ءيفت ىتح يغبت يتلا اولتاقف ىرخألا ىلع امهادحإ تغب
 نونمؤملا امنإ « نيطسقملا بحي هللا نإ « اوطسقأو لدعلاب اهنيب اوحلصأف تءاف
 . «# نومحرت كلعل هللا اوقتاو 2« كيوخأ نيب اوحلصأف « ةوخإ

 نوكتتةيمالسإلا لودلا نمأ سلجم «ةعبات نوكت يتلا ةيمالسإلا ةوقلا هذبف

 . هللا رمأ ىلإ ءيفتلو « ةداجلا ىلع هلمحتلو يناجلا عدرقتل

 نم دب الف < دسفملا ليخدلا نمضن الو « ماكحلا لك صالخإ نمضن ال اننإ

 . طبحم ءيث لكب هناحبس هللاو © ةعدار ةوق

 : ةيمالسالا ةعماجلا سلحب

 اهب تدرو يتلا ىلاعت هللا ماكحا ذيفنت نم ةفلتخلا رصانعلا هذه - ١4

 ملاقألا نيب تاقالعلا مظنتو ةيجراخلا ةسايسلا ةدحوو « ةيعرشلا صوصنلا

 ملقإىلع ملقإ نم يفبلا عنمو « اهب قلعتي ام لكو 2« برحلا مظنت مث ةيمالسإلا

 يف ملقا لكل ةلماك ةيصخش ءاقب عم قفتت « ةبجوم ةساير ىلإ جاتحي اذه لك
 . هترئادو هضرأ

 دقفىروشلا لهأ نع ًادرفنم دحاول اهلعجن نأ نكمي ال ةسايرلا هذه نإو
 ترودرفني اوناك مهنا ذإ ءافلخلا مماب اومست نيذلا كولملا ىح يف كلذ انبرج

 تناك ادإو 0 مهتدارإ راوحي مهل ةدارإ ال 0 مه لظ مهلوح نمو « ماكحالاب

 مهسفنأ اوعس نيذلا كولملا ءالؤه ىوه ىلع اهب نوطحي امئاف « ةدارإ مه

 . نينمؤملا ءارمأو ءافلخ

 ناك امو4نوريشتسي اوناك مهتافكرمعو ركب يبأ ةفالخك ةفالخ تناك اذإو

 .ىروشلانم ناعون رمعل ناكو دحأ ىوملةاضرمقحلا ريغ نولوقي ماروش لهأ
| 

 فش



 ةباحصلا ءاماع رابك اهب يفطص» ناك يتلا يهو“ ةصاخلا ى روشلا - (هدحأ
 هللادبعو دوعسم نيهللا دمعو «بلطملا دبع نب سايملاو « بلاط يبأ نب ىلع لثم

 قلغتسي امف نوراشتسي اوناك ءالؤهو“ لمج نب ذاعمو تبث نب ديزو سابع نبا
 . رومألا نم

 نيغلاملا لك ةنيدملا رهاظ ىلا اهمف وعدي ناك « ةماع ىروش - (هسناثو
 لب < ةصاخ ًالاح جلاعت ال يتلا لئاسملا يف كلذو « ةنيدملا لهأ نم نيدشارلا
 . نأثو رطخ اهل لاحل اجالع نوكت وأ « مثاد رمأل ريرقت اهيف نوككي

 يف سرافو قارعلا ضرأ كرتب نأ دارأ امدنع هلجأل ماعد ام كلذ نمو
 يأر ىلا اوعمتساو « هيأر مهل لاقو دالبلا لهأ عمج دقف « ابعارز يديأ
 . ةمينغك اهممسقت نوديرب اوناك نيذلا هيفلاخم

 هنعّ ا يضر رمع يأرل عوضخلاب تبتناو“« مايأ ةثالثب ةشقانملا ترمتسا دقو
 اهجارخو « عارزلا يديا يف ىقبت ضرألا نأ ىلع ةلادلا ةيآلا ممل قاس امدنع
 . نيماسملا لام تمبو رمألا يلو يف نيلثمم نيماسمل نوكي

 « قيماسملا ىلع سراف لهأ رثاكت هغلب نأ ةماعلا هنع هللا يضر هاروش نمو
 « كلذ 2 مهريشتسيل ةنيدملا لمأ عمجف وزغلا ىلا هسفنب جرخب نأ دارأف
 هللا مركو 2< هنع هللا يضر يلع هيلع راشأو <« كلذ يف اوماكتف
 امم دْشأ تاروعلا نم هءارو عدي ام نوككي ال قح « ىقبي نأب ةنجلا يف هبجو
 لصأ اذه اولوقيو ةيمالسالا شوبجلا ىلع مهبلك دتشي ال ىقتحو«نوملسملا ىقلي
 . يأرلا كلذ دنع هنع هللا يضر رمع لزنف « اوقرفت « هانلتق نإ  برعلا

 ىمست ناو « سابعلا ينب كولم مث « ةبمأ ينب كولم ءاج نأ دعب نم - 6
 ىروشلا تلمههأ كلذ دعب نم  نيماسملا ءارمأو ءافلخلا ءامسأب نيتلودلا كولم
 يف رثأ امم اةركذ ام ىلع « ةيمالسإلا ةدحولا تلحناو . كرتلاو سرفلا محتف
 . نوماسملا هدعب قرفتو يمالسالا عاّتجالا اذه

 اواشي



 ىلا يهتنت دقو . دحاو ريغل ةيمالسإلا ةسايرلا نوكت نأ دب ال ناك كلذل

 ةفيلخ وه اذه دعن دقو « ةامحلا ىدمل سيلو « ةدمل مهنيب نم راتخي دحاو

 . اقدصو اقح مهل ًاريمأ نوكيو « نينمؤملا ريمأ هدعنو « نيماسملا

 نويلم ةئاماث رومأ هبلإ عجرت يذلا سلجملا اذه نوكتي فيك نكلو

 . ةثالث رصانع نم سلجملا اذه نوكتي « ضرألا يف نيعزوم مسم

 يف لع مهل لاجرو « لودلا مظنو ةرادالاو ةسايسلا يف ةربخ مهل لاجر

 .٠ بورحلا يف ةربخ مهل لاجرو « مالسإلا

 :لوقي ذإ «مهتعاطب ىلاعت هللا ةرمأ نيذلا انمف رمألا يلوأ نونوكي ءالؤهو

 نإف“ مكنم رمآلا يلوأو لوسرلا اوعيطأو « هللا اوعبطأ اونمآ نيذلا اأ ايه

 مويلاو هللاب نونمؤت متنك نإ « لوسرلاو هللا ىلإ هودرف « ءيش يف متعزانت

 لزنأ امب اونمآ مهنأ نوم زي نيذلا ىلإ رت ملأ « ايوأت نسحأو ريخ كلذ رخآلا

 اورمأدقو «توغاطلا ىلإ اومكاحتي نأ نوديرب « كلبق نم لزنأ امو « كيلا

 اولاعت مهل لبق اذإو ًاديعب ًالالض مبلضي نأ ناطيشلا ديرو « هب اورفكي نأ

 .4 ًادودص كنع نودصي نيقفاثملا تيأر لوسرلا ىلإو هللا لزنأ ام ىلإ

 نوفرعتي نيذلا ءاماعلا « نافنص مهتعاطب ارمأ نيذلا رمألا يلوأ نإو

 هررقي ام اذهو . ماكحلا يناثلاو . هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك نم ماكحألا

 ءاماعلا نافنص !اذم يف رمأآلا ولوأو » لوقي ذإ « اذه يف ةيميت نباو ءاماعلا

 ام ىرحتي نأ اهنم لك ىلعف © سانلا حلص اوحلص اذا نيذلا مهو « ءارمالاو

 نوك ىنعم سدلو «ىلاعت هللا باتك عابتاو « هلوسرو هلل ةعاط هلعفي امو هلوقي

 دوهيلا دنع رابحألاك اوسيلف « اهتاذ يف ةجح محلاوقأ نأ رمألا ةالو نم ءاملعلا

 «ةنسلاو باتكلل نورسفم نوطستسم مه امناء اهتاذ يف ةجح مهلاوقأ ىراصنلاو

 ردصملاف«هردصم نم حلا جارختسا يف هتمالس رادقع الإ ةجح مهمالك سيلو

 دحأل سيل » : لوقي ةفنح وبأ ءاهقفلا خيش ناك دقلو « عبتملا لصألا وه

 . « ةذخأ نبأ نم لع اذإ الإ انلوقب ذخأب نأ

 نيكل



 برحلا ءارما مهف « نويراحلا مهيف لخديو « ماكلا مه ءارمألاو

 . اهتالو وأ

 : ةرادالا سلجم راتخي فيك

 وريدي نيدلاو ءاماعلا مثو ةرادالا سلحي ْ نيمبرح لا ريغ راتخ سس 067

 تاجحاح نوفرعبو « ةفلتملا ملاقالا نيب تالصلا نوقثويو « ةسالسإلا ةسايسلا

 باختنالاب نوراتخم«ةيداصتقالا تاقالعلا نوقثويو“ هنوؤُش نوبقاريو « ملقا لك

 راتخي ملقا لكف ملقإ لك يف ةيباينلا سلاجلانمباختتنالاب ةسايسلا ريدم نوراتخو

 .ةيمالسإلا ةعماجلا ةرادا سلحم يف ملقالا لثمبل«نينثا وأ ًادحاو يباشلا هسلجي

 وأ ءاماعلا نم نينثا يمالسا ملقإ لك يف يمالسإلا ىلعألا سلجلا راتخمو

 ةنسلاو نآرقلا لظ يف « ةيمالمالا نيناوقلا ذيفنت ىلع ةباقرلل كلذو « رثكأ

 . ملقالا يفهعابتا يغني امو

 نم هيلا مهمضي نأ ىري نم راتخي يذلا وه ةيمالسالا ةعماجلا سلجم ناو

 سلجب نروكي نأ يغبني هنأ ظحاليو اهبف رومألا ىربي نمو بورحلا ةداق

 يديزلا بهذملا نم ءاملس هبف نوكيف « ةيمالسإلا بهاذملا لك هبف ةلثم ةعماجلا

 بهاذملا مث < يضالالا بهذملا نم مهريغو < يرفمجلا بهذملا نم نورخآو

 نرأ ظحالب لب « نيفلتخم نيبهذم يف ملقا لك ثعبي نأ مزلي الو « ةعبرألا

 لك راتخي نأ ال بهاذمل نولثمملا ءالؤه مببف سلجلا ءاضعأ عومج نوكي

 يف ناك املك و « ًاريثك ددعلا لمحت كلذ ناف « بهاذملا لك نم هل نيلثم ملقا

 «© برقأ قافتالا ناك ددعلا ثسمح نم ةلوقعم ةرئاد

 : رابتعالاب نيريدج نيرمأ ىلإ هبننو

 مامالا وه سيئرلا كلذ ؛دّميأو . هل اسيئر راتخي سلجلا اذه نا - املوأ

 ىلع < لبق نم انرشأ اك « نينمؤملا ريمأ وه وأ ةفيلخلا وه وأ نيماسملل مظعالا

 أ



 . ةايحلا ىدم نوكني الو « لبق نم انلق اك مولعم دمأل هرايتخا نوكي نأ

 نراثلثلا يهو « ةصاخ ةيرثكاب نوكي سيئرلا ذه رايتخا نأ - اهسناث
 « ًاضيأ اهلثب لزعيو « لقألا ىلع نيرضاحلل

 . اهتفلاخم زوحت الو « نيماسملا لكل ةمزام نوككت سلجملا تارارقو

 « ةربطملا ةنيدملا وه ةرادالا سلجم ناكم نوككي نأ ىرن انتاو اذه
 مقي ناك يتلا ةنيدملا اهنألو 2« سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نانج ثيح
 نطوم تناك اهنآلو « مالسالا ماكتسأ مسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ينلا اهب
 لجأل الإ اهنع يلع جرخ امو « ناؤعو رمعو ركب يبأ ةثالثلا نيدشارلا ءافلخلا
 . ثداوحلا

 : دعب امأ

 : نارمأ اهبلا ينعفد دقو « اهتيدبأ تضرع رطاوخ هذهف
 ماكح رظني هنا ىتح « نيماسملا نيب ربادتلا نم نآلا هارن ام  امهوأ

 « ةطبار هب هطيربال نم ةرظن نيماسملا نم مهناوخا ىلا نيماسملا نم موقلا

 « نينمؤملا نم موقب ةلزانلا لزنتو « ملسملا ءالو ىلع ملسملا ريغ ءالو نورثؤيو
 ءادعأ نم ةلودلا كلت يلاوي قيرفلا اذه دجنو « هنم مهو « مهنم هنأب سحي الف
 « ةوادع ىلوألا نيبو اهنيب « ىرخأ ةلود يلاوي رخآلا دجنو « نامالاو هللا

 « ىعارب رمأ مهعم انل. سيلف ابامحت نإو . اهتوادع يف امل عبت نحنو

 نم ءابلوأ نيرفاكلا نونمؤملا ذختي ال » : لوقي ىلاعت لاو < اريغل انتاريخو
 ةاقت مهنم اوقتت نأ الإ ءيش يف هللا نم سيلف كلذ لعفي نمو نينمؤملا نود
 #«. هسفن هللا مرذحمو

 ةيمالسإ ةدحو نم انتيد هب انفعسأ امو انخيرات يف هارن ام يناثلا رمألا
 ةررحو « ةرساكألا مح انلزأف «هنطاوم يف لطابلا مجاهن نأ نم انتنكم
 : ةاواسملاو ةيرحلا ةيار انعفرو « قرششلا يف نامورلا مح انلزأو « مهيوعش

 قف



 مأتي تناك يتلاو « اننيب طبرت تناك يتلا ةبحلاو « انئيب تناك يتلا ةاخاؤملاب

 لثم : عنِ هلوق انيف ققحت ىقتح © برغلا يف هيخأب لزني امل قرشلا يف نمؤملا
 هل ىعادت 2< هنم وضع ىكتشا اذإ دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا

 . ىمحلاو رهسلاب دسجلا رئاس

 انكلو < هانعضو ماظن اهنأ يعدن ال اهانقس يتلا رطاوخلا كلت كلت نإو

 ةنسلا اوبحأ نيدشارلا دبعو « تلم دمع دبع يف نيماسملا لاح نم هانيلمتسا

 . ةعدملا اوتامأو

 نأ بحي ناكو « ةديؤي ال مقاولا نأل « نويلامخ اننا نولئاق لوقي دقو
 . هقيقحت نكمي امو هيلا وعدن ام نيب مئاون

 يذلا ءادلا وه عقاو نم دمتست نأ نككمي ال ةتباثلا ءىدابملا نا لوقن نحنو

 نيدشارلاو يبنلا دبع يف انلاح ىلا عوجرلا انتوعد تناك اذإو « هنم وكشت
 ةوقو « نبدلا ةزع ىلا عوجرلا ىلا لببس الو « طق حالصإ ال هنإف « ةّملاَسخ

 لابرس هيف ليرستن رخآ انيد ةزعلا نيدب لدبتسن نأ ذئنمح انل ريخو «نيقبلا
 هب حلص امب ةمآلا هذه رخآ حلصي امنِإ » : لوقت ةئيدقلا ةكحلا نإ « ةلذلا

 .«غاهوأ

 ىريسف اولمعا لقولمعنلف « ةتباث ةعقاو قئاقح رومألا لمحي لمعلا نإ
 # . نونمؤملاو هلوسرو ملمع للا

 ف





ِِ 

 ةمدقملا

 ةحفصلا

 ١١ اهعمج ةقيرط ءاهماسقنا ءاهمامق ءاهنيوككت : ةبمالسالا ةدحولا
 دبيبت
 ركع يبلا دبع يف ةيمالسالا ةدحولا نيوكت

 برثي ىلا
 ةرحملا

 عّتلكَع ينلا رصع يف ةدحولا مات

 برعلا ريغ ىلإ ةوعدلاب هاجتالا
 نيدشارلا دبع يف ةيمالسالا ةدحولا
 ةدحولا دعب ةقرفلا

 نآلا ةدحولا نوكتت فك

 املكش
 ةبمالسالا ةعماجلا
 ةممالسالا ةعماجلا ساسأ ىروشلا
 ةعماجلا ماوق ةيمالسالا ماكحألا ذيفنت
 ةممالسالا ةعماجلا يف ةفاقثلا
 ةيداصتقالا ةدحولا

 ةرحفلا

 ةمجراخلا ةسايسلا ةدحو

 شوبجللا ةدحو

 ةيمالسالا ةعماجلا سلجب

١ 
 عمو

15 
. 

 مع/

 هد
١.١ 1 

 اكأ

 افرفو

 قدر
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 ذب
 ففي

 ١
 فل
 فلن
 قذر
 فها


