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 ذدوعنو , هبلإ بوتلو « هرفذتسنو « هنيعتسنو هدمحن « ىلاعت هَل دملا نإ

 للضي“ نمو , ىدتهم ا وهف هللا دجي نم ؛ انلامعأ تائيسو انسفنأ رورش نم هللاب

 . ىداهلاو « نيملاعلل ةمحر ثوعبملا دم انديس ىلع لسنو لصتو هل ىداه الق
 . نيعمجأ هبحصو هل 1 ىلعو ء ديما زيرعلا هللا طارص « ميقتدسم طارص ىلإ

 هقف ماعلا اذه ىف سرد نأ هتيادهو هقيفوتو ىلاعت هنوعب انمزتعا دقف دعب امأ

 نيسحلا نب نيدباعلا نيزىلع نب ديز راهطالا ةلالس « رهاطلا وه « ىدملا ةمأ نم مام

 ةميرشلا دهعم ىف هيقلن امل ةصالخخ نوكيس هيف هيتكن ام درإو « ءادبشلا ىأ

 . ةرهاقلا ةعماجي قوقحلا ةيلكب ايلعلا تاساردلا نم

 «  اهانيستحاو اها وت ةين لبق نم تفاك اهاتمزععا ىتلا ةمبزعلا هذه نإو ,

 نيفطصملا تيبلا لآ ةمثأ ىلإ هجتن نأ ةعبرالا ةمثالا ىف ةءاتكلا دعب انتين تناك دقف .

 قداصلا رفعج هيخأ نباو + ىلع نب ديز نيليلجلا نيمامإلا ىلإ اندصقو : رايخالا ,
 قلت ثيدحلاو هقفلا ىف ماقم هل ناك اضالكو « هوقنتعم رثك بهذم مامإ اههالكف

 ءاهقفلا خيش ًاصوصخو , راصمالا ىف ةروبشملا بهاذا لا باوحأ ةئئالا ضعب هنع
 ةفينح اب ٠ لع نب دايز نع ذخأو , هنع ىورو قداصلا رفعج نع قلت دقف

 وقدره  دقلو هجين جبن نم لك لجأو , هرصانو هبحاف  ديدش ليم هيلإ هل ناكو
 جورخ هجورخ اهاض د كلملا دبع نب ماشه ىلع ةفوكلاب هجورخ موي هيف لاق

 لاملا نم ةبسح نيدهاجلا ىطعأو ءردب موي » ليسو هيلع هللا لص هللا لوسر .

 ةريغص ةمالإ ىف انرشأو , هيحاون ضعب انيلج دق رفعج مامإلا هقف ناك اذإو
 دصقن ملو « القتسم ًانابب هنم باب ىأ نايبل متت مل ديز همع هقف نإف « هتايح ىلإ
 « هقف نم انسرد ام ضعب ىف هئارآل ضرعن انكانإو , هلوصأ نم ءزج ىأ ناييل



 ةلباقملاو ةنزاوملل هيلإ دصقنو . هبلص ىفال ء عوضوملا شماه ىف نوكي اذهنأ ىلع

 ش . عوبت# سيلو عبات نايبلا عوضوم ىف وهو نييتلاو ميضوتلا ال

 « رداصملا ةلق الإ ةيليصفت ةباتك نيمامإلا ىف ةباتكلا نع انتوعامو »م

 هجتن مث . هجاهنم ىف براقتي ىذلا هقفلا ىف مالكلا نم غرفن نأ اندرأ اننأ الإو

 . جهانملاو ريكفتلا نم رخآ فنص هنأ ىأرلا ىداب ودبي ىذلا رخآلا بناجلا ىلإ

 .قالتت جهانملاو . مثوتت م دعابتم ريغ ريكفتلا دنت قيقدتاو صحفلا دنع نكلو

 . ةريتك نايحأ ىف

 مد: فارطالا ةيمارتملا هراحب ىف صوغنو هسردن ةعيشلا هقف ىلإ هجتت ذإ اننإو

 هللاىضر هنأ اكف ءةنسلا هقف ىلإ ةيعيشاا بهاذملابرفأهنال , هيهذموديز مامآلا ىلإ

 .برقأ ههقف اضيأ ناك نيملسملا روهمج ةسايس ىلإ هتسايس ىف برقأ ناك هنع
 هقف نمدوب رقف .هجابنم ىلع هدعب نم اودبتجا نيذلاضعب راس دقو , راصمال اءاهقف ىلإ
 . مداهتجا نم ريثك ىف ةمئالا كئلوأ هقفب اوسفأتساو . هودعبي ملو « ةعبرالا ةمئالا

 آنيب ًانايحأ راكفالا ىف داحتالاو . بيرقت ةلواحم ريغ نم ًامئأاق برقلا دجت كلذاو
 . حييضوت ىلإ ةجاح ريغ نم

 ٠ جردتلا ةنس ىلعإ ريسن ليلجلا بهذملا كلذ رطش انهجو انممم اذإ نحنف

 حضاولا . هبرق تباتلا انممتأ اذإ تح مهن وبراقي نم ىلإ راصمالا ةمثأ نم لاقتنالا ىف

 برقلا نم هل لاح ىأ ىلعو , أبرق ناك امبرو . اديسسب هنظن نم ىلإ انهجتا - هوند

 مثوتي اب بتاكلا سنؤي نيفرطلا نيب طسوتي ىذلا هبرق تبأتلا ةسارد ْنِإف دعبلا وأ

 . انورعم ًافوشكمو . ًافولأم بيرق ديعبلا ىري ىتح ؛

 نيريثك نيب هب لومعم ىديزلا بهذملا قدأ ةرايعب وأ .ديز مامإلا هقفو 5-0

 لمعلا هفهرأو « ةيرجنلا هتلقص دق بهذم وهف , مهنم نيرثك الا وأ ؛ نيلا لهأ نم

 .سانلل ثدي هنإو ؛ ثدحت ىلا ثادحالا عم لمعلا مءاوتيل هيف دابتجالا هاممو . هب

 رصتقيال نهلا ىف ىديزلا بهذملاب لمعلاو , نوئشنمممل دحام رادقمب ةيضقالا نم

 يفد يش مولا ل وزيف « هدعب |



 1 م ءاتجالا رجارزلار تالياملا كد أ ىلا امر راعلا لب ٠ ةرسالا ماكحأ لع

 نيناوقلا اهلإ دراوتت نأ نع تعنتما اببقفو اهنيد ىلعو اهتدحو ىلع اهصرحل نهلاف

 نكي مل هيف دابتجالا ناك اذإو , أضغ رص رمشسا لب ء ابهقف بدحب لف . ةيبروالا

 قيرط ص نارمعلا بابسأ لخدب نوخأ دكو صعا نأ نأذ , ماعلا 2 نارمعلا , مديل ردع

 عسأو داهتجالا باب ءابقفلا كححبس هتراضحو هدب رعو هتيمالسإ لع ةنيمأ دبأ

 لع جورخ ريغ نم « رثكأ هيف عورفلا عستت كلذ.و « ةمئاق هتايضتةمو , باحرلا

 نامزالا رورع تمار ىلا ةيفاصلا عييانيلل طاينتساو 2ع ةعساو قافأ نم هيف ام

 لوط دعب قالتلا قيرط ىف ةبب رعلا ممالا تراس دقو هنإو اذه هى

 كلذ نيلا ىحأ ىنإف ةقيثو طباور أيروسو رصم عم نهلا تطبتراو , قارتفالا

 ألوم مدقتلاب - مالسإلا ةدحول ءاحإو 3 برعلا ىضامل لب كيج وه ىذلأ داحمالا

 - هيف قتلا ىلا ميظعلا مامإلا ألو هةوخإو نوكأ نأ وجر ةرودصا هرب ىذلا باتكلا

 . ةردانلا ةعاجشلاو , ةيلاعلا ةمهلاو ىذلا بلقلاو « لعلا رونب بسفا لبن

 ءانلامعأ ريو ءانب واق رهطبو. انتاين صلخم نأىلاعتو هناحبس هللا ىلإ عرضنو

 , ةياغ انققح الو , لمع انل ماقنسا ام هقيفوتو هتياده الول هنإو ءانيدبمو انققودو

 2 للزلا انبنجو : اناطخ ددس مهللا ) قفوملا ىدالا هناذ « فده ىلإ انلصواالو

 53 ءاعدلا عميمجس كنإ ؛ىضرتو بحن امل انهيجوو

 ١ما/ ةئس هرخآلا ىدامج نم ؟
 ١ ةئس رياش كم 5م١4

 ٌءرف ز وبأ ر#ك



 ١ - هباصأ ىلإ همالك ًاهجوم داهجلل ج رخ امل ىلع نب ديز لاق :

 هنإف ؛ عدبلا ةتامإو نئسلا ءايحإو « هيبن ةنسو ٠ هللا باتك ىلإ وعدأ ىلإ

 .©0, ليكوب كيلع تسلف أوبأت نإو « ىلو مكل اريخ نكي اوعمست

 لاق ؟ الاي ًادحأ ىرتأ . ايرثلا هذه ىرتامأ ١ : هياعصأ دحال لاق دقلو

 ثيح وأ . ضرألا ىلإ عقأف ام ةقصلم ىدب نأ تددول هلو : لاق ؛ ال : هبحاص

 . 20. قلي دم ةمأ نيب عمح هللا نأو . ةعطق ةعطق عطقنأف . عقأ

 هللا ىضر ىلع نب ديز مامإلا سفن هيلإ ممطت تناك ام ناروصت ناتملكلا ناتاه

 : نبرمأ ىلإ ىري ناك ٠ هلع

 ؛ كلي هيبن ةنسو ٠ ىلاعت هللا باتكن م ساسأ ىلع محلا ةماقإ  امهدحأ
 « لي ىنلانع اهولقن و ,ملاصلا فلسا! نع اهوئراوت ىلا نئسلا ىلإ سانلا دوعي نأو

 ةماقإو « بواقلا حالصإ وهو « نيدلا بل تبهذأ ىلا ةركستسملا عدبلا تومت نأو

 ْ . لطايلا ضفخو ؛ حلا
 نيب ام حالصإ وه قبلا رهاطلا بلقلا كلذ هانمتي ناك ىذلا قاتلا سآلا

 ابنم طقس مث « هديب ايرثلا لع ضيق دق ءامسلا ف ناكول هنأو ٠ آلي دم ةمأ
 ناكل دمج ةمأ يب ام هللا ملصي كلذ ريظن ىفو . ةعطق ةعطق همسج عطق دقو

 رعأ سفنلاو , هسفنب اب.دتفي « هتياغ وهف ء هدمريو هدوب ام لان دق ًاديعس كلذإ

 ظ . ناسنإلا هب ىدتغي ام

 « توم ةنسلا ىأر ام دنع ناديملل مدقتو . ءادفلاب نضي م اذه لجأ نمو

 )١( مس. ص و ج ريشك نبا خيرات .
 ص نيبلاطلا ىلتاقم (؟) ١١8 .



 سس ل سل

 حالصإلا ديري وهو الإ جرخ امو « بلغي قحلاو : دوسي لطابلاو ءايمت ةعدبلاو
 ءاوسو « لطابلا ضفخخو قالا ةماقإ الإ هرظن ىف حالصإلا ناك امو , دم ةمأ نيب
 نكمل هنإو « ةياغأأ هذه يةحتىغتبي ناك هنأ دكؤملا نع هنإف مجني مل مأ كلذ ىف ممنأ

 , قحلا داس اذإ داسف نوكي . أ نكمي الو « لظلا داس اذإ حالصإ نوكي نأ
 ةترفتلا لصيف وهو , داسفلا هب نيعو « حالصلا هب نزون ىذلا نازيملا وه لدعلا نإف
 دسافلا كمحلاو حلاصلا محلا نيب

 نب ديز اهأبع لمحي نأ لبق ىتا عقلي دم ةمأ نيب حالصإلا ةلواح نإو  ؟
 بضغ عضومو ةعيبشلا نم بضغ عضوم هتاعج ىلا ىه - ةرهاطلاىنلا ةرتع « ىلع
 . هوبلسأو هولذخ نولواآلاو , هولنق ءالؤهف ؛ نيومألا نم

 رانا نإف هرصع ىف داو ىف ةخرص ثبهذ دق تناك نإو هتوعد نكلو

 نيب ام حالصإ ىلإ ةوعدلا ىف هلوق نم لثمأ دجن ال رصعلا اذه ىف نحنو . اهلي دق

 « تل دمحم ليلس مامإلا كلذ وه ةوعدلا هذه ىف ىحلا لثما نإو , للم دم ةمأ

 ْ . اهيدتفيل مدقت دقف
 مهألا تعطقنف ةسايساا ىف انقرفت ءىث لك ىف انقر فت دق رصعلا اذه ىف اننإو

 ةطبار الو « اهعمجت ةعماج ال : هللا ضرأ اهتعزوتو « ةعزانتم ميلاقأ ةيمالسإلا

 هلو مبلفإ لكل راصف , نينمؤملاو هلوسرو هللا ريغل اهؤالو مبصأو « ابطبرت

 نوكتال ناميإلا لهأل ةيالولاو . الابخ الإ مهمولأي ال نيذلا« نيملسملا ءادعأ نم
 كلذلو ءاونمآ نيذلاو هلوسرو هللا كيلو امنإ » : ىلاعت هللا لوقيو « قحلا هللالإ
 ىذلا لماعلا رجأ الإ اهنم انلسيلو « انئادعأل اهتاريخو ًاموسقم ابن انضرأ تراص
 , ةورثلا عيياني لك ذخأب نوفتكي ال ءادعالا كئلوأ نآكف ٠ اهلاقثأ لمح
 . نيحداكلا حدكو , نيلماعلا لع ىهو  اندنع ةيناسنإلا ةورثلا اونخأب ىّتح

 ريغ نم رخآلا رفكي انضعب ذخأ ىتح . ىهذملا قرقتلا رصعلا اذه ىف انثروو

 ؛ ةيلهاجلا ةيصعلاا هبشت ةبيصع راكفآلاو ءارآلل تراصو ٠ ةنبي الو ةجح



 نوللاو مسجلا ثراوتي اك « بهذملا ثراوتي « ىنس ىسلا نباو « ىعيش ىعيشلا نباف
 بهذم ريغي نمو . هتاذب مئاق سنج اهنأك ةفئاط لكك حبصأو « هنبا ىلإ بالا نم

 , نامإ دعب دتريو « هنيد ريذي نأ نوكي ىعيشلا هيبأ
 مالسإلل اثارت سيلو , طقف مه ثارت هبهذم نأ بسعي بهذم لك لهأو

 نأو « مالسإلا وه هبهذم نأب كلذ عسبتي هنإف « مالسإلل اثارت هرينعا نإو « هلك
 . هيلإ تفتلي ال لالضو . هب ذخر ال فار حتا هادعام

 . انوادعأ انلذأو ىوقلا تعاض ىهذملاو . ىمايسلا قرفلا اذممو

 انل دب ال هنإف , ةدسحولا ىف ريثأللا كلذ رثأ دق فالتخالا ناك اذإو « 
 ىنعم سيلو : فالتخالا كلذ رثأ لين نأ , داحنالاو عمجنلا ىلإ هجتت امدنع
 نيذلا نوهلسملا هيف عقو ىذلا فالتالا نأ كلذ « فالتخالا لكل يزن نأ كلذ

 : نامسق مالسإلا ةقبد مهف هب اوعلخب م
 نو « ماسقنالاو ةقرفلا دجوأ ىضاملا ىف ةسايسلا ىف فالخ اههدحأ

 قاب ىلع ًايلع لضفي ال نم نوقسفي ةعيشلاف « انبتك ىف فالخلا كلذ ثراوتن نآلا
 دتاشلو ء رمعو ركب ىبأ ىلع يلع مدقي نم ىلع لالضلاب نونكحي مريغو . ةباحصلا

 لعب لاغتشالا : هلوصأ ىف ىطانشلا لاق دقلو , المع جنني عوضوم ريغ ىف ةاحالملا ٠
 تلخ دق ةمأ كلت ٠» : عوضوملا اذه ىف لوقت نأ انل ريخو ؛ ثبع المع جتنيال
 ءالؤه نم ًادحأ نإ لوقن ال قحلا ىف انتاو «تبستك ا ام اهلعو تبسك اماه
 ىلع نب ديز مامإلا وه ةروق ىف كلذب ىدان نم دشأ نإو ٠ امإ بستك | ف
 ةكرابم ةحاس ىف مدقتن كلذيو , ههقفو هتايح ةساردل مدقنن ىذلا نيدباعلاهنيذ
 . ىوقتااو صالخإلا رونو ء معلا رون اهيف قرشأ

 هليزننأ زوجيالو ةساردلا قاف عسوب ةيهقفلاعورفلاف ٍفالخ  ىناتلا مسقااو
 خيراتلا اهلج ىتلامراث 5 نكست امهمو «ىسايسلا فالتتخالا كلذ نكي امهمهنإو - ؛

 دكؤملا نم هنإف . أتاتشأ مهتعامج تلعجو « ًاةرفتم نيململا ىمأ تلعجو « ىضاملا
 ةدحو مهتعمج لق 35 ةرورضلاب نيدلا نملع آررقم ًارمأ اوركدي مل نيذلانملسل



 6 ا

 فافتإالا بوجوو « هيلع قافتالاو ردصملا ةدحو ىه ةدحولا كلتو « ةيركف
 هنم دحاو لصأ هل مالسإلا نأ لع نودلسملا قفا دّقهف . هتزواح مدعو هلوح

 لبقت ال ىلا ميركلا نآرقلا صوصن ره لصالا كلذو . لوصألا ةيقب تبعشلا
 . مقلم ىنلا لاوقأو , هفلخ نمالو هيدي نيب نم لطابلا هينأي ال ٠ اليدبت الو ًاريغت
 ىذلا لصآألا إف ٠ اهتيادد قيرط ىف ةفلتخم فئاوطلا ضعب تناك اذإو
 فئاوطلا نإو . هيلع قفتم هماكحأو مالسإلا هتفو نيدلا دوعع هيلع موقي
 ًاردصم اهنلمحب رارقإلا وهو . ةنسلل ةيسنلاب دحاو رظن ىلإ ىهتنتل ابك ةيمالسإلا
 ش . مالسإلا رداصم نم

 , سوفنلا ىف ان_وذج تصاغ دق هما ةتباث ةيركسفلا ةدحولا لعَي كلذ نإو
 ًانايحأ عقت لازت الو ىضاملا ىف تعقو دق . ةميقع تالداحب اهنالعإ عنمي نكلو
 ةدحولا ديفي ال كلذو  اهتدم تفعضو . اهتدح تفخ دق تناك نإو  نآلا
 انك <, ةماقتلا فالنخا نمال , ركسفلا قيض نم هلاوحأ رثكأ ىف وهو ءىث ىف
 م.دقلاىضاملا فو . ةيفنحلاو ةيعفاشلا ني ةركفةاحالمنم ةيملعلا انتايحردص ىفىرن
 ناك يليلدنلاو عيرفتلا ىلإ تدأو , ريكسفتلا تمعل ةروص تالداجملا كلت تناك
 تارظانملا كلتو . سماخلاو عبارلا نينرقلا ىف رهلا ءادو ايف ةيفنحلاو ةيعفاشلا ني
 ديبأت اهبلع بترت هنآلل , تارُّغلا ةروفوم ةبقاعلا ةدومم اهتلمج ىف تناك ةميقلا
 , ةديؤملا رابخألا ىف تاياورلا ٌسيقتنتو , ةقيمعلا ةسيقاأللاب نيبهذالا الك ىف عورفلا
 . رخآلا ىف ام ريبخ نم بهذم لكس بتقا كرتعملا اذه ىفو

 . بهاذملاو فئاوطلا فلتحت امبم نذإ ةتباث ةيركسفلا ةدحولا ةأون نإ - ه
 عمد داجبإو ؛ اهمامم | ىلع لمعلاو ةدحولا هذه هيجون وه هدير ىذلا صال ىللو

 نس قرفت ىلا ةقرغملا تاعدنلا نود ًارجاح فشق ؛ مالسإلا ماعد ىس ىركف

 . هقئاقح ىف بيرلاب قلتو . هفوفص

 دكرت ام نيب ثارثلا كلذ ىف قرفال . ييضاملا ثارت عمج اذ-ه عم ديرنو



 ادن ماد

 لكف  ةفورعملا ريغو ةفورعملا بهاذملا ووذ راضمألا ةمأ هكرتام نيبو : ةعيشلا

 . ديحوتلا سرغ تارمث هنآل , اثارت كلذ

 دعت ىلا ةتباثلأ تاررقملا نع ىفاجتي ام روثألا ضعب ىف نإ لئاق لوقي دقو
 :إ لب . امنوددرب نيذلا ددع نم للقي اهنالعإ نإ : لوقن نو : مالسإلا لوصأ

 اودبي نأ نيعمجأ نينمؤملا ىلع نإو . اهبويع عم اهنالعإ وه اهم ذخألا عنمل ليبسلا
 بالط  ةينلا اوصلخأ نإ مهنإو . طبختيو همعب هبهارغ ىف هوكرتينأ اللاضلا

 نك هأطخأف قحلا بلط نم سيلو» : ىلع مامإلا لاق دةلو , هليبس اوتطخأ دق قح

 نم فئاوطلا ضعبل ةيوسنلا ءارالا ضعب ىف نكي امهمو «هباصأف لطابلا بلط
 ةكرتلا نم وهو « نرقباسلا هفلخ ام هنإف ؛ لوقنملا ضعبل وأ « لوقعلل ةفلاخي

 صخ اهصخ بحب لب « فويزلا ضعب اهيف ناك اذإ ةكرتلا لمهت الو اببلع موقن ىتلا

 . ىمنيو اهديج ظفحتو , ابفيز دعبتسيل مجاردلل ىفريصلا
 ةفئاطو ةفئاط نيب نييمتلل ةلواحم ريغ نم ةيرثملا ةكرتلل هساردلا هذم اننإو - +

 : هثالث رومأ ىلإ هجا

 راكيفالا نم راطإ اهل ةفاقث لكن إف  اهرضاح ةمآلا هذه ىضام لصو  املوأ
 هبي ًاماد ةمآلا هذه مدقت نإو « ررغلاو رضاجلا نيام لصت تاثوروملاو

 . اهخضرات ردصب الصتم نركب نأ

 نم بناج ىلإ اقلطم آزايمنا ًازاحنم ىالسإلا ثحابلا نوكي الأ  اهناثو

 كلتف ٠ رخآلا بناجلا ىلإ هجتي .نرأ لواحي الو . ىالسإلا ثارتلا بناوج

 اهتفلاخ نإو « اهجتاتن ىف ةيلهاجلا ةيبصعلا ىحنم وحنت ةيفئاط وأ « ةييهذم ةيبصع
 . ىهذم بصعتو ىركف فارما اذهو , ةيبسن ةيسنج ةرعن كلذ ٠ اهابسأ 2

 لكك ىالسإلا ثارتلا ةساردنإف « ةيمالسإلا فئاوطاا براقنت نأ  اهئلاثو .

 , فئاوطلا نيب ام برقي ىرخالا دنعام ةفئاط لك سردت ثيح ؛ةثزجتلا لبقي ال

 . مالسإلا ىف ةيضاملا نورقلا هتفلخ ىذلا ىعبطلا ريغ قارتفالا كلذ ليزبو



 رم وهو « تاياغلا ىمسأو , دصاقملا لجأ نم ىه ةباغ انل قّحتت اذه اننإو

 « ايبهذم اهفالخ نوكي ثيي فئاوطلا نيب ام بيرقتو « مالسإلا ىف ةيفئاطلا
 ةيديزلا بهلذم سردنو ؛ ةيفدحلاو ةيعفاشلاو ةلبانحلاو ةكلاملا نبي ام فالخلاك

 . اهسردن ىلا بهاذملاك بهذم هنأ ساسأ ىلع ةيمامإلاو

 هبي قئاطلا فالخلا نآل . ةدوصقم ةياغ نوكي نأ بحي ةيفئاطلا رحم نإ

 ًاذفنم اهبنم نوذختي مالسإلل ديكلا نوديري نيذلاو . ةيرصنع ةعزن نوكي نأ

 روعشلا ةدححو بجو: نيبلسملا ةدحو نآلو . ةيمالسإلا ةدححولا ىلإ هنم نوذفني

 بحب اباك ةيمالسإلا فئاوطلا نأ ررقن اذهو « ةيفئاطلا عم روعشلل ةدحو الو
 « ةحيحصلا ةنملاو ىلاعت هباتك لظ تحتو « هاضرو هللا ةبحع لع قالتت نأ
 هفلتت نأ نم عنام الو . ةرورضلاب نيدلا نم تملع ىتلا ةيمالسإلا تاررقملاو
 هفالتخا نوكي الو ٠ ةيملع عزانم ىف داحآ فالتخا نوكي نكلو « انؤازآ

 . ةعزانتم ةقرفتم ةيمالسإلا ةمآلا لعجت فئاوطو تاعامج

 أبضعب ةيمالسإلابه اذا جامدإو« ةيبهذملا وع ةيفئاطلا وحم دصققن انسلو

 بهذم لك نإف ؛ ءادعلاهدمحي , ةدئاف اذ ًاييلع الي ءنوك نأ حلصي ال كلذنإف «ضعل ف

 ةيمالسإلا صوصنلا ىلإ ابعومج ىف هجتت جيهانم لع تميقأ تامولعملا نم ةعومج
 سيلو « ءانفإ هيف جامدإ لكو . ءايلعلا رباكال دوهج تارمث وهو. اهيلع ءانبلاو

 ةحلصم الف ؛ هعون نكي اميم ىركف رثأ ىأ ءانفإ ءىش ىف ةيبلعلا ةحلصملا نم

 ةححصلا ةنسلاو نآرقلا لظىف تماق ىلأ ةيركفلا دوهجلا كلت تارمث ءانفإ ىف
 راتخيو , اهلإ عجري ء اهلوصأ ىلع ةمئاق تارّقلا كلت قبت نأ بحب هنإ لب « ةتبانلا
 عم ةمءالم اهرثكأو , نآرقلاب الاصتا اهاوقأو « ءاقبلل اهحلصأ لمعلا دنع
 . ٠ هيلإ عجري هعضوم ىف ردصملا ءاقب عم ٠ نامزالا

 ةفئاطل ال ؛ عيمجلل وه ىلع ثارت ةيمالسإلا بهاذملا نأ ملعي نأ بحي هنإو

 رومي ًادلاخ اثارت قييل هي ةبانعلاو هيلع ظافحتسالا بجاولا نمو ؛ فئاوطلا نم
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 ةينوناقلا اهعزانم فالتخا ىلع ةيبروالا ممالا نإو ؛ نيءلسملل ةيبلعلا دوهجلا
 ؛ امدال ةفاَقث امال ٠ عئارشلا ىف ةءدقلا بهاذا او قفامورلا نوتاقلا سردت

 ةيضاملا نورقلا ىف ترثأ ىتلا ةيلاعلا انتفاقث نم ءزج ءانفإ ىف ركفن فيكف

 . نورقلا كلت ف ريكسفتلا روص أبعم تلمحو

 ؛ ةياغ نوكي نأ ميسي ال هنأ قرف ضعب ىف ابضعب بهاذا جامدإ نإو اذه
 ؛' دحاو بهذم ىلع قافتالا ره جامدإلا ساسأ نأ ذإ ؛ لاني ال أ هتاذ ىف ره
 لبث نم وه لب نكم ريغ دحاو ىأد ىل اع اياك ةيهقفلا عورفلا ىف قافتالا نإو

  عوقولا ديعب كلذو : ىهذملا ر أنلا نم ءاهقفلا انصلخ نإ اننإف ١ ليحتسملا

 ةيعامجالا مهتاثيرو 0 ةيركسفلا مولع ل ام كاقثا نكي هنأ ررقن ' نرا أ نكي م

 8 مريكسفت هس وت ىلا

 وحب نكي فيك و هو « أمجو ىأرلا ىداب ودبي ضارتعا روتي انهو - م
 3 فتاوطلا هاه ابلمحت ىلا بهاذملا ءاقو 3 ةيفئاطلا

 هد وجو روصت ال 3 ةئاطلل ًامزاللم سيل بهذ ملا نإ 4 كلذ نع باوجلاو

 03 همل وعدو هقدتعل بهذم لوح ةعامج عمجت ةيفئاطلا نإف 0 اهد قوجاو ريغ م

 ةظفاح يبت ةيملع ةعومج رهف بهذملا امأ . اهنم تسيل هقنتعت ال ةعامج لك ربتعتو
 ةعاملا نع لصفام ىونعم سمأ هتعيبطب وهو . ىركف ثارت اهنآل ةتباث اهنايك
 ريمن: ىتلا ةعامجا كنت نوكت الأ كلذ ىنعف ةيفئاطاا وح ىلإ ان وعد اذاف . هقنتعت ىنلا
 ةمقب نع القئاسم | آدوجوم ابسسفن رسول و 00 ىئاط نآو ودع ضراألا نم عضوم ىف

 . تهتا امو تاحئنا امي نيملسملا
 ًاضعب راتحت وأ 3 ديري نم هل ًاهذم هر 52 ءاسشل نم هفلتعي فاي بهذملاو

 نوكي دق ةنيعم ةفئاط ىف هزايعتأ نأذف . هيبيو بهذملا ىمني كلذ نإو ,هئم
 . ةصاخ ةدئاف ت اذ ةحلاص ء أرآ نم بهذا ىفام كردي نأ نم اهريغ عنب أباجح

 , صوصنلا هريغ ةفلاخم ريغ نم صردرصالا ةمء "الم ٠ رفأ أ وأ ىوقأ ليلد تاذ وا
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 . اهكرتي نأ ملاعل غوسب ال ىتاا ةيعرشلا تاررقملل كرت الو . اهل لامهإ الو

 ةنسس نيثالث و< ذنم رصم نأ ررقن نأ ماقملا اذه ىف انيلع قا نم هنإو
 : تلا# دقو ةفلنلا ةيمالسإلا بهاذملا نم ةيصخشلا لاوحألا ىف تذخأ دق

 ةزاتجم . ةيمالسإلا قرالا بهاذم نم تذخأ لب . ةفينح ىلأ بهذ« ديقتلا نم

 .ىنئاطلا مزنملل ةنهلام ريغ : رجحلا لك

 هنوكو ةراشإ وأ أظفل ددعلاب نرتةملاو قاعملا قالطاا ماكحأ تذخأ دقف

 . قداصلا رفعج مامإلا بهذم نم ىأ . ةمامإلا بهذم نم  ةدحاو الإ عقب ال

 ذخأ ةيميت نبا نكلو . هئارآو ةيديت نبا ىواتف نم هتذخأ اهنأب تحرص اهنإ معن
 . هيواتق ىف كلذب حرصو . تبيلا ل ! بهذم نم كلذ

 ًاممج براقالا ثاريم نع ةقاتعاا ءالو ثاريم ريخأت  رصم تذخأو

 . ثراول ةيصولا ةزاجإ هقفلا اذه نم تذخأ يي. ًاضيأ ةيمامإلا هقف نم نيجوزلاو

 باتك ةيصولا نونا ىف ءزجلا اذه رداصم نه ةيريسفلا ةركذملا تربتعاو

 . مالسإلا عئارش

 . ةبججاولا ةيصولا هيلع تماق ىذلا لصألا ةيرهاظلا نه تذخأو

 هنع هللا ىضر ديز مامإلا ضرغ قة ةيفئاطا وحم ىلإ وعدن ذإ نإ -و

 هوخأ اذه ىف لاق دقو . نيدلا ىف ةموصخلا عنمو . نيبلسملا نيب حالصإلا نم

 « قافناا ثروتو . كلثلا ثدت اهنإف نيدلا ف ةموصخلاو مكايإ ١ : رئابلا دم

 ' نيدلا ىف .ةمر هلا نإ معن . ىدمحنا ىدملا فارع اهنم قبعي قح ةبك كلتو

 , ىركفلاو ىسفنلا بارطضالا نوكي بيرلا ناك ثيحو . هقئاقح ىف بيرلا ثد#ت

 ققانملا نآلل « قافنا نوكف ءىثب نمؤي ال نم برطضملا كلذ طسو ىف نوكيو
 همست ىف ىوسي ؛ نامطم ريغ بلقو رسم ريغ ركف وذ وهو ٠ ءىنثب نمؤي ال

 : مالسلا هيلع هللا دبع نب دمع لاق اذلو . بذدكلاو قدصلاو . لطابلاو قحلا

 . «بهذت امبمأ ىلإ ىردت ال نيملغ نيب ةرئاعلا ةاشلا لث* قفانملا لثم »



 وه كلذ , ماكحالا طابنتسا ىف فالتخالا ىه نيدلا ىف ةموصلا تسيلو
 لوصالا جابنم نع ملاع فرحتي ال مادام هيف رشاال ريخ وهو « ىهذملا فالتخالا

 ةباحصلا فالتخا نكي مل اذهلو . ةيركسفلا ةيويحلا بع ليلد وهو ةئباثلا ةدرقملا

 ريكفتو جاهنم فالتخا هنكلو , نيدلا ف ةموصخ ماكحالا طابنتسا ىف نيعباتلاو

 كلذ ةباحصلا نيب نوكي نأ مهنندل نوصلخلا نسحتسا دقلو « قا بلط ىف

 ؛ هنع هللا ىضر زيزعلا دبع نب رع لاق اذلو ؛ ىأرلاب طبنتسي ام لوح فالتخالا

 ناكل ًادحاو أيأر ناكولو « معنلا رمح هللا لوسر باعصأ فالتخاب ىرسي ام

 . «قيض ىف سأللا

 ثعبني فالتخالا ذإ  ىهذا فالتخالا ريغ نيدلا ىف ةموصخلا نأ معي نأ بجو

 انررق ىذلا قئاطلا بصعتلا نم ثعبنت ةموصخلاو , لقتسملا ىوقلا ركفلا نم

 تناك ايلكو « ةفلتخلا رظنلا تابجو فرعت هيف نوكي فالتخالاف : هوحم بوجو
 ةفينح وبأ لوقي ناك اذلو ء لكأ ةساردلا تناك ءاملعلا فنالتخخاب ةعساو ةفرعملا
 مامإلا ربتعا دقلو « ءاملعلا فالتخاب مهماعأ وه سانلا لعأ » : هنع هللا ىضر
 دقو « فالتخالا هوجوب سانلا لعأ ناك هنأل , هرصع لهأ هقفأ قداصلا رفعج

 متأو اذك نولوقي نويزاجحلا :٠ لوقي ناكف ةلأسم نيعبرأ نعهنلأس ةفينح وبأ لاق
 , باخيا امب ا ةفينح وبأ هب بجياف ء اذك ىرن نمو ؛ اذك نولوقت نييقار علا رشعم
 . لاق ام هيف لاقو

 ابف بوصت ال ىتلا ةييئاجلا ةرظنلا ىبف ةموصخلا امأ . فالتخالا وه اذه

 ةيوازو « اهيناوج نم بناج ىلإ فرحنت نكلو , اهتاذ ىف قئاقحلا بل ىلإ راظنالا
 , ركفلا قيض ىلإ ىدؤتو قارتفا ةموصخلا نإو. اهاوس ىف ريخلا رظنت الو ءاهف
 . نيحتم رظنب قئاقحلا ىلإ رظنلاو

 نوديرياوناك ءادعألان إف ,نيدلا ىف صاختلا هيفىرجناكىذلادبعلاىضمدقل و ٠٠
 ءانرشأ ايانيلإ ابنم نوذفني ىتلا ةرغثلا اوعسويل فالتخالا اذوم انسفنأ لغشن نأ انم
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 صوصرملا نايئبلاك مهمامأ نوكسذ نأ انيلع بحي مهنم دصقلا كلذ انلع دقو نمنو
 نأ ءايحالا ءابلع هركذي امم هنإو ؛ هناردجاومدص هيلإ اوبحجتا اذإ , اضعب اهضعب دشي

 اهريعت الف . اهسارف اهمامأ رمنف اهسارتفا شوحولا ىسنت قيرح اهيف عمتو اذإ ةياغلا
 نآلا نو , اهفعضت وأ ةنكتسملا داقحالا ليزت ةئجافملا ثراوكلا نآل « ًانافتلا

 هفئاوطبو « هقرفتب الإ هلهأ ىف مالسإلا ءادعال عمطم الو , لاني اضرغ انرص دق

 ىلاعت هللا عرش ةمدخل مدقتنو انسوفن ىف ام ليزن نأ انيلعف « ةينيدلا تاموصخلابو

 . ةبستح تاين و ةصلخم بولقب

 ةقيرعلا ةيمالسإلا ةفاقثلا انيلإ هتامح ام لك سزدن نأ بحب كلذلو - ١١
 , لبق نم اذه ىف امهملإ انرشأ دق نيرمأ ىلإ انه هبن نأ بحنو ؛ بهاذمو ءارآ' نم
 . ةراشإلاب نيفتكم ريغ امهب حرصن انهو « لع بتزي موا مدلول نا دأ

 بهذم وأ ديز مامإلا بهذه ةيبقفلا راثآلا نأ دقتعم دقتعي الأ  اهلوأ
 ًاريثكاقارتفا هقف نم هيلع تلمتشا ام ةلمج ىف قرتفت اصلا رفعج مما هيأ نإ

 نيب ةيبلعلا ةلصلا نأ لعي نأ ءىراقلا بسحو . نبابتلا مامت ةنيابتم عزانملا لعجي

 تيبلا لآ ةمأِب لاصتإ لع اوناك راصمالا ىف ترشتنا ىتلا بهاذملا باصأ ةممآلا

 هنباو « رفابلا نب دم ةملاب لاصتا ىلع ناك ةفينح وبأف « مبنع ىلاعت هللا ناوضر

 «تيبلا لآ نم هدعب نم هتلاسرلمح نمو ديز مامإلا لاصتاىلعو ؛ قداصلا رفعج

 لمح م , امولظم ًاديهش روصنملا سبح ىف تام ىذل] نسح نب هللا ديع مامإلا لثم

 , قداصلار فعجمامإلاب ةلص ىلع هنع هلا ىصركلام مامإلان اكو , دعب نم ةفينح وبأ
 ايلات وأ الصم وأ أاهكئأص الإ دمحنب رفغج تيأر ام » ؛ لوقي ناكو ءابجعم هب ناكو

 , ةمآلا كئلوأب لاصتالا نم نامزلا هنكمي مل ىفاشلا ناك اذإو « نآرقلل

 هنع هللا ىضر هدنع ناكو , مهذيمالت نم ةوفصلاب هنع هللا ىضر لصتا دقف

 ,ةمهآلا ءالؤه ىلإ ةيوبسناا قحلا ءارألا فرعتر نأ عيطتسي كردم نيم لقع

 « نيلاب ةيالو هل تناك هنأ ةنع هللا ىضر هخيرات ىف تبث دقو « مهيلع ديزت هيف امو



 هس "دس

 ءامعز ضعبب لاصتا ىلع هنأب كلذ نابأ مهنا هنأو . ءاضقلا لامعأ ضعب ابف ىلوت
 لاصتا ىلع ناك هنأب مهتا كلذكو . ديشرلا ىلع ضاقتتالا نوديري نيذلا نييولعلا
 كلذ ىف هنإو « ىسايسلا ماهجالا هسفن نع قن دق ناك اذإ هنإو . ةكم ىف نيبولعلاب

 لتاقم نع ذخأ هنأب حرص دق هنإو . قيل نكي مل ىلعلا لاصتالا نإف . قداصل
 دارأ نم » : كلذ ىفلاق دقو . ريسفتلاف امامإ هريتعاو « ىديزلا ىعيشلا ناملس نا
 ؛ قحسا نب دمت ىلع لايع وهف ريسلا دارأ نمو . ةفينح ىنأ ىلع لايع وبف هقفلا
 لتاقم لع لايع وبف ريسفتلا دارأ نمو . كلام ىلع لايع وهف ثيدحلا دارأ نمو

 . هلوصأو هقفلاو ريسفتلا ىف ماقم اذه ىديزلا ىعيشلا لتاقملو « ناملس نا
 باكو . تاءارقلا باتكو . رييكلا ريسفنلا بانك » ريسفتلا ف فلأ دقل
 باتك , هقفلا لوصأ ىف هلو . ن”رقلا ىف تاناويحلا باتكو . نآرقلا هءاشتم
 .« خوسملاو خيسانلا

 كشالب هنإف ام دق ناك لاصتالاو . هوجولا لك نم امئاق سيل نيابتلا ناك اذإو
 لئاسملا ضعب ىف فالخلا ناك اذإو . عورفلا ف مهئارآ ىلع عالطالا عفانلا لعلا م

 ماعلا ةميق نم ضغيو هتسارد بجت هجو نم ولحي ال فلاخنا ىأرلا ناذ . اريك
 , ريب هيف نوكي دق ةفرعملا باوبأ نم ًاباب هسفن لع قلغي هنآل ء هسردي الأ
 . رون لع لك ىفو : ملع هنآلل رصبم رون هيف لاح ىأ ىلع وهو ٠ هب لولوي

 دنع ظحالب لآ ةمنأ ءارآ نأ وه هيلإ هيبلثلا بحب ىذلا قنات مالا
 انناذ . ةنيعم ةفئاط ىلإ هاجتا اهنأ ىلع سردت الو , سردن بهاذم اهنأ اهتسارد
 مالسإلا ىف نوكي ال ىتح ٠ ىحمب نأ بجي ةيفئاطاا نأ ديبقلا اذه ىف انررق دق

 ةاجنلاب صتخما نوكي الو . ةاجنا| ةمحر ىف اعيمج نوملسملا نوكي ىتحو . ةقرف
 . قارتفا نم ىنعاملا ىف ناك ام كو : نيعبس نم ةدحاو

 دمأ لاط نأ دعب ٠ ىتالسإلا ثارتلا عيمجت ىلإ هجتن ةينلا هذهب انإو - ٠١

 ةيحان نم ىرفعجلا هقفلا لوصأ ىف لبق نم انبتتك دقو , بولقلا تسقتو ؛ قيرفتلا
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 دنع ثاريملا انبتكف ؛ بهذا كلذ هتف ىف عورفلا نم باوبأ ىفو « رداصملا

 هصخن نأ ةين ىلع انكو« ةساردلاب قداصلا |رفعج مامإلا صخن مل انكلو , ةيرفعجلا
 ةمع مدقن نأب لداعلا ردقلا ى> ىتح , ان رخأت انكلو « هنع هللا ىضر ةباتكلاب

 اهدج ىلعو ٠ ناوضرلا اهيلع ةرهاطلا ةرتعلا نم مهاكو , ةساردلا ىف هيلع ديهشلا

 . مالسلاو ةالصلا نييبنلا ماخ

 انل تقبس نذلا ةمألا ةسارد ىف هانكس ام انتسارد ىف كلسنس انإو وم

 ىلا ةيملعلا ميانيلاو , هتايح ةسارد ىلإ هجلتسو « مهتسارد هقيفوتو هللا ةنوعمب

 هرثكأ تييلال آ لع ناك نإو « مهمزالا نيذلا ءايلعلاو« هيف أشن ىذلا دلبلاو« اهنم قتسا

 . هترب و « هتاب ىف قلت ام ىلع هءلع رصتقي مل هلع هللاىضر ًاديزمامإلا نأ ديب « مهتويب ىف

 ةرصبلا ىلإ لحر دقلو ءلعلابابسأ لكنم ذسخالا ىلإ هتري زواجت لب ٠ علا تيب

 مظلا عفر ىف هداهج ناك ايفو « ةفوكلا ىف ءاملعلاب قتلاو ٠ ليبسلا اذه ىف

 . قحلا ةماقإو

 . ةبيطلا راغلا كلت تحجتن] ىثلا هتأشن ةيل# ىلإ ىلاعت هللا انقفوي نأ وجرل انإو

 كلت هنم تناك ىذلا سرغلا هراشعاب هتأشن نيين نأ هللا ةنوعمب انعطتسا نإ انإو

 هنآل , ه مصع هسارد ىلإ هجتنس اننإذ , رامثآلا ةريشكلا لالظلا ةفراولا ةحودلا

 ىذلا وجلا وه رصعلا نإذ « ةبيطلا ضرألاف ةرذبلا يه ىلوآلا ةأشنلا تناك اذإ

 « ضرألا ىلإ جانت ةحلاص ةرذب لكنإف « ومنيؤ ايحبو ؛ عرزلاو سرعلا هيف شيعي
 كلذلو « ةبيطلا ضرآلا عم اهبمسو اهيذغي ىذلا حلاصلا وجلا ىلإ ابعم جاتحر

 دلبلا هنأ ركذ ىحورلاو ىمسجلا ءاذغلا حلاص تبني ىذلا ناكملا هللا فصو ام دنع

 ج رخال ثبخىذلاو. هير نذإب هتابن ج رخبيطلا دلبلا وم :ىلاعت لاق دقف ءضرألا ال

 تناث كلذ نإو . اهدحو ضرالا سيلو . وجلاو ضرألا وم دلبلاو , ًادكن الإ

 وهو ٠ حضوأ قاعملا ىف ىآرقلا صنلاو ءءاوس ىلع ةداملاو قاعملا ىف
 . ال قبس دق

 ١ ديز مامإلا ؟ (
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 اننإف ءهرصع ميضرت ىلإ هتءانعب انقفوو « هناوعمب هللا اندمأ اذإ انإو #١

 كلذ , فلتخت عزانملاو . برطضت رداصملا دجن انهو . هءلع ىلإ كلذ دعب نم هجنت

 مهتعزوت دق لييلجلا مامإلا كلذ ىلإ نوبستيو « ةيديزلا مسا نولمي نيذلا نأ
 , مامإلا كلذ هئارآب لثم هنأ ىعدي مباكو دحاو ناكم ىف اوعمتجي لو ء ضرألا
 عمجو . رودبلا علطم بحاص لاق دقو . هدنع قدصلا نأو ءاهيكحيو ابلقني هنأو
 « ةئيدملا ىدارب ىف زاجحلاب و . ةتتيثم نكامأ ىف قارعلاب ةيديزلا» : روحبلا
 نوطب ضعبو . دوجنلاو ىلاوعلا ىف نملا ىف مث نم مهنمو , ةرطفاا لصأ ىلع مثو
 . ©0, دوسالا رونلا ميدأ ىف ءاضيباا ةرعشلاك هلا ةيديز نإو « ةماجت

 ,.مرثكأ الو. مهلك ةيديزلا مث اوسيل نيلا ةيديز نأ هيبشتلا اذهب دصقي هلعلو
 ,دوسأ روث مدأ ىفع ءاضيبلا ةرعشلا ةردنكر ييكلا ةيديزلا ددع ىف نوردان مث لب

 . ةيديرلاب هاذملا ىف حضاولا وأن يبا ريدلا بهذملا وه مييهذم نأ ًاضيأ دصقبهلعل ر

 لك ناكو « اهجيانمو ابعزانم ىف ةفلتخم تاعامجةيديزلا م سا لمح دق ةلخاف هنإو

 ربلا لمحت 5٠ اهبصاوخو ضرألا هذ-ه نول نم مدلل لوخأ ابف لح ضرأ

 . هتءيبطو هنول عم اهب رمي ىلا ضرالا نول هارجم ىف هرورم ىف

 , ديز نع القن قدصأ دالبلا ىأ ىرحتت نأ اناضاقتي اذه نإو- 4

 , ريسعل هنإو كلذ ىلإ ىدتبن نأ وجرت اننإو « ىسايسلاو ىلعلا هريكسشتل ًاريوصتو
 , ةفلت#لا لاوفألا هب زيمت ًاحضاو ًاروثأم دجنال اننأ كلذ , ريسيلا لبسلاب سيلو
 اهعم عيطتسن ةقداص ةروب مامإلا ارآ ىمي ىذلا . قداصأا سايقملا هلعجنف
 ميلس سيل اهفلاخي امو « هنم بيرق اببراقي امو ؛ قدص ابقفاوي ام نأب محن نأ
 نوكي هنإف . ةبسنلا مص مامإلا ىلإ بوسنملا عومجلا ربتعا اذإ الإ مهللا ؛ لقنلا

 ةيرصملا بتكلا رادب روصم طوطخع 7+ ص ١ ج روحبلا عمو رودبلا علطم )١(
 . ؛ممإب مقرب ىربكلا
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 « ديز مامإلا ىلإ ةيوسنملا ةيهقفلا ءارآلا هب نزوت ىذلا قداملا سايقملا نذإ اندنع:

 . اعرف دعي امو. الصأ دعي ام اهنم ءاوس-

 مامإلا ىلإ باتكلا كلذ ةيسن ىف سانلا ملكت دق نكلو
 هجتنس اننإو « ديز

 ىورملا نيب كلذ ليبس ىف نزاونسو ء اهتح ىدمو ةبسنلا صخل ىلإ ىلاعت هللا نوعي

 ىوري ام ةرثك اندجو نإف , ةنسلا حامض ىف ىورملاو ؛ههجو هللا مرك ىلع نع هيف

 ىف كوكشم ةبسنلا نأ ررقت انتإف « عومجما ىف ىوري ام ةرثك فلاخي حاحصلا ىف

 ةرثكلا نكن مل نإو « ةبسن قدصأوهلعل « رخآ بناج نم هقفلا انفكرعنو , اهرمأ

مجملا لعجتو « نيضار هيلإ عومجملا ةبسن لبقت اناف , ةفلاخم
 لاوقألا ةفرعل انازيم عو

«لوبقلاب ءالعلا هاقلتام اكاد لبقن انال كلذ ءاه ريغ نم ةبسناا ةقداصلا
 تحجر امو

دلا كلذ نآلل ءررقملا ملا ضقني ليلد دجوي ملام هتبسن
 درج ا كشلاو « عبتي ليل

 ريغ نم مآل لايجالا قات نإذ « لوبقلاب سانلاءاقلت ام در ىف نكي ال ليلدلا نع

 «قدصلاب دهشي رهال“ وه ءاهقفلا ل وقياو أ ,تابثإلل ةجح هتاذؤ وه عفادضارتعا

 نمءاهقفلا هررقيام لثم كلذ لثمو ؛ قدصلا نم ةعنام ةجع الإ رهاظلا كلذ عقدي الف

 دجو اذإ الإ رهاظلا اذهب ةتبالا ةيكلملا لورت الف « آرهاظ كلا ليلد ديلا نأ

 ْ ٠ اهضقني ليلد

 بجاولا نم نوكي عومجلا باتكى لقنلا ةحصب ملستلا دعب اننإو - م

 هيف عومجملا نأ كلذ « هطابتتسا اهيلع ىببي ناك ىذلا نيزاوملا فرعتت نأ انيلع

 فقيو « تببلا لآ نعو هيبأ نع تاياور هيفو ٠ منَ ىناا نع اهيوري تاياور

 هنأ عم « هاوس ةباحصلا نع ىوري الف ديزي الو « هنع هللا ىضر ىلع دنع ةياورلا ىف

 ٠ بوري ال انايحأو . نيعيشتملا نم نوريثك لعف ا ةياحصلا رايك ىف نعطي م

 ل مررت ىف انأد اكو . جاوزلا ف ةءافكلا تاب ىف انيأر 5 « هيأر لوقي لب

 . ةعاضرلا ىف نيتصملاو ةصملا جرو , لحفلا

 له . هدنع ةقداصلا ةياورلا سايقم اف . ىأر هلو ةباور هل تناك اذإو



 ءالسسا ## سس

 كمي : هدنع ىأرلاب دابتجالا سايقم امو ؟ مزيغ نود تهبلا ل1 نع ىوريام

 -حالصتسالاو لقعلا دري مأ  لاصملا ىلع دمتعيأو , نآرقلا تامومعو « سايقلا لع

 هررق ام ىلع ءانب سن ال ثيح . هاوس ىلغ دمتعم ريغ ء هدحو لقعلا ىلإ هجتيو

 .. اذ ًادبقو ًارتاذ ًانسح ءايشألل نأو ؛ حبقيو نسحب لقعلا نأ نم ةلزتعملا ءامقف

 . صال اب عراشلا نع صن رب ا تح ىو سمأب ا ل ءانب لقعلا نأ ه

 ؟ ةحابإلا وأ ةهاركلا وأ ميرحتلا وأ بلطلاب ىبتا وأ

 ةحيحصلا ريغ نم ةحيحصلا ةياورلا اهب سيقب ناك ىلا نيزاوملا ةفرعم نإو

 هقفلا لوصأ هب مودقي ام ىه مىقتسملا ريغ وأ مقتسملا ىأرلاب داهبتجالا قطو

 .نآك نإو , هذويو كلذ نيبام هيف سيل عرومجنا نأ كشالو 2 ىشرلا

 .سيلو . لوصأ ىلإ ءامبإ وه : تارابعب سيلو تاراشإ وهف كلذ نم ء,يشهف

 . لوصأل انابيب

 .كلتو ٠ ىرخأ تاهج نم لوصالا ساقلا نم دب ال ناك كلذلو - +

 .كلذ ىلع اوماق نيذلا فالخألا اهتود ىتلا ىديزلا هقفلا لوصأ نم سمتلت تاهجلا

 : ثالث حاون نم تايوعص انضرتعت انهو , هدعب نم هقفلا

 .سانو . قارعلا ف سان هعبت دف ؛ بعشت دق ىديدلا بهذملا هنأ  اهالو]

 . كلذ ىلإ انرشأ دقو , نعلا ىف نوريثكو , ناسارخ ىف سانو , ةيب رعلا ةريزجلا ىف

 . ىتح « هقفلا ىو ةسايسلا ىف هتغبصب بهذا غبص دق ىلفإ لك نإو « لبق نم
 , هلوصأ تماقتسا دق . ًادحاو ًابهذم تسيلو بعاذم ةيديزلا نأ نظي راس
 , ةسايسلا ىف تفلتخا دق ةيديزلا تناك اذإو ء« لوصالا هذه لبع هعوره تعرفتو

 . افالتخا رثكأ هقفلأ ىف ىهف

 ناك دقو « قلغي مل حوتفم ىديزلا بهذملا ىف داهتجالا باب نأ  ةيناثلا

 ديز مامإلا دعب نم اوءاج نيذلا لهف ٠ عورفلا ىف ره لوصألا ىف ًاحوتفم

 .نيدبجج نونوكي كلذبو « اهيلع اوديزي ملو اهمزتلا ىتلا ةيبقفلا لوصآلا !ومزنل



 - م

 . دابتجالا ىضتقي قلطملا دابتجالا نإف ؛ نيقلطم نيدبتجم اوسيلو , بهاذا يفب

 : ام عورفلا ىو لوصألا ىف

 ةبمألا ءارآ ىلع لمتشت ةيديزلا ىلإ بسني ىذلا بهذملا بتكنأ  ةتلاتلا
 ديز ركشي ملاك « ركنيال أماقم ةعبرألا ةمالا هقفل نأو « ةيعيشو ةينس نيب ام

 . امبنع هللا ىضر رمعو ركب ىلأ نيخيشلا ةمامإ رهاطا
 قيرطلا سيل  هنع هللا ىضر ديز مامإلا لوصأ فرعت ناك اذه لجأ نم

 انإو « ابليلذ7 لبسلا نم سيل تابقع ةدع ليلذت نم دب ال لب « الهس ًادبعم هيف
 « قيفوتلاو نوعلا ىلاعت هللا نم نيدمتسم ةياغلا هذه قيقحتل ىعسنس ىلاعت هللا ءاش نإ

 . ايش انعطتساام امهالرلو

 ديالو هتاح سرد نأ مامإلا هقف ىف ضوخن نأ لبق دال انإو اذه - م

 . ىلاعت هنوعب كلذب ءىدتننو هبف تبن ىذلا تييلاو . اهاقلت لا ةفاقنلا سردن نأ



 ىلع نب ديز
 عموم )

 : هدلوم

 مدخل . بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا نب نيدباعلا نيز ىلع نب ديز وه -
 ىضفأو 5 معلا ةئيده بابو مالسإلا سرأف بلاط ىنأ نب ىلع هيبأ لبق نم للعألا

 دمع همأ لبق نم هدجو « ةاخاؤملا دنع هوخأو « قلي هللال وسر مع نباو « ةباحصلا

 ىذلا عسفرلا بسنلا وذ اذمب وهف « نييبنلا ماخو هللا لوسرو « هللا دبع نبا

 تلي أدم نكل و « بسنلاب سانلا رخافت اذإ فرش هيراقي الو « بسن هينادي ال
 .قوتأتو لامعألاب سانا ىنيتأي ال ٠ مشاه ىباي : محل لاقف : مشاه ىنب بطاخ

 « حلاصلا لمعلا رهاطلا بسنلا كلذ ىلإ ةيوبللا ةرتعلا تم كلذلو ءباسنألاب
 . مهيديأ نيب ىعسي حلاصلا لمعلاب مثرون ناكف

 ءاسلعلا رك ذي ملوء 22لوسرلا ةرجم نم م... ةنس ىف هنع هللا ىضر ديز دلو دقو

 ,قحلا نع عافدلل ناديملا ىف ًاديهش لتق هنأ ىلع تاياورلا لج نكلو , هدلوم خيرات

 ةيناثلا نواجنت ال تناك هلتقم موي هلس نأ ىلع نوخروؤملا عمجأو ١3 ةنس

 .بح نكلو « ةايحلا ىلع لبقم باش وهو هداهشتسا نوكي كلذبو « نيعبرألاو
 .« هنع هللا ىضر هلتقم ىف مالكلا دنع نيبنس اك . لظلا للع ةروثلا ىلإ هعفد قحلا
 « ركفتو لمأت لهأ دونلاو « ىققثلا راتخلا هيبأ ىلإ اهادهأ ةيدنس ةمأ تناك همإو

 , نيسحلا نب ىلع هب رشب ؛به ةئس دلو امل هنأ ىور » : عومجملا ةمدقم ىف ءاج 6

 ,مهسفن أ نينهزملا نم ىرّتشا هللا نإ رطس لوأ جرح هيف رظأو , هحتف ىف فحصملا ذخأف
 « اتاومأ هللا لييس ىف اولتق نيذلا نيس# الو » جرن ةيناثلا حتفو هقيطأف « مهلاومأو

 اذه نع تيزع لاقو « هقبطأف « نيدهاجلا هللا لضفو » جرف ستف مث هقبطأف « ءايحأ لب

 "اذه ىلع نوكي نكلل و 76 ةئس دلو هنأ ىلع لدي اذهو « ءادبثلا نمل هنإو ٠ دولوملا
 .. اثركذام ان'ربخأ اذلو ؛ نوخرؤملا هيلع عمجأ ام فالخ اذهو ء ةئسواب هتافو دنع. رمج



 لسا #اب# لن

 « بلاط ىنأ نب ىلع ءاكذو « لينو معو عسيفر سن .ديز ىف قتلا كلذيو : ةداهزو

 . ىدنملا لمأتلا عم

 : هوبأ

 فيرعتلا عميطتسن انإف « همأب لماكلا فيرعتلا عيطتسن ال انك اذإو - 9
 نبالا وهو « امهنع هللا ىضر نيسحلا نب نيدباعلا نيز ىلع وه هوبأو , هيبأل برقملا
 ةكرعملا ف هل خأ لتق دقف « هنع هللا ىضر نيسحلا دالوأ نم قب ىذلا . ركذلا
 . ءارهزلا ةمطاف ةرهاطلا نب نيسحلا مامإلا ىلع هلامعو ديزي اهنش ىتلا ةرجافلا

 نيرشعلاو ةنلاثلا ىف ناك دقو . اضي رم ناك هنآل , اذه "ىلع ةكرعملا رضحي مو
 فويسلا هذه نم هاقبأ ىلاعتو هناحبس هللا لعلو , كلذ ىلع ديزي وأ هرمع نم
 ديزي لامع مث دقلو « اذه ىلع بقع ىف هدعب نم ةبلصلا نيسحلا ةيرذ قبنل ةمئآلا

 تناك ىتلا ةلئقملا هذه دعب بهذ دقف ء هنع مه.ديأ فك هللا نكلو , هولتقي نأ

 دقل و « هللا هاجن نكلو « هلتق ىلع ةرجفلا ضعب هضرخل . ديزي ىلإ تيبلا لهأ ىف
 ىلاعت هلا هعنف , اضيأ هلتقب ديزي ىلع ةرجفلا ضعب راشأ » : ءادفلا ىنأ مرات ىف ءاج

 مهلعب مث , هعم الإ لكأي الو , هعم هسلجيو همركي كلذ دعب ديزي ناك مث . هئم

 . اظعم امرت ةنبدملاب ىلع ناكو « ةنيدا ىلإ

 ىرشخيزلا ركذ دقو ؛ ىرسك دالوأ نم « سرفلا ايابسنم تناك اذه *لع مأو

 نب رمع نمز ىف نيب“ تانب ثالث هل ناك رجدزي نإ ١ : راربألا عبر هباتكىف
 ىرخآلاو , ًاملاس اهدلوأف ريع نب هللا دبعل نهادحإ تناكف , باخلا
 اهدلوأف ىلع نب نيسحلل ىرخالاو « مساقلا اهدلوأف , قيدصلا ركب ىنأ نب دمحم
 : . « نيدباعلا نيز الع

 . ىقتلاو لعلا ف لضفلا ىوذ ءالجألا ءابلعلا نم اوناك ةثالثلا نإو

 ٠ لتق نأ دعب شاع هنآل « ءاكيلا ديدش نرحلا مئاد نيسحلا نب ىلع ناكدقو

 هبوقعي نإ + : هنع هللا ئطر لاف , كلذ ىف هل ليق دقو , هلآو هموق نم ةبحالا



 سثع ةعضب تيأر ق]و.تام هنأ لعب موءفسوي ىلع هانيع تضيبأ ىح ىيمالسلا هيلع

 6 « ؟ىلق نمبهذي مهتزح نورتفأ ءدحاو موي ةأادغ ىف نو«ذب ىتيب ل اهأ نم

 ةثالث اهلع بترت هترسأ لتقم بقع هسفن تباصأ ىلا تارسحلا نإو - م.
 . ريفو ريخ هيف ناك ابنم دحاو لك“ رومأ

 ىلع بترثام ىأر هنآل . ةسايسلاب لاغتشالا ىلإ هسفن عزت ملهنأ  اهلوأ

 « دبي قحنعىضر يراك امو . هملظىف املاظ رقي مل كلذ عم هنأ ديب , هترسأ ىف كلذ
 ماكحلا م ةقثلا دخت ناكو نيدلا سردو « ريخلا ءادسإب هسفن لذش هنكلو

 ركملا نع ىبلاو فورعملاب مماللل كراتلا » : هع هللا يضر لاق كلذلو , نيملاظلا
 : هل لبق دقو . ةاقت مهم ىنأي نأ الإ « هرهظ ءارو ىلاعت هللا باتك ذيانلاك

 , ىغطي نأ وأ هيلع ليطتسي نأ ًادينع ًارابج فاخم : لاق « ةاقثلا امو »

 ءاذغ كلذ ىف دجو هلآل صحفلاو ةساردلاو معلا ىلإ فرصنا هنأ  اهناتو

 كلذلو . رمتسملا بصاولا ملألاو . مثادلا مهلا نع اهل ًافرصو « هسفن ناولسو هبلق
 معلا بلطي ناك دقو مهنع ذخأو « نيحلاصاا بلطو ٠ هيلإ هجتاو ء ثيدحلا بلط

 مع هدنع ماد ام عميفر ريغ ناك مأ سانلا نيعأ ىف ًاعيفر ناكأ ءاوس صخش لك نم

 ةقلح ىف سل# ىح سانلا ىطخت دجسملا لخد اذإ ناك هنأ ىور دقو « هب عفتني

 ديس تنأ , كل هللا رفغ » : أتاعىشرقلامعطم نب ريبج نب عفان لاقف « لسأ نب ديز
 لاقف ؛ دوسالاديعلا اذه عم سل#ت ح«شيرقو معلا لهأو هللا قلخ ىطخن: أت سانلا

 . « ناك ثيح بلطي معلا نإو « عفتني ثيح لجرلا سل امن ء نيسحلا نب ىلع هل
 ىلوم ناك ىذلا ىعباتلا ريبج نب ديعس ءاقتلالل ىعسي ناك هنأ ىور دقو

 . اهب هللا انعفني ءايشأ نع هلأسأ نأ ديرأ : لاق ؟ هب عنصت ام هل ليقف « ىلاوملا نم

 .. ءالؤه هب ائيمريام اندنع سيل هنإ . ةصقنم الو

 ضافف « ةمحرلا تعبت مالالاو نازحالا ةرخص طسو نم هنأ : ثلاتلا ىمألا

 : ًائيد دحأ ىلع نأ لع اف , ءاخسلاو دوجلا ريثك. سانلاب امحر ناكف ٠ اهب هبلق

 . ةيفلسلا عبط ٠١ ص هج ريثك نبال هياهتلاو ةيادبلا )١(



 د مهد

 ةثراح نب ديز نب ةماسأ نب دم ىلع لخدو « هنيد هنع ىدأ الإ ةدوم هب هلو

 ةسمخ لاق ؟ وه مو لاق . نيد "ىلع لاقف , كيكبي ام لاقف « كبي هدجوف . هدوعي

 , ؟ لع ىه نيدباعلا نيز لاقف « رائيد فلأ رثع

 نيأ نم نوردي ال نوشيعي ةنيدملاب سان ناك ١» : قاحسإ نب دم لاق دقو
 ىذلا وه هنأ اوفرعف ٠ كل. اودقف نيسحلا نب ىلع تام املف : مبطعي نمو نوشيعي

 لمح رثأ هفاتكأو هرهظ ىف اودجو تاماملو « هب مهتتأي امب ليللاب مهيتأي ناك

 . ,نيك اسملاو لمارألا تويب ىلإ بارجلا

 ءطت ل يللا ةقدص » : هنع هلا ىضر لوقي ناكو . اليل اهلكهتاقدص تناكدقلو

 . ,ةمايقلا موب ةملظ دبعلا نع فشكتو « ربقلاو بلقلا رينتو ء برلا بضغ

 كلذ عم تناك لب «ىطعي ءاطع نيلصتم اب و سانلاب نيدباعلانيز ةمحر نكست لو

 همعنيا هنملات , هيلإ ءاسأو هيلظن معو ,ديعبلانعوس رقلا نع وفعي . ًاوفعوةحامج

 : هل لاقو . همع نبأ لزنم ىلإ بهذ ليللا ناك ايلف ء تك اس وهو نسح نب نسح
 مالسلاو . كل هللا رفغي بذاك تنكنإو . ىل هللا رفغي ًاقداص تنكنإ معلا نباي

 . هحلاصف همع نبأ هب قحلف . عجر م . كيلع

 قيربإلا لمحت تناك ةيراج نأ نمو ؛ هتحامسو هتمحر نع بيجاعألا ىورتو
 , أمال اهيلإ هسأر عفرف « هجشو ههجو ىلع عقوف . أضوتيل ءاملا هنم بكستو

 تمظك دق : لاقف « ظبغلا نيمظاكلاو » : لوقي ىلاعت هللا نإ : هل ةيراجلا تلاقف
 بع هللاو ؛ تلاقف , كنع هلا افع : لاف ؛ سانلا نع نيفاعلاو : تلاقف « ٍظبغ

 . « ىلاعت هللا هجول ةرح تنأ : لاق ؛ نينسحملا

 : نيدشارلا ةمألا نومذي نيذلا رباسي ال هنع هللا" ىضر ناك دقو - ؟و'
 ريتعي ناكو « ًاريخ الإ نايثعو رمعو ركب ىلأ ىف لاق هنأ هنع هللا ىضر هنع لعب لو

  أراع اهريتعي لب « ةغئاس ريغ ةمثآلا كنا وأ نومذي نيذلا "لع لآل نيعيشتملا ةب

 حرب اف « مالسإلا بج انوبحأ سانلا اهيأ » : ةعيشلا ضعبل لاق هنأ هنع ىور اذلو
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 مقلا مالكسلا اذه ىف وهف « سانلا ىلإ انومتضغب ىتحو ًاراءانيلع راص ىتح كبح
 : هيادآو مالسإلا ةرئاد ىف مهتبحم نوكت نأ ىلإ ةبحلا ىف نولاغي نيذلا وعدب

 ىسع نم نيبراوحلا ةلرنم هنم اوناكو « هئَي ىنلا مهبرق نيذلا نيلداعلا اومذي الف

 . مالسلا هيلع ميرم نبا

 اولاق رمد دك أ اوركذف « قارعلا لهأ نم مرق هيلإ سلج هنأ ىوريو
 نيرجابملا نم نم تأ أ انوربخأ : هنع هلا ىضر مهل لاقف ؛ نامثع ىف اومدتبا مث . امهنم

 ًاناوضرو هقا نم الضف نوغتبي مهلاومأو مهرايد نم اوجرخأ نيذلا نيلوآلا
 رادلا اوءوب”» : نيذلا . نم متتأهأ لاق . ال : اولاق ؟ هلوسرو هللا نورصنيو

 امأ مهل لاقف . ال : اولاق . « مهيلإ رجاه نم نوبحي مهلبق نم ناعإلاو

 ءالؤه نمالو ءالؤه نم تسل كدأ مكدقتأ لع متدبشو كسفنأ ىلع متررفأ
 نم اوءاج نيذلاو » : مهيف هللا لاق نيذلا ة:لانلا ةقرفلا نم رتسل مكنأ دبشأ انأو

 انبواق ىف لعجت الو نامإلاب انوقبس نيذلا انتاوخإلو انل رفغا انبر نولوقي ممدعب
 ملأ « رود برق الو , كيف هللا كراب ال ىع اوموقف « ةيآلا «اونمآ نيذال الغ

 مالسإلاب نول نهعسم
600 , هلهأ نم مسل و 0
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 هلحني نأ ىلإ هعفدت لو ؛ ةالاغم ابيف ههجو هللا مرك لع هدجل هتبع نكست لو
 . ءدنع نيدلا نم تبثي ملام لاوحألا نم

 ىلع كلذ ىف لف « عجررس ًايلع نأ هدهع ىف ةعيشلا ضعب ىعدا دقلو
 هللاو ثعبي » : هلع هللا ىضر لاقف ؟ * اع ثعبي ىتم » : لئاق هل لاق « نيدباعلا نيز

 . « هسفن همهتو ةمايقلا موب

 « ىأرلاو ريكفتلا ىف لادتعالا اذمو ةعركلا ةحمسلا لالخلا هذه +

 مح ىلإ ةبوسنم ةياورلا هله تيور دقو « ٠١ ص وج ةياهنلاو ةياد ا" /79)

 . بآلا حم ةرم ؛لوقلا اهعم رركسشف ترركت ةعقاولا لعل و « نيدياعلانيز ىلع نب رقابلا
 . ن.الا عمم ث سه وف



 .سانلا هلجأو نيدباعلا نيز لع رهتشأ ل هللأ قوس فرعن ال ىتلا ىوقتلا هذمو

 . قيرطلا هل سانلا مسفأ محدرم ىف راس اذإ ناك هنإ ىتح ؛ هوبحأو

 « ةفالخلا ىلوتي نأ لبق جح كلملا دبع نب ماشه نأ قرط ةدع نم ىوريو

 هيلع سل رينم هل بصن ىتح نكمتي مل رجحلا سي نأ دارأ الف « تيبلاب فاطف
 نم اند ايلف . نيسحلا نب ىلع لبفأ ذإ كلذكوه امنيو « هلوح ماشلا لهأو ء لسو

 : ةلسح ةزب ىف وهو « أمارتحاو ةبيهو هل الالجإ سانلا هنع ىحنت لتسيل رجحلا

 قدزرفلا ناكو « هل ًاصاقتتسا ؟ اذه نم ماشه لاقف ٠ حيلم لكسشو

 .لحفلا رعاشلا دشنأف ؟ وه نم ماشه لاقف , هفرعأ انأ لاقف ؟ ًارضاح رعاشلا

 ؛ ةديصقلا كلت

 هتأطو ءاحطبلا ىرعت ىذلا اذه

 مهلك هللا دابع ريخ نبا اذه

 اهلئاق لاق شيرق هتأر اذإ

 ترصق ىتلا رعلا ةورذ ىلإ ىهني
 هتحار .#رافرع مكس داكي

 هتبابم نم ىضغيو ءايح ىضغي
 قبع اهحير نرارزيخ هفكب
 هتعبن هللا لوسر نم ةقتشم

 هترغ رون نم ىدهلا رون باجني
 اوحدف اذإ ماوفأ لاقثأ لامج

 هلهاج تنك نإ ةمطاف نءا اذه

 هل ءايبنآلا لضف ناد هدلج "نم

 تعشقناف ناسحإلاب ةيربلا مع

 ابعت مع ثايغ هيدي انك

 مرحلاو لسحلاو هفرعي تيبلاو

 علا رهأطلا قالا ىتلا اذه

 مركصلا ىبتني اذه مراكم ىلإ

 مجعلاو مالسإلا برع ابلين نع
 لس ءاج ام اذإ مطحلا نكر

 مسلي نيح الإ ملكي اف

 مث هنين رع ىف عودأ فك نع

 مشلاو مخلاو اهرصانع تباط
 مغلا امتارشإنم باجني سمشل اك

 معن هدنع وات لئامشلا ولح

 اومت دق هللا ءايبنأ هدحب

 ممآلا ال تناد هتمأ لضفو

 مطققلاو قالمإلاو ةياوذلا ابنع
 مدعلا امهورعي الو نافكصوتسي
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 هردارب ىنخت ال ةقيلخلا لبس

 هتبيقن نوميم « دعولا فلخي ال

 مهضغلو نيد مهبح رشعم نم

 مهب ىولبلاو ءوسلا عفدتس

 مثركذ هللا ركذ دعب مدقعم

 مهنمأ اوناك قنلا لهأ دع نإ

 مهتياغ دعل داوج عسيطتسي ال

 تمزأ ةمزأ ام اذإ ثريغلا مم

 مهتحاس مذلا لحي نأ مهل ىلأي ظ
 مهفك أ نم ًاطسب مدعلا صقني ال

 مهباقد ىف تبييل قئالخلا ىأ

 هرئاضب اذه 1مم كلوق سيلف

 اذ ةيلوأ فرعي هللا فرعي نم

 مركلاو محلا نراتثإ هنيزب
 مزنعي نيحح بيرأ ءانفلا بحر

 مدتعمو ىجنم مهرقو رفكسحص

 معللاو ناسحإلا هب دازيسيو

 ملكلا هب موتو مح لك ىف
 مليق ضرآلا لهأ ريخنم ليقوأ

 ٠ اومرك نإو موق مهينادي الو

 مدت سأبلاو ىرشلادسأ دسالاو

 مضه ىدنلاب ديأو ؛ مارك ميخ

 اومدع نإو اورْثأ نإ كلذ نايس

 معن هلوأ انه ةيلوآل

 مجعلاو تركنأ نم فرعت برعلا

 ممألا هلان اذه تبي نم نيدلاف

 قدزرفلا ىلإ ةيوسنم ةديصقلا هذه بدالاو ريسلاو خيراتلا بتك تور دقلو

 بنك رثكأو « قدزرفلا ىلإ اهتبسن ىف نوخرؤملاو ةاورلا ككشتي مو . رعاشلا
 انلقن م ةلماك اهتياور دعب ىقابفصالا نكلو . اهوح كش ةجاحجي رثت ل بدلا

 هجابنم ناك قدزرفلا نآل . هجابنم لع الو قدزرفلا سفن نم تسيل اهنأ ركذ
 ريخت هنال « هلايخو , هظافلأو هيولسأ ىف رعوتسسي ناك ذإ : كلذ ريغ رعشلا ىف

 مجرو ؛ اهريغو ىثعألاو سيقلا ”ىرماك نييلهاجلا ةيداللا ءارعش جاهنم

 . هرك ذي ملو تيبلا لآ ءارعش ضعب ىلإ اهتبسن قاهفصالا
 تاياورلا ةسارد ىف ماسلا جاهملا عم قفل وأ : ًاهئاس كشلا كلذ ىرنال انإو

 : ةيتآلا بابسألل



 ةلواحم مدعو « قدزرفلا ىلإ اهتبسن ىلع ابلك تاياورلا رفاضت  املوأ
 . اهتاور بيذكتب ةياورلا ىف نعطلا قابفصألا

 مصيالو.تبيلال | ءارعشنيب نم هيلإب سن7ىذلا رعاشلا ل يل دلاب نيعي هنأ  اههناث

 .ةجح ريخب اهبسنو وأ ءبسنأا ةلوهجم اهكرتيو « اهلئاقو اهبل ةديصق بسن ىغلي نأ
 ىذلا ماقملا بسح لع ًانايحأ قري دق رعوتسي ىذلا رعاشلا نأ  اهثلاث

 هتديبطك رعوتسي هنإ ابف امو ايماك آب ةيدابلا فصي رعاشلا ناك اذإذ , هيف لوي

 هيف ملكتي ىذلا عوضوملا ناك اذإو ظ هفصول ىدصتي ىذلا عوضوملا ةعيبطو

 ريختي اديب ًارعاش ناك امالإو « نيليس بيرالب هنإف مشو قالخال ًافصو
 . لاقم نم ماقم لكب ساني ام

 « لزاونلا هب تلزن ام دنع هتايح رخآ ىف هرعش قر لهاجلا سيقلا أسما نإو
 .كلذكو « هب لزب امو هضرمل هفصو كل لقنن ىتح ؛ بدأألل ةياورلا مام انسلو

 مش عم قفنآ ةقر امهرعش قر عي ىنلا احدم ام دنع ريهز نب بعكو ىثعألا

 ىعدتست « ةييرغب ةديصقلا هذه ىف قدزرلا ةقر تسيلف « همراكمو ىتلا
 . كشلاو راكنإلا

 . تيبلا لآ ىلإ ًاديدش اليم ليم ناك قدزرفلا نأ ررقن نأ انه بحبو
 قثلا ىذلا وه قدزرفلاو , نيبومالا ىذأل ءاقتا مهيف رعشلا نم رثكي مل نإو

 ملاح نع نيسحلا هلأس دقو باهذلا نم هرذحو ؛ قارعلا ىلإ قيرطلا ىف نيسحلاب

 0 ٠ «قيمأ نب عم مهفويسو « كعم مهيولق ء تطقس .ريبخلا لعم :هل لاقف
 ,نافسعب ًادمأ ماشه هسخل ؛ ةديصقلا هذه ببسب قدزرفلاب ىذآلا لزن دقلو

 امبنع هللا ىضر نيسحلا نب ىلع هيلإ لسرأف « ةنيدملاو ةكم نيب ناكم وهو
 ع قحلل ةرصنو لجو ره شنت ام تلفاعإ» : لاقو ابلبقي لف مرد فلأ رشعىثاب

 : هيلإ لسرأف « ءىشب كلذنع ضاتعأ تسلو « هتيرذف هيلي هلا لور قح أمايقو

 . هنم اهلبقتف ٠ اهنلبقتل هللاب كيلع تمسفأو ؛ كلذ ىف كتين قدص هللا لع دمت »



 تسلا ن## ع سس

 ديز ةأشن

 ظحالي هنإو ء ىبرتو عرعرتو ديز أشن ةمركلا ةحودلا هذه لظ ىف - ؟+
 , قلخ لك أو « بيذبت مظعأ ىلإ ىدؤي اباك رومأ ةثالث هيف أشن ىذلا هطسو ىف
 ْ . مراكملا لعأو

 بسن هيلإ والعيال ىذلا ىسنلا فرشلا كلذ وه رومألا هذه لوأ

 ىنلا مد مهئامد ىف ىرحيو مَنِ ىنلا ةرتع مهف ؛ برعلا ريغ وأ برعلا ىف
 ابيلاعم ىلإ مهب هجتيو ٠ رومألا فاسفس نع مهبولعب بسنلا كلذ نإو  رهاطلا
 . ابمحاظعو

 , ميركت نم هنوقحتسي ام عم قفنت ال نحو دئادشب اوبيصأ مبنأ  اهناثو
 نأو , اوفطعي نأؤ « ةلذ ريغ نم سانلل اونماطتب نأ ىف اوبس نيملا كلت تناكف
 عم « هتزعو بسذلا فرش مهف قئاب رماد لاجرلا مظاعأ نإو « مهب ءامحر اونرك.
 ديز ابأ نيدباعلا نيذ ًايلع تائلملا تعفد فيك تيأر دقو . اهيرا#تو نحنا لقص
 هذه ىلوآلا هتيرت ىف ديز ىأر دقو . سانلاب قفرو ةمحر نم هيف ناك ام ىلإ
 . ىحورلا ومسلا كلذو مراكملا

 نوهجتي مهلعج اهتاليوو نحنا نإف ٠ لعلا ىلإ ةرسألا هاجتا  كلاتلا مالا
 . هب نوذولي, ًاذالم رعلا الإ اودجي لف .٠ هيف مث أع امه ناولس هيف نوكي, سمأ ىلإ
 نوغرفتسي معلا ىلإ اوهجتاف « مقتست ال ءاجوعالإ امودحي لف ةسايسلا اورج دقلو
 . ةيهإلا ةلاسرلا بحاص ىبلا ةرتعو « لعلا ةئيدم ”للع ةدفح مهو « مهاوق لك هيف

 ' مهفالسأ نم مهيلإ ىرج ىذلا نيعملا ىلإ اوهجتا دقف . )علا ىلإ اوهجبا نإف
 نيزرابلا ءابلعلا اندجو اذإ ةبارغ دمجتال كلذلو ٠ ام للعلا تييو ةوبنلا تبي مث
 قالت, ناك ىدترملا باشلا كلذ رصع قف ميركلا تبيلا كلذ ىف نيدهتجما ةمئالاو
 ء بيرث وأ هنس لثم ىف مهضعب . هقفلاو معلا ىف ةعبرأ ةأ نم رثكأ تييل اذه ىف



 اما دع

 ريبك نيدباعلا نيز مامإلا تيبلا ف ناك . دحاو رصع قف هنم ربكأ مهضعبو
 ناكدقو . ًاديز ربكي ناك ىذلاو , هقشو علا رقب ىذلا رقابلا دم هنباو ,ةرسآلا

 وهو « امهنع هللا ىطر دم نب رفعج أضيأ تييلا ىف ناكو ٠ هيبأ دعب ًاذاتسأ هل
 نب هللا دبع ًاضيأ ةنيدملا ىف ءالؤه عم ناكو « هيخأ نبا ناكن إو « ديز نس ىف
 « رصعلا ءاهقف مبنع ذخأ ةمنأ ءالؤه لكو « أدعيأ ديز نس لثم ىف وهو , نسح
 هيف ةفينح ىنآل راثآلا باتكو , ةفينح وبأ ذخأ رقابلا دم نعف « هقفلا ةنأو
 « نسح نب هللا دبع نع اضيأ ذدنأ و . رفعج هنبا نعو هنع ةريثكللا تاياورلا

 . اذكهو . . . ةبص هب هل تناكو

 : هيبأ نع هتياور

 هلويم تئوكتو ديز أشن ىوبنلا للعلا دهم دعي ىذلا تيبلا اذه ىف - ؟4
 كياوأ دعبأ نأ معلا ىلع هللا ةمعن نم ناك هلعلو . هتاها#او . ةايحلا ىف هعزانمو

 , هيف لوالا هلع ديز قلت دقو , لعلا ىلإ - لغاشم نم ايف امو ةسايسلا نع ةمتآلا
 ناك اذإ ًاصرصخو نءؤم لكداتع ناك هنإف . ميركلا نآرقلا ظفح هنأ كشالو
 نآرقلا دعب نم همنا دقو « هتسارد ىف قمعتيو هتئاقح بلطيو نيدلا هقف بلطي

 تيبلا ل! نم نيريتك نع ىور دف هوبأو ؛ هيخسأ نعو هببأ نع هاقلتي ثيدحلا ىلإ
 تيبلا لآ نم نوكي نأ امإ هيلإ قبرطلاو ًاريثك هنع هللا ىضر ىلع نع ىور دقف
 , هسفن نيسحلا ههجو هللا مرك لع ىلإ قيرطلا نوكي دقو ؛ تبيلا ل 7 ريغ نم وأ
 نيدياعلا نيز لع هاورام وهو . ةتسلا حاحصلا ىف هيلع عم ثيدح كلذ نمو
 اركب تبصأ , : لاق هنأ هنع هللا ىضر بلاط نأ نب ىلع نع هيبأ نع نيسحلا نبا

 نم لجر بايب امهتخنأف ؛ اذراش هلل هللا لوسر قاطعأو ردب موي (الج ىأ )

 هب نيعتسأ  رطعلا نم دعي ًابطح ىأ ) !رخذا امهيلع لمحأ نأ ديرأ انأو , راصنالا
 . بلطملا دبع نب ةزمح تيبلا فو . عاقنيف ىنب نم لجر ىعمو . ةمطاف ةميو ىلع
 نم ذخأو امهرصاوخ رقبو ءاهتملسأ بل . فيسلاب ةرمح جرن , هيلغت ةليقو



 هعمو ىث جرت « هتربخأف , هِي ىتلا تيتأف . مظع ًارظنم تيأرف . اهداكأ

 + لاقف ٠ هسأر ةرمح عفرف : هيلع ظيخنذ « ةزمح لع فقو ىتح ةثراح نب ديز

 . « ىرقهقلا ىثم ملي هللا لوسر عجرف ء! ! ىنابآ ديبع متسلأ

 ناك دقو , را نم ناك امنإ ةزمحن م ناك ام نأ ثيدحلا قايس نم حضاوو

 رع ناك اههابشأو ثداوحلا هذطو . امبرحتب عطاقلا صنلا لزني نأ لبق كلذ

 . «ًايفاش أنايب رثخلا ىف انل نيب مهللا ١ : الئاق هبر ىلإ عرضي هنع هللا ىطر

 دنسإ هاور ام تيبلا ل1 قيرط نعو  هنع هّنلا ىضر ىلع ريغ نع هتياور نمو

 . «رفاكلا'لسملا ثري اال » : لاق هيلي هللا لوسر نأ ديز نب ةماسأب لصتم

 هيف رك ذي ال السرم ثيدحلا ىوري نيدباعلا نيز ىلع مامإلا ناك انايحأو
 . ًانباث دنسلا لصو ىف ددشتلا نكي ملدهع ىف هنآل كلذو ء هاور ىذلا ىناحصلا

 .نأمطي نيذلا تاقللا دوجولو « بذكلا وشف مدعلو ؛ لِي ىنلا نم دهعلا برقتل

 . اذهب اوءاج نيأ نم نولأسي الو « مهلقنل

 .سابع نبأ نم تيبلا لآ نم ىور نم عم ىور هنأ نوثدحملا كذ دقو

 . ةباحصلا نم مهريغو ةملس مأو « نينمؤملا مأ ةيفصو ؛ ناورمو « رباجو

 مامإلا لاق امرعلا ردن رهو هنع هللا ىضر ىرهزل | نيدباعلا نب ز ىلع نع ىور دقو

 ةباحصلا نع رثأ امب ادع مهقداو المن سانلا قثوأ ناك دقف « هنع هلا ىطر كلام

 رمع نب هللا دبع ىلوم عفانو , بيسملا نب ديعسك هنم ريكأ اوناك نيذلا نيعبانااو

 .بابش نا نع قزارلا دبع هاورام كلذ نمو سابع نب هللا دبع ىلوم ةمركعو

 لوسر ىلإ تءاج اهنع هللا ىضر (نينمؤملا مأ) ةيفص نأ نيسحلا نب لع نع ىرهزلا
 ىف , ابعم ماقف تماق م“ هنثدخ ء دجسملاب فكتعم رهو « هروزت اليل مقلي هللا
 ىلع » : متلي هللا لوسر لاقف « اعرسأ قلتي ىنلا ايأر الف , راصنالا نم نالجر

 مالسلا هيلع لاقف « هللا لوسر اي هللا ناحبس الاف « ىح تنب ةيفص اهنإ ء كلسر

 «ايشاكب ولف ىف فذقينأ تيشخىإو  مدلا ىرجم ناسنإلا نم ىري ناطيشلا نإ»



 ماا اس سل

 هنع هنبا ذخأ دقو « ًاثدحم ناكن يدباعلا نيز مامإلا نأ ىرن اذكهو مه
 هنع ذخأ 5 هقفلا ًاضيأ هيبأ نع ذخأ دقو ؛ هريغ نع ذخأ ا , ثيدحلا لع
 هسردب امف ةطاحإ اذ ناكو . أاثدحم ناك [ك . اهيذ نيدياعلا نيز ناك دقو . ثيدحلا

 هتردق ف ههجو هللا مرك بلاط ىنأ نب ىلع هدحب هبش هل ناكو هقفلا ىف لئاسم نم
 بابش نبا ناك دقو .ايبلع عيرفنلاو ؛ ابنا وج لك نم ةيهقفلا ةلأسملا: ةطاحإلا ىلع

 نع ةنييع نب نايفس ىور دقو « ثيدحلا هلع لاخأ اي هقفلا هنع قلتي ىرهزلا

 تلق ؟ متلك مف لاقف . ىلع نب نيسحلا ىلع انلخد , : لاق هنأ ىرهرزلا باهش نبا

 بجاو ءىث موصلا نم سيل هنأ للع ىناحصأ ىأرو ىنأر عمجأف موصاا انرك اذت

 ةرشع  اهجو نيدبرأ ىلع موصلا « لق ا سيل ىرهزأي لاقف «ناضمر ربش الإ

 ةلصخ ةرشع عبرأو ١ مارح ابنم ةرشعو « ناضمر ربش برجوك « ةججاو اهنم

 موصو «بجاو رذنلا موصو « رطفأ ءاش نإو ماص ءاش نإ « رايخلاب اهحاص اهنم

 بجاولا امأ : لاق . هللا لوس دنبأي نهرسف : تلق ىرهذلا لاق بجاو فاكنعالا

 قنعلا دج مل نمل خلا لتق ىف ىنعي - نيعب :نم نيرهش مايصو ؛ ناضمر رهش موصف

 هلو# ة ىلإ .هلهأ ىلإ ةلاسم ةيدو ةثمؤم ةبقر ررحتق أطخانمؤم لبق نمو. ؛ ىلاعت لاق

 ءامكح املع هللا ناكو « هللا نم ةبوت نيعبات م نيربش مايصف دحي مل نف» : ىلاعت

 ةرافك كلذ د ؛ لجو رع هللا لاق. ماعطإلا دب ل نمل نيملا ةرافك ىف ةثالث مايصو

 مكنم ناك نف ١» : لجو رع هللا لاق . سأرلا قلح مايصو « تفلح اذإ مكنامبأ
 ةعتملا مد موصو « كسنوأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف ؛هسأر نم ىذأ هب وأ اضيرم

 ىدهلانمرسيتسا اف جحلا ىلإ ةرمعلاب عتب نف » : ىلاعت هللا لاق . ىدحلا دحي ل نمل

 موصو « ةلماك ةرشع كلت . متعجر اذإ ةعبسو , جحلا ىف مايأ ةثالث مايصف دحي مل نف
 لتق ام لثم ءازجل ًادمعتم كم هلتق نمو » : لجو رع هللا لاق « ديصلا ءازج

 نيك اسم ماعط كلذ ةرافكو أ . ةبعكلا غلاب ايده مكنه لدع اوذ هب حب معنلانم

 ىنعي مث هتميقب ديصلا كلذ موقي امإو ءهرمأ لابو قوذيل ًامايص كلذ لدع وأ
 موصو« سينلاو نينثالا موب موصف رايخلاب هبحاص ىذلا امأو . ةطنحلا ىلع نل

 ( ديز مامإلا 5)



 هبحاص كلذ لك« ءاروشاع مويو « ةفرع مويو ء ناضمر دعب لاوش نم مايأ ةتس
 موصتال ةأرملاف . نذإلا موص امأو « رطقأ ءاش نإو « ماص ءاش نإ « رابخلاب

 موب موصف  مارحلا موص امأو « ةمالاو دبعلا كلذكو « اهجوز نذإب الإ ًاعوطت

 « ناضمرك هموصن نأ انيبن كنشلا مويو « قيرشتلا مايأو « ىحضالا مويو  رطفلا

 موصو « مارح ةيصعم ا رذن موصو « مارح تمصلا موصو ؛ لاصولا موي موصو
 : علي هللا لوسر لاق . هبحاص نذإب الإ ًاعوطت موصي ال فيضلاو ؛ مارح رهدلا

 اذإ موصلاب ىصلا صويا و « مهنذإب الإ ًاءوطت نموصإ الف « موق ىلع لزب نم »

 دجو مث , راهنلا لوأ نم ةليل رطفأ نم كلذكو ء ضرفب سيلو ؛ ًاسينأت قهاري م
 « ضرفب سلو لجو زع هلا نم بيدأت كلذو ) كاسمإلاب صمأ هلدب ىف ةوق

 موص امأو « كاسمإلاب ىمأ مدق مم راهلا لوأ نم لكأ اذإ رفاسملا كلذكو

 نع هللا هأرجأو كلذ هل ميبأ دقف ؛ دمع ريغ نم ًارسان برش وأ ل كأ نف ةحابإلا

 مهضعب لاقف هيف تفلتخا ةماعلا نإف « رفاسملا موصو ضيرملا موص امأو ؛ هموص

 نم امأو  رطفأ ءاش نإو « ماص ءاش نإ مو# لاقو « موصي ال موف لاقو ؛ موصي ١

 هللا لاق « ءاضقلا هيلعف ضرملاو رفسلاىف ماص نإف « ًاديمج نيلاحلا ىف رطفي : لوقنف

 : 1(2) ,رخأ مايأ نم ةدعف ٠ ؛ لحو رع

 معلا عساو ابيقف ناك دف هيبأ نع هقفلا ىلوألا هتأشن ىف ديز نذإ قلت - مد

 ةيوار ناكو ؛ هلي هلا لوسر ةنسب مث ىلاعت هلا تاتنكب ذخأي ناكو « ةفرعملاو
 نيبي نم ماقم ىف انسلو « هيأرب دهتح ناكو . ثيدحلا هقق ءاملعلا هنع قلت ثيدحلل
 جهانمو 5 تزيمم نكست مل رصعلا كلذ ف ىأرلا هوجو نآل ٠ ىأرلاب هداهتجا عون

 اهاندرس ىتلا لئاسملا هذه ةعجارع نكلو تن ودوتيصحأ دق نكت مل طابنتسالا
 نيذلا ءازآ ًاصوصخ تاهاجتالا لك ىف ءارالا سردب ناك هنأ نيبتي مايصلا ىف

 نيعباتلا هقف نم ههقف ىف هبرق لع لدي اذه نإو « ةنيدملا ىف وأ قارعلا ىف هورصاع
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 هم ا” #خهشل

 مبضعب نم ذخأب نأ ىلع ًاصيرح ناكو « عفان و بيسملا نب ديعسك هورصاع نيذلا

 ىتح باقرلا ىطختي ناك فيك هتايح خيرات ىف تيأر دقو « نيب نب ديعسك

 , لسأ نب ديز ةقلح نم بيرق سلجب

 دقف « هنع هللا ضر ديز مامإلا هيلع قلت ىذلا لوألا ذاتسالا وه اذه ناك
 ءأطيح ريكفتلا مقتسم دقن أهقف هيلع قلتو , تاقثلا نع هذدخأ ًاثيدح هنع قلت
 , هتدافتسا نركت دمآلا كلذ رادقمب هنإف « ادمأ كلذ هابأ مزل دق ناك اذإو

 « نيدباعلا نيز ىفوت دقف « رشع ةعبارلا زواجتت ل ديز نسو تام دق هابأ نكلو
 هنإف حجرن 5 م.. ةنس ىف دلو دق ديز اك اذإو « ٍهَتلَي ىنلا ةرجم نم 44 ةنس ىف
 , كرادملا ابف متفنت نسكلتو , ةرشع ةعبارلا لع ىفوأ دق هوبأ ىفوت نيح نوكسي

 ةمه لثم ىف ينم دنعأ صوصخو « ريثكلا ذخال ةيفاك ىو ظف#و ىعتو

 . قئاقحلابلطل هفارصناو « هغرفتو ديز

 هابأ فلخ دق رفابلا دمح هاخأ نإ « أعفاي هكرت دق هوبأ ناك اذإو - مب
 هلثمو , هعرو لشمو هتالخأ لثم هل تناكو « ثيدحلاو هقفلاو لعلا ةمامإ ىف

 ىوري « امهنع هللا ىضر رمعو ركب ابأ ًاصوصخو « ةمآلا هذه فلسل همارتحا ىف
 ؛ لاقف « فيسلا ةيلح نع ىلع نب دم رفعج ابأ تلأس » : هقلا دبع نب ةورع
 لاق ؟ قيدصلا لوقتو تلق : لاق « هفيس قيدصلا ركب وبأ لح دق ء ابي سأبال»

 قيدصلا لقي مل نف « قيدصلا معن « قيدصلا معن : لاق م“ ةلبقلا لبقتساو ةبثو بئوف
 رباج رهو « نيعيشتملا دحال-لاقو «ةرخآلاو ايندلا ىف الوق هل هللا قدص الف

 ركب بأ نولوانتيو « اننوبحي مهنأ نوهعزي قارعلاب اموق نأ ىنغلب « رباج اي : ىنعجلا
 ىذلاو « ءىرب مونم هللا ىلإ أ نع مهغلب أف « كلذب مهتمأ ىأ نومحزيو « رمعو

 ' ةعافش ىتلان ال « مهئامدب هلل ىلإ تبرقتل تيلو ول ( هسفن ىنعي) هديب دمح سفن

 نع نولفاغل هللا ءادعأ نإ « امهيلع محرتأو « اهل رفغتسأ نكأ مل نإ « وي دمج

 هنا ىطر رمعو ركب ىلأ نم أربت نمو « متم ءكرب أ مهغلبأف ؛ امهتةباسو امهلضف



 سس ا سس

 لاقو « ةنسلأ لهج دقف رمعو ركب ىلأ لضف' فرعي مل د رم: لاقو «' امهنع
 ارثمآ نيذلا رسفو «ءارتمآ نيذلاو هلرسرو هللا كيلو امنإ : ىلاعت هلوقىف
 ىلع » : لاق « ىلع وه نولوقي ٠ : ىنعجلا رباجاهل لاقف « دمحم باحأ مه لاقف
 ,١ 60 دم ناوحأ نم

 « ريسلا باتكو نوخرؤملا الع عمحجيو تاقثلا اموري ىتلا دابخألا هذه نإو
 سم أدتبا دق ليلجلا مامإلا كلذ نأ ليع لدت  ةداجلا نع اوفرحنا نمالإ
 ركببو ءالارقأ اهيلعز وديني وءصاوأ هنعن وقلت, عابتأ هل راصدقف دعب نع ةسايسلا
 ةلرعلا نع اوجرخ دق تيا لآ نوكي كلذبو ؛ ابحصص بوصبو « اهميقس
 ةمدصلا نآل كلذو نيدباعلا نيز ىلع هرصع ىف مريك ابمازتلا ىف ددشو « اهمزنلا ىتلا
 نيملسملا بولق ىف ةفينع تفاك اهنإ لب « ةفينع تناك نيسحلا لتقمب مهتباصأ ىلا
 « قيمعلا تمصلل ًاءعاب ةمدصلا فنع ناكسف « هتريصب ىلع هلا سمط نم الإ نيعمجأ
 رصع يف ةضافتساب كلذ نع ملكتلسو ةدابعلل فارصنالاو معلاب تقولا لغشو
 . هنع هللا ىضر ديز

 ًاروس الجر راصو « رقابلا دم لمتك ! نأ دعب نيدباعلا نيز ةافو تناك دقلو
 ًامامإ ىلعلا ىف راص نأ دعبو « هنع هللا ىطر قداصلا رفعج وهو ؛ ديز نس نم نبأ هل

 ةياورلا لكدقف « هيبأ دعب ديز هنع ذخأ دقلو « ةفينح ىنأ لاثمأ هيلإدصقيو عسني
 لك هيبأ نع ليخأ دق ةركبملا نسلا هذه ىف نوكي نأ الو قعم نكي مل ذإ هيبأ نع
 هالي ىللا ثيداحأ قلتي نأ ىلع أصي رح نيداعلا نيز ناك دقو ؛ ثيدح- نم هاقلت ام
 4 هءانبأ هنقلو ؛ ثيدحلل ةبآور وه نأكف مب قنا نيذلا نيعباتلا لك نم

 هللا ىضر ديز بالا ريك آلا نيالاو بالا نم هلانو ء دمع الماك هلان دقو
 . عسي نع

 دع ناك دقق «٠ هّقفلا هنع ذخأ هريغو هيبأ ثيدح دمع هيخأ نع ذخأ اكو

 : مسا ١ ص هب ج ءادفلا ىفأ مييررات )0(



 هل الل دل

 اس نومدقي و ءابقفلا راك دقنيو ٠ ابصحشب و ءارآلا دقتليو « هنع ذخؤي ًأمقَع

 ْ . ةفلاخع مهنع هغلب نإ مهئارأل

 هللا ىضر رقايلا لاق هآر املف « رمتابلا دمحمب ةنيدملا ىف قتلا ةفينح ابأ نأ ىوري
 ذاعم : ةنينح وأ لاقف « سايقلاب هثداحأو ىدج ند تلوح ىذلا تنأو ؛ هلع

 كل قم م كناكم سلجا : ةفيزح وبأ لاقف ؛ هتلرح لب : دمحم لاقف « هللا
 ىلع هتايح ىف ٍمِيِلَي كدج ةمرحك « ةمرح ىدنع كل نإذ « ىل ق< أك سلجأ ىتح

 « تاماك ثالث نع كلئاس ىنإ لاق مث « هيدي نيب ةفينح وبأ اتج مث سلخ , هبامحأ

 مهس 5 : ةفينح وبأ لاقف « ةأرملا ؛ دم لاقف « ةأرملا مأ فعضأ لجرلا : ىبجأف

 لوق اذه : ةفينح وبأ لاقف ٠ مبس ةأرمللو ؛ نامبس لجرلل مامإلا لاقف ؟ ةأرملا

 مهس لجرل نوكي نأ سايقلا ىف ىغبلي ناكسا كدج ندد تلودح ولو ؛ كدج

 لضفأ ةالصلا : ةفينح- ونأ لاق « لجرلا نه فعضأ ةأرملا نآل «نامبس ةأراللو

 لوق تلوح ولو , كدج لوق اذه لاقف « لضفأ ةالصاا : مامإلا لاقم , موصلا مأ
 ةالصلا ىنعقت نأ اهمتلمأ ضيحلا نم ترهط اذإ ةأرملا نأ سايقلا ناكل كدج

 : لاق « سجنأ لوبلا : لاق ؟ ةفطنلا مأ سجنأ لربلا : لاق مث . موصلا ىضقت الو

 « لوبلا نم لستغي نأ ترمعأ تنك سانقلاب كدج نيد تلوح تنك واف

 ماتف « سايقلاب كدج ندد لوحأ نأ هللا ذاعم نكسلو « ةفطنلا نم أضوتيو

 . 2 2؟2هقناعف دمح

 ءابقفلا بساح هتلعج ىتلا ةيعاتجالاو ةيبقفلا ةلزتملا هذه هل رئابلا ناك اذإو

 . هيبأ دعب ذاتسألا هيخال ناكدقف ءاهلع مب؟ ايو « مهئازآ ىلع

 ةماعلاو « ريدقتلاب ءاملعلا هاقال ليلج لضاف ماع ناك تيبلا فو -

 مع نبأ نبا « نسحلانب نسحلانب هلادبع وه كلذ « ماركإلاب ءارعألا و « لالجإلاب

 نيعباتلا نع ىور « ًاةودص ةقثث اثدحم ناك دقف « هدالوأ  ةقبط ىفو « نيدباعلا نيز

 . ىكلل بقانملاو ؛ ىزازبلا نبال ةفينح ىلأ بقانم (1)
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 .نايفس مهنم , نيثدحملا نم عمج هنع ىورو « نيدباعلا نيز ىلع هيبأ مع نبا نعو
 78 ًادهاز ًادباع ناكو « ءايلعلا دنع اظعم ناكو « هنع هللا ىطر كلامو : ىروثلا

 .دبع لوأ ىف حافسلا ىلع دفوو « همرك أف هتفالخ ىف زيزعلا دبع نب رمع ىلع دفو

 هل تناكو « ةفينح وبأ هيلع ذدلتتو « مرد فلأ فلأ هاطعأو , همظعف « ةيسابعلا

 آغلاب « 4١م ةئس روصنملا رفعج ىبأ سبح ىف هلا دبع ىفوت دقو ؛ ةصاخ ةدوم هب
 . ال. ةنس دلو دق ذإ , ةنس نيعبسو ًاسمخ نسلا نم

 : ىلعلا هلالقتسسا

 .ءالجالا كئلوأ نأ ذإ« ةنيدملاب ةيوبنلا ةسردملا كلت ىف ديز جرخت - مو
 ردغلا مهثاربكب كتفو : ةسايسلا ىف ديدشلا ناحتمالا كلذ ىلاعت هَل مهنحم| نأ دعب

 هيف هقفتلاو مالسإلا لع الإ ءىش لك اولزتعا  ماكحلا لظو « دنجلا ءوسو
 .قداصلا رفعجو وه ديز ناك دمتو « مممقت ملثعو « مردف دازف ؛ ثيدكا ةاودو

 . ريثكلا مهنم سيتقاف , أنس ءالؤه رغصأ هيخأ نبا

 « ةرصبلا ىلإ بهذ هنأ تبث دقو ء جضننأ دعب ةنيدملاف ءاقبلا مزناي مل هنكلو

 اطع نب لصاول للآن هنإ لحنلاو للملا ف قاتسربشلا لاق دقو « اهئاملعب قتلاو

 .لوصالا لصحت نأ دارأ » : هنع هللا ىضر ديز ىف لاق دقف « لازتعالا هنع ذخأو

 سأر لازغلا ءاطمع نب لصاول لوصألا ىف ذدلتف « لعلاب حتي ىتح ؛ عورفلاو
 هنيي ترج ىلا هبورح ىف بلاط ىبأ نب ىلع هدج نأب لصاو داقتعا عم ةلزتعملا
 .دحأ نأو « باوصلا نم نيقي ىلع ناك ام ماشا باحأو « لما باحصأ نيبو

 , 27. لازتعالا هنم سبنقاف « هنيعب ال أطخلا لع ناك امهنم نيقيرفلا

 : ةثالث رومأ ىلع لدي ام هيف ربخلا اذه نإو

 .نأو « هنم سبتقا وأ « هيلع ذدلتتو « ءاطع نبا لصاوب قتلا هنأ  اهوأ

' 
 م ج لصفلا شماه ىلع ؟.مم ص لحتلاو لثملا

)( ٠ 



 عم لوصآلا لصحي هنأ ىف هتبغر وه هيلع ةساردلاو هئاقل ىلإ ًاديز عفد ىذلا
 لوصألا رع للصم نأ قبو ٠ ةنيدملا ىف عورفلا لع لصح دقو ؛ عورفلا

 ناك ام دنع ةفيلح وبأو « ةيمالسإلا قرفلا دبم تناك ةرصبلا نآل ؛ ةرصبلا ىف

 هنأ ركذيل هنإ ىتح « شقانيو لداجيل ةرصبلا ىلإ بهذي ناك مالكلا لع سردي

 . ةرم نيرشعو نيتثا وحن اهلإ بهذ

 بلاط ىأ نب "لع هدج نأ نلعي ناك هنأ عم لصاو نع ذخأ هنأ - اهناث
 قالا ىلع هنأ تبث ام  ةيواعم عمو اهنع هللا ىضر ةشئاع نينمؤملا مأ عم: هلانق ىف

 « ةلزتعملا ارمس نيذلا مهنأو « نيقيرفلا اولزنعا دق سانلا نم ًايرف نأو « نيقبب

 . .لع نب ديز دنع ىركفلا لالقتسالا لع لدب اذهو

 ذخأو ةنيدملا رداغ لمتك ا نأ دعب ًاديز نأ الع لدب ىتلا رومآلا ثلاثو
 8 ملعلا بلاط نأش كلذو 6 ..1:راك صخت ىأ نمو 2 ناكم ىأ نم معلا قلتي

 3 ابلع هلدبو

 ؟ ةلحرملا هذه ىف لصاو ىلع ذيلتت ًاديز نإ لوقن نأ حصيأ نكلو - م.

 ةيوبنلا ةرجهلا نم م٠. ةنس ىف اهالكدلو دقف « ةدحاو نس ىف اناك نيلجرلا نإ
 نال 4 تجضن دق "نس ىف ديز ناك ايقتلا اهدنع امهنأ رهظيو « كلذ نم ًابيرق وأ

 . ةجضان نس ىف ناك اذإ الإ القتسم سردي نم ماقم ىف نوكي نأ نكس ال الصاو

 ةرك اذه ءاقنلا نك ءاطع نب لصاوب هنع هللا ىضر ديز ءاقتلا نأ ىرن اذه و
 « ًاجضان ناك ديزو « ةيراقتم نسلا نإذ ذاتسأ نع قاتي ذيبلت ءاقتلا سيلو « ةيبلع

 عورف قلت م « دئاقعلا لوصأ لوح ةفلتخلا حاولا فرعي نأ دارأ دق وهف

 . عورفلا لع دهم ةيندملا فو « هترسأ نع ماكحألا

 «ةرصبلاراتخا ذإ اقف مناك ةفلتخاقرفلادنعدئاقعلا ل وصأب لعلا مزنعا امدنع ديزو



 دس عواد

 اهف ناكف « ةيمالسإلا ةديقعلا لوح ةفلتخما قرفلا نطوم تناك ةرصبلا نإف
 لك اهفو « ةيمهجلا ايفو « ةيردقلا اهفو « ةلزععملا ابفو « ةرتتسم ةعيشلا نم ةفئاط
 دصقيلف ةفاتلا قرفلل دئاقعلا لع دارأ نف « ةيلعلا تاذلا تافص ىف ارملكت نيذلا
 بهذي ناك مالكلا لع ىلإ ًاهجتم هتاح ردص ىف ةفيئح بأ ناك امدنع كللذلو « اهلإ
 نيتئا وحن ةرصبلا ىلإ بهذ هنأ ىور دقل ىتحح  اهءاهقف لداحجبو ةرصبلا ىلإ
 ًاوأش غلب هنأ ركذيل كلذب هنإو ٠ انركذ يدئاقعلا لع ىف ةرظانملل ةرم نيرشعو
 . هلإ ىرصناو هقفلا ىلإ دعب نم لدع هنكلو , عباصأللاب هيف هيلإ راشي

 لع ىلع لبق نم ناك ام هنإ لوقت نأ انل غرسيأ ةرصبلا ىلإ ديز ةلحد لبقو
 ءايلع ىلإ عجرن نأ انيلع بجوتُإ لاؤسلا اذه نع ةباجإلا لعل ؟ ةلزعملا لوصأب
 ءاملع نأ ركذيام رابخ اللا نم دي انهو ء هورصاع نذلا وأ ديز لبق تببلا لآ
 انإ لب « ءاطع نب لصاو هلاق ام نيييرق اوناكو « دئاقعلا ىف ارملكت تيبلا لآ
 , هب لع لع اوناك دقق تيبلا ل1 نع لازتعالا ةديقع قلت الصأو نإ لوقي نم دج
 اصاوغ ًاملاع ناك دقف « امهنع هللا ىضر ىلع نبا « ةيفنحلا نبا دم ًاصرصخو
 : لحنلاو للملا فق اتسربشلا هيف لاق دلو ؛ مولعلا ف

 هريخأ دق « رطاولا بيصم ؛ ركسفلا داقو « ةفرعملا ريزغ معلا ريتك ناك »
 , لاعملا جرادم ىلع هعلطأو ٠ محالملا لاوحأ نع ( ىلع ىأ ) نينمؤلا ريمأ
 . © ةربشلا لبع لولا رثو « ةلزعلا راتخا دق

 تاقيطلا نأ ةلرتعملا تاقبط نابيدنع لمآلاو ةينملا باك ىف ىضترملا ركذ دقو
 نم نيسحلاو نسحلاو « رقابلا هنباو نيدباعلا نيز ىلعف « تيبلا ل أ نم اوناك ىلوآلا
 : ةلزتعملا نم اونلك , امهوخأ ةيفنحلا نب دممو ؛ اميلبق

 ةلجلا ىف ره ةلوتعملا بهذم نإف « هكريام اندنع لب ءاذه بذكي ام اندنع سيلو
 ناك |ذه نأ كلذل نظلا لع بلغب و« ةلمجا ىف ةيرشعانث الا بهذمو«دئ اقعلا ىةيديزلا بهذ

 . مزح نبال لصفلا شماه ١44 ص ١ج لحفلاو للملا ()
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 !رلخدو . داقتعالا لوصأ ىف اوضاخ دق اوناك اذإ « ثيبلا ل! نم فلسلا بهذم
 .ةمردلا هذه ىف

 . ًاضوخ اذه ىف ضاخ دق هنع هلا ىضر ًاديز مامإلا نأ دكؤملا نمو
 هب ملكت ىذلا رحنلا ىلع دئاقعلا ىف ار ءملكت تييبلا ل1 نأ وني ام دجوي مل اذإو

 بهذ ام دنع ًادير أ ضرفت نأ ديال هنإف ٠ هيراقي ام وأ ءاطع نب لصاو
 اك امو « اهب لع ىلع ن- لب « دئاقعلا لع ن ه ضافولا ىلاخ ناك ام ةرصبلا ىلإ
 كك ءاقل سيلو . ةركاذم ءاقل الإ ةرصبلاب ةدعلا دك اطع نب لصاوب هٌّوداَعَ
 نم دهع هب نكي )ل لع

 هنع هللا ىضر ةفينح وبأ لاق دقو « هلله هاقاتي ام ا نم ديز قلت - ١"
 00 مبئابقف نم ًأمقف تمزلو « لعلا ندعم يف تنك » ؛ لاقف . هبلع قات نمع هلأس نمل

 مالسإلا لع ندعم ىف ناك دقف « هنع هللا ىضر دير) ةبسنلاب تبات كلذ نإو
 م لمعو « تقبط هيف وءتلزب هفئىذلا ةمالسإلا ةعبرشلا نطومو . ىحولا لزيمو

 تناك ىتلا « ةنيدملا ىه كلت ؛ حلاصلا فاسلا لامعأ اهلهأ ثراوتو « ةداحصلا
 ءاجرع نع اوعطَقنا نمو « ةفرعملاو ةداهزلا لهأ نطومو « مالسإلا نطرم
 مع قلت ةنيدملا فو أيات هاخأ مث . الوأ هابأ ايف مزلو « ايه امو ةيساسلا
 تاءارةب هرصع لعأ نم ناكو . هتاءارم معو . نآرقلا طفحو ؛ ثيدحلاو عورفلا
 : هقاب نمؤم لك اهاقلتي نأ بحي ىتلا هتاياغو هيمارمل اك اردإو ًامهف ممرثك أو « نآرقلا
 . كئاقعلا لوصأ ىف ءاملعلا لاوقأ نم أضبأ ايف ام ٍلعو « قحلل بلاط

 كلاتهو « قارعلا ىلإ ابنم جرخ لب « ةنيدلا ىف هاقاث اع هفتكي ىل هنكلو
 هذه ىف سردو « اهلاوحأ اهنم لعو اهلهأ رك اذو « ةفلتخما قرفلاب قالا ةرصبلا ىف
 لتفو : ًالظو ًاردغ نيسحلا هدج هيف لنق ىذلاق ارعلا سرد « هيفامو قارعلا ء انالا

 , ةيمالسإلا قئاقحلا لعو , سانلا لع الع دادزا كلذبو ؛ ةليع لبق نم ىلع هدج هيف
 . هيفرم وبتملا ةبترعملإ لعلل بلاطلا هبترمنم حرخو « قوطلا نع بشدق ناك قارعلاف و

 ) )1١مس ص مج دادغب ميرات ,



 ,,لمعلا ناديم ىف ديز

 ىلا ةسايسلا ىف لمعلا ناديمل مدقتو « هدمغ نم لوقصملا فيسلا جرخخ # مب

 هجتي لو « ابف ضوخلا نع عدّتماو « اهاماحت دق ذإ : هيبأ ىلع مارحلا ةقشلا تناك

 ملا لب « رقابلا دمم رهو ؛ هنوئش ىلع مايقلا ىف هابأ فاش ىذلا هوخأ ابلإ

 رطضا هنأ مأ , ًاراتخم ةيلمعلاةسايسلا ىف ديز لخدأ *ىب .اقلا لءاستي انهو « ةنيدملا

 ةلالس نم وهو هت زع نم لين هنأب سحأو « هتمارك ىف ج رحأ ذإ , ًارارطضا اهلإ
 ةلالس نم وهف « لظلاب اوضري ملو « لذلا ىلع اوداري ل نيدلا لاطبألا ديدانصلا

 . ىنكو كلذ هبسحو « بلاط ىنأ نب ىلع مالسإلا سراف

 ةباجإلاىلإ انيدبت ىتلا ىهف «ثداوحلا عبتت» نأ دبال لاؤسلا كلذ نع بيجن ىكل
 . ةيضآلا هذه نم ىمعملا ال فشك: ىلا ىهو ةحبص ةءاجإ لاؤسلا كلذ نع

 ةحلملا ةبغرلا عم ةسايسلا ىف مالكللا ىلإ تيبلا لأ ري ثداوحهلا تناك مع

 ىعدت تناكو « تفرهنا دق تئاوط ةيمالسإلا دالبلا ف رهظدقف « اهلازتعا ىف

 رعو ركبب ابأ نونعلي اوناك فيك تيأر دقو « تيبلا لآ مساب ملكنت اهنأ
 . امهنع هللا ىطر

 اورضح املو « لوقاا كلذ ةسفن نع ىف نيدباعلا ني ىلع مثرمأب لعاملو
 لعي هنع هللا ىضر رغابلا دمح هنبا ناك دقو سلجم ا نم مثدرط محلوق ععسو « هسلجب

 . هيفن ىف غلابيو تيبلا ل 7 نع كلذ ىئيف قارعلا لهأ ضعب نع لاوقالا كلت لئم

 .نوعدب اوناك نيعيشتملا ءاعز نآل « ىنلا !ذه ىف قمح لع تيبلا لآ ناك دو

 معلا ىلإ نيفرصنم ةسايسلا ىف نيدهاز اوناك نيذلا ةمثآلا كئلوأ مساب نوملكتي مهنأ

 ناك ىذلا ه ١١5 ةنس ىفوملا ىميمتلا' ناعمس نب نايب ىعداذ « ًاقتلطم امان ًافارصنا

 هلا< لع املو « ىلع نب دمع نب مشاه ىنأ ءارآ ىحي ناك هنأ ةفرحنم ءازآ ىلإ وعدي

 .قراملا ديعس نب ةريغملاو ؛ هلاوئأ نمو هنم ةءاربلا نلعأو « هيذك مشاه وبأ



 مسلي

 ايلا دم ىلع بذكي ناك ناي هيلإ وعدي ام لثم ىلإ وعدي ناك ىذلا ١١ ةنس

 . هيلإ هبسنيو هلوقي ام ةءاربلا نالعإ ىلإ رطضا ىتح « نيدباعلا نيز لع نبأ

 كلذ ىنن مث « مهفار كا مث ةمئالا كيل وأ مساب نرملكتي مهنأب ءامدالا ناك دقلو

 ناظنلا اذه ناك دقو تيبلا لآ ةمهأ سمأ ىف ةيمأ وئب ناظتي نآل ةاعدم فارذنالا

 ةنيدملاب تيرلا لآ ةماقإو « ةبباجيإ تاكرح روهظ مدعو « نييومألا ةوق هددبت

 ةيمأ ىنب نم دحأ مهملط اذإ الإ ؛ ام نيمرحلا نوزواجتي الو « اهنم نوجرخ ال

 . هومزلا ىذلا معلا بارحم ىلإ نودوعي مث نوبهذي مهنإف « قشمد ىف

 فعض ىلإ الآم ةيهلإلا ةنوعملاو قحلا نم دمتست ال ةوق لك نكلو مو

 « كلملا دبع نب ديلولا دهع دعب فعضلا ىف ةيومالا ةلودلا تذخأ ايلف ؛«لاوز ىلإ مت

 , دنشيو ىوقي تيبلا لآ ةمأب ننظلا نحخأ أ « زيزعلا دبع نب رمعو ناملسو

 « ةيوهألا ةفالخلا رييغت ىلإ ةوعدلا تأدتبا دق هنأ ًاصرصخو « هددت ةوقال ذإ

 نوخرؤملا الإ راشأ دو ءءايرقأ ةاعدب ناسارخ ىف ترهظ دقو « ديزتو وملت

 ةيممام ةرعد تأدتبا دو ظ كلذ لبت تأدتبا ابلعلو 2« ه1. ةنس ثداوح ىف

 تلقننا املو « ةيولع ابنإ اولاق دقل لب ةيواع اينأ' مووهملا ناكو « ةتضاو ريغ

 هللا دبع مشاه وبأ هنإ اولاق دقو « نييولعلا مامإ نم ةيصوب اهنأ اوركذ ةيسابعلا ىلإ

 هللا دبع نب لع نب دمجىلإ اهب ىصوأو ةمامإلا هل تناك دقف « ةيفنحلانب دم نبا

 , سابع نبا

 اوءدتبا دقو « ناسارخ ىلإ قارعلا نم ةاعدلا لقتلاو « قارعلا ىف تأدتبا دقو

 هله قد :هصن ام ريثآلا نبال لماكلا خيرات ىف ءاج دقف « مهترعد نوبي راجتك

 قارعلا نم هلسر ( نييمثاهلا ىعاد ىأ ) ةرليم هجو ٠( م ةنس ىأ ) ةنسلا

 ىلاو ىلإ ةاعدلا ءالؤه رابخأ تمارت دتو « اهب ةاعدلا مأ رهطف . ناسارخ ىلإ

 ى ىذلا اذه اف لاق . راجتلا نم سان : اولاق ! مت نأ نم لاقم ٠ ماعدف ناسارخ

 ,نع الغش انترا#و انسفنأ ىف انل نإ اولاق ٠ ارت لاق ىردن ال اولاق ؟ مدع

 ةعيبر نم مرثكأ ناسارخ نم سان ءاجل ؟ ءالؤه فرعي نم لاقف ؟ اذه



 لك ههركت ءىش مهنم كاتأ برإ انيلع مو . ميفرعن نمت اولاقف : نيلاو

 40 هبلدس

 ىفارعلا ىف ًارس تأدتبا دف ةيمشاحلا ةلودلل ةرعدلا نأ لع لدي ربسطلا اذهو

 سم تادتا اهنأ نيخروملا ضعب ىعدا دقل و. ٠١١ ةنس ناسا رخ ىلإ اهاقتنا ناك مث

 ةدسسلا نإف « قارعلا ىف ىرمالا لا ةيغاط زقتلا فسوب نب جاجحلا ناوفنع تو
 . لا هولا رسلا نانكأ ىفو . ناهتكلا ىلا تعقد

 دهع ىف ديزتو رم: ةيمئاملا ةرعدلا معأ ةرابعب وأ ةيسابعلا ةوعدلا تطخأ دقو

 , ةميكش مدشأو . ةيمأ ونب كولم ىرفأ نم ايوق ناك دو . كلما دبع نب ماسه

 .ه ام ةئس ىلإ ٠١6 ةئس نم سل ةلس نرشع ساو اليرط ادما ىلو ٍه

 « ليدح صيبب امنيا رهو « ناسارخ نم ةيمحاه/ ةرعدلا 4:0 رابخالاو

 تدتشا دقو : امام < عتاو ةرعدلا خرفت اليكل . ةدشب مخ هالو

 لسرب ناك نأ وت نم غل هنأ تح هب ربظت ررطم ا ناكو ء افخ اف تلو كرما

 نورهظي الو نوفختسب. الؤه ىلع هلبت نم ةالو سابع نب هللا دبع نب ىلع نب دم

 .اهدعإ امو ١١ ةلس 0 اذه لكو ةرعدلا دف ام. ررهظلا ُْف ناك اذا الإ

 5 أمو٠ فيسلاب رهظي م جاع وهو « اذه لك نع لفغتل ماده نع تنأك امو
 : نويولعلا أه رصاخن ىتلا ةيشام لا ةوعدلا هذه ىف فو : فشكماا ةلواحم هدب

 هللا دبع نب دلاخ نإ ىح ةديدسش ةبر# قارعلا يف ؛ هم صلا نب ولعلا رعد تناك

 كيحس نب ةريغملاو « ناعم نب ناب املإ وعد ل ةءرجا تارعدلا عما ىرسمفلا

 . هدعل نه رع ءابلا دمحو ؛ مشاه ىأ نيبو امين ناك ام تملع ككو ٠ اهلنقف

 ودعلاو ؛ ظنت ةسملا صيرجلا| ةرظن نيب ولعلا ىلإ رظني ىرذل م نكاد مو

 نيدباعلا نيز الع ىأر نأ تو نم مهف مثريثةو م 0 بح فرع . صيرتملا

 )١( مم ص هج لماكلا .



 دل عج دس

 .. دوسالا رجحلا لتسيو رمل ًاةوفص قشن: ريهامجاو « ةبعكلا, فاوطلا ىف
 أريمأ تقولا كلذ ىف نكي مل نإو ٠ ةرامإلا تيب حرم هنأ عم عيطتسي ال وهو
 نيع تحت ةنيدملا ف نوميقم مهنأ هبلق ىف نادئمطالا قلي ناك نكلو . نينمؤنلل
 مهسفنال م اهودح دق ةدودع ةماقإ ىف وأ ٠ سبح ىف مهنأكو ؛ مرصبو هتالو
 0 مهسفن الو مهل كالذ ماكحلا ىضتداو

 نخأ دق مهابشأ ىوقأ نم ًاباش نأ الول اهارجم ىف ريست رومأالا تناكو
 ةعيش هيف ميقت ىذلا قارعلا ىلإ بهذ دقل و. ًاسراد ًابقنم اثحاب رايدلا لالخ سوحي
 « نييولعلاب ترتتسا دقو ؛ ناسارخ ىلإ ةيمشاملا ةرعدلا حرت هنمو « تييبا لآ
 .شرع ىلع اوسلجو ؛ محلا نا وص اوذخأنأ دعب الإ اهتقيقح لع فشكتت لو
 . سولجلا اذهل لبسلا تئيه وأ « ةيمالسإلا ةلودل

 ديز وه امهني ددرتي وأ ؛ قارعلا ىلإ ةنيدملا نم لقنذي ذخأ ىذلا باشلا كلذ
 لحو « كلملا دبع نب ماشه بلق نم نائئمطالا بهذ ذئدنع « نيدباعلا نيز ىلع نبا
 هاسشخت ام قبسي ىذلا سرتحلا كفيلا وهو ؛ هتهج نم بارطضالاو قلقلا هل
 . هعوقو لبق سمألل لاتحي هلارحأ لكىف وهف , هنم ةياقولا وأ « جالعلاب

 : ديز جارحإ

 هتالول كرت دقو « هيدي نيب رهظ ىذلا سآلا لباعي ماشه ذخأ مد
 لك ىف هتعاط نومدقيو « هنناطبو هتقث ًاعيمج مو « مهيديأ تحت ام جالع ناسأرخم

 . اهلع ايش نومدقي الو « نولعفي ام
 هنكلو ؛ةنئفلإ ىلإ ليمالو ءجورخ هنم رهظ ل مادام ديز.لع هل ليبس الو

 هصتخا ام هنأ ربظيو ؛ هجارحإ ىلإ هجبا اذغو «٠ نفلا هذ-ه ىذغل هنأ هسفنب مأق

 جارحإ نع انل فشكتت رابخأ خيراتلا بتكى انيديأ نيبو « جارحإلاب هتيب ل ! نم
 ةلمجإ ف بيلا ل5 ىلع عسنشتلا ىلإ هاجتالاو « ىلعل .نم نيرهاظلا ضعبو « ديز

 : نينثا رابخالا هذه نم ركذنلو « ةنيدملا ىف مهف ةلاقلا ةداثإ
 رفعج نيبو هديب نأك ًاديز نأ لماكلا ىف ريثألا نبا هركذ ام  اهنوأ



 ناكو« ةنيدملاب  ههجو هللا مرك للع فاقوأ ةراظن لع فالخ نسحلا نب نسحلا نيإ

 هللا دبع هيخأ ىلإ رفعج ةافو دعب نم فالخلالقتتا مث , ابنيب ديدش ريغ فالخلا
 لبق نم ةنيدملا ىلاو ثرالا نب كلملا دبع نب دلاخ زهتاف « نسحلا نب نسحلا نأ

 ىرتو « ًامادتحا عازألا ديزيل ةصرفلا هذه  فالخلا اذهىف لصفلا ىل هت دقو ماشه

 ديزا لاقو نسحلا نب هللا دبع عفدناو « تيبلا ل1 ةمنأ اهلدابتي مئاتشلا ةنيدملا

 عمو « ةمآل ليعامسإ ناك دق : لاقو « ديز كحضف . ةيدنسأا نبي : ةموصخلا ىف

 مأ نيسحلا ةنبا ةمطاف ىنعي  اهريغ ربصي ملذإ . اهديس ةافو دعب تربص كلذ
 ايحتساو! « مدن مث , نسحلا نب نسحلا هللا دبع لأ دعب تجوزت ابنإؤ : هللا دبع

 نأ لعأ ى] : ىخأ نباي هيلإ تلسرأف « ًانامز ابيلع لخدي لف هتبع ىهو ةمطاف نم
 هللاو امأ ديز مالا تلق امسنب : هللا دبع اهنبال تلاقو ؛ هدنع هيا دبع مأك كدنع كمأ

 لوقي امهيإإ لسرأ ًارمتسسم عازألا ديري ىذلا ”كحلاو . , تناك موقلا ةليخد معنل
 « لجرملاك ىلغت ةنيدملا تتابف « اكنبي لصفأ مل نإ كلملا دبعب تسلف اني. . اودغأ اهل

 سلج دغلا ناك ايلف « اذك ها دبع لاق لئاق لوقبو « اذك ديز لاق لئاق لرب

 ؛ دلاخ امهب اعدف « مومهم نمو ؛ تماش نف ؛ سائلا عمتجاو « دجسملا ىف دلاخ
 لجعت ال : مجركلا ديز لاقف ٠ ملكتي هللا دبع بهذف ٠ اماشتي نأ بح وهو ٠

 لاقف , دلاخ ىلع لبقأ مث « ًادبأ دلاخ ىلإ كمصاخ نإ كلمب ام ديز قتعأ « دمحابأ اي
 ...رععالو ركب ونأ هيلع مهعمجب نأك ام , ىمآل قلي هلا لوسر ةيرذ تدمجأ

 : هبحاصل هقح نع لزانت نيمصخلا دحأ نآل ةمرصالا ىبي نأ دلاخ لبع اقدح ناكو

 موسلا ةلاقل بابلا مهتف ديري ناك امبإ ء الصف الو كح ديري دلاخ ناك ام نكلو

 ديز ىلع نيسلاجلا ضرحي لاقو « ءاهنإلا اذه هفسآ كلذلو « هيي ىنلا لآ نع
 لاف , راصنالا ةيرذ نم لجر كتف  دحأ هيفسلا اذهل امأ ١ : هئاذيإو هجارحإل
 لاقف ؛ ةعاط الو ًاقح كيلع ىلا وال ىرت امأ , هيفسلا نيسح نباو « بارت ىنأ ناب
 , كنم ريخل فإ هللاوذ ٠ ىع بغرت ملو : لاق ؛ كلثم بيحن ال انإف ء تكسا : ديز

 رشعماي» : لاقو ديز ؛كحاضنف ؛ كمأ نم ريخ ىأو , كيبأ, نم ريخ ىنأو



 نب سمع نينمؤملا ريمأ ةيرذ نم دقاو نب هللا دبع لاقف « بهذ دق نيدلا اذه شي رك

 ًاسفن كنم ريحو هل هنأ وف (ديزل مئاعلا ديري ) ىناطهقلا اهبأ تبذك» : باطخلا

 « ضرآلا برضو ءابصح نم ًافكذخأ مث مث « ريتك مالكب هلوانتو « ًامأوأرأو

 , ©7 « ربص نم اذه ىلع انل ام هللاو هنإ ١ :لاقو

 رم نيدمو سابع نب هللا دبع نب لبعنب دوادو . ديز بهذ  امهيناث - مب

 مرك اف ىرسقلا هللا دبع نب دلاغ هيلاو ناك « قارعلا ىلإ بلاط ىنأ نب ىلع نبا

 نب دلاخ كلذ دعب نم لزع دقو , ةئيدملا ىب أوداع مث لامب مهزاجأو « مهتدافو

 « ىنقتلا ريع نب فسوب هدعب نم قارعلا ةيالو ىلوتو ؛ 10. ةنس ىرسقلا هللا دبع

 ضراآلا در م مثرد فال ةرشعب ةنيدملاب ًاضرأ ديز نم عاتب ًادلاخ نأ ىعداف

 هيلإ اوبهذ الف « قشمدب هيلإ مريسي نأ ةنيدملا لماع ىلإ ماشه بتكف ءهيلع

 اوفلخ ميفلخ ٠ كلذ ىرسام اوركنأو « ةرئاجلاب اورقأف « كلذ نع مهلأس

 اولباقو ٠ هرك ىلع اوراسف « أدلاخ اولباقيل قارعلا ىلإ ريسملاب مرمأو مهقدصف
 . ©0«,ةنيدملا وحن اوداعف مهقدصف ًادلاخ

 ىنب نم ةيلعلا ءالؤهو دلاخ لبع ققتلا ريع نب فسوب هاعدأ | ىذلا نأ ىورو

 فسوب لإ مثريسو ةندملا نم ماشه مرضحأف ممايإ مبعدوأ عئادو وه مش *اه

 « قارعلا ارمدقاملو. قارعلاب سيح ىف اسوي ناك ىذلا دلاخ نيو مهني عمجيل

 « الام نعدوي فيك : ديز لاق ء الام كعدوأ هنأ معز ًادلاغ نإ ديزل فسوب لاق

 ركنأ دق ديز اذه لاقف ء هرضحأف دلاخ ىلإ لسرأف « هريم ىلع بأ تشي ردو

 عمجت نأ ديرتأ :فسويل لاقو « دوادىلإو هيلإ دلاغ رظنف « ايش هتعدوأ دق كنأ

 . «٠ رينملا ىلع هءايآ تشأو « همتشأ انأو ءهعدوأ فيك « اذه ىف اه] كمن عم

 ةرف «ديز حارحإ لع نول ماشه ءارمأ ناك فيك روصي ربخلا اذه نإو

 عقي ملام ءاعداب ىرخأو « هترسأ نيب و هنبي عاذتلا ةراثإب

 . روكذملا باتكلا (0)
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 بهذ ديزل ةنيدملا ىلاو ثراحلا نب كلملا دبع نب دلاخ ىذأ دتشا امل - ع+
 هل نذأي لف « هيلإ ادلاغ وكسشيل . هيلع نذأتسي « قشمدب كلملا دبع نب ماشه ىلإ
 عجرا : ابلفسأ ىف ماشه بنكم نذإلا بلط اهب ةقدو هيلإ لسرأ « ماشه
 دلاخ ىلإ عجرأ ال هقلاو , : لوقي ديو « كلذ دركتو ( ةنبدلاب ىأ) كلونع ىلإ
 : لوقي هعسف « لوثي د ىعتم هعبتي نأ ًامداغ أو : هل نذأ ًاريخأو . ًادبأ

 ؛ لاقف ءىبث لع هل فلخ « ماده ىلإ دعص مث « «لذ الإ دحأ ايثدلا بحال هللاود
 امو, الخلا كا كنأ ديز اي ىغلب دقل» : ًايدحتتم لاق مث , كقدصأ ال
 . كتف لاق ٠ ًاباوج كل نإ : ديز لاق !! ةمأ نبا تنأو كلاش تسلو
 . هلعتبا ىف نم هدنع ةجرد عفدأ الو « قلب ىلوأ دحأ سل هنإ : لاق
 « ىلاعت هللا هراشخاف « ةح<يرص نبا هرخأو « ةمأ نبا ليعامسإ ناك دقو
 , كلم هللا لوسر هدج ناك اذإ كلذ نم دحأ ىلع امو  رشبلا ريخ هنم حرخأو
 نوكأال مث ٠ حخأ لاقف ؛ جرخأ ماشه هل لاقف ٠ بلاط ىنأ نب ىلع هوبأو
 . «هركت ثيحالإ

 « ىذآلا نوكيف : هيلاو هيلإ وكسيل هيلإ بهذي ا تاياع ا ىصت اذه

 ليلق فالتخاب « ريخألا ءاقللا اذه بهذلا جورم ىف ىدوعسملا َ ذدقلو
 الف , ةفاصرلاب كلملا دبع نب ءاشه ىلع ديز لخد » : هيف ءاج دقف ؛ ظافلألا ىف
 ريمأ اي : لاقو « سلجم ا هب ىهتنا ثيح سلخ « هيف سلحجب ًاعضوم ري مل هيدينيب لم
 لاقف « هللا ىوآت نود رغصي الو . هللا ى وقت نع ربك دحأ سيل 2 نينمؤملا
 ,ةمأ نبا تنأو ةفالخلا ف كسفن كعزانت ىذلا تنأ ' ؛ كل مأ ال تكسأ : ماشه
 :تكسأ تييحأ نإو ؛ هب كتبجأ تببحأ نإ ًاراوج كل نإ : نينمؤملا ريمأ اي لاق
 تناكدقو « تاياغلا نع لاجرلاب ندعفي ال تابمالا نإ : اقف ء« بجأ لب لاقف
 . برعلل هلعجو « ابن هللا هثعب نأ كلذ هعنم لف ء قحسإ م 3 ةمأ ليعامسإ مأ



 نباو « ةمطان نبا انأو « اذه ىل لوقتف تلي دمع رشبلا ريخ هبلص نم جرخأف
 : )لوقي رهو ماقو « ىلع

 دالجلا رح هركي نم كاذنكح هب ىرزأو فوخلا هدرش
 دادحو "رم فارطأ هتكل7 2 ىوجلا وكشي نيفكلا قرخنم

 داسعلا باقد ىف مح توملو 2ةحار هل توملا يف ناك دف
 دامرلاك ادملا راثآ كرتي ةلود هل هللا ثدحتب ترإ

 ىربال فورس هنأب هددهو « ماشه دنع نم جرخ امل هنأ ريثالا نبا ىوريو

 ثيحب الإ نوكأ الو جرخأ لاقف « جرخا ماسشه هل لاق ذإ : هركي ام الإ هنم

 : هدنع نم جرم , كنم اذه رهظت ال نيسحلا ابأ اي : ملاس لأقف , هركت
 كركذأ» : بلاط ىلأ نب لع نب رمع نب دمع هل لاقف « ةفركلا ىلإ راسو

 : كل نوفي ال مهن :اف , ةفو كلا لمأ تأت الو « تاما تن ال ديزاي هللا

 لاقو . . . لبقي لف

 ل زعم ايا شرع نع تحببصأ نثأك فنرالا قرت تركب

 لهخملا سأكب قسأ نأ دب ال لس ةبنلا نإ اهتبجأ
 لزثملا قيضي اولز' اذإ ىلله تلكم لثمب ول ةينملا نإ

 لتقأ مل نإ ترمأس ٌؤما ىإ 00 كلابأ ال كءايح ىقاف
 ناك هنا جر مل ًاديز نأ نيبني ةعب انتم اهانقس ىلا ثداوحلا هله نم ل مو

 هنكلو « ةلماكلا ةدارإلا هيف هل ًادصق هيلإ دصقيو تقولا كلذ ىف جورخلا ديري

 ىذلاو « بلاط ىفأ نب لع ديفح رهو « هتءورمو هتمارك ىف ىذواو « جرحأ

 ىلع دار لسجرلا ىنبجعي ٠ : لوقي ذإ باطخلا ني رمع نينمؤملا ريمأ هلك فرعي
 ىضريو ؛ هيف لمي ال ٠ . ىمشاحلا باشلا اوي انهو « هيف ءلمال» : لوقيف « ميضلا

 هفارطأ هلزبتو « نرحلا وكسشيو احالس لمحت ال نيفكلا قزم تيبلا اذه ىنعم )١(
 . 1879 ص ١ ج بهذلا جورم ىف ةصقلا عجارو . ةفهرم ةددعتم ةراجح

 « دير مامإلا ؛ )



 مسبسا م جا تس

 هنإف « فيسلا دحم لتقي مل نإ هتأ ىريو ٠ ةماركلاو ةرعلا ليبس ىف نوئم اب
 ةايحلا م قوذي نأ لدب هراتخم بذء لبنم هلثمل ةياملاو ٠ ًادكو ىسأ ومس

 تكس دقو ؛ ليجأتلا ديري ناك هلعلو ٠ الجعم جرخ اذلو ؛ رارمْسا. ةلذلا سمو

 . هفالسأ تكس اك ًادمأ

 . دئاقعلا مهف ىف هل ًاجابنم ةلزنعملا بهدم .اتخا دق ناك ًاديز نأ لع اذإ هنإو

 .لصأ ركذملا نع ىبلاو فورعملاب مالا نأ مدنع ةشانلا تاررقملا نم نإو
 همآلا هذه نيبام حالصإ هدصاقم مبأ نم نأ رركب ناك هناو ؛ مهلوصأ نم

 تمتولا نيب قارعلا لالخ سو ناك هلعلو « لطابلا ءان مدهو قحلا حرص ةماقإو
 مكحلا رييدتلاب ممآلا ماع نأ ىومي ناك هنالو : اذه س ء طقف علا ال ء رخآلاو

 , ًامفد جورخلا ىلإ هتفد ةدصرتملا ماشه نيع نكلو . نييومآلا كح ىبني ىذلا
 ةيسابعلا ةوعدلا رابخأنأ ًاصرصخو « ةانأ ىف مالا ريديو : ةبهآلا ذي اليكل

 مدهتتو ؛ ابضقنيف ناردجلا تحت نم ىرسي ءاملاك « ءافخو ةوق ىف ىرست تناك
 معي دقف تابهو « ترهظ اذإ فيسلاب اهعبتتي ماشهو ؛ دحأ رعشي ال ثيح نه

 نطاب ىف امتورع ىرست ىبلا رونجلا عطقي ال , ةرهاظلا راقلا عطق نإ هنأ

 دقف تابهو «روذجلل غرفتي « راملا لجاعي نأ دب الف  ةيمان ىهو ء ضرألا
 . قخأو محأ تناك



 0 ا

 ةداهشلاو جورخلا

 قحلا بلط ًادصاق ؛ فوتخ لك ًاسرطم باشلا مامإلا كلذ حا - ؛.

 . اليبس ىدهأو هل ريخ رهف باصأ امبيأو « توملا وأ

 هاخأ رواش ديز ناك دق» : هصن ام ىدوءسللل بهذلا جورم ىف ءاح دقلو

 , ةفركلا لهأ ىلإ نكر الأب هيلع راشأف « ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب رفعج ابأ
 ابمو « نسحلا كمع نعط اهبو بع كدج لتق ام نأكو « ركمو ردغ لهأ | ناك ذإ

 ةبلاطملا نم هيلع مزع ام الإ ىفأف (بيرقلا هدج دارا هلع ) نيسحلا كوبأ .ت
 , ةفركلا ةسانكب بولصلا ًادغ نركت نأ ىخأاي كيلع فاخأ ىفإ :لاقف . ىنحلاب

 , 20, نايقتلي ال امبنأ هبلعأو رفعج نأ هعدوو

 ىكملا وهو « رقايلا دمع مامإلا نأ ىلع لدي هرهاظ ىف ربخلا اذه نإو

 , قداص ريغ رهاظلا اذهو ةفركلاب الئاقم ديز جورخ ةعاس أرح ناك , رفعج ىلأ
 : لوقت ىكسلا ةفينح ىفأ بقانمو « ١١4 ةنس ىف تام دق رفعج ابأ مامإلا نآل

 نوخرؤملا اهيلع عمجأ ىتلا ىه اهنأل . ىلوألا انحجر دقو ء١1/ ةنس تام هنإ
 رهاظف نيتياورلا اتاك ىلعو ؛امهريغو ريتك ن باو , ؟9ريثآلا نياو ىربطلاك تاقتلا

 هلتقم ناكو ؛ ١؟١ ةنس ىف ناك ديز جورخ نآل ؛ عئاقولا عم قفنو ال ربخلا

 جورخلا ةن ءادبا ىف ناك ةرواشملا هذه نإ لرش نأ عميطتسن الو ,. ١3 ةنس

 ءاملارحأ معي نأ ىوني وهو « معلا لابرس البرستم . ادحاب ارئاز ةفوكلا ىلإ
 نل امهنأ ةدءاشملا دعب ,لاق هنآل ءتيبلا لآل اهترصن رادقمو : اهرومأ ىرعتيو

 اذه قرف وه مث « لعفلاب حورخلا مزتعا دق ناك اديز نأ ىلع لدب اذهو ءايقنلي
 ناك ىبلا تاجارحإلا لبك تارم ةدع هلم هتدوعو قارعلا ىلإ هباهذ دعد هعم قالت

 . ًاماشه ًاصوصخو مهتالوو نويرمألا ام موقي

 4١ صاج بهذلا جورم )١(
 . مه ص حوج لماكلا ف



 مشل و" سس

 اهاقيقحو « رئألا دمج ىلإ اهتبسن ىف ةفرحم ابلعلو « ةياورلا هذه ضفرن كلذلو

 هنعزع نع هحصن هنأ ًايضرات تنث ىذلا رهف « ىلع نإ م نب دمح ىلإ ةبوسنم بأ
 . جور* !ىلع

 ىضر رقابلا ادمم ىرأ قاتسربشلل لحتلاو الملا ىف ء+ دقلو -

 . سماو بهذم هقاتن.او لازعالا هتسارد اهرب 2 نبأ ىف هشقان دف هلا 2

 لاق دمت ٠ « هسفنل ًايعاد جرخ نأ ةمطاف لآ نم مامإل ىف هطارتشا ىف امهناثو

 : هصن ام قاتسربشلا كلذ ف

 لصا ول للتتي ناك ثيحح نم... طظانم رقابلا دمم هبخأ نيبو ءهالنا> رجو د

 نطساقلاو نيتك انلا .!اتق .: هدج ىلع أطخلا زوجي نم معلا سبتمبو « .اطع نبا

 نأ هنإ ثبح نمو « تيبلا لهأ هيلإ بهذي ام ريح ىلع ردقلا ىف كتي نمو
 , كيهذم ةينتت لع امري هللاق ىتس « امامإ مامإلا نوكىف ًاطرش جورخلا طرتشي
 , ©20عوسو دلل ثارعت الو ءطق جرح ملهنإف امامإ سيل كدلاو

 ند نر هادم « ربخلا اذه ابف شقانن هريص# ةفثو انه فقن نأ يجب هنإو
 امهنال لصاوا آذيملت نكي مل ًاديز نأ انررق دقف هنم لوألا رجلا امأ : اص

 ىلصاو فارصنا نم لقأب لاا هفارصنا ىف ديز نكي ملو « ةدحاو نس نم

 ناك مهعمج اذإ ءاملعلا ةرظانم ريغ لصاوب هتفالع نكت مل ”ديز نو « هبلإ

 مالكلاو « ةرظانملا ذه نم رخآلل امههدحأ لقع نم ءارألا ىرحت دقو : دحاو

 ةنملا هباتك ىف ىضترملا كلذ نود دقو « تيبأا لآ نب ًاعئاش ناك ردقلا ىف

 ردقلا ىف ارملكت دق تيبلا لآ ةملأ نأ نبب دقو مسيح دمتعم باتك ,هو « لمآلاو

 نأ اولاق دقو لوقلا كلذ ةعيشلا بتك ىف مهل] بسن دقو . ةردق ناسنإلل نيندتم

 نب نسحلا ىلإ بسن دقو . ةيفنحلا نبا دمه نب ىشاه نأ نع لازتعالا قلت الصاو

 : ةشئانمو ةبواجم ىف 5” ام قداصلا رفعج هللا دبع أ

 .ىلاعت هللا نم نوكت نأ امإ « لزانم ثالث نم ولختال دابعلا لامثأ نإ »

 مزح نبال لصفلا باتك شماه ؟١٠١ ص ١ + ىناتسربشلا لحنلاو لاملا ١(



 مس قاد

 تناك ولف ء ةصاخ دبعلا نم وأ ءاهف كارتشالا هجو ىلع دبعلا نمو هنم وأ « ةصاخ

 قلعتي ملو « اهحبق ىلع مذلاو « اهنسح ىلع دملاب ىلوأ ناكل ةصاخ ىلاعت هلا نم
 مذلاو ؛ اهيف عم ال دما ناكل دبعلا نمو هللا نم تناكولو « مول الو دمح هريغب

 هللا مبقاع نإف « قلخلا نم امهنأ تبث ناهجولا ناذه لطب ذإو « اهف ًاديمج امهلع

 , ©0«ةرفغملاو ىوقتلا لهأ مهف مبنع افع نإو « كلذ هلف اهم مهتيانج ىلع ىلاعت

 نم نوكي هنإف ًاقداص بيبلا ل1 نع ةيرشع انثالا ةيمامإلا هلقني ام ناك اذإو

 انلق اذإ الإ مهللا , ةلزنعملا ىر ام ريغ دابعلا لاعفأو ردقلا ىف نوري ال مهنأ تبان

 . ةلذتعملا ىأد ىرب نآك ام ةصاخ رقابلا دمت مامإلا نإ

 نكي مل اءلع نإ هلوق هنع ذخأ دق ًاديز نأ ىلع لديال ديز لصاو لاصتا نإو
 اذه ةبسن ىف كشلا لك نوكسشي نيريثكن إو « نييرمألا لاتق ىف نيقيب قحلا لع

 اذه نأ نوركذي هيلإ هنوبسني نيذلا نأ ذإ ٠ هسفن ءاطع نب لصاو ىلا ىأرا

 نم ةفئاط ىف أشن لازنعالا نإ نولوقي ذإ ةلزتع» ةلزتعملا ةمست ىف ببسلا ره
 هعابتأو هنع هللا ىضر ىلع امهو « التاتت نيذللا نيةيرفلا لازتعا تأر ةباحصاا

 ًاسايس ناك ةقرفلا هذه دوجو ىف ببسلا نأ نو ركذيو « هآلام نمو ةيواعمو

 لوبقلاب قرفلاو لحتلاو للملا ءاملع هقلت لو « رظن عضرم هلك اذه نإو « ءادتبا

 قالطإلا هجو ىلع

 ريغ نم لوبقم ءزج هيف نوكس ًاءضرم لوقلا نم ءزجلا اذ ىرنال كلذلو

 . بلر ىأ

 ًايعاد جرخم نأ دبال مامإلا نورك ىف ةشقانملا وهو « ىناتا ءرجلا امأو غم

 مامإلا نآل , هلوبق نكم ال هنإف جورخلا دنع كلذ ناك نإ هنأ ررقن اننا . هيلإ

 ربخلا لوبقل عضوم الف « جورخلاب مهب وأ ديز جرم نأ لبق قوت قابلا ادم

 ربك آلا خلا نيب ةيملع تاركاذم ىف ةشقانملا كلت تناك اذإ امأ ء هجولا كلذ لع

 . ١٠ ص ءاتفإلا حيحصأ 0(



 بسلا © 85 مسنس

 راصو « قوطلا نع ريغصلا بش نأ دعب هذيملت دعي ىذلا هيخأو ء رقابلا مامإلا

 كلذ ىلع هلو , لوبقلا نم عضوم هل نوكي كلذ نإف « شقانملا ماقم معلا ىف هل

 هبذكي الو ءاملعلا هلقني امو « هبينكستت لع ليلدال هنالف هلوبق هجو امأ ؛ دهاش

 تيبلا ل ! نيب ىرحجي نأ دبال هنو ىرحأ ةهج سو « هلوبقنم انل صانمالد ؛ دحأ

 نوعدب مهنوكو « هلك مالسإلا لع نوسردي اومادام نأشلا اذه ىف تاشقانم

 . ىبلعلا ثحبلا قاطن نع جراخ رخآ ىمأ وعدي ال وأ ةفالخلاب مبسفنال

 ٠ قارعلا ىلإ ديز مامإلا باهذ ةرثك وهم لوقلا اذه قدص ىلع دهاشلا امأو

 رابخالاو « قأرعلا لهأ نم ةعيشلل افراعهنس هللا ىضر ناك ىتح هنالحر ىلاوتو

 هال كلذلو « هكرتنل تناك ام ةبقارملا ماشه نيع نإو « كلذىلع لدت ةيثآلا

 , ءاقل رخآ ىف كلذب حرص دقلو : هاوس هلآ نم ًادحأ ج رحب لو : جارحإلاب

 , ةفالخلا هعزانت هسفن نأ هل ماشه ركذذإ ؛ جورخلا هدعب مزتعا ىذلا رهو

 امنع هللا ىضر نيوخآلا نيب ترج ىتلا ةشقانملا نع ريخلا كلذ مص اذإو

 هادؤم نأ ذإ , كلذنم عسوأ ىدم هل فالخلا نوكي نأ دبال هنإف ءامهبجو مركو

 . ىرمألا محلا مهسفنأ تاذ ىف نوضري ارئاك ام تيبلا ل1 نم ةمتآلا نأ

 هل تعضخ نإو « بلغ كح لب « ةمامإ ى> نييومألا كح نوريتعي اوباك مهنأو

 مما هبانك ىف ةيميت نبا كالذب حرص ام ةنسلا جاهنم وه اذهو « نينمؤملا ريهامج

 ١ . م محو ؛ ابطورش اهل ةيوبن ةقالخ مح نيمسقىلإ محلا مسق دقف « ةمسلا هذبم

 هرظن ىف ىهو « ةبوبنلا ةفالخلا طورش نوذوتسي ال نييرمآلا رثكأ نأ دجو دقو

 . رفاوني مل ىناتلا نأ دكؤملا نمو « ةلادعلاو ةعيابملاو ىروشلاو « ةيشرقلا

 نيب ناك امع ىتاتسربشلا هلقن ام ىضنقم بيبلا ل1 رابخأ نكلو عم
 نوطعي اوناك مهنأ ىلع ًآضيأ لدت لب « طقف كلذ لع لدتال_ ةشئانم نم نيوخآلا

 ه ًامامإ ناك نيدب اعلان يز ىلعف « مهنيب نوبت ريو « مهنم دحاول ةفيلخلا وأ مامإلا فصو

 هنييومألل مهتطاخع نيبو اذه نيب قيفوتلا نكمي فيك نكلو « أمامإ ناك رقابلاو



 اس جمل

 . مم لزيي ىذلا ىذألا ىلاوتي ال ىح , مهسوفت ىف الل ًاراتس ةبقتلا نوذختي

 ًآديز نأو . ةبقنثا نوذختي اوناك عسيمجا نأ ىلع لدب اهلك رابخالا قايس نإو
 : هلوقب ًاءاشم بطاخم ناك هنأ ليلدب الوأ ةيقتلا ذختي ناك جورخلا ىف هيأر عم

 . «نينمؤملا ريمأ ايد

 ىلع وأ ءاب جرحي ةرو هل تناك اذإ نكي امإ مامإلل جورخ ا هطارتشاو

 ًاديز مامإلا نأ ىلإ ان ىبسب قايسلا اذه نإو . ةوق هل نوكتت نأ لواحي لقآلا
 « ًايسايسس سانلاب لاصتالا تيبلا لآ ابف لزعا ىتلا ةلزعلا لاح ىبني نأ دادأ
 ام مدص ىلا ةمدصلا دعد ةلزعلا هذه راتخا دق قتلا هابأ نإف ٠ مهف مهتوعد ثبو
 اواتبا مهنآل « ديبأتلار هرصنلا نم ًاهيأي هتل رع تناكو « نيمرك آلا لوسرلا لآ ىف

 ىضر دمخ هنبا ةيسايسلا ةلزعلا هده ىلع راسو « ربص الو ةمب زع مهل تسيل راصنأب

 راسو : سانلاب لاصتالاو ؛ ةلعلا نع جورلا ىأر دقف ديز امأ : امهنع هللا

 ىفخأ دقت ىلاعت هللا ناك نإو . هسفن لع رطخلا ماشه هيف روصت ىدم ىلإ كلذ ىف

 هب مواق ىذلا ريقلا هموأقي لق ١ نو.ساتعلا ةتيبام وهو . قيقحلا رطخلا هلع

 . ديز ةكرح

 . ةيئاحلاب رحدسقا األ . ةيولع تناك ةيسابعلا ةكرح نأ موني ناك هلعلو



 بس مجائاادسم

 دكرعملا ف

 هعنم دقو : ةفوكلا ىلإ بهذذ , ةكرعبلل ةدعلا دعي ذخأو ؛ ديز جرخ - 4.

 هنكل و :نيبنس اهو ان رشأ م ةفوكلا لهأب قثي نأ نه ىوبنلا تيبلا لهأ ضعب
 , نييرمالا عم هل شيعال هنأ دقتعا هنآل « مزتعا

 :15 اه« بقارملا مولعملا ءافختسا هنكلو , أيفختسم ةفركلا ىلإ هذ تو
 فثيوح لعت ةعسنلاو ظ لزانملا ىف لقي هئاندتسا ىف روخأ دقو هىهأ الروج

 هللا باتك ىلإ كرعدن انإ» : هتعبب ةغيص تناكو « هعبا) هيلإ فلتخت ىهو « لزني
 مدقو « نيمورخنا ءاطعإو « نيفعضتسملا نع عفدلاو نيماغلا داهجو مثلي هيرن ةنسو
 « كلذ لع نرعيابتأ , قحلا لهأ رصنو « ملاظملا درو ؛ءارسلاب هلهأ نيب ءولا اذه
 هتمذو « هقاتيمو هللا دهع كيلع لوقيو : مهيديأ ىلع هدب عضو « معن : اولاق اذا
 رسلا ىف ىل نحصنتلو , ىودع نلتاقتلو :؛ ىعيفب ؟نيفتل 2 هلوسر ةمذو
 لوقيو . « دهشا مهللا لاقو « هدي ىلع هدي حسم ممل عيابملا لاق اذإف « ةينالعلاو

 ربظبو : ©20أفلأ نوءعبدأ ليقو « ًاهلأ رشع ةسمخ كلذ ىلع هعياب ١ : ريثآلا نبا
 . ًافلأ نيعبرأ اوذلبف ىرخألا نئادملاو طساو ةعيش ةفركلا ةعيش ىلإ مضنا هنأ

 ىلع ًاديز اولمح ةفركلا لهأ نإ : نيبلاطلا لتاقم ىف ىنارفصألا لاق دقلو

 مهنع جراخ وهو هل اولاقو « جورلا ىلع ةرملا هذه ىف هرثحتسا دقو « هتدافو ايباد

 ةفركلا لهأ نم فيس فلأ ةئام كعمو ؛ هلا كمحر انع جررخت نيأ » : ةنيدملا ىلإ
 ماشلا لمأ نم البق سيلو ؛ كن ود بع ةيمأ ىبب نربراعي ناسارخو ةرصبلاو
 نأ رهظيو ©”. مهيلإ عجر ىتح هن ودشاني اولاز ا ؛ مهيلع ىلأف , ةريسي ةدع الإ

 . مه ص هج ريثألا نبا (1)
 . ىرطلاو ريثاللا نباو نييبلاطل لتاقم )2



 مدس ما سس

 , هساهإ هيرحتو ماشه ةلماعم ءرس ره ىبأتلا اذه دعب مهلإ ع وجرلا ىلع هلمح ىذلا

 كنورغي ءالؤه فنرإ مع نبأي : ىلع نب دواد هل لاق مهلإ دوعي نأب مهاملو

 بلاط ىبأ نب ؟لع كدج كنم ممهلع زعأ ناك نم اولذخ دق سيلأ ؛ كسفن نم

 ؛ هوحرجو هءادر ارعزفاف « هيلع اريثو 3 هرعبإب هدعب نم نسحلاو « لتق ىتح

 ولو« هوالسأو هولذخو هل اوفلحو « نيسحلا دج ارجرخأ قى أ
 دحأ نركي لأ ميلإ تعدد | فئاخ ىنإو ٠ مهل إ عجرت الف ؛ هولتق ىتح كلذ

 ةفركلا ىلإ ديز بهذو « ةنيدملا ىلإ ىضمو ؛ « لعأ تنأو « مهنم كيلع دشأ

 نب هللا دبع نم باتك هءأج ةكرعبلل دعي أدتباو ةعببلا ديز ذخأ املو - ؛ه

 ؛هصن اذهو « انس ًاديز ربك ناك ىذلا نسحلا نب نسحلا

 ءاخرلا ىف جره « ةريرسلا روخ « ةينالعلا ىف خفن ةفركلا لهأ نإف دعب امأ د
 مهنتك ىلإ ترتاوت دقلو ؛ مهي ولف مهعباشت الو « مهتسلأ مهمدقتت ءاقللا ىف عرج

 « مهنم ًاسأي 2 مركذ نع ءاشغ ىلق تسبلأو « مهأدل نع تممصف ؛ مهتوعدب

 0 بلاط نأ نب "!. لاق ج الإ لثم مهل امو ٠ مهل ًاحارطاو
 ةقشم ىلإ متبج أ نإو « متنعط ةمامإ لع سانلا عمتجا نإو ؛ مارخ متبدوح نإو
 , 99 , ةصكن

 , ةكرعملا ىف ريسي ذخأ لب « هيبقع ىلع ديز صكن ام رذالا هذه ىلاوت عمو
 عمجو «انفلسأ ىذلا رحنلا ىلع هتعبب ىلإ سانلا رعدب ًارهش رشع ةعضد اهف راسو
 رفص لهتسم ىف هجورخ نوكي نأ ىلع هباحصأ ءانعز عم قفتاو ؛ عوملا

 , كاملادبع نب ماشهىلإ تمارتو , قارعلا ىلاو ىلإ تمارت ءابناآلا نكلو ء1؟ ةلس
 : هيف ءاج ًاباتك رع نب فسود قارعلا ىلاو ىلإ ماشه لسرأف

 هبلط ىف ملأف 5 هل عيابي فر كلا هينذ زراغ لع نب ديز نإو « لفاغل كنا٠

 . « هلتاقف لبقي مل نإو « نامآلا هطعأو

 ) )1١ماب ص ه ج ريثآلا نبا .٠



 ناسا تر سس

 + رهطي نأ ديزل لإ ال ناكو ؛ هعم نمو مامإلا ديز بلط ىلإ قارعلا ىلاو هنا

 مينكلو ١ هتعيب اوملع دقو « هوعياب نيذلا هعابتأ اعد كلذن . مدقتي نأ هل دب الو

 اوراثأو . هيأر نوفرعتيو « نولداجتيو نودقاتتي اوذخأ ىتح ؛ ةدشلا اوأر نإ ام

 بنك امنو_ اك ةشقانملا كل لقننو « ام وريني ال تيبلا لآ نأ نوملعب مهو ؛ةحاح
 / ديز اهيه مقي ناك ىلا رادلا ف ترج دقو ؛ يراتلا

 ؟ ريعو ركب ىنأ ىف هللا كمحرب كلوق ام : هل اولاق
 لوقأ الانأو . امبم أري لهأ نم ًادحأ تعمس ام . ال هللا رفغ : لاقف

 . اريح الإ امهيف
 . تييلا لهأ مدب نذإ بلاطت لف : اولاقف
 « مالا اذهب سانلا قحأ انك انأ مركذ نميف لرقأ ام دشأ نإ : لاقف

 ةندنع كلذ غلبي مو « هنع انوءفدو . هب انيلع اورثأتسا موقلا نكلو

 . ةنسلاو تاتكللاب اولنعو ؛ اولدعو اولو دق , ًارمك

 ؟ نذإ ره لتاقت لف : اولاق

 اردلظو ؛ سانلا اوبلظ ءالؤه نإ , كئاوأك اوسب' ءالؤه نإ: لاق

 « عدبلا ةتامإو ٠ نئسلا ءايحإو « هيبن ةنسو هذ ىاتكى لإ رعدأ ىنإو  مهسفنأ

 هرضف رف « لسيكوب لع تسلف اوبأت نإو ؛ ىلو كل ًاريخ نكي اوعمست ناف
 . قداصلا رفعج وه مامإلا نأ اونلعأو ©"2هنعيب اوضقنو اوذرصناو

 : مهعابتأو ًآدير مجاب ذخأو . ودعلا بهأت دقو , ىالخلا اده ناك - 5

 روصنم اي, هراعش هعابثأ اعدو رهشب هردق ىذلا داعيملا ليف ةلاقملا ىلإ رطضاف

 آدعالجر رشع ةينامثو ناتئام ( 00م ) الإ هترعد ىلإ هبحب لف « لاتقلا ىلإ ءروصنماي
 ةسمخ لاتقلاو ةرصنلا لعاهدحو ةفوكلا نم هعباب دقو « ةئاعبرأ وحن ليقو ءاصحإو

 اوتكنو اوفعض نوقابلاو , اوباجأ نيذلا ءالؤه الإ نكي ىل نكلو « ًافلأرشع

 1 _ ص هب ج ريثك نءاو ريثآلا نبا 1
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 اوجرحا ء رعلا ىلإ لذلا نم ارجرخا ١» : مهداني دير ىدانمو : مهناعأ ىف

 « عزجلاو عزفلا مهباصأ نكلو « ايند الو نيد ىف متسل كذإف « ايندلاو نيدلا ىلإ
 فاغأ انأ ١ :لاق لب . ةميزحلا رداوب ىأر نإو . مضعضتي مل ًاديز نكلو
 . ؛«تومأ ىتح نلتاقآأل هللاو امأ , ةينرسح اهولعف دف اون ركي نأ

 ردب لهأ ددع نود ددع هعمو ناديملا ىلإ لع ديفحو ىبلا ةرثع مدقتو

 ددعلا اذمم لتاقو تو لك ىف ددملا هئيع ىرق فيتك هودع شجو. هون وأ

 ءاول.ئاف . ناديملا ىف ةفكلامجار . ناردملا ىف ىربأ ناك هنكسل و . بتاسحلاق ليئضلا

 ودعلا ريو . الينق نيعبس س رثك أ مهم اولتفو « نيرمآألا شيج حانج اوهزهو

 ممارسي نوهرب ءىرلاب ارذاعتساف ءفيسلا: نير اصلا نينمؤملاكتل وأ لاتقنع مهترثكا

 ىف مهس اديز لانو . مامسلا الإ مهنم اولاني ملو ؛ ميعو هلع هللا ىضر دير باح

 قيرطلاب الإ هنم اولاني نأ اوعيطتسي مل كلذبو « هتينم تناك اهنم هعازتلا دنعو« هتبح

 دحأ ههيقالب ال لع دافحأ نآل : مهنع هللا ىصر نيسحلا هدح اهم اولان ىت"

 , رع صالإ نادبملا قف

 . هدج ىف داير نباو ديزي عميص نيع ره هنتج ىف ماه عسينص ناك دقلو
 ثي هابأ نفدي نأ ىلع ًاصيرح ىح هنبا ناك دقلو . نفد نأ دعب , هننج لتم دق

 لعب اليكل تابنلا اهيلع عضوو . !بمدرو ؛ ةيقاس ىف هقدع . دحأهعصرمب لعيال
 .نييرمآلا ىلاو أنأ كلذ ! و ع ريذل دحأ نكلو . رهاطلا هنامج ناكمي دحأ
 . هب اولتمو ؛ ناهثلا اوج رحأو « ربقلا اوشس ؛ مهما” قود ًاريبك أم اريكتراف

 . ناورم نب كلملا دبع نب ماشه مأب ةفركلا ةسانكب هربصنو

 مقلا نم ءىث اهيف سيل ةرجاف ارح تناك نييرمآلا بناج نم برحلا نإو
 ذخأ عئار سرف لع نييومألا دنج نم الجر نأ رك ذيل هنإف . مرتحمب ةيمالسإلا

 « هوديأ نم نعلو « هللا هنعل « ًاحيبق اتش قلب هللا لوسسر تنب ءارهزلا ةمطاف متشي

 بضخي دحأ امأ » : لوّقي لعجو « هتيحل تلتبا ىتح ديز مامإلا كبف « هولسرأو



 دس ودل

 بضغي دحأ امأ « لتي هللا لوسرا بضغي دحأ امأ « عقلي هللا لونمر تنب ةمطافلا

 هسرف قرف نم هامرو هلتثو هءارو راسو : ديز لاجر دحأ رثتساف « ىلاعت هل

 « ديز باحصأ ريكف , لضافلا لئاقلا كلذ لع نويرمآلا ددشف ؛ هبكرو ؛ عئارلا

 « كلَ لوسرلا تنب ةماركل رأث 'نم اوذقتتساو « هديدش ةلمح مهلع اولمحو
 ىذلا لجرلا ىرع نيب ام لبقي لعْج « اذه هنع هللا ىضر ديز سفن تباط دقلو

 ءانرأث هللاو تكردأ » : لرقيو « مالسإلا ةماركلو بِي لوسسرلا ةماركل رأت

 . 20. اهرخذو ةرخآلاو اندلا فرش هاو تكردأ

 نيخرؤملا ضعب ركذ دقلو « ةيلآلا ةيابللا هذه ةكرعملا تهتنا -
 مآلا ىبتني نأ دوب ناك دقف ٠ هوجولا لكنم ةجيتنلا هذهل رسب ل ًاماشه نأ

 هباتكب كلذ ىلع اولدتسا دقو « رسأ هبش ىف نوكيو « اديز نمؤيو لاتق ريغ نم

 « هلتاقي نأ لبق هنمؤي نأ هيلإ بلط هنإف « ريع نب فسوب ىلإ هبتك ىذلا
 « ناميإلا نم آئيش وأ ةقفشلا هببس سيل نكلو , عضرم مالكلا كلذل نركي دأو

 « بواقلا داقحأ ريدي نأ ديريال هنأ خيراتلا ىرجم نم رهظب ايف ببسلا امإو

 مل نإو ءاهملع دقو « ءافخلا ىف خرف# ىتلا نئفلا ىمني ام داقحألا كبت ةراثإ ىف نإف
 أواأت نيذلا نإف « قحلا نم هعضوم ىف كلذ ناك دو : نييعتلا هجو ىلع اهنماكم عي

 اهلمح ىلا ةيمئشاحلا ةرعدلا ةباجإ ىلع اولاثن | هدعب نم ىح هنبا لتقم مث ء ديز لتقمل
 ةيسابعلا ةرعدلا حاجن بابسأ نم ايس نك دوز لتقم لعلو « الايثنا نريسابعلا
 اوحابتسا نمي اهلزنأ ىلاعت هللا ةمقن كنتو « ءافختسالا ماكحإو « رييدتلا ةقد عم

 رثك أ بولقلا بلؤي سودلملا سوس لظلاب روعشلا نإو ٠ تيبلا لآ تامرح

 ؛ ةروثلا ىلإ ةخراص ةماع ةرعد كلذف « تارماؤملاو لارقألا بلت ام

 . نايغطلا ةلاذإو

 محلا نب ناورم نأ «سمشلا حوضو حضاو وهو ؛ ببسلا كلذ قرف هنإو

 . ١4١ ص نييبلاطلا لتاةم )1(
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 . يبملظ .موش نإف ء بااط ىلأ نب ىلع دالوأ نم اولاني الأب هينا ىصوأ دق
 غلابيو « نيدباعلا نيذ ًايلع قداصي ناكبكلذلو ؛ قايفسلا تييلا ىلع ىقأ دق
 مالك درج وكذب ناك ًاماشه لعلو « ًاريخ هب هينب ىصويو « هميدقتو هميركست ف
 . نأورم هدج

 ةلتقلا كلتب مهكلم ىبتلا دقف هدافحأ ىف ناورم مؤاشت ققحت دق هنإو
 . ةمثآلا نيسحلا ةلئقب نايفس ىبأ دالوأ كلم ىهتنا ام« ةرجافلا

 ىلا بابساالل لئق ريغ نم ماآلا ىبتني نأ دوب ناك « ًاماشه نإ انلق دقل
 ناهثبلا بلصو ليثملاب مأ هنأ ليلدب ؛ ةمحدو ةقفش كلذ ناك امو ءاهان رك ذ
 .باهرإلا ىدأ نكلو , بهرأف ( هلعف ثدحأ دقو ؛ عرزفيو بهريل ؛ رهاطلا
 لمحو ءديز ربق شبن دق نآك اذإو « ةيسابعلا ةرعدلا مجرفتو ء ديب لا ماكحإ ىلإ
 دئاوملا تدمو « ًاعيمج نييومآلا روق تشيب نيلس رشع دعبف ؛ هيلو هم ر

 ْ : لاتف . ةص' ىف روبق شبن نم ناك امف ةربعلاو نيرمألا ىف ةتامش ىدرءسملا مذلا .و رم ىف ءاج دقلو ؛ ناورم ىنب نه ميلتق نريسابعل ىلوت نيذلا ىلتقلا ثدج
 : تايبأ نم مهتعشو بلاص ىبأ .5 بطاح ةي | ىبب ءارعش ضعب ل ب
 بلصي عذجلا ىلع ًايدبهرأ لو ةلحن عد ىلع ًاديز مكن انبلص
 ( نا ملا ىلو نأ ) فسوب ىلإ م *ه تك م." ٠ ًادومع هتبدح تحت ىو

 ةصأ رب ررق نذل ( ىبابعلا .ىأ ) ىلع نب هللا دبع ع. تجرخ : ءىفاه نب ورم .ع قئاطلا ىدع ,٠ مثيلا ىحو ؛ ىدوعسملا لاق . حايرلا ىف هورذو « هةارحإب
 هنم دّقف ام ًاحرمتحت هانج رختساف , ماشه ريق ىلإ ' ينئاف « حافسلا سابعلا ىلأ مايأ ىف
 , هانقرحأف ؛ هسأرو هعالضأو هبلص الإ ًائيش هنم دحي لف , قباد ضرأ نم ناملس انجن :ساو , هقرحأ مث , ًاطرس نينا ىلع نب هللا دبع هب رضف ؛ هشأ شعب الإ
 .. قشحد ىلإ انيبتتا مث ءنيرسذقب مهروبق تناكو ؛ ةيمأ ىنب نم امهريغب كلذ انلعفو



 ان رفتحاو , ًاريثك الو اليلق هربق ىف اندجو اف ٠ كلملا دبع نب ديل ولا انج رختساف

 . ةيواعم نب ديري نع ان رفتحا م ؛ هسأر نوئش الإ اندجو امث , كلملا دبع نع

 دامرلاب طخ امنأك , دوسأ ًاطخ هدحل عم اندجوو . ًادحاو |ظع الإ اندجو اف

 هيف اندجو ام انقر حأف , نادلبلا عييمج ىف مهدوبق انعبتا مث ء هدسحل ىف لوطلا ىف

 لان امو « ىلع نب ديز ماشه لتقل عضوملا اذه ىف ربلا اذه انركذ امإو « مهنم

 , 20, ىلع نب ديزي هلعفك قارحإلا صم همس لعف امم ةلملا نم ًاماشه

 مهثادجأو نييرمآلا روبقب نويسابعلا هلعف ام ررينل مالكلا كلذ انئسامو

 هللا نإف « ىلاعت هلا ريدقت ىف ةربعلا ن ل نكلو « ًاعرش غئاس كلذ ناك ام
 ا دتعا نييرمألا نم نوملاظلا كل وأف , رابتعالل ضعب ىلع مبضعن نيغاطلا طاس

 , !ولعفام لع نورخآ مالوت « هيَ ترم ىنلا ةرثعب اولعفام اولعفو اورو

 اوناك امم ًاضعب نيملاظلا ضعب ىلو» مالا ىلاعت هللا ةلك تفقحو

 ءانعرةوقلا نكل و « رابتعالا لهأ نم وه نل ريعلا تناك اذكهو . « نوبسك

 . رصينست ال و « ربتعت ال

 : ةرسحو ةريع

 :« فويسلا رجتشم ىفو « نادملا ف تامو ءةكرعملا ف ديز دهشتسا - 8
 نأب ضري لو « هنيد ىف ةيندلاب ضري مل ؛ ًايبأ ًارح ًاعاجش تاف « ماهسلا ىرمو
 : مدو ًاعرشو ؛ اي ةعدبو « تره ةنسو ٠ ضفخني ًاقحو « عفتري الطاب ىرب

 لدي ٠ بواثلا ضمريو سوفت قمري ًادادتسا ىري نأب ضري مو « موق آدظو

 « هناحبس هلأ م أ اهم عستاو٠ . متي هللا دبع نب دم ىلعألا هدج اهنس ىتلا ىروشلا

 عرمأ و ,: يأ هناحبس لوقيو « آلا ىف مدواشر» : ليدتا 5ع ىف لوقيذأ
 . « مهني ىروش

 )١( صم ج بهذلا جورم 149 .



52 

 ةجردلا لانو , هنيدلو « هسفنل هاضترا ىذلا مي ركلا توملا كلذ ديز تام

 « ةرسح سفنلاف نكل و «نوبرقملا ءادهشلاو ء نوقيدصلا الإ اهلاني ال ىتلا ةعيفرلا
 ىردز امو . مهب لزن امو لوسرلا ةرتع لع تارسح بهذتل نمؤملا سفن نإ لب

 لام اذه نركب نأ  رودقملا هردق ىفو ظردحلا هحول ىف بتك اذامل

 بابش اديس امهو . امهنع هلا ىضر نينسحلا ءانبأ نم قحلاب نربلاطي نيذلا
 ربتعب ةربع كلذ ف ستيل لقعلا نإو ؛ ميركلا لوسرلا ثدح اك« ةنحلا لهأ

 قطنلاو ؛ قحلا ليبس ىف دابشتسالل لثملا برضي نأ الإ كلذ ىف دمجالو . ام
 « بلطملا دبع نب ةزمح ءادوشلا ددس ٠ : مركلا ىنلا لاق دقلو « قحلا ةملكب

 الثم ىلاعتو هناحس هللا ترض دقل و « هلتقف رئاج ناطلس مامأ قح ةلك لاق لجرو

 مالسإلا اودف دّقف ٠ رارألا ءالؤع ىف هدونب ىدتمو « هب ىدتقي دابشنسالا ىف

 نوبلاطي امم بلاطي نأ نمؤم لك ىلع ًاقح ناكو .٠ مهحاورأب قحلاو ٠ مهسفتأب
 . ءالؤبك ةداهشلا فرش لاني نأ هبسحو « ماقم لك ىف قحلا ةلكلوقيو . هب

 ةدئافلا تناك دقل ! ! اهولاق ىتلا قحلا ةيلك تدافأ لهو : لئاق لوقي دقو
 : اهولاق ىتلا قحلا ةلكنإ ؛ كلذ نع باوجلا ىف لوقنو ! ! اوداسو اورصتت| ول
 رامضلا تكرحو . هتاذ ىف قحلا تدافأ اهلبس ىف ةرهاطلا مهحاورأ تيهذو

 لتقم نأو « ةينايفسلا ةلودلاب بهذ نيسحلا لتقم. نأ لعن نأ كبسحو « ةنمؤملا

 مايألا كلتو ١ : هلا ةلك تقحو « اهمكح هللا لازأو « ةيناورملا ةلودلاب بهذ ديز

 عزانملا تفلتخاو ءاوهآلا تكرحتل اوبلغو اوداس ول مهلعلو « سانلا نيب اود

 سرافو « مهيضاقو ةباحصلا هيقف بلاط ىلأ نب ىلع ةمامإ ىف اوفلتخا 5« مطرح

 ًاضيرحت رثكأو : ىنأو دشأ نوكي مهمكح ىف نعطلاو ٠ عزانم ريغ مالسإلا

 سراف قبلا قتلا مابتأ ىف لعف ام ةيواعم لعف فيك رت ملأ . داسفلاو رشلا ىلع
 هرمدو « ىدلا مامإ لع ليواقألا جراولا لوقت فيك رت ملأو « مالسإلا

 : ةوسأ سانلل نوكي ىذلا اذ نف « ءايقتالا ءالؤه ىف لوَقلا رثك اذإو « هومر اع

 نع ىتح « لوق لكن ع ةاجنمب اونوكي نأ مالسإلل ريخ هنإ , ًايداه مهل نوكيو
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 + قحلا نلعي نم مهنم ماق لظلا دتشا نإو « اهدحو ةيادهلل اونوكي نأو : روزا! لوقت

 .حراوجلاو « رييغتلا ىلإ لوقعلا عفدتو ٠ بواقلا ع رقت ةعراق هلتق ناك لتق اذإو

 ةداهشلاو بيغلا ملاع رادقمب هدنع ءىش لكو »+ « رودقملا هللا ردق كلذ ء لاعألا ىلإ

 . « لاعتملا ريبكلا

 ,عسبتلا ةعجر عجارن نأ ريغ نم عوضوملا اذه كرتن نأ انل غرسي الو م

 ىتحح « ضعل رج أبضعل ذخأو « تعلاتتو ؛ ترج ىتلا ثداوحلا ةلسلس اش

 ممرعاشم زبثلازب الو « نيملسملا بولق تره ىثلا ىربكلا ةئراكلا كلت ىلإ تبتتا

 هيخأ نباو « هيخأو هيبأ جاهنم ديز كرت اذامل *ىراقلا لءاسقي دقو « مويلا ىلإ

 .هان رك ذ ىذلا مالكلا *ىط ىف باول مهف دقل ؟ هنس لثم ىف ناك ىذلا قداصلا رفعج

 . انلمجأ ام حيضوتلا ضعبب مضون نآلاو , لبق نم

 لاقتنالا ة موكب نيسحلا دعبوزنا رهدلا ةمطاف دالوأ نيب نم ديز صتخا دّقلو

 لع نآلا عميشت مهبولق ىفو نييقارعلا ىرغأ قارعلا ىف هلقنت ةرثكن إو ؛ ةلحرلاو

 4 هت دمع لآل ره ىذلا قحلا بلط هل اونيزب نأب نيعمجأ مهنع هللا ىضر

 هلقنت ةرثك نكلو « مثرورغ هرغ ىعملالا ًاديز مامإلا نإ لوقن نأ عيطتسنالو
 .نآك ام ةنيدملا ىف هماقم لعلو , نوبكريام مظعو نييرمآلا ملاظم ىلع هتعلطأ

 .نيذلا لاعفأو « بكتترا امو جاجحلا راثآ ىلع علطا دقو « ثدي ام لك ىلع هعلطي
 « ماشه لبق نم قارعلا ىلاو ناك ىذلا رع نب فسوي ًاصوصخو ؛ هدعب !وءاج
 « 'ليواقالا ىزسقلا هللا دبع نب دلاخ ىلعو , هيلع لوقت دق  ًايساق ًاملاظ ناك دقف

 .بهذي.نأ ماشه. هيلإ بلط املو « هئاقل نع دعتبي ناكف « ًادلاخ هجاويل هبلطو
 هرمأ امل مامشهل ديز لاق» : كلذ ىف ريثآلا نبا لاق دقو « هتوسق ماش ءمل ركذ هيلإ

 ع 29. ادبأ نييح تنأو انأ عمتجن الأ هيلإ ىتثعب نإ نمآ ام فسوب ىلإ ريسملاب

 هضاقتن الاب ةمهلا اذ ىرغت ةوسقلاو.ةوسق نم هيف هاري ناك ام رادقم ىلع لدي اذهف

 . م٠8 ص هج لماكلا )1



 مل ةه دب

 ةفوكلا لهأ ذخأو « رفسلا اذه دعب نيبقارعلا ءارغإ عامسل هبلق مف كلذلو
 . ثيرتلاب مهييجيو « هنوعديو'هيلإ عمتسيو ؛ هن وبتاكب. .

 كلذ نإف « هتاناهإ مث , ماشه تاجارحإ نم ا ركذام اذه ىلإ فيضأ اذإو
 اذهيو هب داري مضلا ىلع تكسي نأ هتعاجشو هتمه ىف ديز لثم حمسيل ناك ام
 سيلو « مقتسم قيرط ىلإو « قحلا ىلإ وعدي ناديملل مدقتي نآل بابسألا تأيبت
 « هئارصن نمو « ق+لاعم مبأ نورهظي نيذلا قدصي نأىف ةضاضغ نم رحلا ىلع
 رهظ املو كلذلو , قحلل صالخإلا سانلا ف ضرفي نيمآلا قداصلا رحلا نإف
 هورذوعو ؛ توكسلاب هوحصن نيذلا توص ىلإ عمتسي ) تاناهإو تاجا رحإ نم

 .. دهعلا كلذ ىف ةفوكلا لهأ ةصاخو : قارعلا لهأ نم

 , ةلزتعملا ءارآ رك اذتو لصاو عم ىقالت اديز نأ قبسام لكىلإ فاضيو
 فلتع ال ىتلا ابيلع قفتملا اهوصأ نم نإو « داقتعالا ىف ًابهذم ديز اهراتخا دقو
 أما ًاركنم ىلع ديفح ىأر دقو « ركنملا نع ىهلاو فورعملاب آلا مهنم دحأ
 , ةسوكمم ةسوكنم اهلك رومآلا ىأرو « ىعرم ريغ المهم ًافورعمو ؛ ًاعئاش ًانلع
 الل درجتي نأ" هيلع اق ناكف ؛ سركعم اهعيمج اهضعب عطقت ةرئادك
 ,هتقيرط لع لصاآلا كلذ ذفن د لصاو ناك اذإو ؛ ركذملانع ىبهنلاو فورعملاب
 لهأ هريثي ام لكىف مالسإلان ع عافدلاو « ةفلتختا لحنلا و للملا لهال هتلداب وهو
 نيسحلا هدج نع اهثرو ىتلا هتقيرطي مدقتي لع نب ديزف  ةقدانزلاو ءارهآلا
 رثأ ام لكو ؛ لضاني نيملاظلا هجو ىف فوقولا وهو « مهنع هللا ىضر ىلع هدجو
 هنع هللا ىضر جرخام هنأ ليع لدي ماقملا اذه ىف مالك نم هنع هللا ىضر هلع
 رظلاو داسفلا نم ىالسإلا مكحلا ريهطتو « عدبلا ةتامإد نئسلا ةماقإل الإ
 ىبلا ٠ ىورعملاب مألا وهو « هقنتعا ىذلا لصآلا ذفني اذه ىف وهف « ثبعلاو
 ادم كرت دق لك الا هجولا لع أدبملا كلذ ذيفنت ليبس ىف هلعلو « ركناملا نع
 تلزن ىلا ىريكلا ةثراكسلا دعب هتيب لهأ لعفي ناك اك هب عردي ناك ىذلا ةيقتلا

 (ديز مامإلا ه )



 دس «با د

 . نيدلا موي ىلإ هتلتق هللا نعل و « هنع هللا ىضر « ءالب رك ديبش ىف مالسسإلاب

 ىهلاو فورعملاب مالا بوجو ىف هب ذأ ىذلا لصآلا كلذ لعلو

 ًايعاد جرخ اذإ الإ ًامامإ دعي ال مامإلا نإ لوقي نآلل هعفد ىذلا ره ركنا نع

 هلوح سائلا فتايلو « هوس نرد قحاأل هس: بص دق هنأ هجورخم نلعبا « هسفن]

 . هقهزيو هغمدي ىذلا لطابلاو ؛ هميقي ىذلا قحلا ىف هل نيرصان

 سائلا لك نم ءانثلا قحتس امو ء اهل مدقتو ؛ ديز اهقنتعا ةيماس ”ىدابم هذه

 هنأ هردق نم صقني الو ٠ لايجالاا لك ىف قحلا تاذل قحلاب نونمؤي نذلا

 ؛ هنأش عفرل بابسألا هذاختاو « قحلاب هنامإب لضفلا قحتسي لجرلا نآل ء رصتني م

 « اسأب نوقلي ال نيذلا قحلاب ناميإلا ءافعض نم تبرطضا دق تولقلا تناك اذإو

 لك موللا امنإو ء همدقتو هناميإ قف ةضاضغ نم ءادفلل هدحو مدقت ىذلا لعاف

 . ةرصنلا تقو دعاقت نم موللا

 درو هنآل ؛ نييومالاب اومكح نأب نيريدج ًآديز مامإلا اولذخنيذلا ناكدقلو

 ؛ نيموكحما ناولأ نم نول 5ك احلاو ؛ ميلع لوي اونوكت اهنيك : راثألا ضعب ىف

 لو> الو « نينموملا بولق ترهو « هتعفر ىلا ةدابثلاب ًاريدج ًاديز ناكو

 . هللاب الإ ةوقالو
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 ةفالخلا ديز ىلط

 ,ةيديزلا لوقي اذكم ؟ هسفنل رعد كيز ج رخ له ثح ىرحجب انه - هه.

 « نيبلسام ىلع ةفيلح نوكي نميف هسفن ديز ىأرو , ىيراتلا قايسلاو
 وعدي جرخ مامإ هنأ فصوب جرخ هنأو « أمامإ ناك ًاديز نأ نوررقي ةيديزلاف

 دالوأ نم وه ذإ « هيأر ىضتق# ةمامإلا طورش ىفوتسا دق هنإو « قحلا ةرصنل

 . هتءاطل سانلا زعدي ج رخ دوو « ةمطاف

 اوعباب دّقف , ةفركلا لهأ نم ةعيبلا ذخأ دقف « كللذ ديزي ىخنراتلا قايسلاو
 ءاطعإو ؛ نيفعضتسملا نع عفدلاو نيملاظلا داهجو وقلي هلوسر ةنسو هللا باتك لع

 اذهو «قحلا لهأ رصنو ملاظملا درو « ءارسلاب هلهأ نيب ءىلا مسقو نيمورحلا

 . هيلإ ةرعدلاو قحلاب مايقلا مزنعا دق مامإ دهع

 , ًاريد- هيلع ىثي و « هلي هرصاعي ناك ىذلا قداصلا رفعج مامإلا ناك دقو
 هللا دبع نع » نيببلاطلا لتاقم باتك ىف ءاج دوو ء رك ذ م ةيراقتم نس ىف اناك دقو

 هبايث ىوسيو ٠ باكرلاب ىلع نب ديزل كسمب ذم نب رفعج تيأر » : لاق ريرج نب
 : نيرعأ ىلع لدي حص نإ ربخلا اذه نإو « جرسلا ىلع

 . هنع هللا ىضر ديز مامإلا همعل قداصلا رفعج مامإلا لالجإ . امهددحأ

 , رفابلا دمحم هيخأ دعب نيسحلا لآ ديمع ناك ًاديز مامإلا نأ  ىانلاو

 ليقف هيف فلتخم هداليم نأ ذإ « قداصلا رفعج مامإلا نم الملق نسأ ناك هلعلو

 نأ ىف ةضاضغ نم هنع هللا يضر رفعج مامإلا ىلعامو م.0ةنس ليقو ءاله ةنسا

 . هيلع راغص لمعلا اذه لثم ىف سيلو « هتيب ريبكمركيإ

 هسفنل امد آديز مامإلا نأ ىلإ هرهاظ ىف قايسلا ىبتي .كلذبو - هذ
 ةيمامإلا بتك ىف ءاج نكلو « اهانقس ىلا ةلدآلا ضقني ام دجوي الو « ةمامإلاب

 « رقابلا دم هيبأ دعب قداصلا رفعجل تناك اهوئاس ىلا ةمثألا ةلسلس ىف مامإلا نأ



 ةتارولا وأ , ةياصولاب ةمامإلاو « رقابلا هنبال نيدباعلا نيز ىلع دعب تناك اك
 هنع ذأ ىضر هنأو « ق< هل سيل ام بلطي نأ نع ادي مامإلا اوهزب دقو : مدنع
 لبق ًامامإ هسفن نلعي نأ روصتي ناك ام هنأو « ةيولعلا ىلإ ساثلا زعد» ناك
 قداصلا رفعج وهو « قيقحلا مامإلل اعدل مالا رقتسا ولو « صآلا رقتسي نأ
 : 20 هصن ام  قداصلا  ناونعب باتك ىف ءاج دقو « هنع هللا ىطر

 هاعد امو « هل سانلا اهاعدا لب « هسفنل ةماهإلا ىعدا ام مالسأا هيلع ديز »
 سيل ام بلطي نأ نم ًآنأش لجأ ديزو « لطابلا برحو قحلا ةرصن الإ ةضبنل
 ءاعدا ثيداحاألا ضعب تبسن دقو « اهعضي نيأ فرعل رفظ ولو « هل
 ةوطس ىشخم ناك قداصلا نآل « ىلج اهيف هجولا نكلو « هسفنل ةمامإلا
 نون ويف , هنم مأب همايق نأ و , ديز حورخ هيلإ اوبسني نأ نم نمأي الو « ةيمأ ىبب
 .(... ةتعيشو ره

 « هيلع قداصلا ءاكب هب صوب امم هتءأربو هتضب: رابك إ ىف ئكو» : لوقي م“
 « هترصن نع فلخت نم عبرقتو « هعم نيلوتقملا تالئاع ىف لاومألا همسسقتو
 . , نيرفاكلاب هل نيبراحلاو ؛ نينمؤملاب هعم نيرئاتلا هتيمسنو

 مرارفإو , داهجلا ىف هماقمو ديزل محلالجإ عم ةيمامإلا نأ اذه نم ىرنو
 ىعدا دق نوكي نأ نوركسي هيلع قداصلا رفعج هللا دبع ىبأ مامإلا ءانثب
 دقو « هسفنل ةفالخلا ىعداام هنأ ىلع اليلد ءانلا نم نوذختيو « هسفنل ةمامإلا
 , هسفن ىلإ وعدي ناك هنأ ىلع اليلد هلتقمل ءاكبلاو هيلع ءانثلا نم فلاخما ذختي
 .نيلئاقملا ةيمست نم اضيأ اوذختا دقو « هتوعد ىلع هقفاوي هللا دبع ابأ مامإلا نأو
 ذختي دقو ' هسفنل عدي مل هنأ ىلع اليلد نيرفاكلاب هل نيفلاتاو : نينم ؤملاب هعم
 |ورصان مهنالف نينمؤم هورصان نيذلا ىمسي ناك اذإ هنأل « ضيقنلا ىلع اليلد كلذ
 . قحلا مامإلا

 , ع ص ١ جب ىرفظملا نيسحلا دمت خيشلا قداصلا باتك (1)



 ررقن نأ ىلإ انب ىهتني قطنملا ليلدلا ىلإ ةيضقلا هذه ىف ماكحالا نإو - ه؟
 ضرفي مل هنأو « قحلا ىلإ اعاد لظلل ادماجم جرخ هنع هللا ىضر ًاديز مامإلا نأ
 ىعدي ذئدنعو « كحيو دالبلا ىلع ىلوتسو ىمآلا رقتسي ىتح ًاناطلس هسفنل
 «هريغل ال ء هسفنل ”ىبم ناك هنأ ىلإ ليمن انكلو , هيلإ وعدي نمل رعدي وأ ةفالخلا
 ناكف ءجرخ ىذلا وهو « هسفنل ًايعاد ج رخب نأ بحب مامإلا نأ هيأر نآل كلذ
 زوج اذلو « ةثارولاب نوكتت ةمامإلا ىريال هنآلو , مامإلا نوكي نأب ريدجلا ره
 . نيبنس م لوضفملا ةمامإ

 رهو « هريغل سمآلا ضرفيس ناك هنإ نولوقب وأ هتمامإ نورك نيذلا نإو
 امهتبسن تبث نيأدبم اوضفري نأ قداصلا رفعج' هللا دبع ىبأ مامإلا هيخأ نبأ
 مامإلا فتسرع كلي ىنلا نأو « ةثارولاب تسيل ةمامإلا نأ امهو « ديز مامإلل
 , هسفنل ابعاد جرخم نأ بحجب مامإلا نأ : قاثلاو « مسالاب فرعي ملو فصولاب
 « هنع ةمامإلا بلط قن لبسلا نم نزكي هنإف « نيأدبملا نيذه ةبسن اوركنأ اذإ
 ةيمامإلا نأ رهظبو ء نيعمجأ مهنع هللا ىضر ىلع لآ نم ىضرملل ًايعاد هرابتعاو
 ةيمامإلا نأ ىف مهأد ىلع ناك هنأ نودقتعيو هيلإ نيأدبملا نيذه ةبسن نوركش
 دمم مامإلا نأ و « هدعب نمل ىصوب مامإ لك نأو فصولاب ال صخشلاب ىلعل تتبث
 هللا دبع ىلأ هنبال اهب ىصوأو « نيدباعلا نيذ ىلع هيبأ نع ةيصولاب ذخأ رقابلا
 . ديز مامإلا ىلإ اهتبسنةعحصو ”ىدابملا هذه قدص ررقن نحنو « قداصلا رفعج



 مسا هي“ مه سس

 كرز مامإلا مع

 اطيح , للعلا ريزغ ًاملاع ناك هنأ ىلع ًاديز مامإلا اورصاع نيذلا عمجأ  هبع

 « ريسفت نم نآرقلا مولع لكو : تاءارقلاب ملاع وهف ؛ ةيمالسإلا مولعلا ىتشب
 ريسفت ىف ايهذم دعت ءارآ اهيف هل د/اةعلا ءاميلع نم ملاعوهو « خوسنملاو خسانلاب لعو

 ةدنملا ىف ىضترملا هدء دقل و « اهيف ةفلتخلا قرفلا تالاقم لعيو « ةرمالسإلا دئاقعلا
 .ثيدل ًايوارو « هيف ةداملا ريزغ هقفلا ىف ًاملاع ناكو « مهخويش نم لمآلاو
 نأ ىوريل هنإ ىتح « ةنوكلاب هقفلا خويش هلذدلتت دقو « مهريغو تيبلا لآ

 د لاق هنأ ةفينح نأ نع ريضناا ضورلا ىف ءاج دّقلو « نيتتس هل لالنت ةفينح ابأ

 ء أباوج عرسأ الو « لعأ الو « هنم هقفأ هنامز:ىف تيأر اف ىلع نب ديز تدهاش »
 . «نيرقلا عطقنم ناك دقل ءالوق نيبأ الو

 مركب و ديزل ًارصاعم نأآك ىذلا نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع لاق دقلو

 ْ : ديز نب نيسحلا حصني نسلا ىف

 .كعضو دق هللا نإ ؛ اب كعفني هللا لعل كظعأ نأ تدرأف « ًاراتخم كتيأرد
 ء نس ةثادح ىف تحصأ دق كنإو « كلثم ره سالإ دحأ هب عضي مل ًاهضوم

 .هبشي ام تأت نإف « كيلإ ناردتبي رشلاو ريخلاو « مراصبأب كن وردتبي سانلا نإو
 هللاوذ « كلذ فلاح امم تأت نإو « ريخلا نم كيلإ عرسأ ايش ىرنافف كفلس

 .كئابآ ىدأ نإو « ءابآ كل ىلاوت دق هنإو « رشلا نم كيلإ عرسأ ايش ىرتال
 , ©0ءهلتم انريغ ىفالو انيف رأ ل ىذلا ىلع نب ديز

 ه تيبلا لآ ىف ال هرصع ىف هلثم ري مل هنأب أديز فصي نسحلا نب هللا درعف
 ةفينح ىنأ خيش وه ةداهشلا هذه دهش ىذلا نسحلا نب هللا دبعو « مثريغ ىف الو

 . قارعلاب جرخ ىذلا مهاربإو « ةنيدملاب جرخ ىذلا ةيكرلا سفنلا دمج وبأو

 ) )1١"مو ص نييبلاطلا لتاقم .



 نم ناك ىلع نب ديز نإ ١ : نومأيلل ًارصاعم ناك ىذلا اضرلا لع لاق دقلو

 , 290 دم لآ ءابلع

 لهأف « هنع هللا ىضر ىللبع نب ديز ريدقتك ملاع ريدقت ىلع ءابلعلا عمتج لو

 ناك هنأو « معلا ىف هتمامإ ىلع ا وعمجأ دق  ةعيشلاو ؛ ةلدتعملاو , ةئجرملاو «ةنسلا

 داسبعلا عمجأ دقلو « مارحلاو لالحلاب سانلا لعأ نه ناكف  هقفلا لع ىف ةجح

 لئاقم ىف ءاج دقل و « هقلخو هماع ىف ريظن هل نكي مل هنأ ىلع مريغو داهرلاو

 . 22. ًادحأ ديزي نولدعي ال كسنلا لهأو ةئج رملا نأ» نييبلاطلا

 لهأ ةروث ىرمألا نايغطلا لع ديز ةروث نوربتعي ءابلعلا ناكدقلو - هو

 . عم اولتاق نيذلا نأ ركذي نيخروملا ضعب نإ ىتح , مييلع كسنلاو ةداهزلاو لعلا

 : ةفينح وبأ لاق دقو , هنع اوفلخت نيرخآلا نأو « ءاهقفلاو ءارقلا نم اوناكديز

 ىنسبح لاق ؟ هنع تفلخت ل هل ليقف « ردب موي هللا لوسر جورخ هجورخ اهاض

 « الهجم تومأ نأ تفخع « لبقي مف « ليل ىلأ نبا ىلع اهتضرع سانلا عئادو هنع

 سانلا نأ, تيلع ولد : هعم جورخلا مدع نع راذتعالا ىف لاق هنأ ىوربو

 ثعبف « ىلامب هنيعأ نكل و « قح مامإ هنآل , هعم تدهاجل هابأ اولذخ يهنولذخمال

 ش . ©"”.هل ىرذع طسبا : لوسرلل لاقو « مرد فالآ ةرشعب هيلإ

 ةلاسر ىف ديز عم اوجرخ نيذلا ءاهقفلا دحأ عم ةفينح وبأ لسرأ دقلو

 تنأ اهب نعتساف « كودع داهج ىلع ةوقو ةنوعم ىدنع كل ديدل لقد : هللإ اهلسرأ

 هللا محر» : قداصلا رفعج نب دمح لاق دقلو « حالسلاو عاركلا ىف كباحصأو

 . 0« هترصن ىف انل هتدوم تقق# دقل ؛ ةفنح انأ

 كلذلو « مهنم هنآل « نيثدحاو ءاهقفلا ىف ةقثلا مظع هنع هللا ىضر ناك دقلو

 « مهب رصتتسي مهلإ لسري ناك هنع سانلا لذات ىأرو « ةديدشلا تدتشا امل

 )١( ص قداصلا بقانم .٠ه .
 ) )0ج ىزازبلا نبال ةفينح ىلأ بقانم ١ ه0 ص ٠

  49ص نييبلاطلا لتاقم 145 .



 ثد# ىروثلا نايفس ناك دقو « مهبابش نم هعم نيدهاجملا رثكأ ناك اذإو

 قتلا هدقف ام لعو « هدقفب معلا هدقفام ىلع ىب اديذ ركذ اذإ اهظعاوو ةنوكلا

 . ةاضقلا ضعب هعم جرخ دوو , هتباصاب لضفلاو

 « قثلا لهأو « نيثدحنلاو ءارقلاو ءاهقفلا ةروث تناك هتروث ىرن اذكعو

 . ةددقلا ةعاس ىف هلع اولخت ةعسشلا نم نولاغملاو

 « ةفرعملا رحبتسم « قفآلا عساو ًاملاع ناكو , عازن الب ًاسملاع ديز ناك هم

 ًاملاع ناكو « اهلك ةيبقفلا جهانملا لعو « نيبقارعو نيبزاجح نيب ام ءاهقفلا ءارآ لع
 ىولع لوأ هلعلو « ةيمالسإلا قرفلاب ًاملاع نك ؛#ريغو تيبلا ل1 ثيدح
 نأ انركذ ا قاتسربشلا ىور دقل ىتح ؛ بهأللا نم ًابهذم هلاحتناب رهاج

 نف « ابك نآرقلا مولعب ًاملاع ناكو ؛ كلذ هيلع ركتأأ أ رقابلا دمت ربك الاهاخأ
 ؟ جهانملا فلتخلا , ىحارالا بعيشتملا لعلا كلذ هيلإ لصو نيأ

 : ةعبرأ رصانع ىلإ عجري مامإلا لع نأ ةمئألا نع انبتك امف انردق اننإ
 ةريخذلا هب نركست ىذلا عدروتسملا ىهف ةيصخشلا مامإلا تافص  اهلوأ

 . هيلع ىبتو هيمنت ىلا ىمو « هرهظتو هفرصتو ههجروت ىتلا ىوقلا هو « ةيللعلا

 ١ علا عيباني ىلع هدي, نوعضي نيذلا مهف « هل نزهجزملا ههخويش  اهناثو
 . ريذلاو بصخلا نطاوم ىلإ هلودبمو هدراوم هودروبو

 هيهجومنع القتسم فقيو « هقوس ىوتسي نأ دءب هلإف « ملاعلال مع  اهثلاثو
 نكلو « ةيماس ةيملع ةببرت مهل أيهت, نم سانلا نمو ؛ هلع ةيمنت ىف نأش هل نوكي

 تب ام هيف فج قي رط ىف ريسبو“ ءاملعلاو لعلا بنا ىتح « قوطلا نع بشي نإام

 قرط نم قيرط ىف ريسب نم مهنمو « هبلق ىف قثبنا ىذلا ءرضلا ءؤطيو « هلقع ىف
 . هسفن ىف تسر ىنا سارغالا هب ومنت ةارحلا

 رجلاك , ملاعلا هيف شيعي ىذلا رصعلا نإف « شيعي ىذلا رصعلا  اهعبارو
 , هيف ةاحلا ءافطإ وأ « ءافلاب تابنلا ىف رثؤي رجلا نأ كف « تابنلا هف شيعي ىذلا
 . هتيع نأ امإو « هللع ىمني نأ امإ « ملاعلل ةبسنلاب وجلا كلذكف



 كك

 ىذلا لعلا ىلإ هب عزنت ةيصخت تافصب هنع هللا ىضر ىلع نب ديز لت دق # ه1

 , ههجو هللأ مرك بلاط ىلأ نب ىلع لآ نم ةوفصلا تافص كلت نإو : ىفاصلا

 : لاق ام دنع ىلع ةيرذ ىنعي نآك رعاشلا نأكو

 لسببق ممئابآ ءابآ هثرارآ اهتإف هوتأ ريخ نم كيامو

 ةيلعلا كئاوأ هثراوتي ثاريم ةعركلا ةيقلخلاو ةيلعلا اياجسلا نأكف

 ىرحجت اي «ةيربنلا قالخألا مهسؤفن ىف ىرجت هنأكو « ٍقِِي ىنلا ل1 نم نوءركألا
 ةمنأ نم مامإ ىأ ىف ةفص نم امو « ةيكرلا ةرهاطلا ةيوبنلا ءامدلا مهتورع ىف

 ةمبأ ناك كلذلو « ةيولع ةهو ايد ًافرعو « ةيوبأ ةقبعاهبف تدجو الإ تيبلال 7

 نذريو ؛ ىعيش ريغ و ىعيش نبب قرفال ؛ مرصاعم لك لالجإ : وم تديلا ل1

 قداصلا رفعج ىف ىرياال ةفينح وبأف « سانلا رئاس ىف تسيل بهاومو اياجس مهف
 هللا ىضر كلامو , ًاد>أ رقابلا دمع هيبأبو هب لدعي الو «ًايماس ًاقلخو ًايلاع ًايلع الإ

 : لوقي ناكو ؛ هيواسي نم ةنيدلا ىف ىري الو « اذه دم نب رفعج لج ناك هنع

 نارقلل ائراق امإو « ًايلصم امإو « ًامكاص امإ : ثالث لاصخ ىدحإ لع الإ هتيأرام

 . ءارقلاو ءابقفلا الإ هرزأ دشام جرخام دنع هنأ تيأر دق ديزو

 نيذلا سانلا رئاس نود اهب اوصتخا دقو « ميف اياجسلا كلت تناك اذاملو

 هيقفلا "لع مدو ؛ قولا رهاطلا ىنلا مد مهقورع ىف ىرحب هنآلأ « مثورصاع

 ابرو « نورثك آلا كلذ ىف لوي ؟ مثال ةمول هللا ىف هذدخأت ال ناك ىذلا سرافلا

 بسنني نم لكن اك الإو « ًادرطم سيل كلذ نكسلو « دح- ىلإ محلوق ىلع مهقفارن
 . لالخلا كنتو ءاياجسلا هذه هل نامزلا اذه ىف لعو لوسرلا ىلإ

 تأيهت قاتلا نرقلا رثك أو لوألا نرقلا ف تيبلا ل1 نأ ماقملا اذه ىف قحلاو

 ىربنلا تيبلا نأ كللذ « سانلا لك دنع تسيل اياجس ىوذ مهتلعج بابسأ مهيدل



 قاذي ناكو « ةيولع تايركذو « ةبوبن تاداع نم هثرازت ام لكب ًاظفتحم ناك

 هن ىرب امو « مهل رصعأا ةساس ركسنت نم نوري اوناك ام ابمشيو تابرك ذلا هذه

 اوهجت, ملو هوثرو ىذلا ثاريملا ىلع اوفكمف ناطلسلا |اومرح دق مهنأ نم

 اذه ىف تيبلا لآ دولاقتف ؛ مظنو تاداعو ديلاةت ةرسأ لكل ناك اذإو « هريغ ىلإ

 هبواق فيلأت ىلإو « سانلا نيب هرشنو هبلطو معلا ىلإ هاّتالا تناك رصعلا

 . نيلاضلا ةيادهو ؛ نيئمؤملا

 هب ىلاعت هللا مهلمج امو ةزع نم هيلع اوئشن ام عم دئادش نم مهي لزن ام نإو

 مهفلأيو «سانلل نونماطتي اوناك نأ ىف يبس ناك ل ةيربن ةمحرو قداص ناميإ نم
 ىلعو « ميركلا لوسرلا نم مهئاكمل لالجإو ةبابم عم مهنوفلأيو نونمؤملا

 . ههجو هللا مرك بلاط ىأ نبأ

 هيلإ طبي اع مهب ولعيو ؛ رومألا فاسفس نع عهبسن مهب ىاستي ناك دقلو

 هنويلعي اوئاك امل , بسنلا اذهب اولعتسي ملو « مهيسن لثم محل نكي مل نم ريغ
 مالاب نوس مهلعج دئادش نم مهب لزن امو « دعبي مل هب دهعلاو « ويلي ىنلا نع

 . مهيولق ىف ةمحرلا عيباني رجفنتو « مثريغ

 ليبن لك الإ ىناتلاو لوآلا نرآلا ىف ىنلا تيب لآ ىف نكي مل ةلمجا ىفو
 . ميرك قلخو

 نم هتوخأو وهسدتخا دق دي زفنامرلا اذه ىف تيبلالهأ ىف ًاماع كلذ ناك اذإو
 ,نيدباعلانيز ىلع هوبأ وه ىلو آلا ةئشنتلا هأسقنو هابر ىذلا نأىهو « ةدايزب مهني
 . ةءورملاو ةحامسلاو لضفلاو ٠ ميركللا قلخلا ىف هتاةباسو « هتناكم تسلع دقو
 ىذلا دهاجناو , مظعلا ملاعلا كلذ هنم تلعج ة.ماس ةلاج تاهفصب ديز فصتا اذلو

 . هسفن رهو « كلم ام ىصقأب داج

 : تافصلا هذه نمو



 مدس اله دس

 :صالخإلا (1)

 سيلختو ؛هاجتالا وهو « ءىضنق سفنلا ف قرشي رون صاالخإلاو - هاب

 مدحأ نمؤي الد: هني ىنلا لاق كلذلو ٠ ناميإلا تاجرد ىلعأ وهو « هلل هسفن

 امقتسم ًاها#) قالا بلط ىلإ هجتا اذإ نمؤملا نإو « هلل الإ هبح ال ءىثلا بخ ىح

 « هلقع قرشأو « هك اردإ اسف , ةكمحلا رونب هبلق ىف هللا فلق هيف جوعال
 دوأ ءؤطب ءىث الو ؛ صالخإلا< بلقلا ريني ءىش الو هكرادم تماقتساو

 ىلعو « رصبب الف ؛ ةريصبلا لع سمطت ضرغلاو ىوملا ةرطيس نإف ىوهلا لوقعلا
 . كردي الف ركفلا

 رفىآلا ظحلا هنع هللا ىضر ًاديز مامإلا ىلاعتو هناحبس هللا ف7 دقو
 مولعلا ىتش بلطف ؛ هبلط ىف رجاب. نآل لعلل هصالخإ هعفد دقف « صالخإلا نم

 « ةنيدملا نمو هتبب ىف هاقلت عورفلا لعو ٠ نيدلا هقفف , ابنك امأو « اهئاظم نم

 ةفلتخلا ةيمالسإلا قرفلا .نطرم تناك ىتلا ةرصبلا ىلإ لتقنا قرف لعو

 ىلع هقفاوي ال ناك نإو « ءاطع نب لصاو رك اذي نأ نع ربكشسا امو اه هاقلتف

 نع عنتم مل ًاديز نإف لصاو ىف سانلا ىأر نكي امهمو ؛ معزيو لوقي ام لك
 . ًايلع هيف نجي ماد ام هترك اذم

 هترفاضت دقو « ىوقتلا و» صالخإلا تار نم ةرمث ىلوأ تناكدقو

 هفصو دقلو « ىلاعت هللا ةشخ أائاد رعشتسي هناعج هاوقت نإو « كلذب رابخألا

 . هيلع ىثخيف هدنع هللا ركذي“ باش رهو ةئيدملاب هتيأر» : لاقف « هبرصاعم ضعب
 هنمب فرع لام ًامرحم هلل كتبي مل ىلع نب دب ز نإ » : هسفن ًافصاو لاق دقل

 « هتعاطو ىلاعت هللا ىوقت نيب ًاققد ًأطبر هنع هللا ىطر طبريو 20. هلاوش نم
 . «هللا قلخام هعاطأ هلا عاطأ نم » : هنع هللا ىضر لوقيف هلمهتعاطو سانلا ةبحو

 ىأرو « مهني ام حالصإو . نيملسملا لمش عم ىعسإ هصالتخإل ناك دقو

 0 ١١مم ص نييبلاطلا لتاقم () 0



 ءايدحإ هتلواحمو « هاعسمل ءادف هسفن تبهذ دقو ٠ قارتفالا امرعدص ىأأ ةبلتلا

 . نيغاطلا ديك درو . عدبلا ةتامإو , نئسلا

 همع نبا عم فلتتم ام رك ًاحعم ناك دف , ةحامسلا ىلإ هصالخإ هعفد دقلو

 هللا دبع مأب ضرعيف ؛ ديز مأ ىف لولا ىلإ عفدنيف « نسحلا نب نسحلا نب هللا ديغ
 قحح سم هل ام لك كرتب همدن نع رفكيو . مدنلا دشأ مدني م : ًاديعب اضإ رعت

 , همع نبال

 هنالو مهيلإ تافتلالا مدعو ءابفسلا نع ىلاعتلا ىلإ ًاضيأ هصالخإ هعفد دقو

 . هب الع . احور رو امس هصاللخخإب

 ضعب هيف لاق دقو « هلمعو هلوقو ههجو ىف مدبب صالخإلا رون ناك دقلو

 دلو « ههجو ىف رولا ريراسأ تيأر لع نب ديز تيأر اذإ تنك » : هيرصاعم

 ديز نع تلأس املك تلعخل ةنيدملا تمدق » : ًاضيأ هورصاع نيذلا ضعب هيف لاق
 . 20, نآرقلا فيلح كاذ ىل ليق ىلع نبا

 : ةعاجشلا(ت)

 ىذلا صالخإلاو . ضورلاك هقالخأ تلعج ىلا ةحامسلا هذه عمو - هم

 ةعاجشلاو « ةيبدآلا ةعاجشلا هلا هان 5 دق  ًاعاجش ناك  ةئكحلاب قطني هلعج
 لوي نأ ىلإ ةعاجشلا نم ىندالا عرنلا هعفد دقو  ةدجنلاو ؛ ةملاو « برحلا ىف
 : ةارادملا ىلإ ةجاحاهدشأو تاقوالا جرحأ ىف ىتح « ملال ةمول هيف ىشخم ال قحلا
 كلذ ىلأت  رمعو ركب ىلأ نم لاثي نأ ىلع هودارأ سان ءاخ  ناديملل مدقت دقل
 « هل ةيطملطابلا ذختي ال قحللا بلاطف ؛ مهترصندةفي نأ ىلإ كلذ ىدأ ولو « مهيلع

 جتني ال لطابلانإف ؛هيف جوع ال ىذلاقحلا ره هتيب ل آاوديز رظن ىف قحلا قيرط نإف
 رهتشا ىذلا ةيقثلا أدبم حرطي نآل ةيبدالا هتعاجت هتعفد دقلو « الطاب الإ

 )١( ص نييبلاطلا لتاقم .١ .



 « ىذاألل ضرعت نأ ىف ايس هئارأل هنالعإ ناك دقلو « هب ذخألا تيبلا ل7

 دصقي نم نكلو هلآ ضعب هفلاح نأ ىف ًاببسو : هراصنأ هنع لذاختب نأ ىف ًابسو
 نوكي ام رادقمب الإ قلخلا همب-الو « هللا اضرالإ همب.ال قحلا تاذل قحلا ىلإ

 , ىلاعت هللا اطر مهئاضرإ ىف

 رشع ةسمخ لتاقي ناديملا ىلإ مدقتي نآل هعفد دقف ةعاجشلا نم ىئانلا عونلا امأ

 ىلع ليلقلا ددعلا كلذ طحنا دقلو « ردب لهأك ةئامئالث وحن الإ هعم سيلو , ًافلأ
 لاوذملا كلذ ىلع لاخلا ترمتسأ ولو « ةديدش ةلتقم اهنم لانف « ةريبكلا ةئفلا كلت

 .بناج نم مهسب ىر نكسلو « مظلا ةلود هفيسب لازآلو ؛ رصتتال هأدتبا ىذلا

 ىذلا مهسلا كلذ الول هنأ بستو « هتينم تناكف « ًارارف هنم رفي ناك ىذلا ودعلا

 ةناحبس هللا نكلو ؛ ةركسم ةميزه مهمزحل هلاقل نع اورحي نأ دعب هيلإ هوددس
 لازأ ىذلا وه ناك ولهنآل ءديزقالخأ لثمىف ارسيل نمنييومألا ةلود ليز, نأدادأ

 مثدوبق شبن امو نويسابعلا هلزنأ ىذلا ةمقنلا فيس مهيلع لزنأ ام نييومألا ةلود

 سمأ ىلاعت هللا رخآف « حافسلا سابعلا أك ًاحافس ناك امو « مملاجر اهشبن اك

 اوناك امب ًاضعب نيماظلا ضعب ىلون كلذكو » : ىلاعت لاق ا« هلثم ملاظ هالوتيل ىلاظلا
 . لاعتملا ريبكلا ةدابشلاو بيغلا ملاع , رادقمب هدنع ءىش لكو «نربسكي

 تناك اني 2« ناكفني الو « ناقرتفي ال نامزالتم ءابإلاو ةعاجشلا نإو
 . مادقإلا ناك ءابإلا ناك امثيحو « ءابإلا ناك ةعاجشلا

 ةيساسح هيف لعج هؤابإو « ءابإلا ديدش هنع هللا ىضر ديز ماهإلا ناكدقو .
 تيبلا ل 1 نإف « طقف هتيب ل 1 ىلع عقت ملاظملاب سحب ناك امو « نيملاظلا لظب ةديدش

 ؛ لظ نم مهب عقي امل ءافك مركتلا ناكف ٠ ميركنلا نم نومري اوناك ام
 « مهمآلاب سحب رهو ؛ هل ففخع الو ٠ فتاك لا ملظلا مهب لزني ناكف ممريغ امأ

 . هب ةلزان اهبناكو

 ىور دقلو « مدقتي نأب هسفن هثدحتف « اذه لكهسفن ىف شيح ناك دقلو



 : تلقف « ةنيدملاب تررف , جلا ىلإ جورخلا تدرأ » : لاق هنأ هيرصاعم ضعب نع

 : لئمتي هتعمسف « هيلع تيلسف ؛ تلخدف : ىلع نب ديز ىلع تلخد ول»

 مراخلا همرتخم وأ ًادجام شعل انقلاب عنق ا لاملا بلطي نمو

 ماظملا كبنتجت ايم ًافنأو 2 ًامراصو ىذلا بلقلا عمجت ىتم
 0 اظ "نادم لاي اذ ىف انأ لهف مهتوزغ قوزغ موق اذإ تنكو

 ناك امو « لظلاب ساسحإ نم هسفن ىف ثعبني ناك ام ىلع لدي ربخلا اذه نإو
 ' , مدقأ دقو « مادقإلا ىلع هلم ىذلا ىساخلا رعشلا الإ « رعشلا نم هسفن ىضري
 . نيملاظلا لظ ىدم نع فشكو « هير ىضرأف

 : ريصلا (>)

 , سانلاب عفاو لظ نم ماكحلا هيلع ام رييغت ىلإ هجتي ىذلا نإو - هو
 ناضيقن ع رجلاو ربصلاو ؛ نيدهاجملا ةدع ريصلاف ؛ ًاروبرص نوكي نأ بجي لدع ىلإ

 رومت ربص ريغ نم ةعاجشلا نإو « نايقتلي ال نادض ع زفلاو ربصلاو « ناعمتجيال
 نمضتي هتقيقح ىف ربصلا نإو ٠ ناتفلتتم ناتقيقح ةعاجشلاو روهتلاو « عافدناو

 تناك دقو  ىضري ام ىلإ عافدنالا مدعو « سفنلا طبض ىضتقيو « دئادشلا لمحت

 دنع هسفن طيضي وهف « هنع هللا ىطر ديز هب ىلحتي ام صخأ نم لاصخلا هذه
 كرت ام دنع ممدحأ مالك كيلع انصصق دقلو « مه.راجب الف ءابفسلا مالك ع مسي ام
 ةج رحال نم ةصرف اهزهتتيو « سانلا هاوفأ ىف ةغضم تيبلا لآ نوكي ال ىتح هقح

 نمع « ىذحلا مامإهسفن طبض دقف ؛ هلآو لوسرلان ع ءوسلاةلاق عيذيف « هبلقىفنيدلل
 ةيرذ نم نيرضاا ضعب طبضي ملو ؛ كلثم دريالىثم نإ : لاق نأ ىلع دزي موهمتش

 ريخ ديزل هللاو » : مئاشلا اذط لوقي وهو « ًآراث عفدناف هسفن باطخلا نب رمع

 هب برضو ءابصد نم افك ذأ مث , ريثك مالكب هلوانتو « ًامأو ًابأو ًاسفن كنم

 . ١م ص روكذملا باتكلا 01(



 دس /4 دس

 ىرمعلا لجرلا اذه انب داع دقو « ربص نهاذه ىلع انل ام هللاو : لاقو ضرالا

 ةروث هلي هنا لوسر قلتب نك فيكو « قحلا ىف هنع هللا ىضر ربع تابضغ ىلإ
 ؛ هلباقو هرضاح ىف رظنيو ؛ ىمالا باعيل ءودحلاب هنن الإ بضغي ال ناك ىذلا رمع

 ءهسفن طبضي ىنلا فقوم ىف ديز ناك امنأكو , امجئاتنو هتامدقمو « هتاياغو هلئاسوو
 هللا ىضر قورافلا اهحيصي ناك ىنلا قحلا ةحيص حسيصي هدج فقوم ىفرمع ديفحو
 ىنلا نيب قرفلاك « ديعب توافت نم هلثم, نمو امهنم دحاو لكن يب امىلع ؛ هنع ىلاعت

 . ناسحإب مهنوعبلني نمو نييراوهلاو « هدعب نمو

 , هيلع هعابتأ ثحيو . هيلإ رعديو ربصلا ةقيقح فرعي ديز مامإلا ناك دقلو

 اذكمهو « جنت فرو « رجؤت ربصا » : هيلع بتك دق هماخ نإ ىتح هب لحتي ناكو

 . هتبفاع نسحن ال امف قلوني ال ىتح , آهئاد سفنلا طبضو دصلا هراعش نأ ىرن

 : ىركفلا ىعولا (د)

 لمأتلا ةوقو ابقمتو اهءاكذ ةيدنسلا همأ نم هنع هللا ىطر ديز ثرو ا س <.

 ؛ مبلملا ركفتملا لقعلاو ءاكذلا هيبأ لآ نع ثروو « دونه ا ا فصتا ىلا

 كلذلو « ريكفتلا ىف ءاصقتسالاو « لمعلا ىلإ ركفلا عفدت ىنلا ةبثوتملا سفنلاو

 ناك دقف : لماكلا ىركفلا ىولا ره ةغبانلا مامإلا كلذ هب فصوريام ىروقأ ناك

 ةظفاح هيلع هاوقو ؛ هبلطي ملعلا ىلإ فرصنا لب « ددبتي ىتح هلم لل «ذفان ءاكذ اذ

 . ثيداحألا ظفع ناك « عمسيو أرقي ام لك ظفحت ةركاذ قوأ دقف « ةعاو

 نيعباتلا لك نع ىوري ناك هربأو « اعيمج هتيب لآو هيخأو هيبأ نع اهيوري ىلا

 معلا نطوم تناكف « نيعباتلا رثكأ ةنيدملا ىف ناكو ٠ ةنيدملا ىف مهب قتلا نيذلا

 نم نيريثك ىلع هاقلأو :؛ هظفحو اذه لك قات دقو « نبءباتلا نع « ىوبنلا

 . هريغو ةفينح ىنأك ؛ ءابقفلا مظاعأ
 , هترب لهأ نم هاقلت امم ىتكي ال ىركف ىعو نم ىلاعت هللا هاتآ امل ناكو

 معلا كلذ ناكو . معي ملام اهنم لعي نآل ةنظم نوكست ىتلا دالبلا ىلإ لحري ناك لب



 ميسم يأ سس

 تلاثا ملكت اذإف ؛ هتقو ىف هناسل لع قلطنيو هردص ىف هيوطي ىذلا ريزغلا معلا

 وهو ةفينح وبأ هيف لاق دقو ٠ تقو عرسأ ىف باوجلا دري « الاثنا ىتاعملا هيلع

 « هنم هقفأ هنامز ىف تيأر اف لع نب ديز تدهاش ٠ : دانا صحافاا هيقفلا

 « نيبرقلا عطقنم ناك دقل ءالوق نيبأ الو « اباوج عرسأ الو : لعأ الو

 ةبيدب اذ ةيوق ةركاذ نم هات ام عم ناكف ؛ لبق نم كلذ كل انلآن دقو

 هباوج كل انلقن دقو هتقو ىف قيقدلا لا ىنعملاو خيلبلا ظفللاب ةفعست ةرضاح

 « قارعلا لهأ شفان امدنع هلوق كل انلقن و ٠ ماشه هيلع مجبت امدنع ةبيدبلا ىلع
 ن* ارربم اودجم نأ اولواحو هترصن نع عوجرلاب اوم دقو « ءالب ءالبلاو

 نذلا مثذِإ «ةرصنلا ايف“ مهيلع تيجو ةعاس ىف هولذخم نأب ممل حمسي همالك

 . هوعقدو 1: هب اوررغ

 هطبرو « عئاقولل هليلعت دنع هرهاظم لجأ ىف ربظي ىركفلا هيعو ناك دقلو

 قدأ ىهو . ىلعلا لقعلا فاصوأ صخأ ىه كلت نإو « تايبسملاو بابسألانيب

 ىذلا ببسلا نايب ىف همالك قاتسربشلا انل ركذ دقلو ٠ ىركفلا ىعولا رهاظم

 « امهيلع ايلع مامإلا هليضفت عم رمعو ركب ىنأ نيخيشلا ةمامإب اضرلا ررقي هلجأ نم
 : هصن ام لحنلاو للملا ىف ءاج دقف

 لاقف , لضفالا مايت عم لوضفملا ةمامإ زاوج ديز بهذم نم ناك ٠
 تضوف ةفالخلا نأ الإ ةباحصلا لضفأ بلاط ىنأ نب لع ناك ( ديذ ىأ )
 , ةئتفلا ةرئاث نيكست نم اهرعار ةينيد ةدعاقو « اهوأر ةحلصمل ركب نأ ىلإ
 « ابيرق ناك ةربنلا مايأ ىف ترج ىتلا بورحلا دبع نإف « ةماعلا بولق بييطتو
 موقلا رودص ىف نئاغضلاو , دعب فحب مل مالسلا هيلع ىلع نينمؤملا ريمأ فيسو
 باقرلا هل داقنت الو ؛ ليملا لك هيلإ ليمت بواقلا تناك اف , ىه م رأثاا بلط نم
 ددوتلاو نيللاب اورع نمل نأشلا اذهب مايقلا نوكي نأ ةحلصملا تناكو « دايقنالا لك
 هنأ ىرت الأ كلي هللا لوسر نم برقلاو مالسإلا ىف قبسلاو « نسلاب مدقتلاو



 دن خو

 سانلا لاق باطخملا نب رمع مالا ديلقت ةيف تام ىذلا هضرم ىف ركب وبأ دارأ امل
 هتبالص ةدشل « رمع نينمؤملا ريمأب نوضري اوناك اف « اظيلغ اظف انيلع تيلو دل
 كلذكو « هنع هلا ىضر ركب وبأ مهنكس ىح . ءادعألا لع هتظاظفو «ء نيدلأ ىف
 ' ماكحألا ىف هيلإ عجري « ملا لضفالاو ءامامإ لوضفملا نوكي نأ زوحب
 , 20, اياضقلا ىف همكح كحتو

 ,إع ةردق نم ةفبانلا باشلا مامإلا دنع ام رادقم ىلع لدي مالكلا اذه نإو
 لاني نأ ,نم هعنمت ةينيد ةهازن نم هيلع ناك ام نيب كلذ قوفو « عئاقولا ليلعت
 و هني دمح لبعالا هدجل نيريزو ناك نيذللا رمعو ركب ىلأ نيخيشلا ةهازن نم
 2 «إع هدج ىلع ناهْثع لب  رمعو ركب ابأ مدقي نأ ىلوأ ناك ىنسلا لوي
 , هصقنب الو ناعإلا ىف حدقي ال ىأر وهو « هنأر كلذ نإ لوقنو « هبجو

 . لماكلا صالخإلاو ةلماكلا ةهازنلا فصوب نأ هعنعالو

 علا نإف « , هتلحن تناك ايأ ناسنإ للك نم علا بلطي هلعج ىركسفلا هعو نإو
 ءارجر ختساىذلا اهصئاغ ناوهل نوهت ال'ةقئافلا ةؤلؤللاك رهو « ناكم ىلك نم سمتلب
 . زيح اهزاتحم الو , ناكمب ديقنت ال ةفرعملاو

 ظ : ةحاصفلا (ه)

 ءىلع تيبو٠ ىنلا تيب ىف نأشن « نايبلا طسو ىف ديزأشل دق 5١
 هيرادي الو . باطخلا لصفو ٠ ملكلا عم اوج ىتوأ دق كك دبع هللا نب دمحو
 ءابطعن غلبأو ٠ يلسملا بلطخ يلاط نأ نب لعو ؛ برعلا نم ريغ اذه ىف
 عمجأ , قيدصلا ركب أ ا ىف تيطخو ىلا لق دب ٠ مالسإلا قسما
 ىالفالا ركبوبأ ةلماك اهاوردقو « لوسرلا مالك دعب مالك غلبأ امنأ ىلع مالكلا داقن
 تيبلا لآ ءابلع دنع ةدوجوم تناك ةطخ ةعومجو“ , نآرقلا زاعإ هباتك ىف
 ,ابنرظفحيو ةعونجما هذه نوثداوثي اوناكو « نيعمجأ مهنع هللا ىضر ىلع دالوأ نم

 . مزح نبال لصفلا شماه ٠ « ص ١ ج ىتاتسريشلا لحشاو لال 01(

 ( دير مامإلا 50)



 . ةعالبلا جبن هامسو « ىطرلا فيرشلا هعمج ىذلا بطخلا ناويد ىف اببابل لعلو

 « رهاطلا تيبلا كلذ ىف تناك نابلا ةدرجو ةحاصفلا نإ لوقن كلذ ىللعو
 ناك ىرمآلا رصعلاو ء اهيلإ ةمجعلا رست ملو « ةنيدملاب مقي ناك هنأ اصوصخو

 لضني ناكو « لوقلا نرئسحب نيذلا نايبلا ءارمأ نم ديز ناكدةو نايب رصع
 , ةتك اسملا هللا مق لاق ؟ نايبلا مأريخ تمصل ” هل ليفو . تمصلا ىلع عئارلا نايبلا
 هنأ لع لدي مالكلا اذه نإو 20. رصحلاو يعل اهلجأو :نايبلل اهدسفأ ام
 , ر.كلا تمصلا بنجتيو « هيلع هضوريو « ناييلاب هناسلو « لعلا, هلقع ىلري ناك
 . هيلإ هتجاح دنع لوقلا هملع رع و ؛ هنأ اميلا هديهرم تر ال ىح

 نسحلا نب نسحلا نب رفعج نيب تناك » : ىرصحلا بادآلا رهز باتك ىف ءاجو
 سانلا لانا اعزان# اذإ اناكف ةيصو ىف ةعزانم موملع هللا ناوضر ديز نيبو ىلع نب

 رفعج مالك نم ةظفللا هبحاص لع ظفحن لجرلا ناكف « امهترواح ارعمسيل امهيلع
 اذه لاق امهنع سانلا قرفتو الصفنا اذإف « ديز مالك نم ةظفللا رخآلا ظف<و
 , اذك اذك عصرم ىف لاق رخآلا لاقو « اذكو اذك عضوم ىف لاق . هبحاصا
 « رعشلا نم ردانلاو « ضرفلا نع بجاولا ملمتي 5 هنردعتب و ء الاق ام نربتكف
 . ؟29,اههرصع ةتودحأو أامرهد ةب_عأ اناكو : للا نم رئاسلاو

 « رفعج رخأ هلأ ديع عاذللا ترو دو لبق نم هبلإ ان رشأ دق عاذتلا اذهو

 قاس نم ريظبو . رفعج دبع ىف اهبلع ناك ىتلا ةفصلا هذه لع نكي مل نكساو
 كنت نم ناذختي ناك نيمامإلا نأ بادآلا هر ىف ىرصحلا اهركذ اك , ةصقلا
 هللا دبع ءاج اسف « نيدلسملا نم ذلملا مامأ اهب اربظيل ةيناب ةارابم ةموصخلا
 ةناكمنم طحلل ماشه لبق نم ةنيدملا ىلاو اماغتسي نأ دارأو ةزيانملا ضعب توذو
 آراع نركنت ال ىتح « اهاهنأو . ديز ىرقبعلا ةفبانلا مامإلا هيلع ترف . تيبلا لآ
 . اراغ تناك نأ دعل

 ' مالك اا ةدارإ دنع ةردقألا مدع رصملاو #7 صار ج نادذألا هذ (1)

 ' روك ذملا باتكلا (؟(



 د را دس

 ىلاو ىلإ بتكدتو « هريثاتو هنايب ةوق ديز نم ماشه هاشخم ام دشأ ناك دقلو
 اع نب ديز سلجم روضح نم ةفركلا لهأ عنما » : هيلإ بهذ ام دنع قارعلا
 رحسلا نم غلبأو « ةنسآللا ابش نم دحأو , فيسلا ةبظ نم عطفأ ناسا هل نإف
 . 20 هدلع 2 كثفت لك نمو 4 ةنابكسإاو

 :فيبارفلا ةوف (و)

 « ةسايسلا وأ ةيركسفلا ةدايقللا نود صتي نيذلا كئلوأ نإ - ++
 « اهبجو ىلع ررمأللا كردت ةيرق ةسارف مه نوكت نأ دب ال ٠ ةيعانجالا وأ
 ةلغقيو ميك اددإة ةوق نم كلذ صقني الو . نوردقي ام ريغب ريداقملا قأت دقو

 ىلع لد# ديز رابخأو « مثريدسقت اركرتي نآل لاوحألا مرطضت دفو ؛ مهساسحإ

 ةرق نم نوكس ةسارفلا ةوق نإو « ةيساسحلا ديدش « ةسارفا ىرق ناك هنأ
 ؛ ديز ىف اذه لك عمتجا دقو ؛ ساسحالا ةرقو « براجتلا ةرثكو لقعلا

 ربخو برج دق , ةيساسحلا ديدش ؛ عتاو ءاصقتسالا ريتك  ةركفلا قيع وهف

 « ناديملا ىف هتسارف بهذت ملو « هءارو ام فرعيف سمألا ىريل هنإو « رومألا

 مدقت ام دنع افلأ رشع ةسمخ وحن مهنم هعباب نأ دعب ةفركلا لهأ لذاخت ىأر دقف
 ا داب اجو هوا عام نامل ىأ (ةن سمح اهنأر رقف « ناديملل

 دلاخ ةنيدملا ىلاو نأ ملع أم دنع ةموصلا كرت نأ موي هتسارف تدب دقلو

 ةارف كت لو ؛ دما لهأ نيب ءوسلا ةلق عضوم هنم عج نأ ديرب « كلما دبع

 ريعسو « ةلاغال هلتاق هنأ لعي وهو « كلما دبع نب ماشه ةرضح نم ج رخ نأ موي

 . هشاره لع توع نأ نم نادبملا ف ترم نأ هل

 هرذ> دقو قارعلا لهأب قو © ةسارفلا ىرق نركي فيك لئاق لوقي دقو

 كلذ نع باوجلاو ؟ معي ام مهخيرات نم لعي وهو ؛ هورصاع نيذلا تيبلا ل ' مهتم

 ةنايكلاو « حرلا اش كلذكو « هفرط فيسلا ةبظو « ىرصحلا بادآلا هذ ()

 . بيغلا لع هيف نوعدي عجس نم ناهكل' هب رثؤي ناك ام



 هنأ لعب وهو , دجسملا ىف مهعيابف , مردغ نم طاتحا اذإو « هئطخت مل ةتسارف نإ

 سفن لع دشأ ءاتبلا ىف ةلذلا نأ معي ناك هنكلو . لذا نم ةعبب مهعنمم ال

 هتكحو ؛ ان ركذ ىذلا لاتقلا قابس نم نيبت دق هنأ ىلع ؛ لاتّلا ناديم ىف توملا نم

 اونوكي مل ماشلا لهأ نآل , هعم ناك نب ًارصتنم ةلاحم ال ناك هنأ خيراتلا بتك لك

 ناعما قتلا ام دنع هنإو « مهعمج رثاكت ولو , ةرصنلاب ممل ممست ةيضام ةميزع ىلع
 ردقلا ناكو « مهل احالس هوذختا لبنلا الإ مهذقني مو « ةديدش مهيلع ةلملا تناك

 ءىبث لكو « رادق اف ىلاعت هللا ةمكح نم ء اننظ ام ضب ىلإ ان رشأ دقو . رود
 ١ . رادقمب هدنع

 :.ةسيغا (ذ)

 رادقمب « مسجلا ىف ةطسب ىلاه هلا هاتأ دق ابيهم هنع هلأ ىضر ديز ناك د
 ءىثش لدأ نإو « نييبنلا ءايك ءاحو , لعفلا ىف ةمكحو « لقعلا ىف ةومت هاتآ ام

 لان سلجلا ىف هنيبي نأ دارأ املو « هئاةل نم كلملا دبع نب ماشه رارف هتبيه ىلع
 تارابع الإهمامأ ماشه دجي لو  همخأ ًادر هيلع در دقو ؛ ءارفسلا ملكتي ايدمأ نم
  ةبيرملا ةيوقلا ةيصخشلا مامأ فرقولا ىلع ىوقت ال نكلر « مشاغلا ناطلسلا اهيلم

 هدج هبشي ناديملل مدقت اذإ ناكف . بجل شيج ماقم موقت تناك هتبابم نإو
 , هدج مامأ اورف م همامأ نورفي ماشلا لهأ ناكو : مدقت اذإ بلاط ىنأ نب ىلع

 . هحور ةوطسو « هتبيه نع |ودعب ثيح « دعب نم مهسب الإ هولاني ملو

 « بناجلا ىعرم « ًاقومرم ةغبانلا باشلا مامإلا كلذ ناكدقل ةالا فو - +4
 هللا ىضر رفابلا دم ماهإلا ربك الا هيخأ ةايح ىف ىتح ؛ لالخلا مركأب هل ًافرتعم

 رهز هباتكىف ىرصحلا كلذ ىف ىوريو « أبجعم هلالحنو , اب هل ناكو ؛ امهنع
 « نيسحلا نب ىلع نب دمع دنع انك, : لاق هنأ مئاه ىنب نم لجر نع بادآلا
 .كنإ : لع نب دمج لاةف : ةفوكلاا لهأ نم لجر لخدف , سلاج ديز هوخأو
 : هدشنأف ؟ هخال ىراصنالا لاق ف.دكف « رعشلا رداون نه فئارط ىورتل



 سس يه سس

 هاوق فيعضب الو نارب كلام وبأ نإ ام
 هاهنام اذإ هاخأ ىداعي عزان هل ةدلأب الو

 هانث واح عئابطلا ميرك ةنالحم ريغ هنكلو
 هافك هيلإ تلكو امبمو ةعاوطم تدنن هتدس نإو

 هللاب كذيعأو « ىخأ اي كتفص هذه : لاقف ءديز فتك ىلع هدي دمح عضوف
 . «قارعلا لف نوكت نأ

 ناك نإو « هلالخب هباجيإو « هل هتبحم مظع ىلع لدت تايبآلا هذه نأ كشاالو ْ

 ىذلا ىوارلا ناسل ىلع كلذ قاسو «ءابإلا ىف هتغلابم وهو , هيف ام ضعب دقتن ا دق

 . هيخآل ىراصنالا فصو لقن

 . روكذملا باتكلا )1(



 هو .اسس سس ؟

 ىلع هوبأ هميلعتو هتتشنت ماق ىذلا نأ ىلوآلا هتأشن. ىف انركذ دم
 عيطتست كلذ ىلعو ًاضيأ نيعباتلا نيز هنإ لقف تئش نإو « نيدباعلا نيذ
 , رخا غلب نأ ىلإ هرغص نم هلفك ىذلا هوبأ وه هل خيش لوأ نإ : لوقت نأ
 2« قوطلا نع بش ىح هبحاص دقو « رفابلا دم هوخأ هدعب نم هالوت دقو
 نم ةنيدملاب ارفاك نيذل١ لكن م مركلا بالا كلذ هاقلتي ناك هيبأ لع نأ كش الو
 : مهنع ىوري ناك نم فرعنو هب سنأتسنا عومجملا باتك انحتف نكلو :نيعباتلا
 نيسحلا هدج نع هيبأ نع ابك اهيوري ىلا ثيداحألا اندجوف مملع نم ذدخأي نمو
 ركذب الو ىلع دنع دنسلا فقي ًانايحأو « قي ىلا نع بلاط ىنأ نب ىلع نع
 ةمص نوتبي اوناكف , عومجسلل , حارشلا ءاج دقو ءافوقوم ثيدحلا نوكبف هلي ىنلا
 . لسمو ىراخبلاك ةنسلا لهأ نع ةفورعملا بتكلا نع تاياورلاب ثيداحألا هذه
 ظ . قاسنلاو دود أ نأسو

 .. نيسحلا نع الإ ثيدحخلا ىوريال نيدباعلا نيز ناك له ثحابلا لءاستي انهو

 ؟ ههجو هللا مرك ىلع هيبأ نع الإ ىوري ال نيسحلاو

 ةايح حرشل تدصت ىتلا بتكلا ىف تباثلا نإو « كلذ نركي فيك نكسلو
 « مهاقلي نيذلا نيعباتاا نع قلتي نأك هنأ ركذت نيدباعلا نيز دهازلا قنلا مامإلا
 خيراتلا ىف تبانلا نإ : كلذ نع باوجللا ىف لوقنو ؟ مهئاقل ىف ىعسي مماقلي ال نمو
 تبالا وه امو : عومجما ىف ام نيب قيفوتلا ف لوقنو ٠ هيذكن نأ اننكمي ال
 تيبلا ل1 ةمنأ نإ : ءابآلاو ءانب اللا نيب تناك تيبلا لآ ةمئأ ىف ةءاورلا نأ نم
 « ءانغ ةنسلاب لعلا ثيح .نم اهيف نودحيو « مهئابآ ةيادر نوذخأب اوناك
 نيعباتلا نم اوفرعتيف ابقي رط ريغ نم لعلب اوعفتني نأ نم مهعنمم ال كلذ نكلو
 ةيوبن ثيداحأ نم هوثروام هقف اوسردي نأ اوعيطتسيل مهتيضقأو ةباحصلا ىواتف
 معقوام كلذو ٠ هيهقفلا مهتاسارد ىلع مهنيعي كلذ ناك دقو , مهئابآ نع اهرقلت



 ركذ دقلو . هسفن ديز نم علو امو . قداسنأ رفعج نم عقو امو ؛ رفابلا دمح نم

 لاوقأ سانلا لعأ نم ناك هنع هللا ىضر قداصلا رفعج نأ ةفينح وبأ مامإلا

 ةفينح ابأ اي» : لاق روصنملا رفعج ابأ نأ ىلا ةفينح ىلأ بقانمىفءاج دقف « سانلا

 نيعبرأ هل أيهف « , دادشاا لئاسملا نم هل “هع . دمع نب رفعجي اونتف دق سانا نإ

 تيتأ ١ : ةلداجنا هله فصو ىف ةفينح وبأ لوقيو « ةريحلاب ايقتاا دقلو : ةلأسم
 هب ترصب ايلف « هنيمب نع سلاج دمحم نب رفعحو هيلع. .:.اسدف ؛.ررص:1] رفيس انأ

 هيلع تالسف « رفعج ىلآل ناخدي ملام قداصلا دمحم نن رفعحل ةبهلا نم ىتلخد

 : لاقف , هفينح وأ اذه , هللا دبع ابأ اب لاقف ٠ هيلإ تفتلا مث  تسل+ أموأو

 لع كلءاسم نم هللا دبع ىفأ ىلع لأ ةفينح ابأ اي لاقو ىلإ تفتلا مث ... معن

 « اذكنولوقي ةنيدملا لهأو « اذكنولوقت متلأ : لوقيف ١ ىيجيف . هيلع قلأ

 ىلع تيتأ ىتح . انفلاخ امرو « مهعبات امبرو . انعبات امب رف '؛ اذكلوقن نو

 مهملعأ سانلا لعأ نإ » : ةفينح وبأ لاق مث « ةلأسم ابنه لخأ ام . ةلأسم نيعبرألا

 . « سانا فالتخاب

 : نيرمأ ىلع لدي ربخلا اذه نإو

 ثيداحأ نم هنوبراوت, ام ىلع ًاروصقم مهملع نكي مل تيبلا ل1 نأ - اهنوأ

 نأ ىلع نيصيرح اوناك لب ؛ مهفالسأ دابتجا هيلإ لصوام ىلعالو ؛ مهدنع ةيورم

 . ملقإو ملفإ نيب قرفال راصمألا ءاهقف دنعام ارفرعتيو ٠ مريغ نع ملعأا اوقلتي

 مهملعب سانلا نيب اهولان ىتلا ةلزثملا مهيلع نوسفني اوناك ماكإلا نأ  امهناثو

 ا تلي هلا لوسرب مهلاصتا فرشو . مهنالخأو

 دب الف. ةرمتسم امهنب ةلدااو « هيخأ نبا رفعج نس ىف ناكدق ديز ناك اذإو
 سائلابالاصتا رثك أ ناك هنأ ًاصوصخو . تيبلا ل1 ريغ نع قلت هنأ ضرفن نأ

 نكلو نيعمجأ مهنعدّما ىضر رقابلا دم مامإلا هيبأو . قداصلا رفعج هللا دبع ىلأ نم

 ٠ ةأورلا هيورت هريغو « سردني ال ىتح تيبلا لآ لع الإ نواقني ال نووري ام دنع



 دس خ4 سس

 تييلا ل1 لع ىلع ديز مامإلل ىلوألا ةساردلا ىف راصتقالا نإو - 5

 ةفوكلا ىف ثكم ههجو هللا مرك يلع مامإلا نإف : ةساردلا ىف صقن ىلع لدي ال
 دهع ىف ايتفلا ىف ةلزنم هل ناك أم قوف . نيملسلل ىتفملاو مامإلا ناك « تاوئس سمخ

 تلضعأ ابك هنع هلا ىضر رمع ناك دقو .٠ امبنع هنا ىضر ناهثعو رمعو ركب ىبأ
 هللا مركو هلع هللا ىضر ىلع ثوكم نإو ءاطل نسمح ابأ الو ةلأسم , : لاق ةلأسم

 ايلع هدالوأ ثروب نأ هنأش نم داكي وأ افلا, ًادرفنم ةفالخلا ةدم لوط ههجو

 لقت اك. هتيرذ نيب لقتتت ةورثلا كات تناكف , ةيلاع ةيلاع ةيهقف ةورثو ٠ ًاريزغ

 . ءام كزأو «ةرمث رثكأو ؛ ءاقب لوطأ ةورث اهنأ ديب « ةثرولا نيب تاكرتلا

 سرد نيدباعلا نيف , ديتجي امو سردي. امب اهديزي تيبلا لآ ةمنأ نم مامإ لكو
 رفابلا دمح رفعج وبأ هئبا هلثمو « نيعباتلا نم تيبلا لآ ريغ نع ذخأو دهتجاو

 دعب ىذلا مالا نكلو , هشع هللا ىضر ديز هلباو ؛ قداصلا رفعج هديفححو

 ىلع مهل اهكرت ىنلا ثيدحلاو هقفلا نم ةيرثملا ةكرتلا كلن وه هنوثراوتيو لصألا
 « ًايلء دادزيف اهاقلتي نم سفن ىف اهل ةيمنت اهريغو « لصألا اهنأكو هنع هللا ىضر
 , سانلا لارقأ نم هريغب طلتح ال ىتح , هريغ لصآلا اذه لبع لخدي نأ ريغ نم
 نوابقي ال مهنإ : ةيديزلا نع لوقي ءاملعلا ضعب لعج ىذلا وه اذه لعلو

 نوقلتي ارناك تيبلا ل1 ضعب دجت صيحفلا دنع نكلو : تيبلا لآ ثيداحأ الإ

 , راصمألا ءابقف هاقلت ىذلا هقفلا اوملعي نأ ىف نودوتجمو . اهناظم نم ثيداحألا

 لع نم اهوئرو ىتلا ةكرتلا ىلع.اهون ءارآ, نيدرفنم ؛ مهنوفلاخي وأ "هيف مهنوقفاويو

 . ههجو هللا مرك ”ىلع ىدحلا مامإ قيرط نع هلك ثيدحو
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 نكلو «٠ هلاجر نم رعلا قلتيو ؛ قراخ ءاكذ باشلا دنع نوكي دق - دب

 عزتي هنكلو ' ءاكذ هيفو ىلعتي دقف ٠ ىرخأ تاياغ ىلإ هب هجتت ةايحخلا كلاسم

 اذببو .لاملا بسكو ةراحنلا ىلع فركعلا ىلإ عزتي دقو « داهجلاو ةيسورفلا ىلإ

 ىعش ةايحلا ىلإ ىصحشلا هاجتالاف , هسفن ىف تقشن | ىتلا ةيملعلا ةوذجلا وبخت هاججتالا

 . هئفطي وأ هيف ىداشلا سفن ىف للعلا

 ناولسالو . للا الإ ىومألا رصعلا ىف اونوكي مل تييلا لآ نإو
 « مهناج ةيمأ وب نمأيل و اوحيرتسيل « هيلإ فارصنالا ىف الإ مهب لزأ اسع مل
 هدالوأ كلذكو « هاوس ءىشب نعل ملو 2 هب ىنعو معلا فرصنا نيدباعلا نيزف

 , لقعلاو سفنلا شماه لزعف هريغ ءىثب ةيانع مهل تناك اذإو , هدعب نم

 . امبلص ىفال
 « أمات افارصنا لعلا ىلإ فرصنا دقف , هنع هللا ىضر ديز مامإلا ناك كلذكو

 « ةنيدملا نع ذخآلاو قلتلا ىف رصتتقي مل هنأي هنبارق رئاس نع زاتما هنكلو

 ذخأ لب « هقفلاو ثيدحلا لع ىلع رصتقي ملو , راصمآلا نم اهريغ ىلإ لقننا لب

 ةساردل ةنيابتملا يهانملا بع علطبو « ةفلتخلا قرذلا هررقت اك , دئاقعلا لع سردي

 ؛ غاذو ىلض س الإ هنع فرحني الو , ديحونلا ىلإ هجتي لكلا ناك نإو « ةديقعلا

 ش . « مهيرلق هللا غاذأ اوغاز الف ,

 : يعاتم هتايح ىف هلع ارج نب سعأ ىلإ لاقئنالا هادأ دقلو

 « قرفلا معو « نايدآلا لعو' ةفسلفلا نطوم قارعلا ىلإ 'لقتنا هلأ - اهلوأ

 ثيدحلا ىرسي نأ دب الو « نييولعلا ةعبش مهفو . قارعلا لهأب قتلي نأ رطضاو

 قارعلا لهأ هل بضعتي ىذلا مهقح نف نامرح نم ىلع ل ١ هيلع امو ةسايسلا ىلإ

 . ةرصنو المع سلو «؛ ًاداقتعاو الرق
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 4 هتاكرح هيلع ىص#و هديص رت تناك نييرمألا نوع نأ ل ىنالا صالاو

 . مهلع هجورخ ىلإ ىدأ ام . انيكح ام تاجارحإلا .رم كلذ عبت دقو

 م,سقن اذه انإف , هناظم نم هبللط زعل جرخ دف ديز نك اذاو هم

 ها نيرود هتامح

 نأ لبق رودلا اذهو تيبلا لآ ٍلعو نآرقلاو ثيدحلل قالا ةايح لوألا

 نيعباناا دنع امو ةباحصلا رابخأو . مهدنع امو سانلا ل'وفأب لعلا - ىاتلاو

 اذه ىفو . قوطاا نع بش نأ دعب هناظم نم هبلط دت اذهو . مهيلع روثأم نم
 لصح نأ دعب لوصالا لص« وأ : دئاقعاا لعو .قرفلا لوصأ لصحب ذخأ رودلا

 . ىناتسربشلا لاق م. عورفلا

 « ةلزتعملا ءارآ نم براقنت ىلا هئارآ ىف نيب حضاو دئاقعلا نم هيف رك اذ امو

 . هلع هللا ىضر هدهع ىف تناك مىه نكت ملنإ

 فلتخلا لئاسملا ركذي ناك هنأ لبع دب ام عومجملا ىف ءاج دقف عو رفلا ىف امأو
 : كلذ نم ًاضعب كيلإو « هرصع ىف اعلا لهأ نم ريثك عم اهف

 لهأ انلأس : مالسلا امهيلع ىلع نب ديز لاق » جاوزلا ىف ةءافكلا باب ىف ءاج
 مارح ةيب رعلل ىمجعلا حاكش نع انوربخأ محل انلقف ٠ برعلا نم ربيكلاو ةوخنلا
 ًادلو تدلو نإ متيأرأ انلقف . مارح مهضعب لاقو . لالح مهضعب لاقف ؟ لالح مأ
 . تبثي مل ًامارح ناك ول هنالا لالح نذإ وهف انلق « معن : اولاق ؟ هبسن تبثي له
 اهب لخد نإ متيأرأ , قادصلا فصن هيلع اهل له ابي لخدي نأ لبق اهقلط ول متيأدأ
 , ىميالا اذه اهب لخد نإ متيأرأ « ابلم ربم وأ امل ىمس اه احل نوكي له
 ؟ هنم اهنوثروي له لام هلو تام نإ متيأرأ « ثالث ابقلط دق جوزل كلذ اهلي له
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 ءزئاج هلك اذه « لطاب وأ زئاج وه لهأ اهوخأ وأ اهوبأ اهب ضر نإ متيأدأ
 "4ك حيمص حاكن وهو

 ؛ هب رظاني هبلعب جرخ هنأ ىلع لدت ىهو « عومجملا ف تءاج ةرظانم هذه
 اوناك نيذلا مث قارعلا ءاهقف نآل « قارعلا ضرأب رهو تناك ةرظانملا هذه لعلو

 ىضر ةفينح ىنأ هقف كلذ روصي ام جاوزلا موزلل ةءافكلا طارتشا ىف نوددشتي

 دنع مهتارظانم ىف ىرجت تناك ىلا تارابعلا تاذ ءئارابع ىف ترج دقو « هنع هللا

 مامدقل ىَح متيأدأ وأ « تيأرأ ةملكب مالكلا مْوادتبا ىهو « ةسيفالا جارختسا

 لئاسملاىلع عبر فتلاو سايقلا ىهو « مهتقيرط فلاحي ناك ىبعشلاو , نيينيأرآلا ىعشلا

 مالكلا كلذ قايم نم رهظيو ٠ ىضرفلا هقفلا رهو . عقت ل لئاس ضرفو

 و عفت مل ىلا لئاسملا ضرفو عبرمتنلا ىري ناك هع هللا ىطر ًاديز مامإلا نأ

 ىدؤي اماكضورف ةدع ضرف هارت الأ « اليلد اهنم ددخأيل امإو . اكح امل ىظعيل ام

 نييسايقلا جابنم سبني اذه ىف وهو . بسنلا ىف ةءافكسإا مدع عم جاوزلا ةحص ىلإ

 « اهريغ ابلع اوسيقيل « هقفلا ىف ةتباتاا ةررقملا لئاسملا نيب ةبءاشملا نودقعي نذلا

 ؛ هريغو ثاريملا للعو ؛ هفصنو رهملا بوجو ىلع ءهوزاو جاوزلا ةح ىب دف رهو

 ًاديحص دقعلا اهف نوكي ةبتر الو « مزال راص دقف دقع دقت ماد ام دقعلا ريئعاو

 ىّتح « كلذ ىف لوقلا لجّؤنل ؟ سارقلا هطايتسا هانم نم ناك لهف ؟ مزال ريغ

 .؟ هلوصأ ىف ملكت

 مهترك اذمو قارعلا لهأب هئاقل نع فك: ةراظانملا هذه تناك اذإو - د

 ءاملعلاب لصتي ناك هنأ لع لدي ةءافكلا ىف ًامالك هل اندجو دقف « هقفلا لئاسم

 ةنيدملا ًاصوصخو « اهب ماقأ ىلا نطاوملا فو « الع جرخ ةيمالسإ ضرأ لكىف
 : هصن ام بابلا كلذ ىف ءاج دقق « ىوبنلا لعلا دبه تناك ىتلا

 نع مالسلا امهياع لع نب ديز ديز مامإلا تلاس هللا همحر دلاخ وبأ لاق,

 ._"_07صوج )١(
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 « مييمحيو مهيب رع ضعبل ءافك أ مهضحب سانلا ٠ : مالسلا هيلع لاقف ءافك الا حاكن
 مهيلعو ءانل ام مهل . دحاو مهنيدف « اونمآو اوبلسأ اذإ , مهمشاهو مهيشرقو
 مهضعيأ سيل ؛ ةدحاو مهضنارفو ظ ةدحاو مهتايدو , ةدحاو مٌؤامد , انيلع ام

 « اونمؤي ىتح نيكرشملا اودكنتالو ٠ : لجو رع لاق دقو , لضف كلذ ف ضعب ىلع
 ًاعيمج نيكرشملا نم نينمؤملا تائب اوحكسني نأ ىمجعلاو ىبرعلا ًاعيمج نينمؤملل نذأف
 شحج تنب بنيرز ىلوم وهو ةئراح نب ديز جوزت دقو اوملسأ اذإ مهيمحيد مهب رع
 . فرع نب نمحرلا دبع تخأ ١ فرع تنب ةلاه كالب جوزنو « ةيسشرق مو
 جوزاو ٠ ةيمأ نب صاعلا نب ريشب تنب ةرعع لي هللا لوسر ىلوم قيدز جدزو
 رساي نب راسع جوزنو ؛ ثيرح نب ورمعل تب ةيواعم ىلوم حاور نب هللا دبع
 ةأ سا ةبيكف ىلأ نب ماذخم وأ جوزو ءاثي رح نب ورمعل أانخأ هنع هللا ىضر

 . 20. ةرهز ىب نم
 الصتم ناك هنأ لع لديو . ةداحصلا رابخأ قلت هنأ لع لدي مالكلا اذه نإو

 اوناك نيذلا ءاهقفلا ءازآ عم قفتي ىأرلا كلذ نإف . تييلا ل آ ريغ نم ةئيدملا لهأإ
 مامإلا دعب نم اهب ناك ىذلا وهو هيأ ر ىري ناك كلام مامإلاف ٠ ممريغ نم ةنيذملاب
 وهو ديز مامإلا دهشتسا ذإ , هتايح نم ًاريبك ًارطش كردأو هنع هللا ىطر ديز
 عنمو « نيدنلاب الإ ةءافك ال هنأ ىرب ناك دقف ايرث هرع نم نيثالثلا ىف
 لاقو « اهربتعي لو . ةفرحلاو «لاملاو مالسإلاو ةيرحلاو بسنلا ىف ةءافكلا
 , نيدلا حورهنإ اذه هيأ ىف مقلا نبا

 ظافلأ مهف ىف ديز؛مامإلا جام نم فشكلا ضعب فشكي مالكلا اذه نإو
 اذإو . اصن ظفالا هلمشي ام لك ىلع لدي ماعلا ظنللا نأ كلذو ٠ نآرقلا
 جاوزلاب ًاماع ًانذإ ءاونمؤي ىتح نيكرشملا اودكنت الؤ ١ :,ىلاعت هلوق ربتعا
 باطخلا ىف مومعلا ريع , كرشم ىأ ملسأ اذإ « نينمؤملا تاب لكل
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 هلع ٠ نيكرشملا ظفل ىف أضيأ مومعلا ربتعاو ؛ |ودكست ال ١ : ىلاعت هلق ف

 ْ . برعلاو مجعلل المأ-

 هنأ لع لدت اهاندجول ديز اهطبنتسا ىتاا ةريثكلا تاطابنتسالا انعبنت ولو

 سردي ,. ناظملا هذه تناك بأ هناظم نم هيلطيو لعلا سردي ناك هنع هللا ىضر

 نوكي ىلأ_قحلا بلط نع ىنب ال . مهعم هيف فلتخي ايف ممرك اذيو , هلهأ عم هقفلا
 . ناكم ىأ فو

 دهشتسا نأ ىلإ . أشن نأ تقو نم . ةلماك ةيبرت هل رفاوتت اذه هنإو - ٠

 ءارقلا نم ةفئاط الإهلح ىف دجأ هنواعي ملو « هئبع هدحو لمح ىذلا قحلا ليبس ىف

 . ثيدحلا لهأو ءاهقفلاو

 « ةموعنلا ىلع هلافطأ ىلري نأ هنأش نم تيبلا كلذ نكي ملو لع تيب ىف أشن دقل

 ماصخلا ىف وهو ةيلحلا ىف أشني نم وأ » : ىلاعت هللا لوق مهماع قبطني نم نوكي ىتح
 , ربصف , ةيسفنلا مالألا بابسأ هيلع تفئاكت تيب ىف أشن لب «نيبم ريغ وهو

 ذهن تربص نإ » : هردقو هللاب نامإلا ىف هنع ىلاعت هلا ىضر لع لوقب ذخأو

 اوامجتق ء روزوم تنأو هللا رهأ لفن ريصت ل نإو ٠١ روجأم تنأو هللا رمأ

 نأ نع مهسلب ىاستلابو « قحلاب و مهناعإب ءازعالا مو , مالالا هذه ىف ربصلاب

 ةيبرتلا نأش نمو . لع ىلإو ىنلا ىلإ باستنالا ةبترلم نع مهني ام مهتم نوكي
 دئادشلا لمت ء ةميرعلا فهرم ةدارإلا ىر# ءىثانلا نوكي نأ ربصلا ىلع

 . رجض الو نينأ ريغ نم هراكملاو

 هرم لماكت اذإ ىتح , ماركسلا هئابآ هاوفأ نم للعلا قلت نييقلا نس ديز غلب املو

 .لوسسرلا ةنيدم ىهو ةنيدماب شيعب لعلا دهم ىف ناكو ؛ مهريغو تيبلا لأ ءاملع مز

 ربتعا ىتلاو « مالسإلا مع اهيلإ نرأي ناك ىنلاو ؛ ةباحصلا ماقمو « ىحولا لزنم ؛ قل
 ,فوطي ذخأ قوطلا نع بش املو ؛ نيدلا ف ةجح اهلهأ هيلعام كلام مامإلا
 . هلآ نعو هنع هللا ىضر نوكي صخ# ىأ نمو . نوكي ىأ للعلا بلاط ملاقالا ىف
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 لتتو ٠ هثاوفنع ق دلو دقف 6 ىومالا رصعلا وه ديز مامإلا رصع د أؤلا

 ةدح هلتتم اهدازو داقحأو نحإ لع توطناو ظ بواقلا نيرمألا لع تيل دقو

 هلأ ماقتالا م . ةلازإلاو « لمعلا هدعب نم ناك م" : رييدتلا مح ىتح ؛ ةدح قوف
 . لبق نم كلذ ىلإ انرشأ دو ء نريسابعلا هو « مهتاك اش ىلع ناك نم مهب

 كنا وأ اهجلاع . ةيسمن مال5 رصع ىوبناا تيبلل ةبسنلاب ناك ىومآلا رصعلاو
 صحفلاو سردلابو نسلا ءاحإو زعلا ىلإ فارصنالاب تريلا لآ نم نرهرك الا

 هذه ىف اولصتا دقو . قئاقُحا نم لاس'رأب ىالسإلا ركسفلا اودمأو « قيقحتلاو
 , ةنيدملا ىف تناك مهتماقإ نأ كللذ . _اصمألا رئاس ىف ةيمالسإلا بوعشلاب ءانثآلا
 نرفشتر يو مهنوروزب ةيمالسإلا عاقبلا لك نم مهلع نودفي نودلسملا ناكف
 ةالصاا لضفأ اهبحاص ىلع ةفيرسلا ةضورلا ةرايزل نوئيجي ام دنع ؛ مهملع لهانم نم
 . هاوس ءىشب ذل لعلاب مثدرفت عستاو مهمولع تمعف : مالسلاو

 بوأق تناكف «٠ نينمؤملا نم نوريتك مهمال ' 2 تيبلا لآ كراش دقاو

 ىضري ناك نامإلا قداصلا نينمؤملا نم ندم . مالآلا دشأ ىلع ىوطت نب ريتكلا
 )2 اهلهأو ةنيدملا ثق ةيواعم نب ديزي هلعف امع الو , هنع هلا ىطر نيسحلا 'لتقم نع

 ظ نينمؤملا بولت ُْف ىرسل مالألا تااكسف ٠ ابابس مءانبأو راصنألا ءاسن هذخأو

 رفن# تناك لب « هفلأ# نكست مل ام اهيبسب سفناا تفلأ تلواطت اذإ مالالا نأ الولو
 3 ًادبأ امناهجأ ىلإ بضقلا عندج ري مق 2 دسوهعلا كللذ لرط نفلا تكرحت! دس كيم

 ضعب نافب و « جراوهلا نافب تناكو , ةبجل ةيوق ةديدش تأدتبا نئفلا نإ قحلا ىفو
 نفلا نكست مو : راتلاو ريبزلا نبا جورختو 6 ىرمألا ملا 2 نيلبلمتملا

 جورخلا نم تاقتثأ امنكلو 5 ناورم نب كنملا دبع م.> نم ربخالا فصت!ا ىف الإ

 ىهننا ىذلا محلا ربب دعنا نإ نرققحلا لرش كالذلو 3 ىلا رييدبأا ىلإ ىلعلا

 , برعلا ةيغاط ىلا فسوب نب جاجحلا ةايح ىف أدتبا دق ىسابعلا محلا دوجوب



 معا © مس

 ةضرقملا ضاضقنالا تاكرح دعب امف رهظنل الإ جراوخلا تاكرح تنكس امو
 هركذي امالإ رذت لو . ايش ىومالا حلا نم قبت لو ؛ءىث لك ىلع تنأ ىلا
 . مهنع ساناا

 ةسايسلا ىف ةينيدلا قرفلا دوجوب ىومآلا رصعلا دوجو نرتئا دقلو  ؟
 رصعلا نأ دحين ةلملا فو « عورفلا ىف ةيمالسإلا بهاذملا درجوو « دئاقعلا فو
 نيودت هيف أدتب ا دقف ء دعب نم ىالسإلا لعلا اهيلع ماق ىتاا روذبلا هيف تناك ىومالا
 معو هقفلا معو « ضورعلا معو « وحنلا لع عضو أدتباف , اهلوصأ ليصأتو . مولعلا
 . ةدرجملا ةيسايسلا تاريكفتلاو . دئاقعلا

 , هلانب ىف كرتشاو « رفاو ظ# هيف مهسأو , اذه لكديز مامالا رصاع دقو
 هقفلا ف بهذم كاذو اذه قوف هلو . دئاقعلا مولع ىفو ةسايسلا ىف ىأر هل ناكف
 عم هريكفت ىف هب بواجب ام هيلإ ًافاضم . تيبلا ل ؟ هئابآ نع هثرو امم ناك ديز معو
 .هف رثأ امو هئم هب رثأت امو هرصع

 ةسايسلا نع ةحضرم ةزجوم ةملكب ضرعتن نأ انيلع بجاولا نم نوكي كلذلو
 . ةفلن#لا ةيمالسإلا بهاذملا ءوشنو « هيف دئاقعلا قرفو ٠ ىرومآلا رصعلا ىف



 دب هال

 مرك ىلع نيب ةفالخلا لوح ماق ىذلا عاذتلا دعب ةيومألا ةلودلا تدجو - +
 ةيواعم بناج نم أدنبا ىذلا نايفس نأ نب ةيواعمو ' ديز مامإلا دج ههجو هلأ

 الام هنأب بلع هماهتاو « همد ءايل وأ نم هرابتعاب هنع هللا ىضر نايثع مدي ةبلاطملاب
 « لاح ىلإ لاح نم عازنلا لوحتو . مهنم صتقي ملو ؛ هشيج ىف هتلتف نأو ؛ هلتق ىلع

 نيقيلا لع اوءلعو , هشيجو ةيواعم برحلا تضع ام دنع نيكحلا ركحت دعب هنأ ذ 3

 هلبتو « مكحتلا ىلإ اوعدف.« ةلاحم ال هيلع ىضقم ةاغبلا شيج رهو ء مبئيج نأ

 ةيواعم ىدان ذئدنعو , ةعدخلا قيقحت ىلإ هيف سآلا ىهتناو :هنم هرك لع <! - اع

 ٌنايفس ىنأ نب ةيواعمو ههجو هللا مرك ىلع نيب. ف الخلا ىهتنا دقلو « ةفءاخ هسفن

 امهنع هللا ىضر ىلع نب نسحلا ةحلاصمو « هنع هللا ضر ًايلع جراوخلا دحأ لتقب
 « كلذ دعب نم دشأو دحأ رهظتلف « ًادمأ تدمغ دق فويسلا تناك اذإو « ةيواعمل

 « نيد وأ قاخ ىف هنع ىضري نمت ديزي ناك امو « ديزي هنبال دهع ةيواعم نأ ذإ
 « مالسإلا م ىلع ًايرغ آرمأ اذه ربتعا دقو « كلذ هنع رهتشي ل لقألا ىلع وأ
 ىعدا دق ناك اذإو « نيدلا ىف ةيواعم هعدتبا امم نينمؤملا نم نوخلاصلا هدع كلذلو

 ركب ابأ ناف ء سيح ريغ سايقلا هجو نإف باطخلا نبرمعل هدهع ىف ركب ابأ دلقي هنأ

 ءادزو نم ًاريزو ناك لجر ىلإ دهع لب « هريغ وأ نمحرلا دبع هنبا ىلإ دهع ام
 هب هللا قرف ىذلا قورافلا وهو . ةديعب وأ ةيرق ةبارق هب هطبرت الو مكي ىنلا

 ةيرف رمي مل ىذلا ىرقبعلا ه1 » : تم ىنلا هيف لاق ىذلا وهو « لطابلاو قملا نيب
 رمع بلق ىلع قحلا بتك هللا نإ ٠ : هيف مالسأا هيلع لاقو ء دحأ مالسإلا ىف

 « رمع هيف ريسي جفىف ريسي ال ناطيشلا نإ , : اضيأ مالساا هيلع هيف لاقو « هناسلو
 . ىاعملاو ظافلألل ةسايسلا داسفإ نم كلذ نإ ءنيدهع' ٠ ةسياقملا مت فيكف

 ةيواعم هعدتا امل ةبسنلاب هريغو ماقملا اذه ىف ىرصبلا نمحلا لاق دقلو

 : نايفس ىلأ نبا



 هجورخ « ةقبوم تناكسل ةدححاو الإ هيف نكلت ملول ةيواعم ىف لاصخ عبرأ »
 . ديزي هفالختساو « مهنم ةروشم ريغب اهزتبا ىتح « ءابفسلاب ةمآلا هذه ىلع

 لاق دقو « ًادايز هؤاعداو « ريبانطلاب برضيو « ريرحلا سبلي ريمخ ريكس وهو

 هل ايف « ىدلع نب رجع هلتقو « رجحلا رهاعللو , شارفلل دلولا ١» : متلي ىنلا
 ىو ىذا لب رجح نم

 مكمل اهب لوتحو « ةيواعم اهعدتبا ىلا ةعدسبلا كلت سانلا ضتري مل - 4

 , زجونلاب هيلع ضعي ضوضع كلم ىلإ ىروشلا اهماوق ةيوبن ةفالخ نم ىالسإلا
 ريصت مث « نوثالث ىدعب ةفالخلا ٠ : مالسلا هيلع لاق ذإ تلم ىنلا هب أبنت ام عقوو
 . « ًاضوضع اكلم

 ضاقتنالاو لملقلا نلعي ًادحأ لعجب ل هناطلس نكمتو هئاهدب ةيواعم ناك اذإو

 « ريبكلا قثبلا مالسإلا ىف قثبنا دقف « هتوم درجمب رهظ دق ضاقتنالا كلذ نإف

 ىلع نب نيسحلا جرخو « راصنالاو « نيرجابملا ةيرذ نم اهيف نمي ةنيدملا تجرخ
 صاللا بلقناو . ديزب برشم اوبرشأ نيذلا نييومآلا دارق كلذل درو « قارعلاب

 لنق دقل ىتح « ةمرح ىأ مداوقو نييوهآلا بناج نم هيف ىعارتال لاتق ىلإ
 ءاسن لخخأو ٠ تيبلا ل1 نم رشع ةعضب هعم لثقو « ةرجاف ةلتق ىلع نب نيسحلا

 « نبمرك أ هنإ ليقت دقلو . ةيواعم نب ديزي ىلإ ايابس هبش وأ ايابس هيلي ىنلا لآ
 نكي ملو « فانم دبع ىف هعم نوقتلي ذإ ٠ ةيبرعلا ةرعنلا نم كلذ لعلو
 . ةيمالسإلا ةعزال

 هبلإ تقيسو ع ىكنأو دشأ رهام هم ناكف ؛ انرشأ م ةليدملا تجرخو

 « تعبأتتو لاعفلا ذمه تلاوت اذكهو « راصنالاو نيرجابملا ءانبأ نم ايابسلا
 , نيملاظلا ءالؤه ىلع دقح ىلع ناميإلا عم تيوط دق ؛ ةركستسم نينمؤملا بواقو

 مس مث ةبواعم ىلع جرخ دق ناك ىدع نب صجحو ؛ ىضئرملل لمآلاو ةيثملا ()
 . ديعلا ىف اثكن و « ًاردغ هلاجرو هلتق مث « ةواعم هن هئمأ نامأت

 (ديز مامإلا ؛)



 دايز نب هللا ديبع شيجم نيسحلا لتقم هغلب نأ ةعاس ىرصبلا نسحلا لاق دقو
 نبا لتق « ةمآلا هذه تيقل اذام ! ! هاترسحاو » : ةيواعم هبسنب هقحلأ ىذلا

 . «نوبلقني بلقنم ىأ اوملظ نيذلا لعيسو «.داصرملاب هل نك مهللا « اهيبن نبا اهيحتد

 , ةيمادلا ثداوحلا كلت دعب ًاملظ ًانركس رومآلا تنكس دقلو به

 ربصتو اهناغد رهظي الو « اهتلعش رهظت ال ىلا ةججأتملا نارينلا نوكسك هنكلو
 ملاقألا تجرخ ةيواعم نب ديزب كله نأ دعب كلذلو « ابججأت ةوقب بواقلا

 ىللوتساو « زاجحلا ىلع رييزلا نب هللا ديبع ىلوتساف ٠ نيبومألا م نع ةيمالسإلا
 ءادعأ براغ « امهنع هلا ىضر ىلع نب نيسحلا ةلثق عسبتتو , قارعلا ىلع نقثلا راتخلا

 نيسحلا ةبراحم ىف كرتشا ادحأ نأ معي ملو « مهيف عيرذلا لتقلا نم رثك أو نييولعلا

 «ةيب رعلا لئابقلاب ريجتسي ذدخأ نأ دعب « دايز نب هللا ديبع لتق نم ناكو ؛ هلتق الإ
 نينثا ىناث ء نيسحلا لتقم ىف شويجلا داق ىذلا وهو , لتقلا نم كلذ هجني مل نكلو

 . ةنجلا لهأ بايش ادساره

 ربيزلا نب هق' دبع نيب لاتقلا رصا ىتح « نيدلسملا نيب كراعملا ترمتسا دقلو
 ناورم ىنب ةلود ىلإ رومالا تراص نأب مالا ىهتاو ٠ ناورم نب كلملا دبعو
 . نيسحلا لتقم موش ؛ نايس ىب ةلود تلاز نأ دعب

 طلس 5 « ىقتلا فسوب نب جاجحلا قارعلا لهأ ىلع كلملا دبع طلس دقلو

 نم ىصحأ ىتح « ًايساق ًايتاع جاجحلا ناكو « هيبأ نبا دايز مهيلع ةيواعم لبق نم
 . فلأ ةئامو نيرشع اوغلبف ًاربص مهلنق

 « رهظت نأ نم نتفلا تعنم اهنأ ىهو « اهتجيت تجتنأ ةوسقلا هذه نإو

 : نيرمأ عنمت مانكلو
 مهامر دقو , ةيومألا ةلودلل ةبهرم ةوق اوناك دف جراولا جورخ  امهدحأ

 هنكلو « مهتوق فعضأو « مهتكوش دضفخ , ةرفص ىنأ نب بهلملاب نييرمألا
 ٠ . مهتأش لصأتسي م



 ِدَقل ىتح , مهنم ناعإلا ىوذ ةرفثو « بولقلا داقحأ وه  قاثا ىآلا
 نيريثكلا نإ لب ٠ مهناجيإل ارابتخاو «هقلانم ءالتبا هولو نمو جاجحلا مح أوربتعأ
 نييرماألا نيكمبو , تيبلا لآ ةرصن نع مهذاختل ىلاعت هللا ةمقن هوربتعا دق
 , هنع هللا ىطر نيسحلا نع

 نم هب نولوا< اوناك ام نييرمألا ماكحلا ًآضغب بواقلا داز دقلو - 5
 كلذ ىف ىوتساو « مهنديد كلذ ناك دقف « هنع هلأ ىضر ىلع ماقم نم ضغلا

 نريناورم لاو نوينايفسلا

 بلاط ىفأ نب ىلع ىدحلا مامإ نعل ىهو « مالسإلا ىف ةئيس ةنس ةيواعم نس دقف
 رابخأ كلذ للع ترفاضت دقو , ةعملا ةبطخ دعب « رياثملا للع ههجو هللا مرك
 كلت نع هاهن دقلو ؛ امهريغو ريثآلا ناو « هخيرات ىف ريرج نبا هركذف « نيخرؤملا
 مهنع هللا ىضر ةباحصلا ةيقب نم ءايقتاللا ىربكلا ةمب رجلا كلت نع لب « ةثيسلا ةنسلا
 هيلإ تلسوأ دقق , نينمؤملا مأو تلي هللا لوسر جوز ةبلس مأ ةديسلا ءالؤه نمو

 : هصن اذه ًاباتك

 بلاط ىنأ نب ىلع نونعلت مكفأ كلذو , كررانم ىلع هلوسرو هللا نونعلت كذإ»
 . ابمالك ىلإ تفّئاي مل ةيواعم نكلو ء هلوسرو هبحأ هللا نأ دبشأو « هبحأ نمو

 مكحب ةرتف ىف الإ غلي لو : نيبومألا مح لوط كلذ رمتسا دقو « هّيَنغ ىف رمتساو

 مح طسو ىف هنكح ناكدقف « هلع هللا ىضر زيزعلا دبع نب ربع لداعلا م احلا
 لحأو « هاغلأ دقف «, ءادوس ةحفص طسو ىف ضيبألا ءرجلاك نييرمآلا

 نع ىبثيرو ىفرقلا ىذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعلاب سمأي هللا نإ » : ىلاعت هلوق هلحم
 روجفلا اوداعأ هدعب نم اوءاج نيذلا نييودآلا ماكح نكلو . ركنملاو ءاشحفلا

 . ىلاعت هقلاب الإ ةوق الو لوح الو . مهربانم ىلإ

 نيباسملا نم دحأ هضري ملو نينمؤملا داقحال اريثم كش الب اذه ناكو - اب

 ناطلس تحتو , ماكلا ناطلسس تحن مهيولف اوعضو نبذلا كتنوأ الإ ءاضر ًانلعم



 د أوواذدس

 . ًادبأ هللا ىلإ نوهجت, الو ءالوح مهنع نوغبي ال ءايندلا لهأ

 ,مهلاعأ ةمالس ىف مهسفنأ ةالولا ككشت ىتح ةيسفنلا ةمقنلا تدتشا دقلو

 رهظ ًاءاكح زيزعلا دبع نب رمع لداعلا دعبأ نأ دعب ًاصوصخو « ةينيدلا ةيحانلا نم

 . مهفالسأ رتتسا اك اورتتسي لو « مهتينالع ىف نوجما

 نسحلا رضحأ قارعلا ىلع ًايلاو ةريبه نب رمع مدق امل هنأ كلذ ىف ىورب هنإو

 نب ديزي نينموملا ريمأ نإ « هللا كحلصأ » : ال لاقف « ىعشلا [مماعو « ىرصبلا

 , هللا بضغ هتعطأ نإ فاخأف . ةكلحلا اهذرفنت ىف فرعأ ًابتكى لإ سكب كلما دبع
 بجأ ورمع يأ اي : ىعشلل نسحلا لاقق ؟ ىل نايرت اف « هةوطس نمآ مل هعطأ ل نإو

 ةريبه نبا نكلو « ةريبه نبأ ىوه ىف طغاو ؛ لوقلا ىف هل قرف ٠ ريمألا

 سيل وأ لاقف «ديعس ايأ اب لمت» : لاقف « نسحلا لوق عمسي نأ نود ئشتسي ال

 .لوقأ» : قتلا ظعاولا لاقف ء تنأ لوقت اف ؛ ةرييه نبا لافق « ىعشلا لاق دق

 هرمأ ام ىصعب ال , ظيلغ ظف هللا ةكئالم نم كلم كب لزني نأ كشود ال هنإ هاو

 كلملا دبه نبا كنع ىنغي الف ٠ كربق قيض ىلإ « كرصق ةعس نم كج رخيف ؛ هلا

 نم كمصعي ال ديزي نإو ديزي نم كمصعي لجو رع هللا نأ وجرال ىنإو : ًائيش
 نوكت ام حبقأ ىلع تنأو « هلا رظني نأ نمأت ال كناذ « ريمألا اهمأ هللا قتاف « هلل

 كفوخأ ىنأ لعاو « ةمحرلا باب كنع قلغيف « اهب كتقمب ةرظن ديزي ةعاط نم هيلع

 «ديعو فاخو ىماقم فاخ نمل كلذ» : لوقي نيح « هناحيس هللا كفوخ ام

 ديزي عم تنك اذإو « ديزي قئاوب كافك هتعاط ىف لجو رع هللا عم تنك اذإو

 . ايش كنع ىنذي ال ثيح ديزي ىلإ هللا كلكو , هللا ةيصعم لع

 حروتق نم هدارق ىديأ ىلع هللا ىرجأ ام عم ىومآلا يملا ناك -
 ماكحلا ىف ممءارآ اودبي نأ نم سانلا عنم و « ةيسايسلا ةوسقلاب مستي ةيمالسإ

 , ماكحلاو ةالولا هلعفي ام لك سيدقت ىلإ هجتي ناكو « مارهقفاوبامالإ

 جاجحلا لاتمأ لواطتيل هنإ ىتحو « هللا ءافلخ مهنأب مهسفنأ نع نوربعي اوناك ىتح



 لس هو

 ناك نإ ؛ هللا هنعلف . . هللا لوسر مأ هللا ةفيلخ ريخ امهمأل أسيف « قتلا فسر# نبأ
 ,مارحلا تيبلا ىف ناورم نب كلملا دبع اه حاص ىتلا ةملكلا كلت نإو ؛ كلذ لاق دق
 كواملا راعش تناك «هقنع تعطق هللا قتا ىل لاق نم » : ةدشا-ح جيجحلا عومجو

 مالظلا كلذ ىف قربلا ةضموك تناك ىلا ةرتفلا كيت الإ مهللا 0 مهتالوو ةيمأ ىف نم

 . نيزعلا دبع نب رمع لداعلا م احلا رصع هو . سمادلا

 مكاحلا طبرت ىتلا ةلصلا نإف ,« سوفنلا ىفاه رثأ بيرالب اهل لاوقأو عئاقو هذه

 رظن ال , صيرتملا مصخلا رظن رخآلا ىلإ امهنم دحاو لك رظنبو عطقنت مركحمب
 هيلإ رظني هنإف « حالص نيك احلا ضعب لاعفأ ىف ناك اذإو « حلصملا دشرملا ىعارلا
 ةيحالصإلا لامعالا لك ىف كلذ ناك دقو « نائئمطالا ةرظن ال كشلا ةرظن
 :٠ مهكولم ابملإ هجتا ىبلا

 نوءلسملا اهرصتني ناك ىتلا ةرهابلا تاراصنن الا الول عقاولا ىف هنإو - الد

 امل ناك تاراصتالا كلتف , سانا ضقتتال امراغمو ضرالا قراشم ىف

 ضاقتنالل نمؤ» مدقتي لهو « نيضار ريغ نوتكسي نينمؤملا لعج ام ةعورلأ نم
 . ةمتاف ةدهاجم ريستو , نيصلا راوسأ قدت نسم نبا ةبيتق شوج نأ معي رهو

 وريث نأو ٠ نتفلا كرحتت نأ اوعنمو , اوذكسو نامإلا لهأ تمص كلذلو

 رصعلا رخآ ىف حوتدفلا تفقوو :« بورحلا تأده امل كاذإو « بولقلا نحت
 . هدعاوق نم ىرمألا تببلا لع تقأف , داقحالا تكرمت ىرمألا

 لود سانلا فافتلا ىف « اهرثأ امل تاراصتنالا نأ ةيملعلا تاررقملا نم هنإو

 ىلع ةردق ممدنع نيذلا ىرغت تاراصتنالاو « نيحلاص ريغ اوناكولو : ماكحلا

 دابجلا ف هلمح نع رظنلا نوضغيو ؛ ىجراخلا دابجلا ىف هلم حالسلا لمح

 هنأب حرص دق قليب ىنلا نإ لب « ًانأشو ًارطخ هننع لقي ال ناكن إو « ىلخادلا
 لج دو . بلطملا دبع نب ةرمح نيدهاجما لضفأ» : مالسلا هيلع لاق دقف « لضفأ
 , « هلتقف رئاج ناطلس مامأ قح ةيلكلاق



 مس ةة# د

 : نييردألا ملاظم راثأ
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 « عئاقولا ىف ءادآلا ريثأت ىدمو « ءارآلا ىف عئاقولاريثأت يدم فرعي نأ عئاقولاو

 فالخلا ناك دقف , ةديدخ ءارآ ثعبت دق عئاقولاو « عئاقولا هجوت ءارآلا دجنل انإو

 هللا مركو هنع هللا ىضر ىلع ةعيبب ةيواعم فارتعا مدع ىلع موقي ةيواعمو ىلع نيب
 هعبابي مو -« مهدحو ةنيدملا لهأ مه هنع هللا ىضر ًايلع اوعياب نيذلا نآلل , هبجو

 مث مدحو ةنيدملا لهأأ فالخلا ثعبناف ؛ ماشلاب نيعباتلاو ةباحصلا نم ناك نم

 , نيعباتلا لجأو ةباحصلا رثكأ اهفو « مالسإلا ةبصق اهنأل « ةعببلا قح مهل نيذلا

 نكمي امو « نئادملا ىف مهريغب اوطلتخا دقف ءاهنم ج رخ دق ةباحصلا ضعب ناك اذإو
 نوكي كلذ ىلعو « مبتورواجي نم نود تيوصتلا قح مهئاطعإب مهريغ نع مهيب

 تمن نايثعو رمعو ركب ىلأ ةعبب نالو . صاختالاب دييقلا نم ىلوأ ناكملاب زيقلا

 ةنيدملا ف نمل رايتخالا نأب هجورخ ىف ةيواعم للعتو . طقف ةنيدملا لهأ ةعيابب
 راصمألا ىف برعلاب هرايتخا متي مل ماد ام ىلعل مح الو , راصمالا نم اهريغو

 . ًارغاب ناك هنأ ىلع ءاملعلا عمجب نأ عنمب مل للعتلا كلذ نكلو « ابلك ةيمالسإلا

 « ةيغابلا ةئفلا كلتقت ١ : رساي نب راعل :لاق « قلي ىنلا نأ ىور دقلو
 .نيقيرفلا ىف رثأ رامع لتقم نأ كلذ ىف ىوريل هنإو ؛هعم نمو ةيواعم ةئف هالتق دقو
 قدصدنآل , لاتقلل ًاسمحتم كلذ دعي نم مدقت نيمآلا عرولا قتلا < لعف ٠ نيلتاقتملا
 « برضي هسفنب جرخ كلذلو « ىغابلا وه همصخو , لداعلا هنأب ثيدحلا هيلع

 م ىتح « رييخ ىف ءاوللا لماحو مالسإلا لطب ىدي نيب حازتت فوفصلاو

 . لولسملا هللا فيس مامأ رفي نأ ةيواعم

 هشيدحلا ةيواعمل ىورو « لذاخت دقف ةيواعم شيج ىف رانمع لتقم رثأ امأ
 ملتق ام] ٠ ١ لاق ذإ « ةميقسلا ىتح لوقعلا هابأت ًادساف اليوأت هلوأف « فيرشلا

 ءا6 هلسرأ نم
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 ودبي هنإف ءارآلا ىف عئاقولا ريثأت امأ « عئافولا ىف ءادآلا ريثأت نم ةروص هذه
 ةللك مهعنمو « نيماللا مولو « نيمصانلا حصنل مهعامس مدعو , نييومآلا ماظم رثأ ىف
 دقو , مالسإلا محي اهب مزلأ نمؤم لكنأ عم  مهيلإ دحأ اهبجري نأ نم ىوقتتلا
 ةدصتقم ءارآ ىلإ اهتاوعدو « ةفالخلا ىف ةيمالسإلا قرفلا نوكت كلذ رثأ نم ناك

 زيزعلا دبع نب ريغ رصع دوجو اهلثم ىف عئاقولا ريثأت نم ريتعن نأ عصيو

 دعب لدعلاب نوسنأي سانلا لعج كش الب هنإف , <لاجلا ةددجت هللا كلت طسو ىف
 « رييغتلا ةرورض ىلإ تامنأ دمب نيريثكلا هجوف « لظلل اوشحوتسا نأ
 . سانلا قوق ةناهتسا دشأ اوناك اوءاج نيذلا نأ ًاصوصخو

 نب رمع دهع ف شاعدق هنع هللا ىضر ًاديز مامإلا نأ ظحالن نأ بحبو
 ةعبارلا دودح ىف ناك دقف ٠ ًايوق ًادبن ًاباش تقولا كلذ ىف ناكو « زيرعلا دبع
 نوكي رظنلا لقتسم راصو « ىلقعلاو ىركفلا هدشأ غلب دقو « هرهع نم نيرشعلاو
 لدع نم دبزعلا دبع نب سمع ىف هآر امل نوكي نأ دب الو « هتاهاجتا نوكيو هءارآ
 . ىسايسلا هريكفت ىف رثأ هل مضاو
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 نيا ومأآلا دبع ىف ةسايسلا قرفلا

 دمع اهروذج تناك نإو ؛« ىرمألا رصعلا ىف ةيسايسلا قرفلا ترهظ لس م١

 قيدسص ركب ىف ةفالخلاب عبوب ذنم تنبأ اهنأ كلذ « ريتكب كلذ نم قعأ لإ

 نب رسيزلا ءالؤه نم ناكو « ىلع ليضفت ىري نم ةباحصلا نم ناك ذإ « مالسإلا

 هةجل ىف ةعزبلا كت تفتدنا نك و ء رساي نب رامعو ؛ دوسالا نب دادقملاو « ماوعلا

 تناك دقف « رمعو ركب وبأ ناخيشلا اهب ماق ىتلا ةرهابلا لامعالا اهتوطو « خيراتلا

 رصع رخآ ىف تاعزنلا كت ترهظ 5 نيكملا مالسإلا نصح امهئفالتخ

 عسيشتلا راكفأ تروابتو تدتشاو « هنع هللا ىضر نافع نب ناهثع نيروتلا ىذ

 دجوو « هنع هللا ىضر هرصع ىف هل نيضراعملا راكفأو . ههجو هلا مرك لعل
 هللا دبع عابتأل مالسإلا ةقبر اوعلخو « ةداجلا نع اوفرخا نم مهم
 ناك دقو . ءادوس ةمأ تناك همأ نآل « ءادوسلا نب هللا دبع هنع لاقيو ءأبس نبا

 لح هلإلا نأ اذه هللا دبع رعز دقو ع هلع هللا ىضر نامّثع مد دض ضيرحتلا معز

 . هلع هللا ىطر ىلع ةعجرو 5 لَم ىنلا ةعجر ىعدأ دقو ٠ ههجو هللا مرك ىلع ىف

 اوءاج ولو : ىح هنأ ررقو ء تام هنأ ركنأ ههجو هللا مرك ىلع مامإلا لتق املو
 . ةرص ىف ميركلا هسأرب هيلإ

 تناك ةلاسرلا نأ تعدا ةيبارغلا ىمست ىرخأ ةفئاط نفرحنملا كئاوأ نمو
 ىنلاو ىلع نيب ةماتلا ةبباشملل كلذو وكلي دمت ىلع لزنو أطخأ ليربج نأو « ىلعل
 جورخ وهو « معقاولا هديؤي ال مالك كلذو ؛ بارغلل بارغلا ةياشك
 هللا لع أطخلا زاوجو « مقلي ىنلا ةلاسرا راكنإلا ىنعم ىف هنأل « مالسإلا لع
 ْ ' . هتكئالمو ىلاعت

 دّقلو « كرش كلذو , لواحلا ىعدب هنآلل , قافتالاب ًارفاك لوآلا قيرفلا ناك
 نكلو 5 مهمادعإب ىلع مهف , هنع هللا ىطر ىلع دهع ف لارقألا هذه ضعب ترهظ

 . كلذ هل متي
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 قرفلا ىف كدت نو ءىث ىف نيدسملا نم اوسيلو هيلع مث امو ءالؤه كرتنلو
 . ةيمالسإلا بهاذا وأ ةيمالسإلا

 , جراوخلا مو « ةفالخلا ىف اهلك ًاشيرق دناعي نم ةعيشلا لباةم ىف ناك دقلو
 صاع دقو ؛ عيشتلا ف تاجرد مهسفنأ ةعيشلاو ء طسو ةمأ جراوملا نيب ناكو
 ةفلتخلا| هةيالخعر كلذ لع لدتا 3 . ميعم لداجو ظ ءالؤه لك ديز مامإلا

 لوقن نأ نآلا انيلع قح دنو « ةصاخ ةفركلاو ةرصبلا ىلإو ةماع قارعلا ىلإ

 نيب نم ابعضرمو « ديز مامإلا ءازآ لعنل . قرفلاهله نم ةقرف لكن ع ةزجوم ةللك
 ٠ ءارآلا هذه

 ١ ةعيسسشلا ”

 : لاق ذإ « هتمدقم ىف نودلخ نبا هركذام ره ىعيشلا بهذملا مارق - م؟

 ايف مئاقلا نيعتيو « ةمآلا رظن ىلإ ضوفت ىتلا ةماعلا اصم نم تسيل ةمامإلا نإ» ٠
 ابضيوفتو « اهلافغإ ىنل زوج الو « مالسإلا ةدعاقو نيدلا نكر ىه لب « مهنييعتب

 . « رئاغصلاو رئابكلا نع اهرصعم نوكيو « محل مامإلا نييعت بحي لب ؛ ةمألا ىلإ

 ضعب هيف نوكي لآ هميمعت نأ رهظي نكلاو « خيراتلا فوسليف لوق كلذ
 نرعنمي الو . مامإلا ةمصعب نويكح ال . هعابتأو ًاديز مامإلا نأ كلذ , طلغلا
 ةمامإ هنع هللا ىضر ديز مامإلا زوجي اذلو . ةمامإلل هراتحت نم نييعت نم ةمآلا

 . نيباس ام ىلع ل .ضفملا

 « لع نأ هيلع ىقاتملا نم هنإف ؛ نودلخ نيا مالك ىف ممعتلا ةمض نم نكي امهمو

 ًاديز مامإلا نكلو « ةعيشلا دنع قلي ىنلا نم راتخا ةفيلخلا وه بلاط ىفأ نبا

 ةراشإ نأو.« صخشلاب ال « ففصولاب هفي رعت نأ ىري ناك انرشأ اكو « نيبنس اك
 راتخا نكلو « ةباحصلا لضفأ وبف  هريغ رايتخا زاوج عنم ال « هيلإ لي ىنلا

 . اهرايتخا ىف اهوأر ةحلصمل . رمع هدعب نمو « ركب ايأ ةباحصلا
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 اولاغ نم مهنم لب 2, مدحإو ةجحرد هلآو ىلعل مهعيشت ىف ةعيشلا نكي ملو

 نأ ريغ نم اولاغ نم مهنمو « مهضعب ىلإ انرشأ دقو مالسإلا لع اوجرخو
 « ةباحصلا نورفكي ال مهتم نولدتعملاو ء نودصتقملا مهنمو « ةقبرلا اوعلخي

 .باحصأ انباكصأ نم ناكو » مهفاصوأ ىف ديددا ىنأ نبا لاق دقو ١ مهنوةسفي الو

 أولاق « ةدصتقم ًاقيرط اوكلس مهنال « ةلأسملا هذه ىف زوفلاو صالخلاو ةاجنلا

 « ايندلا ىف قلخلا لضفأو « ةنجلا ىف ةلزنم مهالعأو ةرخآلا ىف قلخلا لضفأ هنإ »
 هنأف ٠ هضغبأ وأ هيراح وأ هاداع نم لكو « بقانمو ايارمو صئاصخ مرثكأو

 .نم نوكي نأ الإ نيقفانملاو رافكلا عم رانلا ىف دلاخو « ىلاعتو هناحبس هللا ودع
 اولو نيذلا نيرجابملا نم لضافالا امأت ؛ هبحو هيلو ىلع تامو « هتبوت تبث

 ربشي نأ نع الضف مهلعف طخسو مهيلع بضحتو « مهمامإ ركنأ ولف « هلبق ةمامإلا

 .لوسر بضغ ول اك نيكسل اهلا نم مهنإ انلقل  هسفن ىلإ موعدي وأ مهيلع فيسلا
 « ىبلس كيلسو ؛ فرج كب رج , : لاق كلي هللا لوسر نأ تبث دق هنآل ؛ ملم هللا
 « نمؤم الإ كبح ال, : هل لاقو «هاداع نم داعو « هالاو نم لاو مهللا ٠ : لاق هنأو

 ,مهفلخ ىلصو « مهعيابو مهمامإ ىضر هائيأر انكلو «قفانمالإ كضغبي الو
 « هنع رهتشا ام زواجنا الو , هلعف ىدءتن نأ انل نكي لف « مهئيف لكأو « مبحكنأو

 لهأ لالضب مك املو « هانعل هنعل املو « هنم ائئرب ةيواعم نم ”ىرب امل هنأ ىرت الأ

 امهريغو هنبا هللا دبعو صاعلا نب ورمعك ةياحصلا اياقب نم مهيف ناك نمو « ماشلا
 « ةوبنلا ةبتر الإ لي ىنلا نيبو هنيي لعجن ملاننأ لصاحلاو « مهلالضب ًاضيأ انكح
 رباك أ ىف نعطن ملو « هنيبو هنيي كرتشملا لضفلا نم كلذ ادع ام لك هانيطعأو

 . 20. مهف نعط هنأ اندنع مصي مل نيذلا ةباحصلا '

 « ديزمامإلا نعكلدانلقن ام عم ريبك دح ىلإ قالتي ةلمجا فدصتقملاىأرلا كلذنإو
 نيعممامإلا نأ نورينيذلا «ةيرشع انثالا :ىلإ هسفن بسني ديدحلا بأ نبا ناك نإو

 ءم ج ةغالبلا جهن حرش )0(
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 مث « نسحلا مث , ىلع « تلي ىنلا دعب مامإلا نأو ءفصولاب ال صخشلاب
 خلا. ... قداصلا رفعج مث ٠ رقابلا دم مث ٠ نيدباعلا نيز ىلع مث ٠ نيسحلا

 . رشعانلا

 ةيرشع انثإلا مهتاوخإ نوفلاخي مهو « ةيليعامسالا نومسي نم ءالؤه لباقيو

 . ©0قداصلا رفعج دعب مامإلا وه نميف

 مهل ضرعتن ال نيسحلا لتقم دعب بعشلا هذه تبعشنا قرفلا هذه نآلو

 ةفلاخنا رادقم الإ مهل ضرعتن الو هريكفت وأ هبهذم ىف اورثؤي مل مهنال ليصفتلاب

 نوري مهن لي 2 ىلا ةفالخلاب هنع هللا ىطر لبع نييعت ىف هنارآ ىف ةلخجا ىف ممل

 « نسحلل اهب صوأ وهو اهب "لعل ىصوأو ؛ أَي ىنلا نم نييعتلاب نيعم مامإلا نأ

 ىصوأ م « نيدباعلا نيز ىلعل نيسحلا ىصوأ مث ٠ نيسحلل نسحلا اه ىصوأ مث م

 . قداصلا رفعج هللا دبع ىلأ هنبا ىلإ ىصوأ ادهو « رقابلا دم هنبال اذه .

 : ةعيشلا نطوه

 هللا ىضر نامثع انديس دبع ىف كلذ ناكو ء رصم ىف ءادتبا ةعيشلا أشن مس

 هتذختاو « قارعلا ضرأ كلذ دعب تدع مث . ةبصخ ًاضرأ اهيف ةأعدلا دجو ذإ : هنع

 ةنسلل ًادبم زاجحلا نئادم رئاسو ةكمو ةئيدملا تناك اذاذ « ًاماقمو اهل ارقتسم

 . عيشتلا نطوم قارعلا ناك دّقف , نييومألا ءارصنل ًادبم ماشلاو « ثيدحلاو

 « كلذك هتلعج « بابسأ ةدع ترفاضت دقل ؟ ةعيشلا دبم قارعلا ناك اذاملو

 هيف اوأرو « سانلاب ىتتلا هيفو , هتفالخ ةدم هي ماقأ بلاط ىنأ نب ىلع مامإلاف

 دايزب ةيواعم مهامرف « طق نييومأللل مهواقب ءالوا ارتي لو « ميبدتت رثأ

 .نيبومألا ضغب علتقي م أبنكلو « ربظت نأ ةضراعملا ىلع ىضقف « هيبأ نب

 . بواقلا نم
 لع

 - ابلو امو ء هو ص فل وبل ةيمالسإلا بهاذملا خيرات باتك اذه ىف عجار )0(
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 : ةيواعم نب ديزي دهع ىف هدعب نم هنكح ىلع هنبا ريتسا دايز ىضهاملو

 دبع ىف ناورم ىنبل مالا رقتسا ىتح « نييرمآلا ىلع نيضقتنملا لوأ قارعلا راصو

 بهذملا دتشا عمقلا ىف دتشا ابلكو , عمقلا ىف دتشاف ٠ جاجحلاب مهامرف ؛ كلملا دبع

 . هيقنتعم بولق ىف ىعيشلا
 هنالل كلذو . ابك ةيمالسإلا قرفلا نطوم ناك مد ام قوف قارعلاو - 4

 تاراضح اياتيو . نادلكلا مولعو ؛ سرفلا مولع هيفف . ةميدقت تاراضح قلم

 تجذتماو . دونهلا راكفأو « نانويلا ةفسلف اذ-ه ىلإ تمص دقو . ممآلا هذه
 . ةيمالسإلا قرفلا تبنم اذهل ناكف , ةيمالسإلا جهانملاب قارعلا ىف راكفالا هذه

 : قارعلاب تناك قرفلا نأ ىف ببسلا نايب ىف ديدحلا ىلأ نبا لاق دقو

 هللا لوسر اورصاع نيذلا برعلا نيبو موقتلا ءالؤه نيب قرفلا ىف ىل حدقني امو
 بايرأ تبلت تلاز ام قارعلا ةئيطو . ةفوكلا نك اسو قارعلا نم ءالؤه نأ مَ
 رصب لهأ ماقإلا اذه لهأو « ةعيدبلا بهاذملاو ةبيحعلا لحنلا باحصأو ءارهألا
 مهنم ناك دقو « بهاذملا ىضرتعم هبشو . دئاقعلاو ءارألا نع ثحنو رظنو قيفدتو
 هذه زاجحلا ةنيط تسيلو . مثريغو كدرمو ناصيدو ىلام : لم ةرساك الا مايأ ىف
 . , ناهذآلا هذه زاجحلا لهأ ناهذآل الو . ةنبطلا

 هينن نأ ماقملا اذ.ه ىف دب الو , رظنلا اذه ىلع ديدحلا ىنأ نبا قفاون نحو
 : نيرمأ ىلإ

 . امهلو نمو جاجحلاو دايز لاثمأ نم ديددشلا عمقلا ىلاوت نأ  اهدحأ
 « لمعلا ىف ةبغر ريغ نم ًاقيدصت اهيف لعج . تيبلا لآل مهصالخإ ةدش عم
 لمعلا يعاد اوبيجب مل كلذلو , لسمعلاو داقتعالا نيب ةقرفتاا مهيلع ىلآوت دقف
 . هيلإ نوعدي ام دنع

 مث ءالوأ هعم لمعلا نعمييلختب نيسحلا مامإلل ةرجافلا ةلتقلا هذه تناك كلذلو
 صيخرلا قاندعالا اودوعت ذإ « ًايناث ةديدشلا تقو ىف ديز مامإلا ةرصن نعمهلخم



 كك

 نييسسابعلا ةرصن تءاج اذلو , ًاداهج فلكي ال ىذلا قانتعالا رهو ؛ بهاذالل

 . قارعلا نم ال . ناسأر خو سراف نم

 هذ-م هريكشت رثأت قارعلل هتارايز ترثك امل آديز مامإلا نأ امون

 ًاهذم ةلرتعملا بهذم راتخا فيك انيأر دقو « قارعلا ىف تناك ىلا تافسلفلا

 . هأيإ ءاطع نب لصاو رك اذو دئ اّقعلا ف

 طااخ ناك ةعيشلادبم هنوكو « قارعلا ف ةيفسافلا تاعزتلا له ببسب هناو - خه
 نييب رولا ءابلعلا ضعب اندجو دقل تح ,ةيسرافراكفأو ةيفسلف تاعزن ىعيشلاهذملا

 كلملاب نونيدي سرفلا نأ ذإ ٠ ةيسراف ةعزن ىعيشلا بهذا لصأ نأ نوررقب
 ىنلا لقتتا دقو . ةفيلخلل باختت الا نعم نوفرعب الو كلاملا تيبلا ىف ةثارولابو

 داتعا دقو همع نبا هدعب سانلا ىلوأت . داو كرتي مو ؛ ىلعألا قيفرلا ىلإ رقي
 ىلع ىلإ هسفن رظالا اذه |اورظاف ٠ سيدقت اف ةرظن كلملا ىلإ اورظني نأ سرفلا

 . هدلو نم هدعب ءاج نمو '

 منال « ةيدرم هعدن ةعيسشلا نأ نييروألا ءابلعلا نم رخآ قيرف ررقبو

 . ىرمالا رصعلا ىف ًامئاش ناك لوقلا اذه لعلو ٠ ًارظننم ردهم كانه نإ : نولوقي
 مهن ٠ : ةعيشأا نع ىرمآلا رصعلا ىف شاعو نيعباتلا نم ناك ىذلا ىعشلا ناك دّقف

 : كلذ دعي نم مزح نأ لآق دلو « ةمآلا هذه دوم

 ؛ مالسلا هيلع سايلا نرإ نيلئاقلا دؤملا ليبس ىف ةعيشلا ءالؤه راسو

 نايح مالسلا امهيلع سايلاو رضخلا نأ اومعزف نوره نب رازاعلا نب ساحتفو

 ظ , 22. نآلا ىلإ
 .رظتني أيدبم كانه نإ ةعيشلا نم اولاق نيذلا لبع قبطني امبر مالكلا اذه نإو

 « ىأر نم رسي قزري ىح رشع قاثلا مامإلا نإ نولوقي نيذلا ةبرشعانثالا لثم نم

 .ىح ةيفنحلا نب دمحم نأ نودقتعي ةيناسيكلا كلذكو « هروهظ نورظتي مهنأو
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 . ًالظو آروج تلم ؟  الدع ضرألا ًالميف دوعيس هنأو « قزرب

 هللا ىضر هنإف , ديز ماهإلا اهررق م ةيديزلا ىلع قبطني ال مالكلا اذه نكساو
 اوعدي مو . جهتملا كلد اوجبن هتقيرط اوعبتا نيذلاو « هيلإ اعد امو !ذه ررق أم هنع

 ةيديزلا مسأب نومستي نيذلا نم اذه عمذ ؛ فقزري ىح هنأ ةمالا نم دحال

 . لبقتسملا ىف ًايدبم دوعيس هنأ ةمئآألا ضعبل ارعدا نم

 ةعسسشلا قرف

 « هلبت ترهظ وأ , ًاديز مامإلا ترصاع ىتلا قرفلا نابب ىلع انهرصتقن - مج |
 ةيبارغلاو ةيئبسلا مو « مالسإلا نع اهئارآب تجرخ ىتلا قرفلا ركذنالو
 : ىهو ىرمألا رصعلا ىف ترهظ ىتلا قرفلا رهظأ ىف رلكنتلو ءامهيلإ انرش دتو

 : ةيناسيكلا
 هل ترأث دقو « هنع هللا ىضر نيسحلا لتقم بقع ترهظ ةقرفلا هذه - ماب

 اهّوارآو ء ءارآلا لع رصتقت ملو ء ىرق ىبرح لمعب تماق دق ىهو ؛ هنع هللا ىضر

 . بير الب فارما اهغ

 ليم ٠ ناسيك ىلإ ةبسن ةيناسيكسلا تيمو « هءانبأو ًايلع نورصاني نيذلا ةعيشلا
 ,؛ هنع هللا ىطر بلاط ىلأ نب ىلعل ىلول مءا هنإ ليقو « ديبع نب راتخلل مسا هنإ

 لبق نع اهءاج ام دنع بلاط ىبَأ نب ليقع نب مسم عم ةفو ,كلا راتخلا مدق دتو
 اهأ دنعام رادقمو )2 قارعلا لاو أ فرعتمل ؛ امونع هللا ىضر لبع نب نيسحلا

 . نيسحلأ ةرصن نم

 راتخلا دوجوب ةيواعم نب ديزي لبق نم ةفركلاا ريمأ دايز نب هيأ ديبع مع املو



 هس |[

 ءادهشلا وبأ ديهشلا لشق نأ ىلإ هسيحع ىف رمتساو « هيرضو هسحو هيلع ضبق
 قلطأف دايز نبا ىدل رمع نب هللا دبع هتخأ جوز هل عقشف « هنع هللا ىضر 'نيسحلا
 لاق هنأ هنع ىور دقو : زاجحلا ىلإ جرفخ ةفوكلا نم جرخم نأ ىلع « هحارس

 . هريس ءانثأ ىف

 نيلسرملا ديس نباو « نيملسملا ديس لوتقملا مولظملا ديهشلا مدي بلاطأس »
 . « ايركذ نب ىحب» مد ىلع لتق نم ةدع هلتقب نلتقال كب روف « ىلع نب نيسحلا »

 هالاو امو زاجحلا ىلع ءاليتسالل دعتسي ناك ىذلا رييزلا نب هللا دبعب قحل م“
 لهأ هعم لئتاقو « رهظ اذإ هلامعأ ضعب هيلوب نأ ىلع هعيابو ؛ مالسإلا دالب نم
 هله ىو ٠ نيبلسملا مأ قرفتو « ديزب تومهدعب ف وكلا ىلإ عجر مث ٠ ماشلا

 نم رأثيا همد ىلو و نيسحلا ىخأ ةيفنحلا نب دم لبق نم اهيلإ ءاج هنأ ىعدا ةدوعلا

 . سانلل لاقو ىصولا ىدبملا ةيفنحلا نبا ىعسو ء ديبشلا ةلتق

 « نيدحلملا لتقب قرمأو « ًاريزوو ًانيمأ مكيل] ىنثعب ءىصولا ىدبملا ىتعب دقل »
 «ءافعضلا نع عفدلاو « هترب لهأ مدي بلطلاو

 ةلزنم اذ ناك هنآل و « نيسحلا مد ىلو هنالل , ةيفنحلا نب دمع مساب وعدي دخأو
 معلا ريك ناك دف هلضفو هلع ريدقتو « هتبحع بولاقلا تآلتما دق « سانلا نيب

 . بقاوعلا ىف رظنلا بيصم ء ركفلا داور : ةفرعملا ريزغ

 دعب ًاماهوأ رشني لخأو , ليلجلا مامإلا اذه ساب ىداني رمتساو - مه

 دوشم ىلعو , ةمآلا نم الملا لع راتخلا نم ةءاربلا ةيفنحلا نبا نلعأف ٠ كِل

 نكلو . هتان ءىتحن فرعو ٠ هبيذاك أو هماهوأ هتغلب ام دنع ةماعلا نم

 نيسحلل ماقتتالا ىف مهتبغر ةدشل يرام راصنأ نم نورثك هعيتةادبل كان عب

 : . .. هسا :ىصر

 نمو « لبقتسملا نع ريغ هنأ ىعدطو « نابكلا عجس عجب راخغلا ناكدةو

 داريألا ةكئالملاو . رافقلا ةمابملاو . راثألاو ليخنلاو راحبلا برو امأ » : هعجس
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 « نيدلا دومع تقأ اذإ ىّتح . راتب دنبم وأ «راطخ ندل لكب « رابج لكن لتقآل
 « ايندلا لاوز ىلع ربكي مل نينمؤملا رودص تيفشو « نيدلسملا عدص بعش تبأرو
 . . ىفأ اذإ توملاب لفحأ ملو

 عيرذلا لتقلا نم رثك أو . نييولعلا ءادعأ و نيسحلا ةلتق ةيراحم ىف راتخلا ذخأ
 كلذ هيبخ , هلتق الإ نيسحلا لتق ىذلا شيملا ىف كرتشا ًادحأ نأ معي لو : مه
 لبق نم ريبزلا نب بعصم هلتق ىتح هعم اولتاقو « هلوح ارفتلاف « سانلا سوفن ىف
 , هللا دبع هيخأ

 تيبلا لآ نم ةمئألا ةيهولأ ىلع موقت ال ةيناسيكلا ءارآو )١( - مه
 هل نولذب, سدقم صخت مامإلا نأ سابمأ ىلع موقت لب « ةيثبسا لوقي اك
 نمر هنآ « أطخلا نع ةمصعلا هيف نودقتعيو « ةقلطم ةقث هملعب نوقثيو « ةعاطلا
 . ىملإلا معلا

 لوقي و ,« ةيفنحلا نب د » مرظن ىف وهو « مامإلا ةعجرب نونيديو (ب)
 « تمي مل هنأ نودقتعب نورثك الا مثو مهضعبو « عجريسو ؛ تام هنإ مهضعب

 نم وهو ؛ ةرع ريثك ءالؤه نمو « ءامو لسع هدنع ىوضر لب# ىح وه لب
 : كلذ ىف لاق دقو « ءارعشلا

 ءاوس ةمبرأ قحلا ةالو 2-شيرق نم ةمآلا نإ الأ
 ءافخ مهب سيل طابسألا مث هيب نم ةثالثاو ىلع
 ءاليركح ةتبيغ طبسو ربو نرامإ طبس طب
 ءاوللا هعبتي ليخلا دوّقي ىح ترملا قوذي ال طبسو

 ءامو لسع هدنع ىوضرب ًانامز مهنع ىريال بيغت

 ديرب ام ريغي ىلاعتو هناحبس هللا نأ وهو « ءادَمَل )اب ةناسكلا دقتعيو (ج)
 + اذه ىف قاتسر مثلا لاق دقو « هفالخرمأي مث « ءىنلاب رمأي هنأو , هملع ريغتل أعبت
 نم ثدصح ١| لع ىعدي ناك هنال , ءادبلاب لوقلا رايتخا ىلإ راتختا راص امبإ»



 ا

 دعو اذإ ناكف « مامإلا لبق نم ةلاسرب امإو « هيلإ ىحوي ىحوب امإ ؛ لاوحألا
 « هاوعد ىلع اليلد هلعج هلوق هنوكق فاو نإذ « ةئداح ثودحو « ءىش نوكب هبامصأ

 « نيبم لالض كش الب كلذ ىرإو . . ميبرل ممادب دق لاق قفاوي مل نإو
 . داقتعالا ىف داسفو

 دسج نم حورلا جورخ وهو : حاورالا خساتت أضيأ ةيناسيكلا دقتعب و (د)
 نيذلا مهف « ةيدنحلا“ ةفسلفلا نم ذوخأم ىأرلا اذهو « رخآ دسج ىف احح ولحو

 « قدأ ”ىح ىلإ ىح نم اهلاقتتاب بذعت حورلا نإ نولوقيو « لوقلا كلذ نولوقي
 « هلك بمذلاب ةنايكلا ذخأي إو ؛ هد لعأ «وح ىلإ ىح نم اهلاقتناب باتو
 مهحاورأ لقتت ةماألا نأ !وررق ذإ . ةمئألاب قلتي ام هنم اوذخأ مهنكلو

 . هيلي ىذلا ىلإ مامإلا حور لقتتتف « ضعب ىلإ مهضعب « ةمصعلا لمحت ىتلا

 صخش لكل نإو « ًانطابو ًارهاظ ءىش لكل نإ» : نولوقي اوناكو (ه ٍ
 ماعلا ىف رشناملاو ةقيقح ملاعملا هذه ىف لاثم لكلو « اليوأت ليزتت لكل و ٠ آحور

 ”ىلع هب رثآ ىذلا لسلا وهو « قاسنإلا صخشلا ىف عمتجي رارسألاو حلا نم
 . ًاقح- مامإلا وه لعلا اذه هيف عمتجا نم لكو « « ةيفنحلا نبا دمع , هنبأ مالسلا هيلع

 ,؛ اهريغو ةيدنهلا ةفسلفلا نم جيم مءادآ نأ أله نم ىرتو اس و6

 هذه جارملا كلذ نم تجرفن « تيبلا لآل مهتيحمب ءارآلا هذه تجزتما دقو
 . ةنرحنملا ءارآلا

 مومفري م اذإو « ًاقلطم ًاسيدقت دقت ةمآلا سيدقت ىلإ نوبجتي ءارآلا هذه ىف مثو

 . ىملإلا لعلل امر مثوريتعاو « ةوبنلا ةلزنم نم موبراق دقف , ةيهولألا ةبترم ىلإ
 هناحيسم هايءزلت سمي أم مهمالك ىف ناكو « ىلاعت هللا بنج ىف ارتطخأ دقو

 .هناحيسم هللا ىلع اذه مهلوقب اوزوج ذإ « ءادبلا ىف مهلوق ىف كلذو « ىلاعتو
 . لهجلا ىلاعتو

 لعلو ٠ ةيمالسإلا دالبلا ىف نوريثك عابتأ مهل نكب ل ةيناسيكلا نإف
 ( ديز مامألا 840
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 ممريغو ةيليعامسالاو ةيرشع انثالا , مهتم ثعبنا نيذلا ةيمامإلا نأ كلذ بابسأ نم

 كلذ ىف مهتبنم ركذن نأ انيلع بجوو ء نييولعلا ىلإ ةياعدلا مهنم اوذدخأ دق دعب نم

 ةيناسيكلا دعب ةقرحنم ةعيش ٠

 ابنأ لب « هتني مل هريكفت نكلو « هلتقب قتلا راتخلا ةكرح تهتنا - و١
 ديدشلا عمقلا ةكرح تناك اذإو « هدعب نم ةفوكلا ىف أيصخ ًاعترم تدجو

 خرفت نأ نم اهتتكم دقف « نالعإلاو روبظلا نم اهتعنمو ءارآلا تفخأ دق

 ةمأب اولصتي نأ املاجر لواحيو « راتسألا ءارو اهايالخ ذختتو مالظلا ىف
 ةناكم مالعأو تيبلا ل ؟ رهظأ ناك ىذلا رقابلا دم رفعج ىنأك نيزرابلا تيبلال
 ؛ ًاديدش ًاروفن مهنم رفني ناك رقابل مامإلا نكلو « نيدباعلا نيز لبع هيبأ دعب

 . نيئساخ مرابدأ ىلع مثدريو

 رخآ ىف نيببو رهظي اهفارحخاو ؛ دتشتو ىمنت ةيفخلا تاكرحلا كلت تذخأ دقو

 . ىاثلا نرقلا لوأو « لوآلا نرقلا

 رهظ دقف , ةفولأم نكنت ل نآرقلا لوح ءارآ عم فرحنملا عيشتلا رهظ دقو

 ,ناوفص نب مهجلا هلاق ريجلاب لوقلا رهظو « مرد نب دعجلا هلاق نآرقلا قلخي لوقلا
 تناك اذإو . ىدوب نع هاقلت دقو . قشمدلا ناليغ هلاق ردقلا قنب لوقلا رهظو

 , هفرحنملا ةعيشلا ءارآ ابعم رهظ دقف , دحإو تقو ىف ترهظ دق ةذاششلا ءارآلا

 . نيدباعلا نيز لبع نب رقابلا دم قتاا مامإلا مركن لاجر اهيلإ اعدو

 نب دلاخ هلتق دقو ؛ ىميعلا ناعمس نب نايب همسأ لجر ءالؤه _دمو - 9

 مالكلا لجرلا كلذ أدنبا دقو . نييومآلا لبق نم قارعلا ىلاو ىرسقلا هللا دبع
 ربظيو . «نآرقلا قلخم لاق نم لوأ هنإ » ةبيتق نبا لاقو , نآرقلا قاخي لوقلاب



 _ ؛؟!جها

 هنع بهذ / ذإ : مالسإلا ىف ليخد وهو ؛ لصآلا ىموجم ناك لجرلا كلذ نأ
 نيغ ءامسلا هلإ نأ دقتعي ناك هنأ لاجرلا رابخأ باتك ىف ءاج دقف « ةيسوجملا هتلحن
 دمع نب مئاه بأ دع مامإلا هنأ ىعدا دقو . 00 نافلتحم امبنأو 2 ضرالا هلإ

 1 © هتمامإ لع صندهنأ وع ةيفنحلا نبا

 ىمدأ هنإ ليق ىح ' سانلا ىف ريثأتالل اليبس رحسلاو ةذوعشلا ذختي ناك دقو
 . هللا دبع نب دلاخ ان ركذ اي هلنق دقلو « ةمامإلا دعب ةوبنلا

 نب دمحم ءامتالا ىعدي نايب ناك اهنيو ء ديعس نب ةريغملا هرصاعيو هعم ءاجو
 هتعاد هنأو « رقايلا دمحم ءايتالا ىصدي ةريغملا نراك « هدالوأو ةيفنحلا
 نب نايبو ديعس نب ةريغملا ةديقع نايب ىف ريثآلا نبا لاق دقلو ٠ لمعي همسابو
 : هصن ام ناعمس

 , جات هسأر ىلع لجر ةروص ىلع هللا نإ : لوقي مسجنلا ةريغملا ىأر ناك ه
 نع هللا ىلاعت « نام ] هب قطنب ال ام لوقيو « ءاجحلا فورح ددع ىلع هاضعأ نإو

 , هججات ىلع عقوف راطف ظعألا هعساب ملكت قلخم نأ دارأ امل هللا نإ :لوقيو « كلذ
 ىصاعملا أر الف. « تاعاطلاو ىصاعملا نم هدابع لامعأ هفك ىلع هعبصإب بتك م“

 , رين بذع رخآلاو ٠ لظم ملم امهدحأ نارحي هقرع نم عمتجاف ٠ ًاقرع ضفرأ
 لظلا كلذ ىنيع عطقف هكردأف راطف هذخأيل بهذف « هلظ ىأر ف رحبلا ىف علطأ مث

 , رافكلا ميما رحبلا نم قلخو , ىرخأ ءامسو « سمشلا هينيع نم قلخو « هقحف
 رئاسو رمعو ركب ىلأ ريفكتو « ىلع ةيهلاي لوقي ناكو : نينمؤملا بذعلارحبلا نمو
 ءىث ىف اوفاتخي م ءايبتالا نإ : لوقي ناكو « ىلع عم تبث نم الإ .ةباحصلا
 هيف تعقو رّثب وأ نيع وأ رهن لكو « تارفلا ءام ميرحتب لوقي ناكو « عئارشلا نم
 ةريغملا ءاجو « روبقلا لع دارجلا لاثمأ ى ريف رلكتيف ةربقملا ىلإ جرخي ناكو.. ةساجن

 . ىابموب ةعبط ١١5 ص ىثكلل لاجرلا رابخأ (9)

 ٠ اهيلي امو ه ص ١ ج ىرعشألل نييمالسإلا تالاقم (؟)



 ؟ؤ!ا 

 .هرهنق « قارعلا كل ىجأ ىتح ء بيغلا لعت كنأ درقأ : هل لاقف « رقابلا دمت ىلإ

  هللاب ذوعأ لاقف « كلذ لثم لاقف « قداصلا دمع نب رفعج هنب, ىلإ ءاجو « هدرطو

 امن ] , ال : لوقيف ءهب أرهتأ لوقيف ء مامإلا لعف ام« ةريخملل لوقي ىعشلا ناكو

 < ناهلإ نيسحلاو نسحلا نأو « ىلع ةيهلإب لوقي ناك هبإف نايب امأو . كب رهأ

 ناكو « خسانتلا نم عونب دمج نب مشاه وبأ هنبا هدعب مث , مدعي ةيفنحلا نب دمو

 هجو قبيو» : ىلاعت هلوقب جتحيو ٠ هبجو الإ هعيمج ىنغي ىلاعت هللا نإ : لوقي

 . ولع نودحاجلاو نوملاظلا لوقي امع هلا ىلاعت : «ماركإلاو لالجلا وذ كبر
 . ©”«سانلل نايب اذه» : ىلاعت هلوقب دارملا هنأ معزو ةوبنلا ىعدأو « اريك

 .ناك هنأل « ىركفلا فارحنالا دتشا فيك ر وصب هنأل مالكلا اذه انقس ومس

 هتنناكو , ةدسافلا مثارجلا هيف ششعت راتسآلا ىف ىبري امو  مالطلإ راتسأ ىف فر

 ةضيرم ةليخأ ىف تدلوت ىلا ةمرحتملا ءا آلا هذ آدبم اه-ارو امو ةفوكلا

 هلل ةبسنلاب مهداقتعا ىف ةيوشح |وناكف « ةمبدقلا ةيتثولاو ةيسوجملا نرد اهءاصأ دق

 حور نأو « ةملآ مهنأ اودقتعا ذإ ةمتاللل ةبسنداب نينو اوناكو « ىلاعتو هناحبس

 < ىح ىلإ ىح نم خسانتلاب حاورالا لاقتناك مامإ ىلإ مامإ نم مهيف لقتتت هلإلا

 مهحلإ حور نأ نودقتعي اوناك ذإ , مهتينثو ىف نيبرصملا ءامدق نوهش كلذ ىف هو

 هنع ىح ام لوقي نأ نوعرفل غاس كلذبو « نوعرف ىلإ نوعرف نم لقتنت ( عر)
 . « ىريغ هلإ نم لأ ١ : يركلا نآرقلا

 اهءاضأ لوقع قنيو « ةدسافلا ماهواللا كزت ليزب نم دجوي نأ دب ال ناكو

 .لادتءالا قيرط ىف ريسلا لع ابلمحو . ةناكلا ىلإ لصق نأ عنميو « اهئاردأ نم

 . مقتسملا قحلا قيرطو

 هيلع ناكو « راكفآلا هذه لع هنع هللا ىضر ىلع نب ديز علط| دقو 4

 « سانلا بواق ىف اهريثأت عنب نأو « اهفارحناو اهلالض نيبب نأو « اهيقني نأ

 . ؟*ذ ص هج لماكلا (1)



 -_ ا؟١إب ب

 ' نمؤي نم ةعيشلا نم ءالؤه عم ناك دقو « ابنم هتيب لآلو هسفنل :1 ةءاربلا نلعي نأو

 ةبترم نع ةوبنلا ةبترع ولعيو « كلي ىتلا ةلاسرب نمؤيرو « هتينادحوو ىلاعت هاب
 )2 ررعو ركب نأ نيخيشلا ةمامإ نم ةءاربلا نونلعي !وناك ءالؤه نكلو « ةمامإلا

 ىصوأ ذإ « ركِلَي ىنلا ةيصو اوفلاع مبنأل كلذو : امهرفكي نم مهنمو

 صنلاك نكت ىلا ةراشإلاب وأ ء صنلاب ا ىنأ نب "لعل هدعب نم ةفالخلاب

 | . ابحوضو ىف

 مهتفالخ ىلاونت نيذلا هدعب نم ءايصوأآلاو « اح ةمصع نودقتعي كلذ قوفو

 . هدعب نمل مامإلا ىصوي نأب ةيصولاب مهتمامإ وأ

 « هب مطداجي لدجلاب ال ةقيقحلاب نيقيرفلا هجاوي نأ نم ديز مامإلل دي ال ناك
 قرميف ال دج هّللا نيد لعب نأ نم هعنم قتلا نم لضف ىلع هنع هللا ىضر ناكدقف
 ظافلاألا صانتقاو , ةجحلاب ناحلاإلاو ؛ دشلاو بذاجتلاب هقئاقح نولداجتملا

 ةبحل مقتسملا جابملا نلعأ لي ؛ لدا م كلذلو ٠ دككسشملا تارايعلاو . ةمهوملا

 كلذ ىف ال دقو « نيدلا نع جراخ ريغ هنوربتعيو « هنوضتري ىذلا تيبلا لآ

 كلوأ هجاو ىدلا هدحو هنأب هورصاع نيذلا تيبلا لآ ةملأ نم لتبا دقو « تنعلا

 اوناك دقق مالعألا ةمئآلا نم هريغ امأ ؛ « مث سعأ ةئيبخ فرعو « مثرايد ىف نيفرحنملا

 ةنيدملاب ةيوبنلا ةرجحلا راد ىف مهتماقإب كلذو , ماهوألا هذه قعمسأ نأ نم ةاجنمب

 ْ هر ُْق مالسإلل هديك نودرب هالؤه نم مهلإ دف ناك نمو ء ةرونملا

 قب نمو ىالمإلا خيراتلا ةجل ىف تافارحنالا كلت تفتخا دقو - هه

 ,نم نودعي ال نآلا ةيليعامسالا ضعبك صاخثالا ةيهولوأ ىف نودقتعي نذلا نم

 . ءىث ىف نيدلسملا

 كئاوأو 2 ةيمامإلا ىف ديز رصع دعب ترهظف ءارألا كلت تلبرغ دقو

 نم نأو « ىلع وهو « لَم ىنلا نم ةيصولاب هيلع صوصنم مامإلا نأ نودقتعي
 .هدعإ نمل ىصوي ماهإ لكاذكمو ؛ هل هلبق مامإلا نم ةمامإلاب هيلع صوصنم هدعب ءىحب
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 د ةعبرأ رومأ لع ةيمالسإلا ”ىدابملا نع ج رخم مل نم , اهبعش ىتشب ةيمامإلا تماق دقو
 « هلبق نمت هيلإ ىصوم مامإ لك مث . ىنلا نم هيلع صوصنم مامإلا نأ  الوأ

 . ءايصوالا ةمثآلا ىمس كلذلو

 بونذلا باكترا نع نوهوصعمو . أطخلا نع نوموصعم ةمئألا نأ - اهناث

 « ةجح مهمالكو « ممروصع ىف نيدلا ماكحأ ىف عجرملا مهنال ء اهدعبو مبتمامإ لبق

 هيلع زوجي نم ةجح همالك ربتعي ال م , أطخلا هيلع زوج نم ةجح همالك ربتعي الو
 . بونذلا فرتقي نأ

 مهلإ ىرست تاضويفلا هذه نأو . ةينارون تاضويفب مهملع نأ  اهثلات

 . ءايصوأ اهب مامإلا نيع ىتلا ةياصولا
 قراوخلا هذه نأو . تاداعلا قراوخ مهيديأ لع ىر# هلأ اعزار

 . اهركني نم مهتياصو اهم اوتبثيل كلذو ء ةزجعم اهنومسي
 تابثإل ءايصوألا ةزجعف « ةوبنلا تابثإل نييدنلا تارزجعم تناك اذإو

 دب الف , أطخلا نم مهتدصعو مهاوةأ ةيجح سانلا ضعب ركسي دق هنإو « ةياصولا

 ةداعلل قراخلا ىه ةجحلا هذهو . مهيلع تضاف ىتلا ةمصعلا كلت اهب نوتبثي ةجح نم

 . امتومسي اك ةزجعملا وأ مبيديأ ىلع ىرحي ىذلا
 رظتاي ىذلا بيغملا مامإلا رهو . رظتنملا ىدبملاب اذه قوق دقتعي مهلك

 ةيغب اودقتعا ةيرشع انثالاف , ًاروجو ًاءلظ تئلم ا, الدع ضرآلا ًالميف رهظي نأ

 اذه نكلو , رهظيس مام] مهل ةيليعامسالا كلذكو , ربظيس هنأو ؛رشع ىئاثلامامإلا
 ةيمامإلا ءالٌوْط تضرع ىنلا راودآلا كردي مل ديز مامإلاف ؛ ديز لتق نأ دعب ناك

 دعب ىفوت دقو قداصلا رفعج مامإلا ةافو دعب الإ اومسقناام مهنال « مهماسقنأو

 . ةنس نيرشعو تس نم وحنب ديز مامإلا
 مثءاهتا نونلعي اوناك نمل ىسايسلاو ىتيدلا ريكسفتلا نيبني ىل اذه انس دقلو

 ًاددشم لادتعالاب هنع هللا ىضر ديز ىدان فيكو مهنورصاني مهنأو « تيبلا لآل

 . هنع هللا ىضر ابليس ىف دهشتسا ىتح , هتوعد ىف
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 جراوخلا
 باهذو مهم لوفأ مث ء مهتوقو مهتوطس نابإ ىف جراوخلاديز رصاع - 5

 ةقرفلا مبنأ ًاصوصخو . مهف ةللك لوقن نأ انيلع اقح ناك كلذلو . مهتوق
 ةعيشلا ذإ « ةعيشلا ريكسفت ضيقن ىلع اهريكفت ىف ىهو « ةعيشلا قرف لباقت تناك ىلا

 تويب نم آتي نأ نوري ال جراوخلاو : هنع هللا ىضر ىلع تيب ىف ةمامإلا نوربتعي
 نوكت نأ نوزوجيو « برعلا ىلع اهرصق نوريال لب ٠ ةمامإلاب ستي برعلا

 ةفيلخلل نوكي اليكل ٠ شيرق ريغ ىف نوكت نأ لضفألا نأ نوريو :ىلاوم ا ىف
 ةفرحنملا ناولآلا نم نول جراوخلاو . لظ وأ راج اذإ علخلا نم هيمحت ةعنم

 . ةبيرغلا راكفالاب التم ىذلا رصعلا كلذ ىف ترهظ ىتلا

 دبع ىف ةقرفك امههالك ربظ دقف . ةعيشلا روبظب جراوخلا روهظ نزتقا دقو

 . ءادشألا هراصنأ نم اوناك دقو « هنع هللا ىضر لع

 قاذو « نيفص ىف لاثقلا دتشا ام دنع لع مامإلا شيج ىف جراوخلا ربظ دقو

 هتفعسأ دق مكحتلا ةركفنأ الول ءرارفلاب مهو . هران هتحفلو . لاتقلا ةرارم ةيواعم

 ىلع رصأ ًايلع نكلو ؛ نآرقلا ىلإ اونكتحيل فحاصملا هشيح عفرف « هتذقنأو
 « مكحتلا لوبق ىلإ وعدت هشيج نم ةجراغ تجرفن « لاتقلا لع رارمتسالا

 مكحتلا ىبتنا دقو , دعب نم جراوخلا ةاون ىه ةجراخلا تناكو , هلوبق ىلإ رطضاف

 ريظن ىف ىلع لزع هلوبق وهو « ىرعشالا ىسوم وبأ اهب عدم ىتاا ةعيدخلاب
 هتبث لب ؛ةيواعم ورهع لزعي ملو , ًايلع وه لزعف « ةيواعم صاعلانب ورع لرعينأ

 اهنأ ةجراخلا هذه تنلعأ ذئدنع . ةيواعم هالوتي ناك ىذلا ىغبلا دعاس اذم دتشاو

 تباث دق اهتأو ؛ رفك أطخلا اذه نأو « مكحتلا لوبقب لع اهبعم أطخأو تأطخأ

 رفاكو ف الإو ؛:ةئيطخلا هذه نم بوتي.نأ هبجو هللا مرك "ىلع لع نأ و « تبانأو
 مهدادرتةرثكل ةكحما اومس كلذلو , هللالإ كال مهل اراعش اوذختاو , بوتيىتح
 . نوحيال نيدلا رومأ ىف لاجرلا مكحت نأ كلذب نودصقيو ؛هتلالإ كال ةملكل
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 آروبت اهدشأو « اهئارآل ةسامح ةيمالسإلا قرفلا دشأ ةقرفلا هذهو - ورب

 , اهرهاوظب اوذخأ دق ظافلأب نوكسمتسم مجروهتو مهعافد ىف مثو « ًاعاندناو
 « هّلالإ محال ةملك مهبايلأ تعرتسا دقو « ًاسدقم آنيد رهاوظلا هذه اريظو
 ىضر نامثع انديس نم ةءاربلا ةركف ًاضيأ مهتوبتسا دقو . هب نوداني ًانيد اهوذختاف

 مييلع تدسو « ةيمأ ىب نم نيملاظلا ماكحلاو « ههجو هللا مرك ىلع مامإلاو هنع هلل

 تالكلا ىناعم ىلإ هنم نو.مني وأ « قحلا ىلإ مب هجتي قيرط لك ةءاربلا كلت
 ةءاربلا هذه ىلإ اورظني لو « اهتاذ ىف ةينيدلا قئاقحلا قاعم ىلإ لب « اهنوددري ىتلا
 ةيمأ ىنب نمو ةمئألا كئلوأ نم أبت نف« مهتعامج ىف لوخدلل لصآلا اهنأ ىلع

 . مهئدابم نم ىرخأ ”ىدايم ىف هعم اوحاستو « مهعمج ىف هوكلس

 ًالظ هيلع اوذخأي لو ء زيزعلا دبع نب رمع لداعلا احلا مهششقان دقلو
 ممرارقإ عم نيملاظلا هتبب لهأ نم ةءاربلا نلعي ل هنأ هيلع اوذخأ نكلو « مح ىف
 ماظملا در لب « مهملظ رارمتسا عمو «٠ ةيمأ نب رم هقبس نم فلاخ هنأ

 تناكف « ٌوربتلاب قطنلا ةركف مهيلع تلوتسا نكلو « اهلهأ ىلإ اهربكترا ىتلا
 . ةيمالسإلا ةعامجا ءاول ىف ريسلاو « هتعاط ىف لوخدلا نيبو مهنيب لئاخلا ىه

 اوناكف « ببرغ ىركتف فارحنا ىلإ ظافلالاب كسلا مادأ دقلو - هه
 كلذ ىف ىوري « مبفلاخي ىذلا نمؤملا نواتقيو « هلام لكأ وأ ىذلا لتق نوعنمب

 ىهو « هتأ ا هعمو « فحصم هقنع فو « ترآلا نب بابخ نب هللا دبع مهقل هنأ

 :ءرسعوركبىأىف لوقت اف : اولاق « كلتقب انممأي كقنعو ىذلانإ : اولاقف « لماح
 .نينس تس ىف نامثع ىفو ٠ مكحتلا لبق ىلع ىف لوقت اف : اولاق « آريخ ىنثأف
 لومأ لاق ؛ مكحنلا ىف لوقت اف : اولاق , ًاريخ ىثثأف ( هتفالخل ىلوآلا نينسلا ىأ )

 كنإ : اولاق « ةريصب ذفنأو « هنيد ىلع آبقوت دشأو , نم هللا باتكب معأ ًايلع نإ

 رهنلا ”ىطاش ىلإ هوبرق مث ٠ مهئاسأ ىلع لاجرلا عسنت اممإ « ىدحلا عبتت تسل

 « هل ةلخنب اينارصن الجر تقولا اذه ىف اوماسو . هنأ ا نطب اورقبو « هوحذف
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 نولتقتأ ءاذه بجبأ ام :لاقف « نمثب الإ اهذخأتل انك ام هّللاو اولاقف « كل ىه لاقف
 . 20هللا لوسر ةمذ كل اولاقف « ةلخت انم اولبقت الو « بابخ نب هللا دبع لثم

 ةظلغو « ريكفتلا ف سوهو ٠ ىوقت : ةبراضتم تافص مهف تقتلا كلذبو

 لك نأش « ةنيدلا ,يحاونلا ىلإ ةيبناج تارظنو « عافدناو روهتو ةنوشخو

 . اما ؛اهيمارم ىلإ اوذفنب نأ ريغ نم ظافلالاب قلعتي نم

 برع نمناك مرثك أ نأ جراوخلا ىف تافصلا هذه دوجو ىف ببسلاو - و

 « ةوفجو ديدش رقف ىف اوناك ءالؤهو « ىرقلا برع نم ناك مهنم ليلقو « ةيدابلا
 , روصتلا ىف قيضو « ريكفتلا ىف ةجاذس عم مه.ولق فاغش مالسإلا باصأو

 ؛ لوقعلا قيضل ةبصعتم ةنمؤم سوفن كلذ عومب نم نركتف « مولعلا نع دعبو
 سفنلا ذإ « دجت ل اهنال ةدهازو « ءارحصلا نم ةجراخ اهنآألل « ةعفدنم ةروهتمو

 تاوبشلا نع تفرصنا  ىوق داقتعا ابنادجو سمو « ناممإ اهرعع اذإ دجال ىتلا

 . ةرخآلا معن ىلإ اهتلكب تبحتاو « ةايحلا هذه ذالمو ةيداملا

 « فنعلاو ةوسقلاو ةنوشخلا ىلإ ةعفاد اهنوشيعي ىتلا ةشيعملا هذه تناك دقلو

 نم كلذ ففخلا معنلا عاونأ نم عون ىأ ىف ةبك اف ةبفار ةشيع اوشاع مهنأ ولو ٠

 هيبأ نبا داي زنأ كلذ ىف ىوريو ٠ مهسوفن بطردو مهب الص نم نالأو مهفنع

 « جراوخلا ىأر ىري هنأ ةدجنلاو سأبلا لهأ نم ريخلا ابأ ىنكي لجر نع هغلب
 , فلأةئام ةنس لكهتلامع لعجو ءربش لك مرد فال ةعبرأ هقزرو هالوو هأعدف

 ربظأ نيب بلقتلاو ةعاطلا موزل نم ًاريخ ًائبش تيأر امه : لوب ريخلا وبأ ناكف

 جرخي مف « هسبخل دايزل رمنتف . ًاثيش دايز هنم ركنأ ىتح ايلاو لزي لو , ةعامجلا
 , 29 « تام ىّح هسبحم نم

 ٠ - ةيعبرلا لئابقلا نم ًاعيمج مهنأ ظحول ةينيدلا مهتسامح عم جراوخلاو «

 . 14 ص م ج دريل لماكلا (1)
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 دسسح نم مهكر ح ولخت ال كلذلو « ةميدق ”نحإ ةيرضملا لئابقلاو ةيعبرلا نيو
 لماعلا اذه لعلو « ةفالخلا ىلع مهتاليتسا ىلع ًاشيرق نودسحي مهف « نيبرضملل
 ءارآلا لع ثعبت دق داقحالا نإف . نورعشي ال ثيح نم مهسوفن ىف لمعي ناك

 رطيسي دق ناسنإلا نأ و . بهذملا وأ ىأرلا بحاص رعشي ال ثيح نم بهاذملاو

 لقعلاو هئعاب صالخإلا نأ هيلإ ليحتو ٠ ةنيعم ة ؟ف ىلإ هعفدي ىره هسفن ىلع
 . هيدهم ىذلا وه هد>-و

 مرثك أو جراوخلا نأ روصتن نأ دب الف ةيسفنلا قئاقحلا ىه كلت تناك اذإو
 نمو ةفالمخلا ىف اوركفو « مبنكح نم اورفاف ٠ رضم نم ءافلخلا اوأر نويعبر

 . نورعشي ال مو مهعفدي وهو « روفتلا اذه لظ تحت اهقحنسي

 : جراوخلا عم ناك نم برعلا ريغ نم ليلغو ٠ برعلا نم اوناك جرإولاو
 ناك نم ليلقو « ىلاوملا نم اوناك ةعيشلا رثكأ نإذ . ةعيشلا سكع ىلع كلذو
 . مهن» مهترفن وه جراوخلا فوفص ىف ىلاوملا ةلق ف ببسااو « برعلا نم مهف

 . « انتحضف اهل اولاقف جراوخلا نم ةأرما بطخىل' م نأ ديدحلا ىفأ نبا ىور دقو



 دس[ سس

 ةجاذس لدب اهعنعل و « مريكفتل حضاو رهظم جراوخلا ءىدايم نإو - ٠١

 ةيرضملا لئابقلا ىلع مهتمقنو , ظافلالاب مهقلعتو « ةيحطسلا مهتارظن و . مطوقع

 . أشرق ًاصوصخو « ةماع

 ةماع هب موقي باختناب الإ نوكي ال ةفيلخلا نأ ءارآلا هذه لوأو )١(
 ًادعتبم , عرشلا امقم لدعلاب أمئاق مادام ةفيلخ رمتسيو « مهنم قيرف ال « نيدلسملا

 . هلتق وأ هلع بجو داح نإف « غيزلاو أطخلا نع

 نركي نأب برعلا تويب نم تيب صتخب ال هنأ ءارآلا هذمه قاثو (ب)

 ىنرعل تسيلو « نيملسملا روهمج لوقي 5 .نثيرق ىف ةفالخلا تسيلف ؛ هنم ةفيلخلا
 « شيرق ريغ نم ةفيلخا نوكي نأ نولضفي لب . ءاوس ايف عيملاو « ىمحيأ نود .

 ةيبصع هل نوكت ال ذإ ٠ قلا نع داحو عرشلا فلاخ نإ هلت وأ هلزع لبسيل

 .٠ هءورت ةريشع الو « هيمحن

 نكمأ اذإ مامإ ىلإ ةجاحال نأ نوري جراوخلا نم تادجنلا نإو (+)
 ىلع مهلمحي مامإب الإ متي ال فصانتلا نأ اوأر نإف « مهنيب ايف سانلا فصانتي نأ
 « ةزئاج لب « عرشلا باحلي ةبجاو تسيل ممدنع مامإلا ةماقإف . زاج هوماقأف قحلا
 . ةحلصملا كحب بجت امبإف تبجو اذإو

 « بتذو بنذ نيب اوقرفي لو « بونذلا لهأ ريفكت جراولا ىريو (د)
 هنا ىضرو ههجو هللا مرك « ًايلع ٠ اورفك اذاو : ًانذ ىأرلا ىف أطخلا اوربتعا لب
 هنأ ودعي ال سمالاف  هراتخا هنأ لس ولو « داتخع هيلع مدقي مل هنأ عم , مكحتلاب هنع
 أطخلا نوري مهنأ ىلع ليلد هنع هلا ىضر هريفكت ىف مهتجاجلف . هيف أطخأ داهتجا

 . نيدلا نم ءىطخملا ج رخي دابتجالا ىف

 ٠١ - نيملسملا ريهامج ىلع نوجرخي مهلعج ىذلا وه أديملا اذه نإو <



 مع

 اذه اوماقأ دقو « هيبسل ماكحلا عجضم اوضقأو , نيكرشم مهفلاخع نوربتعيو
 نم تيبلا جح سانلا لع هللو » : ىلاعت هلوق لتم ' ظافلألا رهاوظ لع أدبملا
 هنم مهي دق ظفللا رهاظف « نيملاعلا نع ىغ هللا نإف ىفك نمو « اليبس هيلإ عاطتسا
 دوستو هوجو ضيبت موي» : ىلاعت هلوق لثمو ؛ ةلباقملا ليلدب رفاك جحلا كرات نأ
 نأش ىف ىلاعت هلوق لثمو « رفاك رهف هجولا دوسأ كش الب قسافلاو « « هدوجو

 ةربغ اهلع ذدموب هوجوو « ةرشبتسم ةكحاض ةرفسم ذئموي هوجو ه : ةمايقلا موي
 ههجو نوكي نأ الإ نكمي ال قسافلاو , « ةرجفلا ةرفكلا مم كئلوأ ةرتق اهقهرت
 : ىلاعت هلؤق اهنمو « ةرجفلا ةرفكلا نم رهف « ةرتق اهقهرت ةربغ هيلع ةمايقلا موي
 قسافلاو ؛ رفك دو>جلاو . دوحج لغلاف , نودحمب هللا تايآب نيملاغلا نكلو »

 ' دداجو رفاك زهف ملاظ

 . صوصنلا رهارظب كسمت اذه لكو
 زواجنت ال مهتيلقعو ٠ صوصتلا رهاوظب كسمت اهلك مهتلدأ نآلو - ٠

 غييلبلا رهو ههجو هللا مرك هلع ناك اهناعمو اهيل ىلإ ذفتتو اهرهارظ ىف ظافلآلا
 , ىقآرق صنب مهشقاني ال مهشقان اذإ هعضاوم ىف لوقلا عضي فيك فرعي ىذلا
 ًاصانم اود ال ىتح مقلي لوسرلا لمعب مهثقاني لب ٠ ىوبن ثيدح وأ
 بنذلا نإ لب « رفكلا ىضتقي ال أطخلا نأ نايب ىف هلوق كلذ نمو . ةفلاختا ىلإ
 : رفكلا ىضتقي ال اريبك ولو

 لَ دم ةمأ ةماح نولضت لف ء تلاضو تاطخأ ىلأ اومعزت نأ الإ متيبأ نإف»
 عض وم اهنوعضت ؛ مكقتاوع ىلع مكفويس « نبوي مهنورفكتو « طخ مهنوطخو
 جلي هلا لوسر نأ .متملع دقو « بنذي م نمب بنذأ نم نوطلختو . مقسلاو ءدبلا
 « هلهأ هثاريم ثروو لئاقلا لتقو « هلهأ هئرو مث هيلع لص مث ء نصحملا قازلا مجد
 احكنو « ءؤلا نم امهيلع مسق مث , نصحن] ريغ قازلا دلجو , قراسلا دي عطقو
 مءامسأ جرخت لو « مالسإلا نم مهعبس مهعنم مو . مهف هللا قح ماقأو . تاملسملا
 اورامب نأ اوعيطتسي لف ٠ مملاحفم آدر مقلا مالكلا اذه ىف ىرنو « هلهأ نيب نم
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 لمعلاب جاجتحالا ىلإ صوصنلاب جاجتحالا نع هنع هللا ىضر لدع دقلو « هيف
 ههجو ىلع الإ مهفي الو « اليوأت لبقي ال لمعلا نآل « مقلي ىنلا هلمعي ناك ىذلا
 بيصيال ىذلا مريكفتو ةيحطسلا مهتارظنل لاجم هيف نوكي الف « ميحصلا

 مهف ىف ىن اجلا رجلا هاجتالا ىفو , فرج هاجتأ ىلإ الإ هجتب الو ًادحاو ًابناجالإ
 كاردإو , باوصلا ةلماشلا ةيلكلا ةرظنلا فو ء اهدصقمو اهامرم نع دعب تارابعلا

 . هيحاون لك نم قحلا
 صهاوظب ذيخالا لع موقت جراوخلا ةعزن نأ اذه نم ىرثو - #٠١

 , ةمئالا رثكأ ةاداعمو « مالكلا ىف روبتلاو « لمعلا ىف عافدنالاو , صوصنلا

 سيدقت الو ٠ لمعلا هبحصي ركفلا نإ لب ء خارت لمعلاو مريكفت نيب سيلو
 .نيذلا ةيمامإلا ًاصوصخ « ةعيشلا اما كلذ سكع ىلعو « صاخشألل ممدنع

 ليختلاو صوصنلا ىلع موقت مهئدابم نإف « رصعلا اذه ىف ميهذم نونوكي اوءدتبا
 ًارهاظ ظافلألل نإ نولوقب مبف « هلبقتال امب اهليوأتو , اهرهاوظو ظافلالا كرتو

 ةعيشلاو « جراوخلا هكلسب امل ضيقت اذهو « |ذكهو « ًانطاب نطابللو , انطابو
 كتاوأو ظ لظلا عقي نأ ةيشخ « مثءارآ اونلعب الأ وهو « ةيقثلا أدب نووذخأب

 ةماع نولتاقي مهف ٠ كرشلا مكح ىف وأ كرش قحلا ةرصن نع دوعقلا نأ نوري

 ساسأ ىلعىعيشلابهذملاموقي كلذ قوفو , نيم اظلا لظىلع نوتكسي مهنأل « نيملسملا
 ةيمامإلاو « هنود تويبلا لكو « ةفالخلا قاقحتسا ىف ىلوألا ةلزأملا هل انيعم تيب نأ
 ةمبألا نع ىنلا ولعي ال هنأ, نوحرصي لب « سيدقتلا ةبترم ىلإ ةمالا نوعفري مهنم
 . مامإلا ىف ىه كلذ دعب .ايارزم.نم ىبنلل ام لكو , ىحولاب الإ

 , ظافلألا رهاوظب كسمب هيف سيل ىذلا قلطملا لادتعالاب قطنف ديز ءاج دقلو

 , هليقت ال ام ريغب ظافلالا ليؤأت ريغ نه هيمارمل كاردإو , نددلا هقفل فرعت لب

 < لوسرلاب ةلصلاو معلاو تتلا لضف مهل نكلو ءس انلا رئاسك آمان ةمثآلا رابتعاو
 مضلا ىأر املف ء مضلاو ملظلا رقي ال نكلوى , ءادتبا ٍةيقتلاب دخأي ديز مامإلا ناكو

 . يش رخدم ريغ توملا بابسأ ىلإ بايه ريغ مدقت
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 مهب مف جراوخلا فاالتخا

 ىريثك اوناك ظافلالاو رومآلا رهاوظب نوذخأي جراوخلا نآلا- .٠
 رسلا وه اذه ناك امبرو ءرومآلا رغصأل مهني فالخلا رجشي مهني ايف فالخلا

 . لاتقلا ىف مهتميكش ةوق عم عهتامازبنا نم ريثك ىف

 فالخلا ذختي مهلاتقل نويومآلا هبصن ىذلا ةرفص نأ نب بلبملا ناكو

 ريثي نم مهلإ عقد نيفلتم مدح ل اذإو «مهتكرش دضخو مهقيرفتل ةعيرذ مهني
 . مهني فالتخالا

  جراوخلا ىف ةفئاط فنعأ مو ةقرازآلا نم آدادح نأ كي ام كلذ نمو

 « بلبملا ىلإ كلذ عفرف « بلبملا باحصأ اب ىريف ء ةمومس» الاصن عنصي ناك
 فلأو باتكب هبافحأ نم الجر هجوف « ىلاعت هللا ءاش نإ هوكيفك أ انأ : لاقف

 اذه قلأ : هل لاقف ٠ مهريمأو جراوذلا دئاق ةءاجفلا نب ىرطق ركسع ىلإ مرد

 ناكو « لجرلا ضف « كسفن ىلع رتحاو , ركسعملا ىف مهاردللا هعمو باتكلا
 مرد فلأب كيلإ تهجو دقو ,« تلصو دق كلاصن نإف دعب امأ ١ : باتكلا ىف
 : لاقف « دادحلا امدف , ىرطق ىلإ باتكلا عفرف « لاصنلا نم اندزو « اهضبقاف
 ءاهب لعأ ال : لاق ؟ ماردلا ةذه نم : لاق ء ! ! ىردأ ال : لاق ؟ باتكلا اذهام

 : لاق ! ! ةنييو ةقث ريغ لع الجر تلتق : لاقف , ريغصلا هير دبع ءاجخ « هلتقف

 : اح نوكي نأ زوجيو ابذك اهرمأ نوكي نأ روحي : لاق ؟ مرد فلالا لاح اف

 محي نأ مامإلاو « ركنم ريغ ىمأ ء حالص هيف لجر لتق نإ : ىرطق لاقف

 , هعم ةعامج عم هل ركنتف « هيلع ضرتعت نأ ةيعرلل سيلو « ًاحلاص هاري امي
 . «هرقرافي مل نإو

 الجر مهياإ سدف « ًامادتجا هديزي نأ دارأف « ببلملا فالخلا كلذ غلب و
 , هل دجساف «ًايرطق» تيأراذإ : لاقو « هلثم ىف بغري العج هل لعج أينارصن
 دوجسلا امبإ : ىرطق لاقف « قارصنلا كلذ لعفق « كل تدجسامن] لقف « كابن اذإف
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 دق هنإ : جراوتلا نم لجر لاقف ؛ كل الإ تدجس ام : قارصنلا لاقف « ىلاعت هنن

 بصح هللا نود نم نودبعت امو نإ : ىلاعت هلت التو , هّللأ نود نم كدبع

 نب ىسيع ميسملا اودبع دق ىراصنلا نإ : ىرطق لاقف « «نودراو اهل تأ منبج

 ركنأف « هلتقف ىنارصنلا ىلإ جراولا نم لجر ماقف « ًائيش ىسيع رض اف « ميم

 . هراكنإ ىرطق ىلع جراوخلا ن« موق ركنأو « هيلع كلذ ىرطق
 هجوف « ًامادتحا مهنيب ىمآلا ديزي نأ دارأف « اضيأ فالخلا كلذ بلبملا غلبو

 تان مكيل] نب رجابم اجرخ نيلجر ميد : مل لاقو مثاتأف ش2 مهأسي هلجر مهل]

 نولوقت ام ء ةنحلا رجب لف ٠ هومتنحتماف 5بل] رخآلا غليو « قيرطلا ىف امهدحأ

 ىتح رفاكف ةنحلا رحي مل ىذلا امأو « ةنجلا لهأ نف تبملا امأ مبضعب لاقف ؟ امهف
 جرخو ؛ دتشاو فالتخالا رثكف « نارفاك امه نورخآ موق لاقو « ةنحا زيحي

 . . ؟0مهفالخ ىف موقلاو ًاربش ماقأف رخطصا دودح ىلإ ىرطق
 ٠ - مهتلا عفد ىف ىتح « هريثأث هل ناك ظافلالا رهاوظب ممذخأ نإو «

 لاله نب ةديبع نأ كلذ ىف ىدربد ء مهلا عقدي ناك فالخلا رش اذه ناك اكف

 نب ىرطق ازتأف « هتبيغ ىف هراد لخدي ًارارم هوأر  دادح ةأ ماب مهتأ ىركشيلا

 كلذ هل اوركذف ممر يمأ ةءاجفلا ٠ متلع ثيحب نيدلا نم ةديبع نإ : محل لاقف «

 اوفرصنا لاقق « ةشحافلا ىلع هراقن ال انإ : اولاقف « متَأر ثيحي دابجلا نمو .. .

 عماج ىنإ ؛ لاق ىرت اك« نينمؤملا ريمأ اي قوتبم : لاقف « هربخأف ةديبع ىلإ ثعب مث
 عمل ؛ءىربلا لواطت لواطنت الو « بنذملا عوضخ عضخت الف « مهنيو كني
 اوءاج نيذلا نإ « محرلا نمحرلا هللا مسي » : لاقف ةديبع ماقف , اوملكستف « مهني

 مهنم ”ىرصأ لكل « كل ريخ وه لب : كل ارش هوبسحتال  كذم ةبصع كنفإلاب
 تايآلا رخآ ىلإ ... مظع باذع هل مهنم هريك ىلوت ىذلاو « مإلا نم بستك | ام

 ,انل رفغتسا اولاقو ءهوقنتعاو « اوماقو وكب اهوعمس ايلف ء تايركلا 29 .

 . 4.5 ص ١ ج ةغالبلا جبت حرش نم فرصتب ةذوخأم رابخالا هذه 0 )١(
 . 7" ص ؟ب ج دربلل لماكلا (0)



 دل 1؟خادس

 قحتسيف « ةقداص ىهأ « ماهتالا ةيضق ىف اورظني نأ نع ممدعبأ ةوالتلا كلتبو
 ريغ نم صنلا ءازإ اذه ىف اوركفي مل ؛هوته. دق اون وكيف ةبذاك ىه مأ « باقعلا

 اهب هومهتا نأ دعب ؛.ليلد ريغ نم ةءاربلاب حلا اوردصأ كلذبو « هوقبطي نأ
 وضتَعِي ىوق ببس ريغ نم ضيقنلا ىلإ ضيقنلا نم اولقتناو « ليلد ريغ نم ًاضيأ
 ج : عيرسلا لودعلا كلذ

 : جراولا قرف

 *ىدابملا تناك نإو ء مهقرف ترثك مهني فالخلا ةرثك ببسب - ٠٠
 : قرفلا هذه نمو « ةلملا ىف مبعمجت اهان رك ذ ىتلا

 : ةقرازالا

 ىوقأ, اوناكو ٠ ةفينح ىنب نم ناك ىذلا قرزألا نب عفان عابتأ مو - ٠م
 ىلوآلا تامدصلا اوقلت نيذلا مثو . ًاددع مرثكأو . ةييكش جراوخلا
 معست نيبومآلاو ٠ رييزلا نبا داوق عفان لتاق دقو ٠ نييومالاو . ريبزلا نبا نم
 مث « هللا ديبع نب عفان مهرمأ هدعب ىلوتو « لاتقلا ناديم ىف لتقو ء ةنس ةرشع
 . ةءاجفلا نب ىرطق

 : مهريغ نع اهب اوزيع ىلا مهثدابمو

 نوكرشم مهنأ نوري لب . طقف نينمؤم ريغ مهيفلاخع نوريال مهنأ )١(
 ْ . ميلتقو مهلاتق لحيو , رانلا ىف نودلخم

 « برحلا راد ىف حابتسي ام اهيف حابتسي برح راد نيفلاخمنا راد نأو (ب)
 . لاتقلا نع اودعق نم لتق حابيو , ةيرذلاو ءاسنلا ىس حابيو

 « رانلا ىف نودلخم مهيفلاخع لافطأ نأ نوررقيو ٠ لافطألا لتق حابي (>)
 ممدالوأ نأ عج مدالوأ ىلإ ىرسي مهفلاخم رفك بجوأ ىذلا بنذلا نأ ىأ
 1 مهنم ىركف فارحتا هنكلو ؛ هوبكتري م



 ل و

 سيل نولوقيو « مجرلا دح نوررقي ال مبنأ ةيبقفلا مهئادآ نمو (د)

 , ةنسلا قف مثدنع تبني ملو ء نآرقلا ىف ءىجب مل مجرلا دخل , داجلا دح الإ نآر قلا ىف

 تيثيالو « قزلاب ةنصحم فذقي نملالإ تبثيال فذقلا دح نأ نوريو (ه)
 نيذلاو » : صنلا رهاظب اوذخأ مبنال « لاجرلا نم نينصحملا نوفذقي نم ىلع

 محلل اولبقت الو , ةدلج نينام مودلجاف ءادبش ةعبرأب اوتأي ل مث تانصحملا نومري

 . لاجرلا نم نينصحما فذتا دح ركذي لف , نوقسافلا م كئلوأو « آدبأ ةدابش

 , ©0رئاغصلاو رئابكلا اوبكتري نأ ءايبنآلا ىلع زوجي هنأ نوريد (د)
 بكت رم نأب نوكحي امني مهنأ ذإ مهازمأ ىف تاضقانتملا نم بير الم كلذ نإو

 اوذخأ دقو « بوتي مث رفكي دق ىنلاف « ءايبنالا لع اهنوزوحي كرشم ةريبكلا
 مدقت ام هللا كل رفغيل « آنيبم اغنف كل انحتف انإ» : ىلاعت هلوق رهاظ نم كلد
 . , رخأت امو « كبنذ نم

 : تادطحجللا

 ةقرازآلا اوفلاخ دمتو « ةفينح ىب نم رعوع نب ةدجن عابتأ مود و

 مموفلاخ اي « نيفلاخلا لاتق ىلإ نوجرخال نيذلا جراوخلا ةدعق ريفكت ىف
 عم نونركي نيذلا ةمذلا لهأ ى>- ىف موفلاخ كو , لافطألا لتق لالحتسا يف

 اولخد ىذلا ةمذلا دقعل آمارتحا مهؤامد حابت ال هنإ اولاق ةقرازالاف ء مهيفلانع
 مامد تحببأ اي مؤامد حابت هنإ : تادجنلا لاقو « مالسإلا لهأ نامأ ىف

 . نيفلاخلإ نم مهفنك ىف نؤشيعب نم
 ةبجاو تسيل مامإ ةماقإ نأ نوري تادجنلا نأ ىلإ لبق نم انرشأ دقو

 مهني اوصاوت ول نيبلسملا نأ ىنعمب ًايحلصم ًابوجو ةبجاو ىه لب ؛ نيد ابرجو

 . هيلإ ةجاحلا مدعل , ةبجاو مامإلا ةماقإ نكت مل هوذفنو قحلاب

 . قانسربشلا لحنلاو لملا

 ( ديز مامإلا 5 )



 دل #8 ماس

 نأب « ةيقتلاب ذمخألا اوزوج مهنأ ىف جراوخلا رئاس اوفلاغ دق تادجنلاو
 « همدل ًانق> ةعامجا عم هنأ ىجراخلا رهظي

 دقلو « مبعمج تقرف ةيوناث ررمأ ىف اوفلتخا دآ جراو+لا نأشك تادجنلاو

 : هيلع اهرمقن رومآل ممريمأ ةدجت ىلع ارفلتخا

 اواك أف . مئانغ اومنغو « ءاسنلا اوبسف شيج سأر ىلع هنبا لسرأ هنأ اهنم

 . ممذخاؤي مو « مرذعف ةمسقلا لبق ةمينغلا نم

 , مهنع وفعي هللا لعل لاقو , ًادح.بجوأ ًانذ بكرا نم رفكي مل هنأ اهنمو

 جراوخلا أدبم فلاخي اذه. وهو « ةنجلا مهلخدي م“ «رانلا ريغ ىفف ميبذع نإو

 ىجراخلا عم حئاسني ةدسن نأكو « رفاك بذلا بكت م نأ 5 ىذلا ماعلا

 . هريغ عم حئاسني الو « بكترملا

 شيج لع بلا شيج لضفف ربلا ىف ًاشيجو « رحبلا ىف ًاشيج لسرأ هنأ اهنمو
 ٠ ءاطعلا ةمسق دنع رحبلا

 ثالث تجرفن دتشاو اهريغو رومآلا هذه لو> ىالخلا مقافت دقو

 فئاوط

 ةقينح ىب نم وهو « دوسألا نب هيطع عم ناتسجس ىلإ تبهذ ةفئاط
 اهدي تعضو دقو ؛ كيدف ايأ هماقم تماقأو « هتلتقو ةدجن ىلع تراث ةفئاطو

 كلملا دبع اهيلإ لسرأ نأ ىلإ ةيوق ترمتساو « هيلع ىلوتسا دق ةدجن ناك ٠١ ىلع
 . اممزهو ًاشيج ناورم نبا

 ةوق ريغ نم ادمأ تيقب دقو « عنص اهف ةدجن ترذء ىلا ىه ةئلأنلا ةفئاطلاو
 . اهسفن ءاقلت نم اهرمأ ىبتنا ىتح

 : ةرفصلا

 ,ةقرازالا نم ًافرطت لقأ مهئارآ ىف مهو , رفصألانب دايز عابتأ مهو 3

 نيبنس اك ةيضايإلا نم دشأو



 ا خا

 اك رشم هوربتعأ ةقرازآلاف . بنذلا بكترم ىف ةقرازالا !وفلاخ دقو
 لمح اهيف ىتلا بؤنذلا نأ ىري نم مهنم لب ٠ كرشم هنأ ىلع اوقفتي مف ةيرفصلا امأ
 , ففاق وأ قراسس وأ ناز هنأ نم هب هقلا هام ىذلا مسالا اكتر زواجتي ال ررقم
 [رفاك دعي ال بفذلا بكمت م نإ لوي نم مهنمو « رفاك هبكت رف دح هيف سيل امو
 . ىلاولا هدحب ىتح

 نب ديزي مايأ ىف جرخ اخلاص الجر ناكو . ساد لالب وبأ ةيرفصلا نمو

 هيفكي ام ناطلسلا لام نم ذخأي ناكو « سانلل ضرعتي ملو « ةرصبلا ةيحانب ةيواعم
 هلتق نم دايز نب هللا دبع لسرأف « اهيغتبي الو برحلا ديري الو « هب رفظ نإ

 فوط دق ًادهاز آرعاش ناكو « ناطح نب نارمع أضيأ هيرفصلا نمو

 دحب محل ًامامإ ةيرفصلا هبختنا دقو« هتلحن ًاراف ةيمالسإلا ملاقألا ىف
 . ساد لالب ىأ

 ءامد ةحاإ ىرنال هنأ نيبت ةقئاطلا هذه سأ اولوت نيذلا رابخأ نمو
 لب ,ءاسنلا ىس زاوج ىرتالو « بدرح راد نيفلاخلا راد نأ ىرتالو « نيملسملا

 ْ . ناطلسلا ركسعم ريغ دحأ لاتق ىرال

 0 ةدراحجعلا

 ىدلا دوسألا نب ةيطع عابتأ دحأ درخم نب ميركل دبع عابتأ م - ا
 تادجنلا نم نوبيرق اذه ممو : ناتسجس ىلإ ةفئاطي بهذو « ةدحب ىلع جرخ
 مهئادآ ىف

 نوري الو « ىوقتلاب |اوفرع نإ جراو خلا نم ةدعقلا نولوتب مهنأ مهئارآ ةلمجو
 ةحابتسا نوري الو ٠ ةليضف اهنوري لب ء ةبجاو نيفلاخلا راد نم ةرجحلا نأ
 . لتاقي ال نم قتقي الو « لتق ةذإ الإ فلاخم لام حابي الو « لاومألا

 ةردقق < ردقلاب قلعنت ام اهنم . ةفلتتم رومآل ةريثك ًاقرف ةدراجعلا قرتفا دقو
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 .لدجلا ىبتيو « لدجب مالا ”ىدتبب ناكو ؛ لافطالا مكحب قلعتي ام ابنمو « دبعلا

 . ةقرف باعشناو « فالخ ىلإ
 بلف « نوميم همسا رخآل ًانيدم ناك بيعش همسا الجر نأ كلذ ةلثمأ نمو

 هللا ءاش دق : نوميم لاقف , هللا ءاش نإ هكيطعأ : بيعش لاق « هنيد اذه ىضاآت

 هلاقف , هكيطعأ نأ الإ عطتسأ مل ءاش ول : بيعش لاقف  ةعاسلا هذه ىف كلذ

 ,لسرأف ء هب ىمأي مل أشي ملامو ء هءاش دّقف هب ىمأ ام لكو ء كلذب ىمأ دق : نوميم

 ةمهبه ةباجإ باجأف « درحم نب ميركلا دبع مهمامإو مهسيئر ىلإ نوميمو بيعش
 ,قحلي الو نكي مل أشي مل امو , ناك هنا ءاش ام لوقت امنإ » : لاقف : نيلوقلل ةلمتح

 . « ءوس' هللأب

 مسقناو « هيأر قفاوت ةباجإلا نأ امهم لك ىعدا ةباجإلا ىف مايإلا اذملو
 . ةمن وميمو ةييعش ىلإ ةدراجعاا

 ىدرحي اهيطفن تنب هل ةبلعت همسا ًايدرحي نأ ىوري ام فالخلا بابسأ نمو
 : هلاؤس ىف لوقيو , اح لأسي اهمأ ىلإ لسرأو ؛ رخآ

 . ةدراجعلا هربتعي ىذلا طرشلا لع مالسإلا تيضرو . تغلب دق تناك نإ »

 . « اهربم ناك ؟ لابي مل

 . غلبت مل مأ تغلبأ ءاوس « ةيالولا ىف ةملسم اهنإ : مآلا تباجأف

 ةباعث هفلاعو « لافطأآلا نم ةءاربلا .اتخاف ميركلا دبع ىلإ مالا عفرف

 . ةيبلعتلا ابمسا ىرخأ ةقرف ةقرفلا نم تئعبئاو
 ,ماسقنالا هيلع بترتي ةسايسلاب ةلص هل نوكتت ال امج ًافالخ دجن اذكمو

 ْ . اهتاذب ةماق ةقرف ىلإ مهنم ةفئاط باعشنا وأ , نيتقرف ىلإ

 ٠ : ةيضابإلا

 .مهرقأو « الادتعا جراوخلا شك أ مهو « ضابإ نب هللا دبع عابتأ م ١)

 ., اوقب كلذلو , ولغلاو ططدلا نع دعبأ مهف , ًاريكفت ةيمالسإلا. ةعاملا ىلإ



 د اا

 تاحاو ضعب ىف مهنم فئاوط مقيو « نوذاتم ءاملع ميفو « ديج هقف محلو
 سبتقا دقو « ةيهقف ءارآ مهو «رابجنزلا دالب ىف رخآ ضعيو « ةيرغلا ءارحصلا
 نوناقلا نإف « ةقاتعلا ءالوب ثاريملا ف كلذو « مهئازآ ضعب ىرصملا نوناقلا
 بهاذملا نأ عم : نيجورلا دحأ لع درلا نع ىتح , ةثرولا لكن ع هرخأ ىرصلا
  ضورفلا نامجأ لع درل ايف ؟ةبسبو « ةيبسنلا ةيصعلا بقع هلعجت باك ةعبرألا

 : ىلي امف نيبنت مهتارأ ةلمجو

 , ًارافك مهنومسيو « نينءؤمالو نيكرشم اوسيل نيدلسملا نم مهفلاخم نأ (1)
 اورصق نكلو  هللاب اووفكي ل مهنا كلذو « ةمعن رافك مهنإ : مهنع نولوقيو

 . هللا بنج ىف

 « ناطلسلاركسعمال] ؛مالسإو ديحوت راد ممدادو « مارح مهفلاخم ءامد (ب)
 . مارح مؤامدو نيفلاخلا راد نأ مهسفنأ ىف نورسي مبف « « كلذ نونلعي ال مهنكل ع

 لكو ؛ حالسلاو ليخلا الإ نوبراحي نيذلا نيءلسملا متانغ نم لحيال (>)
 . ةضفلاو بهذلا نودريو « بورحلا ىف ةوق هيف ام

 «تباث جراوخلا نيب و مهنيي ثراوتلاو « مهتحك انمو نيفلاخلا ةدابش زوجت (د)
 . مهيفلاخم مهفاصنإو مهلادتعا نيبتي هلك اذه نمو

 : نيماسم نودعي ال جراوخ

 اوذخأ مهنكلو « نيدلا ىف ددشتلاو ولغلا ىلع جراولا بهذم ماق - 1١١
 اودارأ ثيح نم اولضف « مالسإلا قئاقح فرعت ىف اوصوغي لو رهارألاب
 نايإلا قداصلا نينمؤملا نإو , سانلا اودهجأو ٠ مبسفنأ اودهجأو , ريخلا

 هنع هللا ىضر «ًايلع» نأ ىور كلذلو « مهلالضب اونكح نإو . مرفكب اونكحي ل
 بلط نم» : ةيواعم ىفو مهيف لاقو ؛ هدعب نم جراوخلا اولتاقي الأب هبامصأ ىصوأ
 ههجو هللا مركو هنع هللا ىضر ىلعف « هلاثف لطابلا بلط نك سيل ٠ أطخأف قحلا'
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 . هريطخأ نكلو « قحلا اوبلط دق جراوخلا ربتعي

 هعسبل بهاذم اريهذ ل3 سان جراوخلا ىف تبن ولغلا اذه عم نكلو

 هب ترتاوت امو . ميركلا باتكلا ىف ءاج ام ضفانت ىهو ء ءىث ىف مالسإلا نم

 هىدادغبلل قرفلا نيب قرفلا باتك ىف ءاج دقو . لِي هللا لوسر نع راخالا

 : اهو . مهثارأآ ضعبب مالسإلا نع اوجرخ مهنم نيتفئاط نأ

 ىعدأ 9 : ًايضايإ ناكو ىجراخلا ةسينأ نب ديزي عابتأ مو : ةيديزيلا - ١

 ةيدمحما ةعيرشلا خسني باتك هيلع لزني مجعلا نم الوسر ثعبيس هناحبس هللا نأ

 . نييبنلا متاح ٍعتِلَب آدم نأ نم مجركلا نآرقلا هررق ام فلاخي اذهو

 هللا ةثيشم ىف هفالخل ج رخ ىذلا ىدرجعلا نوميم عابتأ مهو : ةينوميملا » 
 ءدالوالا تانب حاكن حابأ دقو . أفن 1 هيلإ انرشأ دقو « هرمأ عم اهقفاوتو

 .نهرك ذي مل نآرقلا نإ » : كلذ ةلع ىف لاقو « تاوخالاو ةوخاللا دالوأ تانبو

 , روثأملا حرطاو , ةيبرعلا مهفي ملو نآرقلا مبفي مل نم لؤق كلذو « تامرحما ىف

 . دوجولا ةنسو ةيلقعلا تاهدبلا فلاخو

 اهودعي ملو . فسوب ةروس اوركنأ مهنأ ةينوميملا ءالؤه نع ىورو

 هللا مهحبقف : نآرقلا نم دعت نأ ممصت الف : مهمعز ىف مارغ ةصق اهنأل « نآرقلا نم
 . ًاديعب الالض اذه. اولض دقو : نودقتعي ام ءوسل ىلاعت



 مو

 ىورآللا محلا ُْق مهرثأو جراولا

 « سانلا نمأل مهجاعزإو ٠ ىومآلا رصعلا ىف جبار لا مأ دتشا وز:

 مهنأ ان رك ذدنو 5 ملاق ىلع نوقبي ال 5 ىداوبلا فارطأ ىف نيبلسملا مهفطختو

 بسلا قورم مالبسإلا قئاقح نم نوقرميو ؛ ظافلالا رها وظ نم نيدلا نرمهشي

 ةلاهجنع قوسفلار رفكلاب ريغ نزمري نكل و ؛مهنم صلخينم صلخم ةيمرلا نم

 . نيبم عرشلا نم ناطلس الو « ةنيب ريغ نمو

 مهتكر ف « ةوق دعب ًافعض نييومآلا نم اودجو املك دتشت مهتكرح تناك دقو

 أوضوق مهنإ ىحح « كلملا دبع نب ماشه دعلو « ديزي دعبو « ةيواعم دعب تدتشأ
 نم هيف قاعي ناك ىذلا تقولا ىف هنإف « هضيوقت ىف اوكرتشا وأ نيبرمالا مح

 هيلع نوصقني اوذخأ دفو , ىناعي ام مبجو رخو « ناسأر خ ىف نييسابعلا تاكرح
 ةلودلاو ىأ ءه ١م. ةنس ةنيدملا ىلع اولوتساو جراوخلا ماق اهفارطأ نم ضرألا

 . تاوئس قام وحنب ديز مامإلا لتقم دعبو « ريخالا عزنلا ىف ةيرمآلا

 مدق ١١ ةنس ىأ ) ةنسلا هذه ىفو ١ : ربثالا نبال لماكلا ىف ءاج دقف

 مييلع تعلط دقو الإ اورعش ام ةفرعب سانلا اهنيبف . . . جحلا ىجراخلا ةزمح وبأ

 موأر نيح سانلا ع زفف « ةئاعبس مثو , حامرلا سوءر ىلبع دوس ماعو مالعأ

 مهلسأرف « ناومم لآو « ناورمم مهفالخ موريخأف ٠ مهاح درع مثولأسو
 مهتم بلطو « ةئيدماو ةكم ىلع ذئموي رهو« كما دبع نب نيلس دحاولا دبع
 نرئمآ ًاديمج مهنأ لع مهحلاصف « حشأ هيلعو ؛ *راضأ انجح نحن اولاقف « ةندملا

 . سأنلا رفني ىتح ضعإ نم مهضعب

 ةرمحو بأ لخد .١ ةنس تلخدو 1١9 ةنس تهتاو « جحلا ىبت ١ نأ دعبو

 « اريثك مهنم اولتقف « ةنيدملا لهأ نيبو هنيب تناك ةكرعم دعب ةنيدملا جراو ا دّئاق

 مدقو « ريثك ددع مونم بيصأن ؛ ةكوشلا مهف تناك ذإ ؛ شيرق ىف ةلتقلا تناكو

 حربت اف , ءاسنلا ابعمو « ابيمح ىلع حناونلا مقت ةأرملا تناكف « ةنيدملا نومرهملا
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 ةددحاو لك« ةأسا « ةأرما نجر خبف : نحلاجر نع رابخألا نبنتأت ىتح ءاسنلا

 . 20« لتق نم ةرثكل ةأرما اهدنع قين الف «ابجوز لتقل بهذت نهنم
 ٍقيرفت كلذ ىف ناكو « مبجر خأ نم نييومألا لبق نم كلذ دعب نم ءاج مث

 ركذن نأ بجاولا نم هنإو « مهيلع ضاضقنالا نم نيبسابعلا نكم نييومالا ىوقل
 « مالو نمو نييرمآلا ىلع ةمقنلا روصت ىهف « ةئيدملا متف ام دنع ةزمح ىبأ ةبطخ

 : ةبطخلا ىه هذهو

 ( كلملا ديع نب ماشه دصقي) لوحآلا نامز تريم : ةئيدملا لهأي »

 « لعفف كجارخ دع عضي نأ هنولأست هيلإ متبتكف « ةهاع كرام باصأ دقو

 , ًاريخ ماج الف « ًاريخ هللا كازج هل متلقف « اقف ريقفلاو ٠ ىنغ ىنتلا دازف
 , اثبعالو ًارطب الو ًارشأ انرايد نم جرخت مل اننأ اولعاو « آريخ هازجالو
 انيأر امل انكلو « انم لين دق ميدق رأثل الو « هيف ضوخن نأ ديرن كلم ةلودل الو
 تفاض  طسقلاب مئاقلا لتقو « قحلاب لئاقلا فّدنَغو ء تلطع دق قحلا ميباصم
 « نآرقلا محو « نمحر لا ةعاط ىلإ رعدب أيعاد انعممو « تيحر ىف ضرأآلا انيلع

 لئابق نم انلبفأت «ضراللا ف زجعم سلف هللا ىعاد بجبال نمو » هللا ىعاد انبجأف

 انحبصأف «٠ هرصنب انديأو اناوآف ء ضرالا ىف نوفعضتسم نوليلق نمنو « ىّتش

 « .نآرقلا محو نمحرلا ةعاط ىلإ مهانوعدف « مكلاجر انيقل مث « ًاناوخإ هتمعنب

 ىغلا نيب هللا ورمعل ناتشف « ناو ىب محو « ناطيشلا ةعاط ىلإ انوعدف

 مهئامدب تلغو « هنارحي مهيف ناطيشلا برض دقو « نوعره اولبقأ مث « دشرلاو

 « بئاتكو بئاصع لجو رع هللا راصنأ لبقأو « هنظ ىهلع قدصو « هلجارم
 ؛ نولطبملا هب باترب برضب مماحر برادتساو ءاناحر ترادف ؛قنؤر ىذ دنبم لكب

 هدنع نم باذعب هللا كتحسي ناورم لآو ناورم اورصتت نإ , ةنيدملا لهأب متأو

 .« نينمؤم موق رودص فشيو انيديأب وأ
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 قوريخأ ةنيدملا لهأي , رخآ رش كرخآو  لوأ ريخ مكلوأ ةنيدملا لهأيد

 عسات ءاخل « فيعضلاو ىوقلا ىلع هبانك ىف لجو زع هللا ابضرف مهسأ ةينامك ند
 مكنأ ىتغلب ةئيدملا لهأي « ابراج ارياكم هسفنل اهذخأف , ©2مهس هيف هل سيل

 , مهبابش ىف نولبتكم هللا و مث ةافجبا رعأو ؛ ثادحأ بابش متلق :ىباصأن وصقتلت

 . « مهمادقأ لطابلا نع ةليقث « مهنيعأ رشلا نع ةضغ

 ديز مامإلا دابشتسا دعب تايق دق تناك نإو « ةبطخلا هذه انقس - رزه

 ريخاآلا ءرجلا فو راكفالا بارطضا لمع لدت اهنآل ٠ تاونس قام وحنب

 لظلاب ساسحإلا نم أشن ىذلا ىسفنلا قلقلا اذه نإو :؛ ىومآألا رصعلا نم

 نم ةقرف معز وأ « ءاربكلا نم ًاريبكن آل « ةفينع تاروف ىف ًانايحأ رهظي دق
 هزهتلاف ًافعض دجو وأ « ةتماركىف سم وأ لظ نم عقي ام هسفن شاجتسا  قرفلا

 رهاظم نم ًارهظم هتروث تنأكف ديز مامإلا مايق ف ثدح م لوآلا نمو .

 تلاوت دقو « هلع هللا ىضر ماقف « لظلا هأفنأ ىذلا قلقلاو « ىسفنلا بارطضالا
 كرحو « داقحالا راثأ هرج امو هدابشتسا نآل « ةفلتخلا تاروفلا هدعب نم .

 « ةيمالسإلا عاقبلا لكىف قاورملا كلا ىلع ةيضاقلا تناك ىتح . ةئمؤملا سوفنللا
 . سلدنألا ىف كلذ دعب نم ماق نإو

 نيب ام رصعلا اذه ىف كرحت هنأ ىلع لد ىهف « ةريثكرومأ ىلع لدت ةبطخلاو
 هيف نآل « جارخلا ضعب كرت نم ملأيل ةزمح ابأ نإ ىتح ؛ توافت نم ريقفلاو *يذلا

 كرتلا ببسب هقح مرح ذإ « هتبرتمو هرقف ىف ريقفلا ةدايزو « هانغ نم ىنغلا ةدايز

 ءارقفلا تاقدصلا امل ١ : ىلاعت هلوق ىف تءاج ام ةيناغلا ماهسلاب دصقي (1)

 «ليبسلانب او هللا ليبسفو نيمراغلاو باقرلا فو مهبولق ةفلؤملاو اهلع نيلماعلاو نيك اسملاو
 هيلإ راشأ ىذلا عساتلا مبسلاو « جارخلا فراصمو « تاوكزلا فراصم ىه ةينام' هذبف
 ماهسلا لك أي يعدملا مهسلا اذه بحاص نإ لاقل فصنأو لو , هسفنل مكاحلا هزجتح ام وه

 .رذي الو اهنم قبي الو ؛اهعيج
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 ,ىطعي نأ هتوعد-ةبطخ ىف دهعتو « هلع هلا ىضر ديز مامإلا هذدخأ اموهو ءاينغإللل
 ةنيدملا لهأ ىلع نوذخأي اوناك جراوخلا نأ ةبطخلا هيلع لد: امو .هقح قح ىذلك

 راد ةئيدملا ناكس نيب نم دجو دق هنإ عقاولا ىفو . مهنه نييسرفلا ًاصوصخو

 ءلآل مديكو ء مهماظ ىف مهئلابل هنإ ىتح « ةيمأ نيب ةالاوم ىف غلابب ناك نم ةرجحلا
 مامإلا ىلع مجبت ىذلا ىراصنالا نم نأك ام لبق ن انصصق دقو . لَم لوسرلا

 ىتح مهتماركو نييرمألل هتالام طرف نوكي نأ الإ قح ريغب هنع هللا ىضر ديز
 سيل هنأ ررقو « ةديدش ةروث راثو ؛« باطخلا نب رمع دافحأ دحأ كلذإ بضغ دقل
 . ربص اذه لع

 .توكس ناك كلملا دبع نب ماشه دهع ىف توكسلا نأ ىلع أضيأ ةبطخلا لدتو

 . نامطملا ىضارلا ال , قنحلا ظيغملا

 : ىدارإلا ةكرح تناك ةرملا هذه ىف جراوخلا ةكرح نأ ىلع أضيأ لدتو

 ةكرح- ىراشلا ةزمح ىلأ ةكرخل « نئادملا لهأ ةمقن لع تلد ديز ةكرح تناك اذإف

 مايقب ناكف ريبغتلا ةرورض ىلع ةيدابلا لهأو ندملا لهأ لاف « ةيدابلا لهأ
 . سابعلا ىبب ةلود

 هلجأ نم ىذلا ببسلا ىلع لديل ةئبدملا لهأ لاح نم ةومح وبأ هركذ ام نإو

 اوناك نيذلا نأ قوف ةنيدملا ىفال ةفوكلا ىف هتكرح مايقلا ديز مامإلا راتحا

 . قارعلا لهأ نم جورخلا ىلع هنوضرحي
 هجوت ىهؤ « ةسايسلا ةحانلا نم رصعلا ةروص اني دق انه ىلإ

 طوطخلا نإف , مكحلاو ةسايسلا ىف لثمألا قيرطلا ىلإ صلخا ركفملا ريكفت
 رهظت الو سوعرلا َّى موكلو 2 محجلاو ةساسلا ىف تناك ىلا ةج وعملا

 طخلا نأ تاررقملا ن٠ هنإف , مقتسملا جاهملاب ىحوت ىلا ىم « لمعلا ىف
 طوطخلا جاجوءا نإو ؛ ةجوعملا طوطخلا طسو الإ هتماقتسا نيبنت ال مقتسملا
 . ةماقتسالا عضوم نيبي

 نييومألل ناك اذإف . ةئمؤملا سوفنلا لك ري# تناك رصعلا لارحأ نإ مث
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 هلع ماق دقف ء هرجهتنا ىذلا محلا بولسأ هب بهذي هنإف ةسصالسإلا حوتفلا فلضف
 .فارخنالا اذه ىلإو « ىضتلا بارطضالا اذه ىلإ فنعلاىدأ دقو , فنعلاو عمقلا
 لع ريم مكحلا ىف ميقتسملا ركفلا لعج هنأ لضف ديزأ ناكو ؛ ىركفلا
 نايفطلا براحو « هينبو ىلع مامإلا لرح تماق ىلا ماهوألا نالطب حضوف
 . ًاعيمج قحلا لهأ ىضرب ىذلا مكمل مقتسملا طخلا مسرو « ىرمألا

 ديز مامإلا رصع ىف نبدلا لوصأ ىف مالكلا - ؟
 ., ةسايسلا لاجر نم ناك اي« دئاقعلا ءاملع نم هنع هللا ىضر ديز ناك اب

 هففاوم تناك اكء دقتعي أم ىرق نامإ نم ةعبان ةئي رج ةديقعلا لوح هؤارآ تناكو

 .قرقلا تناك هدهع ىفو م هترصن بوجوو قحلاب نامإ لإ ةداتسم ةيسايسلا
 «ماترأ ىأرب ضوخغ تناك ايف ضان « ابقوس ماقو ظ اهتبن تبن دق ةيمالسإلا
 .فرطت فرطتي ناك اف , ةسايسلا ف هئاراك ةلمجا ىف الدتعم أطسو اهف هبأر ناكو
 بكت م لوو « ردقلا لو> لئاسم ىف هءارآ نيبنس اك ض اس دقو ٠ قرفلا ضعب
 مالكلا ءادتبا نم نيتلأسملا نيتاه ىف ملكدت نأ ماقملا اذه ىف انيلع قل ؛ بنذلا
 ةضاو ديز مامإلا ىأر نيبتي ىتح ء ذاحبإب ةفلتخلا قرفلا ىلإ ريشن مث ءامبف
 . هئارآ ىف مالكلا دزع افو ثكم

 راو هلاعفأو ناسنإلا ةدارإ ثيح نم زدقلا ىف مالكلا لغري -

 هب ارملكت نيذلا نإ لب « مالسإلا لبقام ىلإ  ىلاعتو هناحبس هللا ةدادإ

 نودربي اوناك نريلهاجلاو لبق نم ليق ام ضعب نوددري اوناك مالسإلا ىف
 + مهنع ىلاعتو هناحبس لاق دقف 2 عقي مل هأشي ملولو ء هءاش هللا نأب ميكر

 'ةنمرح الو انؤابأ ' الو ل انكرشأ ام هللا ءاش ول ةركرشأ نيذلا لوقيس »
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 لع نم مدنع له لق « انسأب وقاذ ىتح مهلبق نم نيذلا بذك كلذك « ءىش نم

 . «نوصرخن الإ تأ نإو « نظلا الإ نوعبتت نإ « انل هوجرختخ

 ردقلاب نمؤن نأ ىتلا ان مأ دقو عَتِلَي ىنلا رصع ىف ردقلا ىف مالكلا راث دقلو

 : ناميإلا زع نيمآلا لير يج هلأس دقو « مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « هرشو هريخ-

 ردقلاب نمؤتو . رخآلا مويلاو , هلسرو ؛ هبتكو , هتكئالمو هاب نمؤت نأ »
 . «هرشو هريخ

 ىلاعت هن ىلزآلا لعلاب ردقلا ريسفت نأ لمآلاو ةينملا باتك بحاص ركذ دقو

 : باتكلا اذه ىف ءاج دقف « امهنع هللا ىضر رمع نبأ نع ثيد> ىف درو دق

 + دقن لم قل لوسد حس هنأ باطلا ني ريع ىلأ ىثدحس» رمع نب هللا دبع نع»
 اكف 2 مدلتأ ىلا ضردالاو : مكتاظأ ىذلا ءامسلا لثك مكيف هللا لع لثمد

 لع نم جورخلا نوعيطتسن ال كلذك ضرآلاو ءامسلا نم جورخلا نوعيطتست ال

 « ءامسلا لع مدع ال كلذك بونذلا لع ضرآلاو ءامسلا مكلمحت ال اكو هللا

 . لدبتيالو ريغتب ال ىذلا ىلزآألا هلع ىف ىلاعت هلا ريدقت وه ردقلا نركي اذه

 . ردقلا ف ضوخلا نع ىبن هنأ هلي ىنلا نع دكؤملا تباثلا نإو

 دوهلاب نودلسملا طلتخاو ىلعألا قيفرلا ىلإ هلي ىنلا لقشا املو -
 مالكلا ةباحصلا دهع ىف دجو مهدنع ًاثراوتم ردقلا ىف مالكلا ناكو ٠ ىراصنلاو
 قأ هنأ ىوري ؛ بكتري امع ردقلاب رنّدعب نم بقاعي رع ناكو « ردقلا ىف

 « هدي تعطقف هب سمأف « كلذب "ىلع هللا ىضق : لاقف ء تقرس مل : هل لاقف « قراسب

 بذك امل داجلاو « ةقرسلل عطقلا : لاقف كلذ ىف هل ليقف « ًأطاوسأ برضو
 !/ . « هللا لع

 طالتخالا ةرثكل , هئع هللا ىضر ىلع دهع ىف ردقلا ىف مالكلا دتشا دقو
 لعلا ىنعمي ردقلا رسف هنأ هنع هللا ىطر هلع ىور دقو « هنع هللا يضر هدبع ىف

 : هصنأم ديدن ىلأ نبال هحرشو ةغالبلا جبت ىف ءاج دقف ؛ ىلزآلا
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 .ناك أ « ماشلا ىلإ ان ريس نع انريخأ : لاقف « مالسلا هيلع ىلع ىلإ نيش ماق»
 « ًالطوم انئطو ام ةمسنلا أربو ةبحلا قلف ىذلاو ٠» : لاقف . هردقو هللا ءاضقب
 « ىانع بستحأ هللا دئنف ٠ , حيمتلا لاقف . هرد#و هللا ءاضقتب الإ ًايداو انطره الو
 مرجأ هللا مظع دقل ٠ خيشلا اهيأ هم : مامإلا لاقف . ًائيش رجالا نم ىل ىرأ ام
 ءىش ىف اونوكت مو « نوفرصنم متتأو مفرصنم قو ؛ نو اس متأو مريسم ىف
 « اناقاس ردقلاو ءاضقلا فيكو : خيشلا لاقف « ني رطضم الو نيهركم ملاح نم
 كلذك ناك ول ٠ انتح ًاردقو , ©ًامزال ءاضق تننظ كلعل ك<و : مامإلا لاقف

 هللا نم ةملال تأت لو « ىهللاو صالاو « ديعولاو دعولاو ؛ باقعلاو باوتلا لطبل

 هىبملا الو , ءىبملا نم حدملاب ىلوأ نسحلا نكي لو ؛ نحل ةدمحالو « بنذمل
 روزلا دووشو ؛ ناطيشلا دونجو « ناثوأللا ةدبع ةلاقم كلت ؛ نسحلا نم مذلاب ىلوأ
 ًاريمخت أ هللا نإ ٠ ابسوجمو ةمآلا هذه ةيرد# 'ة مهو ١ باوصلا نع ىمعلا لهأ

 صعب ملو « ًاريسيت فاكو « ًاريذحت ىهنو « ةعاطلا ىف رايتخالا فلكللل ىأ ٠
 تاومسلا قلخي لو نبع هقلخ ىلإ لسرلا لسري ملو ٠ ًاهراك عطي لو : ًابواغم
 اورفك نيذال ليرف ٠ اورفك نيذلا نظ كلذ ١» الطاب امبنب امو ضرالاو

 . ءرانلا نم

 : مامإلا لاقف «امهم الإ انرس ام ناذللا ردقلاو ءاضقلا اف » : خيشلا لاقف
 « هايإ الإ اودبعت الأ كبر ىصمتو » : ىلاعت هلرق الث مث , حلاو هللا نم مالا وه

 : لوقي رهو « ًارورسم خيشلا ضيف

 ًآناوضر نمحرلا نم روشنلا موي 2 هتعاطب وجرن ىذلا مامإلا تنأ

 ًااسحإ] هيف انع كبر كازج ًاسبتلم ناك ام اننيد نم تحضوأ

 نعم ءاضقلا رسفي هيجو' هللا مرك ًايلع مامإلا نأ نيبتي مالكلا اذه نمو

 « لمعلا كيلع كري ًاردقو ذيفنتلا ىلع كهركي ءاضق تنئظ كلعل مامإلا دارم (1)
 . هلمعل ىزجم وهو لمعي ال وأ لمعي نأ ىف رايخلا فلكلللو ؛ ىمأو ردق هللا نأ لب
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 . ىلزألا معلا : هدنع هانعم ردقلا نأ رهظيو « قيلكسلا محلا

 رصع ىف دتشيو ومني لخأو ةباحصلا رصع دعب مالكلا رمتسإ دقو - 9.

 رصع ىفو « ىرمالا رصعلا ىف أديدش هيف ضوخملا ناكف ؛ ممدعب ءاج نمو نيعباتلا

 نب مهجلاو ىوجلا دبعم ربظف « ردقلا ىف لكنت ىلا قرفلا ترهظ ديز مامإلا
 « ةيردقلا رهظو « لعفي امف ناسنإلل ةدارإ ال هنأ ملا ىلإ اهجبتا دقو « ناوفص

 « ءاطع نب لصاو رهظ اي « كلملا دبع نب ماشه هلتق ىذلا قشمدلا ناليغ ربظف
 ةزجرم تالكب مكتنسو : هنع هللا ىضر ديز مامإلل نورصاعم كتلوأ لكو
 . قرفلا هذه ءازآ نع

 ههجو هللا مرك ىلع مامإلا رصع ىف بنذلا بكت ىف مالكلا رهظ - ٠١
 ىلع هتقفارمب اذ بكترا هنآل الإ هيلع اروجرخام جراوخلا نإف « هنع ىضرو

 كلذ ببسب مالكلا رثك دقو « رفاك هنإف الإو « هنم هتبوت س دب ال هنإو , ركحتلا

 هوربتعاف « ةثجرملا طءرفو « هورفكو جراوخلا طرفأت « بنذلا بكت ىف

 طسوتو « ةعاط كرشلا عم رضي ال ؟ « ةيصعم ناعإلا عم رصيال هنآل , ًاروفنم

  قساف نآرقلا ىف همساو « رفاكلاو سؤملا نيب ةلدنم ىف هنإ لاق قيرف « ناقيرف
 دلخم هنأ نورقي كئاوأو , نموم هنع لاقي الو ٠ لسع هنع لاقي نأ حصيو

 ملسم هنإ لاق قيرفو ء اهلبق ام ؟بشجت ةبوتلا نإف هتبرت نسحتو بتي ىل ام رانلا ىف
 نسحأو بات نإو « ةديقعلا لصأ رضت ال ىصاعملاو ؛ نامبإلا لهأ ىف وهو

 هللا نإو ء باقعلل قحتسم هنإف « بتي مل نرإو «٠ هلىلاعت هللا رفغ ةبرثلا
 أجري نأ ىأرلا اذه ةصالخو ءهوفعو هتمح ر  هدمغتي نأ الإ هبقاعم ىلاعتو هناحبس

 . ةنسلا ةثجرم ءالؤه ىمسيو « ىلاعت هللا ىلإ همأ

 ٠ قفانم ةريركلا بكترم نإ لاق هنأ ىرصبلا نسحلا نع ىور دقو
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 , هلع هللا ىطر ديز مامإلا شيعي نآك ءار الا 1مم برطضملا كلذ ىفو

 , ةفلتخلا بهاذملا هلم جوع تناك ىلا ةرصببلا ىلإ لقتتأ ام دنع ًاصوصخو

 مامإلا ىضترا دقو «ةرصبلاب نويميقي نينل ثلا نيب ةلزمملاب اودان نيذلا ةل ننعملا ناكو
 هذخأ هن أهيلع ىعدا دو « ىلاعت هللا ءاش نإ نيبنساك ريس فالتخا ىلع ىأرلا كلذ
 لولا اني دقو ء هل ذبلنت هنإ قاتسربشلا لاقو « لازغلا ءاطع نبأ لصأو نه
 . هتأشن ىف مالكلا دنع كلذ ىف

 ةشدلا قرفلا |

 :ةيمهجلا وأ ةيربجلا

 , ردتلا ىف نيعباتلا رصعو ةباحصلا رصع ىف نودلسملا ضاخ - 19+
 ناسنالل لهو اهنع فكلا وأ اهب مايقلا فلكي ىتلا ناسنإلا لاعفأب كلذ طابتداو
 , ىلاعتو هناحبس هتردق راوجب ةردقو « ىلاعت هللا ةدارإ راوحب لعفي امف ةدادإ
 . انرشأ اي ةمايقلا موي اهنع ءالوتسم نوكيو هسفن لاعفأ قلخي ثيحب

 « هسفن لاعفأ قلخي ال ناسنإلا نأ اومعزف , ةيربجلا لاؤسلا نع باجأ دقو
 لعفلا نإ ؛ بهذملا اذه ماوقف . لاعفألا نم هيلإ بسني ام ىلع هردق هل سيلو

 هتثيشم بسح ل ع هلاعفأ ىلاعتو هناحبس هللا قلخي امإو « برلا ىلإ هتبسنو دبعلا نع
 , ءاملا ىرجو « رجشلا رمثأ لاقي 5 ًازاجم دايعلا ىلإ لاعفألا بسن:و هناحبس
 ضرالا تتيلأو  ترطمأو ءامسلا تميغتو ٠ سمشلا تعلطو « رجحلا كرحتو
 . ©© ًاضيأ ريج فيلكتااو , اضيأ ربج باقعلاو باوثلاو « كلذ ريغ ىلإ

 هنأ دكؤملا نمو « ةلحنلا هذهب ملكت نم لوأ نايب ىف نوخرؤملا ضاخ دقو
 سابع نب هللا دبع بتكدقو , ةياحصلا رصع رخآو , ىومألا رصعلا لوأ ىف عاش
 ميبقت ةلاسرلا هذه ىفو , ماشلا لهأ نم موق ىلإ لمآلاو ةينملا ىف ىضت ملا هاور امف

 )١( قاتسربشلل لحنلاو للملا .
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 لمحت هللا ىلع رتفم الإ مذم له » ءاهرخآ ىف ءاج دقف « ةيربجلا مهتركفل مهل
 . هيلإ ةينالع هبونذ بسنيو « هيلع همارجإ

 ركتتسا « ةرصبلا لهأ نم مرق ىلإ اههجو ىرصبلا نسحلل ةلاسر تيور دقو
 هردقو هئاضقو هللاب نمؤي لنم » : ةلاسرلا هذه ىف ءاج دقو , اضيأ ربجلاب مهطوق مهنم
 , .٠٠ . رفكدقف هبر ىلع هبنذ لمح نمو , رفك دقف

 . قارعلا ىف تعاشو ٠ ماشلا ىف تعاش ريجلا ةركف نأ نيبني اذهب و - | نع

 ةوعدلاءاولل محن م لوأ نإ لاقي , ةوعدلا ةعبت لمحبي حضاو ةيعاداطنكب مل نكلو
 مهجلا بهذملا كلذ هنم لعت دقو . مثرد نب دعجلا ىرجحلا قاثلا نرقلا لوأ ىف اهبلإ
 معزي ناك ىذلا ناعمس نب نايب نع هذخأ مهرد نب دعجلا نإ ليق دقو . ناوفص نبا

 ءاوهأللا نأ نيبقي كلذب و « لبق نم ان رشأ م ةيفنحلا نب دم نب مئاه ىبآل رعدي هنأ
 مده رهو « دحاو دصقم نع ردصتو « د>او عربني ىف قالتت تناك ةفرحنملا

 . ابف كيكشتلاب ةيمالسإلا دئاقعلا

 نب مهجلا نأ دكؤملا نف ٠ ةياعدلا لمح نم لوأ ىف لوقلا نم نكي امبمو
 نب رصن هلثق ىتح ناسارخن هبهذ1 وعدي ذخأ « اهلإ ةوعدلا ءاول لمح ناوفص

 بلغت ىتح دنواهن ىف هعابتأ قبو « ىرمألا رصعلا رخآ ىف هيلع جرح امل رايس
 . ىرجحلا عبارلا نرقلا لوأ ىف ىديرناملا روصنم بأ بهذد هيلع

 ,سيلو « هلاعفأ ىف روحت ناسنإلا نأب لالا ىلإ هترعد عم مهجلا ناك دقو

 : ىتأي أم اهنم ىرخأ ءارآ هل - حايرلا بهم ىف ةشيرلك هنأو « طق رايتخا ةل
 روك ذا دولخلاو « دلخم ءىث ال نأو « ناينفي ةنجلاو رانلا نأ همعز اهنم (1)

 . ءاقبلا قلطم ال « ثكملا لوط وه نآرقلا ىف

 « هللاب لبجلا ره رفكلا نأو « ةفرعملا وه نامإلا نأ هعزابمو (ب)
 . ًارفك دعي لهجلاو « ًانامإ هت قيدصتو ناعذإ ريغ نم ةيمالسإلا قئاقحلا ةفرعف

 . صبلاو عمسلاو مالكلاو ةايحلاو معلا ةفصب هللا فصوبال هنأ اهنمو (ج)
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 ,كلذ ربتعي هنال ء ثداوحلا لع اهؤلمسأ قاطت نأ مصي ىتلا تاقصلا نم اهريغو
 ,لعأ ىهف 5 ىلاعت هنا تاذب قيلي امب ىه تافصلا هذه نأ عم ؛ ثداوحلل ةباشم

 . ثداوحلا لع قلطت ىتلا اهئامسأ نم

 . قولخم نآرقلا نإ لاقو « ةمايقلا موي هللا هير ىفن دقو (د)
 . ربجلاب هذخأ ىه مهجلا اهب رهتشا ىتلا ةلحنلا نكلو

 ىرخالا قرفلا نم اصوصخو ظ لاقام لكىف هيلع درلل ءابلعلا ىدصت دقو

 : ءالؤه نمو « هيهذم تضقان ىلا

 : ةيردقلا

 نواوقي مبنأ ذإ « ةيربجلا بهذم نم ضيقنلا للع مهههذم ءالؤهو - 4
 حيضوت ىف ىدادغبلا رهاقلا دبع لاق دقو ء ابسكي و « هسفن لاعفأ قلخي ناسنإلا نإ
 ريغ ىلاعت هلا نإ ملوق اهنمو» « كلذ ىف ةلدتعملا عم نوقالتي مهنأ نايبو « مهتركف

 | . ©0,ةيردق امس اذه لجال و « «ريدقت الو عنص ناويحلا رئاس

 ريدقتلاو « ىلزآلا معلا اوفن لب « كلذ دنع ىأرلا اذه واحتنم فقي لو
 شهد دقو « ةلزتعملا نيبو مهني قرافلا وه اذهو ٠ فنأ مالا اولاقو « ىلزآلا
 هركذ نكلو : ردقلا نوفني مهنأ عم ةيردقلا مهتيمست نم نيخرؤملا ضعب
 وهو قرفلا لهأ دنع هركذ ددرتي ىذلا رثألا مهيلع قبطنيل مموفلاخم
 ءاسلعلا روهمجو « ةمآلا هذه سوجم ةيردقلا » : لاق عقلي ىنلا نأ ىورام
 . ةيمسنلا هذه لع

 . راكفآلا رحانتمو ءارآلا برطضم ىف ةرصبلاب ةلحنلا هذه روبظ ناك دقو

 )١( ردي دمش عبط قرفلا نيب قرفلا .
 ديز مامإلا )٠١
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 لجر ردنقلا ىف ملكت نم لوأ ليق » : نويعلا حرس باتك ىف ءاج دقو
 , ىتوجلا ديعم هنع ذخأو ء رصنت مث « لسأف آينارصت ناك قارعلا /' | نم

 ناك ىنمجلا دبعم «اهنع عافدلاو ةلحنلا هذوب ةادانملل نالجرلا نأذس ىدمت دتو

 نب نمحر لا دبع رصاني جرت نم عم جاجحلا هلتق دقو ٠ ةرصيلا ىف ابلإ دي

  هتوعد ىف رمتساو « قشمد ىف الإ وعدي ناك قشمدلا ناليغو . ثعشألا
 ايف هوعدي ةلاسر هيلإ لسرأ زيوعلا ذبع نب رمع ىلو املو « هتوعد١, , ” ”د
 : اهيف ءاج دقو . قحلا مادتلا ىلإ

 كنأ رمع اي لعا ؛ تدك امو ترظنو , تدك امو « رمعاي ترصيأ» ٠
 ىرتال , تارمآلا نيب تيم ايف « ًايفاع ًامسرو «ألاب اقل مالسإلا نم تكردأ
 فيخأ ؛ ةعدبلا تربظو « ةنسلا لع ىغط , عفتتاف أتوص عمست الو « عتق أرثأ
 ارو « مامإلاب ةمآلا تحن امبرو « لأسيف لهاجلا ىطعي الو ء ملكتي الف ملاعلا
 ةمنأ مانلعجو » : لوقي ىلاعت هنإف « تنأ نيمامإلا ىأ رظناف , مامإلاب تكله
 لاق دقق رخآلا امأو . ناكيرش هعبتا نمو وه « ىده مامإ اذهف ءان أب نودهي
 دجحت نلو «نورصن ال ةمايقلا مويو ء رانلا ىلإ نوعدي ةمتأ ممانلعجو » : هيف ىلاعت
 ةأعدلا مه رانلا ىلإ ةاعدلا نكل ؛ دححأ هعبني ال ْنْذِإ « رانلا ىلإ ولاعت : لوقي ًايعاد
 ؛ بيعي ام علصي وأ عنصي ام بيعي امكح رمعاي تدجو لبف « هللا ىصاعم ىلإ
 فلكي امحر تدجو له مأ « هيلع بذعي ام ىلع ىنعقي وأ « ىضق ام ىلع بذعي وأ
 لبع سانلا لمحي الدع تدجو له مأ « ةعاطلا ىلع مهبذعي وأ « ةقاطلا قوف دابعلا
 ىنك ؟ بذاكنلاو بذكلا ىلع سانلا لمحي ًاقداص تدجو لهؤ « ملاظتااو ملأالا

 . « ىمع هنع ىمعلابو « ًانايب اذه ناب

 ملكتي الأب ًادبع هاطعأ هنأ ربظبو « هشئان و زيزعلا دبع نب رم هأعد دقو
 . اهتراثإل وعدي ام دجوي ال ت - ةراثإ كلذ ىف مالكلا تاذ نآل ءاذه و
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 مالكللا ىلإ دأع هنع هلأ ىخر زيزعلا دبع نب رمش توم دعب هنأ ربظبو

 ماشه لعلو « كلملا دبع نب ماشه ةمقن كلذ راثأ دقو « الإ ةوعدلاو هتل# ىف

 ةوعدلاو ةلحنلا هذهل ال , كلذل هلتقف  مهلع اضيرتو , نييومأللل اضغب هيف ىأر
 ىلع ىعأ هل لأقو « ناليغ رمع اعد ٠ : لمآلاو ةينملا باتكىف ءاج دقو , اهيلإ

 « ابعيبي ناكف « هالوف ؛ ملاظملا درو نئازخلا عسب ىنلو : ناليغ لاقف « هيف انأ ام

 فلخ نم ىلإ اولاعت « ةسلظلا عاتم ىلإ اولاعت « ةنوخلا عاتم ىلإ اولاعت : لوقيو
 نب ماشه كلذ ظفحأف . . . . هتريسو هتنس ريغب هتمأ ىف هِي هللا لوسر

 هب لعف ىلو اسلف « هيلجرو هيدي نعطقأل هب ترفظ نإ هللاو لاقو « كاملا دبع

 . «هيلع مسقأ اع

 ةياعدلا درج ال ٠ ةيمأ ىنبل ماقتالل لتقلا نوكي ريخلا كلذ حصص اذإو

 ةلحنلا هذول

 ةفئاط دنع لوحتو : ةرصبلا لهأ ىف ماد دقف « ناليغ توب بهذملا تمي لو

 « ةملظلا ىلإ رشلاو « رونلا ىلإ ريخلا !رادج نيذلا هيونثلا بهذم هبشي ام ىلإ مهنم

 هيف هلل نوكي نأ رِيَع نم , رشلا لعف مهسفنالو ٠ ريخلا لصف هلل اوبسن كتلوأف
 . اريك ًاولع نولوقي امع هللاىلاعت , هتدارإ كلذب نيدناعم لب « ةدادإ

 دهشم لبع تناك هرمأ هيلإ لآ امو ناليغ تاكرح نأ كشالو - ة؟ه

 , ةقدنرل كرحتر ال ىرومألا محلا ىري ورهف « هنع هللأ ىطر ديز ي#رم

 اذه كش الب ناكف « مهئاطلس دعب وأ برق نع سمي ناك اذإ الإ .فارتنال الو

 ىضترملا هدعو « تيبلا ل! ىرصانم نم قشمدلا ناليغ دع دقلو : هرثأ هل
 ع تيلا لآ نورصاني اونأك نيذلا ةإ زنعملا تاقبط ىف لمآلاو هنملا ىف

 ناك نيذلا ء نييومآلا ىف مش نم موقي ناك ام ىلإ ًافاضم ايس ناك كلذ لعلو

 عفري وأ « هناسلب دحأ مهلاتي نأ نم مهلع ةظفاحملا ف ماسه دتشي

 . ةفيس ميلع
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 : ةلزدسملا

 ةقلملا' ىف مهئارآ برقل ةيردقلا دعب ةلزتعملاب فأن نأ دب ال ناكو ا ومب '*
 .تأشن دق ةلزنعملاو , انركذ 5 مهئاقبط نم ناليغ دع ىتح « ةلزئعملا ءارآ نم
 .,لصاو دبع ىف اهتاذب ةمئاق ةلحن ترولنت ابنكلو «٠ ءاطع نب لصاو لبق مهتركف

 ' رظن ىف دكؤم رمأ هنغ هللا ىضر ديز مامإلاب لصأو ءاقل نإو : ءاطع نيا

 تباث ىركفلا قالتلا نإو ؛ ةيمالسإلا قرفلا ىخرؤم نه هريغو قاتسربتفلا

 هوبعلا ىفال « لصاو دبع ىف ةلزنعملا ءارآ فرعن“نأ انيلع قح كلذلو , مهني

 6 هدعل تعءاج ىتلأ

 الدلو دقف « دحأو رصع ىف اشاع دقو هنع هللا ىضر ًاديز مامإلا قل الصاو نإ

 .تليو « مالسلاو ةالصلا لضفأ اهحاص ىلع ةيوينلا ةرجحلا نه /,. ةنسس ىلاوح

 .لصاو ةاح تدتمأو 4 رابطالا هتبب لآ عم هنع هللا ىطر ديز مامإلاب ةداهشلا

 : .. ]9# ليم تام ذإ] ءتاونس رشع وحن هدعب

 :ةظرحنملا ءارألاب هلوق سبق اذإ دج ىإ الدعم هئارآ ةلمج ىف لضاو ناك دقلو

 ركذو « ةفرحتملا ةعيشلاو ةيمبجلاو جراوخلا ءازآك , هرصع ىف تناك ىتلا
 : ىه ةعبرأ ءارآ.هل ىقتاتسربشلا

 « ةايحلاو ء ماو ةدارإلاو ةردقلا نم ىلاعت هللا تافص قئي لصاو ناك (1)
 .ةدئاز ةردق ريغ نم نكلو « رداق هللا : لوقي وهف « تاذلا ريغ قئاقح اهنأ لع

 .قحلا فو ٠ تاذل! لع ةدئاز ةفص ريغ نم نكلؤ « ملاع هللاو , تاذلا لع
 .نب نابي محلوق لاق نيذلا ةمسجما ىلع درلا اهب دصقي ناك اذه ىف لصاو ءارآ نأ
 طوناك نيذلا ىراصنلا لع درلا اب دصقيو ٠ مايشأو ديعس نب ةريغملاو ,:ناعمبح

 .نأك لوقلا كلذو 1 هتأذ ريغ ىهو « ىلاعن هب تافص ةثالثلا مناقآلا نإ نولوقي

 ممل ق ةاهاضم نع دعبلاو « ءالؤه ىلع درلا همالكب دصقف قرشلا ةرطاسن دنع اجئار
 . ىلاعت هللا تافص ىف
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 هسفن ىلاعت هللا فصو نم نآرقلا ىف ءاجام ركني ال تافصلا قب لصاوو
 « تاذلا رع روصتلا ىف ةلصفنم ريغ تافص اهنإ : لوقف ٠ ملعلاو « رداقلاب

 , ؟ريصبو « ًاعيعسو ءاملعو ؛ ارداق : ىمسل وهف ىسحلا ىلاعت هللا ءامسأ ىه وأ

 . . امحرو « ًاروفغو . ًاديرمو

 , ًانمؤم دعي ال قسافلاو « قساف ةريبكلا بكت رسم نإ لصاو لاقو (ت)
 نيب ةلزنم ىف وهو . هب ىلاعتوةهناحبس هللا هامس ام هب زواجتي الف , ًارهاك دعي الو
 طابترا نأش ىف رثكدق لوقلا ناك طسو ىف لوقلا كلذ لصأو لاق دقو , نيتلرملا
 بنذلا بكت م نع لوقي ىرصبلا نسحلا ناك دقف « بونذلا باكتراب داقتعالا
 رفكيو .رفكي ناكنم مهو « تورفكي اوثاك تيأداك جرارطاو . قا ف
 . ةبونلا أو و لعب نأ الإ هلدرذ

 لاقف مهضعب الغ لب « ةيصعم ناعيإلا عم رضي الو نمؤم هنأ نوري ةثجرملاو
 , ناثوآلا دبعو « هناسلب رفكلا نلعأ نإو « بلقلاب داقتعالا وه ناعإلا نإ
 لماك نمؤم وهو تام : كلذ ىلع تام ولف « مالسإلا راد ىف ثيلتلا نلعأ وأ
 . ةنجلا لهأ نم وهو « هللا دنع نامإلا

 , هايإ هللا ابعدوأ ةوقب هسفن لاعفأ قلاخ فلكملا نأ لصاو ىريو (>)
 نيب رهدلا ضعب نآك « دسيعب لالض امهالك ء نيجبم نيب ًاطسو هبهذم ناك دقلو

 , ةيلعلاب دوجولا ىف أشنت ءايشالا نإ نولوقي وأ ٠ رهدلا ىلإ تاقولخلا نوبسني
 لاعف هللا نأ نوركنيو « ءىش ىأ ىف ةقلطم ةدارإ هلل نوكي نأ ريغ نم ةيببسلاو
 ةيمهجلا رخآلا بناجلا لع ناكو ٠ ضرالاو تاومسلا عبدب هنأو . ديريامل
 دب ىلع ىر# ىهف ؛ ىلاعت هللا لاعفأ ىه دابعلا لاعفأ نإ نولوي مهنأ امررق نيذلا
 لصاو ىأر دقو ء«ضرالا كرح كو . عرزلا تبني ايو « حيرلا ىرحجت م. دبعلا
 باوثو « ءىبملا باقع نم ءازجلا نوناقل مدهو . ىملإلا لدعلل راكنإ كلذ نأ
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 ,حئارشلا مده كلذ ءارو نم مو 2 فيلكتلل ًامدق هيف ىأرو 4 عيطملا

 4 هش هل هدارإ ال 6 أ مأ .نراشإلا فيلكتل ىعم ال هبال 6 ةينيدلا

 . هيلع هل ةردق الو

 .نأو « ركنملا نع ىهلاو فؤرعملاب صآلا بوجو لصاو ىري نأك ( د)
 نايبب ءاهقفلاف « مالسإلا نع عافدلا هيضتقي ام بسحب ىتش آروص ذخأي كلذ

 , ةداجلا كواس ىلع ملاظغلا لمحو « قحلا ىلإ ةرعدلاب ةداقلاو ء عدبلا ةيراحمو ؛ ناسلأ

 نيذلا دض مالسإلا نع عافدلاو هكفدن لأ ةيراحع مالكللا ءايلعو « عرشلا مازنلاو

 هسفن بصن دّقف « جاهلا اذه لع لصاو ناك دقو « هقئاقتح نونهويو «هنومج ام

 ةهدب اذ ناكو « ةتباثلا مدقلا كلذ ىف هل ناكو « مهلارقأ لاطبإو ةقدانزلا برحل

 اظح كلذ نم قوأ دقو « ريصقلا تقولا ىف ديدسلا باوجلا هرضح : ةرضاح

 ,"0ةيوزاملا لع در دف , مالسإلا نع عافدلا ىف ةتباث مدق اذهب هل ناكو « ًاريفو

 تقولا ىف درلا ىلع ةردقلا نإو « ابعاونأ لكب ةقدنزلا لعو . سوجلا للعو

 « لطاب نالطب نايبو ٠ قح نع عافدلل هسفن بصن نم هاتؤي ام مظعأ بسانملا

 : اهبوذو ةددسملا تاباوجلا ىف ديرفلا دقعلا بحاص لاق دقو

 هضغأو « ًارلطم هرعأو « اكرم هاك مالكلا بعصأ ىه تاباوجلا نإد

 .. ةحبرقلا لاعتساو « ةركفلا ةاجانم لجعي هبحاص نآل , اكلسم هقيضأو « ًابصنم

 , جاجفلا هيلع تذ+أ نأ وبف « هتيور ىف لئاقلا مرأ ام ضقن هتمدب ىف موري
 عرقي ام ىردي ال ؛ ىارملل فدهتساو « ةنسآلا هتضرتعا دق , جراخملا هل تدسو

 ,لئاقلا ناك اذإ امسالو « هلثع هعرقيف « همصخ نم هٌوجفي ام الو « هل بهأتيف هل

 هرطاوخ عمجو لفتحاو هيف ىأر نأ دعب همامزب هداقف « مالكلا عماجمب ذخأ دق

 .لوهرك ام « ريطفلا ىأرلا ارهركدقف « رمتخم ىتح بغي ىأرلا كرتو « دهتجاو

 ةينارصنلاو ةيسوجلا نيب بهذ سراف ىف ربظ دقؤ « ىنام عابتأ مث )0(
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 نأمطا اذإ ىتح « هتابثتساو « مالكلا مسن ىف لازي الف 2”ىرن للا باوجلا
 ه ءىطختالو بجأ : هل ليق مث « ةدححاو ةلمج همصخ هب كص هرفان نكسو « هدراش
 « لصافملا قبطي دادعنسا الو « ةانأ ريع نم باو بيجي هارتف "طبت الو عرسأو
 هب لجيف ؛ ديدحلاب ديدحلا : شنو « ,لدنجلاب لدنلاا ىرب اك « لتاقملا ىلإ ذفنيو

 . « هرتارم هب ضقنيو « هارع
 ىذلا لعلو . هب قتلا دقو ١ ا, ز مهع يف أ ملأ سأر لصأاو اذه - ١٠

 همايقو . ةقدنزلا دض عافذدلا نم هسفن ىلع لساو هذخأ ام ًاديز مامإلا ىعرتسا
 هتلعج ةبمس امبتي تدقعنا دقو ٠ هت ماد ىف رثكسملا نع ىبالاو فورعملاب رمآلاب
 « اهب عردي ناك ىتلا ةيقللا علخ دق هلعلو ٠ هأ ًاهذم امراتعو ىارألا هذه ردقي
 وعديو مدقتي نأ هاضاقتي ركسملا نع ىهتلاو فورعملاب مآلابجاو نأ دجو هنآل
 لون نكلو « لصاو نع كلذ ذأ هنإ لوقن الو « ةعدإلا ةتامإو ةنسلا ىلإ
 ءحدفأو المح لقثأ هسفن لع هذأ ام نأك نإو « هريكشفت عم هريكفت قالت

 1 فيلكتلا نوكي مرعلا لهأردق للعو

 دحأ نإ لمجا ةمقاو ىف هلرق لثم ىرخآألا لصاو ءارآ نع ىضاغت كلذلو

 ىأر هنآل « اهيلإ تفتلي لو هنيعي ال قساف- ةحلط قيرف وأ ىلع قيرف : نيقيرفلا
 . ًاقح هلوق رثكأ نوكي نأ الضف ملاعلا بسحو « ًاباوص لاق ام رثكأ ىف

 انباتك ىف مهف لوقا انلصف دقو « ردقلا اذبب ةلزتعملا ىف مالكلا نم قّتكنو
 انم نثو . هيلإ عجريظ لصاو دعب بهذملا راودأ ةفرعم دارأ نف « بهاذملا خيرات
 . ديز مامإلا رصع صخب ام بتكن

 :ةلئجرملا

 نمأ ىف فالتخإلا دنع تأشن اهنأ ذإ , ةساسس ةقرفلا هذه تأدتبا - 4

 ىذلا باوجلا وه ىرث اذلا باوجلاو . سرديو صحم مل ىنلا ريطفلا ىأرلا )١(
 . هتقو دعبل ىو
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 ارمصتعاو . مرمأ ىف مكحلا اوتجرأ كتلوأف , هيفلافعو ىلع ماهإلا نيب لاتقلا

 ىضر ناهثع دبع رخآ ىف أشن ىذلا فالخلا دنع تمصلاب اومصتءا 5. تمصلاب
 , ةئجرملا اومس اذإو . ةمايقلا موي ىلاعت هللا ىلإ اذه ىف مالا اوئجرأو « هنع هلا
 نتف نوكسس ٠ : لاقذإ ٠ ملي ىنلا نع ةركب ىلأ ثيدحب مهتص ىف اركسمم دقو
 . تلزت اذإف الأ . ىعاسلا نم ريخ اهف ىثاملاو . ىثاملا نم ريخ اهيف دعاقلا

 ؛ هملغب قحيلف مغ هل تناك نمو . هلب, قحليلف لبإ ل ناك نف + تعقو وأ
 لبإ هل نكت مل نم هللا لوسر اي اولاقف . هضرأب قحلبلف ضرأ هل تناك صو
 نيل مث ء رجب هد> ىلع قديف . هفيس ىلإ دمعي : لاق ؟ ضرأ الو منغالو
 . « ءاجنلا عاطتسا ْنإ

 : ةءاحصلا نم ةقرفلا هذه لصأ ىف ماقملا اذه ىف رك اسع نبا لاقو

 دعب : ةنيدملا اومدق الف . ىزاغملا ف اوناكو . اوكش نيذلا كاكسفلا مهنإ »
 اولاقف . فالتخا مهني سيل , دد-او مثلمأو سانلاب مثدبع ناكو « نامثع لتق
 ' نوفلتذ متنأو ميلع انمدقو ٠ فالتخا مدبب سيل . دحاو مسمأو م انكرت

 : لوقي مضعبو . هبامصأو لدحلاب ىلوأ ناكو ١ ًالظ نايثع لتق : لوقي مكضعبف

 أربتت ال نحنف , قدصم اندنع مهلكو . ةقث مباك . هءاحصأو قحلاب ىلوأ ىلع ناك

 هللا نوكي ىتح هللا ىلإ امهرمأ ”ىجرنو امهيلع دهشن الو « امهنعلن الو « امهنم
 . « امني كح ىذلا ره

 غلابت تلا ةعيشلا تدجو نأ دعب جاهلا اذه ىلع ةقرفلا كلت ترمتساو
 مامإلا كلذ نورفكي جراو#لا ءاجو . ههجو هللا مرك ىلع مامإلا بصعتلا ىف
 نوبراح< نيقيرفلا ءارو نم نويومالاو . نينمؤملا ريهامج نورفكيو . ليلجلا
 . ىلاعت هللا ىلإ مالا اوضووو : أضيأ كلا اوُئجرأف نواتقيو

 . ةئجرملا مسا تلمح ةتبان ىومآلا رصعلا ىف كلذ دعب تتبن دقلو -
 نأش ىف مالكلا ىلإ مالا تراتجا لب . نيطاتحملا نيظفحتملا كتلوأك نكت ملو
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 نيذلا كتلوأك ءاجرإلا جابنم ةلأسملا هذه ىف تجب دقو « ةريبكللا بكت
 ىلاعت هللا ىلإ ةرييكلا بكترم ىف محلا ارئجرأف . ةسايسلا ىلا وئجرأ
 « بكترا ايو بستك !امف بقاع نإو , هدنع نم ةمحر بف افع نإف « ةمايقلا موي
 . لدعلا محلا ره لاو

 بك :رم نأش ىف ظفحتملا قاطنلا كلذ نم ح رخ نم ءالؤه دعب نم ءاج دقل و
 ؛ داقتساو قيدصتو رارتإ ناعإإلا نإ : لاف - لب ٠ محلا *ىجري لف : ةريبكلا

 ؛ لوقي ىلاعت هللاو « لمعلا نع لصفنم ناميإلاف  ةيصعم نامإلا عم رضيالو
 مهضعل ىلاغ لب ,ءاشب نمل كلذ نودام رفغيو « هب كرشب نأ رفغي ال هللا نإ »

 دبعو , هناسلب رفكلا نلعأ نإو « باقلاب داقتعا ناميإلا نأ معرف ٠» فرطتو
 تامو « ثيلتتلا نلعأو « مالسإلا راد ىف ةينارصنلاو ةيدووبلا مزلو « ناثوآلا
 « لجو رع هللا لو وهو « لجو رع هللا دنع نامبإلا لماك وهف « كلذ ىلع

 , 20, ةنجلا لهأ نمو

 « ريزنخلا لكأ مرح دق هللا نأ لعأ ١» : لاق ول هنأ معز مهضعب نإ لب
 : لاق ولو, امؤم ناك اهريغ مأ ةاشلأ هذه ره همرح ىذلا ريزنخلا له ىردأ الو
 , دنحلاب ابلعل و : ةبعكلا نبأ ىردأ ال أ ريغ ةبعكلا ىلإ محلا ضرف دق هنأ لعأ

 كاش هنأ ال  نامبإلا ءارو رومأ تاداقتعالا هذه لاثمأ نأ هدوصقمو « ًآنمؤم ناك
 ةهج ىأ ىلإ ةبعكلا نأ ىف كشي نأ هلقع نيجتسي ال القاع نإف ؛ رومآلا هذه ىف
 ٠ , 29غ رهاظ ةاشلاو ريزتخلا نيب قرفلا نإو , ىه

 ء دسفم لك- مالسإلا لاعأو نامبإلا قئاقحم نيبتسملا بهذملا كلذ ىف دجوو

 هوذختاو نودسفملا رثك دقل ىتح « هل اهذم هنلعأف ٠ هتاوهشو هءارهأ ىضري ام

 ماقملا اذه ىف قابفصالا جرفلا وبأ هيكح امو  مدسافمل ارربمو , مهم آل ةعبرذ

 )١( مرح نبال لحنلاو للملا ىف لصفلا .
 ىاتسربشلا لحنلاو للملا (؟) .
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 امهيقلف امهاقلي نم لوأ محلا الج « ايصتخا ادجرمو ًايعيش نأ نم ىوري اه

 ىالعأ نإ الأ : لاقف « ىئجرملا مأ . ىعيشلا ؟ ريخ امهأ : هل الاقف « نييحابإلا دحأ

 ٠ « جرم ليفسأ و ىعيش
 ةلاحتم ةفئاط ىلإ ةظفحتم ةفئاط ىم ىسإلا لوحت فيك انيأر دقلو -

 ,لك نع وفعي هللا نأ اههذم ساسأو « ةقبرلل ةعلاغ « ةيمالسإلا دويقلا نم
 رفكلا عم عفنت ال اك « ةيصعم ناعإلا مم رضي الف « رفكلا ادعام , ..وئذلا

 اهراقي نم اهب ريعي مسبصأ حس , ةريثك“ آمان ةقرفلا هذه تلمح دقلو ٠ ةعاط

 : ىأرلا ف

 منم ةءاربلا ناعأ م . ءارالا مذ_4 .ريطستنملا ضعب ديز مامألا ىأر دقلو

 هقاسفلا اوعمطأ نيذلا ةتجرملا نم أربأ » : هنع هللا ىضر لاق اذلو « مهلا وقأ نمو

 . «ىلاعت هللا وفع ىف

 رصع ىف مسالا كلذ اولمح نيدلا مث هلا رفع ىف قاسفلا اوعمطأ نيذلا ءالؤهو

 هباصأو ةفينح ىلأ لاثمأ ةءاربلا هذه ىف جردني نكي لف « هنع هللا ىضر ديز مامإلا

 مههابشأو ءالؤه نآل « ءاجرإلاب باتكلا ضعب مهعبتا نإو « مهنع هللا ىضر

 . ىصاعملل ميضغبأ و « تاعاطلا ىلإ مببرقأو « هقأ نم سانلا فوخأ اوناك

 ىري ال نم لك ىلع ةئجرملا مسا نوقلطي اوناك ةلزتعملا نكلو ل
 هباصأو ةفينح ىلأ ىلع اوقلطأ اذ , : رانلا ىف ًادلخم سيل ةريبكلا بحاص نأ
 .بذعي لب , رانلا ىف ادلع سبل بناذلا بكت م نإ نولوشي مهنأل , ةئجرملا مسأ
 : اسر هشلا ماقملا اذه ىف لاة قلو , هوفعب هللا هدمغتي دقو , بتذأ ام رادقمب

 ريثك هدعو « ةنسلا ةتجم هءاصأو ةفينح ىنآل لاقب ناك دقل ىرمعلو»

 : لوقي ناك امل هنأ هيف ببسلا لعلو « ةئجرملا ةلمج نم تالاقملا باحصأ نم

 لمعلا رخؤي هنأ اونظ - صقني الو ديزي ال زهو « بلقلاب قيدصتلا وه نامإلا
 هجو هلو « لمعلا كرتب ىتفي فيك لمعلا ىف هجرحت عم لجرلاو « نامإلا نع
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 , لوألا ردصلا ىف !ورهظ نيذلا ةلزتعملاو ةيردقلا فلاخي ناك هنأ وهو « رخآ
 ملب "الف ,جراوخلا كلذكو ايثج رع ردقلا ىف مبقلاخ نم لكن وبقلبا وناك ةلزيعملاو

 , 20  جراوخلاو ةلزتعملا قيرف نم همزل امنإ بقللا نأ

 نب ديعس مهنم مثريغو نيعإاتلا نم نوريثك اذه ىلع ةئجرملا نم دع دقلو
 نسحلاو  ناملس نب لئاقمو « ةفينح ىنأ خيش ناملس ىلأ نب دامح مهنمو « ريبج
 « ثيدحلا ىف ةأ مهنمو « نيدلا ىف ةمنأ ءالؤه لكو , بلاط لأ نب ىلع نب دم نبا
 . رانلا ىف مديلختب ارك لو , رئابكلا بامسأ أورفكي مل مهنأل كلذو

 ةئجرملا مسقت نم قاتسربشلا هبلإ راشأ ام كلذ ىف ليقام نسحأ نمو
 دام ريغ ةريبكلا بكرم نأ اوررق نيذلا كئل وأو ء ةنسلا ةئجرم : نيمسق ىلإ
 ىلاعت هلا هدمغتف هعست دق ىلاعت هللا ةمحرو , بنذأ ام ردقنب بقاعي هنأو «رانلا ىف
 هنأب نوكحي مهنكلو « هللا ىلإ ةريبكلا بكرم رمأ نوئجري ءالؤهف « هتمحر
 اهنكل و , نامإلا عم بيرالب ةيصعملا ر”عتف « بكسترأ ام ردق ىلع باقعلل قحتسم
 ناممإلا عم رضي ال اولاق نيذلا مو ؛ ةعدبلا ةئجرم قاثلا مسقلاو ٠ رثكت ال
 . ماد وعلا عضوم لمعلا نأ اوررقو :ةيصعم

 اذه دصق امن] , ةئج ملا نم أربت ام دنع هنع هللا ىضر آديز مامإلا نأ كش الو
 ةئجرملا نم ديز مامإلا رصع ىف دعي ناك ام هنإف « قنلا قيرفلا امأ « عدتبملا قيرفلا
 . هللا وفع ىف قاسفلا اوعمطأ ام مثو « ىنعملا اذه ىلع

 .لرح فالتخا نم هلع هللا ىضر ديز مامإلا رصع ىف ناك ام اذه ا

 اورينيل ةيمالسإلا تاعاملا ىف مالسإلا ءادعأ اهثبي ناك راكفأ ىهو « داقتعالا
 .فعضيو ؛ ةنيدلا قئاقحلا ف كشلا ثدحت رمتسملا فالخلا ءاروو ٠ فالخلا
 ىد,ي عسبتم مامإ نم دب ال ناكف , نوغتبي ام ىصقأ وه كلذو . بولقلا ىف ناكيإلا
 ديز مامإلا وه كلذ ناك دقلو ء هلوق دنع سانلا فقيو « ببرلا ليزيو « قحلا ىلإ

 . روكذملا باتكلا ()
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 هباتك ىف ىناهفصألا ركذ اك هريدقت ىلع هاهزلاو كاسنلاو مالكلا لهأ عمجأ ىذلا
 نأ دعب تيبلا لآ ةمئأ اهمزتلا يأ ةزعلا نم جرش دق مامإلاو« نيبال لئاقم +
 ٠ سو هدج ىلع هلا لصو ؛ هيأ بأ نعو هنع هللا ىطر نيسحلا مامإلا لتقمي اومدص
 همالك نوكسل « ةيرطضملا ءارآلا نم مضخملا كلذ. طسو ىف هئارآب لدي مدقت كلذل

 نم ةعوم هلتناك م دئاقعلا لود ءارآلا نم ةعرمت هل تناكف هب ىدتمب ارو

 . ابليبس ىف دهشتساو « اهذيفنت لع لمعو « ةسايسلا لوح ءارألا



 ب 4هإب دس

 ديز مامإلا رصع ىق هقفلا م

 داهتجالا نودع هنع تحتف ىذلا رصعلا وه ديز مامإلا رصع ناك - ١مم

 ثداوملا ماكحأ نوطبنتسي ىالسإلا هقفلا ف نرصصختم هيف دجوو . ىهقفلا
 : هقفلا نيزاوم طبص هيف أدتبا ىذلا رصعلا وهو . عقوتن ىتلاو . عقت ىلا

 نود دق هقفلا نكي مل اذإ هنإو « ميحصلا ريغ نم حيحصلا داهتجالا سيياقمو
 قاتلا نرقلا نم ىناثا فصنلا ىف دعب نم ناك ىذلاك . رصعلا كلذ ىف تاعوسوم ىف
 اوهجتا تيبلا لآ ةمئأه . ىدم عسوأ ىلع ايتفلاو داهتجالا ناك دق - ىرجملا
 ةءاحصلا نع ابنووري ةيوبللا راثآلا تاساردو . ةنيدملاب ةيهقفلا تاساردلا ىلإ

 ىوري ناك ديز مامإلا وبأ نيدباعلا نيز ىلعف ٠ مريغ مهنع ىوربو « نيعباتلاو

 لاق ىذلا ىرهزلا بابش نبا هنع ىوريو ٠ كل انلقن 5 . نيعباتلا نم نيريثك نع

 ىلع ىور دمقلو . «ءالولا هردكت ال ىذلا لعلا رحب هنإ» : كلام مامإلا هيف

 ةباحصلا نم مثريغو .ةملس مأو . ةيفصو ٠ رباجو , سابع نبا نع نيدباعلا نيز
 , نيعمجأ مهنع هللا ىضر ديزو « رقابلا هدالوأ هنع ىورو : 2”ههكردأ نيذلا

 ركذ دقلو ءائيور 5« ىرهزلا بابش نبا تيبلا لآ ريغ نممنع ىور نم ربشأو
 هقفأ تيأر ام» : ىرهزلا بابش نبا لاقؤ « ةياورلا ليلق ناك هنأ ثيدحلا ءاملع

 رثكي ناك هقالخالو هل هتبحم تابش نبا ناكو « امهنع هللا ىضر نيسحلا نب ىلع نم
 . ©29ءنيسحلا نب ىلع عم ىتسلاجم رثك أ تناك ه : لاق دقل ىتح , هتسلاجب نم

 « نيعباثلاو ةباحصلا نع ىورب هلثم هنع هللا ىطر رفابلا دم هنبا ناك دقلو

 دحأو ريغ نع ىور دق » : هخيرات ىف ريثك نبا هيف لاق دقو , نوثدحملا هنع ىوريو

 هنبا هنع ىور نم « مهريغو نيعباتلا راك نم ةعامج هنع ىورو . « ةباحصلا نم

 . 9(١ ص ؟ ج ءايلوآلا ةلح (1)

 . م.و ىص وه ج روك ذملا باتكلا («)



 د اقوي دل

 ىعيبسلا قحسإ وبأو . شيمعالاو . ةيتع رب حلاو . قداصلا رفعج

 نب ورمعو . ءاطعو . جحيرج نباو ؛ هنم نسأ وهو ٠ جرعالاو . ىعازوألاو

 . 20, ىرهزلاو رانيد

 مزلو . هابأ مزا دقو « انرشأ اي رعلا دوم هتبي ناكف ديز تيب ىف كلذ ناك
 ماكحأ نيب ىذلا ىحولا لزنم ىهه اهيف شيعي ىتلا ةنيدملا تناكو . هيبأ دعب نم هاخأ
 ليخأو . قوطلا نع بش ىتح . هابص نم ًارطش اهبف شاع دقو . ىالسإلا عرشلا
 . ًاصحاف ًاسراد ةمالسإلا ملافألا ق فواي

 : هرصع ىف ةليدملا

 ؛ مالسلا هيلع لوسرلا دبع ىف ةيمالسإلا ةلودلا ةبصف ةنيدملا تناك - 6
 ماكحالا جارختسا ىف ةباحصلا لوقع تقتفت اهفو ٠ هدعب نم ةفالخلا نطومو
 دعب ةيمالسإلا تاعمتجلا ىف دج امل ماكحألا طانتساو . ةنسلاو اتكلا نم

 . مالسإلا ةعقر اب تعستاو ترثك ىتلا حوتفلا

 . طابنتسالا ىف ةباحصلا رابكب عفتي نأ دارأ هنع هللا ىضر رمع مامإلا نآلو
 نم ءابقفلا رثكأ هنع هللا ىضر قيأ - ةديشرلا ةسايسلاب قلعنت ىرخأ بابسألو

 . هأاروش سلج مهنه نوكو ١ مهتفتسيو ممريشتس هراوج ةباحصلا

 هنع هللا ىضر ناهثع ىلإ ةفالخلا تل آو هنع هللا ىضر قورافلا دوشتسا املو

 ض_آلا ىلإ اوجرخم نأ - مزجتحا دف هنع هللا ىضر رهع ناك نيذلا ةناحصلل حمس
 .ههجو هللا مرك ىلع دهع ىف سمالا ناك كلذكو . ًانافرعو اون اوناكف . ةحوتفملا
 اوناك نيذلا ةباحصلاو هباصأ راكو . ةفوكلا ىلإ ةنيدملا نم.ج رخ هسفب وهو

 مرك ىلع نع رثأ امو ىواتف نم مهيلع هوقلأ ام اهتسردد ىملعلا لصآلا  ةنركلاب
 . ةنوبب ثيداحأ نم هقيرط نع ىور امو ٠ ًاضيأ ةيضنأو ىواه سم هبجو هللا

 ) )1١ص هب ج ءادعلا ىلأ ميراث ١٠١١ :



 لا مد

 « ةنيدملا ىلإ موعباتو مه ةباحصأا , ٠ ب سم داع ىرمألا محلا ءاج ايلف
 لديام مهنم برقلاب مهدوجو ٠ وكي الكلو . ناطلسلا ىوذ نع اودعتبيل
 نب ورمعك هوعياش نيذلا الإ ةيروعم لوح قبي ملو ٠ نولعفي ام لكب محاضر ىلع
 . هلل فل نمو صاعلا

 رثكو ننفلا تدتسشاو ء«ناورم لآ كح أ ؛ ديزب ةقالح تءاج امل مث
 ًابلع نيمرحلا راو< زاجحلا ىف نودي سداتلا نم ءابلعلا رثك أ ناك جورخلا
 نيمرك الا هبنضو لوسرلا ر اث" ثيح . ىوبنلا م رجلا راوح ًاصوصخو .ىوأمو

 طابنتساو . سانلل نيدلا رومأ نايو . ةينيدلا تاسا ددلا ىلع اوفكعو « هنأ

 باش وهو م ءىص رهو « كبز مامإلا رصع ف ةلبدملا تغلبو ١ مم

 هتفالخ ةدم ىف مهنيد ف سانلا هقفي نأ دارأ امل زيزعلادبع نب رمع نإ ىح ؛ةوردلا
 ىضر لاق دقلو « اهئاءلع ىلإ عجري ةنبدملا الإ دج مل ىرححلا قاتلا نرقلا لوأ ىف
 « نامإلا لكس اهب لمع نأ انو عئارشو ًاديدح مدلسإلا نإه * هنع هيا

 نإو « اهلع كلحأو اهوكسلعأ شعأ نإو . نامإلا لكي ب لمس ل نمو
 , 212, صير ماد لع (نأ اف تمأ

 كلذ عستا ةنيدملا لهأ لعب عافتنالاو مالسإلا نيس ةمآلا ملعت ليبس ىفو
 : ةرجطا راد نم ”ىدتيب امضالك نيش ر ط لداعلا مالا

 « مودشريو سانلا اودلعيل راصمألا ىف ةسدملا ءاملع قيرغت سأ هنأ - اهلوأ

 دالبلا ىف مدشرأ نيدلا ءالؤم ةلمج سو . هعئارشو مالسإلا دودح مه اوديو

 لعلو « مهم داشرإلا معو . هقفلا رشتااو ٠ ©9نيعياتلا نم ةدع نيدشرم ةاده

 )١( ص ريزعلا دنع نب ربع ةريس < .

 ص ىرجحلل هقفل'ا خيرات (؟) ١١١ ىناثلا عدرلا .



 د ؤةهاسس

 ةيقب رفأ لامشو رصم ىف رشناا نم مهنم ةييدملا نه اوثعبنا نيذلا نيعئالا ءالؤه
 . نيعداتلاو ةباحصلا راثآ نع دعبلا ناك ثيح

 ابضاق ىلإ بتك دقف . ةنيدملاب ةروهشملا ةنسلا نيود مأ هنأ  امهناث

 ةياورب كلام مامإلا أطوم ىف ءاج دقو . كلذ نودي نأ مرح نب ركب ىلأ هلبف ىم

 ركب ىلأ ىلإ بثك زي زعلا ديع نب رمع نأ ديعس نب ىحب نع كلام نع نسحلا نب دمع
 « اهوحن وأ ةنس وأ قلي هللا لوسر ثيدح نم ناك ام رظنا نأ : مزح نب دمع
 . ءايلعلا باهذو لعلا سورد تفخ ىلإف . هبتك اف

 زيزعلا دبع نب رمع بتنك ٠ : كلام مامإلا بفانم ىف كرادملا باتك ىف ءاجو

 هل بتكدتو ىفوتف « هيلإ اب بتكيو ٠ نسلا هل عمج نأ مزح نب ركب ىلأ ىلإ
 , 230« هيلإ اهب ثعبي نأ لبق - أبتك مزح نيا

 « هقفلاو نأسلا مهيلعي راصمالا ىلإ بتكي زيزعلا دبع نب رمع ناك ةلخلا ىفو

 .مدنع امب نولمعيو , ىضم امع مهلأسي ةنيدملا لهأ ىلإ بتكيو

 ىرجم لا لوآلا نرقلا رخآ ىف ةئيدملا نأ ماقملا اذه ىف انمالك ىنعمو - ؟م+
 ءابلع نم ابف نم ةرثكب ًأظح ةيمالسإلا نئادملا رفوأ تناك قاثلا نرقلا لوأو

 نيدشارلا ةيضقأو « هباحصلل ىواتفو « لِي ىنلل نأس نم اهفف ام ةرثكو , نيعباتلا
 . ءافلحلا نم

 : نيدلاو هقفلا رشن ىف مقلا نبا لاق دقلو

 نب ديز بامصأو ؛ دوعسم نبأ بامصأ نع ةمآلا ىفارشننا هقفلاو نيدلاو»
 ةماع سانلا لعف , سابع نب هللا دبع باصأو ؛ رمع نب هللا دبع باحصأو , تباث

 نب هللا دبعو تباث نب ديز باحصأ نع مهملعف ةنيدملا لهأ امأف ؛ ةعبرآلا ءالؤه ىلإ
 قارعلا لهأ امأو . سابع نب هللا دبع باحصأ نع مهللعف كه لهأ امأو , رمع

 )١( لزآلا دلل مم ص بتكلا رادب طوطخم كرادملا .
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 617 دوعسم نب هللا دبع بامسأ نع مهملعف

 رمع نبا نرإ ليق دقو ٠» : لاق هنأ ريرج نبا نع مقلا نبا لقنيو
 نوتفي !وناك امنإ عقلي هللا لوسر باحصأ نم ةنيدملاب هدعب اوشاع نم ةعامجو

 نع ًايش هيف اوظفح اونوكي مل نم هنع اوذخأ امو ٠ تباث نب ديز بهذع
 1 ٠. لِي هللا لوسد

 نأ نم ريرج نبا لقن هيلع لمثشا ىذلا رصقلا ىلع نينظحالم ىدبن انهو
 علا نأ نم مقلا نبا ه هركذ ىنلا رصقلاو « تباث نب ديز ىلإ دوعي رمح نبا لع

 نبأآو سابع نباو تباث نب ديز م , ةياحصلا ءابقف نم ةعبرأ باحصأ ىف رصحنا

 ١ . دوعسم نبأو ربع

 هتاح رثك أ ىف تيب لوسرلا كردأ هنع هللا ىضر رع نبا نأ -ىلوآلا
 ردب ةوزغ دنع ا ةعبارلا ف ناك هنأ خيراتلا ف روكذملا نإف « ةنيدملا ىف

 رثك اف , ةرشع ةسماخلا غلب ذإ دحأ ىف هزاجأو « ابنع لوسرلا هدر اذلو ؛ىربكلا

 نب ديز نه لوسرلاب الاصتا لقأ ناك امو « ًازيم ايف ناك ةنيدملاب لوسرلا ةدم
 لعأ ناك هنأ دب الو « ريزغلا ريثثكلا معلا هيبأ نع ذخأ دق هنإف كاذ قوفو « تباث
 هلك هبلع نإ لاقي نأ اذه دعب لوقعملا نم ناك اف « هتيضقأ و هببأ ىواتفي سانلا

 . امهنع هللا ىضر ديز لع نم قتسم هلج وأ

 آرصق نوكي نأ نكمب ال ةعبرأ باحصأ ىلع رصقلا نأ  ةيناثلا ةظحالملا
 نب رمعل كانو ءالوه ريغ نيريثك ءابقف هللا لوسر باعصأ نم نإف . ًايقيقح
 , ًاصن فلاخم ال ىذلا ىحلصملا هقفلا نيع ستف ىذلا هنع هللا ىضر باطخلا
 ءاضقب ذخأيلف ءاضقلا ىف ةقيثولاب ذخأب نأ هرس نه» : لوقي ىعشلا ناك دقلو
 رمع عنص اذام اورظناف ءىث ىف سانلا فلتخا اذإ ٠ : دهاجم لاقو ,' ءرمع

 )١( ج نيعقوملا مالعأ ١ ص ٠١ .

 « دير مامإلا ) ١١
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 رمع نم لعأ ملل [ع هللا لوسر دعب ًاد>أ لعأ ام . : بيسملا ىبالاقو . ؛هب اوت

 , تاطخلا نبا

 ابع هللا ىضر ةشئاعلو . ةيضقأو ىوانف هع هللا ىض_ نافع نب نايثعل نإ مث

 . نينوكتُش ىف ىوان اهو . ءاسنا ماكحت قلع ام اك أ تورد . يرغرع

 . رييزلا نب ةورع اهتحأ نياو . ركب فأ ن . دمج نب مساقلا اهحخأ سا اببع نذخأ دقو

 لاجرلا نم اهلاوم ضعب اهنع ذدخأ اك

 هقف هعم اوورو . ءالؤم هقف اوورةعبرالا ةدصاكنلوأ باحصأ نإقملا ىفو

 باعصأ و, ةيبأةقق ىورب ناكر مع نب هللأدبعف . مث ريع نع ومهع ةباحصلا نم نيريتك

 . ههجو هللا مركب لاط ىفأ نب ىلع هّقف ضعب هعم اورو. , ههنا أوور دوعسم ن 7

 ورت مل هتيضقأو هيوانفو لع هقف نأ ركد نأ انه انيلع بح هنإو ث ومب

 نينس سمخ وحن غلبت تناك ىلا هتفالخ ةدم عم قفتي ىذلا ردقلاب ةنسلا بتكىف

 معلا ىلع كلذ قرف فكع دقو ٠ عئاقولا اه تعونتو . ثادحألا ايف ترثك

 اهلك هتامح تناكف . ناهثعو رمعو ركب ىلأ نيدسشارلا ءافلخلا ةدم لوط هقفلاو

 قفار دقه « قب هللا لوسرب الاصتا سانلا رثكأ ناكو . نيدلا لعو هقئلل

 تاولص لوسرلا ىلاعت هللا ضبق نأ ىلإ ىص وهو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا
 تاياورلا نم ةنسلا بتكىف هل ركدي نأ بحب ناكف . هيلع همالسو ىلاعت هللا
 . ايف روكذم وه ام فاعضأ  ةيضفالاو ىواتفلا صو « لؤسرلا نع

 ىلع نع رثأ امم نيتك ءافتتخا ىف رثأ هل ىومالا مكملا نوكي نأ دبال هنإو

 ءايلعلا اوكرتي نأ و « ربانملا لع هوتعلي نأ لوقعملا نم سيل هنآلل ؛ هنع هللا ىضر

 اهنم لصتي ناك ام ًاصرص+خو . سانلل هلاوقأو هيواتف نولقنيو . هيلعب نوثدحتي

 ظ . مالسإلا ىف ي-4لا ساسأب

 ناك  ههجو هللا م هنع هللا ىض_ ىلع هيف شاع ىذلا قارعلاو
 طسو ىف ىرست ىلع ءارآ اوكرتب نأ نكمي ال . دادش ظالغ موق هكح



 دل 1 اس

 اوناك تح هلوح كوكسشلاو بيرلا نوقلخي اوناك نيذلا مو « ةيمالسإلا ريهاجلا
 ناك هنع هنا ىضر وهو . هصيقنتل ةعيرذ بارت ىلأب هل ىنلا ةينكت نم نوذختي
 ةبحك ةبع ماقم ىف هل امللق رقي ىنلا نآل , ةينكلا هذي رارتعالا لك تعي
 . هدلول دلاولا

 اهراثدنال اليبس هنع هنأ ىضر ىلع راثآ رثك أ ءافتخا ناك له كلو

 ديشتسا دق هنع هللا ىضر الع نإ ! دحأ اهب لعب ال ثيح ىلإ خيراتلا ةجل ىف اهباهذو

 ىدتقي نمت اوناكو . مالسإلا زع ىف ةملأ اوناك ًاراهطأ ةيرد هئارو نم كرت دو

 . ةفنجلا كب دمع ركفلا داور كرتو . نسحلاو نسحلا ةمطاف نم هيدلو كرت . مهب
 دعب مالكب عقتنا ام هنإ سابع ىبا لاق دقاو . معلا كلد هنع هنا ىضر مهعدوأف
 . هبجو هللا مرك بلاط ىلأ نب ىلع مالكب عفتنا ام هيي لوس: مالك

 مامإ رهو . ىركسمنلا مهيأ ثارت ىلع ةظفاحماب راربألا ءانبالا كئلوأ ماق دقل

 مهعم لقانا دقف . ةنيدملاب مهتماقإ تناك ادإو . عايضلا نم هرظفخل . ىدهلا

 لع هيف ىولعلا تيبلا ناكسف . ةياورلاب مهفلتخ ىلإ هلقني مفلس ناكو « ةنيدملا ىلإ

 هنع اوورو. الماك لوسرلا نع هاورام هنع اوور . هئع هللا ىضر ىلع نع ةياورلا

 :٠ ميركلا ىوبنلا تيبلا كلذ "رك ىف كلذ ناكو . ةلماك هيواتفو ههّنف

 لوقنو . ريثكشلاو ديزتلل لاجم رانتسالا ىف نوكي دق هنإ : لئاق لوقي دقو

 نع ميركلا تييلل وعيشت نيذلا نم نوكي دق ديزتلا نإ لامتحالا اذه نع ةباجإلا ىف
 نيذلا هسسفن ىولعلا تبيلا لاجر ىفكلذ نوكي نأ نكمي ال نكلو « نيدةوقوةنبي ريغ
 ىدنقي نم الإ ةمثآلا ءالؤه ىف سيلف . لالا لبع قداصلا رفعج مامإلاب نزوتني

 بوشم ريغ أبقت ىالسإلا ثارتلا ىلع ةظفاحماو ةداهزلاو قتلاو نيدلا لع ىف هب

 ' . ةيئاش ىأب

 مامإلا دالوأ اهلمح تيبلا لآ دنع ةعومج ةم نوكت نأ ًابيرغ نكي مل كلذل

 ًاميمج مهتماقإ تناكدقو . مدت نم مهدالوأ اهولدح مث . ههجو هللا مرك ىلع
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 « انايحأ هنوئلعيو . ًانايحأ هب نوفختسب اوناكو « مامإلا لع اهيلإ اواقنف ةنيدملاب
 . ةيرثملا هتكرت نم مهيلإ ل آ ىلع لع تيبلا لآ لع ناك دقف نكي امهمو

 بامحأ ىلع رعلا مقلا نبا رصق ةبسانمل اهان ركذ ةضراع ةلك هذه - )م
 هللا ىضر ىلع لع ركذ نم دب ال ناكف . مييلع ىلاعت هلا ناوضر ةباحصلا نم ةعبرأ

 مالكلا دنع هماقم ىف كلذ ىف لوقلا لصفن دقو « هلقن ةقيرط ىلإ ةراشإلاو ,هنع

 رصعلا ىف علا راد تناك ةنيدملا نأ ركذن نأ ماقملا اذه ىف انمهي ىذلا نإو
 « مالسلا متأو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبللا ةرجحلا راد تناك م« ىرمألا
 رع هقف اآصوصحو 5 ةباحصلا هقف اهف اوور دقو ٠ نيعباتلا رثكأ ابف ناك دقف

 ىلع مهنمو . ةصاخلا ىروشلا لاجر عم نايحالا رثك أ وهسزادتي ناك ىذلا
 اورهتشا نيذلا ةباحصلا ةيلع نم مهريغو« نامثعو ءسابع نباو  دوعسم نباو ديزو

 . جيرختلاو هقفلاب



 دل 1586 دع

 ةعسسسلا ءاهقفلا

 « ةياحصلا لع اولمح ةعبس ءاهقف نيعبانلا ءالؤه نيب نم رهتشا دق مو
 , ديز نب ةجراخو . دم نب ىساقلاو ١ رييزلا نب ةورعو . بيسملا نب ديعس : مثو

 نب هللا دبعو . راسي نب ناملسو ٠ ماشه نب ثراح نب نمح لا دبع نب ركب ونأو

 . نيتيبلا ىيذه ىف لئاقلا مبمظن دقو . دوعسم نب ةبتع نب هللا ديبع

 ةجراخ للعلا نع تسيل مهتباور رحبأ ةعبس لعلاف ع لبق اذإ
 ةجراخ , نايلس ؛ ركب وبأ ؛ ديعسس مساق « ةورع . هلل ديرع ؛ مث لقف

 مهملع قلت ىذلا هنع هللا ىضر كلام مامإلاو . مهر يع ةعبسلا ءالؤه عم ناكو
 مهن« دعو . ةبتع نب هللا ديبع الو . ماشه نب ثداح نب ركب ابأ مهتيب نم دعب ال

 . ةملس ابأو . رمح ىب هللا دبع ىلوم أسسان

 , هتلمح ريشأ مهنكملو ٠ ءالؤه ىف رصحنا ةنيدملا هقف نإ لاقي نأ حصب الو
 مثريغو . ءالؤه ةراحصلا لع قلت دقو . نيريثك اوناك ةءاحصلا هقفل نولفانلاو

 , ديعس نب ىحيو ؛ ىأرلا ةعيبرو ٠ ناركذ نب هللادبع هاندلا وبأ مهمو
 . امهنع هللا ىضر ديز ىلأ نيدباعلا نيز لعل ًاذيملت ناك ىذلا ىرهرلا بابش نباو

 مهضعبو / " ريْغص هآر مهضعب , ءالؤه لكدنع هللا ىضر دير مامإلا ئأر دقتو

 لعي كن + ناك دقو . ءالؤه نم دحاو لك ةافو بسح ىلع ًاباش هآر
 ةيمالسإل» ىرفلا سرديل قارعلا ىلإ لقنني ىذلا ىلع ًابيرغ سيل هناف . نووري ام
 دحاو لكس ةملكب ةراشإلا نم دبال ناك كلذلو . هنم ًايرف ًادع ذخأب نأ
 : ءالؤه نم

 : بيبسملا نب ديعس

 ٠ ةنيدملاب نيعباتلا ءابقف رربأ وه لب . ةعبسلا ءابقفلا لوأ وه - 4
 ْنِب رمع نينمؤملا ريمأ ةفالخ ىف هنع ها ىصر دلو دفاو ؛ موزخم نب نم ىليرف وهو



 سس ا" "ا

 ,للعو « هلع هلا ىضر نايك رصع كلد رطح دقو . ه وم ةنس تامو» باطخلا

 هنأ ربظيو . هنبا ديلولاو كلملا دبعو ناورمو ديزيو ةيواعمو ٠ هبجو هللا مرك

 ؛ ةنثذ ريتي ال سردلا ىلع فكع دق ناك نإو . ةيمأ ىنبل نيلاوملا نم نكي مل

 كلدن فلاحو . هب ًاداير قلأ هنأ ةيواعم لع ذخأب ناكو . ًادحأ كرعالو

 ناك هنأ هلع رهتشا دقلو ٠ « رجحلا رهاعلاو شارفلل دلولا , : عقب ىنلا ثيدح

 ناك هنأ سانلا ضعب بسح ىتح . مبيلع ضي رحتلا مدع عم نيبرهآلا لاعفأ ركشتسي
 معزي :٠ كلذ ىف هل ليقف . ةبعكلا ىف مهلع هللا وعدي نأ رذن هنآل جحلا نع عنتم

 هللا وعدت نأ ةبعكلا تيأر اذإ كيلع هنن تلعج كنأ محلا نم كعنمب ام نأ كموق
 لجو زع هلل لصأ امو ؛ كلذ تلعفام : هنع هللا ىضر لاقف . ناورم ىبب لع

 نوكس: نأ دب الف . ةيمأ ىب ىلإ هرظن كلذ ناك اذإو . مهلع هللا توعدالإ

 . ربظت ل نإو . تيبلا ل أب ةبيط هتقالع

 . دهاجم ىع اي نآرقلا ريسفتب نب رف , أمات ًافارصنا هقفلا ىلإ ىرصنا دقلو

 ءاج دفو .٠ هريسفتو هبقف لقان و هذيملت و سابع نب هللا دبع ىلوم ةمركع ىنع اكو
 نع بيسملا نب ديعس لأسف انك : ديزي ىلأ نب ديزي نع ١ : ىربطلا ريسف# ىف
 . نآرقلا نم هيأ ريسفت نع هانلأس اذإف . سانلا ٍلعأ ناكو . مارحلاو لالحلا

 , هنم ءىث هيلع قع ال هنأ رعزب نم لسو . ن"رقلا نم ةي" نع ىنلأست ال : لاق
 . , ةمركع ىعب

 ناك ام صخأو . مهلع قلتو مهنع ذخأو « ةباحصلا نم ةفئاطب قتلا دقو

 نم ارطشأ ذخأو . نامثعو رمعو ركب ىلأ ءاضقو . ,قإي هللا لور ءاضق هبلطإ

 ةنبآ ديعس جوزي دإ ٠ هرهض ةريره ىلأ نع هتباور لجو . تباث نب ديز ملع
 هف لاق دقو ٠ رع هقف ةبوار دع ىَتح , هبامصأ نع ردع هقف قلتو ٠ ةريره ىنأ

 كلام بب كارعل تلق : ةعيدر نب رفعج لاق ,هملع لماحو . رمع ةيوار» : مققلا نبا
 . علي هللا لوسر اياضقب مهملعأو . ًابقف مههقفأ امأ لاق ؟ ةنبدملا لهأ هقفأ نم



0 

  سانلا هيلع ىضم امب مهماعأو . نايثع اياضقو . ردع اياضقو . ركب ىبأ اياضفو
 ردجفت نأ ءاشت الو . ريبزلا نب ةورعف ًاثيدح مهرزغأ امأو . بيسملا نب ديعسف
 . هترجخ الإ |ر ( دوعسم نب ةبتع نب هللا ددبع نب هللا ديبع ىنعي ) هللا دبع نم

 تنك : ىرهزلا لاقو . مهملع عمج هنآل . تاهش نبا ىدنع مههبةفأ و كارع لاق

 , رييزلا نب ةورعو . سانلا هقفأ ناكو . ببسملا سب ديعس : ةثالث نم علا بلطأ

 ملع نم ةقيرط هللا ديبع دنع دجت نأ ءاشت ال تنكو . ءالدلا هردكت ال أرحب ناكو

 . 20, تدجو الإ هريغ دنع اهدجتال

 ؛ هلي ىنلا ةيضأ ةرعمب ثيدحلاف هتيانع تناكو . هتيلكب هقفلا ىلإ ديعس هجتا

 نى رع ةيضقأ نم ذخأي ناكام رثكأو . ءافلخلا ةيضقتأب ةباحصلا راثآ سم هتءانعو

 ىأرلل ناك هنأ دب الف رع ةيضقأب نكي ديعس ناك اذإو . هنع هللا ىضر باطخلا

 باتك نم هيف صن ال امف هيف ىأرلا ةرثكب.صتحم رم هقف نأ ذإ . ناكم ههقف ىف
 , ةلودلا ةمقر عاستال ءاتفإلاو ءاضقلاو هقفلا رصع وه هرصعذإ . ةنس وأ
 . ىواتفلاو ةيضقالا كلتو هقفلا كلذ تضتقا ىبلا ثداوحلا ثودحو

 : نيءقوملا مالعإ ىف ءاج دقلو . ىأرلاب ءاتفإلا سم رثكب اذهل ديعس ناكو

 ىدارملا ناملس نب دم نع بهو سآ رك ذ . ايتفلا عساو بيسملا نب دعس ْنأك »

 « ءىثلا نع لأسي لخديل هنإو . نامزلا كلذ ىف لجرلا ىرأ تنك قاحسإ ىلأ نع

 ةيها رك بيم لا نب ديعس سلجم ىلإ عفدي ىتح . سلحجب ىلإ سلجم نع سانلا هعفديف
 بيسملا نا نأ ظحاليو ؛ ,ءىرجلا بيسملا نب ديعس هنوعدي اوناكو . ايتفلل
 نوكب نأ دب الف . ةرشع ةعبارلا وأ  ةريثع ةتلاثلا و ديز مامإلا نسو ىفوت
 . هب لعو هآر لق

 : رييزلأ نب ةورع

 هقفلا ناب ىف ريبك لضف محل ناك يبدلا ةعبسسا ءاهقفلا ىناث وه - 0

 )١( نيعقوملا مالعأ < ١ صم١ا.
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 ةشئاع ةديسلا تححأ ناو رييزلا ى هللا دبع قيقش رهو . نيعباتلا رصع ىف قدملا
 ةنسلا ف ىأ هو ةلس ىفوتو . نافع نب ناهلع ةفالخ ىف دلو دقو . نينمؤملا مأ
 تماق ىلا نافلا كردأ دق وه» . هنع هللا ىضر نيدباعلا نيز ىلع اهف ىفوت'ىلا
 مح كردأ دفو . ههجو هللا مركح بلاط ىلأ نب "لع لع ةيراعم جورخ

 ناك ىدلا عارالا لبق نم كردأ اي . كللا دسع ب ديلولا دهع ىلإ ناوزم ىب
 . عازنلإ اده ىف نيقيرفلا الرتعم ناك هلعلو « ناورم ىبو . هللا دبع هيخأ نيب
 5 هرمأ ىف هرحأ هب ناعتسا وأ : مالا اذه ىف عصو و بخ هنأ فرعي ىل هنآلل

 هقفلا سردف . ةيبلعلا تاساردلا ىلإ فارصنالا لك اقرصنم ناك هنأ رهظيو
 هردكت ال ًارع - ىرهزلا باهش نبا هذيملت لاق م شثيدحلا ىف ناكو ؛ ثيدحلاو
 مثرزعأ ةورع ناك دقف . ةنيدملا ىف نيعباتلا هتفأ بيسملا نبا ناك اذإو  ءالدلا
 ىضر ةشئاع نينمؤملا مأ مبصخأو ةياحصلا نم ةفئاط نع نيدلا هقف قاتو : ًائيدح
 نب مساقلا ابنع ذخأ دقو. ماكحالاو لعلاو ضئارفلا ىف ةمدقم تناك دقو ؛ ابنع هللا

 ىتح . ةشئاع ثيدحب سانلا ٍلعأ ةورع ناكو . ريبزلا ب ةورعو ٠ ركب ىلأ نب دمي
 تمدن أم تتام وا لوفأ انأو . ججح عبرأب ةشئاع ترم لبق شأر» : لاق دقل

 . « هتيعو دفو الإ اهدنع ثيدح ىلع

 ىور دسقل يح . هقفو ثيدح- نم هاقلتي ام نيودتب ًاينعم ناك هنأ ربظبو
 لازأف . باتك هلا تاتك عم نوكي نأ بييت هنلكلو ٠ ةريثك ًابتك بتك هنأ
 « ةرحلا موي اهفرحأه بتك هل تناك هنأ ,: ماشه نبا ىور دقو . بتكلا هذه
 نوكي نأ نم ءىلإ بحأ ىدنع نوكتت نآل ٠ : لوقي_ ناكو . كلذ دعب مدن هنكلو
 ظ . ٠ ىلامو لهأ لثم ىل

 ديرو تام دهتو . رثآلا وحن وحن ًاهيفف ناكو . ًاثدح ناك هنأ نيبني اذه نمو
 سورد نآل . هيفل دق نوكي نأ دب الو , ةرشع ةسماخلا وأ ةرشع ةعبارلا وحن ىف
 هنأ اضرفاذإ الإ ميئاقل مدع ضرقي نأ حصي الو . ىوبنلا دحسملاب تناك ءالؤه

 . فدرشلا دجسملا كلذ لخخدي مل
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 : ثراحلا نب نمحر لا ديبع نب ركب وبأ
 ةورعك و4 ةنس هتافو تناكدقو « ةعبسلا ءابقفلا ءالؤه ثلأث وه  ١م»

 +شيرق بهار ىمسي ناك دقل ىتح « ًادباع ًادهاز اكسنتم ناكو نيدباعلا نيزو

 « ةشئاع نينمؤملا مأ مهنع ىور نم صخأو « ةباحصلا ند نيريثك نع ىور'دقو
 ةأ رج ءاتفإلا ىلع آني رج نكي ل نكلو ؛ أثدح أقف ناكو « ةملس مأ نينمؤملا مأو
 ٠ ىأرلا نود رثآلا هبقف ىلع بلغي ناك كلذلو ء بيسملا نب ديعس

 : ركب ىفأ نب دمح نب مساقلا

 قوت دقو . ةشئاع نينمؤملا مأ ىخأ نباو « ةعبسلا ءابقفلا عبار وه ل +١4

 هتنع نع هقفلاو ثيدحلا قلت هبابش خرش ىف دير مامإلا ناكو ء ١م ةنس

 ًآدئان اثدحم ناكو ٠ ًاعيمج مبنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع نعو . نينمؤملا مأ

 هللا لوسر ةئس نم روهشملا ٍلعو « ىلاعت هللا باتك لع هضرعب . هنتم ىف ثيدحلل

 . ثيدحلاو هقفلا هل عمتجاف ؛ ًابيقف ناكو علي

 : كلام مامإلا خيش ناوكذ نب هللا دبع دائولا ربأ هذيبلت هيف لاق دقلو

 تناك هنيدت عم هنأ رهظيو « ةنسلاب هنم لعأ تيأر امو ,ه:ه لعأ اقف تيأراه»

 نب رمع نأ هنع هللا ىطر كلام ىور كلذلو , رومألل مازتعاو . ةسايكو ةمه هيف

 « مت ىنب شميعأ تفلختسال ءىش مالا نم ىل ناك ول, : هيف لاق زيرعلا دبع
 . دمع نب رساقلا نعي

 ؛ دوعسم نب ةبتع نب هللا ديبع نب هللا ديبع

 س همم ةنس ليقو « و ةنس ىفوت دقو « ةعبسلا ءاهقفلا سماع اذهو - 44

 ةشلاعو سابع نبا مهنع ىور نم صخأو ٠ ةباحصلا نم ريثك نع ىور دقو

 لك عمو ٠ ايتفلا لوصآل اكردم ٠ ًأيقف ثيدحلاب هيلع عم ناكو . ةريرهوبأو

 م رم هل دبلتك دقو , رعشلاو هقفلاو ثيدحلا هل قتلاه , ًارعاش ناك اذه



 اد االول

 هسفن ىف رثأ دق ذإ , هلم ريدقتلاو لالجإلا عضوم نأكو . زيزعلا دبع

 امهددأ ديزي نأ ريغ نم ثيدهلاو هقفلا هم هيف عمتا دقو . اريك ًاريثأت هلقعو

 . رخآلا ىلع

 : راس نا نايلس

 ثراحلا تبب ةيوميم ةديسلل ىلوم ناكو . ةعبسلا ءابقفاا سداس وهو - ١م
 اذإ ًارحنوكي لاملا نم ًارادقم هيلع تضرفم هتبتاك اهنأ ىوريو . كل ىنلا جوز

 هتفرعف لاق . ةشئاع ةديسلا لع تنذأتسا ٠ لاق هنأ هنع ىورو . هادأ دقو . هادأ

 تعطاق وأ . هيلع تيضاق ام تيدأ تلاق . ناملس تلق ؟ نلاملسأ : تااقف . قوص
 دقو . ىث كيلع نب ام كول تنأ لخخدا : تلاق ريسي الإ قبب مل . ىلب تلق ؟ هيلع

 ؛ ةنوميمرينمؤملا تابمأو ؛ ةريره ىفأو . رمعنب هللا دبعو تباث نب ديز نع ىور
 فرعتو . سانلاب هلاصتا هلع م و , قيمع قيقد مهفدل ناكو . ةملس مأ و . ةشئاعو

 الاو زيزعلا دبع نب رع ناك امدنع ةنيدملا قوس ىلع ًافرشم ناكدقف . مهاوحأ

 .ه ٠٠٠١ ةنس قوت دقو . اهبلع

 : تبأث ن كي ز نب ةيج راخ

 ىأرلا هدقف ناكو . هإ.. ةنس فوت دقو . ءابقفلا ءالؤه عباس 5 00

 لعلاو ىأرلا وهو . هوبأ هب رهتشا ام هيلع بلغف ؛ هبلع ثرو . تباث نب دير هيبأك
 ملع لبع ناكو . ىأرلاب ءاتفإلا ريثك« ةياورلا ليلق ةجراخ ناك ادلو . ضُئارفلاب

 نب بعصم لاق . ىلاعت هللا باتك ىلع مهيراوم سانلل مسقي ٠ ضئارفلاب لماك

 ٠ نايتفتسي امبمر ىف فوع نب نمحرلا دبع نب ةحلطو ةجراخ ناك ٠ : هللا دبع

 لخنلاو رودلا س ابلهأ نيب ثيراوملا نامسقيو . اهلوق ىلإ سانلا ىبتيو

 . ,قئاثولا نابتكيو .لارمالاو

 سانلاب الصتم ناكو . تيأر اي هلوق ىلإ سانلا عح رب ايف أىلاع ناك دقلو



 مس ؤالإ

 نيذلا دابعلا م كلذ عم ناك هنكلا و « لاومألا مهني مسقيو « ممرومأ للاعي

 ىوآف . سانلا لازنعا ىلإ مالا هادأ ىتح : ةنيدملا ىف ةدابعلا ةرثكب اورهتشا

 . دارفنالاو ةلرعلا ىلإ هرمأ رخآ ىف

 رصع ىف ةليدملا ءابقف زرأ اوناك نيذلا ةعبسلا ءاهقفلا مث ءالؤه - ١4

 . اورهتشا اك اورهتشي مل مهنكل و نب رريثك مه ريغ ناكو . نيعبانلا

 : ًارومأ انه ظحالن نأ بجبو

 نيلصتم اوناك ناملسو . مساقلاو ؛ ةورع مهو . ءالؤه نم ةثالث نأ  اهلوأ

 . مبع ذ_خالا نم اورثكأ كلذلو ؛ةالاوملا وأ ىفرقلا ةلصب نينمؤملا تابمأ

 ًاقيثو مهلاصتا نوكي نا دب الو ٠ مقلي ىنلا لآب نيلصتم م اوناك رابتءالا اذ و

 هش تأده ىذلا نيدياعلا نيزذ ىلع دهع ىف ًاصوصخو : نِلَي ىنلا ةيرذب اضيأ

 ماهإلا هيلع ناك ام بير الب كلذ ىوق دو « للعلا ىلإ تيبلا لآ نأمطاو ءرومالا

 , هماقم نم كلذ ضغ امو ؛ مهعم فالتئاو ٠ سانلاب فلإ نم نيدءاعلا نيز ىلع

 . ًاعركتو ًافرشو ةعفر هداز لب

 راث ! ءاءلع مهبف ناك لب . طقم رثأ ءاهقف اونوكي مل ءاهقفلا ءالؤه نأ اهنا

 « هيلع نوج رخو ٠ فلسلا هقف نوسردي . ةنس الو باتك هيف سيل اذ ىأر ءاهقفو

 حدقني ام ىلاحصل لوق وأ ةنس وأ ن نآرق نم آن هيف اودجيل اف نوتفتسي

 هللا ىطر نيدشأرلا ءاضفو « مقلم ىنلا ءاضق نم رهتشا ام ىلع ًاجرخت مهلوقع ىف

 ءاتقإلاو هقفلا هدنع ,زقو ٠ ةياورلا لع هيلع بلغ سم كئلوأ سو , نيعمجأ مبع

 . ىأرلاو ءاتفإلا هيلع بلعي ناك مهيلغأو ٠ رييزلا سنةورعك

 هيف رثألل ناك نإو . مهدنع ناكم هل ناك ىأرلا هقف نأ دقتس انلعج اذه نإو

 . يأ يدل ف ناكلب . قارعلا لهأ ىلع ءوصقم ىأ رلا نكي له : ريبك لخد

 قارعلا لهأ نأ قارعلا لهأ دنع ىأرلاو . ةيبدملا لهأ دنع ىأرلا نيب قرفلاو
 اوناك ةسيقالا للع اوربتع ىكلو . هدحو سابقلا لع ىأرلا نونبي اوناك
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 اوقبطي ىتح عقب ال ام نوضرفي لب ؛ لئاسملا نم عّشي امف ءانفإلا ىلع نورصتقي ال

 جيرختلا مهدنع ىأرلا بلغأ ناكف ةنيدملا ءاهقف امأ . اهبلإ اواصو ىتلا ةسيفالا للع

 , هيف صنال امف ةحلصملا ةظ>المو ٠ مهيواتفو ةباحصلا ةيضفأ نم روثأملا ىلع
 . رومأ نم عقي امف الإ نوتفي اوناك امو

 ممرصاعي ناك نمو . ةعبسلا ءاهقفلا ءالؤه نأ  هظحالن ىذلا ثلاثلا آلا

 مذيمالتو ٠ سابع نب هللا دبع ىلرم ةمركعو ٠ رمع نب هللا دبع ىلوه عفان لثم

 مهطاشن و ىبقفلا مبطاشن نولوازي اوناك ًاعيمج ءالؤه  ىرهزلا باهش نبا لثم
 . لبق نم انرشأ «مهلزانم ىف وأ لوسرلا دجسم ىف متهم هللا لوسر نع ةياورلا ىف

 نكمي الو ؛لعلا بلط نس وأ .بابشلا نس ىف ديزو ميظاشت ناكءالؤه لكو
 « ءالؤه لعب عافتنالا نم هعنمت ةرزجاحم ةمث ناك هنأ ض رفن نأ لبق نم انرشأ اك

 ىذلا ىملعلا ولا نم عافتنالا ليبس ىلعه , ةمزالملاو قتلتلا ليبس ىلع نكي مل نإ
 بارضإلا انعم كلذ نآل . قلطملا عاطقنالاض رفي نأ نك الو . ءالؤه نم ثعبنأ

 : لوقعملا نع ديعب كلذ ضرفو ٠ متلي ممدج دجسم لوخد نع تيبلا لآ نم
 ناك هنأ رهاطلا قتلا هربأ نع فرع دف كلذ قوذو . هضرفي نأ لفاعل سلف

 دحأ ىلإ عمتسيل باقرلا ىلعختي ناكو ٠ اهلطي ناكو . ةيملعلا سلاجلا هذه ىئغي

 ؛ ليبنلا هيبأ ةقيرط نع دعتبع ممركلا هنبا سيل و ؛ لبق نم ان ركذ ين يعبانلا ءالؤم
 بامصأ دنع ام ةفرعمل ةرصببلا ىلإ لحريف « نوكي ىنأ للعلا بلطي هنأ ًاصوصخو

 . لبق نم انرك ذ 5 . قرفلا
 رادقمو ىأرلا ةلأسم ىهو . رصعلا اذه ىف تبن ةلأسم ىف مالكلا رثك دقلو. ٠
 : اهبف راكتنلف . ثيدحلا راوحب هب ذخآلا



 ثيدحلاو ىأرلا 1

 عئاقولاو ثداوحلا نإ ٠ : لحتلاو للملا ىف قاتسربشلا لوقي - 8
 لكىف دري ل هنأ ًاعطق عنو . ددعلاو رصحلا لبقي ال ام تافرصتلاو تادابعلا ىف
 ىهانتب ال امو , ةيهانتم تناك اذإ صوصنلاو . أضأ كلاذ روصتي الو , صن ةثداح
 نوكي ىنح رابتعالا بجاو سايقلاو داهتجالا نأ ًاعطق لع  ىهانتي ام هلطب ديب ال

 . « دابتجا ةثداح لك ددصب

 ثداوح مامأ ىلعألا قيفرلا ىلإ هلي ىنل لقت! نأ دعي ةباحصلا ناك دقلو
 هللا لوسر ةنسس نم هنوفرعي امو هللا باتك مهيديأ نيو , رص الو ىهانتال
 اودجل مهتجاح فعسب ام هيف اودحي مل نإ ٠ هللا باتك ىلإ نوئجلي اوناكف . يي
 ممءارآ اودبتجا ًايدح اوفرعي ملنإف ؛ اهظافح- نيب .نم اهنوفرعتي هللا لوسر ةنس ىلإ
 اب ءاج ىتلا ةماعلا دصاقملاو مالسإلا حور عم قفتي ام وأ « صوصنلا ىلع ءانبلاب
 ' . ٠ كلي ىنلاو نآرقلا

 مهنف , ىأرلاب مذخأ رادقم ىف اوفلتخاو « ىأرلاب ةءاحصلا ذخأ كلذبو
 مهنمو « ىأرلاب ذخأي ناك نم مهنمو ٠ ًاصن دمي مل نإ ايتفلا ف فقوتي ناك نم
 مح تحت عقي ال ىتحا لي هلا لوسر ىلع بذكلا هسفن ىلع ىثخي ناك نم
 ءالؤه نمو « رانلا نم هدعق ٠ أوبتيلف أدمعتم ىلع بذك نه » : فيرشلا ثيدحلا
 سلجأ تنك , : قابيشلا رع وبأ لاق دقلو « هنع هلأ ىضو دوعسم ن هللا دبع
 هللا لوسر لاق لاق اذإف « مي هللا لوسر لاق : لوقي ال . الوح درءسم ىبا ىلإ
 . اذ نم بيرق وأ أذ و وأ اذدكه لاقو . ةدعر هتلقتسا عقلي

 3 هللا نف ًاباوص ناك نإف 0 ىتأر اذه لوفأ٠ 5 لوقب هنأرب ىفأ اذإ ناكو

 ًائيدح هيأر قفاو اذإ ًاحرف رسب ناك دقلو ؛ ناطيشلا نمو ىف أطخ نكي نإو
 مى اهل مب مل ىتلا ىهو . ةضرفملا ةلآسم ىف هنع روهشملا وه اك. هن طع ىلع نكي م
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 ديشه , ططش الو سكو ال اهاس لتم ربم احل : لاق دقف . اهبجوز اهب لخدو

 . هئاصق لنك ىضق لي هللا لوسر نأب ناثثا هترضح ىف

 ًآصن اوبلعي مل اذإ ىأرلا ص نورثكي نم مهيفو . ةءاحصلا رصع ىبتنا دقو

 نب ديزو ٠ بلاط ىلأ نب ىلعو . تاطخلا نب ربع ءالؤه سو . ةنس وأ بانك نم

 . نوفتوت, ص مهصو . سابع نب هللا دبعو . دوعسم نس هّادبعو . تباث
 نب ورع نب هللا دبعو .٠ رمع ىب هللا دبع ءالوه صو . ىأرلا س نورك. الو
 . مريغو ء صاعلا

 ١4 - فقوتملا قيرفلا : ناقيرفلا مهنم ناكف . نيعاتلا رصع ءاج دقو ,
 تعستا دقو . ةنس وأ باتك سم صنلا دجال ثيح ىأرلا نم رثكملا قيرفلاو

 «صن ال ثيحايتفلا ىلإ نوعرسي الو . نوفقوتي نيذلاناكف . نيقيرفلا ب ةجرفلا
 .نتفلانم مهسفنال ةياقو كلذ اوربتعاو . دودحلا قيضأ ىفالإ ىأرلا, نوذخأيالو

 نيبم ناطلس الو ةجح ريع سم ءارح اذهو لالح اذه هللا نبد ىف اولوقي الثلو «

 نوذخأب ال . ريزتلا مل وأ ةتبملا لك أ ىلإ رطضملاك اوناك ىأرلا ىلإ اورطضا اذإف
 نيذلا نورخألا امأ . ةرورضلا دح نوزواجتي الو ؛ دودح ردقب الإ كلذ نم

 اوددشو . ثيدح مدنع مصي مل اذإ هنم اورثكأ دقف ؛ ىأرلا نم اورثكأ

 مهمأرب اوتفي نأ مهسفنال ريخ هنأ نوري اوناكو , ةحيحصلا ثيداحألا ىرت ىف

 لوبقب لقب ملام هللا لوسر ىلع اولوقي نأ نم اباوص وأ أطخ.ىأرلا اولمحتيو
 جراوخلا نف دهع ىف هنأ ًاصوصحو « مهتياور ف كشي سم اهبوري ىتلا ثيداحألا
 ضعب ضايع ىضاقلا ركذ دقو . قلب هللا لوسر ىلع بذكلا رثك ممريغو

 ؛ نيبادكلا ىف لاف . هِي هلا لوس ىلع بذكلا تابسأ

 ةقدان زلاك ًافافحتساو ًاعفا رت امإ . الصأ هلقي ملام هيلع عضي نم مهم عاونأ مث

 ثيداحألا اوعضو نيدل' نيدبعمملا ةلهجك ًانيدتو مهععرب ةبسح امإو . مههابشأو
 ًاجاجتحا وأبصعت امإو . نيثدحلا ةقلفك ةعمس و ًابارغإ امإو . تئاغرلاو لئاضفلا ىف
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 : هودارأ امف اندلا لهأ ىرمل ًاعابتا امإو «٠ بهادملا ىصعتمو . ةعدترملا ةاعدك
 لهأ دنع تاقبطلا نم ةقبط لكن م ةعامج نعت دقو . هوتأ امه مهل رذعلا بلطو
 برعلا مكدحو « مهريغو ةباحصلا مالك ىلإ دمعي نم مهمو ٠ لاجرلا ٍلعو . ةعنصلا

 , 217. عقلي ىنلا ىلإ امسيف . ءاكحلاو

 , هنع هللا ىطر دير هيف شأع ىدلا ٍسعياتلا ىعبات رصع هاج دقو اه.

 راصو .٠ ءابقفلا نم يقيرفلا نب ةجرفلا تعستا دهو . هلبق ىذلا ىف لخدو
 ةربش ةيمالسإلا ملاقألا ىم ملقإ لكل راص دقو . ام مدني ةمس قيرف لكل

 , رثألا هقفب ترهتشا ةنيدملا نأ نيخرؤملا ضعب ركذو « يجاباملا دحأ ىف
 ىتح . ًاديدش ًاجاور رظنلا كلذ جارو . ىأرلا هقف نطوم هنأب فارعلا رهتشاو
 قارعلا ىف ىأراا ءابقف نأ ىف كشن ال نمو . ةيبقفلا تاررقملا ةبترم ىف حبصأ
 انكلو . رثكأ اوناك ىتاثلا ىف رثآللا ءاهقفو . زاححلا ىف مهناوخإ س رثكأ اوناك
 , رثأ هقف ةلمج زاجحلا هقفو . ىأر هقف ةلمج قارعلا هقف نأ ررقن نأ عسيطتسن ال
 رئاسو ةنيدملا ىف هب ًاذوخأم ناك ىأرلاو ٠ قارعلا ىف ًاررهشم ناك رثآلا نإف
 , ليث قدصأ قدما هقفلا اولثم نيذلا ةعبسلا ءابقفلا نأ انيأر دقو . زاجحلا نئادم
 ءاتفإلا لع رجب الو . ءىرجلاب بقل ىتح .ايتفلا باهي ال بيسملا نبا مريبك ناك

 رثاللا دنع في نم ايتفلا ف ءىرجلاب فصوبالو .ىأرلا ىلع ٌقرحيال نم  ةرثكب
 جيرختلا نم رثكيو . روثألا ةرئاد ىف ريسي نم ءىرجلاب فصوي لب ؛ هودعي ال

 . هيف ىتفي امف رثأ وأ صن نكي مل نإ هجاهنم ىلع ربسلاو هيلع
 هيف صن ال امف هنم دب ال مزال ىأرلاف هقف دجو ام هنأ قحلاو - لهو
 . خويشلا فالتخاب فلتخت تناك مهعلاتو سعباتلا رصع ى ةيبقفلا سرادملا نكل و
 ىولهدلا هللا ىلو لاق دقو . ممدنع ةتءاثلا راثثالا فالتخا.و . مهلع اوقلت ىذلا

 ىرضتلا ( كي ر دم موحرملا انذاتسال ىالسإلا حب رشفلا حب رات تانك جار (1) 1

 ما/ ص
 ىف



 سا اأالك 5

 ىلع بهذم نيعباتلا ءاسلع نم ملا لكل راصو : هصن ام سرادملا فالتخا ىف

 رمع نب هللا دبع نب ملاسو . بيسملا نب ديعس لثم « مامإ دلب لك ىف بصتقاف . هلايح
 « اهيف نمحرلا دبع نب ةعيبرو « ديعس نب ىحب ىضاقلاو ىرهزلا امهدعبو , ةنيدملاب
 ىرصبلا نسحلاو . ةفوكلاب ىبعشلاو ىعخنلا مهاربإو . ةكمب حابر ىنأ نب ءاطعو
 , ايف اوبع رف « مهمولع ىلإ آادابك أ هللا أمظأف , نيلاب ناسيك نب سوواطو , ةرصبلاب
 ءاسلعلا ءالؤه بهاذمو ٠ مهبلي واقأو ةباحصلا ىواتفو ٠ ثيدحلا منع اوذخأو

 , مهني لئاسملا ترادو . نرتفتسملا ايف ىتفتساو . مبسفتأ دنع نم مهتاقيقتو
 باوبأ اوعمج ايبءاصأو مها ربإ و بيسملا نب ديعس ناكو ٠ ةيضقالا مهل] تعفرو

 نب ديعس ناكو ؛ فلسلا نم اهوقلت لوصأ باب لكىف مه ناكو ٠ اهعيمج هقفلا
 مويهذم لصأو « هقفلا ىف ساناا تبثأ نيمرحلا لهأ نأىلإ نوبهذي هباحصأ و بيسملا
 اوعمج « ةنيدملا ةاضق اياضتو . سابع نباو ةشئاعو رمع نب هللا دبع' ىواتف
 « شيتفتو رابتعا ةرظن اورظن م , ممل رسب ام كلذ نم

 سانلا تبثأ هباحصأو دوعسم نب هللا دبع نأ نوري هباحصأو مهإربإ ناكو»

 ةفينح ىلأ لوقو « هللا دبع نم تبثأ دحأ لهو » : قورسمل ةمقلع لاق اي. هقفلا ىف
 نم هقفأ ةمقلع نإ تلقل ةبحصلا لضف الولو « ملاس نم هقفأ مهاب] : ىعازوألل
 ىواثف هيهذم لصأو , هللا درع وه هللا دبعو . رم نب هللا دبع

 ةانف نم دريغو ميرش ياتو . هيواضقو ىلع ايتو , دوعص نب كا ذيع

 ةنيدملا لهأ عنص ك٠ مهراثآ ىف عنص مث . هللا هرسي ام كلذ نم عمجل , ةفركلا
 ., ةنيدملا راثآ ىف

 نب ديعس ناكو . باب لك ىف هقفلا لئاسم هل صلخل . اوجارخ م5 جارخو»
 . ةريره ىلأ ثيدحلو . رمع اياضقل مهظفحأ ناكو . ةنيدملا ءابقف. ناسل بيسملا
 هناف ٠ دحأ ىلإ هابسني مو ءىشل اكن اذإف ٠ ةف وكلا ءاهقف ناسل مهاربإو
 . كلذ رحنو . ءامعز وأ ًاعرص فلسلا نم دنحأ ىلإ بوسنم رثك الا ىف
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 . 2.هوج رخو هولقعو امهنع اوذخأو « امهدلب ءاهقف امهلع عمتجاف

 , هخويشو هدلب لهأ بهذم ماع لكدنع راتخلا ١ : ريخخآ عضرم ىف لوقيو
 ليمأ هبلقو « محل ةيضاقلا لوصآلل ىعوأو « مهليواقأ مميحصب فرعأ مبنأل
 نب ديزو ؛ سابع نبآو « ةشئاعو « رمع نبأو . ناهثعو . ريع بهذ « مبلضف ىلإ
 , رمع اياضقل مهظفحأ ناك هنإف « بيسملا نب ديعس لثم مهباحصأو ع تباث
 ' مساقو , راسي نياو « ءاطعو « ملاسو « ةورعو « ةريره ىأ ثيدحو
 نم ذخالاب قحأ - ةعيبرو « لسأ نب ديزو « ديعس نب ىو « ىرهولاو

 ءابقفلا ىوأم اهناألو « ةنيدملا لئاضف ىف مالكي ىنلا هنيب امل « ةنيدلا لهأ دنع هريغ
 نب هللا ديع بهذمو « مهججح مزالي اك ]ام ىر اذلو . رصع لكىف ءالعلا عمجو

 دنع ذخألاب قحأ مهاربإ ىوانفو ٠ ىعشلاو حيرشو ىلع اياضقو هباصأو دوعسم
 . 20, ةنوكلا لهأ

 قدملا هقفلا نس فاللتخالا نأ لع لدي ؤهو , ىواهدلا مالك كلذ د

 ذخالا ثيح نم جاهنم فالتخا سيل قارعلا هقفلاو « ماء لكشب ىزاجحلا وأ
 ةنسو « هللا باتكب لخالا ىلع قفتي مهاكو «خويش فالتخا هنكلو . ةنسلاب
 باتتكلا ىلع جيرختل ايف نكي مل نإف « ةباحصلا راثآ عابتافنكي مل نإف « علي هللال وسر
 . ىأرلا هتف ءىجب انهو « ةءاحصلا ءارآو ةنسلاو

 : ةثالث رزمأ ىف ءىحجب قارعلا هقفلاو ىتدملا هقفلا نيب قيقحلا فالتخالاو

 , مهيواتفو « ناهثعو « رعو . ركب ىلأ ةيضقأ مدنع نييئدملا نأ  اهلوأ

 ( ةريره ىبأ ثيداحأو . ةشاع نينمؤملا مأو « تباث نب ديزو . سابع نبا ىواتفو

 , ىرعشألا ىموم نأ ةيضقأو « هيواتفو دوعسم نبا ثيداحأ مدنع نويقارعلاو

 . خيش فالتخا فالتخالا نوكيفن ؛ يرش ةيضقأو

 . «(١ ص ؟ ج ةغلابلا هللا ةجح ()

 +١6 ٠ ص قباسلا باتكلا («)

 ( دير مامإلا ١؟ )
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 داتعالا ذةيح نزكيو « شكأ راثآلا نم نييتدملا دنع ةورثلا نأ  اهناث
 ةباحصلا ةيضفأ نم نوكستي ىذلا ىرثألا هقفلا ةدام نركتو ؛ شكأ راثآلا ىلع

 : محأو قثوأ راثآلا هذه ىلع ةينبملا ءارآلاو ء. بصخأ مهلئاسمو

 ناكو « ةنيدملا ىف داهتجالا دنع ةلزنم تاذ مهيواتف تناك نيعباتلا نأ  اهثلاث

 ليبس ىلع كاذ نكي مل نإو « نايحألا نم ريثك ىف ةعبتم تناكو « اهمارتحا اهل

 هنإف قارعلا هقفلا ىف نيعباتلا ءارآ امأ , سانئتسالا ليبس لبع لب « مارلإلا
 .. ريكمتلا ىف قافتاللف , نايحألا نضعب ,ف تقفاوت نإو « ةلذاملا كلت اهل نكي مل
 . عاتالا درجمال

 طاينتسالاف هقف دجو ام هنال « ةنيدملا ىف ًادوجوم نأك ىأرلا نأ نيبني اذهمو .

 سمأ - هلكح ىلع صرصتملا ىلع هلك ىلع صوصتملا ريغ حيرختو « صوصتلا نم
 « ةيورملا راثآلا ىلع جرح ىندملا ىأرلا نكلو « كاذ الإ ىأرلا سيلو « تباث

 , اهاتعم ىف وهام ىلإ الإ راثألا نع دعتبي الو « اهجابنم نع ذدشي الو « ابهبشي وهف
 . ىأرلا ىلإ دنتسا نإو « اهترئاد ىف وهف

 دنع ىأرلا نم رثكأ قارعلا لهأ دنع ىأرلا نأ كش الي اذه نم نيبنيو
 . نيبقارعلا دنع اهتلتو نييندملا دنع راثآلا ةرثكل « ةئيدملا لهأ

 فرعلاو ىمايقلا ناسحتسالاو سايقلا نع دمتعي ناك قارعلا ىأرلا لعلو
 لقألا ىلع وأ ًاريثك سايقلا ىلع دمتعي ال قدما ىأرلا ناك اهني ٠ قارعلا لهأ دنع
 لمأ فرعو ؛ حلاصملا لع دمعي ناك لب « هيلع دامتعالا ىف نييقارعلا داهتعا ردقب

 « قارعلاو ةنيدملا نيب قرفلاك « قارعلا فرعو ةنيدملا فرع نيب قّرفلاو « ةنيداا
 نطوم هنأ لبق نمو « عدبلاو ءاوهألاو لمحتلا نطوم قارعلا نإ ثيح نم
 راثآ اهبو , ىمدحاو امن اهم, مالسإلا نطوف , ةنيدملا امأو , ةفلتخناةعدقلا تانايدلا
 ريثك ىف هئدابم نم ذوخأم , مالسإلا نم قتشم كش الب اهفرعف ؛ نيعباتلاو ةباحصلا
 . هلاو-أ نم



 مخول

 , تيدحلاو ىأرلا نيب ىهقفلا هامتالا ف فالتخالا وه اذه ١م
 , هدشأ ديز مامإلا هيف غلب ىذلا رصعلا ىف هب ذالا رثك دق ىأرلا نأ كشال
 لهأ جابتم ىلع علطا دقو « ةصاخ هقفلاو « ةماع ةيملعلا تاساردلاب لقتسي ذأو

 ىلع علطاف ٠ ىأر لا ىجابنم ىلع علطاو « نوفقوتي اوناك نيذلا ءرثآلاو ثيدحلا
 اياضقو , ىنلا اياضق ىلع مهجبرختو ٠ ةنيدملا ءاهتف هكلسي ناك ىذلا ىأرلا
 مهجابنمو ٠ قارعلا لهأ دنع ىأرلا ىلع علطاو « حلاصملاب مذخأو « ةباحصلا
 هقفلا نطوم ةفوكلا نم تناك اهب ماق ىلا هتكرح نأ ًاصرصخو « ةسيقالا ىف
 , هشتانو ةفينح وبأ هنع ذخأو  ةفينح ىلأ سايقلا خيشب ايف قتلاو ٠ قارعلا
 . هنامز لهأ معأ ناك هنأب مهلا ىلإ كلذ نم ةفينح وبأ ىهتاو

 هجو ىأ ىلع ىأرلاب ذخأب ىهقفلا هجابنم ىف ديز ناك لهف كلذك ناك اذإو
 جم , باحصتسالا لع هنيبيو ؛ ةحلصملا هساسأ ىذلا ىأرلاب ذخأبأ ٠ هوجولا نم
 زخأي ناك مأ « قداصلا رفعج مامإلا ىلإ هنوبسنيو ٠ مببقف ىف ةيمامإلا عنص
 نأب عسيمجا رارقإ عم « هرادقم ىف فالتخا ىلع ىنسلا هقفلا رثكأ جاهنك. سايقلاب
 هيف قارغإلا نع ئبن د# ءاهقفللا ضعب نأك نإ و« ملس جابنمب ذخأ سايقلاب ذخالا
 طق ىأرلاب قخأي مل'هنأ مأ « ةنساا قرافي داكي سايقلا ىف قرغملا نإ ٠ : لاقو
 « هيف لوقلا ققحنس ام كلذ  ةيرهاظلا عنص اء درجما باحصتسالا أدب ًاسفتكم
 . ريدقتلاو ضرفلا درج ىلع ال , عبقتلاو ءارقتسالا ىلع هينباو
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 رصعلا لاح ةصالخ.

 مزج مامإلا رصع نايب نآللا كلذ ؛ رصعلا لاح يف لوقلا انلصف - ه4

 رمثت الو « اهتبانم ىف الإ تبنت ال ةميظع ةيملع ةحود مامإلا نآللو « انتسارد نم

 , هجومو هيف رثؤمو « هرصع تارمث نم ةرمت دهتجملا هيقفلاو . اهوج ىف الإ

 .ىاسنإلا ركفلاو ةيناسنإلا سفنلا نآلو « هقحل نم ةمدقمو هقبس نمل ةجدن وهف

 ىلعو « رصعلا ىلع روب امهتعيبط نه نايفضتو « رصعلا رهاظم امهيف سكعتت
 1 ..روصعلا نم هيلي ام

 مالسإلا لعل نيوكتلا رصع ناك هنع هللا ىضر ديز مامإلا رصع نأ انيأر دقو |

 قرفلا تنوكت اذلو « دئاقعلا ى ريكفتلا ةفسلف تأشن هيفف « هعورن يغب

 « ديحوتلا رهوج سمب ل مهنم ةلبقلا لهأ ناكنإو « ةديقعلا لوح ملكت ىلا

 « تافصلاو تاذلا ىف اوملكت دق اوناك اذاذف.. ةيدمحملا ةلاسرلا رهوج الو

 ان ريدقت نم حرطنلو «مهرظن ىف هانعم غم ًابهيزتتلا نودي ري ًاعيمج مهنألف ؛ اوفلتخاو
 « ناميإلا لهأ نم اوسيل كتل وأف ء اوفرحنا نيذلا نم مهريغو . ةيوشحلا كئاوأ

 . ءىث ىف معلا لهأ نم اوسيلو

 .تافالخلا ترولبتف « ةيسايسلا تايرظنلا نوعضي ءاملعلا ذخأ رصعلا اذه ىفو

 .« ىعيشلا بهذملا ناكف . ءارأ و بهاذم ىلإ تهحتاو «فويسلا اهف قشن# تناك ىلا

 . ةعامجا بهذم هزمس ىذلا هذملاو « هئارآو هبعش ىتشب ىجراخلا بهذملاو

 «< ةنبتسم ةحضاو موسرب مسربو د ةيبقفلا جهانملا تذدخأ رصعلا4ذه و

 قارعلا لهأ جابنم ذخأو . هيسرك ىلع سلج مث « لعلا بلطي كلام مامإلا
 سلج دقو ةفينح وبأ اهقبطي و « جهانملا هذه مضوي ذخأو « هملاعم نيبتيو ؛ مضل

 . سردلا ىسرك ىلع



 ع ؤملإ

 براقي وهو « رثآلا نم هذخأ دق ًاجاهنم مسرب ماشلاب ىعازوألا ناك دقلو
 . هرظن ىف اكلام

 هفلاخ هنأ ديب ء اكلام هيف براق ًاجابنم ًاضيأ مسري رصحي ثيللا ناكو
 . هيلإ لصو ام رثكأ ىف هقفاوو « لئاسم ىف

 « رلعلا باوبأ نم عجتت | ام لك ىف تالوج هل تناك ديز مامإلاو هه

 لدعلا هيف ناك ىأرب جرتخو «'رظانو « اهف لداجو ٠ ةسايسلاف تالوج هل تناكف
 ناكو هليس ىف ديشتساو « هن ودبراحو« هيلإ اعدو« ةعيشلا ءارآ طسو ف ىاصنإلاو
 نإو . رّشاو هنع فرعو «هنلعأو « دئاقملا لوح تماق ىتلا لئاسملا ىف ىأر هل
 قئاقحلا ىف ةلداجما نأ لعب ناك هنع هللا ىضر هنألل ؛ هنع لداحب ناك هنأ فرعي مناك

 فعض كلا عمو « كشلا ثروب لو داقتعالاب اهنم قلعتي ام آصوصخو ةينيدلا

 نإو « ةديقعلا لوح اهاترا ىلا لئاسملا ىف لداج هنأ أ فرعي ملاذلو 5 نامإلا

 ىتح « هناحبس هللا تاذ ىف لدج ريغ نم اهئالعإ نع عئتمب لو ٠ اهقنتعا هنأ رهتشا
 نولداحي ممو» : هتاحبس لاق ذإ ؛ نينمؤملا ريغ لع هللا هياع ىذلا ىمآلا ىف عقب ال
 . «لاحلا ديدشوهو « هللا ىف

 تيبلا لآ هكرت ىذلا ثارتلاب فراعلا ضو هقفلا ىف ديز مامإلا ضاخ دقو
 جرخم ال ميركلا تيبلا لآ دنع ناك امو « ةنيدملا ف هآر ىذلا لعلاب هاع دقو
 ىالتخالا رادقمب الإ هنع فلتخي الو , هضقاني ال ىرحألاب وأ « ةنيدملا لع نع
 . _اظنالا ىنالت+ال ءارألا ىف

 , ههقن وس ةديقعلا كوحو ,ء.ةسايسلا ىف هئارآ ىف ملكت نأ انل نأ دقو
 هحيضوتو « هفرعت نم انتكم نأو , لييسلا انل ”ىبي نأ ىلاعت هلا ىلإ عرضنو
 ش ش . ليبسلا ءاوس ىلإ ىداحلا هنإ







 دس أري دس

 ديز مامإللا ءارآ

 ءايلع هيف ضوخب ناك امف ضاخ دق هنع هللا ىضر ًاديز مامإلا نإ انلق - 16+

 « اهولحتنا دق لحن ىوذ ءاملعلا كتئلوأ ناك أ ءاوس + رصعلا اذه ىف مالسإلا

 . نيدلا لع نايب هيف ًاهقف موارآ تناك مأ ؛ املإ او صد ءارآ وأ

 نيسحلا لتقم دعب تيبلا لآ نم مامإ لوأ هنع هللا ىضر ديز مامإلا ناك دقو

 , اهلإ عدو ةركف ىف ءالعلا عم ًايراجتم وأ . ةركف الماح سانلا ىلإ جرخ

 لصتا دق نيدباعلا نيز ىلع مامإلا ناك اذإف . ةزعدلا ىف اليبس هسفنل سهتاو
 سانلاب لصتا دق ديز مامإلا هنباف مم افعضب قفدو نرعو فطع لاصتا سانلاب'

 دمع مامإلا ناك اذإو ؛ رصعلا تاغش ىتلا لئاسملا لك ىف ةيملع ةرك اذم لاصتا
 هبيجوت لبع مكاقلاو « هذاتسأ دعي ناك ىذلاو « دبز مامإلل ربك الا خالا رقابلا

 ةذباهج هنع ىوربو « راثآلاو هقفلا هذيمالت ركاذي هنري ىف فكتءا دق هيبأ دعب
 لقتتاو « سانلا ىلإ بارحم ا اذه ص ج رخ ًاديز نإف « هريغو ةفينح ىنأك ءاهقفلا
 لآل عييشتلاو ءامتالا ىعدت تناك ىلا قرفلا طلاخي ةيمالسإلا رايدلا عوبد ىف

 ءارآلا فرعتو . تيبلا ل! ةعيشب اهف قثلاو « قارعلا ىلإ جرف ؛ قلي لوسرلا
 ناك دقل « ةداجلا ىلع مبلمحو , فارحنالا كلذ ةجلاعمل ليبسلا كلسو ء ةفرحنملا

 , ةنيدملاب ىلعلا هبارح ىف رقابلا دمع مامإلا ىلإ نوبهذي نوفرحنملا كئاوأ

 « نيئساخ مهباقعأ لع هنع هللا ىطر مثدريف 5 مهتافارحتا ضعب نودببو

 , ىوسلا قيرطلاو « قحلا جاهلا مبملعي مهل] بهذ دقف « ديز مامإلا امأ

 هيجوتلا فقوم « ىناحجيإلا فقوملا ىلإ هادست لي « ىلسلا فقوملاب فتكي مف
 هيلع نوكي نأ ىيغبني ىذلا قحلا مهل نيبي مهعويد ىف مهلإ بهذو « نايبلاو
 ةاده مم امإ ٠ نيناعط وأ نيابس تيبلا لهأ سيلف ٠ تيبلا لآل ند .هانملا

 . مقتسم طارص ىلإو ؛ ىحلا ىلإ نوعدي نودشرم



 م ارمهو

 ًاضيأ اهف ناكذ « قرفلا دنع ام ةفرعم ىلإ ةنسلا مولع بار نم جرخ دقو

 كلذي كرتف « تيبلا ل7 نع ىورملا هقفلا نيودت ىلإ هجتا مث . آدشر ًاهجوم
 كلسو « اهيف لتمالا قيرطلاو « ةفالخلا ىف هئارآ نم ةءومجو « هقفلا نم ةعومج

 ءارآلا برطضم طسو اهحيضوتو ةيمالسإلا ةديقعلا ريسفت ىف ًاطسو اكلسم

 حولي رون نم دب ال ناكف « ةءدف ءارآ نم اوثرو امم اوملكت نذلا اهراثأ ىتلا

 نم ةيحان لك ىف هئارآ ىف مكننلو « دشرملا كلذ ره ناكو ادشم ًايداه ًانيبم

 1 . ىحاوتلا هذه



 مم

 ةسادسلا ُْف هٌرارأ

 ف اببس ةيواعم دهع ىف ًايلع اورصان نيذال ةبسنلاب ىركفلا قييضتلا ناك - ١
 نيدلا ةورع لح نوديري نيذلا دجو ةفردنم ءارأ نايتكلا ىلع ىف تح رف نأ

 ىلع ةيهولأ هيف ىعدا اهضعب ءارآترشتا اف . سمادلا ماللفلاىف سانلا نيباهثبل ليبسلا

 نولوقي اوناكو « ىنلا ةعجر اوعدا دقو ٠ نييثسلا نع رت رهتشا م « هنع هللا ىصر

 لتقي مل ًايلع نإ اولاقو « مقلب دم ةعجرب لوقي الو « ىسيعةعجرب لوقي نم بجعن
 « اهبضعب لقآلا لع تام وأ راكفألا هذه تقام دقو , اذكهو . تمي لو
 تعبنا دق تناك نإو « لبع توم مدعو . ىنلا ةعجرو ىلبع ةيهولأب لوقلا وهو

 نيذلا «هرمأب مالا ىف قل لوامي اول نيذلك « , ىرخأ روصع ىف كلذ دعب نم

 . ةيك احلاب اوس

 ىدان ةديدج راكفأ تدجو نيسحلا لتقم دعب قيبيضتلا اذه دتشا املو

 مسأب نيسحلا رأتل رعد ناك هنأ ىعدا ىذلا « ىقثلا ديبع نب راتخلا اهلج وأ ابضعبب

 ةلحناا كل اناقن دقو « ىلع مامإلا هِببَأ نعو هنع هللا ىضر ةيفنحلا نب دم همد ىلو

 . اهيلإ وعدي ناك ىلا
 عامجإلا ىلإ ءافخلا ىف مهراكفأ نوثبي اوناك نيذلا كئلوأ راكفأ ترولبت دقو

 : رومأ لع

 تاذلاب هيلإ ىصوأ لبعف « رايتخالاب ال ةثارولاب تبثت ةفالخلا نأ  اهنوأ

 رخآ ىلإ نيسحلا ىلإ ىصوأ نسحلا مث , نسحلا ىلإ ىصوأ وهو ٠ مقلي ىنلا نم
 . ةلحت لك اهررآت ىلا ةلسلسلا

 مالسإلا نع امها زجو امهنع هللا ىضر رمعو ركب ابأ نأ مداقتعا  اهناثو
 اذهل امهو . ههجو هللا مرك ىلع اهتئارو بحاص نم ةفالخلا ابصتغا دق , ًاريخ

 . قحلا بحاص نم اهابصتغا امهنال ء امهتمامإ ضفرو « نعللاو بسلا ناةحتسي
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 مو « ةيسسدق مهتمامإ نآل ٠ , أطخلا نع نوموصعم ءايصوالا نأ  اهثلاث

 . مالعألا ةادحلا

 دمع نأ هئاعدا ىف راتخا املا ةركف كلتو ء رظتنملا ىدوملا ةركف - اهعبار

 ءايلع نم لزنيسو « ءامو لسع هدنع ىونضر لبحي ىح هنع هنأ ىضر ةيفنحلا نبا
 . ًايلظو ًاروج تئلم ا. الدع ضرألا الع ًادشرم ًايداه سانلا ايند ىلإ , لبجلا

 . قارعلاب ةعيشلا تاعامتجا ىف ددرتت تناك ىتلا ءارالا ضعب هذه - ١م

 ,راكفالا هذه ىف مالا محصل مامإ نم دب ال ناكو ؛ سرافو « ناسأرخو

 2 هنرب لآلن وعدي و « ةبحنأو ةرضنلا ىف ههجو هللا مرك ”لعل نومتني ةعيشلا ناك اذإو

 مصي الو , ةفالخلا ىف هتاذ ىلع ىلع ماهإلا ريكفت عم ةقفتم مهتوعد نوكت نأ دب الف
 4 ةركفلا هذه محصي نم دجو دقو ' هتركف نوفلاخي محو « هترصن اوعدب نأ

 ربك | وم نم همز ىذلا ىلسلا فتولا نم حرش هنإ انا دقع « دي ملإلا رمد

 ةفالخلا ىف ديز مامإلا ريكفت ناك دقو 7 ىناجإلا فق وملا ىلإ هيب ] نم هنم

 . سانلا نيب ترهتشا ىتلا هسفن ىلع ,مامإلا ءارآ 0



 ب طمعا

 لوضفألا هالو ا

 « ةقلطم ةثارو تسيل ةمامإلا نإ هلر اهحيحصت ىلإ هجتا ةركسف لوأو - رهو

 تيب طارتشاف ؛ لصالا ةيحان نمال ةيلضفالا ةيحان نم نبعم تيب ىف نوكست دقو

 ضراعنت الأ ىلع ؛هريغ ىف ةفالخلا نوكت نأ عنمب ال ؛ ةيلضفأ طرش وه امإ « نيعم

 . نيملسملا ةحلصم عم

 ىضر رمعو ركب ىنأ نيخيشلانم لضفأ ناك ًايلع مامإلا نأ ديزمامإلا ركسني ملو
 «اع ناك اذإو« ةبجاو تناك امهتعاطو :قح امهفالخخ نأ دقتعا هنكلو . امهنع هللا

 تناك نييلسملا ةحلصم نإف . بورخلا ىف هفتارمو ٠ مالسإلا ىف هيقانع لضفأ

 انههلقنت و « ىضمامف هيلإ انرشأ ام هنع هلا ىضر كلذ ىف لاق دقو « نيخيشلا ىلوت ىف '
 ركب ىنأ ىلإ تضوف ةفالخلا نأ الإ ةءاددصلا لضفأ بلاط ىنأ نب < لع ناك » : هصنب
 ؛ ةماعلاب ولت بييطتو « ةنئفلاةرئاث نيكست نم اهرعار ةنيد ةدعاقو . اهوأر ةحلصا

 هيلع نينمؤملا ريمأ فيسو ٠ ًايرق ناك ةربنلا مايأ ىف ترج ىتلا بورحلا دهع نإذ
 بلط نمموقلا رودصف نئاغضلاو :دعب فحجب مل شير نم نبك ر شملا ءامدئع مالسلا

 لك باقرلا هل دانت الو « ليملا لك هيلإ ليمت بولتلا تاك اف , ىه اي رألا

 ددوتلاو نيللاب اوفرع نمل نأشلا اذم مايقلا نركي نأ ةحلصملا تاكو « دايقنالا

 املهنأ ىرت الأ « رقي هللا لوسر نم برقثاو : مالسإلاف قبسلاو نسلاب مدقتلاو
 « سانلا حاص باطلا نب رمع ىلإ ىمالا ديلقتهيف تاع ىذلا هضرمىف ركب وبأدارأ

 رمع نينمؤملا ريمأب نوضرب اوناك امن « ًاظيلغ ًالئف انيلع تيلو دقل : اولاقو
 ركب وبأ مهنكس ىتح ءادعألا ىلع ةظالففو ؛ نيدلا ىف هل ظلغو « ةيالصو ؛ ةدشا
 , 20, هزع هللا ىضر

 : رومأ ةثالث ىلع لدي مالكلا اذه نإو

 رك ذ دقو « مزح نبال لصفلا شماه م. ص ١ جب قاتسربشلل لحتلاو للملا )١(
 . ءارآ نم هيلع لدي ام نيبنل انه هاندعأو , هنع مالكلا اذه
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 , ىلعل ةيصو الف « هنع هللا ىضر كإعل ةفالخلا ىلع صن نكي ملهنأ  اهلوأ
 ةفالخلا تسيل اذهل هنأو « نيماسملل كرت دمت اههف مالا نإو . ةيصولا هبشي ام الو
 . رايتخالاب تبتي سمأ وه امتإو « ةثارولاب تبث أممأ ىنلا نع

 ركب ىنأ نيخيشلا نم لضفأ ههجو هللا مرك ًآيلع نأب حرصي هنأ  اهناث
 حرصي ملو .٠ مالسإلا ىف ىلجلا هفقاومل . ةباحصلا رئاسو . امهنع هللا ىطر رمعو
 تسيلف ٠ لضفأ الع نأ عمو « هيلي لوسرلا نم هتبارقل ةيلضفالا كلت نأ
 « لضفنألا رايتخا وه سيل ةفالخلا ف ىمالا نآل ؛ ةهالخلل ةمزالم ةيلضفالا
 هيلوتل نوريثي الو , سانلا هعيطي ىذلاو . ءبعلا لمح ىلع ردقألا رايتخا وه لب
 نأب ال , نيملسملا ىدوشب نوكب نأ بحب ةفيلخلا رايتخا نأ نيبتي اذمبو « ةنتفلا
 . ماصأ نوكي نم رايتخالا ىف نوظحالي مهنإو « قيعم صخخ ميلع ضرفب
 تاذ ىو « مماوقأ ىف ءالضف نم مف « ىروشللا مظن عم قفتي كلذ نإو
 « ةعاطلاب مهل نوئيدي ال مارقألا نآل ؛ هنولوي ال وأ , كسلا نع نوحني مهسفنأ
 . مهريغ ةيلوت ىف ةحلصملاو ةعاطلا نأ نوري لب « مهيلوت ىف ةحلصملا نوريالو

 رمعو ركب ىلأ نيخيشلا ىلوت ىف تناك ةحلصملا نأ العف ىري هنأ  اهثلاث
 « كلذ ىف تناك ةحلصملا نأ ديفت ةغبصب امبلوتل روبملا رك ذ دقف « امهنع هللا ىضر
 . نسسلا لضفلو « قبسا لضفل ةعاطلاب امل اوناد دق سانلا نآل كلذو

 ضفري ال كش الب هنإذ . نيليلجلا نيمامإلا ىلوت ف ةحلصملا ىري ناك اذإو
 . مالسإلا اظفح دقو « امهف نعطلا وأ امهبسي ىضري الو « امهتقالخ

 ركذي لف ٠ هنع هللا ىضر ناهثع نيرونلا ىذ ةمامإل ضرعتي مل هنأ ظحالبو
 ناك لهف  امهنع هللا ىضر رمعو ركب ىلأ ةمامإك نيبلسملا ةحلصم ىف هتمامإ تناك أ
 هنالل كلذو ؟ نيخيشلا ىلوت ىف ةحلصملا تناك يهيلوت ىف ةحلصملا نكت مل هنأ ىري
 ًابيرق نوكي نم الإ رع دعب ةفالخلاب قيلي ناك امو ؛ ةلوهسلاو قلطملا نيللاب رهتشا
 ظ لاتقلا ف ىلع فقاوم ىع.دعب دق دهعلا نآلو ء برقأ لع ناكو « هتدش ىف هلم
 . ايش هيف لقي ملو , كلذ نيب مل ! ؟ تيقيدأ ىتلا ءامدلا تفل
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 هدنع مامإلا طورش  ؟

 « ًايمطاف الدعن وكب نأ مامإلا ىف لضفالا نأ ىري ناك ًاديزنإ اولاق - +

 نيذلا ةيناسيكلا فلاخ كلذبو , اهنع هللا ىضر ةمطاف نم لع ةيرذ نم نوكي ىأ

 دالوأ نم هنركب اهود.تب نأ ربغ نم ىلع دالوأ نم مامإلا نوكي نأ اوطرتشا

 « مشاه ىأ هنبال اوعدو « هنع هللا ىضر ةيفنحلا نب دمحم اوعد كلذلو ٠ ةمطاف

 دالوأ نم مامإلا نوكي نأ نوطرتشي اوناك نيذلا ةيمامإلا ًاضيأ كلذ فلاخو
 « نيدياعلا نيز ىلع م“ ء نيسحلا مث . نسحلا مث « ىلعل الإ اهوتبثي لف , نيسحلا

 نيب ام كلذ دعب مم اوفلتخا مث ء قداصلا رفعجل م“ « رقابلا دمحم ملأ

 . ةيليعامسإو « ةيرشع انثا

 هنأ نم ةعيشلا لك فلاخ هنأ نم « ًافن 1 هانركذ ام ًاضيأ انه ررقت نأ بجو

 ةمامإ ردق ماد ام هنال « ةفالخلل ةيحالص طرشال ةيلضفأ طرش اده ربتعأ

 مادامو « ةيلضفأ طورش اهركذي .ّملا طورشلا لك ربتعت نأ بحي هنإف « لوضفملا

 طارتشالا لك ربتعي نأ بحجب هنإف , ةيلضفألا نم رابتعالاب ىلوأ ةحابعملا ريتعا د

 . ةيلضفالا ىف ره

 : نيرمأ ررقن نأ بحي هقباس عم مالكلا اذه ةظحالم هنإو

 ىنلا ةبرذ ىف اهدوجو ىف ناك نإو « ةثارولاب ةفالخلا ربتعي ال هنأ  املوأ

 هحنرصتو ؛ لِي ىنلا ةي رذ نم ىلع تيب نم هرابتعا نب قيفوتلا نكم ال هنإو « كلَ
 . مالكلا اذم الإ ةحلصملا ةاعارع

 نوراتحي نيدلا نيدلسسملل حصي ال هنأ هنم دامتس مالكلا اذه نأ  ىتاتلام آلا

 ةمطاف دالوأ نم تيبلا لآ ريغ نم اوراتخي نأ دقعلاو لحلا لهأ وأ , ةفيلخلا

 « هنع هللاىضر "ىلع ىلع ةيواعم لتم اوراتخم نأ مط ناك اف ءاهبنوعري ةحلصمل الإ
 ماشه لم اوراتخي نأ ممل ناك امو نيريثكلا رظن كلذ مالسإلل ةحلصمال هنآل
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 . كلذ ىف ةحلصم ال هنآل , لع نب ديز وأ رقابلا دم لثم ىلع كلملا دبع نبأ

 ةحلصم كلذ ىف نوكي نأ همالك ىو نم مهفي لوضفملا ةمامإب ديز لوقف

 امه ةلادعلاو نيدلا دومع ةماقإ وءنيدلسملا ةحلصم نآل , ةققح ةلادعو نيدلسملل ةققحم

 . ًايسنو « بقانه هنم لضفأ وهنم لع لوضفملا ميدقت ىف ناظحاليناذللا نارمألا

 ةعالا ةمصع مدع #

 ١ - اياد لضفألا ةمامإ ضرفي ال هنع هللا ىضر ديز مامإلا ناك اذإ ,

 نكمي ال هنإف « رقي ىتلا نم ءاصيإلاب وأ ةثارولاب ءىجت ةفالخلا نأ ضرفي الو
 نوكي نأ هساسأ أطخلا نم ةمهآلا ةمصع ضرف نأ ذإ « ةمهآلا ةمصع ضرغي نأ

 عقلي ىنلا نم مهيلرت ٠ نم ناك امو « ىحوب ىحوب الإ فرصتي ناك ام ىنلاو
 هنالو , هماكحأ ىف أطخلا هيلع ىرحب ًامامإ هير نم ىمأب ملل ىنلا راتخي نأ لوقعملا
 عجرملا رهمامإلاءايصوألا مهو مسي نيذلاةمهآلا ةمصعب |ولاةنيذلا ةيمامإلا رظن ىف

 أطخال ةضرع اونوكي الأ ىضتقي كلذو « نيمآلا ىنلا ءاصنإب نيدلا ىف «
 نوررقي ةيمامإلا نإ لب « ميركلا لوسرلا نم رايتخالا اذه اوريتخا امالإو
 لك نأ اوتبثيلو + مهتمام] اهي اوتبثيل تازجعملا مهيديأ ىلع ىرجت ءايصوألا نأ

 نيدلا نم هنوررقب أم ,

 بهذ .: ءاصيإلا اذه وأ ةثارولا هذه عن. دق ديز ماقإلا ناك اذإو
 نركب نأ لضفالا « ًايحلصم ًارمأ ةفالخلا ربتعا هنآل , ةمصعلا ىضتقي ام ىلإ

 ةحلصملاب مايقلا ىف هريغ عم ىواست اذإ « اهنع هللا ىضر ةمطاف دالوأ نم ةفيلخلا

 : نيدلا نوئشو ةلادعلا ةماقإو « ةماعلا



 بالوعد

 هس لإ ةوعدلل ةمامإلا ىدصت. نم جورخ ل

 .ةمامإلا تيبلا ل1 نم مامإلا قاقحتسال ديز مامإلا طرتشا دقو +

 دعب تيبلا لآ همزتلا دق ناك ىذلا ةيقتلا أدبم رجم كلذبو , هسفنل ًايعاد جرخم نأ
 حشر نم جرخي نأ ديز مامإلا طارتشاو « هنع هللا ضر نيسحلا مامإلا لتقم

 : ديز مامإلا بهذم امبنأ ىلع امهان ررق نيتركف ىلع ىنبم ًايعاد ةمامإلل هسفن
 نوظحالي و « ًارايتخا دقعلاو لحلا لهأ نم راتخ مامإلا نأ  امهالوأ

 نم ةفالخلا ديرم نلعأ اذإ الإ رابتخالا كلذ متي الو , ةحلصملا هرايتخا ىف
 | 1 . هسفنل ًابعاد هجورخم كلذو « هتدارإ تيبلا لآ

 ناك اذإو « هل سانلا ملصأ راتخم املاص كح ةنالخلا ريتعا هنأ  ةبنناثل

 ةثارولاب تناك نإ ةفالخلا نآل « ةثارولاب ةفالخلا ربتعي لو ء لضفألا ريغ حلصالا

 « ةوعد ريغ نم ةفالخلا تءاج ثيررتلا ىنعم ىف وه ىذلا ءاصيإلاب وأ ٠ ةدرجلا

 ةلواياألاب ءىجت ىهف « بلط ريغ نم ءاصيإلاب وأ ةثارولاب ةيكلملا لوتت اي
 بجوأ دق ةيمالسإلا ةينيدلا ةفالخلا ىف ةثارولا ةيرظن هضفرب ديرف « بالطلاب ال

 ةحلصملا ىدم ىف سانلا رظنيل هنالعإو .؛ هسفن ةمطاف لآ نم لضافلا راهظإ

 . حلصأ اممسأ ىف هريغ نيبو هنبي هنزاومللو « هيلوت ىف

 هريصع ىف ةبماعإلا ةعيشلا نم هريغو ) ديز مامإلا نيب قرفلا نأ نيني اذمو

 .« انيب ىتلا هتايرظن عم قستم كلذو « ًاآيعاد مامإلا جورخ طرتشي هنأ

 لهأ نم رايتخالاب ال ءاصيإلاب مهدنع لوك اهنآل جورخلا اوطرتشي ف ةيمامإلا امأ

 . دقعلاو لحلا

 هبخأ رقابلا دمسو « ىلع نب ديز نيب تعقو ةرظانم ركذي قاتسرهثلا نإو
 لوقيو « هيف هضراعي ربك آلا هوخأو . هب كسمتسي ديزف « أدبملا اذه لوح
 كبهذم ةيضق لبع ١ : ديز هيخال لاق رفابلا دم مامإلا نإ : ىقاتسربشلا



 ل

 . 20, جورخلا ضرعت الو ء طق جرخم مل هنإف مامإب سيل كدلاو
 اذه نأ ىلع لدت تحص نإ ىهو ؛ رقابلا مامإلا نع تاتسرهششلا اهلقن ةلك هذه

 :هوبأ الو وه ال « نييومآلا ةفالع هسفن تاذ ىف فرتعي ال ناك , ليلجلا مامإلا
 اوناك نإو « ةفالخلا محل تررقت نيذلا نييدبملا ةماآلا مهسفنأ نوريتعبو
 كلذ نرذلعي ال مهلعج ىذلا .نإو « ًاريخ الإ رمعو ركب ىأ ّق نوريال
 اندنع سيل و « ةيمامإلا هيعدي ام كلذ نإو « هب نوئردي ىذلا ةيقنلا ًادبم وه
 , ءيذكب مطقي ام

 نب رطق ىف نيمامإ جورخ - ه

 ًايخس ًاعامت ًادهاز ًاملاع ًايمطاف نوكي نأ ىه ١ لاصخلا هذه ناعمجتسي نيرطق ىف
 , 20, ةعاطلا بجاو اهبنم دحأو لك نوكبو « ةمامإلاب جرخم

 « دقعلاو لالا لهأ نم راتخم مامإ قبس دق نوكي الأ كلذ طرش نأ كش الو
 قبس اذإ هنالل « اهاك مالسإلا راطقأ تمعو ؛ ةيمالسإلا ملاقألا لكهتبالو تلمثو
 لوي كلذلو « ًايغاب نال نوكي طورشلل فوتسم مامإ ةراتخنا ةماعلا ةيالولاب
 . « هولتقاف دحاو لجر ىلع معممأ و مءاج نم ٠ : هِي ىنلا

 نم لك ىف لحلا لهأ نم ةحيمص ةعبب امهتعيبو نيمامإ جورخ روصتي امئإو
 . ةماع امهنم دحاو ةيالو نأ فرعي مل وأ امهنم قباسلا فرعي مل اذإ « نيميلظإلا
 نوكت الأ طرشىلع هميلن] ىف ًامامإ نركي نأ امهنم دحاو لكل عوسب لاليح هتإف
 . ةاداعم وأ ةموصخ أمهنيب

 )١( ج قاتسربشلل ىلحنلاو للملا ١ ص 7٠١ .
 . ,.7*0 ص روك ذملا باتكلا (؟)

 « فر مامإلا ١؟ )
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 دجن مو « أدبملا كلذ هريرقت ىف ديز مامإلا دمتعا لصأ ىأ لع ىردن الو

 ىلع نيب تدقع ىتلا ةئدابملا لع دمتعا لوف ء هرربي ام انيديأ تحت ىتلا رداصملا ىف

 ىضر ًايلع نآل ٠ ًادمتعم نوكي نأ ممصي ال كلذ نكلو ؟ ةيواعمو هنع هللا ىضر

 « نييلسملا ةحلصمل ةندابم تناك اهنكلو « مامإ ةيواعم نأب فرتعا ام هنع هللا
 . جملا ضئارف ىدؤتل و

 عاستا نم هدهع ىف هظحالام وه هيلع .دمتعا ىذلا نأ اندنع مج ري ىذلاو

 'ءاسنرف بونج ىلإو ء سلدنالا ىلإدنق ر#“, 3 تدتمأ دقف « ةيمالس العدلا ةمقر

 « الماك امهنيب ءالولا نوكي نأ ىلع م 11 ةئرحت ىف نركتاف 5 امال نإو

 . الماك . نواعتلاو

 ذخاألل حلاص ىأرلا اذه نإف ٠ هيلع دمتعا ىذلا لصألا ىمأ نم نكي امهر

 ماكحأ ذفنت ىلا ةيمالسإلا ةفالخلا ةداعإل ًاساسأ نوكي نأ سصيو « اننامز ىف هب

 , ةيمالسإلا ةدحولا ققحم قداص نواعت ةمث نوكي نأ ىلع فيرشلا عرشلا

 امتإ» : ىلاعت هلوقو ءةدحاو ةمأ كتمأ هذه نا» : ىلاعت هلوق هيلع قبطنيو

 . ميوخأ نيب اوحلصأت ء«ةوخإ نوئمؤملا

 موتكم مامإ الو ةيودبم ال د

 , رظتنملا ىدهملا وه بلاط ىذأ نب ىلع نب دمع نأ ةيناسيكلا تررق - 4
 رشع قاتلا ماهإلا نأ هدعب نم ةيرشع انثالا تررقو « ىوضر لبجب ابحي هنأو

 ىعداو ٠ ًآيلظو ًاروج تلم اي الدع ضرألا ًالميف جرخ نأ رظتني هنأو 2 ىح

 ىنبم هلك كلذو , رظتنملا ىدبملا كانه نأو , نيموتكم ةمنأ كانه نأ ةيليعامسالا

 ىب دقو « الورق نوي< مهف . سانلا رئاسل تسيل صاوخ تيلا لآل نأ ىلع
 مامإلا نوكي دقف « ةثارولاب ةفالخلا نأ ىلع اضيأ ىنبو « مهتمصع ىلع كلذ
 . العم ًارهاظ نوكي دقو ؛ ًاروتنم



 - مسح

 « ةماع ةحلصمل ةماقإ ةمامإلا ربتعا لب « سوقلا هذه نع عزي مل ديز مامإلاو
 لدب ريتخا اذإ ملصالا عاطي هنأ و ء صخشلاب ال ء فصولاب فرعم اهلرانذلا نأو

 هنأو , ًاروتسم ًأمامإ كانه نأ ضرغي مل كلذلو ء لوضفملا ةمامإ زوجتو , لضفالا

 ىمسي ام ديز مامإلا رظن ىف نكي مل كلذلو ٠ كلذ نود وأ ًانورق هروهظ رظتني

 جرح نأ ةمامإلا هقاقحتسال طرتشا هنآل , روتسملا مامإلا الو  رظتنملا ىدبملا

 | . هسفنل اعاد

 بهذملا دري نأ ديري ناك هنأ ةسايسلا ىف ديز مامإلا ءارآ ةصالخو - +١
 , ةفالخلا ًاثراو هسفن ربتعي لل «لعف « هنع هللا ىضر لع دهع ىف هلوصأ ىلإ ىعيشلا
 ىبب ةفيقس ىف دقعلاو للا لهأ هراتخا ام ىضرو « ىلوأ هسفن ربتعا نوكي دقو
 , هنع هللا ىضطر ناهثع نيبو هني امف ىروشأا أ ىرحب نأ ىضرو « ةدعاس

 ىثأ هنع هللا ىضر لبعو « نامثع اوعياب ذإ دقعلاو لحلا لهأ هراتخا امل عضخو.-
 ايس هللاو اقبس د'' ١» : امهف لاقو « رمعو ركب ىأ نيمامإلا ىلع ءانثلا ببطأ
 نعطو « ةمأللل 1#:رزح امرك ذو ؛ ًاديدش ًاباعتإ امهدعب نم ابعتأو « ًاديعب

 . ,ةمآلا لع

 هنم دافتسي ام ررقو « ريخم الإ اهركذي نأ ضفرلا دشأ ديز ضفر دقو

 . ههجو هلأ مركايلع ىدهلا مامإ اقبسي نأ ىضتقت تناك ةمآلا ةحلصم نأ ةحارح

 . ةداوه ىأ ريغ نم قد ءارآلا هذه ذيفنت ليبس ىف ًاديبشاليز لتف دقو



 لس را

 ةيسايسلا ديزءارأو ةيديؤلا

 ,ىضم دقف ٠ ىحي هنبأ ديز دعب نم ءارآلا هذه ىلع مظكو - 5

 ,لشق هنكلو «نوريثك قلخ هيلع عمتجا دقو « هتمامإل وعدي ناسارخ ىلإ
 1 مالسإلا ىف مداهج ىلع مهاثأو « نيعمجأ مهنع هللا ىضرف , هام ةنس يف

 .لتق يلتقي هنإ : لاقف , ةجيتنلا هذه. هل أنت قداصلا رفعج مامإلا نإ لاقيو

 .«هوبأ بلصاك بلصي و « هوبأ

 ,نب دلع نيمامإلا ىلإ هدعب نم مآلاب دهع هنأ هريغو قاتسربشلا رذ دقلو

 ءارآ عم قالتت امهوارآ تناك دقو . هيخأ مهناؤيإو « نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع

 وعدي نأ دصق هلعاو ؛ ىدهملا هسفن ىمس دق دم مامإلا ناك نإو « ديز مامإلا
 ةمبيهذم ىلإ ناوعدي اناك دقو ٠ اهيلإ ىلاعت هللا هاده دقو « ةيمالسإلا ةيادحلا ىلإ
 . ةيرمألا ةلودلا ةيابن ىفو « ةيسابعلا ةلودلا مايق ليبق

 هللا ىضر ىلع ل7 نيبو اهنيي عازبلا ماقو , ةيسابعلا ةلودلا ىلإ مآلا لآ امملو
 ممهاربإ جرخو.ةنيدملاب ةيكرلاسفنلا دم جرخ نييومألانممهل ترأث نأ دعب مهنع
 هترج دقو « نيمامإ روهظ زوج ىبا ةيديزلا ةركفلل قيبطت كلذ لعل و , ةرصبلاب

 رفعج ىنأ نم ةمامإلاب عيوب هنإ اولاق دقو , ؟)ةغيلب تابئاكم روصنملاو دمع نيب
 ًارفن نإ ٠» : نيببلاطلا لتاقم ىف ءاج دقف . ةيومآلا ةلودلا طوقس ليبق روصنملا

 ء جافسلاو , مامإلا مهاربإ مهف ء ةكم قيرط نم ءاوبالاب اوعمتجا ماه ىبب نم
 متو ؛ مهاربإ |و دمع هانياو : نسحلا نب هللا دبعو « ىلع نب حلاصو ؛ روصنلاو

 ؛ ىلع نب حلاص مهل لاقف « نامثع نب ورمع نب هللا دبع نبا

 ء عضوملا اذه ىف ها كعمج دقف « مهبل | سانلا نيعأ دتمت نيذلا م وقلا نإ ه

 )١( ج هيلإ عجراف ىربطلا ريرج نبا ةلصفم اود دق ١ ص 8١١ .



 مستفي نأ هقلأ لعل هللا اوعداو ء قافألا ىف ارقرمتو « مدخأ ةعبب ىلع اوعمتجاغ

 . مرصنيو « يلع
 دخعأ ىلإ سانلا ام متع دقل هقلاو « كسفنأ نوعدخت ءىش ىآل , رفعج وبأ لاقف

 هللاو اولاق . هللا دبع نب دحم ىنعي ىتفلا اذه ىلإ مهنم ةياجإ عرسأ الو ء اهانعا ليمأ
 ؛ روصتملاو حافسلاو ماهإلا يهاربإ هعباب و : ًاعيمج هوعيابف « اذه لعنل انإ « تقدص
 . 27 « رضح نم رئاسو

 . ةيومألا طوقس لبق هريدقتو همارتحا ىف غلاب, رفعج وبأ ناكدقلو

 دمحم نأ داقتعا لع اناك امبسفنأل ةوعدلل ميهاربإ هوخأو دمج مدقت امل كلذلو

 . 14ه ةنس دم لتق دقف , ةميرهلاب امهرمأ ىبتلا دقو « ةعبب عج ىلأ قنع ىف
 دهع ىف ةلخا ىف ةمئاق لدتعملا وحنلا اذه ىلع ةفالخلا ىف ديز ءارآ تناك - ١5

 جهانم هب تجبنو « بهذلا تفرح ممدعب نم فئاوط تعءاج نكلو . ءالؤح
 كيبلا لآل مهتياعد ىف نوبستني نيذلا لك ىف نأشلا كلذكو « هلصأ ىف تسيل
 . مالعألا ةمثالا كتل وأ ةحبرص ةفلاخخنوفلاخي

 ؛لوضفملا ةمامإب لوقلا مدعىلإ.ىديزلابهذملا ىلإ نومتني نيذلا ضعبلام دقو

 ىدهملاب اولاقو ءامهف اودعطو  رمعو ركب ىلأ نيخيششلا ةعامإ اوضفر كلذبو
 كلذل ديز مامإلا هعجرب اولاقو « ربظيس نسحلانب هلا ديعنب دمع نأ |وعداف رظتنملا
 . ةيناملسلاو « ةيرتبلاو « ةيدوراجلا : مو « ثالث قرف ىلإ كلذ لع اومسقنا دقو

 : ةيدوراجلا

 مهئارآ ىف اوفرطت دقو ؛ ىدبعلا رذاملا نب دوراجلا أ بامصأ مو - )8
 صن كلي ىتلا نإ اولاق دقو ء هتمامإب اولاق ناو« ببز مامإلا ءارأ نع اوجر خو

 ناك ذإ « هريغ ةمامإ زوجت ال هنأو ء ىصخشلاب ال فصولاب هدعب "لع مامإلا ىلع

 )١( *ه5 ص نيبلاطلا لتاقم .



 ب 1ةهما

 < هريغ مرايتخاب ةياحصلا لض كلدلو « هاوس ىلع قبطني ال ًاضاو فصولا

 هلاق دقو « قورافلاو قيدصلا ةمامإ اوضفر كلذبو « الطاب ناك هريغ رايتخاو

 هنأش ىف اوفلتخا دقو « نسحلا نب هللا دبع نب دمحم ديز دعب ةمامإلا نإ ةيدوراجلا

 تلم م الدع ضرألا الع أ, دبم اىداهدوعيسو لق هنإ »:لاق مهنم قي رفف « هع زهدعب

 ,قيرفو « مامإلا ةعجرب نولوقي رظتاملا ىدبملاب محرق عم ءالؤهو ًآللظو ًاروج

 : الدع ضرألا ًالميف رهظيسو « لتقي مل هنإ : اولاق مهنم رخآ

 ىلع نب مساقلا نب دمحم ىلإ ةمامإلا قاس نم مهنف , اوفلتخا هتومب اورقأ نيذلاو

 .نأ وهو « ةيديزلا طرش ىلع هنكلو . ديز عرف نم سيل وهو « نسحلا نبا

 هه< نب رمع نإ ىح ىلإ ةمامإلا قاس نم مهنهو « ةمطاف نم ىلع ةيرذ نم نوكي
 . ىلع نب ديز نب نيسحلا نبا

 يباك اومسو : مهيف ىتونلا لوقيو ٠ ًاريثك ًافالتخا نوفلتخم ةيدوراجلاو

 ,ضارفااو عئارشلاو ناسلاو نآرقلا ىف مهني امف نوفلتخم مهنأ الإ ةيديز ةلخجا ىف
 . 20 ماكحآلاو

 : ةيناملسلا

 ديذ ىلإ برقأ مهثارآ ىف مثو « ةيدوراجلا نم ًافارنا لقأ ءالؤهو - ١4

 .تاكو « ريرج نب ناملس باعصأ ممو « لاقام ضعب ىف هوفلاخ نإو هنع هللا ىضر

 رايخ نم نيلجر دقعب دقعنت نأ مصيو , قلخلا نيب امف ىروش ةمامإلا نإ : لوقي
 : لضفالا دوجو عم لوضفملا ىف مصت اهنإو . نيملسملا

 مالا نم ًادابتجا امهرايتخا ربتعاو , رمعو ركب ىلأ ةفالخ ىضر دقو

 طخ وهو ؛لالضلاو قيسفتلا ةجرد ىلإ لصياال هنكلو . أطخ نوكي دق
 رو ركب ىفأ ىف نعطلا نع مهتسلأ نوهذني ذإ ناملس باعصأ نكلو . ىدابتجا

 ٠ )١( لوبناتسا عسبط ه١ ص ىتيونلل ةعيشلا قرف .
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 نوكحيف ًافينع اجبت نومجبتيو . هنع هللا ىضر ناهثع ىف نانعطي أمهنع هللا ىضر
 جرخت ةلك تربك» « ؟”رييزلاو ةحلطو ةشّئاع نينمؤملا مأ رفكو هرفكب
 . «ًابذك الإ نولوقي نإ , مههاوفأ نم

 « ةيمامإلا نم ةضفارلا ىف أضيأ اونعط مالعألا ةباحصلا كئل وأ ىف مهنعط عمو
 . ًانييم الالضإمبتالاقم نم نينلاقم اوربتعاو

 ارتاك دقف ؛ ءادبلاب لوقلا ةيمامإلا ىلع امهوركستسا نيتللا نيتلاقملا ىدحإ

 « لبقتسملا ف ةكوشو ةوق محل نوكي الوقت اولاق اذإف « لبقتسملا لع نومجبتي
 أدتبا ىأرلا كلذ نإو « ىلاعت هللادب : نولوقيف « اوررق ام ىلع نكي مل مث
 . ىئقآلا ديبع نب راتخلا ابعدتبا ىلا ةلاضلا ةعدبلا وهو « ةيناسيكلا دذع

 نيذلا كتلوأ اودنجو مهنألل . مهيلع هوركستسا دقف « ةيقتلا أدبم ةيناتلاو

 مقأ اذإف « لطاب وه لب « قع سيلو نيملاظلل ةآلام هيف ًامالك نولوقي ةيقتلا نوعدي
 ةبسنلاب املس مالكلا كلذ نوكي دقو . ةيقت هانلق انإ اولاق هنالطب ىلع ليلدلا

 . مهسفنأ تيبلا لآ ةمثأل ةبسنلاب ال . نيعيشتملل

 ةلزلعملا نم ةفئاط لوضفملا ةمامإب لولا ىلع ريرج نب ناملس عبات دقلو
 ةلزتعملا نم ىأرلا كلذ اوراتخا نيذلا ءالؤه لاق دقو . ثيدحلا لهأ ضعبو

 « صنلاب ال لقعلاب اهليص#ت نكمي و ؛ نيدلا لاصم نم ةمامإلا نإ ثيدحلا لهأو
 حاكنإو ٠ ىاتيلا ةيالوو نيصاختملا نيب ءاضقلاو دوسملا ةماقإل اهيا جاتحي ابنال

 . نيدلا ءادعأ عم لاتقلا بصنو « ةملكلا ءالعإو « ةعببلا ظفحو . ىلبألا
 , ةماعلا نب ىضوف ابف مآلا نوكي ال ةدحوم ةعامج نييلسلل نوكيلو

 ةجاحلا ذإ , ةكحو ًايأر مهموتأو « ادلع ةمآلا لضفأ مامإلا نوكي نأ طرتشي الف
 : قاتسربشلا لوقيو ؛ لضفألاو لضافلا دوجو عم لوضفملا مايقب دسنت

 ريغ مامإلا نوكي نأ اوزوج ىتح . كلذ ىلإ ةنسلا لهأ نم ةعامج تلاهد

 . 57١6 صاب ج قاتسربشلل لحنلاو للملا (0)



 ممل نكمل 59

 لهأ نم نوكي نم هعم نوكي نأ بجي نكلو « دابتجالا عقارمب ريبخ الو « دهتجم
 نوكي نأ بلو 5 مارخلاو لالحلا ىف ققتسل و « ماكح آل | ىف هعجاريف دابتجالا

 ١ «شثداوحلا ف رصبو نيتم ىأر اذ ةلجلا ىف

 لضفألاو لضافلا دوجو عم لوضفملا ةمامإب اوذخأ نيذلا ةنسلا لهأ نإو

 كلذ اولاق مهنككلو « ًامئاد لضفأ ةمطاف نم ىلع ءانبأ نأ ىف ةعيشلا ىأد اوري م

 . ةنسلا لهأ بهذم وه ىذلا شيرق نم ةيلونلا ىف ةماع ةدعاقك« طقف

 : ةيرتبلا

 نب نسحلا هيهذم ىلع هقفاو دقو : ىتبأألا ىوونلا ريثك بادصأ مو ل.

 , ةيحلاصلا اهنع لاقيو « ةيرتبلا ةقرفلا هذه نع لاقي اذلو «٠ ىح نب ملاص

 اوكحي لف . الادتعا ثكأ مهنكلو . ةقباسلا محلا وقأ ىف ةيناملسلا اوقفاو دقو

 نم وهف . ةنجلا لهأ نم هلعجب هيضام نإ اولاقو , هنأش ىف اوفقوت لب « نامثع رفكب
 , ةيماس ففاوم هلام مالسإلا رصن ىف هل تناكو « ةنجلاب قلي ىتلا مرشب

 اوريحتف ؛ ربع ىروش كرتو ٠ ةيمأ ىب نم نيملاظلا ىلو هتفالخ ةدم ىف نكلو

 هرمأ اولكوو « اوفقوتف « ةفالخلا دعب ممرظن ىف هلاحو « ةفالخلا لبقاهيضام نيب

 هيكل ٠ ةمامإلاب مالوأو « تلي هتا لوسر دعب قلحلا لضفأ الط :إ اوللقو
 نحف « ًايغار هقح كرتو « ًاعئاط هريغ ىلإ ملا ضوفو « ًايضار مآلا لس
 كلذي ىلع ضري مل ولو , كلذ ريغ انل لحي ال مس اس امل نودلسم ؛ءىضردام نوضار

 لضافلا ريخأتو . لوضفملا ةمادإ اوزوج دق انمي مه . اكلاه ركب وبأ ناكل
 لوضفملا ةمامإ نأش ىف اوحرص مارت كلذبو « ًايضار لضفالا ناك اذإ قضفالاو
 ةمامإ ةحص ىف ةحارص طرتشي مل ًاديز مامإلا نإف « ديز مامإلا هب حرصي مل امب

 ١١( ص روك ذملا باتكلا 7١5 .
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 ةحلصلا ىلإ كلذ ىف رطظنلا وه هن حرص ىذلا نكلو ظ لضفالا اضر لوضفملا

 . هتارابع لدن 5 , نيملسملا نوئش اهدنع رقتست ىتلا ةماعلا

 آللاع ناكو « نيسحلا وأ نسخلا دالوأ نم هسفن ناعأ نم نإ اولقدقلو >>
 نانثا جرخ نإف . ههجو ةحابص مهضعب طرشو « مامإلا وهف اعاجث ادهاز
 نسمآللا ىلإ رظني ايواست نإ ر ,.اهزالاو لضفألا ىلإ رظني ةمطاف نم ىلع دالوأ نم

 لك نوكيو ؛ نيرطق ىف ةمطاف د رأ .زم نامامإ نوكي نأ روجبو « مزحألاو ًايأر
 ىتفي ٠١ فال ايبنم دحاو لك ىّتقأ ولو « هموق ىف ةعاطلا بجاو امهنم دحاو
 . , 2ةرخآلا مد لالحتساب ىتقأ نإو « ًابيصم امبنم دحاو لكن اك رخآلا

 مد نيبلسملا نم قيرف لحتسي نأ ىلإ ىدؤي هنآل ٠ بيرغ ىأر اذهو
 ىأرب دخأي ناك اذإ لوئقملاو لتاقلا رظن ىف الالح مدلا ربتعيو « ىأرلاب نيرخألا
 كلذو ؛ طبخ هنأب نيمامإلا ىف مهيأر قاتسرهشلا فصو دقو « ةيرتبلا ءالؤه
 . بيرغلا ذاشلا ىأرلا كلذ وه طبخ نم هيف ام مضوأ لعلو « قح

 قاثلا فصنلا وهو ؛ هرصع ىف قاتسرهشلا - ةيرتبلا ءالؤه فصو دقو
 : لاف « ىرجهلا سداسلا نرقلا نع

 لوصألا ىف امأ « داهتجا ىأر ىلإ نوعجريال , نودلقم اتامز ىف مرثكأ»
 نم رثكأ لازتعالا ةملأ نومظعيو., ةنكقلاب ةذدقلا وذ> ةلزتعملا ىأر نوريف
 لئاسم ىف الإ ةفينح ىنأ بهذم ىلع مهف عورفلا ىف امأو , تيبلا ل ةمئأ مهميظعت
 . ©0هّنإ همحر ىعفاشلا اهف نوقفاوي.

 رهظيو « عومجملاب ديز مامإلا بهذ نوذخأي ال مهنأ ىلع لدي مالكلا اذهو
 ىديزلا لعلا نطوم نع ضرألا ىف مهعاطقن او ٠ مامإلا نيبو مهني نامزلا دعب نأ
 ةفينح ىأ بهذ اوذخأف , احح القن مهلإ لقني مل وأ «ديز هقف نوسني مهلعج
 . ربثلا ءارو ام دالب ىفو « قارعلا ىف كاذ نابإ ًادئاس ناك ىذلا

 )١( ج قاتسربثلا لحتلاو للملا ١ روك ذملا باتكلا (0) . ١م ص .
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 هناك اديز مام) |! نإ هرصعو ديز مامإلا ةايح ىف مالكلا دنع انلق -واب١

 انلفو « ةعيشلاب ةفوكلا ىف قتليو . ةرصبلا ءاسلعب قتليو « قارعلا ىلإ بهذي

 .بهذم اهط سانلا نم ةفئاط لك تراصو« ةيمالسإلا قرفلا وشب رهتشا هرصع نإ

 .نواهاستيدقو « لالض ىف هنوقنتعي ال نيذلا نأ بم 0 كا مة نيم

 هتقيقح ىف وهو « ًارزو ربك أ هللا دنع ناك ,رإو اهونلعأ ىتلا عبمأرأ ريغ ىف مهعم

 جبقأ وه ام نورفتغب امني ٠ . ايش مكتنلاب لوقي نمل التمجراوخلا رفتنب الف « منشأ

 . مهضعب دنع دودحلا بجوت ىتلا رئابكلا ىتح « مكحتلا ضفري نمل كلذ نه

 ماقال ابضعب قئعاو اهضعب لداجو . ءارألا هذه باصصأ ديز-رك اذ دقو

 ,قفاو هنأو « ءاطع نب لصاو ديزب قتلا هنأ انيلع دقو . هرظن ىف ليلدلا هيلع

 .لازنعالا ىف الصاو

 ةأ هلبق نم نوربتعل لب ٠ ؛مهتلحنب كت نم لوأ الصاو نودعي ال ةلزيعملا نكلو

 .تاقبط ىف نيدباعلا نيز ًايلع مامإلا نودعيو ٠ ىرصبلا نسلاو تيبلا لآ

 هررق ىذلا رظنلا اذه ىلعو ٠ مهتاقبط نم ًاديز مامإلا نوربتعي اي . ةلدتعملا

 مولعنم هاقلت امف . مهيلع ديزماقلتتيبلا ل1 ىفلازتعالان وكي لمآلاو ةينملابحاص
 ةرك اذمو ةرصبلا ىلإ هلاقتنا ببسب اذهب هملع نكي ملو ٠ نآرقلاو هقفلاو ثيدحلا
 . هيي ىف معلا كلذ ماد ام ء لصأو

 ضو ىتلاو « دئاقعلاب ةصاخلا تامواعملا هذه ديز قلت ىأ نم نكي امبمو

 . ةلرتعملا ءارآ عم اهف هؤارآ براقتت هنأ دكؤملا نم هنإف - اهلئاسم ىف
 رصعو ٠ ديز مامإلا رصع تلغش ىتلا ةلأسملا اهوأو « ءارآلا هذه ركذدلو

 ء ةريبكلا بكتم ةلأسم ىهو ٠ نيعباتلا



 مس 8” هي اهل سنن

 ةريكلا بكد م دس

 ٠) مكحتلا ىف اوملكت ام دنع ثحبلا اذه ةجاي ممريغو جراوخلا راثأ «
 كلذ دعب ءارآلا ايف تفلتخا دقو . نورفاك مبنأب اوككح نم فصوو .

 نأ و « رفاك هنأب مكحتلاب لاق نم اوفصو ةقرازالا اصوصخ جراؤخلاف -و

 أطخخ ولو 5 بنذلا بكترم نأ نم مههذم ىلع كلذو « برح راد نيفلاخنا راد

 لقع هرقي ال ذاش مالك كلذو ١ ميلنق حاب هنأو . رافك هدالوأو : رفاك

 . نيد الو

 جابي ال هنأ و « نامإ رفك ال ةمعن رفك ر فاك هنإ اولاق مهنم ةيضايإلاو ب

 . اذه ىف ةجراخلا قرفلا ضعب مهعم براقتت دقو , ناطلسا ركسعم الإ

 اهيلع نيرصملا رئابكلا ىكترم نإ ؛ لوقي ناك ىرصبلا نسملاو +
 نم هنلعي امو . اهيكترا ام ًانمؤم ناك ول هنآل ء نونطبي ام ريغ نوربظي نوقفانم

 ءرفاكو « نمؤم : ةثالث سانلا ١ : لوقي وهو هيلإ رظناو « هبلف نم نكي مل ناعأ
 دقف رفاكلا امأو ٠ ضرعلا ركذ هموقو . فولا هملأ دقف نمؤملا امأف « قفانمو

 قفانملا امأو « ةبيرضلاب ممسو « ةيزجلل نعذأف ٠ فؤخلا هدرشو . فيسلا هعق
 « نوربظي ام ريغ نورمضيو « نونلعي ام ريغ نورسب تاقرطلاو تارجحلا قف
 .. هتنج ىنمنت مث . هيل ودتلتق كليو « ةنيبخلا مهلا عأب مهبر ممراكنإ اوربتعاف

 دويقو ةقبرلا عطخ قيرف نيةيرف ىلإ اومسقنا نيذلا ةئجرملا كلائهو -
 ىصاعلا نأ ررق ىاثلا قيرفلاو ٠ ةيصعم ناعإلا عم رضي ال هنإ لاقو « ماكحالا

 . هبد ىلإ مجار هرمأو , هتمح رب ها هدمغتي نأ الإ , باقعلا قختسي

 دنع هعضوم ىف هتركذ دقو « لامجإب ءارالا برطضم وه اذه وم

 هنأب كل برطضملا اذه طسو ىف ديز ءاج ؟ ديز ىأر وه اف . قرفلا لبع مالكلا

 ةيمامإلا قفاو دقو . السم ىمسيو ء أقساف ىمسيو ء ىفكلاو ناعإلا نيب ةلزاع
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 بكترم نأ وهو « هوداز ءىث ىف ةلزتعملا مهتفلاغ نكلو « ردقلا اذه ىلع

 «نيملسملا ريغ الإ رانلا ىف دلخي ال هنأ نوري ةيمامإلاوديزو « رانلا ىف دلخم ةريبكلا

 . 2)ةئجلا نولخدي مث « مه.ونذ رادقمب نوبذعي ةلبقلا لهأو

 طقفنيتل أما نيب هلزنم قهنوك ىف ءاطع نب لصاوعم قالت ىأرلا اذه ىف رهو

 ىتح ًاتباث ردقلا اذه ىف امهنيب قالتلا ناك دقو ؛ ىأرلا اذه ةجحلا لصاو قاس دقو

 قالتو ةرك اذم اهنإ « انلقف « كلذ ىف هانفلاخ دقو « هل ذالتت هنأ قاتسربشلا ىعدا

 اذهل تقيس ىتلا ججحلا ركذنلو . ًايقلتو « ةذدلت سيلو لئاسملاضعب ىف ريكفتلا ىف

 : ىذ ىه اهو ؛ قأرلا

 دوعوم هنأو « هيح ىلاعت هللا نأو هللا ىلو هنأب فصو نمؤملا نأ  اهلوأ

 « نينمؤملا ىلو هللا » : ىلاعت لاقو « ء اونمآ نيذلا ىلو هللا ١ : ىلاعت لاق دقف « ةنجلاب

 دعو» : ىلاعت لاقو « ًارييك الضف هللا نم محل نأب نينمؤملا رشبو :  ىلاعت لاقو
 ىزخم ال موي » ىلاعت لاقو ءرابنآلا اهتحت نم ىرحجت تانج تانمؤملاو نينمؤملا هللا

 « مهصاوخو « نينمؤملا فاصوأ هذه تناك اذإو ءهعما ومآ نيالا ىنلا هل
 ءاهيلإ رارصإلاو رئابكلا باكترا عم ةقفتم فاصوألا هذه نوكن نأ نكم ال

 هيفو هباتكب مدقتي نم ةمايقلا مويىزخي ال فيكو :هيصعي نم قالو نركي فيك
 نأ نيبتي اذه. و  اهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص رداغي لو ٠ تيصحأ دق هتائيس

 . نينمؤملا فوفص نم رئابكسلا بكت م ج رخت صوصنلا كلت

 : اهلاتق ميبأ نييرض ىلع رافكلا نأ ركذ للاعتو هناحبس هللا نأ  اهناثو

 واق ٠ . مه لاعت قل لاق دقف « ينمو اواتاق نيذلا باتكلا لهأ - اهلوأ

 , هلوسرو هللا مرحعام نومرحن الو . رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤيال نيذلا

 ةيزجلا اوطعي ىتَح . باتكلا اوتوأ نيذلا د مم قحلا نيد نوئيدي الو

 م غ1 ةْمس ىوتملا نامنلا نب دم ديفملا خيشلا فيلأت تالاقملا لئاوأ )١(

 . ليرتت عيبط



 د #نءوادل

 نولتاقي ال مهنأال , ريبكلا بكت نع لئاز كحلا اذهو « نورغاص مثو دي نع

 . نولنتي الو

 قيرفلا اذه كح ىلاعت هللا نيب دقو « نوكرشملا م رافكلا نم ىتاتلا برضلاو
 اودشف ممومتنحنأ اذإ ىتح باقرلا برضف اورفك نيذلا متيقل اذإف ١ : ىلاعت هلوقب

 ىذلا محلا اذهو ءاهرا زوأ برحلا عضت ىتح ءادف امإو . دعب انمامإف , قاثولا

 ةاصعلا نيبكترملا ىلع قبطني ال ممريغو برعلا نم نيكرشملا ىف ىلاعت هب هللا مح

 ءالؤه نم اوسيل مهنأ اذه نم جئتيو ء سمأ امب نولمعي الو ىنلا نوقدصي نيذلا
 . رفكلا عاونأ نم عون ىأب نذإ نيرفاك نودعب الو , آضيأ

 « نيملسملا رباقم ىف نفدي هنأ ةنسلا ىف تبث دق ةريبكلا بحاص نأ  اهثلا

 اذممو , رافكلا ىلع قبطني ال كلذو « نينمؤملا هتبارق نم ثريو « هيلع لبصيو
 , نيدلسملا رباقم ىف نفديال رفاكلا نآلل , ًارفاك دعي ال , ةريبكلا بكت م نأ نيبنب
 . للسملا نم ثري الو « هيلع لصي هالو

 , ًانمؤم دعي نأ نكمب ال ةريبكلا بكترم نأ رهظي ةلدآللا هذه عومب نمو ْ

 « ًارفاك دعي الو « هيلع قبطتت ال لوآلا ليلدلا ىف تركذ ىلا نامبإلا تافص نآل

 ردحني ال وهف « هيلع قيطني ال ةنسلا فو نآرقلا ىف تبث ىذلا رافكلا كح نآل
 « ًاقفانم دعي الو نيتلزنملا نيب ةلزنم ىف اذهب رهو « نامبإلا ىلإ ولعي الو رفكلا ىلإ
 , ًاقساف ابك .ةمآلا هتمس دقو ء رافك ىبلا هب ءاج ام نومي ال نيذلا نيقفانملا نآل
 « رفكلا ىلإ هب لزنتالو  نامإلا ةجرد ىلإ قرتال ىلا ةيمسنلا هذه ىلع قييف
 نآل « ًانمؤم ىمسي نأ نكمب الو « لسم مسا هيلع قلطي نأ مصي هنإ اولاق دقو
 . هنم ةعاط الو  ةعاطلا ىضتقي ناعإلا

 ,ناميإلا نيب ةلزنم ىف قسافلا نأ تابثإل قاسي نأ نكمب ام اذه - 6
 . بوتي ال : هيصاعم ىلع ًارصم ماد ام رفكلاو

 لررق دقو « ةينملا بحاص هنع اهلقن و , ءاطع نب , لصاو ةلدآلا هذه قاس دو



 كل ا

 قنلاو « اهريغو ةلأسملا هذه الصاو رك اذب ناك هنع هللا ىضر ًاديز مامإلا نأ
 . هريكفت عم ةلخلا ىف اهف هريكسفت

 ةيمامإلا نع ىذلا ىأرلا عمو ديز بهذم ىأر هيف قفتي ردقلا اذهو

 ًاداخم نوكي بني ملو تام اذإ ق قسافلا نأ نوررقي ةلزتعملا نكلو ء دعب نم
 مهل لدتسي دق هلعل و , هيلع ًارصم ,ئابك نم بكرا ام ردقب بقاعي الم . رانلا ىف
 ًافصو هيلع قبطني ال « ةيوت ريغ نم ابلع رارصإلاو . رئابكلا باكرا نأب
 مهل سيلف « ةنجلاب نيرشم ريغ اوناك اذإو ء ةنجلاب اورشب نيذلا نينمؤملا
 ةريظح نم هجارخ] نوكي كلذ للعو « ًادبأ رانلا وأ , ًادبأ ةنجلل اهنإو ءرانلا الإ

 , رانلا ىف ًادلخم نوكي نأو « ةنجلا لخدي الأب هيلع كلا امتح همزالي ناميإلا
 نمو ءرانلا ىف دلخم هنإ بواذلا ىكست سم ضعب ىف ىلاعت هلوقب لوقلا اذه نوكزيو
 هللا يضغو ءابف ًادلاخ منبج هؤارخ ًادمعتم ًانمٌوم لتقي نمو ١ : ىلا-” هلرق كلذ
 لهأ نم هنأ نوري ةيمامإلاو ديز مامإلا نكلاو« اهظع ًاياذع هل دعأو , هنعلو هيلع
 . ةنجلا لهأ عم نوكي مث بنذأ ام رادقم بذءيف ةلبقلا

 ناميإلا ةدايز ىف مالكلا ةريبكلا بكست م ىف مالكلا ىلع ىنيو اه
 ءاملعلا ضعبف « كلذ ىف ءاملعلا فلتخا دقل ؟ صقنيو ديزي ناعإلا لهف , هصقنو
 لمعلا هديزي الف « ناعذإلاو قيدصتلا هنالا صقني الو ديزي ال ناعإإلا نإ : لاق
 ناميإلا نإ : لاق ءاملعلا ضعبو « نامبإلا نم اءزج تسيل لامعألاف ء هصقني الو
 : لاق ءابلعلا ضعبو , صقني نايصعلابو , ديزي تاعاطلا ةرثكبو ء صقنيو ديزي
 . قيدصنتااو ناعذإلا لصد دق مادأم صقني الو ديزي هنإ

 هيأر ةريبكلا بكرم ىف ديز مامإلا لوق نم ذخأ نأ اندرأ اننأ ولو
 بكت رم ىف هبأر هيلع لدي ىذلا ديحولا ىأرلا ناكل , هصقنو ناميإلا ةدايز ىف
 تاعاطلاو هصقنتال ىصاعملا نأ ىعمللع .صقتيالو ديزي ال ناميإلا نأ وه ةرييكلا
 ناميإلاو لمعلاف « اهتح لمعلا ىضتقي حسي يحصلا نلمإلا نأ ىنعم ىلعو ؛ هديز ال
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 هصقنت ال ناعإلا نإ : لوقي ىذلا ةفينح ىأ رظنك هرظن سيلف « نامزالتم
 رخآ رظن هل لب « بلقلا ىف ةتباث ةقيقح هنال , ةعاطلا هديزءالو , ةيصعملا
 لمعي ال نف , رخآلا نع امهدحأ لصفني ال نامزالتم لمعلاو ناميإلا نأ زهو
 . ةريبك بكت مو صاع

 ةفسالفلا ضعب عم ةلزنعملا بهذم وهو ديز بهذم أبف قفتي ةلأسم كلتو

 ةفرعملا ىلإ عفدي ةقيقحلا بلط ىف صالخإلا نأ نوررقي نيذلا نييقرشلا
 قداصلا ناميإلاو ؛ قداصلا ناميإلا ابعم نو وكب ةميقتسملا ةفرعملاو , ةميقتسملا
 ميقتسم طخ ىف طقن اهلك ىهف ؛ موقلا كواسلاو . حلاصلا لمعلا امتح مزلتسي
 . حاصلا لمعلاب ىهتتيو صالخإلاب ىدترب . دحاو

 ردقلا ىف هلوق +

 ءارأ هيف تدجو دق ديز مامإلا هيف شاع ىذلا رصعلا نإ انلق - ا!

 ةيريجلا وأ ةيمهجلا نإ ءانلقو , ردقلاب ناعإلا راوحم ناسنإلا لعف لوح ةبراضتم
 « لعفي امف راتخمب سيلو . هسفن لعف ىف ةدارإ ىأ هل سيل ناسنإلا نإ اولاق
 لاعفألا ةبسنو ءاهسفت كرحتالو . ابكرحت حيرلا بهم ىف ةشيرلك هلاعفأ ىف وه لب
 ىرج و ؛ ءرزلا تينو « ديز تام : لئاقلا لوقك ىه لب « ةقيقحلا ىلع تسيل هيلإ
 بسشي امف رايتتخا ءايشألا هذه نم ءىشل امو , رّقلا عنيأو  رجشلا كرحتو « ءاملا

 . ردقلاو نامإلا رهاظب اونمأ كلذيو ءاهلإ
 هبلع ىف ىلزآلا هللا ريدقت ىنعمب ءردقلا اوفن نيذلا ةيردقلا ناك ءالؤه راوجنو

 هللا لع نأ ىأ فنأ مالا اولاق لي « رشو ريخ نم دابعلا نم نوكي امب نونكملا
 ىذلا ىنهجلا دبعم ىلإ لوقلا كلذ بسن دقو « هعوقو تقو ىف وه الاب ىلاعت
 نأب ةيصعملا نع رذتعي سانلا ضعب ىأر دقف « ةيردقلاب اومست نيذلأ لوق نلعأ
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 للعلا فئأتسي رومالا ىأ ءفنأ مالاو ءردقال ١» : لاقف . ىلاعت هللا ردق كلذ

 ٠ لزآلا ىف ىللاعت هلل ةدارإ الو , لزالا ىف هلل لع ال هنأكو . اهب

 طاقسإ ىلإ ىدؤي لواآلاذإ . افارنا اف دجوف ءارآلا هله ى دز رظن

 . ةيرشبلا ةدارإلا ىف عم رايتخا الو « راتخالا عم الإ فلكت ال هنآل فيلكللا

 « ىلاعت هقأ ىلإ ةيوسنم هيصاعم نوكت ىأرلا اذه ىضتقم ىلع ناسنإلا نإ لب

 . كلذ نع هزيم ىلاعت هّللاو

 ؛ ةيلزالا هتدارإو « ىلزألا هللا لع ىنني ذإ دشأ فار“ هيف ىاثلا لوقلاو

 ء ةعاسلا لع هدنع هللا نإ ١ : ىلاعت هلوق لتم ؛ ميركلا نآرفلا صوصن قنيو

 , ًادغ بسكت اذام سفن ىردت امو « ماحرألا ىف ام لعيو ٠ ثيغلا لدنيوب :

 هللا فصو ىتلا ةريثكلا تايألا لتمو « «تومت ضرأ ىأب سفن ىردتامو

 * ىلاعت هلوقو « لع ءىش لكب هتلاو ٠ : ىلاعت هلوقك « ىلزآلا قلطملا لعلاب هسفن

 ٠ , رادع هدنع ءىش لكو»

 هتدادإو ىلزألا ىلاعت هللا لع ررقب طسو ىأر نم دب ال ناكو ل طاب

 ىأرلا كلذ ناكو ,« فيلكتلا طقسي الو , ردقلاو ءاضقلاب نمؤيو . ةيلزأآلا

 « لعفي اع الوثسم . ًاراتم العاذ ناسنإلا رابتعاو . ردقلاو ءاضقلاب نامبإلا وه

 لوقلا كلذ ناك دقو . باقعلاو باودلل ًاقحتسم نوكي هتبرحو هتدارإ ىضتقمو

 .تيبأ) ل آ ىف ًاعدب هل ديز رايتخا نكي لف ؛ نيعباتلا فو ٠ تيبلا لآ ىف ًاروهشم ًامئار

 ىلع ىلإ ىأرلا كلذ لمآلاو ةينملا بحاص بسن دقل ىتح ؛ مهنلع هللا ىضر

 . هذع هللا ىضر نيدياعلا نيز

 هلع ىور دقو « امبنع هللا ىضطر سابع نب هللا دبع ىلإ ىأرلا كلذ بسن دقو

 : هيف ءاج ماشلا لهأ ةيربج ىلإ ًاباتك لسرأ هنأ

 « ىصأعملا نع نوهنتو . نوتملا لض مكب . ىؤقتلاب سانلا نورس أتأ دعب امأ »

 ديججاسم نارخو نيملاظلا ناوعأو « نيلتاقملا فلس ءانبأ اي ء نوصاعلا رهظ بو
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 لهو ؛ هيلإ هبسنيو « هيلع همارجإ لمح هللا ىلع رتفم الإ ىنم له » . نيقسافلا
 هيلع مأ ٠ متلاوت اذه ىلعأ , هتدابش هللا لع روزلاو هتدالق فيسلا نم الإ مكنم
 عدي مل نم ةالاوم ىلإ متدمع , ربك آلا هنم كييصنو « رقوألا هنم كظح , مالا
 متبجوأف « هناخ وأ هقرسالإ متيل الام الو , همده الإ ًارانمالو , هذخأ الإ الام هلل
 متتعأو ٠ اواذ ىتح قحلا لهأ نع متلذاختو « هللا قح مظعأ هللا قلخ ثيخأل
 , بات نم ىلع هللا بات اوبوتو هللا ىلإ اويننأف ء اورثكو اوزع ىتح لطابلا لهأ
 , 20« بانأ نم لبقتو

 , ىرمألا رصعلاو ةباحصلا رصع رخآ ىف ًاجيار ناك رظنلا كلذ نأ نيبني اذمبو
 . ديز هراتخا اذإ ةيارغ الف انرشأ 5 تيبلا لآ لك ىلإ بسنيو

 ءاضقلاب ناميإلا نيب عمجي هنأ ديز هقنتعا ىذلا ىأرلا اذه ةقيقحو - 8
 تسل هيصاعم نأ و هيصاعم ىفو هتاعاط ىف ًارانخم ارح ناسنإلا رابتعاو  ردقلاو
 ىلاعت هللا نآل ءاهاضرب الو اهي ال ناك نإو « هيلع ةبلغ الو «ىلاعت هللا نع أرهق
 هكردأ ىذلا ىرصبلا نسحلا رظنلا كلذ حضو دقو « رفكلا هدابعل ىضريال
 « رفك دقف ,هردقو هئاضقو هتلاب نمؤي مل نم» : هنع هللا ىضر لاق دقف « ديز مامإلا
 , ةيلغل ىصعي الو , ًاهاركتسا عاطي ال هللا نإ , رفك دقف هللا ىلع هبنذ لمح نمو
 لحي مل ةعاطلاب اولمع نإف « هيلع مردغأ ام ىلع رداقلاو ؛ مهكلم امل كيلملا هنأل
 اذإف « اولعفام نيبو مهنيب لاح ءاش ولف ةيصعملاب اوامع نإ « |ولعفام نيو مهنيب
 مهنع طقسأل ىصاعملا ىلع مثريجأ ولو , مريجأ ىذلا وه سيلف آولعفي مل وأ أولعف
 ىتلا ةئيشملا مهف هل نكلو « ةردقلا نع ًارحي ناكل مهلمهأ ولو « باقعلا
 ناك ةيصعملاب اولعع نإو « مهلع ةنملا تناك تاعاطلاب اولع نإف « مهنع اهيغ
 . « مهيلع ةجحلا

 ةروص.ابنأ ىلع. لمألاو ةينملا ف ىضترملا اهلقن ىتلا ةلاسرلا منه ايانث ىفو

 . ىضترلل لمآلاو ةيثملا (1)
 © ديز مامإلا ) ٠4
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 عمجا ىلع لدي ام  ةلزتعملا ىأر ىهو ؛ ديز مانإلا مهنمو تييلا لآ ةملأ ىأرا

 دوت ةثالث رومأ اهنم طنتسيو , ةذفانلا ةذلاخلا هللا ةدارإو ء ردقلاو ءاذدقلا نب

 ٠ | : حسيض ا دامت بهذملا

 ناطلس مومعالو « دبعلا ةيرح عم ال ردقلاو ءاضقلاب نامإلا نأ  اًهوأ

 . هتردق لوو ىلاعت هللا

 مهف « مهرايتخاب لاعفآلا لع ةردق ناسنإلا عدوأ دق ىلاعت هلا نأ  اهيناث
 ممردقأ امىلع وداقلا هنإنسحلا لوقي َكلذلو. اهايإ هللا مبعدوأ ةعدوم ةوقب نولعفي

 . هللا قلخ نم ناسنإلا ةدارإف , مهكلم امل كيلملا هنإو « هيلع

 ىلاعتو هناحبس هللاف « ىلاعت هللا ةثيشمل ةفلافغغ تسيل دبعلا ةيشم نأ  اهثلاث

 « ةبحلاو اضرلاو « ةئيشملاو ةدارإلا نيب اقرف ةمث دجت انهو ء دنع ًاربق ىصعي ال
 نوكت نأ نكمي ال ةبحناو اضرلا نكلو « ىصاعملل نوكت دق ةدارإلاو ةئيشملاف

 هناحبس هتدارإو« اهحنالودبعلا نم تعقو ىلا ىصاعملا دي رب ىلاعتو هناحبس هللاف :ىصاعملل
 ةراتلا ةرحلا ةدارإلا دبعلل نكلو ٠ عقت ىتح « دحأ ابيلعي ال ةيفخ ىلاعتو

 . فيلكتلا اهب نوكي ىتل

 , لمآلا ةينملا بحاص رظن ىف تيبلا لآ بهذم دعب مالكلا اذه نإو - او

 ةدارإلا نأ لبع لدي وهو « ةحيمص ديز مامإلا ىلإ لقألا ىلع هتبسن نأ دقتعنو

 , هنمةئيشمب ةيصعملاعقت دقو« ةعاطلاب سمأي ىلاعتو هناحبس هتلفءنيمزالتم ريغ ألا و

 نكمي الف ؛ اضرلاو ةبحا عم مزالتي آلا نكلو « ىرصبلا نسحلا كلذب حرص 5
 . هنع ىبن العف هللا بحي الو ء هب أي مل لعف نع ىلاعت هللا ىضري نأ

 ىلاعتو هناحبس هتلاف « نامزالت» ىمألاو ةدارإلا نأ دعب نم ةلزنعملا ىأر نكل و
 « هديري ال ناك اذإ الإ ءىث نع ىهني الو , هعوقو ديري ناك اذإ الإ سعأب سمأي اد
 . هتدارإ ريغبف عفو اذإو

 سعال نأ ىري ناك هنأ لع لدي ام رداصملا نم ىدي نبي مف دجأ ال فإو



 سوما

 ىلاعت هللا ناك امو « ةبلغ هللا ىصعي نأ ىلإ ىدؤي هنآل 5 نامز الثم ةدارإلاوع

 . اريك اولع كلذ نع هللا ىلاعت ء« بليل

 مهنأو « ممدنع لصأ ءادبلا نأ نوررقي اوناك ةيناسيكلا نإ انلق
 ةيردقلا نإو « ريغنت هتدارإو ريغتي ىلاعت هللا لع نأ ىأ ء هل ودي هلا نإ نولوقي

 ةدارإ دنع وأ « هلوزن دنع سآلا ربدي هنأ ىأ « فنأ مآللاو ردق ال هنأ اوررق
 هناحبس هللا فاصوأ نم نأ اوركذف مريغ ىلإ ءاديلاب لوقلا ىرس دقو . هلوزت

 رهاوظ نم نولوقي كلذ اونخأ دقو , ةديدجثداوح عاقيإ ىأ «ءادبلا ىلاعتو

 دجوب نأ ريغ نم سأنلا ةئسلأ لع ىرجت ىلا ةيعرشلا تاررقملا نمو ءصوصنلا

 تبتيو ءاشي ام هللا اوحمب » ؛ زيرعلا هباتك ىف لاق ىلاعت هللا نإ نولرقيف ءاهل ريكن
 ظ نوبست< اونوكي مل ام هللا نم مهل ادبو » : ىلاعت لاقو «باتكلا مأ هدنعو

 ء كلل بجتسا ىف وعدا +: لوقي هللاو « ءاعدلا ف ل رسرلانع زامخالا تدراوت دقو

 خسنلا لباقي تاينوكلا ىف ءادبلا نإ"اولاقو « ليبقلا اذه نم ءاعدلا ةباجإو
 : ىلاعت لاق م« تايآلاو ةيفيلكنلا ماكحالا ىف رئاج خسنلا نأ كف « ماكحألا ىف
 *ىش لك ىلع هللا نأ معت ملأ ٠ ابلنم وأ اهنم ريخي تأن ابسنن وأ ةيآ نم خسلن ام »
 . ىلاعت هللا ةردق ىلع ليلد وهو تاين ركلا ىف خسنلا كلذ كف »6 ريدق

 , ميدق ىل زأ ىلاعت هللا لع نأ ررقو . ابك لاوأآللا هذه ديز مامإلا فلاخ دقو

 لاعتملا ريبكلا ةداهشلاو بيغلا ملاع وهو ٠ هناحبس هريدقتب ءىش لك نأو

 « هيلع ريغتل هتدارإ ريخي نأ ىلاعت هللا لع ىف صقنلا نم هنإو «رادقمب هدنع ءىش لكو

 مدقب ميدق ةلأ ىلاعت هللا لع نأ اكو « ًاريدقت ءىش لكردق دقو هملع ريغتي فيكف
 ءىش نم عقب |* « هتاذ مدقب ةمرد ةيلزأ ىلاعتو هناحبس هتدارإ كلذك ةيطلا هتاذ
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 هلذي امو « دابعلا نم عقيس أم لك ظوفحملا هحول ىف بتك دق هللاو ءهيتكدقالإ

 ديعلا لعفي نأ نايفاني ال ةدلاخلا ةميدقلا هتدارإو « ىلزألا ىلاعت هللا معو.« دابعلاب

 .هتبح و هاضرب نكسي مل نإو « هتدارإو , هقلا لعب هنآل , ًاراتخم لعفي ام

 .هلاحبس هللاو ؛ هفشكيو هربظي هنكلو . رودقملا ريغي ال هريغو ءاعدلاو

 .ىضتقي ال «تبثرو ءاشيام وحمب » : ىلاعت هلوقو « هتباجإو ءاعدلاىلزآلا هيلع ىف ردق
 ى هتدارإ قوف ةدارإ الف ؛ ىلزالا تباثلا هيلعو ةمئادلا هتدارإ لجسي لب « ءادب

 < ىلاعت لاقو « هملع ءىش لكب طاحأ دق » : ىلاغت لاق اء ءىش لكي هبلع طاحأ دقو

 .« نوبستحي اونوكي ملام هللا نم مهل ادب لب :  ىلاعت هلوقو « ريلع ءىث لكب هللاو »

 . هنودقي الو , هتوبست< ال اوناكدقو « مهل هملع نوندكم ضعب "وأن" ىلع لدي

 . فلختي ال تباث هللا لع ىف هنكلو

 .ىأر وهو ؛رويخبا ىأر وهو ىأرلا اذه عمد مهبأر قفتي نم ةيمامإل نمو

 . هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر ديز مامإلا

 ةصعجر ال د ع

 ةةيمامإلا رثكأو «ةعجرلا ةركفو ىدهملا ةركف ةيناسيكلاتعدتبا - 4

 .نوبسنيو ء نايصعلا ضحم نمو « ناميإلل ضحم نم نوكستس ةءجرلا نأ ىلع
 ايندلا ىلإ عجري امتإ ةعجرلا ىف لاق هنأ قداصلا رفعج هللا دبع نأ مامإلا ىلإ كلذ
 .. ًاضحم رفكلا ضع وأ : اضع ناميإلل ضحم نم ( ىدبملا ىأ ) مااقلا مايق دنع

 اذه ىلع ةعجرلا اورسفو « باسملا موي ىلإ ممل عوجر الف نيذه ىوس ام امأف

 متايآ مهيريل اوبلظو ودته| نب ًاماوقأ هللا ديعي رظتنملا ىدهلا ةدوع دنع هلأب

 .ىلاعت هللا ديعيو ١ قهلا عفريو لطايلا ليزي ىذلا ىدبملا دي ىلع ممرصنيو
 , نينمؤملا هئايلوأل ىدبملا دي ىلع مهنم هللا مقتنيف اوتع نودادريف ناطيشلا ءايلوأ

 هباذعلا ببسب مغ ىف وهو الإ دحأ مبنم قبب الف ء مهيلع ةرصنلا محل لعجبو
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 ةيارغ الو , ىلاعت هلل نيدلا نوكيلو 5 ةاغطلا نم ضرألا وهفصتو هب لزن ىذلا

 : توملا دعب مهف ىلاعت هلا لاق دقف « مهتوم دعب نيملاظ نيتاع اودرعي نأ ىف
 © هنع اوبن ام ىلإ اوداعل اودر ولو لبق نم نوفخي اونأك ام مه ادب لب »

 , اهحاورأ هللا ضبق ىتلا ماسجالا ةعجر تسيل ةعجرلا نإ لاق ةيمامإلا ضعبو
 دس ٠ قحلا ةلود ديعي رظتنملا ىدهملا نآل كلذو , ةلودلا ةعجر ةعجرلا اممإ

 . لطابلا لهأ

 نال , ةعجرلا ةركف ابعم ىف « رظتنملا ىدهملا ةركف ىنن دق ديز مامإلاو
 هنأ امو « ىدهملا دوجو ىضتقت ةيناسيكلا مهلبق نمو ةيمامإلا اهروصي اي ةعجرلا
 وعدي نأو , روتسم ريغ نوكب نأ بجب مامإلا نآل ءديز مامإلا رظن ىف ىدبم ال
 ء هسفنل وعديو مح مامإ دجوي لب « بيغم الو موتكم مامإ دجوي الف . هسفنل
 ةمامإ نوكست لوضفملا ةمامإ و « هفلاخ نم ىلع هسفن ةرصنل فيسلا عفري لب
 . لبق نم انيأر اك « ةحلصملا ايف اوأرو سانلا اهاضتدا نإ

 ةئمألا هزجعم "الام

 مهل نأو « للزلاو أطخلا نع نوموصعم ةمئألا نأ ةيمامإلا ررق س 49
 لزني ىحوال هنأ مهبلع نويبنلا اهب ولعي ىتلا ةبترملاو . ىنلا ةلزام براقت ةلزنم
 , ريبخلا ملعلا ٠ مكسحلا ىلعلا هللا نم ضيفب وه ىأ قدل مهبلع نإ اولاقو : مهيلع
 ةحيحصلا ثيداحألاو نآرقلا ريسفت ىف ناك أ ءاوس « هب ذخؤي ةجح مهمالك نأو
 . ةلس اهتاذ ىف مهماكحأو , ماكحأ نم نوررقي اف ناك مأ « ىنلأ نع

 6 م ةباصولاو مهتمامإ تبلت ةجح مهيدل نوكت نأ دب الأ ناك كلذلو
 « كوق ىف نوثطخم ال مهلعجي ىذلا , ىلعلا قارشإلاب مهيلع ضافأ دق ىلاعت هللا نأو
 علا د : نولوقي مهف « ةوجعملا وه ء صن نكي مل اذإ كلذو « لمع ىف نولزي الو

. 
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 هيلع صنلا نولفانلا لقن ىتْف . ىرتخأ ةزجعملاب و « ةرات صنلاب نوكي دق مامإلاب
 هنع اوضرعأو « هواقني مل نإ نكلو . ضرغلا لصح دقف « رذعلا عطقي هجو نم
 « هريغ نع هئيبب ا زجعم ًايلع هيدي ىلع هللا رهظي نأ بجي هناف هريغ ىلإ اولدعو

 . « هريغ نيب و هنيب زييقلاو هب لعلا نكميل ء هادع نمع هزيمبو

 تابثإل ًاجاتمم مادام ايبن سيل نم دي ىلع ةزجعملاىرجت نأ نم مثدنع عنامال هنإو
 رهظ نم قدصص ىلع لادلا وه ةزحعملا ٠ نآلل . ةرجعملاب هتابثإل ىنلا حاتحام
 .ىرجبو « قيدصنلا عقوم عقي هنال . هل ةنيبلاك كلذ نوكيو « هيعدب ام ىلع هدي ىف

 علت مل زجعملا كح اذه ناك اذإو ٠ "ىلع هيعدت |مف تفدص » : هل هلوق ىرح

 دايقنالاو. هتعاط بوجوو « هتمصع ىلع هب لديل « مامإلا ىعدي ىلع هللا هرهظي نأ

 90« ةوبنلا ىعدي نم ىدي ىلع هرهظي نأ عنتمي ال اك« هل

 ايف لوقلا مظن مث ٠ ىقثلا راتخلا اهب مالكلا أدتبا ىلا ةيمامإلا ءازآ هذه
 كلذ « اذه نم ًائيش ىضتري ال ًاديز مامإلا نكسل و « هدعب نم ةيرشع انثإلا ةيمامإلا
 ء أطخلا نع موصعمب سيل سانلا لكك لجر ةمطاف ىب نم مامإلا نأ ىري هنآل

 هريغك بيصيو ءىطخمو . ثحبلاو سردلاب هملع لب . ًاقارشإ ولو اضيف هءلع سيلو
 هيف دجوي ال هنال ٠ تاداحلل قراخ ىلإ جاتحي ال هنإف كلذك ماد امو « سانلا نم

 ,لمحيو « ناهربلاو ةجالاب , هسفنل ةوعدلاب مدقتي هنإ لب , ةرجعمب هتابثإل جاتحي ام
 . ةنسلل نيكراتلا ةعدبلاب نيذخألا ء هل نيئوانملا فيسلاب

 .نوكي ال ه. ىدحتي ىذلا ةداعلل قراخلا مالا ىأ ةرجعملا نإف كلذ قوفو

 ةنيب ىلإ نوجاتحيف ىلاعتو هناحبس هلا نع نوملكتتي نيذلا مدحو مهل « نييبنلل الإ
 هللا ىضر ديز مامإلا رظن ىف ةمإلا سيلو « ةزجعملا ىم كلتو « مهقدصت هللا نع
 . هناحبس هللا نع ثدحتلا غلبم غلب دق ماركلا هئابآ نعو هنع

 تداعلل قراخلاو ىدحتلاب نرتقت ىتلا ةرجعملا نيب انه قرفن نأ بحبو

 . سرافب رجح عبط م١١ ص ىسوطلل ىفاشلا صيخلت ' )١(



 دل #جخ اد

 :؛ سانلا ىديأ لع ىري نأ زوجي كلذ نإف , ىدحتلاب نرتقي ال ىنذلا
 « هزاوج اوررق دق ءابلعلا روبمج نإف « سانلا نود نم ةمئالاه صنخ الو

 اومسو « ملسملا ريغ دب ىلع كلذ عقي نأ زوج نم مهنم لب « ةمارك كلذ اومسو
 . ًاجاردتسا كلذ

 ركنملا : ,ع ىبنلاو فو رءملاب مالا د

 « ةلزتعملا رظن ىف ىداقتعا بجاو ركنملا نع ىبلاو فورعملاب سصالا ١مم

 نوعدي ةمأ دم نكنلو » : ىلاعت هلوق لثم . ةريثكلا تابآلا كاذب تدرو دقو

 « نوحلفملا مم كنلوأو ركسملا نع نوهنيو « فورعملاب نورمأبو . ريخلا ىلإ

 نع نوبنتو فورعملاب نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متلك » : ىلاعت لاق دقو

 . « هللاب نونمؤتو . ركنا

 هيف ىشخم ال هب رهجبو قحلاب نمؤملا ىداني نأ بجوي فورعملاب مأآلا نإو
 :هركملا وأ رطضملا لاك اذه ىف ناكوكلذنع ًاقلطم رمي رحت اذإ الإ, مثال ةمول
 «., ناعيإلاب نّئمطم هبلقو هركأ نم الإ » : ىلاعت هلوقل توكسلا ىف هل صخري هنإف

 دنع قح ةماك داهجلا لضفأ » : متلي هلوقل « ره< نأ لضفآلا كلذ عم ,نكلو
 لجرو « بلطملا دبع نب ةزمح ءادهشلا ريخ » : مالسلا هيلع لاقو «ءرئاج ناطلس
 ٠ « هلتمقف رئاج ناطلس مامأ قح ةلك لاق

 ؛ امهنع هللا ىضر ىلع نب نيسحلا ءادبششلا وبأ مامإلا رظنلا اذه لبع ناك دقو
 ًاقحو « ولعب ًايلظ ىأر هلال ؛ ةيواعم نب ديزي لع هنع هللا ىضر جرخ دق هنإف

 .' لبق نم هيبأ ةرصن نع اوئطابت أك « قارعلا لهأ هلذخ نكلو . عفدي

 « هيبألل ىرج ام ىأر دقو , نيدباعلا نيز ىلع هنبا كلذ دعب نم ءاج دقلو
 ةكملا نم ىأر'هنآل , هنع هللا ىطر نكسف . ةرصنلا هل اورهظأ نم ناك امو



 ا

 دوجو ىف كشي هتلعج ثداوحلا كلت نآلو « ةوقلاو ددعلا هعمو الإ جر الأ
 « لطابلل نئمطم الو ضار ريغ علا ىلإ فرصلاف « مداقتعا ىف ءأي وقآلا ءارصنلا

 . ههجو هللا مرك ىلع مامإلا هيبأ لتقم دعب ةيفنحلا نب دم لعف كلذكو

 لطابلا ةمواقم نع توكسلا ىهو « ةيقنلا أدبم ةعيشلا دنع دلوت انه نمو
 نيرفاكلا نونمؤملا ذختي ال » : ىلاعت هلوقب ةيقنلا ف صخر دقو « هب اضر ريغ نم

 مهنم اوقنت نأ الإ ءىث ىف هللا نم سيلف كلذ لعفي نمو ؛ نينمؤملا نود نم ءايلوأ
 ةالاوم ىف صيخرتلا لع صتلاف « ريصملا هللا ىلإو « هسفن هللا رذحبو « ةاقت
 ةيقتلا أدبم وه  مهلغتو مهعفدت ةوق نكست نإ مهاذأل ةيقتو« ممرش ءاقتانيرفاكلا
 هلبأو « نيدياملا نيذ لمك تيبلا لآ هل ةمأ نع اولقنو ؛ ةيمامإلا دنع رهتشا ىذلا

 . مهنأ  نيعمجأ مهنع هلل ىضر « قداصلا رفعج هللا دبع ىلأ هديفحو « رقابلا دمي
 . اب اوزخأ

 ىلع فوخلا دنع نيدلا ىف ةزئاج ةيقثلا نأ ساسألا اذ اه ىلع ةيمامإلا ررق دقو

  حالصتسالا نم برضلو « لاملا ىلع فوخلا لاح ىف زوجت دقو « سفنلا
 . نآك اذإ زو ال يه مبلق دأ ةعيشلا لاتق لاح ىف زوجت الو « ةبجاو نوكت دقو
 . نيدلا ىمأ داسفتسا ىلإ ىدؤي تركسلا

 ةيقتلا ٠ : لاق هنأ قداصلا رفعج مامإلا نع نووري اهبوجو وأ اهزاوج ىفو
 ” 0 هل نيد ال هل ةيقتال نم » : لاق هنأو « قابإ نيدو ىنيد

 , هنعهللاىضر ديز هب نمآ دق ركسملانعىهتلاوفورعملاب مآلا أدبم اذه 4
 ؟ نيخأي ناك امهمأبف « ةيقتلا ف صخر هنأ ىودو؛ مالسإلال وصأ نم الصأ هربتعاو
 , ةيقتلا أدبع ذخأي ناك ةساردلل هفارصنا تقو ىفو هتايح ىلوأ ىف نأ ىل رهظب
 ىف غوسيل كلذ نلك امو «نينمؤملا ريمأ ايد: هلوقب كلا ادبعني ماشهىداني ناك اذأو
 ابكرتي ذخ أءءارصنو ةوق هل تعمتجا هنأ بسح اذإىّ بح, ةيفت هلوقي ناك اذإ الإ هسفن

 . م»١ ص داقتعالا ميحصت ةيشاح ' )١(



 ب موال

 ًايهان فورعملاب ًارمآ جورخلا نم ًاصانم دج ل هلالذإ لواحو ماشه هادحتامل مث
 نف هتايح أ نم نكي امهمو « هيف بيرال ىذلا قحلا ىلإ يعاد « ركدملا نع
 فورعملاب ىمالا بلغ قارعلا لهأب قئلاو « ةفلتخلا قرفلا سرد نأ دعب هنأ دكؤملا

 يهذو « لظلا ىلع تكسي نأ نع قحلاب ىداني نأ رثؤي راصو : ركنملا نع ىبنلاو
 ةملك لاق لجر ءادهشلا ريخخ » : تلي ىنلا لوق هيلع قدصو « قحلا ليبس ىف ًاديهش
 . « هلئقف رثاج ناطلس ماعأ قح

 تاذلا ريغ تسل تافصأا و

 تبثأ ءاسلعلا نم قيرفف « تافصاا ىف مالكلا رهظ رصعلا كلذ ف - امه
 عسيم# ماع رداق وهف ؛ تافص نم نآرقلا هيلع لمتشا ام لكب فصتم ىلاعت هللا نأ
 نكلو « هتاذ ريغ ىلاعت هللا لعف ٠ تاذلا ريغ تافصلاو ٠ ديم ملكتم ريصب
 ىلاعت هللا تافص نإف , نيقولخلا تافص عم مسالا ىف تكرتشا اذإ ىلاعت هللا تافص
 تبيش ةيوشحلا نم ةفئاط كانهو « ءىش ىف نيثدحما تافص هباشتالو « هتاذب قيلت

 اذه ىف ناكو « لبق نم انهون 5 ديز رصع ىف ءالؤه ربظ دقو . نيقولخاب هللا
 , سدقلا حورو نبالاو بألا ثالثلا مناقألاب .ت-:ررولوقي ىراصتلا رصعلا
 اوناك نيذلا نويروطسنلا جوري ناك اك ىلاعت هللا تافص هذه نأ نوععزبو

 . نيدلسملا عم نوشيعي

 ديول اقيدص ناك لصاوو. « تاذلا,ريغ تافصلا نأ ءاطع نب لصاو ىأر دقو
 نهتشا دقف « هيفلاخخو بع لاتق سمب ناك ام الإ ؛ ءارألا نم ةلمج ىف هعم قالتيو

 « نيقيب لطبم رخآلاو « نيقينب قحلال ع نيقيرفلا دحأ : لوقي ناك هنأ لصاو نع
 دحأ هقفاو امو ٠ اذسم ىلع هقفاوي ديز نلك اه « امبنم دحاو لعب ال نكلو

 ناك هنإ : اولاق ام ةيواعم ىلع كح سانلا قفرأف « كلذ ىلبع نيملسملا روهمج نم

 . الوأتم ناك نكلو « لطابلا ىلع ناك هنإ اولاق لب « ىلع عم قالنت ةبترم ىف



 د جام

 .لصاو ىأر اذهو ؛ءاطع نب لصاو عم ءارآلا نم ةلمج ىف قفتي ديز ناك اذإو

 هىأر وه ناك تافصلا ف ديز ىأر نإ : لوقن نأ انل ممصي هنإف « تافصلا ىف

 6 ريصي عييت رداق يح هنأب فصتب ىلاعت هللا نأ ىأرلا كلذ ليصفتو « لصاو

 .كلذو « تاذلا ىلع دئاز عمس الو « تاذلا ىلع دئاز ةردق ريغ نمو « هتاذب نكللو

 ةثالثلا مناقألا نأ اوعدا نيذلا ىراصتلا لوق !ودافتيلو « ةيوشحلا لرق اودافتيل

 . ةثالث ثلاث هللا نإ اولاق مب:ال ىلاعت هللا مر فك دقو « ةيلعلا تاذاث -ءافص

 هتافصلاب ىلاعت هلا فصو تابثإ لع ةيديرلا نأب ديفملا مدبنتلا م رص دقو

 هكلذب حرص دقو « ..ءاذلا ريغ قاعم تسيل اهنأ لع ةنسلاو نآردلا ف تءاج ىتلا

 . ؟2تالاتملا لئاوأ هباتك ىف

 ملكت ام دنع اص وصخ.و رصعلا كلذ ىف ريثأ دق مالكلا ةفصب قلعتي ىمأ كانهو

 .ىرسقلاهلادبع نس دلاخ هلتقو « مثدد نب دعس أ اهراثأ ىتلانارقلاقلخ ةلأسم ىف ءايلعلا

 « مالكلا ةفص ىمست ةعدق ةفص ىلاعت هلل نأ مالكلا كلذ ببسب ريثأ دقن

 ,نكلو . ريصبو عييمسك« ةيلعلا تاذلاب ةنورقم ةفصلا هذه ركذي مل نآرقلا نإف

 « املكت ىسوم هللا ماكو ٠ : هناحبس لاقف ءىلاءت هللا ىلإ ًابوسنم لعفلا ركذ
 هباجح ءارو نم وأ أايحو الإ هللا هملكي نأ رشبا ناك امو» : هلاحبس لاقو

 . ءالوسر لسري وأ

 < هب فصتي مل هن احبس هنال ٠ ثسدع# هلا مالك نإ : ءاملعلا ضعب لاق كلذاو

 ةيمامالا ةعيشلا ىلامنلا ديفملا خيشلا لوقلا كلذ بسن دقو ؛ هثودح هنع ردص لب

 .ناك هنأب ح رصي ًاصن دجن ال ؟ ديز مامإلا ىأرلا اذه لبع ناك لهذ « ةيذيزلا رثكأو

 لوقلا ناك نإو « هلاق هنأ بس الو ءاذه نع كسمم كلذلو «لوقلا كلذ ىر

 . ةيديزلا رثك أو ةيمامإلا ىلإ بسني

 .٠ زب ربك عبط مهاب عامك مأ ص تالاقاأ لئاوأ )1( .
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 لقعلاب فيلكتلا - م

 اهراثأ ىتلا تاعوضوملا نم وهو « هقفلاب ةلص هل عوضوم اذه - 45
 لقعلا ناطلس ىف !اورظن دقف . مبنم هققلا لوصأ ءاساع اهراثأو نوملكتملا
 فلتمخا دقو ؛ هك اردإ ىلع ءانب فيلكتلاو « ميبقلاو نسحلا كاردإ ىف هتردق» ىف وأ
 : لاوقأ ةثالث ىلع كلذ ىف

 ًاحيبق الو ًانسح كردي ال لقعلا نأو . عرشلاب الإ فيلكت ال هنأ  اهلوأ
 « هسفن ءاقلت نم لقعلا ةكردي ايتاذ دعي ءايشآلا ىف نسح الف , هل عراشلا نايبب الإ

 « هلعفي الأ لقعلا مك بجيف . أناذ دعي ءايشألا ىف مبقالو « هلعفي نأ هيلع بجيف
 . ةنسلا ءاملع نم نوريتك ىأرلا اذه لعو

 « ناعنلا نب دمح ديفملا خييمشلا مالك دح ىلع ةيمامإلا لوق - قاشا لوقلا

 جات هنكلو فيلكتلاب كح لقعلا لعجي وهو « قباسلا لوقلا نم بيرق وهو
 لقعلا نأ ىلع ةيمامإلا تقفتا ١ : كلذ ىف لوقيو ء لوسر نم دب الف . عمسلا ىلإ
 هيفيك ىلع لفاغلا هبي حمس نع كفنم ريغ هنأو عمسلا ىلإ جاتحي هجئاتنو هملع ىف
 , 230, لوسر ىم ملاعلا ىف هئادتباو فيلكشلا لوأ ىف دب ال هنأ و « لالدتسالا

 « عمسلا ءىجم دعب نكل و.فيلكتلا ىف لمع هل لقعلا نأ هنومضم ىأرلا اذهو

 : ىلاعت هلوقل ء عمسلاب الإ باوث الو باقع الو « ءادتبا عمسلاب الإ فيلكت اله
 لقعلا ريتعا دمت ةيمامإلا ضعب ناك اذإو «الوسر ثعبن ىتح نيبذعم انك امو ٠

 هقرعملا .ةيبنملا ةلاسرلا دعب نوكي كلذ نإف .. نيلكتلا كحلا رداصم نم ًاردصم
 . ديز ىأر اذهو لضي اليكلا لقعلل ةيداحلا

 اببو « ءايشألل مسبقلاو نسمحلا كردت ةدرجمل لوقعلا نأ ثلاثا لوقلا
 1 : فيلكتلا هعم نوكيو « كاردإلا نوكي

 . ع ص تالاقملا لئاوأ 01(



 سس #7 سس

 هلل حلاصلا برجو وهو « عرضرم لا اذه. ةلص هل ارمأ اته نإو - مب

 بهذم كلذ نإو « هدابعل اص رهام الإ ىلاعتو هناحبس لعفي الف . ىلاعت

 اوماد ام هدابعب لعفي ال ىلاعت هللا نإ » : ناعنلا نب ديفملا خيشلا لاق دقو « ةيمامإلا
 ًاحالص ممرخدي ال هنأو « ايدو مهيد ىف ممل ءايشالا ملصأ الإ نيفلكم

 .« هرقفأ نم كلذكو « رييدتلا ىف حلصألا هب لعف دقف هانغأ نم نأو « أعفنالو

 لدع نإو» : ًاضيأ كلذ ىف لوقيو ء كلذك هيف لوقلاذ هضرمأ نمو ؛ همصأ نمو

 هنم زو الو « هب ىنقيو « تفصو ام بجوي همركو هد رجو همسا لج ىلاعت هللا

 , ةيمامإلا روهمجىأر اذهو ...لخبلا وأ ء هب ثبعلافصو قلعت ةلاحتسال « هفالخ

 ةلزتعملا نم نويرصببلاو . ةيديرلاو ةئجرملا نم ريثكو , ةلزتعملا ةفاك نم نييدادغبلاو
 1 4 هفالخ- لبع

 هللا راتخا امف حالصلا نأ داقتعا بوجو وهو ىأرلا اذه اوفلاخ نيذلا نإو
 :نامسق  ًاحلاص الإ راتختالو

 حلاصلاو « هدابعب هلعفي ام ريذلاف « لعفي ادع لأسي ال ىلاعت هللا نإ لاق مق

 روصتي 5 هنإ لب « هيلع بجاو الو « هل بجاوب كلذ سيلو « مه هلزني ام

 ناقفتب لوآلا ىأرلاو ىأرلا اذهو . هضيقن لعمي نأ روص:» . لعف ام لعفب نأ

 « اذ نسح اهل ءايشالا نوكل ضرعتي الو « هدحوهللا لبق نم لعحالصلا نأ ىف

 . قاذ نسح ا سيل وأ

 ىلاعت هللا نأو « اذ مسبقو قاذ نسح اهل ءايشالا نأ ىري -- ىناتلا قيرفلاو

 ءايششأ نع ىهني نأ ليحتسمو , اذ حبق اهل نركي ىتلا ءايشألاب ىمأب+نأ نكمال

 . اذ نسح امل

 ىلع وأ انسفنأ نم فرعن لب ٠ قف هيبنو هللا سمأ نم حلاصا فرعن ال اننإو
 :٠ .هضعب فرعن لقألا

 . 4م« +» ص روكذملا باتكلا ' )١(
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 شالاقملا لئاوأ باتك بحاص لاق دقو « ءارآلا لسأ وهو لوألا ىأرلا نإو

 , هنع هللا ىضر ديز' مامإلا ريكفت نوكي نأ ىلإ برقأ هنإو « ةيديزلا ىأر هنإ

 . مهني فالخلا لئاسم نم نكي ملو  ةيديزلا هيلع تعمجأ كلذلو

 قلعتت تارابعيانهوت دقو ٠ عوضوم ا ىف انه كت نأ ديال هلإو - )مهب

 . ىقاذلا ممبقلاو ءايشاألل ىناذلا نسحلا وهو « هب

 ': لاوقأ ةثالث لع كلذ ىف ءاملعلا فلتخا دو

 ضعبل نايتاذ ناتفص مبقلاو نسحلا نإ «ء ةرصبلا ةلزتعم لوق  اهوأ

 ررمألاف  ءايشاألاو ريخلاو ؛ ررغلاو عفنلا نيب درتت ءايشأ كانه نأو ءءايشألا

 نأ الإ نكمي ال اهتاذل ةحيبقلا رومألاو « اهب هللا سعأي نأ الإ نكمب ال اهتاذإ ةنسحلا

 هللا مأ اذإف , ممبقلاو نسحلا نيب ةددرتملا رومألا امأو « ىلاعتو هناحيس هللا ىبن

 . ةحبق ىهف اهنع ىلاعتو هناحبس هللا ىهن اذإ و ةنسح ىهف اه ىلاعتو هناحبس

 ابلعفي نأ الإ لقاعلا عسي ال الاوقأو الاعأ كانه نأ ىلع مهيأر اونب دقو
 لدعلاو قدصلاف ٠ ىرخأ رومأ كلذ سكعو « اهلعاف حدميو « اهلغفي مل نم مذيو
 ةنايخلاو ردغلاو بذكلاو لظلاو « اهنسح ىف كشي ال ىتلا ةنسحلا رومآلا نم
 لع امحبقو ءايشآلا هذه نسح لعلا نإو « اهحبق ىف لقاع كشيال ىلا رومألا نم
 قرفال كلذ لعسانلا قباطتكلذلو ؛ ناهربو ليلد ريغ نم لقعلا ةكردي ىرورض

 .٠ نيدتمم ريغو نيدتم نبب

 عراشلا مآل حتت اهحبقو اهتسح نوكي مبقلاو نسحلا نيب ددرتت ىتلا رومآلاو

 . اهنع ىهن نإ ةحيبقو « عرشلا اهب ىمأ نإ ةنسح نوكت هيبنو

 نوفلكم لهاجملا ىف نونوكي نمو « ةرتفلا لهأ نأ كلذ ىلع اوبتردقو ١-
 هتاذإ مسيبق وه اع اوعلتمي  نرأو هتاذآأ نسح ره ام اولعفي نأ مهو قعب

 .اوقدصي نأ مهلع بحيو « اويذكي نأ مهل غوسي الو « اودلظي نأ محل لحب الف

 . اولدعي نأو



 دل سول

 ىنعقي ام نيفلكم نون وكي صن نكي م اذإ هنأ اضيأ كلذ ىلع اوبترو - ؟«

 . قاذ حبق وأ قاذ نسح نم ءايشآللا ىلع مكحلا ىف لقعلا هب

 ءهتاذإ ميبق وهامب أب نأ نكمي ال ىلاعت هللا نأ اذه ىلع اوبئر يي # م

 مظنمو « هتدادإب ءىش لك قلاخ وهو « هتاذل نسح وه انع ىبني نأ الو
 . هتكح هماكحأ

 نع لوقلا كلذ لقن دقؤ « مالكا ءاملع نم ةفئاط لوق - قاتلا لوقلاو

 : ًايتاذ ًاحبقو « ًايتاذ ًانسح ءايشأللل نأ هتصالخو ءديز مامإلاب قتلا ىتلا ةفينح ىنأ

 « هتاذ ىف نسح وه ىمأ نع ىبني الو « هتاذ ىف حيبق وه امب ىمأي ال ىلاعت هللا نأو

 , اهتاذل ةحيبقو « اهتاذل ةنسح ءايشأ ىلإ ءايشالانومسقي لوألا لوقلا باحصأك مثو

 بامصأ عم نوقفتي ردقلا اذهب مه ٠ رشلاو ريخلا وأ حبقلاو نسحلا نيب ةددرتمو

 فيلكت ال هنأ نوري مهف ء كلذ دعب مهنع نوفلتخم مهتكلو « لوألا لوقلا

 باقعلاو باوثلاو فيلكتلا ىف مالا نإ لب ٠ درجلا لقعلا 5< باوثالو

 هفلكي نم ىزاي ىذلا رهو « فلكي ىذلا وه ىلاعتو هناحيس هّلاف «  عمسلا ىلإ

 . رشف ارش نإو « ريخع اريخ نإ ؛ هلمعي ىرجم لكو « باذعلا . وأ ريخلاب

 هنالو « ةيديزلا نع لوقنملا هنآل « ديز مامإلا ىأر برقآلا وه كلذ نإو

 لوقعملا وه هنالو ٠ ةفركلاب ءاج ام دنع ديز مامإلل ذات ىذلا ةفينح ىلأ ىأر

 كاردإ درجم راكنإ ٠ ؛ ىأرلا كلذ ىف ءاملعلا ضعب لاق دقلو ء هتاذ ىف لدتعملا

 لعفلا نوكل هك اردإ امأو « ةتهايمو ةرباكم ًاحيبق وأ ًانسح لعفلا نوكل لقعلا

 ةياغو « لسم ريغف باقعلل ًاقلعتم حييبقلا لعفلا نرك وأ با وثلل ًاقلعتم نسحلل
 « هلعاف مذي مسببقلا لعفلا !ذهو « هلعاف حدمب نسحلا لعفلا اذه نأ لوقعلا هكردت ام

 . باقعلاو باوثلا ًاقلعتم هنركن يبو اذه نيب مزالت الو

 رصع ىف نيريثك اوناك دقو « رثآلاو ثيدحلا ءادلع ىأر وه ثلاثلا لوقلاو

 حبق الو, فاذ نسح اهل سيل ءايشالا نأ نوري ءالؤهو . هنع هللا ىضر ديز مامإلا



 ير

 ةقلطم ءىثش لكى و عرشلا ىف ىلاعن هللا ةدارإو « ةيفاضإ اياك رومألا نإو «قاذ
 ىلا ىه هرماوأو « مسبقلاو نسما قلاخ وهو ؛ ءايشألا قلاخ وهف « ءىث اهديقي ال

 ىهنلا الو نسح اب ىمآلا بجيالو , لقعلاب فيلكت الو « حمبقت ىتأأ حمو « نسحت
 هللا صاوأب فيلكنلاو . نولأسي مهو لعفي امع لأسب ال ىلاعت هللاو ٠ حميبقلا نع
 , هيهاون ةفلاخغ وأ عراسلا ةعاطب الإ باقع الو باوث الو هيهاونو ىلاعت

 هيهاونو مكحلا عراشلا ىماوأب ةربعلا ام] « هيهاون وأ لقعلا ساوأب ةربعالو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هتف ىف مالكلا دنع ىفوأ نايبب عوضوملا اذه نيباسو

 :ةصالخلا

 « هرصع ف ةديقعلا لوح تريثأ ىتلا لئاسملا ىف ديز ءارآ ةلمج هذه - 14

 هنأ ررقي ىضترملاو لحنلاو للملا ف قاتسربشلا نآل ء ابف ضوخن نأ دب ال ناكو
 ع داقتعالاب ةقلعتملا لئاسملا هذه ةساردل ًاقيرط ةلزتعملا جاهنم رثكأ راتخا دق
 , لئاسملا هذه ىف حيرص ديز مامإلل آمالك دجين ملانآل , طابنتسالاب اهانذخأ دقو.
 : ةثالث رومأ ىلع موقي لئاسملا هذه ىف هيأر طابنتسا ىف انقي رط ناك دقلو

 ءايلع ردتو هيحاص ىذلا ءاطع نب لصاول ًايأر كلذ نوكي نأ  اهلوأ

 « ةدحاو ءارآو دحاو جابنم ىلع امهالك ناك وأ « هقيرطو هجاهنم راتخا هنأ لحنلا
 تبث دق نوكي ام الإ ديز مامإلل ءارآ ىه لئاسملا هذه ىف لصاول مالك لك ان ريتعاف

 كلانق ىف ًايلع نإلصاو لوقك« هلاق دق نوكي نأ لوقعملا نم نكي مل وأهلقي مل هنأ

 لاق دقو ٠ قافتاالاب تيبلا لهأ رظن كلذ سيلف « نيقبب ىلعل قا نكي مل ةيواعما
 .. ةقيقحلا هذه ررقت نأ انيلع قخ ء هذه ادع اهف لصاو ءارآب ذخأ هنإ قاتسربشلا

 ًآايرقو الوقعم هتاذ ىف هارتو « لاوقأ نم ةيديزلا ىلإ بسني ام نأ  اهناث

 ةيديزلا نآلل ء هنع.هللا ىضر دز هعأر هنأ ررقن انإف هريكفتو ديز مامإلا قطنم نم

 هل مهف ؛ ديز مامإلا عم مهئارآ رثك أ ىف نوفالتي مهنم ةيدوراجلا انينثتسا اذإ
 . نوعبتم ةلمخا ىف
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 اذإ هربتعن هب مطاصتا تبث نيذلا وأ هب نيلصتملا ضعب هلوقي ام نأ  اهثلاث

 . هيلإ لارقألا كلت ةبسنل اكرم بسني وأ ةيديزلا هلوقي ام قفتا

 جرخت ال ديز مامإلا ايأر' اهانركذ 'ىتلا ةقباسلا لئاسملا رارقتساب هنإو
 هلاوقأ وأ « هعم مريكسفت ىف نوفالثي مهنأ قرفلا خيرات نم تبث نيذلا ءارآ نع

 ْ , مامإلا ذيمالت لاوقأب تْيكز ةيديرلل
 هبجب نيدلا لوصأ ىف ديز مامإلا ءارآ ىف مالكلا كرتن نأ لبقو - لو

 ْ : نيتقيقح ررقن نأ
 نإف « ًايفسلف ًاييلع القع وأ دق هنع هللا ىضر ًاديز مامإلا نأ  اههادحإ

 القع قوأ نم الإ ايف ضوخم نأ نكمي ال ,اهف ضوخلا هيلإ بسن ىتلا لئاسملا
 ةساسلا ىف ًامامإ هنوك قوف وهف « ديز نأش ناك كلذو « المأتم ًاقيمع ًافسلف

 . رظنلا قيمع فوسليف وه
 هتسيلو « ةديقعلا لوح ىه فالخلا ابف ىرج ىلا لئاسملا نأ  ةيناثأ

 . لعأ هللاو فالخ عضوم تسيل ابلصأ ىف ةيمالسإلا ةديقعلاف « اهل نم



 د يسود

 هس وعطف

 ىلع ههقف ىبب دقو « اهبقه ناك هنأب ديز نع رابخألا ترتاوت دق -
 ذخأ لب « تيبلا لهأ ثيداحأ ىلع هثيدح ىف رصتقي مو « ىأرلا ىلعو ء ثيدحلا

 ةباحصلا ثيداحأ قلتو « مهبقفو « ًاعيمج تيبلا لهأ ثيداحأ قلتف « مريغ نع
 ةعيشلا قدح .#رم زيزعلا دبع نب مساقلا كلذ ىف لاق دقو « مهبقفو ىلع ريغ

 . ممتاهقفو ةيديزلا
 تيب لهأ مامإو ١ هنارقأ ةرهوجو « هنامز لهأ ةءاش ىلع نب ديز ناك ٠

 مركلاو دهزلا ىف هل , نآرقلا فيل هتتو ىف فرعي ؛ مالسلا هيلع هتقو ىف ةوبنلا
 ذخأ نأ دعب ملعلاب هيلع هللا حتف , هنامز لهأ نم هريغل سيل ام قالخالا نساحمو

 امهيلع نيسحلا نب ىلع نيدباعلا نيز مامإلا هيبأك ٠ ةمآللا ءالضف نم ةعامج لع هنم
 مهريغو ديز نب ةماسأ نب دمحو . ىناحصلا ىراصنألا هللا دبع نب رباجو ؛ مالسلا
 هوخأ لاق ىتح . تاقتلا نم ذخأ ام مظعأب هيلع هللا متو « ةباحصلا ءانبأ نم
 هنإف , هولأساف « اين أدل الع ديز ىتخأ قوأ دقل هللاو : مالسلا هيلع رقابلا
 . 210« معن ال ام لعب

 : نيرمأ ىلع لدي مالكلا اذه نإو

 بجي نكلو « هيبأ نع تيبلا لآ لع قلت هنع هللا ضر ًاديز نأ  امهدحأ

 امهننب توافتلا ناك ىذلا رقابلا هيخأ نع تيبلا ل1 لع ملعت ملأ هنأ ضرفي نأ

 هللا ىضر ديزل ةبسنلاب بآلا لثم ىف هنع هللا ىضر رمابلا نوكي نأب حمسي نسلا ىف
 رولا نم سبق ميف امهالكف , نيوخالا نيب ةلضافملا ىف لخدن نأ ديرثالو «هنع

 . هأوس نود معلا ىلع فوكعلا ببسبو « فيرشلا عيفرلا بسنلا كلذ ىوبنلا

 هنع هللا ىضر ًاديز مدمإلا نأ وه مالكلا اذه هيلع لدي ىنلا قاثلا مآلا

 . لوأ ءزج ١ ص عومجلا حرش ةمدقم )1(

 ( ديز مامإلا ) ٠8
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 « ةءاحصلا نم مهيقل نمع قلتلا ىلإ هزواجت لب « هودعي ال تيبلا ل ] لع لبع رصتقا ام

 ةباحصلا نم مهمقل نم نإف ؛ ةفينحوبأ كلذ ىف هلثمو  اليلق ًاددع اونوكي نأ دبالو

 ركذي لو « ةياحصلا نم ىراصناألا هتبادبع نب رباج مسا ركذ دقلوءًادج دوذحم ددع

 ؛ مهتاياورو ةباحصلا هقف نمر تكلا نيعباتلاو ةباحصلا ءانبأ نع قلت هنكلو « هريغ

 . لبق نم انركذ امك هلك ةنيدملا ٍلعو تيبلا لآ لع نيب عمج دق نوكي كلذبو

 سرد امو اذه نيب جرف ىوقلا هلقع هاقلت ًالاص ءاذغ كلذ ص قلت دق هنإو
 غئاس خلاص جازع كلذ نم جرخو « ةديقعلا لوح ىسلف اهضعب ةفلتتع ءارآ نم

 كلذ لاق 5 تاقنلا نم هذخأ امم ىوفأ ةدام نلكف « ةيركفلا هتبويح ىف لتمت

 راكفأ ,ىنم ىضه ام ةرمث ره ناك نإو ٠ ًاندل ًايلع هامس دقو « ىديزلا

 . ةفلتتع مولعو

 , ةيمالسإلا ملاقألا لك ىف ةيديزلا هاقلت مظع هقف ديز نع رثأ دقو - 9
 كلذ اوجزمو اودهتجاو « اوقلت ام ريغ نم اوراتخاو ؛ اوجكرخو هيلع اوعرفو
 , ةيبقف ةعو# كلذب تنوكتو « هنع هللا ىضر ديز مامإلا هقف نع روثأملاب هلك
 داهتجالا بابو ء جيرختلا باب اهف متقو تنود ىتلا بهاذملا ىف الإ اهل ريظن ال
 بهاذملا نآل , راصمالا بهاذم رئاس نه عسوأ ناك هلعلو ؛ بهذملا لوصأ ىلع

 مهنأ معن « هريغ نم رايمخالا ةبترم ىلإ مهههذم نع اهيف نوجرخما جرحي ال ةعبرألا
 , قئحلا طوسبملا فو « لينحلا ىنغملا ف ىرن ا« ًانايحأ بهاذملا ني نونراقي
 بذبملاو « ةيكلاملا نهم دشر نا هفلأ ىدذلا دصتقملا ةياهنو دوما ةيادب ىفو
 رصن ىلإ ففلؤملا ىهتني نأ امإ تانراقملا هذه نكلو « ةيعفاشلا نم ىزاريشلل

 , ىنغملاو « ىسخرسلا طوسبم ىف ىرث يي . هنع غافدلاو هيلإ ىمتتي ىذلا بهذملا
 نوكي نأ ددنيو ٠ حسيت رب ريغ نم .ةفلتخما رظنلا هحوأو ةلدآألا ضرعي نأ امإو
 «قاطنلا اذه نم ج رخ دق ذإ ةيميت نبا تارايتخا ىف ىرن اك« ليلقلا ىف الإ رايتخا
 , قلعملا قالطلاو ؛ ثالثلا قالطلا ىف هلئاسم تيبلا لآ بهذم نم راتخا دقو



 د الب سس

 ىأر رايتخاك « ننحلا بهذملا نم ماهل نب نيدلا لاكل ةليلق تارايتخا ىف ىرن اكو
 . ةفوقوملا نيعلا ةيكلم ىف كلام

 , باحرلا عساو ناكو « ًاريثك ناك هيف رايتخالا نإف ىديزلا بهذم ا امأ
 هنقالتو هئام ىف لضف كلذا ناكو « ةريخآلا نورقلا ىف ىتح رايتخالا رثك دقو

 ؛ هبف ةيوصخو ىديزلا بهذملا ىف ءام نم هثدحأ ام رادقمب اذه نإو - روع

 ءانغلا ةقيدحلا كلت طسو نم ديز هقف جارختسا ىف تابقعلا ضعب دجوأ دق
 هقف سردن انك اذإو . مقتسم ىركف قسانت ىف هتعمج ىلا ىالسإلا هقفلا نم
 هسرغ ىذلا لصأللل ًادادتما هرابتعاب ةيديزلا هقف سردنو « تاذلابو الوأ ديز
 فوعنل ءالوأ هجابنمو « الوأ ديز ءارآ فرعتن نأ انمه اننإف ٠ ممظعلا مامإلا
 صني مل ام ةرئاد ىف ناك مرايتخا نأ مأ اوراتخا امف هدعب نم اوءاج نيذلا هفلاخأ

 نيجرخم مهرايشخا ىف !وناكف ؛ هجاهنم ىلع اوراس م فرعنلو « مامإلا هقف ىف هيلع
 هقطنم ىف نوكي ام ىرخالا بهاذملا نم نوراتخم ثيحي ىديزلا بهذملا ىلع
 مامإلا ءازآ ررحت نأ دب ال اذهلو « هريغ نم ىديزلا بهذملا ىلإ ب رقأ هلوصأ وأ
 , هساسأو بهذملا بل اهنإف رايتخالا رادقم نكي امهم هنإف « اهصلختسنو « ديز
 نم تباث وه ا عم « هبلو ىننحلا بهذملا داع ةفينح لأ مامإلا ءازآ تناك اك

 دعب اليج هبهذم ىف نيجرخلا فالتخا نمو . هئارآ نع هذيمالت ءارآ فالتخا
 1 . لصألا ىه هجانمو هنع هللا ىضر ةفينح ىنأ ءارآ ربتعت كلذ عمو : ليج

 بتكلل لماكلا نيودتلا هيف نكي مل رصع ىف دجو هنع هللا ىضد اذ نإو
 وحنب هنع هللا ىضر ديز مامإلا دعب شاع ىذلا ةفينح ابأ نإف , دجو دق
 هدعي نع هذيمالت همارآ نود لب . هللقب ههقف نودي مل ةنس نيرشعو نام
 ريسرلع درلا هباتكو : ليل نأ نبا ىتالتخا هباتكو . جارخلا هباتك ىف فسوي ىلأك
 «ةياورلا رهاظقامسملا بتكلا ًاصوصخو . هبتك ف نسح ا نيد مامإلاو م ىعازوألا



 مس ممم دس

 ريسلاو « ريغصلا ريسلاو ٠ ريبكلا عماجلاو , ريغصلا عماجلاو ؛ لضالا ىهو

 . تادايزلاو رييكلا

 .كلذ ؟ هٌوارأ تلقن فيك كيز مامإلا اسوع ًادئاس نيودتلا نكي م اذإو

 ؛ ىلب ايف هنع بيج ام

 ىدد َنْلا هقملا لقت

 نأشلاك نيقيرطب هسفن ديز مامإلا نع رثأ ىذلا ىديزلا هقفلا لقن - ١6
 : مامإل هقف لكىف

 م هب اوقتلا وأ هومزالو هنع اوذخأو « هيلع !وقلت نيذلا هذيمالت  امههدحأ
 . مهيبجوت لضفو مهملع ىف لضف هل ناكو

 « ريتك هقف هيفو ؛ ثيدح هيفو ؛ عومجملا همسا هيلإ بوسنم باتك - امهناثو

 .نيب نيقفوم « امهنم ةدحأو لك ىف لكتنلو . تببلا لآ قيرط نع هلك هتبدحو

 . نيودتلا هدسب مل رصعلا نوكو « هيلإ عومجملا ةبسن

 كيز مامإلا ك.مالت -1

 كلذ ىف ببسلا لعلو . اذيبلت تيبلا لآ رثكأ نم ديز مامإلا ناك - وه
 اوقلت ذيمالت هل نوكي نأ دب الو ةنيدملاب ماقأ دقف « هتماقإ ىف ةنيدملا مزعلي مل هنأ

 ةفوكلا ىلإ لقتناو « ءاهقفلا نم اهب نم ركاذو « ةرصبلا ىلإ لقتناو . اهب هنع

 « تباثنب نامنلا ةفينح ىنأكو ٠ ىليل ىلأ نب نمر لا دبعك ءاهقفلا نم اهب نم رك اذو
 هنع اوذخأو ."ءالؤه رك اذ دق ناك اذإو « اهئابقف نم مهريغو ىروتلا نايفسو

 هنع اوقلتو هبلعو هنس نود مم نمي قئلا دق نوكي نأ دب الف « ةرك اذملا قيرطب

 اولقني م هايإ مهتركاذم عم نولواللا ناك اذإو . ةركاذم هيي اني لو « ًايِقلق



 كف

 هئارأ لقن لضف مل ناك دق نورخآلاف « هب ترثأت دق مواد تناك نإو : هيهذ +
 .. عوبتملا خيشلا نم حباتلا ذيملتلا قلت هيلع اوقلت مهنال فالخألا ىلإ

 قاعنصلا دمحأ نب نيسحلا نيدلا فرش عرمجما حراش ركذ دقو - 15
 لئاسم هورك اذ وأ ديز مامإلا نع اوقلت نم ةرييك ةفئاط ١١ ةنس قوتملا
 : لاقف ٠ معلا

 نيسح و« دي زنب دمحو « ديز نب ىسيع : راربأللا ةداسلا هدال وأ ديز ةذمالتو »

 ناكو ؛ ىروثلا نايفس هنع ذخأ دحوألا ديز نب ىسيعف ؛ ديز نب ىح<يو ؛ ديذ نبأ
 (قارعلاب نيميقملا تيبلا ل 1نم ةيديزلا ىأ) نييقارعلا دج وهو ؛ هلامز لهأ دهاز
 ةيرذ نم نيروبشملا دج ديز نب نيسحو « مجعلا داليب نيذلا دج ديز نب دمحو
 اوذأ نيذلا ديز باحصأو « هدعب ةمامإلاب ماقلا وه ديز نب ىحبو « ىلع نب ديذ
 ناكو « هئاعد دحأ ©'7رمتعملا ني روصنم مهنم رووهشملاف ٠ ةريتك ةعامج هنع )علا
 قاسنلاو ىذمرتلاو دوواد وبأو لسمو ىراخبلا هب يتحا دقو : ًاثدع ًاعرو ًابقف

 . لسم خويش نم رهو ؛ كاذك لجعلا دعس نب نورهو ٠ هلع اوورو « مهريغو
 نب دمحو «'ىلالحلا مشخ نب رمعمو , ةميزخ نب رصنو « ديز نب قحسإ نب ةبواعمو
 , عييرلا نب ديزو « اهلإ وعدي ناك ىتلا هتلاسر بحاص ىليل ىنأ نب نمحرلا دبع
 لئاضف هلو ٠ ةفينح ىنأب فورعملا تباث نب ناعنلا هيقفلاو ؛ ًاعرو الضاف ناكو
 , شمعألا نارهم.نب ناولسو « ةبجح وبأو © لديهك نب ةماسو . 0 ةمج
 ,طمسلا نب نايفسو ةريتك تارايتخا هلو « هقفلا لهأو نيثدحما سأر وهو
 ماشه داهجل جرخم ل ًاديز نأ هنع هللا ىضر قداصلا رفعج نع ىور ىذلا رهد
 . «كسفنب ولو ًاماشه دهاج ديز اي ١ : هل لوقي مانملا ىف هلي ىتلا ىأد َىح

 ) )1١ةنس فوت ثدع #٠ ةفوكلاب هل قيلت هلمل و . ىثمعألا ةقبطنم ةقث ناكو ء .

 هلضف لقث نإو « ديز مامإلا هقف ةلقن نم نكي مل ةفينح ابأ نإ انلق (؟) .
 ةعبارلا ةقيطلا نم ةقث هنأ ىلع بيرقتلا ف ركذ ةقث ناك ىوكلا ىحب وبأ وه (م) .



 دل جس

 « ديز نع اوقلت نيذلا نم عومجبا حراش هلقن أم ةفئاط هذه وب

 ركذ دقو « انرك ذ نمل ددعلاشيح نم ةفعاضم فاعضأ ىه , ةريثك ءامسأ لقن دقو

 « داهجللا ىف هعم مهضعب لتق دق نيعبسلا مهددع زواحت نيدلا ءاملعلا ءالؤه ضعب نأ

 .فالخألا ىلإ ههقف لقن نم مهنم هدسعب اوقب نيذلا ءالؤهو « هدعب قي مهضعبو
 . ىامإلا بهذملا اف رشنتا ىتلا راصمأللا ىف

 ةفينح ابأ نأ نيمعاز ديز مامإلاب ةفينح ىفأ ءاقل سانلا ضعب ركنأ دقلو

 تناكةفوكلا نآل ؛ رظن هيف مالكلا كللذ نإو « ديز اهب ناك دنع ةفوكلاب نكي م
 ةياورلا ًابلط وأ ًاجاح الإ اهنم جرخم ناك امو , هب ماقأ ىذلا ةفيتح ىنأ مامإلا دلب

 عنتتماف ةبالولا ىلع هدارأ ام دنع ةريبه نيا نم ثدح- اي اهنع ًايفنم وأ هقفلا وأ

 . هيلعو مهيلع ىلاعتو كرابت هللا ناوضر « بلاط ىنأ نب ىلع لآل هتالاومب مهتاو

 .ةفوكلاب نكي ملهنأ ًاعطق تبث اذإ الإ ديز مامإلاب هؤاقل قني نأ نكم الو
 ىذلا وه لصالا ريغو « اه امم نوكي هنأ لصألا نآل ءابب ديز ناك ام دنع
 ددرت ًاديز مامإلا نإف كلذ قوفو « ليلد ىلإ جاتحي ال لصالاو « ليلد ىلإ جاتي
 ناك ءاقللاف ٠ تارملا هذه لكىف ءاقللا قتلي نأ نكمي الو « تارم ةدع ةفوكلا ىلع

 .بقانم بتك ةفينح ىلأ نم ديز ريدقتو ءاقللاب تحرص دقو « ًايرورض ًارمأ
 « ةلباقملا هذه ناحرصت ىزازيلا نال بقانملاو « ىكملل بفقانملاف « ةفينح ىنأ
 ةفينح ابأ رك اذ دق نوكي نأ هتاذ ىف ديز مامإلا ردق ديزي ال هنإو ءاهيفنل لح الف

 ماقم نم ضفي ال ىرخأ ةهج نمو « هب قتلي مل اذإ هردق صقني ال اك « هقفلا

 ةفينح ابأ مامإلا نإو « هنع قلتي لب ء هرك اذيو ديز مامإلاب قتلي نأ ةفينح ىأ
 دحأ لاق اهو . نسحلا نب نسحلا نب هللا دبعو « قداصلا رفعج مامإلا نع ذخأ دق

 هتبحمب فرع دق 'هنع هللا ىضر ةفينح ابأ نإ مث « هماقم نم ضغ دق كلذ نإ

 « ىومألا دهعلا ىف يحمل كلت تدب دقو ؛ عيشتلا ةجرد غلبت ل نإو « تيبلا لآل

 .سفنلا دمحم هوالو فشكتف ىسابعلا رصعلا ىف تدب و « ةريبه نبا ىذأل ضرعنف



 ل سو

 ربظملا ذخنا نإو ؛ لزن ام كلذ ببسب ء ءالبلا نم هب لزن دقو ء مهاربإ هيخأو ةيكا
 . ثمان كلذ قتيل ى رخآ ًابس

 اذهل نإو « دلاغ نب ورمع دلاغ وبأ هيلع اولقنو هومزال نيذلا هذيمالت ن
 دعي ىذلا عومجملا ىوأر هنآل كلذ « ىديرلا هقفلا ىف ناش يأ ناقل ل ليسا

 . بهذملا كلذ ماكحأ ىف هيلإ عجري: :ىذلا لصألا

 ملاقألا ىف ديز هقف تلقن دق ذيمالتلا نم ةرثكلا هذه نإو - 4
 لوقعملا نم نكي مل هنع هللا ىضر ديز مامإلا لتقم دعب هنأ كلذ ؛ ةيمالسإلا
 ديدشلا ىذّألل هضرع نون وكي مهنال , هيف ميكرت ىذلا ناكملا ىف هذيمالت قبب نأ
 « مبنم اونكمم نإ باذعلاب موذخأو هورصان نيذلا اوعبتت ةيمأ ىنب نإف ١ مهم لزني
 كلذ دعب نم رفو : برضلاو ىذآلا هب لزن ةفينح ابأ مامإلا نإ ىتح
 «ىنالسإلا محلا ىلع نويسابعلا ىلوتسا نأ قارعلا ىلإ دعب الإ دعي لو . زاجحلا ىلإ

 . مالا لوأ ىف مب بحرو

 .ءارآلا رشن ىف ايس ةفلتخلا مالسإلا دالب ىلإ ذيمالنلا ءالؤه رارف ناك دقو
 , ناسارخ دالي هترشن ةفئاطف , ةصاخ هقفلا ىفو ةماع ةيمالسإلا مولعلا ىف ةيديزلا
 كلذ دع ىح « اهلا لقتنا ىلا دالبلا ترثكو . نهلاب ةتلاثو « ةنيدملاب ىرخأو
 عومجما حرش ةمدقم ىف ءاج دقف . ديز مامإلل ىلاعت هللا ميركت نم

 , « روصعلا بقاعت ىلع ةيمالسإلا دالبلا راطقأ ىف هبهذم روهظ هتامارك نمو د

 « هنع هللا ىطر هلتقم بقع راصماللا ىف هذيمالث قرف كلذ ناك دقو

 . هنع هللا ىضر هنافرع مومعو ء هرون رشن ىف أيس هاذأ ناك اذنكهو
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 ديز ماهإلا بتك  ؟

 مولعلا نيودت نإ لب « مولعلا نيودت رصع ديز مامإلا رصع نكي مل - ١و
 قاثلا نرقلا نم لوآلا عبرلا ىف هيلإ ىلاعت هللا هضبن دق وهف « كلذ بقع ناك

 « نرقلا اذه نم ثلاتلا عبرلا ىف رثكو كلذ دعب أدتبادق نيودنلاو ٠ ىرجم ا

 ظفح دق ناك اذإ و « لبق نم انرشأ اك ههقف نودي مل ةفينح ابآ مامإلا نإ ىتح
 هقفلاك ,داشرإلاو نيدلا لوصأ ىف ةريعص لئاسر ناك دقف تانودملا شضعب هلع

 اهلك هذهو « ىتمسلا دلاخ نب فسويل هتيصوو ؛ لعتملاو م اعلا ةلاسدو « ربك الا
 ضعب ىف هئارأ ليجس لع تلمتشا دق تناك ناد ءا ًارودت دعت "ل لئاسر

 . ةيباعلا تاعرضوملا
 فنصو « ًابتك بتكدق لع نب ديز نأ ةيديزلا ررقي كلذ عم نكلو

 : هصن ام عومجملا ح رش ةمدقم ىف ءاج دو « مولعلا ىف

 . سانلا ىديأ ىف اهتباتك رشتنت مل رصعلا كلذ ىف راثألاو ثيداحألا نإ

 فلأو فنص نم لوأ نأب اوحرص رابخألا ةلقن نم مهريغو تاقثلا نيخرؤملا نإف

 ىلع نب ديز محلوأ ليقو « سنأ نب كلامو « ةبورع ىنأ نباو « حيرج نب كلملا دبع
 عمجتو « ةرصبلاب حيبص نب عسيبرلا بوب و فنص نم لوأ ليقو « مالسلا امهيلع

 اذإ  هادع نم ةيل وأو « تيبلا لهأ ىلإ ةيسنلاب ىلع نب ديز ةيلوأ نأب لرقألا نيب

 .©0)«ىلبعنب ديز مامإلا رصع دعب مهتايفوو ءالؤهنمزو « ةماعلا ىلإ ةبسنلاب حص

 نود نم لوأ ديز مامإلا رابتعا ىلع نورصي ةيديدلا نأ نيني لوقلا اذممو

 دهو , مولعلا نيودت رصع نكي مل رصعلا نأب مهفارتعا عم بوبو تنصو هقفلا

 عومجملا باتكو « قوحلا باتكو ؛ بيرغلا ريسفت باتك فلأ هنإ اولاق
 هقفلا دامع امه ناريخالا ناباتكلا ناذهو . هقفلا ىف عومجملا باتكو ؛ ثيدحلا ىف
 . هتاذب أما أتم احل درفت كلذلو ؛ ىديرلا

 .م"< ص اج عومجملاح رش ()) 6



 عو_ جملا

 ء'شيدحا عومب : امه ناباتك عومجملا مساب ديز مامإلا نع رثأ م.

 دلاخ وبأ هعمج امو  ىطساولا دلاخ نب ورمع دلاخ وبأ امهعمج دقو « هقفلا عومجو
 كت نأ لبقو ٠ امور ىف هل ةطوطخم تدجو دقو ؛ نآلا عوبطملا وه اذه

 ركن هلع هللا ىضر ديز مامإلا ىلإ هتيسنو هدنس ثيح نم باتكلا اذه ىف

 ظ | . هيوار ىف

 . ءالولاب ىمشاملا ىطساولا دلاخ نب ورمع دلاخ وبأ انركذ نم وه ىوارلاو

 ناك وأ « ةالاوم دقع نييمشاحلا نيبو هنيب ناك نكل و « بسنلاب ًايمئاه سيل هنأ ىأ

 , ةالاوم ءالث وهأ ءالولا عون ةيديزلا رداصملا نيبت لو ٠ نييمشاحلا ضعبل ًاقيتع
 .ةالاوم ءالو هنأ ىأرلا ىداب رهظيو « ةقاتع ءالو وه مأ

 « ىطساولا ليقف هيلإ بسن كلذبو « طساو ىلإ لقتنا مث ةفوكلاب دلو دقو
 . هلاحرتو هلح ىف همزال قارعلا ىلإ بهذ امدنعو « ةنيدملا ف وهو ًاديز مزال دقو

 ىذلا وهو « بيرغلا ريسفت ىور ىذلا وهف ؛ هنع ترثأ ىتلا هبتك هنع ىور دقو

 . ىبدحلاو ىهقفلا نيعومجما ىور ا: قوةحلا باتك ىور

 . هي ىنلا ةرجم نم ةيناثلاةئاملا نم ةسماخلا رشعلا دعب هتافو تناك دقو

 لوبق مصي ىتح « هتياور لبقت ةقت اذه دلاخ نأ نوك ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 ديز مامإلا ءارآل لوآلا ردصملا دعي ىذلا عومجملا وهو « ديز مامإلا نع هيوريام

 : نيبأر ىلع مهقالتخا ناكو  هنع هقلا ىضر

 م هلم امهريغو نيعومجلا ةءاور اولبقو ةيديزلا هقثو دقو ء هقيثوت  اهدحأ

 . مريغوةيمامإلا هل دعي ملو هحرجو

 , ىنئاطلا عزنملا فالتخا وه امتإ ىصخشلا ىف سيل فالتخالا نأ نيبني اذمو

 ,ثيداحألا ىورب امهالكو , تيبلا لآ هقف ىور. امهالك ةيمامإلاو ةيديولاف



 ل سوس

 ةيمامإلا تاياور نع ةيديزلا تاياور تفلاحت دقو . تيلا لا قيرط نع
 . رابخآلا ضعب ىف

 نكلو « اذه دلاغ ىبأ ىف نعطلل المس فالتخالا اذه نم ةيمامإلا ذختا دقو
 , ةيمامإلا فلاخ ولو هريغو هقيرط نع ديز نع ةياورلا نوفثوي ةيديزلا
 فيكن « امهيأ نع رمل اذخأ ١ أ ًاديز هاخأو رقابلا نإ ليق نإ ١ : كلذ ىف اولاق دقو
 نيذلا ةيديزلا لودع مث ىلع نب ديز نع ةاورلا نأ باوجلاو « امهني فالخلا عفو
 « مهتلادع انل تبثت ملو ةيمامإلا مث رقابلا نع ةاورلاو « مهيلع نعطال

 لجر انراوج ىف ناك هنإ » : عيكو هيف لاق دقف ٠ . ةنسلا ةأور ضعب هبف نعطو

 : نيعم نب حي ندد ا ل ابنح نب دمحأ هيف لاقو « دلاخ نب ورمع وفن ثيدحلا عضي
 ًاضيأ نيعم نب ىحي ةياورب قاربطلا هيف لاقو ٠ ,نومأم الو ةَقث ريغ باذك»
 « ثيدحلا عضي ناك» ةعرز وبأو هيرهار نب قحسإ لاقو . « ءىثب | سل بتاذك م

 . ع هل لغتشي ال ثيدحلا كورتم ١» ماح وأ لاقو

 : هعاوورو هتيدتح اولق ةئسلا ءايلع نم نيثدحلا ضعب نأ ظحالي نأ بجو
 لاجرلا ءامعمأ ىف لاكلا بيذرت ىف ءاج دقف « ممدنع ةياورلا لويقم ناك
 دل. نب وربع , : ظفاحلا ىخرملا نمحرلا دبع نب ىلا نإ فسوي جاجحلا ىأل
 , طساو ىلإ لقتنا فوك هلصأ « مشاه نب ىو نر حم لال

 نب ديعسو ٠ لع نب ديزو « تبا نأ نب بيبحو ٠ ىفوكلا ةبح نأ ن "ب ةيح-
 « ىلع نب دمح دمح رفابلاو ء ةفيلخ نب , نطقو , ىروثلا نايفسو « ىدازفلا ةبقع نب دير

 . ىلاطلا دايز نب مهأربإ إو « ناقربزلا نب «٠ مهأرب .إ هنع ىورو ٠ قامرلا مث هاه ىنأو
 هجام نبأ نئسلا ةاور نم هل ىور دقو «ء.60 .٠ قايبشلا ةساره لب مهارزو
 ش ىنطق رادلاو

 ةاورو « هنوقتوي ال ةيمامإلاو ء ةقنا هنوريتعي ةيديدلا نإ ةلخا ىفو
 اذه دلاخ ىلأ ىف ةقئلا تناك اذإو ٠ هلع نم مينمو ء هحرج نم مهنم ةننلا



 دل مسوس

 نيذللا ,نيعومجملا قدأ ةرابعب وأ مامإلا نع ىورملا عومجملا ىف ةقتلا رادقم

 . ثيدحلاو هقفلا ىلع لمتشا ىذلا عومجملا ةياور ىف

 : : عوج ةياود

 قيرط ىفو هيوأر ىف اوملكت ذإ ' عومجملا ةياوز ىف ء املعلا كت لقد 81

 ؛ دلاخ ىنأ قيرط ريغ نع ىديرلا بهذا ف ىورلل هتقفاوم فو 2« هتياور

 قيرف نيقيرف !وقرتفا دقو « ههجو هللا مرك ىلع مامإلا نع ىورملل هنقفاوم ىفو

 « لوبقلاب هاقلت قيرفو « ابقدص ىف كشلا كلذ لع بترتو « ةياورلا ىف نعط

 : ةجح ؛ ةجج نينعاطلا محح رك ذنلو ءابصحدي امب نعطلا هوجو لك درو

 ؛ ةنسلا ءايلع راك نم بذكلاو عضولاب ىر دق !رع دلاخايأ نأ  اهلوأ

 . هيدح ”بّتك# الو ةقب سيل لاق قاسنلاف

 اهيف ام بسأيو ابي ثدحيو « ةلدايصلا نم فحصلا ىرتشي ناك هنأ  اهناثو

 ' تيبلا ل 1 قيرط نع هيلي هللا لوسر ىلإ

 ةبيرغ ثيداحأ هيف نآلا . ركذم دير نع هاور ىذلا عومجملا نأ  اهئلاتو

 . ههجو هللا مرك ىلع ىلإ ةبسنلا ةديعب

 عضولا هيلع تبثي امو « هبذكو هعضو تبث دق هاور ام ضعب نأ - ايعبارو

 . عومجملا اذبك ًاريبك ًاعومج ىوري فيكف « هتياور لبقت ال بذكلاو

 . مهيلع ىلاعتو كرابت ها ناوضر تيبلا ل ىلع ءانثاا ىف هتغلابم - اهسماخو

 : ءاوهأألل ًاعبتم ًاعدتبم ةلعجب كلذو

 مامإلا . طورعم عوبجلا ناكو لو ٠ عوم#لا ةياورب درفت هنأ  اهسداسو

 رثكو رهتشا دقف . كلام مامإلا أطوم ىف ثدح 5 هتاوو رثكلو ربتثال ديز
. - . 1 5 



 ةافش

 ىري ناكو . أمات ًاعاطقنا « هنع هللا ىضر ديز مامإلا ىلإ هعاطقنا  ابعباسو
 . نيماسملاب راض كلذو « فلا ةراثإ

 : ةعضرم ةملكب ءالؤه نم دحاو لك ىف ملكتنلو : هوراثأ اماذه  ؟.؟

 ىدؤت ام ىدم ىف كلذ دعب نم نزاون مث , لوبقلاب عومجلا اوقلت نيذلا در نيبن مث
 . هذه نعطلا هجوأ هيلإ

 ةنسلا لهأ رابك ضعب لاوقأ انلقن دّقف « هب ةقلا ىف نعطلا وهو ؛ لوالا امأ

 , ةياورلا ىف هتنامأ ىف نعط نم مهنمو « نولقألا مو « هأكز نم مهنم نأو « هيف
 , هادر دق هريغو قاسنلاو « هئيد> البق ىنطقرادلاو هجام نباف « هيف ةقتلا رادقمو
 , ةيمامإلا هيف نعط دق ناك فم إو . نوديزلاو تيبلا لآ هتلادع ررق دو
 تيبلا ل 1 نم ًادحأ نأ فرعي لو : تييلا لآ نم اوسيلف : تيبلا لآ عابتأ ىأ
 ىورو « قداصلا رفعج نع ىورو « رقابلا دمت نع ىور دقو « هيف نعط دق

 ناك فيك انيأر دقو « هيلإ ثدحتلاب اوحم ام لوبقم ريغ ناك ولو ءامريغ نع
 مامإلل هتلاقم كل انلقن دقو :؛ دقن عضرم ههقف ىف ىري نم رهني دم مامإلا

 . امبنع هللا ىضر ةفينح ىفأ

 ررف دقف ؛لوبقم ريغ قلطملا نعطلانأ ل وآلانعطلل ةبسنلاب اوررق دق ءاملعلا نإ و

 رسفم ريغ ًاقلطم نوكي نأ امإ ول ال حرجلا نأ ١ نيلوصآلا نم نوققحلا
 ىف سائلا فالتخال ءنيققحملا دنعلوبقم ريغ لوالاف , هببس نايبب ًاديقم وأ «ببسلا
 الي دعت ن وكي وءمهضعب دنع ًاحرج ءىثلان وكي دقف ءصخشلا اب ح رحب ىتلا بابسألا
 ةلحن وأ « دحاو بهذم نه لدءملاو حراجلا ناك اذإ !ذهو . رخآلا ضعبلا دنع
 ليدعتلاو ح رجلا بابسأ نإف ٠ ةفئاطأا وأ ةلحتلا و 1 بهذملا فلتخا اذإذ , ةدحاو

 , عذأملا ىولع هنال " صخشلا حرب دقف « ًاعرنم رثك أو « افالتخا عب عسوأ نوكت
 . عزمملا ىولع هنآل : ةيمامإلا وأ ةيديزلا دنع لدعي امنب

 ببسلا قن هيف ليدعت هضراع نإ هنإف « ببسب ببسملا حرجلا وهو ؛قاثلا امأو



 مس جمس تس

 نئارقلاو لوقلا قدص ثيح نم نعاطلاو . لدعملا نيب نراقب هناذ هب ح رج ىذلا
 ضراعيف ؛ ةالصلا كرتب ىوارلا ىدر نأك , قلطم ليدعتب هضراع نإو . خيراتلاو
 . قدصلاو ةناماللاب رهتشا دق ناك اذإ ذخاألاب ىلوأ لدعملا نإف , نومأم وت ةقث هنأ

 ريغ ةقلطم ةنسلا ةملأ نم تهجو ىتا نوعطلا لك نإ لوقن اذه دعبو

 هنأ هيبس لعلو . هبيسس .ءفي مل قلطم نعط وهو « باذك هنأب هامر دمحأو , ةرسفم
 دلاخ ابأ نالو « تييلا لآل ب....ىتاا كلذ نيبصعتملا بحي ناك ام دمحأو . ”ىولع

 . رهعو ركب ىلأ ىلع أءلع لضفب

 ةمأ هاكز دقف دلاخ نأ ىف ةاورلا ضعب نعط دق ناك اذإ كلذ قوفو

 نم مريغو ديز نب ىسيع نب دمحأو « ديز نب ىسيع هاكز دقف .تيبلا لآ نم
 . قداصلاك . تيبلا لآ

 هريغو ىراخبلا لبق نيذلا تاّقنلا ند نوريثك هب ىر بذكلاب ىرلا نإو

 دلاخ ىفأ ىف اونعط نيذلا ضعب نإو « قلطم حرج هنال هوربتعي لو ٠ مهتياور
 « بذكي هنإو « هراج هنإ لاق ىذلا ميكو اذهف . حرج امن دشأب مه اوحرج دق

 نعط ىأو « امهبسيو « رمعو ركب ىلأ نيخيشلا ةمامإ ضفري ىضفار هنأب ىر دق
 . دلاخ ىلأ لنم ىف هنعط لبقي فيكف « كاذ نم ربكأ

 ممصي ال كلذلو « هوت وأ لقنلا ىف ءىط نم ىلع باذك ةلك قلطت ام أر يتكو

 . هب قوتوم ىف ةقثاا ةملكلا هذه ريغت نأ

 نوفلا# نيذلا نيب ةقتلا مدع ىلإ حقد دق قرف ,فالتخا نإو م.

 نوثدحما كلذ مهلدابيو « مهتعامج ريغ نم وار لكن وفعضي التم ةيمامإلاف ١ ىوأرلا

 , ءاطع نب لصاو بحاص ديبع نب ورع ىف نعط دف : ةيمالسإلا ةعامجا نم

 لواطت دقو « نوبذكي ال نيذلا مهسفنأ تاذ ىف نيقداصلا نم امهنأ عم لصاوو

 . ةياو لا ىف ظفحتي ناك ىذلا ةفينح ىلأ ىف نعطف مريكسفت ىف نيف رحنملا ضعل

 هددشتل الإ سايقلا نم هراتك | ناك امو . سايقلا نم رثكب نأك هنأ نعطلا بيسو



 د سر دس

 اوناك نيفصاملا نإو ؛ هتباتص نعو . لِي لوسر نع ىورملا نم قداصلا ىر# ىف

 اوفصنيل عادتبالاب مب ومريو . قدصلاب مهنوفصيف بهاذا | باحصأ ىف نوطسوتي

 رثاألا خّياشم نم ناك ىذلا ىخي ىأ نب مهأربإ التف ؛ مههذم اوفصنيو . قحلا

 نكل . ىمحي ىنأ نبا فيعصت ىلع ثيدحلا لهأ رثك أ ٠ : رجح نبا هيف لاق
 . ًايردق نآك هنأ ىف هعادتاو ٠ اعدم ناك امبإو . قودص هنإ لوقي ىعفاشلا
 لاق دقو.2©2لبق نمبهذملا كلذ اني دقو. هسفن لاعفأ لحي ناسنإلا نإ لوقي ىأ
 يبي أ نب مهاد ! ناك لوق: ىعفأ كلا تعمس : رصم ف ىعفاشلا هقف ىؤار عيبرلا

 «رت نآل لوقي ناك» : لاق هنع ىوري نأ ىع ىعفاشلا لمح اف عب رلل ليق « ًايردق

 1 بنكي نأ نم هيلإ بحأأ دلعي نم مها رب

 . هير ىلإ ال ؛ لجرلا ص ىلإ قئولل رظسب ةاورلل قيقدلا رظنلا وه كلذو
 , هتدص ىف كلذ حدي ال حراجلا وأ قاوملا رظن ىف آف رحنم هبأر ناك اذا

 ىأرلاو « نيدالا ةرقو قلخلاو ةنامالا نم ثعبني قدصلا نآل : امهيب طايترا الف

 نظي ال نكلو « هيأر ىف لجرلا ءىطخم دقو ؛ لالدتسالاو رظنلا نم ثعبني

 ًاصعت قرفلا ىف داحأ ضعب نم بذكلا ةرثكل نكلو هتنامأو هقدص ىف

 لك ىف نظلا نيحجرملاو ةاورلا نم ىعفاشلا دعب اوءاج نيذلا لع بلغ مههذم
 سيئسلا نيثدحا ةعامج ريغ نم ةاورلا

 مهنم نإ لب . ةيديزلا ةفئاط ريغ نم مباك دلاح ىفأ ىف ننعاطلا نأ حيلنل انإو
 : مهتبع ىف هتالاغم وأ . تيبلا لآل هتبع بنكلاب هل هماهتأ بيس نأب حرصي نم

 نوبتكي نيذلا ضعب اندجو دقلو . نيبنس مك « ةيمأ ىنب لع مهجورخ هريربتو
 هترخأو هءابآ نوركذو ءديز ركذ نولمم اونمآ نيذلا نم هللا ءايلوأ ىف
 2« مهمعز ىف هلق ثدحأو ءحرخ هناا ٠ هتموع دالوأو 2 هتوخأ دالوأو

 دلاخ ىأ لعن وذخأيو اذه ديز مامالا ادم ىلع نوذخأب مههابشأو ءالؤهناك اذإو

 كا
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 جراخ لكرابتعا ىف مهتالاغمو مهطارفإ مهيلع طخأت انإف , ديز مامإلا ةبحن ىف هطأرفإ
 ررضال ًامارسإ لوألا ناك اذإو  مهتياور ىف كوكسشملا نم ةيمأ ىنب ماكح ىلع
 , نيملاظلا ةالاوم رهو . ررض هيف فارسإ رخآلا فارسإلا نأ نظن انإف . هيف
 ىذلا ةفينح انأ هللا محرو « هتاذ ىف قحلل هريدقتو هفاصوأ ىف ىعفاشلا هللا محرو
 .ءردب موي ميلي ىنلا جورخ هجورخ اهاض ١» ديز جورخ ىف لاق

 اورظني لو « هتيديز مهسعط ببس دلاخ ىلأ ىف نونعطب نيذلانأ ىلإ اذه نم ىبتن و
 مهاربإ ىلإ هنع هللا ىضر ىعداشلا رظن مك قداص ريغ مأ نيمأ قداص وهأ هصخشت ىلإ
 فصووىف ريضنلا ضورلا بحاص لاق دقلو « ًارفك سيل هيأر ماد ام ىح ىلأ نبا
 مهلئاضف رشنو . تييلا لآ ءالوب كسم نم دلاح وبأ ٠ : تيبلا لآ دلاخ ىنأ ةلص
 نوشغي نيذلا ءاملعلا طلاخ مو“ مهنيابو « نيملظلا نع لزعنأو ٠ مهثيداحأ ىودو
 ةيمح مهلمحتو « هنأش ىنم كلذل اوعضي نأ ديعب ريغف « ميباتعأ نومزليو « مجاوبأ
 . ءعضولا ىلإ هتسنو « هبيذكت ىف ةفزاجملا لع بصعتلا

 سيلو: دلاخ لأ ىف نعطلا لع ثعابلا وه هريغو ىلامإلا بصعتلا ناك اذإ كلذكو
 : ىورامف ًابذاك هرابتعاو وار درا كي هنأ ىرن ال انإف . ًاببسم ًاعوض وم ًانعط

 دعب نم لقتتنل و « لبق نم انلق اى. ىأر لا ىلإ ال . صخيشلا ىلإ قدصلا عجرم نإ
 , عرمجملا ةياور ىف ىناتلا كيكشتلا ىلإ كلذ

 : اهم هتبدحتو ةلداسصلا ِس فحصلا لأب هماهتأ

 كيكشت وهو . عومجملا ةياور ىف قاشلا كيكشتلا وه اذه 4.” 
 هلئاق لوق طقسب ليلد هيلع نكي مل اذإ وهو : نعطلا سيقأ وه نعط وأ « هيواد ىف
 , لوقعلا ىف لبقي ال امم اناتبب نوكي هنآل , اهدحو ةباورلا ىفاال ء ءىش لك ف
 . ماهتألا هغستست الو

 اذه ىنعمو « هيف فارسإ وه لي ؛ لوألا نعطلا ىلع ىبم نعطلا اذه نإو



 اهوحنو ةيودآلاو روطعلا دئاوف نع قالديص هبتكي ام ىلإ ءىجب ناك هنأ نعطلا
 . كلذكس انلا نيب هنلعيو تيبلا ل7 نع اني دح هربتعنف

 لعفلاب هذخأ الوق نبعإ مل هنآل ءءادتبا لوبقم ريغ لوقلا كلذ ىرئانإو

 دهاوش رك ذو « هنيع اذإ هنإف « ةياور ىف وأ باتكىف هعضوو ةادايصلا فص نم

 هيلع لدت ام رادقمو . هلوق ىف 'ةقثا رادقم فرعتو . رظن عضوم' نكي دق هلوق

 ءىجي لو «٠ بذكلاب ةيمرلا اذه ةبسنلاب لوقي امل "كرمه نم لهو . دهاوشلا
 . لوقلا كلذ ذي مالكب دحأ

 عومجما ىلإ اهفاضأ هنأ تبث لهف « ةلدايصلا فحص ضعب ذخأ هنأو ضرف اذإو

 ىواعدلا نأ ءاضقلا ىف ةتباثا تاررقملا نمهنإو , كلذ نم ءىث نيب م؟هاور ىذلا

 مدقي ملو اهتابثإل ليبس ال ةمبم ىوعد هذهو « عمست الو اهيلإ تفتلي ال ةمبملا

 نيودت نآل « اهنالطب ليلد ابسفن ىف لم ىوعد ىه كلذ قوفو « اهتبشب ام ىلاتلاب

 « مولعلا نيودت نأ ذإ «ديز مامإلا رصع ىف رشنتاو ىبتشا دق نكي مل ةلدايصلا فحص

 تنود دق نكت ىل اهنإف ء راكفأ اهتم نآك اذإو « كلذ دعب ءاج دق ةيبطلا اصوصخو

 رحبتساو ٠ ديشرلا دهع ىف الإ متي ل كلذ نأ ذإ , خاسلا املدايتو , فحص ىف

 . نومأملا دهع ىف عسناو

 نإف . . لماحتلا ضحم اذه ١ : ع رمجملا حارش ضعب ةمبتلا هذه ىف لاق دقلو

 لك ىف كلذ ناك له نيبي ملو عضولاب اهيلع كحو كلذب لئاقلا اهآر دق نكي
 . برغأو هتلاقم ىف عدبأو « تبثتلا مدع ىف عرسأ دقف « دنس وأ نام ضعب وأ

 , 20. بجعلا هنم ىنعقي ام كلذ نإف اهنع ربخأ امنإو.نكي مل نإو

 « قلطملا نعطلا دادتما وهو . ساسأ ىلع ماق ريغ مابتالا كلذ نأ ةصالخلاو

 نأ ةيارغلا نمل هنإ و « اهملإ تفتلي ال٠ةمهم ىوعد وهو . هتبثي ام هعم سيل مالك وهو

 - لوبقلاب لابجالا ىف هلهأ هاقلتو بهذم هيلع ماق باتك ىف نعط اهنأ لع ركذت

 . ء*+ ص عوم#لا حرش ةمدقم 1 .ْ
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 : تيبلا ل ىلع ءانثلا ىف هتغلابم

 نوثدحماو ءابقفلا ضعب هركذ دق حرجلا بايسأ نم بيس اذه  ؟.ه

 ناكملعل ؛ هب هجوثوول دلاخ وبأهيمسي ف يكىردي ال ماهتالا اذه نإو , ةنسلا لهأ نم
 بهذم حت نم اذه نإد ٠ ءابقنأ ال ةمهتو « هيعدأ ال فرش» : لرقب
 هانلقن امف اذ.م نعطلا نالطب انني دقو « رخآ ىأر ىف ىسايس.ىأرو «بهذم ىف
 ؛ هيأر ىلإ ال لجرلا قدص ىلإ رظني ناك هنأ نم « هنع هللا ىضر ىعفاشلا نع
 , لوصألا ءايلع نم نوققحما اذهل طاتحا دقلو « هرظن ىف ىأرلا فرحنم ناكولو
 حراجلاو « لددعملاو لّدعملا بهذم داحتا ليدعتلاو ح رجلا لوبق ىف اوطرتشا دقف
 كشالو ؛ نيرخآ دنع اليدعت نوكي موق دنع حرج نم كف ٠ حورجلاو
 فرشو « قيرف دع ماهتا وه تيباا لآ لع ءانثلاب ةغلابملاب ماهتالا نأ
 . هريع .دلغ

 مهيح نكي مل « هنع هللا ضر ديز مامإلا ىلع اوجرخت نيذلا ةيديزلا نأ لع
 'ةوناك اذإو « نيفرحنم ريغ نيلدتعم نودعي مهنإ لب « ممريغ ىف أعط تييلا لآل
 ببسب كلذ سيلف - امهتع هللا.ىضر رمعو ركب ىبأ ىلع بلاط ىلأ نب ىلع نواضفي
 قيرط ىأ نم هيلي ىنلا نع ةيورملا ثيداحالا لك بولبقي مهو « بذكلاب نعطلل
 راص دقو « ىأرلا ىف مهنوفلاخي اوناك ولو « تاقث ةاورلا ماد ام ةياورلا تناك

 ىراحبلاناحيحصلا ): ىهو ؛ ةتسلا بتكلا اوربتعاو , لصآلا اذه ىلع نورخألا

 مالسإلل ال وصأ اهريغو(هجاع نبآو قاسإلا و ىذهرتلاو دواد أ ناسو «.لسمو
 اذهب دلاع ىنأ ىلع اونعط نم ًاردص عسوأ كش الب اوناكف ء اهب ذخؤي ةربتعم
 ْ ْ . بيرغلا نعطلا

 هتياور هيلع اومتقت اعو . : اقه دلاع ىلآل هتمجرت ىق ةيديزلا ضعب لاق دقلو
 نوحدقي « مهتداحمنهو ؛ مهيهذم فلاخت ىلا لي ىتلا تيب تيبلا لهأ لئاضفل

 ١5 ديز مامإلا (
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 4 مههذم لوصأ ممل ىور نم نولدعيو ؛ أقح ناك ولو ء هذيلا ةفلاخلا درجع

 لاقو « ءافعضلا نم نيعباتلا دس وهو ء ”قرقلا اًمْسوُأ اودعف « ًاّتساف ناكولو

 . « هءارظنو محلا نب ناورم اولدعو ؛ رظذ هدانسإ ىف ىراخبلا

 ارماد ام قاسفلا نولدعي مهنإ هلوق ف بتاكلا رياسن نأ عميطتسن انسلو

 ةقيرط فلاخ نم وأ مههذم نم سيل نم نوربتعي كش الب مم نكلو . مهتلحن نم
 ضعب ملكت دقل ىتح ؛هتياور ىف اكوكشم  فلسلا ةقيرط اهنإ اولاق ىتلا مالكلا
 . ردقلا ىف لوقلاب مهتا هنآل ء ىرصبلا نسحلا نيعباتلا ديس ةياور ىف نيبصعتملا

 , ةعاملا دنع ىورت ىلا ثيداحالا لك مهضفر ىف ةيمامإلا انذقتلا دق نحنو

 اولعفي لو ؛ هتاذف صخشلا ىلإ رظن ريغنم,بهذملاب نوحر جب نيذلا دقتنن كلذكو

 . عدتبم هنأ لاق هنأ عم « ىحي ىنأ نب مهاربإ نع هتياور ىف ىعفاشلا لعف اي

 هترصانم وأ ؛ ديز مامإلل عاطقنالاب همابتا نعطلا ىف بابلا اذه نمو .٠
 ةفينحوبأ اهف هكراش دق , ةرصانملاف أطخ اذهو « هرصع ظافحلا هتطلاخم مدعو هل

 دقل ىتح « نيثدح او ءاهقفلا نم مجريغو « ليل ىلأ نبأو ىروتلا نايفسو شعألاو
 . نيثدحاو ءاهقفلا ةكرح هجورخو هنع هللا ىضر ديز مامإلا ةكرح تدع

 , ةيمالسإلا فئاوطلا لك اضر عضوم ناك هنع هللا ىضر ًاديز مامإلا نإو
 ىذلا اذ نمو. هنوردقي اوزاك ءال و هلك ةعيشلاوةلزنعملاوةتجرملاو داهزلاوكاسنلاف
 ىضتري دلاخ ابأ نإف « نينعاطلا ةمذع عضوم كلذ ناك نإف ٠ ديبشا| كلذ ردقي ال
 بحو « مذلا وأ حدملا نم مبعضوم نع اهنوريثي نيذلا ثحبيلو : ةمذملا هذه

 هللا مححرو « مذ مضوم ال حدم عضوم ىف قحلا ىلع مهترصنو تيبلا لآ
 : لوقي ذإ ىفاشلا

 ىضفار أ نالقثلا دهشيلف دمح ل7 بح ًاضفر ناك نإ
 ىرعد كلتف « هرصع ظافح نع وري مو ديز ىلإ عطقنا هنإ مهوق امأو

 )١( تيبلا لهأ رصاني ناك ىعبات وه .
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 هبخأ نعو « ديز ...رع ذخخأ هنأ لالا ىف ءاج هتف , هتاحح ابنك ةضوقنم
 لك نأشك هنكلو . ظافحلا نع ًاعطقنم ناك اهف , ىروثلا نايفسو « رقابلا دمج
 : هريغ دنع ام فرعتب و « هنع ذخأيو . خويشلا نم أخيش متلي ةقيقحو لع بلاط
 مزل هلع هللا ىضر ةفينخ وبأف« مهنع هلأ ىضر ةمئألا لك ىف نأشلا ناك كلذكو
 ًاصوصحو « هريغ نع ذخأي ناك هنكلو « هيلإ عطقناو ٠ ناملس ىنأ نب دامح
 , نينس عست وحن هنع هللا ىضر اكلام مامإلا مزل ىعفاشلا مامإلاو , جحلا مسوم ىف
 ىجيرلا دلاخ نب لسمو « ةنيبع نب نايفس لثم ؛ ةكم شدحم نم لبق نم قلت دق ناكو
 .راي نم ىلإ ىدتهب ىتح مرداصم نم هبلطي معلا بلط ىف داش لكف « اصريغو
 كو : ,ااقف ءطلا اذه هيلإ ءاج فيك ةقينح وبأ لس دقلو « هيلإ عطقنيو
 طلا لع ةضاضغ نم سيله : «هخويش نم ًاخيش تمزلو « معلا ندعم ىف
 ر مامإلا لثم خيسشلا كلذ ناك اذإ ًاصوصخو ؛ خويشلا نم اخيش مزلي نأ
 . هافص نم انيب امو ىلع ؛ هريغ ىف هعامتجا زعي ام , تافصلا نم هيف عمتجاىذلأ

 عومجملا تاذ ىف نعطلا

 نعطلا اذه ىف دجن لد 3 عومجما ىواد ىف ًانعط ناك هانركذ ام ا”.

 لعجب ال نعطلا اذه لثعي ةياورلا طاقسإ نأ دجن انن]و ؛ ةياورلا ىف ككشتل انلعحجيام
 اندجو دّقف « ةيوبثلا ةنسلا تاذ ىف ككشتلا ىلإ اذه ىدؤيو « آدبأ ةقث الجر
 اوطقسيل هون مهمابس نوشير, ًافده ةيوبنلا ةنسلا ةاور ضعب نولعجب ةيمامإلا
 ةباحصلا ضعبو « ةريرهابأ اولعج دقو « ةعبملا تامابتالا هذه لثمع هتياور

 ثيداحأب ةياورلا اونهويل . هنودصقي ًاضرغ ةياورلا مم اورثكأ نيذلا
 اهتاور لك ىف كيكسشتلاب ةنسلا مده ديري نمروصعلا هذه ىف ءاج دقل و « ةعاملا

  اهتاور قيرطو
 ملا اذه لع نوكي ىذلا نعطلا ديبأتب انسفناأل مممسن مل كلذ لجأ نمو



 دس #عها سس

 هلبقن نأ بجي هنإف' عومجملا ىور نميف هانلبق نإف ,.نيدعمس وذ حالس كلذ نآل
 مالسإلا لوصأ نم لصأ ىاث لع ىتأنو , ةنسلا مده: كلذبو « لاجرلا نم هريغ ىف

 . للا كلذ ربتمن ال اذهلو , هدعاوق نم

 , ىوارلا ف نعطلاب نوفتكي ال عومجم ا نولبةيال نيذلا كتلوأ نإو - م.م
 « ةيعوضوم ةسارد وهو هيلع لمتشا امم عومجملا ىف نعطلا ىلإ نولقتني لب
 ىلع لمتشي هنإ عومجما ىف اولاق مهنأ اهانصخل ىلا ةعبسلا رومآلا ىف انلقن و

 ةبسن تبي ملهنأو ٠ تلي هلا لوسر ىلع ةبوذكم اهنأ تبثو ةعوضر 'يداحأ
 ةيدي زلا ضعب نأو « بيرغ وهف دحاإو هيوأر نأو « ىلعل هيلع لمتشا ام ل

 ديز مامإلل ناك ول عومجلا نأو ءعومجما هيلع لمتشا ام ضعب فلاخ دق ىداطاك

 . دحأو هتياور درفتا امو ء« فرعو ربتشال

 .هيوار ىلإ ال 3 عومجما تاذ ىلإ هجتت مايس ابلك هذه

 : عومجلا ابيلع لمتشا ىتلا ثيداحالا ضعب ىف عضولا ءاعدأ

 -هنع وأ “لع قيرطب ةيورم .ثيداحأ ع ومجلا ىف نأ ىهذلا ىعدا دق د

 كلذ نإو ؛ ههجو هللا مرك ىلع ىلإ ةبسنلا ةحيحص تسيل اهنأو ؛ ةعوضوم اهنأ تبث
 هناك اذإ هنآل , كش عضوم اباك ةبسنلا لعجو ٠ ىوارلا ىف نيحداقلا حدق ىزي
 .هكللذ ناك اذإو « ميوق ريغ دنسلاف ءهاور ام بذك تويت ليلدب ةقث ريغ ىوارلا

 . مملس ريغ نال ' ناملا ف عوضولملا

 عوج حار تم قون: ابهضو عدا ثيداحأ سمخ ركذ هنإ اًولاق دقو

 ثيدامحألا هذه. ركذنلو ٠ عومجما قيزط ريغ رخخآ قيرط نم ىلع ىلإ اهبسن
 . نيقيرفلا ةلدأ عمسن نأ دعبو « ةنيب ىلع انكح نوكيل , ًايادح ايم

 نأ هنع هللا ىضر ىلع نع ىورم هنأ دنسملا ف نإ ىهذلا لاق:لوألاثيدحلا

 . هعضو ىعدا دقو , هبحاصب امهدحأ بعلي نيركذلا نعل مقلم ىنلا



 مسا #6

 ىمماج- قينرط نع ىور هشيدحلا اذه نأب ماوعد عومجملا حارش در نكلو
 :ثراحلا نع قف « لامفألا ىسق نم عماو ,جلا عمج ىف ىطويسلا رك ذ دقف , ناسلا“ '

 رظنبالو ةمايقلا موي هللا مهنلكي ال ةغبس » : : علي هلل لوسر لاق لاق ليع نع

 , هب لوعفملاو لعافلا اويوت, نأ الإ نيلخادلا عم رانلا اولخدأ مه ' و. مهلا
 « دكعملا سعملاو ء رشآلا باذكلاو « هراج ةليلح مكانلاو هدي مك انلاو
 .نع فرعي ال لاقو « ريرج نبا هجرخأ دقو ؛ « هائيغتسي ىّح هيدلاو براضلاو

 :هجولا اذه نم الإ ىلع نع جرخم هل فرعي الو « ىلع ةياور نم الإ هيي هللا لوسد
 0 ريغشي دحلا اذهل«. عقلي هللا لوسرنع تدرو دق ناعم هيناعم نأ ريغ

 هنأ علي ىنلا نع سابع نب هللا دبع نع ةمركع :ةياور نم دهاش هنع هللا ىضر ىلع
 قا علو © ليلا نع كن هقل نعلو « ضرألا موخت ريغ نم هلل نعل :٠ : لاك

 نعلو « ةميبب ىلع عقو نم هلل نعلو ؛ هللا ريغل حبذ نم هللا نعلو « هيدلاو نعل نم
 ثيدحلا اذهنإ ىطويسلا لاق دقو « اثالث اهرركو « طول موق لس لع نم هللا
 . قييبلاو , ى احلاو «قاربطلاو ,دنسملا ف دمحأ هجرخأ

 اع نع ىور دق ثيدحلا نإ لب « ملس ريغ عضولا ءاعدأ نأ نيبني اذممو
 كف دقو ء سابع نبا ةياور نم دهاوش هلو « كلاعب بأ قيرط ريغ نم هنع هللا ىضد
 دوجول « ةميلس ريغ عضولا ىوعد تناك اذإو « هل رخآ ًادهاش هريغو دمحأ
 : قالخألا مراكم نم متلي ىنلا هيلإ | امد ام عم قفتت هيناعم نآلو « هبله دهاوشلا
 نآرقلا هيلإ وعدب ام عم قفنت هيناعم نإ لب : قالخ الا ”ىواسم نم هنع ىبنامو
 . ًاعوضوم كلذ عم دعي فيكف , تامر نم هنع ىبتي امو ء ميركلا

 :باتكلا ىف حدقي ال كلذ بنر .نرإف ؛ عوضوم هنأب ملستلا ضرف ىلعو

 « ثتيداحأ هيلع تذخأ دق ًادانسإ ةنسلا بتك حصأ وهو « هتاذ .ىرلخبلاو

 ميحصلا ضقت آغوسمالو ءهيف حدتتاو ىراخبلا ييذكنل ًاغوسم كلذ ناك امو

 .٠ هيف امي : لخآلا مدعو 6 هاور ىذلا
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 عرومجما قف ىورام وه هريغو ىمدذلا هعضو ىعدا ىذلا  ىتأثلا ثيدحلا

 توما ىح ءىش لك هل وعدم ضرآلا ىف ملاعلا د : لاق عقلي ىنلا نأ لع نع

 هب درفن لل هنأ ةقيقحلاو ,هنع هللا يضر لع ىلع ع وضوم هنأ وعدا قف « رحبلا ىف
 نب ريثك نع ىور دقف ,« قدصلاب هل دهاش وهو . ءادربلا ىلأ نع هلتم ىور هنإو

 : لاقف لجر هاتأف « قشمد دجسم ىف ءادردلا ىلأ دنع ًاسلاج تنك» : لاق سيق

 هب ثدحت كنأ ىنغلب ثيدحل قلم هللا لوسر ةنيدم هنيدملا نم كتيتأ ءادردلا ابأ اي

 ىنإف لاق ,؟ اهريغ كب ءاج الو لاق . ال لاق ؟ ةراجت كب ءاج اف لاق « عي ىنلا نع

 هل هللا لهس « ًايلع هب سمتلي ًاقيرط كلس نهد : لوقي تلي هللا لومسر تعمس

 لعلا بلاط نإو « معلا بلطل اضر اهتحنجأ عضتل ةكئالملا نإو « ةنجلا ىلإ ًاقيرط

 ملاعلا لضف نإو « ءاملا ىف ناتيحلا ىتحح ضرالاو ءابسلا ىف نم هل رففتسيل
 « ءايبنالا ةثرو ءاملعلا نإ؛ ء بك اوكلا رئاس ىلع رمقلا لضفك « دباعلا ىلع

 ظحب ذخأ هذخأ نف « معلا اوثرو امنإ « امهرد الو ًارانبد اوثروي ملءايننألا نإ
 ىذمرتلاو دواد وبأو هدنسم ىف دمحأ هجرخأو , هجام نبا هاور دقو ءرفاو

 . امبتس ىف

 .بتكلا هذه نم دهاوش هلو « ًاعوضوم ثيدحلا نوكي نأ نكمي ال كلذ ىلعو

 هيجي عوضوملا ثيدحلا نإ ؛ هعضو لع قيرط ىأ نم ىردن الو ؛ ةروبشلا
 هفلاخم وأ ةرورضلاب نيدلا نم تبث امل فلاخي هنآل امإ « هبذك تبتي نأ

 ىورد هنإ لاقي دقو « هليوأت نكي الو ءابب عوطقملا ةيلقعلا ماكحألل

 ىور اذإ فعضلا بهذي هتأ لع . ءافعضلا ضعب هدنس ىف وأ « فيعض قيرطب

 ببس هيف سيل روكذملا ثيدحلاو . الاجر قدصأو « ادنس ىوقأ رخآ قيرطب
 . عضولا بابسأ نم

 مذه لك نأب مكحلا ىلإ هعضوب مكحلا ىدوي لهف « عوضوم هنأ ضرف ىلعو
 اب ةقثلا ق بيرال ىتلا ةنسلا حاحص نا انلق دقو , دنسلا ةلطاب هتور ىلا بتكلا
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 اهييذكت هلب-. اهف ةقنا عايض ىلإ كلذ ىدأ امو . عضولا اهرابخأ ضعب ىف تبث دق
 . اهتبسن ىف قدصلا مشمو « ةلمج

 ,ىضر ىللعزعهيبأ نع رقابلا دمحم قيرطنع دلاخ وبأ هاور ام - ثلاثلا ثيدحلا
 دقف «ةبابسلا كعباصأ مست ال , :لاق هلأ قلي ىنلا نع ىود هنأ نم هنع هللا

 ًادهاش هل نإ لب هعضوب محلل بيس دجوي الو « عوضوم هنأب ىهذلا مح

 ضعب ءامسأ ريغي مالساا هيلع ناك دقف ؛ هتباص عم هلاوحأو لِي ىنلا لاوقأ نم

 ثيدح ىم هئئنس ىق .ةوواد وبأ ىور دقف , ءامسالا حييبق هركن هناا ةباحصلا

 , نزح لاق ؟ كمسا ام : هلأس عقلي ىنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيسملا نب ديعس
 كلذكو « ةءرضيخ“ اهامسف « ةرفق اهنإ ضرأ نع ليقو « لبس تنأ : لاق

 . ةحبسملا عباصألاب ةيايسلا عباصالا ىمب هعضو ىعدملا ثيدحلا ىف

 ثيدحلا اذه نوكي نأ نكمي الف ٠ يلي ىنلا نع ةتباث ىتاعملا هذه تناك اذإو

 . هقدص ىلع تانيب ىهف , ةيكرملا دهاوشلا هذه هلو , ًاعوضوم

 دنسملا ف سيلو « هنع هللا ىضر ىلعب قتلي مل نيدباعلا نيز ًايلع نإ لاقي دقو

 ناك لسرملاو عطقنملا نإ لوقنو ؛ عطقنم ثيدحلا نأ ىأ ؛ لع نع ىور نم مسا

 مادام لبقت تناك تاغالبلا نإ لب « هنع هللا ىضر ديز مامإلا رصع ىف ليقي
 ىذلاو « هدنس ىلع دامتعالا نم مظعأ هنلادعو هتنامأ ىلع داهتعالاف « ةقث ىوارلا
 نوكي دمتعملاف , لدع ةقث نم هب كيهان و « نيدباعلا نيز لع ىدحلا مامإ وه لسرأ
 هالي ىنلا ىلإ دنساا لصو ةرورض ىف ددشتلا نإو « هدانسإب ةربع الو « هتلادع لع

 ةاورلا اوفرعيل دنسلا ىلإ اوجاتحاف , رشتااو بذكلا عاش نأ دعب الإ ثدحي م
 ىضر كلام مامإلل أطوملا اذهو « مهتلادع رادقم ىلإ اونئمطيو « ًادحاو , ًادحاو

 هللا محرو ء دحأ هفعض امو « تاغالبلا هيفو , لسرملا هيفو مطقنملا هيف هنع هلا

 . بقاثلا مجنلا كلاق ثيدحلل ءاج اذإ : لوقي ذإ ىعفاشلا مامإلا

 قيرط نع ركذ نكلو ٠ عومجملا ف سيل ثيدح وهو - عبارلا ثيدحلا
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 « اهدرف ؛ ةوبش ىهتشا لسم اعأ : قلي ىنلا لوق رهو « رتع نبا نع ذلاخ ىلأ

 ةوهش ىوهتشا "ىرمأ امبأ » ٠: ىطويسلا ىف مك هظفلو « هل رفغ هسفن ىلع رثآو
 «  هل هللا رفغ هسفن لع رثآو « هتوبش درف

 , مالبيإلا ىف تباث هانعم نآل «بيرغ عوضوم ثيدحلا اذه نأب لوقلا نإو

 « هسفن طبضيف « ىحاونلا نم ةيحان ىف ةداح ةيغرهدنع كرحتت نم نأ هادؤم نأ ذإ

 لام ”قبصت, نف « هتائيس هل رفغي هللا نإف ءابب هريغ رثؤيو , هتووش حامج مسكيو
 هللا حدم دقو « اهضعب وأ هتائيس هلا رفغي هسفن ىلع ريغلا رثؤيو « هيف بغري

 ىفرقلا ىوذ هبح ىلع لاملا نوتيو « مهئارهأ جحامج نردبكي نذلا كئاوأ

 مهسفنأ ىلع نورثؤيو » ؛ نينمؤملا فاصوأ ىف ىلاعت لاقو , نيك اسملاو ىاتيلاو
 ةقدصلا » : كلِ ىنلا لاق اك « ةيصعملا ءطت ةقدصلاو , «ةداصخ موب ناكولو
 سفن سيك ل , تاقدصلا تاجرد ىلعأ نم ةقدصلا هذهو « ةيصعملا ءؤطت
 وجرت سيحيش ميم تنأوقدصت نأ « ةقدصلا ريخ »: جلي ىنلا لاق دقو «ءاطعو
 . عوتلا اذه نم هذهو «رقفلا ىنختو ىلا

 ىلع نع هاورام وه هعضوب دلاخ ابأ ىهذلا مهتا ىذإا  سماخلا ثيدحلا

 ءاذهىف عضولا ناكم الو , ءوضولا دنع ةريبجلا ىلع حسم هنأ نم هنع هللا يضر

 ىطويسلا هآور دقف :دلاغ ىلأ قيرط نيغب لع نع ةنسح ىرتخأ قرطب ىور هنآ

 ١ معن وبأو « قزارلا دبع هجرخأو « دلاغ نأ قيرط ريغ نع لع دنسم ىف
 , تيصعق ٠ ىدي ىف حرج ىنباصأ » : اهبعن اذه هلع نع ىطويسلا ةياورو
 5 مالبملا هيلع لاقق ؟ابعزتأ مآ اييلع مسمأ : تلقف « علي ىنلا تيتاغ « رئابجلا ىلع
 . « اهبلع حسمأ لب

 لدي وهو « اذه-ريغ نم قرط نم مهلإ لقنو « كحلا اذهب اوذخأ ةيفنحلا نإو

 . عضولاب هيوار مهتي فيكف , ةباحصلا نيب ًافورعم ناك“ كلا كلذ نأ ىلع

 عومجملا ف نعطو : دلاغ وبأ عضولاب اهيف مهتا ثيداحأ هذهف لعبو ٠
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 فخم ال هنإف , هيلعفخأ ىذلا وه طقق اذه ناك اذإو ٠ اهنم ةعبرأ لع احلامتشال
 دلاخ ىلأ قيرط ريغ نم دهاوشلا دوجول اهنم دحاو ىف تبي مل عضولا نأ ذإ هك
 ةين آرقلا صوصنلا هل دوشتو « اهناعمو ةعيرشلا دصاقم عم قفتي ب هناألو :«ةيلع
 هيناعم ىف قفتب تيد عضولاب مالو « ةيورملا ةحيحصلا ةنسلا قوف « ةكحلا

 ٠ ايناممو برشا دصاقم

 عوسي ال ليلق ددع امإق « ابس.ب ىف ةبسنلا ةمص مدع تبث هنأ ضرف ىلعو
 هدانلا ددعلا كلذ ىف ممولاو أطخلا لاهتحا نإف ٠ بذكلاو عضولاب اهيواد ماهتا
 أطخلا ذإ ء مظع نيرمألا نيب ام قرفو « عضولاو بذكلا دصق لامتحا نم برقأ
 . سوم نم روجبأل هلا لوسر لع بذكلاو : ناسنإ لك لع زوجي

 . عومجملا سمي ال نعطلا نم ءزجلا كلذ فترأ ىلإ اذه نم ىبتتتو
 . هيوار سم الاك

 : عومجملا ةياورب دلاخ لأ درفت

 , ديز مامإلا نوكي نأ نكمي ال بانك اذم نأ عوج فمش سا

 نأ ىلإ ملعلا ىلإ فرصنا ذنم هنأ ذإ , نوريثك ذيمالت هل ناك ًاديز مامإلا نآل
 ءابقفلا نم عابتأ ل هي لا قا ضب لأى ل راها لإ بارع ل رخ
 ىذلا ملا نإ « هتياورب درفنيو ءدحأو الإ هباتك ىورب ال فيكف « نيئدحم او

 5 ًادرفنم ددحأاو ةياقر هيف لبقت نأ نكم ال ةعامج نم الإ عقي نأ نكمي ال

 ىديأ نيب باتك فيلأت نإو « ريبك ددع نم داو ةياورلاب درفني فيك ذإ

 ذيمالتلا نم نورثك الا هلج فرعي وأ هفرعي نأ بجوي نيريثك ذيمالت

 . مهم ددحاوال

 اذه ىلع ةيديزلا در دقو « هيجو ضارتعا هنأ ىأرلا ىداب ودبي اذه نو

 دودو ةدعب ضارتعالا

 دلتقم وف !وعمتجا امو « هلتق دعب دالبلا ىف اوقرفت مامإلا ذيمالت نأ  اهلوأ
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 هتاءاور تناك دقو ءهلوق أءيمج اولقني الآب جوت: قرفتلا اذه ةعيبطو « هنع هللا ىخر

 تادقلا كلذ ظفخ , هذيمالت نم'صلخم ذيبلت دي ىه , ةنيمأ د زرح ىف ىهقفلا
 ةعيمج مهلعجب ال مهخيشو مهمامإ لتقمب مهباصأ ىذلا رعذلا اذه دعب قرفنلا نإو

 هتياورب ماضرو « نوقابلا هاضترأو ٠ مدحأ درفنا دقو ؛ خسنلاو عما لبع نيرداق

 درفنا نإو , عيمجا ةياور كح ىف نوكيو . ًاقيدصت دعب هباتك هنمضت ام مطوبقو

 ,قيدصت :امهدحأ . نيرمأ نمضتي اذه لع مهرزفو؛ مدحأ نيودتلاو خسنلاب

 «.مهف ًانعط هيف نعطلا دعي ثيحب : ان ةياورلا ءبع هعم مهلمحت : قاثلاو . ىواولا

 . نعطلا عوضوم اولبق نم لك ىف نعط هنال

 نأ ىور دقف : دلاخ ونأ اورام اولبق لق مديز مامإلا دالوأ نأ اهناثو

 .ضعب نأ ىوريو « ديز نب ىحب ديهشلا مامإلا هعمس دق دلاخ وبأ هاوز ىذلا عومجما
 .تببلا لآ ةمنأ ةقيرط نعالإ ةياورلا نولبقيال اوناك تيبلا لآ نم ةرتعلا

 < تيبلا لآ ةمثأ نم سيل هنأ عم دلاخ ىلأ ةياور لبقت كنإ هل ليقف . مهسفنأ

 رقأ دقو « ديز ن ىحب هاور نأ دعب الإ ديز نع عومجملا هتناور لبقأ م لافف

 . ديز مامإلا نب ىسيع اضيأ عومجملل دلاخ بأ ةياور
 هللا ىضر ديز مامإلاب هصاصتخا دي زمل « لوبقلاب هتءاور ءاملعلا قلت  اهثلا

 ةمزالم رمتساو « نينس سمخم قارعلا ىلإ ءىجب نأ لبق ةنيدملا ىف هبحص دققف « هنع
 . هنع هللا ىضر لنق نأ ىلإ هل

 .ةياورلاب درفتلا نال « نعطلل ايس نوكي ال ةياورلاب دارغنالا نأ  اهعباد
 .نودرفني اوتاك ةباحصلا صارخ نم نيعباتلا ضعب نإو ٠ حدقلا ًاثبس نوكي ال
 « صاصتخالا ديزمل كلذو  ىناحص نع ةياورلاب درفني ىعبات لك ناكف « ةياورلاب
 . هب درفت امف كلذ رضي الو « ةمزالملاو

 ء ًايباجيإ الوبق نيرثك آلا لوبقو « مهيلع ذيمالتلا ضارتعا مدع نأ اهم“
 . دار فنالا مدعىلع ليلد  ًايتوكس سيلو
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 دحاو فرعامو « ةيحح موطأ و ةمزالم مامإلا ذيمالت دشأ هنأ أايسداس

 . اهويلعي ل ةيأورب مهنود درفني نأ لوقعملا نلكف ع همزال 5 هتمزالع مهتم

 ابلثم هريغ وري مل ثيداحاللا نم ةعومج رق هَتِلَي ىلا نع ىوردق ةريره وبأ اذهو
 هنآك هريغو « ديزل دلاخ ىنأ ةمزالم نم رصقأ تناك نإو ؛ ةدم ىنلل هتمزالم كلذو

 - تاوزفلاو ايارسلا ىف جورخلا وأ ةايحلا ىف لمعلا وأ ةراجتلاب الؤغشم

 : ىلع نع ىورملا هتفلاخم

 مرك ىلعل دكسأ ام ضعب نأ هتامج ىف عومجما اودقتنا نيذلا ىعدأ - ؟

 « هنع ىورملا ضعب فلاحي قي ىنلا نع ةيورم ثيداحأو لاوقأ نم ههجو هللا

 : ناتبعش هل مالكلا كلذ نإو

 روبما دنع ةحصلا ةتباثلا ةنسلا بتكىف "لع نع ىورملل هتفلاخم : امهادحإ

 . نيققحا ةياورلا باعصال ديناسملاو نئسلاو حاحصلاك

 ءالؤه نمو « ةيديزلا ةمنأ ضعب ىلع نع ةءاورلا ىف فلاخ هنأ : ةيناثلا ةبعشلاو
 ,قحلا ىلإ ىدالا مامالا وهو' , هل قاتلا مامإلا دعي لب ٠ بهذملا كلذ ةمنأ نم ماهإ

 هقف لقن ىذلا وهو « نرقلا نم ريخآلا فصنلا ىف شاع ىذلا ©7نيسحلا نب ىبح

 ىوفأ كش الب دقنلا اذه نإو , كلذ دعب نم برغو هب قرشو « نعلا ىلإ ةيديرلا
 : نيتبعشلا ىف ملكتنلو , حص نإ عومجملا ىلإ هجوي ام

 دلاخ وبأ اهاقلت ىتلا ةخسنلا نأ اهف اوعدا دقف « ىلوآلا ةبعشلا امأ برم

 محلا نأ ةيديزلا ررق دقو , هنع هلا ىطر ىلع نع ىورملا.فلاخت دي مامإلا نع

 .ىورألاو عومجنا اذه ق هنع هللا ىضر ىلع نع صورم ا .نيب .ةقباطملا ىه:اذه ىف

 ,ع ومجما نإف ,« تققاوت نإف « ةنسلا ءاسلع نم روبجلا دنع نابملاو ديتاسملا نق هنع

 مالكلا دنع ةمجرت هل درفتسو ؛ ىىنسح وهو « نيسحلا نب ىداملا ىح مامإلا وه )1(

 . ىديزلا هقفلا راودأ ىف
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 نوكي نأ ال , هيف اكوكشم عومجلا نوكب ريثكلا ىف تقلاخت نإو , اسي نوكي
 موضعل لاق دقو « ةلطاب ةفلاخلا ىوعد نا عومجا مارش ررق دقو 5 ًايوذكم

 دقف « ةعوضوم ةخرن هل نأب (دلاغ ىنأ لع ىأ ) هيلع مح نم امأو ٠ : اذه ىف
 قرط نم ةداسم اهاندجوف « ديئاسملاو ناسلا نم اهانمجارو , ةخسنلا كلت ان ربس

 دلاخ ىنأ مرج امو « هللا ءاش نإ كلذ ىلع : ةنسح وأ ةحدصص ىرخأ

 . 2) يح صخشلا كلذ

 عرمجيلا ح رش انعجار دقو , طباضلا سايقملا ىف ةئزاوملا هذه نأ كشالو

 هلا ىضر “لع نع ىورملا نيبو اهني نزاوو روهمجا دنع ةياورلل ضرعت ىذلا

 أ دنع روهشملا عمو « ةبع ؛ ميلا عم نايحألا نم ريثك ىف قفتم رهذ

 . ةعيرألا بهاذملا

 لقآلا ىلع وأ « ابفعض وأ ةبسنلا ةحصل سبحصلا سايقملا وه كلذ نإو
 ش . فعضلا ناحجر وأ ةحصلا ناحجرل

 مامإلا ةفلافع ىهو , نعطلا وأ ضارتعالا نم ةيناثلا ةبعشلا امأو - 514
 آنعط هوربتعي مل مهلكلو « هب ةيديزلا لس دقف عومجلا ىف ءاجام ضعبل ىداحلا

 هلعل و .: دابتجاو ىليتخا هل نآك دق قحلا ىلإ ىداملا مامإلا نأ :اهوأ
 بهذملا نإد , هايز ماهإلا ىأر ريغ رخآ ًابأر راتخم هداهجا وأ' هرايتخا َّى

 مامإلا نأ ىلع ىدوزلا بهذالا ءاهقف قفتا دقو « كلذ لثمل هردص عسنب ىسيزلا
 . تاحيجرت هلو , داهتجا هلو , رايتخا هل ىداحملا

 . ”م ص ريشنلا ضورلا ةمدقم . )١(
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 رريثك د ثيداحأب تحي ناك عومجم ا ىف ىورم ا ىضعبل هتفلانع عم هلأ : اهئاث

 هيوادو ٠ هرظن ىف ًادودرم عومجملا ىف ام لك ناك ولو : عومجما هيلع لمتشا ام

 . هيلع لمتشا ام ىضعيب جتحا اه فيعض

 صضراعتو ؛ ةقث ريغ هنأ تبثي مل دلاخ وبأ و « ةقث بير الب ىداحلا نأ : اهثلاث

 ىبغنم ابني معيجرتلا وه اذه ىفنيققحل |لمعو , ةنسأابتك ىف ةرينك تاقثاتاياوو

 هذه قيبطتبو ٠ ةقثا ىف نعط ىرخآلاب ذخآلا مدعو ةياورب ذخألا ىف نوكي ْنَأ
 ةفلاخل عومجملا ضفر مصياال هنأ ررقن نأ بحب « ةنسلا ةءاور ىف ةررقملا ةدعاقلا

 . تأقثا هب تءاج ام ضعبل هيف ام

 قيرط ريغ نع لع نع نووري نيذلا تاقثلا نإف كلذ قوفو - ”ه

 « قفاوتلا كلذب عومجما ةمص نوتبأيو « عومجملا ىف ءاجام نوررقي عومجبلا
 : ةلثمأ ةدع كلذل اوركذ دقلو « هريغل ًادرو عومجملل ًاقيثوت كلذ نوكو

 زاوج هلع هللا ىضر ىلع نع ىور عومجملا نإف  دالوآلا تاهمأ عسب )١(
 هنأ هنع ىور دقل ىتح , 1) نبعيب زاوج روبما ءاهقف هنغ ىور كلذكو « نبعبي

 نآلاو .دالوألا تابمأ عيب مك ىلع د ركب ىأ ىأرو فأر قفتا : لاق

 . كدحو كي ب أر نم ىلوأ امبعم كيأر هل ليقف « نبعيب ىرأ

 نب ىميع نب دحأ ىلإ دنسأو , نيعيب علمو ؛ ىح قملا ىلإ ىداحلا فلاخ دقو

 ء كلذ نم شحوتسأل ىقإ :لاقو ههركف دالوآلا تابمأ عسب نع لئس هنأ ديز

 . ًاضيأ ىداحلا كلذ ركذ دقو : كلذ ىري نإك بلع نأ لعن فيك لاقو

 : ىنأي املعومجملا ةياور ىف نعطلا ىلإ ىدؤي ال مالكلا اذه نإو

 نودعبتسيو « هنوهركيو « هنم نوشحوتسي مهن] ةمهألا لوق نآلا ١
 مدع ىلع لدي لب , بيذكتلا ىلع لدي ال . كلذ ىأر دق "لع نوكي نأ

 هلاف ءالسن هنم نيقعيف نهقايلوأ نب. ىرستي اللا ءامإلا دالوآللا تابمأ ()

 . هبجو هللا مرك ىلع دنع ابعبب ذوحر . روبجلا دنع ايعبب زوحي ال
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 ارككسشت مهنأ هاصقأو « ًانعط سيل ممرظن ىف توبثلا مدعو « مهرظن ىف توبثلا

 « ىورملا رثك أ لوبق نعطلا ضقنيو « هيف ًايرص اتعط سيل كلذف ؛ ىورملا ىف
 ىأر ديأت دقف مالا نم نكي امههو « لوألا ىلع ىأرب مهنم ثبشت كلذ لعلو

 وه لب ء درجماىأْزلا وهسبل ةمئآلا ءال ود نم ككشناا عض وم نأ لع «تاقثلاب ىلع

 ناك نإو. دالوأ تابمأ عسب مل ًايلع نأ ىف مهعمنحنوءلعنم عسبلا عوقورلإ كوي
 اذهو « هسفنل هحيبتسي ال هنكلو . مسيبملا ىأرلا ىري دق هيقفلا نإف «هذاوج ىري
 تىدده ول ١» : كلذىف لاق دقو « اهيرشي ال ناكو , ةذين ألا ضعب حابأ دق ةفينح وبأ
 تدده ولو « تلقام ةذبنألا هذه ميرحتب لوقأ وأ تارفلا ف قرغأ نأ

 نأ نع هسفن هزني هنع هللا ىضر وهف « ءاهب رش ام اهبرشأ وأ تارفلا ىف قرغأ نأب
 . هلح ىف اكوكشم لواتتي نأ نع هسفن هزنيو « ميرحتلاب مهني

 دبأر نع عجر هنأو : اذه ىف ىلع ىأ رب ةفلتخلا ةنسلا بتك ةدابش  ؟

 . امهنع هللا ىضر رمعو ركب بأ ىأر عم قفتي ناك ىذلا لوألا

 “اع نع ةياور ىلع اودمتعي مل ةيديزلا نم ميرحتلاب اومزج نيذلا نأ - ©
 هللا مرك ىلع قيرط ريغ نع ىرخأ ثيداحأ داريإ لع أودمتعا لب « هنع هللا ىضر
 , , اهدلو ابقتعأ » : قلي ىنلا لاق دقف « ةيطبقلا ةيرام قتع ثيدح اوورف . هبجو
 تدلو ةديلو امبأ ١ : لاق باطخلا نب ريع نأ رمع نبا نع ىورام ركذو
 تام اذإف « اهب عتمتسي وهو « اهثروي الو اهب الو ءاعيبي ال هنإف اهديس نع
 . ةرح ىهف

 , هبدكل ال . عومجملا ةحصل ةدهاش ةلأسملا هذه نأ هآرث ىذلا قحلا نإو
 . هيف نعطلا ايس حلصت الف

 هع نع هتياور نع تذخأ اهنإ لاقي ىلا تاياورلا هذه نمو (ب) - 7
 ىورملا نإ « ءاشلا نم سمخ لبإلا نم نيرشعو سمخ ةاكز نأب ههجو هللا مرك
 مجارلا وه كلذ نإو ٠ ضاخع تنب لبإلا نم نيرشعو سمخ ىف نأ هلي ىنلا نع



 . ةيديزلا ةمنأ نم نوريثك مهقفاو دقو « نيداسملا روبمج دنع

 : بابسأ ثالث عرومجملا ىف أئعط دعب ال كلذ نإو

 دقف « قرط ةدعب هنع تيور لب « ةياورلا هذبب درفني مل عومجما نأ  اهلوأ

 اهفلاخو « ىلع نع ىروثلا نايفس اهأورو ٠ لع نع مصاع نع ىعشلا نع تيور

 . اهفعضو ىلع نع ىنطقرادلا اهاورو « ىوبنلا ثيدحلل

 , اهرهاظل ىوبنلا ثيدحلا ةفلاخم ىلع نع ةياورلا فعضي ال هنأ  اهناثو

 هدنع سيل هلام يف لبإلا ةاكز تبجو ىذلا لجرلا ناك نأب , نكمم ابني قيفوتلا ذإ

 تنب بوجو ىلع عنم_ ملف « ءاشلا نم سمخم هنع هللا ىضر ىلع ابموقف « ضاخم تنب
 . ءاشلا نم ددعلا اذهب ا وقت زاجأ هنكلو « ضاخلا.

 ناك ىلع اسف ىتفأ ىتلا ةلأسملا نأ نم ةيديزلا ضعب هلوأت ام . اهتلاثو

 هل رخآلاو ةرشع هل امهدحأ نينثا نيب ةكرتشم لبإلا نم نيرشعو ًاسمخ ابعوضوم

 . اههدحأ ىلبع بحي امم ال , امييلع بجي امب ههجو هللا مرك ىلع ىتفأف . ةرشع سمخ
 اهتفلاخ تضقن دق تناك اذإو « ةاكرم ةياورلا نإف ٠ مالا نم نكي امهمو ٠
 . هلك باتكلا ىف نعطي ال كلذ نإف ؛ هقفللو ةنسلل

 هلأ هبجسو هّللأ مرك لع نع عومجلا ىوار دلاخ وبأ ةاورام (حز اد لا

 : لاقو « ىلع نع اذه ىور دقف « نينسحلا الإ هدلاول دلولا ةداهش لبقت ال : لاق

 فلاخت .*"' نإو « هدلأول دلولا ةدابش زوجأ مل مالسلا هيلع لع.نع اذه مص نإ

 ةيديزلا در دقو « ةمألا نع روثأملاو « ىديزلا هقفلاو « ىالسإلا هقفلا ىف ررقملا

 ءعومجا ىوار ىف نعط غاسمم نوكي الو ؛ عومجبا ةياور ضقني ال كلذ نأب

 : ةينالا بابسالل كلذو

 : لاق كلذنو « هبجو هلا مرك ىلعل ةبسنلا ةمص ىف ككشت دلاخ ابأ نأ - اهلوأ

 . ةياورلأ ىف هكش ىلع ريغ لبق هبني وهف « هرخآ ىلإ اذه مص نإ »

 كلذ فلاخم الف . نيسحلاو نسحلا نيمامإلاب ةصاخ ةياورلا هذه نأ  ابناث
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 .نيذلا ناك امو « متلي ىنلل هدنسي اثيدح سيلو : ىلع نم ىأر اذهو « روبجلا ىأر

 هنيض رتعملا ضاررتعاف « نينسحلا ةداهش مه.ديأ نيب تئدح نم ةيديرلا نم ًايلع اوفلاخ
 . لبع رثأ هل سيل ًادرفنم نينسحلا دحأ ةدابش زاوج ىلع

 عاض » : لاق هنأ ىعشلا نع ىور ريبكلا عماجلا ىف ىطويسلا نأ  اهتلاث
 همصافن , دوهلا نم لجر دنع تفرعف اهعابف لجر اهباصأف , لما موي ىلعل عرد
 آدهاش دز ىلعل يرش لاقف « ربنق هال ومو , هنبا نسحلا لعل دبشف ٠ حيرشمل

 .ىنكلو ال ه : لاقف « نسحلا ةدابش درتأ : ههجو هللا مرك لبع لاقف , نسحلا ناكم

 ةباورب ثيدحلا ىطويسلا ركذ دقو ءهدلول دلاولا ةدابش زوجت إل : كنم تظفح
 ءاسشت ام : يرش لاقف . عرد ىف يرش ىلإ ًايدوه رصاخ ًآيلع نأ » : .ىرخأ
 : مصخلل يرش لاقف « دؤييلا اذه ابطقتلاف تطقش ىعرد : لاقف ؛ نينمؤملا ريمأ اي

 اهنإ نينمؤملا ريمأ اي هللاو تقدص : حيرش لاقف  ىدي ىفو ىعرد لاقف ؟ لوقت ام
 اهنأ ادهشف « هنبا نسحلاو , هالوم ًارينق اعدف :« نيدهاش نم دب ال نكلو . كعردل

 نسحلا كنبا ةداهش امأو « اهان رجأ دقف كالوم ةدابش امأ يرش لاقف « هعردل
 : لي هلأ لوسر لاق لوقي ردع لوقت تعمس امأ : ىلع لاقف « اهزيجت ده كل

 ةدابش يمت الفأ لاق « معن مهللا لاق « ةنجلا لهأ بابش اديس نيسحلاو نسحلا»
 نينمؤملا ريمأ يدوبلا لاقف , عردلا ذخ ىدوييلا لاق مث , ةنجلا لهأ بابش اديس

 . نينمؤملا ريمأ اي هللاو تقدص : ىضرو هيلع ىضقف «. نيباسسملا ىضاق ىلإ ىعم ءاج

 . هللا لوسر ًادمج نأو هللا الإ هلإ ال نأ دبشأ , كل لمج نع تطقس كعردل اهنإ

 ٠ . , داججلا ف هعم ناكو , ةاعبسب هزاجأو ء ههجو هللا مرك ليت هل ابهوف

 اكتم هلقن دقو « دلاخ وبأ هلقن ام قدصب دبشت اذه ىلع ةياورلا نإو

 . ًامزاج سيلو

 ىلع هنع هللا ىضر ىلع مالك لدي لبف ٠ لوقنملا اذه صخل نم دب ال نكلو
 ء هداوو هالوم تابئإلل مدق هنإ من ؟ هل نسحلا هدلو ةدابش زاوج ىري ناك هنأ



 دل #” جاه“ سس

 ليلا ناعبل كلذ لعلو ... تابثإلل ال ظ دارقإلا لع مصخلا لمح كلذ لعلو

 .ىعدملاو ؛ نسمحلا ماقم لتم ىف ناكولو , زوجت ال هدلاول دلولا ةداهش نأ ةمآلا نم
 هعضو ىذلا ماظنلاب تانيبلا ىف ةربعلا نأ نلعيلو « نينمؤملا ريمأ ماقم لثم ىف

 معي ل نم هئاعدا ىف هيكريو ؛ طق بذكي فرعي مل ىعدملا ناك ولو ٠ هَ ىتلا
 . ةنجلا لهأ بابش ديس هنأب عقلي ىنلا هل دبش نم لب ء بذكلاب

 هنع هللا ىضر لع ةوق رادقم لع لدت كلذ قوف ىطويسلا ةبأود نإو

 ءاوس ًاعيمج سائلا نأ داقتعاو ءءاضقلا هب كحي امب اضرلاو « ةلادعلاب ناميإلا ىف
 ىضَعِب نأ ضاقل سيلف « ةقباسلا ةقلا ال مجرت ىلا ىه تائيبلاو , ءاضقلا سلجم ىف

 . هيدي نيب موصخلا اهب ىلدي ىلا ججحلاب ىنعقي نكلو ؛ هتقث

 نعطاا لمتشا دقو« عومجبا ىور ىذلا ىوارلا ىف نوعطلا ىف هذه - 4
 « ايفام ضعب نثملا ىلع اوكردتساو « ًاديدش ًادقن ىوارلا دقنف , ناملاو دنسلا لع
 اودرو « ىوأرلا ىف نيئعاطلا نعط اودرف « نيدقنلا نم نيعونلا ةيديزلا در دو

 . عومجما تاذ ىف نينعاطلا نعط

 : رومأ ةلمج ىلإ ىهتتن نيوارلا و نينعاطلا لوق نيب ةصحافلا ةرظنلاب هنإو

 « ىهذملا قّرفتلا هبيس . هرثكأ ةقثلا مدعب نينعاطلا ءالؤه نعط نأ  احلوأ
 مالك كل انلقن .دقو « ىوارلاب ةقثلا'مدع ىف بس نوكي نأ مصي ال ىهذملا قرفتلاو

 عم مهفصو ةتكلو ريكفتلا ف فارختالاب ليلجلا مامإلا مامر سان ىف ىفاشلا
 نيماسملا نأ ىنحلا بهذملا ىف ةيهقفلا تاررقملا نم هنإو « نوقيدص مهنأب كلذ

 كلذ دجوي ملو ٠ .بتكلاب ربهتشا وأ ؛ ىققق ىف دح نم الإ منيب ايف لودع
 « ةيباطخلا الإ ةعدتبملا ةداهش نوايقي ةاضقلا ناك دقو « ىوارلا ىف راهتشالا
 .كلدو ٠ نياعو ىأر هنأب دبشي نأ مهنم دحاولل زيت تناكض فاورلا نم ةفئاط و

 . اذهل مهتدامش ضفر نآكف « هتتياعمو هب قثي نم ةيؤرب
 ةعقاو هل ركذت مل « ةقلطم انوعط اباك تناك ىوارلا ىف نوعطلا نأ  اهيناث

 (ديز مامإلا ١7



 « نوكزم ًاضيأ هل دجو دقق نوتعاط هل دجو دق ناك اذإ هنأو « ابف هيذك تبث

 ةداهش ةقلطملا ةيكرتلا نال « لبقي ال قلطملا نعطلاو « لبفت ةقلطملا ةكدتلا ْنأو

 , رارمتسالاب ةدابش نوكي نأ حاصي ال قلطملا نعطلاو « قدصلا ىلع رارمتسالاب

 . عئاقو لبع ىبي نأ بحي نعطلا نآل

 ضعب ىف ناك لب ٠ ىورام ةلمج ىف نكي ل عومجملا ف نعطلا نأ  اهثلاث
 فيعض وأ ىوق دهاش هل ناك دق هيف نوعطملا ضعبلا نأ تبث دقو « هيف ىور ام

 ضعب بيصي ناك نإو « ناملا لصأ ىف نعطي ال ء مص نإ كلذو , رخآ بناج نم

 حصأ نإو « اهرئاس ىف نعطي ال ةيورم ةعوتب نم ليئض ءزج ىف نعطلاو « هئا زجأ
 هعضوم ىف كلذ ىف لوقلا انلصف دقو « اهنم ءارجأ ىف نعط دق ثيداحاللا بتك

 ذخأ دق ءابقفلا روهمج دنع حاحصلا مصأ وهو , ىراخبلاف « باتكلا اذه ىف
 حصأ نوكي نأ نع كلذ هب لزتي ملو « هتايورم ضعب ىو  هلاجر ضعب ىف هيلع
 .. الوبق اهرثك أوءهياورلا بتك

 كلذ .للع اودر دقو , ةيديزولا ةمأ ءارآ ضعبل هتفلاخم  اهعبار

 . ةيافكلا هبف ام
 حجر اذلو « نعطلا هجوأ نم مجرأ لوبقلا هجوأ نأ ىرن ةنزاوملا دعب انإو

 نيرمأ نه هتياورل ةبسنلاب عوضوملا مامتل دب ال نكلو « دلاغ ىنأ ةياور قدص
 . هل ةيديزلا قلتو « دلاخ ىلأ ىلإ باتكلا ةياور تاقبط امهدحأ



 دل منوال

 عومجملا ةياور تاقيط
 ريبكلا عومجملا حراشمنيسحلا نب دمحأ نب نيسحلا نيدلا فرش ركذ -

 نع هيوار دلاخ نأ ىلإ عومجمنا ةياور ىف لصتملا هدنس ريضنلا ضورلا هباتك ىف
 ىلوآلا ىدامج ىف ققحما حراشلا كلذ ىفوث دقو « هلع ىلاعت هللا ىخر ديز مامإلا

 كشالب اهنإو « ًانرق رشع دحأ وحن ىف ةياورلا تاقبط ركدي هنأ ىأ « ١999 ةنس

 ؛ تاقتلا نم مهعيمج ةلسلسلا هذه ىف ةاورلا نأ تبثي ذخأ دقو « ةليوط ةلسلس

 ( ةسفن عومجلا ىواد ىلإ لصت ىتح  ًاعيمج ءالؤه ىف ةقنلا قيقحتب ىنعن ال انإو

 ىرجملا ثلاتلا نرقلا فصتنم ىلإ اوور نميف ةقثلا نايب انمس ىذلا نإ لب
 هاقلت امو ٠ نرقلا اذه رخآ ىف تضافتساو ترهتشا ةنسلا بتك نآل « هرخآ وأ

 ةقثلا توبث ناك « لوبقلاب مدعب نم لايجألا هتقلت لوبقلاب نرقلا اذه ىف ءابلعلا

 . قدصلاب سنؤي ةرتفلا هذه ىف اولمح نميف

 نيسحلا نب ىي ىداهلا مامإلا ءاج نرقلا اذه رخآ ىف هنإف ىرخأ ةهج نمو

 مامإلا كلذ ىلإ ةاورلا فرعن نأ دب ال ناكف « بهذملا اذهل ىتانلا مامإلا دعي ىذلا

 ريثكلاب ذخأ دقو , هرصع ىلإو هيلإ هولمح امف هتقثو « مهيه هتقث رادقمو « ليلجلا
 ةقلا رادقم نم كلذ ضغي الو , هضعب فلاخ نإو , عومجملا ىف ءاج ام

 ةيرهلا هسفنل قلطأ هال الإ هيف فلاخ ىذلا فلاخامو .ء ةلمج تاتككل و

 , ًادبتجم هتاذ ىف وه ناك ىو . م ريع ءارآو « ةياحصلا ءازآ نم رايتخالا ىف

 لوأ ركذدق ريضنلا ضورلا بحاص اهركذ ىتلا ةلسلسلا ىف هنإو - «».

 ةيديزلا تاقبط ىف ءاج دقو « ناقريزلا نب مهاربإ وهو « دلاخ بأ نع ىور نم
 عومجو « ثيدحلا عوج ىأ «ديز مامإلا ىعومج ىطساولا دلاخ ىنأ نع ىور هنأ

 هتياورب جتتحا دقو 2 ظفاحلا مهل وأ مهم ةام هلع ىور دقو « هّمفلا

 , نيعم نبأ هقئو دقف , نيثدحما ضعب هقثو لب « هوقثوو « ةيدرزلا ةمئأ

 ًامزالم ناك دقو « نيملسملا راخخ نم ناك محازم نب رصن هليملت هيف لاق دقو



 هي ارنا د

 -١م0 ةنس ىفوت دقو « اذه دلاخ ىأ بيترتب نيبترم نيعومجم ا هنع قلتو « دلاع ىنآل

 . ( ةئامو نينامثو ثالث )

 . ناكو « نيبم ريغ ًاقلطم ًانعط نينعاطلا نعطل ضرعت دلاخ ىنأ هحيشكهنإو
 . مههذم فلاخي بهذم باعصأ لك نوربتعب نيذلا نيثدحملا ضعب نم نونعاطلا
 نيذلا ةضفارلا نم نعطلا ناك اي ةقث ريغ داقتعالا لئاسم ضعب ىف وأ ةساسلا ىف

 مموسدق نيذلا ةممألا ىرحالاب وأ « تيبلا لآ ةبحمب اوصتخمي برأ نودري
 . سيدقتلا اذهب موصتخاو ؛ تيبلا لآ نم

 ةلدتعملا هاكز كلذكو ء دحأ مهنم هيف نعطي لو « ًاعيمج ةيدئززلا هاكزدقلو

 نم وهد ؛ : ةغالبلا جبن حراش ديدحلا ىأ نب لاق دق « ةيرشع انثلا ةيمامإلا نم

 . ”ثيدحلا لاجر

  - 7١درفني. لو « محارم نب رصف حومجملا ناقريزلا نب مها ,إ نع قلت دقو .

 ني رصن لاك دقو «ناقرزلا نب مهار ,إ دلاخ ىنأ نع قاتلاب درفني ملاك « هنع هيقلتب .
 «دلاخ نأ نع هعيمج ثيدحلا « ريبكلا عومجما ىثدح » : مهارإ نع محارم «

 .ىور دقف « لزان رخآلاو )2 لام اهدا نيدنسب عومجما ىور هنإ أولاق دقو

 ناقربزلا نب مهاريإ نع لوذتب ىور اك. هسفن ىطساولا كاخ ىنأ نع .

 هيف لاق دقو « نيفص ةعقاول مخرأ ىذلا وهف ٠ ًاخرؤمو اثدحم رصن ناكو

 « دي نب دمي نب دمحم رابخأ عمج , لقنلاو ثيدحلا ىف اتبث رصن ناك» : ىناهفصألا
 . ©).قوسلا ء ديز نب دم نب دم هالوو

 . ىداسملا مامإلا هنع و ورتذقل , < مهتكأ دنع الويقم ةيديزلا دنع ةَقْ ناكو

  قالطلا باتك ىف مايل هبانتكىف ىحي قحلا ىلإ
 .ىكذي نم مهنهو ؛ هتقدص ىف نونعطي بهذملا ىف هنوفلاخي نيذلا رثكأو

 هلأ ةققللا كلو )2 ىضفار هنإ ىهذلا هيف لاق دقو ظ هعيشت وه نعطلا ببس نأ

 م م14 ص نييبلاطلا لتاقم )١(
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 ركب أ نيخيشلا ةمامإ ضفر مدع ىلع مهلج وأ مباك ةيديزلا نآل , ًايضفار سيل
 :نوضفرب اوناكو «ء اذه ىف ديز مامإلا بهذم اوكرت نيذلا مث ةيدوراجلاو « رمعوو

 .,هكلاذك ر صن ناك امو « ربعو ركي ىنأ نيخيشلا ةمامإ هنع هللا ىطر ديز دعب نم

 , هيهذمو هءازآ نوجبتني نمو « هنع هللا ىضر ديز ةيرذل ًارصانم ًايديز ناك لب
 . ضفاور ةعيشلا لك نأ همهو ىف ناك اذإ الإ ملس ريغ ضفرلاب هيف ىهذلا نعطف

 قلطم نعط زهو « ىهذم نعط اذه لكو « أضيأ ةيمامإلا هبف نعط دفو
 ْ . هيلإ تفتلي الف

 ىذلا ديز نب لمح نب دمت عم داهجلل اومدقت نيذلا ةيديزلا نم رصن ناك دقو

 سأ دمحم ىلوت دقو « ايارسلا ابأ هشيج دئاق ناكو « ١4 ةنس نومأملا لع جرخ

 رصنقي مف ٠ مهاربإ نب دمع مامإلا عم داهجلا هلبق نم ىلوتو « انرشأ ا قوسلا
 قوسلا ةرادإو « نيدهاجلا عم داهجلاىلو: لب « هتساردو هقفلا لع ىديرلا هعيشت ىف

 . ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف ىفوت دقو « ناطلس مهل ناك ام دنع

 ١ ريغ نعو « دلاخ ىلأ نع عومجم ا تيأر م محا زم نب رصن ىور +

 . ىبراحتا ديبع نب مهاريإ نب ناملس غبنم نوريكك رصن نع هأور دقو

 ناك هنإو , ىطساولا دلاخ ىنلأ بيترتب يدحلاو ىبقفلا نيعومجملا ىور دقو '

 « هعيشتل هوفعض ذإ ؛ روما نم نيثدحلا نعط عضوم نييديزلا نم ةاورلا رئاسك
 نيخيشلا ةمامإ ضفر نم مهلاقمب هلوق مدع هوفعض ؛ ةيمامإلا نعط عضومو

 ؛ ةيديزلا نم نوريثك اذه ناملس نم عم دقو « امهنع هللا ىضر رمعو ركب نأ

 كلاثلا نرقثلا ع نع: قالا فيعتلا ىف عوومجللل هيلقأتلا دحأ ناكدقو ؛ ًآميمج هوقثوو

 اذه ف ىفوت دفو « هياوبأ عستتو « « عرفتي ىديولا هقفلا هيف ذخأ ىذلا ىرجملا

 . نرقلا كلذ نمدهصتلا

 . نب دمحأ نب دمح نب ىلع هتنب نبا. هديقح اذه نايلس نع عومجما ىور دقو

 .ةيفنحلا ءابقفب طلتخا دق « ًاروبشم ًابقف ديفحلا اذه ناكدقو . ىعغنلا نسحلا
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 دع دق لب « قنحلا هقفلا ف ةمامإلاب ترهتشا دق هترسأ تناك ذإ « هرصع ىف

 خويش ىف ىهذلا هركذ دقو ء هرصع ىف مبخيش دعي ناكو «ةيفنحلا ءاهقف نم وه
 يعختلانسحلا نب دمحأ نب دم نب ىلع ةيفنحلا خيش فوت م+4 ةنس ىف لاقف « ةيفنحلا

 . ةنملا هذه ف

 « رابتعالا اذه ىلع مهيدحمو روبخلا ءاهقف نم نيريثكلا ةيكزن عضوم ناكدقلو

 « ةيديزلا ةاور رثك أ ضرعت ايو , همأ وبأ هدج ضرعت نعطل ضرعتي مل كلذلو

 ىعختلا ىساكلا نسسحلا نب دمحش نب ىلع ايف ءاج دقف : ةيفنحلا تاقبط ىف ركذ دقو

 . 70غ ةنس فوت
 . ه مو ةئس هدج ىلع عرمجلا أرق دقو , ةيديرلا دنع بيدالب ةقث نإو

 «قنحلا هقفلاوىديزلا هقفلانيب طبر ىذلا دّقعلا ةطساو نم ناك اذه ًايلعلءاو

 .دجنس لب « ةيبّقفلا لواحخلا نم ريثك ىف نييبهذملا قالت ةريثك عورف ىف دجنسو
 ,عم قالنت تناك نإو « ىنحلا بهذدلل ةلما ىف ةيبقفلا لوصآلا قفاوت ضعب

 . ريبك دح ىلإ اه ريغ
 نب زيزعلا دبع مهنم نوريثك عومجملا اذه دم نب لع نع ىور دقو - +0

 مامإلا عود ىورو : ةيديزلا تاقبط ىف ءاج دقف , دادغب ىف ةيديزلا خيش قحسإ

 « ىعخنلا دمع نب ىلع نع بوبملا بترملا ريبكلا ىهقفلا مالسلا هيلع بع نب ديز
 قلت دقو « هنع عومجملا ةياورب اذه صتخا هنكلو ؛ هريغ نيريثك نع ىور دقو
 ناك م ةنسلا لهأ نم نيثدحما روهمج نعط عضرم اذه ناك دقو « نوريثكلا هنع
 ىور دفو . نيعمجأ ةيديزلا قيثوتو ريدقت عضوم هنكل و ؛ ةيمامإلا نعط عضوم

 . قحلاب قطانلا بلاط وبأ ديسلا هنع ىورو مهنم نوريثك هنع
 « ىديزلاهقفلا ةسارد وىننحلا هقفلا ةسارحنيب ىعختلا ىلع عمجتبث دق ناك اذإو
 بلاط دبأ عمج دقف ؛ يفد خيش دعي ديذماإلا نع عرسملا ىواد أ عم ناك

 دنع ةفورعملا ثيداحألا ةياور عم . رابخأ نم ممدنع اموتييبلال | نع ةياورلانيب اذه

 ةاورنأشك ًاقلت اهاقلتب نأ ريغ نم ىذمرتلا ناس ىورهنأهيلع ذخأدقو ةنسلا لهأ



 ا

 بتكلا نأب هنعط عفد نكلو « 'هيف نعطلا بابسأ نم ىهذلا هريتعاو ثيداحالا

 كلذلو « هيلع ت دهشا ام لك رهتشاو ؛ تعاش دق تناك نرقلا كلذ ىف

 دعب ىأ ثلاثا نرقلا دعب رهتشا دق نوكي امف داهتشالا ىف ةجحلا ةيفنحلا ربتعي ل
 اهيوق عم اهفيعض رهتشا « ابك تربتشاف تنود دق تناك ةنسلا نآل , نيعباتلا ىعبات

 . لوادتلا كلذب

 : ةاورلا كئلوأ دعب ام

 ىتح خيش نع خيش نع أذيلت مانركذ نيذلا ةاورلا كتل وأ دعب  ؟؟و

 عسنت ىديزلا هقفلا ذخأ دق - ىبقفلا نيودتلا شك ثيح ىرجملا عبارلا نرقلا

 هقفلاىف ريثكلا عيرفتلا ذخأ دق اهان ركذتلا ةلسلسلا هذه ءانثأ ىف ناك هنإ لب هقافآ

 قرطب تيبلا لآ نع اهاور ىتلا ثيداحالاو ديز مامالا راثآ تيورو « ىديزلا

 . ثبدحلاو هقفلا ىف ريبكلا عومجملا قيرط ريغ ىرخأ
 كلذ ىحم ربتعي ىذلا ىح قحلا ىلإ ىداحلا مامإلا ءانثالا هذه ىف ربظ دقو

 ؛ هعيباني جارختساو , هعورف عيرفتو « هيلإ ةوعدلا ىلوت دقف انرشأ 5 بهذملا

 مست دقو ) اهلوصأ ىلإ امعجرو هعورف دنسأو « روهخبا بهاذم نيبو هنيب ام برقو

 اهكح راصو « ًاعورفو الوصأ ىديزلا بهذملا ىف هقفلا بتك كلذ دعب نم.خيراتلا

 بتك مح اهنكح راصف ؛ ةفلتخلا ةيبهذملا بتكلا كح درلا وأ قدصلا ثيح نم

 لك ىف نأشلا كلذكو ٠ قنحلا بهذملا ةمثأ نم امهريغو ىواحطلاو ؛ فاصخلا

 ءاملعلاق اتي و « مولعلاقاقد عمجب نيودتلاراص تلاثلانرقلادعب هنإف , ةبقفلاهاذملا

 . تايثإ ىلإ كلذدعب جاتحت الو , ابءاحصأ ةايحرف رهتشت ذإ ء بهاذملا لكى بتكلا



 نو ااا د

 عومجملا لوبق

 نعطلا هوجو لك انصل دقو ؛ لوبقلاب عومجما ةيديزلا ءاملع قلت -
 نأ ىلإ انيبتتاو « نينعاطلا لاوقأ ةيديزلا هب در امو ؛ ًاهجو ًاهجو هيلإ تهجو ىتلا
 عئاقو ىلإ دنتسي ال قلطم هو ىهذم هيف مونعط ساسأ لوألا هيوار ىف نينعاطلا
 , نمطلاب ملا ىلإ تدأ ىتلا عئاقولا ىف نينعاطلا ةكراشم نم سرادلا نكم ةباث

 . همامإل لوبقم ريغ هنأب نعطلا اودر نم قفاون نحن كلذألو

 اهيف مبتا ىتلا تاياورلا نأ نيبت هنأل أضيأ لبقي ال عومجملا نام ىلإ هجوامو
 روبمج دنع هنع ىورام عم تقفتا دق ههجو هللا مرك ىلعل ةبسنلاب اهيف ىوارلا
 ىبتي هلعل لب : هيلع دري دروم ضارتعالا |لرط نكي مل كلذلو ٠ نيثدحنا

 دهاش دوجو ىلإ ىدأ ىرحتلاف « هدر ىلإ ال ٠ عومجا هيلع لمتشا ام ةيكرت ىلإ
 . بذكلاب نعاط دوجو ىلإ دؤي لو , قدصلاب

 دليمالتلا ةرثك عم دبز مامإلا نع ةياورلاب ىوارلا دارفناب نعطلا نوكي دقو
 : رومأ ةثالثب هيلع درب نكلو « هتهاجو هل ىطساولا دلاخ ىنأ ريغ

 ديز ذيمالت نأ وهو « هانركذ ىذلا ريضنلا ضور حراش هب در ام - اهلوأ
 رجاه نم مهن اوفقث انيأ ميعبلتو ؛ دابطضالا ريثأت تح دالبلا ىف اوقرفت لق

 ىضتقم ناكف « ةيقتلاب عردا نم مهنمو ٠ قختسا نم مهتمو ؛ ةيئانلا ملاقآلا ىلإ
 اوعلط نأ دعب هنأو « ديز مامإلا نع ةاورلا .شكي الأو « اوعمتج الأ قطنملا

 . هيلع اوقفاو ؛ىورم ا لع

 , نينثا وأ ٠ ًادحاو اهبف ىواورلا ناك ةفلتخلا بهاذملا بتكنأ ب اهناث
 قاييشلا نسحلا نب دمع مامإلا وه اهيف ام ىوارو « اهنودم ىننحلا بهذملا تكف
 هذيملت ذيمالت مث ةفينح نأ ذيمالت نوكي نأ لوقعملا نم ناك امو « هنع هللا ىضد
 هجتب ىل نكلو , نيريثك اوناك لب . نسحلا نب دم وه, طقف ادحاو فسوي ىلأ



 لا ال

 اغوسم كلذ ناك امو نسحلا نب دمع ىوس ىورملا رصحو عمجاو نيودتلا ىلإ
 ءابب جاجتحالا ىف اوددرتي ملو « لوبقلاب اهوقلت دق عيججا نآل كلذو « اهف نعطلل
 ءاملعلا اهاقلت كلذ عمو « ةنودملا مساقلا نب نمحر لا دبع نع نونحس ىور دو

 كلام مامإلا لاوقأ ةياورب مساقلا نب نمر لا دبع دارفناب اهف اونعطي ملو « لوبقلاب

 عيبر وه ىعفاشلا مامإلا هقف ىوار كلذكو . لوبقلاب اهيف ام اوقلت نيرثك الا نآل
 دارفناب ةلاسرلا الو مالا ةياور ىف دحأ نعطي ملو نذؤملا ىوارملا ناملس نيإ

 , لوبقلاب هتياور اوقلت هورصاع نيذلا نآل ىعفاشلا مامإلا نع ةياورلاب عيبرلا

 « مآلا 1م ىففاشلا مع ن وبلطي ةيمالسإلا داللا نم نويعفاشلا ناكو

 . هيلع نوعرفيو

 عومجم لا اهيلع لمتشا ىتلا ةيملعلا ةعومجملا لوبقلاب اوقلت دق ءاملعلا نأ  اهلاث
 . ةزجوم ةملكب كإذ لصفن أنإو

 قفاو دقف ٠ لوبقلاب عومجملا لابجألا لكىف ةيديزلا قلت دقل - 705
 دحأ هيف ءاجام لع ضرتعي لو « امهنع هللا ىضر ديز نب ىسيع هيف ام لع

 ىلع ضرتعا ًادحأ نأ تبي م لفألا لع وأ 5 ىطسولا دلاخ ىأ ىرصاعم نم

 ضرتعي مل « دلاخ ىلأ دعب تءاج ىتلا لاجألا ىف كلذ رمتساو « هيف ءاجام
 عومجملا هيلع لمتشا ام ضعب مهئارآ ىف اوفلاخ نيذلا ىتح : هيف ءاجام ىلع دحأ

 ضع و « تاياورلا ضمد ق عومجما ىف ام فلاح دقق قحلا ىلإ ىداحلا مامإلاك

 ةلادلا ةفلتخلا تارابعلا ةيديزلا لقانت دقو بذكلاب هيف نعطي مل هتكلو ء دقفلا

 ٠ لوبقلاب هقيلت لبع

 ةلوادتملا ةرورشملا بتكلا نم وه ه : ريضتلا ضروو ىف ءاج ام كلذ نمو
 ىقلت هنأ نم ةمئالا صوصن نم هانلقن ام قبس دقو « مهتعيشو ةرتعلا خويش نيب



 لا ل

 دوهشملا باتتكلا نإ » حالصلا نبا ىلع هتكن ىف رجح نبا لاق اضيأو ء لوبقلاب
 . « قاسنلا ناسك هفنصم ىلإ انم دانسإلا رابتعا نع هتربشب ىن

 ,حرشلا اذه ىف ءاجو « لوبقلاب هرقلت دق مهنع هللا ىضرىولعلا تيبلالهأ نإو
 مامإلا لاق دقو لوبقلاب تيبلا لهأ نيب قلت دق ريبكلا عومجملا اذه ١ : اضبأ

 .بتك نه هل : ديز مامإلا ركذ دعب . . . نسحلا نب نيدلا زع قحلا ىلإ ىداحلا

 , ىلمساولا دلاخ وبأ هنع هاورو « هقفلا عمج باتك لْؤأ رهو « عوم: هقفلا

 لبجلا جاهنملا هامسنيئ حب هحرش رهطملا نب دمج مامإلا نإ ىتح , ل هبقلاب ةمألا هنقلت

 مالسلا هيلع بلاط ربأ مادإلا لاقو . . . ريثك ءىش هرداونو ملعلا ب ءارغ نم هيف

 .فورعم ىلع نب ديز نع هأورو ءدلاخ وبأ هممج ىذلا عومجملاو « ةركذتلا ىف
 مل هنأ ةيوتشلا هتلاسر ىف ظوفحم نب نسحلا نب ىح مامإلا ركذو روبشم

 .مامإلا هقذ عومج ريغ ىداحلاو مساقلا لبق هقف مالسلا مهيلع ةرملل نك

 | ٠ « ىلع نب ديز

 هتياور ةبسنو « باتكلا دنس ىف دحأ نعطي ال هنأ ربظيو - 09
 نوديري نم دنع هنتم ىف وأ ٠ هسفن دلاخ ىنأ ىف كلشلاو , ىطساولا دلاخ ىأ ىلإ
 ًاصوصخو « لوبقلاب ءاملعلا قلت نإف كلذك كلذ ناك اذإو « اكش اوريثي نأ

 مهب درفنا امل دهشيو ء قدصلا بناج مجري تيبلا لآ نم دلاخ ابأ رصاع نم

 رهاظ بتنكل ءابلعلا قات نإف ء دقنلل غاسم ةمئ نوكي ال كلذبو « دلاغ وبأ
 هئكللذكو « .دارفنالا لوح راثي ام لازأ لوبقلاب دمع مامإلا اهاور ىتلا ةياورلا

 . عومجم ا ىف ةبسنلا قدص ىلع لدي تيبلا لآ ًاصوصخو « ةيديزلا لت 'وبتعي انه

 عون لوبقلاب ايف نوصتخما ءاملعلا اهاقلتي ةيبلع ةعومج ىأ ىف نعطلا نإو
 هتاعومجلاف  نيرتاغلاب نيرضاحلا طبرت ىثلا ةيبلعلا ةلسلسلا عطقو « ىبلعلا مدملا نم
 ا لايجألا) قلت للع تينب ىتلا اهف ةقثلا انحرطا ول ةفلتخما بهاذملا ىف ةيبقفلا

 ةيبقفلا تاساردلا تعطقنالو , اهوبتك نمي ةيركفلا طباورلا تعطقن ال «لوبقلاب
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 ةيرظنلاو ةيهقفلا مولعلا نأش سيل كلذ نإو اوقبس نم لمعل اممنت نوكت ىلا

 براجت ليعنوئبي ءابلعلا نم نير ضاحلانإف  ةبب رجتلا مولعلا نأش ًآضيأ ره لب ءطقف

 . مهلإ تدنسأن م إب راجتا ةيسن ىف كيكسشتلا ىف تفولا نوضقي الو , نيقباسلا
 2, ةمئاق قئاقح نوضرفي ال بدآلا نوسردب نيذلا نم ًاقيرف انيأر دقو

 لوبقلاب ةيرثن وأ ةيرعش ةعومج ءايدآلا وأ نيدقانلا وأ ءاءلعلا قلت نأ نوضرفي الو
 راكنإلا ىف مهجاهنم اوبسحو اج ماسنلا كلذ دعب نم بحجب « ابقدص ىلع اليلد

 موقي ال ىذلا درج راكنإلا لع ب ىبلعلا جابنملا نآكو « ىبلعلا جاهنملا وه درجلا

 « ًاراكنإ سيل ثحبلا نآل ؛ ءىش ىف ثحبلا قرط نم اذه سيل و دنس ىلع هيف عنملا
 ًاراكإ نوكي نأ دب الف عضو راكنإلل ناك اذإو مكاقلا ىلع ءانب ثحبلا امبإ

 . كلس هل

 , لاوحألا لك ىف الو يقم نوكي لوبقلاب ءاملعلا هاقلتي ام لكنإ لوقت انسلاو *
 ماق نإف ٠ هعنمب و هضقاني ليلد موقي ىتح « لوبقلا هيف لصآلا نإ لوقن نكلو
 قلتلا نآل كلذو « هيلإ ىدأ ام عبتت انإف عطاقلا قنلا ىلإ ىدأو « عنملا ليلد

 تانيبلا تماق اذإذ «ارهاظ كلا ليلد نوكت ديلاك ء« قدصلاب ديشي رهاظ لوبقلاب

 ظ . اهانعيتا رهاظلا هيلع لدي ام سكع ىلع

 « لوبقلاب ءاسلعلا هاقلت ام قنت تانيب نم موصخلا هماقأ ام لك انعبنت دقو

 مأق ىذلا وهو « رهاظلاب انذخأو اهانح رطا كلذلو ٠ تايثإلل ةحلاص اهدجبن لف

 . لوبقلاب ءاملعلا قلت ىلع

 كلذ ؛ عومجملا ىف ءاج امب دخلا انيلع متت ةيركفلا ةرورضأا نإو - 7+

 ءارآ نم نويديزلا همهف اكو « ةيديزلا ءاهقف هلوادتي ايديز مامإلا هقف ىف بتكن اننأ
 .محقتت الو ٠ مهدنع تسيل ءارآ ديز مامإلل عدتبن انسلف « هتاياورو « ديز مامإلا
 رداصم دن الانإف ؛ ديرن امب نامزلا انفعسأامكلذ اندرأ ولو , امنوذرعياللاوقأب مهبل
 بسن اهف هبهذم نوسرادتي نيذلا ءاملعلا كئاوأ هلوادتب ام ريغ ديز مامإلا هقفل



 مهما

 لآ نم ةمالاو مث هيف اودهتجا امفو « هيلإ فيضأ امفو , هيلع هوعرف امفو « هيلإ
 « ديز مامإلا نع روثأمللا فلاخام مهنمو : نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا ناوضر دمت

 هخيش بهو نبا فلاخ اكو , ةفيتح نأ امهخيش دمعو فسوي وبأ فلاخع ناك اي
 . ىفاشلا هخيش قرملا فلاخ ايو : اكلام

 مهتاياورب هولقانت اكو « ةيديزلا هررق اك , ديز مامإلا هقف سردن انك اذإو

 بجاولا نم هناف , ديز مامإلا هقف لثع ع مجم ا نأب نورثك آلا ح رص دقو « مهنع
 هذخأت نأو « مرثكأ هربتعا !؟ . ةساردلا ىف الصأ عومجملا ربتعن نأ انيلع

 . ةديزلا ءاهقف نم ةريبكلا ةرثكلا هتذخأ اء لربقلاب



 و

 ديز مامإلا نع عومجملا ةباور تناك فيك

 هاقلت ا عومجلاب ذخاللا بحي هنأ ىلإ قباسلا مالكلا نم انيهتتا سا
 .. نولبقي ام ةياورلا نم لبقتف « ةيديزلا ررقي ممامإلا بهذم درس انمدام ؛ ةيديزلا

 نودرب ام درنو

 دي زمامإلا دهع ىف بيترتلا اذهب بتكأ ؛ عومجملا ةياور تناك فيك نكلو
 يرو اإل دع ًاطوطع هدجو دقو هرشو , لاخر ذأ داو« هلق

 , ًالابحأ ىعفاشلاو . فسوي وبأ ىلع ناك اك« ءالمإ هيلع هالمأ ًاديز مامإلا نأ مأ
 ديز مامإلا لبق تيبلا لاو ىنلا نع راثآ نم باتكلا هيلع لمتشا ام نأ مأ
 هضعبل ديز مامإلا ريرحتو , هضعب ءالمإب وأ , ًاهافش هنع هآور دق  هنع هللا ىضر
 ”شم هنأ رابتعاب عومجما هامسو « هنودو « ىطساولا دلاخخ وبأ هلك كلذ عمجل
 هءارآو ؛ ثيدحلا عوج هتايورم نأو « ههقف لع لمتشمو « ديز تايورم ىلع

 . 0. هقفلا عومجش
 برقأ قرطلا ىأ رظننل ٠ مسقتلاو بسلا ليس كلسنل الأ - ْ

 . ىخنراتلا قاستالا ىلإ

 هبلقب هنود دق هنع هللا ىضر ؛ديز مامإلا نوكي ن أ وهو ؛ لوألا ضرفلا امأ
 .هيف اوملكت ءاسلعلا دجن الو « هيلع دهاوش دجنالو , هاعدا آدحأ دحينال انإف
 الوأ ًادحأ هعدي ملهنآل ٠ ضرفلا كلذ دعبتسن انإو « زاجيإلاب وأ « ليصفتلاب
 -هبقف لك هنع هللا ىضر ديزك مامإ ةباتكو )2 لما نيودت صح نكي / رصنلا نو

 .هئاللو هيف ىرحي ناك امو « رصعلا حور عم قفتي ال هنآل اديعب ًارمأ نوكت هئارآو
 يح هناأل « هتياورب دلاغ ىلأ دارفتا ىعدي نأ دحال عاسام هدي هبتك ناك ول
 نسحلا نب دمحم بتككو ءهنع هللا ىضر كلام مامإلا أطوك ء امولعم ًاروبشم نوكي
 . هقالخل دبشي ام تاانيبلا ىم كلذ عم دجنسو « هيلإ اهيودت ةبسن ىف

 فهتع هاقلتو , ءالمإ هلك باتكلا لمأ هنأ ضرفن نأ عيطتسن ال كلذكو



 دس ساس

 دلاخ. ىنأ دارقتا نكمي ناك امو « هاطدا ًادحأ دحين ل انإف , .هئالمإب دلاخ وبأ
 00 ةداع هتياور

 ةباورلا قيرطب ىور دق باتكلا نوكي نأ وهو.. ريخآلا ضرفلا قب

 حود عم قفتي ىذلا ضرفلا وه كلذ نإو « ًانايحأ ءالمإلابو « ًانايحأ ةيوفشلا

 كل اناقن دقف  هذيمالتو ء تيبلال 1 ةملأ نع هانلقن امم كلذ للع دهاش انلو ء رصعلا
 « دلاخ وبأ هعمج ىذلا عومجملا » عومجملا ىف لاق دققحلاب قطانلابلاط ابأ مامإلا نأ

 .هيلإ عما ةبسنو « هعمج هنأب رييعتلا نإو فورعم روهشم ىلع نب ديز نع هاورو
 :نيعو#بهعمجامن وكي نأ اذه علم الو , هلود مل ديز مامإلا نع هأور هنأ لبع لدي

 ةءاور امهادحإ : نيمسق تناك هتياور نآل « هقفلل رخآلاو « تيدحلل امهددأ

 مهاربإ نع هتياور ىف محارم نب رصن لاق دو ؛ هقفلا ةياور ىرخأآلاو ء ثيدحلا
 دافتسي هنإف «دلاخ ىنأ نع هعيمج بترملا ريبكلا عومجملاب ىثدح » ناقربزلا نبا

 بيئرتلا نأ اهنم مشي هنأو « ًايوبم اترم سانلل همدق دلاخ ابأ نأ ةرايعلا هذه نم

 ترركل دقو « بيترتلا لع صنلا ىلإ ةجاح ةمئ ناك ام الإو دلاخ ىنآل بيوبتلاو

 . دلاخ ىأ ىلإ ةبسنلا دنع بي وبتلاو بيترتلا تابلك

 « ىلع نب ديز ثيدح ىوردق دلاخ ايأ ىلإ ”ىوت تارايعلا دج اذكهو

 . ىهقفلا عومج! , نيعومجملا ها مس , باتك ىف هأك كلذ نودو . ههقف ىورو

 . ىيدحلا عومجملاو

 ؛ هقفلا فو ثيدحلا ىف حوضولا لكااحضاو اذه دج عومجما نمل سرادلا نإو

 هدج نع هيبأ نع لع نب ديز ىنثدح : تاياورلا رثكأ ىف لوقي'ثيدحلا ىف
 : ةلثمأ كلذا برضنلو مالسلا هيلع ىلع

 هدجج نع هيبأ نع ليع نب ديز ىثدح » : مميتلا باب ىف ىود اه(1)
 فاخت تنأو ءام كعمو رفس ىف تنك ذإ لاق مالسلا مبيلع بلاط ىنأ نب ىلع

 ء«ءاملا قبتساو ممدشف شطغلا



 دس 190#[ صح

 نع هييأ نع ىلع نب ديز ىثدح ٠ : لوقي « ةالصلا تاقوأ باب فو (ب)
 6 سمشلا تلاز نيح يي ىنلا ىلع ليربج لزن » : لاق مالسلا مهيلع ىلع نع هدج

 . ”ثيدحلا خلا . . . ربظلا ىلصي نأ هرمأف

 هدج نع هببأ نع لع نب ديز ىنادطحو :. لوقي ةلماعلا لبإلا ةاكز ىفو 9

 , «ةقدص لماوملاو لماوعلا لبإلا ىف سيل : لاق مالسلا مهيلع ىلع نع

 ىوري هنأ ع لدت ىهو ءىنثدح» هلوقب ىورت اهوري ىتلا راثآلا دج اذكهو

 . ءالمإ م ًاثيدحت نوكي نأ روصتي دقو « خسني هنأ ال , عمجيو

 ىوريو « مالسلا هيلع ًاديز تلأس ؛ هلوقب هيف 'لوقاا ردصي هدجت هقفلا فو

 :. كلذ نمو « باوجلا

 «ةضفلاو بهذلل كز» لاقف ؛ لحلا ةاكز نع مالسلا هيلع ًاديز تلأس (1)
 . رهاوجلا نم كلذ ريغو واؤوللاو توقايلاو ردلا ىف ةاكزالو

 ميا لام نع مالسلا امييلع ىلع نب ديز تلأس : آضيأ ةاكزلا ىف ءاجو (ب)

 هيلع لع نينمؤملا ريمأ نع نووري عفار : أ ىب نإ تلقف؛ ال : لاقف : ةاكز هنفأ

 . اذه ركشت تيبلا لهأ نمت :لاقف , مهلاومأ ىز هنأ مالسلا

 ىلع نب ديز لاق : هنعف سنجلا فالتخا دنع ابرلا ىف ايديز لاق لوقي ًآنابحأو
 . . ديب ادي لثمب الثم هب سأب الف لاكي ام ناعوتلا فلتخا اذإ مالسلا هيلع

 . انودم قلتي لو « وار هنأ لعل دتهقفلاورثآلا ف عومجملا تارابع دحن اذكهو

 ىلعلا نيودتلا نإف ؛هحورو رصعلا عم قفتي ىذلا وهكلذ نأ ىلإ انرشأ دقو

 تارك ذم كانه تناك معن , ىناثلا ىررجحلا نرقلا م ةيناثلا نيسخخلا ىف الإ فرعي مل

 تعستا دقو « ةباحصلا رصع ىف لب « نيعباتلا رصع ىف كلذ أدتب| دقو ,بتّكت

 ىلع تاءارقلاب قلتت تاياورلا تناكو , نيعباتلا رصع رخآ ىف تارك ذملا ةباّتك

 أ , أونود نيذلا

 ةعومجلا كلت ىور ىطساولا / دلاخ ابأ ن | : لوقن نأ عيطتسن اذه ىلعو



 ل سابع

 .ناك اهضعبو « ديز مامإلا نم ءالمإب ابضعب نركي نأ زوجي « اهلك هافشلاب ةيبقفلا
 .باوبأ ىف هبترو , نيعومجملا ىف هلك كلذ عمجو « ديز مامإلا ىلع اهأرق تاركذم
 اهيل لصي ناك ىتلا لئاسملا هقفو « تيبلا لآ نع ةيورملا راثألا هقف نيب تعمج ةيبقف

 . .هطابنتساب هلآو هنع هما ىضر ديز مامإلا

 : عومجملا ةياور ىف كيكسشتلا ىلإ ىدؤي كلذ نأ دحأ نهوتي الو - مر

 ايف ىدج نعطم دجوي ال هنإف « هرصانع ترفاوت دق عرمجملا ةياور قدص نإف

 ,ىهقفلا ردصملا راصو« لوبقلاب بهذا لهأ هاقلت دقو «هيوار ىفالو هيلع لمتشا

 « حدقت ال هافشلاب ةياورلا قرطو « كلذ دعب هيف نعطم الف « ىديزلا هقفلل لوألا
 ةقفتم لقنلا ةقيرط نوكتل « قيثوتو ةيكزت هافشلاب قلتلاب ةياورلا رايتخا نإ لب .

 اذهو « لماكت دق نكي مل نيودتلا نإ ثيح نم , رصعلا ف ىرحب ناك ام عم
 نودي مل ةنس نيرشعو نامت وحن ديز مامالا دعب شاع يذلا هنع هللا ىضر ةفينح وبأ

 روصتت فيكف « قاييشلا نسحلا نب دم مامإلا هذيمالت رغصأ هنود لب « ههقف

 هي هترتلا نوكو ؛ نيعومجملاك أباتك هترابعو هلقب بتك دق ديز مامإلا نوكب نأ
 «قابيشلا نسحلا نب دمت مامإلا بتكن آل « ةبسنلا ةمص ىف رثؤي ال دلال بيوبتلاو

 انرشأ دقو « هيف ليخد اهتاورل ناك اهيئرت نإ هقفلا وخ رؤم لاق دق هنع هللا ىضر
 ةةياورلا 'رهاظ بتك دانسإ ىف دحأ نعطي مو ؛ ةفينح ىنأ ىف مالكلا دنع كلذ ىلإ

 ' .٠ ماع لكشب ةفوكلا هقفو , ةفينح ىنأ هقف اهلقن ةحصو , دم مامإلا ىلإ



 لس ماا سس

 كث.دخلاو هقفلا هيف عوامل عومجملا

 هيف ىطساولا دلاخ وبأ هاور ىذلا عومجما نأ ىلع ءاسلعلا قفتا  +مج

 امنكلو « ىثيدحلاو ىهقفلا نيعومجملا لع لمتشي وهف ٠ ثيدحلا هيفو . هقفلا
 مكورب وهف . هقفلاو ثب دا ىلع لمتشي دحاولا بابلا نإ لب 2 نيلصفنم اسيل

 ًاناحأو ٠ مقلي ىنلا ىلإ ًانامحأ عفترتو « تييلا لآ نع راثآلا ةالصلا باب ىف

 كلذكو « هطبنتسا امو « ديز مامإلا هقف ايفو . ههجو هلا مرك لع دنع فقت
 . تالماعملاو تارافكلا نم اهريغو « ةاكرلاو . موصلاو ٠ جحلا باب ىف

 « اهاك تادايعلاب م“ « ةالصلاب مث , ةرابطلا باب اماك هقفلا بتكلتم أدتبا دقو

 7 ىحاضالاب مث ء بحلاب مث 1 موصلاب هيلع بقع مث 3 ةاكرلاب ةالصلا بقع دقو

 « عريبلا ىف لخد تادابعلا مامت دعبو « حئابذلا مث ء ةبرشآلا مث , ةمعطالاب م

 ماكحأ ميدقت ىف مهريغ كاسم كلسو « ةيفنحلا دنع تكلا جاهنم فلاخ كلذبو

 ٠ ةحكنالا ماكحأ ىلع عويببلا

 راثآلا نيب عمجب بلب لك ىفو ٠ ايهقف أبيترت أتم باتكلا ىرن اذكهو
 . ديز مامإلا نع هاقلت ىذلا هقفلاو « هيف ةيورملا

 ىرج مأ « ىطساولا دلاخ ىنأ لمع نم بيترتلا اذه ناك أ ”ىراقلا لءاسنب انهو

 « ةياورلا رهاظ بتك ب اوبأ ضعب بيترت ىف ريبغت ىرج اك « هدعب نم ربيغت هيف
 . قابيشلا نسحلا نب دمت مامإلا اهاور ىلا

 مهنإ اولق ىطساولا دلاخ ىبَأ نع اوور نيذلا نإ كلذ نع باوجلا ىف لوقنو
 . بيوبتلا كلذ ًابوبم هوور

 ركذ ىذلا بيترتلا وه اذهأ لئاق لوقي دقو « مهمالك ضقنن نأ. انل سيلو
 هنأ مأيهدعب نم مجحأ زم نب رصصل نع قلت نم كلذكو ًابوبم مأور هنأ محا نمنب رصن

 لصح دف نوكي امبرمامإلا بتك ب يوبت ىف رييغتلا نإف ءباوبألا ىف رييغت لصح دق
 ( دير مامإلا ١م )



 لمتحي هنإ لوقن نحنو « رثؤي نأ نكمي الو اهب ةقثلا ىف رثؤي لو « عبارلا نرقلا ف

 « ًاضرف هضرفن ال انكلو « رييغتلا ضعب هيف ىرج دق بيربتلا نوكي نأ

 دم مامإلا بتك ضعب بيوبت ىف رييغتلا نإو « ربخ هب ءاج دق نوكي نأ دب ال لب

 1 ديزت اهيف نكي مل تامولعملا نأ تنييو « هقفلا بتكو « تاقبطلا بتك اهتركذ دق

 « بيوبثلا ىف رييغتلا اذه ىلع لدي ام نييديزلا بتك ىف ءىجب ملو ء« صاقتنا الو

 باتكلا ىف ةقلا فعضي ال هنإو ء هضرفن ال هعوقو ىعدن ال كلذلو

 ء ثدح اذإ

 دقن نم هل ضرعت امانيو ؛ ةءاور باتكلا كلذ انسرد دقاتإو يو ع

 « ديز بهذم هنأ ىلع هيف اب ذدخالا انيلع بحي هنأ ىلإ انيهتلاو  هنتم فو هيوار ىف

 انيلع بحي كلذ لعو « هقف نم هطبنتسا امو ثيداحأ نم هيورب ام عومو

 نيبتتل « هتياورو هبقف ىف ديز جابنم اهنم نيبتت ىرخأ ةسارد عومجملا سردن نأ

 « نيملسملا ريهامج دنع ةفورعملا ةروهشملا نأسلا نع ذوذش هيفأ ءهيورب ام

 ةدوبشملا ةعبرآلا بهاذملا بامسأ ةمئالا هيلع قفتا امع جورخ اهفأ هئارآ نعو
 نيملسملا ريهامج . مهتقيرط ىلع نيجرخلا واهتمتأ طابنتساب نيخأي لاو عراصمألا ىف

 . ةيمالسإلا دالبلا ىف

 هيف ح رش وه( ريضنلا ضور) ىمسملا ةرهاقلا ىفهرثك أ عوبطملا حرشلا نإو
  ماقلا ىلع ايف ىفوأو « ةئراقملا تاساردلا هذه ىلع لمتشا دقو « ريبكلا عومجما

 عجرت .نأ نع انيضي اذهب هنإو ء مومعو لومشو , تحب ءافيتساو « لقن قدص ىف
 رسيالا راتخت نأ انبأد نم نآل « هتقبس ىلا حورشلا ةريثكلا تاطرطخلل

 نكمي ناك اذإ قيرطلا ف رعوتت الو « ةياغلا ىلإ لوصولا ىف قي ماد ام « لبسألا

 ةربشلا هتكرف « رهشورشن دق عوبطملا نإف ٠ كلذ قوفو ؛ دعم قيرط ىف ريسلا
 لمتشا دق كاذو اذه قوف هنإو « لوبقلاب ىرحأ ناكف : نعطلا نم ولخلا عم

 « عماج ح رش وهف « ابنع هلقن كلذ ىلع لدي اي «' ةقباسلا حورشلا ىف ام ةدبز لع



 دل "ميك ل

 ةنراقم نم هيف ام قوف 0 ةيبامإلا ءادآو 2 ' ةيديزلا ءادأ | س ةنراقم هيفو

 هلع دشن هك اذه لجأ نمو

 هسردن نأ ةنراقملا ةساردلا هذه عومجملا ةسارد دنع انتقاط ىف سيلو س ٠مم
 انه انتياغ لب « انتراغ سيل اذه نإ مث ء ماخض تادلجم ىلإ جاتحي كلذ نإف « هلك

 لمتشا ام نأب دهشي امم « هيلع لمتشا امو عومجملا نم ةروص ”ىراقلا ىطعن نأ
 نودامو « ةنسلا ءالع هيلإ ىبتنا امع جراخ الو ؛ ذاشب سيل هقفو ةياور نم هيلع
 تانييلا مدقت نأ كلذ ىف كي هنإو « راصمألا ءابقف هيلإ لصو امو . حاحصلا ىف
 تاعوضوم راتخنس  ةيديزلا لوصأ ىف مالكلا دعب هنإو . اهزواجتن الو « ةتبثملا
 ىلاعت هّللاو . ةلمك ةنراقم ةسارد عومجا ف م ديز مامإلا هقف نم ابسردن

 كامب ال انإو « نيعتسن هبو «لكوتن هيلعف , هريغ ىلا انل رسبي الو « قفوملا وه
 . هيلإ هناحبس انقفوي ام الإ « ايش ان رمأ نم

 لئاسمو ؛ ةاكرلا ىف لئاسم ان رتخاذ « ةفلتخم باوبأ نم تايئرحي انه تكنو

 , ةيللا ىف لئاسمو « ةراجإلاو ةعرارملا ىف لئاسمو ةعفشلا ىف لئاسمو , عببلا ىف
 . اهريغ ىف لئاسمو



 ةاكرلا لقد ١

 هيبأ نع ىلع نب ديز ىتثدح ٠ : هصن ام ريبكلا عومجملا ىف ءاج دقل مس
 « ةقدص لمارعلاو . لماوحلا رقبلا ف سيل : لاق « مالسلا مهيلع ىلع نع هدج نع

 . 20 ةيعارلا ىف ةقدصلا امنإو

 .هيف ركذي ملذإ « هنع هللا ىضر ىلع دنع فرقوم ثيدحلا اذه نأ ىرنو

 قيرط ريغ نع قييبلا هعفر دقف « مكس ىنلا ىلإ ًاعوفرم ىور دقلو ٠ هلي ىلا

 .نع ًافوتوم هلثم ىور دقو 1 هيج مرك ىلع دانسأب يَ لا ىلإ ] تيبلا لآ

 .نيد# اذبو «ةأكز ضرالا ريدم لع سيل ٠ : : رباج نع ىورملا لفللاو : رباج

 . ةفوررحملا ةنبسلا بتكىف ىورملل عومجملا ىف ىورملا ةقفاوم

 -ةصاخ ىهأ . ةيشاملا ةاكرب صاخ ىهتف لصأ ىف مالك ةلأسملا هذه ىف مالكلاو

 .لختت الو « ءاملل ذختت ىتلا ةيشاملاب ةصاخ ىهأو , ال مأ ةمئاسلا ىأ ةيعارلا ةيشاملاب

 .ءابقفلا روهمجل ٠ كلذ ىف ءابتفلا فلتخا , لخلا وأ لمعلا وه رخآ ضرغل

 .ىعرت ىتأا ىأ ةمئاسلا ىه ةاكرلا اهيف بجت ىتلا ةيشام لا نأ لع مثريغو تيبلا لآ نم

 دي ىف ةلآ نوكن لمعلل ذختت ىلا نآل . ءامذل لب ؛ لمعلل ذختت الو . حابم "الك ىف

 الك ىف ىعري ال ةيشاملا نم عونلا اذه نآللو : ةاكرلا اهف بجتال تالآلاو ابكلام

 . ةداع حابم

 .ىأرلا ةعيبر هخبشو « هنع هللا ىطر كلام مامإلا ءابقفلا روهمج فلاخو

 . هنع هللا ىطر

 قاكزلا اهاضتقمب عمج ىلا قيدصلا ركب لأ بتكنأ - لوآلا ىأرلا ةجحو

 د مغلل ةبسنلاب هيفف , ةمئاسلاب فصوت اهيف ةيشاملا تناك لِي ىناا نع ىورملا رثآلاب

 ه ةشيحلاو نادوسلا ىف ريثك كلذو « اهروبظ لع لمحت ىتلا ىه لماوحلا رقبلا )١(

 . اهوحن و تابرعلا دشتو ضرألا ثرحت ىتلا ىف لماوعلاو



 ل إلا

 : هنع هللا ىضر ريع باتك ىف فصولا كلذ درو دقو . . اهتماس ىف منغلا ةقدص
 غلبت ن نأ ىلإ نيعبرأ تناك اذإ مقل ةمئاس ىفو ٠ هيف ذإ « رمع نبا ىور اك
 ايساسأ ةيشاملا ىف ةاكرلا ةضيرف نأ بع لدب هاك اذهو ءةمئاس ةاش  ةاش ةئام

 , عراشلا نم ليلد الب ًاضرف نوكي ةمئاسلا ريغ ىف اهضرفق ٠ ةماس نوكست نأ
 ةمئاسلا ف درو دق ليلدلاو ؛ ىعرش ليلد ريغ نم ةيلاملا ضئارفلا تبثت الو

 . هزواجت مصإ الو «هدروم ىلع رصتقيف

 , صروصتلا لبع ديتعي ال هخيشو كلام ىأر وهو « قاشا ىأرلا ةجحو
 نوكف ؛ ىانلا لاملا اهّواعوف ءافلا وه ةاكرلا ببس نآل « ىأرلا| ىلع دمتءي لب
 , بجوملا ابف ققحتي ةلماعلا ريغو ةمئاسلاك ةلماعلاو . ءانلا وه ساسآلا
 ومنتال عانصلا ةلآ نآلل , عانصلا ةلآ ىلع ساقت نأ حصي الو . ءافلا وهو
 صاع ءامب اهل« رقبلا نم لماوعلاو , عناصلا لمع نم ةرفلا ام . اهتاذب رمثالو

 . ©7]02 اهنرك ريغ
 موقي وهو « هنع هللا ىضر ىلع نع ىورملا رثآلا ىلع دمتعي ىديزلا بهذملاو

 صن كلذو « ةاكرلا بوجو لماوحلاو لماوعلا نع صنلاب ني وهف « نزلا ىلع
 ىوراميو « لع قيرط نع ًاءوفرم قييبلا ف ىورامب ديأت دقو ؛ تابثإلا ىف
 « هللا دبع نب رياج ىلع ًافوقوم

 مالسلا هيلع آديز تلأس » : ديز مامإلا هقف نم عومجملا ىف ءاج - ممل
 . 229ءابف ةقدصال لاف راغصلا ليجاجعلاو نالهتحلاو نالصسفلا نع

 رثأملا هأر هديب هّقف هنكللو « هني لآ نع ديز هيورب ًاءدح سيل اذهو

 م ج نيضنلا ضورلا حرش نم ةلدآلل هيجوتو حيضوت و ضيحلتب ذوخأم (1)

 ..انيبأب امو موق قنح

 عمج ليجاجملاو ؛ همأ نع لصف اذإ ةقانلا دإو وهو « ليصف عمج نالصفلا ()
 . مثغلا ريغص وهو لمح عمج نالخاو عمج عمج وهف لوجت



 بح ؟ الب

 ,ىيدحلا ناعومجملا عمتجم فيك اذه نم ىرثو . تيبلا لآ هقف نم سرد امب

 هيف درو امو «٠ ثيداحأ نم هيف درو ام ىهقف باب لكىف رك ذي ذإ « ىهقفلاو
 ٠ ىأرلا هقفو رثآلا هقف قتليف « هيأربو ديز مامإلا طابنتسا نم وه هقف نم

 لخديأ باصتلا ءام وهو « ًاضيأ ةاكرلا لوصأ نم الصأ سمت ةلأسملا هذهو
 ءآعم هئاع نمو باصنلا نم نوكي ذخالا نأ ىنعم « ةاكزلا هيف ضرفت ام رادقم ىف

 .فخوؤت ةاكرلا نأ مأ « لح مل مأ لوحلا هيلع لاح دق ءافلا نوك ىلإ رظن ريغ نم

 هئللذو « هيلع لوحلا لوحي ىتح ءافلا نم ءىش ذخؤي الو , لوحلا هيلع لاح ام
 . لوحلا اهيلع رمي مل راخصلا لوجعلاو نالماو نالصفلا نآل

 : لاوقأ ةثالث لع لصالا اذه ىف فلتخا دقو

 . عومجملا ىف روكذملا وهو « هل آو هنع هقأ ىضر ديز مامإلا لوق  اهلوأ

 < لوحلا اهلع ل مل اهمال ةاكرلا باستحا دنع دتعت الو اهنم ذخوت ال هنأ هعرصو

 اليلع لح مل ةريغص تمادام اهتاهمأ ابنع تلصفنا مأ اهتابمأب ةلصتم تناك أ ءاوس
 ذرو دقلو « ايف ققحتي ملاوهو « لوحلا نالوح ةاكرلا طرش نآل , لوحلا

 ٠ . «لوخلا هيلع لوح ىتح لام ىف ةاكزال ١» ثيدحلا ىف

 .نيتاهمأ نهنعتلصفنأ ولوءنييف بجت اهنا تييلا لآ نم ةمئألا ضعب لوق  اهينأث
 .هللا ىضر ىلع نع ىور دق هنآل « نهدحو نيقب و نهئابمأ لك تعبب ثيحب , أعيمج

 < نهتابمال تاعبات نك ندلو ذإ نمنالو . رابكلإو راغصلاب مهيلع دتعا : هلع

 هلوزي ال عسيبلاب تابمآألا تلصفنا اذإو « رابتعالا اذه ةاكرلا نبف تبجوف

 ,ىأرلا افه قفاو دقو ' هئادأب الإ طقسي ال عراشلا مكحب بحب ام نآل ء بوجولا

 . دمحأو ىعفاشلاو كلام ىأر

 .. ةأاكرلا اهف تبجو ةدحاو نهتابمأ نم تيقب نإ اهنأ ةفينح ىلأ ىأر  اهثلاث

 .ىأرلا اذهو : ةاكرلا ايف بجتال ةدحاو لوحلا اهيلع لاح ىتلا رابكلا نم قبي مل نإو
 .ىور ام وه ىأرلا اذه هيلع ماق ىذلا لصالاو . رحبلا ىف ديز مامإلا نع ىوري



 سس ماوس

 ةراشإ هيفف « ريغصلا و رابكلاب مهلع دتعا ٠ : لاق هنأ هنع هللا ىضر "لع نع

 ةاكزلا بوجو نإف « ًاضيأو « رابكو راغص كانه ماد ام عومجملاب دتعي هنأ ىلإ
 عربتملا ماد اهف « هتاذب ًامئاق الصأ اهرابتعاب ال ء رابكلل ةعبات اهرايتتعاب راغصلا ىف
 ءافلا ربتعا لصألا لصفنا اذإف . عيملا ىف بجت ةاكرلا نإف ةروص ىأب ًآدوجوم

 . ©90لوحلا نالوح نم هيف دب الف ًادرفنم الصأ
 هلع نع هدج نع هيبأ نع ىلع نب ديز ىنثدح » : عومجملا ىف ءاج - مح

 « هتدفأ ذنم لومأ-ا هيلع لوحي ىتح ةاكز هديفتست ىذلا لاما ىف سيل مالسلا مهلع

 . «هكزف لوحلا هيلع لاح اذإف

 ملكت ضوخن نأ لبقو « اهلبق امل مومع لب, « اهلبق ىتلاب ةلصتم ةلأسم هذه
 ىور دقو « هل ةياور وه لب ءديز مامإلل القتسم ًايأر سيل هنآل ٠ ىورملا اذه ىف

 دقف ٠ قرط ةدعب ًافوقوم هنع ةنسلا بتك ىف ىور اي « ًافوقوم لع نع ثيددحلا

 نع عيكو هج رخأ كلذكو . تييلا ل1 قيرط ريغ نع ةبيش ىلأ نبا هجرخأ

 . ًافوةوم ىلع نع ىروثلا نايفس

 ركب ىبأ نع جرخأ اب دضاعتو ء ًاعوفرمو ًافوقوم قيببلا جرخأ كلذ لتمو
 . رمع نباو نامثعو

 هللا ىضر ديز مامإلا هطبنتسا امل مومع ىه رثالا اذه ال ضرعت ىتلا ةلأسملاو
 قبطي ناك أفن 7 هانركذ ىذلا هطابنتسا ىف ًاديز مامإلا لعلو « انرشأ ام هنع

 . الماش ًاقسبطت رثآلا كلذ
 دوقنلا ىف طهأ و. افن] ان ركذ ام ىه ةيشاملا ىف ةلأسملا هذحل ةبسنلاب لاوقألاو

 : ةثالث اهف لاوقآلاف : ةراجتلا ضورعو

 ماعلا ءانثأ ىف دافتسملا دئازلا نأ وهو عومجملا ىف ديز مامإلا لوق  اههوأ

 لوحلا نالوع .ةكولادمجنت كلذبو :.لوحلا هيلع لاح اذإ الإ ةاكرلا هيف بجت ال

 .ةدايز عم «؟ سعب ب ريضنلا ضور نم ةلدآلل هيجوتو ميضوتوصيخلتب ذخأ (1)



 هسا 5-559 ١#

 . دوقنلاو ةراجتلا ضو رعل ةبسنلاب ىفاشلاىأر وه اذهو .ضعب نود لاملاضعبف

 , قداصلا رفعج هلا دبع ىبأ مامإلا نع ةيمامإلا هاور ام وه قاتلا ىأرلاو
 ةريعلاو . دافتسملاو لصالا لكلا نع ذخسؤت ةاكرلا نأ نم رقابلا دم مامإلا هيبأو
 ,لوحلا ةباهن ىف كلم ام لكن ع ذخؤيو .هرخآو ماعلا ءادتبا تقو باصنلا ققحتب
 نوكي ىذلا لاملا لمشي كلذو ءرشعلا عبر ةقرلا ىف» : ِهُتَِي ىنلا لوق مومعل
 بجوملا ىفلا ررقت وه لوحلا نالوح ىف ساسآلا نآلو ٠ لرملا ةياهن ىف اكولم
 رادقملا صقن اذإ هناللو , هرخآو هلوأ ىف باصنلا دوجوب ررقتم وهو « ةاكرلل
 . رادقملا داز اذإ ةاكولا ديزت نأ بجيه « هلداعي امب هاكرلا نم صقني هكلمع ناك ىذلا
 كلام مامإلا ىأر وهو « امهريغو سابع نيإو دوعسم نبا نع ىود ىأرلا ادهو
 . هنع هلا ىطر

 لاملإ ص قني مل اذإ ةدايرلا نم ةاكرلا ذخؤت هنأرهو هبامصأو ةفينح نأ ىأرشلاتلاو
 صقن اذإ وءضع ملمأ ةدايزلا ىلع ل وح ىنعمأ ءاوس« لولا ءانثأ ىف باصنلا نع
 :نالل ,باصنلا لماكت تمثو نم ”ىدتبت ةنسلا نإف « لوحلا ءانثأ ىف باصنلا نعلاملا
 , ")ماعلا نم ءزج ىف ال , ماعلا لوط ىنغلا ققحتب نأب لوحلا نالوح ةاكزلا طرش

 لام نع مالسا امهلع لبع نب ديز تلأس» : عومجما ىف ءاج دقو ل ممو
 لع نينمؤملا ريمأ نع نوورب عفاد ىفأ ىب نإ تلقف ءال : لاقف , ةاكز هيفأ متيلا
 . , اذه ركنت تيبلا لهأ نحن لاقف , ملام ىز هنأ مالسلا هيلع

 ىورملا ضعبل ةضراعم هيف نأب زان هنكلو . دزي هقف نم كلش الب اذه نإو
 هلع هللا ىضر ىلع نع اوركذ دق عفار لأ ىب نأ وهو « هنع هللا ىضر ىلع نع
 ههجو هللا مرك لع نع ريخلا اذه ركنأ دقو « ميلا لام نم ةاكزلا ج رخأ هنأ
 اذه نإو . ًاعيمج-تييلا لهأ راكنإ هتأب راكنإلا كزو . هنع هللا ىضر ديز مامإلا

 411١ ص م ج ريضنلا ضورلا نم ةلدآلا هيجوت و حيضوت و صيخلتي ذخأ (1)
 . دارملا ميمتتل ةرايز غم
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 هللا ىطر ىلع ىلإ ةدنسم ةنسلا بتك ضعب هتور دق تيبلا لآ ه ركنأ ىذلا ريخلا

 ىنأ ىبب لاومأ قز.ههجو مرك الع نأ ليل ىنأ نع ةبيش ىنأ نبا ىور دقف « هنع
 , الام ىلأ تنك قأ نورت» : لاقو . هلبالوو هرجح ىف ًاماتيأ أوناكو« عفار

 الف أضرأ عفار ايأ عطغأ ناك هلي هللا لوسر نأ د: قوببلا ىدذدو ؛ هيكزأ آل

 ًافلأ نيثالتب هنع هللا ىنهر ,داطخلا نب مع نيئمؤملا ريمأ اهعاب عفار ونأ تام
 مهلام اودع عفار ىفأ دلو ضبع اما . اهكري ناكف ؛ بلاط نأ نب ىلع ىلإ اهعفدف
 : اولاق | !متاكز متبسحأ لاقف ء هوربخأف .هجو هللا مرك ًايلع اوتآف , ًاصقان هودج وو

 ىدنع نوكي نأ نورت متنكأ ؛ ىلع لاف , ءاوس اهودجوف اهتاكز اوبسخل ءال

 راكذإ يبس لعلو « هنع هللا ىضر لع نع تاياورلا تددعت دقو . هيكزأ ال لام

 . هيلع اوعلطي مل مبنأ ؛ تيبلا لآ نم هورصاع نيذلا راكنإو ديز

 هررقب امع , ىلع نع ةياورلا ىف ديز مامإلا هيف فلتخي ام نأ لع لدي اذه نإو
 ظن ىف نكي ل مأ أيوق ناكأ ءاوس « هيف دنتسم هل نوكي ةياورلا نم ةنسلا ءاملع

 . تيبلا لآ نع ةياورلا لع نورصتقي ال نيذلا ثيدحلا ءاملع

 « ةاكرلا ةيضرف لصأ' سمت هطابنتسا ىف ديز مامإلا ا ضرعت ىتلا ةلأسملاو اذه
 « ديز مامإلا لاق دقف « ةينلا ىلإ جاتحت ةدابع امنرك ثبح نم ةاكرلا فصوو

 ع ةاكرلا امهيف بجتال هوتعملاو نونجلا هلتمو ؛ ريغصلا ىأ ىتبلا لا ومأ نإ
 نال كلذو « راقلاو عرزلا ةاكز تناك مأ « ةلوقنملا لاومألا ةلكز تناكأ ءاوس

 « ةدابع ةاكرلا نآلو , غولبلاو لقعلا ىضتقي فيلكشلا ذإ « نيفلكم ريغ ءالؤه

 اصوصخو « ةمزاللا تادابعلا هين مهتم دقعتت ال ءالؤهو « ةينلا ىلإ جات ةدابعلاو

 ةاكرلا نأ ضرف وه ىأ رلا كلذ ساسأ نأ اذه نم ىرثو نوزيع ال اوناك 'ادإ

 . هلام ال فلكملاب لصتي ىصخغ فيلكت اهنأو ةدابع

 عدرلا ةاز اوتثتسا مبكلو + لوقلا كلذ لتم هباكضأو ةفشح وبأ لاقو

 نم ابف امل كلذو « هوتعملاو نونجماو ريغصلا لام نم اهذ+أ !ويجوأف راغلاو



 املس

 « ديز مامإلا ىأر وه ىأرلا كلذ نأ ىرو « اهتافيكتو ضرألا ةنودم ىنعم
 ةيلك ةفلاخغ عومجملا ف ىورملا فلاخي ال وهو ٠ كلذ راخزلا رحبلا ىف ءاج دفو
 ىأرو « هنع هللا ىضر قداصلا رفعج ىأر وه ىأرلا اذهو , هل صصخم هنإ لب

 . تببلا لآ نم نيريثك

 نونجملاو ريغصلا لام ىف بجت اهعاونأ لكب ةاكرلا نأ مهرب ثلاث ىأر كانهو

 , دمحأو ىفاشلاو كلام ىأرو « ةيديزلا ةمثأ ,نم ىداحلا ىأر وهو « هردعملاو
 : دمع ةثالث لع ىأرلا كلذ ىبب دقو

 هلك أت ال ىتح ىتيلا لام ىف راجنالاب ىمأ عقلي ىنلا نأ نم ىورام  اهلوأ
 « هيف هل رجتيلف ٠ لام هل امني ىلو نم الأ ٠ : لاق « رقم ىنلا نأ ىور دقف « ةتدصلا

 + لاق هنأ باطخلا نب رمع هاور امف ًاضيأ هنع ىور دقو « . ةاكرلا هلك أت هكرتي الو
 لدي ةقدصلا املكأت نأ نم ةيشخلا نإو « ةقدصلا ابلكأت ال ىئاتيلا لاومأب اوغتبا »
 . ايف ةضورفم ةقدصلا نأ ىلع مازالالاب

 :لارمأ نم ةاكرلا مدقي ناك هنأ نم هنع هللا ىضر ىلع نع ىورام  اهناث
 ٠ ابحجرب ددعتلا اذهو ةباورلا دانسأ تددعت دقو « عفار ىنب

 .ةيلهالا ودقافو , ًايصخش ًافيلكت تسيلو « لاملا ةنوم ةاكرلا نأ . اهثلاث
 لارمآلاب قلعتت ةاكرلاو , لاومآلاب قلعتت ىلا قوقحلا مهلاومأ ىف بجت اهوصقانو
 تايدلا بجوت هيتاعملاو نيناجلاو راغصلا تايانج نأ اذه ىزي هلإو ٠ ابف بجتف
 ةيلاملا قوقحلاف ١ مهلاومأ ىف نامضلا بجو ءالام اوفلتأ نإ مهنأو ٠ مهلاومأ ىف
 هبت تناكف « ةصلاخلا ةيئاملا تافيلكتلا نم ةأكرلا نإو « اهنم نوفعي ال اهلك
 ةيلهألا دقاف لامو . ةيلهألا لماك لقاع لام نيب قرفال اباك لاومألا ىف ًاقح
 . ©"0ابصتان وأ
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 . ةنراقملا ممدتل
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 هبايلا اذه ىف ةيئرجلا تاساردلا هذه نم صلختسي ىذلا نإو - ؟؛.

 ةفورعملا ةروهشملا ةنسلا بتك ىف هنع ةياورلا عم قالتي ىلع نع ىوري ام نأ

 قدص حجر, كلذ نإو « ابضعب عم قالتي لقآلا ىلع وأ « نيماسملا ربهامج نيب

 هقفأا نأ ًأصيأ اذه نم طبنتسيو « لع دنع ةفوقوم رابخأ نم ع ومجا هيلع لمتشا |

 ىلع نع اموري ىتلا رابخالاب ناك مأ هداهتجاب ناكأ ءاوس ديز مامإلا هررقي ىذلا

 قفاوي دق مهضعب عمفلتخانإ وهو , ةعبرآلا ةمثألل ءارآ عم قالتي هنع هللا ىضر
 نم انتارابتخا ىف رسنلو . روهجلا ءازآ نم هئارآ برق نيبني اذو ء رخآلا

 . رييكلا باتكلا



 بع 944 -

 م.سلا ىف ؟

 راتخلسو ؛ : ع ويبلا ىف لئاسم ضعب انثك نم ءوجلا أآذه ىف سردنسو - <4)
 كلذ تناك لئاسملال وصأ تقفاوت اذإ هئاآل ا, عسبلا لوصأ نم الصأ ح رشي أم أهم

 . ريبك دح ىلإ جاهلا قفاوت ىلع اليلد

 : ابرلا

 هدج نع هيبأ نع ىلع نب دي ىنثدح » : عومجما ىف ءاجام كلذ نمو - 45
 لاقف « ًائيش هنم دري لف ٠ رمت لَ هللا لوسرل ىدْهَأ :  لاق مالسلا ميلع ىلع نع
 نيلتم رّقلا ىطعأف لالب قلطناف لاق ؛ هنع كلأسأ ىتح « رغلا اذه كنود لالبل
 ء كلن أبختسا ىتلا انةيبحح انت ] : هِي هللا لرمسر لاق « « دغلا نم ناك ايلف « التم ذخأو
 ىذلاب هربخأف كلانا بختسا ىذلا اذه ام : مقلب هللا لوسر لاق « قلاب لالب ءاج املف
 ىلع هددراف قلطنا « هلك أ حلصي ال ىذلا !برلا اذه : تلي هللا لوسر لاقف ء عنص
 بهذلا ١ : متلي هللا لوسر لاق م , عاتيالو اذكه عيب الأ ءرمو  هبحاص
 , لثم الثم ةرثلاب ةرذلاو « لثم الثم ةضفلاب ةضفلاو « لتمب التم بهذلاب
 دارتسا وأ داز نف « ديب ادب لثمب التم ريعشلاب ريعشلاو « لثمب الثم ربلاب بلاو
 .: «ىنرأ دقف

 ديعس ىنأ نع اذه براقي امب نيحيحصلا ىف ىور دقو ؛ عومجما فام صن !ذه

 هله تعبف ؛ ء”ىدر رم انددع ناكد : لاق الالي نأ أمهقف ٠ ىردخلا

 نيع « هدأ ؛ هدأ ٠ : كلذ دنع قي ىنلا لاقف ٠ هَ ىنلا معطنل عاصب نيعاص
 رتشا مث ءرخ عيب رقلا عيبف رتشت نأ تددأ نإ . لعفت ال ءابرلا

 57 7 داكي ٍتايوبرلا عسب ىلع لمتشا ىذلا ثيدحلا صن نإد
 ضعب قف « ءايشالا ضعبو ,« ثيدحلا تارابع تفلتخا نإو ٠ ةنسلا حاحص ىف

 فالتخا نإو « اهلدب بييزلا صوصتلا ضعب ىفو « ةرذلا لدب حلما صوصنلا



 هد ميا سس

 ريغ ابعومجم صرصللا نإ لب « براضتلا ىلع لدي ال ركذلا ىف فانصالا
 , ةنس ىلع ديزت لب «ةتس ىف اهرصخت ال ىهف ؛ ةيراقتمو ةيقالتم هو , ةضراعتم
 اآبف سيل ةياور لكناآل ٠ صن هيف درو ام لكو « حاملاو ةرذلاو بسبزلا لخدي ذإ
 « كلذ نم ءىش ىلع لد: ال ةرابع لكت ماد امو « صيصختأاو « رصقلا بع لدي ام

 ريشي دق تاياورلا عامتجا نإ مث « هيف ابرلا ميرحت اذه لك ع مجيو « ضراعت الف
 0 مدلملا اهضعب ىفو « ةرذلا تاياورلا ضعب ف عضو دقق ٠ ميرحتلا ةلع ىلإ
 ةياوزا ىف قرفتملا اذه عيمجتلا ريشي دقف ٠ تامرعطم اهباكو بييزلا ابضعب ىو
 . ةيمثتلاو . ةيمعطلا وهو . مبرحتلا ىف ىنعملا ىلإ

 ةلصأ ربتعت ىلا ةلأسملا هذه هقف ىف ضوذلا ضعب ضوخن نأ دب الو - 74+

 لزصأ نم لصأ اهتقيقح ىف ىه لب « ىالسإلا هقفلا ىف عويبلا لوصأ نم
 ' مالسإلا ىف نواعتلاو داصتقالا

 تاياوراا هيف تقفاوتو ههجو هللا مرك "لع ىورملا ثيدحلا اذه نإو
 ىلع ايرلاف «نويدلا ىف ابرلل لباقم وهو ؛ ع ويبلا ىف ابرلا نيب - تقالتو ةفلتخلا
 . عويبلا ارو «نويدلا ابد : ناهسمت اذه

 ايروهو ٠ لجآلا ريظن ىف نيدلا ىف ديزي نأ ره نو.دلا ايرو - +1

 آءرلا نولكأي نيذلا ٠ : ىلاعت هلوق ىف ميركللا نآرقلا همرح ىذلا وهو « ةيلهاجلا
 : اولاق مب :أن كلذ . سملا نم ناطشلا هطبخت» ىذلا موقي اك الإ نوموقب ال

 هير نم ةظعوم هءاج نف « ابرلا مرحو عبببلا هللا لحأ و « ايرلا ىلتم عييبلا امإ

 ,نويللاخ اهيف مه.رانلا باحصأ كتلوأف داع نمو « هللا ىلإ هرمأ و « فلسام هلف ىبتناف
 .اونمآ نيذلا نإ « مث رافك ل كب حب ال هللاو « تاقدصلا ريو « ابرلا هللا قحمب
 «فوخاالو مهيردنع مرج أ مهل ةاكرلا اوتآو ةالصلا اوماقأو تاحلاصلا اولبعو
 « ابرلا نم قب ام اورذو هللا أوقتأ !ونمآ نيذلا امأ اي « نونز< مالو مهل
 متت نإو « هلوسرو هللا نم برحب اونذأف ولعفت مل نإف « نينمؤم متلك نإ



 ا م

 . «نودلظت الو نوبلظت ال مكلاومأ سوء كلف

 ةجح ىف ةفرع موي هتبطخ ىف هعرحت نابب علي ىنلا نلعأ ىذلا ابرلا وه اذهو

 سابعلا ابر هعضأ ابر لوأو ٠ عوضوم ةيلهاجلا ابرو :١ لاقذإ « عادولا

 . «هلك ع وضرم هنإف بلطملا دبع نبأ

 « ةئيسنلا اير ىمسيو « هميرت لع ءايلعلا عمجأ دقاب رلا نم عونلا اذه نإو

 هنأ ىوريو « هلع هللا ىضر سابع نبا هيف فااخ دقف هنيبنس ىذلا عويبلا ابر امأ
 ابر ادع ام نأ ىلع ًارصم تام هنأ اوررق هنع ةاورلا نكلو « هبأر نع عجر

 . « ةئيسنلا ىف ابرلا ام 1 :٠ هلوق وقتي ىنلا نع ىود هنأ ىوريو « مارح ةيلهاجلا

 ضرعت ريغ نم بسكي نئادلا لعحي هنآل ء ابرلا كلذ ةئسلاو نآر قلا مرح دقو
 نأ ىلإ ىدؤي هنالو « متغلاب مرغلا نأ ةيعرشلا تاررقملا نم هنأ عم «ةراسمخلل

 طارفإ كلذو « هيلع تافيلكت ىال ضرعتي نأ ريغ نم بسكي ل' ا سأر

 . ىدؤي هنآلو . نويدلا تافعاضم ىلإ ىدؤي هنالو « لاملا سأر ةيوقت ىف

 . ١م ةنس ىلإ ١؟ ةنس نم ةرئفلا ىف ناك اي« ةيداصتقالا تامزالا ىلإ

 لبس نم اليبس هنوذختي اوناك ةيلهاجلا ىف ًاشيرق نآل , ةيلهاجلا ابر ىمسو
 ايف كرتشي ةيراضم لاملا ىطعي نم مهنم ناكو « ًاراجت اوناكدقف « بسكلا

 لاملا ىطعي ناك نم مهنمو ء كلذ مالسإلا رقأ دقو « ةراسؤما لمحتيو حبرلا ىف

 نب سابعلا ءالؤه نمو « لجاآلا داز الك ديزي مولعم بسك هل نوكي نأ لع

 ْ . هنع هللا ىضر بلطملا دبع

 عئاضب ىف نورجتي اوناك دتف فورعم تباث ةيلهاجلا ف شيرق داجتا نإو
 « ماشلا ىلإ امتولقنيو سرفلا عئاضي ىف نورجتيو « نملا ىلإ امتولقشيو مورلا
 مهفاليإ شيرق فاليإل ب : ىلاعت هلرق ىف كلذ ىلإ ميركلا نآرقلا راشأ دقو
 مهنمآو ؛ عوج نم مهمعطأ ىذلا تيبلا اذه بر اودبعيلف ء فيصلاو ءاتشلا ةلحر

 . 2 فوخ نم
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 نويد ىفال « ةيلالغتسا نودد ىف ناك ةيلهاجلا ابر نأ نيبتي اذه نمو

 نويدلا ىلع ابرلا ابف نآرقلا مرح ىلا برعلا نويد.رصق نمو ه ةييك الهتسا
 ابرلاب نولماعتي اوذاك نم لاحو « ةيلهاجلا ىف شيرق لاح ىلإ تفتلي مل ةيك البتسالا
 ايد اوطعي نأ نوضري ال نيذلا مداوجأو شيرق فارشأ نم نوضرقملا ناكدقف

 ةريغملا ل اك نايحألا نم ريثك ىف شيرق فارشأ نم نوضرتقملا ناكو « ابري جاتحم
 ءابرلا مالسإلا مرحو ٠ فيقث لآ ضعب نم هراجتا ىف نوضرتقي اوناك نيذلا

 ةيك الهتسالا نويدلا ىلع ابرلا مرصق نإ كلذ قوفو « ءالؤل نويد مهلعو

 . صصخم ليلد ريغ نم صيصخنو « صنلا ىف حت

 , هلشم وهامو « قباسلا ثيدحلا ىف روكذملا وه ع ويبلا ابرو - ؟؛ه

 : نيرمأ ىلع ءاهقفلا قفتا دقو

 عسب سصي الف ؛ عيبلا دنع هيف لضافتلا مرحتب صنلا درو ام ميرحت - اهلوأ

 ربلاو ةضفلا عيب مصي الو ٠ سلجملا ف ضبقلا نم دب الو أنزو هلثمب الإ بهذلا

 ءصوصتلا ف تدرو ىلا فانصألا ةيقب اذكهو , سلجلا ف ضبقلاو ةلثاملاب الإ
 ةربع ال هنأ ىلع ءابقفاا روبمجو « ةدوجلاب ةربع الو ء لضفلا ابر ةدايزلا ىمستو

 . مقلا نبا كلذ ىف مهفلاخو , ةغايصلاب ًاضيأ

 ابيف لماعتلا ديق ىتلا فانصآلا هذه نيب سنجلا فلتخا اذإ هنأ  امهناثو
 ىعسي ',ر نوكي ليجأتلاو ؛ليجأتلا مري نكلو , لضافتلا حص « دييقتلا كىذ

 ةيمسنلا راتختو « نوبدلا ةئيسن ريغ وهو « ةئيسنلا هيمسي ءابةفلأ ضعبو « ءاسنلا ابر
 . سابتلا نوكي ال ىح ىلوألا

 رصق ىف وه ثيدحلا ىف تدرو ىتلا ءايشالا نأ ىف ءاهقفلا فالتخا عضومو

 روصقم مرح ا لدابتلا ةيرهاظلا لاق « اهريغ ىلإ اهزواجتي مأ ,' اهيلع عويبلا ابر
 ىلع نورصتقيو سايقلا نوقني مبتأل .ه«:هشيداحألا ىف ةدراولا فانصالا لع

 . صوصنلا دراوم



 د "خرا

 هنع ىبن ىذلا هجولا لع اهف لدابتلا ءايشألا هذه نإ ءابقفلا روهمج لاقو

 نم سمتلت ةلعلاو , للعم انه صنلاف « ًامارح نوكي اهانعم فام لكو « مارح

  ميرحتلا ى نيبتست ىلا دصاقملا نمو « صنلا

 « سنجلاو ريدقتلا ىف داتالاىهسايتتلا املع ىرحب ىتلا ةلعلا نإ ةيفنحلا لاق دفو
 نيليكم اناك نأب ريدقتلا ىفو سنجلا ىف نالدبلا دحتا نإف « ةلماكلا ةلعلا ىف هذهو
 « ةدايزلاف . ءاسنلاءرحو « لضافتلا مرحب كلذ عو « ةلعلا تلد دقف « نينوزوم وأ

 .اير نوكي ليجأتلاو ء ابر نوكت

 هفلتخاو « نينوزوم وأ نيليكم اناك نأب . ةلعلا ىءزج د>أ دجو اذإو

 مري ليجأتلا نرإف « ةدنب ري وأ « ريعشب رب وأ « ةضفب بهذ « امبسن+

 . زوجي لضافالاو

 لاق لب . هنع هللا ىعر ديز مامإلا بهذم عم قفتي ىأرلا كلذ نأ رهظيو

 تيهذو» : هيف ءاج دقف « ةرهاطلا ةرتعلا ةملأ ىأر هنإ ريضنلا ضورلا بحاص

 تاعوبطملا رئاس معيف نينوزوم امهنوك نيدقناا ىف اهنأ ىلإ ةيفنحلاو ةرتعلا
 دحتم ىف ءاسنلاو لضافتلا مرحيف ( بحسلاو قرطلاو عسبطلا لبقت ىتاا نداعملا ىأ )
 لبنح نب دمحأ بهذم وهو « اليكم هنوك نيدقتنلا ريغ ىفو « فنصلا
 عراشلا نم صررصتلا ءاميإب ةلعلا نم ءزجلا كلذ فرعو اولاق « هلوق رهاظ ىف

 اليك ريعشلاب ريعشلاو .. ليكب اليك ربلاب ربلاو ١ : هيف ىذلا ةدابع ثيدح
 . 2©2.ليكب

 « ةلعلا ىلإ “ىوت ليكي اليك ةيلك ربتعاو . صنلا نم ةلعلا ذخأ ىأرلا اذهف
 هنأ ذإ . محلل بسانم فصو ىلع ةلمتشم نوكت نأ نكمي ال ةلعلا هذه نكلو
 ىف ضبقلا نم ديال اذاللو ٠ صاصر, ديدحك انزو نادحتس امف ليجأتلا عنتم اذأل
 محلا عم ًاةفنم نكي نأ حصي ًابسانم ًآافصو دجن نأ نكممال «بهذب ساحن عيب

0 

 )١( صا»#ج ريضنلا ضود (#70 .
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 نيب ًاريبك توافتلا ناك اذإ هنأ ةيفنحلا ءابتق نم نورخأتملا ررق اذطو « عناملا

 عييبك « ءاسنلا أبر امهيف ىرجتال ء هوجولا لكن م امهنيي قرفي فرعلاو « نينوزوملا
 . طرش ريغ سلجلا ىف ضباقتلا نإف « بهذب ديدح

 « ةنيغلا نام الا ىف ىه مرحتلا ةلع نإ ةلبانحلا ضعبو ةيعفاشلا لاقو - ؟4<
 ء عونمملا ىف ةياورلا فالتخا نم كلذ اوذخأو ', ةيمعطلا نامثالا ريغ ىفو

 « ململا ركذام اهنمو « بيبزلا ركذام اهنمو . ةرثلا ركذام تاياورلا نف

 نم فانصأو « ةضفلاو بهذلا ىوبرلا لاملا نأ ىلع ابقافتا عم ةياورلا ددعت ناكف
 '. ةينثلا نيدقنلا ىفو ٠ تاموعطم اهنوك ىه ميرحتلا ةلع نأ ىلع اليلد - تاموعطملا

 نأ ممصي ال نامثآلا نآل ء مجرحتلا ىف ًارثؤم ابسانم ًافصو حمبصت ةلعلا كلن نإو
 سنجلاداحتا دنع الثامت اذإ الإ اهيف عيبلا مر نوكي الف ىرتشتو عابت ةعلس نركست

 سي اقم نامثالا نآل كلدو , فلتخا وأ سنجلا دحتا سلجلا ىف اضباقت اذإ الإو
 ظفحل ىرتشتو عابت ةعلس ىف نوكت نأ حصي الف « ,مقلا نيزاومو لاومألا

 ىلإ كلذ ىدال اهككلم ني أف لدابتلا محجت ول تاموعطملاو , برطضي الو سايقملا

 - امهدحأ ةدوجل لْيكلا ىف توافتلا عم ممقلاب'مسمقلا عيب اذإو « مهيب اهراكتحا

 كلذلو « نيعونلا دحأ هدنع سيلو دوقن هدنع نم ا ىلإ كلذ ىدال

 نعلاب ىرتشيو « هدنع ام عسب نأ ًاديج ديريو ”ىدر رمت هدنع نم ىنلا ىصوأ

 رمآلا سيلو , ”ىدر وأ ديج رْثلا نم هدنع سيل نم لكأي نأ نكمل ؛ ديرب ام

 همل] ريشيو , سانلا ةحلصم هيف ام ىمأ وه لب « لياحتلاب !ىمأ .جقلتي ىنلا نم اذهب
 د هتكحو « مرحتلا ببس

 ىعقاشلاك  ةنيعلا ةضفلاو بهذأا ىف ميرحتلا ةلع نإ ةيكلاملا قاذح لاق دقلو
 ىرجيال راخدالا لبقت ال ىلا تاموعطملاف , راغدالا ناكمإ عم ةيمعطلا امهريغ ىفو
 نآللو : راعدالا لبقي ام اماكتيداحألا ىف ةروكذملا تاموعطملا نآلل ءابرلا ايف
 .ىذلا وه هنآل , راكتحالا هيف ىرحجب نأ نكممب ىذلا وه راخدالا لبقي ىتلا

 (ديز مامإلا ) ١9



 ب مهما

 . طحقلا هيف ىلالاو . ءاغرلا هذ امهدحأ نينامز قبب

 . هراتخ ىدلا وه ريخآلا ىأرلا أدهو

 لع نب ديز ىثد> و عومجلا ىف ءاج ام ًاضأ عويبلا ىف ءاج امو م«

 .لوسرااوهللا اون وخال لجو زرع هللا لرق ىف مالسلا ملع لع نع هدج نع هيبأ نع

 ©0 . ءارشلاو عيبلا ف بذكلا ةنايخلا نم لاق « كئانامأ ارنوختو

 ةيمالسإلا دصاقملا عم قفتنإ هلع هللا ىضر لع نع ىورملا ربلا اذه نإو

 ضوصنلا ترفاضتو . هم رحب ثيداحالا تراوت دق بذكلا نآل كلذو ةماعلا

 هيلإ مض اذإو . روصلا نم ةروص ىأب نمؤملا قالخأ عم قفني ال وهو « هعنم لع

 نآلل , ةنامأ ةنامخ كلذ ىف نوكيف « نمؤملا قح عايض بذكلا لبع بترتي نأ

 بترتو « هاخأ عدخيل بذك نف « هضرعو هلامو همد مارح لسملا ىلع لسملا لك

 . هيخأ لام نم هيلع ىلاعت هللا همرح ام حابتسا دةف « ىلام ررض كلذ ىلع

 ذيفنت ىف رثؤتو « ةنايخلا اهف ربظت ىنلا دوقعلا ضعب ركذ عومجلا ىف ءاج دقلو
 محلاو كلذ رثأو ءىرتشملل عئابلا اهرهظيال ىتلا ةيفلا بويعلا كلذ نمو. دقعلا

 قفاوي ابضعب فلاخ نإو « ةعبرألا بهاذالا ىف ةمآلا ءارآ ةلمج نع فلتخم ال
 . عئابلا ةنامأ ىلع ىي دقع ىهو , 27 ةحارملا دوقع ىف ءاج ام كلذ نمو « رخآلا

 تلأسو : ابهذ ةنايخلاو ةحبارم ا عما ًاصاخ عومجما ىف ءاج دف - "24

 . 544 ص مج عومجلا (1)

 ىرتشملل كلذ ركدي و , سما وأ رشعلاك ىس حيد هيف نمثب علابل' عيب ةحارملا (؟)
 . ةمولعم ةسنب ىرتشا ام لقأب عيبلا ةعيضولاو لوألا نّملا لثمب عيبلا ةيلوتلاو



 موو

 هناخ دق عئابلا نأ ىلع علطا مث . ةعأرم ًائيش لجر نم ىرتشا لجر نعىبع نب ديز
 . « حيرلا نم أيش طب الو . ةنايخلا ىرتشملا نع طع مالسلا هيلع لاق

 طحب الاي . حيرأا هنعط# الو « هناخام رادقم هنع طحي هنأ هلوق ىعم رسف دقو
 ىذلا ردقاا لباقي ام ىرتشملا نم طحبالو . هيه ناخ ىذلا ردقلا الإ هلع

 ىلع ةرشعو ةئام ىرتشا دة ناك اذإ . التم كلذأ برضنلو . حبرلا نم هبف ناخ
 نيبت مث . ةئامب هارتشا دق عئابلا نأ ساسأ ىعو « ةئاملا قرف ةرشع ميرا نأس اسأ

 طحب لاحلا هذه ىف هنإف . ىناثب هؤارش ناك ذإ ةنامآلا ناخو بذك دقت عئابلا نأ

 اردقم ناك ىذلا ميرأا لباقيام هنع طح الو , نيعست عفديم نورشعلا ىرتشملا نع

 ,حيرأا نالباقي ناهنج هنع طحب ال ىأ . هداز ناك ام هئاملا ىف ةرشع هنع طح الف
 رذ ىف هذك ىف تناك ةنايخلا نأ هبجوو عومجلا ىف ديز ىأر كلذ نأ حضاوو

 . هيف بذكلا عفديف . لوآلا نقلنا

 . ًائيش طال هنأ وهو .هنع هللا ىضر ديز مامإلا نع ىور رخآآ ىأر كانهو

 ىلع دقعلا لخد هنأ كلذ ةرجوو . هخسف سو ره اك دقعلا ءاقبإ نيب ريخي لب

 هل ناك هفالخ نيبت نإف . ميرا| نم يعم رادقم وهو . هيف بوغرم فصو ساسأ

 نأبثلا كلذكو , مسف ربظ امب ضري مل نإو . ىضمأ ربظ امب ىضر نإف « خسفلا قح
 .د#و ةفينح ىأىأر ره كلذو ء سلدتو ررغ لك ىف

 ىرتشملا نع طح ةحارملا ىف ةناينخ تلصح اذإ هنأ وهو ثلاث ىأر كانهو

 ىأرلا اذهو « ةنايحلل بس لك لوزيل كلذو ء ابلباقب ىذلا حرلاو ةنايخلا رادقم

 ىعقاشلاو ىروتلا نايفسو . ليل ىفأ نب نمح رلا دبعو ؛٠ فسوي ىلأ ىأر وه
 : هيلع ديز مالك ءابقغلا ضع لمحو , تيبلا لآ ةمأ نم نوريتكو . هياوق دحأ ىف

 نءابلباقي امو ةنايخلا ردق طيح هنأ عومحا نع هالقن ىذلا ديز مالك مم نأ ىأ
 . اذه لمتحي ال همالك نأ يبي مامإلا نع ىورملا صنلا ةعحارم. كلو. حير

 ةياور هذه نإ ليق ولو ١ مترلا س ءىتت ىرتشملا نع طح ال هنأ حرصب هنآل



 سس يال دس

 .نوكي ال هنأل « لوبقلاب ىرحأو « رابتعالاب ردجأ كلذ ناكل مامإلا نع ىرخأ
  هلبقي ام ريغب مالكلل ريسفت هيف

 د عومجملا ىف دلاغ وبأ هاورام ةحيارملا ىف ةنايخلا ىف ءاج امو - ؟4
 .ىرتشملاو ةحبارم اهعاب مث « لجأ ىلإ ةعلس ىرتشا لجر نع ىلع نب ديز تلأسو
 , ذخأ ءاش نإ رايخلاب وه : لاقف , كلذ دعب لع مث « لجأ ىلإ اهارتشا هنأ معي ال
 .. 220 ىدر ماش نإو

 .صنلاب ديفتسا ىذلا كحلاو « مازتلالاب اكحو « صنلاب اكح مالكلا اذه دافأ
 ةنايخ دعي لجأ ىلإ ىرتشا دق عئابلا ناك اذإ ةحيارملا ف لصآلا ركذ مدع نأ وه
 ”كملا نإو « نألا ف ةدإيزلا ىف ةنايخاك , اهريدقت نكمي ال ةنايخ ىهو ء ةحيارملا ىف
 . هخسف نيو « دّقعلا ءاضمإ نيب رايخلاب ىرتشملا نأ وه لاحلا هذه ىف

 .. لجعملا نملانم رثكأ لجؤملا نملا نوكي نأ زوحي هنأ وه ىازتلالا حلاو

 . نيمكحلا نيبتت مازنلإلا هجؤ نيبتي كلو

 .ةحارملا ف لجألا ركذ كرت رابتعا وهو : هيلع صوصنملا لوآلا مكمحلا امأ

 .نابب ىلإو « ةنايخ هنأ ىف ببسلا نايب ىلإ جاتحبف ؛ دقملا خض يبت ةايغ
 .نأش نآلف ةنايخ هنأ ىف بيسلا امأ « خسفلا قح ىطعي ىرتشملا نأ ىف ببسلا
 نمثب عيبلاو لجالا ركذ كرتو : لجآلا نقلا نم لقأ لجاعلا نقلا نوكي نأ راجتتلا
 نوكي ليجأتا اذه عم جيرلاو , ليجألا هدافتسا اذم نيبي مل هنأل « شغ هيف لجاع

 ةحنارم عيبلاب دافتسا دقو ؛ عئابلا هدافتسا | لك نيبي مل ' :٠ !١ ملس ساسأ ريغ ' ا

  هناد حرلا دافتساو لجأ نمثب ىرشاو « لجاع نمش عاب هنأ دافتسا ءا نما ٠

 هبيسف « ءاضمإلاو حسفلا نيب ىرتشملا ريخت وه ملا نأ ىف بسلا امأو

 « ًآريعم ًائيش ىرتشي نك . لجألا ركذ كريب « ىخ بيع اهف ناك ةخئارملا نا
 ةلازإل قبي لف .هراث آو بيعلا ةلازإ عم دقعلا ءاضمإ نكمي الو , مولعم ريغ بيعل'و

 سس سس ندع مصابا
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 سلس يوي سس

 , ءاضمإلا وأ . خسفلا ىف ديدج نم قحلا ىرتشملا ىطعب نأ الإ ٠ ةناخلا رثأ
 « هاضر ةفرعم نم دب ال ناك آلا نيبت املف « ملس ساسأ ىلع نكي مل هاضر نال

 . هلياقي ام نعلا نم لزني ىتح «لاملاب مولعم ريغ ةثايخلا رادقم نإ كلذ قوفو

 نغلا نع لجؤملا نألا قرشي نأ زو هنأ ام مزلتس اذه نإو - ؟ه.

 محلا كلذ ذنخأ دمتو « ةحابم نوكت ةدايزلا هذه نإو « لجؤملا ىف ةدايزب لجعملا

 هيلع مامإلا مالك نم ذخؤي هنأ لعاو ١ : لاقف « ريضنلا ضور بحاص ىئازنلالا

 ىرتشملل تبثأ اذهلو « رئاج ءاسنلا لجأل هموي رعس نم رثك أب ءىثلا عيب نأ مالسلا

 , هجو رايخلا تابثإل ربظي مل لجآلا ءارش ىف نملا ةدايز الول ذإ . رايخلا رخآلا

 هزاوجب لاقو « بهذملا بتك نم هريغو رحبلا ىف مالسل] هيلع هنع هاكح دقو

 ,روصتملاو « رصانلاو , ةيمساقلا هف فلاخو ةيعفاشلاو ةيفنحلاو هللاب ديؤملا اضيأ

 . 59 ىع مامإلاو

 ندلا ىف ةدايرلاك « لجالا ريظن ىف نقلا ىف ةدايزلا دعتأ هساسأ فالخلا كلذو

 ىزارلا ركب وبأو . ةيفنحلا ضعب ةدايزلا هرك دقو . دعتال مأ . لجألا ريظن ىف

 بهاذملاك ىننحلا بهتذملا ناك نإو . دقعلا كلذ هركدقف نآرقلا ماكحأ هباتك ىف

 : نيقيرفلا لد ميجح ركذنلو , هزاجأ ةعبرألا

 ريظن ىةدايز اهنآل ءابر ةدايزلانأب ةلجؤملانامثالاىةدايزلا اوعنمنيذلا تح دق
 نيدلا ددس لوقت نأ نيب قرف الو ءابر دعت ريخأتلا ريظن ىف ةدايز لكو . لجألا

 ,«دحاوأمهف ىنعملا ذإ «ليجأتلا لجال نفلا ىف ةداي زب عيبت نأو:ليجأللا ريظن ىفدز وأ

 ؛ عويبلا هذه مرح ديقت ءابرلا موحو عببلا هقا لحأو ه : ىلاعت هلوقو ءابر وه»

 ة.اجت نوكت نأ الإ ىلاعت هلوق ىف ةحابإلا ديقتىهو ءاب رلا ةملك مومعيف ةلخاد اهنال

 عويبلا نإ لبق اذإو « ةحابإلا هذهل ةديقم ةيوبرلا دوقعلا لكن إف « نم ضارت نع

 لاقي  عبب ىف ذإ ء ايرلا مرحو عببلا هللا لحأ و ه : ىنعم ىف ةلخاد ةلجؤم نامأ

 ؟5مص م ج ضورلا )١(



 ماس جوس

 ريغ نم لامتحالا دنعو ءابرلا وأ عيبلا موؤمع ىف ةطخاد نوكن نأ لمتحت اهنإ
 سيل عيبلا لالحإ نأ ًاصوصخو : ةحابإلا لاهتحا ىلع رظحل !لاهتحا مدقي مميجرت

 رطضم لجالاب عئابلاو « اهنم اذهو « ةيوبرلا عوببلا هنم تجرخ لب « همومع لبع

 .«ضارتنع ةراجت نوكت نأ الإ ىلاعت هلوق هيلعقدصيالو ايضار نوكي الف : عيبلل

 - لجآلا ببسب ةدايز لكو « لجألا لجأل ةدايز هذه نإف ىرخأ ةهج نمو
 . مجرحتلا تحت جردنتو ءابر ةلك اهيلع قبطنتف « ضوع ريغ نم ةدايز ىه

 ةراجت نوكت نأ الإ . هلوق ىف ةلخاد اهنأب الوأ اهوحابأ نيذلا لدتسا دقو )١(

 مهل نوكت نأ نم دب الو « ةثيسن عيبلا ىلع ىنبت ةراجتلا لامعأ نإو « نم ضارت نع

 « ايرلا باب ىف ةلخاد تسيلو « ةراجتلا باب ىف ةلخاد ةرّقلا كلتو « ةرمث

 .جورت قرط نم قيرطك كلذ لعفي امتإ الجؤم عيبي نم نآل ٠ تباث اضرلاو
 نامزالا ىف راعسألا نيبام قرف ديري ذإ ًأرارطضأ سيلو ؛ ةبغرل ةباجإ وهف « هتراجت
 ىمو اهب ًاعفتنم ةلغم ًانيع لست دق آنمث عفدي نأ ريغ نم نيعلا مست ىذلا نإو « ةفلتخما
 نمث ذخأي امنإ لجالاو لجاعلا نيب اةرف لجؤم نمثب عئابلا هذخأي اف ءراجتا عضوم
 فتم ال ًانيع لسني اهماستي نم نإفإ ٠ نيدقنلا ف ىرحت ىتلا نويدلا فالخم « ةلغ

 ءابسفنب لغت ال ىهو « راعساللا ةمكقم اهناأل , ةنمزالا فالتخاب راعسألا اهف

 ىلا ىه عئاضبلاف « ضفخنتو ولعت عئاضبب ىديالا نم ابلقنتو « راجتالاب لغت ىلب
 بحاص لجؤملا عسيبلاو اب را نيب قرافلا ىف لوقيو ؛ نيدلا عضومىمتسيل و « لغت

 بسح توافتلا نم هيف امل( رارقتسا نمثلل ىأ ) رعسلل سيل ٠ ؛ ريضنلا ضورلا
 « همدعو ةجاحلا ىعادو « اهمدعو ( عيبملا ف ىأ) ةبغرلاو ٠ صخرلاو ءالغلا

 ةلوانتم ابرلا ةي” نكست مل اذإو . هب كلا قيلعت ىف هيلإ عجري ًاطانمو الصأ نكي مه

 نوكف ًاضيأ و « هيلع بترتي امو ء اهضراعي امف رظنلا ىلإ ةجاح قبت مل عازألا لحن
 ةيلهاجلا ىمأ هيلع ناك اي. ءادتنا تناك امف غراشلا اهعنم امنإ ةدملا ةلباقم ىف ةدايزلا

 . «ىبرت نأ امإو ىضقت نأ امإ مهلوق ف



 موو

 ضعب نأ ليلدب نامزلا نع ًاضوع نيعتتال ةدايزلا نأب اضيأ نولدتسيو )م

 صحخرا هعقوتل وهفي رصتلاو عسيبلا ىلإ هتجاحل : ىرتشا امم لقأب الجآ عسيبي سانلا

 الجاع وأ الجآ ةيقيقحلا ةميقلا نم لفأب عسيبب نم سانلا نمو , لبقتسملا ىف

 . ةنيعتم ريغ نايحألا رثك أ ىف ةدايزلا لب ٠ نامزلل ةدايرلا نيعنت الف

 اهريغب ةنزاوم ريغ اهيلإ رظني ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف دوقعلا نإ كلذ قوفو

 هنوكو « دقعلا ةمالس ثيح نم هيلإ رظني هتاذب مئاق دقع نا ليجأت عم دقعلاف

 ًاحصح دقعلا لعج ةرظنلا هذهو ٠ هريغ ىلأ رظن ريغ نم هعاونأب | ؛ رأل لماش ريغ

 امبنالا ؛ لولا دقعلا ىف رثؤي ال لقأ نمتب رخآ دقعب الجعم عسيبلا نوكو « هتاذ ىف

 ٠ هيحاص نع امبم دحاو لكز يمت نأر ءاغتم نادقع

 : لوقيف « رثآلا نم رخآ اليلد ريضنلا ضورلا بحاص ركذيو )0

 ( نويدلا نم صقتلا ىف ىأ ) لاملا نع آضوع ةدملا لعج لب عراشلا غو دقو

 نِلَي ىنلا نأ سابع نبا ثيدح نم هجام نباو كردتسلا ىف عاحلا هجرخأ امه

 كنإ هللا ىناي اولاقف ٠ ؛ كلَ ىنلا ىلإ مهنم سان ءاج ريضنلا ىب جارخإب صأامل

 : ليو هلا لوسر لاقف ء لح لل نويد سانلا ىلع انلو « انجارخاب ترمأ

 . ءاولجعتو ارعض»

 «نيدلا نم طحلل انه ناك نمزلا نأ وهو . قيلعت مالكلا اذه ىلع انلو
 هنم صقنلل ال « نقلا ىف ةدايزلل هنإف لجؤملا عييبلا فالح ةدايزللال

 نبي ام قرفو «

 ضع نع وفعل نمو « نمزلا لجأل ديزيو « نيادي نم قرفك ٠ صقتلاو ةدايزلا

 « عوضوملا ىف اليلد ثيدحلا كلذ ملصيال كلذلو عفدلا نيدملا لع لبسيل نيدلا

 . لعأ ىلاعتو هناحبس هللاو



- 

 عويللا قى راكتحالا

 , عويبلا ف رح" لصأ ىلإ لقتننلو « عويبلا ىف ةنايخلا كرتنلو - ؟ه١

 هدج نع هيبأ نع لبع نب ديز ىثدح و : عومجملا ىف ءاج دقف , راكت> الا وهو

 , نوءلم صاع ركتحاو ؛ قوزرم ماعطلا بلاج : لاق « مالسلا مهيلع لع نع

 . «رملاو ريعشلاو ةطنحلا ىف الإ راكتحا ال لع نب ديز لاق

 ًاءوفممرمعنبا هاورو ؛ ههجو هللا مرك ىلع دنع فوقوم ثيدح مالكا اذه ىف

 ىلع نكت انمو ؛مورحب ركتحملاو « قوز مبلاجلا ه: تري لاق ذإ . مقلم ىتلا ىلإ
 ىنلا ىلإ ًاعوفرم ةملس بأن ع ىورو« « ماذجاوسالفإلاب هللا هب رض ًاماعط نيبلسملا .

 . « هللا ةمذ نم ”ىرب دقو ءىطاخ وهف نيبلسملا ىلاغي نأ ديري ركشتحا نمد : قل

 : ركل ىنلا ىلب ةعوفرم ثيداحأ نم دهاش هل ثيدحلا نوك كلذ لعو

 . هقدص ىف كيكشتلا وأ هب ذخالا مدعل غاسم الف

 ريسفت ىف ديز مامإلل ىأر ىلع عومجملا ىف ءاجام لمتشا دقو ل ؟6؟
 مامإلا ذخخأ نيأ نمو . كلذ ىلع هرصتو رّقلاو ريعشلاو ةطنحلا ىف هنأب راكشحالا

 « قوزرم ماعطلا بلاج نأب ٠» ثيدحلا ريبعت نم هذخأ هلعل ء ريسفتلا كلذ ديز
 راكششحالا عوضوم نأ نيت ةلباقملاو لاخلا ةنيرقت «نوعلم صاع ركتجماو

 ريعشلاو ةطنحلا ناك برعلا ماعط بلغأو « هزواجتتي ال راكتحالا نأو « ماعطلا وه
 ةدمع ابنا ٠ طقف عاونالا هذه راكتحالا عضوم ديز مامإلا لعج كلذلو ء رفلاو

 ىفاشلاو قحلا ىلإ ىداملا ىأرو . نسحلا نب دمم ىأر وه كلذو ؛ سانلا تارقأ

 ساتلا نمو « ةثالثلا هده لبع رصتقب ال وءسانلات وق قنوكي راكتحالانأ ةففضدأو

 لك ىف راكتحالارحن قالطإ ىلوآلاف ء زرآلا وأ ةرذلاب تانقيو , رفلاب تاتقيال نم

 .هف راثجالا مرخ مهلا توق قحلا ىلإ ىداملا قحلاو ء ابضعب ىف ال ةمعطألا

 وهف هسبح سائلاب رضأ ام لك ةفينح ىنأ بحاص فسوي وبأ لاق دقلو
 بايثلا ف راكتح الا نإف قح كلذ نإو ؛ ًابايث وأ ةضف وأ أبهذ ناك نإو « راكتحا
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 4 مارح ًاقلطم راكتحالا بهذملا اذه لبعف ٠ ماعطلا ىف راكتح الا نع ىذأ لقي ال

 نم دوصقملا نآلو « قالطإب راكتحالا مرحت ىلع لدت ثيداحأ ةدع تور دقو

 مهعنمو توققلأ نم مهعنمب لزب ررضلاو ؛ سأنل| نع ررضلا عنم وه راند الا عم

 . قيض ىف سانلا لعجي ايف راكد الاو , ةفلتخم تاجاح نأآلا سانللو « بايتلا نم

 تاوفآلا عطق نأ مهتجح تاوقالا ىلع راكتحالا اودصق نيذلا نأ رهظيو
 ىف قدأ ةرابعب وأ رارطضا لاح ىف سانلا ةماع نوكيف : اعوج توملا ىلإ ىدؤي

 هجارخإ عنمو . لسملا لام ةئايص وهو امرح ناك ام حابي دددنعو « ةرورض لاح

 هذدهلتم هيف دجوي ال تاوقالا ريغو « تاروظحملا حييت تارورضلا ذإ « هاضر ريغب

 نكت مل نإو ةديدش هيلإ ةجاحلا لعجب وهف ٠ قيض هيف دجو نإو ٠ ةرورضلا
 . تاوقآلا ىف الإ عيبلاب ركنا مزاي ال كلذ ىلعو « ةيرورض

 نيملاظاا راجنلل مثلا معنتلاو ,نيماسملا ةماع قيضنألا« فسوي ىنأ ى أر راتخن اننإو
 نآلو « نيمثآلا معنت ىعارب الو . نيدلسملا ةماع قيض ىعاري نأ بجو ء الباقت اذإ
 عوسب فيكو . ةّقشملا مظعل « داحآلل ةيسنلاب ةرورضلا ةلزنم لذني ماعلا قيضلا

 هرابجإب « هراكتحا عنمب الو . بابتلل مثآ راكتحال «ةارع سانلا ريسي نأ لقع
 . هدنع ام عيب ىلع

 نأ مامإلا ىلع بجوي ىذلا مثلا راكتحالل ةيديزلا طرتشا دقو مهم
 . ةثالث اطورش سانلا ىلع لبسيل عيبلا ىلع ههركيو ركتحملا لمحي

 ةنس مهنومم نم ةبافكو هتيافك نع الضاف ركتحما ثلا نوكي نأ  اهوأ
 ىنلا نأ تبث هنألل كلذو « ةنس توق هلهال رخدي نأ ناسنإلل زوي هنآل ء ةلماك

 وه امنإ كلذ لعفي نم اركتحم دعي الف ؛ مهتاس توق هلهأل سبح ناك هلي
 . هلهأ ماعلا طاع

 سانلا ىلع ليقتسملا ىف عيبي نأب , راكمحالاب ءالغلا ًاصبربم نوكي نأ - اهنناث
 هتجاح هب دسي ام ىغلا دي كلذبو , هدنعام ىلإ مهتجاح ةدشل ءالغلا ةشحاف نامأي



 ل مهما

 دقو , هترورض وأ هتجاح هب عفدي نأ عيطتسي ام ريقفلا دحب الو « هترورض وأ

 .نيملسملا ىلاغي نأ هراكتحاب دصتتي ركتحلا نأ راكتحالل_ةعناملاثيداحالا تحرص

 نآل , ركتحم ا *ىشلا ىلإ شانلا جايتحا تقو ىف راكتحالا نوكي نأ  اهثلا
 . ررضلا عفد وه ببسلا امإ و  راجتلا ىلع قييضتلا وه سيل راكتحالا عنم ىف ببسلا

 . هركتحا ام ىلإ ةديدش ةجاح ىف اوناكاذإ الإ كلذ نوكي الو « سانلا نع

 ىلع اف ركتحلا رب اهريكحت مرحب ىلا تاوفآلا لك نأ ةيديزلا درق ناو
 جاتن تناكأ ءاوس ىأ , ركتحلل ةبسنلاب اهردصم ناك ايأ . ابجارخإو عيبلا

 راكتحالا نآلل , رصملا نم ةارتشم تفاك مأ أ ء رصملا جراخ نم اهلج وأ ,هعرز

 . عن« ررضلا اذه لجأ نمو ؛ ةماعلاب راض ماعطلا ردص» ناك اهنيك

 وه عيبلا ىلع ركتملا هيف ربحي ىذلا مثألا راكتحالا نإ ةفينح وبأ لاقو
 هيف عيب ىذلا رصملا نم ءارشلا وه هف ةيكلملا ردصم نوكي ىذلا راكتحالا

 هبجوف « لعفلاب هركشحاو , راكتحالل هارتشا ذإ . كلمب امف مآ هنآل ء ىرتشيو
 هزاتحا ره لب « هئارشب سانا ًادفن بلح مل هنآلو  هراكتحا عنمل لخدتلا
 . سانلا نع هعنعل

 ةيكلملا مارتحا وهو « هدنع تباث لصأ ىلع نم هفينح ىلأ نم رظنلا كلذو
 ةفلتخلا هئارآ نم تباث وه اك ؛ لخدتلا نكمأ ام . اههف لخدتلا عنمو . ةيصحبشلا
 . كلم ىف كلاملا ىرصت ىف

 ةيداص:#ا ةيعايتجا ةرظن رظني سايقلا ءابقف خيش نأ دجن ىرخأ ةبج نمو
 بمحيو : بلاج وه عراؤم لا نم اهلج و ءرصملا ريغ نم ةداملا ىرتشي ىذلا نأ كلذ

 نم لك ناك ولف « دار يتسالاب انتغل ىف ىمسي ام وهو . بلجلا عجشت نأ ةلودلا ىلع
 نع راجتلا عانتماب ةجاحلاو ةم زآلا تدتشال هعبب لع هبلج روف ربح ًاديش بلح
 « ةجاحلا عفدته ماعطلا رثكي كلذبو : بلجلا رثكل آرارحأ اوكرت ولو « بلجلا
  بواجما ماعطلا ةرثك مك راكتحالا لوزيؤ
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 . بقاث رظن بير الب كلذ نإو

 عادزلا لعجي ارح عدازلا هجرخمام كرت نإف ء هض دأ جانن نوكسيام كلذ لثمو
 . ماعطلا ىف ةيداملا ةجاحلا عفدت اهتاذ ىف جاتنإلا ةرثكو , جاتنإلا ةرثك ىلع نولمعي

 لاح فرعي رجات ريكفت ىف بجي الو« ةريصب ذافن لع لدي بير الب اذهو
 « هاوس هعفدي الو « ءالغلا عفدي ىذلا وه جاتنإلاب قوسلا ءلم نأو .« قاوسألا
 لكو « جاتنإلا ةرثكو . داريتسالا وأ بلجلا ةرثكب نيرمأب نوكي قاوسألا ءلمو
 . هجاتنإو هبلج ىف رثؤي جتنملا وأ بلاجلل دبيقت

 ضعب ىف عومجما هيلع لمتشا ىذلا هقفلا نع تاحل وأ تارظن هذه - ؟ه

 فورعم وهام عومج نع هيف هبقف جرخمال , اديز مامإلانأ ىرنو « عيبلا ىف لئاسم
 ءازجالا هذه ىف هنع هللا ىضر ىلع مامإلا دنع رثؤي ام نأو . نيدلسملا روهمج دنع

 نع ريخ انلقن امف سيلف « ةنسلا ءالع دنع ىورعملا عم قفتي اهئايبل انيدصت ىثلا
 ناكالإ عيبلا ىف هانلقت رثأ نمام لب « روأملا ةيقب نع اذاش ناك هبجو هللا مرك ىلع

 باب ىلإ لقتتنلف , عومجملا ىف عيبلا ثيداحأ لك ىف نأشلا كلذكو « دهاش هل
 . ةعفشلا وهو .رخآ



 تا م. لمسح

 ةعفشأ ىفد»ع

 « ةعفشلا ماكحأ ىف ةفينحىأ مامإلا ءارآ نمديز مامإلا ءار” براقتت - ؟هد

 ةفينح ابأ نآل , ديز مامإلا ءار” نم ةفينحىنأ مامإلا ءار“ ب اقنت فدأ ةرابعب وأ
 كلذ انلقن دقو , هدابج ردقيو هب بجعبو « هخ ويش نم هربت ناك سلا تراقت عم

 « ةعفشلا لئاسم رثكأ ىلإ ريشت ىه ررمأ ةثالث عومجما نم رانج انرو . لبق نم

 . لئاسملا ىف هدهو . اه رصأ دعت ار لب

 هف عوفشملا 2

 هيلع ماق ام ىرتشملا نع ًاربج عيبملا راقتعلا كلم بلط اهانعم ةعفشلا - ؟ه+

 , عملا راقعلا وه هيف عوفشملاو « ةعفشلا بلاط وه عيفشلاو « نقلا نم

 ببسيو « عيفشلا هكلع ىذلا راقعلا وه هب عوفشملاو ؛ ىرتشملا وه هنم عوفشملاو

 : ًاراقع عيبملا نوكي نأ ديز مامإلا طرتشا دقو « ةعفشلاب بلاطي هل هتيكلم
 . اضرأ وأ

 راقع ىف الإ ةعفش ال : لوقي ىلع نب ديز ناك» : عومجلا ىف ءاج دو
 0” كلإا ضرأ وأ

 ور ىف ءاج كلذلو « نابم اهيلعو ضرأآلا وأ ةدرفنم ضرألا دارملاو
 ةعفشلا نأ كلذ ىنعمو «ىضارآلاو عايضلاو رودلا ىف الإ نوكت ال ١ ريضنلا
 ءامبنم ةيلاخ ضرالاو ,راجتالا املعو ضرآلاو « ءانبلا ابلعو ىضارألا ىف نوكت

 ءىجت ةعفشلا نأ كلام بهذمو . دمحأو ىفاشلاو ةفيز> ىنأ بهذم وه كلذو

 « اهريغ ىف ةراتطملا نع لقتال اهف ةكرشلا ف ةراضملا نال كلذو : نفسلا ىف
 تناك ةفص ىأ ىلع نيع لك ىف تبثت ةعفشلا نأ قحلا ىلإ ىداملا بهذمو

 .معم ص م ج عومجنلا )١(
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 « لمتحي ال مأ ةمسقلا لمتحت كرتشملا ءىثلا ناك أ ءاوس « هريغ وأ « لوقنم نم
 .كيرشلل زوجي ثيحب « ةعفشلا بجوت نطقلا وأ ممقلا نم رادقم ىف ةكرشلاف

 ةعفش ال هنأ رخآ ىأر كانهو « هنع ًاريج كرش هعيبب ام ذخأي نأ اذه نم ءىش ىف

 . تايلتملا ىف

 ةعبرأ بهاذملا نوكت كلذ لبعو

 كلذ ديؤيو « تايئو رارق لاصتا هب لصتي امو . راقعلا ىلع اهرصق  اهلوأ

 .. نكسملا وأ لزألا عبرلاو , طئاح وأ عبر ىف الإ ةعفش ال» : ثيدح ىأرلا

 .ب ءراقع وأ ضرأ ىف الإ ةعفشال ١ : لوقي حرش ناك دقلو « ناتسبلا طئاحلاو

 زيي ردقب روصتي ال ىذالاو , ديدجلا ىرتشملا نم لمتحما ىذآلا عفدل ةعفشلانإو

 ءارشلاو عسبلا هيف ىرجب ال ًارقتسم ايش عيبملا ناك اذإ الإ ريغلا كلم ىف لخدتلا
 . راقعلا ىف الإ نوكي ال كلذو . ًاريثك

 ريتعي رهو ء هلع هللا ىضر كلام مامإلا رظن وه  اهناثو
 ىتقت اهنكلو « ًاريثك ءارشلاو عييبلا اهيف ىرحبال ابنأ ىف راقعلاك ةنيفسلا

 . ماادلا عافتالل

 كرتشم لام لك ىف ةعفشلا تابثإ وهو « ةيوداحلا ىأر وه ثلاتلا ىأرلاو

 عيفش كيرشلا » : لاق مقلي ىنلا نأ سابع نبا نع ىور امم هل اوجتحاو

 ةعفشلا ١ : لاق قلي ىنلا نأ سايع نبا نع أضيأ ىورو « ءىش لك ىف ةعفشلاو
 . ةكرش لك دنع ةعفشلا تابثإ اذه ىضتقمو « ةعفش ءىث لكىفو ديبعلا ىف

 ابنأ ًاصوصخو « نيتبدحلا نيذه اوور نيذلا لاجرلا ضعت فعض دق هنإو
 ء رصق هيف صنلا اذه نإف , طئاح وأ عبر ىف الإ ةعفش ال ٠ : ثيدح ضراعت

 نع هافنو . طئاحلاو رادلا ىف ةعفشلا تبثأ دقف ؛ تابثإو ون هانعم رصقلاو

 . فخالاب ىلوأ ناكف . مهف نعطم ال تاقث هتاورو . امهريغ

 دح ىلإ ةلوقعم نوكت دق هتهجو نإف , رثآلا نم ىأرلا اذه ةجح نكت امبمو



 ملا تو نس

 ققحتي اك كلذو . ديدجلا ىرتشالا ىذأ عفدل تعرش ةعفشلا نأ وهو ؛ « ريبك

 . ةلمت ديدجلا كيرشلا ةقياضم ناذ . أضيأ لوقنملا ف ققحتي ههيشي امو راقعلا ىف
 . لوقنملا ىلإ ىرسي راقعلا ىف ةعفشلا ةيعرش ىلع ثعابلا»

 «تايلتملا ريغىف نوركت ةعفشلا نإ عئارلا لوقلا وهو « ةيديزلا ضعب لاق دقو

 نأ عميطتسي نيكيرشلا نم دحاو لكو « اهيف ررضال ةنيه تايلثملا ىف ةكرشلا نآل
 نع اريج تايلثملا لخدت ةمسقلا نإ اولاق كلذلو ء رخآلا اضر ريغ نم هبيصن زرفي

 « ةمسقلا ةراضم نإف «تايميقلا الخ « ابف ةلدابم ال زارفإ هيف ةمسقلاو « هيحاص

 اهيف تنبث كلذلو ٠ بيرقلا لامتحالا عضوم ىف ىه كيرشلا نم عافتنالا ةراضمو

 ْ . ررضلا اذهل ًاعفد ةعفشلا

 كبيرشلاو راجلل ةعفشإا توسل

 . ىلع نع هدج نع هيبأ نع ىلع نب ديز ىثدح ٠ : عومجما ىف ءاج - مهرب
 , ةفركلاب ةبهرم ىب رود نم راد ىف ةعفشلاب عيفشلل ىضق هنأ مالسلا ميلع

 . 20, كلدب ىضقي نأ احيرش مأو
 هلثم لع نع ىور دقو « هدنع فوفرم وهو « ىلع نع ىور ربخ أله

 : هصلو تيبلا لآ قيرط ريغ نع
 نع ىور دقو « ًاسفن اهنع بيطي نأ الإ , نمت ىلع تماق اذإ اهب قحأ راجلا

 .راوجلاب ملي هلا لوسر ىضق » : نالوقي انأك امبنأ دوعس» نب هللا دبعو ىلع

 هراج ةعفشب قحأ راجلا : لاق كَم هللا لوسر نأ هللا دبع نب رياج نع يورو

 ةريثك ثيداحأ تيوردقو .. ًادحاو اموقيرط ناك اذإ ًايئاغ ناك نإ اب رظتني
 . راوجلا ةعفش ىعم ىف

 . ممم ص اب ج عوبجملا 01(
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 . راقعلا نيع ىف ءاكرشلل تدننت ءابقذلا قافتاب ةعفشلا نأ ءاعفشلل ةبسنلاب هقفلاو

 كي رشلاو « برشلا نيع ىف كيررشلا اهنوتبأي ةيديزلاف « ءاكرشلا ريغل ةعفشلا امأو

 ٠ قيرطلاو ٠ برشلاقافتراف كيرشلا اهنوتيثي ةيفنحلاو ء راجلا مث , قيرطلانيع'ىف
 لقنلا نم ةعفشلا تابثإل تقيس ىتلا ةلدآلا انيلع دقو « راجلا 9 « ليسملاو

 . راجلا لمشت ىهو لقعلاو

 اولدتساو « راقعلا نيع ىف ةكرشلا ىلع ةعفشلا ةيكلامللاو ةيعفاشلا رصق دقو

 هليل هلال وسر ىنعق »لاق هلا دبعنب رباج ثيدح نم ةنسلا بتك ىف ىور اهب « كلذل

 قفتم ثيدحلا انهو «ةعفش الف دودحلا تعقو اذإف مسقي مل ام لك ىف ةعفشلاب

 : نيهجو نم ةجح هنإو « هدنس ىف نعطم الف , ةتسلا بتككلا ىف هلع

 , ىراخبلا ةياور كلذب تحرص دقو « رسقب ملام ىلع ةعفشلا رصق : امهدحأ

 ىهو ؛ ةدحاو لاح ىلع ةعفشال رصق كلذو « مسي مل امف ةعفشلا امإ » : ابصن ذإ

 تابثإ تدافأ ةرابعلا نآل ٠ ةكرشلا ريغ ىف ةعفش الف اذإو , ةكرشلا دنع ةعفشلا

 . ةمسقلا تمب اذإ اهيفن و « ةكرشلا دنع ةعفشلا

 ؛ هيف نآيبلا حضاو لوألا ثيدحلاو ةكرشلا ادع امع ةعفشلا قن - قاثلاو

 . ةعفش الف دودحلا تعقو اذإ هنأب حرصي هال

 نوكي ىلا ةعفشلا ىف دراو ثيدحلا نأب لوآللا ىأرلا باحسأ كلذ در دقو

 « ةمسق ةمم نكت مل اذإ تبثت امإ ةكرشلا اهببس نوكي ىتلا ةعفشلا نإف « ةكرشلا اهببس

 « رخآ ببسي تبنت نأ نكمأ نإو . بسلا اذه. ةعفشلا تبن: ال ةمسقلا تناك اذإذ

 ؛ راجا ةعفشلا تابثإ ثيداحأ نيب ضراعت ال كلذ لعو . هنع توكسم كلذو

 . تابثإلا وأ قلاب راوجلا ةعفشل ضرعت هيف سيل ذإ « ثيدحلا اذهو

 ىف ةمسقلا دعب ايفنو « ةمسقلا لبق ةعفشلا ثيدحب اونخأ نيذلا ذخأ دقلو

 فقت الف « ةياور قثوأ و ء ادنس ىوقأ ثيدحلا اذه نأب راوجلا اهتابثإ ثيداحأ در

 «ثيدحلا اذه عم راوجلا ثيداحأب اوذخأ دق لوألا ىأرلا باعصأ نكلو , همامأ
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 « درلل غاسم ةمم نوكي ال اهنايب انفلسأ ىثلا ةقيرطلاب نكمأ ثيحو ؛ امهنيب اوعمجو

 . رخآلا قيثوتي اههدحأ فيعضتو

 « قافترا هعم ناك اذإ راوجلاب تبثت ةعفشلا نأ وهو « كلاث ىأر كانهو

 قوقح نم قح ىف ةكرش ةمث ناك اذإف , ةيكلاملا ىأرو ةيعفاشلا ضعب ىأر اذهو

 ةيديرلا كسمب و «ةعفشلا هب تبثت راوجلا نإف قصالم راوج كلذ عمو « قافترالا

 : لاق تلي ىنلا نأ هنع هللا ىضر رباج نع ىور امب ىأرلا اذهب اوذخأ نيذلا

 هبحاص كلذ ىف لاق دقو ءادحاو امبقيرط ناك اذإ هراج ةعفشب قحأ راجلا »

 بسح ررضلا عفدل ةعورشم تناك امل ةعفشلا نأ هبسانيو» : ريضنلا ضور

 عم وه ام] كلذو . عافتنالا ةكبشو ء طالتخالا ةدش عم نوي امإو  بلغألا

 '. 22 اهادع امف ررضلا ردنيو « قيرطلا ف و صال ىف ةكرشلا

 -نيققحم ا دنع هب لومعم هنإ اولاقو « قيقحتلالهأ ل وق هنألوقلا كلذ ريتعادقلو

 ,قحلي ىذلا ررضلا ةوق بسح ديز مامإلا دنع ةبن ستبث ةعفشلاو - ؟ه4ب

 .مدقي كلذلو ؛قصالملا راجلا رض نم ىوفأ كيرشلا درض نأ كش الو , عيفشل
 : هصئام عومجم ا ىف ءاج دقو , راجلا قح لع كيرشلا قح

 هراجلا نم قحأ كيرشلا : لاقف « ةعفشلا نع مالسلا هيلع لبع نب ديز تلأس

 . « قيزل ريغ راجل ةعفش الو « هريغ نم قحأ راجلاو

 « هضرأ هضرأ قصالت ىذلا قصالملا راجلا وه' قيزللا راجلا نم دارملاو

 ىرتشملا نم قحأ راجلا نأ هريغ نم قحأ راجلا هلك ىنعمو ء هرادج هرادج وأ

 . راقعلا ىرتشا ىذلا

 بحاص رسف ٠ قافترالا قح ىف ةكرشلا ةكرشلا نم ريتعا هنأ ظحاليو

 ف ةكراشي ىنلا . قنحلا هقفلا نع فلتخي ىديزلا هقفلا قطنم دحجن انهو ؛« ضورلا

 : ةعبرأ رومأ ىف ةقرافملا ودبتو , راوجلل ةعفشلا تابثإ
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 توبثل هتاذب ًامئاق ايس قافترالا ىف ةكرشلا ربتعا ىنحلا هقفلا نأ - اهوأ
 نم دخأت ىلا تاراقعلاف ؛ مهتاراقعب دحاو قفترم ىف نوكرتشي نم لكل ةعفشلا

 و عيب ناك اذإ رخآلا ىلع داو لكل ةعفشلا تبت دحأو ىرججبو ء دحاو برش

 ربتعي ال ديز مامإلاو ؛ ةعفشلاب ةبلاطمال غوسم ببس اهدحو قافترالا ىف ةكرشلاف
 ةعفشلا توبثا طانملا وه راوجلاو , راوج هعم ناك اذإ الإ كلذل اغوسم قافترالا
 ك وام ىرجج ناك نإف « هتاذ كرتشملا قافترالا ىف الإ ةعفشلا تينت الو ةكرشلا ريغ ف
 ١ هنيع ىف كارتشالا ببسب هيف تبثت ةعفشلا نإف « هنم امج امهدحأ عابف « نينثال

 ناك اذإ ةعفشلا ف قح ىأ قصالملا راجلل اوربتعي ل ةيفنحلا نأ اهنا
 قح ىلع مدقم قافترالا قدس نأ ذإ ؛ قافترالا قح ىف نيراقعلا نيب كارتشا كانه

 . نار يجلا نيب ًاحجرم قافترالا قح ىف كارتشالا اوربتعا ةيديزلاو « راوجلا

 . ايلط دنع مجرم وه ذإ « هتاذب ةعفشلل آتبتم سيلو

 كارتشالا ىنعم نورسفي مهتمتأ و ةربعلا ءاهقف نم نيريثكو ةيديزلا نأ  اهثلاث

 عافتنالا ىف كارتشالا سيلو « اهتيكلم ىف كارتشالا نوكي نأ قافترالا قوقح ىف
 قيرطلا وأ ىرجلا ةبقر تناك ولو , عافتتالا ىف ةتباث ةكرشلا نوربتعي ةيفنحلاف ء اب

 ضرالا بحاص ناك نأب , هقافترال انيعتم مادام قفترملا راقعلا بحاصل ةكولم ريغ

 ىرحي نم الإ هيقس هنكمب الو « صاخ قيرطب الإ هراقع ىلإ لوصولا هنكمال
 , هل نيكوام انوكي مل ولو صاخ

 نورخأتملا هقّمحام لع اذكه ةعفشلا ىف ةيفنحلا دنع بيترثلا نأ  اهعبار

 مش قيرطلا ىف كير رشلل مث برشلا ىف كيرشلل مث . راقعلا نيع ىف كيرشلل نوكت

 , راقعلا نيع ىف كي رشا ن وكي نأ وه بيترتلاف « ةيديزلا امأ « راجلل مث « ليسملا ىف
 + قيرطلا نيع ىف كيرشلا مث ٠ برشلا نيع ىف كيرشلا راجلا مدقيو , راجلل م“
 . ةكرش ريغ نم قصالملا راجلا مت

 ,قيرطلا ىف كيرشلا راجلا ىلع برشلا ىف كيرشلا راجلا ميدقت ىفو - ؟هو

 ( دير مامإلا ؟0 )
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 وه قيرطلا ىف كيرشلا راجلا لع برشلا ىفهكليرشلا راجلا ميدقت « مهني فالخ

 قح ء'نيقح عمحم برشلا نإ اولاقو- . هعابتأو قحلا ىلإ ىداحلا ىأر

 روم قبح وه ىرجا قحو ؛«برشلا قح وه ءاملا قل , ىرجلا قحو , ءاملا قح

 , ًادحاو مح الإ عمجب ال قيرطلا قح ابني ٠ قسملا وأ ةانقلا ىف ءاملا

 دنع د>او قحح نم ىوقأ ناقملاو « هضرأ وأ هراد ىلإ لصي ىتح دورملا رهو

 . محارتلاو بيترتلا

 : ةثالث هوجو» ةيديزلا ةمقب لالدتسالا كلذ در دقو

 بجوي ال ببسلا ددعتو « ببسلا ددعت بجوي امب] نيقح عامتجلا نأ الوأ

 بناج نم قصالي راج ىلع نييبناج نم قصالب راج ىلع ةيحجرأ ال ذإ , احيجرت
 تددعت ولو  ةدحتم ةوّقلاو , هددعتب ال سلا ةوقب حيجرتلا ىف ةربعلا امن ء دحاو

 . ىيرطلا نود برشلا ىف ًاضرف بابسألا

 هيف قيرطلاف « قيرطلا ىف دجوي نأ نكمي ريوصتلا كلذد ددعتلا نأ  اهناث

 .برشلا ىف ربتعا ايف « هئاذ قيرطلا قحو ؛ ناويحلاو ناسنإلل رورملا قح , ناقح
 قح كلذاكف « ءاملا هيف رب ىذلا ناكملا تاذ وهو ء هتاذب امئاق اضح ىرجملا قح

 ًآرشعم نوكي قيرطلا ىف ناكملا

 « هتاذب ملاق قح رهف « بلطم هتاذ ىف ءاملا نأ امهنيب قرفلا نإ لوقن دقو

 , ناكملا الإ هيف روصتي الف ء« قيرطلا فالخم ؛ ريخآ قح ىرجملا ىف هرورم قحو
 . ناكملا ىف ءاملا دوم ىتاثلا قحلا ربتعا امنإ , ناكملا ربتعي مل كلانهو  رورملاو

 كم ال'برغلاو , هيف فرصنلا لع ةردقلاب قحلا ةوق ىف ةربعلا نأ  اهثلاثو

 تف كمي امني ٠ نيكي رشلا نم قافتالاب الإ تاحتف هش متتفير الف ٠ هش فرصتلا

 نه ىرقأ لاحلا رهاظ ىف ناكف ؛ قيرطلا ىف كيرشلا ءاعب ام قيرطلا ىلع دفاون

 فرصتلا امنإ قيرطلا تاذ ىف سيل فرصتلا نإ : اذه ىف لاقي دقو ء. برغلا

 « هسفن برشلا ىف نوكت اهنإف , ءايلل تاحتفلا فالخم « , هكلمي ىذلا راقعلا ىف
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 ربظم وه ىلا رورملا ىف رثؤت ل ذفاونلا انني « ءاملا رادقم ىف رثرتو
 . قيرطلا ىف عافتنالا

 ةيفنحلاهب للعي ىذلاببسلاو  ةيود اهريغو ةيوداهنيبام ةيديزلا راظنأ هذه ب.
 برشلا ىف ررضلانأب مهنم كلذ نوري نم دنع قيرطلا قح ىلع برشلا قح ميدقت
 عردلا ةايح قلعتي هنأل ؛مبقلاوب نمؤت ال نم ناك اذإ دشأن وكي ديدجلا ىرتشملا نم
 نأ امو « نايحألا نم ريثك ىف لمتحت دق تاقياضفف قيرطلا ررض امأو : رجشلاو
 ءاعفشلا ضعب قح ميجرت بابسأ نم ررضلا ةوقف ؛ ررضلا عفدل نوكت ةعفشلا
 برشلا لعجي نم ةيفنحلا نم نأ ىلع ؛ راقعلا نيع ف كيرشلا مدق اذلو ء«ضعب ىلع
 | . ةدحاو ةجرد ىف قيرطلاو

 هايملا دوره قح وهو 2 ليسللأ قحل اضرعتي مل هحرشو عومجماو
 قحو قيرطلا قك اكرتشم ناك اذإ هبف ةعفشلا نوربتعي مهنأ رهظبو « ةحلاصلا ريغ
 قيرطلاو برشلا نع رخؤم وهو « كارتشالا مدنع قحلا ساسأ نآلل ء برشلا
 . رعأ هللاو مهدنع كلذكهنأ ربظيو « ةيفنحلا دنع

 سوبرلا ددع ىلع ةعفشلا
 ىلع ةعفشلا مالسلا هيلع ىلع نب ديز لاق » : هصن ام عومجملا ىف ءاج - 5+

 ةروصو « كلذ نايب ىف ريضنلا ضور ىف ءاجو « « ءابصنآلا ىلع ال ءسوءرلا ددع
 ؛ ابن رخآلو ءاهغصت مدحأل , سفتأ ةثالث نيب ضدأ وأ راع نوكت نأ كلذ

 ةثالث بحاص نيب كلذ ناك هييصن فصنلا بحاص عاب اذإف « اهنامأ ةثالث رخآلو
 نيقحلا نأ ىأ 22,نامثآلا ةثالثو نّملا ردق ىلعال , نيفصن نملاو نامتأآلا
 دحاو لك كلع ام ةبسنب امهنب عيبملانوكي الف , ةعفتشلاب ةبلاطملاثيح نم نايواستم
 ثيحي عبرأ ىلإ مسقي الو  نيمسق عيبملا فصنلا مسقيف ىواسنلاب نوكي لب ءامهنم
 , عابرألا ةثالث نامثآلا ةثالث بحاصلو ؛ عئرلا نقلا بحاصل نوكي

 . كلاثلا ءرجلا نم مم ص ضورلاو عومجملا (1)
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 «, هباحصأو ةفينح ىأ ىأ رو  نيعمجأ مهنع هللا عيضر ةربعلاةمنأ ىأر وه كلذو

 : نيلصأ ىلع ىنبم ىأرلا كلذو . ىروثلا نايفس ىأرو
 « لاكلا ىلع ايهنم دحاو لكل تباث لصالا ىف ةعفشلا ىف قحلا نأ  اهدحأ

 , رخآلا همحازي مل اذإ هب درفني ناكو ؛ الماك عيبملا بلطي نأ دحاو لكل قحيف

 امني سمألا نوكي محازتلا دنعو ٠ نالماك امهو . ناقحلا ضراعت همحاز انلف
 .بلط تغوس ىتاا ىهف . ةكرشلا وهو دحتم ببسلا نإف كلذ قوفو . نيفصن
 . ايواستم نوكي هجتني ام نإف , ًادحتم ببسلا ماد امو ؛ ةعفشلا

 « ديدجلا ىرتشملا ررض عفد وه ةعفشلا بلط ىف ةكحلا نأ  ىاثلا لصالا

 لامتحا نإ لب ٠ توافت ريغ نم نوكي لب « ةبسنااب نوكي ال لزانلا ررضلاو
 نكمأو دشأ نوكي عقو اًدإو برقأ نوكي رغصالا بيصنلا بحاص ىلع ررضلا

 , رخآ ىأر كانهو , راصمالا ءاهقف نم مبقفاو نمو ةيديزلا ةربمج ىأر اذه

 «اعنع هلتم ىور دقو « ةيعفاشاا رثك أو ةيكلاملا ىأرو « ةيديزلا ضعب ىأر وهو
 هكلإما ةبسنب ابف محلا وكي ءاكرشلا ةبصنأ توافت دنع ةعفشلانأ وهوههجو هللامرك

 : هب عفشي امل عيفشلا كلم ىلع ةينبم ةعفشلا نأ ىأرلا كلذ ةجحو . ىوادنلاب ال

 هفاتخم نوكي ك-+لا نإف , ةعفشلا ىلاط نم رادقملا فلتخم كلملا أذه ناك اذإو

 ةعبسلا ءابقفلا مهنمو « ةنيدملا ءاهقف رثكأ ىأر كلذ نإ اولاق دقو . ًاضيأ رادقملا
 . هنامج ىف قدملا هقفلا ىبتي مهلإ نيذلا

 « اطوصأ نم ًاريتك تنمضت دقو « ةعفشلا ىف اهانيقلأ تارظن هذه - ؟.؟

 . تايثربلا ىف تفلتخا نإو هباحصأو , ةفينح ىبأب هذم عم اهتلمجىف قالتت اهارنو
 راصمالا ءاهقف قطنك' بابلا اذه ىف عومجملا قطنم ىرنو . تايلكلا ىفال
 « ةنسلا ءابلع دنع ةفورعملا ثيداحالا ىلع موقي « « مثريغو ةعبرالا ةمالا نم

 مريغ نع ىورملا عم ةبقالتم ىهف « ثيبلا لآ قيرط نع تيود نإو
 ررضلا عقد نم مجلاو ةيعرشلا للعلا لع موقناو ؛ . مالك هدنس ىف وأ ٠ ًاقئوم

 : ةعرازملا وه رخآ باب ىلإ لقتنلو . عفنلا بلجو
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 دقع ابنإ ةيفنحلا لاق نإو . ةعرازملا زاوج ىلع سلسملا ءايلع قفتا  م<م
 ريغ اهف ةرجآلا ذإ . ةداجإ ملصتال اهنآل . سايقلا فالح ىلع ءاج ىاسحتسا

 ملح كلذو « مولعم ريغ كرتشملا ءىشلا نآل ٠ هكرش حلصت الو « ةمولعم ريغ

 ءادتبا ةراجإ اهنأل . ابغوسي ناسحتسالا نإ اولاق منكلو « ممدنع سايقلا

 . ءاهتنا ةكرش

 ةمولعم ةرجأب اهتراجإ قيرط نع ةيعارزلا ضرآلاب عافتتالا زاوج فن دقو
 . متلي ه راشأ امو . قلي ىنلا باحصأ هلعفي ناك امب اوكسمت مهنأل . ةيرهاظلا

 ءاج ام صن ادهو : ةيعارزلا ىضارالاب عافتنالا جردت انل نيب عومجملا دحبو

 : جردتلا لع الاد هف

 هللا لوسر نأ مالسلا مهيلع "ىلع نع هدج نع هيبأ نع لبع نب دير ىتثدح

 ضرأ مدحال تناك اذإ » : مكي لاقو ؛ عبرلاو ثلثلاب ضرالا ةلابق نع ىبن مَ

 تِلَي هلا لوسر اولأسف « نيضرآلا نه ريثك تلطعتف « هاغأ ابحنمل وأ اهعددلف

 ىلع ارموقي نأ ىلع ابلهأ ىلإ رييخ عفدو « مهل صخ رف كلذ ىف مهل صخري نأ

 همارص نآو عنيأ اذإ ناكف , فصنلاب هنوظفحو هنوحقليو هنوقسي ابلخن

 مهتصح مهلإ درو « ميلع صرع ؛ هنع هللا ىضر ةحاور“ نب هللا دبع ثعب

 . 20 , فصنلا نم

 ثيدحلا ىبعمو ؛ ىنعمو ًانزو ةلافكلاك ةلايقااو . «ه. ص مج عومجلا (1)

 عفد ةلماعملا؟ ةرءاخلاك ةعرازملاو ؛ هوحنو تاثلا» ضرألا ةعارر مارتلا نع ىبناا

 صرخلا ىتعمو ؛ عطقلا مارصلا ىتعمو 5 امهنب حبرلا نوكي نأ ىلع اهعرزر نخ صرألا
 . نزو وأ ليك ريغ نم رظنلاب ردقتلا



 0 بح

 ,خنم ىلع لدت ىهو ٠ متلي ىنلا نع ههجو هللا مرك لع مامإلا ةياور هذه
 رباج نع قييلاو ناخيبشلا ىور دقف : عنملا لع دهاوش هلو « اهتحابإ مث ةعرارملا

 اوناكو ٠ آلي هللا لوسر دهع ىلع نيضرأ لوضف لاجرل تناك هنأ هنع هللا ىطر

 لضف هل ناك نمد: : تلي هللا لوسر لاقف ؛ « فصنلاو عبرلاو ثلتلا ىلع اهنورجؤي

 عقار نع لسم جرخأو «هنعرأ كسي ىبأ نإ :هاعأ اهيل وأ اهرب ضوأ

 هللاو ةيعاوطو « ًاعفان انل ناك سأ نع هيَ هللا لوسر ىبن لاق ٠ « جحيدخ نبأ
 : كلم هللا لوسر لاق لاق ؟ كاذ امو موقلا لاق ٠ عفنأو انل عفنأ هلوسدو
 . .عربالو تاب (ياكيالو همن اعواد وأ عددي ضرأ ل تكتم

 ىمسم ماعطب الو

 مرك ىلع نع ىور ىذلا صنلا نم لوآلا ءزجلا ىلع دهاوش اباك هذه نإو
 ةحابإلا وهو , ىناثلا ءزجلا امأو ؛ عبرلا وأ ثلثلاب ةعرازملا عنم وهو : ههجو هلل
 .جرخأ دقف ؛ ىراخبلاو لسم نيخيشلا تاياور نم دهاوش هلف « عنملا اذه دعل
 ىلع دويبلا رييخ مقلي ىنلا ىطعأ : لاق ٠ رم نب هللا دبع نع هحصخ ىف ىراخبلا

 لي هنأ لسم مص ىف ءاجو ظ ابنم ج رخم ام رطش مهلو , اهوعرزيو اهولمعي نأ

 , اهرمث فضصن هِيَ هللا لوسراو ١ مهلاومأ نم ربيخ لخن ربيخ دوبي ىلإ عفد
 اهب مرقي نأ هولأسف ٠ ابنع دوهلا جارخ] دارأ كي هللا لوسر رهظ امل ظفل ىفو

 لع رقت ٠ قي هتا لوسر مش لان ٠ , ثلا فصن مهلو . اهلمع هوفكي نأ ىلع

 رمع مهالجأ ىتح اهب اورقف « «انئش ام ؛ كلذ

 هللا مرك "لع ثيدح نم قاشا ءرجلا لبع ةرئاكشم دهاوشلا دجن اذكهو

 . عومجملا ىف 5 . ههجو

 اضع اهضعب دضاعي ىتلا ثيداحالا هذه هيلع لدن امف ةرظن رظننلو - 4
 هناك يأ ماعطلا نم ردقىأ وأ ,عبرلا وأ ثلثلاب ةعرازملا عم ناك علي ىنلا نأ رهو



 دع #1[

 « لام ريغ نم اهعرزيل هيخال اهعفدي وأ هسفنب ابعرزي نأ الإ كلاملل مسيبي نكي مو
 . ربيخ دوبل هتلماعم ىف كلذ ىنلا حابأ مث

 هرابتعاب ناك كلذ ىف مقلي ىنلا لعف نإف « ريخ ضرأ لوح ثح راتي انهو

 باسل عدزي ال صأآلا ىلوو ٠ :لاملا/ تبي ىضارأ نم كلتو « نيملسملا سمأ ىلو

 ناك اذإو « جا رخخ وه عقم ىنلا هذخأب ام نإف ىرخأ ةهج نمو « ةداع لاملا تيب

 هلعف نوكي لهف « رابتعالا كلاذو ؛ فصولا اذه ىلع ىهو .ريبخ“ضرأب كلذ لعف

 ريشي هنع هللا ىضر ىلع لوق ناك دقل ؟ ةيعارز ًاضرأ كلمي نم, لكل ًاماع ًانذإ

 « نيضرآلا ليطعت اوكش امل ؛ ماع صيخرتب ةحابإلا للع هنأ ذإ* « كلذ ىلإ

 لوسد اولأسف 2 نيطرألا نم ريثك تاطعتف ١ وه ههجو هللا مرك ىلع مالك صنف

 ريهامج ىأرلا كلذ ىلعو . حضوأ ء صخرف « مهل صخري نأ قلي هلل
 ءركب وبأ لآ ١ : لرقي ناك قداصلا ارفعج ىرأ ىوردقو « ءاهتفلا

 لعفي ناك كلذكو « عبرلاو ثاثلاب ممضرأ نوعفدي ىلع لآو ء ريع لآو
 نع ةياورلا ضعب ىفالإ ةعبرألا ةمنألا ءاهقف عمجأ كلذ ىلعو « ةباحصلا رثكأ

 . هنع هللا ىضر ةفينح ىلأ

 صيخرتلا نآل , صيخرتلا اذبب ةزئاج ىضارآلا ةزاجإ ءاهقفلا ربتعا دقلو

 « لاملا نم ردق ريظن ىف نوكي ةرطاشملاب نوكي ك٠ ريغلا قيرط نع عافتتالاب

 عازن ىلإ هب ةبلاطملا ىضفت ال لاملا نم مولعم ردق هنآل ء ةصخرلاب ىلوأ هنإ لب

 هيف هكرمت دق عرزلا نم رطشاا اهني ٠ ةحاشملا هيف ىرجت الو , هيف ةلاهج ال هنال

 . ةحماسملا نكت مل نإ , ةحاشملا

 نوكت نأ وهو « هيلع صن ام لع روصقم صيخرتلا نأ نأ ةيرهاظلا مبفو

 0 ف ل ا ذم ري ث ةرجلاو « ثلا دأ « زلا ف ةرطافلا

 نيعباتلا نم نيريثك نأب مهم أر اوكز دقو « ةعرازملا ىلع ةراجإلاساقت الف « سايقلا



 د ملول

 نسحلا نع ىور دقف , ةضفلاو بهذلاب ةيعارزلا ىضارألا ءارك نوهر كي اوناك
 ءارك هركي ناك ىعبانلا نيريس نب دمعو ؛« ضرآلا ءارك هركي ناك هنأ ىرصيلا

 . ةضفلاو بهذلاب ضرأآلا

 فاللخ لس نكت ىل دوقن ةيعارزلا ىضارآلا ةراجإ نأ قحلاو - ؟دمه

 عب اهنال صيخرت ىلإ ةجاتح نكت مل اهنأو , عامجإ لح ىه لب « ةباحصلا نيب
 ءارك نع حيدخ نب عفار لئس دقل و . اهتاذ نيعلا عيبك زوجي ةعفنملا عيب و « ةعفنملا

 هتلأسف لاق ء امم جرخم ام ضعبب ضراللا ءارك نع علب ىنلا ىهن : لاقف . ضرآلا

 . قرولاو بهذلاب اهئاركب سأب ال : لاقف قرولاو بهذلاب ضرآلا ءارك نع
 كلذ ىف امل اهنم جرخم ام ضعبي اهتراجإ ىف وه ةصخرلا عوضوم نأ نيبت كلذبو

 « ايف ةلاهج ال اهنإف . قرولاو بهذلاب ةراجإلا امأ « عازن ىلإ ىضفت دق ةلابج نم
 ةرجالا زاوج عراشلا دصقم » : ريضنلا ضور ىف ءاجدقلو « عازنلل عضوم الو

 ىبنلا نم ناكام نأ لصاحلاو « مصاحت ىلإ ىدؤي الو . ررغ هيف سيل ام ءىش لكب
 ًادراو ناك امو  ربيخ لهأ ةلماعم ىف نيرمآلا دحأب حوسنم رهف هتقيقح هب ادارع
 . © ًادساف ًاطرش هنمضتل ىهنلا ناك دارملا هنأ ىلع قايسلا لد نيعم ببس ىلع

 , عررلا نم جتني ام ضعبي ةافاسملاو ةعرازملا نع ىبلا نأ ديفي مالكسلا اذهو

 ةجاحلا نآل وأ , قلطملا عنملل ال ةدساف اطورش هنمضتل ناك اهنإ , رعلا وأ
 ةاحاؤملا ىف نأشلا ناك اي . ةاساوملاو ةءواعملا ىلإ ةسام تناك ةرجهلا لوأ ىف

 . ةحابإلاب ماعلا عرشلا ناك سانلا نأبطاو ؛ رومألا ترقتسا املف

 , هقيرط نع رخآ ثيدح نمح ىف ىبتلا ةحابإلا ثيدحىوار جيدخ نب ,للع دقو
 ضرألا ءارك نع جيدخنب عفار هلأس هنأ  ىراصنآلاسيق نب ةظنح نع ىور دقق
 ليما ل وسر دبع ىلع نورجاويسانلا ناك اعإ ء ام سأبال لاقف ءقرولاوبهذلاب

 , اذه الإ ءارك سانلل نكي ملو ٠ اذه لسبو « اذه كلهف : عرزلا نم ءايشأ ىلع

 مه- ص مج ريضنلا ضورلا(١)



 سو

 . هب سأب اله نومضم مولعم ءىث امإف ,هنع رجز اذاف

 تماد ام ؛ ركلاو عرزلا نم ردق ىلع تافاسملاو ةعرازملا ةحابإ نيبنت اذءو

 . نيدقاعلا دحأل ممضاو لظ وأ عازن ىلإ ىضفت ةلاهج ىلإ ىدؤت ال اهيف طورشلا
 . نيدقاعلا نب ةلداعلا ةاواسملا ىلع تينب دوقعلا نإف

 ابه ةرجالا نآلل . ةحاب . , قحأ ىهف ةيعارزلا ىضارالا ىف ةراجإلا امأو

 . تباث عازتلا عنمو ؛ ةمولعم

 ةرئاج ةعرازملا : للع نب ديز لاق ٠ :هصب ام عومجملا ىف ءاج دقو - 5
 , عرازملا ليع لمعلا ناك اذإ كلذ نمرثك وأ ةنس ضرألا تصفد اذإ عبرلاو ثلثلاب

 بحاص ناك نإو « زئاج هلك كلذف « عرازملا وأ ضرالا بحاص ىلع رذبلا ناكو
 .« لطبو كلذ دسف لمعلا نم اًئيش طرش ضرآلا

 صخر ىتلا ةصخرلا ىف امل قيبطت وهو , دير مامإلا ىأر ره مالكلا اذهو

 امإ لاق كلذلو « ههجو هللا مرك بلاط ىنأ نب ىلع مامإلا هاور امف هَ ىبلا اهب

 قافتا لك نإف ء كلذ نود امو فصنلاب زوجت ىلاتلا,و , عبرلاو ثلتلاب زوجت
 ىلع روذبلا نوكت ْنأ نيب قرفي ملو . نيقفتملا مزلي قافتا رحلا ىضارتلا هساسأ

 قافتالاف ضراألا ب حاص ىلع رذبلا ناك اذاف ؛« لمعلا بحاص وأ ؛ ضرأللابحاص

 ةعرازملاف لماعلا لع رذبلا نوكي نأ ىلع قافتالا ناك اذإو . ةحبمص ةغارزلاو ملس

 «ضرألاب حاص ىلع نوكت ال لمعلا نؤم نأ مالكلا ىو نم ربظيو : ةحيمص

 نكمي الف . ليعلاب رخآلاو ؛ ضرألاب امهدحأ مدقتب نأ ةعرازملا ساسأ نال

 نيلدبلا الك نوكي نأ كلذ ىدؤم نآل « ضرالا بحاص نم لمعلا نوكي نأ

 ىالسإلا أدبملا عم قفتم ريغو : هتاذ ىف لوقعم ريغ كلذو ء دحاو بناج نه

 تابجاولاو قوقحلا ف ىواستلا تالدابملا ىف ةيمالسإلا دوقعلا ساسأ نأ نم ماعلا

 هلي ىتلا نإو « ةعراوملا ةحابإب تدرو ىلا رابخالا حيرص وه كلذ نإو « ةلباقتملا

 اذإ هلوقو ١ : ريضنلا ضورلا بحاص كلذ ىف لاق دقلو ءاهولمعيل ضرألا عفد
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 هشيدحلا' نم ذخؤي « زاوجلل رخآ طرش ره . لماعلا وهو عرازملا ىلع لمعلا ناك

 كلاملا مزاي ال هنأ هيف . اهبلحت ىلع اوموقي نأ ىلع ابلهأ ىلإ رببخ عفدو :: هلوق ىف

 «إ كلذب الإ لمعلا متي ال ذإ . لماعلا لع لمعلا نؤم نأ ديفيو لمعلا نم ءىش

 . 0"©2هلاومأ نم اهوامعب نأ ىلع ةقئاسلا ٍلسم ةياور حرص وهو

 « ناتحصص ناتنثا وص عبرأ ةعرازملل ةيديرزلا ب : نوكي كلذ لبعو

 . ناتدساف نايرحالاو

 « بناج نم ضرالاو بناج نم رذإلاو رقبلاو لمعل' نوك نأ  اهالوأ

 . ةحص هذهو

 بناجلا نم ضرالاو رذبلاو , بناج نم رقبلاو سعلا نوكي نأ  اهيناث
 . ةحصص ىرخألا ه هذهو ٠ رخآلا

 ةدسأف هذهو رخآ بناج نم رذبلا رقبلاو يناج نم سعلا نوكي نأ  اهثلاث

 وأ لمعلا نوكي نأإ رمت الو . هل ةعبات ىهف لمعلا ةنؤم نم رقبلا نال

 ش . ضرالا بحاص بناج نم

 باجلا نم ضرآلا ىف لمعلاو عرازملا بناج نم رذبلا نوكي نأ - اهعبارو
 . ىلوآلاب ةدساف هذهو ء رخآلا

 نم نوكي ال طرش لك نأب هنع هللا ىضر ديز مامإلا حرص دقلو - ٠

 طرتشا اذإف ٠ الطاب اطرش نوكي مثلي ىنلا اهب صخر ام ةعرازملا تايضتقم
 « ةعرازملا هعم دسفتو . ًادساف نوكي طرشلا نإف . ضرألا نم بناج ةلغ عرازملا
 عاذتلا ىلإ ىضفت طورش هذه نإف « نيعم لضافب هصاصتخا طرتشا ول كلذكو

 ىضفت اهنأل كلذو.. ابطارتشاب هتاذ دّقعلا دسفي هنأ ةرابعلا رهاظو« ةدساو نركتف

 سمأ اه فالخ ىلبع ءاج ام لكو ء ل ىثلا هب صخرام ريغ ىلع اهنألو « عازألا ىلإ

 . حراشلا هزيجب الو , هلعاف ىلع در وهف مقلم ىنلا هب

 م. ص »مج ريضتلا ضورلا )١(



 هل مه

 ةاملا ىف
 ؛: ةسضلإ رادقم

 ةضبق ضبقت « ةبهلاب اصاخ عومجلا ىف ءاج نم صعب كل لقنن نأ لبق - 8
 ءاج اهف الإ ةعبراللا بهاذملا ءارقف .امط ضرعتي ملهنآل . ةفارط اهف ىديزلا هقفلا نم
 , هلك لاملاةيه زوجتأ ةبهلا جرخم وه كلذو . ةجوزلا ةبه ىف كلام نع
 «ءابقفلا عامجإب ثلثلا ىف الإ روجت ال ةيصولا دإ , ةيصولاك هثلث ةبه الإ زوجيال مأ
 نإ لاق ءاملعلا ضعبو . نيرثكألا دنع ةثرولا ةزاجإ لع فقوتي دازامو

 . دئازلا ىف ةلطاب نوكت ةيصولا
 موضعب لاق دقف , تييلا لآ ءابقدو ةيديزلا ءاهقف عوضوملا اذه ىف فلتخا دقل

 « توما ضرم ضيرمب سيل , احص بهاولا مادام دودحم دح احل سيل ةبهلا نإ
 ىف كلام مامإلا نع ىورام الإ ةعبرألا ةمئألا هيلعو  ديز مامإلا نع اذه ىودو

 لاقو . جورلا نذإب الإ زوجت ال اهنأ هنع ىور دقف , ثاثلا نم رثك أب ةجورلا ةبه
 ناك ايأ ثلثلاب الإ ةبحلا زوجت ال قملا ىلإ ىداحلا وهو , ةيديزلا نم رخآ قيرف
 . هل بوهوملا ناك ايأو بهاولا

 : ةلدأ ةدعب لوألا ىأر لل لدتسا دقو - ؟

 فرصتب هلام رحوهوءهاضرو كلام سفن ةبيطىلإ لاملا ف صأللانأ اهلوأ
 ىلام لمعال : قي ىتلا لقت دقل و , ةيكلما تارع ىدحإ .كلتو ؛ ءاشي افك هيف
 ثسحو « هسفن بسيط ره « هريغل ءاطعلا ساسأ لعجل , هسفن بيطب الإ لسم ” ىرما

 ةبلا نإ» . هلام لكب بهاولا سفن تباط اذإف « تبثت ةيكلملا نإف  هسفن تباط
 . قفحت دق لصالاو « ماق دق ساسألا نآل . ذفنت

 ص ةبعش ةقدصلاو ؛ دابجلا ىف لاملا لكب ةئدصلا راجأ لِي ىتلا نأ : اهنناث
 هلي هللا لوسر انرمأ » : لاق هنأ باطخلا نب رمت نع ىور دقف . ةبطا بعش



 ب موو

 , اموي هتقيس نإ ركب ابأ قبسأ مويلا تلتف . ىدنع الام كلذ قفارو ةتدصلاب

 قأو هلتم تلق ؟ كلهالا تيقبأ امو : هلم هلا لوسر لاقف « ىلام مصب تف

 تيقبأ لاق ؟ كلهالل تيقبأ ام. : تي هلا لوسر لاقف . هدنعام لكب ركب ربأ
 . ءهلوسرو هللا محل

 . ثلتلاب دييقت ريغ نم زوجت ةبهلا نأ ىف حيرص ثيدحلا اذه نإو

 هيف تبثي ام الإ هيف فرصتلا رح كلاملا نوكي نأ كلاما ف لصالانأ  ابثلا

 ربتعت نأحصيال وءلقأ وأ رثكأ وأ هرطش وأل املا لكب ةبطانم عنملاتبثي ملو ٠ عنملا

 ىبف ؛ توما دعب ام ىلإ فاضم فرصت ثلثا نم رثكأب ةيصولا نآل « ةيصولاك ةيهلا

 . نذإلانم اهيد دبال ناكف «ثيراوملا تايأل ةضراعم اهيهو  ةثرولا قح لع ىدعنت

 ءاج مادير ىأر هنأ ىورورو' ةسيرلا ضعت مهعمو ءابقفلا رزرمجج ججح هذه

 . ىدايلل ماكحالا باتك ىف

 هباتك ىف هب حرص دقو ٠ ىداحلا هّقنتعا ىذلا ىاثلا ىأرلا ةجحو 3

 : لوصأ ىلع موقت فختنملا

 ةنسلاو م ركلا نآرقلا نم تبث ررقم لصأ وهو « ردبتلا نع ىبنلا  اهوأ

 رذبت الو «ليبسلا نناو نيكسملاو . هق> ىرقلا اذ تآو ه : ىلاعت لاق دقه . ةيوبنلا

 امإو اروفك هبرل ناطيشلا ناكو . نيطايقلا ناوخإ اوناك نيرذبملا نإ . ا!ريذبت
 كدي لعجت الو . اروسيم الوق مهل لق اهوحرت كبر نم ةمحر ءاغتبا مهبع ضرعت

 . , اروسحي امولم دعقتف طسبلا لك ابطست الو . كقنع ىلإ ةلولغم

 , دود# ردقشب ليسلا نياو نيكسملا ءاطعإ دق هنأ محر كلا صنلا نم ىرثو

 . .ًاريذب ربت الأ وهو
 قدصتف كسفنب أدأ» : لاق لسو هيلع هللا لص ىنلا نأ ةريرهوبأ ىور دقو

 اذكبف ؛ كتبارق ىوذلف ”ىث كلهأ نع لضف نإو . كلهألف ”ىث لضف نإف . اهلع
 . ءاشت نم هب قدصتت نأ كل ىأ .ءاذكهو



 ل خوال

 ةضيب لثمب لجر ءاخل ٠ كلَ هللا لوسر دنع انك : هللا دبع نب رباج لاق دقو

 ,اهريغ كلمأام ةتدص ىبه اهذغن , ىدعم نم هذه تبصأ هللا لوسراي لاقف . ًابهذ

 هفذخل مالسلا هيلع اهذبخأ مث , اذه همالك ددري وهو ؛ أرارم قي ىنلا هنع رض رعأذ

 لوقيف ؛ كلع امب مدحأ ىفأي » مالسلا هيلع لاقو ؛ هتعجوأل هتباصأ اهنأ ولف اب

 . « ىنغ ربظ نع ناكام ةقدصلا ريخ . سانلا فةكتيف . دعقيف « هقدص هذه

 قدصتيوأ بهم نأ ناسنإلا لال هنأ لع لدت ايعومج ىف صوصتلا هذه نإو

 رمآلا كرسي مل هلي ىنلا نإ اولاق ؟ هب قدصتب ا ىلعالا دحلا ام نكلو . هلام لكب

 هللا لوسر اي تلق : لاق هنأ كلامربعكن ع دوواد وبأ ىور دقف , ناب ريغ نم

 . ال :لاق ؛ ةقدص هلوسر ىلإو هللا ىلإ هلك ىلاهنم جرت هنا ىلإ ىتبوت نإ

 ةبهلا نأ ىف صن ثيدحلا اذهف . معن لاق ٠ هثلد : تلق : ال : لاق . هفصنف : تلق

 . زوجت ال كامب ام ثلث نم رثكأب

 امهم عراشلا مأ نم دمتست نأ ةيعرشلا تافرصتلا ىف لصالا نأ  اهناث
 ىنلا عنم دقو ٠ عراشلا رماوأب هتافرصت ىف ديقي هناذ اكلام ناسنإلا نكي

 « هنع ىبنم هنأل , الطاب هنم رثك أب قدصتلا نوكيف ثلثلا نم رثكأب قدصتلا هَ

 . لوصألا ءايلع رثكأ دنع داسفلا ىضتقي ىبنلاو

 ذفنتال ثلثا نم رثكأب ةيصولا نأ ىلع دقعنم عامجإلا نأ  اهثلا
 رثك أب قلي ىنلا هل زي مل ىذلا صاقو ىلأ نب دعس ثيدحلا ؛ ةئرولا ةزاجإبالا

 . « ريثكهفلتاو ١ : هيف لاقو . ثلثل نم

 رثكأ ىف زوحي ال ةيديزلا دنع رذنلا نإو . رذنلا ىلع سايقلا  امعبارو
 | , ثلتلا نم

 تسل ريتقتلاو ريدبتلا ف ةريلانأب ةلدآلا هذهلوآلا ىأ رلاماحصأ در دقو ماب

 هللاىصرسابعر ا نع ىوراادلو . قافنإلا هيف ناك ىذلا عضوملاب نكلو . رادقملا

 نآك اذإو . ء فارسإ رب ريغ ىف مثردو . هيف فارسإ ال رب ىف فلأ , : لاق هنأ هنع



 دا ساراس

 هلوق ىف مومذملاو . هنع ىهملا فارسإلا مومع ىف لحدي ال رب هيف قافنإلا عضوم
 ىضتقت ناطيشلل مهتوخأ نإو ربلا ريغ رهءنيطايشلاناوخإ اوناك نيرذبملا نإ» :ىلاعت

 قدصتي نم ًاناطيش نوكي فيكو . ريىفال . ةيصعم ىف قافنإلا نوكب نأ
 نكمي ال نكلو « هتحاصم فالخ ىلع هفرصت نوكي دقو « هللا ليبس ىف هلام لكب
 ةلبانقملل ره امنإ « نيك اسملا ءاطعالا نييعت هيف سيل صنلا نإو « ًاناطيش نوكي نأ

 . ريذبتلاو ربأا نيب

 نأ ا, توما ض رم ىف فرصتلا ىلع ةد_او ثلتلاب دييقالا ىف ىهنلا تيداحأو
 هل قبي نأ بوجو ديفت لب « ثلثلاب ديقتلا ديفت ال « ىنغ رهظ نع ةقدصلا »:ثيدح
 كلذ نولعفي ةلفغ ريغ ىف اوماد ام سانلا نإو ٠ فورعملاب هلهأو هيفكي اه
 ركب وبأ لعفي ناك اك . ءىش لكب مهنيد هيف نودفي داهج ىف اونوكي نأ الإ
 نب دمع ابلبق ةدمم كلو , كلذ ريغ ىف هلام نم جرخ هنأ هنع ور لف « قيدصلا
 . مالسلا مثأو ةالصلا هيلع هللا دبع

 ,'قلعملا رذالا وأ ةيسصولا ىلع ةرجنملا ةبحلا وأ وجنملا قدصتلا ساقي الو
 ةبقاع نع ايش ىردب ال قيلعتلا ىف هنإف . ةفاضإلاو قيلعنلل رياغم زيجنتلا نآل
 ةيراحم عنمل اهف دييقتلا ناكف ؛ ثاريملل ةضراعم اهف ةيصولا نآلو « هرمأ
 , 2 قلم هللا لوسر

 : ةبيهلا ف ضبقلا

 ؛ ىالسإلا هقفلا ىف في رط ىأر ىلع لمتشا ةبملا رادقم ىف ان ركذام - مب
 ظ ساساللاو هتهجو انبي دقو ؛ ةقدصلا كلذكو . ثلثلاب ةسملا دييقت وهو
 هيف قفتي عوضرم ىلإ لقتنن نآلاو . هلوح تماق ىتلا ةشئانملاو « هيلع ماق ىذلا

 بر اهلع اندذو اهانبج وو اهات وو اهانضالل ةلدآلا كلتو ءارألا هذه )١(

 . اهالاو مو مري, ص م ج ريضنلا ضور نم ةذوخأم
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 ثيدح ىلع دمتعي وهو ٠ اهتلمج ىف ةعبرألا بهاذملا ىف تاررقملا عم ديز مامإلا
 . ههجو هّللا مرك ىلع

 هيلع لبع نع ؛ هدج نع هيبأ نع ىلع نب ديز ىثدح » : عرومج ا ىف ءاج دقف

 نوكت نأ الإ « ةضوبقم ةموسقم الإ ةقدص الو ةبه زوجت ال : لاق , مالسلا
 ابجوأ اي ةصلاخ هلل اهبدؤي نأ هيلع بحيف « هسفن ىلع لجرلا اهجوأ ةقدص
 . , هسفن ىلع

 قيرط نع ىور دّقف « ةموسقم ةملكل ةبسلاب صنلا اذه ىف ةيديزلا رلكت دق
 ىلع نع ةياورلا عم قئنت ىلا ىه ةياورلا هذه نإو « ةمولعم , ةموسقم » لدب رخآ
 ليق كلذلو « ةمسقلا طرتشي ال هنأ محلا ةبسنلاب هنع ةيأورلاف , محلا ةبسنلاب
 , حاسفلا ند ًافيحصت نوكي دف كلذ نإ

 , ضبقلا طارتشا عم قفت, حضاو ةمسقلا طارتشا نأ ىرأ ىنكلو
 عئاشلا ىف ضبقلا نأ ىري هنأ كلذ ءهنع هللا ىضر ديز مامإلا ىأر عم قفتي وهو
 متال عئاشلا ةبه نوكت كلذ لعو :؛ طرش ةبهلا لجأل هميسقت نأو « ظرش
 7 لقي ال امامأ « ةمسقلا لبقي عئاشلا ناك اذإ كلذو , ضيبقلاب الإ
 . هدنع مصت ال هته نإف

 ةبسنلاب ضيقلاىصقأ كلذ ذإ ء,نيكفلاب متةمسقلا لبقي الام ةبهىف ةفينح.وبأ لاقو
 وهلماكلاضبقلان آل ؛ ةمسقلاب الإ | مجال ةيلل نإ. : ةمسقلا الباقناك اذإ امأو ءهل
 . لماكلا ضبقلا نوكنيف ٠ هتيسق نكمي ةمسقلا لبقي امو , انكي ماد امأبولطملا

 « عسيبلاك « ضبقلا ةبهلا ماهل طرتشي ال ؛ كلامو ىعفاشلاو ةيديزلا ضعب لاقو

 . نكي ل مأ ةمسقلل الباق ناك أ ءاوس . مسقي مل ولو عاشملا ةبه كلذ ىلع زوجتو

 ءءادت:ا ضبقلا لصأ ىلع موقي ءاهقفلانيب فالخلا نوكي كلذ لعو - مب»

 . ضبقلا ف فالتخالل عيات ةمسقلا ف فالتخالاو

 ةرتعلا نم ةريبك ةفئاطو : قدلصلا مامإلاو ؛ رقابلا مامإلاو , ديز مامإلاف



 0 و ممم

 لبق هل بوهوملا وأ بهاولا تام ول ىتح « ةبهلا مال طرش ضيقلا نأ ىلع ةيوبنلا
 ةفينح ىنأ ىأر وه اذهو , نكت مل نأكل تربتعاو . ةبهلا تلطب ضبقلا مام
 ىأرو , ركب ىفلأ ىأر وهف ةباحصلا رابك نم ةريبك ةفئاط ىأر وهو « هباحضأو
 لاجر لابام ه : هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع كلذ ىف لاق دقو . هنع هللا ىطر ريع

 هطعأ مل ىديب ىلام لاق مدحأ نبأ تام نإف ٠ اهنوكسمي مث . الحن ممءانبأ نولحني
 ءاهزحب ملو , ةلحن لس نم هابإ هتيطعأ تنك دق لاق ء وه تام نإو ٠ ًادحأ

 + « ضبقي ملام ثاريم لاحتإلا ,: ًاضيأ لاقو , لطاب ىهف هثراوا تام نإ نوكنتف
 « ةأفاكملا وأ ربلل ةبهلاو . ةقدص نوكت ىتلا ةبملا معي ىأرلا اذه نإو

 , ةقدصلا كلذ نم ىثتسا دقه ٠ هنع هللا ىضر لبع نع ىورملا فلاخي هنكلو

 هبحب رذنلاو ٠ رذن اهنآل ءممضاو اهحيرختو ؛ ةمسق الو ضبق ريغ نم مت ةقدصلاف
 رذن نم ٠ : كلي ىنلا لوقل . ذيفنتلا بجاو ةقدضلاب مازتلالا ذإ « هب ءافولا
 . «هيصعب الف هللا ىصعي نأ رذن نمو « هعطيلف هللا عيطب نأ

 « ةيديزلا ضعب كلذ ىلإ بهذو « ضبق ىلإ جاتحت ال ةبهلا نأ ىاثلا ىأرلاو

 « دوعسم نبأ ىأرو . ههجو هللا مرك ىلع نع ةياور وهو . دمحأو ىففاشلاو كلامو

 ء ةقدصلا نازيجي اناك دوعسم نباو ايلع يرأ عماوجلا عمج ىف ءاج ده
 , تابهلا عاونأ لك ىف اذه وه ىلع ىأر نأ ىلع لدي ال كلذ نإو « ضبقت مل نإد
 ..الوقحم ًابجو كلذل نأ انركذ دقو , ةقدصلا ءانتتسا ديفت عومجم ا ةرابع نإف
 هناطلس تحت ءىبش لك لب ٠ صرقي ال ىلاعتو هئاحبس هللاو « ىلاعت هل ةقدصلا نآل

 . ضبقلا ىلوتي نيعم ليكو هل سيل و ؛ ىلاعث
 نودم وه ام هيأد نأ هبجو هللا مرك ىلعل ةبسنلاب ماقملا اذه ىف هارت ىذلاو

 هصراعي ام تاياورلا نم دجوي الو . هريكفت ىف مقتس» وهو « عرمجملا ىف
 ىورملا عم قالت اهنإ لب ٠ عومجملا ىفام نيبو اهني عمجا نكمي ال ةضراعم
 . عومجملا ىف



 دمع دس

 : ةمهلا ىف عوجرلا

 « هدج نع « هيبأ نع ؛ ىلع نب ديز ىتثدح » : عومجملا ىف ءاج برب

 « اهيلع افاكي ملام ايف عجري نأ هلف ةبه بهو نم ٠ : لاق مالسلا هيلع لبع نع
 . 20ءاهف عجري نأ اهحاصل سيلف ةقدص وأ ىلاعت هلل ةره لكو

 هيف نكلو 5 اذه عم براقتم رخآ صنب هنع هللا ىضر ىلع نع ىور دقو

 هللا هجو اهم ديرب ةبه بهو نم » : لاق هبجو هللا مرك ايلع نأ ىور دقف « ةدايز

 اضوع اهب ديري ةبه بهو نمو « ايف ةعجر الف محرلا ةلص وأ ةرخآلا رادلاو

 . «ضوعلا كلذ هل ناك

 : لاق هنأ عقلي ىنلا نع ةريره وبأ ىور ام عم ريخآلا ءرجلا اذه قفتي هنإو

 ىهو ؛ ةضراعتم ريغ ةيقالتم راثآلا هذه لكو ء اهيف بني مل ام هتبهب قحأ لجرلا د

 هب دصتي امو ةتدصلا ىهو « ىلاعت هللا هجو اج داري ةبه : نامسق ةبهلا نأ لع لدت

  همضوتو كلذ ديؤت ةرفاضتملا راثآلاو , ايف عوجرلا نوحي أل هذهو « محرلا ةلص

 ةبه ىهف « باوثلا ونه ىلوتي نأب دعو لق ىلاعتو هناحبس هلا نآل زاوجلا مدعو

 .ىلاعتملا ريبكلا هنإ « دحأ نمباو ىلاعت هللاباوث دعب سيلو « اهباودو ابضوع اهف

 دنع ايف عوجرلا زوحي هذهو « هجولا اذه ىلع تسيل ةبه ىنالا مسقلاو

 : ثيدحل , قالطاب ةبهلا ف عوجرلا عنمب ءاهقفلا ضعب و م ريغو ةيفنحلاو ةيديزلا
 ىراخباا ثيدحلا اذه ىور دقو , « هئبق ىف دوعي م" ءءقي بلكلاك هتبه ىف دئاعلا »

 . أطوملا ف كلامو ؛ هحبصص ىف

 مراح براقاأللل ةيا نأب هنع هللا ىطر ديز مامإلا حرص داو م”

 ءاج دقق ؛ هبجو هللا مرك ىلع هدج نع هآور امل ريسفت وهو « ىلاعت هلل ةبحلا نم

 براقألل ةبهلا ىلاعت هلل ةبهلا نم مالسلا هيلع لع نب ديز لاق » : عومجا ىف

 . 8084 ص مج عومججلا 0(
 (كيرممإل ؟أ١



 مل مول سس

 نع ىور دقف ٠ هَ ىنلا نع ةيورملا رابخألا عم قفتم كلذ نإو ٠ 000 مراجلا

 ديزمامإلا ربتعيو« ء ايف عجري مل مرح محرىذل ةبخلاتفاك اذإ م لاق هنأ هلي ىنلا

 نآلل ؛مهبهوي مف عوجرلا لحي ال مرحنا محرلا ىوذ لكلا ةبحلا هذوب هنع هللاىضر

 عوجرلا نآل و « ماحرالا ةلص نم هفاحبس هبلطل ةباجإ ىه ذإ « ىلاعت هل مهل ةبملا
 . ءاملعلا قافتاب اهنعىهنم ىهو , ةعيطقلا كلذببسب نورك , املأ سفنلا ىف دجوي

 : لوقنف . ةلأسملا هذه ىف فالخلا ضعب ىلإ حيضوتب ريشن نأ دب الو
 انرشأ دقو ءدمحأو ىفاشلاو كلام ءالؤم نمو « عوجرلا عنم ءاملعلاضعب.نإ

 دمحأ نع اهبف ىور دقف . هدلوا لجرلا ةه كلذ نم اوتتتسا دقو « كلذ ىلإ

 ةبه ببي وأ ةيطع ىطعي نأ لجرل لح ال » : لاق هنأ قي ىنلا نع نئسلا باحصأ و
 « هافن امف ثيدحلا اذهب ةمئالاكئلوأ ذخأ دقو « هدل و ىطعي امف دلاولا الإ اهيف دوعبو
 «بأآللل تيطعأ ىبأا ةصخ رلل ةبسنلاب ةيديرلا نم نودتك الؤه عمر هتبثأ امفو

 بالا لعجي مالاو بالا نيب اقراف ىرثالو , مألل تيطعأ اهنإ ءاملعلا ضعب لاقو

 . ةصخرلا هلوم صتخم

 . هيف اوفلتخادقف ,هوزاجأ ن يذلا امأ . عوجرلا اوعنم نيذلا ىأر اذه - اد

 .« ةيناقلا عناوملا نم عنام دجو اذإ الإ نتاج عوجرلا نإ اولاق ةيفنحلا

 ابجورخ وأ , ابكاله وأ , مراحملا براقأللل اهنوك وأ . ةقدص ةبهلا نوك و
 توم وأ ابلصف نكمي ال ةدايز دازت نأ وأ « اهنع ضيوعتلا وأ ءبوهوملا كلم نم

 . رخآلانيجورلادحأ ةبهىهةبحلا نوكوأ , هل بوهوملا وأ « بهاولانيدقاعلادحأ

 ديز مامإلا بهذم عم قفتي كلذ نأ ربظيو « ةيديزلا ضعب ذخأ اذمو

 , كالحلا لاح دجوت ملاك ء رخآلل نيجوزلا دحأ ةيه همالك ىف دجوي ل هنكلو

 لص: ىتلا ةدايزلا هلثمو . لاز دق عوجرلا عوضوم نأ هل ةبسنلاب رهاظاا ناك نإو

 . ابلصف نكمي الو نيعلاب

 . مملا/ ص روكذملا باتكلا (1) .



 - فقع

 ةقبطلا ةبه كلذكو .٠ مزلت ربملا اهجوزا ةجوزلا ةبه نإ ىداحلا لاق دقلو

 نآلو « ةيبرقلا ةبارقلل ؛ اف عوجرلا عنتمي لاخلا نباو « معلا نياك مراحا ىلت ىتلآ
 . ةبجاو محرلا ةلص

 , ايف عوجرلا اهل زوجي ءابجوزل ربملا ةجوزلا ةبه نإ لوقي ءاملعلا ضعبو
 حيرش ناك دقو « ًائيرم دينه هولكف اسفن هنم 'ىش نع ل نبط نإف » ىلاعت هلوقل
 هتأربأ ابنإ لاقف « اهقادصب ابجوز ةأرما تبلاط دقو « كلذ ةأرملل زيج ىضاقلا

 هنع هللا ىضر رمع ناكو . تبلاط ام اهسفن تباط نإ لاقو « ةيآلا ميرش التف , هنم

 . هاركإب كلذ نوكي نأ ةيشخ ؛ قادص نم بمت امف عوجرلا احل يحي
 روبمج عم ىديزلا بهذملا هيق قتلا ام اهف ودبي ةبهلا ىف تارظن هذه  مبب

 نأ تيأر دقو « راصمألا ءابقف نع ديز مامإلا هيف فلتخا امو , راصمألا ءاهقف

 ملام كلذو , لاملا ثلث نم رثك أب ةبلا يجب ال نم ىدي زلا بهذألا ىف نيدهتجما نم
 نم « ةجوزلا ةبه ىف كلام مامإلا هلاقام انينثتسا نإ , راصمألا ءابقف نم دحأ هلقي

 دجوي ال ىأر كاذو « اهجوز ةزاجإ ريغب ثلتلا نم رثكأ ىف ذفنت ال اهنإ ثيح
 'ج . هقفاوي "وأ هديؤي ام نيرخألا ةمثآلا ءارآ نع



 كا د
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 "نلصفو . ادحاو اياب اندصقل اندصقم كلذ ناك ولو « ًايبقف احرش ابم اندصق ام
 .ةيمامإلابهاذمو راصنالا ءابف بهاذمنيب و هنبي ةنراقم ةسارد هانسردو« هفلوقلا

 ءسردلاوصحفلا ابصحم دقو ةسوردمو ةنودمو « ةروثأم ةيبقف ءازأ مهن مثريغو
 .ةعبرأ ًارومأ ةقرفتم باويأ نم ةذوخأملا ةقرفتملا حذافلا كلتب اندصق انكلو

 .كلذو « باتكلا كلذ وج ىف انعم شيعي نأ نم ”ىراقلا نكمن نأ  اهلوأ
 .بهذملا ءابقف هيف تفلتخا ام فرعتنو « هجاهنم فرعتنو « هلالخ سوجن نأ
 نه عونلا اذه نإو « نيفلاخمو , هيف ءاج امل نيقفاوم ني ام « هتيار تحن ىديزلا
 لوصأ الو , دحاو ءامب قست تناك نإو « ةددعتم ناولأ تاذ راث فاطتقالا
 "ابيرق رادقم فرعيو « ةيبقفلا ةعومجما كلت معط قوذي ”ىراقلا لعجي - ةدحاو
 مدده ةنيي ريغ نم هيف نعطلا نأ فرعي اذهبو . صاخلاو « ماعلا ىالسإلا هقفلا نم
 :تاعومجملا ىلإ نوئيحب نيذلا كئلوأ لثك « نعاطلا لثم نوكيو « هءارو ءانبال
 « كلذ لع ثعاب ريغ نم اهلوح كشلا نوريثي وأ اهنومدبف . ةيخيراتلاو ةيبدالا
 .ءايلعلا هاقلتي ام ذإ , ”ىث ىف ةيملعلا جيهانملا نم وه امو ؛ ايماع اجاب: كلذ نومسبو
 .ءاياع ريبعت دح ىلع وأ ٠ ةضيقن ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ ةقل. ةفن لاني لوبقلاب
 بيدك ىعطق ليلدب تبثب ل نإف . تايثإلا ءبع نحاطلا ىلع نإ ةرسع ىف ن . اهلا
 .سيلو , طئاملا ضرع ضرتعملا مالكب برضي هنإف ةيملع تاعوم# ن انئراؤت ام

 ءابهجو للعقئاةحلا رصبت اليكل اهيذؤيف «نيعآلا هب لضي ١ غالإو ةيىذلاكشلا
 ,عومجما نم ًاضبق اهانضبق وأ ٠ اهان رتخا ىلا ةسفملا جذاقلا ..ب اننا  اهناث

 . ابقطنم نم هقطنم برقو « ةعبرألا ةمئآلا هقف نم ىديزلا بهذملا ب. نيب
 أباك ثلتلا ىلع ديزت الأ ىهو ةبحلا ةلأسم انينثتسا نإ اهان رتح ىتلالث هذه نإف
 :اهنإف « ابضعب تفلاخ نإو « اهتلمج ىف اهنع ةفلتخم ريغ ةعبرألا ةمئآلا ءارآ عم قالتت
 ءارآلا كلت ه١ تعبن ىذلا عبنلا نأ كش الب انل روصي ام نإو « ىرخالا قفاوت



 ل سو دس

 « اونياعو اودهاش نيذلا ةباحصلا لاوقأو « هلوسر ةنسو هللا باتك وهو ء دحاو

 رثك أ جابنم نع اودعبي مل « هدعب نم هجاهنم اوجهن نيذلاو ليلجلا مامإلا كلذ نأو

 دهتجاوهءارآو هبجوهللامركىلعقيرط ةياورلا ف مزتا!ب ان كلا نإ معن . مالسإلا ءاملع

 ىفموصعم هنآل , هل ةراتت تناك امىلعمامإلا ءارآت اذ نكسل و.كلذ دعب نم ديزمامإلا

 « هنم سبتقا مباكوتييلا لهأ ةسسردم ىف رونلا ناك هملع نآلو « ةيملعلا هتناكملل لب هرظن
 مهنع هّللاىضر « رباك نع ًأرياك هؤابآو وهاهنعق لت ىتلا ةسردملاكلت ءارآ انيلإلقني وهف
 . ديز نع فرعي مل كد نإف ىلعل ةمصعلا كلذ دعب ارعدا نويديزلا ناك اذإو ,نعمجأ

 ةعومجملا هيفف « ةياردو ةياور ديز هقف لع لمتشا باتكلا نأ  اهلاث

 كلت ابيف ءاهان رتخاىتلا جذالاوءلعفلاب هدابتجا اهنفو « هداهتجا ايلع ىب ىتلا ةيبقفلا

 هنع ىورملا عم اقفتم هاندجوو ىلع نع ىورام اههفو ؛ ةبلجلا ةتضاولا ةروصلا
 فلتخا امو « ةباحصلا حم هيف قفتا ام اهيف مث «تدبلا ل 1 قيرط ريغب هبجو هللا مرك

 انيأر دقو « ةفلتخلا تالباقملاب تاياورلا هذه انصأ جذاغلا هذه فو. مونع هيف

 ؛ ىلع نع تاياورلا نع انايحأ فلتخي ام اهفو : لع نع تاياورلا هيف قفنت ام اهف

 كلذ لكو « روبمجا دنع ةفورعملا ةنساا حاوح ىف آتباث هنيع فالتخالا كلذ نوكيو

 تادابش ىهو « ابلقنو « دلاخ وبأ اهاقلت ىتلا ةمولعملا قدص دكؤي لب ء سنؤي

 . هتياور ةمص تبثتو « عومجملا ديؤت ةيلاوتم

 ءالؤه لارقأ ىفو ؛ هحارش لاوقأ عرمجلا ىف اه عم كلل انلقن اننأ  ابعبار

 نم مهنم ىرتف . هيقنتعم نم ىديزلا هقفلا ىف داهتجالا نيببام حارشلا

 كلذنأو , هقفاوي نم مهنمو « هجاهنم نع جرخي مل ناك نإو« هتاذ ادي زمامإلا فلاخ

 أبف. ءانغ ةقيدح بهذملا كلذ راص دق اذممو.نيبنس اك« هبف دابتجالاب اب حتفيبهذملا

 ةيمالسإلاب هاذملا نم رايتخالاب اب مهقو.بابلا قئلغي مل رف « ةفلتلا هقفلا ناولأ لك

 ىمو. ةنسلا جات ىف ءاج ام نويذكي ال هيف حارشلا نإو ءاهنم دحاول ةافاحم ريغ نم

 نوصحمب و « اهبنم نوذخأي و اهلع مهطابنتسا ىف نودمتعي لب . اهريغو ةتسلا بتكلا
 . بهذا كلذ لوصأ ىلإ هجت نآلاو . سردلاو صحفلاو ةزاوملاب نوذخأيام



 ل سس

 :ديهم

 ماركلا هئابآ نعو « هنع هللا ىضر ًاديز مامإلا نأ تبث دق هنإ ميو

 . نيئزج نم نوكم هقفلا كلذ نأو ٠ عومجما هروصي هقف هل

 . ههجو هللا مرك ىلع وه ةياورلا قيرطو « فَي ىنلا نع تايورم  امهدحأ

 ء هيلع جرخو كاذو اذه ىور دقو . هدنع ةفوقوم ىلع نع اهاور تايورممو

 . هفلاخت لو

 مهتابمارد متاتن ىهو اهطبنتساو اهررق دق ءديز مامإلل ءارآ  ىنانلا ءزجلاو

 اهلوق ةعبت لمح الو « هسفتل اهسني وهو « هريغو تيبلا لآ نع ىورملل ةيبقفلا

 ء دجال ابف ام بسني ال ذإ , هأطخخ وأ , طاينتسالا قدص لمحتيف « اهريغ ادحأ

 . عومجملا ىوار ههجوي هلاؤسل ةباجإ ءىجب اهنم ريثكو
 مدعي اوءاج نيذلاو هبرصاعم لك ع مجأ دقو ؛ دهتجم مامإ اذهب ًاديز مامإلا نإو

 « هلتم هيف هب قتلا ىذلا رصعلا ىف ةفينح وبأ ري مل هيققو « دهتجم مامإ هنأ لع
 ؛ ماكحالا هطابنتساو هداهتجاىف هيلع ريسي جابنم هل ن وكي نأ دب الف ًادهتم ماد امو

 . هبقف لوصأ وه جاهنملا كلذ نإ و « جاهلا كلذب حرصي مل نإو
 ةيبقفلا ةعومجملا ىلع ديز مامإلا ءار" ةسارح ىف دمتعا دةىديزلا هقفلا ناك اذإو

 ينال كلذب و« الوصأ هيف دجينال انإف ,ىطساولا دلاخوبأ امها ورنيتللا شيدحلا ةعوخجو
 .لوصأ نيب دقاب اتكدمت ال ءئأ : طابتتسالا ىف ديز مامإلا جهانم هيف تنود دق ًاباتك
 .نكلو ٠ عومجم ا ف نآششلاك , هنع ةياورلاب وأ , هئالمإب ديز مامإلا رظن ىف هقفلا
 .دويقلا هذه نإ لب . طابنتسال ا دنع اب هسفنديق لوصأ هل نكي مل ةلأ كلذ ىنعم سيل
 ةهري ملو « هذيمالت نم دحأ ىلع ابلمب مل نإو « هريكضتو هريدقت ىف ةظحالم تناك
 . هذيمالت نم دحأ هنع

 .هقفلا نيودت نإف « كلذ ىف اعدب هنع هللا ىطر ديز مامإلا سيلو - ' 94٠6



 د سابا

 نيذلا ةمئالا نإو . ادئاس نكي مل جهانملا نيودت ىلوآلابو ؛ ًادئاس نكي مل هرصع ىف
 ةفينح وبأف « مهطابنتسا جيهانم اونودي مل هلثم اوناك نمزلا ىف هوبراقو هدعب اوباج
 يبي مل ةنس نيرشعو نام وحن هدعب شاعو « ديز مامإلا نس لثم ىف ناك ىذلا

 همزنلي ام ضعب ىلإ ريشت تارابع ركذدق ناك نإو : هطابنتسا جابنم ليصفنلاب
 « هللا لوسر ةنسبف نكي ملنإف هللا باتكب ذخآ , : لوقي ناك هنأ هنع ىور ام لتم

 اوفلتخا نإف  هفالخ فرعي ل نإ مدحأ لوقب ذخآ , ةباحصلا لاوقأبف نكي مل نإف
 ميف مهاربإو نسحلا ىلإ رمآلا ءاج نإو « اهنع جرتخأ الو « مهلاوقأ نم ترتخا
 ةراشإ وهف لوقلا كلذ لتم ةفينح ىأ نع رثأ دق ناك اذإ «لاجر نو لاجر
 طابنتسالا ىف اهب هسفن دقي ىبأأ دويقلل انايب سيل و « جابنملل ةعساولا دودلا ىلإ

 خسانلاو ٠ صاخلاو ماعلا نيب ةضراعملاو « ماعلإب ذخالاك , باتكلا نم
 نايب هب نوكي ا كلذ ريغو خسنلا دعاوقو خسن نم ةئساا فىر< امو « خوسنملاو

 1 . هموسرو ةقيضلا هدودحو جاهلا

 « انس ةفينح ابأو آديز نيمامإلا رغصي ناك ىذلا كلام مامإلا كلذكو
 حلاصملاب هذخأ ىلع لدت تارابع هنع تيور دق تناك نإو « اليوط اصدعب رعدقو
 . للعلا راشعأ ةعست هنإ ناسحتسالا ىف هلوقك « ةنيدملا لهأ لمعو ناسحتسالاو
 ماعلاب ذيخالا نم « ةئسلاو نآرقلا مهف ةقبرط ىف هجمانل ليصفت هنع وري ل هنإف
 هبهذم ىف لوصألا ءايلع هل ىدصت امب كلذ ريغو . ديقملاو قلطملاو ء صاخلاو
 دمعو فسوب وبأ ءالؤه لتم لب « هريغو ىعازوألا ءالؤه لثمو « هدعب نم
 نايب مينع ور مل كئلوأ لكف . نيمجأ مهنع هلا ىضو ةغينج ىلأ .باحصأ ىفذو
 8 مهجشانل حضاو

 نيودتلا نآل , هانم نيب مامإ لوأ وه هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا نإو

 عض ودق ضورءلاو ,مدعأوق ليصأت أدتبا دق زحنلاف . رهظ دق اهلك مولعلا ليصأتو
 ملكتي أدتب ا دق ظحاجلاو«ىعفاشلا مامإلا ًارصاعم ناك دقو « دمحأ نب ليلخلا هلوصأ
 جهاتم 4 تأأدتبأ دق رصعلا كلذ دجب اذكهو ىدالا دقنلا نيزاوه ف بتكيو



 ب معلا

 , ىهقفلا طابتتسالا جيهانم عضيو ىعفاششلا مامإلا ءىجي نأ ًابيحم نكي لف « مولعلا
 هقفلا عاونأ أرق هنآ . هتدام هل ترفاوت دق هنأ ًاصوصخو . لوصألا لع وهو
 أطخلا اهب نزي ىتلأ نيزاوملاو . ءارالاهذه نيب نذارب نأ نمدب ال ناكف . ةفلتخلا
 , هقفلا لوصأ عضو كلذبو . طابتسالل ةميقتسملا جهانملا ىف با وصلاو
 . اهنود قدأ ةرابعب وأ

 اجضان امق اهقف اوطبنتسا نيذلا ةمم ألا نأ صض رفن نأ ح مل الو د ؟ملأ

 نيعمجأ مهنع هللا ىت 2 قداصلا رفعج هيخأ نباو 0 واب همخأو دز مامالاك

 نم مهطابنتسا ىف حهانم مهل نكي م - هقفلا لوصأ لع نودي نأ لبق ةفينح ىلأو
 ءاه ب وذيبب مل ن نإو ؛ جهأنم نو ,اظحالب [وناك لب « ةيبقغلا ةسدنالاب رند ضصو صتلا

 ةياحصلا رصع ىف هضرفن نأ بجي - نودت مل نإو جهانملا ةظحالم نإو
 دح نأ طبنتسب ههجو هللا مرك أيلع مامإلا دجن التف . مهنع هللا ىضر مهسفنأ
 , ىله برش اذإ ١ : لوقي وهف ٠ , عئارذلا قيرط نع ةدلج نرثامت وه برشلا
 ربعي ام وأ « لآملا نم كلا ذخأ دق وهف « فذقلا دح بجيف ؛ فذق ىذه اذإو
 ىوتملا ةدع ىف لاق ام دنع دوعسم نب هللا دبعو « ىهقف لصأ اذهو , عئا ذلاب هنع
 تالوأو» : ىلاعت هلوقب لدتساو 2. لما عضوب اهتدع نإ : لماحلا اهجوز اهنع
 ءاستلا ةروس نأ ديشأ ١» : كلذ ىف لاق - « . نبلمح نعضي نأ نيلجأ لامحألا
 تامتشا ىتلا قالطلا ةروس نأ دصقي « ىربكلا ءاسنلا ةروس دعب تلزن ىرغصلا
 نيذلاو » : ىلاعت هلوق ىلع تلمتشا ىلا ةرقبلا ةروس دعب تلزن ةبآلا هذه ىلع
 اذبب وهو , آارشعو ربشأ ةعبرأ مهسفنأب نصبرتي ًاجاوزأ نورنيو مم نوفر

 « نايمالتي ثيحن هصصخم وأ « هيف هيف ناضراعتي امف مدقتملا خسأي رخآتملا نأ ىلإ ريشي
 ةدعاق لحال صرصتلا نم طابتتسالا ىف هداهتجا ىف هنأ دشب كش الب اذه نإو
 . هني مل نإ ]و . همرتلا ًاجاهنمو

 اوحرصي مل نإو , ةظحالم جهانملا تناكف نيعباتلا دهع كلذ دعب نم ءاج دقلو 1



 ل جو

 مهاربإف « ةباحصلا لاوقأ ىلع حيرختلا جهانملا هذه ىف مهنم حضني ناكو « اجب
 وحلا ىلع ةمألا ناك كلذكو , دوعسم نبا هقف نم رثأ ام لع جرخب ناك ىعخنلا
 . هانيي ىذلا

 , اهنوظحالي ممهانم مهل تناك نيدهتجا ةمثلا نرأ ىلإ انرشأ دقلو

 كلام مامإلا لاوقأ ىف ءاج دقل ء « مذيمالت ىلع اهولمم وأ . اهونودي مل نإو
 ًاطورش طرتشي هاندجو دقن . اهتياورو ةنسلا ىف هجابنم ىلإ ةحضاو ةراشإ ريشي ام
 هاندجوو « هدعب اوءاج نيذلا نوثدحلا هطرتشي اع جرت ال ةياورلا ىف ةنبي ةضاو
 تايورملا ضعب در دقق . مهاردلل رهاملا فريصلا دقن اهدقنيو تايورملا ضعب دري

 فورعملا ررقملا وأ . ممركلا نآرقلا ىف هيلع صوصنملا اهتفلاخن تلي ىنلل ةبوسنملا
 , مدحأ ءانإ ىف بلكلا علو اذإ» : ربخ هدرك « هدنع ةتباتلا نيدلا دعاوق نم

 : رمع نبأ نع ىور امف وهو . سلجم رايخ رايخ ربخ هدركو ؛« ًاعبس هلسغيلف
 . ىفوتملا نع ةقدصلا ءادأ هدركو ءاقرفتي ملام رايخلاب ناعيبلا »

 حرصي جارخلا باتك ىف ةفينح ىفأ بحاص فسوب ابأ مامإلا دجن كلذكو
 ىلع درلا ١ هياتكىف كلذكو ءاهنم طابنتسالا قرطو ٠ اهنه طبنتسا ىتلا ةلدالاب

 . هداهتجا جابنم نودي ملنإو ؛ حضأو نيب جاهنم ىلع ريسي «يازوألا ريس ْ

 .جهانم نم ىعفاشلا لبق ةمألا ةظحالم نم نكي امهم هنأ ىلإ اذهنم ىبتنن و م9

 اودهتجاىتلاعورفلا اوهضو اكيهانملا هذه !ومضوب ممهنأ دكوملا نم ةنإفمهطابنتسا دنع
 ةبارغ الو ؛ لوصالا نيودت دعب هقفلا لوصأ نيودت ءاج دقلو « ابماكحأ ىف

 ماكحأ نالعإ ىلإ عفد ىذلا نآل « هقفلا نيودت نع لوصالا نيودت ريخأت ىف

 « مهنيد ماكحأ سانلا فرعيل اهنالعإ ىلإ ةجاحلاو , اهنع لاؤسلا وه ةيهقفلا عورفلا

 اوناك ام] و طايلتسالا جهانم فوعت ىلإ ةجاح ىف نوتفتسي نيذلا ةماعلا نك امو

 رومأ نم هب نولتبي امو « ثذاوح نم مهل عقتي امف نيددلا مح ةفرعم ىلإ ةجاح ىف
 . مالسإلا ماكحأ قفو ىلع نوكست ماكحأ ىلإ جاتحت



 مس طه م

 أطخلا ةفرعمو « طابنتسالا طبضل نيزاوم هقفلا لوصأ نإف كلذ قوفو
 أطخنلا نع نهذلا مصعب ره ذإ « طباض مع وهف . طانتسالا ىف باوصلاو

 .نيودتلاو روهظلا ىف ةرخأتم ةطباضلا موملاو , ىهقفلا طابنتسالا ىف

 روهظلا ىف مدقتم وحنلا عوضوم وهو , ىحصفلاب قطنلاف ؛ ابعوضوم نع
 م ًاتوزوم ناك ضورعلا لع عوضرم ره ىذلا رعسشلاو . وحتلا نع

 .نولداجتي اونأك سانلاو ؛ ضورعلا طباوض دمحأ نب ليلخلا عضي نأ ل.” ققمو

 نأك اذإو « طباض لع لك« اذكهو « قطنملا لع وطسرأ نود. نأ لبق نوركفيو

 انرشأ 6لوصألا لعف « ركفلا ىف أطخلا نع نهذلا مصعي اهتاعارم دعاوت قطنملا لع

 . طابنتسالا ىف أطخلا نع دبتجلا مصعب اهتاعارم دعارق

 ديز مامإلا مالك نيبي ىورم وأ باتك دحوي الأ ًابيرغ نذإ نكي مل

 « كلامو ةفينح ىلآك كلذ ىئثوهو ٠ ىهقفلا هطابنتسا ىف همزنلا ىذلا جاهتملا ىف

 « قنحلا بهذملا لوصأ اهنإ اولاقو الوصأ كلذ دعب نم اوركذ ذق ةيفنحلا نإو

 هلوصآلا هذه اوبسنو ؛ رومأ ىف اهوةفاوو . روهأ ىف ىعفاشلا لوصأ اهب اوفلاغو

 ماعلا صاخلا ربتعي هنأ هيلإ اوبسن دقف « هنع هللا ىضر ةفشح ىأ ىلإ ابضعب وأ

 رخآتم امهدحأو اضراعت نإ امهنإو ٠ نايب ىلإ جاتحال ىعطق امهالك , هتلالد ىف

 حسني لاحلا هذه ىف هنإف ء ماعلا وه رخأتملا ناك ولو « مدقتملا خسني رخآتملا نإف

 . ةيكلاملا كلذكو . لوصألا هذه نم ًاريثك هيلإ اوبسن و « صاخلا

 نودي مل ةفينحابأ نأ عم لوصآللا هذه ةفرعم ىلإ اولصو فيك نكلو

 ًةمضاو ًامالك ةءاورلل طباوض ىف ملكت نإو , هلوصأ ةلمج كلام نودي لو ؛ هلوصأ

 .٠ ىورملاو ىوارلا طورش ىف

 .بهذملا ةمتأ نع ةيورملا عورفلا ىلإ اوءاج ةيفنحلا نأ وه كلذ نع باوجلاو.

 « اهيلإ اولصو ىتلا ماكحالا عم قفنت ىتلا جهانملا اوطبنتساو « اهوطبضو ء قنلا
 ررق كلذاو ءاهرابتعاو جيهانملا هذه ضرفب الإ ٠ ةحصت اهرابتعا نكمي الو



 د مسجسوإا

 ًآضيأ ريتعت قنحلا هقفلل جهانم اهربتعت اك , ةيفنحلا ةقيرط نأ لوصآلا ءاملع
 . هطابنتسا نع ًاعافد

 , هنع هللا ىطر كلام ماهإلا جهانم مهطاينتسا ىف ةيكلاملا كاس كلذ لثمو

 هتامدقملا نم لوصف ىف ىرن اكو « ىفارقلل لوصفلا ميقنت باتك ىف ىرن اك
 عافدلل كلسملا كلذ ةلبانحلاو ةيعفاشلا ضعب كلس دقو « دشر نبال تادبعملا
 . لينحلاو ىعفاشلا بهذملا عورف نع

 ةلواحم ريغ نم اهتاذ ىف دعاوقلا ريرقت وه ةيعفاشلا دنع بلغ ىذلا نكلو

 . هتلاسر ىف ىعفاشلا لعف م« بهذملا نع عافدلا

 ةقيرط وأ نييعفاشلا ةقيرط ةيناتلاو « ةيفنحلا ةقيرط ىمست ىلوآلا ةقيرطلاو
 ةدرجملا ةساردلا وهو « لوصألا ةسارد نم جابمملا كلذ جبن دق هنآل , نيملكتم لا

 هيف مبعم ضاعخو . ةلزعملا نم نملك لا  بهذم رظن ريغ نم جهابنملا رزقت ىلا ٠
 ' ةرعاشألا دعب نم

 : ةيديزلا لوصأ

 ىأ لوصأ هنع ورتلو ٠ الوصأ هل نودي مل ديز مامإلا ناك اذإو - محي

 اوجرختسي نأ ةيفنحلا لواح م ةيديزلا لواح لهف « هداهتجا دودج مسوت جهانم
 ؟ ىهتفلا عرومجما ىف اهرثك أ نودو « هنع تيور ىلا ةنودملا عورفلا نم جهانملا

 معأ ىديزلا هقفلا نأ معي نأ بحي نكلو .« ىديرلا هقفلل الوصأ اندجو دقل

 هقف هلك سيل ىديزلا هقفلا نإف . هنع هللا ىضر ديز مامإلا هقف نم هلومش ىف

 « رصانلاو ىدامملاك « تيبلا لآ نم هرييك ةفئاط هقف وه لب « ديز مامإلا

 « قلغي مل ًاحوتفم ناك هيف داهتجالا با نأ ًاصوصخو : هدعب اوءاج نمب مهريغو

 ديز مامإلا لوصأ ىه ةيديزلا اهمنود ىتلا لوصآلا نإ لوقت نأ عييطتسن ال كلذلو

 ديقتيال  قلطم داهتجاتيبلال ]نم ةيديرلا ةملأ هحتفي ىذلا داهتجالانأ ذإ ء هدحو

 اذهو « عورفلاو لوصآلا ىف داهتجالا لمشي لب .' طقف عورفلا ىف داهتجالاب



 تطينتسا اء تيور ىتلا ديز مامإلا عورف نم تطبنتسا اهنإ لوقت نأ عيطتسن ال
 دقل ىتح , ةيفنحلا هب ذخأب مل قلطملا داهتجالا نآل « هعورف نم ىننحلا هقفلا لوصأ

 «نيبستنم نيدوتحي اوناك رفزو ًادمتو فسوي ابأ ةمئآلا نأ ةيفنحلا ءابقفلا ضعب ىعدا

 « هجيانمو ةفينح ىلأ لوصأب نيديقم نيدهتجم اوناك ىأ : نيلقتسم نيدهتجم اون ركي لو
 انباتك ىف كلذ انلطبأ دقو ) , عورف نم هيلإ لصو امب نيديقم اونوكي ملو
 . ( لرصآلا ىف هانبتك امفو « ةفينح ىنأ

 « هياحصأو ةفينحىنأ دعب ةيفنحلا دنع دجوي مل لقتسملا قلطملا دابتجالا ناك اذإو

 نوكتل . مهداهتجا ىف اهوجهتنا ىلا جبهانملا اوجرختسي نأ ىرورضلا نم ناك دققف

 عورفلا ماكحأ بهذملا ىلع اجر خي نأ مهنكيلو « اهنع نوجرخي ال ء مهل سياقم

 تناك عورفلا نم جهانملا هذه جار ختساف« اذ ماكحأ بهذملا ةمئآال فرعي مل ىلا

 اوءاجنيذلا نآل ء ىديزلا هقفلاىف ةجاحلا كلت نكت ملوءبهذملا وفل ايرورض أرمأ
 ممدنع نكت ملف « هلوصأب نوديقتي اوناك ام مهنع هللا ىضر تيبلا لآ ةمنأ نم هدعت

 ىلا تاطوطخلا ىف اهؤرقن ىلا لوصألا هذه نأ وه هارن ىذلانإ لب « ةجاحلاكلت

 دعب اوءاج نيذلا ةمثآلا ىلإ ابف ءارآلا ضعب بسنت ىديزلا هقفلل انيديأ تحت
 . اهف لاوقأ مهلذإ ءديز مامإلا

 : هنع هللا ىضر ديز مامإلا جاهنم عم قفنت لوصأآلا هذه ضعب نأ كشالو

 : نيرمأ ةساردلا هذه ىف لواحنس اذطو

 ةماعلا دعاوقلا اهف نيبن ةيديزلا لوصألا بتك نم ةضبق ضبقن نأ - اصدحأ
 ميهانم نيبنل كلذو ؛ لوصألا لعل ةصاخلا دءاوقلا ىف لخدن الو ؛ طابنتسالل
 .ديز ءاوا تحت اومضناو « ةيديزلا مسا اولمح نيذلا

 ديؤيام هنم دجن اناسع ةيسيئرلا لئاسملا ضعب ىف عومجما عجارن نأ  امهناث

 نيدهبو انقفوي نأ ىلاعت هللا ىلإ عرضنو « هنع هلل ىضر مامإلل نيعم جابنم ءاعدا
 . ليسلا ءاوس
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 ىديزلا هقفلا ىف طابفتسالا قرط

 عوجرلا ىلإ انررطضا كلذلو « عبطلاب ىديزلا هقفلا لوصأ رفظت مل - ؟مه
 انضر عتساو ؛ ةطوطخم رداصم ةدع ىلإ ائعجر دقو . اهدحو تاطرطخملا ىلإ

 ررقت ىهف , محلوصأ ىف نيملكتملا جابنم جبت اهاندجوف . ًاضارعتسا اهيفام
 سيلف « ةئيعم عورفل ةمداخ نوكت نأ ةلواح ريغ نم ةدرحب يهانملا

 ,ىهف « أيقطنم اطابنتسا ةطبنتسم ىه لب « عورف ىلإ عوجرلا ابطانتسا قيرط
 .نازيملا طبض ىلإ نوطبتسملا هجتي نكلو « نوزوملا ىلإ هجتتال نيزاوم
 . هتاذ ف

 انرك ذ ام وه جابمملا كلذ جبت ةيديزلا لوصألا نوكل مضاولا ببسلا لعلو

 |وضاخ نيذلا مم ةلزتعملا نإف . ةلزتعملانم داقتعالال وصأ ف ىديزلا ريكسفتلا ب رقنم

 ىف مالكلاب نويديرتاملاو نوي رعشألا مهلباقو , جاهنملا اذه ىلع لوصآلا لع ىف
 نأ ىلإ بير الب ًايعاد برقلا كلذ ناكف . نيفتاوم وأ ممل نيضراعم لوصألا

 ىلإ , لبق نم انرشأ دق اذه قوفو . نيملكملا جاهم مطوصأ ىف اوجهني
 ةنيعم لوصأب نوديقتي ال اوناك ىديزلا بهذملا ىف ثيبأ لآ ةمأ نم نيدتجملا نأ

 اذهل اوناكف « عورفلا ىف نودهت# ؟لوصآلا ىف نودهت< اوناك لب . امنومؤنلب

 . عورفب نيديقم ريغ لوصألا هذه ىف نودبتجم

 ًاصوصخو « ديز مامإلا ءارآ عم قالنت ةلزتعملا ءازآ نم !ريتك نأ كش الو
 . هجيانم نم ريثك ىف لقعلا لع دامتعالاو ىلاعت هللا ةفرعم قلعتي ام

 ةصاخ ءارآ مطتسيل تيبلا لآ 1 نأ نيملكتملا جاهنم نم برقلا ىنعم سيلو

 دكبتاذ ىهو « ةيلج ةضاو امهؤارآ لقنت اضريغو رصانلاو ىداحلا ةمالا نإ لب

 هبهذم ةمدخل جاباملا نولعب ال نكلو . دبتجا هيلع ريسب نأ ىعبني امف ريكفت
 8 قباس مامإل ءارآ وأ « نيعم



 مع ىلع لوصأألا ىف مالكلا نونبي نيملكنملا جام نوجه مهنوكلو - مد
 : هصذ ام راخرلا رحبلا باتك نم لرصالاا مسق ىف ءاج دقف « مالكلا

 لعو ؛ مالكلا مع ىمو . نوف ةثالث نم دمتسي نفلا اذه نأ لعاو ,

 ةفرعم لع ةسيعرشلا ةلدآلا فتوآلف مالكا امأ « ماكحالا معو . ةيرعلا

 ةيبرعلا امأو « ةزجعملا ةلالد ىلع فتوي كلذو ٠. غلبملا قدصو ىرابلا

 نكمل اهروصت دارملاف ماكحالا امأ و. ةيبرع ةنسلاو باتكلا نم ةلدآلا نآلف

 . 20ءابيفن وأاهتايثإ

 نرك نم « اهقئاقح نايب ىأ ؛ اهروصت وه تيأر اك ماكحالا ةلك نم دارملاو

 « اهوركم وأ « ًامارح وأ « ًاحابم وأ , ًابودنموُأ « ًاضرف وأ ٠ جاو مكحلا

 . فاصوألا هذه عوضوم ال فاصوألا ةفرعم دارملاف , ادساف وأ : احس وأ

 هقفلا ىف هقفلا لوصأ دبع ابلع ماقت ةدعاق ناك مالكلا لع نآلو - ؟دب/

 كلسي نأ دهتجنا ىلعو , داهتجالا لع ىف لوآلا لصألا لقعلا اياضق اوربتعا ىديرلا
 لوصفلا ىف ءاج كلذلو ؛ ىهقفلا طاينتسالل لوألا لوصآلا تابثإ ىف لقعلا جاهنم

 : هصن ام ةيديزلا لوصألل ةيؤلؤللا

 لقعلا ةيضق هلالدتسا دنع ديتجلا مدقي نأ ةثداحلا ىف داهتجالا ةيفيكو د

 , ةمولعملا ةنسلاو باتكلا صوصن مث , مولعملا عامجإلا مث « ةتوتبملا

 ؛ ابمومعك اهرهاوظ م , داحألا رايخأ نصوصت مث , امهمومعك امهرهاوظ مث

 , داحالا رابخأ تامووفم مث « اهيتأمم ىلع ةمواعملا ةنسلاو باتكلا تاموبغم م
 داهتجالا بورض مث « هبتارم ىلع سايقلا مث , كلذك تاريرقتلاو لاعفألا مث

 نم ذوخأم الهو . بتكلا رادب طوطخم رحبلا نم سداسلا ءجلا )١(

 .1 مقر ةقروو
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 . ©”ءاهومنو ةيلصآلا ةءاربلا مث « ىرخألا

 ةينيقيلا لقعلا لئاسم عضيف « ةيعرشلا ةلدآلا بيترت ىلع لدي مالكلا اذه نإو

 ىف ةمولعملا ةنءلاوباتكللا صوصن مث , هدعب تباتلا مولعملا عامجإلا عضيو « الوأ
 ةقرفت اذه ىفو « ةمولعملا ةئسلاو باتكلا رهاوظ ةعبارلا ةبترملا ىفو« ةتلاتلا ةبترملا
 ظافلأ رهاظلا نم دعيو ء رهاظلا, فرعي امو ءصنلاب فرعي ام نيب ةوقلا ىف ةحضاو

 مالكلا دنع لامجإلاب هنيبن عضوم كلذاو « مومعلا ىلع اهتلالد ىف مرمعلا
 عضيو « داحألا رابخأ صوصن ؛ ةسماخلا ةبترملا ىف عضي م“ « ةنسلاو باتكلا ىف

 ةبترملا ف عضيو « ةمولعملا ةنسلاو نآرقلا صوصن تاموهفم ةسماخلا ةبترملا ىف
 موهفملاب ذخأي ىديزلا هقفلا نأ ىلع لدي اذهو « داحألا رابخأ تاموهفم ةسداسلا

 ذيخالا رخؤي نكلو « ةيفنحلا فلاعو « ءاهتفلا روهمج قوطنملا لباقم ىف
 لاعفالا ةعباسلا ةبترملا ف عضيو « ةلدآلا لك ىف قوطنملاب ذخالا نع موبفملاب
 ةتباث نوكنت ال ىتلا ةيريرقتلاو ةيلعفلا ةنسلاف « هتاريرقتو يلب ىنلا نع ةدراولا

 اهصوصن « داحألا رابخأ نع لمعلا ىف ةرخأتم نوكنت اهلع عمجما رتاوتلا قيرطب
 عمجملا ةرتاوتملا ةمواعملا ةيريرقنلا وأ ةيلعفلا ةنسلا امأ - ابتاموهفمو اهرهاوظو

 قومنيأر اك اولص » : هِي هلوت ىف اهيف هديلقتب انرمأ ىتلا مقلي هتاولصك اهيلع
 سايقلا للي مث ء سايقلا ةنماثلا ةبترملاو , مولعملا عامجإلا ىف ةلخاد ىهف « ىلصأ
 , كلذ ريغو عئارذلاو ةحلصملاو ناسحتسالا" ىرخالا دابتجالا بورض

 . ةيلصألا ةءاربلا هام ام وهو « باحصتسالا مث

 « لوألا ةيترلا.ىفىه ةيعطقلا لقعلا .اضقنأ هم دافتسي مالكلا اذه نإو +

 ميركلا نآرقلا .صوصن ىلع مدقم هب عومجلا رتاوتملا عامجإلا نأ هنم دافتسي اك

 . امهيف ةبارغلا ليزن نأ دب الوءنيبيرغ نارمآلا ودبي دقو« ةمولعملاو ةرتاوتملا ةنسلاو

 ةقرو ةيرصملا بتكلا راد طوطخم ٠ ةيديزلا لوصأ يف هيولوللا لوصفلا )١(

 .٠ 5ذقم مقر



 ابيب عوطقملا ةيلقعلا اياضقلا وه صوصنلا ىلع مدقي ىذلا لقعلاف - 4
 هللا دنع نم ئآرقلا نوكو « متلي دمح ةوبن تابثإ و « ىلاعت هللا ةفرعم ثيح- نم
 ةلاسر غيلبت نم وه مالسلا هيلع هلوقي ام نأو ٠ نيدلا اذهب ءاج دم نأو . ىلاعت

 ء ةنسلاو نارقلاب جاجتحالا ىلع ق وطنملا بيترتلا ثيح نم مدقم كلذ نإذ « هير

 . امهم جاجتحالا ةمص تايثإ هيلع موقي هنآل

 ماكحالا رادصإو فيلكنلا ىف لقعلا اياضق نأ كلذ ىنعم سيلو ب مو

 هعناك أيأ ةنسلاو نآرقلا نع رخأتم وه لب . ةنسلاو نآرقلا صوصن ىلع ةمدقم

 « ةيعرشلا قرطلا لك نع رخأتم وه لب « ةتباث اهتياور تمادام اهتياور ةجرد

 دجي مل اذإ دوتجلا نإ » : هصن ام راخزلا رحبلا نم لوصألا مسق ىف ءاج كلذلو

 . 20. لقعلا هب ىنقي ام ىلإ عجر . ميرحتلاو ليلحتلل ًاقيرط عرشلا ىف

 هقرطلا نم ىعرش قبرط ىأ ةمن نكي مل اذإ عرشلا ىف هيلإ عجري لقعلاف

 اذهسيلو , مالا ىف لقعلا محىلإ عجري ذئيح هنإف « اهلإ عجري ًافن 1 ترك ذل
 ,نيعضوملا ىف لقعلا كح نيب قرفلاو ء صرصتنلا ىلع ةمدقملا لقعلا ةبضق ىف الخاد

 : حاون ثالث نم

 ةئوتبملا لقعلا ةيضق ىه صوصنلا لبع ةمدقملا لقعلا ةيضق نأ  اهالوأ

 ىمأ وه امتإ ؛ ميرحت وأ لح لقعلا محو . أضقن لبقت ال ىلا اهب عوطقملا ىأ

 . ىعطق ىمأب سيلو . ىنظ
 « ىالسإلا باطخلا ساسأ اهياع موقي ام ىه ةمدقملا لقعلا ةيضن نأ -- ةيناثا

 ناميإلاو . باتْكلا اذ ب ءاج ىذلا ىلا ىنلاو هلوسرو هللاب نامإلا وهد
 « مالسإلا ع رشب باطخما نع رخأتم وهف « فيلكتلا ىف لقعلا مح امأ « ةرجعملا
 هتءاج ام لبع جراخ ريغ ذئدنع لقعلا 3 . عرشلا هب ء ءاج ام ىلع ءانب ره ذإ

 . اهنع ًايرغ نوكي ال ثيحع صوصتلا

 طوطخع راغرلا راحل نم سداسلا ءرجلا * مقر ةقرو عجار 01



 دل متل سس

 ناك ليلحتلا وأ ميرحتلاب صن ء ب لو ًاداسف ىمأ يف نأ هلقعب ىأد اذإ كليف
 أر اذإو . هدابعل هاضري الو « داسفلا زيجيال ىلاعت هللا نآل « ميرحتلاب اكاح لقعلا
 هللا نآلل . اهب بلاطي ىلاعت هللا نأب كحي هنإف اهيلع صن الو , ةحلصم ىمأ ىف لقعلا
 .بترتيال و  داسفلا نم ةّيلاخ تمادام , ةمحر ايف ةحلصم لكو . هدابعب محر ىلاعت
 . ىبل اهيف عضوم الو ء داسف اهيلع

 عئارشلا عرش هيلع موقي ام ىه ةمدقملا لقعلا ةيضق عوضوم نأ  ةتاثا
 . ةيئرجلا عئاقولا ىف لقعلا مك وهف , رخأتملا كح امأ  ةماع

 امئاق فيلك-آلا ربتعي وهف « اهضراعي ال ًاديز مامإلانأ ةلأسملا هذه ىف ررقن انإو
 ىريو « هلسرو هتكئالم نامإلاو هللاب نامإلا عم ةزجعملاب لقعلا ملست ىلع

 ةلداعملا ضعب جاهنم كلذ نآل , محلل ىعرش قيرط دجوب ال ثيح محي لقعاا نأ
 دنع ىأر وه صن ال ثيح فيلكتلاب لقعلا مكح نإ لب . مبءاسؤر عم ىفالت نيذلا
 « ةلأسملا هذه نآلا كرتنل و , ماركلا مهتمتأ نع ىلاعتو كرابت هللا ناوضر ةيمامإلا
 . ىلقعلا ميبقتلاو ىلقعلا نيسحتلا ىف.مالكلا دنع ًابيرق احل ضرعنسو

 ىلع عامجإلا ميدقت ىف مالكلا ىلإ ةلأسملا هذه ىف مالكلا كرنل - ؟و)
 هنم دافتسي دق مالكلا رهاظ نإف « ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا هب ىضقي ام
 انهو . هيلع مدق ةرتاوتملا ةنساا وأ نآرقلا عم ضراعت اذإ عامجإلا كح نأ
 « ةرتاوتملا ةنملا وأ نآرقلا فلا سأ ىلع ًامولعم ًاعامجإ ضرف هنآل ١ ببرغ
 « ةرتاوتملا ةنسلاو نآرقلا نأ نم ءابقفلا روهمج هب حرص ام فلاخب وهو
 . نيدلا داعاض

 اوعمجأ اذإ نيماسملا نأ ههابشأو مالكلا اذه نم نيقرشتسملا ضعب مهف دقو
 نيد مالسإلا نأ اذه ىلع اونبو ؛ةنسلاو باتكلا ىلع مهعامجإ مدقي سأ ىلع
 . مدومج ببسي هليوحتل قيرطلا اوذختي مل نيماسملا نكلو . روطتم

 . مبمهف ىف أطخ هنأ اوفرعيل لوقلا محصن نأ انيلع بجو كلذلو

 ( دير مامإلا *؟ )
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 عامجإلا وه ٠ هب أدتببي ىذلا عامجإلا نأ ةيؤاؤالا لوصفلا بحاص ركذ دقل

 رتوتلاب تنبث ىتلا ىلوآلا مالسإلا قئاقح ىف تبث ىذلا عامجإلا رهو « مولعملا

 نع كلذ اوقلت مهنأل ةءاحصلا دبع ىف نينمؤملا عامجإ اهلع رتاوت . عقلي ىنلا نع
 . ىلاحصلا لوألا رصعلا ىف دحأ ذشي مل « مدعب نم نيعباتلا عامجإو . ملي ىنلا

 نأ ىلع مهعامجإكو . اسمختاولصلا نوك ىلع مبعامجإك ٠ ىعداتلا رصعلا ىف دحأ الو

 , ثالث برغملاو ٠ كلذكءاشعلاو رصعلاو عبرأ رهظلاو , ناتعكر رجفلا ةالص
 , مُثلَم ىنلا نع تدرو ىتلا ةئيطلا هذه لع ىه ةضورفملا ةالصلا نأ لع مبعامجإو

 , يملا كسانم ىلعو . تاركرلا ىلع مهعامجإو ؛ هلاكشأو موصلا ىلع مهعامجإكو
 عضوم هذه نإف « لِي ىنلا نع عامجإلاب ةباحصلا اهاقلت ىلا ررمآلا نم كلذ ريغو

 رورمج دلع ىمسي ام ىهو « هنكرو مالسإلا لصأ ىهو « داهتجا عضومال  ملست

 رظن ىلإ جاتحي ال ىرورض مع اج ملعلاف ء ةرورضلاب نيدلا نم لع ام » ءابقفلا
 « صن رهاظ ىلع ًادمتعم اهفلاخع نأ دهن ممصي ال ىتلا قئاقحلا ىهو . لالدتساو

 نع جراخ اهل ركنا « مالسإلا ىف تاملسم اهئإف . رثأ رهاظب ًاقلعتم وأ

 ةمولعم ةقيفح ركنأ دقف « تاولصلا ىف تاعكرلا ددع ركنأ نف « مالسإلا

 ناميإلا نم ج رخو رفك دف « ةقيقحلا هذه ركنأ نمو . ةرورضلاب نيدلا نم

 . رفكلا ىلإ

 ؛ ةرتاوتملا ةنسلا وأ نآرقلاب داهتجالا ىلع مدقم أ معلا رومألا هلوزو د مو؟

 اهفلاخي ام ىلإ ىهتني داهتجا لكو . اهفلاخي ام ىلإ داهتجا لصي نأ مصي ال هنأل
 ةالصلاب ًارمآ نينمؤملا طاتع نآرقلا نآل . نآوقلاب لعلل لصأ اهب لعلاو ؛ لطاب
 عمجملا تاملسملا هده ةفرعمب الإ تارابعلا هذه مهفت نأ نكمي الو « حلاو ةاكرلاو

 نوذمؤملا هعم ىلصو قم ىنلا اهب ىلص ىلا ةئيطا كلت ىه ةالصلا نأ مهفنق  اهيلع

 . محلا ةاكرلا كلذكو « مويلا ىلإ ام نولصي اولاز امو ءاجس

 هلثم وهف « ميركلا نآرقلا دنس تبث ىلا ةقيرطلاب عامجإلا اذه تبث دقلو



 - اف

 نوكيق « هدامعو مالسإلا نكر ركن هركسشي نم نأ ىف هلت وهو . رئاوتلا ىف
 مدقي اذه لجآلو , طابنتسالا دعاوق ىلإ جاتحي ال ؛ لمع ىمأ هنكلو , ًارفاك
 ملصي الو ٠ تائلسملا نم نآرقلا ةقيقك هنال « نآرقلا ىف داهتجالا نع هب زالا
 ةالصلا ىنعم مهفي فيكف الإو . تانلسملا هذوب ذوخأي ال نم نآرقلا ىف داهتجالل
 ! يحلاو . ةاكرلاالو موصلا مهفي كلذكو  مالسإلا ىف ةيفرع ةقيقح تراص ىلا
 . دهتحي نأ هل غوسيال اهراكنإل لاجمال ىلا تاملسملا هذه مهغي ال نم نا

 ةنسلاو نآرقلا ىف داهتجالا ىلع تاملسملا هذهب ذخألا ميدقت سيلو - موع
 هلي ىنلا نع تباث ىمالل ميدقت وه لب ؛ ةنسلاو نآرقلا ىلع هتاذ ىف عامجإلل ًامدقت
 لدي ام كدحأب ذخأو , ةنس ىوقأب ذخأ وهف اهتبسن ىف كشي نأ دحأل سيل قيرطب
 . ماكحأ نم ميركلا نآرقلا هيلع

 امهم صن لك ىلع مدقم عامجإ لك نإ لوقيل اذوب قلعتب نأ دحأل غوسم الو
 هادؤم ذإ « مالكلا اذه هيلإ ىدؤي ام ىلع ًاديزت نوكي كلذ نآل « هتياور نكت
 . دحأ اهركني ال ىلا تابلسملا هذه رهو . دحأ هركني ال ىذلا مولعملا عامجإلا
 . اهاوس ًاعامجإ معي ال هنأ ىعفاشلا ررقي لب ؛ نأشلا اذه هل عامجإ لكس يلو

 اذه قلت دقف « عقلي ىنلا نع قلتلا وه عامجإلا اذه ساسأ نإف كلذ قوفو
 . ىلع هداهتعاف . نيملسملا لك ةباحصلا نع هاقلتو ؛ نيملسملا لكلب « نينمؤملا لك هنع
 نآرقلا ىع مدقم نيملسملا نم عامجإلا تاذ نإ لاقب نآل غاسم الف « مقلي ىنلا
 , ةيمالسإلا قئاقحلا قلت وه انه عامجإلا ساسأ نآل « ةيوبنلا ةنسلاو مركلا
 . نيملسملا عامجإ درج سيلو ءيِلَِي لوسرلا نع مالسإلا ناكرآو

 عامجإلا ال , ىطابنتسالا عامجإلا وه ةنسلاو باتكلا ىلع رخؤملا عامجإلاو
 ىف فالخ عضوم وه ريحالا عامجإلا ادهو . هانيب ىشلا مالسإلا ناكرأ ىبلت ىلع
 : ٌةدجلا ثاريم لع مهعامجإك ةءاحصلا دهع ق هروصن ىلع اوقفتا دقو ٠ هققح
 . ال سدسلا مثلَ ىنلا ءاطعا ةباور ىلع مهعامجإ ىف اودمتعاو هيلع اوعمجأ دق



 دس سوس

 عامجإ درج نأ بدحتف ؛ ماهفأ لضت ال ىتح ٠ هربرت انيلع بجو ىمأ اذه

 هلوقلا للزو . لمعلا للز نم ىلاعت هلا اناقو . ةنسلاو نآرقلا ماكحأ ريغي نيبلسملا

 . نيبم باتك الو , لع ريغب هنيد ىف

 لسقعلا مح

 ناطلس اذ لقعلا لعح ىف مهلوصأ ىف ةيديزلا مالك كل انلقن - ؟وو

 قيرط ىأب محلا ةفرعم نكمب ال ثيح . ًاناطلس لقعلل نإ اولاق دف ٠ . ع رشلا ىف

 « ةيعرشلا ماكحالا ةفرعمل ًاساسأ لقعلا اولعجو ء صوصتنلا ماكحأل مهفلا قرط نم

 4 طقف لقعلاب لعت نأ امإ ٠ ةمولعملا ءايشاألا لك » : هصن أم دمتءملأ ىف ءاج دقو

 لكف « طقف لقعلاب بولطملا امأ ٠ لقعلابو عرشلاب امإو ٠ طقف عرشلاب امإو

 معلاك . هب معلا ىلع افوقوم عرشلا ةحصب معلا ناكو « هيلع ليلد لقعلا ىف ناك ام

 . 290غ هتافصو ىلاعت هّلاب

 « صرصنلا نم ماكحالا جارختسا ىف وه امتإ عرشلا عم لقعلا لمعو

 . صن ةم نكي مل اذإ لقعلا ةضقب ذخالاو . صوصتلا ءارو امف داهتجالاو

 : ىديزلا هقفلا ىف نارود لقعلل نوكي كلذ لعو

 ةيديزلا عم قفتا دقو , ىلاعت هللا ةفرعمو ةيدمحملا ةلاسرلا تابثإ ىف  اههدحأ

 ةيزهاظلا مامإ ىرهاظلا مزح نبا كلذ راتخا لب . ةيديرتاملاو ةيفنحلا اذه ىف

 ىنب دقو : ةزجيوملا كلاذكو , لقعلاب ةبجاو ىلاعت هللا ةفرعم نأ ررق ذإ .هرصع ىف

 . ىدرفلا سفنلا لع ىلع كلذ

 طابنتسالاب نوكي كلذو . عرش نم ماكحالا جارختسا دنع  قاثاو

 ره لب ؛ لقعلا ىلع ًادرب ًاداتعا سيل هنكلو : لقع لم وهف سايقلا قيرط نع

 . "14 مقر ةقرو روصم ةيرصملا بتكلا رأدب طوطخم دنتعملا )1
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 هنكسل و  لاجم هيف لفعلل , ريسفتلا نم عون وهف « صن هيف امب هيلع صن ال ام قاحلإ
 نصن نم ةثداحلا جارختسا نكمي مل اذإ « لقعلا ىلع دامتءالاب ًاضيأ نركيو « ديقم

 رحبلا نم لوصالاب صاخلا ءرجلا ةرابع كل انلقن دقو « داهتعالا وأ « ىعرش

 قيرط ىأب محلا جارختسا نكمي ال ثيح كاح لقعلا نأ ديفت ىلا راخزلا

 . صوصنلا ىلع لمح اهف نوكي ىلا ةيعرشلا قرطلا نم.

 لقعلاب وهأىاعت هللاةفرعم ىف لصآلا نايبلةيمامإلاةعيشلا ضرعق دقو - موو

 مارحلاو لالحلا ثيح نم ماكحالا كاردإب لقتسي لقعلا لهو . لقعلاو لقتلاب مأ

 لبق نم انلقن م تالاقملا لئاوأ باتك ىف ءاج دقو . لقتسي ال مأ ٠ لقعلاب

 هجناتن و هملع ىف جاتحي لقعلا نأ ىلع ةيمامإلا تقفتتا ١ : ةيداقتعالا ءارآلا ىف

 دب ال هنأو « لالدتسالا ةيفيك لع لفاغلا هبفي عمس نع كفنه'ريغ هنأو ؛ عمسلا ىلإ

 « ثيدحلا باحأ كلذىلع مهقفاوو « لوسر نءملاعلاف هئادتباو فيلكتلا لوأ ىف

 لمعت لوقعلا نأ اومعزو ؛ كلذ فالخ ىلع ةيديؤلاو جراوخلاو ةلزتعملا تعمجأو

 ةلاسرلا نويجوب ةلزيعملا نم نييدادغبلا نأ الإ , فيقوتلاو عمسلا نم اهدرجمي
 : . 22. فيلكتلا لوأ ىف

 لوسر لبق تافيلكتلا مهفب لقتسي ال لقعلا نأ هنم دافتسي مالكلا اذه نإو

 , هينمو فّدةوم عمس نم ديال هنإو . ةلاسر ريغ نم فيلكت ال هنأو « هيلإ لسرب

 اقباس نوكي نأ نكمي ال لقعلا هنأ ىلإ هيني اذهو « هللا اهلسري ةلاسرلاب عمسلا نإو
 قنلي اذهو « عرشلا ىلع ةقباس ضرفت ال ةتوتبملا لقعلا اياضق نأ و عرشلا ىلع

 هيف فلاخب ام كلذو « لقنلا اذه نم نيبت م , نيثدحللاو ةرعاشألا بارآ عم

 . ةيديزلاو ةلزيعملا

 هيققوتي ًاناطلس لقحلل نوض رغب ذإ.« ةيديزلا لوصأ نع لوقناا وه اذه نإو

 . ع ص ةراتخلا بهاذملا ف تالاقملا لئاوأ ()



 سل سس تس

 ةيعرشلا قرطلا ءارو امه فيلكتلا لوزن دعب ًاناطلسو « ةلاسرلا كاردإ هيلع

 ١ . ماكحألا ةفرعل
 ةيديزلا هررقي ام وه ةلأسملا هذه ىف لقعلا ةيضق ىف انمي ىذلا نإو - 5

 نم قيرط ىأب مارحلاو لالحلا ىرعي مل اذإ , مارحلاو لالحلاب كي لقعلا نأ نم
 ءايشاألل نأ وه ةلأسملا هذه ىف سا-اللاو « مارحلاو لالحلا ةفرعمل ةيعرشلا قرطلا

 ءايشألا ضعن سس درجلا لقعلا ؟< ثيحح . ًاتتاذ ًانسحو « ًايتاذ أحق

 . اههرحيف ءايشألا ضعب ميبقو . اهجويف
 : ةعبرأ كلذ ىف نيدلسملا ءايلع ءارآ نإ لوقنو

 يبقلا مرحيو ٠ نسملا لحيف قالطإب حببقيو نس< لقعلا نأ  اهلوأ
 مصي لقعلا نأ لوقلا !ذه ىلع بترتيو . عراشلا نم ةفرعم ىلإ ةجاح ريغ نم
 « باوثلا باقعلا كح ةعاطإو « باقعلا لقعلا مح ةفلاخم ىلع بترتيو . فلكي نأ
 همر ىلع لوقعلا تقفتا ام اويكترا اذإ نوبفاعي لسرلا لبق ةرتفلا لهأف

 -هيوجو لبع لوقعلا تقفتا امف لقعلا ىعاد اوباجأ اذإ نوباثيو « لظلاو تذكلاك
 . لدعلاو قدصلاك

 « ةلريعملا ىلإ لوقلا اذه بسنيو ؛هدعبو ع رشلا لبق فيلكتلا نوررقي ءالؤهو

 « ةيديزلا ىلإ هتيسن نكلو « ةميلس هلزتعملا ىلإ هتبسن نوكت دقو « ةيديزلا ىلإو
 لقعلا اياضق ذخأت ةيديزلا بتك نأ كلذ ء رظن اهف تاذلاب ًاديز مامإلا ًآصوصخو
 « اذه ف صوصنلا كل انلقن دقو «٠ ع رشلا كاردإ هيلع فقوتي امف ع رشلا لبق

 . هدعب نم لقعلاو ع رشلا ىلع هيف نودمتعي مهنإف « ع رشلا هيلع فقوتي الام امأ

 « عئارشلا لوزن دعب نكلو « مارحلاو لالحلاب كي لقعلا نأ  اهيناتو
 محلا ليع لوصحلا مدعل ةلأسملا ف محلا نع ثحابلا رحي اذإو ؛ هاياضقل اهريرقتو
 « لقعلا ىلإ همتا لالدتسالل تمسر ىلا ةيعرشلا قرطلا نه قيرط ىأب ىعرشلا
 ءباتك نع هانلقن ىذلا لقنلا كلاذب حرص م « ةيءامإلا ىأر وه ىأرلا اذهو



 د سس

 هىرأ قإو « ةلزتعملا نم نوددادغبلا ىأرلا كلذ قفاويو « تالاقملا لئاوأ

 مرو لي ذإ لقعلا نأ ىأرلا اذه رهاظو ءانلقن امل ىأرلا كلذ نم ةيديزلا نأ
 عض وم للحم ا نآلل' . باقعلاو باوثلا ريرقت ليلحتلاو مرحتلا ءارو نم نوكي امنإ

 . باقع عضوم مر|و . باوُث

 لقعلا نأ ةيفنحلا ءاهقف ىأر وهو « ةيديرتاملا ىأر وره - كلاثلا ىأرلا

 « لقعلا مكحب هب رومأم نسحلاو « لقعلا حي هنع ىبنم مسيبقلاو « حسقيو نسحب
 ىذلا هدحو رهف ٠ مكسحلا عراششلا نه ريرقتب الإ باوثالو ناقعال نكلو

 . بماعيو بيتي

 اهل سيل ءايشألا نأ وهو ؛ نيثد#لاو ةرعاشالا ىأر  عبارلا ىأرلاو

 عراشلا ىمأ نم نوكي امإ مسبقتلاو نيسحتلا امإو « ىتاذ حبق الو , فاذ نسح

 كردي ال لقعلاو حيبت وهف هنع ىبني امو « نسح وبف عراشلا هب سمأب اف : هيبنو
 . هيهاونو عراشلا سماوأ ةيحان نم الإ ابحبق وأ ءايشآلا نسح

 طرفأ دقو « لقعلا مك> ةلأسم ىف ةيمالسإلا ةيبقفلا ءارآلا ىه هذه - ؟وب

 ىلاغو ٠ عئارشلا نم ىده نكي لولو . ميرحنلاو ليلحللا قح هل لعج مهضعب
 دشأو « عئارشاا لوزن دعب ىتح ميرحتلاو ليلحتااب ملا نم هعنف مهضعب
 نسحلاب ءايشالا ليع ملا عييطتسي ال لقعلا نإ اولاق نم ةالاخ» ءالؤه نم

 . هيهاونو هرماوأ ىف عراشلا نم الإ فرعيال قالطإب ميبقلاو نمحلا لب , مسقلاو

 مههذم نإف . هدحو فيلكتلاب موقي لقعلا اولعجل , اولاغ نيذلا كئاوأ كرتنلو

 نم نإو » :ىلاعت هلوق حيرصل ةفلاخعو ةيوامسلا عئارشلل ليطعت عون هيف ذِإ . ذوذش هيف
 « هسردت ىذلا هقفلاب ةلص اذ سيل بهذملا كلذ نإو « ريذن اهف الخ الإ ةمأ

 دوجوو . عئارشلا لوز دعب لقعلا ماق» وه هسردن ىذلا هقفلاب ةلص هل ىنلا امإ

 . ةريخآلا ةثالتلا بهاذملا ىلع انتسارد ى رصتقت كلذلو : ىولمسلا ىدملا
 . لوآلا بهذملا حرطنو



 دل سل

 م.ىتاذ نسح اهل ءايشاللا نركىف وه لقعلا مح ةيضق ىف فالخلا نأ تيأر دقو ر

 رمأ نم نادري مهبقلاو نسحلا امتإو ءحبقو نسح اهتاذ ىف ال سيل وأ : ىتاذ سبقو

 كلذكو . هتاذ ىف مسيبق هنآل ال 1 همرح عراشلا نأل مسيبق هم ريزتخلا : عراشلا

 . تامر ا نم كلذ ريغو « رفخاو مدلاو ةتبملا
 ضعب .ى:رإ ةيفنحلاو ةيديرتاملاو ةيمامإلاو ةيديزلاو ةلزنعملا لاق دق

 « قاذ نسح ءايشاأللل سيل : ةرعاشالا لاقو , اذ مبقو ىناذ نسح هل ءايشآلا
 . قاذ مبق الو

 : ةثالث ماسقأ ءايشالا نأ نيلوالا دنع لوقلا ليصفتو - ؟ها/

 . ةلاعال عراشلا هب ىمأي هتاذأ نسح  امهدحأ
 . ةلاحع ال عراشلا هنع ىب هتاذل مسبق - قاشلاو

 , عفنلاو ررضلا نيب وأ « مبقلاو نسحلا نيب ةددرتم ءايشأ  كلاثل مسقلاو

 « ةنسح ىهف اهب رمأ نإف « هيبن وأ ؛ عراشلا سمأ ىلع اهحبقو ابسح فقوتي هذهو

 'سقلا امأ , نيلوالا نيمسقلا ىف وه فالخلا رهوجو ٠ ةحيبق ىهف اهنع ىبن نإو
 ْ . هيف فالخ الف كلاتلا

 ضعبل نأ ىلع وأ « ًاحبق وأ آنسح ءايشأللل نأ ىف مهيهذم ىلع اولدتساو
 :ةلدأ ةدعب كلذ ءاشألا

 كرديو « هنع ىهني امو هب ىمأي ام «لقعلا لبقيف ىهنيو سمأي عراشلا نأ  اهنوأ
 لقعلا كاردإ بع ليلد كلذو. ىهنلاو ىلا ىف ةعاطلا مزتليف مسبق وأ نسح نمميف ام
 هتيأر ام : لاقق « دمحم تنمآ اذامل ىنارعأ لئس دقو « اهحبقو ءايشالا نسحل
 صأ ىف لوقي ًادمع تيأرامو « لعفتال هيف لوقي لقعلاو لعفا سأ ىف لوقب
 اهتقفاوم ساوأللا لبق بابسأ نم نأ ىلع اذه لدف « لعفا لوقي لقعلاو « لعفت ال
 . سبقيو نسحب لقعلا نأ ىلع ىلاتلاب اذه لدو , لقعلل

 .لقعلا ىف ناجل طقف عرشلا سماوأ نم حيبقتلاو نيسحتلا ناك ول هنأ  اهفاث ٠



 ا

 زاوجلا انو , بذاك دب لع وأ . لوسر ريغ دب ىلع ةرجعملا هللا ىرب نأ

 ىلع لوسرلا بيذكت نكمملا نم نوكيف ؛ ىدحتلا ىف اهتوق ةرحعملا دقت
 | بالا اذه

 حدي و « اهلعفي نأ الإ لقاعلا عسيال الاوقأو الامعأ كانه نأ  اهثلاث
 هذه نأ ىلع اذه لدف « اهتفلاخمب طق عرش ءىجب لو , لدعلاو قدصلاك ابلعاف
 بذكلاك « ابلعفي نأ لقاعل زوجب ال لاوكأو لامعأ كاتهو , اهتاذل ةنسح ءايشألا

 كلذ دعب عئارشلا تقفتاو « ابلعفي نم مذ ىلع لوقعلا ترفاضت دفو . مظلأو
 لقعلا كردي اهتاذ ىف ةحيبق ءايشالا هذه نأ ىلع اذه لدف « الع باقعلا لع
 . اهحبق هتاذب

 ةحيبقلا ءايشألا حبقو ٠ امتاذ ىف ةنسحلا ءايشألا نسحب معلا نأ  اهعبار

 ىلاعت هللا قلخ دقق ٠ مهنيوكت ةعيبطو سانلا ةرطف عم ءاج ىرورض لع اهتاذ ىف

 ةنسح رومأ ىلع لوقعلا تقباطت كلذلو : لقعلاو مسجلا مقتسم اي وس ناسنإلا

 « ابك اردإ ىف ءاوس عيمججا لب « نبدتم ريغو نيدتم نيب قرفال « ةحيبت ىرخأو

 هنم نسحتسيو قرسي.اناسنإ وأ , هنسحّسيو هريغ لاملك أي ًاناسنإ ىرب ىذلا اذ نف

 حيبقلاونسحلا كردياللقعلا ناكولو « لظلا هنم نسحتسيو مظي اناسنإ وأ ؛ ةقرسلا

 هللا ىلاعت و ًاثبع ايش قلخ ام ىلاعت هللا نإو « هل لمعال مبصأ و لطعت دقف

 , اريك ولع كلذ نع

 5 ًايتاذ ًاحبقو ًاتاذ اسمح ءامشاللل نأ اوررق نيذلا ججح هذه ل مو

 : ةثالث رومأ ىلع مهمالك ون دق نورخألا م

 ًانسح ىري هلعجيف ؛ لقعلا لضيف . سفنلا ىف حتي ىوحلا نأ  اهلوأ

 عراششلا ساوأ نم مصأع نمددب الق « ةفسالفلا لوقع تلض دقو ؛ نسحلاب .ىسيل طع

 . هدححو حبق و .هبلحو نب ذل وه نوكي كلذ, و. هيهاوتو

 ناك ولو « الوسر ثعبن ىتح نييذعم انك امو د ؛ لوقي ىلاعت هللا نأ  اهنناث



 ل ا سل

 ةجاح ةم ناك امو . فيرلكتلا ناكل ٠ هدحو ميقيو « هدحو نسحب لقعلا

 عيطتس ءىث لك نأ ن وقب ال مهنال ا نيقباسلا ىلع د ريال اذهو « نيدنلا ىلإ

 . حبقلا وأ نسحلاب هيف لقعلا حي نأ

 « ةيوامسلا عئارشلا ليطعت هحيبقتو لقعلا نيسحتب لوقلا نأ لان
 + ةصاخو ةماع تلزن دق عئارشلا نأ ىلاعت هللا ررق دفو . الإ ةجاح ةمث نركي ال ذإ

 . « ريذن اف الخ الإ ةمأ نم نإو » : ىلاعت لاق دّقم

 ءايشألل نأب 54لا ىلع  ةيمامإلاو ديز مامإلل نيعبات ةيديزلا ىب دقو
 : قأب ام ًايئاذ ًاحبقو . ايئاذ دسح

 لالحلا ةفرعم هب نكمت ىعرش قيرط الو . صن نكي مل اذإ هنأ  الوأ

 حيرصب ةيديزلا ررق دقو . لقعلا هب < امب نرومأم نونوكي سانلا نإف : مارحلاو

 ىضتقم ىلع نيفلكمن ون وكي اذه ىضتقم هناو . لبق نم كلذ انلقن اي اذه مهمالك
 . ًايهانو ًارمآ لقعلا ك>

 كلذو . نسح نع ىبني نأ و « مسيبقب ىمأي نأ نكمب ال ىلاعت هللا نأ  ًاينات
 هللا لاعفأ نال . ةموام ةوقب كلذ نوكي نأ ريغ نم ىلاعتو هناحبس هلاك ىضتقمل

 .نوكي نأ نكمي ال ىلاعتو هناحبس هللاو , ةنكح نع نوكت نأ دب ال هلاوقأو ىلاعت

 . « اريك ًاولع كلذ نع ىلاعت هللا ىلاعت , : اتبع هلعف

 ١ قاد نسح ال ءايشالا ضع نوك ىلع ةيفنحلاو ةيديرتاملا ىبب دقو - م١٠

 م حيبقب ىمأب ال ىلاعت هللا نأ وهو . طقم ىقاتلا رمألا قاذ حبق امل اهضعبو
 مهنكلو . ةيمامإلاو ةيديزلا عم ةيفنحلا قفتي ردقلا اذه ىفو ؛ نسح نع ىبن الو
 باقعال و. باوث الو فيلكت ال هنأ نوري مهف ؛ لوآلا ىلا ىف مهنع نوفلتحي
 صوصتلا ىلإ باقعلاو باولاو فيلكتلا ف ىمآلا نإ لب ٠ درجملا لقعلا مح
 .ىذلا فيلكشلا لع ةردق لقعلل سيلف ؛ لما قرط نم قيرط لكب اهيلع لاو
 ,حيرصل ؛ ع رشلا نم الإ نوكي ال كلذ نإ لب . باقعلاو باوتلا هيلع بترتي



> 

 . « الرسسر تعبأ ىّتح نييذعم انك امو » : ىلاعت هلوق 0-3

 مالكلا ٠ : لوحفلا داشرإ هءاتكىف قاكوشلا ةلمجا ىف ىأرلا كلذ كر دقو
 ًاديبق وأ ًانسح لعفلا نوكل لقعلا كاردإ درج راكنإو ,؛ لوطي ثحبللا اذه ىف

 لعفلا نوك وأ « باوتلل ًاقلعتم نسحلا لعفلا نوكسل هك اردإ امأو « ةتهابمو ةرباكم
 دمي سلا لعفلا اذه نأ لوقعلا هكردت ام ةياعو . لسم ريغف باقعلل ًاقلعتم ميبقلا
 ًاقلعنم هوك سيبو ٠ اذه نيب هزالت الو . هلعاد مذي بيبقلا لعفلا اذهو . هلعا
 نييدعم انك امو ١ : ىلاعت هلرق ةلأسملا هذه لع هب لدتسي امو . باقعلاو اوثلا

 انير !ولاقتا هلبق نم باذعب مانكلهأ انأ ولو ٠ : لاعت هلوفو «الوسر ثعبن ىتح
 : ىلاعت هلوؤو ء ىرخنو لذن نأ ليف نم كتايآ عسبتش الوسر انيلإ تلسرأ الول

 , ؟17, لسرلا دعب ةحح هللا لع سانلل نوكي الك

 كردي « ًاتاذ ًاحبقو ًايئاذ ًنسح ءايمتأللل نإ اولاق نيذلا لاوقأ هذه سل م.و»

 طسو ةيديزلا نأ اذه نم ىرنو . اهيلع ةبترتملا جئاتنلاو « اهنم اريثك لقعلا
 ةرعاشألا عمو , ةرعاشألاو ةيديزلا نيب طسو ةيفنحلا نأو . ةيفنحلاو ةلزتعملا نيب
 لب « ًايتاذ احبت الو ًاتتاذ ًانسح ءايشأللل نوريال نوريخالا ءالؤهو . ةيعفاشلا
 نسحلا قلاخ وهو . ءىث لك قلاخ ىلاعتو هناحبس هللا نإو . ةيفاضإ ابف رومألا

 مزالت ال هناو « مسبقت ىلا ىه هيهاونو « نست ىتلا ىه هرماوأف ٠ حبقلاو

 ررمأ كانه تسيلف : هنع هيب وأ هب ىلاعت هللا مأو ءىثب صاخ فصو نيب

 لك ىلع رداقلا وهم . ابنع هللا ىبني نأ دب ال رومأ الو . اهس ىلاعت هللا ىمأي نأ دب ال

 . هتاحبس ديرب امل لاعف وهو .ءىش

 78 نريعفاشلا هب كسمتسا نم دشأو . ءارقفلا روهمج ىأر وه ىأرلا كلذ نإو

 ريغب طابنتسالا نأب ىعفاشلا ح رصو . سايقاا قيرط ريغب طاننتسالا اوفن كلذلو
 . ىلقعلا مسيبقتلاو ىلقعلا ىسحتلاب ىرتعي ال هنآل . ةوبتو ذذلت سايقل'

 . م ص لوحفلا داشدإ (1)



 ل سعر سس

 ذخأي ناك هنع هللا ىضر ًاديز مامآلا نأ ىلإ ثحبلا اذه نم ىهتننو م.م

 ىف مارحلا وأ لالحلاب اكاح لقعلا ربتعي هنأو ٠ للقعلا حيبقتلاو ىلقعلا نيسحفلاب
 قفتي ىذلا وهو « ىعرشلا همكح اهب طبنتسي ايعرش ًاقيرط دحي ال ىلا لاوحألا
 . حراشلا باطخ دعب الإ فلكي ال لقعلا نأ هيف ررق ىذلا هلصأ عم

 دنع داهتجالا لوصأ ىلإ هجتو « عوضوملا ذه كرتن نآلاو
 ديز هذ مامإلا ىأر هقفلا ف روثأملا 0 ءرهو ميمالك نم سسلتنو ٠ ةيديزلا

 . نويديزلا اهررقي ىلا ”ىدابملا هذه ىف



 ل خ4

 ةمواءملا ةنسلاو باتكلا صوصن و

 كاردإ هيلع فقوت» ىذلا لقعلا م ىلب ىذلا لصألا ره اذه ميه

 ظحالن انهو . ةمولعملا ةنسلاو نآرقلا رهاوظ وه قالاو «٠ ةددمحلا ةلاسرلا

 ةرتاوتملا ىأ « ةمولعملا ةنسلاو نآرقلا ربتعت ةيديزلا لوصالا نأ  امنوأ

 نان واعي امهنا ثيح نمو ءأمبب لالدتسالا ةوق ثيح نم ةدحا و ةبآ سمع ىف رووشملاو

 امهدحأ خسنيو . رخآلا امهدحأ صصخب ثيح « ةيمالسإلا ماكحالا ريرقت ىف

 نوكت ىلا صوصتلا هيف .حرواعتت ام رخ“ ىلإ قيفوتلا نكمي مل اذإ رخآلا
 . ةدحاو ةياع ىف

 « ىحالطصا ىنعم ىلإ ناريشت رهاوظ ةيكو صوصن ةللك نأ  اهيناث

 دب ال مث ؛ حالطصالا اذه حرش نم دب الو , رهاظلاو صنلا نيب قيرفتاا هساسأ
 مالكلا ًاضيأ ىضتقيو ءاهف لعلا قت طورش اموءىف ام : ةمولعملا ةنسلا م رش نم
 ةنسلا نعو ؛ نآرقلا نع ملك. مس هلل نوعب انإو . . . ميركلا نآرقلا صاوخ ىف

 .ءلوصفلا نع هانلقن ىذلا بيئرتلا كلذ مسيضوت انل ىستي ال هنال « زاجيإب اهيتارمو

 هاظلا ىنعم انييو « هرتاوت ثيح نم نآرقلا صاوخ نايبل انيدصت اذإ الإ ةيؤلؤللا
 . . . صاخلاو ماعلاو . صنلاو

 نارقلا

 موب ىلإ ةمئاقلا ىلاعت هلأ ةجح وهو ٠ مالسإلل لوالا ردصملا وه م.م

 هحلاعت هللا باطخ وهو . دودمملا هلا لبح وهو « نيبملا هللا دون وهو « ةمايقلا
 « هرشيبو هدذني « هيدانب ىلاعت هلل ىلإ عمتسي وهف هيلإ عمشس| نمو « هقلخ ىلإ
 نيدلا هل مظني و : هيهاونو هرماوأو هماكحأ هل نيبيو ؛ هيدببو ؛ ههجوبو هدشرو



 هما 786 هس

 لصأ وهو . اهيلع للمتشا الإ ةحلصد نم امو « هيلإ اعد الإ ريخ نمام . ايندلاو
 . هيلإ عجرت ىهف . ماكحالا لك

 : ىلاتلا فيرعتلاب ىديزلا هقفلا ف لوصآلا بتك نآرقلا تهرع دّقلو

 تايآ ةدعب وأ ٠ هنم ةروس لقأب زاعإلل قي دمحم ىلع لزأملا مالكلا وه
 ناصقن الو « اءامجإ هف ةدايز ريغ نم ةمالا ىدبأب دوجوملا وهو « تارئاوتم

 ريغ ىف ةلمسبلا هنمو  ةيمامإلا فالح . دايدزا الو . ةريخآلا ةضرعلا ىف اسع
 انتمئأر فلسلا روهمج دنع ةروس لكل وأو . ةمتافلا لوأ نم ةيآ قو « ةءارب

 ىروثلاو ةفينح ىأو كلامو فلسلا ضعبل ًافالخ ؛ هكم ءارقو ةيعفاشلاو

 ؛ بعك نب دمحو بيسملا نإ لاقو ٠ ماشلاو ةرصبلاو ةنيدملا ءارقو ىعازوألاو

 , 20, طقف ةعتافلا ىم ةيآ ىف ىعفاشلا نع ىورو

 : رومأ ةعبرأ هنم دافتسي مالكلا اذه نإو - م.

 هلي ىنلا ةرجعم هنأو . ىلاعت هللا دنع نم لزنم مجركلا نآرقلا نأ  اهوأ
 اوتأي نأ مادو . اوزجعف « هلنمب اوتأي نأ برعلا اهم ىدحت ىذلا هنأو : ىربكلا

 2. اوزجعف ةروس اونأي نأ مادو ؛ اوزجعف . تايرتفم ولو روس رشعب

 . رشبلا عنص نم سيل هنأ ىلع ليلد اذهو « هتاذب زجعم وهف

 ةيمامإلا نأ رك ذ دقو ءصقن الو . ءالعلا عامجإب ةداير هرتعي مل هنأ  اهناث
 ًاعيمج اوسيل ةيمامإلا نأ .قملاو ء صقنناا هارتعا دق هنأ اوعداف صقنلا ىف اوفلاع
 هنم تفذ> انيديأب ىذلا فحصملا نإ لاقف . هاعدا نم مهنم لب «٠ ىأرلا اذه ىلع
 لمك فحصم ههجو هللا مرك ىلع دنع ناك هناو : تيبلا لاب ةصاخ تايأ

 مهسأر ىلعو ةيمامإلا نم نوريثكسلا كلذ ىف مهفلاخ نكلو  ءىث هنم فذحي م

 )١( ؛. مقر ةقرو ةيؤلؤللا لوصفلاو راخزلا حبلا رم سداسلا ءزجلا .



 ده ممأؤ دل

 لري ند قداصلا رفعج هللا دبع وبأ مامإلا ربتعاو ءامهريغو ىسوطلاو ىضترملآ
 ىعدا ىذلا نأ بيرغلا نمو « هلوق ىلع هللا دبع ابأ قفاون انإو « السم سيل اذه

 نوكي نم ةياور لبقت فيكو . مهدنع ةباورلا ىف ةحح رهو « ىنيلكلا ىواعدلا هذه
 . نيبملا رفكللا اذه ىلع لب ؛ لالضلا اذه ىلع

 رتاوت دق . بتكلا نم ًاباتك نأ فرعي الو « ًارتاوتم تبث نآرقلا نأ  اهثلا

 نيدلسملا روهمجك ؛ مهدنع هتاءارق روص لكب رتاوته وهو « مركلا نآرقلا رتاوت

 . نيبنس ام ىلع

 ةروس لك نه ًاءزج اوك ثيح نم ةلمسبلا ىف ليصفتل. اذه نأ  ابعبار
 , ةروس ىأ نم ًاءزج سيل وأ - امهدحو ةحتافلا نم ًاءزج وأ . ةءارب ادعام
 هقفلا لاصتا رادقه لع لدي ةثالثلا ءارألا هذه نم ىأر لكب ةفئاط قانتءاو

 ىأ نم فلسلا هتف لع هدامتعاو , هلوصأو روبمجا هقفي هلوصأو ىديزلا

 .اونك قيرف

 : اهرتاوتو نآرقلا تاءارق

 ؛ نآرقلا تاءارقل ىديزلا هقفلا ف لوصالا بتك تضرعت دقل - ٠

 ناك دقق « هنع هللا ىطر ديز مامإلا نع هوثراوت ام تاءارقلاب ةيانعلا هذه لعلو

 تءارقلا نيص ىف هو . ةصاخ ةءارق اوور نيذلا ءارقلا نم هنع هلا ىطر

 مالسلا هيلع ىلع نب ديزل ١ : ةيؤلؤللا لوصفلا باتك ىف ءاجدةف « ةرتاوتملا

 . « هنع ةيورم ةءارق

 انلقن -امف اهيلإ ةراشإلا انلقن ىتلا ةريخآلا ةضرعلا عم ةقفتم اهلك تاءارقلاو
 . « ةريخآلا ةضرعلا ىف امع ناصقن الو ه انلقن امفف , لبق نم

 لي ربج ىلع تلي ىنلا اهأرق ىتلا ىهو ةلماكلا ىه ةريخالا ةضرعلا تناك اذإو

 ابلك ىهو . ادلع ةجرخم املك تاءارقلاف اهف ةدايز الو ناصقن الو « ةلماك نيمآلا
 . ابعم ةقفتم



 انني

 ابنم تخسن فرحأ ةعبس لع لزن نآرقلا نأ هنم دافتسي ىذلا ثيدحلاو

 برعلا فرحأ هنم دارملا امإ « تاءارقلا هنم دارملا سيل « ةدحاو تيقبو تس

 هعيقبو (٠ تخسل م“ « نآأرقلا لودت لوأ ىف اهم ةءارقلا تحيبأ دقو « اهتاجحلو

 ةلماش انركذ م ىهو . ةريخآلا ةضرعلا ابب تناك ىتلا ىهو . شيرق ةغل

 . ابك تاءارقلل

 ةرتاونم ىهف ؛ ةرئاوتم رووا دنع ىه م ةيديزلا دنع عسسلا تاءارقلاو م.م

 ةئيهلا امأ ٠, صنلا تاذ وه لصألاو . رتاوتم لصالا نأ ىلع اوقفتاو , ءامجإلاب

 هفلتخا دقف « هتاذ ىف صنلاب ال لكشلاب قلعتي ام اهريغو ٠ فتتولاو دملا نم

 ةيديزلا نم ءايلعلا ضعب لاقف , هيف دنسلا ةعص# ىلع قافتالا عم هرتاوت ىف

 امجوحن امو فقوو دم نم ةءارقلا ةئيه امأ « صنلا تاذ وه رتاوتملا نإ روهجاو

 , ةياحصلا رصع دعب ربتشا هلعلو . رتارتلا دح غلبي مل هيف دنسلا ةحص عم هنإف

 . رايخالا تضافتسا هو

 لكسشلا لمشيو ؛ لصألا لمشي رتاونلا نأ ىلع ءابلعلا نم روبخلا نكلو

 ًآدوجم نآرقلا أرقي نم نأ تباثلا ررقملا نم نوي ذئئيحو « ةءارقلا تائهو

 ركذدقلو؛ قلي ىنلا اب نآرقلا أرقي ناك ىتلا ةيتوصلا ةروصلاب أرقي امإ ء الترم
 نيكرشملا ضارتعا لع ادر هناحبس لاق دقف , (جنم هلو زن بابسأ نم كلذنأ هناحبس

 الول اورفك نيذلا لاقو » : لاف « مهمالك وقلي ىنلا درو « اجنم نآرقلا لوزن ىلع
 اذه ىفو ءاليترت هانلترو « كداؤف هب تبثنل كلذك , ةدحاو ةلمج نآرقلا هيلع لز'
 ىعرتسا ىذلا امإ « ضارتعالا انمبالو « باوجلاو ضارتعالا نيبتي ىاسلا صنلا
 : نيرطش نم نوكم وهو . باوجلا وه انناهذأ

 ىحولا لوزن ىلاونل قلي ىبلل ىحورلا سنالاب داوفلا تبتي هنأ  امهدحأ

 هظافلأو هماكحأو مركلا نآرقلا قاعم تيبثتو ٠ ةيخارتم ريغ نامزأ ىف هيلع '

 . ممل هظفح مجنتلا لبس ىذلا نينمؤملا ةرغصو « ِوتِلَي ىنلا بلق ىف



 لم ا سس

 ميركلا نآرقلا تلعج ظفحلا ةلووس نإف « نآرقلا ليترت وه - قاتلا رطشلا
 ةرشابع هيقلتو هظفع ةيانعاو ٠ ساطرقلا ىف ظفح نأ لبق رودصلا ىف ظفحب
 كلذ نولقني مث هلي ىنلا هلئري اك هنولتري هنع هنوقلتي نيذلا تلعج عللي ىنلا نع

 « لي ىنلا نع درو اك ٠ نآرقلا لقني ليج لكو ؛ مهنواي نم ىلإ ليترتلا
 ترتاوت لب . هظفل طقف رتاوتي لو . اذه انرصع ىتح اهب أرقي ناك ىتلا ةقيررطلابو
 « تاءارقلا ىهو ىنلا نع اهب عوطقملا ةيورملا تاءارقلاب هليترت ةقيرط هعم
 . ليدب الو ريب“: !ذ سيل ىأ : ةعبتم ةنس ةءارقلا : ءاملعلا لوقي اذلو

 ةلامإلاو دملاف , ةئيهو الصأ ةرتاوت“ اهلك تاءارقلا نأ نيبتي اذهو - م.و
 تاءارق تفلتخا اذامل لئاس لأسي دقو « ةرتاوتم ةءارقلا لاكشأ نم اهريغو
 لوصفلا ىف ءاجخ « ىديزلا بهذملا ف لوصألا ءالع كلذ نع باجأ دقو « نآرقلا
 * هصن ام ةيؤلؤللا

 « هيلع عمج مكح وأ « غيزلا عفدو قحلا لصأ نايبل امإ تاءارقلا فالتخاو »
 ىنتقي كح حاضيإل وأ «فرعي مل هلعل ام ريسفتل وأ , نيفلتتم نكح نيب عمجا وأ
 ١ : . « هفالخ رهاظلا

 : دئاوف اهف ةفلتخلا تاءارقلا نأ لع لدي مالكلا اذه نإو

 ةلاسرلا قدصو « ةيمالسإلا ةعيرشلا قدص وهو قحلا لصأ نايب اهالوأ

 , هقئارطو زاجيإلا ددعتيف « اهتاذب ةزجعم نوكت ةءارق ىلك سف « ةيدمحلا
 « قحلل ًاديبأ# دشأ نوكي كلذ نإف « اهتاذب ةرجعم ةءارق لك تناك اذإو

 . اينت ىوقأو

 , ةينظ اهتلالد تاءارقلا ضعب تناك اذإ عوطقملا محلا نيبتي هنأ  ةناثلا
 ىذلا لاهتحالا ليزي قفاوتلا اذه ذإ , ةيعطق ةلالدلا لعب ابعم ىرخالا قفاوت نإف
 يعطف نيتءارقلا عومجمب ةلالدلا نوكستف . ةيذظلا ببس وه

 ابمهه ىف فلتت ةيلاتتحا اهتلالد نيتءارقلا ىدحإ نوكت نأ  ةئاثلا
 ( دير مامإلا ؟؟ )



 دل خا دس

 , نيلامتحالا دحأ ىف ة<رص لامئحالل ةليزم ىرخالا ة:ءارقلا ءىجتف . راظنألا

 تادل قحلا نوبلط» ىدلا دنع ًادحاو ًابأر نوكيو . راطنتألا فالتحا لوزيف

 . حروع ريع س قحلا

 , ةدحاو نأ سم سك داجبإ ىلإ ًايدم تاءارقلا ف الثا نوكي نأ - ةعبارلا
 هند ةض راعم ال أد.دح اكح ديفت ةيناتلاو . كح ةديعم نتءارقلا ىدحإ نوكسف

 كلدو . ةدحاو ةراعن نيكحلا ديفب رجوملا صناا6 . ىلوألا تدافأ ام سو

 . ىناعملا قداب اولا عم راعإ لك أ وهو . راجيإلا راربأ نم

 امبع ومحمب و.ىرحالا ةءارقلل ةرسفم نيتءارقلا ىدحإ نوكت نأ  ةسماخلا

 . ليلد نع مشان لامتحا نركيالو . هيف مامإ ال اركفم نوكي

 لصالا عم قفتي ال ىعمل ًايدؤم تاءارقلا ضعب رهاظ نوكي نأ -- ةسداسلا

 , ىعرشلا ىلا ةقيقح ةحض رم ىرحاللا ةءا رقلا ءىجتف ةيمالسإلا ماكحألل ررقملا
 . ًاعرص ًانايب ىماللا ىف عرشلا هب بلاطي ام ةئيبم

 ريع تاءارقلا ريتعت اله . ةرتاوتم نآرقلا تاءارق تناك اذإو مل

 . ًارتاوتم نوكي نأ وه هقرافت ال ىلا مركلا نآرقلا ةصاخ نآل ء ان آرق ةرتاوتملا
 | . أن آرف دعب ال رتاوتع سبل اف

 ىلع هأرقو مقلي ىنلا هظفح دق ٠ ليج دعب اليج ميركلا نآرقلا رتاوت دقو
 هللا ىضر هبامصأ هظفححو . لعالا قيفرلا ىلإ مالسلا هيلع لقتتب نأ لبق ليربج
 فحاصم ىف بتتك هنأ عمو ؛ نوعباتلا مهنع هاقلتو . تلي ىنلا نع هوقلت ٠ مهنع
 اهدحو فحاصملا ىلع نودمتعي ممدعب ءاج نمو نوعباتلا ناك ام ؛ ةياحصلا دهع ف

 ىذلا ليئرتلا هيلإ لقتتيل ظفاح ىلع أ رقي هظفح بلاط لك ناك لب ٠ نآر قلا ظفح ىف

 ,ىفاأرقلا صنلا رتاوتي كلدبو قلع ىنلا ىلإ دنسلا ىبنتي ىح . هقناس نع هاقلت
 ققحت كلذبو , اذه انموب ىلإ كلذ رمتسا دقو « اهلك تاءارقلا تائيه هعم رتاونتو
 . « نر ظفاحل هل انإو ء ركذلا انل زب نحت انإ » : ىلاعت هلوق



 ا عج

 « ةلالدلا ىظ نوكب دق نكلو . دسلا ىعطق هلعج ميركلا نآرقلا رتاوت نإو

 رتاوتم وه# « هدس ىلع دري نأ نكمي ال نكلو . هتاالد ىلع دري دق لامحالا»

 . هيف كشلل لاجم ال أرئاوت

 ةمولعملا ةنسااو باتكلا صوصن و

 تاتنكلا ىف لالدتسالا تتارم لوأ نأ ةيؤلؤللا ل صفلا ف ح رص مو

 باتكلا رهاوظ امهنع رخأو . ةمواعملا ةنسلا صوصت اه نرق دقو ء هصوصا
 ةنبلا عضي اذه وهو « ةرئاوتملا ةنسلا ىه ةمولعملا ةنسلاو . ةمواعملا ةنسلاو

 تقرتفا نإو . ميركلا ن'رقلا ةبت رم ىف اهنم هاكحالا طابنتسا ثيح ص ةرةاوتملا
 نارقلا نأ ىفو « ىلاعتو هناحبس هللا مالك سر قلاو ٠ وكي ىنلا ل رف اسأ ىف هنع

 , مالكسلا عمأوج س ملم لم لوسرلا مالك ناك نإو ٠ 2 زاحتإ ال ىهو . زجعم

 ةنرمو ٠ صوصتلا ةبنمامو . نيتبترملا نيتاه ىف مالكلا ليصفت نإو

 لوصألا ءابلع اهيف رلكني ىلا تاحلطصملا هذه نايب ىف ضوخم انلعجب رهاوظلا
 « ثحابملا هذبب قلعتت تافيرعتل ضرعتت كلذلو « ةيظفللا ثحابملا اب ىف
 . ىديزلا هقفلا ف لوصآلا بتك نم ًاقتيشم انمالك نوك نأ وتجلس و

 نآرقلا ىف دراولا ظفللا ىديزلا هقفلا لوصأ ىف ءاسلعلا سقي  مر؟

 ىذلا وه » : ىلاعت هلوقل رسقتلا اذه ىف ىوعبات هو هباشتمو 0 سمسق ىلإ

 . « تاماشتم ريخأو باتكلا مأ نه تاكحم تابآ هنم باتكلا كيلع لزنأ

 : ©)هصن ام راخزلا رحبلا باتكن م سداسلا ءزجلا ف ءاج دقو

 ىذلا مالكلا وههباشتملاو . هرهاط فال هب در ل ىذلا مالكلا ره حملا ,

 )١( مقر ةةرر راغرلا رحبلا نم سدايسلا هزيخلا 4 .



 ل سوو

 , ىنعملا حضتملا مالكلا وه بجاحلا نبا لاقو . اندنع هرهاظ فالخ هب داري
 . « هلباقم هباشتملاو

 ءاهقفلا ريهامج نيب هيلع قفتملا نم هناآلل ؛ نآلا هباشتملا ف مالكلا انمم الو
 ظافل أ ضعب ىف هباشتملا ىف مالكلا انمه. الف « هباشتم ايف دجوي ال ماكحألا تايآ نأ
 . هلاعفأب وأ ىلاعت هللا تاذب ةقلعتملا نآرقلا

 كانه محا نآل , ننحلا هقفلا لوصأ ىف روكذملا محملا وه سيل انه مدحناو
 عم قفتملا وبف انه مكحملا امأ , خسنلا الو صيصختلا الو ليوأتلا لبقب الام وه
 ىنعملا مضاو لكو « هياشتملا لباقم ىف هناحبس هلعج ذإ ٠ ميركلا نآرقلا لامتسا
 تناك نإو . لباق ريغ ناك مأ خسنلل هتاذ ىف الباق ناك أ ءاوس ء هباشتملل لباقم وهف
 ,خسن ال هنآ ٠ حسنلل ةلباق تسيل تلي ىنلا ةافو دعب اهلك ماكحالا صوصن
 . متلي ىنلا ةافو دعب ماكحألل

 : ةيديزلا دنع محا ماسقأ

 هي داري ال ىذلا وهو , محا ىديزلا هقفلا ىف لوصألا باتك مسقب ا
 : ىف ماسقأ ىلإ اليوأت لبقي ال ام ةحضوم ةرابعب وأ « هظفل رهاظ ريغ

 ١ - ىلا نصتلا 3

 . هنم ىوقأ وه ام هضراعي ل اذإ رهاظلاو - ؟
 . قوطنم هضراعي مل اذإ موبفملاو - +
 - قلطم هصراع ولو ديقملاو : ماعهضراع واو صاخلاو - ؛
 . ىلقع نيسحت هقفاو امو - ه

 . ؟)ةيلج وأ ةيرورض هتليرق نركت ىذلا زاجناو - +

 )١( مقر ةفرو ةيؤاؤللا لوصعلا 45 .



 مس اقول

 ىرورضلا وأ ةنيرقلا مضاولا زاجلا نإ : لامجإب هيف لوقن نكلو « فرص ىوغل
 ناطلسلا نع ريبعتلاف « هباشتملا باب ىف لخدي الو , حيرصلاك نوكي نأ الإ نكمي ال
 كلذكو « ًاماشتم نوكي نأ نكمي ال ةنيدملا ىلع هدي ريمألا عضو لوقت م ديلاب
 هلوقك ٠ ىزاجنا ىنعملا ءادأ ىف لايتحالل لباق ريغ ظفللا لعجن ةيرورضلا ةنيرقلا
 رصعلا لب « رصعي نأ لقعي ال لئاس رفا نإف « ًارمخ رصعأ قارأ ىنإ» : ىلاعت
 . رمخ ىلإ لوئيس ىذلا بنعلا وهو « هلبقي ءىثل

 ابناللا , ىرخآلا ماسقالا ىلإ هجتنلو « مسقلا كلذ ىف ردقلا اذ#ب نتكلاو
 قاعملاو : بلع لدت ىلا تالالدلا ىف ظافلألا ةوق نيبتو « ماكحالا تايأل ريسفت
 . اهنم طبنتست ىلا ةيعرشلا

 , ظافل الا هذه قاعم نايب ف ضاخ ًاديز مامإلا نأ ضرفن نأ عيطتسن الو
 ىف هقفلا دوصقم نايبلا كلذ ناك اف ؛ اهل تاحالطصالاكلت عضوو «اهنل الد ةوقو
 ظحال هنأ ض رفن نأ انيلع بجو قطنملاو قايبلاو ىهقفلا قوذلا ناك إو: هرصع
 تءاج تاحالطصالا هذه نوك انعنم ال كلذ ىلعو « تالالدلا ةوق هطابنتسا ىف
 ريثك ىف ةقفتم تاحالطصالا هذه نإ لوقن نأ نم هنع هللا ىضر ديز مامإلا دعب
 هذه ةفااخ ضرفن الو« ًادحاو ًادحاو اهف كت اذلو « هبقف عم لاوحالا نم

 هنأ ةيبقفلا عورفلا نم رخآ قيرطب انيدل تبث اذإ الإ , ديز مامإلا هقفل لوصألا
 . كلذب ذخأي مل

 : قخلاو للجلا صنلا

 هب ذيخؤي ام ىوقأ ةرتاوتملا ةنسلاو نآرقلا ىف اهلك صوصنلا تربتعا - "4
 لوصفلا بحاص ابلعج دقو ؛ ىموصنلا هذه ىهامث « ةيديرلا دنع ماكحالا نم

 . كلا ماسقأ نم ةيؤلؤللا
 , هانعم ىلع هتلالد ىف لامتحالا لبقي ال ىذلا ظفللا هنأب صنلا اوذرع دقو

 . ىيخ ىصنو ١ لج صن : نيمسق ىلإ مسقني وهو



 . ىوغللا عضولا ةرورضب هانعم ريغ لمتحي ال ىذلا صنلا وه لجلا صنلاو

 . «ةدلح ةئام امبم دحاو لك اودلجاف قازلاو ةينازلا» لثم . هل ًاءوضوم نوكي ىأ

 ةملك نأ ذإ ؛ ىوغللا عضولا ةرورضب هيلع لدت ام ريغ لمتحت ال ةدلج ةئام ةملكف

 . هآوس طق لمتحت ال ددعلا اذهل ةعوضوم ةئام

 وكي كلذو ؛لقعلا رظنلا ةرورضب لامتحالا هلخدي ال ىذلا وه قملا صنلاو

 . ًاريثك داقتعالا» قلعتت ىلا صوصتلا ىف

 : لاقف ةيؤلؤللا لوصفلا بحاص تافيرعتلا هذه ركذ دقلو

 وه اذهو ؛ عضولا ةرورضت هريغ لمتحي ال ىعم ىلع لادلا ظفللا وه صنلا »

 هرصقو « رظنلاب هريغ لمتحي ال ىنعم ىلع لادلا صنلا وهو خو « لجلا صنلا
 2, 20« لوألا ىلع ىربطلاو ىلازغلا

 . صرصتنلا نم كرتشملا ربتعا اذإ هنم ةيبقفلا صوصنلا نأ ىلإ ليمن انإو

 . صخو لمأت عونب الإ ٠ ضيحلا وأ ربطلا ىنعم لبع لدي ال ؛ ءرقلا ظفا نآل

 لديو « ةيفنحلا دنع لامتحالا لبقي ال ًاصن ضيحلا ىنعم ىلع لدي لقعلا كح ىبف

 . هنع هللا ىضر ىعفاشلا دنع صحفلاو رظنلاب هريغ لبقب ال وهو ء ربطلا ىنعم لع

 ءايلع لوقو مهلوصأ ىف ةيديزلا لوق نيب انه نزاون نأ نم دب الو - مرو
 . ءابقفلا ةماع دنع لوصألا

 ىعم امو . هيلع لدي امف الامتحا لبقي ال ىذلا وه صتلا نإ ةيكلاملا لاق دقل

 الامتحا لبقي ال صنلا نأ ىعمب ٠ ليلد نع *ىثانلا لاهتحالا رهأ قنملا لايحالا

 نع ءىشان ريغ لامتحا هنكلو . هتامدقم لمتح دقف ىلا ظفلك . ليلد نع ًائشان

 ةيعفاشلاوةيكللاملا ضعب لاق . ددعلا ظافلأك ًاةلطم لامتحالاهلخدب الام ره مأ «ليلد

 لايتحالا لبقي الام مهضعب لاقو . دادعألا ظافلأك ًاقلطم لامتحالا لبقي الام هنإ

 . ليلد نع 'ىثانلا

 . هم مقر ةقرو روكذملا باتكلا 01(
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 مه ىل رهظي «لامتحالا لبقي ال ام هنإ محلوق ةيديزلا لوف رسفي نييأرلا ىأ ىلعو
 لصأب لامتحالا لبقي الام هنأب هوفرع مهال « ناك أيأ لاتتحالا ون نوديري
 لايتحا لك ىننب عطقي ىوغللا عضولا لصأب لامتحالا قنو « ىوغللا عضولا
 ٠ ةيديزلا هراتخا ام اذهو « ةينظ ال ةيعطق ةغل ظافلالا ةلالد نإ انلق اذإ

 صنلا»: لوقي مهف « ممر يغو ةي.ايزلا رخآ جاهنم م صنلا فيرعت ىف ةيفاحلاو
 ىف ىلاعت هلوقف ؛لاّتحالا ىلإ رظن ريغ نم ظفللا هل قيس ام ىلع لدي ىذلا ىنملا وه
 ايف ءابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو « ابرلا لتم عيبلا امإ اولاق مهنأب كلذ ه ابرلا ةيآ

 قرفلا ىلع ةلالدلل قيس لب . هيلع ةلالدلل قسي مل ظفللا نكلو « عيبلا لح ديفي ام

 ةرابعبو : لوآلا دصقلاب ال , ىناتلا دصقلاب عيبلا لح ءاجو ءابرلاو عببلا نيب
 . ايلصأ ًادصق ادوصقم سيلو « ايعبت ءاج ىرخأ

 نم ةيفنحلا اهريتعا نكللو . لاهتحالل ةلباق ريغ نوكتت دق ام تارابعلا نمو
 اوطسقت الأ متفخ نإو « تاجوزلا ددعت نأش ىف ىلاعت هلوقك ٠ رهاظلا ليبق

 اولدعت الأ متفخ نإف عابرو ثالثو ىتتم ءاسنلا نم كل باط ام اوحكناف ىئاتيلا ىف

 «اهيلطل قسي مل مالكلا نآل , ةيفاحلا دنع صنلاب نكت ىل ةلادعلاب ةبلاطملاف « ةدحاوف
 تباث ررقم رمل ةلادعلا نآل . لامتحا ىأ لاهحالا لبقي ال :ىعملا اذه نكلو

 . ةمايقلا موي ىلإ دلاخ مالسإلا ىف



 دسم اإىل سس

 ةمولعملا ةنسلاو باتكلا رهإوظ  ؟

 راوتم امهالكف . دحاو اهنكح ةرتاوتملا ةنسلاو نآرقلا صوصنو - م4

 . دنسلا ثيح نم ىعطق وبف
 ىذلا ظفللا هنأب رهاظلا ةيديزلا ىرع دقلو « اههرهارظ ان ركذ اك اذه ليو

 هلاتح اب سي هنإ اولاق دقو , حوج رم ىعمل هلامتحا عم مجار ينعم هنم مهفلا ىلإ قبس
 ىف هنكل و . ةيلمعلا ماكحاللا ف ىظ ىأرلا ىداب ظفللا نم ربظي ال ىندمل

 نالطبل وأ , ظفللا نم مهفي ام قدص ىلع اهيف ليلدلا مايقل ىعطق ةيملعلا رومألا
 . عطقلا ىلع موقت تايملعلا ذإ ؛ هب اذوتخأم نوكي الف , رهاظلا نعملا

 , ميجاب عم قالترو . ةيكلاملاو ةيعفاشلا فيؤعت مم قفتي فيرعتلا اذهو
 . ارهاظ ليلد نع ءىبث ان ريغ ناك ولو لامتحالا لبقي ام نوربتعي مهمأل

 . صنلا فير رعت ىف مموفلاخ مك ٠ رهاظلا فيرعت ىف رومججا نوفلاخي ةيفنحلاو
 ايرلا ةبآ التم كلذل اونرضو « مالكلا هل قسي مل مالك ىلع لدي ىذلا ره رهاظلاف

 ءابرلا مرحو عييبلا هللا لحأو » : ىلاعت هلوق ىف . عيبلا لح ىلع اهتلالد ىف

 سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو ٠ : صاصقلا ىف ىلاعت هلوقكو « كلذ ىلإ انهون دقو

 ١ نسلاب نسلاو . نذالاب نذالاو ,فنالاب فنالاو « نيعلاب نيعلاو سفنلاب
 كل وأف هللا لزنأ امب محي ل نمو , هل ةرافك وهف هب قدصت نف . صاصف حورجلاو

 . رومالا هذه ىف صاصقلا بوجو هرهاظب ديفي ميركلاص للا اده نإف «نوملاظلا م

 دنع هناييل ناك نكلو « مالسإلا لهأ دنع لا اذه نايبل نكب مل قايسلا نآل

 اوذحأ و , هورجمو مالسلا هيلع ىسوم هب ثعب ىذلا مبعرش اوفلاخ مهنأو ؛ دوهلا
 . ةاروتلا ماكحأ نم اجرخم مهسفنال نود< ماسع « مهريغ دنع محلا نوستلب

 . محلا ليبق نم رهاظلاو صنلا نأب ةيديزلا بتك تحرص دقو اذه - ملال

 , لامتحالا ىلبقي ال صنلا نإ ؛مضاو صنلل ةبسنلاب كلذ ىنعمو « نيبملا لبيق نمو

 هاظلا امأ .ء رح" ىعم لامتحال وأ ,. صيصخت لاهتحال هب لمعلا فقوتي الف



 ب موا

 , رهاظلا ىف لامتحالا ىضتقم نأ كلذ « حيضوت ىلإ جاتحي !رمأ ررقي ىذلا وبخ
 ردابتملانءملاإ !ولاق مبنكلو . لامتحالا ىتني ىتح « هب لمعي الأ ايقطنم بجوي

 لوزي الف  هفالخ ىلع ليلدلا موقي ىتح هب ذخآلا ىغبني ىدلا لصآلا وه نركي
 قباسلا ريغ ىنعمال ليلد دجوب ىتح مهفلا ىلإ قبسي ىذلا مالكلا نم ردابتملا ىنعملا
 دوجو لايتحال مهلا ىلإ قباسلا ىنعملا كرتي نأ لوقعملا نم سيلو « مبفلا ىلإ
 نآللو , لمبم عرشلا صوصن ىف سيلو ؛ المبم ناك الإو « ليلد ريغ نم هريغ
 . هلامجإ نم ىلوأ ظفللا لاءعإ نأ ةيلوصآلا دعاوقلا نم

 هلرق لثم هنم ةلالد ىوقأ وه صنب ضرروع اذإ الإ رهاظلا ىنعملا لمع الو
 اوقتا ام اذإ اومعط امف حانج تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلا ىلع سيل ١ : ىلاعت

 « نينسحملابحي هللاو اونسحأو اوقتا مث اونمآو اوقتا مث ءتاحلاصلا اولمعو اونمآو
 حلاصلا لمعلا عم ناميإلا ةقيقح تمادام لالح موعطم لك نأ اهرهاظ نإف
 مر حتك , تاموعطم لا ضعبل ميرحتلا صوصنب ضراعم اذه اهنكل و , تققحت دق
 . اليوأت الو الاتحا لبقي ال ىذلا صنلاب رخلإ ميرحتو « مدلاو ريزتخلا

 . هنم ىوقأ ليلدب ضراعي الأ رهاظلاب لمعلل ةيديزلا طرتشي اذهلو

 , همومع ىلع هتلالد ىف رهاظلا نم ماعلا نأب مهطوصأ ىف ةيديزلا حرص تو
 ظافلأ رثك أ نآل ء اصاخ الصف هل درفن طاينتسالا ىف هرثأ نم هل امل بابلا اذه نإو
 ىأرو اهنف ءاملعلا ءازآ ضعب زاجبإب نيبن نأ بجيف « تامومع ةيلمعلا ماكحالا
 . ابف ةصاخ ديز مامإلا
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 صاخلاو ماعلا

 ىأب ىأ . ًاقلطم هيف تكرتشا ىمأ رايتعاب تايمسم لع لاد ظفل ماعلا ل مم

 . ءاسنلاو لاجرلاو لجرلا ةملكك كارتشالا عاونأ نم عون

 : لولوي مهف ؛ روبل دنع لوصاللا ءابلع فيرعت عم براقتي فيرعت وهو

 بس هل حلصيام لكل هتلالد ف قرغتسملا نيريثك ىلع لادلا ظفالا وه ماعلا د

 ظفللا هل ملصي ام لك قارغتسا ىلع لدي هنال , ماع ظفل لاجرااف ٠ دطعاو عضو

 رثك أىلع لادلا ظفللا وهو , كرتشملانيبو هنيب كلذب نوقرفيو . عضولا ثيح نم

 « ةرصبملا ةحراجلا لع لدت اهنإو . نيعلا ظفلك ؛ لدابتلا ليدس ىلع دحاو ىنعم نم

 ةفلتخم عاضوأبو « لدابتلا ليبس ىلع نكلو ء سرساجلا لعو « تاذلا لعو

 , ةيديزلا دنع هانركذ ىذلا فيرعتلا كرتشملا جرخأ دقو . دحاو عضو ال

 طفللا ىف رفاوتيال اذهو . داحألا نيب كرتشم رمأ رابتعا ىم دب ال هزأ ركذ هنأل

 . ةرصببملا نيعلاو ةيراجلا نيعلا نيب كرتشم رمأ الت» دجوب ال هنإف ء كرتشملا

 ظفللاب ناكأ ءاوس « ًاعمج مظتني ظفل هنإ ماعلا فيرعت ىف ةيفنحلا لوقيو

 هلوق لتم ةلوصوملا ءامسالا ًاضيأ هلاتمو . لاجرلا لوآلا لانمو . ىعملاب ناك مأ

 ةعبرأ نبسفنأب نصبرتي اجاوزأ نوردذيو ٠ ممم نوفوتي نيذلاو ١ : ىلاعت
 . لأب ةفرعملا سانجالا ءامسأ ىتاتلا نمو « ارشعو ربشأ

 دحاو قدم عضو ىذا ظفللا وهف . صاخلا فيرعت نيبتي ماعلا فيرعنا نمو

 اعون ناك مأ «لأ ريغ نم ناويحك ًاسنج ىنعملا كلذ ناكأ ءاوس « دارفنال|ليبس لع
 . ادحاو ىمسملا ماد اف . مهارباو ديرك ًاصخش ناك مأ ,ناسنإك

 : ماعلا ةلالد

 : هصن ام ةيؤاؤالا لوصفلا باتك ىف ءاج عزو

 ناك ام وهو ىظو ... هيلالد ىف اضن ناكام وهو . ىعطق ىلإ تاتكلا مسقني

 المح ناك نإ هنايب نمو ًانيبم ناك نإ هسفن نم ةانعم فرعيو . هتلالد ىف صن ريغ
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 , 20 , ةيعرشلا هتالمج نايبب لوسرل] صتخمو
 ةرابع :؟ هيلع لمتشي ام لكل اهلومش ىف ةينظ ىهأ ماعلا ةلالد عون ىأ نمو

 « ممدنع ىظ رهاظلاو « رهاظلا ليبق نم هنأ اهف رذمنال ىظ هنأ ديف ةيديزلا

 ةيكسلاملا كللذ لتم لاق دقو ٠ صنلا لباقم ره ذإ ؛ هتلالد ىف لايتحالا لبقي ام ام هنآل

 لب ٠ ةيعطق ةلالد هيلع لمشب ام لك ىلع لدي ال ماعلا نإف , ةلبانحلاو ةيعفاشلاو
 , صيصخنلا هلمتح ىذلا رهاظلا ابق نم ًاضيأ هتلالد نآل ةينظ مومعل !! ىلع هتلالد

 هنإو ؛ صصخو الإ ماع نمام هنال . ريثك نآرقلا ف صيصختلا ٍلايتحاو

 لاهتسا لعج امم ؛ مومعلا طافلأ ىف اريتك لخدي صيصختلا دج ءارقتسالاب
 .ىعطف هنإلاقي نآل غاسمال هنإف باث صيصختلا لامتحان اك ثيحو , ًاهئاق صيصختلا

 هلو متو ماعلا ةلالد نإ اولاقف « ءابقفلا روبمجو ةيديزلا ةيفددلا فلاب دقو

 مدا نإ اس نع ضيا نم نسي الاد ٠ ىلاعت هلوقف « ةيعطق مدارفأ لكل
 ًاسأب صضيخلا ىرتال ةدتعم لك لمشي ٠ نضحي مل ىءاللاو , رهشأ ثالث نيتدعف

 ةكراتم نمعنناك مأ ميحصلا دقعلا ف خسف وأ قالطنم ةقرفلا تناك أ ءاوس , ارغص وأ
 مدع ليلد نع ”ىئانلا لاهتحالا ىن ةيفنلا اهتيثي ىبلا ةيعطقلا نعمو. ديسافلا دقعلا ف

 ةينلظ قابلا ىلع هنل الدتناكصيصحت هلخدنإف :صيصخت هلخ ديال ةيعطقلل نوط رتشب
 ؛ ماعلا صيصخت

 ْق روطت ةيديرلا مهنمو ءامقفلا روهمجو ةيماخلا نب فالخلا ةرمو ال ماا

 صيصخت هلخدي مل ىذلا ماعلا نإ اولاق ةيفنحلاف . ماعلا صصخت ىلا تاصصخلا ةرق

 نووكي ام الإ هصصخال ىضصخغ مل ىذلا نآرقلا ماعم . هلم ىعطق الإ هصصخ ال

 هصصقخت و « سايقلا هصصخعال و, داحألا ثيدح هصصخت الف , هناالدو هدنسيف ًايعطق

 . .  نمزلا ىف هل ةنرتقم تناكو « ةيعطق تناك اذإ ةرووشملاو ةرئاوتملا ةنسلا

 ناك أ ءاوس . ًاقلطم صصخل اةبعطق نوطرتشبال مهنإف دوبل مهعهو ةيديزلا امأو

 )١( 4م مقر ةقرو لوصفلا .



 ووم' دنع ماعلا صصخ التم داحالا ريفن , هلخدي ل مأ صيصختاا هلخد دق ماعلا

 . داحألا ربح صيصخم زيجب ال اكملام مامإلا نأ أنهم ررقن نأ بجي نكلو

 ماعلل داحألا ربخ صبصختل دءال لب ؛ لاوحالا لكىف ًاقلطم ًاصيصخت نآرقلا ماعل

 . ةنيدملا لهأ لمع امإ دضاعملاو , داحألا ريخ دضاعي دضاعم نم ةيكلاملا دنع

 اهتمع ىلع ةأرملا مكنت ال١ : ةالصلا هيلع هلوق ربتعا كلذاو , دهاش سايق امإو

 لمعل هيشفاوملا كلذ ءارو ام مكل لحأو ه:ىلاعت هلوق مومعل ًاصصخ « اهتلاخىلع الو
 عابسىمو ءبلخ ىذ لك لكأأ دنع مقلي دمم ىبن , ريخب دخأي ملوسايقلا و ةنيدملا لهأ
 ىحوأ امه دجأ اللق »:ىلاعت هلوق مومعب ذخأ و ,هتدضاعممدعل ريا فعضو« ريطلا

 : سجر هنإف بربح محل وأ 1 احر فسم امد وأ هميم نوكي نأ الإ همعطب معاط ىلعملإ

 . ٠ ميحر روهع كبر نإف . داع الو غاب ريغ رطضا نف ءهب هللا ريغل لهأ ًاقسف وأ
 , ةينظ هتلالد نأو « رهاظلا لبق نم ماعلا اوريتعا مهنأل ةيديزلاو - م»)

 : ىنأي ام تاصصخما نم اوركذ ؛ ةيعطق ال

 . ماعلا صصع مح ىلع رصع ىف نيدوتجلا عامجإ نإف . عامجإلا(١)
 ىلع عامجإلا نإو , سايق وأ ةنسوأ باتك نم دنس هل نوكي نأ دب ال عامجإلاو

 مح ىلع دقعني اعامجإ نأ تبثي مل ءارقتسالا ناك نإو « أبعطق نركي وحنلا اذه
 سايقلا نوكي لاخلا هذه ىفو . ابلع ًاصو صنم ةلعلا نوكت نأ الإ سايقلا هساسأ

 عم نوقفتي ةيفنحلاو . ص هب ءىجب ل كحل ءاشنإ سيلو ٠ صنلا كمل ًاقيبطت
 . ايعطق ةلعلا صن ناك اذإ اذه ىف ةيديزلا

 نيذلا روهظلا دالوأ نم ىوبتلا تيبلا لهأ عامجإ ىأ . ةرتعلا عامجإ (ب)

 هيف نكي مل اذإ عامجإلا ضقني الف , ةرتعلا نومسي نيذلا مكئلوأف , ةمطافى]نوهتني
 اذهو . هنع هلا ىضر ةيفذحلا نب د## مامإلا ةبرذ مهو . ةمطاف ريغ نم ىلع دالوأ

 نكلو . ةيدبرو ةيمامإن يب قرفال . ًاعيمج ةعيشلا دنع ارعطق دعب عامجإلا نم عونلا
 . 2"2روبجلا ىع ةيديرلا دره كلذيو . ًاعامجإ كلذ ءابقفلا نم روبملا ريتعي ال

 م.م ةقرو راغرلا رحبللا ةلمكن (1)
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 ماعلل سايقلا صيصخت
 « ةيديزلا دنع نآرقلا ماع صصخب هلإف . سايقلاو (ج )  مج؟

 .لوصفلا ىف ءاج دقف ء روبمجاو ةعبرألا ةمثألا هيلع قفاو دق كلذ نأ اوعدا دمتو
 : هصنام ةيؤلؤللا

 ةعبرألا ءاهقفلاو انتمأ هزوجل (سايقلاب ىأ) هب ماعلا صيصخت ىف فلتخا»

 ىعطقب هصيصخت قبس نإ نابإ نباو ٠ ًاقلطم ءابقفلا ضعب هعبتو ؛ ًاقلطم روبخاو
 ناك نإ زوجي حيرس نباو ؛ لصفنملا ىف ىخركلا هقفاوو : زاج لصفنم وأ لصتم
 . «ىعطق سايقب الإ ىملعلا ال ىلمعلا ىف هزاوج انتمتأ مالك ىضتقمو « ًايلج سايقلا

 : رومأ ةثالث هنم دافتسي مالكلا اذه نإو

 مهنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر ةيديزلا ةمئأ نأ انعوضومب ابسمأ وهو  اهنوأ

 ةقرسلا تايآك « ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحالا ىف ماعلا صصخب ' سايقلا نأ نوري

 صصخ ال سايقلا نكلو ٠ ةيلمع ةيعرش ماكحأ هذه نإف ؛« فذقلاو ؛فزلاو
 , ثداوحلان ع ًاهزنم : املع ًارداق ىلاعت هلا نوكك ةيداقتعالاىأ , ةيبلعلا ماكحالا

 اوزوج نكلو « ردقلاب ناعإلا ىلع لدت ىتلا تابآلاك تايداقتعالا نم اهريغو
 .ىعسي وهو  قطنملا ناهربلا ديري هلعلو « ىعطقلا سايقلاب تاينلعلا ضعب صيصخت
 صوصنم ريغ قاحلإ وهو , ىهقفلا سايقلا ديري الو ,_ةقطانملا دنع. سايقلا
 حضاو ببسلاو ٠ امهنيب ةعماج ةلعل هنكح ىلع صوصنم رخآ أب هكح ىلع
 .هانعم ىلوألا ىف .ماعلا نال ةيبلعلا ماكحالاو ةيلسعلا ماكحألا نيب .قيرفتلا ىف
 . ىعطق ًامئاد اهانعف ةماع ولو تايسلعلا امأ ء ىظ لومشلا ىف

 كلذو , سايقلاب ماعلا صيصخت زاوج نوري ءاهقفلا روهمج نأ  اهناثا
 م وصأ ىف ءاج اكدورال ةيفتحلانأ قحلأو + مهعم ةيفنحلا ركذ هذال ءرظن عضوم

 نوكي ال صيصختلاو  الوأ صصح دق ناك اذإ الإ سايقلاب ماعلا صيصحت راوج
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 نإ لل . ًاصيصخت دعي ال فصولاو ةياغلاو ءانثتسالاك م دنع لصتملا نآل ؛ لقتسم الإ
 ةادأ دعت الف ءانتلا دع قابلاب كت ءاناتسالانأ ذإ :هدل رفأ لك لماش ريغ لذي ماعلا

 هل هثماعلاديفي ال مالكا ف ديق فصولاو. ةيفنحلا دنع ًايحالطصا ًاصيصخت ءانثتسالا

 نراقم لقتسم الإ نوكي ال صيصختلاو . طرشلاو ةباغلا كلذكو ءهدوجو عم

 ةيفنحلا هبسيو . أمام ةيفحلا ىأر وه ىخركلل' ًايأ ١ هركذ امو . نامزلا ىف

 . ًاينظ ماعلا لعجب ًانمر نراقم لقتسع صيصختلا نآل كلذو . ةفينح ىنأ ىلإ
 . صاخلاو . ًاصاخ هلعج ارو « ًاينظ هلعجيال هنإف ةانثتسا ةادأ- صيصختلا امأ

 سايقلا هضراعي ال
 , ماعلا سايقلا صيصخن زيحب ىعفاشلا نأ مالكلا اذه نم دافتسي هنأ  اهثلا

 اهبف همالك نم مهفي ىذلاو « ةلامرلا باتكىف هيلع ا صوصنم سيل كلذ نكلو

 ةيلظ اهتاالد تناك ولو « ًادبأ صوصنلا ةبترم ىلإ ولعي نأ نكمم ال سايقلا نأ

 صصخمب فيكف ٠ أهاع ولو ؛ داحالا ريخ صصخب ال سايقلا نراك اذإو

 ىلع ذخأي هنأ كلام فالتخا باتك ىف حرص دق هلإو « هدنع نآرقلا ماع

 داحألا رابخأ هلع كلذو , اعرف لصالاو  الصأ ع رفلا لعجي هنأ كلام مامإلا
 . ةنيدملا لهأ لمعب وأ سايقلاب ةموكحم

 ذخأب ال هنآل . لينحلا بهذءلل ةبسنلاب أضيأ لاقي ىعفاشلل ةبسنلاب لاقي امو
 صوصن ىف ناك اذإ ًاقلطم ةرورض ةمث دجوت الو . ةرورضلا دنع الإ سايقلاب

 . هب ذخْوِب ماع نأ رقلا

 هبسنلاب ىديزلا بهذملا عم قفتي ىذلا بهذملا نإ ةقيقحلا فو ممم

 صيصختب هيف حرص دق هنإف ؛ كلاملا بهذملا وه سايقلاب ماعلا صيصختل

 ةيكلاملا بتك نم ىديرلا هذملل لدتسن نأ نم علام ال كلذلو . ماعلل سايقلا

 . ًامات ًايفالت نيبهدملا ىف ةيفالتم ةركسفلا تماد ام

 ةجح لرصفلا ميقنت هباتك ىف كلاما مهذملا ءاهقف راك س ىفارقلا ؟ذدق»
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 عم سايقلا ضراعت نإ هنأ ررقف ء نآرقلا ماح سايقلا صيصخت ىف ىلاملا بهذ ا

 : نالصأ ضراعت دقف ؛ ماعلا

 . صيصختال ةلباق هتلالد ماع  اههدحأ
 لاهتحا هيف امهدحأ نالصأ ضراعت اذإو . هنالد ىف لامتحا ال سايق ىناتلاو

 نإو : هتلالد ىف لامتحا ال ام ذخاآلا ناك هيف لاهتحا ال رخآلاو « ةلالدلا ىف

 .امهدحأ لامشإ نم ىلوأ ًاعم امنابعإو , امل الابعإ نوكي سايقلاب ماعلا صيصخت

 كلذىف هناع دارطال ًاعئمو . سايقال الاممإ كلد ناكل صيصختلا انعنم ولو

 . ©7لامهإلا كلذ ىلإ وعدي ثعاب ريغ نم عضوملا '

 : نيهجو نم رظن اههف انلو « ىفارقلا اهقاس ىلا ةجحلا ةصالخ هذه

 لخديو . المتحم هتلالد ىف ماعلا رابتعا ساسأ ىلع همالك موقي هنأ  املوأ

 لعسايقلا مدقي اذهو:لمتحم ريغ سايقلاو ليلد نع ءىشانلا ريغ لامتحإالا هتلالد
 , ةيعرشلا ةلدألل نيهوت هيف كلذ نإو , سايقلاب ماعلا صصخيف : مومعلا

 اهل نوكي نأ بي صوصنلا ناعم ناو « ثعاب ريغ نم صوصنلا لمعل فاعضإو
 سايقلا دعي نأ مصب الو , هفالخ ىلع صوصنلا نم ليلدلا موقي ىتح اهمومع
 الصأ سايقلا وهو عرفلا لعي نأ مصي الو ؛ صنلا عرف هنآل , ًاصصخم

 . كلام فالتتخا باتكىف هلاق ىعفاشلا نأ انركذ ماعرف ظفللا وهو لصألاو

 دهتجلا زوعأ اذإ الإ سايقلا ىلإ راصي الأ ةيعرشلا تاررقملا نم نأ - قاتلا
 « ظفللا نم مفي ام ضعب ىغلي لب . ظفللا عضوم ىف سايقلا لعجت انهو « صنلا
 . طابنتسالل ىهقفلا بيترتلا سكع كلذو

 سايقلا ىصيصختل نوطرتشي اوناك نإو « ةيفتحلا لع دري ضارتعالا كلذ نإو

 دعب ايلظ هلوهش ىف ماعلا نوكي ذإ , لقتسب صصخ دق ماعلا نوكي نأ ماعلا ظفلل

 )١( مه ةقرو لوصفلا .

 ) )0ص لوصفلا ميقتت ىف ةلدأ نم ىفارقلا هقاس ام ةصالخ هذه .4 .
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 ةنبرقلا ىعطق ريغ زاجلاو . ًاينظ نوكس . ةنيرقلا ىعطق ريع ًازاج روكي هنآل . كلذ
 مدقت هيف نكي امهم هنكلو ٠ ًاينط ضراع دف ًانظ لوكس نب ريشكلا دنع ىنظ

 . هناذ ىف لوبقم ريع كلذو ؛ لصآلا ىلع عرفلل

 تار دقو « ماعلا سايقلا صيصحت ىف ءابقفلاو ةيديزلا ةمئأ مالك أذه معو

 اوطرتشي ملو . قالطإب ةيلمعلا ماكحالا ىف ماعلل اصصخ سايقلا نوربتعب مهنأ
 نوكي نأ الإ طرش ىأ اوطرتشي مل لب . ايلج سايقلا نوكي نأ

 نعو هنع هللا ىضر ديز مامإلا هذم وه اذه لهف . احيمص سايقلا
 هتاذب هيلإ هربسني مل مو « هنحصب محن ىتح . هنع اصن هيف دحن مل ؛ ماركلا هئابآ
 لقب قدصلا |ذه ضراعي ليلد دجوي ال هنآل , نوةداص اذه ىف مهنإ لوقن ىتح

 . ميلقن لثم
 ذخأي ناكأ ٠ فرعنل عومجملا ىلإ عجرن نأ لاخلا هذهىف انيلع نوكيو

 آمالك هل اندجو دقو ٠ ةيعطق ةجح هربتعي مأ ةينظ ةجح هربتعي ناكأو , ماعلاب

 « ماعلا مومع عضوم ىف ساقي ن أ عنمو ٠ ماعلاب هذخأ ىلع لدي ةءافكلا ىف
 . لبق نم عضولملا اذه نم ائلقن ام أضعب كل لقت نآلاو

 « ءافكألا حاكن نع مالسلا امهملع ىلع نب ديز مامإلا تلأس دلاخ وبأ لاق»
 .مهشرقو « مهيمجيو مهب رع . ضعبأ ءافكأ عض نسا, مالملا هبط لق
 موامد « انيلع ام مهيلعو انلام ممل , دحاو مهنيدف ءاوئم'و اودلسأ اذإ مهمشاهو

 كلذ ىف ضعب للع مهضعبل سبل « ةدحاو مهضُنارفو . ةدحاو مهتايدو ةدحاو

 «ارنمؤي ىتح نيكرشملا اودكنت الو ١ لجو رع ىلاعت هللا لاق دقو ؛ لضف
 ًاعيمج نيكرشملا  نينمؤملا تانب اودكسني نأ ىمجعلاو ىبرعلا . ًاعيمج نمؤملل نذإف
 ْ ءاوللسأ اذإ مهيمحيو ميس رع

 لكل ماع نذإلا ناف . ةحح مو ءمعلا كلد رشعا هنأ دافتس صلنلا اده سو

 لالدتسا هدو ءلسأ اذإ هليبق نكي امهم كرشم ىال مهتان اوجوزي نأ نينمؤملا



 د مو

 لسيد لب . ىنلظ ليلدب انباث نذإلا كلذ ريتعي مل هنأ كش الو « ماعلاب

 . ةحاب الاب ءاج ىعطق
 ةصملا نع « الثم لثس دقف . ةيفنهلاك تامومعلا, لالدتسالا نم رثكأ دقو

 . ءاحامكياإ و , عاضرلاب ميرحتاا ببسو , حاكنللناتمرحم امهنأب باجأف . نيتصملاو

 . 20 , مرت لاقف ؛ نيتصملاو ةصملا نع .ًاديز مامإلا تلأس و

 ديتعا هنأ حوضولا لكميضاو نكلو . هنع هللا ىضر هيلع دمتعا ام ركذي لو
 . « ةعاضرلا نم كتاوخأو مكنعضرأ ىفاللا مكتاهمأو ه ىلاعت هلوف ىلع

 ءاج دقف . ةجوز تناك أذإ الإ هل رثأ ال ةمأللا نم رابظلا نأ كلذ نمو
 ؟ هندأ نم رهاظي لجرلا نع مالسأا امبيلع ىلع نب ديز تلأس ١ حومجملا ىف
 . « هيلع ءىث ال لاق

 كلذ ىف لخدت ةمالاف . ءامإ مأ رئارح نكأ ءاوس , مكئاسن ةملكل ممعت كلذو

 « نيهلا كله مح اهب ىرسني ناك اذإ لخدت ال نكلو ءةجوز تناك اذإ مومعلا

 . ىوغللا فرعلا هديفي 5 ٠ مومعلل لاعتسأ اذهو
 . براقالا نم هل ىطعت نع لئس دقو ةاكرلا ىف عومجملا ىف ءاج دقلو

 : صنلا وه اذه

 ؟ هتبارق نم ًادحأ اهيطعي نأ لجرلا ىرجت ةاكرلا نع مالسلا هيلع هتلأس ٠
 مامإلا هل ضرفي ىذلا نمو تلق ء هتقفن هيلع مامإلا هل ضرفي نم اهيطعب ال لاق
 . 22, ثراو لكلاقف . ةقفن

 , سايق هبش وأ سايب صيص# ريغ نم هنالالدىصقأ ىفمومعلاب ذخأ صناا اذهو
 ثراولا ىلعو . ' ىلاعت هلوق مو.ع نم اذخأ ثراو لك ىلع ةبحاو ةقفناا ربتعاف

 مامإلا نكلو « ةفلتخم ةسيقأب صناا كلذ ءابقفلا رثكأ صصح دقو . كلذ لثم

 هم ص ؛ ج عومجلا )١(
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 : لوقي لاعت هتلاو . انظ الإ تبثي ال اذه لتمو « بذكلاو قدصلا لمحت داحآلا

 .نأ بحي نيدلا رومأ ذإ , نيدلا ىف ةجح نركب الف « ًائيش قحلا نم ىغي ال نظلا نإ
 نوجاتحي اوناك اذإ (ةعيشلا ريغ ىأ) ةماعلاءابقفلا روهمج نإو . ايءطق اهقيرط نوكي
 :ةعيرشلامهل نيب ىذلا موصعملادوج وب نودقتعي ال مهنالف « داحألا رابخأ لربق ىلإ

 ؛ مهيلع قخيام نايب اهفو ابعدوأ ىثلا ةعيدولاب مهل كلذ ركذيو ء اهيناعم مهل رسفيو

 اذه نم ىسفن غارف ىف مهف . اهتقرعم نوديرب ثادحأ نم دحي ام ماكحأو
 ةيمامإلا فالخت ؛ عطاقلا لعلا نع حجارلا نظلاب اوفشك اف مهيد ىذلا ىداملا

 , نظلا لدب نيقيلاب مهدميف ىلقعلا غارفلا الم ىذأا موصعملا محدنعف

 ديرب ال هنال . داحألا رايخأ ةيجح عشممب ىذلا ىأرلا وه اذه  ؟و.

 رابخأب نوذخأيو ةيمامإلا روبمج هفلاخم لوقلا اذه نكلو . امزاج ابقي الإ

 دقلو . نكن مل مأ عطقلا ةبترم ىلإ اهعفرت ةنيرق اهعم تناكأ ءاوسسو ءداحآلا

 : لاق كلذلو , ةيمامإلا دنع هيلع عامجإلا ىعداو ى.وطلا ىأرلا كلذ ررق

 « ةقحلا ةقرفلا عامجإ ( داحألا رايخأ لوبة ىلع ىأ ) كلذ ىلع لدي ىذلاو »

 اهونودو ؛ مهفيناصت ىف اهوور ىلا رابخألا هذبب لمعلا ىلع ةعمج !تدجو ىنإف

 ىفأ اذإ مهنم دحاو نإ ىتح , هنوعفادتي الو , كلذ ىف نورك انتي ال « محلوصأ ىف

 فورع» باتك ىلع مهلاحأ اذإف ؟ اذه تلق نيأ نم هولأس هنوفرعي ال ”ىث ىف

 كلذ ىف رمآلا اودلسو اوتكس  هثيدح ركني ال ةقث هءوار ناكو ء رروشم لصأو

 « ةمحألا نم هدعب نمو « قلي ىنلا دهع نم مهنيجسو مهتداع هذه ؛ هلوق اولبقو

 نأ الولف ؛ هتبج نه ةباورلا ترثكو ؛ هنع معلا رشنلا ىذلا قداصلا نمز نمو

 مهعامجا نآلو «هوزكن الو . كلذ ىلع اوعمجأ امل ازئاج ناك رابخألا هذ< لمعلا

 . 22, نايسنلا و طلغلا هيلع زوي ال موصعم هيف ناك اذإ هيلع

 انلعجب اذهو , داحألا رخل ندخالا لع عامجإلا ركاذي ىسوطلا نأ دك انهو

 )١( ص نم هيل دأب عوض وم ا اذه ركذ دقو ' ىسوطلا لوصاللا مدع :+ 3-5
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 هنأ هلإ بسنب ذإ ؛ ىضترملا ىلإ بسني ىذلا لوآلا لوقلا ءدب ىلإ دوعغ

 انهو « ةبسنلا ىف لوقلا ىلإ انرشأ دقو « ةنيرق ىلع دمتعي مل نإ « داحألا ربخ درب
 عامجإلا در دقو « ىضترملا ذلت ىمواعل نأ كلذ« علق ريغ نم كلذ ديفي دقأم
 رعي وهو « عامجإلا اذه ررقي نأ نكمملا نم ناك امو , داحألا سم ذخالا ىل
 ىرشي عامجإلا هركذف « قالطاب هذدخأر الو , ديقي و لصفي وأ « هفلاخ هخيش نأ

 ركذت. بتكلا نكلو « هنع هللا ىضر ىضترملا ديسلا ىلإ لوقلا ةبسن ىف كلا
 اهراسم ىف رسنلف ؛ هفالخ

 , ةنلا ءاذع ايقاس ىلا ججحلا عم ق قفتت ةجح ةيمامإلا قاس دقو 3

 ءوتاسام نإ لب «هنع هللا يضر ىفاشلا سيردأ نب دم ىش رقلا مامإلا مهس أر لعو

 انك بحاص هقاس امو « ليلجلا مامإلا كلذل ةلاسرلا نم اذوخأل نركب داكي
 : ىتأي ام ةلدأ نم نيدلا ملاعم

 , نيدلا ىف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف ١» : ىلاعت هلوق (1)
 .2٠نورذح مهلعل 0 معلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو

 ىلع ةيآلا هذه تلد » : ليلدلا اذه هيجوت ىف نيدلا ملاعم بحاص لاق دقو
 دحاو لك راذنإب ققحتي.رهو ٠ مهل فئاوطلا راذنإ دنع موقلا لع رذحلا بوجو

 ىلع دئاعلا عمجا ريم ىلإ راذنإلا دنسأ ثيح «, موقلا نم ادحاو فئاوطلا رم
 قةحت نيبلا نمو , عومجملا ديرأ امهماك ىنف موقلا ىنعأ عمجبأ مساب هقلع و . ةفئاطلا

 فئاوطلا نم ضعإ موقلا نم ضعب لكب صتخم ثيحب ؛ عبزوتلا عم ىنعملا اذه
 نم ادحاو دحاو لكرذنيل ١ : ليقل اطرش رئاوتلا غولب ناك ولو  رثك وأ لق
 هجولا ىلع عقاولا راذنإلاب مهيلع رذحلا بوجوف ءىنعملا اذه ىدؤي ام وأ « مهموق
 , 2١ ,دحاولا ري لمعلا بوجو ىلع ليلد هانركذ ىذلا

 ءادأ ىنعتقي ىذلا رذملا لعج ىلاعتو هناحبس هللا نأ مالكلا اذه ىدؤمو

 )١( لإ 8١م8 ع نيدلا ماعم 4م١8 .
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 . مهاك ةيفاحلا دنع لب . ةفينح ىلأ دنع ًاصيصحت ربتعي ال لصتملاب صيصحتلاو
 . سايقلاب صيصختلا نع مالكلا دنع هان ركذ ال

 ىح ركلا ىأر رياغي ىأر هنأ ىلع قنحلا نابإ نإ ىسيع مالك ركذ هنأ اهنا
 وهو . قكنلد دعب داحالا ربخ صيصختلا نيجي لصتملب صيصحتلا ريتءا هنأ ىف
 . ًاقلطم داحألا ربع صيصختلا زاجأ ىذلا فسوي ىنأ ىأر نم عيرفت عقاولا ىف

 هريع نع صيصختلا ىنعم ىف ةعسوتو ,فسوي ىنأ ىأرل دييقت وه ىرخأ ةرابعب وأ
 . ةثالثلا ةمثالا ىأر عمةلخعاب قفتي وهو

 ةنسلا وأ نآرقلا ىف اماع دجو اذإ فترتي ىنالقايلا نأ ركذ هنأ  اهناث

 ةنسلاو نآرقلا ماع نآل . محي الف . داحألا رادخأ نه صاغ هضراعي ةرتاوتملا
 ثيس نم ىعطق اصاخ ناك اذإ داحألا ربخو , دنسلا ثح نم نامصطق ة ,ثاوتملا

 حيجرتلا سمتلي هنأ هفقوت ىنعمو . فقرتيف « ةدحاو هون ى نس . ه. ةلالدلا

 ىرخأ صوصن هل دبشت وأ , درطضم سايق اهدحأ .ةفاوي نك ىرخ ةيحان نم
 . امهرهاظ ضراعتي نيليلد لكك حيجرتلا سمنلي امإ . ًارمسم فق لا سيلف

 نوري ةيديزلا نأ ةيؤاؤللا لوصفلا نع هانلقن ,ىذلا صنلا قو - ؟ ,
 ؛ لمع م> ىف ماعلا ناك اذإ زوجي هنأ نآرقلا ماعل داحالا ربخ صيصع
 نارقلا ماع نال داحألا ربخ هصصخب ال هنإف ؛ ربعي اك ىلعلا وأ ىداقنع“'|

 ربخو « ًايلظ نوكي ام هضراعي الف ؛ .دسنا ىعطقو ةلالدلا ىعطق تايداقتعالا
 . .ظ هدنس ىف داك

 , نامزلا ىف ماعلل ًانراقم نوكي نأ زئاجلا صيصختلا ف نوطرتشب ةيفنحلار
 نأ صيصختلاو خسنلا نيب قرفلا ذإ , احسن ناك هنع رخأت نإ هنآلو , نابي ه د
 ءابنإ وأ صنلا كل ءاهنإ وبف ء ةقحال ىرخأ ماكحأب ةقباس ماكحال ءاهنإ ح -'
 ةبجولا نم قرفلاو . ةنراقملا نوطرتشب اوناك كلذاو , هيلع لمتشا ام صحل

 هلقني صيصختلا منيب , ةينظ ىلإ ةيعطق ىم ماعلا ةلالد لقديال خسنلا نأ ةيبقفلا
 . ةينظ ىلإ ةيعطق نم هتلالد
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 نيلرق مدع.نأ ةيؤلؤللا لوصفلا ىف ركذ دقف . ةيديزلا دنعو ةيفح ' دنع اذه

 يأ ىفاثاو . ناب هنأل صصخللل انراتم صصخملا نوكي نأ طارتشا اههدحأ
 ماعلا نإو . دحاو عرضرم ىلع ماعلاو صاخلا دراوت اهثيح هأل , كلذ طرتشب ال
 ؛ لاعتو حسم هللا رهو ٠ ماكحالا لربم ةدحول . صاخلا ُساَقب ام هم جر

 . رملا حسنلا نع صصختلا ى هه. ذ ءالؤه دنعو

 , عومجملا ىلإ اعجر دقو .٠ ةلآسملا هده دير مامإلا ىأر ةيديزلا ركذي مو
 , ديز مامإلل ىأرب مكح انلعجيام دي لف . ةيبقفلا هلئاسم ص |ريند انض_ءتساو
 ١ يسب

 ومها ص ادمتس نوط
 اذ

 صيصختلا ةقمح

 ضعن ىلع لدي ماعلا طفللا نأ نايب هنأ ضيصختلا ةيفتحا فرعي  مابف

 رتعت ال ماع' اهملع لمتشي ال ىتلا دارفالاف . ابنك اهبع لدي الو هدارفأ

 المشي مف طفللاو. ءادتا|لخدت مل ابنإ س . صيصختلا ابحر حأ مث . هيف تلحدأ دق
 صعب حارحإ ىرحلا جستلاب ؛قوحلا حسنلاو صيصختلا يد قرافلا وه اذهو

 ءاعلا دارفأ صعب نأ ناب وهف صيصختلا امأ . اولخد نأ دعب همك نم ماعلا دارفأ .

 . هدا فأ ضعل لع روصقم هانعم ماعلا ظفل نأ و . ءادتا حلا ىف لخد م

 ماعلا هلا رصصخلا ماعلا ىمس وهن . صيصختلل ىعفاشل' ريسفت وه اذه نإو

 . ضوصخلا هب ديرأ ىدلا

 ىلا غل“ لوش م . .ويمجا دنع لوصالا تاتك رثكأ كلذ قعو ب مج

 ةدارأ ى رع بدلا ذإ , زوجت ةصصخم ةلدآلا ةيمست نإ ١ : صيصحنلا ةقيقح ىف

 شقحت' قع صصختلا و . اصاخ ىعم مومعلل عوضوملا ظفللاب دارأ أو ملكتملا

 هني فل ريطن ه٠ . ضوصخلا ىلإ مومعلا ىف ابعضو نعةعيصلا جورح ناي
 , "زاجا ىلإ ةقبقحلا ىم جرح ظفلل' نأ نايبل قاست ىتلا

 ١ ج ىصتسملا( ١ صاخلاو ماعلا باب .
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 .لقعلاو  ةينظ ىرخالا ىه داحألا رابخأو ء انظ الإ ثدحال مهدنعطابنتسالا ىف
 .لودعلاف ؛ ةوقلا ىف توافنت ةددعتم  ةفلتخم تابج هل تناك اذإ نظلا نأب ضاق

 لصحي داحألا رابخأ نم ًاريثك نأ كش الو , حيبق فيعضلا ىلإ اهنم ىوقلا نع
 . 20 ءاجب لمعلا مدقت بجيف « ةلدآلا رئاس نم ”ىشب لصح الام نظلا نم اهب

 .ةينظ  ماكحأ م هيلع لدي ام ىلع لقعلا تالالد تناك اذإ هنأ ىأ
 .. صوصن ابنأل داحآلا رايخأب دخالا يجت هنإف « ةيئات داحألا رابخأ ةلالدو

 .فيعضلاب لمعي الو . ىوقأ هنأل ؛ صنلا دوجو عم لقعلا لمعي الو
 . ىوقلا عضوم ىف

 «قباسلالقنلا ىف ؟ةينظ ال ةيعطق نآرقلا ةلالدنأب ليلدلا اذه لبع ضرتعي دقو
 .: نيباوحي كلذ نع بيجأ دقو ٠ عاملا ف ىنوللا مدنع نيب رسألا خيش راق ا

 اذه ىو « ىرخأ نئارقب تبثي نآرقلا ف رهاظلا تالالد ةيعطق ةحطق نأ : اههدحأ

 نأ ىلع , ةيوغللا ةلالدلا ف وه امتإ رهاظلا نإ اولاق نيرثكاألا نآل ء رظن باوجلا
 .ىأ نع ةيعطقلا ال تتبث دقف نكت امهمو « عرشلا نم نئارقب تيت اهف ةيعطقلا
 .اهتيترم فن وكي وأ داح الار بخ وأ داحألا ثيدح اهيلعمدقينأ غوسي الف « ليبس

 .ليبق نم اباك باتكلا ماكحأو» : ملاعملا بحاص لوق ىف ءاجام : امهناثو
 توب نإو باطخلا نمز ىف نيدوجوملاب صوصخ هنأ رم دقو « ةبفاشملا باطخ
 فيلكتلا كارتشاب ةرورضلا ءاضقو , عامجإلاب وه امإ ؛ رخأت نم قح ىف هنكح
 ةدارإ ىلع لدي ام رهاوظلا كلت ضعبب نرتقا دق نوكي نأ زئاجلا نمو . لكلا نيب
 دايتعالا لمتحيف . اهوحتو عامجإلاب اهانملع عضاوم ىف كلذ عمو دقو « اهفالخ
 . « اهتلمج نم دحاولا ريخو ؛ ىوقلإ نظلل ةديفملا ةرامآلا ىلع اهرئاس انفي رعت ىف

 نيدوجوملاب صاخ نآرقلا باطخنأ وهو ؛ ًاببرغ ىنعم ديفي مالكلا اذه نإو
 كارتشا نم ةرورضلا هب مكحت ام و , عامجإلاب مهريخأ تب“ دقو ؛ هِي ىنلا نمز ف

 . نيدلا ملاعم 6
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 «امل-ارظن نوكي نأ نكميال اذهو ؛ دحاو مح ىف ةمايقلا موي ىلإ نيفلكملا عيمج
 ناك الإو « ادحاو اليج بطاخم الو « ابك لايجالا بطاخم نآرقلا نآل كلذ

 , عامجإلا اولاق نإف « رخآ ليلدب الإ فيلكتلا كح ىف نيلخاد اوسيل  هليج ريغ
 اذه ىلع ليلدلا اف , فيلكتلا ىف كارتشالا ةرورض اولاق نإو عاجإلا درس اف

 باطخ نإ لاقي نأ ىلواآلاو ٠ بير الب فاكت كلذ نإو « ناك نإ ؛ كارتشالا

 رظنلا اذه ىف ىودج الو « هلوزن ليج صاخب سيلو , سانلا لك معي نآرقلا

 دحأ ىف هنظن الام كلذو , مركلا نآرقلاصوصن ىف ةلالدلل ًائيهوت نوكي نأ الإ

 . ةلقلا لهأ نم لب ٠ ناميإلا لهأ نم

 نآردلا رهاوظ نأ وه نيدلا ماعم بحاص هديري ىذلا ىنعملا نإف نكي امبمو

 دحاولا ريغ زي دقو هتل الد ىف ةظاا ىأت كلذبو املي وأتب اهانعم نع جر دق

 . هتل الد ىف نآرقلا عم قالتتف ؛ هقدص ناحجر ىوقتو ةدوفه تارامأب

 مدنع ةجح دحاولا ريخ نأ تابثإل اهوقاس ىلا ةلدآللا نم ةلمج هذه - ؟وو

 نم نأ ىأ داقتعالاو لعا بجويال هنكلو ء اينظ ناك نإو لمعلا بجوب هنأو

 . هنع هللا ىضر ىغفاشلا مامإلا لاق ا تت : هل لاقي ال دحاولا رض ذخأي ال

 «ىضآر لا فيرشلل بوسنملا ىأرلا ةجح نايبل نيدلا ملاعم بحاص ىدصت دقو

 ًابلع لعنانإ» : مهمأرىدؤم حيضوت ىفلاةدقف « ىنظلا ليلدلا هتيجح مدع اوأر نمو

 نأ ىلإ نوبهذي ةيمامإلا ةعيشاا ءاءلع نأ كش الو بير هلثم ىف لخدي ل ًايرورض

 تسيل امنإو « اهيلع ليوعتلا الو ةعيرشلا ىف ام لمعلا زوحب ال داحآلا رابخأ

 , كاذل جاجتحالا ىف ريطاسألا اورطسو اوءلم دقو « اهل ةلالد الو , ةج

 لوقعلا ىف ليحتسم هنأ ىلإ بهذيو ؛ كلذ ىلع ديزي نم مهنمو , مهيفلاخل ضقنلاو
 داحألا رابخأ ىف مهيهذم روبظ ىرحيو , داحآلا رابخأب لمعلاب هللا دبعتي نأ

 ىو سايقلا لاطبإ ىف هروبظ ىرخب

 )١( ص نيدلا ماعم 645
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 اهرهاوظو داحالا رامخأ صوصت ب ع 2#

 عق راوتملا ةنسلاو باتكلا رهاوظ نع لمعلا ىف داحألا رابخأ رخت ب معجب

 . هصنك ابصن . مركلا نآرملاك ماكحالا نايب ىف ىع ةرتاوتملا ةنسلا نأ سن دفو

 قرفلا نال . امبدب قرف ال هنإذ . نيعمجأ ءابقفلا رظن وه كلذو هرهاظك اه_هاطو
 امهنيي ىرفلا امنإ . امهنم ماكحالا طابنتسا ىف سل ةرتاوتملا ةنسلاو نآ كلا ب
 نأ فو ٠ ىمطعلا هتأو ٠ ىركلا ىلاعت هللا ةحح- وهو ٠ رجعم نآ رقلا نأ ُْي

 ةنسلا ف سيلو . ةالصلا ف ةوالثلا بوضم هنأ ىو. هتوالتب دبعتي ميركلا نأرقلا
 . اذه ى ءىث ةرئارتلا

 ةرئاوتملا ةسلاو بانكلا نع لالدتسالا دنع ةترلا ىف ةرخأتم داحألا رابخأو

 مأع نع ةرخأتم ةنيبلا ص رصت نوكلت نأ ىعتقي اذهو . امه هارطو أاميص وصد

 نأ نم لبق ىم هانررق ام نيبو اذه نب ضراعت ىأرلا ىداب ودبي دقو . لآرقلا

 ماع صصخت ةرئتاوتملا ريغ ةنمملا نأ نوري ىلاعتو كرابت هللا ناوضر ةيديرلا ةمئأ

 انبي مهو . ميركلا نآرقلا ماع نع لمعلا ىف رخأتي ال ةنسلا صاخ نأكف نآرقلا

 ماع نع داحألا ريتح صاخ ريخأت ررقي ىذلا ةفيتح قأك اوسيلو . ىعفاشلاك

 . لبق نم صصخ دق نآرقلا ماع نركي نأ الإ نآرقلا

 داحألا رابحأ رخخأت ىعم سيلف ؛ قيهوتلا ناكمإب ضراعتلا لوزي نكسلو
 كلوقب . نآرقلا ءاعل ابم صاخلاصيصخت لاطبإ ةبترمىلإ لصت الأ نآرقا| ماعرع

 دوج و دنع هماع وأ نآرقلا رهاظن لمعل' ىغلي ال هنأ كلذ ىف ىعملا لب , ةفيح وبأ
 عون وهو « هل لابعإ وه لب , صنلل ءاغلإ صيصختلا .دلو « ةئسلا ىف هصراعب ام

 ىعفاش'ا نم نوبراقتي اذه مثوح ماكحالا حايضوت ىلع ةنسلاو نآرقلا نيب نواعتاا نم

 . دامهإ) هريتعي الو اناب صيصختلا ريّصي ذإ

 : داحألا رابخأو ةرتاوتما ةئسلا نم قرفلا

 . فيرعت" ىف داحألا رابخأو ةرئاوتملا ةنسسلا نيب ةيديزلا قرفي - افضن



 مس مالا ل

 . هسفنب لعل ديفي ةعامج ربح ىه مدع ةرئاونملا ةسلاف . كلا ىف امهنيب ارقرف اك
 1 600 اعلا ديفي ال ام وه داحالا ريج و

 ننيقملا طعلا دش هنأ ىأ . هسفنب معلا ديفي نأ وهو . ريبعتلا اذه ىعمو

 ًاريخ هراتعاب هديشب و هلع ةجراخ ةنيرق نما : ةيسفن تاذ نم ىرورضلا

 هلا تافص صعب نع رابحإلاك 8 هعوضوم نم عطقلاو نيبعت'ا ديفي دقو . ًاربخ

 ثيحح سمو . لا ديفي اربح هنوك ثيح نم هنإف ؛ ندا وأ دحاو ريحت ىلاعت
 حراخ سمأ نم هقدصب عوطقم ربا عوضوم نال . عطقلا ديفي ريخلا نوضوم

 . هتاذ سم ال . ريخلا نع

 . روهمجا دنع لوصآلا ءاسلع ريبعت عم ىدؤملا ىف قباطتي ريبعتلا اذه نإو

 بذكلا ىنع موطاوت عنتمب ةباحصلا نم عمج هيوريام رتاوتملا نإ نولوقي مهنإف

 داحالا امأو 3 مهلتم نيعباتلا نع ةاوربو ٠ ميلتم نيعباتلا نم عم مهنع هيوربو

 ديفي ال قاتلاو . نيقيلا هسفنب ديفي لوألا نأ كش الو , كلذ هيف رفارتب ال ام وهه

 . نيقيلا هسفئب

 ,سرلا وأ ةصاخلا فيرعت ةيديزلا ءابقه فيرعت نأ نيفيرعنلا نيب فرفلاو

 . دحأو ىدؤملاو « ةيهاملا وأ دحلاب في رعت وهف ءاهقفلا روبمج في رعت امأو

' 
 ( 01١هيرصملا تكلا رادب اجب عوو مهر طوطخ هيديزلا لوصأ ىق فشاكلا

 ٠١. مقر ةقردوو . ممقرةقرو



 تس اثالي س

 داحآلا رابخأ نولبقي ال نيذلا نأ وه ةلأسملا هذه ىف فالخلا رهوج نإو
 ىف ذإ « اهقدصل مجرم نم دي ال هنإف « ةينظ تناك اذإو « ةينظ اهنإ نولوقي
 : دحأ دعبي ليلد نم دب ال لاتتحالا اذه عمو . اهتاذ ىف بذكلاو قدصلا لمتحت

 لقعلا كك ةنيرق ربخلا عم نوكي نأب كلذو « رخآلا تبثيو ء نيلامحالا
 عضوم نوكي كلذ ىلعو « ملعلل اعم نيبجوم ربخلاو ةنيرقلا نوكت , ةحلصلا وأ
 اوذخأي مل نيذلاف . بذكلا نم ةعتاملا قدصلل ةتبثملا ةنيرقلا طارتشا وه فالخلا

 . اهوطرتشي مل ةدرجب اهب اوذخأ نيذلاو « امنوطرتشي ةدرحب داحآ رابخأب

 هعناك كلذلو : دعبتالو برقت ةقشلا دجن عضولا اذه لع فالخلا ريوصتب هنإو
 ىضترملا نآل ء اب ذخالا ىف فالخ ال ملست عضوم مدنع تايورملا ةعر#ت
 + ةنيرقلا اماو رتاوتلا امإ وهو . طورشلل ةيفوتسم اهبنوري هريغو هيلإ بسن ايف
 رثكأ نإ. : لاق هنأ ىضترملازع ىوركلذلو ,اهداحو اهرتاوتم نولبقينورخآلاو
 ةمالعو ةرامأب امإو ء رتاوتلاب امإ , اهبتحصب عوطقم ةمواعم انبتك ىف ةيورملا انرابخأ
 .. عطقلل ةيضتققمو لعل ةبجوم ىهف . اهتياور قدصو اهتح لعتلد

 دحأ زيمي لمع نم ةرمث هل سيل ىرظن هنأ ىلإ فالخلا اذه نم ىهتن كلذبو
 . قيبطنلا ف رخآلا نع نيبأرلا

 طرشب لبقت تناكأ ءاوسو : امبجج- هذهو ؛ نيقيرفلا راظنأ هذه د ا

 رابخأ لوبق ىف قتكي مأ نيربخلا ىف ددعتلا نوطرتشي مثأ ء طرش ريغب لبقت مأ
 ؟ درفملا دحاولا ريخ لويقب داحألا

 هنع هلا ىضر ىلع ىأرب نوذخأي كلذب مهو ؛ ددعتلا نوطرتشي ةيمامإلا ضعب
 نع هيوري نأ طرتشيلب درفملا دحاولا ريخ لبقي ال هنع هللاىضر ناك دقف « هلوبقف
 بك ىف تباث هبجو هللا مرك بع مامالل ىأرلا اذه نإو , رثك أف نانثا ِوَيِلَب ىنلا
 . © ةدعلا ىف ىسوطلا هركذ دقو , ةعيشلا بتك ىف تباث وه ام « ةنسلا

 )١( ص ةدعلا ١ب .



 لا مالو سس

 « درفملا دحاولاب تكي لب « ددعتلا نرطرتشي ال ةيمامإلا نم رخآآ قيرفو

 . لدعلا لهأ نم ةقث ماد ام ء ددعلا ىلإ رظن ريغ نم

 ةيمامإلا طارتشا وهو « نتنَح عضوم ىلإ البس ًاعضوم زاتجن انهو - 6
 ةتباثلا تاياورلا نإو « أيمامإ نكي نأ ىوارلا ىف طرتشي له « ىوارلا ىف
 . داحالا رابخأ ىف لوقلا امتإو ؛ اذه نع ةجراخ رئاوتلاب

 لمعلا ىف ةجح نوكي امتإ دحاولا ربخ نأ لوصآلا ةدع ىف ىموطلا ركذ دقل

 انارخخإو ىسوطلا رظن ىف ةقحما ةفئاطلاو . ةقحملا ةفئاطلا نم هيوار ناك اذإ

 نوكي نأ طرتشي ىسوطلا نإ لوقن كلذ لعو ٠ ةبرشع انثإللا ىه ةيرشع انثالا

 قيرطب ىوري ربخ لك نأ بير الب اذه رهاظو , ايرشع انثإ ايمامإ ىوارلا
 ناك ةغأ املا قير نع ىدرب امو : الوبقم نركب ال ةقحملا ريغ فئاوطلا

 ىذلا ريخلاب لمعي ال هنأ نيبت قيقحتلا دنع نكلو ١ : كلذ ىف لوقو ؛ الوبقم

 ؛ مالسلا مهيلع ةمثآلا نع يود رابخألا هذهب لب « ًاقلطم ةيمامإلا هيوري
 « هب لمعلا بج أحيح نوكي ىامإ هب وري دا ربخ لك سيلف 217. باحألا اهنودو
 كلذ ىلعو « ةمالا نع ىامإلا هيوري ام وه هب لمعلا بي ىذلا حميحصأا ريخللا لب

 . ىامإلا نم داحالا ريخ لويقل نيديق ةظحالم نم دب ال

 . ًايمامإ ىوارلا نوكي نأ - امهلوأ

 قيرط ريغ نع ىئامإ ىور ولف « ًامامإ هنع ىورملا نوكي نأ  امهناثو

 كلذيو «ةيمامإلا نم هلك ىنااب الصتم دنساا ناك ولو « لبقي ال داحآ ربخ ةمئألا

 نإ لب ٠ تيبلا لآ ةياورب الإ نوذخأي ال ةيمامإلا نأ نم ليق ام قدص ققحتي
 لآ نم ةمماألا نع ةيورملا ثيداحالاب الإ نوذخأب ال مهنأ ديفي طرشلا قوطنم

 ًاعيمج اوسيل تيبلا ل آنآل « ةياورلل آقيرط نو مدللصإ تيلا ل7 لك يلف: تيبلأ
 , مهتياور ربتعت ال هنع هللا ىضر نسحلا دلو نم ةمطاف ةيرذ نع ةياورلاف « ةمثأ

 روك ملا باتبكلا )١(
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 ساتنك ىف ءاج ادإو ٠ لامتحالا هش ىرح اع د اقعلا تشنالو . قدصلا بناح مح

 1 1 5 0 1 4 0 : ٠
 ) ىدلا لوصأ ى )| رصالا لئاسع ف داحالا رم لح هن الأ .: هستل م فشاكلا

 1 ال ىف يل - ءآإ 1 - َدلا هي | 0
 نم رمي أع ءامس لا هداه ل بدذدو هلع معمل ل ءصاو ةعطقل هقهممأا لوص' 0

 ىلا" طأاالإ ىتت ال داحآلا راخخأو . سقللا

 دلع

 "هاا 2. 1 ع 98 :
 0 كلل لل ممأ 5 داسالا رابخا لمست 5 كالد لعو

8 ٠ 
| 0 1 

 هئأاد قلعلا ف 0 . ىلاعت م هناك هلي فاصواك داقتعالا لوصا اد شو

 0 نك نأ لكم لا 03 0 امه صا وه ىدلا تالا وذل وه رعلا لذ هةيسعل

 . ص ماحألا »ل و 0 عطف ا

 ةنسلا ةءدح سصأو , مركللا نآرقلا ةيححك . ةيعطقلا هفلا لوصأ هنأت
 ةرورضلاب نيدلا ص رع_مال 7 كتم ه كم دعي ًاعامجإ اهينع عمجما لئاسملا لوصأ و

 85 ةمحطقتأا هقعلا دومأ قمل ىلا ىف هده

 هقفلا لوصأ نم هدنع دعب هناو هناسحتساب اعطت لقعلا كام ثلا

 . ةلزتعملا رطن و ممرظن ىصنةم ىلع « ةيعطتلا

 اًماور طورشو داحالا رايخأ تا

 أئإ
1 

 ءاهقلا اانع ىوارلا نركي بلا دحالا رابخأ ةاور لاا شل ل ما

 ةلادعلا وم لع غلا 0 3 تثيبلا ل 1 م الو .ءنييدبا ر َماآو نركب نأ طرتشل الو

 تبي نم الإ نيسسملا ريهامج ليدعت رهو. ىديرلا أدبملا لصال كلدو . ةدرما

 لع لدع ريع نحوألو ىئامإلا ةياور ميعدقت ف ةيمامإلا نوفلاحت ادم مهو . هقس

 .ءأأ ةقرو فشاكلا



 د محا -

 «نيماسم ةيمامإلا ريغ نورتتعي ةيمامإلا نآل . الدع ناك نإو.ىامإلا ريع ةياور

 ءارقشف لع راقعأا اذه تفةو فقاولا لاق ول كلددو . نئمؤم مه ومس الو

 ءارقف ىلع تفمتو لاق ولو . مهريعو ةيمامإ ىم ةلقلا لهأ لك هم لحد سيلسمل

 . هيرشع انثال' ءارقف الإ حدي ال نينمؤملا

 درفني ام سيل رخلا ةعقاو نوكت نأ ةلادعلا عم نرطرتشي ةيديرلا نإو

 ىلا رومالا نع نورعيو ٠ هيف فيلكتل مول . وار م رثكأ وأ وار هتف ب

 ىولبلا مومع ىعمو . ىولبلا ه معي ام - رهتشن :ر نأ ااش صو . اهرهراع رثكب

 لم نإو « هوشفتبل سانل هانت عم نك تح ه نوبلاطي ًاعيمج نيفلكملا نأ

 عارم لال ريغ نم هف داحألا لقنو « ايداحأ ال ارئاوتم لقني نأ بح اذه

 ىتإ لع صنلا نم ةيمامإلا هيعدي ام الثم كللذا نوبرضيو . ظنو كش

 0 مهيرصأ هنآل « نرعمجأ ةباحصلا هيلعل صنلا اذه مص ول دإ . امام

 كلذ ىف لوقبو ركب ىنآال ىصوأ ىنلا نأ ىعدا نم ربخ نرصهري كلذكو

 ْ : فشاكلا حاص

 كلذو . ةلقان نذكلا كلذو .هرينأ بي لب « ىوللاهب هعيايم ضف

 ربخك و ؛ مهئامسأب نينيعم امامإ رشع ىنا لع صنلا ىف هوور ىذلا ةيمامإلا ربحت

 فيلكتلا لومش مكملا ىف ىولبلا مومع ىنعمو . ركب ىلأ ةمامإ ىلع صلا ىف ةيركيا

 حست ول نيفلكملا عي

 داحالا رابخأ ىف ةياورلا قدصل نوطرتشب ال ةيديرلا ناك ادإ هيإم عب

 اذإ تيبلا ل1 ةياور نومدقي مهف . تيبلا ل1 نم وأ . ًايدير ىو'رلا "نركب نأ

 4 ةناحبصلا ص ه ريغ هياور 00 ةمدّؤم لع ةباورو 8 مث ريع ةبآ ل عم تص اعل

 حمس هوو ووسس سدمسو دسم سمسا

 هبال هلل" ل وصقل ( ١



 ل مر ع

 اذهل اريدج ناكو  هريغ وأ هلايخ ةعسو أم ىد م ويف غلاب وهو كلذ دعب ىدأ

 وه اي طقف ءادآلا دنع ال , عامسلا دنع غولبلا وه طرشلا نوكيو « هلومت دري نأب

 .الوق ليختي دقو « أعفاو عقارب سيل ام ليختي دق لفطلا نآل « ةدابشلا ىفرمآلا

 نكي مل اذهلو . رابكلا دنع طبضلاك شيل ناييصلا دنع طيضلاف ؛ هريغ ليف دق
 ..مدنع فالتخا عضوم وه ىلب « ةيمامإلا دنع هيلع ًاقفتم بيذوتاا بحاص هلاقام

 , ىامإلا ريغ ةياو.ب قلعتي ىذلا رهو « مالسإلا طارتشا ةبج نمو ل ؟هرب

 ةيسنلاب نيفلت# نيصذ اندجو دقو  ماقملا اذه ىف هنايب دير' ىذلا انعرضوم ىهو

 ركذي نيدلا ملاعم بحاصو « مالسإلا وه طرشلا نأ ركذي لح ا نيدلا لامجل . هل
 ثلاتلا طرشلاو ١ : طورشلا نايب دنع هيف ءاج دقف « ناميإلا ره طرشلا نأ

 : ىلاعت هلرق مهتجحو ٠ باوصاللا دنع روهشملا وه هطارتشاو ؛ ناعإلا وه

 ارحبصتق « ةلابحب اموت اررصت نأ اونيبتف أبنب قساف مءاج نإ اونمآ نيذلا اهيأي »

 . « نيمدان متلعف ام ىلع

 : نييأر عرضوملا ىف نأ ىأرلا ىداب ودبي اذهيو

 ىأر اذهو « مالسإلا طرشب ءافتكالاو  نامإلا طارتشا مدع : امهدحأ
 . ةيرشع انثالا نم ةلقلا

 ىأر اذهو « مالسإلا طرشب ءافتكالا مدعو ناميإلا طارتشا ىناثلاو

 : نيرمأ ىف ودبي كلذو « نييأرلا نيب حضاو قرف ةمئن ركب كلذ ىلعو « نرثك لا

 بيرق كلذو « نيءاسم مهنودعي لب « نينمؤم نيقسافلا نودعب ال مهنأ : اهلوأ
 . هانيب قيقد فالتخا ةمئ ناك نإو « لبق نم انيب اي ةلزنسملا جاهنم نم

 ةيافك ىف ءاج اذلو ؛ نينمؤ# اوسيلو , نيلسم مهفلا# نوري مهنأ : أمهنناث

 لخ ديال نينمؤاا"رارقف ىلع نيعلا هذه تفقو : لاق اذإ فئاولا نأ ماكحالا
 فقولا ىف لخدي نييلسملا ءارقف ىلع لاق اذإو « ةيرشع انثآلا ءارقف الإ فقولا ىف

 . ىرشع انثاو ىامإ نيب قرف ال  ةلبقلا لهأ لك
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 نوكسي نأ ءادتبا طرتشي نيدلا لاعم باتك بحاص نأ ىلإ ىبتنن كلذيو
 هنكللو . ءادتبا هطرتشي ل بيذهنلا ىف لحلا نيدلا لامجو « ةلبقلا لهأ نم ىوارلا

 نيملسملا نم فلاخلاو , : لوقيف فلاخلا ةياور ىف لوقلا لصفي ىتح كثبليال

 تحت هجاردنال بذكلا ميرحت هنم لع نإو « كلذكف هان رغك نإ ٠ عدتبملا

 ىلع محلا ذيفنت ةياورلا لوبق نآلو « أبنب قساف مءاج نإ  ىلاعت هلوق ىف ةبآلا

 رفاكماا ريغ فلاختللاو . ةلبقلا لهأ نم سيل ىذلا رفاكلاك لبقي الف نيدلسملا

 ©0 « قسافلا مما تحت هجاردنال ؛ ًاضيأ هتياور لبقت ال

 , نيدلا ملاعم لمجأ امب حرصي بيذهتلا نأ ديب « تاباتكلا قتلت اذهو

 اذه ىف جردنيو , نامالا طرتشي نيدلا ملاعف « فلاخلا ىأر لبقي ال امهالكف

 , ًافالخ ركذي الو , عنملاب حرصي ىاثلاو ٠ فلاخلا ةدابش لربق مدع طرشلا

 . فالخلا ىلإ ريشي لوالا منيب

 ناعإلا طارتشا لع نرثكالا نأب حرصي نيدلا ملاعم نأ عمو  ؟9/

 ىئامإلا ريغ ةياور در حجر نم مهنف , ىامإلا ريغ ةياور ىف حيجرتلا فلتخا دق

 . نم مهنمو . مهتم ريغ ًانيمأ ناك اذإ هتباور لوبق محجر نم مهنمو ٠ قالطاب
 طسوت اذإ ىامإلا ريغ هتياور لوبق حجارلا نأ ركذف ىلاعملا وبأ وهو ء طسرت

 احرصم وأ . ىنامإ نم اقث وم وه ناكو ايمامإ هاندأو « أسامإ هالعأ ناكف , دنسلا

 : نيطرش يبامإلا ريغ ةياور لوبقل طرتشي هنأكو , ىامإ نم هحدمب
 , ىمامإ نم احودم ىأ اقئوم ىمامإلا ريغ نوكي نأ : امهددحأ

 ىوريو « ىمام] نع ايوار نركب عيحبدنسسلا ىف ًاطسوتم نوكي نأ : امهياثو
 , ىئامإ هذنع ىورو . طسوت لب , ةمئآلا دحأ ىلإ دنسلاب درفت مل وهف , ىمامإ هنع

 . هحدمب حرصي وأ قثوي نأ دبال لب ءهب كيال كلذ عمو « اقيثوت كلذ ناكو

 : ةينآلا قئاقحلا ىلإ ثحبلا اذه نم ىهتنو

 وم ص بيذهللا )١(



 مس سو اس

 ثيدحلاو نأرقلا ف تاموهفملا +.م

 ء ظافاالا موبفع طابنتسالا صوصنلا نم طابتتسالا نم دعب سل ع.

 < ظفللا تاذ نم ابضعب نإو . طفللا نم قسنم اذه لك ىف طامتسالا نآل

 . هم عشب أى اهضعل و

 ةلالدو « قوطنم ةلالد : نيمسق ىلإ ظافلألا ةلالد لوصالا ءاملع مسق دّقلو

 ريغ ميفي امو . اقوطنم ىمسي همزاول م وأ . ظفللا تاد نم ميمي امن ؛ مويفم
 املعل ةملكلا كرتنل و « ًامويفم ىمصي هنم ًاتعبنم نوكي نكلو . هب قوطنملا ظفللا

 بحاص لاق دقف , ًابقطنم ًافيرعت موبفملاو فوطنملا نودرعب ةيديرلا دنع لوصأللا
 لحم ىف ظفللا هيلع لد ام مويفملاف . موبفمو قوطنم ظفلل' لولدم ٠ : لوصفلا

 رخلا امنإ اونمآ نيذلا اهأي » ىلاعن هلوق لتم كلذو 210. ىعملا لصأ ىمسيو . قطنل'
 « نوحلفت ملعل هوباتجاف ناطيشلا لمع نم سجر مالرالاو باصنالاو رسيملاو
 هركذ ءاج ام م امهريغو . رسيملاو ر ذا مرح ديقي هقوطتم صنلا اده ناد

 ميركلا صنا ف
 «قطنلا لحي ىف ال ظفللا هيلع لدام مووفملاو ٠ : هلوقب مووفملا فرع دقو

 قوطنملا مح هنكح قفاوام لوآلاف ٠ ةفلاخع موبفمو ةقفاوم موبفم ىلإ مسقنيو
 هيكح فلاغام قاتلاو « ةيظفل هنلالد ليقف هيف فلتخاو . . . لاو توبثلا ىف
 ل 69 , ةفلاخم موهفم ىمسيو . قوطنملا | 9

 ىذلا ىهو . ةقفاوملا موبفم نيب ةقرفتلا نايب ىف ق ةيئد مالكلا اذهنإ و س 4١

 صنلا ةلالد وأ ةقفاوملا موهفم . لاثمو « ةفلاخملا موهفمو ؛ صنلا ةلالد ىمسن
 مهارمأ ىاتيلا ارت”و, : ىلاعت هلوف ءابقفلا ضع ريبعت ىلع لوألا ةلالد وأ

 | _وكذملا تاتكلا(

 روك ذملا تاكل (



 ل موس

 ًايوح ناك هنإ ؛ ملاومأ ىلإ مهلاومأ اواك أثالو ٠ بيطلاب ثييخلا اولدبت الو

 نأ نم ءايلوآلا عنمو , مهلا رمأ ىاتيلا ءاطعإ هقوطنمب دي صنلا اذه نإف , ار يبك

 محام نم ثياب اولد.ةسب نأ نم مهعنمو اهرلك أبو« مهلاومأ ىلإ مطار هأ اوفضي

 متيلا لام ديدبت نع ىبهلا هنم دافتسي همروفمب صنلا اذهو ٠ ميلا لام نم برعلا

 . قوطنملا ىعملا لصأ عم قفتم موومملا ىنعملا اذهو . هيلع ةظفا#ملا ىف ريصتنلاو
 تاللالدإا نم رهأ . ةقفارما مرهفم ىف فلتخا هنأ لوصملا بحاص ركذ دنو

 ىلع هتلالد ىف هعيتتف « هب قوطنملا ظفللا تاذ نم مهفي ام كح ذخأت ىبأا ةيظفللا

 دا ؟ رهاظف ًارهاظ ناك نإو : صنف ءأصن ناك نإ . هترق امل هلولدم نم ءزج اينأ

 نومدقي مهنإف ؛ ةيفاشلا ءالؤه نمو ؛ كلذ مهريغو ةيديزلا نم ءابقفلا ضعب لاق

 امني ظفلل|تاذنمتسهف دقصنلا ةلالدزأ رابتعاب صرصتلا ةراشإ لع ةقفارملا ةلالد

 هل دولوملا لعو 0 ىلاعت هلوق ةلالدف 5 ةرابعلا مزاول نم تمهف ةراشإلا ةلالد

 نأ ىلعو . دلؤلا بسنب بالا صاصتخا توبث ىلع «٠ فورعملاب نبترسكو نهقذر
 امل لقت الود : ىلاعت هلو ىف برضلا عنم حوضو ىف تبل 5 كلم هبش هلام ىق هل

 ش . « ارك الوق اهل لو ءامه ربت الو « فأ

 ةرايعلا ةلالد ةرق ىف تسيلو . لفللا ةلالد نم تسمم ابنإ نوردحأ لاقو

 . ةفلاخلا موبفم ةلالد نم ىوقأ نيلوقلا الك ىف ىهو

 نوكي قاشا لوقلا للعو ؛ رهاظ نم مهف دق ناك نإ رهاظلا ةبتلم ىفو ء صن
 . ًاعم رهاظلاو صنلا نع ًارحأتم

 ءايلع دنع لب م نيبلسملا ءاملع دنع هيلع قفتم ةقفاوملا موبفم ذخالا نإو

 ضفري ملو . ىنعملا ىف هل قفاومو « ظفللا تاذ نم ثعبنم هنآل 2 ممديغو نيدلسملا

 هرخأتو هب ذخالاو , ًأذوذش هل هضنر ناكف ؛ ىرهالفلا مزح نبا الإ هن ذا

 ةقفاوملا موبفم نإو  مهتمنأ هيلعو « ىديزلا بهذملا رهاظ وه ًاقلطم قوطنملا نع

 ١ * ديز مامإلا (
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 ةفلاخلا موهفم

 محلا ىفانملا ملا تايثإ هنأب انركذ ام ةفلاخلا موهفم نوفرعي - 749

 مكح ضيقن تابثإ هنأب . نييلوصآلا روهمج فيرعت عم قفتي اذهو « هب قوطنملا
 اذه لاح ىلع ًاروصقم محلا لعحب ديقب مالكلا ديق اذإ هنع توكسملل قوطنملا
 موبفمب لديو « هيلع صرصنملا ملا ىلع هقوطنمب الاد نوكي صللا نإذ ؛ ديقلا
 عطتسي مل نمو » : ىلاعت هلوق الثف . صنلا عضوم ريغ ىف هسكع ىلع ةعلاخن

 مكتايتف نم مكناميأ تكلم ايف تانمؤملا تانصحلا حكني نأ الوط مكنم
 مدعب ًاديقم ءامإلا نم جاوزلا لح ديفي هقوطنمي صنلا اذهف . تانمؤملا
 ةمالا نم جاوزلا ميرحت فلاخلا هموهفمب ديفيو « ةرحلا نم جاوزلا ةعاطتسا
 . « ةرخلا هتعاطتسا لاح ىف

 ىتش ىف ةفلاخلا مووفمي نوذخأي ةيديزلا"ضعب نأ ديفت اهلك ةيديزلا بتكو
 عيمجىف ةفلاخلاموهفمب ذخالاف : ةذحاو ةبترمسيلو « بتارم تناك نإو « هعاونأ
 .عاونألا نم عون لك ف نيبنساك .مهضعب ل رق وه لب ؛مهتكأ دنع قافتاب سيلهعاونأ

 هنأب اوحرص لب «ديق وأ فصو ىأ موهفمب نوذخأي ال مهنأ او-رص دقلو
 ءاج كلذلو. دبيقتلل قسي مل هوحن وأ فصولا نأ ىلع لدن نئارق دجوت الأ طرتشي
 نوكي الأ و:ءضرغل كرت دق هنع توكسملانزكب الأ طرتشي هنأ ةيؤاؤللالىصفلا ف
 مذلاو بيهرتلاو بيغرتلل وأ , مأ وأ « ةثداح وأ « لاؤسل وأ « بلاغلل جرخ
 . رهاظ وأ صن نع ةضراعم ةمم نوكي الأ لالا ىف طرتشي م, “7كلذ وحن وأ

 ريغ نم هعاونأ لك ىف ةفلاخلا موهفمب ذخالا ةيفنحلا در دقو  مؤع
 : ةلدأب كلذ لع ولدتساو « ءانثتسا

 مورفمب ذخألا داسف ليع لدي امب ةدراو ةيعرشلا صرصتلا نأ  اهلوأ
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 ا سلال

 قلخ موي هللاباتك ىف رشع انثا هللا دنع ررهشلا دع نإ» : هلوةكلذ نمو « ةفلاخنا

 « ممفنأ نيف اويلظت الف مقلا نيدلا كلذ مرح ةعبرأ اهنم ضرألاو تاومسلا
 هذه ىف ًامارح لظلا نوكي نأ وهو « دساف ىنعم ىلإ ىدؤي ةفلاخا مروفمب ذخالاو
 كلذ لعاف ىإ ءىشل نلوقت الو » : ىلاعت هلوق اهنمو : اهريغ ىف الالحو ء ربشألا

 صخشلا حابي نأ هادؤم ناكل ةفلاخلا موهفمب ذخأ ولو « هللا ءاشي نأ الإ ًادغ

 « ىبنلا نآل « هللا ءاش نإ لوقي نأ ريغ نم ربش دعب كلذ لعاف ىلإ لوقي نأ
 . هب ديقم وهف ددعلا هف روث دم

 , ملا دييقتل ركذت ال نايحآلا ثكأ ىف اهوحنو فاصوألا نأ  اهناث

 , مكئاسن تابمأو » : ىلاعت هلوق لثم ؛ عئاقولا نم بلاغلل وأ ٠ بيغرقلل لب

 متلخد اونوكت مل نإف . نهب متلخد ىثاللا كئاسن نم كروجح ىف ىثاللا مكبئابرو

 جوز روجح ىف بئابرلا نوك  امهدحأ : نافصو ناذهف « مكيلع حانج الف نبم
 اذإ ديقلا نأ ديفي كشالب ريخآلاو ,ا الوخدم مالا نوك  قاتلاو . مالا

 هلوقب لحلا نيب لب « ةفلاخملا موهفمب ذخأت انكرتي مل نآرقلا نكل و ءلحلا ناك فلحت
 ىلع ءاج لوآلا فصولاو « مكيلع حانج الف نيب متلخد اونو 7 مل نإذ د ؛ هنأحبس

 . ىناثلا رك ذ اك « هدقف دنع لحلا ركذي مل اذلو , ةداعلا ىرجب

 , سايقلاب نوذخأي مث ذإ « ةلعم ةيفنحلا دنع ماكحالا نأ اهلا

 اهنإف « ةللعد ماكحالا تناك اذإو , ماكحالا للعي سايقلاب ذخأي نم لكو

 ًايلاغ هنع توكسملا نوكي نأ نكمي ال كلذبو ؛ صللا عضوم ريغ ىلإ ىدعتت
 . ديقملا صنلا دروم ناك ىذلا قوطنملل ةبسنلاب هتع آتوكسم ناك اذإ هناآل « كح نم

 , هتلع مومع ىف الخاد نوكي دق ذإ . رخآ ىصنل ةبسنلاب هنع اتوكسم سيل هنإف
 . قوطنملل ًاضيقن دعب ىذلا مكحلا هيلع دري الف , هيلع صوصنملا كح ىف نوكيف

 اوركنأ نيذلا اضيأ ةيديزلا ةملأ ضعب رظن وهو « ةيفنحلا رظن اذه - +
 . هعاونأ ضعب ىف ةفلاخلا موهفم ذخالا
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 ةيليدلا صوصتلا نم ماكحألا جارختسا ىف طايتحا هيف رظنلا اذه نإو
 . ةنس وأ باتك نم

 ةمألا عم نوقفتي مثو ) ؛ رظنلا كلذ اوفلاخ يذلا ةيديرلا ةمئأ رظن ةحوو

 كلذو « ببسل نوكي نأ دب ال ديقلا نأ - ( ةلبانحلا رثكأو ىعفاشلاو كلام ةثالثلا

 كش الب هنإف رخآ دصقم ىآل الو « بيهرتلل الو بيغرتلل هنأ تبن م اذإ بسلا

 ًاديق» حلا ناك اذإو «ةياغلا وأ ء طرشلا وأ فصولا لا ؟لا دييقتل نركب

 ليلحتلا وهو ٠ قوطنملا نم تبتي باحيإلاف . السو ابا ديفي هنإف «ديقلا اذه
 لح امإ انرشأ اك حلاو « قوطنملا ريغ هعضوم نوكي بلسلاو : مجرحتلا وأ

 ميرحتلا ناك اذإو ٠ ميرحتلا ناك ديت" فلختو اديقم لحلا ناكاذإف « ميرحت امإو

 قفتي ىذلا ره اذه نإ نولوقيو « لحلا ناك ديقلا فلحتو ًاديقم رخآ صن ىف

 نكمي الو دويقلا نم امهريغو ؛ طرشلاو ةياغلاو فصولا نآل « قئايبلا قسنلا عم

 نم ىرخالا ةينايبلا دصاقملا تفتتا نإو ٠ اتبع ناك الإو « بيس ريغل اهركذ

 . ديقلاب كلا ديقتي نأ الإ قبب مل كلذ وو ريفنتو بيهرتو بيغرت

 هطرش ةيديولا نم ةمثألا كئاوأ دنع توكسلا عضوم ىف موهفملاب ذخألاو

 , ةفلاخلا مووفم نم ىوقأ رخآ ليلدب تبا" كك توكسملا عضوم ىف نوكي الأ

 .صال نوكي لب « دييقتلل اهون وأ طرشلا وأ فصولا نوكي ال لاحلا كلت قو

 . كلذ ريغو لوزألا تابسأو ؛ لوقلا قايس نم مالا كلذ سمتليو ؛ رخآ

 : ةفلاملا مورفم ماسقأ

 ء فصولا موهفمو « بقللا موهفم : ةسمخ ماسقأ ةفلاخلا مووفمو ميو

 ًاسداس آمسق ةيديزلا دازو « ددعلا موهفهو « ةياغاا موبفمو ؛ طرشلا موبفمو

 . رصحلا مرهم وهو ؛ هوركذف

 طرشو ةفص موبفم : ماسقأ وه» : موبفملا ماسقأ ىف لوصفلا ىف ءاج دمتو

 ميدقتب وأءلصفلا ريمضب لصفلاب وأ ءامتأب وأ الإب ءانثتساب) ءرصحو ؛ ددعو ةباغو



 ل سيو

 . «بقللا مووفمو « ( هريخو أدتبم وأ « لودعم»

 هذه ىفو «ًافصو نمضت اذإ الإ بقللا مووفمب ةيديزلا رتكأ ذخأي ال هنأ ربظيو

 دعي مل ءابقفلا روبمج نإو بقللا ىفال فصولا ىف ةفلاخلا مووفم نوكي لاخلا

 موهفم ليبق نم امهريغ ناك وأ امإ وأ الإ ناكأ ءاوس هتاودأ نم ةادأ ىأب رصحلا

 تروكسلل كا ضيقت تايثإ دي رصحلا نأ ىف ةيفنحلا فلاخت مل اذلو , ةفلاخلا

 ابلك رصقلا تاودأ نآل , ظفللا يرصب تابثإو قن رصحلا نآل كلذو : هنع

 ةلالد نمال ؛ قوطنملا ةلالد نم ىبف « موهفملاب ال ء ظفللاب قنلاو تايثإلا ةدافإل

 عضوم نوكي نأ هبال هنإف ؛ ةيديزلا دنع اموهفم دعي رصحلا ناك اذإو . مووفملا
 . تاموهفملا نم هريغ ىلع مدقي نأو . عامجإ

 : سنا ماسقالا نم دحاو لك ىف ملكتنلو

 : بقللا موهفم

 عضوم ىف أتباث كلا نوكيف عون وأ سنحب ًاصتخم كلا ركذي نأ وه - م45
 : متلي هلوق هنم اذه نإ اولاق دقو , هفلاخم تبثي كلذبو « هادع امف ًايفنم صنلا

 عوسي لظ نيدلا ءادأ ىلع رداقلا ينغلا لطم نأ ىأ « هتبوقع لحي لظ دحاولا بل »

 رداقلا ريغو دجاولا ريغ ىل نأ ةفلاخناموهفمب ذخ دي هنإو ٠ لظلاكلذ عفريل « هباقع

 هنن هلوق كلذ نمو « ةفلاخنا موببنم نم كلذ نإو, هباقع غوسيالو ؛ آبلظ دعي ال
 اذإو « ةمئاسلا ةاكز ءاطعإ بوجو هقوطنع ديفي اذه نإف ءةاكز ةئاسلا ىف ه

 . اهيف ةاكز الف ةمئاس نكست م

 هب ديقي فصو ىلإ ”ىوب ًاقتشم بقللا ناك نيقباسلا نيلتملا ىف هنأ ظحالبو

 موهفمب اوذخأ نيذلا ةيديزلا نأ « اذه نم ذخؤي هنإ مهضعب لاق كلذ ىلعو . كحلا
 نوكي ذئقيح هنآل فصو ىلإ *ىوب ىذلا بقللا ىلع ذخالا اورصق بقللا
 .افصوب |ديقم



 د 0 ل مل

 هب ذخؤي ال 5-لا ديقي فصو ىلإ “ىوريال ًادماج ناك اذإ بقللا نإو

 . ءاهقفلا قافتاب
 .ىلع هب اوذخأب مل ةيفنحلاف . انرك ذ 6 . ءابقفلا فلتخا دف ”ىنملا بقللا ىفو

 دو>و مدعل اوذخأ, ل ةيكلاملاو ةيعفاشااو « ةيديزلا ضعب مبعمو « مهههذم لصأ

 ضعب لاقو ؛ موبفملاب اوذخأ نيذلا ةيديزلا نم نوريتك مهعمو « حيرص ديق

 . ةفصب ”ىنملا بقللا ىف مورفملاب ذخؤي هنإ ةلبانحلا

 ؛ فصولا مويفم

 « ظفللا هب ءاج ام فصوب ديقملا قوطنملا ىف ملا تبتي نأ وه موب

 عطتسي مل نمو » : ىلاعت هلوق كلذ نمو ؛ فصولا فلخن اذإ ضيقنلا تب نأو
 مكتايتف نم كنامبأ تكلم اهف « تانمؤملا تانصحما حكي نأ الوط دم

 « تانمؤملا ريغ ءامإلا لحت الف « تانمم نكي نأب ءامإلا لح ديق دقف . « تانمؤملا

 اهنم جاورلا زو ال ةمآلا نأ نوري ذإ « ءابتفلا ضعبو « ىفاشلا رظن اذهو

 مدعل ةيباتكلا ةمآلا جاوز زوجب هباحصأو ةفينح وبأ لاقو ؛ ةيلسم تناك اذإ الإ
 . ةفصلا موبفع هذحأ

 بحي لب « ةيباتكلا ةمآلا جاوز لحي ال هنأ وه ديز بهذم نأ رهطيو

 . ريضنلا ضورلا حرش ىف ءاج دقف . نوكي نأ
 ... لحال ىعفاشلا لاقف ؛ ةيباتكلا ةمالا حاكن زوحب له ًأضيأ اوفلتخاو

 داصي ال : دهاجم نع هدنسب قبلا ج رخأو « مالسإلا لهأ ءامإ لحأ امنإ هنأل
 .جرخأو « تانمؤملا مكتايتف نم» : لوقي ىلاعت هللا نآل ء باتكلا لهأ ءامإ

 « دمت نب يساقلاو « رييزلا نب ةورعو ٠ بيسملا نب ديعسو نسحلا نع هلثم ًاضيأ

 < ةبتع نب هللا ديبع نب هللا ديبعو « ديز نب ةجراخو ٠ نمحرلا دبع نب ركب ىنأو
 حاكن زوي : هباحصأ و ةفينح وبأ لاقو « ةرتعلا بهذم وهو . راسي نب ناملسو
 د ىلاعت هلوق مودع ضراعي الف « ةجح سيل ةفصلا موبفم نآل « ةيباتكلا ةماألا



 مو[

 , ةفعلاب ناصحإلا رسف اذإ « ىلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نه تانصحملاو »
 ليلد ىلع مدقم وهو « ةرحلا ىلع ةمآلا سايق زاوجلا ليلد ناك رئارحلاب رسف نإو
 ) ناميإلاب تاديقملا تايتفلا وه هيف انل صخر ىذلا نأب بيجأو . هدنع موهفملا

 ءرفار لا مصعب اوكسم الو, : ىلاعت هلوقب ميرحتلا لصأ للع نهريغو
 انه ديق لب « ءامإلا صيصخت تأب ملو . . باتكلا لهأ رئارح الإ صصخب ملو
 , قلطملا ال ديقملا نيتيألا ىف هيلع موكحناذ . تانصخناب كانهو « ناميإلاب ءامإلا
 , 20, ةيباتكلا ةمآلا لح ني امبنم لك موهفم ًأضيأو

 عم قلت فصولا موهفم ذخاللا نأ هنم ذخأت نأ عسيطتسن صنلا اذه نإو

 . ةيهقفلا هئارآو . ديز مامإلا داهتجا

 : طرشلا موهفم

 مدع دنع طرشب ديقملا محلا ضيقن توبث وه طرشلا موهفم - 44
 ىت>- نيلع اوقفناف لمح تالوأ نك نإو » : ىلاعت هلو لثم . طرشلا اذه دوجو

 ديقم ةدتعملا ةقلطملا ىلع قافنإلا نأ هنم دافتسي صنلا اذه نإف « « نبلمح نعضي

 بوجو مدع « ةفلاخلا موهفم تبني اذه ىلعو « الماح تناك اذإ ام

 موهفملا كلذبو . ةقفن اهل نوكي ال كلذ ىلعو ؛ لماح ريغ تناك اذإ ةقفنلا

 نكسملا ريغنئاب قالط نمةدتعملا ةقفن هدنع بجيت الف . هنع هللا ىطر ىعفاشأا ذخأ
 ةقفنلا اويجوأو : موهفملا اذه اوذخأب ل ةيفنحلا نكلو ؛الماح تناك اذإ الإ
 ةيسصصعم تناك اذإ الإ مسيح حاكن نم خسف وأ قالطب ةقرفلا ببسب ةدتعم لكل

 دحين ل ؟ ديزمامإلا ناك نييأرلا ىأ ىلعف .ةاذو ةدع ةدعلا تناك وأ . اهناج نم
 ةيديزلا اندجو نكلوءريضتلا ضورلا ىف الوء عومجما ىف احيرص ديز مامإلاىأر
 بوجو وهو .' ةفينح ىلأ ىأر ىري نم مهتم . نئاب قالط قم ةدتعملا ف نوفلتخي

 )١( ع5 صو ج ريبكلا عومجلا سا رش ريصنلا ضود .



 سم مسج سس

 ىرب نم مهنمو ٠ ىنكسلاو ةقفالا وجو مدع ىر. نم مهمو ظ ىنكسلاو ةقفنلا

 نم كلامو ىعفاشلا ىأار ىأر نم مهنمو ٠ ىنكسلا اهل سيلو 5 ةقفنلا اهل نأ

 . ةقفنلا نود كسلا بوجو نع

 , هتجحو ىأرلا نابب كيلإو . ىنكسلا نود ةقفنلا بحت هنأ ره ىداحلا ىأرو

 : ريضالا ضورلا ىف ءاج دقف

 هنأ ىلإ لبنح نب دمحأ نع ةياورو هللاب ديؤملاو قحلا ىلإ ىداحلا يهذو د

 )اهب وجوب نيلئاقلا ةجح نم ان ركذ ابلف ةقفنلا مورا امأ « ةقفنلا اهلو . احل ىكس ال

 ثيح نم , ىلاعت هلوق نآألف . ىكسلا موزل مدع امأو ( ىنكسلا اهف ام ىأ )
 , طالتخالا بجوي وهو « جاوزلا نوكب ثيح كلذ نأ ىلع لدي « متلكس
 بوجو ىلإ نورخآو كلامو ىعفاقلا بهذو « نئابلا نود ىىجرلا ىف كلذو

 ثيح نم نهوذكسا » : ىلاعت هلوقلف ىنكسلا بوجو امأ : ةقفالا نود ىنكسلا

 نك نإف » : ىلاعت هلوق ىف مووفملا نم هوذخأف ةقفالا مدع امأو , ىدجو نم مكس
 « نييلع قفني ال لما وح نكي مل نإ نبنأ هموبفم ذإ « نييلع اوقفئاف لمح تالوأ

 : نبرمأب بيجأ دقو

 مدقت 55 نئابلل اهوانت مسي ال :ةيآلا , نهر ذكسا » : ىلاعت هلرق  اهدحأ

 ىه اهبل] راشأ ىلا ةجحلاو « ريضنلا ضور نم ما» ص عبارلا ءزجلا عجاد )١(

 ثيح نم نهونكسا » : هلوق ىف تاقلطللل ةبسنلاب ىلاعت هلوقب تقي ىنكسلا نأ
 ىلع ةسويحم ةدعلا ىف اهل تبثت ةقفنلاو « اهلع اوقيضتل نهوراضت الو ؛.5دجو نم
 , هراثآ نم رثأ ةدمعلا ذإ . ةدملا ءاهتتا ىلإ ةيجوزلا ةقفن دتمتف حاكنلا كح
 ةقفتلاو « نيقثملا ىلع اقح فورحملاب عاّتم تاقلطوملاو د : لوقي ىلاعت هللا نآلو
 ركذ دقو ؛ بوجولاب ىلوأ ىبف « بجاو وهو « اهريغ ناك اذإو « عاتملا اذه ىم
 ء زيزعلا نب رمعو ؛ هنع هللا ىطر باطخلا نس رمع مامإلا ىأر وه ىأرلا كلذ نأ

 . ةيديزلا ةمأ نم ىحي مامإلاو . رصانلاو“



 ول اس

 اضيأ ليلد ٠ ةشحافب نيتأي نأ الإ نجرخم الو ١ : ىلاعت هلوق نأ هيفو
 تباث جورلا عنم نآل لسم ريغ درلا كلذ نأ مالكلا اذه ىعمو 21”بولطملا ىلع

 . انئاب ةقلطملا مالكلا لمشيف تاقلطملا لكل
 تناك امل هنأ وه اعإو « موبفملاب لمعلل سيل لما ةلاح دييقتلا نأ  امهناث

 دييقتلاب هين ء اباك ايفىافنالاب وجو دعبتساف ءبلغالا بسح لوطت دق لما ةدم

 نوكت ل. ؛ةدملا لوط ىف ؛ ةيبلغأ ال نأ هيفو ةدملا تلاط نإو ايف اهبوجو ىلع

 . صيصختلا ريغ ةدئاد ربظت الف لوطأ ةراتو « ةيواسم ةراتو , رصقأ ةرات

 ىعفاشلاو كلام بهذم ىلإ هجتب ريضتلا ضور بحاص مالك نأ ىربو

 الا موع نم اذخأ ةقفنا نود ىكسلاانئاب تاقلطملا نم لماحلا ريغل تبتي ىذلا

 . طرشلا ىضتقم: لماوح اب ةقفنلا صيصحت و : ىنكسلاب
 ةفلاخلا موه دخالا وه ةيديزلا رثكأ دنع رهاظلا ناذ نكي امبمو

 حيرت ديقلا جر ال ةقفن ال هنإ لماحلا ريغ انئاب ةقلطل اق مهنملاقنمو ؛ طرشلاف

 اليلد ةيديزلا لوصآلا بتكىف ةيآلا هذه تركذ دقو : دسقتلا ال عئاشلا بلاغلا

 ةقفنلا بجوت ةيديزلا شكأ نأ ىلع اذه لدف ؛ طرشلا موبف ذخآلا لع

 . ًانئاب اقالط تاقلطملا نم اهريغ نود لماحلل

 . ةيديزلا ةمنأ رثكأ هيلع طرشلا موبفمب ذاللا نأ لوصفلا ىف ءاج دقو

 : ةباغلا مودفم

 هضيقن تابثإو « ةياغلا عض وم ف ةياغب ديقملا محلا تايثإ وه - معو

 نركيو ةتتف نوكت ال ىتح مهولتاقو » : ىلاعت هلوق رهاظ التف , ةياغلا دعب امل

 ءنيدلا ىف ةنتفلا عش ىو ٠ ةياغل حيبأ لاتقلا نأ هنم دافتس « هلل نيدلا

 ةنتفلا تبهذ اذإف ٠ نوضتري ىذلا ندلا راشخا ىف ارارحأ سانلا نوكي ىح

 : ىلاعت هلوق اضيأ كلذ نمو . اضيأ ىبتنت ةحابإلا نإف « تبتناو نيدلا ىف

 . ىنكسلا عنم ىأر اذه دمي ريضنلا ضور بحاص ()



 ل مسوس

 هتناك نإف « « هريغ اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لمحت الفابقلط نإف ٠
 . لحلا ناك ةياغلا

 نأ ىف مهيأر ىلع ةيفنحلاو « موبفملا اذ نوذخأب ةيعفاشلاو ةيكلاملاو
 « نيتقباسلا نيتبآلا ف نولوقيو « روصلا نم ةدوص ىأ ىف هب ذخؤي ال موبغملا

 مدع ىضتقمب لاتقلا عنمو ءامدلا ةمرح لصأب لاتقلا حنمب ةنتفلا لاوز دعب هنإ
 « نيدتعملاب ال هللا نإ اودتعت الو » : ىلاعت هلوقب ءادتعالا نع انيبن ذإ « ءادتعالا

 ةقلطملا لح نإو « نيملاظلا ىلع الإ ناودع الف اوهتنا نإف » : ىلاعن هلوق ىضتقميو

 لصأ نم تبث امإ « اهتدع ءابتاو ا لوخدلاو رخآ جوزي جاورلا دعب ًاثالث

 . ًاتقؤم ناكو « ًاضراع ناك ميرحتلا ذإ ؛ لحلا

 هب لمعي لوصفلا ىف ءاج دقو « موبفملا اذهب ذخألا ىلع ةيديزلا ةمئأو
 . روبمجلل اقافو

 : ددعلا مووفم

 صقني ال ثيح « ددعلا تاذب ددعب ديقملا م11 ضيقت توبث ره دل وم

 هلوق كلذل اتم « هيلع ةدايزلا بلطت الو, هنعصقانلا ىنغي الف , هيلع دازب الو « هنم
 صنلا اذه نإف « ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف قئازلاو ةينازلا ١ : ىلاعت
 ء صنلا ءاج كلذكو ٠ صقنلا كلذكو « لحت ال ةدايزلاف « ةئام برضلا بجوأ
 « اهنم صقنلا لحن الو , اهزواجتي نأ ىضاقلل ل< الف ةدلج نينامث فذاقلا دب
 « موصلاو رابظلا تارافك ىف نومعطب نيذلا نيكاسملا ددع ىف كلذكو
 موب نيتس ةرافكلا مايص ىف كلذكو« رثك الاب بلاطي الو , لقألا ىزحب ال هنإف
 . صقني الو اهلع دازي ال ةثالث وأ

 هنوربتعي ةيفنحلاو «, ةفلاخملا مووفمب ًاذخأ اذه ةيكلاملاو ةيعفاشلا ربتعا دقو
 فالخلاو مووفمب اذخأ كلذ ىف نوريتحب الو . ةيعرشلا تاررقملاب اكس

 . نوقفتم اهل ةيسنلاب عيا ؛ ماكحالا ىف ىودج ىذب سيل اذه ىف



 ل سوه دس

 : رصحلا م وهفم

 ء ةنيعم لاحت أيظفل ًاصيصخت ىملا صيصخت وه رصحلا موهفم - ه١
 نيذلا الإ نوقسافلا م كئاوأو  ًادبأ ةدابش مهل اولبقت الو ٠ : ىلاعت هلوق لثم

 منم نأ ىف حضاو ظفالاف ء«محر روفغ هللا نا اوحلصأو كلذ دعب نم اوبات
 . ةبوأا مدع لاح ىلع روصقم قسفلاب محلاو ةدابشلا

 « نيفرطلا فيرعت ابنمو « امنإ اهنمو ء الإ : اهنم ةريتك رصقلا تاردأو

 .تايصعلل جيوزالا ةيالو نأ ىأ , تابصعلا ىلإ حاكنإلا ٠ : لَم ىنلا لوقك

 . ةيبرعلا تاودآلا رخآ ىلإ ميدقتلا اهنهو « ةيالو ممريغل سيلو : مدحو

 .صوصنملل كلا تايثإ  باجيإلاو بسلا ةفيصلاب ديفي صيصختلا نإو
 . هادع اع هيفثو

 ةوخأم وه لب « موبفملاب ًادوخأم ىفانملا ربتعي مل ءابقفلا رثكأو
 ىقنلا ىلع الاد موبفملاب ال هتاذب وه رصقلا ىلع لادلا ظفللا نآل « قوطنملا نم
 < نيدوهعملاس انلا لع لابقإلاب تنكح دقف . ًايلع الإ اولبقأ سانلاتلق اذإذ «تابثإلاو
 . جراخ ءىشب ال ةخيصلا تاذب ”ىلع ىلع لابقإلا مدعب أضيأ تنكحو

 < رصحلا محي « ةفلاخلا موهفمب ذخاآلا اوءنم نيذلا ةيفتحلا ذخأ اذلو

 . اةوطنم هوربتعا لب « اموهفم هوربتعي لو

 ةياغلا موهفمب اوذدخأ أ . موهفم هلأ لع رصحلاب ذخآلا ةيديزلا ررق دقو

 . اهريع ىف اوفلتخاو ؛ .فالخ ريغ نم ددعلاو

 : تاموهفملا ةبتمم

 ناآرقلل رهاوظااو صوصنلا ةبترس ىلت ةيديزلا دنع تاموهفملا  مو؟
 . بتارم اهتاذ ىف تاموبفملا نكلو . داحآلا رابخأو « ةرتاونملا ةنسلاو

 هكلشالو « ةمولعملا ةنسلاو مركلا نرآقلا تامرهفم ةبترم اهالعأ



 لس سقيا سس

 تالالدب مهضعب هلأ ىذلا ةقهاوملا موهفش بتارم اهتاذ ف تاموهفملا نأ
 « هترتسمىف وهف هنم ىلعأ نكي مل تإ رصحلا موهفمو . اهارقأ طافلالا

 عضوم اهنأل ,« طرشلاو فصولا تاموهفم مث . ددءلاو ةياغلا تاموهفم م

 . ةيديدلا دنع ىالتخا

 : ةمولعملا ةئسلا ةيديزلا ريبعت دح لع وأ . ةرتاوتملا ةنسلا ون" قلا تامر هفه ليد

 . رصحلاو ةقفاوملا موهفم نأ ىأ « قباسلا بيترتلا» داحألا رابخأ تامرهفم

 . اف فلتخلا لع ةمدقم اهبلع قفتملا تامرهفملاو

 رهاوظ نع تامرهمملا رخؤت فيك ضارتعا دري دق انهو موج
 ظافلأ صصحت تاموبفملا نأ ةيديزلا دنع تاررقملا نم هنأت عم ؛ صرصتنلا

 مويفملاب ذخالا طرش نإف صيصخلاا لع ضارتعا كانه كلذ قوفو : مومعلا

 ةنسلا وأ نآرقلا ماع ةضراعم لاح ىف هنإو . هنم ىوفأ رخآ ليلد هضراعب الآ

 . هصصخم فيكف « فعضأ ليلدل ىرقأ ليلد ةضراعم نركت ةفلاخلا مويفمل

 ًآمدقت سيل صيصختلا نأ وهو « لبق نم هانررقام كلذ نع باوجلاو

 قيفوتلا نم عون وهو ٠ أعم نيليلدلل لامعإ ره لب « هيلع مدقم رهاظ ىلع مربفمل
 ثحابلا هجتتي نأ لبق تضراعت اذإ ةلدآألا نأ ةيبقفلا تاررقملا نمو « نيليلد نيب

 صصخم نأ « قيفوتلا نمو «٠ اهنيب قيفرتلل قيرط نع ثحبي « اهدحأ ليطعت ىلإ
 . ةبترم اهالعأ وأ « اهاومتأ مدق . قيفوتلا نكمي مل نإف « ماعلا صاخلا

 نكمي مل اذإام لاح ىف الإ موهفملا نم ىلوأ رهاظلا نورك ىلإ تفتلي الف

 ًاصصخ اههدحأ لعج ىفو . لامعإلا نم ىلوأ لابعإلا نآل « امهنيي قيفوتلا
 . اعم ال لابعإ رخآلل



 ميم نكح 00

 هتارب رقتو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاعفأ

 ماكحالا املع دمتعت ىتلا ةلدآلا بتارم نم ةعباسلا ةيثرملا ىف هذه - موو

 تاموبفملاو داحألا رابخأ نع هثاريرقثو هلاعفأو هلاوقأ ترخأت دقو « ةيديرلا دنع
 لوقلا نع لعفلا رخأت ىضتقت مو ٠ ايعضوم ىف اهانركذ ىلا باسألل

 قوطنم ةلالد تناك أ ءاوس . ةيلرقلا ةلالدلا عون ناك ايأ . لالدتسالا ىف

 ًاصن ظفللا ناك مأ . ًارهاظ ظفللا ناكأ ءاوسو. موبفم ةلالد تناك مأ
 ريرقتلا وأ ؛ لعفلا نم ذخؤي ام لك ىلع مدقم لوقلا نم ذب ام لكف « هانعم ىف

 قحلت اهنإف ٠ نآرقلا لمي ًانايب ترتاوت ىتلا ةيعيرشتلا لاعفألا ريغ ىف هاك اذهو
 . اهددو لاعفأللا ىفال , اهعرمج ىف ةجحلا نوكتتو « هئيبت ام

 .بوحولا وأ بدنلا ىلع لدت دقو « ةحابإلا اهتلالد قدأ تاريرقنلاو

 . كلذ ىلع لدي ام امبم نرتُا اذإ

 : ماستأ ةثالث ىلإ قلب ىنلا لاعفأ ءاهقفلا مسق دقلو

 هتعرازمو :؛ هجبحو هموصو لَم هتالصك عيرشتلاب ل اصتت لامعأ الوأ

 اناس نوكيو ٠ ًاعبتم ًاعرش 5 عونلا اذه نإف « هضارتقتاو هضارقإو

 نود نوكي امو. هنيحح ىف نآرقلا لتم نركي هناف هلتم ًارتاونم نركيو ؛ ن'رقلل

 تبي ىلا لاعمأ نوكت كلذ لعو ؛ ةيديزلا دنع ةريخآلا هذه ىه هتبترف كلذ

 : نيمسُن ةيعبرشتلا

 زار اذ يلا ترم ىلإ فتن هلهو . نار ا نوكي ام  اهددحأ

 هبدنلا ىلع لدت ةنيرق ماق اذإو « اهتحابإ لع لدب ابلعف لاعفأ  امهناثو

 . ةماع اهماكحأ هذهو . ةبجاو وأ ةيودنم نوكت ابنإو ء مزاللا بلطلا وأ

 « علي ىنلاب ةصاخ اهنأ بع ليلدلا ماق .جقلتي ىنلا نم لاعفأ قاتلا ممقلا

 . عبرأ نم رثك أب حيوزتلا كلذ نمو



 ل مول سل

 ىضنقم وأ ةيرشبلا ةلبجلا ىضتقمي رقي ىنلا ابلمعي لامعأ  كلاثلا مسقلا
 لالح نم هلواتي ناك امو « ل هسيأك ةيبرعلا دالبلا ىف ةيراجلا تاداعلا

 « ةيرشبلا ىضتق# اهالرت ناك لاعفأ هذبف ؛ كلذ ريغو , هلوانت قيرطو

 ناك أ : دكلَي ىنلا لعف ثيح نم هيف فلتع رهام ررهالا نمو ؛ هموق تاداع وأ
 مالسلا هيلع هتيحل هلاسرإك  هموق تاداع ليبق نم مأ ؛ عرشلا نايب ليبق نم
 : لاق مي ىنلا نأب كلذ !وكزو « ةئبثم ةنس هنأ لع نوريثكف , ديلا ةضو# رادقع
 ىحللا ءافعإ نأ لع ليلد اذه نإ اولاتق , ىحللا اوفعاو براشلا اوصق »

 . ىعرش مح نابي ليبق نم ناك لب « طقف ةداع نكي مل
 مالا نأ اوررق ىعرشلا نايبلا ليبق نمال ةداعلا ليبق نم هنإ اولاق نيذلاو

 صن ف5 مجاعألاو دوييلاب هبشتلا عنب للعم وهو ؛ عامجإلاب موزللا ديفي ال

 . مهاحل نوقلحيو « مهيراوش نوليطي اوناك مهنآل , صنلا اذه ىف ةدايز وأ «رخآ



 مس اق دس

 عاسمجالا

 نيلصأب ةقلعتم ىديزلا بهذا بيترتب اهان ركذ ىتلا ةعبسلا بتارملا - مهم

 باتكلان م ةدمتسملا ةيعرشلا تالالدلا ىف بتارم ىبف . ةنسلاو باتكلا امه نينثآ

 اذه تابترم اهانركذ دقو « امبنع جرخت الو « امهيلإ عجرت اهاك ذإ , ةنسلاو

 امه نيدلا نيلصالا امهرابتعاب ةنسلاو نآرقلا ىف مالكلا دنع « بيترتلا ذه

 . عرشلا اذه داع

 ةنسلاو باتكلا نم ذخأت ال ىلا ةيداهتجالا ةلدآلا نايب ىف ضوخت نأ لبقو
 ةلخا ىف دمتعت لب « ابهشي امو صوصناا لع دمتعت ال ىرخالاب وأ « ةرشابم

 نأ انركذ دق عامجإلاو , عامجإلا نايب لإ هجتت كلذ لبق - ةعيرشلا دصاقم ىلع

 لوصالا نم لصأ لك ىلع ةمدقم ىهو « هينيع بصن دهجملا ابعضي هنم ةبعش
 ,ًاسمخ تاواصلا نوكك ةرورضلاب نيدلا نم لع سأ ىلع عامجإلا ىهو ؛ ةقباسلا
 ىدؤي نأ حمصي الف , جحلاو ةاكرلاو « مايصلاكو ٠ ةالصلاا تائيبكو
 وهام عامجإلا بعش نمو « ضئارفلا هذه نم دحاو ةفلاخم ىلإ ناك ايأ داهتجا

 تاراشإ ريشت « ةزجوم تالكب عامجإلا نيبنلو ؛ ةيديزلا دنع صوصنلا نع رخؤم
 . لصفت الو « ةنيب

 : عامجألا فيرعت
 سوم

3 

 ةيمالسإلا ةمالا نم نيدهتجما قافتا هنأب عامجإلا روبمجا ءابقف فرعي مه

 . ةيلمعلا رومآلا نم ىعأ ىف ىعرش ك> ىلع مقلي ىنلا دعب روصعلا نم رصع ىف
 : روبمجا دنع ةثالث راودأ ىلع تماق عامجإلا ةركفو

 ناك دقو ؛ مهل ضرعت ىلا لئاسملا ف نودبت< !وناك ةباحصلا نأ  احلوأ
 نيعم ىمأ ىلع |وعمجأ اذإف ىأرلا مهدابيو مريشتسيو « مهعمجب هنع هللا ىطر رمع

 ةعامج هرقت هرمأ ىلإ اوهتتي ىتح اوسراد# اوفلتخا نإو . هتسايس هيلع تراس



 تسيل ةوق عامجإلا اذهب لانيو « هيلع ًاعمج آلا نوكي كلذبو مهنم ءابقفلا
 . صن هيف درو دق ىمأ ىلع الإ بلاغلا ف نرعمج اوناك امو : درفنملا ىأرلا ىف

 لاوقأب ذشي الأ ىف دهتجي مامإ لك ناك ىبقفلا دابتجالا رصع ىف هلأ  اهيناث

 ةفينح وبأف « هريكست ىف ًاذاش ربتعي ال ىتح « هدلب لهأ ءابقف هيلع ام اهم فلاح
 كلامو « ةفوكلا ءايلع نم هوقيس نم دنع عامجإ عضوم وهأل عابتالا ديدش ناك

 . هدنع عامجإ مبعامجإو ةجح ةنيدملا لهأ هيلع ام ربتعي ناك

 عامجإلا عضاوم اوفرعي نأ لبع نيصيرح اوناك نيدهتجلا ءاهقفلا نأ  اهثلاث

 ريغ ىف اودهت#و « هنعاوجرخم الو هيلع اوصرحيلو « هوعبتيل ةءاحصلا نم
 . عابتالا وه هيف مالا نوكي عامجإ عضوم نوكي اف , ءامجإلا اعمر ىتلا ةرئادلا

 جاتمت ال ىلا تابلسملا نم اهيلع عمجملا لئاسملا تراص ىعابتالا هاجتالا اذممو

 ٠ ديدج داهتجا ىلإ
 « ًاضيأ ةرظنلا هذه اورظن ةيدي لاو , عامجإلا ىلإ روبمجا رظن اذه مما

 ممدنع وهو و ةرتعلا عامجإ وهو « روهمجا دنع ريظن هل سيل اعامجإ دنع نأ ريغ

 . صاخ عامجإو . ماع عامجإ ىلإ ممدنع عامجإلا مسقني كلذلو . صاخ عامجإ

 نامزالا نم نءز ىف ةيمالسإلا ةمالا نم نيدهتجما قافتا وه ماعلا عامجإلاف »

 فيرعت عم ةلخجا ىف قفتي فيرعتلا اذهو © , ةيعرشلا رومألا نم ىمأ ىلع

 نوفرتعي ال اكلام مامإلا انينثتسا اذإ روبمجا نأ ديب , عامجإلل ءابقفلا روومح
 انهون ام ًاعامجإ ةنيدملا لهأ عامجإ ربتعي كلامو , عامجإلا نم عوتلا اذهب الإ

 . ليق نم

 لآ ىأ » ةرثعلا نم نيدهتجما قافتا وهو « ةرتعلا عامجإ صاخلا عامجإلاو
 . لسو هيلع هللا لص ىنلا

 ماعلا عامجإلا وهو , ةمآلا عامجإ اولقو « ةجح نيعامجإلا الكنإ اولاق دقو

 )١( 11م. ةقرو ةيؤلؤللا لوصفلا .



 دس عماد

 ىدهتجم نم هداقعنا تبث ىأ « ًارتاوتم ناك اذإ ىعطق وهو « عيما دنع ةجح

 انرشأ ىتلا ضئارفلا لوصأ ىف عاجإلا رتاوت 5 ٠ روصعلا نم رصع ىف ةمالا

 . لبق نم الإ

 تيداحالاك ميلي نمو ةياحصلا نع ىرورضلا معلا ديفي رتاوتملا عاجإلاب رعلاو

 ىلوألا ةبترملا ىف هن وريتعي مهنأ انركذ دقو « طابنتسا ىلإ جاتحي ال اذلو « ةرتاوتملا

 . ةتوتبملا لقعلا ةيضق ليو « دابتجالا نم

 دقو ؛ فالتخأ عضوم هنأ اوركذف « ةرععلا عاجإ ىف اوملكت دقو - ©

 : ةيواوللا لوصفلا بحاص لاقف ٠ عاجإلا مهب دقهاي نيذلا ةربعلا مه نم اوقرع

 نينسحلا دالوأ مث , نوموصعملا ةعبرالا مهو « ةرثعلا عاجإ ىف فلتخاو»

 , 20 «ءابآلا ةبج نم

 : نيرمأ ىلع لدي مالكلا اذه نإو

 نيسحلاو نسحلاو ءارهزأا ةمطاف هةيجوزو هبجو هللا مرك الع نأ  اهنوأ

 ةيمامإلا نم ىرس لوقلا اذه لعلو , مهدابتجا ىف نوتطخم ال مهنأو « نوموصحم

 « هيلإ ىحوملا ىنلا ريغ موصعم ءادحأ نإ لاق اديز مامإلا دن ال انآل , مهلإ

 ممديغ ىلإ اهواقني مو : ةعبرآلا ءالؤه ىلع ةمصعلا اورصق مهف لاح ىأ ىلعو

 . ةمنالا نم

 .رورظلا دالوأ الإ نوربتعيالو لب ىنلا ةيرذ ريغب نوفرتعيال مهنأ  امهناث

 ىلع هتيجح رصتقت ال ؛اماع ناك مأ « ًاصاخ ناكأ ءاوس عامجإلاو موو

 هلوانتي عامجإلا نأ نوضرفي ال روهحجا نأ ذإ « ةنسلا لهأ روبمجج ررق 5 تايلمعلا

 ةيلمعلا ماكحالا ىلع هرصق ديفي ام عامجإلل مهفيرعت ىف ءاج اذلو : تايداقتعالا

 اهادعتي لب « تايلمعلا ىلع هتيجح رصتقت ال عامجإلا نأ نوري مهنإف ةيديزلا امأ

 © دير مامإلا ؟5)



 | ا اس دس

 « مدنعةجح ىداقتءا ىمأ ىلع ةرتعلا ءالع وأ « ةماللا ءايلع عامجا ذإ تايماعلا ىلإ

 : هصن ام لوصفلا ىف ءاج اذهلو

 عامجإلا نأ ىأ ©« مولعملا صنلاك تايبلعلا ىف ةيعطق ةجح همولعمو و

 , داقتعالا هب تبثيف ىنيقيلا معلا هيي ل عرق تبثو « هدنس رتاوت ىذلا

 ىعرشلا محلا هب تبث اك

 ء ىورضلا معلا ديفي ام هنف « 050 ديفي عامجإ لك سيل نكلو

 مهعامجإ دقعنا لب « نيدبتجلا روهمج هي ذخالا ىلع قفتا ىذلا ىلوقلا عامجإلا وهو

 . رتاوالا نم هيف دب ال نكلو « تب اذإ هلوبق لع

 ء رظنلاو لالدتسالاب نكلو ىبقبلا معلا ديفي هنإف لوقلا ريغب عامجإلا امأ

 . ىنوكسلا وأ ىلعفلا عامجإلاك كلذو

 : عامجإلا ناكمإ

 دق  دقعتا اذإ ةجح عامجإلا نأ ىلع نيلسملا ءاملع قافتا عم  ب+.

 قافتا نإ لاق نم ءايلعلا نف . هعوقو ناكمإ ىف اوفلتخاو , هعوقو ىف اوفلتخا

 نوقرفتم نيدهتجلا نآل , نكمب ريغ مأ مح ىللع روصعأا نم رصع ىف نيدهتجما

 ديو داما انت عم مهقافتاو « نكم ريغ دحاو ناكم ىف مؤاقتلاو« داصمألاو

 رابخأ وأ « ىعطق صن ىلع دمتعي عامجإلا ناك اذإ الإ ىلوألاب نكم ريغ رادلا

 « ةبعكلا ناكمو «ةلبقلا لابقتسا ىلعو « تاولصلا ىلع مهعامجإك . ةرتاوتم
 هاوق ىعطق صنب ةتباثلا رومألا نم اهريغو ؛ جحلاو ةاكرلاو . موصلا ةيضرفو
 رابخألل و « ىعطقلا صنلل لاحلا هذه ىف ةيجحلا نإو « عقب هللا لوسر نع رئاوتلا

 عفري نأ هرابتعا ىف ساسألا ناك اذإ هنآل « هرابتعا ف ىودج الو« ةرتاوتملا

 ءالؤه مث نم مث . اهتاذ ىف ةيعطق رومالا هذه نإف ء ىعطقلا ةبترم ىف ىنظ وهام

 ١١م ةقرو روكذملا باتكلا 00(



 ا ل

 .. طقف مهنم نودهتجلا م مأ ًاعيمج رصعلا لهأ ممأ « مهنم عامجإلا دقعني نيذلا
 | . عامجإلا مهب دقعني نيذلا نيدهتجا ءالؤه دودح امو

 هنكلو , ةجح عامجإلا ربتعي نراك هنع هلا ىضر ىعفاشلا نإد
 دقلو « ةرتاوتم رابخأبو ىعطق صنب ةباتا ضئارفلا لوصأ ىف الإ هب لسال
 عامج باك ىف ءاجو , عامجإلا مهنم دقعتي نيذلا نيدهتجما نع ىعفاشلا لءاست
 : هصلام رعلا

 . هرظانم لاقف ؟ ةجح مبعامجإب تماق اوعمجأ اذإ نيذلا لعل لهأ مث نمد
 لوقف « هنكح اولبقو « هلوق اوضر اهيقف نادلبلا نم دلب لك لهأ ةبصن نم مم
 هتفص لتي مم نيذلا هلهأ نم هيفو الإ دلب نم سيل , : ةيواجم دعب ىعفاشلا
 , ىتفي وأ هل لحال هنأ ىلإ وأ « لهجلا ىلإ هنوبسنيو هقفلا نع هنوعفدي نم
 تسلع مث مهنيب امف دلب لكلهأ .قرفت تملعو « هلوق لبقي نأ دحال لحب الو
 . , ممريغ عم دأب لك قرفت

 ةلمج ىف ريثك هللا دمحي معن » هياجأف  عامجإ نم له :  هرظانم هلأس دقلو
 سانلا عمجأ تلق ول ىذلا عامجإلا وه كلذذ « ابلبج ادحأ عسي ال ىلا ضئارفلا
 قدصي قيرطلا اذهف , عامجإب اذه سيل : لودي ائيش فرعي ادحأ كلو دحجت م
 .«عامجإلا ىعدي نم اهف

 ءىجوي همالك ناك نإو ٠ ةحح هنأ ررق عامجإلا لوح لدج_نم هراثأ ام عمو
 « ةباحصلا عامجإب دمحأ مامإلا فرتعا دقو ةياحصلا رصع دعب دقعني نأ نكمي ال هنأ

 . هريغ عامجإب فرتعا هنأ هنع وري ملو
 دقعنا دق هنأو ؛ ةجح عامجإلا برأ اوررق دق ءاهقفلا روهمجو

 . نكم هنأو , لئاسم ىف

 , ممر يغو ةءاحصلا نم القع نكم عاجإلا نأ ىلع اوقفنا دف ةيديزلاو - 811
 « ةباحصلا دعب نم هتلاحئسا اوررقي لف ٠ القع هناكمإ ىف ممدنع فالتخا الغ
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 ةباحصلا نم القع نكمم عاجإلاو ١ : لوصفلا باتك ىف ءاج كلذلو
 . « ًاقافثأ مريعغو

 ناكام دنع ىعفاشلاو . ىداعلا ناكمإلا ريغ ىلقعلا ناكمإلا نأ كشاالر
 « لقعلا ناكمإلا وه ناكمإلا ساسأ ناكام عاجإلا داقعنا ناكمإ ىف هلداحم رظانب
 : ةداعلا كمي ةليحتسم ىه وأ « ةداعلا اهدعبت دق ؛ ةريثك ًارومأ ضرفي لقعلا نإو

 عض وم ناك امنإ ء ثحب عضوم نكي ل ىلقعلا ناكمإلا نإ لوقن نأ عيطتسن كلذاو
 . راصمألا ىف ءايلعلا قرفت دعب , ىداعلا ناكمإلا ره ثحبلا

 ةباحصلا رصع ىف القع هناكمإ لع مهمافتا ددب ةيديزلا ءاهتف فلتخا دقلو

 رثكأ أ ىأرلا ل عوق ءاج نمو ةاسصلا رصع ف عقو هنأ - اهلوأ

 صاخ عامجإ ةرنعلا عاجإ نأ مهيهذم نم نآل مهبهذم عم نم رهو ؛ ةيليز ل ةمئأ

 , القع عوقولا نكمب « ةرثعلا عاجإو « ىيقيلا معلا دافأ رتاوص قيرطب تبث اذإ
 ٠ ىعفاشلا اهضرف ىبل ضورفلا هيلع درت الو ؛ ةداعو

 تءاج ادوات دع قالو ةاسصلا دع لا تيد إلا ال باث

 . ةرورضعلاب نيدلا نم ملع رمآل ًاراكنإ

 ع دعب عاجإ دقعني ملو . ةباحصلا عاجإ وه عقو ىذلا عاجإلا نأ - اهنلاث

 . هنع هللا ىضر دمحأ مامإلا نع رثأ ام عم قفتي ىأرلا اذهو

 .نودتتجما قفتي نأ“ ظ عاجإلا داقعن ال ءابقفلا روهمج طرتشا دق مب ١ دقاد_ مسد

 « نوفلاخع دجو اذإ عاجإلا دقعنب الف « هيف نوفلتخي ال دحاو ىأر لع رصع ىف

 .نينثا وأ دحاو فالخ اوربتعا نكلو « ةيديزلا نم ةمثألا لوقلا كلذ لاق دقو
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 عاجإلا نم اذه رابتعا نكلو « اذوذش مهنم دعب كلذ نآل , عاجإلا ضقنب ال

 . مدنع عامجإلا بتارم رخأ ىف هواعج اذلو « مدنع لهاستلا نم عون ره

 نيذلا نودبتجنا ضرقني نأ عامجإلا ماّم' كرتشي هنإ ءاملعلا ضعب لاق دقلو

 نيذلا نيدهتجلا ضعب لازي ال ناك اذإ دقعتا لق عامجإلا نإ لاقي الف : اوعمجأ

 عجري نأ هل ن نيدبتجلا دحأ نأ ىلإ ىدؤب طرشلا كلذ نإو « ةايحلا دبق ىلع اوعمجأ

 عامجإلا هيف دقعنا ىذلا رصعلا لهأ نإو , عامجإلا ضقننا عجر اذإو ؛ هيأر نع

 .نولبأقلا هب مزأيو , هب نومزأي ال

 هنإل .هتاذ ىف لوقعم كلذو . طرشب سيل كلذ نأ ىلع نيرثك اللا نكلو

 مزاي الأ ىلوأت « هيلع دنتسيامو ههجو اوفرعو هاو ؟رتشا نيذلا هب مزلي ال ناك اذإ

 . ًادابتجا سيلو ًاديلقت نيمرام نولباقلا ناك الإو ٠ مث ريغ هب

 نوطرتشي ال مهنإف « ةيديزلا نم ءاهقفلا ةرثك ريخالا ىأرلا اذه للعو

 طرتشي ال ٠ : ةيؤلؤللا لوصفلا ىف ءاج اذإو « رصعلا ضارقتا عامجإلا داقعنال

 : عامجإلا عاونأ

 بنأ نوكت ىفو « ماسقأ ةكنالث لإ عامجإلا ءاهقفلا مسقب 0

 : روبمجا دنع عامجإلا

 لوبش نيدبنجلا نم دحاو لك ح رصي نأ وهو « حيرصلا عامجإلا املوأ

 لوقت تسل : : هلوقي ىعفاشلا هرسف كثو 3 عامجإلا هيلع كقعتا ىذلا ىأرلا

 ٠ «كل هلاتالإ ادبأ املا قلت امم الإ هيلع عمتجم اذه للعلا لهأ نم دحأ الو

 « ةيديلا مهنمو « ءابقفلا ق دافتاب ةعطق هجح عامجإلا نم عوتلا أذهو

 ؛ ةهسجح لصأ ىف ال ءهعوقو ف رهف فالتجا ةمئ “نا نإو « دحأ هيف فلتت لو
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 -ةعامج وأ دححأو بهذي نأ رهز؛ ىتوكسلا عامجإلا : ىناثلا مسقلاو - ١

 ىعفاشلا ربتعي لو * دحأ هركش الو ؛ مثرصع ىف فرعيو ىأر ىلإ نيدهتجا نم

 لاق دقف ءابقفلا نم نوريتك اذه ىف ىفاشلا فااخ دقو 3 قوكسلا عامجإلا

 اضراعت اذإ ثيح , ميرصلا عامجإلا نود ةبترملا ىف هنكسلو , عامجإ هنإ 22قيرف

 : نيرصدع ىلع موقي ةيعرش ةجح قوكسلا عامجإلا رتعي ال نم ليلد (1)

 اذإو « هلقي مل ىأر ةعبت دهتحجم لمح الف ٠ لوق تكاسل بشي ال هنأ  اهلوأ
 . هلقي ل آمالك اتك اس انلمح دقق أءاجإ توكسلا انريتعا

 .نوكي نأ لمتحي توكسلا نآل « ةقفاوم توكسلا ريتعي نأ مصي ال هنأ  ىناشلا
 « دهتجا هنأ لمتحو « أيأر هسفنل نوكي مل هنال توكسلا نوكر نأ لمتحمو « ةقفاوملل

 لضق نكلو ٠ ًايأر نوك هنأ لمتحو ؛ عطاق ىأر ىلإ هداهتجا هدؤي مل نكلو
 لك نإ هداقتعال « هفلاخع ىأرب رخألا دبتجلا مداصي نأ درب ملهنأ لمتحيو : ىورتلا
 .نلعملا ىأرلل فلاذع كح همزج عم هنأ لمتحيو ء رظن عضوم ألا ماد ام بيصم دبتج
 .ةجح توكسلا ريتعي نأ نكمي ال تالاتحالا هذه لك عمو ٠ ةبابمو ةيشخ تكس دق
 . ىارلا قانتعا ىلع

 : ىتأي ام ىلع موقي عامجإ ىقوكسلا عامجإلا نإ لاف نم ةجحو

 .تكس اذإف « ريكفتلاو ىورتلا دعب الإ ةجح دعيال هتاذ ف توكلا نأ )١(
 . نابي نايبلا عضوم ىف توكسلاو « هتقوو نايبلا عضوم ىف توكس وبف كلذ دعب

 رصع لك ىف داثعملا لب « داتعم ريغ رذعتم ىوتفلا لهأ لك نم قطنلا نأ (ب)

 . نوقابلا سيو ىوتنفلا رابكلا ىلوت نأ

 .ناك اذإ ًامارح دبتملا نم دعي ريكفتلاو ىورتلاو ضرعلا دعب توكسلا نأ (ج)

 .توكسلا عم ةفلاخلا لامتحاو اضر هتوكس ريتعن انلمجي هيف ريخلا ضرفو « كلذ فلاخي
 . ةنيبلا لئالدلا كلت املع تماق ةقفاوملا ادب « ليلد نع ءىشان ريغ لاهتحأ

 رفاوتت مل عامجإلا ةقيقح نأ وه عامجإب سيلو ةجح هنإ لاق نم ةجح (د)
 . ةفلاخلا ىلع توكسلا دنع ةقفاوملا ناحجرل ةجح هنكنلو « هيف
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 ىنعملا, ًاعامجإ سيل نكلو , ةجح هريتعي هنأ وهو « ثلاث ىأر كانهو « هيلع مدق

 . هيلع قفتملا ىحالطصالا

 همحاص كلذ 8 لوقيو ٠ ًاءاجإ قوكسلا عامجإلا نوريتعي ةيديزلاو

 « مولعملا صنلاك « تايلمعلا ىف ةيعطق ةجح ( هرتاونم ىأ ) همولعم ه١ ؛ لوصفلا

 . 2)ءاضرلا عم توكسلا وأ ؛ كرتلا وأ لعفلا وأ لوقلاب دقعنيو

 : عيرأ بعش هل , مدنع عاجإلا نأ ىلع لدي مالكلا اذه نإو

 ءاهقفلا روهمج هيمسيو هانركذ ام وهو ؛ لوقلاب نوكي نأ  اهالوأ

 . حيرصلا عاجإلا
 : هواعف دق ًاعيمج نيدبتجملا نأ تبثي ام ىأ ؛ لعفلاب نوكي ام  ةناتلاو

 اليلد ناك بدنلا هجو ىلع لعف نإو « لقآلا ىلع ةحابإلا ىلع اليلد نوكي هنإف

 ًاضرف ناك ةيضرفلا هجو ىلع لعفلا ناك نإو ء فودنم هنأ لع

 هولعف نإ مورللا مدع ىلع ليلد وهو «؛ كرتلا لع عاجإلا  ةهتلاتلاو

 دب ال هنأ دجن انهو , كلذك ناك نإ : ةهاركلا وأ ميرحتاا ىلعو « هجولا كلذ لبع

 « هيلع عمجملا كرتلا وأ ٠ هيلع عمجم لعفلا هجو ىلع لد: لوقلا نم ةنبرق نم

 « ًاعيمج مهنم نوكست نأ طرتشي ال ةيلوقلا ةنيرقلا هذه نأ رهظب نكلو

 . ًايلوق ًاعاجإ ناك الإو

 عاجإلا نوكي نأ طرتشي هنأ ظحاليو ؛ توكسلا ىه  ةعبارلا ةبعشلاو

 « هاركإلا هبشي امالو اهارك إ كانه نأ تبثي الأب ءاضرلا لع ًاذبم قوكسلا

 . ةلداعلا ريغ هتوطس ىثخت اح ىأرلا نلعم نوكي نأب

 ليلد موقي الأ طرتشي مأ « لعفلاب اضرلا.توبث ةيديزلا طرتشبأ نكلو
 ناكل حيرصلا اضرلا طرتشا ول هنآل « دارملا وه ىتاثلا نأ رهظي :هاركإلا ىلع

 . ايتوكساءاجإ هنوكنع ج رخو ؛ ًايلوق ًاعاجإ

 . 118 ةقرو ةيؤاؤللا لوصفلا (1)



 همس ب هاي دنس

 رصع ىف ءابقفلا فلتع نأ روبجا دنع عاجإلا نم ثلاتلا مسقلاو - مده

 ضئاني ىأرب دهتجم قأل برأ ميصي الف ٠ ءارآ ةلمج ىلع روصعلا نم

 فالتخاك ؛ لصأ ىلع قافتا فالتخالا عم كانه ناك اذإ ؛ ًاعيمج مءأ رأ

 طرشب « هعم ةوخإلا ثرو مهضعبف ؛ ةوخإلا عم دجلا ثاريم ىف ةباحصلا

 . سدسلا نع لقب الأ طرشب هعم مهثرو مهضعبو ٠ ثلتا نع لقي الأ

 ,ثريال هنإ دهتجم لوقي نأ حصي الف . تاوخالاو ةوخإلا عنمو هثرو مهضعب و

 . ؛تاريملا لصأ ىلع مبعاجإل

 . قوكسلا عامجإلا ةوق ىف عامجإلا نم عوذلا كلذ دعي ءاملعلا ضعب نإو

 هنودعي ال مينكلو « ًاعامجإ عونلا اذه نوربتعي ةيديزلا نأ ظحاليو
 ةمآلا تفلتخا اذإ ١ : لرصفلا ىف ءاج دقو ء حيرصلا عامجإلا ةيترم ىف

 . «ثلاث ثادحإ زو< ال نيلوق لع

 : عامجإلا دنس

 ' ماكحالا نوئشني ال عامجإلا لهأ نال « دنس نم عامجإلل دب ال مد:

 ع رشلا ءاشنإ نآل , طابنتسالا هوجو نم هجو ىلع نوقفتيو نوطبنتسي مهنكلو
 اوعمجأ ىتلا لئاسملا ىف ةباحصلا ناكدقلو « هاوس دحال سيلو « ىلاعتو هناحبس هلل
 ربخ ىلع دمتعا ةدجلا ثأريم ىلع مهعامجإف ؛ هيلع نودمتعي دنس نع نوت>ب اهلع

 عم دهش نم دجو دقو « اهثرو دق تلي ىنلا نإ هيف لاق ىذلا ةبعش ن ةريغملا

 . هلوق لتم لاقو ةريغملا

 , ةيديزلا دنع كلذ لثمو « دنس هل نركي نأ بوجو ىلع ءايلعلا قفتا دقو
 دب ال لب « ًافازج اوعمجب نأ مهل سيل روهمجاو انتمتأ لاق » : لوصلا ىف ءاج دقلو
 . 20. ربظألا ىف دنتسم رتاونملا ريغو « أءطق دنتسم رتاونملاو ء دنس نم

 )١ ( مقر ةقرو لوصفلا م١١ :
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 , ةنس وأ ًاباتك دتتسملا نوكي نأ زاوج ىلع ةيديزلا عم روبمججا قفتا دقو
 آدنتسم داحآألا قيرطب ىورت ىا ةنسلا نوكت نأ نو هنأ ىلع اوقفتا دقو

 « ةدجلا ثيروت لبع ةباحصلا عامجإ ىف انيأر م روب كلذ ررق « , عامجإلل

 لاق دقو « رتاوتلا ىلإ ىلا عفتدي ملو . نينثا وأ ء ادحاو دنسلا ىوار ناك دقف
 عامجإلا هعقرب - هنأ ولو داحالا ريخو ) ريظالا و مه كلذ نإ : ةيديزلا

 . ىعطقلا ةبترم ىلإ
 نركب نأ ملصي سايقلا نوك ىف لوصألا ءايلع فلتخا دق نكلو مدبب

 : لاوغأ ةتالث كلذ ىف مهو , عاجإلل آداتسم

 « ةفلتنع سايقلا هجوأ نآل , عاجإلل ادنتسم سايقلا نوكي نأ عنم  اهنوأ
 سائلا راظنأ نإذ محلل ةبسانم نوكت فاصوأ ىلع ىنب دق سايقلا ناك اذإو

 لصأ نإف « ةينات ةهج نمو .٠ عاجإ هيلع ىبي الف , ًآنيب ًافالتخا اف فلتخت

 . عاجإلل الصأ نركي فيكف « هيلع أعم ًارمأ تسيل سايقلا ةيجح
 هدنتسم ناك ىعرش مكح ىلع اوعمجأ مهنأ ةباحصلا نع دريمل اذه قوفو

 عنم ىلع مبعاجإو « سايق ىلع ًاينبم نكي مل ةدجلا ثاريم ىلع مهعاجإد , سايقلا
 « ىقآرق صن ىلع ًابنبم ناك لب ؛ سايق ىلع ًاينبم نكي مل مئانغلا عم ىضارألا مسقت

 ىذلو لوسرللو هللف ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هللا ءافأ ام» : ىلاعت هلوق وهو

 . مكنم ءاينغألا نيب ةلود نوكي اليك . ليبسلا نباو نيك اسسملاو ىاتيلاو ىرفلا

 . «اوهتناف هنع م اهبنامو ء هوذ# لوسرلا ماتآ امو

 :ةدرلا لهأ لانق لع الو . ركب ىأ أ رارتخا ىلع مهعاجاب مت نأ مصي الو

 سراف ىلإ شويجلا لاسرإ ىلع مهقافتاب الو ٠ نآرقلا عمج ىلع مهبعاجإب الو

 قافنالا نيب قرفو « ةيعبرشت اماكحأ تميلو : هلبع تاذفت هذه نإف . مايشلاو

 محلا نإف . ىعيرشت مكح ىلع عاجإلاو « ةلودلا ةراداب قلعت, ىلع ممأ ذيفنت لع

 ةيميظنتلاو ةيرادإلا روهآلا امأ , مهف قبطي و:منوهلخي نيذلا ىلإ هرثأ دتمب ىعيرشتلا
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 . اعاجإ ىمسي ال اهبلع قافتالاف ةيذيفنتلاو

 « عاجإلا نم ةيلمعلا رومألا ذيفنت للع قافتالا نوربتعي ةيديزلا نأ رهظيو
 . عاجإلا لئاسم نمض نم نيدترملا لانت ىلع قافتآلا اوركذدمتو

 نوكي نأ, زو هعاونأ لكب سايقلا نإ لوقي  ىناتلا ىأرلا مده
 « صنلاللع لمح وه ذإ صوصنلا ىلع دمتعت ةيعرش 2 هنالا , عاجإل آدنتسم
 « ىعرش صن ىلع دمتعي عاجإ وهف هسساسأ ىلع عاجالا دقعنا اذإف

 كهل ءاشنإ كلذ نوكي ال اذه ىلعو « هيلع سايقلا ف مكحلا ىب ام وهو
 . نيعمتاا نم ىعرش

 ةرهاظ تناكوأ « اهبلع ًاصو صنم هتلع تناك اذإ سايقلا نأ - ثلاثلا ىأرلا

 هب دقعلي هلإف ء صيحمب و رظن ىلإ اهنع ثحبلا جات ال ثيحب « ةيفخ ريغ
 : عاجإ هب دقعني ال هنإذ ابلع صوصتم ريغو ةيفخ ةلعلا تناك نإو « عاجإلا

 اوقرفي لو . عاجإلل ًادنتسم نوكي نأ حصي سايقلا نأ نودرقي ةيديرلاو
 . ةيفخ هتلع سايقو الع صوصنم هنلع سايق نيب

 مح ىلع عاجإلا عئاقو ىلإ عجرت اننإ « لوقت نأ « ةيضقلا هذه ىف قحلاو
 , رهاظ مالاذ سايقلا لع دمتعا ًاعاجإ اندجو نإذ « ةباحصلا رصع ىف ىعرش
 سيلو ءىرظن كلذ ىف ثحبلاف الإو ,« سايق ىلع ءانب اوعمجأ مهتظن ال نكلو
 . ةيلمع ىودج هل

 : ةرتعلا عاجإ

 ء روما لاوقأ عم عاجإلا ىف محلاوفأ قفتت ةيديزلا برإ - مد
 هيف فلتخم امو .ًاضيأ مهدنع قافتا عضوم روبمجا دنع قافتا عضوم ره اف
 . ايف فلتخلا لاوقالا دحأ ةيديزلا لوق فداصي ءرمجلا

 نورثك آلا مبعامجإ ةيجحب لاق دقو«ةرتعلاعامجإب ذخالا ف روبمجان وفل اخ مهتكلو
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 موقت هب نخآلا مراي ةرثعلا خامجإ نإ اولاق نم ةجحو « هيلع اوقفتي لو  مهنم

 مهيأ عم 00 لل

 بهذيل هللا ديري ا] ١ : كِلَص ىناا لآ ًابطاخم ىلاعت هلوق 5 وهف نآرقلا صن امأ

 ربطم مهعومج نأ ىف رص صنلا ٠ ًاريبطت كرهطيو تيبلا اهأ سجرلا نع

 مهنم أطخلا عقو نإو « أطخلا نع هزْنم مبعومجف ءسجرلانم أطخ او « سجرلا نع

 . ةعبتم ةجح مبعامجإ نوكي كلذيو « ةعامجا نمال , داحألا نف

 تيبلا لهأ هزنتب امهولوأ نيتيدح تيبلا ل 1 لضف ىف اوور دّدق دقف ةنسلا امأو

 . مداحآ ىف انبات أطخلا لاتحا ناك نإو « مبعو مج ىف أطخلا نع

 مكسع نإ ام مكيف كرات ىإ : لاق هنأ ملي ىنلا نع ىورام لوألا ثيدحلا

 ةربعلا عابتا نأ ديفي اذهو م ىِب لهأ قو ها بانك ادبأ ىدع اولضت نل هل

 ةعامجا نكلو )2 ةجح مبعامجإ نإ ديفي كلذو . « لالضلا نم عام هيلع عمجت ايف ْ

 قرتع لدب « ىتتس » : ةيلك ثيدحلا ىورتف ؛ رخآ هجو ىلع ثيدحلا ىورت

 نم حون ةنيفسك ىتيب لهأ ٠» : لاق لِي ىنلا نأ نم هوور ام قاثلا ثيدحلا

 « ةاجنلا هيف تيبلا ل 1 عابتا نأ ديفي اذهو « قرغ اهنع فلخت نمو « اجن ايف بكر

 , 210 ةبح مهعامجإ نوكي نأ كلذ ىدؤمو

 : ةيديزلا دنع عاجإلا بتامم

 نم ةيترم ىذ ىهاهو « عبس بتارم ةيديزلا دنع عاجإلل . مب.
 . اهاندأ ىلإ اهاوقأ

 « فالخ هيف لعب لو , فلخلاو فلسلا هيلع عمجأ ام  ىلوألا ةبنرملا

 رادب طوطخعم لوصآلا لع ىف لوقءلا رايعم نم ناذوخأم ناللدلا ناذه 0(

 . ه8 مقر ةقرو بتكلا
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 موصلاو « ةاكزلا ةيعرشكو اهتيقاومو تاولصلا تاعكر ددعكو « ضنا رفلا لصأك
 فلسلا نم فلاخم ايف فرعي ال ىلا ررهالا نم كلذ ريغو « ةلبقلاو « محلاو

 دحوي ال نيزع هنإ ١ : عاجإلا اذه ىف لوصفلا بحاص لاق دقو فلخلا نمالو
 ندلا ةرورضب مع مف الإ

 عاجإلاب ةرث ةاوتم اهنأ ذإ « داهتجا لك ىلع ءاملعلا ابمدقي ىتلا ىه ةبترملا هذهو

 ةنسلاو باتكلا صوصن نم داهتجالا ىلع مدقت اهمأ انك ذ دقو « ركل ىنلا نع

 . ةرتاوتم تناك ولو

 : نالس درارت كانه

 باتكلا نم ماكحالا جا رختسا نع عابجأإلا نم'عوتلا كلذ مدقت اذامل  اهلوأ
 :هداععو « مالسإلا ناكرأ رومالا هذه نإ كلذ نع باوجلا ف لوقنو ؟ ةنسلاو
 نيدلا صوصن لكن وكنت نأ بجيو . اهب ناميإلا ريع نم نيدلا ماق روصتي الو
 حيرت نوكي نأ بحبو « اليدبت الو آرييغت لبقي ال ىذلا ملأ تباتلا اهراطإ ىف

 ىربكلا ةيمالسإلا ةرئادلا ىه ىتاا تاءلسملا هذه ةرثاد ىف صوصنلا هذه دوتجما
 « صوصنلا لع ةروصلا هذه ىلع ناك واو , عاجإلا مدقي فيك فال لاؤسااو

 ميدقت لب « صوصنلا للع درج عاجإل ادقت سيل اده نإ كلذ نع باوحلاو

 صوصنا ميدقت هانعم ىف وهف ةعطاقلا ةيلمعلا ةنس'و صوصن'| ىناعم ىلبعىبم عاج

 «باتكلاىف صوصن دجوتال هنأ ىلع . طابنتسالل ةلباقصوصن ىلع ؛ اهانعملبع عمج
 « هانعم ىلع قفتم . رئاوتم صن ىلع ىبملا عاجإلا اذه ضراعت ةرئارتملا ةنسلاو

 . هم ىنلا ىلمعلا نايبلا نم دمتسيو

 ضرةناو ؛ فلسا هب درفنأ ام فو عاجإلا نم  ةينانلا ةبترملا ل مالا
 . مهيلع ىلاعتو كرابت هللا ناوضر ةباحصلا تاماجإ ىم ةبترملا هذهو « مرصع
 تباتلا نأك نإو « 2 هلوسر ةنسو هللا باتك اهتيجح ىف بير الب 8 ىهو

 ىور ام هلي قل لوسرل ةفلاخت هيف أ ىلع اوعمتجب نأ نكمم ال ةءاحصلا نأ اعط
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 ميرص فلاخي سمأ ىلع اوعمتحي نأ نكمي ال كلذكو ٠ ةرتاراملا هتتس نم
 . نوعبتم مهتكلو . نيعدتيم اوسيل مهف , ةين آرقلا صوصنلا

 « رصحعلا ضرقني مو , فلسلا هه درفنا ام ىف  ةتلاتلا ةبترملاو - مج

 مدع لذي « ةيديزلا دنع عاجإلا ىف أطرش نكي مل نإو « رصعلا ضارقنا نإف
 صأ ىلع نيعمج فلسلا ضارقنا نإف « قدأ ةبئرم ىلإ هتترم ضارقنالا

 عوجرلا لامتحاو . عوجرلال طق الاتحا لع الو , هتيو عاجإلا ىعم ىوش

 ؛ هقباس نم فعضأ عاجإلا اذه ناك كلذلو ؛ عاجإلا ةبترم فعضي نأ هنأش نم
 ةباحصلا رصع ضارقتنا دعب ءاج نييديزلا دابتجا نآلا ء ىرظن مالك اذه ىف مالكلاو
 - هدقع دعل نم أوضرفني مل فلسلا نم عاجإ عوقول ل الف

 نأ دعبو ءالوأ هيف اوقرتفا رمأ ىلع فلسلا عاجإ  ةعبارلا ةيترملا ب مع
 امدنع ثدح ,  دحاو ىأر لع عاجإلا ىلإ هيف اوهتنا ةفلتذع ءازآ ىلع اوقرتفا

 اوفلتخا دقف . نيحتافلا دنجلا نيب ةحوتاملا ىضارالا ةمسق ىف ةءاحصلا مسقلا

 ىأرلاو ؛ ةمسقلا عنمب ناك ىذلا هنع هللا ىضر باطخلا نب ريع ىأر : نييأد ىلع

 . نيمتافلا نيب ىضارألا ةمسق بجوب وهو دنجلا نه ةءاحصلا رثكأ ىأر قالا

 ردح ىلإ ءىرقلا لهأ نم هلو سرع هللا ءافأ ام :ىلاعت هلوف رمع مييلع الت نأ دعبو

 سيئر دي تحت اهلعجو « ضرآلا ةمسق عنم وهو ؛ دحاو ىأر ىلإ اوهتا-ةيآلا

 سصآلا ىلو اهريديو « ةيمالسإلا لاصملا ىلع ةفوقرملا ضراآلا 5> ىف ةلودلا

 . نيملسملا لاصم ىلع مئاقلا هرابتعاب

 دقعنا نإو « قطا نم ًاعضوم نيب أرلا دحالا لعج ءادتبا فلسلا فالتخا نإو

 - هقباس نم ةبتر لزتأ عامجالا اذه ناك كلذإو  هفالخ ىلع كلذ دعب نم عامجإلا

 ضرقناو « نيلو# ىلع ةياحصلا هيف قرتفاام  ةسداخلا ةبترملاو - مال
 « كلذ دعب ص نرعباتلا ءاج مث نييأرلا دحأ ىلع عامجإ داقعنا ثدحب ملو ؛ رصعلا

 دجو دق عامجإلا كلذ نإف , رخآلا لرقلا اوكرتو « نيبأرلا دحأ ىلع ارعمجأو
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 .كلذ دعب نيعباتلا عامجإو ٠ نييأرلا نيذه ىلع ةباحصلا قارتفاب أطخلا لامتحا هيف
 مسح نآل اتتباس نم قدأ ةترملا هذه تناك دقو : لايتحالا كلذ عنم ال

 مرصع ىف أطخلا لامتحال فاعضإ وهف « مهعامجإب ناك ةباحصلا رصع ىف فالخلا
 رصأ نأ دعب نيعباتلا عامجإ فالع . لوآلا ىأرلا لاطبإ هنم دافتسي دق امب

 رصع ىف هفعضي ام دجوي ال أطخلا لاتحا نإف . فالتخالا ىلع ةباحصلا

 . هسفن فالتخالا

 ضعب هيف ىتفا ام وهو : فوكسلا عامجإلا وه  ةسداسلا ةبترملاو - مبه
 هنكل و « ةيديزلاةعيشلا دنع عامجإ اذه نأ تملع دقو«نوقابلا تكسوىأ رب نيدهتجما

 هتاذ ىف عامجإلا داقعناف  مئاق تكاسلا ةفلانع لاهتحا نآل « ةيترملا هذه ىف

 . ةسداسلا ةيترملا ىلإ عامجإلا اذه لزن كلذاو , لاهتحالا هلخد دق

 نييأر لع ةباحصاا رصع ريغ رصع ىف نودبتجلا فلتخا اذإ هلثم نأ ربظيو

 اعامجإ هرابتعاو كلذ ةفلاخع زوجي ال هنإف , امهنم دحاو ىلع اوقفتي مو « ةثالث وأ

 ءابقفلا ررق دقو « دجلا ةلأسم ىف انررق 5 « هيلع قفتم كرتشم ردق ةمن ناك اذإ
 هيلعي ام ةيديزلا هقف نم دين مو قوكسلا عامجإلا ةبترم ىف كلذ نأ نودبتجما

 ؛ نييأر لع ةباحصلا فالتخا وه هيلعمدقت, ىذلاو « هنع هلزني وأ قوكسلا ةبترم نع

 . ثلاث ثادحإ زوج ال هنإ ثيح نم

 ء رصعلا لهأ هيلع قفتا ام عامجإلا بتارم نم ةعباسلا ةبترملا - مب“
 مهنكلو « قيقحتلا هجو ىلع عامجإب سيل كلذ نأ انررق دقو « نينثا وأ ادحاو الإ

 , 29 ةريخالا ةبترملا هذه ىلإ هولزنأو ء اعامجإ هوربتعاو اومعاست دق

 : عامجإلا ةقرعم قرط

 ةيحان نم ةقباسلا-بتارملا ىف عامجإلا ةيعطق ىلإ ةيديزلا رظني مل - ملال

 ةقرو عجار اهانحضوو ةيؤلؤللا لوصفلا نم اهانذخأ دق عبسلا بتارملا هذه (1)

 . املي امو ءامم
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 ىلع دمعت عامجإلا ىف ةيعطقلاف « هتوبث قيرط ةيحان نم لب , طقف هداقعلا
 : نيماق نيلصأ

 نع رثأ امل ًاقيبطت « أطخلا لانتحا عطقي هنأ ثيح نم هداقعنا  امهدحأ

 هلقن ةيحان نم قاثلا لصألاو . « ةلالضرىلع ىتمأ عمتجت ال » : لاق هنأ نم قلي ىنلا

 تاذ اربتر ا" « بتارم ىلع هتفرعم قيرط ةيديزلا بتر دقو . هنفرعم قيرطو
 : ىذ ىه اهو « بتارم ىلع هداقعنا

 ررمألا ىف ققحتي اذهو . ةدهاشملا عامجإلا تي نأ - ىلوأآلا ةبترملا

 « ضنا رفلا لوصأ ىلع ةلبقلا لهأ عاجإ ىف ىرن اى, فلخلاو فلسلا اهلع عمجأ ىتلا

 عاجإلا اذه عوضومب و« نيدلا ةرورضب لع امف عاجإلا وه اذهو « ابيف قرتفي مل ىتلا

 . مالسإلا ناكرأ موقتو « ةيمالسإلا قئاقحلا زيمتت

 رتاوتي ثيحب ٠ لعفلاب وأ لوقلاب « ةمالا لك نع لقنلا  ةيناتلا ةبترملاو
 تباثلا نال , ةقباسلا ةترملاك اذهو « نيباسملا عيمج نم ارتاوت عاجإلا ربخ

 « ىرورضلا للعلا ديقي رتاوثلا نأ ءاماعلا ررق اذلو « ةنياعملاب تباثلاك رتاوتلاب

 . هعوضوم تابثإ ىف لالدتساو رظن ىلإ جاتحي ال اذإو تاسوسحماب لعلاك

 تكسيو « هرتاوتو عاجإلا ربخ ةمآلا ضعب لقني نأ  ةئلثلا ةبترملاو

 ديفت تناك نإو « نيتقباسلا نيبترملا نود ةبترم هذهو « اوضراعي الف نوفابلا

 ِِ رتاوتلا ىنعمل عطقلا

 دحأ وكنب الو.هيلع عميمهنأ ىلع رشننيو كسحلا ىلعي نأ  ةعيارلا ةبتوملاو
 ٠ ء عاجإلا دودو

 نوكي الو  داحآ ربخم عاجإلا تبثي نأ ةريخآلا ىهو  ةسماخلا ةترملاو

 هه العم الو أدوبشم

 4: , م ةقرو لوقعلا راعبم نم ةذوحأأم )0
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 « ةينظ ةجح نوكي لاحلا هذه ف عاجإلا نإ ةريخالا ةبترملا ىف اولاق -ةو
 هعوضرم نم ءىجب ملو « هدنس نم تءاج ةينظلاف ٠ ىظ قيرطي ىود هناك

 , ©9 هتاذىورملا ةيحان نمال ةباورلا نم تءاج ةينظلا نإ ؛ داحألا رابخأ لكك

 : راوتملا عاجإلا ةغأ اخ

 ممصت داحألا رابخأب تب“ ىذلا عاجإلا ةفلاخي نأ نويديؤلا ررقب - م

 « رتارتملا عاجإلا ةفلاخم امأ . عاجإلا دنس نم ىوقأ دانسأب داهتجا لعاينبم ناك اذإ

 لدتساو « قسف رتاوتملا عاجإلا ةفلاخع ١ : لوقعلا رابعم ىف ءاج دقف . قسف اهنإف

 ريغ عبتيو , ىدهلا هل نيبتام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو » : ىلاعت هلرَب هقسف ىلع
 رخفلا بست دقو ءاريصم تءاسو منبج هلضنو « ىلوت ام هلون نينمؤملا ليبس

 هجوو ؛ عاجإلا ةيجح ىلع ةيآالا هذمم لدتسا هنأ ىعفاشلا ىلإ هريغو ىزارلا

 قاشي كلذ لعفي نم نآل « مارح نينمؤملا ريغ عابتا نأ اهنم تبث هنأ اهم لالدتسالا
 ليبس ريغ عابتا نأك اذإو ٠ |ريصم تءاسو ٠ ميج هللا هيلصيو ٠ هلوسرو هّللا

 ررقيو مهفلاحي نمو « ابجاو مهليبس عابتا نركيو . قسف وهف امارح نينمؤملا
 .لالح اذه : ةنمؤملا ةعامجا تلاق اذإف « مبليبسل اعبتم نوكي ال مهأر ضيقن

 . مارح اذه لوقي نم اهليبس عبتم ريغ نوكي
 دقو . عاجإلا تابثإ ىف ةيآلا هذه ةيجح ئصتسملا هياتك ىف ىلازغلا شقان دقو

 ء صوصن رهاوظ اباك هذه ١ : ةصاخ ةبآلا هذهو ةماع اباك عاجإلا محح ىف لاق
 نمو » : ىلاعت' هلوق اهاوقأو ؛ رهاوظلا ةلالد لد: ال لب « ضرفلا ىلع صتت ال

 « ىلوت ام هلون نينمؤملا لبس ريغ عبتيو « ىدهلا هل نيبت ام دعب نم لوسرلا قفاشي
 كسمام اذهو , نينمؤملا ليبس عابتأ بجوي اذه نإف . اريصم تءاسو ميج هلصن و

 ام دارملا نأ رهاظلا لب ءبوجولا ىف اصن تسيل اهنأ هارت ىذلاو .. . ىعفاستلا هب

 عفدو هترصنو هتعباشم ىف نينمؤملا ليس ريغ عبتيو هناشيو لوسرلا لتاقي نم نأ
 هتعباتم مدع اهيلإ مضني ىتح ةقاشملاب فتكي لل هنآكف . ىلوت ام هلو هنع ءادعألا
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 . « هب رمأي امف دليقتالاو ء هنم برقلاو هترصن ىف نينمؤملا ليبس
 « ةركف وأ ىأر ىف عامجإلا فلاخي نم اهعوضوم نيل ةيآلا هذه نإ قحلا ىفو
 نوكي ىأ ؛ ةوسرد قا نوفاشيو م نمؤلا امج نول وذل نيل موضيوم اه

 , عامجإلاب اهلةلصالو « نينمؤملا ديغ نولاويو ٠ قش ىف لوسرلاو قش
 نكلو . ىففاشلل لالدتسالا بسنو عامجإلا ةيجحل اهب لالدتسالا عاش 2

 اورياس دق ةيديزلاو , مالا ىف الو ةلاسرلا ىف العامجا تايثال اهب لدتسا دق هدجب

 . هاتمضوو « ىلازغلا هني ام اهفو « اهب لالدتسالا ىف نييلوصآلا رومج
 , رتاونملا عامجإلا ةفلاخم اوربتعا نييديزلا نإف لالدتسالا هجو نم نكي امبمو

 ةعاملا ىلع جورخ هنآل ءاقسف  اصاخ اعامجإ ناك مأ املع اعامجإ ناكأ ءاوس
 ةرهز نم صخشلا جرخم هسفن ديز مامإلا نع درو م”ةيديزلا دنع قسفلاو « ةنمؤملا

 « نيتلزتملا نيب ةلرنم ىف نوكي لب , نيرفاكملا ةرمز ىف هلخدي ال ناك نإو « نينمؤملا
 عامجإلا عض وم ناك اذإ اذه نكو « ب تكترا اع هريبطتل ىنكي انقو رايلا هلخدب و

 . رفاك وبف ايداقتعا ناك نإ امأ « ًايلع

 « دبز مامإلا ؟107 )
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 عم نوقفتي ةيديزلا نإ ىلإ ةيديزلا دنع عامجإلا ىف مالكلا نم انيبتلا - مايو
 اوقفتاو , ةجح مبعامجإ ناك ىأر لع ارقفتا اذإ ةباحصلا نأ ىلع روهجلا

 مرصع ضرقناو « نييأد ىلع اوفلتخا اذإ ةباحصلا نأ ىلع ًاضيأ روبمجا عم
 دب ال لب « مهدعب ءىجب نم نيلوقلا فلاخي نأ غرس ال فالتخالا اذه بع
 ناك كلذكو « ةفينح وبأ لعفي ناك كلذك.اهنع جرخب الو ابني نم راتخي نأ
 : ديدجلا باتكلا ىهو ؛ عميرلا ةيأورب مالا ىف لاق دقلو . ىعفاشلا لعفي
 تلي هللا لوسر باحصأ ليواقأ ىلإ انرص ةنسلاو باتكلا ىف نكي مل نإ
 هيف انرص اذإ , نايثع وأ رمع وأ ركب ىنألوق ناك مث « مهنم دحاو وأ

 دقق , كلذ لثم ةفينح ىنأ نع ىور دقلو « انيلإ بحأ ديلقتلا ىلإ
 لوقب تذخأ هللا لوسر ةنس الو هللا باتك ىف دجأ مل نإ ٠ : لاق هنأ هنع ىود
 محلوق نم جرخأ الو , مهنه تئش نم عدأو « .- هش نم لوقب ذخآ , ةباحصلا
 . «مهريغ لرق ىلإ

 لوق الإ فرعي مل اذإ نكلو « ةيديزلا ىأر عم قفتي اذه لك - مم:
 لوق نأ ىلإ اذه ىبتيو , هب نوذخأي رولا نم ءابقفلا دجت انإف « دحاو
 اذه قفتي لهف ٠ ىناحصلا كلذ نع مسيح دنسب ىور دق ماد أم ةجح ىاحصلا

 ؟ ةيديزلا ىأر عم

 دنع ةجح ةباحصلا نيب نه لع ىأر نإ لوقن لاؤسلا اذه نع ةباجإللو
 ةعبرألا ةيقيك موصعم هنآل , هفلاخي نأ مهنم دحأل عوسي ال قافتالاب ةيديزلا
 ىأر ريتعيل هنإو « نيسحلاو نسحلاو , ءارهزلا ةمطافو « ىلع مثو « نيموصحملا
 .٠ ةيديزلا دنع ةجبح ءالؤه ند دوحأو ىأ

 بتك صوص دحن اه ذخالا بحي ةجح دعب درفنملا هلوق لهف ممريغ امأ
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 اهبنوركذي ىتلا لاوقالاو . ةح<ب سيل ىناحصلا لوق نإ لوقت مدنع لوصألا

 : 2)مدنع تسيلو هلك هقفلا ىف لاوقأ ىهو ةثالث اذه ىف

 ركذي ملو « ةيديزلا ىأر اذهو , ةجحم سيل ىناحصلا لوق نأ  اهلوأ
 هنأ لوقلا رهاظو . ممدنع ًافالخ .لوصألا ٍلع ىف لوقعلا رابعم هباّتك بحاصه يف

 ٠ ممدنع هيلع قفتم

 كلذو ؛ هريغ ىلع ةجح وهو . ىناحصلا ىلع ةجحب سيل هنأ  اهناثو
 هنوك قتاحصلا لوقب ذخآلا غوس ىذلا ببسلا نآل ؛ روبحجا عم قفتي لوقلا

 همالكل لعجي اذهو ٠ تلي ىنلا نم ةلاسرلا غيلبت قلتو ٠ نياعو دهاش ًايباحص
 . ىناح لكىف دجوي فصولا كلذو  هريغل سيل انزو

 نؤكي نأ دب ال نكلو . ًاقلطم هريغ ىلع ةجح ىناحصلا لوق نأ  اهثلاثو

 هب ٌلخأي نأ بحي رمع لوقف « يتق ىغ رخآلاو ٠ اينف ىلرلا بحام قاما
 سابع نباو دوعسم نباو "ىلع ىلع بحي ال نكلو « الثم « ةريره وبأ
 ةفلاخمو , رمعل هتفلاخم ىلع نع رثأ دقو « هلثم نودهتجم مهتآل « هب اوذخأي نأ
 . كلذ ريغو ؛ ىلعل تباث نب ديزو ؛ دوعسم نبالو لعل سابع نبا

 هيلع ًاءامجإ فداصب مل نإ فاحصلا لوق نأ نوري ىرت ا ةيديرلاو - م١
 نوكي ال ىأرلاب دارفنالا دنع ىأ «ةجح دعي ال عامجإلا ناك لكش ىأ ىلع

 نكي دق هنأ عم ٠ عسبت ةنس هتاذ ىف هلوق نوكي نأ كلذ ىدؤم نآل , ةجح

 ناك فيك انيأر دقو . أطخأو « ًادهتجم نوكي دقو ٠ لوسرلا نع لقنلا ىف أئطخمي
 هنود نم باوصلا ىلإ هينيو « هلع هللا ىطر باطخلا نب سع قورافلا ءىلطخم

 هتاذ ىف- ةجح ىناحصلا لوق ناك ول هنإو : لي هللا لوسرا ةيحصو الضفو ًايلع

 . هريغ لوقب ًامزام قام قلك ناكل . هليلدر هدنتسم ىلإ وظن ريع نه

 )١( وه؟ ةقرو لرقعلا رابعم .



 ل #ءا

 .نورمتشي دقو « نولدتسبو « نولداجتيو . أمات ناك مهني فالتخالا نإو
 - فالتخالا للع دعب نم

 .نف « ةيديزلا رظن ىف ىبلاحصلا لوق ةيجح تابثإل ىنكي ال روهجلا هقاس ام نإو
 .متيدنقا مهأ موجنلاك ىنامصأ » : لاق هنأ قلي ىنلا نع ىوري ام  اوجتحا امىرقأ
 ىتسب مكيلع ١ : مقلي هقأ لوسر لاق : لاق هنأ نه ىورام كلذكو «,تيدتها

 . «ىدعب نم ءافلخلا ةنسو

 « ىأرلا عابتا بوجو ىلع ةيديزلا رظن ىف نالدي ال اح نإو نيثيدحلا نإو
 ء داهتجالا ىضتقي مب ءادتقالاو « مهتتس ىلع ريسلا وأ ءادتفالا بوجو نكلو
 , اوسردو اوثحب اك « ةسإردلاو ثحبلاب نؤكي مهتتس عابتاو ؛.اودبتجا اك
 .ىأد نأ ىلع « ليلدلا ىلإ رظن ريغ نم ديلقتلا وأ « ىأرلا عابتا درجمب ال
 هفلاخم هل فرعي مل اذإف . ةداع ًاروهشم ًانلعم نوكي. قي ىنلا دعب نم ءافلخلا
 ظ , عامجإلا لاكشأ نم لكش ىف الخاد نوكي

 ديرتو ٠ ىأرلاب درفنملا ىناحصلا لوق ىف' ةيديزلا لوق اذه - م
 .. روهمبا دنع لوصالا ءاملع نيبو مهني فالخلا رادقم ىلإ رظنن نأ
 .قيض دحاو عض وه ىف ًادولدحم فالتخالا دي صحفلا دنع انإو

 ملأ معي لف ء هريغ لوق معي لو هب درفني ىذلا ىناحصلا لوق نأ كلذو
 : نامسق فلام هل سيل مأ فلا

 « فلاخم هل لعيالو ٠ العم ًاروبشم ىناحصلا لوق نوكي نأ  اههدحأ
 ,عاونأ نم عون كلذو ٠ ىتاحضلا لوق عببتي هنإ ةيديزلا لوقي لاحلا هذه ىفو

 همتدوكس عامجإلا نم ربتعت اهنإف : ةسداسلا.ةيترملاوهو « هبتا سم نم ةبترمو , عامجإلا
 « ممدنع فالخ الب ةجحوبف « فلاخم هل فرعي ملو ٠ ىلعي لوق ,نع نيدبتجما
 . ةجح وهف ببسلا نم نكي امبمو « ىناص لوق هنأ ىلع ال . عامجإ هنأ ىلع نكلو
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 ةباحصلا رصع ىف رهتشي ملو رهظي لو فرعي مل يباح لوق قاتلا مسقلا

 لع وأ هب مماضر ىلع لدي امم هنع ةياحصلا توكس نيبتي وأ 5 هفلاخم لعي ىتح

 ةياحصلا نع ىوري نأ ليلقل هنإو « ةيديزلا هضفري اذهو ء مراكنإ مدع لقآلا

 , لكشلا اذ ىأر ىور اذإو .« اعامجإ دعي ىتح رهتشيو فرعي مل دحاو لوق

 . ىناص لوق هنآلل ال ءهدنس فعضي دري دقو « مالك اهيف نوكي هضعب نإف

 ثيحي « ىدملا عسأو روهخاو ةيديزلا نيب فالخلا اذه نركي ال كلذ لعو

 . ءاقتلالا نم امهنكمت ال ةرييك ةفش نيرظنلا نيب نوكي



 ا

 ساسقلا +

 عامجإلا ناك دقو « ةيديزلا دنع داهتجالا لرصأ بيترت انركذ بيع

 ىذلامالسإلا راطإىه وحنلا اذه ىلع اهيلع عسجلالئاسملا نآل  الوأ مولعملا وتاوتملا

 نم ميفلا لعموقت اهلكبتا مس انبي دقو « اهنع جرخي نأ نيملسملانم دحال مصب ال
 تباتكلا دعب ءىجي ىذلا عامجإلا بتارملا هذه دعب اب ركذ دقو .ةنسلاو باتكلا

 نإو « ةنسلاو باتكلا نم طانتسالا ىف ةرخأتم هلاكشأ رثكأ نآل ءةئسلاو
 ردص ىف انييام لع ضئارفلا لوصأ ىف عامجإلا - امهيلع ال , اهنم داهتجالا لع مدقت

 . عامجإلاب ةلص نم اهل امل ةباحصلا لاوقأ ىلع انملكت دقو ؛ لوصالاا ىلع انمالك

 . صوصتلا تاذ نم ذخؤي ال ىذلا طابنتسالا ىف مالكلا ىلإ لقتنن نآلاو

 ش . اهيلع لمحي ناك نإو
 بتكو « طابتتسالا لوصأ نم لصأ هنأ ىلع سايقلاب ةيديزلا ذدخأي مم

 ء هنأش ىف فالخلا ركذت روهملا دنع لوصالا بتكك ةيديزلا دنع لوصالا

 . هريرقت ىلإ ىهتنت م"
 , هفيرعت ىف ءاملعلا فالتخا مث ؛ سايقلا فيرعت لوةعاا رايعم ىف ءاج دقلو

 , ريدقتلا وه ةغللا ىف سايقلا ٠ : هفيرعت ىف لاقف « هب جاجن> الا ىف مهفالتخا م“

 بجاحلا نبا لاقو . هبشلا نم برضل ءىثلا ىلع ءىثلا لمح . حالطصالا ىفو
 تابثا هنأ ٠ وه : هاضترا ىذلا فيرعتلاو . . , همكم ةلع ىف هلصأل عرف ةأواسم

 .« امهنيب هبشل هريغل سمأ كح
 ريغ ىمأ مكح نايب هنأب هوفرع ذإ . روهما هراتخا امم بيرق فيرعتلا اذهو

 . ةنسلا وأ باتتكلا ىف هيلع صنلاب هنكح مولعم ىمأب هقاحلاب هنكج بع صوصنم

 : لاقف هيف سانلا فالتخا كلذ دعب ركذ دقلو - ممم
 ء هب اندبعتي نأ هللا نم زوجي له . سايقلاب دبعتلا ىف سانلا فلتخا ٠

 .ليلحتلا ىف ضعب ىلع لئاسملا ضعب سيقن نأ انم ديري ىأ ) هب لمعلا بجويو



 سلا جامو دس

 رثكأ لاقف ؛( هاضتقمب لمعيو « ةيهاركلاو , بدنلاو بوجولاو ميرحتلاو
 نبرشب لاقو ءهانققح ىذلا ىنعملا ىلع سايقلا» ديعتلا زوحب هنإ ءابقفلاو . ةلزعملا
 زوحي ال جراوخلا ضعبو ةيرهاظلاو ماظنلاو ةيمامإلاو برح نب رفعجو « رمتعملا
 , «هب انديعتي نأ ىلاعت ها نم

 نأ ركذ دقو سايقلا اوعنم نم ةجح ركذي وحلا كلذ لع ف الخلا باعيتسا دعبو
 وسي فيك,ن كل وبني قحلا نم ىتيال نظلاو ء ان الإ تبتبال سابلا نأ امم“
 سايقلا ركسشي نأ رمتعملا نب رشبو ماظنلاك مهنم ءاسؤر وأ ةلزتعملا ضعب

 صوصللا ريغ ىف نيدلا لئاسم لك ناسردي امو . طابنتسالا لوصأ نم لصأك
 درجا لقعلا ىلع نودمتعي منال , بحي ال هنأ كلذ نع باوجلاو ؟ ةيلقع ةسارد
 « هنيسحت ىلع لوقعلا عم ت امم ذخالا بوجوب نولوقي ذِإ , هيف صن ال امف
 .صوصالا لإ نرجلب ال ىااقا اع |< اذهو . هحيبقتلوقعلابجوت اع ءاهتالاو

 لئاقلا نوناقل عوضخلا باب نم هنأ وه سايقلل ةبسنلاب قحلاو - ؟مد
 ىواستلا وأ هباشنلا ةيضق نآل « ةلثملا رومالا ىف ماكحالا لئاغ بجوب ىذلا
 « لوقعلا هئادب هرقت ىمأ نم قتشم نذإ وهف . كحلا ىف لثاعلا بجوت مهلا ةلع ىف

 تافصلا تدجوو « امابسأ ترفاوت نإ « ةلثاملاب ءاشألا نيب ام طبر هساسأ ذإ

 امتح اب نرئقي نأ دب الف ء تافصلا ىف لئاقلا مث اذإ هنإف , اهل ةنوكملا ةدحتملا

 ىلع مئاق قطنملا نيهارب هجتنت ام لك ىف ىلقعلا لالدتسالا نإو_« هلا ىف ىواستلا
 , اهجئاتنل تامدقملا جانت] ىف طرشلا رفاوتيل . ةتباثلا ةلثاملاب رومألا نيب طبرلا

 ةررقملا ةمدبلا لع دامتعالاب الإ ةتباثا ةررقملا اهجئاتن جتنت ال ةلثاملا هذه نإو

 . ةيابع وأ ةيلقع ماكحالا ىف ىواسنلا بجو تافصلا ىف لثاعلا نأ ىهو . ةتباتلا

 ةنبالا ةررقملا ةيلقعلا تايهدبلا نم سايقلا برق ناب ىف فزملا لاق دقلو
 !ولمعتسا اذه انموي ىلإ لوسرلا رصع نم ءابقفلا ٠ ؛ لوسرلا رسع نه هب لبعلاو
 ء لطاب لطابلا ريظ نأ ىلع اوعمجأ , مهنيد ىمأ ىف ماكحالا عيمج ىف سياقملا
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 . , اهبلع ليثقلاو « ومالا هيبشت هنآل , سايقلا راكنإ دحأل زوحتالف

 ةيوسنلا لبع سايقلاب لالدتسالا رادم 0 ماقملا اذه ىف ملا نا لرقيو
 لالدتسسالا قرخل نيلئاهملا نيب ةفرفتلا زاج ولو ؛ نيفلت#لا نيب هق رفتلاو نيلثاملا نيب
 . هباوبأ تقلغو

 هب ذخاللا بجي هنإف وحنلا كلذ ىلع ايهدب ارمأ سايقلا ناك اذإو س "مرا
 . ىظ هنأ ساسأ ىلع موقت سايقلا اومواق نيذلا ةجح نإو . ىبقفلا طابنتسالا ىف
 لوقعلا رايعم بحاص مههوق در دقو ٠ انرشأ !؟ ؛ ءاوس لبجلاو ره نظلاو

 لاح ىلع هنأب ءىثلا ىلع ملا لسهجلا نأب . لبحلاو نظلا نيب ةقرفتلاب
 , احجار ازاوج ةئيعم لاح زاوحي ءىثلا لبع مكحلا نظل' اهني , اهفلاخت ةقيقحلاو
 . داحألا ريخت ذخأ 5 , تايلمعلا ىف هب ذخؤي كلذ لتمو

 نظلاب فيلكتلا نأ ًاعيمج مهيلع انل ةجحلا ١ . هصنام باتكلا اذه ىف ءاج دقو
 قرفلا هجوو مزاح سيل هنآل ٠ لهجلاك سيلو « ةحلصملا هب قلعت دق ذإ ء زباج
 سيل نظلاو ؛ كلذ فالخ وهو . اذك ءىثلا نوكب مزج لبجلا نأ امني
 وهو « مجرأ هجو ىلع سالا دحأ عوقو زو ىضتقت ةرامالا نأب عطقلا الإ
 . 22. تبذك مأ ةرامألا تقدصأ ءاوس قداصلا ربخلاك

 ركذ دقو . نظلاب ذخالا رربي وهو ؛ لوجلاو نظلا نيب هب قرف ىذلا وه اذه
 ةفرعم ىفو داهتجالا ىف نظلاب ذخالاب ىمأ عراشلا نأ وه نظلاب ذخاألل رخآ ابجو
 . , 22ةالصلا تاقوأ ةفرعمو . ةلبقلا

 « دابعلا لاصمل تءاج ةعيرشلا نأ رهو « نظلاب ذخألل الاث اهجو ركذ دقو
 ليصحت بحي هنإف . هعوضوم ىف عراشلا نم صن معي مو ةحلصم هيف رمأ لكف
 . ررض نم اهولخ رادقم فلتحتو ٠ املاوحأ فلتخت حلاصملاو , ةحلصملا هذه

 . ٠٠١ مقر ةقرو لوقعلا رايعم )م . هم مقر ةقرو لوقعلا رايعم )1(



 دب ة حاد

 هلك كلذو ةحلصم نم هيف امو « هرضم نم رمآلا ىف ام نيب ةنزاوملا نم ديالو

 . حجار ىنظ قيرطب لب , ( مزاج ىعطف قيرطب متي ال

 كلذ دعب 000 دقو . سايقلا اوفن نيذلا ججح اودر ةلدالا هذمب - ملل

 , عرشاا نم . هوجو ةثالث ىلع موقت اهنإ اولق دقو « سايقلاب ذخالا ججح
 . ةباحصلا داهتجا نمو « لقعلا نمو

 نوناق لمعتسي ناك ميركلا :ارقلا نأ ص تبث ام وهف عورشلا امأ )١(

 ضرآلا ىف اوريس لفأ ىلاعت لاق دقق . تافصلا هباشتل ماكحالا ىف ىؤاستلا

 , اهلاثمأ نيرفاكللو « مييلع هللا مد مبلبق نم نيذلا ةبئاع ناك فيك اورظنيف

 لثم اولعف نإ مهلبق اوناك نم ةبفاعك مهتبقاع نأ ىلإ مهني ىلاسلا صنلا اذه ىنف
 هلوق لثم ىف ىواستلا مدع دنع ماكحالا قارتفا ىلاعتو هناحبس نيب دقو « مهلعف

 . اولمعو اونمآ نيذلاك مهلعجن نأ تائيسلا اوحرتجا نيذلا بسح ْمُأ » : ىلاعت
 اولمعو اونمآ نيذلا لعجت مأ » ىلاعت هلوقو ٠ مهتامو مهايح ءاوس « تاحلاصلا

 ةاواسملا تن اذمو ءراجفلاك نيقتملا لعجن مأ ضرالا ىف نيدسفملاك تاحلاصلا

 . ةقرفملا فاصوالا دوجو دنع

 ارمأ هللا لوسراي تعنص » : قلي ىنلل لاق باطخلا نب رمع نأ ىوريو

 تضمضمت ول تيأرأ» : قي قا لوسر لاقف؛ مااص انأو ىجوز تابق ٠ امظع

 لوسر نأ ىرتو « مصف : لروسرلا لاقف ء سأب ال : رمع لاقف.« مئاص تنأو ءامب

 . راطفالا ىلإ ىدؤت دق امهتلك نإ ثيحح نم ةلبقلا ىلع ةمضمضملا ساق قلي هللا

 . راطنا ابف سيل نكملو

 نودحي ال امف ىأرلاب ذخآلا ىلع اوعمجأ مهتآلف ةباحصلا دابتجا امأو (ب)

 لسأ وه لب « ىأرلا هوجو نم هجو سايقلاو « ةنسلاو باتكلا نم اصن هيف

 ريغ سه ماكحالا بابثتا ىف قالطنا مدعو ٠ صنلا ىلع لمح هنال ىأرلا هوجو

 لثقو ٠ عانصلا نيمضت ىف ممداهتجاب رابخ الا تدراوت دقو « صوصتلاب طابتر)



 ملل جس ع اسس

 « مالا دالوأ ثري نأ ىهو . ةكرتشملا ةلأسملاو ؛ دجلا ثاريمو . دحاولاب ةعامح
 مثدابتعاب هنع هللا ىضر رمع مهثروف . بيصعتلاب هنوذ>أي ءاقشالل ءىث قيبالو

 مهعامجإ دقعنا دقل ىتح . داهتجالا باوبأ نم كلذ ريعو « مالا دالوأ سس

 . ةجح اده ق عامجإلاو . ساقلاب داهبتجالا زار+ ىلع

 5-لا ىف ىواسنلا بجوي لقعلا نآل , سايقلا بجو هنوف لقعلا امأو (ج )

 صوصتلاب لمع وهو . ىرطف ىلقع ماطل سايقلاف « كلذ انيب دقو , نيلثاتلا نيب
 حيبقنلا و ىلقعلا نيسحتلا درجم ىلع داهتعالاو هكرت أطخلا نمو ٠ اهيلع اجراخ سيلو
 ىلوأ دعتلا ىف صن ىلع داهتعالاو . صاغ صن ىلع ايف داهتعا ال هنآل ؛ لقعلا

 . قالطنالا سم

 سايقلا زوحب لقعلا نأ تابثإل رخآ اهجو لوقعلا رايعم بحاص ركذ دقو
 هذه عقوتي ١ أ ىف ةرضم ىري نم نأ بجوب لقعلا نأ كلذو « هبجوي ىل

 اذإ هنأ لقعلاب لعن ٠ باتكلا اذه بحاص كلذ ىف لوقيو « هبباشي امف ةرضملا
 لقعلاب لعن نإف « رخآ لحم ىف ةرضملا لتم ىلع ةرامأ تماق مث ءىش ىف ةرضم تماق

 . 20. ةرضملا كلت عفد بوجو

 ناك اذإ ًامارح نيلعفلا نوكيف عفدلا بجوي ةرضملا ىف كارتشالا ناك اذإو

 كارتشالاكلذكو . سايقلل الامعإ نوكي كلذ نإف , امهدحأ ىف م رحتلاب اتباث صنلا

 ءاصدحأ ىف للطلاب ًاتباث صتلا ناك اذإ بلطلا بجوب ةعفملا فصو ىف

 . صال ًاتبتمو : ىهنلل أدبثم سايقلا نوكي كلذبو

 ىلع ةلدآلا نوميقيو سايقلاب نوذخأي ةيديزلا نأ نييني كلذبو - ”مو
 « سايقلاب اوذخأ نم ديز مامإلا نوكي نأ نم عنمب ام دن الو ء هب ذخالا بوجو
 ء ةباحصلا دبع ىف ىأرلا ءابقف نم ناك لعألا هدج بلاط ىنأ نب ىلع نأ ًاصوصحو

 . حضاو داهتجا سايقلا ىف هلو

 )١( روكذملا باتكلا .
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 + عرفلاو « لصألا ىهو . روبما هررق أي ةعبرأ ناكرأ هل ممدنع سايقلاو

 . امدعو ًادوجو اهب مكحلا قلعت, ىتلا ةعماجلا ةلعلاو . حلاو

 صنلات اذ وه وأ « هيلع صوصنملا 5هلا هيف دروىذلا عوضوم ا ره لصالاو

 سنلاب هيف مكملات بتي ىذلا وه لصآلا وأ ءهعرضرم ىلع ساقي ىذلا ملا نيبيىذلا
 حلصي ال عامجإلا نإ لاق نم روبملا ءابقف نمو , عامجإ وأ « ةنس وأ باتك نم

 سايقلل حلصي الو ؛هعوضوم ىلع ساقي ىذلا 1+5 توبت ىف الصأ نركب نأ

 صوصنلا نآلو ؛ صنلا ىلع لمح هنإ سايقاا ىف ىعفاشلا لاق دقو « صوصنلا الإ

 نآلو سايقلا ساسأ ىه ىتلا ةلعلا ىلإ اهتابسانم وأ اهتاقتشاب ءىؤت ىتلا ىه

 . ًاصن هلصأ نركي نأ دب الف , صوصنلل لامعإ هانعم ىف سايقلا

 هعوضوم نوك نأ مصي عامجإلاب تبانلا ملا نأ ىلع نيرثكألا نكلو

 هكلاسم اهل لب , صوصنلا تاءامإب طّقف فرعت ال ةلعلا آل , هيلع ساقي الصأ
 ءارقتسالاب هنآلو « هريغو ء صنلا نم ةبسانملا فاصوالا جارختساب ىرخأ

 . صوصنلا نم دنتسم هلو الإ عامجإ دجوب ال

 . هيلع ساقيف , سايقلل الصأ عامجإلاب تباثلا نوربتعي ةيديزلاو

 هييمعت داري ىذلا محلا وه سايقلا ناكرأ رم قاثلا نكرلاو مو.

 روبمج هطرتشي اه ةيديزلا هيف طرتشيو . هنلع هيف قبطنت عضوم لك ىف سايقلاب
 لا :رهز ءابقفلا

 دل نوكي نأ ديال هنأ نور. روهملا نأ ديب ًاعرش كح نوكي نأ  الوأ

 .سايقلا زوجت لب « ًايلمع كح نركي نأ نوطرشي ال ةيديزلاو ٠ ًادمع ًايعرش

 ١ . هيف ىودج ال فالتخالا اذهو , ةيداقتعالا ماكحألا ىف
 .لوقعم حلا نوكي نأ روبجلا دنع وه ا ةيديزلا دنع طرتشي اناث

 نوكت نأ امإو « ةيدبعت نوكت نأ امإ . ةيعرشلا ماكحالا نال كلذو . ىعملا

 - رنا مجوحتتك ةيناثلاو ء ةالصلا للكشاكو . مهلا كساتنكى والاو . ىنعملا ةلوقعم



 دل (؟مملاد

 ىدبعت هنأ لع ليلدلا موقي ام الإ ىنعملا ةلوةعم ةيديزلا دنع ماكحالا لكو
 . ةيفنحلا عم نوقفتي كلذ ىف مثو

 تبت لصاللا هب ءاج ىذلا ملا نوكي الأ روبمجاك مدنع - ثلاتلا طرشلاو
 هجوردكو « نيلجر ةداهشب هتداهش دليم ىللا لعج ذإ ةمزخ ةداهشك هتصوصخ

 . متلي ىنلل هتيصوصخ تنبث هنإف « عبرأ نهرثكأ
 نوكي نأب ؛ سايقلا نع هب 2 الودعم كلا نوكي الأ  عبارلا طرشلاو

 صنب رطفي ال هنإف ناضم ر ىف ايسان برشلا وأ ايسان لكلا« , سايقلا فالخ ىلع
 :ةيفنحلا ىأر اذهو ,سايقلا ىالخ ىللعءاج هنالل , أطخلا هيلع ساقي الوء ثيدحلا
 . ةيديزلا دق ىف ناتباث نايأرلاو ٠ مريغ كلذ ىف ميفلاخو

 زوحي نأ مدنع حجارلاو : مولعلا رايعم باتك ىف فالخلا كلذ ءاج دقو
 هيلع صوصنم ريغ اذهو « ةفينح ىنأ نع زاوجلا اولقن دقو ٠ سايقلا هيلع
 مثدنع سايقلا فال ىلع ةدراولا ماكحالا نإف « قالطإب ةيفنحلا لوصأ ىف
 لكألا ىلع أطخ لكلا مدنع ساقي ال كلذلو ؛ ًانامحأ اهلع سايقلا زوحي ال
 ةالصلا ىف مالكلا الو « نيفنلا ىلع مسملا ىلع « بروجلا ىلع حسملا الو . ًايسان
 . ءوضولا ةداعإب جوت اهثأ ثيح نم « ةالصلا ىف ةهقهفلا ىلع

 : ماسقأ ةعبرأ ىلإ سايقلا فالخ ىلع تءاج ىلا ماكحالا هيفنحلا ءابقف مسق دقل (1)
 000 مقلي ىنلا تاجوز دعك اهصوصخ تبث ماكحأ  اهلوأ
 ةيماسلا اهضارغأ اهل تناك نإ وع ةللعمريغ اهلأ تيثث ىتلا ةيدبعتلارومآألا ىناثلا مسقلا
 .ماسعلا .سحلا نضراعي الو , ماع كح نم ًاصخر تتبث ىتلا ماكحالا  كلاثلا مسقلا

 ةميزعلا تبثملا ماعلا حلا ةوق ىف سايقلا سيلو . هتوق ىف نوكي ام الإ
 نوكي هتاذب ماق ىبنمس دل ءانثتسال' نكي ملو , هماع ةدعاق نم ىنثثسا ام  عبارلا مسفلا

 ةلأسملا ىف نوكيو « سايقلل ةلع نوكي نأ حمصي هنإف هتاذب مّئاَق ىنعم هل ناك نإف ؛ ةلع
 نيب ةضراعم نوكي كلذ نإو .٠ اريثأت اهاوقأ نيعت ةيبقفلا دعاوقلاو , ناسابق
 . ففيعض ىاثلاو , هقفلا هحجر ىذلا وهو ىوق اههدحأ نيسانق



 ل جنو

 هفالخ ىلع ءاج ىنذلا كلا ناك نإ هنأ كلذل طباضلاو « اهلع ساقي ًانايحأو

 كم ةلوقعم ةلع هل تناك نإو « هيلع ساني ال هتاف ةلوفعم ةلع هل سيل سايقلا

 « هيقفلا امهنب نزاوب« ناسايق عوضوملا ىف نوكيو«سايقلا ايف ىرحب ءاهلعسايقلا
 . رهاظ ريغ ناكولو « حلا ىف اريثأت امهاوقأ راتحم و

 « همكح ىلع صوصنملا ريغ ىمآلا ىأ ؛ عرفلا وه ثلاثلا نكرلاو - مو
 : نيطرش ءابقفلا روهمج طرشي م هيف نوطرشي ةيديزلا نإو

 عضوم ىف سايق ال ذإ ٠ كس لع صومنم يعرفنا نوكب ن أ  (ملوأ
 تارابعلا مومع نوديقيف « هفلاخي ءابقفلا ضعب نأ ودبي دق طرشلا اذهو ؛ صنلا

 نكلو «صنلاليع سايقلل اميدقت كلذ ودبي دقو , كلذ نولعفي ةيديزلاو ,سايقلاب

 . انرشأ ماعم اهل لامعإ هنكلو ,صنلالعسايقلا مدقت اذه ىف سيل هنأ ةقيقحلا

 ابققحت ىف ةيواساه نوكت نأب عرفلا ىف ةلعلا ققحنت نأ  ىناتلا طرشلاو

 . نايحالا نم ريثك ىف مضوأ لصألا ىف ودبت دق تناك نإو « لصالاو عرفلا ىف

 : ةلملا

 ملكت دقو ,هساسأو هرادم ىهو , سايقلا ةلع وه.  عبارلا نكرلاو - موب
 اوفلتخا نإو « ةلمجا ىف ءابقفلا روهمج هررق ادع جرخم ال امب ةيديزلا ءايلع هيف

 ء . نيرخآ عم اوقفت دقف ؛ مهضعب عم

 مجحلل بسانملا طبضنملا رهاظلا فصولا نييلوصالا روهمج ابفرعي اك ةلعلاو

 هفصو وهو . راكسإلا ىف ميرحتلا ةلع نإف . رمخلل ةبسنلاب راكسإلاك

 . طيضنم رهاظ

 ىعرش لصأ هل دبشي ىذلا زيما] فصولا اهنأب ةلعلا نيباوصاللا ضعب فرعو
 . لوألا عم قفتي هانعم فيرعتلا اذهو « كلا هب طين دق هنأب

 ىنمع ء أطضتم ًافصو نوكت نأ ةلعلا ىف نوطرشي ءابقفلا رؤهمج نأ دحب انهو
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 ف ةلعلا التم . هب ماكحالا طانت نأ نكمي ثيح ٠ ًارهاظ اري !زيمتم نوكي هنأ

 ىلا ةقشملا وه بسانملاو . طيضم رهاط فصو وهو . رفسلا وه ةالصلارصق

 لعج . رخآ ام رعشب ال ةقشع صخت رعش دقف ةطبضنم ريغ ىههو ًابلاغ هبحاصت

 ةلملا ىه طبضتت ال ىتلا ةقشاا لعت ملو . ةصخرلا ه. طانت ىذلا بسلا وه رفسلا

 ريدقتلا ىإ ةقشملا ىمأ كر :و ةصخر هنإ لوقي نم دنع رصقلا ةصخر ام. طانت ىلا

 . فلكلل ىصخشلا

 بسانملاب ماكحالا نوللعي كلدإو . طابضنالا نوطرتشتي ال ةيديزلا نإو
 ماكحالا نال , سايقلا م ةنسرملا ةحلصملا رابتعالا اذبب نودعيو ؛ ةماع لسرملا

 ةفئاط ىأرلا اذه ىلع هنإو . ةطبضمملا ةلعلاب طانت الو ء سسرملا بسانملاب طانت اش

 . ممقلا نيا هذيسلنو ةيميت نبا ةلبانحلا نمو . ةلبانحلاو ةيكلاملا نم

 . بسانملا فصولاو ةلعلا نب قرفلا نإ : لوقت ناجاهتملا ريمتي نأ لجال هنإو

 ممأ ام دنع عراشلا هيلإ دصق ىت" ةدسفملا عفد وأ عفنلا وه بسانملا ن
 رثكأ ىف ةدسفملاوةعفنملا هيفققحتت ىذلا طبضنملا رهاظلا مصولاىه ةلعلاو .ىجن و
 توبث ىف ةلعلا وه التم راقعلا ىف كارب مشالاف « ءابقفلا روهمح دنع كلذو , لاوحالا

 . ةداع دمالا ةليوط راقعلا ةيكسم نأ ذإ ةكرشلا عون فاك انأ ةعفشلا

 ةعفشلل بسءانملا فصولاو ؛ ةريتكلا ىدبالا نيب لقنب الئاس الام سيل هنآل
 . ناريجلا وأ ءاكرشلا نيب نكي ل ىنجأ لوحد نم عقوتي ىذلا ىذآلا عمد وه

 , اريثك عقي ىذلا عقوتملا ىذالا ادهل ًاعفد ةعفشلا عرشم . رمتسملا عازألا عقوتو

 . عقيب ال امرو

 ريغ هنآلل ءسايقلل الصأ لس را |بسانملا نوربتعي ال طابضنالا اوطرتشا نيذلاو
 صعبو ةلبانخلا ضعب مهعمو ةيديزلاو : هساسأ لع ماك الا ساق الف طبضلم

 اولخدأ كلذلو . ةطبصنم نكت مل نإو . سايقلل الصأ هنوريتعي ةيكلاملا
 . ةسيقاألا ىف حلاصملا

 نأ
 أ



 اعوا

 : ةلهعلا طورش

 : ةعبرأ ةيديزلا دنع ةلعلا طورش بوب

 كلذ نمو « تابثإلا هيلع ىرحي نأ نكمي ًارهاظ ًافصو نوكت نأ  اهلوأ

 تلي ىنلا نأ ىعفاشلا ىوري هنإف , ىحاضألا راغدا عنمل ةلع ةفادلا لوزن نوك

 لاقو ٠ ىلاثلا ماعلا ىف ممل ابحابأ مث . ىحاضالا موحل راخدا نع ىهن دق ناك
 نيذلا سانلا نم ةعامجا ةفادلاو . ةفادلا لجال كلذ تلعف امت] « ىبناا ةلع ىف

 هنأ لع اذه لدف « هه نودور» داز مبعم سيلو . ناكم ىلإ ناكم نم نولقتني

 حابب ةفادلا نكت مل نإو ؛ ىحاضالا موحل راخدا مرحب ةفادلا دوجو دنع

 , ةفادلا ىلع ساقي نأ مصيو ؛ ًامدعو ًادوجو ةلعلل الامعإ كلذ ناكف . راغدالا

 , زوجي ال لاخلا هذه ف ىحاضالا موحل راغدا نإف . تامزالاو تاعاجملا لاح
 . ةفادلا ةجاح نع لقتال تاعاجما ىف ءارقفلا ةجاح نال

 فصولاو ملا نيب ةبسانم وأ ةمءالم كانه نوكت نأ - قاتلا طرشلاو

 نيذلا نيرفاسملا ةجاحو رخلا ميرحتل ةبسانم ةلع ركسلاف . ةلع ربتعا ىذلا
 . اذكهو . ةعاجملا لاح اهلع ساقنف : راخدالا عنمل ةبسانم ةلع مبعم داز ال

 , ًايدعتم محلل ةلع ربتعا ىذلا فصولا نوكي نأ - ثلاتلا طرشلاو

 ريغ ىف هرثأ رثؤيو ققحتب نأ حصي لب ٠ صنلا عضوم ىلع هققحت رصنقب ال
 فل' .و . ةيديزلا هيلع قفاو دق طرشلا اذهو « ةقباسلا ةلمالاك . حلا عضوم

 , ةيدعتم ريغ ةرصاق نوكت نأ ةلعلا ىف اوزوج دقف « ةيعفاشلا ضعب هيف

 كلذب محلا قلعت نايبل لب « مكحلا ىدعتل ال ةلعلا فرعت اوطرتشا دقو
 صنلاب تباث صنلا عضوم ىف مكحلا نأ ةيديزلا عم ةيفنحلا هجوو ؛ فصولا

 ةدئافو . صنلل لاطبإلا ىنمم ف صنلا عضوم ىف محلا ةفاضإ نآل « ةلعلاب ال

 . ةلعلا هيف ققحتتو , هيف صن ال عضوم ىلإ محلا ةيدعت وه ةلعأا ةفرعم
 , عبارلا طرشلا ىف ةيديزلا رثكأ فلاخ دقو ؛ اهيلع قفتم ةثالثلا طورشلا هذهو



- 

 مالكلا دنع ناب لضف كلذل نوكيسو « ًاطبضنم فصولا نوكي نأ وهو

 . طابنتسالا لوصأ نم لصأك ةحلصملا ىف

 : ةلملا مومح

 تقبث اذإ اهنإ اولاق دقو « ةيدعتم ةلعلا نوربتعب ةيديزلا نأ انررق - ”و4
 نيذلا قارعلا ءاهقف ىأر اذهو ٠ تققحت ثيح ملا ققحتي ثيح ةماع تناك
 لكو « اهقيبطت بجو ةدعاق تراص اذإ ثيح ءابقيبطت موععو « ةلعلا مومعب اوكح
 طبضيو  ماكحالاتبثو ءلوصآلا ررقتت كلذ.و ؛سايقلا ًافل اخ ربتعي اهفل اخيك
 ماكحالاو . ةيسايقلا ماكحالا فرعتو « ةيعرشلا صوصتلا ىلع لخلا
 اهمارتحا اهلو « ةررقملا هعاوقلا ديغ ىللع' ةرئاسو سايقلل ةفلانع ءىجت ىتلا
 . اهيلع صنلا ماقل

 , نويقارعلا هيلإ ىبتنا ام ىلإ اوهتاو « ةلعلا مومع ىف ةيديزلا ثح دقو
 , «”مهبنم نيرثك ألا ىأر كلذ ىلعو

 , تدجو كثيح قبطتو , قطنملا وه ا ةماع ةلعلا تناك اذإو - موه
 . هصصخب ام هيلع درب ماع لك نأشك صيصختلا ةلباق ىه لهف

 ذخأف , ابصيص#ت زاوج ىف ةيديزلا فلتخا . ةيفنحلا فلتخا دقو
 ركب وبأو . ىخركلا نسحلا وبأو « ىسوبدلا ديز وبأو « ةيديزلا ضعب
 هيديزلا ضعب لاقو . ابصيصخت زاوحي ةيفنحلا نم صاصملاب ريبشلا ىذارلا
 نوعناملاو . صيصختلا نوزيجملا قفتاو « اهصيصخت زوجي ال ةيفنحلا ضعبو
 عامجإ | وأ صنل نيعم عضوم ىف اهمكح ىدعت عنمي ام اهيلع درو ىتم ةلعلا نأ ىلع هل

 ًاصيصخت رين ال كلذ نإو ؛ عضوملا كلذ ىف اهمكح تبئي اال هنإف « هفالخ ىلع

 ردصم ىثو ٠ اهاي امو ٠.١ ةقرو لوقعلا رابعم باتك ىف اذه عجار )١(
 . كلذ دعب .ىجب ىذلا ليصفتلا



 ل سس تس

 نكلو . صنلا عضوم ىف ةمئاق اهنأل «٠ صيصختلل ةلباق ريغ اهنإ لوقي سم دع
 : ناليلد عضوا ف ضراعت

 . ةماعلا ةلعلا بجوم  اههدحأ

 4 عض وملا اذه ىف ىرقأ ىرخأ ةلع وأ « عامجإلا وأ صنلا  فاثلاو

 ميدقت هنكلو « ةلعلا مومعل صيصخت كلذ ىف سيلو « نيليلدلا ىوقأ مدقيف

 ”اقب عم لمعلا ىف اهيلع اهريع

 لمعلل ةحلاص ريغ اهنوك وه انه ىف نييلوصآلا نيب فالخلا عضومو
 . تاصصخلا نم صصخهم لاوحالا ضعب ىف

 ىلع ةرامأ ابنأب اوجتحاو « كلذ زوحب اهصيصخت اوزاجأ نيذلا لاق دم

 دهتجلا ىلتباو « اهل كلذ عراشلا لعمم كلذو . اهسفنب ةيجوم تسيلو . محلا

 روهظب ةرامأ اهنإو ٠ عضوم نود عضوم ىف ةرامأ نوكت نأ زاجل « اهطاينتساب
 ةرامأ وهف ءاتشلا ىف 57 مخلاك ٠ اياك ىف ال لاوحالا بلاغ ىف اهرثأ محلا

 بهذملا اذه ىضتقمو « لاوحالا ضعب ىف هنع راطمألا فلخنت دقو ٠ راطمألل

 صصقخت اهنإف ةلعلا عم ةعفنملا ققحتت مل اذإف « ةعفنملا عم ةيقالتم ةلعلا نوكت نأ

 . عضوملا اذه ى قبطت الو

 ايصيصخت نأاوررق . صيصختلا لبقت ال ةلعلا نإ اولاقو صيصختلا اوعنمنيذلاو
 ,اهعبتي ةلع فصولا نوكل ضقن محلا فاختو ةلعلا دوجو نآل , نكمب ريغ

 هكلذ ىف مكحلا ىلع لدت ال ةلعلا نأ ىلع ليلدلا مايق هانعم صيصختلا نإ مث , مكحلا

 ء هيف قبطنت الأ كلذ ىدؤمو « هيف اهبصيصخت ىلع ليلدلا ماق ىذلا عضوملا

 ء صيصخت نوكي الف . اهمرمع ىف ىفتدي ال هنأ ىأ « هيف ةرثؤم نؤكت ال ىأ
 ةدوجوم نوكت الأ ىلإ يدوي تأذو « مومعلا نعم هل دق نكي ل عضولا نآل

 هفلختلاو ؛ ملس ريغ ةلع ملصي ىذلا فصولا جارختسا نوكي وأ . عرفلا ىف
 لدتسي نك , ةلعلا طابنتسا ىف أطخ ةمن نأ ىلإ هبن ىذلا وه لاوحالا ضعب ىف
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 نا ا

 ىلع اهب لدتسا ءاضيب الايمأ دجو اذإف . لايمأ دوجوب هقيرط ىلع ةيرب ىف
 كلذ نإف . لضف هيده ىلع قيرطلا كلسف . دوسأ اليم دجو اذإف . هقيرط
 لايمالا هو . ةيداحلا لايمالا ىلإ ًافصو فيضيف « ةيادهلا ةرامأ لدعي هلعجب

 . لايمالا درجم ال ء ضيبلا

 . ةماع ةلعلا نأ ررقتي بهذملا اذه ىضتقميو

 نوزي نيذلا نآل . ىلع هنكلو . ىرظن هنأ ودبي ثحب اذه مود

 هبرقأ لواللاو ء ام نوللعي ال نوزي< ال نيذلاو « ةعفنملاب نوالعي دق صصختلا

 ىلإ ةجاح ريغ نم ةبسانملا فاصوألاب نوللعي نيذلا ةيديزلا رثكأ جابنم ىلإ
 . لبق نم انررق كسايقلل ةلع مهدنع لسرملا بسانملاف . طابضنالا طارتشا

 تسلف . ءابقفلا روبمج دنع ىه اي ةيديزلا دنع افشاك ةرامأ ةلعلاو مدرب

 نيبت ةلعلا نإ لب ٠ عرفلا ىف ىلا دجوت اهنأ نعمب « اهتاذب كلا ىف ةرثؤم ةلعلا
 هللا كح لومثو . لصآلاو عرفلا نيب طابترالا نيبتو ء عرفلا ىف عرشلا كح

 ىلاعت هللا مكح ىلإ لوصولل هب ىدتيي ادلع الإ لصالا ناك امو , عرفلا ىلاعت
 : هصن ام ةيقفلا ةلعلا ةوق رادقم ىف لوقعلا رايعم باتك ىف ءاج دققل و , عرفلا ىف

 , 20 ةتبتم ال ةفشاك ةلعلا ,

 ابعم رودي وهف « اهئافتنا دنع قنتيو . ادوجو ابعم محلا تبثي ةلعلاو - موم
 مسقي كلذلو , ملا ىننا تفتنا اذإو محلا تبث تدجو اذإف « امدعو ادوجو

 تبثي نأ درطلا سايقو ٠ سكع سايقو ؛ درط سايق نيمسق ىلإ سايقلا ةيديزلا
 فلتخا اذإ عرفلا ىف كلا ضيقن تين نأ سكعلا سايقو « ةلعلا تتنث ثيح محلا

 وهو ؟هلا تثير اكسالاف , لثاقلا نوناقل قيقد قيبطت اذهو « تافصلا ىف نارمألا

 دجواذإالإققحتيمل اذإمرحتلا قاتيو « هيفققحتي موعطم وأ بورشم لك ىف ميرحتلا
 بوثلا ىف ةساجنلا دوجوو « اهوحنو ةساجنلاك راكسإلا ريغ رخآ بسسل م.رحتلا
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 دل 2ث

 زاوج وهو . ضيّقلا تبكي اطاوزو . ىدرط رمأ وهو 2 ةالصلا داسفل ةلع

 تبثي هنم راكسإلا لاوزو ؛ هميرحت بجوب بارش ىف ركسلا دوجوو « اهف ةالصلا

 محلا رمتسي هيف اكح بجوي رمأ ىف فصو لك اذكهو . لحلا وهو . ضيقتلا
 دوجوو . تبني ميملا ضيقت نإ) فصولا لاز اذإف . فصولا دجوام

 فصولا لاوز دنع ملا لاوزو . ىدرط سايق فصولا عم كلا

 . ىسكع سايق
 لصالا ىف ةتباث ةققحتم تناك اذإ ؟ ةتضاو ىوكت نأ امإ ةلعلاو موو

 لي ىللا لوق لثم عرفلا ىف اهدوجو فرعت 0 دهتجملا دهتجلو ٠ عامجإ وأ صنب

 نيفاوطلا نم ناؤيحلا نوكنأ اذهب عنو ؛ ء ك ع نيقاوطلا نم نبنإ ه : ةرحلا ف

 ةرافلاك ماوغاو تارشحلا نم فاوطلا دوجو ..اهتجاب دهتجلا نيبيف . هترابطل ةلع

 نوركني نم ةعامج هب رقأ دق . ًايلج اسايق ىمس عرالا اذهو . ةرهلاب اهقحلبل
 اسايق ىمسي ال كلذ نإف صنلاب ةتباث ةلعلا تناك اذإ هنإ ماظنلا لاق دقو . سايقلا

 . صنلا قيبطت ىف وه اعإ دبتجما داهتجا نال
 تيفخ ىذلا وهو ؛ ىلا سايقلا وه لجلا سايقلا لباقي ىذلا ىناثلا مسقلاو

 نم لئاسوب اهفرعت ىف هيقفلا دهتجو « اهتبث صن دجوي ملو « لصآلا ىف هتلع
 . ةلعلا كلاسم

 رسف دقو . هبشلا سايق امبلباقي «, ةلعلا ساق #نرايمس ناسايقلاو
 لوصألا ىف هل همكح نع توكسملا رمآلا نوكي هنأب هبشلا سايق ةلاسرلا ىف ىعفاشلا

 سايق ةلعلا سايق ىعفاشلا ىمسيو « هب امش لوصالا برقأب قحليف ةفلتخم هابشأ
 : كلذ ىف لوقيو ء 19 ىنعملا

 : نيهجو نم سايقلاو

 هيف سايقلا فلت< الف لصالا ىنعم ىف هبش هل ءىشلا نوكي نأ  امهدحأ

 . 010 ةقرو سايقلا ماسقأ : لوقعا رايعم (ر



 ا عم

 أيش رثكأو . هب اهالوأب قحلي كلذذ , هايشأ لوصالا ىف هل ءىثلا نوكي نأو

 . «7. اذه ىف نوم ؟اقلا فلتخم دقو هيف

 .اهرك ذ دقو « ةيديزلا لوصآلا بنك ىف ةروكذم اهلك ماسقأللا هذهو - ..

 . امهريغو لوقعلا رايعم بحاصو « هيل وللا لوصفلا بحاص

 .مبحم قفتن ,رورمجا لاوقأ عم قالتي سايقلا ىف مهمالك نأ اذه نم ىرنو

 ء مهضعب لوق عم ًاقفتم نييديزلا لوق نوكي هيد نوفلتح امو . هيلع نوقفتب امف
 هلصف ىذلا لوقلا ىف ليصفتلا كلذ ديز مامإلا رع رثأ له نكلو

 : نيتقيقح ررقن كلذ نع باوجلاو ؟ نويديزلا
 عستا نأ دعب الإ نكب مل لوقلا بيعشتو ليصفتلا اذه .نأ - امهالوأ

 هتسارد ةدئام ىلع لوصآلا ءاملع راكفأ تقتلاو ٠ لوصآلا لع ةسارد ىف لوقلا
 ء ديز مامإلا دهع ىف ًاعطق كلذ نكي ملو « ةيبهذملا دويقلا نم ةقيلطلا ةرحلا
 لوصألا دعاوق ىف لوقلا عضو نم لوأو . نيلوألا نيدبتجملا ةمثالا دهع ىفالو

 هب ترخز ىلا بيعشتلا كلذ اهف لوقلا بعشي مل هنكلو . ىففاشلا مامإلا وه
 . ديز مامإلا نع رثؤي مل بيعشتلا كلذ نأ ىلإ اذه نم ىبتنو , ةيمالسإلا ةبتكملا

 . ذخأي ال وأ ههقف ىف ليصفتلا اذم ذدخأب ناك هنأ ىف ثحبلا ةلواحم ثبعلا نمو

 لوقلا لصفي مل نإو . سايقلاب ذطخأ آديز مامإلا نأ  ةيناثلا ةقيقحلا
 ةفينح وبأ مامإلا وهو « هب قتلا ىذلا هرصاعم نأشك كلذ ىف هنأشو « هيف
 هذخأ نع ”ىني ام هتارابع ىف دجنل عومجملا باتك انحتف وا اننإو « هنع هللا ىضر

 مالسإلا ىف لصأ ال سيل ةءافكلا نأ تابثإ ىف هترايع كل انلقن دقو . سايقلاب

 . كلذ وحن وأ هلاموأ هبسن ىف ةجوزلل افك جورلا نوكي نأ طارتشا نم
 مالسلا امهلع ىلع نب ديز تلأس : دلاخ وبأ لاق ١ : ةرابعلا هذه كل لقننلو
 مهب رع ضعبل ءافك أ مبضعب سانلا ١ : مالسلا هيلع لاقت . ءافك الا حاكن نع

 )١( انو ص ةلاسرلا .



 د عمل

 انل ام محل , دحاو مهنيدف اونمآو اودلسأ اذإ ءاوس مهيمشاهو مهيشرقو مهيمحجو
 سيل ةدحاو مهضئارفو ؛ ةدحاو مهتايدو ةدحاو موامد « انيلع ام مهلعو

 . « لضف كلذ ىف ضعب ىلع مهضعبل
 , ةينيدلا ةاواسملا ساق دق هنع هللا ىضر ًاديز مامإلا نأ اذه نم ىرنو

 ةاواسملا نأ كف : تايدلا ىف ةاواسملا ىلع باسنالا توافت ىلإ تافتلالا مدعو
 . هريغ ىف الو جاوزلا ىف باسنالاب توافت الف , ةتباث ءامدلا ىف

 اهفلمت مدع عم جاوزلا ةحصو اهفنل سايقلا مدختسا ًاضيأ ةءافكلا ىفو

 ء رهملا فصن اهل لوخدلا لبق ابقلط نإ هنأبو «؛ لوخد لصح اذإ بسنلا توب

 : هنع هللا ىضر كلذ ىف لاقو , الماك ربملا ال لوخدلا دعب اهقلط نإو

 ىمجعلا حاكن نع انوربخأ انلقف « برعلا نم ربكلاو ةوخنلا لهأ انلأس
 انلقف , مارح ميضعب لاقو . لالح مبضعب لاقف ٠ لالح مأ وه مارح ةيب رعلل
 : لالح وه نذإ انلقف معن اولاق ١ هبسن تبتي لد ًادلو تدلو نإ متيأرأ مهل

 هيلع له اهب لخدي نأ لبق ابقلط نإ متيأرأ ء هبسن تبثي مل ًامارح ناك ول هنال
 ؛ ابلثم رهم وأامل ىمسام اهل نوكي له اهب لخد نإ متيأرأ « قادصلا فصن

 ثالث ابقلط دق ىذلا جوراا كلذ اهل لي له ىمحيألا اذه اهب لخد نإ متيأرأ
 اهوخأ وأ اهوبأ هب ىطر نإ متيأرأ « هنم انوثروي له لام هلو تام نإ متيأدَأ
 . . يمص حاكن وهو زئاج هلك اذه « لطاب مأ زئاج وهأ

 مدع عم جاوزلا ةصح ربتعا « ةلداجلا هذه ىف سايقلا مدختسا هنأ ىرنو
 هذه لكر بتعاو « هفصنوأ ربمابوجويو جاوزلا اذه ىف بسنلا توبثب « ةءافكلا

 . ةسيقأ كلذ لك ىفو ؛ ةحصلا ىلع لدت رهاوظ



 ب عارم

 ناسحعتسالا - م

 ,نم برض هنأ ىلع ةيديزلا دنع سايقلا بان ىف ناسحتسالا ركذ - 6.5

 .. ىلاملا هقفلا ف ىرج ناسحتسال!و « هب قلعتم هيف مالكلا نأ ىلع وأ ؛ هيورض

 « ناسحتسالا ىف ىعفاشلا فلاخ دقو ءاضيأ ىديرلا هقفلا ىف ىرجو « ىنحلا هقفلاو

 . عرش دقف نسحتسا نم لاق هنأ هنع ىورو

 مدقت نأ وهو ٠ لسرملا لالدتسالا عم قالتي ةيكلاملا دنع ناسحتسالا ىنعمو

 ضرأع اذ « سايقلا ةلع ايف قبطت ىثلا تايئزجلا نم ةيئزج ىف سايقلا ىلع ةحاصم
 " ساٍدقلا لع ةحلصالل مدقتر هو , سايقلا لع ةحلصملا مدقت ةحلصم سايقلاب ذخألا

 ..لعلا راشعأ ةعشت ناسحتسالا نا لاق هنأ كلام مامإلا نع ىوردقو . رابتعالا .ذب
 صاللاو « نسحلا مالا بلط ناسحتسالا نآل , ىوذللا ىندملا لع قبطني اذهو

 ليت اذل« ؛ عرشلا دصاقمل ةمالم ةحلصم هيف نوكي ام وه مالسإلا ىف نسحلا

 ةدح فيفختل ةيكلاملا دنع ناسحتسالاف ءةنسلا قرافي داكب سايقلا ىف قرغملا

 . ًاذاش ناك ةيعرشاا لاصملا فلاع نإ هنآل ءهذوذش عنمو . سايقلا

 ركذذلو « ةيفنحلادنع ناسحتسالاى م هانع» براقتي ةيديزلا دنع ناسحتسالاو

 . ةنراقملا هجو نيتي هنمو . هل نيقيرفلا في رعت

 .نأ وه ٠ : لاةف ةفنحلا دنع ناسحتسالا ىخركلا نسحلا وبأ فرع دق

 ىضتقي ىوقأ هجول اهرئاظن ىف ه حام لت ةلأسملا ىف كحي نأ نع دهتجلا لدعي

 . « لواللا نع لودعلا

 هديدحت ىف ليق ام ٍدسأ و ٠ : ناسحتسالا ىف لوقعلا رايعم باتك ىق ءاج دقو

 نوكي . هنم ىوقأ ىلإ ظفللا لومش لثم لومش هل سيل دابتجا نع لودعلا هنإ
 ء هصصخ ىلإ مومعلا لوم ةبس نعزا رتحاظفللا لومش هل سيل هلوق « هيلع ءىراطلاك

 + سايقلا ىلإ صنلا نم لودعلا ىع زارتحا ىرقأ ىلإ هلوقو ناسحتسالا نم سيلف



 حا عا اس

 زارتحا هيلع ءىراطلاك نوكي هلوتو ٠ ناسحتساب سيلف ء فعضأ ص ىلإ وأ

 ريغب لمع لب . ناسحتساب سيل كلذه ٠ سايقلا لجأل ناسحتسالا كرت نم

 كسا سايقلا لع ءىراطلاك ناسحتسالا نآل . سأقلا وهو ؛ ءىراطلا

 سايقلا نع لودعلا ره ناسحتسالا ىدّوم نوكي فيرعتلا اذه لبعو 2

 ةيفنحلا دنع ناسحتسالا ىدؤم اذهو . ىوقأ ليلدب ذخالا بجوأ ءىراط مآل

 « نيينظ نيليلد نم ناسحتسالا قيقحتل دب آل ١ : لوقلا الصفم كلذ دعب لاق دقو

 نكس . ايهدحأ ىف طرش لتخم مل ناحيمص امتالكو « هيلإ لودعمو , هنع لودعم

 .©0,اريخو ًاسايق اناكمأ نيسامت اناكأ ءادسو . حجرم هجو ىوقأ امهددأ

 روصتب ال هنأل « ةيعطقلا ةلداألا ىف ناسحتسالا ىرجب ال هنأ نيينب اذعو

 ,ضراعت اهف ىرحي نأ نكمي ال دنسلاو ةلالدلا ىف ةيعطقلا نآلل . نييعطق نيللد نب

 « عراشلا لع نم الإ خسنلا سيلو « رخآلل اخسان اممدحأ راك اذإ الإ

 « ىنظو ىعطق نيب ضراعتلا روصتب الو ىدابتجا حيجرت وهف ناسحتسالا امأ

 نكمي الو « نيينظ ناليلدلا نوكي نأ نيعتي نذإو . ىظاا رابتعا ىغلي ىعطقلا نآل
 « هنلع دارطاب مودع عون هل سايقلا نآل « سايق ىلإ اصن هنع لودعملا نوكي نأ

 . هرابتعا ىغلي صنلا نآللو ءصنلاب نزوو اذإ « ائراط دعب الف

 طورش نم طرش لن م حرص سايق ىلع ادراو ناسحتسالا نوكي كلذ ىلعو

 عضوم ىف هنع لودعلا ججوبو « هنم ىوقأ سايق امإ سايقلا ضراعيو . هتك

 تبث عامجإب وأ . داحآ ربخم امإو , هيشي ام لك ىلإ ىرسيو , قانثسسا

 ,فليف « ايعطق نوكي هنإف رتاوثلاب تبث 'ىذلا عامجإلا امأ , داحآ ربخم هعوقو

 . سايقلا وهو ىنظلا رابتعا

 فخالا ىف قديزلا بهذملا عم ننحلا بهذملا قالتي ردقلا اذه ىفو - ع.

 ٠١١ مقر ةترو لوصألا ٍلع ىف لوقعلا رايعم ()

 ١١١ مقر ةقرو روكذملا باتكلا (م
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 : ماسقأ ةعبدأ ىلإ ناسحتسالا ةيفنحلا مسق دقلو « هماسقأ ىف ناسحتسالاب
 ناسحتشسا  اهثلاثو «ةنسلا ناسحتسا  اهيناثو « سايقلا ناسحتسأ اهوأ

 : ماسقأللا هذه نم مسق لك ىلإ رشنلو ءةدو رضلا ناسحتسا . اهعبارو ؛ عامجإلا

 : ساقلا ناسحتسا

 ردابتم رهاظ امهدحأ نينيابتم نيسايق نايضتقي نافصو ةلأسملا ىف نوكي نأ
 , رخ“ لصأب اهتاحلإ ىضتقي قخ رخآلاو , ىحالطصالا سايقلا رهو . درطم
 مكحيف . ناسايقلا اهعزانتي ىلا ةلأسملا ىف ًارثأ ىوفأ وهو : لوألا لصألا ريغ
 . امبساسأ هفعضو رثآلا ةوقو « اهف آرثأ ىوقألا ىلا سايقلا ىضتقمي ةلأسملا ف
 عفدو « ربك أ ةحلصم بلجو , ريسيت هيف نركب ام اماوفأف « جرحلا عفرو ريسيتل
 رسمعلا كرت هنا» تارابعلا لصاح ىف ىسخرسلا لاق اذلو ٠ ىوقأ ةرضم
 : تلي لاقو ٠ ءرسعلا مكب ديري الو ء سيلا مب هللا ديري » : ىلاعت لاق رسببا ىلإ
 . « رسيلا ينيد ريخ »

 : نالثملا ناذه ناسحتسالا نم عونلا اذه ةلثمأ نمو
 ىرتشملا ضبقي نأ لبق نقلا رادقم ىف ناحابتملا فلتخا اذإ هنأ  املوأ

 , ىرتشملا فلح ةنيب هل نكت ملاذإو ٠ نقلا ىف ةدايزلا ىعدم هناآل . عئابلا وه ةئببلاب ىوعدلا تابثإ هيلع بحب ىذلا نأ رهاظلا سايقلا بجوم نإف ٠ عسيبملا
 هبعدب ايش ركشي امهيك نآل , ىرتسشملاو عئابلا فلحي نأ سحتسا نكلو
 ريغ نم عييبملل ىرتشملا قاقحتسا ركنيو « ةدايزلا ىعدي عئابلاف ٠ رخآلا
 ركشيو « ةدايزلا هذه ريغ نم عسسل. هتاقحتسا ىعدي ىرتشملاو « اهئادأ
 رهاظلا سايقلا لع نم اريثأت ىوقأ ىهو , ناسحتسالا ةلع هنهو « اوجد
 . نافلحف ضبقلا دعب امأ ء ضبقلا لبق فالخلا ناك اذإ هلك اذهو . ردابتملا
 . نيبنس ام لع سايقلا ناسحتساب ال ةنسلا ناسحتساب نكلو

 , هنم برش ىذلا ءاملا ةيقب وهو , ريطلا عابس رؤس ةلأسم  امهذاثو
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 اعابس اهنوكو « است ابل نورك ىف مئاهيلا عابس هبشت رسنلاك ريطلا عابس نإق
 ًآاضيأ أسحن هله رؤس نوكسف .« سجن اهرؤس مكايبلا عابسو ٠ موحللا نم ىذغنت

 . ملايلا عابس رؤس نيب قرفي قخ سايق كانه نكلو « رهاظلا سايقلا وه اذه
 . اماعلب هلاصتال اسمن ناك مايلا عابس روس نأ كلذ . ريطلا عابس رؤسو
 قلت الف « اهريقانع ب كت اهنإف ريطلا عابس امأ ٠ سجنلا اهم نم عبان اماعلو

 . ةساجن ءاملا بيصي الف « ءاملا ىف رثأ ىأ ريقاملا كرتتالو « ءاملا ىف اماعلب

 . ناسحتسالا وه اذهو « ًاسجن رّوسلا نركب الف

 سايقلا كرت بجوب ام ةنسلا نم تبتي نأ ره ةنسلا ناسحتساو - 4.٠
 ةعلسلاو ناعببلا فلتخا اذإ ١» : ثيدح كلذ نمو « عضاوم ا نم عضوم ىف

 برشلاو ًايسان لكلا مايص ةمص ثيدح كلذ نمو . ءادارتو افلاحت ةمئاق

 . ةالصلا ىف ةهتهتلاب ءوضولا نالطب ثيدح ةيفنحلا دنع هنمو . ًايسأن

 ىمسيو « ابعضاوم ىف سايقلا كرتف . ةسيقاأللل ةفلاخع ثيداحالا هذه لكو

 . ًاناسحتسا اذه

 سايقلا ناسحتسا نأ ةنسلا ناسحتماو ؛ سايقلا ناسحتسا نيب قرفلاو

 , قاسحتسالا سايقلا ةلع هيف تبث عضوم لك ىلإ همكح ىدعت نكمي
 افلتخا اذإ فلاحتلا ن وكيف سايقلا ىرحب ضبقلا لبق عيبملا ف فالتخالا ىنف

 دروم ىلع هيف رصتتقي هنإف ةنسلا ناسحتسا امأ « نيعلا ضبق لبق ةراجإلا ةرجأ ىف

 فلاحتلا فو . زواجتلا غوست ةلعع هل تناك اذإ الإ هزواجتي الو . صنلا

 . صنلا دروم لع هيف رصنقا كلذإو « ةلع دجوت ال ضبقلا دعب

 عامجإلا ايف دقعنا ةلأاسم ىف سايقلا كرتي نأ عامجإلا ناسحتساو - .ه
 نييلسملا نم عامجإلا داقعنا كلذو . سايقلا بجوم هيلإ ىدؤؤي ام ريغ لع

 عسب دفع ملصي ال ذإ . هنالطب بجوي سايقلا نآل . عانصتسالا دقع ةمص ىلع

 نكلو , عناصلا نم ةداملا نآل . ةراجإ دقع ملصي الو ظ مودعم عيبلانآل
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 .نامزألا لكىف لمعلا نأ ذإ ؛ هزاوج ىلع نيملسملا عامجإل دقعلا كلذ زاج
 .نوكيو . سايقلا هب كرتي ًاعامجإ كلذ ناكف . هدقع ىلع اوفراعتو . هتحص لع
 . هنم ىوقأ ىلإ ليلد نع الودع هب لمعلا

 ء سايق ناسحتسا عانصتسالا دقع ىف ناسحتسالا ةيديزلا ربتعي دقو

 ,مدنع كلذو ٠ جرحلا عنمي ىذلا بسانملا فصولا ,”و . ةحلصيلل هزاوج نآل

 . سايقلا بورض نم برض
 ةلأسملا ف دجوب نأ وهو . ةرورضلا ناسحتسا عبارلا مسقلاو - 4.5

 ضاوحالا ريهطت لثم اهاضتقع ذخالاو . سايقلا كرت لع دهتجلا لمحت ةرورض

 ءاملا بص نكمي ال هنال . سايقلاب انذخأ اذإ اهريهطت نكمي ال هنإف , رابآلاو

 سجبتتي ولدلاو « سجنتي ضرملا ىف لخادلا ءاملا ذإ . ربطيل رثبلاو ضوحلا ىلع

 كرت اونسحتساف «٠ ةسجن ىهو . دوعت لازن الف « سجنلا ءاملا ةاقالم

 . باطخلا طوقس ىف اهرثأ ةرورغللاو « ةمزلملا ةرورضلل سايقلاب لمعلا

 , رم ددعو . حليو ضوحلا ىف قلت « ءالدلا نم ًاددع اوردق دقو

 .ناك نإو . ةساجنلا ءازجأ فخن اهراركنتبو « رثبلا نم حزنت ءالدلا

 . امام عطقتال

 ةيديزلا عم قالتت ىهو . ةيفنحلا دنع سايقلا هجوأ هذه  “.ب
 امهف نوكي هنآل . داح" ربح ةدراولا ةنساا ناسحتساو « سايقلا ناسحتسا ىف

 , ةيفنحلا دنع ةرورضلا ناسحتسا امأ . مح امسالك نييلظ نيليلد ضراعت

 تارورضلاو ؛ ىعطقلا مدقيف « نظل عىعطتدراوت هنآل « ةيديزلا مالك هيلع قبطنيالف

 فيكف « ةيعطقلا صوصنلا ىف باطخلا طقست اهنآأل : تاروظحمنا سيت ًامئاد

 نوكي ال هنإذ . ًايعطق ناك اذإ عامجإلل ةبسنلاب لاقي كلذكو « ىظلا سليقلاب

 قيرطد تبثيىذلا عامجإلا امأ و ء فيرعتلا هيلعقبطني ال ذإ « ةيديزلا دنع ًاناسحتسا

 ىىنظ ليلد ىلإ ىظ ليلد نع الودع سايقلا ىلإ هنع لودعلا نوكي دق هنإف داحآ
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 ناسحتسالا نم هقطنم ىف براقتي قئحلا ناسحتسالا نأ نيتتي اذب.و « ًاضيبأ
 . قيقد امهنيب قرفلاو ٠ ةيديزلا دنع

 ةحلصا ةئزج ىف سايقلا كرتب ةحلصملا لحال ناسحتسالا نأ ظحالبو

 ناسحتسالا نومضم ىف لخاد هنكلو ٠ ةيديزلا دنع هب ذوخأم « عضوملا ىف

 ةلع ملصت ىهو . بسانملا فصولا ىه ةحلصملا نآل , ممدنع سايقلا لجأل
 : ضراعتلا ام نوكيف « مثدنع سايقلا ىف

 ادبعت دعيأ  ةيفنحلا دنع ناسحتسالاك ةيديزلا دنع ناسحتسالاو - غ4

 ,نسحتسا نم ىعفاشلا لوق هيلع قبطني ىتح « صوصلنلا ىلع دامتعا ريغ نم لقعلاب
 ناسحتسالا نأ كلذ نع باوجلاو . ذذلت ناسحتسالا نأ وأ , عرش دقف

 نسحتسا نم دمي الف ؛ هنم ىونأ ليلد ىلإ سايقلا نع لودع قنحلا
 2« هررقي ىعففاشلاو . ًاعرش ربتعم ليلد ىلع داهتعا هنآل . أعرشم

 ةطبضنم ةلع لع ىبملا سايقلا ناسحتسال ةبسنلاب هناو ةيديزلا دنع ناسحتسالا امأو

 ىنيملا سايقلا ناسحتتسا امأو ء ىعفاشلا هركنأ ىذلا ناسحتسالا ف لخدي ال

 .سايقلا ف طرتشي ىعفاشلا نآل . ىعفاشلا هركستسا امف لخدي هنإف مدنع ةحلصو لع
 : هنيعب صن ىلع ادامتعا سيل ةحلصملا ساينو ؛« لصالا وه نيعم صن ىلع داهغالا

 « ًااسحتسا ىفاشاا هيمسي ناك امم وهو . ماكحالا سنج لع داهتعا وه لب
 « اناسحتسا ىعفاشلا هيمسي كل ذك ناك ام لكو « نيعم صن ىلع لمح هيفدجوب مل هنأذإ
 . نيعم ليلد ىلع دمّتْعُم ريغ هنال

 .ناسحتسالا ىف ديز مامإلا ىأر لوح ةريصق ةفقو انه فقنو - غ.و

 ديز مامإلا دبع ىف نكت مل هنإ كلذ ىف لوقتو ؟ ذخأي ال ناك مأ هب ذخأي ناكأ

 جهانم طازذتسالل ناك نإو ٠ ةلصّؤم دعارق ىف .طابتسالا نيزاوه تطبض دق
 ريثك ىف هلوق ىف اب حرصي. مل نإو ٠ هسفن تاذ ىف اهظحاليو هقفلا الإ هجتي
 ةعم ناسحتسالاو سايقلا ف مامإلا ناك ىذلا ةفينح ىنأ نع رثؤي لو , نايحالا



 مس جاد

 لاق اذلو , امبلمعتسي ناك هنأ هنع رثأ نكلو ؛ ناسحتسالل طبضو ساقلل طبض

 سحتسا اذإف سياقملا هنوغزانتي اوناك هباحصأ نإ , : نسحلا نب دمع هذيملت هيف

 .٠ دحأ هب قحلب م
 هقف نم رثأ دقو ةحلصملا وأ سايقلا وأ صنلاب ذخأ ىديرلا ناسحتسالاو

 ةحلصملاو « املس ًايطابنتسا ًاجابنم سايقلا هرابتعا لع لدي ام ديز مامإلا

 ىضرلاقو , عانصلا نيمضتب ىفأ دقف . اهب ذخالا هنعهللا ىضرلعمامإلا نع رثأ دق

 ىلع هائبو ٠ دحاولاب ةعامجا لنقب ىقأو ٠ كاذ الإ سانلا ملصي ال ١ : هنع هللا

 1 هلتم عومجما ىورو « هنع هللا ىضر هنع كلذ تبث دقو . اذكهو « ةحلصملا

 ديز ذخأب نأ لوقعملا نم نوكييف « هنع هللا ىضر ديز مامإلا دنع عبتم وهو
 . هحجرن ام وهو , سأقلا لباق» ىف ةحلصملاب



 ساعه

 ةلسرملا هةدلصملا 4

 ٠ - ةلسرملا ةحلصملاب اوذخأ مهنأ ىلع ةيديزلا دنع لوصالا بتنك لدت «

 لسرملا بسانملا ىمستو . لسرملا لالدتسالا ىمست ىهو . ًاسايق اهومس مهنكلو <

 بيرغلا بسانملا ىمست ا« .

 كلذو . طانتسالاب ذحؤت دق ةلعلاو , هلعلا هساسأ ممدنع سايقلا نآل كلذو

 اوكلس دقو . هنكح فرعي ال ىذلا عرفلاو « هيلع صوصنم مح ٍس طبرلا

 « لصالا ىف ملا نيب ةبسانملا اهم ةريثك قئارط طابنتسالا قيرطب ةلعلا جارختسال

 ريخالا مسقلا ىمسيو . بيرغو . مالمو : رثؤم ىلإ بسانملا اومسقو . عرفلاو
 . السرم ًابسانم

 ًافصو نأ ىلع عامجإلا وأ صنلا, عراشلا نم درو رثؤملا بسانملاو ( )١

 عراشلا نع درو دق هنإف « رمخلل ةبسنلاب ةبسفلاب راكسإلاك . كلا ةلع ره ًانيعم

 حاكتلا ىف ةيالولا تايثإكو . محلا ىف رثؤملا بسانملا فصولا هنأ ىلع لدب ام

 . لاملا ىلع ةءالولأ توبثل ء ةريغصلا وأ ريغصلل ةبسنلا

 رابتعالاب عراشلا نم ليلد هل دهشب ال ىذلا وه مثالملا بسانملاو (ب)

 , كلا سنجل ةلع هرابتعا ىلع عامجإ وأ صن نم ىعرش ليلد دهشي نك-إو  هتاذ

 فصولا سنج رابتعا وأ « جلا اذه لثك ةلع فصولا سنج رابتعا وأ
 . محلا سنجل ةلع

 ءاقشإلا ةوخإلا مدقت وه حلا سنجل لمع فصولا هذ ربتعي ام لاتمو

 ةيالولا ىف مهمدقتل ةلع ءاقشأ مهتوك وهو . فصولا كلد ربتعا دقف ٠ ثاريملا ىف
 ثراولا نآلل . ةساحم امبيب نكللو . ثاريملا ريع ةيالولا نإف . سفنلا لع

 . ثرراأ ىلوم

 ىفيسلا ىف ةالصلا عمج ملل ةلع فاصولا سج رابتعا هيف نوكي ام لاثمو



 مسا عج الح

 اسملب نوكت ىلا ةقشلل وه هيف ةلعلا ناذ . هنع هللا ىضر كلام دنع

 عجلا نوكيو . ةنباث ةقشملا نوك7 ذإ « رطملا ىف ابسج ربتعاد . سج وهو

 . هدنع لصالا ىف تباثلا 541 تاذ وهو . تاولصلا نيب

 رقتب مكحلا سال ةلع هسنج ريتعا ىدلا فصولا هف نوكي ام لاتمو

 يلع نفارطلا نم نمنإ » ملي ىنلا لاق دقق . ةرهلا رؤس ةرابط . عراشلا نم

 . قيضلاو حرملا عدر ره 7 رؤس ىف ةرابطلا لع نأ ىلع اذه لدف

 ةروع بيبطاا ةيؤرك . فيفحتلا ىلإ ىدؤي ايس قيضو جرح لك ناك اذه

 . احابم نوكيف قيضلاو جرحلا ىلإ ىدؤي هعنم نإف : ةأرملا

 سايقلا ءابةق قفتا ديو . صن ىلع نا_متعي بسانملا ىم نامسقلا اذه - 45

 مسقلاب ذحأ نم مهنف . هادع امه اوفتلخاو . ةلع ملصي رثؤملا بسانملا نأ ىلع

 . ذخأب مل نم مهنمو « ىلاتلا

 لالدتسالا وأ . لسرملا بسانملا ىمسي ىذلا وهو . ثلالا مسقلا امأ
 هيمسي ىذلا وهو . نيعم صن للع دمتعي ال وهف .بيرغلا بسانملا وأ ٠ لسرملا
 عراشلا م صاخ صن هل دوشيالا ىذلا وهو . ةلسرملا حلاصملا ءابقفلا روهمجو كلام

 . ىالسإلا عراشلا اهررق ىلا اصلا سنج ةج نم هنكلو . رابتعالاب الو ءاخلإلا»ال

 لوصألا مع ىلإ لوّقعلا رابعم 20 ىف لوصولا جابنم بحاص لوقيو

 : ماسنأ ةثالث ىلإ همسق دقو . لسرملا يسانملا ىف

 . هريغ الو عازألا لحم ىف هنيعالو هسنج رابتعا تبتي ملام وه د
 , ملالم : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني اضيأ وهو ( صاح صن هل دبشي ال ىأ )
 , اقافآا ام لمعي ال ناحرطم ىغلملاو بيرغلاامهو ناريحألاو « ىغلمو « بيرغو
 مصي له اوفلتحا ىأ ). لسرملا بسانملا الملا وهو هيف فلتخم لوالاو
 )وعم هريعو بجاحلا نياف .( هاضتقم لع مدلاب سعلاو . هيلع سايقلا ءاس
 كلام لوق وهو . هرابتعا ( ىديزلا ىأ ) بهذملا ف حيحصلاو ٠ آقلطم كلد



 مس جال -س

 ةحلصما نوك هب ذخالا ةمص ىف ىلازغلا طرتشاو , ىغفاشلا ددرتو ؛ ىننوجلاو

 ثيح « ماكحالاو ريسلا باتك ىف هنايب قأيس آك , ةيعطق ةيلك ةيرورض

 انودصقو . رافكلا مهب سرتن اذإ نييلسملا لتق زاوج ىف فالخلا ىحي

 ىدورضو « نيملسملا نم مهنم رثكأ مسي نأ رهو « ةحلصم هيف مبلتق نإذ

 نردلسملاف « نيبلسملا حاورأ نع ةعفادملا ىفو « هيلإ ةرورضلا تعد ىأ

 . لصأتسي نأ سرتلا لتقب مل اذإ ىشخم ثيح كلذو . ةيلكلا ةعفادملا ىلإ نورطضم
 . 20غ ماك نييلسملا رافكلا

 دهشي ال ىذلا لسرملا بسانملاب نوذخأب مهنأ نيبتي مالكلا اذهبو ل 41

 فرعيو « ةيعرشلا دصاقملل امالم نوكي نأب هنوديقي نكلو ٠ صاخ صب هل
 نيعم ريغ لمح رايتعا هل تبث ام هنأب هب نوذخأي ىذلا مالملا لسرملا يسانملا

 « صاخ صن هل دهشي ال هنأ ىأ 29« ةيلخلا عونلا دصاةم ضعبل قباطم هنكل
 « اهضعبل هتمءالم ةمءالملا ف ىئكيو « ةيلخا عرشلا دصاقمل مالم هنكلو

 ةماع نيملسملا ةيارك ء اهسنج رابتعا عراشلا ررق ام ةحلصملا هذه نوكت نأب ىأ
 ؛ هب اومتحيل مالسإلا شيج ةهجاوم ىف ءادعألا مبعضي نيذلا نيملسملا ضعب لتقب

 ؛ نيدسفملا لتق كلذ لتمو . نيبلسملا باقر نم ءادعالا نكمت اولتقب مل اذإو

 مير لثمو « مهيد أ مهيلع نودسفيو سانلا نولضي نيذلا ةقدانزلا لتقو

 « ةنتفلا هتجوز ىلع ىشخيو ٠ ءاسناا ىف هل برأ ال هنأ تبت نم ىلع جاورلا

 مدقس ررضلا عذد نأ مثدنع تاررقملا نم هنإو . داسفلا عفد ةحلصملا نمو

 ًاعدقت مرح ©9هعفتملاو. ررضلا أ ىف ىواسق اذإ اذلو . ةحلصملا بلج ىلع

  ةحلصملا بلج ىلع ةرضملا عفدل

 . 111 ةقرو ب لوقعلا رابعم حرش لوصولا جابلم (1)

 . روك ذملا باتكلا (؟)

 . 1١م ةقرو روكذملا باتكللا (م)



 د جاور اس

 . مددع ريتعم حلاصملا نم عوتلا أذهف

 هنأ ىلع مدنع هب ذخوي مل ىذلا بيرغلا لسرملا بسانملاو - 4+

 اليصفت الو ةلمجال عرشلا ىف حلاصملا نم سنج هل تبني ملام وه سايقلا
 ريظن هل سيلو ؛ درجما ناسحتسالا كلذ ىضتقم محبو « هنسحتسي لقعلا نكل
 نوكل ًايرغ ًابسانم ناكف ٠ . لوصول! جابنم بحاص هيف لوقيو ؛ عرشلا ىف
 كلذ ناكف ؛ ةيعرشلا ماكح الا نم ءىث ىف هسج الو هنيعب ربتعي مل عرشلا

 ريظن هسنجل ناك ن إو ؛ صنلا مداص ام . ىغلملا لسرملا بسانملا نمو , 27 « اح رطم
 سلدنالا كولم دحأ ىتقأ ىذلا هيقفلا « التم كلذل اوبرض دقو « عرشلا ىف
 .صنلا نأ عم , ًاموي نيتس موص هيلع نأب  ناضمر ىف هتيراج عقاو ام دنع
 دحب ىل نإف « ةبقر قتع الوأ هيلع بحي هنأ ديفب ةرافكلا هذه ىف دراولا
 م نيا مايم مدقو , ًانيكسم نيتس ماعطإف عطتسي مل نإو « ًاموي نيس مايصع
 ' عراشلا هرقأ صأ راجدزالاف . ةريثك كلملا اذه دنع باقرلا ذإ راجدزالل
 هكلذلو . ماقملا اذه ىف اهاغلأ عراشلا نكلو ٠ اهتاذ ىف ةيعرش ةحلصم رهو
 . ىغلم بسانملا اذه ناك

 ىوقأ هيقفلا كلذ ارظحال ىبلا راجدزالا ةحلصم نأ *”ىراقلا نمهوتي الو
 هيقفلا كلذ أطخأ دقه , مكحلا عراشلا اهظحال ىتلا ةحلصملا نم رابتعالا ىف
 ةحلصملا كلت ٠ صنلا ماقم ىف ةحلصملا هرابتعا ىف أطخأ اك . ةحلصملا هجو
 . ةنمؤم ةبقر قتعب كلملا كلذ رجزني مل ول هنأ ذإ . ةياك عراشلا اهظحال ىتلا
 ةيقر نيثالث قتعي نأ ىلإ كلذ ىدال . ناضمر ىف ءاسنلا ةعقاوم ىف لسرتساو
 تناك ةبقر نيثالث ءايحإ مالسإلل ةحلصم رثكأ امهبأو , نيملسملا باقر نم
 ىلواألا ةحلصملا نإ . كلملا كلذ مايص مأ . ةيرحلاب تييحو ؛ قرلاب ةئيم
 . ةرمث بيطأو . ًارثأ دعبأو ىوقأ

 . روك ذملا باتكلا 1



5 

 ةلسرملا ةحلصملاب نوذخأي نييديزلا نأ نيتي اذه نمو 4
 دصاقم عم قفنت نكلو « ءاغلإلاب الو رابتعالاب صاخ صن اهل دبشب ال ىتلا
 لسرملا بسانملا كلذ نومسيو . صوصتاا عومج نم ذوي ىذلا عراشلا

 كلد ركذ دقو . امان ىلاملا بهذملا عم نوقفتي اذهب مثو ٠ متالملا

 « نيينس ا؟ . قدصلا لك كلام نع لقنلا ف قداص وهو . لوقعلا رابعم بحاص

 نال كلذو . مئالملا لسرملا رابتعا ىف ددرت ىعفاشلا نا هلوق ىف أطخأ هنكلو
 « ىدارملا ناملس نب عيبرلا امهاور نيتللا ىعفاشلا مالاو ةلاسرلا ىف هيلع صوصنملا

 المح الإ سايقلا ريتعي ال ىفاشلا نأ عطاق لكشب ديفي هئارآ رخآ نايكحت امهو
 « مئاق صن ىأ , ةمئاق نيعىبع الإ ] نوكي ال سايقأا » : لوقيف٠ مثاق نيعم صن ىلع

 « بصي ده هانم ىخأتي يع ةنسلاو باتكلا نم ريخأو ٠ : كلذ ف لوقيو
 هيلع سايقلا نكمل اهانعم ىرحتي ىأ

 ناك ولو . لسرملا بسانملاب نأ ال هلع هل ىضر يعفاشلا نأ نيبتي اذهبو

 كسمت ىففاشلا نإ ةقيقحلا ىفو , ناسحتسالا ىلع هتلمح ساسأ اذهو . ًامالم

 مهف ىف ًاعسوت الإ سيل سايقلاو ٠ سايقب الإ اهماكحأ نع ج رخال صوصنلاب
 ' . هريغ هيلع ىديل ىنعملا اذه ىخأتي ذإ , اهانعم

 ء ىعفاشلا بهذملا نم دلوت ىرهاظلا بهذملا نإ ءاهقفلا ضعب لاق كلذلو

 كس 5 ظافلالاب كسمت هنآلو ىفاشلا ًاذيسلت ناك ىرهاظلا دواد نال

 قن ىف ىعفاشلا فلاع فيك ل ثس دقلو ؛ اهناعمو اهللع فرعت قن هنأ ديب . ىفاشلا
 م نمايقلا:لاطتإف قت !ايتدجوف ناسحتسالا لاطنإ ىف هتلدأتنخأ م لاقق . سامقلا

 ددرت ىعفاشلا نإ هلوق لع لوقعلا راعم يحاص ققاوت ال اذهطو 4٠

 سايقلا بورض نم برض هنأ ىلع لسرملا سسانملاب ذالا ىف

 دش . انرشأ ؟ةكلاملا ءارآ عم قافتالا مامن قفتت ةيديزلا ءانآ نكلو

 . طورش ةئالم ةلرسملا ةحلصملا وأ لسرملا بسالملا ف نوطرتشي مهانيأر
 4 هر مامإل ؟ه )



 يعمل د هم

 دصاقم نيبو مدنع امئاق الصأ ربتعت ىتلا ةحلصملا نيب ةمءالملا - اهلوأ
 . ةيعطقلا هتلدأ نم اللد ضراعت الو . هلوصأ نم الصأ ىفانت الف : : عراشلا

 نم نوكت نأب . ابليص# ىلإ عراشلا دصق ىتلا ملاصملا عم ةقفتم نوكت لب

 . صاخ ليلد اهل دبشي م نإو ءابنع ةبيرغ تسيلو « ابسنج

 ةلوقعملا ةبساملا فاصوألا لع ترج اهتاذ ىف ةلوقعم نوكت نأ  اهناث

 ا 2 وللا لع ضرع ل يا

 ذخوي ول مل ثيحن مزال جرح عفر اهب ذخآلا ىف نوكي نأ  اهثلاث

 نيدلا ىف مكِدلع لعج ام » : لوقي ىلاعت هّللأو ؛ جرح ىف سانلا ناكل ةحلصملا

 27. جرح نم
 ليلدك وأ . هتاذب مئاق ليلدك ةحلصملاب ذخألا عنمت ةلوقعم طورشلا هذه نإو

 صوصنلا لعجبو ةقبرلا علخي نأ نم  هنم مزج نوكي وأ , سايقلاب قحلي

 . تاووشلاو ءاوهاألل ةعضاخ ماكحألاو

 هطرتشا امو ؛ ةيكلاملا لوصأ ىف ابلع صوصنملا طورشلا هذه نيب ةنزاوملابو

 اوطرتشا ةيديزلا نإف ءالمأك قفاوتلا دحب لسرملا بسانملاب ذخألا ىف ةيديزلا

 طورشلا 1مم لوالا طرشلا وه اذهو ةمءالملا لسرملا بسانملاب ذخألل

 اهرقأ ىلا حلاصملا سنج نم نكي مل ىذلا بيرغلا بسانملا اوربتعي ملو , ةيكلاملا
 ةيديزلا طرتشاو . لوآلا طرشلا نم ءرج اضيأ اذهو . اهربتعاو مالسإلا

 ء عضاوملا ضعب ىف اهلع صوصنملا عر*ا دصاقم عم ةقفتم نوكت نأ

 مسالاو , ةدحتم ةركفلا دجن اذكهو , ةيكلاملا دنع ثلاثلا طرشلا وه اذهو

 ٠ ةلسرملا ةحلصملا انومسي ةيكلاملاو ٠ لسرملا بسانملا هءومسي ةيديزلاف ٠ براقتم
 مالكلا دنع ماضتعالا هباتك ىف ىطاشلا ريع ا! ؛ لسرملا لالدتسالا ,أ

 , ناسحتسالا ىف

 ٠ مال. ص "ج ىطاشلل ماصتعالا باتاك نم ةذوخأم طورشلا هذه )01(



 ل خمهإوؤ

 هللا ىضر ديز مامإلا هقف ىف ماقم اهل ناك حلاصملا نأ كش الو - 5

 ههجو هللا مرك ىلع مامإلا نع رثأ ام ناسحتسالا ةياهن ىف انركذ دقو « هنع

 . سانلا حلاصم نم هظحال اه ىلع عانصلا نيمضت ىف دمتعا هنأ نم

 ؛ ىالسإلا عرشلا دصاقمل ةمالم تناك اذإ ةحلصملا نأ قحلا ىفو

 دصاقمل ًاققاوم نوكي ام ذخالا نإف « لوصأ ةدع اهب ذخالا لع ترفاضت دقو
 لطاب عراشلا دصاقم لامهإو ؛ عرشلا دصاقمل الامهإ نوكي اهلامهإو ٠ عراشلا

 دبش ال ةحلصمب ذخالا نوضفرب نم ديز مامآلا نوكي نأ نكمي الو , هتاذ ىف

 . ابسنج نم لاصم ىلع مالسإلا صوصن رفاضتت نكل و . صاخ صن ال

 رمعو ركب ىلأ نيخيشلا نينمؤملا رايتخا ديأ دق هنع هللا ىضر اديز مامإلا نإو
 كلذ نأ ررقو - امهنم لضفأ ناك ههجو هللا مركايلع نإ هلرق عم امهنع هللا ىضر

 برعلا نم هلع هلا ىضر ىلع مامإلا اهتارأ ىتلا ءامدلا نال . نيماسملا ةحلصا ناك

 راتخاف « تأفطنا دق نكت مل تاراثاو , تفج دق نكت مل مبكارشإ مايأ

 . اهوعار ةحلصا « رمع مث ركب ابأ نودلسملا

 ةلومم تناكأ ءاوس . حلاصملاب ذخأي ناك اديز مامإلا نأ ىلإ ىهتن اذمو

 اما الصأ تناك لي « سايق ىلع ةلومح ريغ تناك مأ ةيديزلا ررق اك ء سايق ىلع
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو , ةيكلاملا ررق ا . هتاذب



 دل وأ“ دس

 باحصتسالا دس ما

 ةنسلاو ميركلا نآرقلادعب هقفلا لوصأ نم لصأ ىلع ءابقفلا قفتي مل -
 .لوصأ نم لصأ هنأ لع ءارألا تقفتا دقف ؛ باحصتسالا ريغ عامجإلاو ةيوبنلا

 . ربيغتلا ىلع ليلد ال كيح هي ذخؤيو , طابنتسالا

 . الط وأ ةبحصلا رارمتسا وأ ةبحاصملا ىوغللا هانعم باحصتسالاو

 محلا توبث وه » ؛ لاقف . لوقعلا ىوذل فشاكلا تاتك بحاص هفرع دقو

 . , ؟9رييغتلل سلصب ام نادقفل « هلبق رخ' تقو ىف هتوبتل تقو ىف

 دجوب مل ام مالا ءاقب » هنأب لودحفلا داشرإ هءاتك ىف ىلاكوشلا هفرع دقو

 هفرعو . هّواَقب لبتةملاورضاحلا نمزلاف لصالاو ىضاملاف تبثام نأ ىنعمم «هريغبام

 ء ًانايثإ |وأيفن كلا ءاقب ىأ « , ايفنمناكام قنو ءأتبا ناك ام ةمادتسا هنأب» :مقلانبا

 ه ريغم ليلد موقي ىتح رمتسن لب ؛ ىناجيإ ليلد ىلإ جاتح ال ةمادتسالا هذهف

 .ثاريم وأ ءارثك ؛ اهدوجو ىلع لدي ليلدي نيع ىف ةيكلملا تتبث اذإ كلذ لاثمو

 « هريغ ىلإ ةيكلملا لقن ىلع ليلد دجوب ىتح . رمتست اهنإف ةيصو وأ ةبه وأ
 . عيبا لايْمحا وتكي الو

 .. هتايح رارمتساب مكحي هنإف , نيعم تقو ىف هتايح تبلع نم اضيأ كلذ نمو
 . ةافولا لع لدي ام تارامالا نم دجوب وأ « ةافولا ىلع لدي ام دجوي ىتح

 لاحلا رارمتساب نظلا ةبلغ لبع ىببم لاوحألا هذه ىفباحصتسالاب ذخالا نإو

 ليلد هضراع اذاف ةضراعملا دنع اليلد دعي ال كلذلو « اهنكح رارمتسا ةبجوم
 . ,ىوتفلل رادم رخخآ وه ٠١ ىرراوخلا هيف لاق كلذلو ٠ هيلإ تفتلب ال رخآ

 عامجإلا مث . ةنسلا مث , باتكلا نم اهلكح بلطي ةثداح نع لئس اذإ ىفملا نإف

 تابثإإلاو ىنلا ىف لالا باحصتسا نم اهنكح ذخأي هدمي مل نإف . سايقلا م

 بة مهر ةقرو بّتكلا رادب طوطخلا لوقدملا ىودل فشاكلا )١(



 ا عمم

 هتوبث ىف ددرتلا نك برإو .هواقب لصألاف هلادز ىف ددرتلا ناك نإغ

 . هٌّراَقِب لصالاف

 : ةيديزلا دنع باحصتسالا ماسقأ

 0 ماسقأ ةعبرأ ىلإ باحصتسالا ةيديزلا مسقب - ع4

 تافيلكتلا نم ةمذلا ةءاربك ةيلصالا ةءاربلا باحصتسا لوألا مسقلا

 4 لقمعلاو 2 أريغص ناك نإ غولبلا ردو فيلكتلا بجوم لوج ول ىتح ةيعرشلا

 .٠ نجح دق نأك نإ

 نيع ةيكلم ثاريملاب هيلإ لوثي نك« ربيغتلا لع ليلد دجوب ىتح كلم ىلع

 رمتسي هنإف هجاوز تبتي ناو « ريغم ببس دجوي ىتح , هكلم ىلع رمتست ابنإف
 . قارتنالا تبتب ىتح ةيجورلا قوقحل اكلام

 ءوضولا ضققن ىف كش مم“ أضوت اذإف  كحلا باحصتسا وه - ثلاثلا مسقلاو

 ميرحتلا نآل ؛ هل لت ال عجار هنأ ىف كش مث قلط اذإو ء رمتسي حلا نإخ

 . رييغتلا ىلع ليلد مايق نم دب الف « قالطلا وهو هل ءىثنملا هببسب تبث

 ةيسنلاب ةايحلاك فصولا باحصتسا وأ لاخلا باحصتسا  عبارلا مسقلا

 ىعرش فصرةلافكلاو هدوجو ىلع ليلدلا موقي ىتح ةتباث رمتست اهنإف , دوقفملل

 . لصألا هيدؤي وأ نيدلا ىدؤي ىتح ليفكلا هاضتقم بلاطيف « تبث اذإ رمتسي

 هتساحن ىلع ليلدلا موقي ىتح امئاق .رمتسي هنإف ةرابطلاب ءاملا فصو كلذ نمو

 ىح ءىضوتملا ةفص هل تتبث ىصخشلا ًاضوت اذإو . ةحئتارلا وأ نوللا ىف ريغت نم

 . ؟7 ءوضولا ضقاون نم ضقان دجوي

 هلقو "11 مقر ةقرو ف ىهو ةيٌولْوللا لوصفلا نم اهان ذأ ماسقالا هذه )١(



- 481 -- 

 ةصفاشلا» . لاحلا باحسة اب ذخالا ىدم ىف ءابقفلا فلتحا دقو - عاو

 « اههالح تبثي ىتح ةايحلا مدح رمتسي ةايحلا هل تتبثنف «قالطاب هباوذخأ ةلبانحلاو
 حلصب الو عفدلل ملصي لاملا ءاقب ضرف نإ هيف اولاق دقف ةيكلاملاو ةيفنحلا امأ
 مآل اءاقب ببسي لاخلا رييغت ىعدا نم هب عفدي نآل ملصي هنأ كلذ ىنعمو  تابثالل

 , اديد- تبثن ال انكسمأ اتبتم الو ايفان اليلد دجن ملاذإف ٠ هيلع ناك ام ىلع

 هعم ناك اذإ الإ رييغتلا ىعدب نم ىوعد باحصتسالاب عفدي ىأ , مدقلا قنن الو

 مقب ملو « اتباث ناك ىدلا لصالاب كسمتسملك باحصتسالاب كسمتسملاف . ليلد

 هىوعد هب درب نكلو « هيلع لدي ام ةمحص ىلع اليلد مقب ال روف « هيفن ىلع ليلد
 تاحصتساب كسمتسملا اوريتعا ةيكلاملاو ةيفنحلاف « ليلد ريغ نم رييغتلل عدم لك
 . ةمئاق هب ةتباثلا قوقحلاّ بت نكلو . هل اقوقحتبثي الف رييغتلا لع ضرتعملاك لاحلا

 باحصتسا ؟< ةئنات هتايح نإف . دوقفملا فالخلا ةرمث هيف ربظت لثم مضوأو
 « نكس: ل اقوقح هل تبت الو « ةتباتلا هقوقح ىلع ةظفاحللل اهمتوبث نكلو . لاخلا
 قءرف# الو « هلاومأ هنع ثروت الف هتومب محب ىتح هلارمأ سمتال كلذلو

 ةديدج اقوق> الو الاومأ بسنكي ال نكلو « هتومب محي ىتح هجوز نيبو هني
 ثاريم ىف ةيكلم هل تبثت ال اذه ىنعو . تءالا هكلم ام نركت نأ الإ هل تسيبل

 « ام هل ىصوأ ةيصو ةيكلم تبثثت الو . هيف ثاريمل اقحتسم وه نوكيو تومي نم

 ءاقبل ره اما . ةةيحلا ضف نال كلذو . دوقفم وهو ىصوملا تامو

 . ةتباتلا قوقحلا

 ضرفت دوقفملا نإ اولاق مهنإو ةيعفاشلا امأو , ةيكلاملاو ةيفنحلا رظن اذه

 ةتبالا قوقحلا رمتست .  ةديدجلا قوقحلا هل تبنت هئايح ضرفبو « هتايح
 . ةطورفم هتامحح تمادام هثرو هنم ثاريملا قحتسي نم تام اذإف : اهؤاعو

 لكن إف ..ماقبلا ةضورفم ةايحلا تماد اف . هتومب ىضاقلا كحي ملو « تام هنأ تبثي لو
 . ضرفلا درجمم ال لصالا كح ةمئاق ربتعت ذإ تبني ةايحلا هطرش قح



 هد © 3

 هةيفنخلا عم قفتي رهأ ةيديزلا لوق وه ام , ءابقفاا رورمج لاوقأ هذه اد عم.

 « ةيضقلا انيديأ تحت ىتا لوصالا بتك حوضوب نيبت ل ؟ ةيعفاشلا عم قفتي مأ

 ىلا قوقحلاو . ةمباتلا قوقحلا نيب نوقرفي ال مهنأ مهقتالطإ نم ربظب نكلو

 .ةرابع رهاظو « ىعفاشلا بهذا نم نوييرق كلذ ىف مهو « ةايحلا مع تبشت

 هتسأي مل ماد ام ثاريملا قح هل تبعي هنأ هثاريم ىف دوقفملل ةبسنلاب راغزلا رحبلا

 ؛ هترابع هذهو « هتافوب كح وأ ىوت دق هنأ

 نإف « هبق فالخلا رم دقو ؛ ىعبطلا هرمع ىنم ىتح درقفملا ةكرت مسقت ال

 « هبيصن لزع دوقفملا هثري نم تام نإف . هكلم لزي مل ذإ اقافتا ذخأ اه لكدر داع

 م كلف . امهتوم بيترث سبتلا نإف « ىعبطلا هرمع ىضمب وأ . هرمأ فشكتي ىتح

 ةثرو نم ءايحالا ثري مث , اضعن مبضعن ثري نأ ممدنع قرغلا يو « قرغلا ىف

 ى نآث لوق كانهو ٠ هنع هللا ىضر دمحأ بهذم اذهو ؛ هللإ لأ ام مهنم لك

 امهنم دأو لك ثري نأ وهو « ةفينح ىبأ لوق عم قفتي ىديزلا بهذملا

 . ءايحالا هتثرو

 ًاتباث ناك ام ذخأب دوقفملا نأ ىلإ نوبجتي ةيديرلا نأ لع لدي مالكلا اذهو

 . ىعفاشلا ىأر اذهو . ةايحلا كح هل تبتي امو

 : قافتالاب ةيتالا ماكحالا هب لخالا ىلع بترتي باحصتسالاو -

 هلوزت الف ةيجوزلا تتبث اذإف , هلتم نيقيب الإ لوزي ال نيقيب تنثام نأ ( ١

 هلوزت الةايحلا تتبث اذإو ,نيقيب الإ لوزب ال ءوضولا تبث اذإ و« ىنيقي رمأب الإ

 .تبث اذإو . ةيكلملل لقان رمأب الإ لوزت ال ةيكلملا تتبث اذإو . ةافو وأ < الإ
 . لسقعلا تبث اذإ الإ هلاوزب مح ال نوذجلا| تبث اذإو , كع الإ لوز. ال دشرلا

 « هتافص ريغم رمأب وأ « ريغم ليلدب الإ مرحي ال هلح تبثي ام نأ (س)
 .تنث اه لك كلذكو . رمختف هتفص تريغت اذإ الإ هلح رمتسي لالح علاه

 « رارطضالا لاك نذإلا ىلع ليلد موقي نأ ىلإ م.رحتلا ىلع رمتسي هعرحت

 .لتقي نأ وأ ٠ لخ ىلإ رخخا لوحتت نك, م رحتلا اهبلع ناك ىتلا ةفصلا لوحتت وأ



 ةفصلا تريغت ذإ . الالح ريصي هئإف . راكسإلا ةفص هنع لوزت ىتح ءاملاب ذيبنلا

 . ممرحتلا ببس تفاك ىلا

 لصألا ناكنإف « لصألا مح ىلع قي ىعرش ليلد هيف دري ملام لك نأ (ج)
 « كلذ ريغو سبالملاو ةمعطالاك , ةحابإلا كح ىلع ب ةحابإلا ىعرشلا ليلدلاب
 لصالا نإف عاضيالا“ رظحلا مك ىلع قب رظحلا ًاضيأ ليلدلاب لصألا ناك نإو
 رمتسب اذكهو « جاوزلا دقع نوكي ىتح ؛ رظحلا وه ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا ىف
 . ريغم ليلد موقي ىتح رومآلا ىف ىعرشلا كلا

 اردصم سيل باحصتسالا نأ نوررقي ةيديزلا مهنمو ءابقفلا نإو - 479
 . ملاق ليلدب لمع هتكلو , طبتتسالل اليلد الو ءايقف

 « ةيرهاظلاك ةلدألا ف نوعسوب ال نيدلا باحصتسالاب ذحألا ىف سوت دقلو
 . لعأ هللاو « ةيديزلا مهتموطابنتسالا لئاسو ممدنع ترثك نيذلا هنم للقو



 مل ناب

 ةحابإلاو رظحلاو لقعلا لياد - ١

 انبي دقو . ىلقعلا حيبقتلاو ىلقعلا نيسحتلا نوربتعي ةيديزلا نأ انيلع - عمم
 عامجإ وأ باتك نم هاوس ليلد دجوب ال ثيح اليلد لقعلا نوربتعب مثو ٠ كاذ

 دجن انهو « ةلسرملا حلاصملاو ؛ ناسحتسالا هنمو ؛ هبورض ىّتش لع سايق وأ

 ع سايقلا اوفن نيدلا هريغو ماظنلاك ةلزتعملا نم نيريثك نع نوقرتفي ةيديزلا

 هيلع عامجإلاو صرصتلا ةبتلم ىلت مبقتلاو نيسحتلا ىف لقعلا ةبترم نولعجب مهنال
 نكت مل نإ صوصنلاب قاحلإلا ةلواحم ىلإ ةجاح ةمث نأ نوري الو . ةرشابم
 دجوي مل اذإ نكلو اناطلس لقعلل نولعي مهنإف ةيديزلا امأ « ةنيبم صوصنلا
 ةماعلا دصاقملاو ةيعرشلا تارابتعالا ةظحالم عم , صن ىلع لمح الو صن

 ةماعلا دصاقملا لمشي ا صوصنلا ريسفت ىف نوعسوي كلذيو ؛ ىالسإلا عرشلل
 , درجما لقعلا ك- ىلإ اوهتا اذه نم ءىث نكي مل نإف ٠ صوصلنلا اهيلإ ىرت ىتلا

 كلذلو ًاحيبق نوكي ميبق هنأب كحب امو . انسح نوكي نسح هنأب لقعلا محي اف

 : هصن ام فشاكلا باتك ىف ءاج

 سايقلاو عامجإلاو ةنعلاو باتكلا نم ىعرشلا'ليادلا مدع اذإ ه

 ليلدب لمع ةلدآلا هذه تمدع اذإف . لقعلا ليلد ناك ( هبرورض ىتشب )

 ليلدلا مدع هب لمعلا طرش نف . حبقو نسح نم هيضتقي ام ىأ . لقعلا
 ١ . 20, ىعرشلا

 ىف ةعسوتلا دعب هلأ وهو . ةظحالم ىدبن نأ انيلع بجاولا نم دجن انهو
 ليلدلا هلغشي غارف ةم نكي مل راضملا مهدو حلاصملا لكل مش ىتح ؛ ىعرشلا ليلدلا
 ليلدلا كل ابعاضخإ نكمأ الإ عئاقولا نم ةعقاو نم ام هنآل . درجما ىلقعلا

 صوصتلا ىلع لماو . عامجإلا عضاومو , صوصنلا لمشي ىذلا عساولا ىعرشلا
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 دعا 8 جرا سس

 لبق ةساولا ةلدالاكلت ةحججأ سم ناف كلذك م آل ناك اذإ و ء . هماعلا ةعبرشلاد !صاقمو

 . هلعشي غاره عضومةمب نوكي الو ءهدحو هيبكحم نع ةلاحال ىنغيس لقعلا مكحت

 « لبق نم هان ررق ام لع ءاقبإ ىلقعلا مسيبقتلاو نيسحتتلا أدب اوذخأ دق مبلعلو

 ةميوقلا ةيبقفلا لؤصآلا نيب اد اوعمحيل ريخأللا كلذ هورحأ مهتكلو

 . ىالكلا مبهذمو

 ةبسلاب هوررف ام ليلد ال ثيح ىلقعلا ليلدلاب ذحاللا لع ىب امو - م,

 رظحلا وأ ةحابإلا ءايشاألا ىف لصالا نوك ىلإ اورظب له . ةحابإلاو رظحلا

 ل قلخ ٠ : ىلاعت هلوق ىف هيلع صوصتملا ةقلطملا ةححابإلا ىلع دامتءالا

 لقعلا هاري ام رادقم ىلع ةحابإلا لصأ ىف اودمتعا لب « اعيمح ضرألا ىفام

 .فشاكلا بحاص كلذ ىف لاق دقلو 5 د ١ در نم هيف نوكي ام رادقمو ؛ عمنا نم

 . ةحابإلا مأ رظحلا ءايشاألا لصأ ىف فلتخا دق هنأ لعا ١ : لوقعلل

 .لجاع ررض نود نم هب عفت ام لك نأ نيملكتملاو ءابقفلا رثكأ دنع راتخلاو

 لقعلا ىضقي ىأ ) القع كلذ ىف جرح الو .نذإلا ىنعم ةحابإلا هكشل لجآ الو

 جارختساو ام عفتنيل روخصلا تحو هب عافتنالاو رجشلا عاطتقا.ىع ( كلذ

 الجاع ال انيلع ررص ال ذإ . ايف ةحابإلا لقعلا ىضتقي هذهف . كلذ روحو نداعملا

 . 20 تلجأ الو

 هيف بلغي ررضلا نأ وأ « ةلا ال ررض هنأب هيف لقعلا < ام كلذكو

 هنإف ايواستم عفناا لاتحاو ررضلا لامتحا هيف نوكي امو . اروظحم نوكي
 هتباتلا ررقملا وه ك « عفنلا بلج ىلع مدقي رضلا عفد نآل , اضيأ اروظعم نوكي

 لوقعلا هثادب ىف

 هقالطاب ةحابم اهنأ ىلع .ءايشألا ىف لصآلا ىلإ _رورظني ال ةلما ىفو

 . 0١١ ةقرو هيؤلؤللا لوصفلاو روكذملا باتكلا ()



 مصسما 2 كا ريو

 ميرحتلا ىلع ليلدلا موقي ىتح ةحابإلا لصالا نوكي ىتح . قالطإب ةروظحم وأ
 ةقحابإلاب لصأ ال هنإ اولاق لب . عاضبالا ادع امف ءاهقفلا رثك أو ةيرهاظلا لاق اي

 هلاخ هنأب لقعلا مح اف . لقعلا كح ىلإ ىمآلا اهف كرتي هنإ لب , رطخلا وأ
 لييسلا لقعلا لعج ىذلا عرشلا مح هيف نوذأم هنإف بلاخ هيف عفنلا وأ, ررضلا نم

 .ىواست وأ ررضلا بلغ امو ؛ عرشلا نم ليلد دجوي مل ذإ هك اردإل ديحولا

 . هيف نذإ ال هنأ, ىضقي لقعلا مكح نإ

 عرشلا نم ليلد ال ثيح مكاح لقعلا نأ ساسأ ىلع كلذ اونبو - عمه

 ثيح اح هنإو , حبقيو سحب مادامو . مهبقيو نسحي لقعلا ذإ « سآلا ىف
 دق ىلوآلا ةيضقلاو . اهنم طبنتسي ام وأ صوصنلا نم مكح ىلع ليلد دجوي ال
 رظن ىف ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف م احلا ىلع مالكلا ردص ىف اهانيب ةلدأب تتبث
 رظحلا نم غارف نوكي ال كلذ ىلعو . ىلوألل ةمزالم ةيناتلا ةيضقلاو , نييديزلا

 . اهيلع لمح امو , صوصنلا نم لياد نكي مل اذإ ءايشالل ةبسنااب , ةحابإلاو
 . لقعلا وهو ؛ عراشلا نم دمتعم ليلد اهف ىل

 ةيلصألا ةحابإلا باحصتسا نوربنعي ال ةيديزلا نأ مالكلا اذه ىلع ىنبنيو
 ةيرهاظلا لوقي اك ةيلصالا ةحابإلا باحصتسال رابتعالا ناك ول هنآل , ءايشالا ىف .

 دجوي ىتح ءاقبلا ليلد هتاذ ىف باحصتسالا ذإ « ىعرشلا ليلدلا نم ولي ناك امل
 ذئيح لاقي الو قاب هيكل ريغملا ليلدلا دجوي مل ثيحو. « ريبغملا ليلدلا
 . اول مث نأ

 هل نأ ىلع ىبم وهو . لقعلا كحل ةبسنلاب ةيديزلا هررقي ام اذه - 4؟5

 ةحابإلاو رظحلل ةبسنلاب هنإو . ليلدلا ناك ابأ ؛ ىعرش ليلد ةم نكي مل نإ اناطلس

 ةيرظن نأ لوقت نأ مصيأ نكلو . ررضلا رادقمو عفنلا رادقم ىلإ رظسي

 ,لصأ ىلع دمتعت اهنأ مأ . لفعلا درجم ريغ رخآ لصأ ىلع دمتعت ال ررضلاو عفنلا

 ًاءزج ام ذخآلا اوربتعا ىلا ةحلصملا اي ىف اوررق دل . ةيديزلا هررقي ىعرش



 ل  ةه5ةه دل

 سم اهنكل و . نيعم صاخ ليلد ال دهشي ال ىتلا اصلا نا سايقلاب ذخالا نم
 ربتعت راضملاو . سايقلا كح ةبولطم ربتعت عراشلا اهربتعا ىتلا حاصملا سنج
 درض اهيف سيل ىتلا ةعفانلا روماللا نأ كش الو . سايقلا مكي اضيأ ةعوفدم
 عراششلا اهربتعا ىتلا ملاصملا نع ةديعب نوكت نأ نكمي ال لجألا ىف الو لجاعلا ىف
 محب ةبولطم ىبف اهسنج نم تناك اذإو ءاهسنج نم اهنإ لب ٠ اهنم ةبيرق اهنإ
 ةحلصم نأ ىعدي نأ ادحأ نكمي الو , هدحو لقعلا م ال . ىعرشلا ليلدلا
 حلاصملا عم ةسناحتم ريغ نوكت لجأ الو «لجاع ررض ايف سيل ىبلا لاصملا نم
 .٠ عراشلا اهملإ اعد ىتلا
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 ةيديزلا لوصأ ىف ةمتاخ
 ليصفت ىلإ انهجتا ام . ةيديزلا لوصأ ىلإ ةزجوهم تاراشإ هذه 4,0

 « اياب ءباب اهئايب ىلإ الو . الصأ. الصأ ايلع ليلدلا ةماقإ الو . باواألا
 . نينلسملا ريهامج دنع ةفورعملا ةيمالسإلا جهانملا نم اهمرق نايب ىلإ اندصق لب

 هعورف ىف ءابقفلا روبمج دنع هقفلا عم ىديزلا هقفلا قالت رادقم سبني امو

 مالكلا دنع ةيهقف جذام نم انرتخا امف عورفلا ىلإ انرشأ دقو . هلوصأو

 اوفلتخا اذإو , روهمجلا هيلع قفتي امل ىديزلا هقفلا ةقعاوم انيبو . عرومجما ىف

 . اءيمج مهلع جرخي لو . مهضعب قفاو
 نجون اهف انكو . اهانزكذ 0 لوصألا هذه ىف جاهلا ىلإ انرش أو

 . اندصقم نابب ىف كلذ انبسحتو , لصفن الو لمحو ؛ بنطن الو

 ةئيم نع ور لد ؛لرمألا هذه عضب م آد ماإا نأ كش الو با

 هنع ترثأ ىلا عورفلا عم اهتلمج ىف قفنت : كش الب ىه نكلو « انيب اك ةحضرم
 هذه نع جرخم ال عومجملا ىف هلع تيور ىلا ماكح الاف , هلع هلا ىضر

 لصأب ذخأي مل ًاديز مامإلا نأ لع ةعطاق ةلالد لدي ام اهف سيلو . لوصألا

 . سايقلا دير مامإلا اهبف لمعتسا ىتلا عورفلا اندجو سكعلا ىلع لب ٠ سايقلا
 هذه نإف . عامجإلاو ةنسلاو نآرقلا ف سالا كلذكو . هعضوم ىف كلذ انلقنو

 . ديز مامإلا هقف نم ًادنتسم اف-دجب ابلك باوالا

 < مدابتجا ىف بضع وأ ابظحال دق ناك .نإو الاقهنإ لوقنال انكلو
 هجتي ناك نكلو . دعارقلا عضو ىلإ نكي مل ىالشإلا هقفلا ىف هاجتالا نآل
 ةفينح وبأ لعفي ناك ؟ ثدحت نأ لمتحت وأ . ثدحت ىتلا عئاقولا ىف مكحلا ىلإ

 للعلاو . ةسيقالا هب !وطيضيل ىريدقتلا هققلاب اونخأ نذلا هباحصأو

 ماكحأ اونزيو . اهوقبطيو للعلا كلت اوربتخيو . اهتوطبنتسي اوناك ىلا
 ٠ اميراومع عئاقولا
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 . طابتسالا ججهانم ىف تارابع ةمالا ضعب نع رثأ دق ناك اذإ هنإو

 كلت نإ لون ال كلذلو . هم ليصفت ال لامجإ ىهو . ريعت الو ريشت ىهق

 روص نم ةروص ىأ هع تدور ابنأ وأ ٠ ديز مامإلا عصو نم لوصالا

 اهر رة دعاوق اهنأ اوررق ممإ لب . كلذ اهل ارعدي مل اهوررق نيذلاو ؛ ةءاورلا

 دك اهنإ لب ٠ ةيبقف عورف ل ام هنع أ ام فانت ال تناك نإو « هدعب اوءاج نم

 . اهتلمج ىف هطابتسا لصأ

 لقت نأ لوصالا هذه ىف بتكن نحبو نيصيرح انك دقلو - عبو

 ةدعاقلا ف فالخ نم نوركذي امفو ٠ جهانم نم نوررقي امف نيفل وملا تارابع

 هذه ىف ام ىلع ءىراقلا رظن تحب عضنل كلذو « ةيمامإلاو ةيديؤلا دنعو روينا دنع

 ءارآلا ةياكح نع ةيبهذملا تازجاحن] اه فقت ال « ةيبقف ةورث نم تكلا

 دقنلاب مجبت ريغ نم . رخآلا ضعبلا ةفلاخمو . اهضعب ةقفاومو ةفلتخلا

 هراتخت ام نونيييو هتهجوو ليلد لكن وركذي لب ؛ مءارآ فلاع ام لعفييزتلاوأ

 . ىديزلا بهذملا ىف حجار وهام وأ . مهتمنأ

 بسني ىذلا بهذملا كلذ ىف ةرمثملا ءوصخلا انيب ضرعلا اذ. اننإو - م.
 أيرق هيلإ بستتا ىذلا مامإلاك هعيرفت ىف ناك فيكو . ديز مامإلا ىلإ

 ناك اذإ وهف . ىهقنلا ركفلا هفلأ اع ايرغ سيلو . فورعملا فولأملا نم

 هعمر ام فلاخت مل هنإف ٠ ديز مامإلا نع رثأ ام ضعد هعورف ضعب ىف فلاخ دق

 ةقئافلا ةؤلؤللا نإف . ددجو امْيحو . نوكي ىنأ قحلا ساقلا نم ديز مامإلا

 ةمكمحلا سمتلي هنع هللا ىطر ناك دقف « ابجرختسا ىذلا ابصئاغ ناو نوال

 اوحتفف « هدعب نم , هعابتأ هب ىدتقا دهو ؛ ناسنإ ىأ مف نمو . ناكم لك ىف

 روتلا ةذفان مهلع ىهذملا صعتلا قلغي لو ؛ ىرخألا ه اذملا نم رايتخالا باب

 راعاا ابه . ءانغ ةقيدح ًاقح مههقف ناكو . روبمحلا هقف نم متلإ ءىجب ىذلا

 ىذلا داهتجالا نم مبسفنال هومحرام ممدنع كلذ ىوق دقو . ةيمالسإلا ةيبقفلا

 . ممدنع داهتجالا ىف رلكت نأ ان نأ دقو ؛ هوقلعب م
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 تاجالا

 . رومالا نم رمأ ىلإ لوصولا ىف دبجلا لذب ةغللا ىف هانعم دابتجالا  ؛عو
 ماكحالا طاينتسا ىف هعسو هيقفلا لذي هنأب : حالطصالا ىف لوصألا ءاملع هفرعيرب
 دابتجالانورصقي مهه « نيلوصالا روهمج دنع كلذو . ةيليصفنلا اهتلدأ نم ةيلمعلا

 لالدتسالاك . ةيليصفتلا اهتلدأ نم اهجارختساو ةيلمعلا ماكحالا لع ىبقفا

 مكلاومأ سوؤر مكلف متبت نإو» ىلاعت هلوقب هريثكو هليلق ابرلا ميرحت ىلع
 .« نودلظت الو نودلظت ال

 فرعت ىف ديجلا لذب هنأب ىحالطصالا داهتجالا ةيديزلا ءاملع فرعو
 « لالدتسالا قيرط نع ىعرش رمآل فرعت لكف : 2”لالدتسالا ةهج نم حلا
 لقعلا داهتجالا لمشب كلذبو « دابتجا وهف ايعرش ناك مأ ايلقع ناك اءاوس

 ماكحالا مدنع لمشت مد ةلكو , لالدتسالا ليبق نم حلل فرعت هنآل ؛ درجما

 ديتحي ديتجلاف , ةيملعلا ماكحالا ابتومسي ىلا ةيداقتعالا ماكحالاو ةيلمعلا

 . اعم ماكحألا عورفو ماكحالا لوصأو ؛ داقتعالا لوصأ ىف

 لذبو دبجلا غارفتسا هنأب ىحالطصالا دابتجالا ءابقفلا ضعب فرعيو

 ابقيبطت نم دارملاو  اهقيبطت ىف امإو : ةيعرشلا ماكحالا ىف امإ عسولا ةياغ
 ماكحألا للع قيبطت قدأ ةرابعبو « ماكحالا عورفل ةعماجلا دعاوقلا قيبطت

 ؛ اهيلع قبطنت ىلا تايئزجلا ىلع ةدرطم اللع اهوربتعاو نودهتجا اهطبنتسا ىتلا
 . ايءاكحأ نيبتو

 : نيمسق داهتجالا نوكي كلذ ىلعو

 صوصتنلا نم ماكح ألا جار ختساو ؛ لالدتسالا ميهانم جار ختسا اههروأ

 . هقفلا دعاوق دعت ىلا للعلا ىهو , ماكح آلا اهلع ىنبت ىلا ةيعرشلا ىلاعملا ناسو

 )١( 0م ةقرو لوصآلا لع ىف لوقعلا رايعم .
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 روصعلا لك ىف تايئ زحلا ىلع ةطبنتسملا دعاوقلا كلت قيبطت  ىناثلا ممسقلاو

 فاثلاو . لماكلا داهتجالا وه لوآلا مسقلا ىف داهتجالا نأ كش الو , ةفلتخلا

 , نيناوقلا قيبطت ىف ىضاقلا داهتجا هبشي وهو . - صقان داهتجا

 ءارولا ىلإ عجرن داهتجالا ىف نيعونلا نيذه بتارم نين ىكلو  ؛م؟
 « داهتجالا نم عاوتأ ةثالث اهل ةلعلا نأ كلذو , سايقلا ىف ةلعلا جارختسا دنع اليلف

 نآرقلا صن اك صنلا اهب ءاج ىذلا عوضوملا فاصوأ نيب نم اهجارخإ لوألا
 جرخم نأ لواحي هيقفلا نإو . عويبلا امر ميرحت ىلع ىنلا صنو « رخلا ميرحت ىلع
 . طانملا جيرخم ءابقفلا فرع ىف ىمسب اذهو , اهم رحتلا ةلع

 ةئداح انرتقم سلا عراشلا ركذي نأ ةلعلل ةبسنلاب داهتجالا نم ىناتلا عونلاو
 هيجوأ ىنلا نأ كلذ لاثمو « ةئداحلاب تنرتقا ىلا فاصوأل ىلإ رظنيف « هبيس دعت
 ماعطإ وأ اموي نيتس موص وأ . ةبقر قاتعا ةرافك ناضمر ىف هنأ رما عقاو نم ىلع
 .ةعقاوملا ىهأ , ًابس تناك ىتلا لاح ا وأ فضولا فرعتي هيقفلاف ؛ انيكسم نيتس
 طضالكو ٠ نيغصولا دحأ جارتإف ؛ راطفالاب ناضمر ةمرح كاهتا مأ « اهتاذ

 هبجت الف عاقولا ةلعلا نإ ءابقفلا ضعب لاق دقو ٠ طانملا سيقنت ىسيي هلع ملصي

 راطفألاب ناضمر ةمرح كابتلا مبضعب لاقو . ىرخالا تارطفملا ف ةرافكلا
 . رذع ريغ نم دمعتم رطفم لك ىف بجنو

 كح هل تبئيف « تبثتو هيف ةلعلا ققحتت عضوملك ىف محلا قييطت ثلاثلا عونلاو
 « ىوتفلا عوضوم ةسارد هيف دهتجا لمحو « طانملا قيقحت ٠ اذه ىمسيو ؛ لصألا

 . هيلع دعاوقلا ىأ قيبطت نكمأ فرعبل هتافص ثحو

 نم ماكحالا مهفو « هحيقنتو طانملا جيرختب نوكي لماكلا داهبتجالاو
 نوكي اذه ىلع وهو . طقف ريحالا عونلا ىف نوكي صفانلا داهتجالاو ء صوصنلا
 قيبطتو . فهذملا ف لوألا دبتجلا اهمسر ىلا ةرئادلا ىف هنآل . ايبهذم اداهتجا
 . هحبةنت وأ طانملا يرختب دهتحما كلذ اهجررحأ ىتلا للعلا
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 ةدوجوم ىه 5 ىديدلا هقفلا ىف ةدوجوم سايقلل ةثالثلا ماسقألا هذه نإو

 . روهمجا ءابتف دنع لوصالا ىف

 هنمولخضنأ مصيال سايقلا نمشلاتلا مسقلا نأ ىلع نيملسملا ءاملع قفتا دقو عم

 «تايئزجلا لعةطبنتسملا للعلا قيبطتمبل و :حيرختلاءاملع مءال وهو ءروصعلا نم رصع

 روصع ىف عقت مل ىلا ثداوحلا ىلع نواسلا هطبنتسا ام قيبطت وه اذه ىبِء مهدلعت

 ةبترملا باصأ نيقبأسلل فرعي مل ىتلا لئاسملا ماكحأ نيبنت قيبطنلا ادهف . نيقباسلا

 , ةيمالسإلا روصعلا لك ىف كلذ دجو دقو « اهبف ىأر داهتجالا نم لوألا

 ةماعلادعاوقلل نورسفمو : نوج ركبهذم لك ىف ناكف « ةيبقفلا بهاذملا لك ىفو

 « ايف ىأر بهاذملا باحصالا فرعي مل ىتا ثداوملا ىلع اهوقبطيل بهذملا ىف

 عومج رادقمب و« ءامت هب دادزيف بهذملا ىلإ جيرختلا لهأ هيلإ لصي ام ىاضيو

 . هيف ةبوصخلا نوكت بهذملا ىف ةيبقفلا تايئرجلا طبضت ىلا دعاوقلا

 : دهتجلا طورش

 اهبف فلتخم ل لماكلادبتجملا ف طورش لع لوصالا ءاملع قفتادقلو - عمي

 طورشلا هذه درسنلو « ابليصفت ىف اوفلتخا نإو « اهتلمج ىف بهذم نع بهذه

 . اهل ةنيبم تارابعب نيريشم ادرس

 نآل ء اهب لعلا ةرورض ىلع ءابقفلا قفتا دقف « ةيب رعلاب معلا - لوآلا طرشلا

 « ىرع ابئاسل هنايبل تءاج ىتلا ةنسلا ناللو ء ىفرع ةعيرشلا هذهم لزن ىذلا نآرقلا

 مبغي ىذلا ردقلا هنإ لاقف « دهتجما هفرعي نأ بحي ىذلا ردقلا ىلازغلا دح دقو
 « هلمجو هرهاظو مالكلا حيرص زيمب ىتح ظ لاعتسالا ىف مهتداعو برعلا باطخ هب

 هصنو « هديقمو هقلطمو هبءاشتمو ةنكعو ء هصلعو هماعو « هزلجمو هتقيقحو

 . داهتجالا ةجرد ةغللا ىف غلب نمل الإ لصحي ال اذهو « هموبفمو هنحلو . هاوخو

 نوكي الو . دهتجلا ريغل ةجح دهتجما نآل « هتاذ ف لوقعم مالكلا كلذ نإو
 (دير مامإلا + )
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 ىنلا لع هلوزن لوأ ىف مركلا نآرقلا اوقلت نيذلا ةبترم غلب نم الإ كاذك

 . برعلا مد ؛ هَ
 مهسأر للعو . ةيبرعلاب للعلا نم وحنلا اذه ىلع ًاعيمج تيبلا ل 1 ةملأ ناك دفو

 مدعي اوءاج نمو . قداصلا رفعج هيخأ نياو « رقابلا دم هوخأو ىلع نب ديز
 ٠ داهتجالل اودصت نيذلا مدافحأو مهئانبأ نم

 لصأ نآرقلا نآل , هخوسنمو هخسان نآرقلاب معلا قاثلا طرشلاو - عمم

 هللا دبع لاق م « هيبنج نيب ةوبنلا عمج دقف « هبلق ىف هعمج نمو « ةعيرشلا هذه
 ًاملع نوكي نأ بجي هنإ ءاملعلا لاق دقلو - امهنع هللا ىطر رع نا

 , ماكحالا تايآ, ًاقيقد ًالع ًاملاع نوكي نأو « ةين آرقلا ماكحالا قئاقدب

 حسن ىرج دق ناك نإ « خس امو اهبنم صصخ ام للعب ءةبأ ةئامسمخ وكن ىهو
 . ميركلا نآرقلا ىف

 .ماكحالا تايآ زيمت نآلل , الامجإ هلك نآرقلا فرعي نأ اذه مزاتسيو

 نوكي نأ دبتجملل ىعفاشلا طرتشا دقو , ىلامجإ لع ىلإ جاتح هلك نآرقلا نيب نم
 , نآرقلاب معلا تاجرد ىلعأ وه بير الب كلذ نإو « هلك نآرقلل ًاظفاع
 ظفحلا درجم نإف . ظفحلا درجت ال . مبفلا ظفحلا عم نوكي نأ انتح بجو

 . دابتجالا ىف ايش ىنغيال

 , هتاءارقل ًايوار ناكو « نآرقلاب سانلا لعأ نم ديز مامإلا ناك دقلد
 نآرقلاب ملاملل ةيلاثم ةروص وهف . نآرقلا فيلح هنأب فصوي ناك دقو
 . هرصع

 ءاسلع لوقي ديز مامإلل ةبسنلاب هيلع نوخرؤملا قفتا ام عم نكلو
 هنإ» :لوقعلا رايعم حرش لوصولا جابنم ىف ءاج آي ةيديزلا نم لوصألا
 لعلو.. ةنسلاو ةين آرقلا ماكحالا لكب ةطاحإ لع ًاملاع دهتجما نوكي نأ طرتشي ال
 داهتجالا نإ لوقن كلذ لبعو « دابتجالا ةئرجت ممدنع زوجي هنأ وه كلذ ىف ببسلا
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 ةينآرقلا ماكح الاب ةطاحإ لع املع هبحاص نوكي نأ طرتشي الماك ناكاذإ

 ممدنع نوموصحملا اهلا ىلا ماكحألا مدنع دازي نأ حصيو ٠ ةيوبنلا ماكحالاو

  نيعمجأ مهنع هللا ىضر نانسحلاو ءارهزلاو لبع مهو ٠ تيبلا ل 1 نم

 ىلع ءابلعلا قفتا دق طرش اذهو . ةنسلاب معلا - كلاتلا طرشلاو - مد

 ىلع لمتشت ىلا ةنسلا لكب املاع نوكي نأ طرتشي هنأ كش الو , هطارتشا لصأ

 نوكي نأ طرتشي ال ةسوردم حاح ىف ةنسلا عمج دءب هنإو . ةيفيلكت ماكحأ
 :ابعضاوه فرعي نأ طرشلا لب « ةيفيلكت ماكحأ ىلع لمتشت ىتلا ةنسلل اظفاح

 . ابعيباني نم اهجارختسا قرطو
 روهمج دنع ةقورعملا ةنسلا نآل ءاذه ىف روبمخلا عم نوقفتي ةيديزلا نإو

 قيرط نع ةياور ممدنع نكت مل اذإ ا نوذخأي وأ لوبقلا» اهنوقلتي ءابقفلا
 ةفمأ ةياورلا ىف نومدقب مهنأ ةنسلا حرش دنع تملع دقو . تيبلا لآ

 . مثهريغ لبع تيبلا ل7

 لمتشت ىلا ةنسلاب لعلا دنع طرتشي ال هنأ نم نآرقلا ىف هانلت ام ءىجب انهو

 ةثزجت زوجي ذإ ٠ عضاوملا ضعب ىف دهت<ك نمل ةبسنلاب ةطاحإ لع ماكحاألا ىلع
 . مجدنع دابتجالا

 « فالخلا عضاومو عامجإلا عضاوم ةفرعم - عبارلا طرشلاو - ؛م/
 دبتجلا لع بجاو لوأ نآلل ء دحأ هنفف فلتخم ال مأ عامجإلا عضاوم رعلاو

 ىلع عامجإلا هيف دقعتا امو ؛ حلاصلا فلسلا هيلع عمجأ ام ةفرعم ىلإ هجتي نأ وه

 « ةلأسملل مح جارختسا ىف لاسرتسالا نع عامجإلا هينغي هناف ءهبتارم فالتخا

 . هءارو سمأ ىف دهتحي الو , عامجإلاب ذخأي نأ بجاولا' نم نركب ذإ

 « ءابقفلا ضعب هطرتشا دق نيعباتلاو ةناحصلا نم ءابقفلا فالتخا هرعمو

 « اببكحأو اهباسأ ةفرعم ىلإ ىهتيو ٠ اهنيب نزاويو ةيهقفلا ةسيقألا ىرعيل
 , رخآلا اهفرعي ال راثآ هيقف دنع نوكحي دقف  ةفلنلا راثآلا ىلع علطيلو



 دع جا سس

 . مهلك نع بيغت ال اهنكلو , ءاملعلا ضعب نع بيغت دق قلي ىنلا ثيداحأو

 ةمثاألا ناك دق وءسانلا ف التخاب مهماعأ وهسانلا لعأل وقي ةفيصح وبأ ناكدقو

 , سانلا فالتخاب مرصع لهأ ملعأ نم , قداصلاو . ديزو « رفابلا دم

 , سانلا دنع ام لك فرعي نأ ىلع ًاصيرح هنع هللا ىضر ديز مامإلا ناك دقو

 انرشأ دقو ايمان ًاكاز ادع هبلق ىف لثمتي ام هنم راشعو « هيقنيو هحقنيو
 . هتاح ىف كلذ ىلإ

 اذهب لعلا نإو , هقئارطو سايقلا هجوأب لعلا - سماخلا طرشلاو - م8
 . رومأ ةثالثب معلا ىضتقي داهتجالا نم عونلا

 اهيلع تماق ىتلا للعلاو « اهبلع ىبي ىتلا صوصنلا نم لوصألاب لعلا  اهلوأ
 . لصالا ىلإ عرفلا مح قاحلإ نكمي اهب ىلاو صوصنلا ماكحأ

 هنأ تبثي ام ىلع الإ ساقي الأك , هطبارضو سايقلا نيناوقب لعلا - اهيناث
 . سايقلا اهيلع ىبي ىتلا للعلا فاصوأ ةفرعمو ؛ ىدعتي ال

 للع فرعت ىف حلاصلا فلسلا اهكلس ىتلا جهانملا فرعي نأ - اهثلاث
 ماكحالا نم ةفئاط اوجرختساو « ماكحالا ءانبل ًاساسأ اهوربتعا ىنلا ماكحالا
 تيبلا ل7 ةمنأ ابكلس ىتلا جدانملا هيقفلا فرعي نأ ةيديزلا ديزيو « ةيبقفلا
 . ةيبقفلا ممءارآ اهلع اونبو « سايقلا ىف

 فرعيف « ةيعرشلا ماكحالا دصاقم ةفرعم - سداسلا طرشلاو - ؛مو

 عاونأ فرعيو « تانيسحتو تايجاحو تايرورض نم مالسإلا اهربتعا ىلا حاصملا
 تاقشملاو ٠ ةبولطم وأ ةيعرشلا ىف تافيلكتلا ىف ةلوبقم نوكت ىتلا تاقشملا
 داهجلاكةرمتسم ريغ تاقوأ ىف بلطت ىتلا تاقشملاو ء بلطت الو غرست ال ىلا
 . ىلاعتو هناحبس هللا ليبس ىف

 ماكحالا طانمو سايقلا هجوأ فرعتي نأ عيطتسيل كلذ دوتجما عي نأ بجي
 حلاصملا سانجأو ؛ سابقلا هجوأ ةفرعم نكمل كلذو . ةبسانملا فاصوألاو
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 « ةيديزلا بتكر بعت 6 « لسرملا بسانملا وأ « لسرملا لالدتسالا اهيلع ىبي ىتلا
 بنجتي كل ؛ نابجاو نارمأ مالسإلا اهرقأ ىتلا ةيناسنإلا ملاصملا ةفرعم نإو
 ةحلصم هيف ام فرعي نأ بحي '« مالسإلا اهريتعيال ىتلا ةيمهولا حلاصملا دوتجما
 بلج ىلع راضملا عفد مدقيف ٠ عفانملاو راضملا رادقم نس نزاوبل ةرضمو

 . داحألا عني ام ىلع سانلا عفني امو , حلاصملا

 ةادالا وه كلذ نإو« ريدقتلا نسحو ميفلا ةعمص  عباسلا طرشلاو -

 فيز زييمت ىف ابهبجوتو اهطارتشا قباسلا تامواءملا لك مادختسا اهب نوكي ىتلا
 قطنملاب لعلا طرتشا ءابقفلا ضعب و . اهنيمس .#حدم اهثتغو . اهحيمص نم ءارالا

 . ابقوس قيرطو « نيهاربلاو دودحلا طئارش فرعي نأ

 نوملعي اوناك ام ةءاحصلا ءاهقف نأ ىلع نيدمتعم . نورخآ فلاخ دقو

 , ًاطابنتسا سانلا ىوقأ اوناك ةيديزلا ةملأ رثكأ نإو ءءاهقفلا لتمأ مو , كلذ

 ةيبرعلا ىلإ لقني مل هنإ لب « قطنملاب لع ىلع نراك مدحأ نأ معي ل كلذ عمو
 . ديز مامإلا ليلجلا بهذملا مامإ دابشتسا دعب الإ

 ةنسملا ةينلا نإف « داقتعالا ةمالسو ةبنلا ةمص  ىماثلا طرشلاو - 4١

 ةاذإو  مكحلا نينا اذه بل ىلإ ذفنيف « ىلاعت هللا رونب ريئتسي بلقلا لع

 صالخإلا نإو , لالضلا هبنجيو ؛ ادهن ؛ , ةكحلاب صلخلما بلق ىف قلي ىلاعت

 .فرحني الوءبصعتي الف ؛ اهدجو ىأ اهسيلتي اهلاط لعب ةقيقحلا بلط ىف

 نيبيف « لوسرلا ناكم ىف نوكيل دبتجماب زمس ىطاشلا لاق ام دابتجالاو
 . ةعدبلا عبتي نم وأ « صلخم ال نم ةلزنملا هذه غلبي الو « هللا عرش
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 مهريغو ةيديزلا دنع داهتجالا بتارم

 .قفتم طورش ىهو « داهتجالا طورش ىف قباسلا لصفلا ىف انملكت - 4

 طورش ىهو « اهليصفتو ابعورف قف فالتخا ناك نإو « اهتلمجو ابلصأ ىلع

 دابتجاو . لماك دابتجا ناتقبط داهتجالا مدنع ةيديرلاو , لماكلا داهتجالل

 كلذ ىف نوريسيو . مهتمتأ دهع دعب نم داهتجالا باب نوحتفي مو . صقان
 دهتجلا . قلطم دابتجا وهأ هنودهت< ىذلا داهبتجالاام نكلو « ًاديعب ًاريس

 درحب وه مأ ٠ قالطنا ريغ نم بهذملا ىلإ باسنت] هيف داهتجا وه مأ , لقتسم هيف
 ةيديزلا ةمئالا اهربتعا ىلا لوصالا لبع :جورخ ريغ نم بهذملا ىف جيرخت

 للعلا نم تذخأ ىلا دعاوقلاو . مهجمانمو , ةيهقف الوصأ تيبلا لآ نم

 . ةيديزلا بهذم ىف ةدرطملا ةهقفلا

 ءاملع اهررقي ىتا ةماعلا داهتجالا بتارم ىف ضوخن نأ دب ال - ؛؛+
 . ةتاثا ةررقتملا ةيمالسإلا بهاذملا لك ىف ةدوجوم ىهو . لوصألا

 .تفم ىلإ نومسقني روصعلا لك ىف سانلا نإ كلذ نايب ىف لوقتو
 نومسقني اوناك نيدبتجلا 300 نيعباتلاو ةباحصلا رصع ىفو . تافتسُمو

 بهاذملا .نروكت دعب دعب الورق كلذ رمتسا دقو ٠ عبتمو « دب ىلإ

 . ةيمالسإلا راصمالا ىف

 ةقبط ةعيشلا بهاذمو . راصمالا بهاذم نوكت دعب نودهتجما سيلو

 . نولقتسم نودبتجم . مسقت نسحأ ىلع تاقبط عبرأ مث لب ؛ ةدحاو

 نودلقملاو , نوحجلم نودهتجمو « ”نوجرخم نودبتجيو , نوبسنتم نودهتجمو
 نوعيطتسي ءادلعو , .نروقياسلا هحجر ام نودلعي بهذم ىف ءاملع : ةثالث ماسقأ
 : ماوعو 1 بتكلا مهن
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 : ماسقالا هذه نم مسق لك حضونلو

 : نولقتسملا نودهتجنا )١(

 نيفوتسم نونوكي ءالؤهو « عرشلا ىف نيدهتجلا نومسي مهو - 4
 , ةنسلاو باتكلا نم ماكحألا نوجرختسي ءالؤهو « اهاك ةقباسلا طورشلا

 موقي ىلأ لوصالاو , داهتجالا جهانم نومسري مو . ةفلتخا ىأرلا هجوأو

 باتكلا هب ديق امب الإ نوديقتي ال ءالؤه ةلخلا ىفو . نيدهتجلا لمع اهيلع
 , ةباحصلا عامجأ هيلع دقعنا وأ ةرورضلاب نيدلا نم تبثو . ةنسلاو

 : هلابآو ىلع نب ديرك« ةيديزلا ةمئأ ءالؤه نمو , كلذ ادع امبه نوتلطم مو

 « ىرجحلا كلاتلاو قاتلا نرقلا ىف اورهظ نيذلا ةمثآلا نم هريغو ىداهلاكو

 , دمحأو , ىفاشلاو . ىعازوالاو , ًاكلامو ؛ ةفينح ابأ ءالؤه نم نأ اي

 رفزو دمخو فسوب ىنأك ةفينح ىبأ باوصأ ءالؤه نمو 2 ىروثل نارفسو

 ةفينح ىلآل مهتبعح عم عورفلاو لوصآلا ىف ءارآ ىوذ !وناك دقف « ليذهلا نا

  ًابهذم هئارآ عم مهئارآ ةعومج رابتعاو « هل مهتباورو . هئارآل مهئايحإو

 سالا بجوتسا اذإ الإ ؛ لمعلا ىف ميدقتلا ةفينح ىنأ ءارآلو . القتسم ًامئاق

 .ةريثك لئاسم ىف فو رعم كلذو « هيأر ريغب ءاقإلا

 « نيلقتس» نيدهتجم اوسيل بامسألا ءالؤه نأ قنحلابهذملا ءاهتف ضعب ىعدا دفو

 هوفلاع نإو . جيهانملاو لوصألا ىف مامإلل نوعبات مهنالل . ىناثلا مسقلا نم مث لب

 ًانايحأ هنوفلاخ مدمي لوصآلا بتكل عجارملا نكلو . عورفلا ىف
 بففسوي سبأ هيف فلاغ نآوقلا ماعل هصيصخت ىف داحألا ريكت . لوصألا ىف

 . ةريثك عورم هيلع تيفب « ريك لصأ كلذو « ةفينحابأ هخيش
 روصعلا نم رص ولع نأ زوجب هنأ ءاملعلا ضعب ىعدأ دقو 4م

 , ةيعفاشلا ضعب بابلا |اده قلغ دق لب « قلطملا داهتجالا نم عونلا اذه نم

 . ةيكلاما ضعبو . ةيفنحلا ضعبو
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 رصع ولخم نأ زوحي ال هنأ ىلع مهتامك ترفاضت دقف ةلبانحلا امأ
 هاور امب كلذ ىف اوذخأ دقو ٠ 0 نم عونلا اذه نم روصعلا نم

 ةمالا هذه ثعس هللا نإ ١ : لاق هنأ 2 ىنلا نع هدئسم ىف دمحأ مامإلا

 « اهنيد سأل ددحب نم ةنس ةئام لك سأر لع

 ,حوتفم قلطملا داهتجالا باب نأ نايب ىف لوصآلا باتك لاطأ دقو
 كلذ نأ . لوحفلا داشرإ هباتك ىف قاكوشلا ىعدا دقلو « بجاو وه لب
 لاق دقو . بهاذا نيودت رصع ىف هنم ءايلعلا ىلع رسيأ داهتجالا نم عونلا
 نيرخأتملل هللا هرسي دق داهتجالا نأ مهف ىندأ هل نم ىلع ىخيال هناد : كلذ ىف
 تراصا ؛ تنود دق زيزعلا باتكلا ريسافتلا نآل , نيقباسلل نكي مل ًاريسيت
 ءابلع رلكنتو « تنود دق ةرهطملا ةنسلاو ؛« هرصحح نكمي ال دح ىلإ ةرثكلا ىف
 جات ىلع ةدايز وه مب مسيجرتلاو حيحصنلاو حيرجتلاو ريسفتلا لع ةمآلا

 , 90, ديلا هيلإ

 , حوتفم داهتجالا باب نأ ىلع ةيديزلاو ةيمامإلا ةللك تقفتا دقو
 مالك نأ كشال ؟ باستا هيف هابجا رم مأ قلطم داهتجا رهأ نكلو

 نأ نكمي الف , ممريغ نم همارتحا هل جهانملا ىف مساقلاو رماناو ىدافاك غال
 ” ىلاثا مسقلا ف نيبنس اك . باستا ا هيف لب « القتسم ريغ نم دابتجالا نوكي

 : نوبستنملا نود تلا  ؟

 ءلوصالا نم ابماكحأ نوجرختسيف . عورفلا ىف نودهت# ءالؤهو - 5
 ةمنأ اهعمر ىبأأ جهانملا نومي مهنكلو ) عورفلا ُْق مهتم نوفلاخي دقو

 ىعفاشلا مامإلا فلاخت ال قرملاك يعفاشلا بهذملا ىلإ نورستاملاف . بهذملا
 طبتتسيف . عورفلا ىف هفلاخي دق نكلو « ةلاسرلا ىف اهمسر ىتلا جهانملا ىف

 )١( "م ص لوحفلا داشدإ .
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 نمحرلا دبع كلذكو , ابضعب وأ عورفلا هذه ىف ىعفاشلا لاوقأ عم قفتي ال ام

 بهذلا اوذخما دق ءالؤهو . مكملا دبع نياو . بهو نباو . مساقلا نبا

 . ًاديلقت ال ًاداتجا هللإ اوبسنتا ىذلا

 داهتجا رهأ « ةمآلا ريغ ةيديزلا داهتجا نيعونلا ىأ نم فرع نأ ديرت انهو

 ؟ نويستتم نيدوتجملا نأ ىأ بهذملاب ديقم داهتجا وه مأ « قلطم

 كش ال ًاقلطم اداهتجا دب ةيوبنلا ةرتعلا نم هتقبطو « اديز مامإلانأ كشال

 نم ةمئآلا مسق : نيمسق ىلإ مبمسقت ةيدوزلا مسا كلذ دعي لحتنا نم نكلو ؛ هيف

 « ديؤملاو روصنملاك هدعب ءاج نمو « مهاريإ هيخأو ةيكرلا سفنلاك « تيبلا ل7

 مهبمو ءأقلطم ًاداهتجا نودوتج ءالؤهو , بهذا اذه دد<# ىح قحلا ىلإ ىداحلاو

 مهنف « نوفلت لوصأألا ىف مهانيأر دقو . هدابتجا ىف ًاديز مامإلا فلاخت ناك
 اهررحي مل دعاوقلا كلتو لوصالا هذه نإو « هفااخي رخآ قيرفو . الصأ ديؤي نم

 . هدعل نم تررح لب . ديز مامإلا
 نيدبتجلا نم تيبلا لآ ريغ نم بهذملا اذه ىلإ نومئملا - ىلاتلا مسقلاو

 مهتبتم عفرن نأ نكمي ال ءالؤهو « هيف ىوتفلاو ء بهذملاب داهبتجالاب نيروهشملا

 , ةمالا لوصأب نود يقم مهنأل . نيقلطمل | نيدهتجما ةبترم ىلإ دابتجالا ىف
 .رادخالا قح اوتوأ دق اوناكنإو

 : نوج رخم نودهنجمل ب ع

 اهيلع ىنب ىتلا ةيبقفلا للعلا صالختسا امهددأ : نالمع مهل ءالؤهو  ؛؛ب

 لع قبطت ىذلا بهذملا دعاوق اهرابتعاو , ةيهقفلا مهجمانمو مهتسيقأ ةمئآلا

 تاياك نوررح كلذبو « تايئزجلا ماكحأ اهثوض ىف فرعتتو ماكحالا

 , هماكحأ فهذملا مامإ هيلع ىتب ام فرعت وه كلذ ىف مداهتجاو , ىهذملا

 . هحرض ون و

 عقت ىلا ثداوحلا ىلع للعلا هدمه قيبطت وه مهملابعأ نم  قاثلاو
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 مالؤه نإف  اهف ىأر مامالل فرعي مو ؛ مامإلا رصع ىف عقت لو ؛ مثروصع ىف
 , ةمهالا سايقل أطانم تهرع ىلا للعلا قيبطتب , اهماكحأ نوجرختسي نيذلا مث

 ةلعلا قيبطت نأ فورعملا نم هنأل , بهذملا نع اجورخ دعب ال كلذ نإو

 كلذو . هنع اجورخ دعي الو , مامإلا ىأر ب اذخأ دعي هدابتجا ىف مامإلا اهاعار ىتلا

 ققحتت ام لك ىلع هةلع تفرع ىذلا محلا قيبطت ىأ « طانملا قيقحت ىمسب ام وه

 نأ حصي ال داهتجالا نم عونا اذه نأ مهريغو ةيكلاماررق دو . ةلعلا هذه هيف

 ٠ انرشأ مروصعلا نم رصع هنم ولخم

 زوجي نكلو , عورفلا سم عرف ىف مامإلا فلاخت نأ زوحب ال ةقبطلا هذهو
 نوكت امو . سانلا حلاصمب الاصتا رثكأ هارتام بهذملا ةمنأ لاوقأ نم ريختت نأ اهل

 . ًاَقَمَم مضوأ هيف هقفلا دعار#

 فنصلا اذه ىم مه نويديزلاو ؛ ةفلتخلا بهاذملا ىف مهنم نوريثك دجو دقو

 . روصعلا نم رصع مهنم ولخ نأ ممصي ال هنأ ىرنو « نوريثك

 :نوحجرملا نودهتجلا

 .جارختسا وأ لوصأ وأ عورف ىف ًادابتجا لوانتي ال ءالؤه لععو - ؛؛م
 « تاياورلا مجرأو لاوفآلا مجرأ نايب لبع روصقم ءالؤه لمع لب « دءاوق
 « اهيب ةحجارملاو . اهتلدأ ناببو ء بهذملا ىف ةفلتخما ءارالا قبسنت مبلمع نمو

 اذه لك ن”ودو « اهنيب نم ةياور ىلع ةياور حيجرتو « ةياورلا بتارم فرعت مث

 ممداهتجاو , نيدهتجلاو نيدلقملا نيب ةبترم ىف مث ءالؤهو , بهاذملا بنك ىف
 نمو . ريسيلا وأ لبسلاب سيل لمع وهو « ءاشنإلا ىف ال , حيجرتلا ةرئاد ىف
 انايحأ هل ناكنإو ؛ هلاوحأ ةلمج ىف ماملا نن نيدلا لاكو ء ىسخرسلا لثم ءالؤه

 نم نوكي نأ مصيف ؛ لئاسملا ضعب ىف داهتجاو . ىرخآلا بهاذملا نم رايتخا
 . ًايثرج ًاقلطم اداهتجا ًادوتجم ةيحانلا هله نم نوكي نأ



 ا -ِ

 : نودلشمتملا

 مهسفن ال اوضترا نيذلا ءاملعلا مهنمو , ةماعلا مهنم نودلقملا ءالؤه - غو

 ىحي ىنلا ء, بهذللل ىاحلا ةبترم اوزواجتي نأ نم مٌهارق مهنكمت ل وأ

 عضاوم فرعت ىف الإ دبت<ي الو « ابليلدب وأ اهتياورب ةحجرم هيف لارقالا
 مهل سيل ءالٌؤبف . فعضلا تاجردو « حيجرتلا تاجرد بيترتو ٠ حسيج رتلا

 هناحجر ىلع صوصنملا مجارلاب لمعلا طقفمييلعمهنكلو ؛ اوحجري وأ اوجرخي نأ

 نيدلقم اوناك نإو ٠ بهذاا ىف ءانفإلا قح مهل ءالؤهو . اليلد وأ ةياور

 بهذملا مجار ةفرعم نأ كش الو ه : نيدباع نبا مهيف لاق دقو . ًاقلطم ًاديلقت

 ليصحت ىف نيرمشملا لامآ ةياهن وه ًافعضو ةوق هبتارمو هحوج م نم هيف فلتخما
 هيف ةفزاجلا مدعو . باوجلا ىف تبتلا ىضاقلاو ىتفملا لع ضورفملاف . رعلا

 , 0©©2(هدض وأ لالح ميرحتب ىلاعت هللا لع ءارتفالا نم ًافوخ

 .نيرمشملا ةيابن هنكلو « ىلالسإلا لعلا ف نيرمشملا ةيابت سيل كلذ نإو
 . ناك ع ون ىأب هيف داهتجالا باوبأ هيف تقلغ ىذلا قلطملا ديلقتلا ةرئاد ىف

 , هدعاوقو بهذملا لوصأب ةطاحإلاب نيدلقملا نم عونلا انه زاتمو

 . هلم هولصح ملام مهف ىلع ةردقلا عم هعورف رثكأو

 نوعيطتسي نيذلا مو « ءاملعلاو ةماعلا نيب ةقبط اهيلت ةقبطلا هذه نإ و - ه٠

 < نيحجرملا حيجرتب الع اوتؤي لف ء بهذملاب ةطاحإ ريغ نم بهذملا بتك مهف
 بف ىلع مهل ةردق المنأل . ءانفالا قج محلل ىسيل ءالؤهو ٠ مسجرتلا تاقبط زيكو

 نكمي امو : اهلصيامو ةثداحلا هقف اوفرعي نأب مل ممسي الع اوطعي لو صرصنلا

 : نيدباع نبا مهف لاق دقو « اهيلع قبطتت نأ

 .نوعمجي لب . نيمنا نم لامشا نوزيمي الو . نيمسلاو ثلا نرفرعي ال

 )١( ص ؟ ج ةيريخلا ىواتفلا  7١ةعبطملا عبط .



5 

 . ليولا لك ممدلق نمل ليلولاذ « ليل بطاخ نود ام

 هسفنل ىعدق لو'طتب نم مجمو ٠ انرصع ىف اورثك دن ءالؤوه بترإو

 ريغ نم لب « اهدراومو ةعيرشلا رداصمب ةفرعم ريغ نم , قلطملا داهتجالا قح

 نم حجارلا ةفرعم لب « هئارآ نيب ميحرت ةفرعم . اههاذم نم بهذ ةفرعم
 . ركفلا د ريق نم نوقلطنب نيذلا دنع ركفلا ىضوف اهكلو ؛ هئار"

 . ةماعلا ةقبط نيدإقملا ىه ةقبطلا هذه ليو

 دايتجالا 00

 نوكي نأ روحيه . أزحتي داهتجالا نأ ىلع ةيديزلا نم نورثكالا - ؛ه١
 روجيف ؛ هريغ ىف داهتحالا ىلع رداق سيلو « باب ىف داهتجالا لع ارداق دهتجا

 ؛ عويبلا نود . تادابعلا با وبأ ىف هجاتمو طايبتسالا لرصأب املع نوع نأ

 داهتجالا عيطتسي امف ادهتجم نوكيف . عويبلا نمو ةرسآلا باونأ نم باب ىف وأ

 . هريغ ىف ًادلقمو « هيف

 مع ىتم ٠٠ ةمادق نا كلذ ىف لاق دقو . ةلبانحا رثك أ ىأرلا اذه لعو

 <> لهج نإو ٠ ابد دوتجي وهف اهبف رظالا قرطو ةدحاولا هلأسملا ةلدأ ( دبتجما ىأ)

 ضن ارفلاب افراع سفنلا هيقف نوكي نأ هيفككي ةكرشملا ةلأسم ىف رظني نف : اهريع

 حاكنلاو . تاركسملا يرحت ىف ةدراولا رابخألا لهج نإو . اهناعمو اهوصأ

 . 20 ءابع ةلفغلا رضت الف , اهنم ةلأسملا هذه رظنل دادمتسا ال ذإ ؛ ىلوآلاب

 . أ رجتب ال داتجالا نأ ىلع لوصألا ءايلع روبمج نكلو

 داهتجالا ناك نيديزلا رثكأ دنع أرجتي داهتجالا نأ رابتعاب هنإو - ؛ه؟

 : نيتدترم لقتسملا وأ قلطملا

 ثري ىلا ىه ةكرشملا ةلأسملاو ؛.و*ب ص » ج رظانملا ةنجو رظانلا ةضور )١(
 . طقف ةبصعلاب ءاقشألا ثاريم رشعا نإ ءاقشآلا نود مالا دالوأ اهغ



 لس اال

 ,لئاسع لك ىف داهتجالا رهو . لماكلا داهتجالا ةبترم  ىلوآلا ةبترملا
 .لقتسملا دبتجا ىف اهان رك ذ ىلا طورشلا لكىف وتسا نمل نراكو ٠ عرشلا

 داهتجالا نوكي ال ىتلا ىهو . صقانلا داهتجالا ةترع  ةينالا ةيترملاو

 . هنم لئاسم وأ ءازرجأ ىف لب . هقفلا لك ىف

 دنع لقتسملا قلاطملا دابتجالا ةملأ ىلع مالكملا كلذ قيبطت دنع هنإو - عمم

 *. ينلا : ثءلا نم ةمئألا ريغ لقتسملا دهتجلا فصو ًاريدج هيف ًادبتع دعال ةيديرلا

 لاوقأو « ةنسلاو باتكلاب الإ ديقملا ريغ قلطملا دابتجالاب اورهتشا ىدلا

 لئاسملا صعب ىف ناك مهداهتجا نأ مهنع فرعي مل ءالؤهو . ههجو هللا مرك ىلع

 ىلع دوصقم هداهتجا « مامإلا ىلع نب ديز نوكي نأ هللا داعف . ضعب نود

 أاروصقم داهتجالا نوكي نأ نكمي ال كلذكو . قابلا نود هقفلا سم ةفئاط

 . ىداهلل ةبسنلاب ةفئاط ىلع

 قبطني نأ نكمي الف ةمئالا دنع الإ نوكني ال قاطملا داهتجالا ناك اذإو

 هلعلو « اذه داهتجالا نم عوذلا اذهل ةبسنلاب هروصت نكمي الو مهيلع مسقنلا كلذ

 قبطنت عئاقو ال سيل ةيرظن ةلأسم هنأ ىلع ةيديزلا دنع لوصالا تك ىف ركذ دق

 . مبهقف ىف هيلع

 « قلطملا داهتجالا ريغ ىف عوقولا ثيح نم نوكت دابتجالا ةئرت نكلو

 دابتجالا وه اذهو . ًابستنم هيف دهتجلا نوكي ىذلا دابتجالا ىف روصنت ىف
 . نيعمجأ مهنع هللا ىضر نيدهتجما تيبلا ل1 ةمثأ ريغل ةيديزلا ءاملع هزاجأ ىذلا
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 ديتجملا دنع ةلدآلا بتنام

 هجت ام لوأ ىف هجتي نأ هيلع دهتجلا نأ ةيديزلا ررق دقل ه4
 , ىعطق رهو رتاوتم عامجإ كانه ناك اذإ هنال كلذ . عامجالا عضاوم ىلإ
 ىتفتسملا ةلأسملا فرعت طقف وه تملا لمع نوكيو , ةفورعم نوكت ىونفلا نإف
 . اهيلع عامجإلا ةيضق قابطنا رادقمو , اهجالعو ء ايف

 . ًايرورض هب معلا دعب ام عامجإلا عاونأ نم نأ انمالكردص ىف انرك ذ دو
 تاعكرلا ددعك . ةرورضلاب نيدلا نم فرع ام دعت ىتلا لئاسملا ىف عامجإلا رهو

 .كلذ ريغو « مالسإلا ناكرأكو ؛ تاولصلا ىف

 ةنسلاو ميركلا تانكلا ىلإ هجتا عامجإ ةلأسملا ىف نكي مل اذإو - ؛هد
 روصت, الو , ىعطق هدئس ىف امهنم دحاو لكنآل , ةدحاو ةبترم اهو . ةرتاونملا
 . ةلالدلا ةيحان نم اهنيب ميدقنلا نوكي اممإ , دنسلا ةيحان نم اهنيب ميدقتلا

 , صرصن امهدحأ نيمسق ىلإ رتاونملا ثيدحلاو نآرقلا قاعم اومسق كلذلو

 رابخأ نم امهريغ ىلع ةنسلاو نآرقلا نم رتاونملا صوصن مدقتف , رهاوظ قاتلاو
 . ةنسلا نم داحألا

 . اضراعتو ًارهاظ نوكي رخآلاو . ًاصن هتاالد ىف اهدحأ ناك اذإو
 « هلبقي رهاظلاو « لايتخالا لبقي ال صنلا نال , رهاظلا لع صناا مدقي هنإف
 . هتوق فعضي لامتحالا ذإ ,هلبقي ام لع لالدتسالا ىف مدقم لامتحالا لبقي ال امو

 ليصفتلا ىلع . داحآلا رابخأ ىلع ةمدقم ةزتأوتملا ةنملاو باتكلا رهاوظو
 ,هعضوم ىف هانركذ ىذلإ

 ةلدآلا كلت نكت مل نإف , اهدنس ىف ةيعطق ةقاسلا ةلدآلا دعتو - 467
 باتتكلا دعيف ؛ اهدسس ىف ةينظلا ةلدآلا ىلإ دبتجلا هجتا اهدنس ىف ةيعطقلا
 . داحآلا رابخأ ىلإ هحتف . اهدانسإ ىف ةينظلا ةلدآلا ىلإ هجت ةرتاوتملا ةنسلاو



 مسا جال

 لاوقالا طقف نوربتعي لب . ةبترملا هذه ىف ابلك ةنسلا نوريتعي ال مهتكل و

 دهتحلا هجتيف . ةرتاونملا ةنسااو باتكلا لت ىتلا ةبترملا ىف ثيداحالا نم

 : اهبلع تلمتشا ىتا قاعملا ريغ لمتحت ال ىتلا ظافلالا ىهو . ابصوصن ىلإ

 : اهناعم ىلع اهتاالد ىف لاهتحالا لبقت ام ىهو . :رهاوظلا صوصنلاا لي مل

 مدسقي الاتحا لبقي ال ام نأ نم ؛ باتكلا ىف هانركذ ىذلا ببسلل كلذو

 لامتحا نوكي ام لوبقل بايلا متتفي لامتحالا نآل , هلبقي ام ىلع لالدتسالا ىف

 عضومىف صناا ميدقت نوكيف صنلاب هصيصختل بابل متتفي ماعلا ف لاهتحالاف « هيف
 . نيليلدلل الادعإ ضراعنلا

 « ةيعرشلا صرصتنلا ظافلأ نم ذؤن ىلا ماكحالا ىف هلك اذهو  عهرب
 ناك أ ءاوس . اهموبفم نم ذخؤي ام لع ةمدقم كش الب ىهو « اهقوطنم نم ىأ

 ثيح نم ةقفارملا موهفم ىف فالتخالا ىلع ةفلاخ موهفم مأ ةقفاوم موهفم
 مرهفم ىف فالتخالا لعو , ابنود هنأ وأ قوطنملا ةلالد ةرق ىف هنإ

 , ةيعرشلا ماكحاللل طابنتسالا قرط نم ًاقيرط تبني هنأ ثيح نم ةفلاخلا
 . هيلإ تفتلي ال هنأ وأ

 ةلالدلا ىف ًارخؤم نوكي هبي نم دنع ةفلاخلا موهفم نأ كشالو

 هنود ام هضراع اذإ ةلالد ىرقآلاو . ةلالد ىوقأ قوطنملا نآل « قوطنملا لع

 . هيلإ تفتلي الف , هاغلأ

 تاموهفش ,« داسلا ىف صوصللا ةوق بسح ىلع ةبترم .تاموهفملاو

 موهمملا نآل , داحألا رابخأ تاموهفم ىلع ةمدقم ةرتاوتملا ةنسللو ميركلا نآرقلا

 صنلا نم ىوقأ ىعطق ليلدب دنسلا تباثلا ىصتلاو « صنلا نم هتوق دمتسب
 ىوقتأ لوآلا نم ذوخأملا موهفملا وكيف . ىظ ليل دنسلا تباثلا

 ةوق ىلع دمتعب اصالك موهفملاو قوطنملا ذإ , ىتاثا نم ذوخأملا موهفملا نم

 . ظافلالا ىف ةياورلا



 مدس عمود

 ءاوسو . ًاموهفم ناك مأ ًاقوطنم ناكأ ءاوس لاوقألا نم ذخؤي ام لكو
 . رتاوتلا ال نظاا قيرطن هدنس ىف ًاتباث ناك مأ . رتارتلاب هدنس ىف ًاتباث ناكأ

 قيرط ريغب كلي ىنلا نع ةيورملا لامفألا ةلالد لاوقالا ةلالد ليو

 ؛ ةلالدلا هذه تناك ًايأ ظافلالا تالالد نع ةرحؤم نوكت اهنإف ٠ رئاوتلا
 . هعضرم ىف كلذ انبي دقو

 يأرلا ىلإ هجتي اله ٠ هب لصتب امو سايقلا « ةلدآلا هذه ليد - هم
 ةنسلا ةباور ةقيرط, تناك أيأ ةنس وأ فاتك نم هدنع ليلد ال ناك اذإ الإ

 لاصفالا نم وأ صوصنلا نم ةلالدلا عون ناك أيأو ؛ ةحيمص تمادام

 دجوب ثيح ىأر ال هنآل , ىأ لا ىلإ دبتجما هجتا اذه لك دقف نإف . تاربرقتلاو
 . عابتالا جاولا ىعرشلا ليلدلا

 لكشب وهف « نادحتسالا لمشيو . ملاصملا لمشي هنأ انيلع دق سايقلاو
 كلذو 5 لما قيرط ناك أيأ صوصنلا لع لومحملا ىأرلا لمشي ماع

 . ةلبانحلا هيف مهءراقيو « انيب اك ةيديزلا هررقي ام

 حيرصلا صنلاب تفرع ةلع ليع ىنب امث . بتارم هل اده لع سايقلاو
 ءاميإلا وأ ةراشإلا قيرطب هيف تفرع ام هيلي مث ءىلوألا ةبترملا ف عامجإلا وأ
 « ةراشإلا وأ ءاعإلا نم ىوقأ ةرابعلا نآل مضاو كلذو ٠ صوصتلا نم

 قرط تفلتخا دقو « طابنتسالا قيرطب ةلعلا هيف تفرع ام هذه للي مث

 انرشأ دقو © ةيديزلا دنع لوصالا بتك ىف نيبملا وحنلا لع طانتسالا

 دنع هنإو « لبق نم انررق ا« ةيديزلا لوصأ ىف مالكلا دنع اذه ضعب ىلإ
 ىلع هتلع جارختسا ىف هيلع دمتعي ام مدقيف . اهاوقأ مدقي ةسيقألا ضراعت

 « ءامإلا قيرطب صنلا ىلع دمتعي ام مدقي مث ٠ حيرصلا صنلا وأ عمجإلا
 « مثالملا بسانملا مث ء رثؤملا بسانملا مدقيف « ًاريثأت دشأ نوكيام مدقي م“

 . ىديزلا هقفلا لوصأ بتك ىف نيعم وه ام ىلع ,« لسرملا بسانملا م



 هس عمؤ

 ةيوبنلا راثآلا وأ صوصنلا نم ليلد ىلع دامتعالا نكمي مل اذإو - ؛هو

 هجتي ىديزلا بهذملاف دهتجملا نإف نوكي هجو ىأ ىلع , للا قيرطب اهدلع لما وأ
 لجآلا وأ لجاعلا ىف هنم ررضال عفان هنأب لقعلا كح اق . لقعلا ى> ىلإ
 هيف نوكي امو . هرادقمو عضنلا ةوق بسح ىلع هيف نوذأم وأ حابه وهف

 هعفن ىواستي ام كلذكو « عنملاو رظحلا عضوم ىف نوكي هنإف بلاغ ررض
 «عفانملا بلج ىلع مدقم راضملا عفد نآل , مهدنع ًاروظع كلذك ن وكي هنإف هررضو

 ضرف ىف رظن كانه نكلو «نذإلا عضوم ىف نوكي هنإف « هتعفنم تبلغ امو
 . هررضو هحفن ىواستي رومآألا نم ىمأ

 لوصألا نم لصأ ىلإ دري دق هجولا اذه ىلع لقعلا هنسح ام ىلإ رظنلا نإو
 , عرابشلا ايلط ىلا عفانما سنج نم عفتلا كلذ ناك اذإ هنآلإ : ةيعرشلا

 « نيحم لصأ لع دمتعي ال ىذلا لسرملا بسانملا ليبق نم نوكي كلذ نإف
 . هيهاونو عراشلا ماوأ ةعومج لع دمتعي نكلو

 ريغ لقعلا كح ذخالا نوكي ىرأ نكمي ال ساسالا اذه ىلعو

 ررضلا نم ةصلاخ ةعفنم ةمن نوكت نأ نكمي ال هنال ؛ عرشلا م> ىلع دمتعم

 . هعوضرم وهل اب عراشلا ىمأ دق سفج هل ناك اذإ الإ لجالاو لجاعلا

 . ةيلبع ىودج لصأآلا كلذل نوكي ال ريرقتلا اذهو
 « هيلع دب ايام اليلد دن ال ام دنع باحصتسالا ىلإ أجلي دبتجملاو

 آذإو « هريغي ام دجوب ىتح « لاحلا ءاقب للع ىلس ليلد باحصتسالا نإف

 ةيلع داهتعالا ناك ريغملا ليلدلا دجوي مل

 ١ هز مامإلا (4
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 ةبديزلا دثع ديلقلاو داهتجالا

 هيلع قفتم ىمأ |ذهو . ىديزلا بهذملا ىف داهنجالا ءاقب نم دبال -
 وه سيل قبي ىذلا داهتجالا نإ داهتجالا بتارم ىف انلق دقو . هيف كشلل لاجم ال
 وه لب , عورفلاو لوصالا ىف دهتجملا هيف دوتحي ىذلا لقتسملا وأ « قلطملا دابتجالا
 بهذملا ةملأ همسر ام ريغ ةديدج ميهانمب ىتأي ال دهتجماف ٠ طقف عورفلا ىف داهتجالا

 كلت ساسأ ىبع عورفلا نم نوطبنتسي ممو « جهانملا ةرئاد ىف ممداهتجا لب ء ىديزلا
 ؛ ىديزلا بهذملا ىلإ نيبستنم نودعي ال اهوفلاخ نإ مهنال , ةطوبضملا سياقملا
 , اعيمج نوبسناملا هطيحم نمه ىف لخدي ىذلا راطإلا ىه جهانملا هذه نأ ذإ

 داهتجالا نوكي نأ دب الو. . :نودهتجم ئديزلا بهذملا ءاهقق نإ نولوقي مهو
 هانعم ىف هنكلو . صخشلا ءايتا درجم باسنتالا سيلو . باسنتالا اذه طيحم ىف

 . مولعم جاهنمي ديقت ىبقفلا
 بمهذملا ةمتأ ريغل ىديزلا بهذملا ىف حوتفملا دابتجالا نإ لوقن اذملو

 . ديق» ريغ اقلطم ادابتجا سيلو , نيبستنم داهتجا نيرورشملا
 : نيرمأ ليبسلا اذه ىف اوكلس دقو - 5

 ةعقاو تعقو اذإف .« بهذملا ىف رثؤت مل عورف ماكحأ اوطبنتسي نأ : امهدحأ

 بهذملا ىف اهكح فرع ىلا لئاسملاو « اهنكح اوطبنتسا ريظن بهذملا ىف اهل سيل
 تناك وأ عنتقي مل نإو « هب ىتفي امف ىتفملا اهب عنتقاو اهليلد فرع اذإ الإ عبنت ال
 ةموسرملا جهانملا لظ ىف طبتسيو دهتج نأ هل نإف ىوتفلا عضوم هبسانم ريغ
 , بهذللل ةيمنت كشالب اذهىفو ء عضوملا اذه ىف ماصأ هاريام بهذملا ىف
 , هيف ءارآلا نم راثكإلاب

 نوراتخيف ةيمالسإلا بهاذملا نم رايتخالا باب أوحتف مهنأ : ىقاثلا آلا
 ىف اودجو اذإف . موسرملا ىديزلا جاهنملا عم هليلد قفتي ماد ام هليلدب نوعنتقي ام
 دبال نكلو . هوذخأ ةررقملاةيمالسإلاب هاذملاءارآ نم هل حلصبام ىوتفلاعوضرم
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 أوعنتقيو ٠ ذخالا لبق هد اوفرعي نأ 1 عابتا ذخأ ال داهتجا ذيخأ هوذخأي نأ

ي نأ دحالا مصي ال٠: ةمألا لوق نوذفني اذه ىف مهو « ىوق ملس ليلد هنأب
 ذخأ

 . ,هانذخأ نيأ نم فرع اذإ الإ انيأر

 . امظع اوم بهاذدلل ارم اذه ىف نإو

 بقاصت ىتلا ملاقألاف , هيلاقأ ىف ريبكلا فالتخالا ناك وغلا اذه رادقمبو

 نكي مل اذإ رظن ىف هليلد ىوقي ام هتم اوراتخا ىفاشلا بهذا اهدروسي ادالب

 ىعرش مح ساعلا ىضتقي ىوتفلا عضوم ناك وأ ىديزلا بهذملا ىف ريظن هل

هذملا كلذ ىف دجت اذلو « هنم اوسيتفا ىنحلا اهدوسب ناك ىتلا ملاقألاو . هيساني .
 ب

 « ةعفشلا ىف انيأر ا , قنحلا بهذملا عم انايحأ عورفلا ماكحأ ىف اماشت دبجلا

 . ةءافكلا ىف انيأر اك ىكلاملا بعذملا عم انايحأو  ىعفاشلا بهذما عم انايحأو

 كلذ ىف نيدهتجسا قافأ عاستا نا لب « عورفلا ىف طققف ءافلا نكي لو +

 « اهودجو أ ةيوبنلا ةنسلا اوبلطي نأ ىلع مهلمح دق هراطإب ديقتلا عم بهذملا

راع نإ عابتالاب ىلوأ ناك نإو « تبيلا ل 1 قيرط نع ىور ام ىلع اورصنقب لف
 هض

ف امب اوذخأو ةئملا حامص اوبلطو « ةياورلا ىف راطفآلا كلت اوزواجت لب « هريغ
 « اه

حاحصلا ىف ىور ام مثدنع لالدتسالا ىف ةريتعملا ةنسلا نم ناكف
 ىراخبلا ؛ هناا 

 . اهريغو , هجام ناو « ىفاسنلاو « ىذمرتلاو « دواد ىفأ نسسو « لسمو

 جهانملا ىلع جورخ ريغ نم « لالدتسالا ةدام ىف بهذا امم كلذبو

 ىديزلا بهذملا نع اريجح ل هريغو ىداحلا ةمالاو , امل عابتا وه لب ؛ ةموسرملا

 اهرفاضأو « اهنم اوسبق لب ء تيبلا ل7 قيرط ريغ نع تيور اذإ ةنسلا رون

 . داهتجالاو هقفلا نم ةيرثم ةكرت اوكرت كلذبو « ىديزلا ثارتلا ىلإ

 :.مهذاا ىف ديلقتلا

 هاج دقو « دابتجاب الإ ىتفي نأ ىديرلا ىفملل ةيديزلا غوسب ملا عدم

 : لوصولا جابنم باتك ىف



 مدس عر

 ااذهو , هدنع امع ىتفتسملا هلأس اذإ دابتجإ ريغب ىتفي نأ ىتفلل سيل ٠
 ىئاعلا ءاتقا دهتجلا ريغل زاجل كلذ بحي الإو خييشلا لاق « هيف فالخ ال
 هصهذم لئاسلا ىّيفي نأ دبتجلا ريغل زاج اذإ هنآل , دهتجما هفنص ىذلا باتكلا نم

 ذئيح زوجيف « ىاعلا نم زوجت ةياكحلاو ٠ قرف ى احلا نيبو هنيب نكي مل هريغ
 27, زاج بهذم نع ةياكملا لأس نإذ , نيدهتجا بتتك نم ىتفي نأ ىناعلا نم

 : أي ام هحرص نم دافتسي اذه نإو

 )١( ىوتفلا عوضوم ىف داهتجا ريغ نم ىتفي نأ ىتفملل زوحبال هنأ ,
 اجالع اهجالع قرطو اهيلع ثعابلاو هعقاولا فرعي نأ بجويعوضوم ىف داهنجالاو
 كلذ ةعقاولا مهف اذإ ىح , ةعفاولا هقذ هيمسن دق كلذو , ىوتفلا جناتنو « ًايعرش
 ىواتفلا هذه اسراد « ابلثم ىف نوقباسلا هب ىتفأ امب انيعتسم ابجالع ىلإ هجتا مهفلا

 كلذل اجالع هب عنتقي ام ىديزلا هبهذم ىف دجو نإف ؛ ةيعرشلا اهرداصمو ابليلدب
 هليلد هرظن ىف ىوقي ام ىرخألا بهاذملا نم سبنقا وأ دهتجا الإو « هب ذخأ «

 أدلقم نوكي الو « ليلدلا ذخأبف .

 هنأ قفملل داهتجالا ةرورضل لالدتسالا ىف باتكلا بحاص لوقيو
 دهتي مل نإ هنأل , قرف ىاعلا نيبو هنيب نكي مل هيف ىتفي امف ًادبتجم نكي مل ول
  هريغ نم زو !؟ ىئاعلا نم زوجت ةياكحلاو . هريغ لاوقال ايكاح ناك
 .هاوتق ىف ىواستي نم ءاتفالل حصي ال كلذدكف ءانفإلا ماقمل ىلاعلا حلصي الو

 , ىئأعلا عه

 ىوتنلا ىف ةياكحلا نأ مالكلا اندم نم موزللا قيرطب ذخؤيو (ب)
 لاق لوقي نأ مصي الف ناضءر ىف أطخ لكألا نع لئس اذإف زوجت ال

 قلدألا هيلإ ىدبت امم هارب ام لوقي نأ هيلع بحب لب , اذك ةفينح وبأ
 . ليلج ماقمو , ريطخ ىمأ ىوتفلا نإف « ةيعرشلا

 . 100 مقر ةقدو لوصأألا لع ىف لوقعلا رايعم حرش لوصولا جاهنم (1)
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 زوجي هنإف « ءانفإلا ماقه ىف ةزئاج ريغ تناك نإو ةياكحلا ناو (ج)

 اذهب ملاملا ذةبح زوجيف « ةلأسم ىف نيعم بهذم ةياكح لئاس لأصي نأ

 . هيك نأ بهذملا

 « بهاذملا هذهل ةياكح اهنآل ةرئاج ةفلتخلا بهاذملا ةسارد نأ نيبت اذهو

 هيف نرفلتخي امو هيلع نوعمحي ام ؛ سانلا لاوقأب لعلا نآل « ىتفملل ةبجاو اهنإ لب

 . هطورشو دابتجالا تالهؤم نم

 : تملا دسلقت

 لبف « هيتفي ىذلا ىتفملا دلقي نأ ىاعلل زو هنأ نيتي مالكلا !ذمبو - د4
 ىتفي نأ نم ىتفملا عنمت ىتلا ةقباسلا ةدعاقلا ىضتقمب هنإ . ىفوتملا دلقي نأ هل زوج

 ىاعلاو وه ناك الإو « زوحجب ال  هريغ لوق حي نأ هل مصي ال هنأو داهتجا ريغب

 ةياكح بلطي ىتفتسملا ناك نإ هريغ لوق يح نأ زو كلذ عم نكلو « ءاوس

 ىدصت دقو؟ تيما ديلقت زوجأ وهو ؛ ىعرش أ ثعبنا كلذبو «هريغ لوق
 : نيقيرف ىلإ كلذ ىف اومسقنا دقو « اذه نايبل ةيديزلا

 دتما مث ىح وهو « هديلقت ناكأ ءاوس ٠ تيملا ديلقت زوجب ال هنأ : امهدحأ

 « هتافو دعب ام ىلإ اهب لمعي رمتسا مث ةلأسم ىف هاتفأ نوكي نأك ء هتافو دعب ام ىلإ

 ناكوأ ٠ هتافو دعب هنع ترثأ ىلا ةءارآ عبني ذخأ مث , ىح وهو هدلتي ناك وأ

 .-هتابح ىف اعبتم وه
 هدلق ناك نإ نكلو « هتوم دعب هديلقت زوجي ال هنإ :لوقي قاثلا قيرفلاو

 ةيديزلا نم دجوبو . هتافو دعي تسي نأ زوج هديلقت نإف ء تام مث ؛ ىح رهو

 . هنع رثأ ام ةياكح كلذو . تيما ديلقت زو نم

 نأو . رصع لك ىف دهتجي دوجو نم دبال هنأ فالتخالا اذه نم وبظيو

 ضرف دابتجالا نوكي كلدنو . نيتفتسما ددع عم ابسانم نيدبتجللا ددع نوكب

 كرتشا نم. ةعامجا نع مثإلا طقس نودبتجلا نوتفملا دجو اذإ ثيح . ةيافك
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 اهلك ةعامجا تناك نودبتجما كتل وأ دجوي ملاذإو « كرتشي مل نمو مهنيوكت ىف

 « للخلا نودسي نيذلا نيديتجلا ةفئاط داجبإ ىف نواعتت نأ بحب ناك هنآل ةمثآ

 . نيدلا قئاقح نونيييو

 , ىفتسي ىذلا دهتلا ةايح ىف زومبي ديلقتلا نأ نيتي اذه نمو عدم

 « تبثت ىلا ةلدآلا عم قمتي امب ىتفي دهتجماو , ةماعلا نم ىتفتسملا ناك اذإ
 ةعيرشلل ةماعلا لوصألا هتسارد ىف عبي نأ بحب قحلا هيرحت ىف دبتجلاو

 . ةباحصلا اذه ىف مجايو « تيبلا ل1 نم نيروبشملا نيدهتجلا ءارآ الوأ سردي مث
 1 ©27نوعباتلا مهبلي مث

 « ءارآلا ةسارد دنع داهتجالا ىف تيا لآ نم ةمثألا مدقيو - ب5

 « مهم دقت ىلع ليلدلا مابقل ء اضيأ ديلقنلا ىف مهمدقي « تيملا ديلقت زاوب ذخأي نمو
 : ةسمخ رصانع نم نوكم ليلدلا كلذو

 « ىبرقلا ىف ةدوملا عبنت نأب انرمأ دقو « ةبارقلا ةلزنم نه محل امل  اهوأ

 لضفلاو ملعلاب اورهتشا دق نودهتجم مهو . ءىنضي سبق لوسرلا رون نم مبلف
 . ليلجلا قاضإلا فرشلا كلذ ىلع اورصنقي لو : قتلاو

 : ىلاعت لاق دقف « نوربطم مهتأ ربخأ ميركلا نرآرقلا نأ - اهناث

 كشالو « اريبطت ؟ربطيو تيبلا لهأ سجرلا مدع بهذيل هللا ديري اهنإ »

 . مهمعز ىف ريبطتلا عم ىفانتي أطخلا نآل ؛ مهئارآ ةمالس ديفت ةرابطلا نأ

 هجووزو ىلع « هتبب لهأب لهاب - ىراصنلا لهاب ام دنع ٍعِلَي ىنلا نأ اهلا

 , للعلا نم كءاج ام دعب نم كجاح نف » : ىلاعت هلوق لزن امه:ع كلذو , نينسحلاو

 لهتن مث . كسفنأو انسفنأو مءاسنو انءاسنو مءانبأو انءانبأ عدن اولاعت لقف

 مهتيرذلو مهل ناكف ءالؤب ةلهابملا ىف مدقتف ٠ نييذاكلا ىلع هللا ةنعل لعجنف

 )١( ةقرو ةيؤلؤللا لوصفلا 7.5 .



 مسمع جرخلالا سس

 مهتيرذل ناكو ٠ ةمصعلا ىف لضف مهل ناك نيلهابملا ءالّوه نإ اولاق دقو , لضه
 . نيموصحملا ىلإ بسنلا لضف « روبظلا نم

 ىلايتو هلاحيس لاق دقف , .هتيرذو ىلبع لضفب ءاج نآرقلا نأ  اهعبار

 معطي نراك ىلعو ٠ !ريسأو امنيو انيكسم هبح ىلع ماعطلا نومعطيو »: مهف
 لضف هوئراوت ىذلا ماعطالا كلذب محل ناكف صنلا لن هيفنو هبح ىلع ماعطلا

 . مثريغ ىلع
 ارتاوت رتاوتت ل نإو « ايونعم ارتاوت ترتاوت ىتلا حاحصلا رابخألاو  ابعبار

 « مولعم روبشم مهلضف نروموصعملا ةعبرالاف « مبلضف نابي ىف تءاج دق ايظفل

 , مهلضفب حاحصلا رابخآلا تارتاوت هدال وأو « نيداعلا نير لعو

 نع ةمصع هيف مبعامجإ نأ ةيديزلا دنع هيلع قفتملا نم هنأ  اهسماخو
 . أطخ هيف نوكي نأ نكمب ال هيلع نوعمج امث . أطخلا

 نم دلع ممريغ ىلع ةرتعلا نم نيدهتجلا نيروهشملا ديلقت مدقت هجوأ هذه
 . مثريغ دنع مهليلدب لالدتسالاو عابتالا ىف مهميدقتو ٠ ديلقتلا نوزو#

 . ميلكل اعابتا مهضعب عابتا ناك اوفلتخا اذإ ةرتعلا نأ ةيديزلا ررق دقو

 نوبسقنملا اهأري اك « اهانيكح دةو  ةيديز تارظن اباك هذه نإو - ؛+/
 . اهانضوو اهانيلجو ء بسلا بهذاا كلذ

 ةباحصلا نأ تملع دقو « ةباحصلا  ةيديرزلا رظن ىف ةرثعلا نم نيروهشملا لبو
 . ةجح دعي ال مهنم دحاولا لوقف. ةجح .مبعامجإ نكلو. ةح مهلاوقأ تسيل '

 دبتجلا مزاي ال نكسلو , محلاوتأ» نع جورخلا 'زوحي ال .لاوقأ لع اوفلتخا اذإو

 ديلقلا ىف ةيولوآلا نوكت كلذ ىلعو « ابني نم ريختب لب « اهنم دحاب
 ديلقت ىهف « دهتجلا ا مولي ىتلا ةرثادلا هذه ريغ ىف ىه .ةباسصلا ةبتثلا
  ملعأ ىلاعتو هتاحبس هتلاو , نوعباتلا كلذكو . هليلد عابتا وأ دحاولا



 دع كابا -

 ىديزلا بهذملا وم

 ًاعسنم ايمان أمهذم دير مامالا بهدم تلعج بايسأ ةدع ترفاضت - 4

 بابسالا كلتو « ًارقتسم مالسإلا لهأ بهاذم نم بهذم لكدياحر ىف دج

 : رومأ ةعبرأ ىف صخلتت

 دودحلا ىف تاقوألا نم ًانقو هيف قلغي مل ذإ هيف داهتجالا باب منذ  ىلوآلا
 « نيبستنم دابتجا ناك ةمثآلا ريغ ىم داهتجالا نأ ىأ . اهانمسرو اهانيب ىتلا
 . قباسلا بابلا ىف الماك ًاحيضوت اذه انو دقو « نيلقنمم داهتجا نكي ملو

 بهذملا اذه راص دقف . ىرخالا بهاذملا نم رايتخالا باب متف  اهناث
 هسارغأو ةفلتخما ىالسإلا هقفلا لاكشأ اهف قتلت ءانغ ةقيدح رايتخالا ذهب
 باب متغل ةجيتن ناك كلذ نإو . موعطلاو ناولالا فلتخملا هانجو ؛ ةنيابتملا
 قطنم عم قفتي ام ىرخالا مهاذملا نم ا اوراتخا دقف « هنف داهتجالا

 لوصألا ةلمج عم ةيراقتم لفالا ىلع وأ ةدحتم هلوصأو , هلوصأ وأ بهذملا
 . نييلسملا ءابقف اهررق ىبلا

 , ةدعابتم فارطألا ةيئانتم ةفلتتع نكامأ ةدع ىف بهذملا دوجو  اهئلاثو
 لمح ىراجلا ءاملاك بهذملاو ؛ رخآلا ملقإلا ةئيب فلاخم ةئيب هل ملثإ لكو

 هتاداعو هفرع دلب لك لهأ نم لمحيف « اهصاوخ ام رمي ىلا ضرآلا نم
 . هراكفأو هدلاقتو

 روصعلا نه رصع لك ىف نيعبتم نيروبشم نيدهتجم ةمئأ دوجو - اهعبادو
 تالكب نيريخالا نييبسلا نيذه ُْق رلكتنلو 5 ىرجه لا نماثلا نرقلا ىتح ىلوآلا



 ب همه

 ةفاختم دالب 3 بهذملا راشنأ

 مالسإلا دالب نم ةريثك دالب ىف ىديزلا هذاا رشتنا دقل - عدو

 , ةيمالسإلا دالبلا رئاس رع هنإ لوقت نأ عيطتسن اننإف ء برغملا دالب انيتتتسا اذإو

 , رخآ بهذم سابل ىف ودبي انايحأو : قيقحلا هبوث ىف ربظي انايحأ ناكو
 . بهذملا كلذ لهأ نم مهنأ سانلا هوتيل ىتح

 هذيمالت لحر درشتسا امل ًاديز مامإلا .رأ راشتالا كلذ ىف بسلاو

 ةيسايسلا مهئارآب نيراف « ليجلاو مليدلا دالب ىلإ بهذ نم مهنف . ةفلتخل اراصمألا ىلإ

 بهذ نم مهنمو . زاجحلا دالب ىلإ رف نم مهنمو ؛ تيبلا لآل مبعيجشتو

 اولح ثيح مهو . ىرلاو ناهبصأ ىلإ بهد ص مهنمو « اهف رقتساو نعلا ىلإ
 . ةيهقفلا هئارآ نم روثأملا ىف اوعرفو , هيلإ اوعدو . ليلجلا بهذملا كلذ اورشن

 اولمح نيذلا تيبلا لآ نم ةمتألا نأ وهو ؛ رخآ ببس ببسلا اذه عم ناكدقو

 اهيف مهل ناكو « ميلاقألا هذه ىف اضيأ مه اوقرفت هيف اودهتجاو بهذملا كلذ ةنامأ

 ىمابعلا داهطضالا نم ًارارف امإ « ةيمالسإلا راصمألا ىف اولقنتو « عابتأو عايشأ

 . ةيليعاسإلا ةينطابلا ةلودلاب ماشلاو رصم ىف ربظ ىذلا ليعامسالا ىمطافلاو

 . سانلا نوتفيو بهذملا نورشني مولقنت ىف مهو

 اديز باصأ ىذلا داهطضالا نأ اذه نم اهصلختسن ىتلا ةربعلاو - عاب.
 أودان نيذلا تيبلا لآو هعاشأو هعابتأ هدعل نم باصأ م , هلييس ىف دوشتساو

 . ىدي لا هقفلا خيرات ىف ناليلج نارمأ هيلع بترت  هئادن لثع

 ءارآ ىهو . ًاييوقت ابلك ةيمالسإلا عاقبلا ىف ديز مامإلا ءارآ راشتنا - احلوأ
 يلي ىنلا ىده نم سمتلم ال ماد ام ءارألا لكل لوبقلاو حئاستلا حورب ةعبشم

 نينرقلا ف ًاصوصح هيقنتعم نم ابصعت صنم لك ى دحب انإو . هقيرط ناك ايأ
 هل نوكي ام لكل الوبق هيقنتعم سم دجن انإف ىديزلا بهذلا الإ . سماخلاو عئارلا



 مس خوه

 جباارلا نرقلا ىف اهدحأ ىلع تارظانملا تناك ىذلا تقولا فو « عرشلا نم دنتسم

 - ىعفاشلا بهذملاو ىثنحلا بهذملا نيب « رهلا ءارو ام دالب ىف ىرجملا سماخلاو

 هودوتجم ذخأي بذعلا ريفلاك ًاثداه ريسي اهريغو دالبلا كلت ىف ىديولا بهذملا دحن

 . هقطنم ةمالس مهسوفن ىف حدقنا اذإ نيبهذملا ىف ام ريخ

 ةيعفاشلا نيب بصعتلا بسب عقت قارعلا ىف نتفلا هيف دي ىذلا تقولا ىفو

 ريخ هنئافس ىف لمحت ىجاساا رحبلاك اداه ىديزلا بهذملا ىرت ةذنحلاو

 . هقف نم ةيمالسإلا زونكلا ىف ام

 دالبلا نم دلب لك يف . هيف ءارآلا ةرثكو , يهذملا قافا عاستا  امهناث

 فرعلا عم قفتمو ؛ دلبلا اذه لهأ تاجاح عم بسانتت داهتجا هل ناك ابيف لح ىلا

 رادقمب ةيضفالا نم سانلل دحي هنإف . ثادحأ نم ايف دج امل ماكحأ جاتنإو ء اهف

 عامتجا مث « ةيمالسإلا دالبلا ىف ثادحألا عونت ناكف ؛ ثادحأ نم مهل دحب ام

 . ءامع ىأ مهدملا اذهل ءامت هيف دحاو بهذم ىف هلك هذه

 دق هنأ عم ديز مامالا بهذمل ةبسنلاب ناك ىذلا اذه دع دقلو - ماا

 اذه دع  هورصان نيذلا تيبلا لآو . هعايشأو هديمالت لع ىوقلا لك ترفاضت

 انكللو « ةداعلل اقراخ ارمأ هدعن ال امبر نو , هنع هللا ىضر ديز مامإلل ةمارك

 . هتيرذ ىف هدعب نم لتقلا بانت ىذلا مركللا ديهشلا كلذل ًافيرشتو امرك“ هدعن

 : هصن ام ةيمالسإلا فئاوطلا نع اهف ملكت ىتلا هتلاسر ىف قاغبادلا لاق دقلو

 هفئاوطاا عيمج دنع نيفورعم نرق دعب انرق هتيب لهأ ىف ةمامإلا لزت لو »

 ناليج « مجعلاب . اهلهأ ىلع ةكوشلا ممل نوكستو  اهيف نورهظيىتلا مهئادلب ف « همساب
 راينالا و ةف وكلا .ىلع الإ قارعلاب و ٠ ىرلاو نابيصاو . ناجرج ضعبو : نايليدو
 « ةيرشعانثالل اهم ةكوشلا نإ) « ةنيدملا الإ زاجحلا نادلب عيمجو ةكم زاجحلابو
 , اهوحو , رامذو هدعصو ءاعنص هندم ىللع نورهاط نميلا دجب ىف مثو

 . فالخنا دالب نم نيعلا نيبو اهيب امو لح ةنيدك نادلب البس ىف محلو
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 مهنمو , ساروأ لابج امل لاقي لابج ىف ةريتك ةعامج برعلا ىف مهنمو

 ناك ةفينح انأ نآل « ةفينح أ ب بهذع نورتسني ةنسلا راصمأ ىف طالخأ

 ١ , هعابتأ نمو ىلع نب ديز لاجر نم

 ريتعا هنأ رهف دش يش مالكلا اذه ىلع ظحالن نأ انل ناك اذإو - عبو

 نأ لع هقفاون دقو ةكوش ايف مه ناك وأ « « ةيرشع انثالا رقم ةثدملا

 هبيبسلا نأ لع هقفاون ال نكللو , ةنيدملا ف ةكوش هل نكي ل ىديزلا بهذملا

 تناك ام هتاذب ملاق ىعيش بهذك ةيرشع انثالا نإف « ةيرشع انثالا ةكوش وه

 معن : هلظ تناك اهريغو قارعلا دالب نإ لب « ابف شيعي ىتا لالظلا ىه ةنيدملا

 رظن ىلع ةنيدملاب نوميقي اوناك , ةيرشع انثالا مهلإ بستتي نيذلا ةمئآلا نإ

 نيذه ةماقإ نإف . قداصلا رفعج هنباو رقابلا دم نيمامإلا دعب كلذ ىف

 ءاحداو ٠ ةئيدملاب تناك امنأ تبشي مل مهتماقإف امهريغ امأ , ةئيدملاب تناك نيمامإلا

 . هعضرم اذه سيل « ىخيرات صيحمب ىلإ جاتحي مهرارقتسا

 هل بهذملا نإ لاقي نآل فاك ايس اهدحو مامإلا ةماقإ تناك اذإو

 « ةنيدملاب ةكوش مهل أضيأ ةيديزلا نإ لوقن نأ انل راك هماقم ةكوش

 أاحدر ىداملا اهب ماقن « ةيديزلا ةمثأ نم نوريثك ابف ماقأ دق هنال

 هيو هللا لوسر راوج ىف نودي مهنم نوريثك ناكو . نامزلا نم

 . ًانمأو ةباثم

 ريغ ةيئانتم عاقصأ ىف نوقرفتم ةيديزلا نأ  ةظحالملا عم ظحالنو

 .نوكي تاداعلاو فارعألا فالتخا نإف . كلذك اناك اذإو , ةرواجتم

 .هله ىرجم نم اهيف ىوتفلا ثعبنت ءارألا نإف « اريك ناك اذإو . اريك

 < هيف ءارآلا ترثك كلذإو . ًاضيأ ةريثك نوكت ءارآلا كلتو « تاداعلا

 . ءاع ىأ بهذملل ءام' اذه ناكو

 3 م٠ ص ريضتلا ضورلا ةمدقم )1(



 مل 49

 نيعوبتملا نيدهتجملا ةرثك

 ةمنأ هل ناك دقف . ةفلتخم ملاقأ ىف رشئنا دق بهذملا ناك اذإو  عبع

 ملقإ للك لهل بجاولا داهتجالا عم بسانتي ردقب ًاضيأ نرعءبتم نودبنج

 ىوتفلل نيرانلا ةمألا ءال وه ةلسلس ترمتسا دقو . ةفاتألا ملاقألا كلت نم

 عابتأ مهنم دحاو لكلو . ىرححلا نمأتلا نرقلا ىتح عل ءعطقنت ال دابتجالاو

 . ًاعيمج بهذملا لهأ نيب هنع ذخؤيو « هءارآ نوعبتيو « هلييس نوكلسي

 مهنمو « هدعب نم ةمامإلا هؤانبأ ىلوت ديز مامإلا ديشتسا ذنم هنأو

 جاهنم اويحأو « ءاتفإلاو داهتجالل قب نه مهنمو . دابشتسالا هيلإ قيس نه

 مهعم ناكو « نيعبتم ريغ اهيف نيدو هئازآ نم آريثك اربحأ ك٠ ماهلا مهيأ
 هللا دبع نب دم مهسأر لعو ٠ نسحلا ةيرذ نم مهتمومع ءانأ كلذ ىف

 مهاربإ هوخأو « ديشتساو زاجحلاب جرخ ىذلا ةيكرلا سفنلا نسحلا نبا
 ناكو « ًاضيأ دوشتساو « روصنملا دهع ىف قارعلاب م رخ ىذلا هللا دبع نبا
 . ١60 ةنس اهدارشتسا

 ةعببلا نأ ىّتفي ناك نأب « ةيبلس ةرصانم ةيكرلا سفنلا كلام مامإلا رصان دو
 ريشي امم همالك ىف ضرعب نآكو ؛ هنم تذخأ نم ديقتال آهرك ذؤت ىلا
 زاوج نع لئس دقو ) هلوق لم نم . نيملاظلا ماكحلا ىلع جورخلا زاوحب

 « نيزعلا دبع نب رمع لثم لع نوجرخي اوناك نإ. :(ةمثألا نع جورخلا
 ىذوأ دقو , . اميياك نم مقئاي مث « لاظب ملاظ نم هللا مقتني مهعدف الإو , مبلتاقف
 . ملآلا برضلاب ًاديدش ءاذيإ مالكا كلذ ىلع ليلجلا ,مامإلا

 ضرح هلإ ىتح ةيباجيإو ةيبلس ةرصانم مهاربإ قارعلا ىف ةفينح وبأ رصانو
 باتتك ىف ان ركذاي . هلاتقنع راذتءالا |عروصنملا رفعج و بأ هراتخادقناك ىذلادئاقلا

 لضفب دقو . هللا ليبس ىف داجلا نم هعم حورخلا نأب ىتفي ناكو .٠ ةفينح ىبأ



 سما جه سس

 اسوبحم رمتساو . هتايح رخآ ىف سبحلاب كلذ ىلع بقوع دقو « محلا

 . ةيوبنلا ةرجملا نم .٠0 ةئس ًابضرم ًايضار ًاديبش هنع هللا ىضر تام ىتح
 .تنود ىديزلا بهذملا ف ةحضاو ةيهتف ءارآ ةيكرلا سفناا دمحم ناك دنو

 .نأشلا وه اك. ةنيب نع عابتالاو ءاتفإلاو ةساردلا نم عيض وم اطو ٠ أس ذحأو

 . ىلوالا هروصع ىف بهذملا كلذ ىف عابتا لك ىف

 : دير نب ىسيع نب دمحأ

 .مهنمو 6 آديز مامإلا ترصاع ىلا ةقبطلا كلت دعب نم ءاجو - ؛ب؛

 , نسحلا دافحأو , هدافحأ دافحأو هدافحأو , هيلع اوقلت نيذلا هدالوأ

 . مهنم ىديزلا بهذا اولمح نيذلا ةمالا رثكأ اوناكو

 « هب شاعو قارعلاب أشن دق ء ديز مامإلا ديفح اذه ىسيع نب دمحأو

 ناكو .٠ ايتفلاو ىهقفلا داهتجالا ىلإ ًافرصنم ناك دقو « هللا دبع ابأ ىنكيو
 ةفينح وبأ هفلخ ىذلا قارعلا هقفلا ةسارد عضوم نامزلا كلذ ىف قارعلا

 . هورصاعمو هذيمالتو

 عسوو « ىريدقتلا هقفلاب ذخخأ نأ ىف ًايس هب هتماقإ تناك دقو

 مهنع هذخأو . قارعلا ءاهقف هب ربتشا ىذلا مالا وهو , لئاسملا كلذ

 اومهتاو هيف هيلإ !واصو ىذلا ىدملا ىلإ هيف رسب مل نإو ٠> هريغو ىعفاشلا
 هقفلا نم عونلا اذه فاضأ دقو « هئم راثكإلا ىف اوطرفأ مهنأب كلذ ببس

 هلاغتشا ةرثكلو « ميوق هقف نم هيب لآو هدج نع هثرو ام ىلإ

 اولاق « تيبلا لآ راثآو ةنسلا لع عم ىأرلاب دابتجالاو ةيبقفلا ةسيقآلاب

 . تيبلا لآ هيقف هنإ

 تاقث هنع هاورو : ىلامألا - هنع هولقن نم هامس هقفلا ىف ًاباتك فنص دقو

 .باتكلا اذه صتخا دقو . ةيديولل نوعيشتي نيذلا تيبلا ل عابتأ نم لودع



 وفعال

 ةيهقفلا عورفلا هيه تنرق دق هنأب ليجلا اذه ىف تبتك ىتلا بتكلا نيب نم

 اذه ىلع انرثع ول اننأ كشالو , صوصتلا نم ابطابتسا هجوو ةلدآلاب

 اناسع . ةلدآألا هده نه طائتسالا جهانم فرعتن نأ انعطتسال باتكلا

 . ةيبرعلا بتاكملا ايانث ىف هيلع رثعن

 معو ٠ كيدحلاو هقفلا لع ىف هقفأ عاستا عم ناك اذه دمحأو ب عبو

 معلا رون هبلق ىف قئلاف « الئاتم ًادهاجو , ًادبعتم ًادهاز ةماع ةفصب مالسإلا

 هءاشتف . مادقإلاو ةعاجستلاو . ةداهزلاو قنلا ةيادهو « كرادملا ةعسو قرشملا

 فرع متو . لظاف هنأ هباشي نمو . هنع هللا ىطر ديز هدج عم كلدب

 . ةدابعلا ىف ةقشملا معط قوذيل ءايشام ةرم نيثالث جح هنأ هنع

 ديشرلا نكلو . ديشرلا ىلع هتعيشب جرخ هنأ دقتعي ام ليبس ىف هداهج نمو
 ٠ ةرصبلاب قتخاو . سبحلا نم صلخن مث ء هسبحو هذخأف هيلع بلغت
 , نيناقلا زواج دقو .. هنعدهتا ىضر تام نأ ىلإ ًايفتع رمتسا هنإ اولقو

 تناك هتافو نإ ليقو « ؟4ا ةنس هتافو تناكو « هتايح رخآ ىف هرصب فكو
 . ًايفتخم تام هنأ وه هتافو نس ىف فالتخالا ىف ببسلا لعلو - 94. ةئنس

 . ةحضاو ةنلعم هتافو نكن رخ

 تناك ديشرلا ةافو نآل , ةليوط ةدم ثكم هءافتخا نأ اذه نم رهظيو

 نيسمخ و ًايفاتع شاع مامإلا كلذ نأكف « ىاثلا نرقلا نم ةريخآلا رشعلا ىف

 ًاوحن مح ىذلا نومأملا نأ جرن انكلو « اذه ىلع ديزي وأ هرمع نم ةئس
 . نكلو , هعضوم هيلع قخي الو . هتماقإ فرعي ناك ةنس نيرشع نم
 ليمي ناك امو ٠ عييشتلا ضعب هيف ناك هسفن نومأمللا نآل , ءوسب هسمب مل

 , ةيولعلا ءامدلا ةقادإ ىلإ

 , قثاولاو مصتعملاو نومأللا دهع ىف رهظ هن] : لوقن نأ انل حصي هنإ لب

 ليف كلذلو ء تيبلال 1 هركي ناك لكوتملان آل , لكوتملا ىلوت امل ئتخاونكهنكلو
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 . ليكنتلاو ىذآلاب مهعبتت دقو ٠ ءادعلا تيبلا ل7 بصاني ىأ ىصان هنإ هنع

 . ةيمالسإلا ثداوحلل ىخراتلا قايسلا عم قفتي هنأ ىرن ىذلا وه اذهو

 ىلع فرذ نأ ىلإ بابشلا خرش ىف وهو ةسايسلل هبنجت نإف نكي امهمو
 , ىهتفلا جاننإلا كلذ ناكف « ةدابعلاو لعلا ىلإ فرصني هلعج نيناعلا
 . ىديزلا بهذملا ىف غورفلا نض ىق ةروثنم ةنودم هرارآو

 ثيح نم هزواجت, ل ذإ ؛ قارعلاب ةيديزلا ةمنأ نم ناك هنأ حضاوو
 . ًاريثك هقفلإ ىف محن دق ناك نإو . ةماقإلا

 : ىسرلا مهريإ نب مساقلا

 زاجملا دالب تأشن دق ةيمساقلا ىمست :ةفئاط ريك وه 7+

 نسحلا نب نسحلا نب ايطابط مهربإ نب ليعامسإ نب ىهريإ نب مساقلا رهو
 اذهب وهو « ىيسحلاب سيلو ,.ىنسح وهف . نيعمجأ مهنع هللا ىضر ىلع نبا
 مامإلا نآل , ةيمامإلا بهذم ىلع مامإي سيلو , ديز مامإلا بهذم ىلع مام]
 طقف طرتشي لب , نيسحلا .ةيرذ نم مامإلا .نوكي نأ طرتشيال ًاديز
 ةالصلا لضفأ ابيأ لعو ٠ ابنع هللا ىضر ءارهزلا ةمطاف ةيرذ نم نوكي نأ
 . ملستلا مثأو

 . هنع جرت لو « ىديزلا راطإلا نم ةفئاطلا هذه ءارأ تناكو

 ناطلسلاو ذوفنلا بحاص ىلا بهذملا ناكو ءديج زاتمم هقف هلو

 ةيسابعلا ةلودلا بهذم راك هنآل , نامزلا كلذ ىف ةيمالسإلا رايدلا ىف

 ىلع نيصيرح دمع هذيملت هدعب نمو , فسوي وبأ ىضاقلا ناك ذإ ٠ ىمسرلا
 نم ىلاوتو . ةيقارعلا ةيبقفلا مهتسردم نم نونوكي قم الإ ةاضق انيعب الأ
 بهذملاب قيقد لع ىلع ناكف . قارعلا داتجالا اذه ىلع ةاضقلا مثدعب

 . ناجحلا هف عم ىننحلا
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 ءاملع س ناك لب . رايدلا كلت ىف ريظنلا عطقنم مامإلا كلذ ناكو

 : هفصو ىف ءارعشلا ضعب لاق دقو ؛ نأشلا ىوذ مالسإلا

 مساوملا مطل نميف نه افيخ هم ىداملا ىدان هنأ ولو

 مساق كش ال سانلا عيمج لاقل ةياغ لك ىف قابسلا ديسلا نم

 ةبيرق رايد ىهو سرلاب تناك هتدالو نأ ربظيو ءوا/. ةنسدلو دقو - عاب

 . 045 ةنس سرلاب ىفوت دقو « ىسرلا هنأب فصو مهربإ هابأ نآل , ةنيدملا نم

 مامإلا دج وه مامإلا كلذ نأ وهو ؛ رظنلاب ريدج مأ انه ودبيو
 . ىمرلا مساقلا نب نيسحلا نب ىحي ىداحلا

 ةنيدملاب ىديزلا بهذا تاتشأ عماج دعي ىذلا مامإلا كلذ آعطق دلو دقو

 اولقتنا دق اذه مساقلا دالوأ نأ اذه نم طنتسن نأ عيطتسنو . ةرونملا

 هدعب نم نيسحلا هنبا لقتنا لقالا لع وأ هدعب نم ةنيدملا ىلإ سرلا نم
 . نابراقتم نانطوملاف لاح ىأ لبعو : ةنيدملا ىلإ

 بهذملا نم ةريثك ًانايحأ رات ناك هنأ ىداحلا مامإلا نع رثأ دقلو
 ةفينح وال ًابوسنمءاج ام وه هيأرف ةلأسمف ىأر هل نكي مل اذإ ليق هنإ ىتح « قنحلا

 كلذ لعلو « هطابنتسا ةمالسو هليلد ةوّقل بهذملا اذه نم ًاريثك راتخا هنال

 ناطلس هل ناك قنحلا بهذملاو  ديز مامإلل ةفينح ىنأ ليم نم مهيإ] ىرس

 ئ . انرشأ اي ةلودلل ىمسرلا بهذملا هنوك ىضتقم

 رج ىهو , ةيديزلا عورفلا بتك ىف ةنودم مساقلا ءارآف نكب امبمو
 . ءانغلا ةقيدخلا هذه نم

 هنأ ولو , نههلاب نأش احل ناك هتارايتخاو هتاجيرختنو مساقلا بهذم نإو

 ىديزلا بهذملا رشن ىذلا هديفح نآل كلذو  سرلاب هتايس ىضقو سرلاب أشن
 زاجحلا ةيديز تراصف . ةريثك تارايتخا راتخا مث « مساقلا هدج لع قلت نهلاب

 . هدج بهذمو هيهذم ىلع نملاو



 ل وول

 هلوح رودت ىذلا بطقلاو « نيئلاب ةيديزلا ةبعشلا لصأ نأ نيبني كلذبو
 .٠ ىداحلا وه رايتخالاو حيرخنلاو طانتسالا ٌْق

 -_ رصاللا

 ىلع نب رمع نب ىلع نب نسحلا نب ىلع نب نسحلا دم وبأ وه - 4
 اذبي ىمست هنا , ريبكلا رصانلاب ىديزلا خيرانلا ىف بقليو ٠ نيسحلا نبا
 هيئْذأ باصأ شرطل شورطالا ىعسيو «هدعب |وءاج ةيديزلإ نم م مسالا

 سمخ نم ًاوحن نذإ رمعدقف ؛ م..6 ةنلس ىوتو «ةرجطلا نم م”. ةس دلو

 دلو دق ذإ , هدعب شاعو ؛ ىي ىداحلا نم نسأ كلذب وهو « ةنس نيعبسو

 دحاو لك لمعو . ارصاعت دقو . ؟وم ةنس ىف فوتو ؛ ؟؛ه ةنس ىداحلا
 1 . هنادمم ىف امهنم

 دالبلا هذه لهأ ناكو ٠ ليجلاو ليدلا دالب ىلإ اذه رصانلا رجاه دقف
 لخد نمو « هيلإ سانلا ىدبيو مالسإلا ةباعدب وعدي ذخأف ؛ كرشلا ىلع

 بهذملا ملاعت ىضتقم ىلع هعورف هيلعو ؛ هلوصأ هل حرش مالسإلا ىف

 كلذ ىف لبأ دقو « أعم ىديزلا هقفلا رشنيو مالسإلا رشني ناكف « ىديزلا

 . ًانسح ءالب

 ًاصوصخو , تييلا لأل نييسابعلا عبنت وه هترجم ىف ببسلاو
 . ءادعلا لع لآ بصاني « ًايبصان دع ناك ىذلا لكوتملا

 ؛ دابطضالا ىلاوت دعب « دركرلا نم ةيديزلا ةمامإلا ىحم انه رصانلا دعيو
 دقلو « مهيلع ىلاعتو كرابت هلا ناوضر تيبلا لآ نم نيريثكلا داهشتساو
 : لحلاو للملا ىف قاتسربشلا كلذ ىف لاق

 بلطف ٠ شورطالا رصان ناسأرخم ربظ ىتح . ةيديزلا ىعأ مظتي لد
 نيدب اولحني ل مهو . ليجلاو ليدلا دالب ىلإ لزبعاو , قاف « لتقيل هناكم
 أونادف « للع نب ديز بهذم ىلع مالسإلا ىلإ ةوعد سانلا أاعدف ؛ مالسالا

 ( دير مامإلا "«؟ )

 ىلوت نأ دعب



 - وم

 حرم ناكو ٠ نيرهاظ دالبلا كلت ىف ةيديزلا تيقبو . هيلع اومشنو . كلذ
 ها ب 3 5 ىو 0

 , مثمأ ليو ٠ ةمئالا نم د>او دعب دحاو

 ًابوق بهذا ءايحإ ىلع ىدافاو ره رفاضت دق عناولا ىف هنإو - عابد

 , نيمامإلا نم دحاو لكل لمعلا ناديم فلتخا نإو « عابتأو راصنأ هل

 , نيح دعب هكأ ىفآف بهذملا ايف سرغ . ًاركب ًاضرأ عبت اذه رصاتلاف

 ءاليتساب مئاقلا بارطضالا نم نوعفتني اوذخأ هدعب ءاج نمو ىداهلاو

 بهذأا اواحدأو . مهنم اهرعزتناف . مالسإلا رايد ضعب لع ةطمارقلا

 . عرعرتو اهف امق. نيا ذالب ىف
 ةردقلاو : ةساسلا ىف هبرأ نسحو « هتمه دعب و هتءاجت عم نيمامإلا الكو

 , ةيسايس ةمامإ بحاص طقف نكي لف .ًاملاع ًاهيتف ناك , ملسلا ءانبلا ىلع

 ٠ هيف طابنتساو داهتجاو , هقفلا ىف ىأر هل 'يتف ناك لب « ةنيد ةياعدو

 ًاسمحتم ناكو « امبب قتلاو ؛ امهرصاع رمعم خيش امهيي ةنزاوملا ىف لاق دقو

 : ىديزلا بهذنلل
 قحلل رصانلا تيعلأو ٠ ليطتسم ةفاحلا ضيرع مظع دارك ىداهلا تيفلأ »

 . « قمعلاو روغلا ديعب رخاز رحك

 ناك م : لاقف : ىداهحلاو رصانلا نيمامإلا نع سابعلا نب لع لثس دقو

 . ©9ءدمح لآ ملاع رصانلا ناكو : دمم ل3 هيقف ىداحلا

 دحاو لكل عيوب نيذللا نيمامإلا نيذه نأ ىلع لدي مالكلا اذه نإو

 امبنم دمتساو « ىديزلا بهذملا امهم هللا ىحأ دق - ضرألا نم ةعّش ىف امهم

 , جيرختلاو طابنتسالا نسحي ًاببقف ناك امهدحأو « علا فو ةساسلا ىف ةوق

 . مزح نال لحتلاو للملا ف لصفلا شماه 7١١ ص ١ ج لحتلاو للملا ()

 ' رضا صو لا ةمدقم ول
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 قالاو , فارطألا ىارتم عساو لاح ىأرلا نع ىبلا هقفلا ىف هلو

 هبقفف + تيبلا ل1 ٍلعو , ملاصلا فلسلاو ةنسلا لعب اطيح ناك رصانلا رهو

 ممتي امهالك لماك جحيزم نوكت, امهعاتجابو ٠, صوصتنلاو راثألا ىلع كا 3

 معو « هقفلا نم ةيرثملا ةكرتا كل: امهدحعن ءاج نم ثرو دقو « رخآلا

 . راصمألا لهأ بهاذمب ىديزلا بهذملا لصوو « ةئسلا لعو ٠ تيبلا لآ

 ةمئاق ةقرف ىدابلل نأ ا , ةيرصانلا ىعد: ةلقتسسم ةقرف رصانلل نلك دقلو

 . ةيوداحلا ىعدت

 نيصي رح مهنم نوريثك ناك نيليلجلا نيمامإلا نيذه دعب اوءاج نيذلا نإو

 ؛ هقيرط نع ةيورملا راثألاو دير مامإلا هقف عم امهلعو امهبتقف اريح نأ ىلع

 ءايحإ لضف نيمامإلا نيل نآلل كلذو « امهلتم همحن عمل نم ةمث نكي مل اذاو

 2 معلاو ةسايسلا ىف ةوق هئاطعإو : دركرلا نم هب وأ . ىديرزلا بهذملا

 . ًاديعم ليبسلا دجو اهدعي ءاج نمو

 :٠ ىداحلا ءانبأ ناوخاآلا

 هللا ءاش نإ هتمجرت لصفتس ىذلا ىداحلا دالوأ نم رهتشا دقل - عه.

 ةمامإلاب ماق هنآل « ىضترملا مامإلا ىمسيو . دمح امهربك 1 نادلو  ىلاعت

 هيبأ لع لقت اههالكو , رمانا مامإلا ىمسيو دمحأ قاثلاو . هدعب نم

 ىضت رمل رانا مامإلا ناكفاملوآل ةمامإلا تناك دقو. ىسرلا مساقلا لع هعم اعمجو

 , هنم رغصألا هيخاآل ابكت ةيالولا نم ربشأ ةتس دعب هنكلو . هبأ دعب

 هنإ هنع لاقي ناك اذلو « ًاقلطم ًافارصنا ملعلل ره فرصناو . رصانلا رهو

 فلأ دقو :« نيدلا لوصأو هقفلاب ًاماع ناكو ضرالا لهأ ليرج

 ء ىديزلا بهذملا هيف حضوأ , حاضيإلا باتك ؛ اهنم ةريثك ًابتك هقفلا ىف
 ,لزاونلا تاتك : امو . وه هدابتجاو « هتارابتخاو ىداملا هيبأ ءارآو



 مسمسعا م هب جلا مس

 .تافلؤم هلو . تامقاو ماكحأو . ىواتف باتك همسا هيلع لدب اي وهو

 . مالكلا لع ىف ةفلتخم

 ناك امن . ةلزنعملا ضعب عم دحتا وأ ةلزتعملا جابنم هيف براق دقو

 . انركذ ام ةفلتخم قرف وه لب , ةدحاو ةقرف وأ ًادحاو آهذم لارتعالا

 لعلو ٠ تايويندلا نع ًافويع ًادهاز ريزغلا معلا اذه عم ناك دقلو

 ةداهزلا هذه لعل لب ء ضرألا لهأ ليربج هنأب هفصو ىف ببسلا وه اذه
 ىلع هنم ردقأ ناك ىذلا دمحأ هوخأ اهالوتيل ةمامإلا لرّتعي هتاعج ىلا ىه

 . م٠. ةنس ىفوت دقو « ائابعأ لح

 ىمسي ناك هنإ ىتح , نيدلا قاعم اكردح ًابقف املع ناك دمحأ هرخأو

 ًادهاز ناكو ؛ سانلل اهيرقيو هيمارمو هيزاغم مهغي ناك ذإ « نيدلا نامجرت

 ءبغعلا لمح دقف « ًابراحبو ًادئاقو ًاسايس ناك كلذ عمو « ًادباعو ًألاعو

 دالبلا ضعب ىلع اورطيس دق اوناك ىذلا ةطمارقلا ةبراع ىف هيأ دعب

 ناكو « نهلا ىف هماقم رقتسا دقو « هدابج قح هللا ف دهاج « ةيمالسإلا

 راوجب نفدو ٠ 00# ةلس هدعصب ىفوت ىتح « ةطمارقلا عم هدابج نطوم

 . ىداغلا مساب كلانه ةفورعملا ةبقلا ىف هيبأ

 . امهتارآ عم هارشنو هبلعو امهبأ بتك ناوخالا ىور دقو - ؛م١

 مع دم نب ىحب رشنف ٠ امهبأ لع امدعب نم امههدالوأ رشن دقو

 راسو .#لداسارخو ليجلاو ليدلا ىلإ ىداملا مع لقتنا هلعو 2 هدج

 . مجعلا قارع

 دعب هرشن نكامأو ىديزلا لعلا لمحت ىف ريضنلا ضورلا ىف ءاج دقو
 : هصت ام هءانبأ تفلخ مث ًاديز مامإلا تفلخ ىتلا ةقبطلا ركذ نأ

 دمح لآ مولع عمأج ىدارملا روصنم نن دمحم ىور ءالؤه ل لرفد

 يىسيع نب دمحأو ريهاربإ نب مساقلا  مبنم هنع ىور نم مظعأو : لرسولا



 هس جوال

 نويفوكلا راص ءالؤهف ٠ ديز ني نيسحلا نب ىبحي نب نسحلاو , ديز نأ
 نامزلا رخآ ىف هقلب ديؤملاو ىداملا بهذم مهلإ رشتاا ىتح مههذم ىلع
 ذخأ مهاربإ نب مساقلا نب نيسحلا نب ىبحي ىداحلاو , ءىشو ةئامسمخ دعب
 ةيديز تراصف ةريثك تارايتخا راتخا مث ٠ مهاربإ نب مساقلا هدجج نع

 نب دمح ىنضترملا هدأو ندخأ 5 هدج بهذمو هبهذم لع نعلاو , ناجحلا

 . 20, نامليدو « ناليجو مجعلا دالب لخدو « علا اذه - ىجحي
 : رومأ ةثالث ىلع لدي وهو « مقلا باتكلا اذه ىف ءاجام اذه

 نع هذخأ ىذلا ىداملا بهذمب اصتخا دق نهلاو زاجحلا نأ  اهلوأ
 هدج نأو تاداهتجاو تارايتخاو الع هيلإ فاضأو : ىبرلا مساقلا هدج
 لِي لوسرلا مولعل عماجلا ىدارملا روصنم نب دمح نع ةيديزلا مع ذخأ دق

 ريغ نم عابتأ هل ناك هنع هللا ىضر ًاديز نأ هنم دافتسي مالكلا كلذ نإو

 تيبلا لآ نم ةمئألا ابك ةنامأللا لمحت ىتح « ءادتبا هيلع اولمح نيذلا مث تيبلا لآ

 . ابنع هللا ىطر ةمطاف ةيرذ نه

 تءاجو « ءادتبا ىوداحلا بهذبلل اصلخ دق نيلاو زاجحلا نأ  اهناث

 « هرصانع عييمج ىديزلا هقفلا قتلا ام دنع ىرخألا ةيديزلا بهاذا لا هل

 دحاو راطإ ىف ةمئالا نم نيدبتجما ءارآ نيب عما نويديزلا باتكلا لواحو»
 ىرن اكو « راغزلا رحبلا باتك ىف الثم ىرت اك. راصمألا هتف هيلإ ًافاضم

 . ةيديزلا دنع لوصالا بتك ىف

 لوأو ءمث دق ريبكلا رصانلا ءارآب ىداملا ءازآ طالتخا نأ  اهثلا

 ةتارايتخاو هءارأو هنأ بهذم هلاغدإب ىداحلا نن ىنت رملا دمت وه كلذ لواح نم

 دمج نب يبي مامإلا وه كلذ لعف ىذلا نأ ةقيقحلا نكل و « ناليجلاو ليدلا دالب ىف
 .نيحرؤملا تاقث رك ذياك كلذ لعف ىذلا وه بالا ىضترملا دمحم سيلو ىدالا نبل

 )١( ج ريضنلا ضور ةمدقم ١ ص 4" .



 مس هيل دس

 لع نم ذخأ ام وهو . دحاو ردصملا نأ دكؤما نم هنإف نكي امبمو

 فالخلاو . ىدارملا روصنم نب دمح مبصخأو ؛ ةاورلا قيرط نع هبقفو ديز

 داهتجالا ىف وه امإ فالتخالا لب :؛ لصألا ىف سل ءارالا ىف كلذ دعب

 فالتخالا نوكي امإ ًايرهوج فالتخالا نركب ال كلذ لعو « رايتخالاو

 . بهذملا ةعسونل ًابس ابف فالتخالا ناك دقو ؛ ةيعرف ءارآ ىف طيف

 . ةئاذآ عاسناو

 ىرن 5 . هيف لخد لذ طوال نوكي دق داهبتجالا ىف فالتخالاو

 قنحلا بهذملا ىف قارعلا ءاسلعو . ربنلا ءاروام ءابلع ءارآ ني فالتخالا ىف

 نكلو . بهذاا صقني الو . هيف ريض ال فالخ رهف ؛ ىعفاشلا بهذا او

 . ةنس الو ًاباتك ضراعي ال م أدام هعسوبو هيمثي

 : نانوراهحلا ناوخإلا

 . ىنسملا نوره نب نيسحلا نب دمحأ هللا ديؤملا مامإلا امه عرج

 ىلوتو ًامامإ ناك امهالكو . قحلاب قطانلا بلاط وبأ نيسحلا نب ىحي هوخأو

 عيربو ٠ ةنس املوأ دلو دقو « ناتسربطب -ةيديزلا ةمامإ صنم

 قطانلا هوخأ عيوب دقو « 4١١ ةنس تافرع موي ىفوتو مم. ةنس ةفالخلاب

 . غ0 ةنس ناتسربطب لمأب ىفوتو , 4١١ ةنس هتافو بقع قحلاب

 هل ادقان ثيدحلل ًاعماج ةغللاو وحتلا ىف ًاملاع ربكالا خاللا ديوملا ناكو

 هقفلا هل عمتجاف ٠ أه ناكو ةياورو ةيارد ثيدحلا لع هل هلا عمجلا

 نيعمجأ مهنع هللا ىضر تيبلا لآ لع عم ثيدحلاو

 تاهجرتوتارانخ ا وحار هل ًابققةخللاب هملععم ناك دقق ؛ قحلاب قطانلا امأ

 . اهيلع ءانبلاو هظابنتسا هجوأ نابب لع ًاصيرح ناكو « ىداحلا مامإلا بهذم ىف

 بهذم ىف ةلأسم لع صن دجوي م اذإ هنأ ىري ناك هلأ هنع رثأو

 .بهذم وه ةلأسللا هنه ىف ههذف هيلع جيرحتلا نكمب ىداحلا
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 بهذملا نيب امف ببسلا ضعب اذه لعلو ٠ اههابشأ ىف هنع هللا ىضر ةفينحىفأ

 ىفو ةعفشلا ىفاهرهاظم ضعب انيأر دق : ةقيثو ةتالع نم قنحلاو ىديزلا
 . ةعرازملا ىفو « ةلا رثكأ

 ناك دقو « ناتسربط ضرأب ناك قحلاب قطانلا طابنتسا نأ ظحاليو

 نوكيف ةدحاو لكاشملاو « داللا كلت ىف هراحب قتلا بهذملا

 , ءادلا دحتا نإف « ماقسألل ءاود الإ ىوتفلا سيلو ٠ ًادحاو جالعلا

 « ىأرلا كلذ ىأر ام هنأ انه ررقن نأ دب الو ء دحتي ءاودلا نإف

 نيب قفاوتلا ىأر هنآل الإ ىداملا بهذم ىلع جيرختلاب ع ىذلا رهو

 . قطنملا ىف نييهذملا

 عم ىقنحلا بهذالاب لع لع قحلاب قطانلا لعج رخآ ًابس كانه نإو

 هقفلا ف ريبكلا عومجلا قلل دق قحلاب قطانلا نأ كلذ . ىديوزرلا بهذملا

 مغ ةنس ىقرتملا ىعختلا نسحلا نب دمشخ نب ىلع ذيمالت نع ىديزلا

 مهتاقبط ىف هنأ ىلع ركذو . هرصع ىف ةيفنحلا خيش دعي ناك ىنذلا

 . «9ىهذلا خيرات ىف

 سايعلا أ نع مهريغو ىسرلاو رصانلاو ىدالاهقف ناوخآلا قلت دقو عمم

 ذخأو :ريضنلا ضورلا همدقمو ءاج دقو « هريغو ىديزلا بهذا ىماج لدحأ

 ديسلا نع بلاط وبأ ديسلا هوخأو نوراهنب نيسحلا ني دمحأ هللاب دب ؤملا مامإلا

 لوسرلا لآ نع هايور امو . مساقلاو ىداهلا بهذم ىف ىفاولا بحاص سأبعلا ىنأ
 لاق ءامبفلا# تاراتخا هللاب ديؤملا راتخأ مث , هيلع همالسو هللا تارلص

 . ؟0نهلاو زاجحلاو ةفوكلاو مجعلا دالب ىف الإ ةديزلا نم ريثك

 نيذلا ةمتألل هقفو ثيداحأ نم بهذما اعمج دق نوخاآلا نيذه نإو

 )١( باتكلا اذه نم ببس ءابإبو مقر ةذبن عجار .

 صا و ج ضورلا (م) 4 .
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 ةمئألا ريغ قيرطبو «ةمئآلا ءالؤه دالوأ نع انركذ نم عم ةياورلا قيرطب مموقبس

 « هيف فارحتنا ال ىذلا لدتعملا ديز مامإلا جابنم ىلع تيبلا لآل نيعيسشتملا نم

 ةاور نم امهدعب ءاج نمل دنسلا قيرط ناوخالا ناذه ناك دقو ؛ ةالاغم الو

 : هصن ام ةيديزلا تاقبط ىف ءاج دقو ٠ هيلفانو ىديزلا هقفلا

 ىسيع نب دمأ ىلامأو ( ىداحلا باتك ىأ ) ماكحالا عم بختتملا ىور»

 سايعلا ىأ ىدملا ةمئأ نع. ةريغو رصانلا نع ثيداحالا نم بتكلا هذه ربغو

 ىحي قحلاب قطانلا هيخأو . قوراحلا نيسحلا نب دمحأ نيسحلا أو ىسحلا

 1 . « نيسحلا نا

 ىورو « نييكلا عومجما ىور ىذلا دنسلا طسو امه ناوخاآلا ناذبف

 كلذ اولقنو . ىداحلا دج ىسرلا مساقلا هقفو ءرصانلا هقفو « ىداحلا هقف

 . ممدعب نم فالخألا ىلإ

 ىدارملا روصتم نب دمحم ىفاولا باتك ىف ام اوقلت امبقبس نمو امهو

 . هقفلا ىف هللامأو هيلع قلت ىذلا ديز نب ىسع نب دمحأ ذيسلت

 . ىنسملا سابعلا ىنأ قيرطب امهدنس لصتاو أضيأ امهللع ايقلتو
 ىمثاملا مهاربإ نب ىلع نب نسحلا نب ىهاربإ نب دمحأ سابعلا وبأ رهو
 لعب ناكو ةمامإلا بصنم لني مل نإو « ًآزربم اقف ناك دقو . ىنسحلا

 ةعيشلا ىلإ لقتنا مث « مهبقف لعو ًايرشع انثا ًايمامإ أدتبا , هلك ىعيشلا هقفلا
 عمجو ةفلتخلا هتاياور لقنو مهبقف ةسارد ىلع فكعو . مهلإ ىمتناو ةيديزلا

 نيذلا ليدلاو ليجلا لهأو . ىداحلا لع اوذخأ نيذلا نيا لهأ دانسأ

 ء ًارييك فالتخالا نكي مل نإو . شورطالا رصانلا لع اوثراوت

 ء هعورف ىّتشب ةيديرلا هقف هنع اذخأ نيينوراحلا نيوخالا نأ انركذ دقو
 . مى ةنلس قوت دقو

 اهلقنو ةيديرلا ةمتأ ءارآ لك عمج ىلإ ةيديزلا ءابقف هجتا دقلو - 4
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 طاينتساو « ابف حيرخنلاو اهلع ءانبااو ةساردلل ةدام نركسا فالخالا ىلإ

 قبطن نأ نكمي ىتلا ةيبقفلا دعاوقلا نيركتو « ةسقألا اهبلع تيبب ىلا للعلا

 داهتجالا نم ةساردلا كلت مهعنمت ملو « ةفلتخلا ثداولا ماكحأ جارختسال

 ءاهريغو ةعبرالا بهاذملا نم راتخالا نم مهعنم مل لب , بهذلل ةرئاد ىف

 . ةيديزلا لوصآلا نع جرخت مل تماد ام

 ةمنأ ءارآ ىديزلا هقفلا ىف اهركذي نأ ىلع نوريسي ةيديزلا نكلو

 ةوعدلل اوجرخ نيذلا ةيديدلا نم ةمئآلا ًاصوصخو « ةعبرألا ةمالاو تيبللل لآ

 نرقلا لئاوأو ٠ ساخلا نرقلا رخآ ىف ءالؤه جورخ لق دقو « مهسفن ال

 . ىرجحلا سداسلا

 تنودو امبسفنال اوعد نامامإ ةرتفلا هذه دعب ءاج دقو - ؛مه

 مشاه لأ نب ةزمح نب هللا دبع هللا روصنملا امهو « ىديرلا هقفاا ىف امهؤارآ'
 ربظ دقو ؛ ىنيسحلا ةرمح نا ىب مامالا قاتلاو ٠ دهم ابأ ىنكبو , ىععاقلا

 ةميظع ةأشن أشلو ء هدو ةنس اب ناشيعب دلو ذإ « ىراخم دالبب لوالا

 باتك اهمظعأو , ةريثكلا بتكلا فلؤي ذدنأو : ىوقتلاو دهزلا ىف

 عمجا ىلع لدي اذهو . تيد فلأ نيسخ ظفحي هنأ هيف ركذ « ىفاشلا

 ةياورلا نأ ذإ « تيبلا لآ راثآ ةياورو ٠ روجلا دنع ةئسلا بتك ةياور نب

 ةفالخلاب عيوبو ٠ هسفنل اعد دقو . ددعلا كلذ غلبت ال تيبلا لآ نع

 « 514 ةنس نابكوكب ًاروصح قوتو ء رصوح هنكلو ء 694 ةلس

 . ءاعنص برق نملاب رافظ ىلإ لقت راصحلا كف املو

 ةوعدلاب ماقو ء جب ةنس دلو ذإ عباسلا نرقلا ىف ةوعدلاب ماق ىتاناو

 ٠ الو كنس نملاب ناره نصح قوثو ءاا/ن#سو ةنس هسفل

 , ةغالبلا ًاصوصخو . ةيبرعلا مولعو ؛ لوصألاو هقفلاب ًاملع ناك دو

 هنعبط دقو رارطلا تاتك ةغالبلا ىف هلو . راصتنالا باتك هلوصأو ةقفلا ىف هلو



 د ٌمهواأ دل

 هتسارد ىف“ عمج دقو . نرقلا اذه نم قاتلا دقعلا ىف ةيرصملا بتكلا راد

 صوصنتلا ةسارد ىلع ةينبملا قاجرجلا رهاقلا دبع ةقيرط ند ةغالبلل

 . هريغو ىك اكسلا ةقيرط نيبو اهف ةغالبلا مهانم جارختساو « ةينايبلا

 : ةثالث رومأ ريرقت ىلإ ةيخيراتلا تاراشإلا هذه نم ىهتنن و - ؛م+

 ذرب هنأو , ةيمالسإلا ملاقآلا ىف تملأ قرفت دق ىدب ر" بهذملا نأ  اهلوأ

 ةيعاتجالا ءاودالا جالعب لصتت تاطاينتسا و تاداهتجاب ايف لح ضرأ لك ىف
 ابك ءارآلا تنخأ دق ىرجمللا عبارلا نرقلا ىف هنأو « اببف شاع ىتلا ضرألاب

 .ناجيبدزأو ليجلاو ليدلا ةمنأ ءارآ نيب اوعمجو سان ءاخ , سردتو عمجت

 ديؤملا ناوخالاف ؛ نملا لهأو نييزاجحلاو نييفوكلا ءارآو . ناسارحو

 مساقلا نع ىور ام اعمجل « ءارألا هذه ةياور ىلإ اهجتا دق قحلاب قطانلاو

 ليدلا ف مالسإلا رشان شورطالا رصانلا نع ىورامو ؛ ىداحلا هديفحو

 . هعم ىديزلا بهذملا رشانو ناليجو

 اوناك مرثكأو « تيبلا لآ ةمنأ نم اوناك نيدهتجلا رثكأ نأ  اهناث
 .نيسحلا ةيرذ نم ناك مهنم ليلقو « هيبأ نعو هنع هللا ىضر نسحلا ءانبأ نم

 مهل ًاعستم ىديزلا بهذملا ف اودجو نسحلالآ1 نآل , هنع هللا ىضر

 ةمامإلا رصقي ىئمإلا بهذملا بهذملا اهني « ةمامإلاو علا ىف مبطاشنلو

 هللا دبع دالوأ ةيدبزلا ةمثأ نم ناكف « هنع ىضر نيسحلا نم ةمطاف ةيرذ ىلع

 . مريغو هنع هللا ىضر ةفينح ىلأ خيش نسحلا نينسحلانبا
 .ىديزلا بهذملاو قنحلا بهذملا نيب قالتا دحين اننأ اهلا

 : نيئرم دجو لو

 < امهع هللا ىضر ديز مامإلاب ةفينح ىلأ مامإلا ءاقل ىف امهادحإ

 . هلضف هفارتعاو . هنم هسسأو

 كتطش كيحح ٠ رهلا ءارو ام تالت ُْق نايهذملا قالت ام دنع . امهناثو



 مع مثءا/ث سل

 ةبراقملا نأ ربظيو . ىرجملا ثلاتلا نرقلا ىف ىديزلا بهذملل ةياعدلا

 صني مل ةلأسم لك ربتعإ قلاب قطانلا نإ ىتح ةسيفآلا ىف ةريبك تناك

 « ةفينح ىلأ بهذم ىف هلع صوصنملا اههابشأ ىف ربتعي اهبكح ىلع ىداملا

 . لبق نم كلذ ىلإ انرشأ دقو

 تالماعملا ماكحأ ىف براقتي ىديزلا بهذما نإ ةقيقحلا فو - عم
 . داتالا وه براقتلا كلذ ىنعم سيلو ٠ ةفيتح نأ بهذم نم

 ةعفشلا ىف ائيأر مك , ةيئرجلا لواحلا نم ريتك ىف براقتلا رهاظم نإ لب

 . ةعرازملاو

 دعاوقف , ةيفنحلا هب ذخأ ام لكب ذخأي ىديزلا بهذملا دجن جابتملا ىفو

 نإ ىتح . ناسحتسالا دعاوق كلذكو « ابب ذوخأم ةيفنحلا دنع سايقلا

 . نيبهذأا ىف دحتم فيرعتلا

 : حاون ثالث نم ًاءاستا رثكأ ىديزلا بهذملا لوصأ دجبن نكلو

 بسانملاب هتمثأ رثكأ ذخأ ذإ , ةلسرملا ةحلصملاب هذخأ - اهالوأ

 « لوصألا ىف اوداز دق مهف « سايقلا ليبق نم كلذ اودعو . لسرملا

 نوبراقش كلذبو . ةيفنحلا عسموت أم رثكأ سايقلا ىنعم ىف اوعسو وأ

 . قنحلا بهذا نع ةيوازلا جارفنا رادقممب : ىكلاملا بهذاا نم

 .بهذملا نع هيف طابنتسالا نوعسوب باحصتسالا ىف  ةئاناو

 « ةباتلا قوقحلل أظفاح هنوربتعي ل , قوقحلا ًاتبثم هنوربتعبف « قنحلا

 . ةتاثا قوقحلا لع ظاحيام ردقب باحصتسالاب ذخأي قنحلا بهذا اهني

 . ةديدج قوق< قأي الو

 انيب دقو « ليلد دجوي مل ذإ لقعلاب مكحلا باب متفي هنأ  ةثلالاو

 . لصألا كلذ ىدم



 بمس جاور »ع

 لوصالا نم اوذ+أ مبنأ نيتي ةيديزلا لوصأ ةظحالم هنإو - ام

 , ءامم رثك أ بهذملا ناك لوصالا ترثك اكو ؛ ىدم اهعسوأ جهانملاو

 لك ىف جيرخللاو داهتجالا باب حتف كلذ ىلإ فيضأ ذإف « ًاباحر عسوأو
 بابلا متف عم اوراتخاو اودهتجاو اوجرخ نيذلا ةمئالا ةرثكو , روصعلا

 بهاذملا رثكأ بهذملا اذه ناك اهريغو ةعبرألا بهاذلا ىف ءارآلل
 . روصعلا ةرياسم ىلع ةردتو ءامن ةيمالسإلا



 د جوه ل

 ىدافمأا ماهإلا

 هشلاثلا نرقلا ىف ةرئادلا بطق ناك ىداحلا مامإلا نأ انيأر - مو
 صصانلا ءارآو ؛ ىسرلا مساقلا هدج ءارآب ابعامتجاو هوارأ تناكو ؛ ىرجم لا

 هذه ةياورو 3 ىرجمه ا عبارلا نرقلا ُْف ةساردلا روحب ىه شورطألا

 راشخالاو دابتجالاب ابملع ةدايزلاو اهلع حيرختلاو « تافلؤم ىف ابجرمو ءارألا

 . اهريغو نيسنوراحلا نمو ٠ هدالوأ ةعالا نم هدعب اوءاج نذلا لع

 ةيخضرات ةزجروم ةماملإ ىف ةصاخ ةساردب هدارفإ نم اذهل ديال ناكو

 عماجلا بهذملا كلذ لازي ال ىذلا نهلاب ىديزلا بهذملا مامإ ةنالو . اذهل

 . راصمالا ءاهتف بهاذم نم ةيرقم لع هيف امي

 مساقلا ْن نيسحلا نب ىحت قملا ىلإ ىداملا 2 ىداملا مامإلاو

 ء غم ةنس ةنيدملاب دلو دقو « لبق نم انرشأ اك ىسرلا ديفح وهف ؛ ىبرلا

 ًايداه ماقو , هرداصم لك ىفو ؛ هيحاون لك نم هسردي هقفلا لع فكعو

 درب وهو « هل وثفتسنو هنولأسي ةفاحلا راصمالاو ةيمالسإلا فئاواطلا لك نم

 قحلا نيبيو « ةنسلاو نآرقلا نع ايف عفادي « هنع ترثأ ةميق لئاسرب مييلع

 ةلئسلا هيلع لمثشت ام نأ ابف تبي ةلاسر لئاسرلا هله نهو عة.

 هللا لوسر نإ » : ةلاسرلا هذه ىف لاق دقلو « ىلاعت هللا دنع نم ىه ماكححأ نم

 نآرقلا ىح اك , ىلاعتو هناحبس هللا لع نود ًارمأ غرتخيل نكي مل هل
 تنك امد : ىلاعت لاقو «؟ىلإ ىحوي ام الإ عستأ نإ, : لاق ذإ قلي هنع
 , 400« ءاشل نم هن ىدب- ارو هانلعج نكلو 0 ناعإلا الو باتكلا ام ىردت

 . و مقري بتكلا راد ةظوفحملا ةطوطخلا هلئاسر نمض ى ةلاسرلا ()



 دمج هإآه دس

 ىل] ىلاعت هللا هبذ أطخأ نإ هنكلو , دمت ناك ىنلا نأ ىني ال اذ+ وهو

 ىلاعت هللا لع نإذ « هعرشو ىلاعت هللا ةباده وبف هرقأ نإو ء رسب ىرسأ ىف ا؟ هئايح

 ةنسلا نم نأ نوعدو نيذلا لاوقأ درب هنع هللا ىضر هنأكو ٠ نوكي ىنأ هب طح

 طرف مم بهذي لب ٠ مقلي ىناا هيف دهتجا امف ديت نأ اناو . داهتجا وه ام

 . انرصع تاجاح بسح ىلع قلي ىنلا داهتجا فلاخت نأ انلو ؛ نولوةيف مهئايغط

 . ءابذك الإ نولوقي نإ مههارفأ نم جرخت ةلك تربك

 كلتب هيلع درف ىداحلا دهع ىف مهنم قيرف ربظ دق نوفرحتملا كئلوأ ناكو

 . ةميقلا ةلاسرلا

 رذبف « هئارأل ةبصخ اضرأ اهف دجوف م٠. ةنس نقلا ىلإ بهذو و

 ةميرقلا ةيزيدلا ديقعلا نمو « ةقيمعلا ةيهقفلا ءارآلا نم قنلا بيطلا رنبلا كلذ ابف

 ١ .غيز لكو مثو لك نم ةصلاخلا

 هعم جرخ دقو , نملا ضرأ ىف ةكرابملا ةلحرلا هذ اعابتا هل دجوأ دقو

 ملعب تيبلا ل! لاجر لعأ نم ناكو ىنسحلا هدأ نب سايعلا نب ىلع ةلحرلا ىف

 تيبلا لآ تاءامجإ ىفو . تيبلا لآ تاءامجإ ىورب ىذلا وهو . تيبلال 7

 باتك دعب ربتعت ىهو « اهفلاخي نأ ةيديزلا ءابقف نم دحال مصب ال ىلا ماكحألا

 ؛ لوصألا ىف انيب م. ىديزلا هقفلا رداصم نم ًاردصم تلي هلوسر ةنسو هللا

 . هوقنتعم اهقوسي ىتلا هتلدأب ءزجلا كلذ انمضو دقو

 « هتمامإ ىلإ طخ دق ةلحرلا هذه ىف نكي ملو . زاجحلا ىلإ كلذ دعب داع دقلو

 < زاجحلا ىلإ دوعي نأ بابسأ ةدع هترطضا دقو « ا عيوب دق نكي لو

 . هيلإ داعف

 :هتمامإ

 نودشارلا دجوو , بواقلا هب تقلعت نأ دعب راحملا ىلإ داع هنكلو  ؛و؟
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 مب براحت نأو . نيينملا لمش عمجي نأ عيطتسي ىذلا مامإلا هنأ نعلا لهأ نم

 . ممرواسي ىذلا ةطمارقلا بهذمو « ةرشت:ه تناك ىتلا عدبلا

 مهبتك تقبس دقو ٠ ةدوعلا ىلإ هوعدي نيينعلا نم دفو هيلإ بهذ كلذلو

 ©32 مللع ةنس رفص نم سداسلا مويلا ف لصوو ميعاد باجأف 6 هتوعلب

 . ةدعص ىلإ

 : لاق ذإ ىلا دبعلا ممدهاع هتعيب ىلإ وعدب فقو ام دئعو

 ةنس وهللا باتكب مكهلا « ىسفن ىلع اعبرأ يل طرتشا ىإ سانلا اهبأ

 لضفتأ الف مكرثوأ « مكديبو ىني هلعج امف ىسفن ىلع ل ةرثآلاو . عقلي هيب
 ؛ مودعو ىودع ءاقل دنع كلع مدقتأو ؛ لبق ءاطعلا دنع ؟كمدقأو ٠ يلع

 « ةينالعلاو رسلا ىف ىلاعتو هناحبس هق ةحيصنلا ٠ نيتنثا كيلع ىسفنل طرتشاو

 « مكِلع ىل ةعاط الف تفلاخ نإف « هللا تعطأ ام كتالاح لك ىلع ىرمالل ةعاطلاو

 ليبس ىه هذهف ٠ مولع ىل ةجح الف هيبن ةنسو هللا باتك نع تلدعو تلم نإو

 . « ىعبتا نمو انأ .ةريصب ىلع هللا وعدأ

 اذه ىلع ىرخأ تانأيي ةدع نمو هتعبب هب مدق ىذلا نايبلا اذه نمو ْ

 باتك ىلع نيبلسملا عمجو . ىاالسإ ك- ةماقإ هدصاقم مظعأ نأ نيبتي  جاهنملا

 حالصإو نييلسملا لمش عم هدهج ىعس ناك دقو « قلم هيبن ةنسو ىلاعت هللا

 حلصأ هلبأ نأ تددول ١ : لوقي ناك هنأ كلذ ىف ىدربو مهيب ايف مرومأ

 . « ًاموي تعبشو « اموب تعج قأو « ةمآلا هذه

 رمأ حالصإ بلطي ناك هنكلو . كلملا بلطي ناك ام هنأ نيبتي اذبو

 . اهناطلس ضرفو ةعيرشلا ءايحإو « نييلسملا

 : نيرمأ ىلإ هنا ةدعص ىف رقتسا نأ دعبو عموم

 قرفتلا لع ءاضقلاو . دحاو مح ىلع اهرواج امو نميلا عمج ب امههدحأ

 )١( م# مقر ةقرو ةبرصملا بتكلا رادب طوطخع ىداحلا عرات .
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 ءارهالا لهأو نيعدتبملا براحو . ًاديدش ًاداهج كلذ ىف دهاج دقو . اه

 . اهرثكأ هكمحل رقتسا ىَح

 نانئمطالا نوكيل نيلا عوبر نيب ةيقيقحلا ةلادعلا عيزوت  ىناتلا رمآلاو

 , ةلادعلاب هيف نورعشي لداع يح ىلإ الإ سانلا نيمطي الف ءرارقتسالاو
 كلذل و . ةيعامتجالا ةلادعلا اهسأر ىلعو ٠ اهبعش لكب ةلادعلا رشن ىلع لمع دقو

 بجوأو « اهلهأ نيب ابعزوو « ةيزجلاو تاوكرلا عمجو لاملا تيب مظن
 تيب ميظنت ىف راسو «٠ اهنم ةاكرلا تعمج ىلا ةيرقلا لهأ نيب عمجي ام عبر فرص
 . هادم ىصقأ ىلإ لاما

 : ناكح هنم رك ذي امو 4و4 .

 نكت ' ىضارأ اورتشي نأ ةمذلا لهآأل زوج ال هنأ ىري هنأ  اهدحأ

 : ىالسإلا متفلا دنع نيل وألا مدودج نع مجأإ تلا

 دوويلا نم عايضلا باحصأ امأ ١ : جارخلاو تاقدصلا ىلاوا كلذ ىف لاق دقو

 لاومأ نم رتقي لو « هدادجأ نع ةثارولاب امدق هدي ىف ناك نف ؛ ىراصتلاو

 هيف مكهلا» نييلسملا نم مهنم ىرتشا نمو . لبيس نم هيلع انل سيلف ًائيش نيبلسملا
 تلطعتل نيبلسملا لاومأ ءارش ىف متقلطأ ول مكنال , هن ذبخأيو ؛ نيملسملل دري نأ

 . , 2” موحلاصف مهلاومأو نيبلسملا راشعأ

 « ىضارآلا قبت نأ ىلع هصرح وه رارقلا ذم ىلإ هعفد يذلا نإو

 ةيداصتقالاو ةيبرحلا ةوقلا نوكستل ؛ نيدلسملا ىديأ ىف ةورثلا دراوم مظعأ ىهو

 ابسانم ناك كلذ نإو « ةتباث قوقح نم نييمذلل ام سمي الأ ىلع « نيبلسللل
 تناكف « نيدلا لبع موقت اهلك لودلا تناك رصعلا اذه نآل . رصعلا حور

 كلاثلاو قاتلا نرقلا ىف بورحلا تناكو « ةلودلا ءىدابم نم ًاءزج هئدابم

 مثريمغو نامورلا نم ىراصنلاو نيلسملا نيب نوكت ام دحأ لع ىرجملا

 ءاعكإ مقر ةقرو ىداطلا خيرات )١(
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 ىالسإلا داصتقالا عيباتي لمهم ةلودلا نمال طايتحالا نم دب ال ناكف

 . نييلسملا ىديأ ىف

 نودلسي نيذلا ديبعلا ءارش لاملا تيب لع بجوأ هنأ  قاشلا ملا

 مهتعيقب اوعسي .نأ اوعيطتس مل اذإ كلذو «, ىراصنلل نوكولم حو

 « ةاكرلا ”ىدابم نم أديل قيقد قيبطت كلذ نإو ٠ لسملا ريغ ىلع اوقتعيل
 ديبعلا ءارشب ٠ باقرلا ىف نم قاتعإ ىلع لمعلا ةاكرلا فراصم نم نأ ذإ

 نيذلا ةنواعبو . مدايسأ نربتاكي نيذلا ةلواععو . مهقاتعإو نيبلسملا

 ةبسنلاب اذه ررقي وهو « مهتميش ديسلا ضيوعت ىف اوعسي نأ ىلع نوقتعب
 . سم ريغ دب ىف وهو ملسي ىذلا دبعلل

 لدعلا ةنس ىلع ةين#لا دالبلا مح ىف ىدامملا راس دقو وم

 ءافلخلا دبعل ًاردصمو « مالسإلا كحل ًآربظم هيف نوري نيلهألا لعج ام

 . نيلوآلا نيدشارلا

 مالسإلاب دوعي هنأب سحب ”ىراقلا لعجت هدوبعو هبطخو هلئاسر نإو

 ذفنم مك احلا نوربتعي نيذلا « ىلعو نايثعو رمعو ركب ىنأ دبع لوالا هدبع ىلإ
 . ريفخلاو ريمألاو ريبكلاو ريفصلا اب سحب ثيح « ىلاعت هللا ماكحأ

 نيعئاط هءاو نهلا دنج راس لداعلا كاملا ىلإ نائئيطالا اذملو

 , هتبالو ىلإ نارجت مضو . همكمل نيلا رثكأ عضخأت , نيهراك ال

 تبثأف , مدبع مهل ددخ « كلي ىنلا هاطعأ دق ناك ام نإرجن ىراصن ىطعأو

 . اب اودهعت ىلا مهتامازنلاب ءافولا ىلع اوماد ام دبعلاو ةمذلا محل

 برشلا دح ماقأت . ةلطعم تناك دقو دودحلا ةماقإ لع لمعو

 دودحلا رئاس اذكهو . ةدلج لام ىنرلا دح ماقأو . ةدلج نينامث

 فيحلل لعجي ملو  ةداوه ريغ ىف اهدفن لب ؛ هربكل ًاريبك ابنم فعي لو
 . ةدارإ هسفن ىلإ

 ( دير مامإلا ++ )
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 رخدب ملو ٠ هلك نملا ىف ةملكلا عمج دابج ىف رمتسا دقلو - ه5

 اومخاتو , مط دق ةطمارقلا ىمأ ناك اهيفف مو# ةنس تقاك ىتح . ًادهج

 مهل اتقل هدر# ناكو « ممداهجل جرحا , اهفا رطأ اوصقتتاو . نعلا دودح

 ةالغ ضعب ءارآ اولا دق ةطمارقلا نإو  ؟وع ةنس مرا لهتسم ىف

 ةالغا مالسإلا ضرعتف « ةيمالسإلا رابدلا ىف .وبرخ اوذخأو , ةعيشأا
 . ةيليعامسإلا ةلود ءاشنإب برغملا فو ةطمارقلا ءالؤبم قرشلا ىف ةعيشلا

 دضحمو ؛ مهتدح لفيل قرشلا ىف ىداملا مهل مدقتي نأ دب ال ناكو

 سمخ نم اومن ميلتاقي ثكم ذإ . ًانسح ءالب كلذ ىف ليأ دقو ء مبتكوش

 ماتخ ىف ًايضرم ًايضار تامو « دابجلا اذه ىف جارم بيصأ دقو « نينس

 ليبس ىف دهاج . اهيف رسب مل داهجلا ىحاون نم ةيحان كرتي ملو 7و8 ةنس
 , رايتخالاو « هيف دابتجالا باب عسوو ىديزلا بهذملا كلذ ىمنف ةفرعملا

 دهاجو : بهاذملا باحصأ ةمآلا ةبترم ىلإ هعفر ًاقلطم ًادابتجا دبتجاو
 ةطمارقلل فقوو « عدبلا ةيراع ىف كلذ قوف دهاجو . ةملكلا عمج ىف

 نم رثكأ مدهاؤخ أدب ام مت نأ ى نب دمحأ هبال كرتو « داصرملاب

 . هيبأ راوحي نفدو . ممم ةئس ةدعصب ىفوت ىتح ةنس نيرشعو عبس

 ارماتأ ىرجحلا ثلاتلا نرقلا ىف ةيديزلا نأ ظحالن انهو - وب

 : امهف محلا مهل متو , نيتود
 بقاعتو « ليجلاو .ليدلا دالب ىف شورطآلا رصانلا ةلود امهالوأ

 . هٌوافلخ هدءب نم

 هوافلخ اهيلع بقاعتو ؛ ىداهلا ابماقأ نهلا دالب ىف  ةيئالاو

 . هدعل نم

 امهم ةدحاو لك ىف رفأو . نيتلودلا نيتاه ءاشنإ ةيديزلل مث دقو



 د جاه اد

 ةياقإ زوحب ىذلا ىديزلا بهذالل قيبطت كلذو , هتمامإب فرتعا دف مامإ

 نيتاه ةماقإل ترفاوت دق بابسألا تإو . نيدعابتم نيرطق ىف نيمامإ

 رشن قاتلاو ٠ مالسإلا ىلإ هتياطدب ًايمالسإ املقإ أشنأ رصانلاف « نينلردلا
 دالبلا تناكو ؛ لذاختلاو قرفتلا طسو ىف داحالاو دابجلاو لدعلا ةيار

 ىلاك ةقارع تسيلو « ةينمب ةصلخم ةوعد هيلإ هتعد دقو ,هل دادعتسا لع

 ىلع راث ىذلا ديز هديفحل هدعب نمو « هنع هللا ىضطر نيسحلل تناك
 . نيملاظلاو لظلا

 تناك لب ؛ طقف لداعلا همكحب ىداحلا مامإلا ةربش نكت ملو - م
 ذفني ملاعلا مح نيبت همكس ةروص نإ قحلا ىفو , هبقفو هملعب هتربش

 قيبطت دالبلا لاح هل تلبس دقو « ًاةيقد ًاذيفنت همكح ىف ةيلعلا هءار'

 . ءارألا هذه

 - ماكحالا باتك اهبنم ؛ ثيدحلاو هقفلا ىف ًابتك ىداحلا كرت دقو

 , راثآلاو ثيداحالا ركذي . أطوملا ىف كلام مامإلا كلسم هيف كلس

 موقت ىتلا ةلدآلاب لئاسملا رثكأ طبريو , اطوح هداهتجاو اط هحيرخت ركذيو

 . امهنع هللا ىضر ديز مامالا دانسإب امم بلاغلا ىف ىتلا دقو ٠ اهملع

 بلاغلا قفاوتلا كلذ ناأكف عومجملا ىف ديز مامإلا دانسإ نود دقو

 لئاسم نم ريثك ىف ًاديز مامإلا قفاو دقو ٠ قدصلاب عومجملل ةدابش

 .ريشك ىف هفلاخو . هقفلا

 مثورصاع نمو هدالوأ ماقو ٠ نءلا لهأ نم ريثك هداهتجا ىف هدلق دقو

 للع هصوصن نم اوجرحتساو « هبهذم ةمدخ .ىديؤلا بهذملا ءاملع نم
 . هبهذم تاجيرخت اهلع اوجرحو , اهدعاوقو ماكحالا

 تناك لو ' نذثلا نسف ٠ نالبجو ليدلا نب أم دعأيت عمو ل

 اذ وذ امسرادمو بتكلاو تاللسارملاب هةهاق ةسلعلا تاالاصتالا
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 سارأ نيبو اهب عمجاو اهتساردب ماقو « ميدلاو ناليج دالب ,ف رصانلا تافلؤم

 لبق نم انرشأ دقو , بهذملا ىف نيدهتجلا نم ةفئاط شورطالا رصانلا
 هللاب ديؤملا ناوخالا اهب ماق ءديز بهذه ىف ءارألا عمج نم ناك ام ىلإ

 ةريثك تاحيرخت !وجرخ دقو . قحلاب قطانلا بلاط وبأو , نيسحلا نب دمحأ
 . بهذملا اذه ىف

 ةءاخ

 ءامت مو أدتبا ,  ىديزلا بهذاا وه اذهف دعب امأ ل ه..
 ةطوطخم هلوصأ لكو . يهاصملا هب انتتاو ابو , دهجلا عسو امب هانحضو دقو

 , ردقلا اذه. انتفعسأف « ةيرصملا بتكلا راد ىف اهنه ريثك ىلإ انعجر دقو

 .ديسلا داؤف ذاتسالا انداو مهسأر ىلعو مسقلا اذ نيمتاقلل ركشنل انإو

 . ليبسلا ءاوس ىلإ ىداحملا هللاو
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 باتكلا تاعوضومب سرهف

 ةباتكللا ريخأت بابسأو « ديز مامإلا ىف ةياتكلا ثعاوب : ةيحاتتفالا م

 .مالسإلا هقف هبهذم ىف قالتي ع« برعلا قالثل هيف ةباتكلاب نميتلا ؛ هريغنع هيف

 ش ديسهب س5
 فئاوط نيماسملا قرفت 7 هيف ديز مامإلا ريكفتو نيبلسملا عمج - د

 ةيركفلا ةدحولا - ٠ فالخلا بابسأ . ةيبصعلا نم قرفنلا - م ملاقأو

 ريغ نم اهتسارد بجت نودلسملا اهكرت ىتلا ةيركفلا ةورثلا - ٠١ نيبلسملا ب
 ريغ ةيبهذملا وكو « ةدوصقم ةياغ ةيفئاطلا رح - ١ ىهذم وأ قئاط بصعت

 . ةيفئاطلل ةمزالم ريغ ةيبهذملا - ١١ نيعمجأ نيملسملا ثارت اهلك هاذملا  هزئاج
 اهذخأ ةيمالسإلا بهاذملا لك نم سابتقالا قيرط ىف تراس رصم ٠

 ةموصخلا نيب قرفلا - ١64 نبدلا ىف ةموصخلا قوت  ةيرهاظلاو ةعيشلا نم
 . اريبك سيل بهاذملا ىف فالتحالا م يهذملا فالتخالاو , نيدلا ىف

 هذيمالتو تيبلا لآ ةمثأ نيب امئاق ناك ىبقفلا داهتجالا رصع ىف لاصتالا - 5
 ْ . نيدهتجاو ءاهقفلاو

 ديز مامإلا عابتا قرفت 1 ديز مامإلل انتسارد ىف هكلسف امس ١
 بوجو ىلإ ةراشإلا ١٠ هلوح سانلا مالكو عومجملا  ةيئانتملا ملاقألا ىف
 ىديزلا بهذملا بتك - +. اهدبيأت وأ اهدقن ثيح نم عومجملا ةباور ةسارد

 . هيف رايتخالاو دابتجالا باب متتفل اراك ةيمالتبإلا بهاذدلل ةعماج

 لوألا مسقلا

 هرصعو هتايح
 . ناكملاو نامؤلا  هدلوم »9

 لتقم ببسب هيبأ ملأ ٠ نيسحلا مامإلا لتقم هيبأ ةير  هخيولت  هوبأ بع
 . سأانلاب هتمحر . معلا ىلإ ههاجناو ةساسلا نع هيأ فارصنا 2 هّنرسأ

 . كلذ نع هسنو نيدشارلا ةمألا مذ نع هسفن هيزنت ب هورفعو هتحامس بو



 ماشهو « نيدباعلا نيز مامإلاو قدزرفلا هل ةنيدملا لهأ ماركإ - بب

 اهتتسن ىف ىنابفصالا كش - هحدم ىف ءامصعلا هتديصق - كلملا دبع نبا

 . ةديصقلا ببسي قدزرفلاب ىذالا لوزن - مو ىلع ساسأ هل سيل قدزرفلا ىلإ

 ديز ماهإلا ةأش دنا

 . هيبأ نع هتتاور اس مسإ ٠ هيف أشن ىذلا طسولا هب طيحأ اما «,

 هيبأ لع رادقم  هيبأ نع هقفلا هذخأ مس . هيبأ نع ىرهزلا ةياور مج

 . هيبأ جاهم م6 . مايصلا عاونأ نع ىرهزلا بابش نبا لاؤسو « هقفلا ىف

 هالوت ىذلا رفابلا دمح هيخأب هلاصتا_ةرشع ةعبارلا وحن ىف وهو هببأ توم مم
 .مالسإلا هقف ىف رقابلا ةمامإ مب هدلو نس ىف ناك دقو « هيأ دعب

  ىولعلا تيبلا ءابلعب هلاصتا هب ةفينح ىلأ ةلصو « رقابلل ةسقفلا ةناكملا مب

  ةفينح ىفأ ذماتت - نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع ىولعلا تيلا ءالع ةناكم

 - ةنيدملا نم هجورخ - ىمللعلا دز لالقتسا - موب نسحلا نب هللا دبع لع

 «ءاطع نب لصاو - (. امهنيب ةيملعلا ةرك اذملا - مو ءاطع نب لصاوب هاقتلا

 . ةفينخلا نب دمحو

  - 4١دئاقعلا لع ىف ديز مامإلا ضوخن .

 لمعلا ناديم ىف ديز مامإلا - 4م

 .ةوعدلا 4ع اهل] .مرجت انكلو « ةسايسلا نولزتعي تيبلا ل1 ب
 . كلملا ديع نب ماشه ةبقارم غ4 نييولملا مسا اهمادختساو ةيسابعل

 ماشه ةلواحم . قارعلا ىلإ ديز ماءإلا جورخ نم ةفيخ ماشه سجوت - ؛ه

 اهروبظو هتسارو ديز مامإلا ةحامس + ىدمحنا تيبلأ لآ ماقم نم ضغلا

 . ديز مامولل مهتلا ماشه قيفلت غ0 كلملا دبع نب ماشه ديرب ام ةفرعم ىف

 . جارحإلا ثداو> ددعل ديز مامإلل ماشه جارحإ - م
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 هدابشتساو ديز مامإلا جورخ - ها

 . ةحصلا نم اهرادقمو جورخلا دنع رقابلا هيخآل هترواشم ةياور ه١

 هل رقابلا .ةفقاتم مج هتشفاتمو كلذ, اصاخ لحنلاو للملا ىف ءاجام - ه؟

 مامإلا باهذ ةرثك ٠4 امامإ نوك-يل نيملاظلا ىلع مامإلا جو رخ طارتشا ىف

 نكلو « نييومألا لظ ىلع نيقان اوناك تبيلا لآ هد . قارعلا ىلإ ديز

 . ةيقنلا نوذختي

 : ةكرعملا ىف - هد

 هتيطخو جورخلاب ةعراسملا لع هل قارعلا لهأ ضيرت « ًارس مآلا هرييد:

 دووأد ريذحت - هلب هلهأ و قارعلانم هل هترب لهأ راب ريذحت  هجاهنم نيب ىلا

 لهأ ةراثإ  ةكرعملا ف لوتتدلا  هر» نسحلا نب هللا دبع ريذحت ىلع نبا
  ةكرعملا لوخد دنع ريعو ركب ىأ نيخيشلا ىف نعطلا اهماوق ةشقانم قارعلا

 . ةلاعبرأ الإ هعم لئاقب مو « ًافلأ رثع ةسمخ هعباب . مهاقعأ ىلع مهصوكت

 « مهسب هتباصإ ؛ ىومألا شيجلا حانج ةميزه هعاقيإو « ددعلا اذه هلانق - هو

 ديز مامإلا لتقم ببسب هللا ةمقن <. هنفد دعبو هلتق دعب هبلص  هدابشتساو

 نييسابعلا جارخ] - ١+ نييسابعلا نم مهلتم ىدي.أ ىلع نييومآلا كلم لاوزب تناك

 داههشتسا ىف ةربعلا - ++ رانلاب اهقرحو مهروبق نم ًاعيمج نييرمآلا كوام ثثج
 . هجورخ تقبس ىتلا ثداوحلا ةلسلس +4 ديز هديغحو ىلع نب نيسحلا
 ةماسلا هىدابملا ب ه5 ركلملا نع ىبلاو فورعملاب مألل هدرجن - <

 . طقف قارعلا لهأ ريرغت ال . ةدابشلا بلط ىلع مدقي هتلعج ىلا ىه

 ةفالخلل ديز بلط - د

 ةفالخلا بلطي ناك اديز مامإلا _رأ ىلع لدي ىغعراتلا قايسلا - +

 « ةمامإلا ىعدي ناكام اديز مامإلا نأ نم ةيمامإلا ةعيشلا هلوقت ام ةشقانم - دم

 . قداصلا رفعج هيخأ نبال ةمامإلاب فرتعي هنإ لب



 ديز ماهإلا لع 5 1

 نسحلا نب هللا دبع مالك - هلع ىلع ةعيشو نيينس نيب ام ءاملعلا عامجإ ٠
 ءارقلا مث نولتاقم هعم اوجرخ نذلا #7 هيف ةفينح ىلأ مالك ب١ هيف

 . هيلع نيوكست رصانع  نب+ نوئدهلاو ءابقفلاو

 ديز مامإلا تافص ل بع

 نم مه. لزنام 074 هتيرذو بلاط ىلأ نب لع لآ ةوفص لع نم
 . معلا ىلإ نوفرصني مهلعج دئادش

 ىبلعلا هاجتالا ىف ىوملا نم اهولخو سفنلا ٍءافص رثأ و ء ديز صالخإ - به
 . هصالخإ رهاظم _ هتحامس

 . ءابالاو ةعاجشلا  ناديملا ىف هتعاجت وباب ةيبداللا هتعاجش , هتعاجش ب

 . لحلاو ربصلاو . ةعاجشلاو ربصلا  ربصلا - 8
 در ىلع هتردق ميه. هلمدب روضح  ديز مامإلا دنع ىركفلا ىعولا 1

 .ابساأل رومالا

 ةوق نم ماشه فوخ مس هتحاصف راخأ - مم هتحاصف - م١
 . ديز مامإلا ناس

 . هتسارف ةوقد مع

 . الامجإ هاياجس ةعومج  هتبيه - م4

 هيخوياش ل 5
 نيعبانلا نع هيبأ قلت « هيبأ نع هيقلت . ىولعلا تيبأا ىف معلا خويش - مح

 هثراوتي ناك هدالوأو لع لع - م8 روما ءابعب تيبلا ل ءاملع لاصتا م
 . هنع ةياورلا ةرثك نوعنم اوناك نييرمآلا نآل هدافحأو هونب

 هتاسارد سس 8
 . هلقنت - تيبلا ل " نم نيزرابلا لك أشك هل هفارصناو للعلا هتاسادد - مه



 مدس 651 ب

 ههنارظانمو) كلذ دهاوش سانلا لاوقأ هيلع - تيبلا ل آر يغ نم هيقلت 5

 . هل ثادحالا لقصو هيراجت وب ةباحصلا رابخأ هيقلت وب

 هرصع - 4

 . تيبلا لآل ةيسفا مالآ هيف رصع ديز مامإلا رصع ناك - و4

 : هرصع ق ةسايسلا - و

 « هنع هللا ىضر نايثع لتقم ةنتف بقع ةيرمآلا ةلودلا ةركف  هتأشن - و+

 . ههجر هللا مرك ىلع مامإلا لتقمب تهتنا ىتلا فلا بقع مالا اهل ماقتساو

 ةيواعم ءاهد  نودشارلا املع نكي ل ءىدابم نم ةيواعم هثدحأ ام وب

 «هانيدملا جورخ ديزي دهع ىف ليلقلا رووظ  هثدحأ ام عم هيلع ضاقتة الا نم عنم

 ىرهألا محلا ىلع اباك ةيمالسإلا ملاقألا جورخ -- 58 نيسحلا مامإلا داهشتساو

 ةراثإ -44 ناورم ىنب كلم رورظو « ةينايفسلا ةلودلا ءابتاو ديب ُكاله دعب

 ةوسقلاب قاورملا كالا ماستا - ٠٠١ ربانملا ىلع لع ىدملا مامإ نعلب داقحالا

 داوق اهرصتنا ىتلا ةرهابلا تاراصتنالا - .٠ ٠١١ هرخآ ىفو « هرمأ لوأ ىف

 لانقلا ىلإ نيرداقلا فارصنا ؛ ضاقتنالا نع سانلا تتكسأ ىلا ىه نيبلسملا

 . داجلا فوفص ىف

 ٠ هرثأو ديزعلا دبع نب مع لدع ٠٠م اهرثأو نييومالا ماظم -
 اعم لدعللو ملاظبللل ديز مامإلا كاردإ .

 ضع فار#ا  ىرمآلا رصعلا ىف اهءوشنو ةسايسلا قرفلا ٠

 . قرفلا ذمه
 . ةيلاغمو ةلدتعم نيب ام مهئارآ فالتخا  ةعيشلا - ل...

 . عيشللا نطوم قارعلا - 4 . ةعيشلا 1 .رطوم ل وى.

 . ةعيشلا لصأ - 1

 ٠ ةناسيكلا ءارآ ووو . ةناسيكلا - ةعيشلا قرف .



 كك ا

 هل آو ىلعةبحمو , ةيداحلا ًاصوصخو ةفسلفلانمو مالسإلا سم جيم مؤارآ - درع
 .فارحنالا اذهل ديز مامإلا ةيراحم - ةيناسكلا دعب ةفرحنم عيش - 4

 دبع رهظت تأ دتب |ىبلاءارألا  خيراتلا ةجلىف تافارتنالا كلت ضعبءافتخا -

 . هدعب نم بهاذم تنوكتو ؛ديز مامإلا

 . اولا 114

 ةيعيرلا لئابقلا نم مرزثكأ جراوخلا ١١ جراولا تافص

 +١0 جراوخلا عمجت ىلا ءىدابملا  1١6ظافلالا رهاوظب مكس -

 مهل "لع ةشقانم نم ةروص .

 ةقرازألا - مهقرف - ١ مهب ةياكنلل مهفالخ مادختسا  مهفالتخا )»و
 ةيضابإلا 1 م» ةدراجعلا #١ ةيرفصلا ٠م. تادجنلا ٠4)

 . مالسإلا نع اوجرخ جراوخ ١م
 ديز مامإلا لتقم دعب مبجورخ ىومآلا محلا ىف مرثأو جراوخلا - )مه

 . ىومآلا رصعلا رخآآ ىف سانلا لاح ليع لدت ىلا ىراشلا ةزمح ىأ ةبطخ )م

 : ديز مامإلا رصع ىف داقتعالا لوصأ ىف مالكلا - مو

 ريسفت ١+١ هل ةفلتخلا تاريسفتلا ١غ. رسدقلا ىف مالكللا - )مو

 . ريسفتلا اذهب ديز مامإلا ذخأو هل ىلع
 . هيف مالكلاو ء ةرييكلا بكترم - ؟

 قشمدلاناليغ - +١4 ةيردقلا 4١ه ةيريجلا ةينيدلا قرفلا - ١40
 . زيزعلا دبع نب رمعو

 . داقتعالا لوصأ ديز مامإلا هعم رك اذي ناك ىذلا لصاو ءارآ  ةلزتعملا - 4

 ةءاربلا ديز مامإلا نالعإ ٠64 مهتأشن لصأ  ةئجرملا ل سا
 . ةئجرملا ماسقأ - 6١ه ةلمج ةئجرملا نم



 هت تنافر د

 ديز مامالا رصع ىف هقفلا ١ هال

 هتيبلا لآ ةممأ لاصتا  دابتجالا رصع وه ديز مامإلا رصع - ره

 . مهنع ةنسلا ءايلع ةياورو « نيعبانلاو ةباحصأأ نع مهتياور « نيعباتلاب

 رصع ىف ةنيدملا تغلب - ١هو ديز مامإلا رصع ىف ةنيدملا- ٠4
 .ةفرعمل عجرملا وه اهملع ناك .+١ ةياورلاو هقفلا ىف ةورذلا ديز مامإلا
 نع ىورام +١ هيلع قيلعتلاو ةباحصلا ءابقف ىف ميقلا نيا مالك  ناسلا

 هتبمص لوط عم قفني ىذلا ردقلاب نكي مل .ةنسلا بتك ىف بلاط ىنأ نب ىلع
 ةنس ؟ه وحن غلبتو ء هلبق ةثالتلا نيدشارلا ءافلخلا دمع لوط هقفلا ىلإ هفارصناو

 هنع ةياورلا نم ةعومجي دوجو - هئارت لع ةظفاحلا هترذ مايق ب )م

 . تيبلا لآ دنع

 ٠ بيسملا نب ديعس - اديز مامإلا .ممرصاع نيذلا ةعبسلا ءابقفلا - ده

 - رييزلا نب ةورع  هدنع ىأزلا هفف 537 ناوزم ىنب ىلع هتمقن -

 نب هللا دبع دم نب مساقلا  ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب ربأ 4
 , ةبتع نب هلأ ديب

 هىأرلا هقف و١90 تباث نب ديز نب ةجراخ - راسي نب ناملس - ٠

 . هبابمش لمتكا دق ديزو ةعبسلا ءابقفلا طاشن ناك - واب» . ةئيدملا ىف

 . نيعباتلا دهع ىف وال46 ةباحصلا رصع ىف ثيدحلاو ىأرلا ل ونعم

 . ىأرلا ىف قارعلا سرادم - ودب نيعباتلا ىعبات دهع ىف - وابه
 . قارعلا هقفلاو ىفدملا هقفلا - ؟اباب

 طاشنلا هوجو لكب هلاصتتا ١٠١م١ ديز مامإلا رصع ةصالخ

 . هرصع ىف ىركفلا



 هما 84

 ىناقلا مسقلا - 4
 كب مامإلا ءارآ

 . ةسايسلا ىف هٌوارآ - 45

 ١44 - هنم لضفالا دوجو عد ًامامإ لوضفملا نوكي نأ زاوج ىف همالك -

 فصولاب فرع نكلو ء صخشلاب هيلإ صوب مل ًاملع نإ هلوق ٠
 . لدعلا مايق عم ةفالخلا ىلوت ىف اساسأ ةحلصملا هرابتعأ -
 . هدنع مامإلا طورش 0م

 ١١ - هدنع أطخلا نع نيموصعم ريغ ةمئألا .

 نيبو هنيب قرفلا  هسفنل ةرعدلاو ةفالخلل ىدصتي نم جورخ 9
 . اذه ف ةيماهإلا

 +١ - نيرطق ىف نيمامإ جورخ .
 . ديز مامإلا دنع موتبكم مامإ الو ةيودبم ال 5-0

 . ةسايسلا ىف ديز مامإلا ءارآ ةصالخ اوه

 ةيدوراجلا 1و0 هدعب مهفالتخاو ء ديز مامإلا ءارآو ةيديزلا - زو

 . ىدبملاو لرضفملا ةمامإ ىف هئارآ نع مبجورخو

 ىضعب ةقفاوم - 4و دوز مامإلا ءارآ رثكأب مهكسع  ةيناملسلا - 1
 . محل ةنسلا لهأو ةلزنعملا

 نرآلا قمهلاع  م.١ ديز مامإلا ءارآ عم ةيراقتم ممٌوارآ ةيرتبلا 1

 . ةفيلح ىلأ بهذم مهديلقت  قاتسربشلا فصو ىرجملا سداسلا

 نيدلا لوصأ قاديز مامإلا ءارآأ م م.

 اهبلحتنم دذع نوكي ام ةمقدتو 3 هرصع ىف ةفلتخلا قرفلا هٌواقتلا مد 9م

 . باوص نع



 .لصأو ىأر عم هبأر قالت  ؟.: ةرييكلا بكترم 2 هيأر © و

 . هلك ىفال لصاو مالك نم ءرج ىف

 هنكلو « ديز مامإلا دنع راثلا ىف ادلخم سيل هريبكلا بكترم - م.

 . هل هللا رفغيو بوتي نأ الإ بنذأ ام رادقمب امتح بساح

 . ردقلا ىف ديز مامإلا مالك - م.

 ء ردتلاو ءاضقلاب هنامإ  .و ةفرحنملا ءارألا طسو ى هبأرال م4

 عدوأ هللا , كلذ ىف هئارآ ةصالح م٠. اراتع ارح ناسنإلا هرابتعاو
 هللا اضر نيب قرفلا : نايقالتم دبعلا ةثيشمو هللا ةئيشم ٠ لعفي ابب ةردق ناسنإلا

 . هتايلشمو ىلاعت

 . ةيمامإلاو ةيناسيكلا هلاق ىذلا ءادبلا قن(م) -

 ١ - ميدق ىلزأ ىلاعت هللا لع نإ هلوق .
 ةيرشع انثالل كلذ ىف هتفلاخع ةمثآلا نم دحالا ايندلا ىف ةعجرال (4)

 ْ . ةيناسيكلاو
 . ةيمامإلل كلذ ىف ةفلاخع م١ ةمئالا نم دحال تازجعم ال (ه) - مم

 . ديز مامإلا دنع بجاو ركنملا نع ىهناو فورعملاب رمآلا () - مو
 . كلذ ببسي ةيقتلل هللرت - 7+

 ءارآ - 51م تاذلا ريغ ايش تسيل ىلاعت هللا تافص م0) - م

 . كلذ ىف ةيديزلا

 . لقعلاب فيلكتلا (م) -
 هلوق - 0+ ةلزيعملا لوق - ١*5 ءايشاللا مبقلاو نسحلا ىف ءاملعلا لاوقأ

 « ديز ملمإلا ىأر نم اذه ىف ةفضح ىنأ ىأر برق .٠ ةيديرتاملاو ةفينح ىنأ

 ظ . كلذ ببسو
 . ةديقعلا لود ديز مامإلا ءارآ ةصالخ _ بربع



 - ماع "ب اسس

 هي قق - 6

 مالك  هيؤ ةنسلا ءاملع مالك  اهيقف ناك هنأب هنع رابخالا رئاوت - مه
 8 مالا و لقعلا جهانم نيب هتاسارد ىف هعمج  ؟++ هف رقابلا دمت والا هخأ

 نكي مل رصع ناك دير . ةيبقفلا هئارأ ءاع د ااا مظع هقف ديز نع رثأ

 . مولعلا نيودت هيف م دق

 ىديزؤلا هقفلا لقا 5-6

 . هن ةفينح ىأ ءاقل مس. مهترثك  ممو ديز مامإلا ذيمالت - ؟4

 . ةيمالسإلا عاقبلا رثك أ ىف هئارآ رش ىف اببس تناك ذيمالتلا ةرثك  ؟١0
 : هرصع نيودنااو ةياتكلاراشتتا مدع عم كيز مامإلل ةيوسنم بتنك افضر

 ظ عوسصممجلا _

 . هقيثوت ىف ءالعلا فالتخا , ديز مامإلا نع عومجما ىوار ممم

 ةياور ىف نعطاا هجوأ - ممم هل ةيديزلا قيئوتو . هيف ةيمامإلا نعط 4
 حرح آل . قلطم حرج هحرج - هدر وارلا ف نعطلا  مم+ ةعبس عومجملا

 . ىهذملا فالتخالا هيف بسأ  ؟م# لوبقم ريع قلطملا حرجلاو « ببسم .

 . اذه ىف ىعفاشلا مالك ء بهذملا ىف فالت+الا درجع نعطلا مص ال ل سعرا

 . كلذز الطب - ٠:٠ امهثدحتو ةلداصلا نمهحصلاذخأب ىوارلاماهتا - ”مو

 لآل هبح نكي ل - انعط كلذ رابتعاو تيلا لآ ىلع ءانلا ىف هتغلابم - 541
 . ديز مامإلل عاطقنالاب همابتا 74 مهريغ ىف انعط تيبلا

 . عومجا نم ىف نعطلا  ؟؛+

 نم امل ةداهشلا - ؟عه حومجملا ثم دابحأ ضعب ىف عضولا ءاعدا 5

 هل وعدب ضرألا ىف ماعلا » ثيدح ىف عضولا ءاعدا  ممع+ ةرووشملا ةتسلا تتك

 عصرلا ءاعدا - ميم هانعم ىلع ةلادلا دهاوتشلا , رحبلا ىف توحلا ىتح ءىش لك
 ١ , هقدص ىلع ةلادلا دهارشلا . ةريبلا ىلع حسملا ثيدح ىف



 د مهما سل

 قرفتب نعطلا اذه در  ةياورلاب ىوارلا درفتب باتكلا ىف نعطلا معو

 . هل ىوارلا ةياور نيبديزلا لوبق - ؟ه. - هداهشتسا بقع ذيمالنلا

 تبثت ةنزاؤملا -- مهم ىلع نع ىوردلل عومجا ىف ام صعب ةفلاخم  ؟ه١

 . ردانلا ىف ةفلاخلاو ةرثكلا ىف ةقفاوملا

 . هريغ فو عومجما ىف دالوألا تابمأ عبب ىف ىلع نع ةياورلا . مهم

 .هريغ ىفو عرمجملا ىف ليإلا ةاكز باصن ىف ىلع نع ةياورلا  ؟ه:

 نسحلا الإ لبقت ال هدلاول دلولا ةداهش ىف ىلع نع ةياورلا - مهم

 . كلذ ىف مالكلاو نيسحلا وأ

 ىوارا ىف عومجملل تبجو ىتلا نوعطلا ىف ىأرلا ةصالخ - ؟هب

 . اهوبق مدع ىلإ ءاهتنالاو . ناملاو

 : عومجملا ةياور تاقبط ل 04

 دعي ىذلا نيسحلا نب ىحي ىداحلا دبع ىلإ عومجا ةياور ةلسلس ؟هو

 ناقربزلا نب مهاربإ ةياور . ثلاتلا نرقلا رخآآ ىف ىفوتملا بهذدلل قاتلا مامإلا

 انعط ءالؤه ريغ نم هيف نعطلاو ةنسلا لهأ ضعبو ةيديزلا نم هقيثرتو
 ' ٠ ادودرم اتلطم

 . ةيديزلا ىنلاخع نم هيف نعطلاو : ناقربزلا نع محازم نب رصن ةياور - م4

 قنا ' ىختلا ةياور - م5 محارم نبا نع ىفراسلا ةياور - م.

 . هرصع ىف ةيفنحلا خيش ناك دقو ؛ عومجملل

 . ءالؤه ىلت ىتلا تاقبطلا - مدعم

 ريع نمنعطلا -- ؟+ع لويقلابهل ءاملعلا قلت -ه- عومجملا لوبق -- م4

 طب رت ىلا ب كفلا ةللسلا عطف لولا ءانعلا اهاقلتي ةعومج ىأ ىف ليلد

 . ىضاملا رضاحلا

 ٠ ةيوقشلا ةياورلاب مأ : ءالمإلاب تناكأ . عرمجا ةياور قرط - 9



 - ماله

 . هالمأ هنأ ضرفل الو هللقب هتك ديز مامإلا نأ ضرفل ليبسال

 ,لع دهاوشلا مبا ةيوفشلا ةباورلا قيرطب ىور عومجملا 6 7

 رصع ف معلاف ؛ كشلل ةاعدم كلذ سيل  مب» عودمجملا نيم نم كلذ

 . قيرطلا اذهب قاتي هلك ناك مامإلا

 بيترت ىف مالكلا - مال ثيدحلاو هقفلا ىف عوبطملا عومجملا مر

 : ريبكلا عومجملا جرش . عومجما

 عومجملا نم هنهقق جذام ةسارد ب ؟ز/م

 .ديز مامإلا هقفب سنأتسي ”ىراقلا لعجت هنم ةيهقف حذام ةسارد - مو

 ةاكزلا ىف ١

 . هتجح . ديز مامإلا دنع ةاكز اهف سيل . ةلماعلا رقيلا ةاكز - مب

 هكحو معنلا ءام ةاكز مب هتجح ءمبب هفلاخخ ىذلا كلام ىأر

 . ديز ىأرو كلذ ىف ءابقفلا لاوقأ - ما باصتلا ىلإ هتفاضإ ثيح نم

 . ديز مامإلا ىأرو ءابقفلا لاوقأو « ةراجتلا ءامأ - مبو
 هريغ ءارآو « ديز مامإلا ىأر « هيف ةاكزلا بوجوو مهتيلا لام - بم

 . ىلع نع لقنلا ةيحان نم هيلع لدت ام ؛ ءابقفلا نم
 . قحلا ىلإ ىداحلا ىأر  ؟مس 2 ةلأسملا هذه ىف ةيفنحلا ىأر - عب

 عسييبلا ف ل ؟

 عامجإلا  ؟م5 نويدلا ابدو عويبلا ابر  ؟86 ىوبرلا عيبلا - 4

 عرببلا ابر ىف سايقلا اهيلع ىببي ىتلا ةلعلا مهب نويدلا ابر مير ىلع

 ةيفنحلا ىأرل هتقفاوم - ؟مرب ديز مامالا ىأر  اهف ءابقفلا فالتخاو

 . ةكلاملا ىأر  ىففاشلا ىأر موف

 ديز مامإلا "سرع ةياورلاب عومجملا ىف ءاج ١  عويبلا ىف ةنايخلا - مو.

 - ديزمامإلا نعىرخالا تاياورلا »و١ ةدايزلاب ةنايخ اهه تناك نإة<ا رملا ىف



 . عومجملا ىف ءاج اي. ديز مامإلا ىأرو لجالا ركد مدعب ةعارملا ىف ةءايخلا

 فالتخا  هليجعت دنعهنع شلا ليجأت دنع رعسلا فالتخا ىف ةيديزلا مالك وع
 ةنسلا نم ليلدلا - ؟وه ةدايزلا اوحابأ نيذلا ةلدأ  +ه4 كلذ ىف ءابقفلا

 راكتحالا طورش _ ديز مامالا نع ىور اه_هعضاومو راكتحالا - مود

 . نييأرلا نيب ةئزاوملاو ةفينح ىنأ دنع طورشلا - بور, ةسيزلا دنع مثالا

 ةعفشلا ىف ع

 ةعفش ال هنأ ديز مامإلا نع عومجملا هاور ام هيف عوفشملا ف  م..

 . ةعبرأ كلذ ىف ءابقفلا ءابآ  م.و .راقعىفالإ

 ىأر .٠ . عومجملا ف ىور ايمامإلا ىأر -راجلل ةعفشلا توت  م.؟
 : ءاهقفلا روبمج

 كارتشالاىنعم م.م  ديز مامإلا دنع ةحفشلا بتارم ا #.ع

 . ةيديولا دنع قافترالا ىف

 . ةرتعلا ىأر 0 ديز مامإلا ىأر_سوعءرلا ددع ىلع ةعفشلا م.

 ةعرازملاف

 رببخ ضرأ 9١# ةعرازملا ىف ديز مامإلا نع عومججل ا هأور ام - س.و

 . ةيعارزلا ىضارآلا ةراجإ ىف ةيرهاظلا ىأر . اهنأشب مقل ىنا هلم امو

 . ءاهقفلا روهمج ىأر مرو

 ٠ ضرالا بحاص ىلع رذبلاو ؛ عدازملا ىلع لمعلا ناك اذإ ةعرازملا  م.س

 لكل ديز مامإلا لاطبإ - ةدسافلا ةعرازملاو ةحيحصلا ةعرازملا روص مم

 . ةعرارملا دمع ىضطتقم فلاخي طرش

 ةبيهفلاف  ه >

 ةديقم ضارملاو مسيحصلا نم ةيهلا نأ كبز مامإلا نع ىور ا ماه

 . مهتلدأو كلذل ءابقفلا ررهمج ةفلاخم . ثلتلا

 ( دير مامإلا 6 )



 منع تاه سس

 بامصأ دنع ةيصولا ىلع ةبهلا سايق  مبو ثلئلاب ديقناا ةجح مرو

 . ىأرلا كلذ

 ءابلعلا فالتخا  ديز مامإلا دنع ابماتل طرش ةبهلا ىف ضبقلا "و

 . كلذ ىف
 ىذل ةملاو ةقدصلا ريغ ىف مامإلا دذنع زوجي ةيملا ىف عوجرلا - 7١

 . كلذ ىف ءاملعلا لارقأ  مب+ 2ضوعلاو محرلا

 . كلذ ىف ىداحلا ىأر مجسم
 . عومجملا ىف مالكا ةمئاخ م4

 هقف لع باتكلا لامتشا ممم اهانلقن ىتلا جذافلا هيلع لدت ام - مم:

 .ةياردو ةياور ديز مامإلا

 ىديزلا بهذملا لوصأ م1
 :ديبهب

 . جابنم هلف ادهتجم مادام قافتالاب دهتجم هيقف ديز مامإلا - مد

 « يهانملا ةظظحالم ضرفن نأ بجي ب مجم جهانملا نيودت مدع ل ماب

 . نودت مو جهانم مهل تناك هورصاع نيذلا ةمئألا  م»بو نودت ١ ذإو

 عوضوملا قبست تناك نإو « عوضوملا نع اهيودت رخأتي جيهانملا مم.
 مهنأ عم كلامو ةفينح ىنأو ديز مامإلا جهانم ةفرعم قيرط - دوجولا ىف

 - مهنم دحأ اهوري ملو ءاهونودي مل

 لوصأ نم نودملا ةعجارم  ىديزلا هقفلا لوصأب ديز مامإلا ةلص - معا
 . قفاوتلا رادقم فرعيل ديز مامإلا هقف نم روثأملا لع ىديزلا

 ىديولا هقفلا ىف طابتسالا قرط

 نم اهبرق - عبطت مل اهنكلو « ةريثك ىديرلا هقفلا لوصأ - ++
 . نيماكتملا جاونم



 هس جونو

 ةيفك .٠ ماكحالا لعو ةغللاو مالكلا ملع نم ةيسيزلا لوصأ دادمتسا _ مم.

 لقعلا ةيضق  مس+ ةيعطقلا لةعلا اياضق ميدقتت معو هدخ داهتجالا

 ٠ ةيديزلا لوصأ ىف ماكحألا لع اهلع فقوتي ىتلا

 مماراج نمو نيقرشتسملا أطخ هب مزاي و دهتجنا همدقي ىذلا عامجإلا بسب

 . ةيديرلا دنع لالدتسالا ىف هماقمو مولعملا عامجالا 3-5 عامجإلا ميدقت مهف َّق

 عامجالا  ةنسلاو باتكلا ريخأت هيف سيل عامجإلا نم عوتلا اذه ميدقت  مجو

 . ةئسلاو باتكلا نع رخؤملا

 فيلكللا ىف لقعلا كد # م(.

 قاثلا رود  ةيدمحلا ةلاسرلا تابثإ ف لوألا هرود  نارود هل لقعلا م(.

 . اهطابنتساو ةيعرشلا تافيلكتلا تابثإ ىف
 ديز مامإلا دنع لوسرلا لبق تافيلكتلا مهغب لقعلا لقتسي ال مي

 . ةيديزلا ةيقبو
 . اذه ىف ةيديزلا ىأر  هحيبقتو لقعلا نيس ىف نيبلسملا ءايلع ءارآ معو

 .ايتاذاحبقو « ايتاذ انسح ءايشاألل نإ اولاق نم ةلدأ . اهحبقو ءامشاللانسح موو

 ىأر م40 ماقملا اذه ىف ديز مامإلا ىأر مهد مهفل اخ ةلدأ - مم

 .ةيعفاشلاو ةيديزلانيبةيفنحلاطسوتو ,ةيفنحلا و ةلرتعملانيب ةيديزلاطسوت , ةيعفاشلا

 ةسففلا رداصملا بيث رت

 ةمواعملا ةنسلاو باتكلا صوصن ( )١ - مو
 ى..:رآرقلا

 تائيهو نأرقلا تاءارق مواد ةيدي نأأ بتك ىف هن بقي رعتلا مو.

 لوزن ببس  ةيديزلا دنع ةرتاوتم عيسأأ تاءارقلا  م”م» ةرتاوتم ةءارقلا

 . تاءارقأا ددعت دئارو  مم» اجنم نآرقلا

 1 محلا ماسقأ  +مد+ تنآرقلا ىف هاشتملاو محلا ب *ةو



 1 مرمس

 فالتحا معرب صنلا في رعت - ٠ ىلا صنلاو لجلا صنلا - ممب

 . ةيديزلا ىأر - صنلا فيرعت ىف ءاهقفلا

 نيب ضواعتلا م١ رهاظلا فيرعت . ةئسلاو باتكلا رهاوظ م.

 . ةيديزلا دنع رهاظلاو صنلا

 هلالد - صيصختلا لايخا لبقي ىذلا رهاظلا نم ةيديزلا دنع ماعلا ا

 . ةيديرلا دنع: ةنظ ماعلا

 . ةرتعلاعامجإ صيصخت . . ماعلا ءامجالا صيصخت - م44 ءاعلا صيصخت _ مم

 ريحي ال ىعفاشلا - مدد ةيديزلا دنع ماعلل سايقلا صيصخت - مو

 . نايقالتي ةيديزلاو ةيكلاملا  ماعلل سايقلا صيصخت

 عومجما ىلإ عوجرلا . سايقلاب ماعلا صيصخت ديز مامالا ىري له مب
 كلذ ىري ال اديز مامالا نأ بع لدت هنم ةريثكلا دهاومشلا بجو كلذ ىف

 ٠ ةيديزلا دنع نآرقلا ماعل موهفملا صيصخت مب.

 . كلذي اصاخ ةيديزلا لوصالا ىف ءاج ام . داحألا ربخ ماعلا صيصخت # بسب

 . صيصختلا ةقيفح  صيس ]ذو ىف ءابقفلا فالتخا _ مبع

 ةمسنلا

 . . اهرهاوظو داحألا رابخأ صرصأ أ 5

 ةيديزلا دنع داحألا رايخأ ةوقا ميو ابنا ٠ ةنسلا ماسقأ وذ

 دنع ةبارقلا 88 ةياورلا طورشو . داحآلا رابخأ بتاع - نإ
 . ةيحجرألا ىف ساسأ ابنكحلو « ةياورلا لوبق ىف طرش تسبل ةيديزلا

 . اهتلالد ةوق ثيح نه ةدحاو ةيئرم تسل داحالا رابخأ مسا م

 هنسلاو نآرقل ١ ىف تاموبفملا ل مخ:

 . مووفملا ىنعمو « قوطنملا ئعم . ةيديزلا دنع موبفملاو قوطنملا - +ب



 مس ماما سل

 ءايلع قافتا . قوطنملا ةلالد نم هنوك ىف فالتخالا , ةقفاوملا موهفم - عبو

 . ةبرهاظلا ادعام هب ذخالا لع نييلسملا

 ىلع ةيديرلا رثكأ . هب ذخالا ى ءابقفلا فالتخا  ةفلاخلا موهفم - مل
 مويفم ماسقأ . هب نيذخآلا ةلدأ _ مهب هب ذخأللل نيعناملا ةلدأ . هب ذخالا

 مزرفم  موإ فصولا مويفم  *ه. بقللا موهفم  ممو ةفلاخلا
 ضعب لوح طابنتسالا ىف فالتخالاو . اهتشقانمو هتلتمأ  مو» طرشلا

 موهفم موو ددعلا موهبه  موع ةياغلا موهفم  صسوع تايآلا
 ماعلا صصخت اهرخآت لع تاموبفملا - مو+ تامووفملا بتارم . رصحلا

 . كلذ هيجوتو

 للي ىنلا لاعفأ موب

 - عيرشتلاب لصتي ام  اهماسقأ  ةيديرلا لوصأ ىف اهتبترم موب
 . ةيرشبلا ةعيبطلا ىضتقمب هلمعي ام بور محركلا نآرقلل انايب نوكي ام

 عاصجإلا موق

 عامجإ _ عامجإلا راودأ  هفيرعت . لالدتسالا ىف عامجإلا ةبترم - موو

 فالتضخا مغ. ةرتفلا عامجإ داهتجالا رصع ىف عامجالا م6. ةباحصلا

 , ًايعطق ناك اذإ تايداقتعالا لوانتي هتيجح ىف عامجإلا - ةرتعلا عامجإ ىف ةيديرلا

 هعومتو ىف ىفالا ةشقام م.م هعوقو  عامجإلا ناكمإ غ6
 . هعوقو ىف ةيديزلا فالتخا ىداعلا ناكمإلاو ىقعلا ناكمإلا م

 . عامجإلا طورش 54

  قوكسلا عامجإلا - +.+ حيرصلا غامجإلا  عامجإلا عاونأ - ؛.ه

 عامجإلاب نوذخأي ةيديزلا - 4.7 هضراعي نم ةلدأو « هب جتحي نم ةلدأ
 نيبأد ىلع ءابقفلا فالتخا م.م ةيديزلا دنع عامجإلا بعش  ىوكسلا

 . عامجإلا م ثلاتلا مسقلا دعي عماج لصأ ىلع مهقافتا عم رصع ىف ةثالث وأ
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 . كلذ ىف ءاهقفلا فالتخاو ةيديزلا دنع عامجالل دنس حلصي سايقلا - 121

 : . ةرتعلا عامج] 30

 . فلخلاو فلسلا هيلع عمجأ ام(1) ةيديزلا دنع عامجإلا بتارم - ؛١

 ضرقناو ؛ فلسلا هل درفناام(5) داهتجا لك ىلع عونلا اذه ميدقت -

 عمتجا ام (4) . رصعلا نم رض رقني مو ,فلسلا هبدرفن|ام (م) . هيلعنيعمتج مرصع
 . نيلوق ىلع ةباحصلا هيف نرتقا ام (ه) هبف اوفلتخا نأ دعب « فلسلا هيلع
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 ةدهاشملاب عامججالا ةفرعم )١( جوه عامجالا ةفرعم قرط - 4
 مدعو هرشنب هتفرعم (4) رتاوتلاب هتفرعم (م) ةمألا لك نع لقنلاب هتفرعم (0)
 . داحألا رابخأب هتفرعم (ه) هراكفأ

 . ةجملاهذهل ىلازغلاةشقانمو , كلذةجح  قسف رتاوتملا عامجالا ةفلاخم - 415

 قاحصلا ىوتق -

 . ام ةيديزلا ذخأ مدع  قاحصلا ىوتفب ةعبرألا ةمألا ذخأ - و
 ةناحضأا ىأر نوذخأي ةيدب زلا - .4٠ ىاحصلا ىوتف ىف ءايلعلا لاوقأ -وعا4

 فاحصلا لوق وه فالخلا عضوم  مهئارآ نع نوجرءال اوفلتخا اذإ و ؛ نيعمتج

 . رهتشي لو فرعي ملو هب درفن] ىذلا

 سايقلا (7)) - 2

 . روهمجا دنعو ممدنع هفيرعت - سايقلا نروذحأب ةيديزلا ' 409
 ةلدأ 48+ ةلئاهملا ءايشالا نيب كلا ىف ةاواسملا نوناقب ذخأ سايقلا ؛م+

 نم سايقلا اوتبثا نيذلا ججح به ميلع درلاو هب ذخالا نوضراعي نم
 . سايقلاب ديز مامإلا ذخأ +0«  ةباحصلا دابتجاو لقعلاو ةنسلاو نآرقلا

 هيف تبني ىذلا محلا طورش مكحلا () لصالا (0) سايقلا ناكرأ - 49

 . عرفلا ثلاثلا نكرلا - م4 سايقلا فالخ ىلع ءىجي ام 0م سايقلا



 سس معو -

 قرفلا م. ةيفنحلا هطرتشي ام -ابفيرعت  عبارلا نكرلا ىهو ةلعلا س و
 - ةلع حاصي ىذلا فصولا ىف نوطرتشي ال ةيديزلا  بسانملا فصولاو ةلعلا نيب

 . اطبضنم نوكي نأ

 فالتخالا  ةلعلا مومع - 4م» مهريغو ةيديزلا دنع ةلعلا طورش س م١
 . لاوحالا ضعب ىف سايقلاب ذخألا مدعو ةلعلا صيصخت قرفلا  اهصيصحت زاوج ىف

 . هوزاجأ نم ةجحو صيصختلا |اوعنم نم ةجح  عبج

 ةلعلا  ةفشاك ةرامأ ةلعلا - ةلعلا صيصخت راوج ىف ىالتخالا ةرمك عمو

 . امدعو ادوجو كلا اهعم تبني

 . هبشلا سايق  ةلعلا سايق  ةلعلا حوضو ثيح ص سايقلا ماسفأ عمو
 ء سايقلاب هذخأ لع لدت عومجما نم ةلتمأ  سايقلاب ذدخأ ديز مامإلا س مد

 ناسحتسالا (م) -

 ناسحتسالا فيرعت - ةيديزلا دنع سايقلا باب ىف ناسحتسالا ركذ - مم
 « ةيفنحلا دنع ناسحتسالا فيرعت - غ4. فيرعتلا ميضوت  ؛مو مهدنع
 ناسحتسا ةئسلا ناسحّتسأ م49 سايقلا ناسحتسا - مدنع هميسقت و

 عضاومو ةيديزلا دنع ناسحتسالا هجوأ  ةرورضلا ناسحتسا 5 عامجإلا

 . روهمجلا اتفلاخمو اهقفارت

 . ناسحتسالا ىف ديز مامإلا ىأر - م

 ةلسرملا ةحلصملا (5) - ؛؛ه ْ

 بسانملا نم اهنآل « سايقلا ليبق نم ةلسرملا ةحلصملا نودعي ةيديزلا - ؛عم

 . هتلثمأو مثالملا بسانملا  رثؤملا بسانملا - بسانملا ماسقأ  لسرملا وأ بيرغلا
 ةحلصملاب ذخالا ليبق نم وه هب ذوخأملا  هماسقأ - لسرملا بسانملا - 5

 نم هب ذخؤي الام  عهم ةيكلاملا عم ةيديزلا قافتا - ؛ءال ةلسرملا
 : مهدنع حلاصملا

 ىضع) ىلع در اده ىو . ةحلصملاب دحأ نم ىلع ىعفاشلا راكنإ - ف



 نسا ا نس

 طورش س ؛ه. اهب ذ>الا ىف ددرت هنأ تعدا ىلا ةيديزلا دنع لوصآلا بتك

 . ةيديزلا هطرتشب ام قفاو: كلام دنع ةحلصملاب ذخالا

 . ٠ ةحاصملاب ديز مامإلا ذيخأ - 05

 باحصتسالا )٠١( - 4م

 . هتقيقحح دهب ذخالا ىلع ءابقفلا قافتا - عموم

 باحصتسا - ةءاربلا باحصتسا - ةيديزلا دنع باحصتسالا ماسقأ عمم

 . لاحلا باحصتسا  مكملا باحصتسا  كلملا

 ًاررقم ةيكلاملاو ةيفنحلا هريتعا  باحصتسالاب ذخألا ىدم - هو

 . هتوق ىف ةيرهاظلاو ةيعفاشلا ةعسوت ٠ ةدبدج ًاقوقح تبثي الو  ةتباثلا قوقحلا

 . ةيعفاشلا ىأر عم قف هيديزلا ىأر - ؛هم

 . باحصتسالاب ذخالا لع بئرتت ىتلا ماكحالا - عوو

 ةحابإلاو رطخلاو لقعلا ليلد - عه
 هب مكنحلا نورخؤيو « ميبقتلاو ىلقعلا نيسحتلاب نوذخأي ةيديزلا - هاب

 ناطبترم ةحابإلاو رطخلا . كلذب مذخأ ىلع ىبناام  ؛هج ةلدآلا لك نع

 . لقعلا محل ًاغارف دجوي ال دنع ةلدآلا لومش - مهو لقعلا كح

 ةيديزلا لوصأ ىف ةمتاخ - ؛+١
 . هدعب تنود نكلو « ديز مامإلا دبع ىف جهانملا هذه نودت مل س +

 . ةيديزلا دنع ةيبقفلا رداصملا ىف ةبوصخلا  ع+؟

 داهجالا - ++
 .داهتجالا +4 . لماكلا داهتجالا , دابتجالا ماسقأ داهتجالا ىنعم عدم

 . طانملا قيقحت  طانملا حيقتت - طانملا حيرخت - +4 صقانلا

 لعلا - 90 نآرقلاب معلا - 47+ ةيبرعلاب علا  ذهتجلا طورش - ؛دم
 دصاقم ةفرعم  سايقلا هجوأب علا - ++ عامحإلا عضاوم ةفرعم  ةنسلاب



 ل نسال

 . داّمتعالا ةمالسو هينلا ةمص  ريدقتلا نسحو ميفلا هيع - 564 ماكحألا

 نيدهتجملا بتام - ما.
 . نولقتسملا نودبتجما الا ؛ ةعنرأ نيدهتجنا بئارع  عا»

 . نوحجرملا - ميا/4 نوجرحلا معرس نويستملا نودهتجلا عاب

 مجارلا ريع نم مجارلا نوفرعي نيذلا ءاملعلا : ماسقأ ةثالث نودلقملا - عه

 . ةماعلا - ليصحت ريغ نم بتكلا مهه نوعيطنسي نم - بهذملا ىف
 داهتجالا ةلزحجت - 5

 داهتجالا ىف ةئرجتلا عقت ال - أرجتي داهتحالا نأ ىلع ةيديزلا رثكأ - عند

 . هيود امف عقت لب « ةيديزلا دنع قلطملا

 دهتجلا دنع ةلدآألا ستاره - عب»ب

 صرسصت - ىلوألا ةترملا وه هدن. سو هتقيقح ىف ىعطقلا عامجإلا - 4

 . امهرهاوظ مث ةرتاونملا ةنسلاو نآرقلا

 تاموهفملا انه لب اهرهاوظ مث داحألا رابحأ صوصن أذه لب - ماو

 . بتارملا رخآ لقعلا وح - م١ . هيئتارم - سايقلا اذه ىلب -

 ةيديزلا دنع ديلقتلاو داهتجالا - عم؟
 ومب ممم . رايتخالاو طابنتسالا  داهتجالا ءاقب نم دب ال - عم؟

 . هيف نيج خا قافآ عاستاو بهذملا

 ريغ نم ىفي ن نأ ىتفلل زومبا 446 يديزلا بهذملا ىف ديلقتلا - ؛مع
 بهذا ىف هبق فالتخالاو تملا ديلقت عمه  ىوتفلا ىف ةناكجلا  داهتجا

 . كلذ ةلدأو عابتالاو داهتجالا ىف تيبا لآ نمقمتألا دقت - غم< ىديزلا

 . ةءاحصلا عابنالاو داهتحالا ىف ةمئالا ىلب - عما

 هراشتتاو ىسرلا هّدملا ومن -

 ىديزلا بهذملا راضتا عمو ىديولا هدملا وت باسأ - عى



 هس قل -

 بهدملا قافآ عاستا ع4. هراشقا بابسأ هرم بابسأ نم ةفلنخم دالب ىف
 ةيئاتم عاقصأ ىف نييديزلا قرت موا اهف رثننا ىلا داللاو . ىهرزلا
 . ةرواجتم مغ

 ىديزلا بهذملا ىف نيدهجملا ةرثك - ؟
 . لعن, نسحلا ةيرذ هتمومدالوأو. هدافحأ ودي زدالوأ نمنودهتجما - عو+

 هلوعد - 4 هبتكو ههتنمو هيلع  ديز نب ىسيع نب دمحأ 1

 . لك ملا دهع ىف هتومو هوافتحا مث هسحو . ديشرلا دهع ىف هسفنل ةماعإلاب
 . ىنحلا هذللا هللع هتف - ةيحاقلا سأر ىسرلا مساقلا 7

 . نميلاب نأش اهل هتاجبرختو هيهذم - 213

 ميدلا دالب ىلإ هت رجم  هتدالو  ةيرصانلا رعإر شورطالا رصانلا - ةوا/
 ىمأ راظتتا  هترجم ف بسلاو . اب ىديزلا بهذملاو ءالمإلا هرشن , ليخ د ٠
 ضرالا ىف امهم لك ةعيابمو . ىداحلا ءارآو هؤارآ  ؛وم هتمامإهنالعإو هيدبرلا
 . نيمامإلا دعب اوماج نم لمح  معوو امهدضاملو . هتمامإ ابف نلعأ ىذلا

 .امببأ بتك امهتياور - ٠ ىداحلا لع امبلقن ىداحملا ءانبأ ناوخإل

 . رصانلاو مساقلا ءاران ىداحلا ءارآ طالتحا  ى.١ .دمج لآ رع ةياقزو
 . هنف لخد نطودلل داهتجالا ىف فالتخالا - -؟

 ىداحلا ءارآ نيب عحلا م.م امهدحأل ةميابملا ناينؤرامل ناوخاآل
 اباك ةيمالسإلا ثيداحألا طبعمج  ىن.4 كلذ بسو . قنحلا بهذلاو
 .مشريعو تيبلأ ف ص

 . امهملع  ةزمح نب ىبيو . روصتملا -
 . كاذ بابسأو قنحلا بهذملا نم هب رقو ىديزلا مدملا قرفت - 5
 ىففاشلا نم هيرق . تالماعملا عورف ىف وخلا بهذملا م برقلا - هال

 . ناحصتسالا ف



 ا

 نم ىديزلا بهذملا ذخأ  ى.م ةحلصملاب ذحالا ىف ىلاملا نم هبرق
 . اهعسوأب مهانملا

 ىداحلا مانإلا  ه.ه

 . هلئاسر  هيهذم ىلع نوجبني نيلا لهأ  ةيوداهلا سأر وه 6.6
 هلبع . هسفن ىلع هطرتشا امو هتعبس - ه١ هتمامإ - نملا ىلإ هباهد - ه٠

 حالصإلا ىلإ ههاحمأ  ما+ نملاب قرفتلا ىلع هٌواضقو , نيملسملا عمج ىلع

 . مهريفل ةيعارزلا مهيضارأ اوعيبي نأ نم نيملسملا هعنم  ةيعامتجالا ةلادعلاو
 ىلع نيباسملا ريع نم ائيش ثرو نم ءاقبو ١ عفد ام ىرتشا نم ضيوعت و
 . هيلع رهام

 نون وكب نيذلا نيملسملا ديبعلا لك ءارش لاملا تيب لع بحوأ - ه٠؟
 . نيماسملا ريغ كلم ىف

 . نيلاب هنفدو كلذ دعب هتافو م , هحرجو ةطمارقلا هتراحع - ه4

 . ةيرصملا بتكلا رادب تاطوطخملا مسق ركشو . ةماخلا - هو
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