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 دعبلاو ،لئاََلا نع يلَحَتلاو لئاَضَقلاب يّلَحَتلا يف ريخلا لعَج ،َنيمَلاَعلا يبر هلل دمحلا

 7 لإ نمؤملا ات زعي .تازيمو صئاصخ ةيمالسإلا قالخألل لعَجو ،رومألا يفاَقَس

 نآرقلا نامح 3ةلوُسَرَو هللا دبع ادمحم اتَيينَو انديس نأ دهشأو اياملا لضفأو ِتاَجَرَذلا

 .اَهلَضَقأ لئامشلا يف علب نأ بَجَع ًالق ؛هتاقص ردصمو هقالخأ لهنم هتايآو وروسب مركلا

 ناسحإب منم نيعباتلاو "نيعمجأ هباخصأو هلآ ىلعو ةلي ،اهلبنأو اهمظغأ لئاقلا ينو

 .نيتلا مؤي ىلإ
 دعبامأ

 ميلاعت نم خسار ءزج يه ام ردقب ةيليمكت الو ةيهيفرت ةيضق تسيل مالسإلا يف قالخألا

 .تاجردلا ىمسأو بتارملا ىلعأب قالخألا تيظح اذهلو ،فينحلا يمالسالا نيدلا

 دنع تناك يتلا قالخالا مراكمل اممتم ميلستلا ىكزأو ةالصلا لضفأ هيلع يبلا ثعب دقلو

 [: :ملقلا ه () ميظع قلخل كو :الئاق هقصو هيبن ىلع هللا ىننا املو \برعلا

 اذه عمو «نارقلا هقلخ ناك »:تلاق .ةي يبنلا قالخأ نع ةشئاع ةديسلا تلئس امدنعو

 ال قالخألا نسحأل ييدها مهللا »:قلخلا اذمب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا وعدي ناك

 .«تنأ الإ اهئيس ينع فرصي ال اهئيس ينع فرصاو & تنأ الإ اهنسحأل يدهي

 ةالصلا لضفأ هيلع ىفطصملا بيبحلا ةثعب نم مظعألا دصقملاو ىمسألا فدهلا ىلا لمأتملاو

 ةيهاركو لغو دسح نم ةيبلقلا ضارمألا سند نم ريهطتو بولقلا ةيكرت وه ميلستلا ىكزأو

 الوُسَر رت 1 ىف تعب ىزآلأوه »» :ىلاعت هللا لاق العاف اعفان اجتنم ايقار اعمتجم نوكيل ءاضغبو

 () نيم ىلص ىغل لتق نم اا نا ةَمكلَلَو بتكلا ريهم ت هذرنو هتناع رهيلع أولتيرتهنَم

ةايحلا يف ةداعسلا لامكو لجو زع هللاب ناميإلا رهوج امنأب قالخألا ةقيقحو [ ٢:ةعمجل] ه



 نأ يلآ يأ :ىلاعت هللا لاق ةنسح قالخأ نودب ءرملا ناميإ لمتكي الف ةرخآلا يف حالفلاو

 ةَسيتكملاو يخكلا ميلا لاي ماع نم ربلا ةسلو يتلاو قرشملا لمي مكموشف اذلو
 يفو َنليَملاَو يلييتلآ تنآو يكسملا تل قرتلا يرذ ۔هيح لع املأ قاو يلت بتكنو
 اَبَصلو اماملا ىف نيريَصلَو ًاوذَهَع ا هدقتعي تؤفوشلآو ةزَكتلأ ايو ةركسلا مامأو باقلأ

 ١٧٢[ :ةنبا ه مه ترقتفا ره كيتنأت افك يلأ كيلأ نيأتلا نممو
 اونوكيل هباحصأ انيبن ىبر دقلو «قلخلا نسح ربلا»: مالسلاو ةالصلا هيلع يبلا لاقو

 .ناسحإلاو قلخلا يف مهدعب يتأي نمل اقرشم اجذومن
 لك امنإو هاكرو جحو موصو ةالص نم انرئاعشو انتدابعل ةيقيقحلا ةرمثلا يه قالخألاو

 ةنينأمطلاو ةداعسلا هحنمتو احور ةدابعلل لعجت ايلع ةيقالخأ دصاقم لمحت تناك رئاعشلا

 تاقوأ يف ناسنإلا اهيدؤي ءافوج اسوقط تسيل انتدابع اذهلو هلوح نمب هتاقالع طبضتو

 رهطتتو هسفن يكرتو ناسنإلل ةايحلا مظنت ةيقالخأ ةيبرت اهنكلو ةمولعم ةيفيكبو ةدودعم

 نايبو تائيزجلل ليصفتو مارحو لالح نم ةيعرش ماكحأ درجم سيل يمالسالا هقفلاو ،هبلق

 .قالخالاو ةقفلا نيب حضاو طبر كانه امناو تايفيكلل

 نع ثيدحلا ديعأ ام كلذلو يقالخألا داسفلاو ميقلاو كولسلا ةيضق هلاب لغشي مويلا ملاعلاو

 شيعملا عقاولاب اهطبر نود ةدرجم لاوقألاو ةلدألا ضرعي يكيسالك ضرع درجم عوضوملا
 .سانلا ةايح ىلع اهطاقسإو

 ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةايحلا يحانم يف مويلا ملاعلا تالكشمل لحو ةيرشبلل ةاجنم قالخألاو

 ظافح لب ةيعيبطلل ريمدت الو بيرخت الف قيمعلا هانعمب داسفلا مرح مالسإلاف ةيميلعتلاو

 دالبلل دوعت دراوم نوكتل لالغتسا لضفأ اهلالغتساو اهتنايصو تاريخلاو تاكلتمملل لماك

 ٧٧[ :صصقلا] هم ( سدسملا تح ال هنأ ن :ىلاعت هللا لاق ةدئافلاو عفنلاب دابعلاو

 «قالخأ الب ناميإ ال»:ليق كلذل لوقلا بيطو بناجلا نيلو لماعتلا نسح يه قالخألا

 .ناميل نم بلقلا يف نزتخي امل يلمعلا قيبطتلا يه ةليمجلا تايكولسلاو ةنسحلا قالخألا نأل

ةداعسل ىقنألا كلسملا يهو ايندلا يف حاجنلاو دجملا ىلإ لصوملا رسجلا يه قالخألاو



 .نوكلا نيناوقو ةايحلا ةمظنأل ةريحما ةلئسألا لك ىلع ةباجإلاو ةيرشبلا

 ةمحرلاو ةدوملا نيجوزلا ملعتو فاصنإلاو لدعلاو ةيلوؤسملا ملعت يتلا ةيضقلا يه قالخألاو

 .ةايحلا قدصأ راتخن فيكانرصبتو نيدلاولا ربو نيرخآلا مارتحا ىلع ءانبألا يرتو

 ،«انم سيلف انشغ نم » :ةلي يبنلا لاق انتالماعت عيمجو انءارشو انعيب يف لخدت قالخألاو

 «..ىرتشا اذإ لهس عاب اذإ لهس »:الئاق قلخلا بحاص ةلماعم فصوو

 الو يبرع نيب قرف الف رشبلا ينب لكل ةمحرلاو نسحلا قتشي اهمسا نم ةنسحلا قالخألاو

 .ىوقتلاب الإ يمجعأ

 ؛تلح ني اوشَتنأل بنقلا يع ام كولو ٬سانلاب ناسحإلاو قفرلا قالخالا لمشتو
 .ناويحلاب ةمحرلا ىلإ عسوتتو ءادعألاو موصخلا عم حماستلاو وفعلاو ١٥٩[. :نرمع لآ]

 هلك اذه نمو نوجش وذ اهيف ثيدحلا نإف اهيقرو اهلامجو قالخالا نع ثيدحلا مظعأ ام

 ."قالخالا ممألا" جمانرب ةركف تءاج

 :باتكلا ةركف

 ماعلا فيضلا عم ايراوح ايعاذإ اجمانرب مايألا نم اموي ناك مكيديأ نيب يذلا باتكلا اذه

 ربع ثبو ،ءاتفالا بتكمب ماعلا نيمألا يبايسلا دوعس نب دمحأ خيشلا ةداعس ركفملاو خرؤملاو

 دعبو م٩١٠٢ ,/ه١ ٤٤٠ ماع نم كرابملا ناضمر رهش لالخ ايموي ميركلا نآرقلا ةعاذإ

 لقن نيبحملا ضعب حرتقا ،نيضرألاو تاومسلا بر نم قيفوتب جمانربلا هققح يذلا حاجنل

 تاقلحلا غيرفت ف عورشلا متو فيضلا لبق نم اناسحتسا ةركفلا تقالو باتك ىلإ جمانربلا

 .ماركلا ءارقلل اعجرم نوكيل بيترتلا اذهبو ةليمجلا ةروصلا اذمب باتكلا جرخيل

 :باتكلا ةفسلف

 عم رواحملا شقاني يراوح بولسأب ةيقالخألا اياضقلا نم ةعومجم ةشقانم ىلع موقي باتكلا

 ضرعيو .ةيقالخألا ةفسلفلاب ةطبترملا نيوانعلا لوح اياضقلاو ةلئسألا نم ةعومجم هفيض

 .ةيصخشلا هءارآو ةيملعلا هناحبأو ةركف ةصالخو هملع ةراصع فيضلا

 دروملا هرابتعاب لجو زع هللا باتك اهلوأو ةددعتم رداصم ةعومجم نم هاوتحم باتكلا " و

6



 اهبحاص ىلع ةحيحصلا ةيوبنلا ةنسلا وه ينياثلا ردصملا هدعب يتأيو يفاصلا عبنلاو بذعلا

 ةريسلا دهاوش لالخ نم يملعلا قيبطتلا وه ثلاثلا ردصملاو ،ميلستلا ىكزأو ةالصلا لضفأ

 ةريسلا ثادحأ ضعبل ةردان ارردو ةيدرف تاءارقو ةيملع تاشقانم ئراقلا ظحاليسو ةيوبنلا

 ةيغالبلاو ةيبدألا تاقارشإلا نم ريثكلاب باتكلا جوت امكو اهفعض نم اهتحص نايبو ةيوبنلا

 اهنم يقتسي يتلا رداصملا يف اضيأ فاضي زيمم بناج كانه امبرلو ،اقنور ىوتحملا تنيز يتلا
 اذه يف نكمتم وهو ،ينامعلا يخيراتلا ثرإلا يهو يبايسلا دوعس نب دمحأ خيشلا ةداعس

 طيلستب انيلع لخبي مل كلذل ينامعلا خيراتلا لوح ثاحبألاو فلؤملا تارشع هلو لاجملا

 امب رختفن جذامن دعت يتلاو حلاصلا انفلس خيرات زونك نم ةقرشم ةيقالخأ روص ىلع ءوضلا

 ايصخش اهارأ يتلا ةيصخشلا هبراجتب باتكلا رطع امك ،ةقحاللا لايجألل ةيملع جهانمو

 جحلا يف ملسملا قالخأ نع ثيدحلا دنع ايلج كلذ نوظحلتو .اردان ايخيرات اقيثوت

 جاردأ بهذت مايألا عمو ةنسلألا ىلع لوادتتو رطست ملو نيينامعلل تلصح يتلا صصقلاو

 عالطالا نيثحابلل لهست يتلا ةيخراتلا رداونلاو ةيرادإلاو ةيكليهلا تاروطتلا كلذكو حايرلا

 كلتل نايع دهاش ريخ وهف ةدع تاونسل ةينامعلا جحلا ةثعب ةسائر هيلوت مكحب اهيلع

 .ءاش تقو يأ يف اهيلإ ةدوعلا ئراقلل لهسيل اهقيثوتل ةحناس ةصرف تناكف ةبقحلا

 ةيجهنمو ملعلا بالطو ملاعلا امهفي ةلهس ةغلب يملع باتكلا نومضم نأ رمألا ةقيقحو

 امنوشياعي يتلا سانلا ةايح عقاو ىلع قالخألا عوضوم طاقسإو قيبطتلا عم ريظنتلا لعجت

 فيرعتب اءدب ،ةددعتم عيضاوم تناكو ،عقاولا نع لزعنم ريظنت درجم نوكي ال ىتح
 ةيمويلا تالماعملاو جحلاو ةاكزلاو ةالصلاك تادابعلا يف يقالخألا دعبلاب ارورم ©قالخألا

 .كلذ ريغ ىلإو
 ريدم يدنكلا انهم نب دمحأ نم لكل صاخلا ركشلا ىلإ ءارقلا يئازعأ مكب لصأ ماتخلا يفو
 امعاد ناك يذلاو قالخألا ممألا جمانرب ةركف بحاص ناك يذلاو ميركلا نارقلا ةعاذإ

 .هحاجنل اريبك

جمانربلا جارخإ يف عدبأ يذلاو يناث دالوأ شيورد نب دلاخ ذاتسألا ىلإ ركشلاب ينثأ امك



 .ةيهبلا هتلحب

 .انيديأ نيب ايقرو باتكلا نوكيل

 بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو ملسو هبحصو هلآ ىلعو دس انديس ىلع هللا ىلصو

 .نيملاعلا

يصورخلا هللا دبع نب لاله



 يلوألا ةلملا
«رلسملا قالخأ»



 هبحصو هلآ ىلعو دس انديس نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ،قالخألا ممألا مكجمانرب يف مكب ابحرمو الهسو الهأ نيعباتملا يئازعأ 5اريثك اميلست ملسو

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :مكل لوقأو

 يبايسلا دوعس نب دمحأ خيشلا جمانربلا فيضب بحرأ نأ ندعسيو ينرسي مكمسابو يمساب

 .خيشلا ةليضف كب الهسو الهأف ءاتفإلا بتكمب ماعلا نيمألا

 ةلبقملا تاءاقللا ةحتاف وه يذلا ءاقللا اذه ىلع ابحرمو مكب الهسو الهأ : دمحأ خيشلا

 ىلع هيف ىضقتو تانسحلا هيف لبقت يذلا رهشلا ،ناضمر رهش مودق عم ،للا ءاش نإ
 كلذلف ،همايقو رهشلا اذه مايص ىلع ملسملا ناسنإلا لابقإب ،ىلاعت هللا ءاش نإ تائيسلا

 ىلإو اصوصخ نيعمتسملا ىلإو ،امبراغمو ضرألا قراشم يف نيملسملا ىلإ ةئنهتلاب هجوتأ

 انم هلبقتي نأو مهل هممتتي نأ هللا لأسأو .ميركلا رهشلا اذه مودقب ،نيينامعلا نينطاوملا ةفاك

 .مكب الهسو الهأو !ىلاعت نذإب البتتم انم همستي نأو مهنمو
 اوضقت نأ لمأ ىلع نيعباتملا يئازعأ مكب بيحرتلاب جرعأو خيشلا ةداعس هللا كايح :س

 .تاظحللاو تاقوألا لمجأ انعم

 ىلص يبنلا لاق اذهلو قلخلا نسح ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ تابرقلاو لامعألا مظعأ نم نإ
 .« مئاقلا مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا نإ»: ملسو هيلع هللا

 يهامو قالخألا ةيمهأ نع ملكتن فوس ،ملسملا قالخأ وه ةقلحلا هذه ناونع نإف اذهلو
 مراكم ىلإ لصي فيكو نساحملا هذه ىلإ ناسنإلا لصي فيكو اهريياعم يهامو امتاموقم
 ؟قالخألا

 .قالخألا موهفمل احيضوت وأ افيرعت كنم ديرن دمحأ خيشلا ةقلحلا هذه ةيادب يق

 هبحصو هلآ ىلعو دس انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا ميرلتلاتَلم ص :ج
 .هالاو نمو
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 كلت ريصت ائيش دؤعتي امدنع ناسنإلا {ةدارإلا ةداع يه قلخلاو قلخ عمج : يه قالخألا

 .فيرعتلا ثيح نم اذه هل اقلخ ةداعلا

 يه ينعي ،ةيور الو ركف ريغ نم اهلاعفأ ىلإ اهل ةيعاد سفنلل لاح :يه ضعبلا اهنع لاقو
 ىلإ جاتحت قالخألا له :ةفسالفلا اهيف فلتخا كلذلو ناسنإلا يف يعيبط يرطف كولس

 ؟هيف ةيرطف ةجاح يه مأ ملع نع ناسنإلا اهبستكي ثيحب ملع

 ةفسلفلا ملعو عرشلا ملع امه :ناملع اهعزانتي قالخألا نأل ةفسالفلا نيب فالخ اذه

 ىلع ينبنت ةيفسلفلا قالخألاو هيلع ينبنتو عرشلا ملع اهتبثي يتلا يه ةيمالسإلا قالخألا

 .لقعلا

 ؟قالخألا يف عرشلا ملع رداصم يه ام ،عرشلا ملع نع ملكتن امدنع دمحأ خيشلا :س

 اردصم نوكي دجو نإ عامجإلاو ،ةيناث ةجردب ةنسلا مث ىلوأ ةجردب نآرقلا امنأ كش ال :ج

 ةلسرملا حلاصملاو ناسحتسالا لثم ةفورعم يهف ةيعبتلا امأو ،ةيلصألا رداصملا يه هذه «انلاث

 ملع يف لخدي ةمدقتملا صوصنلل ريسفتك رطألا هذه نع نوكت امو ،كلذ ريغو سايقلاو
 ،ةيفسلفلا قالخألا نوكيف لقعلا امأ ،ةيمالسإلا قالخألا نوكت اذكهو ،ةقيقح عرشلا

 ىلع ينبني عرشلا ملعو ،ةفسلفلا ملعو عرشلا ملع اهعزانتي تلق امك قالخألاف كلذلو

 ةفسلفلا ةهج نم قالخألا ناسنإلا أرقي امدنعو لقعلا ىلع ينبني ةفسلفلا ملعو صنلا

 لقعلا نأب :ءاملعلا ضعب لاق امكو عرشلا ةهج نم قالخألل ةيفانم ريغ اهدجيس هنإف

 .افلتخي نأ نكمي الف هللا نم عرشلاو

 ؟ةيرطف مأ ةبستكم قالخألا له :س

 ثيدح نيبو [ه :سلا ه ( اهبوتَوامروُجُف اهممكأت»:ىلاعت هللا لوق نيب قفون فيكو
 مأ تناك ةئيس قالخألا ناسنإلا بستكي لهف ،«ةرطفلا ىلع دولوملا دلوي» :ةلت يبلا

 ؟ ثيدحلاو ةيآلا نيب قفون فيكو ؟ ةديج

 .ةديجلا قالخألاب يتأت ةرطفلاف ،ةئيس مأ ةنسح تناك ءاوس تايكولسلا يه قالخألا :ج

 لاق امك ،يقاقثو يعيبط ناعون لقعلاف ‘كلذ يف رود ةئيبلاو ةفاقثللو ڵ\بستكتف ةئيسلا امأو
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 عومسمو عوبطمف ٭٭٭ نيلقع لقعلا تيأر

 عوبطم كي مل اذإ ٭٭٭ عومسم عفني الو

 .عونمم نيعلا ءوضو "٭٭ سمشلا عفنت ال امك

 ءاضقلا عوضوم لوح رودتف ةيآلا امأو ثيدحلل انايب نوكي اذهف ،لماكتلا نم دب الف

 ىلع لدت ةيآ كانهو ،هردق ىلع روبجم ناسنإلا نأ لوقي نم يأر ىلع لدتف ردقلاو
 [ ٩- ١٠ :سمشلا] م اهنس نم باع ذو © اهنكي نم حلفأ ذم :ىلاعت هلوق وهو رايتخال

 نيبو تايآلا نيب ةافانم الف دبعلا نم هبسكو هللا نم لعفلا قلخ نأب نوكي اهنيب عمجلاو ٨

 َماَتلأَرطَق ىلآ هلأ ترظِف :ىلاعت لاق ،ةرطفلا وه نيدلا َنأل ،ةرطفلا ىلع ناسنإلا قلخ

 ٠×[ :مورا] ه تروتتتي ال ياتلا رتسأ نكلو يقلا نيزلا تلك رأ يلحي ليت الامتع

 ءاج يذلا مامتإلا اذه ةروص امف ،«قالخألا مراكم ممأل تعب امنإ»:لوقي ةت يبلا :س

 ؟ لي يبلا هب

 هنبإ نمو ميهاربا انيبأ نم برعلا اهثرو دق ةنسحلا تاداعلاو قالخألا مظعم نإ :ج

 ،كلذ دعب فيرحتلا عقو دقو ،امهنم ةيفينحلا نيد اوثرو ممنوك ؛مالسلا امهيلع "ليعامسإ

 اياقب تيقب نكلو كلذ مهيلع هللا ركنأ دقو ،ىلاعت هللاب كرشلا فيرحتلا اذه روص نمو

 نب ةرتنع لوقي راوجلا نسحو فيضلا ماركإو ءافولاو قدصلاك ،مهيف ميهاربإ انيبأ نيد نم

 : راوجلا نسح ةلأسم يئ دادش

 اهاوأم يتراج يراوي ىتح ٭٭٭ يتراج يل تدب نإ يترط َضغأو

 ببسب تلڵلتخا ةديقعلا نأ كش الو ةبانجلا لسغو ،ناتخلاو ،ةبعكلا ميظعت مهدنع يقبو

 .تآللاو لبهك ةروهشم مانصأ مهدنع ناكو ،مهسوفن يف عقو يذلا كرشلا
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 : يقوش دمحأ هلاق ام قالخألا يف ليق ام نسحأ نمو

 اوبهذ مهقالخأ تبهذ مه نإف ٭٭٭ تيقب ام قالخألا ممألا امنو

 : اضيأ لوقيو
 اليوعو امتأم مهيلع مقأف ٭٭٭ مهقالخأ يف موقلا بيصأ اذإو

 :لاقو

 مقتست قالخألاب سفنلا مؤقف ٭٭٭ هعجرم قالخألل كرمأ حالص

 نأ ملعاف ريباوطلا ماظتنا الثم تيأر نإف ،ةمأ يأ يف ةراضحلا نوكت أدبم يه قالخألاو

 .رضحتلاو يقرلا ىلع ليلد طيسبلا ءيشلا اذه

 ةأرما نأ ةنسلا بتك يف ركذ دقف ؟ىلاعت هللا دنع اهلوبقو رئاعشلاب قالخألا ةقالع ام :س

 .«رانلا يف يه» : ايان يبنلا لاقف امناريج يذؤت تناك امنأ الإ مايصلاو مايقلا رثكت تناك

 ناسنإلا رهطتي نأ دب الف امتانسح تطبحأ دق امتائيسف ،ناعمتجي ال ةيصعملاو ةعاطلا :ج

 .؛«ةيلحتلا لبق ةيلختلا»: ةفوصتملا لوقي امكو ةيصعملا نم

 نمتؤا اذإو فلخأ دعو اذإو بذك ثدح اذإ :ثالث قفانملا ةيآ»:ثيدحلا يف ءاج :س

 ؟ تايقالخألا هذه ىف قافنلا ةروص امف «ناخ

 يق اوناك نيذلا نيقفانملاك كرشلا نطبو مالسإلا رهظي يذلاك يدقع :ناعون قافنلا :ج

 دوصقملا وه اذهو ةنئاش ءايشأب موقيو املسم هبحاص نوكي يلمع قافنو ,ةلت يبلا دهع

 نأو راتلأ نم لقألا كلزتلأ ىف َنيِقفَتملا إ :ىلاعت لاق امك رانلا يف نوقفانملاو ،ثيدحلاب
 .[٤٠ه :ءاسنل] ه & اي مهل دت

 اذام ىلإف يلمعلاو ينهملا هعقاو يف كلذ رهظي ال نكلو ايلصم نوكي نم سانلا نم :س

 ؟كلذ عجري
 هللاف صالخإلا مدع : ايناثو لجو زع هللا قيفوت مدع : لوألا نيرمأ ىلإ كلذ عجرأ :ج
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 امنل» :ثيدحلا يفو ،[ه :ةنيبل] ه نيلأ هل نيصلتُ قل أوذنقيل الإ أو امو :لوقي ىلاعت

 بلقلا يف رقو ام ناميإلا»:ىوري اميف اضيأو ،«..ىون ام ئرما لكل امنإو تاينلاب لامعألا

 يأل ةرمث الف صالخإلا ىفتنا نإف لمع يأ يف صالخإلا دوجو نم دب الف «لمعلا هقدصو

 .لمع
 ؟ رصاعملا انعقاو يف مالسلا ةيمهأ امف «مكنيب مالسلا اوشفأ»: ثيدحلا يف ءاج :س

 امك ةنجلا لهأ ةيحت وهو ،مالسلا برحلا دوهعل ليق هنمو نامألا ءاطعإ : وه مالسلا :ج

 مالسلا ءاقلإ نأب اولاق ملعلا لهأ نإ لب مالسإلا ننس نم ةنس وهو ،ثيداحألا يف ءاج

 . عمجأ ملاعلا هدشني ام وه مالسلاو 6\بجاو مالسلا يقلتم ىلع درلاو ةنس

 ءارملا ةرهاظ نأ دجن لصاوتلا لئاسوو تنرتنإلا ملاع ىلإ خيشلا ةليضف مكلوخد دعب :س
 امف لصوتلا عقاوم ىلع لادجلا ءانثأ مئاتشلاو بابسلا عوقو اضيأ ىرن و ترثك دق لادجلاو

 ؟اذه ىلع مكقيلعت

 »: ىلاعت لاقف ىنسحلاب لماعتن نأ انرمأ هللاو ،مالسإلا قلخ نم اسيل متشلاو بسلا :ج

 قلاخو »:هاصوأ نيح لبج نب ذاعمل ةلي يبنلا لاقو 8[ه٢ :ةبا] ه اسح رياَنلل اولو

 بنجتي نأ ءرملا ىلعو يمالسالا قلخلا نع ناديعب متشلاو بسلاف ،« نسح قلخب سانلا

 .عقاولا يف وأ لصاوتلا لئاسو يف كلذ ناك ءاوس كلذ
 ؟ خيشلا ةليضف اههجوت نأ بحت تلا ةلاسرلا يه ام ةقلحلا ةيامن يف :س

 نأ سانلا عيمج ىلعف هل هللا قيفوت نم يهو ،ناسنإلا ىلع هللا نم ةمعن قالخألا :ج

 ىسنن الو ،لقعلا قيرط نم وأ يهلإلا عرشلا قيرط نم تتأ ءاوس ،ةنسحلا قالخألاب اومزتلي

 بر هلل دمحلاو «نسح قلخب سانلا قلاخو »:هل لاق نيح لبج نب ذاعمل ت يبلا ةيصو

 .نيملاعلا
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 ةيناملا ةقلحلا

«ةَنت جبنلا قلخ»



 ميلم هلامب

 هقلخ ناك»:ميظع باوجب تباجأ يت يبنلا قلخ نع يغ ةشئاع ةديسلا تلئس املاس

 .«نآرقلا

 هبحصو هلآ ىلعو دجم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا ميتلرتكلاتلم يتب :ج

 لل يجنلا جوز ،قيدصلا تنب ةقيدصلا يهو . ةشئاع ةديسلا ثيدح ىلإ ةبسنلاب

 «؟ ةلي يجنلا قلخ ناك فيك»:ماشه نب دعس وهو ةباحصلا دحأ اهلأس هتبوبحمو

 نمل ةَتَسَح ةو هللا لون ىفكل ناكدَمل ل:ىلاعت لاق مهل ةودق ةي يبلا نأل 5لأست سانل
 لكل ةوسأ ةلي يبلاف ٢٠١[. :بارزحال] ه ( يمك هلأ ركذو رخآلا موبلأو هلا اوجتي ناك

 يدتقي نأ ديري لكلاو ،نينّسلا فالآ وأ تائمب هدعب ءاج وأ هل ارصاعم ناك ءاوس ،ملسم

 كلذلف ‘تافص نم لت هيلع ناك ام هل نيبيل كلذ يف حيحصلا ربخلا نع لأسيو ة هب
 »:هل تلاقف ؟ هتافص يه ام ؟ هقالخأ ىه ام ! يبنلا نع ةشئاع ماشه نب دعس لأس

 مل فصوب ةلل هيبن هلا فصو دقو ©فوصومو روكذم نآرقلا يف اذه نأل ،«؟نآرقلا أرقت ملأ

 مه ءايبنألاو ،هللا دنع ةلزنم رشبلا مظعأ مه ,ءايبنألاو هلبق هئايبنأ نم ايبن هب فصي

 هلوق يف هفصوف ،مهلمكأ ةلت يبلاو رشبلا لمكأ مهو ؛موصعم ريغ مهاوس امو نوموصعملا
 هلوق ي نونجم هنأ هنع اولاق نيذلا كعلوأ ىلع ادر 5[: :مل] 4 ريظع يناخ كو :ىلاعت

 نل كت © نونتم ربع رجكل تك ةل ه ننجتي كيت ةمتيي تآ ام ه ةيزافلت »:ىلاعت

 .[ع- ١ :منل] « ي ريظَع لح
 كيلع نوكرشملا هب يرتفي يذلا لوقلا اذمب كنإ»:هل لوقيو هيلسيو هنئمطي ىلاعت هللا نأكو

 تنأو ،ميقتسملا تنأو ،لقعلا لك لقاعلا تنأ "كبر ةمعنب نونجمب تسلو ،رجأ هيف كل

 اذه ،ميظع قلخ ىلعل كنإو ،مهيدمت يذلا تنأو }ساتلا مركت يذلا تنأو ضمقتنت ال يذلا
 ءايندلا يف قلخ هيواسي ال قلخ ءهايإ كتيطعأو هب كتيفطصا يذلا ميظعلا قلخلا

 اذهو ضرألا ىلع يشمي انآرق ناك نآرقلل ةمجرت ناك هنأ يأ ،ئفي ةشئاع لوق ىنعم اذه

٤١ 

 ب
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 .نب هيشم ضرألا ىلع يشمي نآرقلا نأكو ةلي يبنلا يف دسجتم بوتكملا ولتملا نارقلا
 ،يحولاب دتسم هنألو ،اهعبنمو ةيناسنإلا تالامكلا ردصم هنأل ،ةايحلا يحانم لك ي

 .ةمركملا ةكم يف كرش ةئيب يف شاع دقف ،يحولا هيلع لزني نأ لبق ىلاعت هللا قيفوتب دتسمو

 .هيبن مصع ىلاعت هللا نكلو ،كلذ ريغ ىلإ مانصألل ةدابعو قوسف نم اهيف امب ةبعص ةئيب يف

 ةموظنم نم يتأت اهنكلو يحوب تسيل لاعفأو لاوقأ هل ةوبنلا دعب ىتحو ،هيلإ يحوي نأ لبق

 .يحولا

 نهذلا ىلإ ردابتي «سانلا نع هداعتباو ،ءارح راغ يف ت يبلا ةولخ لمأتن امنيح :س

 ؟ناسنإلا ةيصخش بيذهت يف رود تاولخلل له :لاؤس

 يأ يف ثدحي اذهو ،ةلزعلا ىلإ أجلي هل ةبسانملا ةئيبلا دجي ال امدنع ناسنإلا ،اعبط :ج

 مهدجت ممتاكرحتو مهدوجول ةئيهم ريغ ةئيبلا نوري امدنع ءاملعلاو نيحلاصلا نم ريثكو ،نامز

 مثإلا بابسأ نع داعتباو سفنلل ءافصو ركفت نم اهيف امل شةلزعلا ىلإ نوؤجليو نودعتبي

 هيف سلجيو -ةيفينحلاب ذخأي يأ- فنحتيو ،ءارح راغ ىلإ أجلي ةلي يبلا لعج ام اذهو

 ميهاربإ نيد اياقب نم ءيش هدنع ناك هلعلو ،هللا ركشيو ثتحتيو دتعتي ،يلايللاو مايألا

 ةقروك ميهاربإ نيد ىلع صاخشأ ةدع كانه ناك شيرق يفو ،بناجلا اذه يف مالسلا هيلع

 هللا ناكو كانه ةيسفنلا ةحارلا دجو كش الب لت يبلاف ،امهريغو ديز نب ديعسو لفون نب

 باعيتسال ةحيرقلا ءافصو نهذلا ءافص نم ةلاحلا كلت يف وهو يحولا لوزنل هئيهي ىلاعت

 مدعل ،بعوتسي ال ةلزعلا برجي ملو ةكم يق وهو يحولا هيلع لزن اذإ هلعلو يحولا ةمظع
 .هلقنب يحولا باعيتسا نم هنكم يلايلو امايأ راغلا كلذ يف هدوجو نكلو اينهذ هدادعتسا

 نإو هنع مصفيف دربلا ديدشلا مويلا يف يحولا هيلع لزني هتيأر دقلو »:شي ةشئاع لوقت

 ةئيمت ىلإ جاتحي ليقث ءيش هتأل لهسلاب سيل ،اقرع ببصتي يأ ،«اقرع دصفتيل هنيبج

 لثم ينيتأي انايحأ»:لاق ؟هللا لوسر اي يحولا كيتأي فيك لئس امدنع كلذلو ،ةيسفن

 كلملا يل لثمتي انايحأو ،لاق ام تيعو دقو ينع مصفيف ،يلع هدشأ وهو سرجلا ةلصلص

 دادعتساو ةحيرقلا نم ءافصو نهذلا نم ءافص يف ناك دقف ،«لوقي ام يعأف ينملكيف الجر
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 ٥[. :سزل] ه ( ايقت الف تع ىتلئَم اي :ىلاعت لاق ،نآرقلا لقث باعيتسال يسفن

 نع اوضقنأل يلقلا ديع امك تنكزلت نل تي وقل نم ةخ ام :ىلاعت هلوف يف :س

 هللا ىلص يبنلا ةبطاخم يف تلزن ةيآلا هذه نأ نيرسفملا ضعب لوقي ١٥٩[. :نرمع لآ] 4تللؤَح

 ؟ سانلا عيمجو نيترملاو ةاعدلا ةايح يف بيطلا لماعتلاو ةمحرلا رود ام ،ملسو هيلع

 نم تقتشا ليق امك امنأل ىلاعت هللا دنع ميظع امنازيمو شةميظع ةمحرلا نأ كش ال :ج

 هب لماعتي يذلا نسحلا قلخلاو ،"ميحرلا «نمحرلا" نيفصوب هسفن فصو ىلاعت هللاو محرلا

 يوقلا محريو ريغصلا ريبكلا محري امدنع امتايلجت ىرنو ،ةميظع ةمحر مهنيب اميف سانلا

 هللا ىلص يبنلاو ضمهتمحر رادقمب نولضافتي رشبلاو ءةمحرلا يف لخاد ءيش لكف ،فيعضلا
 آَمَو :ىلاعت لاق ،ةمحر سانلل هتلاسرو ،ةمحر هدوجو ،ةمحرلا يف ةمقلا وه ملسو هيلع

 وأ ناك اناسنإ يش لكل ةمحر وه .[... :هينال] 4 ق تيت ةمتتلا
 ةباحصلا تفتلا ام :هل لاق ىلاعت هللا نأكو افلاخم وأ هل اقفاوم !ارفاك وأ انمؤم «اناويح

 مهيلع رطيس نإ هنأل ،هنع سانلا ضفني نضفلاو ديدشلا نأل ،اميحر كنوكل الإ كلوح

 نيللاب هعابتأ ىلع دئاقلا رطيسي امدنع نكلو هنوبحي الو ،فوخلاب مهيلع رطيس دقف

 الو ءيش يف اعمط سيل نوقتلي مهف ،مهيولق نم ةبحملا هنوطعيو هعابتأ هلوح تفتلي ةمحرلاو

 هل ناك نإو فينعلا ،رابجلا دبتسملا صخشلاف لباقملا يفو هل مهتبحم امنإو رخآ نم افوخ

 ةنراكل ضرعتي نأ دعب كلذلو ،لجوو فوخ نع نكلو ةبح نع هنوعبتي ال محنإف ؛عابت

 هئال إمهيلع ليقث ئبع نم اوصلخت ممنأل ضرفلا نورهظيو !هنع نولخني مهدمت هيلع يضقت
 .ممتايح يف اعُبعُب ناك

 نم اوضفنال كلذ الولو كباحصأل انيل كلعج نأ هللا نم ةمحرف :هل لاق ىلاعت هنأكو

 ةلود ةماقإل عابتأ ىلإ ةجاحب ةلاسرلا بحاص تنأو ؟كل نمف ،اديحو تيقبلو كلوح

 تانوكم نيب محارتلا الولو ،سانلا ينفل سانلا نيب محارتلا الولو ،نيكرشملاو كرشلا ةبراحمو

 تاناويحو رشب نم ‘تادوجوملا نيب لماعتلا ساسأ يه ةمحرلاو ،دوجولا ينفل دوجولا اذه

 .ةطيسبلا هجو ىلع ءيش لكو دامجو
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 مهفطاعتو مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم» :لت يبنلا ثيدحل قباسلا مالكلا اندوقي :س

 فصو اذامل ««رهسلاو ىمحلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ \دسجلا لثمك

 ؟مهرضيامو مهرسي ام يف ،مهبعاتمو مهمالآو مهحارفأ يف دسجلاب سانلا لت يبلا
 .مهفطاعتو مهمحارتو مهداوت يف :لاق ثيدحلا نأل ،اوفطاعتو اوداوت اذإ اذه اعبط :ج

 ىلع ةرسألا ىلع ةيرشب ةعومجم لك ىلع قلطي دق يوضعلا مسجلاب هنع رتعي ام كلذل

 لك رنأتي عجو وأ ملأ هباصأ نإ مسجلا اذه يف درف لكو ،ةمألا ىلعو ،©بعشلا ىلع .ةليبقلا

 نوكيف ،دحاولا دسجلاك مهريصو مهعمج ناميإلا نأل نونمؤملا نوكي اذكهو ،كلذب مسجلا

 هكةَمَحَنَو ةَدَوَم مكتنب َلَعَجَو :نيجوزلا يف ىلاعت هللا لاق كلذلو ،محارتلاو داوتلا مهنيب

 .ةيالولاب دعب اميف فرغ اميف وهو ،فطاعتلاو داوتلا مهيلع بجو نونمؤملاف ٢١[. :مورل]

 ترفوت اذإ ادحاو ادسج تيبلا وأ ةرسألا وأ عمتجملا حبصي نأ ثيدحلا نم مهفي له :س

 ؟داوتلاو محارتلاو فطاعتلا :ةثالثلا طورشلا هيف

 ةلعلا تطقس اهدحأ طقسو ءازجأ نم تنؤكت اذإ ةلعلا نأل {ةلعلاك "كش الب اعبط :ج

 فطاعتلا رّموت وه دحاولا دسجلا نوكت نم ةّلعلاف ،هقفلا لوصأ ءاملع لوقي امك اهلك

 .داوتلاو محارتلاو

 مكيأر ام ،ةمحرلاو ةدوملا يهو ىمظعلا ةياغلا ققحت يتلا ةيجوزلا ةايحلا تركذ كنأ امب :س

 اهبرضي طيسب فقوم نيدأ يقو ،اهيطعيو اهمركيو هتجوز بحي هنأ يعدي يذلا جوزلاب

 ؟ثيدحلا ىنعم ةرسألا هذه ققحت لهو ؟اهيلع يدتعيو

 ةايحلا نأ سانلا نم اريثك بجعت ملو {ةديرغت يف ةرم تلق كلذلو عمطخم جوزلا ،ال اعبط :ج

 ىلاعت هللا لاق دقو ،اهجوزل ةجوزلا نم ةقلطملا ةعاطلا ىلع موقت نأ دبال ةديعسلا ةيجوزلا

 عيطت نأ دبالف ،[ء؛ :ءاسن] هيالييس نهنع اوعبت الك رمكتقلتأ نإق زل:كلذ يف ةحيرص ةيآ

 جوزلا نم لماكلا مارتحالا ةعاطلا هذه لباقم يف دبال نكلو ةقلطم ةعاط اهجوز ةأرملا

 مامت اهمركي نأو ،لعفلاو لوقلا نم ءيشب اهيذؤي لأو ،امبراقأو امترسأ مارتحا لمشي ،هتجوزل
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 لك يف -جوزلا نم لماكلا مارتحالاو ةجوزلا نم ةقلطملا ةعاطلا يأ ةيئانثلا هذه نم دبالو

 ةيجوزلا ةايحلا رمتست امبر كاذ وأ اذه باغ اذإو ،ةديعسلا ةايحلا ققحت نأ تدارأ اذإ ةلئاع

 ةصاخو اريثك هنع عمسن امم لكاشملاو تاصقنملاب ةئيلم نوكت لب 3ةديعس نوكت ال اهنكل

 امك مارتحالا مدع نم وأ ،ةعاطلا مدع نم ةقثبنم يسآملا نم ريثكف ،ءاتفإلا بتكم يف

 .مدقت

 وأ اريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم»:ثيدح يف لوقي يت يبلا :س

 نيرخآلا عيجشتو ءانثلاب بلاطم ناسنإلا نأ ثيدحلا اذه نم مهفن له ،«“تمصيل

 .تمصي مالكلا كلذ دجي مل نإ و مهزيفحتو

 تمصلاف ةضف نم مالكلا ناك اذإ »:تايبدألا يف ءاج امك احودمم تمصلا ناك نإو :ج

 هيلعو ،اهردقي نأ ناسنإلا ىلع تاماقم هذهو ،هيلع مدقم ريخلا لوق نأ الإ \« بهذ نم

 عفانلا ملعلا مهل ركذيو سانلا ظعي نأو ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب ريخلا لوقي نأ
 يشلا اذه دجي مل اذإو ،مهايند رمأ نم مهل ريخلا هيف امو ،مهنيد رمأ ىلإ مهدشري نأو

 ملع نع نيدلا يف ملكتي يذلاك ،مدقملا وه ريخلا لوقو ،هل نسحأ توكسلاو تمصيل

 ةيويندلاو ةينيدلا تاداشرإلاو ،ظعاوملا ءاقلإب كلذو ‘هتمص ىلع امدقم همالك نوكي

 نينامعلا نحن نكل ريخلاب ناسنإلا ثدحتي نأ دبالو ،نيدلا ةمدخ ىلع ةمئاقلا ةحيحصلا

 ثدحتي ال ،ةقباسلا لايجألا يف ةصاخ انم دحاولا دجتف ٤ تمصلا انذخأ ،فسألال ةصاخ

 توكسلاو تمصلا ةيضقو مهدشريو مهظعي يكل ةماعلا سلاجملا ىشغي الو سلاجملا يت

 هذهو ،نيرخآلا ةكراشم مدعو ءاوزنالاب ناكم يأ يف !اريثك انتبحاص ةيسفن ةلاحو ةلكشم

 ببسبو رخآلا ةكراشمو ميلعتلاب هلل دمحلا نآلا نكل "ينامعلا ناسنإلا دنع ةلكشم تناك

 زجاحلا اذه رسك مالعإلا لئاسو يف ثدحتلاو تاودنلاو تارمتؤملا روضحو رافسألا

 .قباسلا يف ينامعلا ناسنإلا دنع ادوجوم ناك يذلا يسفنلا

 ىنعم مهفن فيك .«مّلعتأو تمصأ انأ »:عضاوتلا باب نم مهضعب لوقي امب :س

 ؟فقاوملا هذه يف عضاوتلا
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 نأ ال ،مهيلع ىلاعتت ال نأو نسح قلخب سانلا طلاخت نأ عضاوتلا ءاذه يف سيل عضاوتلا :ج

 .سانلا سلاجم يف مالكلا ةكراشم يفو ريخلا لوق يف عضاوتت

 دحأ نيبو هنيب عمج سانلا ضعبف كلانه نينامعلا دوجو ةرتف يف رابجنز ءاملعلا دحأ راز

 نم نييرهزألا نم دوهعم وه امك يرهزألا ملاعلا ذخأف ،ءاسملا تقو ةبجو يف رهزألا ءاملع
 سبني مل ينامعلا ملاعلاو ،تيدحلاو نآرقلاب داهشتساو ناسل ةقالطو ثيدح نسحو ملع

 رمأ اذهو ،«ناك ام ءاقللا اذه تيل »:رضح نمم نينامعلا خياشملا ضعب لاقف ،ةفش تنبب

 اننأ نينامعلا نحن انتلكشمو ،ريخلا لوقي نأ ناسنإلل دبال ةلت ينلا رمأ اذكه ام ،يبلس

 3هعم انعامتجا دنع تمصلا مزتلن نأ وأ رخآلا نع دعتبن نأ امإ ،اذكه قباسلا يف انك

 ىلع ريخلا لوق ميدقت حيحصلاو أطخ ييأر يف اذهو ريخلا لوق ىلع تمصلا مدقنو
 .تمصلا

 وأ اريخ لقيلف» ،مهحئارشو ممتايلقع فالتخاب سانلا لك مالكلا بعوتسي ىتح :س
 ؟اذه انموي يف تاروشنملاو تاديرغتلا ةباتك اذه يف لخدي له ‘«تمصي

 لصاوتلا لئاسو نم سانلا هنم ديفتسي ام لكف نوكي ام مهأ نم اذه اعبط :ج

 .اذه يف لخدي مالعإلا وأ يعامتجالا

 يبنلا صخ اذامل «ناميإلا نم ةبعش ءايحلاو»: ي يبنلا ثيدح ءاقللا اذه ةيام عم :س

 ؟قالخألا هذه لك نيب نم ءايحلا ةلي

 .ةيصعملا راهظإ نم ناسنالا عنمي يذلا وه ءايحلا نألو ،قالخألا سأر وه ءايحلا نأل :ج

 ريخلا رومأ نم ريثكل ثعاب ءايحلاو ،نيرخآلا ءاذيإ نم ناسنإلا عنمي ام وهو

 ‘طقف رشبلا نم سيلو ىلاعت هللا نم يبحتسي نأ دبال كييحتسي امدنع ناسنإلاو

 .هتيصعم دنع هللا نم ييحتسي ال صاع لكف ،ةيصعملاب ةرهاجملا نع دعتبي نأ هيلع بجيف

 لماعي ناسنإلا لعجي اضيأ ءايحلاو ،ءايحتسالا مدع بتارم ىلعأ يه ةيصعملاب ةرهاجملاو

 ريغصلا نم ودبي الو ،هنم يبحتسيو ريبكلا مرتحي ريغصلاف {ةبيطو ةميقتسم ةلماعم رخآلا

 رودت نيينامعلا ةايح اقباس تناك ،نامع يق اندنع سلاجملا تناك اذكه ،يش ريبكلا هاجت
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 هيف سلجملاو 0 عرشلا بتكو نآرقلا ةءارقو ةالصلا هيف دجسملاف سلاجملاو دجاسملا نيب

 نم ييحتسي هنإ ىتح كهنم ءايح ريبكلا مرتحي ريغصلا سلجملا يفو {ةيعامتجالا اياضقلا

 يف ،(سلجملا) ةلبسلاو دجسملا نيب ةيبرتو بادآ اهلك هذهو رابكلا ةرضح يف مالكلا

 ثعاب هنأل انه نصخ ءايحلاو ،ايندلا مولع ذخؤت ةلبسلا يفو نيدلا مولع ذخؤت دجسملا

 ءيذب لجرلا نوكي نأ امأو ،عمتجما كسامت نوكي كلذ يو ريخلا رومأ نم ريثك ىلع

 ةميق هل ميظع قلخ ءايحلاو ،ءايحلا نم سيل اذهف ناسللا ةئيذب ةأرملا نوكت نأو مالكلا

 .ةيمالسإلا ةموظنملا يف ىربك

 ؟ ةفعلا روص نم ةروص وه ءايحلا له :س

 .ءايحلا نم يه ةبيطلا ناسنإلا تايكولس لكو ءايحلا نم يه ةفعلا ‘كش ال :ج

 .عوضوملا اذه متخن ىتح قالخألا لوح ةرصتخم ةلمج ةقلحلا هذه ماتخ يف مكنم ديرن :س

 .رعشلا نم تيب ي اهرصتخأ ح

 : رعاشلا لوقي

 .تامركملا ءامب تيقس اذإ "٭٭ تابنلاك تبنت قالخألا يه
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 ةثلاثلا ةثلحلا
« ١ ةالصلا قاخأ»



 ميتلآرتتلا وتام

 ىلإ انئج اذإو ،ليلجلا ردقلاف اهردقل انئج اذإ ،ةالصلا ام كاردأ امو ،ةالصلا ةالصلا :س

 لأسي ام لوأ يهو هتايحو نمؤملا ةنجو هماوقو نيدلا دومع يه ميظعلا لضفلاف اهلضف

 فيرعت وهام :لاؤسلاب خيشلا ةداعس ىلإ ةقلحلا هذه ةيادب يف هجوتن ،ةمايقلا موي دبعلا هنع

 ؟ةالصلا

 هبحصو هلآ ىلعو س انديس ىلع ملسنو ىلصنو ،هلل دمحلا { مبيتلرم املم تب ح

 اهالجأو ةلصلا هذه حضوأ يهو ،هبرو دبعلا نيب ةلص يه اهتقيقح يف ةالصلا ،هالاو نمو

 مويلا يف تارم سمخ مالسإلا اهعرش ةالصلا هبرو ناسنإلا نيب ةلصلا هذه لضفأ يهو

 يجاني تارم سمخ ةليلو موي لك هبر يدي نيب فقي ناسنإلا اذه نأ كلذ ىنعمب 5ةليللاو

 اذمب هبر عم هتقالع اهيف ددجيو ناسنإلا ةايح امب ددجتت ةلص لضفأ هذه هبر اهيف

 لاعفأب تءاج ةالصلا نكل ءاعد :ةغللا ثيح نم يه كلذلو ةلصلا هذمو لصاوتلا

 ؤصاخلا اهتقو ةالص لكل لعجو ‘ةصوصخم اتاقوأ اهل أيه ىلاعت هللاو \ةصوصخم فاصواو

 لاعفألا هذمب فيك ءاعد هنكل لجو زع هقلاخ ىلإ ناسنإلا نم ءاعد يه اهتقيقح يف نكل

 .ةصوصخملا ةنمزألاو

 ،توقوم باتك امنأب اهفصو ةالصلا نع ملكت امل هللا ةصوصخملا ةنمزألا متركذ مكن اب :س

 تقولا ةرادإ انملعت ةالصلا له .ممتاقوأ يف نومظتني الو ديعاوملا نع نوفلختي مويلا سانلاف

 ؟هيلع ةظفاحملاو

 نمو ،ةريثكلا دئاوفلاو مكحلا نم اهيف امل امتاقوأب ىلاعت هللا اهعرش ةقيقحلا يف ةالصلا :ج
 سيل هنأل ناسنإلا ةايح يف نوكي ام مهأ نم تقولاو ،تقولا ىلع ظافحلا مكحلا هذه

 تقو ق ناسنإ كدعي امدنع الثم تنأ ىنعي ديعاوملا فلخ نم ةمألا وأ سانلا ىلع ىكنأ

 الاب ىطعت ال تنأو ،كراظتنا يف هلامعأو هلاغشأ كرتيو دعوملا كلذ ىلع هتقو بتريو نيعم
 نأل }ةمألا يف نوكي ام ىكنأ اذه ةالابم الب ةعاس وأ ةعاس فصن رخأتتف ،رمألا اذهل
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 هذه يف لضفألا وه دعولا ىلع ماظتنالا نإف كلذلو ،ةايحلاو لاومألاو لامعألا عايض هيف

 ىلعو تقولا ىلع ةظفاحملا يأ- مالسإلا لبق برعلا نحن انتاداع نم تناك هذهو ةايحلا

 يطعملا ناسنإلا كلذ هب مزتلي رخآ ناسنإل ادهع وأ ادعو ناسنإلا ىطعأ اذإو ديعاوملا

 مالسإلا ءاجو ،ةيلهاجلا يف برعلا ناك اذكه ءهتايح فلت ىلإ ىدأ ولو ،اديدش امازتلا

 َوَصلآ نإ ل»:انل لاق ىلاعت هللا كلذلو ،ةبوتكملا ةالصلا هذه يف هلعجو رمألا اذه دكأو

 نأل ءاضورفم ابوتكم ائيش ينعي اباتك ١٠٢[. :ءاسنل ه ا اموق ابت نينموملا َلَع تاك

 ماظتنا ةالصلا مكج نم كلذكو ،ةقدب اتقؤم ينعي اتوقومو ضرف ىنعمب انه بتك
 افوفص نولصملاو سانلا ةمدقم يف مامألا يف نوكي مامإلا مظتني امدنع فصلاف فوفصلا

 نإ :ىلاعت هللا لوقي كلذلو فصلا ماظن وهو ،ةايحلا يف ادج قيقد ماظتنا هيف اذه ،هفلخ

 ءيش لك.[؛ :فصلا هك ؛ه شوضزمت ةينب مكنأك اًمَص ۔هلييس ىف نوليمي نلأ ثح ةلآ

 ضاخ يتلا كراعملا ىلوأ يهو ردب ةكرعم يق ةلي يبنلا كلذلو ،جاجنلا هيف ققحتي فصلاب
 قحلا نيب تقرف يتلا ،ناقرفلا ةكرعم تيمس يتلا ةلصافلا هتكرعم كرشلا عم مالسإلا اهيف

 دهع ال ميظنتو بيترت وهو افوفص هباحصأ ةت يبنلا بتر ،كرشلاو مالسإلا نيبو لطابلاو

 تاهجلا لك نم فو رك شرفلاو ركلا ىلع برحلا موقت نأ مهترداع نم برعلاف ،هب برعلل

 دوهعم نم نكي مل ديدج ماظنب ،افوفص ردب ي هباحصأ بتر ةلل يجنلاو ،ماظتنا الب

 اومكحأ محنأك يأ صاصرلاب مكحملا وه صوصرملاو صوصرملا ماظنلا وه اذهو ،برعلا
 ;ة:ىلاعت لاق كلذل ءايشألاو ءازجألا محالت يف ةيوق ةدام صاصرلاو صاصرلاب مهفوفص

 يف فوفصلا نيوكتو ضعب ىلع هضعب صر يأ .[::نصل] (؟ شوضرمت تينب متك
 مهنيب اميف فراعتلاو ،نيلصملا نيب نواعتلا اهمكح نمو ،اضيأ ةالصلا مكح نم ةالصلا

 نوفراعتي ،دجسملا يف الإ نوقتلي ال قطانملا نم ريثك يف ءايحالا لهأ الثم رظنا كلذك

 مل ولو ،اهيف ةايحلا روحم وه ةيرقلا يف دجسملا كلذلو ،اضعب مهضعب فرعيو هيف نودشانتيو
 ؟هناريج ناسنالا ىقلي فيك ،ام ةيرق يف دجسم ةمث نكي

 اذإ دجسملا يف دقتفي ناسنالاو ،يقتلن انك امل دجسملا وهو اهل راطإ دوجوو ةالصلا الولو
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 وأ رفس وأ ضرم هبأ هلاح نع لأسن كلذ نم لقأ وأ مايأ ةثالث باغ اذإو !اضيرم ناك

 .لاغشنا

 ؤنوكيل اذه ناك ام ةالصلا الولو ،هنع سانلا لأسي امدنع ةحارلاب ناسنإلا سحيو

 .دحأ ىلع ىفخت ال ةميظع مكحو دئاوفو عفانم اهيف ةالصلاو

 نأ ىلإ سانلا ضعب تعفد امبر دئاوفلا هذهو ،ةليمجو ةليلج دئاوف تركذ خيشلا ةداعس :س

 يف لجعتسي هنأ مهضعب ىلع ظحول هنكل ،ةعامجلا ةالص ىلع صرح اميأ نيصيرح اونوكي

 نيب قفتن فيك ثداحب ببست امبرف ةينونج ةعرسب هترايس داق اميرو دجسملا ىلإ باهذلا

 ؟ءودهلاو ةنيكسلا نيبو صرحلا اذه

 ىلإ اعرسم يتأي يذلا صخشلا كلذل لوقنو ،سانلاب نظلا نسحن نأ انيلع نأ كشال :ج

 به امئاد مالسإلا نكلو ،كشال هصرح نم اذه اهلوأ نم ةالصلا كردي يكل دجسملا

 ؛باهذ يف لجعتسي يذلا اذهك اليمج ارمأ نيعم كولس يف ىري ناسنإلا امير ؛رسانلا كولس
 تافرصت به مالسإلا نكلو ،عرطاخ ءيش هعارسإ نأ لوقي دحأ الو دجسملا ىلا

 بؤث اذإ »:لاق ةلت يبنلا كلذلف نيرخآلابو هسفنب اررض قحلا امير عرسملا اذهف ،ناسنإلا

 .اولصف متكردأ امف راقولاو ةنيكسلا مكيلعو متنأو اهوتأو نوعست متنأو اهوتان الف ةالصلل
 اذإ نوعست متنأو اهوتأت ال ةالصلل نذأ اذإ هنأ ثيدحلا اذه ىنعمو ،&«اوضقاف مكتاف امو

 يف ببستت ال ىتح كترايسب عرست ال ةرايس يف تنك اذإو ءاضكار يتأن ال ايشام تنك
 ناذألا دعب اذه ،راقولاو ةنيكسلا مكيلع متنأو اهوتأو كعم نمو كسفن هيف يذؤت ثداح

 هكردت يذلاو انزاوتم ائداه يشمت نأ راقولاو ةنيكسلاو {ةعرسلل يعاد الف ناذألا لبق امأو

 دمحي ال امو روظحم وه ام ةعرسلاب عقي دقو ضقاف اهنم كتاف امو لص ةالصلا نم

 .ءيش لك عم لماعتلا ي بسانملا بولسألا ىلإ اندشري افنآ ترشأ امك مالسإلاو 3هابقع

 ؟كلذك سيلأ فقوملا اذه يف ملعلا ةيمهأ يتأت انهو :س

 ىلإ جاتحت ةالصلاو ملعلاب دبعي امنإ لهجلاب دبعي ال هللاف ملعب لعفي يش لك٬ كش ال :ج
 بتكلا ضعب يف ءاج دقف ،نامزلا ميدق ذنم ةالصلا يف تءاج ةيهقفلا لئاسملا رثكأو ؛ملع

26



 لئاسم تدجتسا دقو ،نامزلا كلذ يف ةلأسم فلأ ١٢ نم نوكتت ةالصلا لئاسم نأ

 اهلئاسم تددعتف كلذ ريغو عوكرو مايق نم ةريثك ةكرح اهيف ناسنإلا ةالص نألو ،ىرخأ

 .تادابعلا نم اهريغ نم رثكأ

 .«رشعل اهيلع مهوبرضاو عبسل ةالصلا مكدالوأ اوملع »:ةلَي يبنلا لوقي خيشلا ةداعس :س

 ؟ثيدحلا اذه ىلع مكقيلعت ام

 نأ جاتحت يهف ،هللاب الاصتا ملسملا لامعأ رثكأ ةالصلا نأل ميظع يوبرت ثيدح اذه :ج

 رشعلا اوغلب اذإو ةالصلا مهملعي نأو دجاسملا ىلإ مهذخأي نأ ،هتيرذو هسفن ناسنإلا دوعي

 ابرض مهبرض انوامت مهنم ىأر اذإ ،كلذ ىلع نوبرضي اهيلع اودوعت نأ دعب ةالصلا اوكرتو

 ىصعو رتهتسا اذإو ميهفتلاو حصنلا الوأ ريخأ رايخك الإ برضلا ىلإ أجلي الو حربم ريغ
 اذإ ةفيفخ ةدحاو ةبرض ولو ،هل بسانملا برضلا برضي رومألا هذه يف امهعطي ملو هيدلاو

 هدوعي مل اذإ رشع نبا وهو لصي مل هنأل هدلو دحأ برضي الو ،هبيدأتل ايفاك كلذ ناك

 ىلع الإ ةريبك يهو ميظع رمأ ةالصلاف كلذل ،عبس نبا وهو كلذ لبق ةالصلا ىلع
 :رعاشلا لوقي كلذلو ادج ريبك يوبرت ىنعم هيف ثيدحلا اذهو نيعشاخلا

 هوبأ هدوع ناكام ىلع ٭٭٭ انم نايتفلا عوشان أشنيو

 .مايصلا ىلع ،ةالصلا ىلع هديوعت ،ريخلا ىلع هديوعت ،ادج ميظع رمأ هدلول دلاولا ديوعتو

 .قالخالا مراكم ىلعو ‘فورعملا لعف ىلع

 ؟ةودقلا اضيأ ديوعتلاب دصقت له :س

 هعبطب ساسألا نم لفطلا نألو ةودق ىلإ ةجاحب لفطلا نأل ،اعبط ةيرورض ةودقلا :ج

 .ربكالا هاخأو هدلاو يكاحي هدجتف ،هنم ربكألا يكاحي

 .ةايحلا هذه يف ىلعألا لثملاو ةودقلا كش الب مه ءايبنألاو ،ريخلا نم اهيف امل ةيرورض ةودقلا

 .ةودقلا نم دبالو ملسملل ةبسنلاب ىلعألا لثملاو ايلعلا ةودقلا وهف ،نيِيبتلا ماخ وه يبلاو
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 :رعاشلا لاق امكو

 صقرلا مهلك تيبلا لهأ ةميشف ٭٭٭ اعلوم فدلاب تيبلا بر ناك اذإ

 نكلو ،ةودقلا كلت عابتا نع دالوألا ضعب جرخي دق كشالو تيبلا لهأل ةيرورض ةودقلاف

 هرغص يف ريخلا ىلع دوعت اذإ دلولا كلذ يف ريخلا نم ءيش ىقبي نكلو ،ردان اعبط اذه
 وهف جرخ ولو ،هيلع أشن امو هيلع دوعت ام ىلإ ةعرسب عجري نامزلا نم ةرتف يف جرخ ولو

 .ةديمحلا تاداعلا هذه نم راتهتسا ريغب

 ؟رمعلا كلذ يف لفطلا هيلإ جاتحي يذلا ميلعتلا نم نيدألا دحلا وه ام ««اوملع» :س

 ةماقإو ناذأو ءوضو نم ةالصلا ماكحأ يأ ،ثيدحلا يف ءاج امك ةالصلا ميلعت :ج

 نكلو ،لفطلا اهملعتي نأ بجي اهلك هذهو ,امتابودنمو ،اهضئارفو ةالصلا ننسو هيجوتو

 ريثك ىتح هذهف ،ةالصلا ليصافت لك دوصقملا سيلو ،ائيشف ائيش جيردتلابو ةقاطلا ردق ىلع

 .امئوفرعي ال رابكلا نم

 ء[١٢ :فارعألا] ه ردت نك دنع ركتتيز أوُذُح ماع بي :ىلاعت هللا لوقي ةميكلا ةيآلا يف :س

 ؟دجسلملا ىلإ باهذلا دنع ةبولطملا ةنيزلا يه ام

 .ةنسحلا ةفاظنلاو ةنسحلا حئاورلا نمو نسحلا سابللا نم اهيلع فراعتملا يه ةنيزلا :ج

 يف ةفاظنلا كلذك ةالصلا مكح نمو ءامب متهي نأ دبال ةالصلل أيهتي امدنع ناسنإلاو

 الف سبالملا ةفاظن كلذكو ءهتراهطو هيف يلصي يذلا ناكملا ةفاظن كلذكو ندبلا

 ريغ تماد ام ةالصلا ضقنت ال ةخسولا تناك نإو ،ةخسولاو ةسجنلا سبالملاب يلصي

 سبالمب وأ ةخستم سبالمب وهو هبر يدي نيب ناسنإلا فقي نأ,ؤئاللا ريغ نم هنكلو ةسجن

 نسحأ يف هبر ىلع لبقي ىتح «هتنيز لماكب ةالصلل بهذي نأ دبال كلذلو {ةمرتحم ريغ

 ةعامج يذؤي وهف ،مونلا سابلب ةالصلل نوتأي محنأ سانلا ضعب نم فسألل ظحالنو

 ام نسحأ سبلل نيلوؤسملا نم اريبك الوؤسم لباقيل اندحأ بهذ ولو ،سابللا اذمب نيلصملا
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 ناسنإلاف ،تالباقملا هذهل ةصاخ سبالم مهل مهضعبو ةحاوفلا روطعلاب رطعتلو ،هدنع

 نم دب ال اذلف !لوبقم ريغ اذه !ةلاحلا كلتب هيتأي مث ،هبيثي نأو هنم لبقتي نأ هللا وعدي

 .ةنيزلا ذخأ

 لئاضف بايغ ةنسحلا ةنيزلاو بيطلا سابللا عوضومب سانلا ضعب مامتها مدع لدي الأ :س

 ؟مهنع ةالصلا

 هللا لوقبو ةالصلا ماكحأب ملع هدنع صخشلا كلذ ناك ولو رود هل ملعلاف كش ال :ج

 ةلعفلا كلت لعف امل .[س١ :فرعأا] ه رتم لك دنع ركتيز أوذُع ماع نبي :لجو زع

 عئاشلا وه امك نيدلا ماكحأب لهجلاو ،ةالصلا ماكحأب لهج ةيلاكشإ يه ةيلاكشإلا

 هاروتكد امبرو ،ةيويندلا تاصصختلا يف ايلع تاداهش هدنعو ،ادج افقثم اناسنإ دحت دق و

 ريثك يف هظحالن ام اذهو ،ائيش هنم فرعي ال عرشلا ملع يف هتئج اذإ هنكل !ام صصخت يف

 . هللا محر نم الإ سانلا نم

 اذه ناك امهم نيدلا مدخي ةمألا مدخي ام لكو نيدلا مدخت اضيأ ةيويندلا تاصصختلاو

 ةمأ يف بولطم وه ةمألا يوقي ام لكو لماكتت اهلك مولعلاو صصختلا اذهو ملعلا

 :لافنألا] هك وق ة نم ريمس ام رأ اودأ :هلوق يف نينمؤملا هدابع هللا رمأ كلذل ،مالسإلا

 ءاوس اهئادعأل ةيمالسإلا ةمألا امب ىوقتت ةوق يأ ىنعمب ،ةركن تءاج «ةوق» ةملكو .[.

 نيدلاب لهجلاف .تالاجملا لك يف ،ةيداصتقا وأ ةيراجت وأ ةيركسع وأ ةيملع ةوق تناك

 سدنهملاو بيبطلا نأ ىلع سانلا نم ةنيعم ةئفل صصخ دق نيدلا نأك و ىربك ةلكشم

 ملع نع هللا اودبعيل صصخت لك باحصأ اذكهو عرشلا ماكحأ اوفرعي نأ دبال رجاتلاو
 .ملعلا نم لضفأ لهجلا ناكل هلهجب اروذعم ناك ولو ،هلهجب روذعم ريغ ناسنإلاو

 .ةالصلا عوضوم لوح ةريخأ ةملك مكنم ديرن ةقلحلا هذه ماتخ يف :س

 :ىلاعت هلاق ام ةالصلا يف ليق ام مظعأ :ج

 [٠.ء :ءاسنلا ه ة اًكوقوَم ابتك نينمؤملا لع تاك ةرملا نإ )»
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 ةميق ىلجتت .[به :توبكنعل] هيركنُلاو امحل نع ىعنت ةركسلا ت :ىلاعت هلوقو

 .ركنملاو ءاشحفلا نع يهنلاو تقولا طابظنا يأ .نيتيآلا نيتاه يف ةالصلا

 ةيملعلاو ةيهقفلا تافاضإلا هذه ىلعو ليمجلا ءاطعلا اذه ىلع خيشلا ةداعس مكركشأ :س

 .ةيمويلا هتايح ي ناسنإ لكاهيلإ جاتحي يتلاو
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 ةعبارلا ةملعلا
«آ ةالصلا قالخأ»



 ميتلآرتمتلاوئامتب

 يهام .[ع :توبكنل] «ركنتلاو ءآتَحَتلا نع ىعنت ةركسلا تي »:ىلاعت لاق :س
 ؟ةيألا هذه ةيوبرتلاو ةيقالخألا داعبألا

 لآ ىلعو دس انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا ميتلأتتلمتلم ش :ج

 نَع ىعنت ةوكَصلا تإ ةركسلا مأو يتسلا نم كي جيرأ ام لئأ »:لاعت هللا لوقي
 اه :تركسل] « ي نت ام رنب هقلو بص رق ركإر زنل تختلا
 ناسنإلا ىلع ءوسأ ءيش سيلو ،ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت :امنأ يف ةالصلا ةيمهأ نمكت

 ةريبك ةشحاف لك ءاشحفلاو ،ةايحلا هذه يف ءوسلا ةمق يهو ،ركنملاو ءاشحفلا نم

 اهرمأ ةشحافلا كلذلف ،اضيأ لخبلا نع امب ربعي ءاشحفلاو «انزلا نع امب ربعي ءاشحفلاو

 تيمسو بونذلا رئابك نم ةريبكو ،ةيصعم امنإ ثيح نم ىلاعتو هناحبس هللا دنع ميظع
 وه ركنملاو ©بيطلا ريغو ززقملا ءيشلا وه شحفلا وأ ةشحافلا امئادو ءاهشحفل ةشحاف

 امترمتو اهتفسلف ةالصلاو عبطلا هركني امو فيرشلا عرشلا هركني امو ةميلسلا لوقعلا هركنتام

 يأ وه فورعملاو ،العفو الوق امهنع ادعتبم اهبحاص لعجتو ،ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت امنأ

 ناسنإلا بهذي امدنعف ،فيرشلا عرشلا هيضتريو ةميلسلا لوقعلا هيضترت لوقوأ لمع

 صالخإلا يه ةينلاو مالسإلا ف لمع لك ساسأ وهو ؛صالخإلا نم هل دبال 5ةالصلل
 لاق ى صالخإلا يلإ يدؤت يتلا يهو ةيرورض ةينلاو «تاينلاب لامعألا امنإ »:ثيدحلل

 يبلا نع ىوريو © [ه :ةنين] 4 تتح نيزلا هل نيص هلل اودنع الي أةزيل ابو »:ىلاعت
 هللا نم امي ددزي ركنملاو ءاشحفلا نع هتالص ههنت ل نم »:لاق هنأ ملسو هيلع هللا يلص

 يف اهماكحأ مقي ملو ةالص ناسنإلا ىلص اذإو صالخإ اهيف نكي مل يأ 3«ادعب الإ

 اصلخم سيل تقولا سفن يقو ،اهنم يش لك يف الو امتءارق يف الو اهعوكر يف الو اهدوجس
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 ال ةالصلا هذه ،ىلص هنأ لاقيل ،ءايرلا باب نمو ةداعلا باب نم اهذخأ دقو ،اهئادأ ىف

 يف اهمكحأ الو ىلاعت هللا هجو امب دصقي مل اساسأ وهف ،ىلاعت هللا نع ادعب الإ ناسنإلا ديزت

 نع ىهنت امنأ ةالصلا هذه ةفسلف نأ انيلع ىلاعت هللا ةمحر نم كلذلو ،يغبني امك اهتئيه

 امهف ،ناسنإلا ةالص ي للخ دوجو ىلع ليلد ركنملاو ءاشحفلا دوجوو ركنملاو ءاشحفلا
 ىلع ادج ميظع ريخ كلذ يف ناكل امهنع سانلا دعتبا ولو ،سانلا ايند يف ىربك ةثراك

 .ماع لكشب ةمألا ىلعو عمتجملا

 ؟ةالصلاب هقفلا ةقالع ام ،«نيدلا يف ههقفي اريخ هب هللا دري نم»: ةلت يبلا لاق :س

 ؟ بابلا اذه ىف ءاملعلا رودامو

 هيقفلاو ،ةّنسلاو نآرقلا نم ينيدلا صنلا مهف وه هقفلا نأ ىنعمب مهفلا وه ةغل هقفلا :ج

 يتأي انه ٤[. :ةقب ه ًةكَصلا أوغيقأَو :ىلاعت هللا لوق دنع الثمف ،نصنلا اذه مهفيو يتأي

 .اهتئيه لكب اهءادأ :يأ ةالصلا ةماقإ ىنعم حضويف ،ينيدلا صنلا مهف يف هقفلا رود

 ةنسلاو المجم ارمأ ةالصلاب انرمأ ،نآرقلا يأ ،ينيدلا صنلاف ءامتابودنمب اهننسب اهضئارفب

 نوكي كلذلو ةنسلاو نآرقلا مهف يف درو ام يناعم حضويل هقفلا يتأيو ليصفتلاب انل اهتنيب

 لكل يرورض هقفلاف ،نيدلا يف ههقف اريخ هب هللا دارأ نمو ،اميظع ارمأ نيدلا يف هقفلا
 مهنيد رمأ اوملعتي نأ مهصصخت ناك امهم سانلا نم ةحيرش لكل دبالو ملسم ناسنإ

 يسايسلاو ،يركسعلاو رجاتلاو ،كلذك سدنهملاو ،نيدلا يف هقف نم هل دبال بيبطلاف
 مهف يأ ،نيدلا يف هقف هبكاوي نأ دبال تاصصختلا لك نم عمتجملا فانصأ نم فنص لكو

 هنكمي الو ،ةالصلا ماكحأ هقف اذإ الإ هتالص مكحي ال ناسنإلاف ،ةالصلا هنمو ،ينيدلا صنلل

 جحلاو ةاكزلا يف نأشلا كلذكو نيدلا يف هقف هيدل نوكي نأ الإ حيحصلا موصلا موصي نأ

 .ةلزنملا هذه مظعل نيدلا يف هقفت نم يف ةريخلا تت لوسرلا لعج اذهلو ،ةيلاملا تالماعملاو

 دنع سانلا ضعب نإ ثيح دجاسملا ضعب ي اهتسمل ةرهاظ كانه خيشلا ةداعس :س

 نكامألا ضعب ق وأ ريخألا رادجلا ق © فصلا رخآ ي ءاقبلا نورثؤي دجسملا مهلوخد
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 ؟ ةرهاظلا هذه ىلع مكقيلعت ام ،ىلوألا فوفصلا نع نوراوتي

 ضعب يف هظحالن يذلا اذهو ‘فسألل نيينامعلا ضعب هب يلئبا امم ةقيقحلا يف اذه :ج

 يف نوكي نأ ملسملا رمأ يبلاف ،نامع يف الإ ةدوجوم ريغ ةرهاظلا هذهو ،دجاسملا

 ول»:ملسو هيلع هللا ىلص هلوق اهنم ،نأشلا اذمب ةحيحص ثيداحأ كانهو لوألا فصلا

 «هيلع اومهتسال هيلع اومهتسي نأ الإ اودجي مل مث لوألا فصلاو ءادنلا يف ام سانلا ملعي

 مالحألا اولوأ مكنم ينليل »:اضيأ لاقو «لضف نم هيف امل ،هيلع اوعرتقا يأ هيلع اومهتسا

 ىلإ قباستلا نأ ثيداحألا هذه نم مهفيو ،«محنولي نيذلا مث ،محنولي نيذلا مث ،ىهنلاو

 دجسملا رخآ يف نوقبي ةوخإلا نم اريثك نأ ظحالن نكلو عرشلا هب رمأ ىلوألا فوفصلا

 فوفصلا يلإ نوقباستيف لضفلا لهأ ريغو مهفلا لهأ ريغو ملعلا لهأ ريغ يتأيو «هاياوز يفو

 .ىلوألا

 .مركلا باب نم اذه نولوقيو ،لوألا فصلا ىلع نومزاعتي دقو لب:س
 اوؤاج اذإ مهدجت كنأ نامزلا ميدق نم نيينامعلا دنع تاقرافملا نم خياشملا دحأ لوقي :ج

 امدنع نكلو (؟ ةوهقلا تبرش له) ؟تيوهقت نولأسيف ةوهقلا رضحتو (سلجملا) ةلبنسلا ىلإ

 .متيلص له نولأسي ال اولص دق ةعامجلا نودجيو دجسملل نوتأي

 ه نونمؤملا حلفأ ق ل :ىلاعتو هناحبس هيف لاق يذلا ميظعلا قلخلا اذه عوشخلا :س

 ةايح يف عوشخلا قلح ةيمهأ ام ، [؛ - ١ :نونولا] 4 © توغِشَح تهتالس ىف مه لأ
 ؟ناسنإلا

 هل عضاوتلاو لجو زع هلل للذتلاو سفنلا نوكسو ،عضاوتلا وه ماع لكشب عوشخلا :ج

 تافصلا نم اضيأ ملعلا لهأو لضفلا لهأ نم سانلا هاج عوشخلاو ،اعبط دومحم رمأ وهو
 يف لي يبنلا هنع ربع امك هنأل ،ادج ةريبك ةيمهأ وذ ةالصلا يف عوشخلاو {ةدومحما

 .«عوشخلا ةالصلا دومعو ةالصلا نيدلا دومعو دومع عئش لكل »:ثيدح

 هقفلا ىلإ لخدملا" يباتك يف انأ كلذلف ،ءانبلاك هيلع دمتعي دومع نم هل دبال ءيش لكو
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 هقفلا مسق يلإ تئج امدنعو يدقعلا ليصأتلاو ،يخيراتلا ليصأتلا نع تملكت ، "يضابإلا

 .ءانبلاك هقفلا نأل يهقفلا ءانبلاب هنع تربع

 ؟ببسلا ام :س

 دومعلاو ،هيلع دمتعي دومع نم دبال ينعي دومع ئيش لكل ثيدحلا يف ءاج امك هنأل :ج

 رثكأ نآرقلا يف ءيش ركذي مل هنأ اهتيمهأ نمو ،ةالصلا وه نيدلا اذه هيلع زكتري يذلا

 ين ءيشب ناسنإلا لغتشيال ثيحب بلقلا عوشخ وه عوشخلاو ،عوشخلا اهدومعو كاهنم
 .ةالصلا يف مهعوشخ ةيفيكو 0 ءاملعلا نم انفالسأل ةعئار روص كلانه كلاذلو ،ةالصلا

 نوسنيف {ةالصلاب الإ ءيش يأب نومتهي الو \عيش لك نوسني ةالصلا يف نولخدي امدنعف

 يئاشولملا حتف وبأ اهنع ربع امك كلاذلو {ةالصلاب الإ ءيشب لغتشي الف مهلوح ثدحي ام
 :ةالصلا يف هتيئار يف يسوفنلا

 .رشخلا هقئالع نع ىلخت نم ىوس "٭٭ هردق فرعي سيل فيرش ماقم

 نع ىلخت نمم الإ مايقلا هيف نسحي ال ماقم ةالصلاو ءاهلغاشمو ايندلا لاوحأ يه قئالعلا

 يف للخ كلانه هتراسخو هحبر يو هتراجت يف ركفي يذلا ناسنإلاف ،ةايحلا لغاشم
 ٥«لقع ام الإ هتالص نم ناسنإلل سيل» :ةت لوسرلا نع تاياورلا ضعب يفو ،هتالص

 نم هتالصل سيل اذهف ءايندلا ثيداحأب هسفن ثدحيو ةالصلا لخدي امدنع ناسنإلاف

 .اهنم لقع ام الإ بيصن
 ؟ ميظعلا قلخلا اذه ىلإ ناسنإلا لصي ىتح ةاناعم كلانه له :س

 لغوي الأ هيلع تقولا سفن يفو ،ةرملاب كلذ نع ىلختي نأ عيطتسي ال ناسنإلا ،اعبط :ج

 يف عوشخلا ىلإ دوعيو ريكفتلا كلذ كرتيو ،ةعرسب ةالصلا ركذتي نأ لواحيو ،ريكفتلا يف

 اوذََج تبو :ىلاعت لاق هدحو هللا نم قيفوتلاف ،لوبقلاو قيفوتلا هللا لأسيو ،ةالصلا
 هللا مهيدهيس هللا ليبس يف اودهاج نيذلا نأ يأ ، ٦١[ :توبكسل] لبش رتمَتيدَمهَل اتيف
 ىتح ،لجو زع هللا ىلع لكوتي نأ الإ هيلع ام ناسنإلاف ،قحلاو ريخلا ىلإ مهقفويو ،هلبس
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 .ةالصلا يف عوشخلا ىلإ هقفوي

 بائتكالا نم نوناعي مويلا سانلا ،«لالب اي امب انحرأ »:ئفي لالبل لاق الع يبلا :س

 ؟انلابل ةحار ةالصلا نم لعجن فيك ،ةايحلا تاطوغضو رتوتلاو

 ىلإ ءاج مح ةبيصمب بيصأ اذإ هللا حمس ال ناسنإلاو ،ةحار ةالصلا يف نأ كش ال :ج

 لو «لالب اي امب انحرأ » :يت لاق كلاذلو ،هتبيصم ىسنيو ةيسفن ةحار اهيف دجي ةالصلا

 ةالصلا ىلإ أجل رمأ هبزح اذإ ت لوسرلاو ،ةحار ةالصلا يف نأل ،لالب اي اهنم انحرأ لقي

 ْشنتأَمظآ ادإَق :ىلاعتو هناحبس لاق دقف {ةنينأمطلاو ةحارلا لحم ةالصلا نأ كش الو

 ١٠٢[. :ءاسنل] هكَةوكَصلأ أوغيتأق
 وه تقولا سفن يفو عوشخلا ىلإ هدوقي نانئمطالاو ،ناسنإلا نم انانئمطا جاتحت ةالصلاف

 4 تبيشحلا لع الإ ةمكل اهتاي للاعت لاق كلذلو ،هدنع اهرمأ مظعيو هتحار اهيف دجي
 نأي وهف نئمطملا ناسنإلا سكعب ىلاسك اوماق ةالصلا ىلإ اوماق اذإ نوقفانملاو .[٤ه :ةتبل]

 .اطيشنو احاترم ةالصلا ىلإ

 لي يبنلا نأ تاياورلا ضعب يف ىتأ لب ،ديعلا ةالص ىلع بضاوو ثح ت يبلا :س

 ؟ديعلا ةالص ةناكم يهام ،ديعلا ةالص يف ةكراشملاب ةيعرشلا راذعألا تاوذ ءاسنلا ثح

 ؟انتايح يف قالخأ نم اهلالخ هملعتن يذلا امو

 دوعي هنأل اديع يمسو ،ةجمب هيف هنأ فورعم ديعلاو {ةدابعلاب ءيش لك طبر مالسإلا :ج

 هيف مايصلا نأ ىتح نيملسملل ةجميبو ةحرف هيف ىلاعت هللا لعجو ،ةنس لك يف سانلا ىلع

 نأل «سانلا سوفن ىلع رورسلاو ةجهبلا لاخدإب ينع مالسإلاو ،ديعلا ةيمهأل كلذو 3مرحم
 جاتحت يهف ،ميظعلا نيدلا اذمب ةسبلتمو لجو زع هللا ىلع ةلبقم تناك امهم سفنألا

 اذهلو {ةدابعلا نع جرخت ال نأ بجي ةحرفلا هذه نكلو !مامجتساو ةحار ةرتف ىلإ كلذك

 نم ىتح ءاسن عيمج طلتخت نأ ةت يبلا رمأ كلذلو ،ةحرفلا هذه يف ديعلا ةالص تعرش

 عم ةداعسلا دجيف هتيب يف ناسنإلا ىقبي نأ لدب ،ةحرفللو ةجهبلل نجرخي راذعألا تاوذ

 ةالص ىلإ نوهجوتيو ،لاجرلا نم هناوخإ عم لجرلاو ،ءاسنلا نم امتاوخأ عم ةأرملا {هناوخإ
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 ىلإ أجلي امدنع كسامتلاب رعشي ملسملا نإ مث ،ةحرفلا هذه ىلع لجو زع هلل اركش ديعلا

 ديعلا ةالص ىف فلتخا دقو ةميظع ناعم يهو ،ديعلا ةالص يناعم اعبط هذهف ،ةالصلا

 .ةدكؤم ةنس امنأ انئاملع دنع حجارلاو \ةضيرف يه مأ ةنس يه له

 .ةعمجلا ةالص ىلإ قرطتن نأ ديرن ،ديعلا ةالص نع انملكت اننأ امب :س

 ؟اذه لدي اذام 7 ؟ةعمجلا ةالص اهيف ماقت يتلا عماوجلا راشتنا ةرثك يف مكلوق وه ام

 ؤ ادإ أوَْماَع نب هبأي :ىلاعت لاق ،ىلاعت هللا نم ةضيرف ةعمجلا ةالص نأ كش ال :ج

 ه ::: كروم ٨ ني كل زع ركد د ةل ارو هلا ركذ كي اعسات ةعسلل يزب نم ةوكَصلل

 . ٩[ :ةعمجلا]

 يف 5ةراجتلل اوجرخو بطخي بيطخلا اوكرت نيذلا موقلا كئلوأ ىلع ىلاعت هللا باع دقو

 ١١[. :ةعسج] اميك تو اهتليأوشقنآ اؤهلزآ رع اوأر اتاو » :هلوق

 ماق مغ ةعمجلا يتعكر ت يبلا ىلصف ةبطخلا ىلع ةالصلا مدقت قباسلا يف ناك هنأل

 تلعج كلذ دعب مث {ةلفاقلا كلت ىلإ ةباحصلا جرخف ،ةراحجت اهيف ةلفاق تءاجف ،©بطخي

 .ةبطخلا دعب ةالصلا

 دايعألا ةيقبك سيل هنكل ،نيملسملل ديعو ةحرف يهو ،سوفنلل ةيبرت ةعمجلا ةالص يتو
 ءاشنإ نم عنام الف دجاسملا تألتما اذإو ،ةالصلا هيف رثكتو ةدابعلا هيف رثكت ديع هنكلو

 اهلجأل جرخي تيبلا يف نم لك نأل صاخ عضو اهل ةعمجلا ةالص نأل رخآ دجسم

 ضعبو نمف ةصصخم نكامأ دجاسملا ف تدجو اذإ ءاسنلا ضعب كلذكو لاجرلا ةصاخو

 دحت الو دجاسملا ئلتمتف ةرشع اوناك ولو ةعمجلا ةالص ىلإ مهلك هدالوأ ذخأي دق لاجرلا

 فص اهيف نوكي ةعامجلا ةالص سكعب ،نيلصملاب ألتماو الإ ةعمجلا ةالص هيف ماقت ادجسم

 ةالص سكعب ةعمجلا ةالصل نوغرفتي سانلاو ،نايحألا ضعب يف فص فصن وأ دحاو

 دجاسملا نأل اهضعب نم ةبيرقلا دجاسملا يف ةعمجلا ماقت نأ نم عنام ال هنأ ىرأو ،ةعامجلا

 او ةالصلا لجأل ةعمجلا ةالص ىلإ نوتأي سانلا ضعب نأ نم ،ءابطخلا ضعب يكتشي :س
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 اذه لوح مكيأر ام ةعمجلا ةالص نم تسيل ةبطخلا نأ مهنم انظ ةبطخلا نورضحي

 ؟عوضوملا
 دبالو ،ةالصلل ةلمكم ةبطخلاو اضيأ اهماكحأ ةالصللو اهماكحأ ةبطخلل نأ كشال :ج

 كلذف ةبطخلا ىلإ مودقلا نم هعنم رذع هل ناك اذإو ،اهنم ءزج وأ ةبطخلا ىلإ عامتسالا نم

 كلذك تناك نإف ،رهظلا يتعكر ماقم موقت ةبطخلا نأ نولوقي ءاملعلا ضعبو ،هل ئزجن

 .اهعامتسا طرتشيف
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 ةسماخلا ةلملا

«ا ءايلا قلخ»



 مييّرلآرمتلايئام ش

 ؟يعرشلا حالطصالا يقو ةغل مايصلا فيرعت وه ام :س

 ءارذعلا ميرم ةديسلا نع ىلاعت هللا ىكح كلذلف ىشلا نع كاسمإلا وه ةغل مايصلا ج

 ذإ يأ ٢٦ :ميم) ه « اين أَرلَسأ نتف اموص يمعاي كدي ن :اوقب مالسلا اهيلع
 .مالكلا نع كاسمإلاب ناك اهموص

 : رعاشلا لوقك رعشلا نم ةريثك دهاوش هيف تءاج دقو

 امجللا كلعت ىرخأو جاجعلا تحت ٭٭٭ ةمئاص ريغ ليخو مايص ليخ

 :سيقلا ئرما لوقكو

 ارجهو راهنلا ماص اذإ لومذ ٭٭٭_؛ ةرسجب كنع مهلا لسو اهعدف

 :يعرشلا حالطصالا ق امأو

 ريغو يسنجلا لاصتالا نعو بارشلاو ماعطلا نع ةصوصخم تاقوأ يف صوصخم كاسمإ وهف
 .مايصلاب لخي ام كلذ

 هلع بيك اوثماع تيزلا اهيأي :لاق مايصلا نع ثدحت امل ىلاعتو هناحبس هللا :س 2 مه

 ١٨٢[. :ةنا 4 © تتم رتك زطيتت ني كيلأ ىع يكام ال
 ؟مايصلا لالخ نم ىوقتلا قل ققحتي فيك

 نيذلا ىلعو" ء"مكيلع ضر" يأ "مكيلع بح" .ضرف مايصلا نأ ىلع ةيآلا لد :ج
 فلتختو ،هتيفيك فلتخت امنإو ةقباسلا تانايدلا يف ىتح ضورفم مايصلا نأ يأ "مكلبق نم

 مهريغ نود اوزيم وآ اودرفآ منأ اونظي ال ىتح نينمؤملل نيمطت هيف اذه نأ ييأر يفو ،همايا
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 عنم هيف ءيش لك امئادو سفنلا ىلع ةقشم هيف كش الب مايصلا نأل مايصلا ةيصاخب

 لصتت ال وأ ةعاس ةدمل لكأت ال :صخش كل لوقي امدنع الثمف ةقشم هيف نوكت سفنلل

 ءيش عنملا اذه يف نوكي ،سفنلا ىلإ ةببحملا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ وأ برشت ال وأ ايسنج
 اذمب متفلُك نيذلا مكدحو متسل مكنأب نيملسمك اننئمطي ىلاعت هللاو ،ةقشملاو فيلكتلا نم

 عدي مل مالسإلاو ،نيملسملل ةيسفن ةئيمت هذهف مكلبق نم نيذلا ممألا كلذك امنإو مايصلا

 هبكر امو انقلخ فيك ملعي ىلاعت هللاف ،ةيسفنلا هل ئيهيو الإ نيدلا رومأ نم ارمأ وأ اعيرشت

 عرشلا رماوأ لكف ١٤[، :كلل] 4 ي زيلأ يليآلاوهك نع نمكي الأ »3ةيسفن رومأ نم انل
 نأل .فيلكتلا اذمب ةقباسلا ممألا نم ىلوأ نحنو ، مايصلا اهنمو ،ةيسفن تائطوت اهمدقتت

 هلوق امأو ،ءاعمج ةيناسنإلا ىلإ هللا نم لوسر وهو نيلسرملاو ءايبنألا متاخ وه لت يبلا

 مايصلا نأ اهانعم ىوقتلاف اوقتتل :يأ ليلعتلل انه "لعل" .ه م تيوقَتَت ركح :ىلاعت

 هللا اوقتا :لوقي املف ،اهيلإ يدؤي ام لك ءاقتا وأ رانلا ءاقتا وه ىوقتلاو ،ىوقت ىلإ جاتحي

 "ىلاعت هللا اوبنجت" ةيآلا قوطنم نم مهفي امك سيلو ،ىلاعت هللا طخسي ام اوبنجتو اوقتا :يأ

 نوكي كلذلو ،هاونو رماوأ نم مايصلا تاررقمب مكمازتلاو مكمايص دنع هطخسي ام اوبنجت لب
 .هتابحتسمو هننسو هضئارفو هطورش لماكب امات مايصلا

 نورطفيو برغملا ناذأ نيحي نإ امو طقف راهنلا يف نوكت ىوقتلا نأ سانلا ضعب مهفي :س

 .روزلا لوقو تامرحملا ةدهاشم ىلإ نودوعيو الإ

 ناضمر رامن يف مرحي يذلاو ،ناضمر ريغ يفو ناضمر يف ةمرحم لاعفألا هذه نأ كش ال :ج

 او ناضمر يف زوجت ال تامرحملا نكلو ،يسنجلا لاصتالاو برشلاو لكألاك ليللا يف هل حابي

 .تامرحملا كلت نع انعنمت ةيناميإ ةوق انيطعي مايصلا اذه نأب انرعشي ىلاعت هللاو ،هريغ يف

 سانلا لابقإ رثكيو نولصملا رثكي ناضمر رهش ةيادب يف دمحلا هللو اندجاسم يف ظحالن :س

 ةءارقلاو ركذلا نع نوعجارتي مايأ ةرشع وأ امير عوبسأ دعب مهنكلو ،ميركلا نآرقلا ةءارق ىلع

 ؟كولسلا اذهل مكليلحت ام صقانتلا يف مهددع أدبيو
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 .حأ هيلع ىضم دق ناضمرو 5،«ةذل ديدج لكل « :يبرعلا لثملا لوقي امك كش الب ،اعبط :ج

 ولع نولبقي سانلا دحتو هيلإ ةقاتشم سوفنلاف ،مداقلا ناضمر أي نأ ىلإ ارهش رشع

 ائيشف ائيش صقانتلاب مهددع أدبي مث دجاسملا عئلتمتف حيوارتلا ةالص ةصاخو ،تاولصلا

 نكلو "صلقتلا اذم اوموقي نأب مهل ارربم سيل اذه اعبطو. مهدنع رهظت يتلا لغاشملا ببسب
 ذخأو دايعألا مزاول ءارشك ناضمر رخآ ىف حطسلا ىلع اوفطت لغاشملا هذه نأ كش الب

 يف ناكف صلقتت تأدب ةرهاظلا هذه ةقيقحلا يف نكلو ديعلل ادادعتسا قوستلل لهألا

 لكشب نولصملا اهيف لقي دجاسملا دجت ناضمر نم لوألا رشعلا دعب ابيرقت اهركذن قباسلا

 .لضفأ راص لاحلاف ،امبر ةئاملا يف نيرشعو سمخ ةبسنب نوصقانتي اوراصف نآلا امأ ادج ريبك

 حيوارتلا ةالصو ،روضحلا ىلإ سانلا عفدي اعبط اذهو ،فاكتعالا دحتو ةينيدلا ةيعوتلا ببسب

 ‘ناضمر رهش رهاظم نم ليمج رهظم يهو ،اهروضحل لضف اهيف نكلو ةبحتسم ةنس يه

 مأل حياورتلا ةالص نولمكي الو نوبحسني سانلا نم رينكو .ءاقللاو عامتجالا هيف رهظم

 نوكيف راطفإلا يف لكأي نم سكع ىلع لكألل نوعرسيف حيوارتلا دعب لكألا نورخؤي

 .دمحلا هللو نسحت يف رومألا هذهو ،مامإلا لاطأ نإو الماك حيوارتلا يلصي الو لابلا حاترم

 ؟مايصلا رهش رخآ يف هللا ركش ىلجتي فيك :س

 ف دمحلاو هانزتجاو مايصلا ىلإ انقفو ىلاعت هللا نأل ركش ىلإ جاتحي هماتخ نأ كش ال :ج
 ةنيزلا لماكب اهيلإ جرخنو ديعلا ةالص رضحن نآلا نحن اهو ،ةيوق ةيناميإ ةوقبو ةبيط ةحصب

 ءاسنلا ءاسنو الاجر ديعلا يف مهلك ةنيدملا لهأ ءاقلو لجو زع هللا ركذو ريبكتلاو ليلهتلاو

 لإ جاتحت لماوع اهلك هذه ركش ىلإ جاتحي اذه اعبط ،لاجرلاب نوقتلي لاجرلاو ءاسنلاب نيقتلي
 .ركش
 الأ ،نامألاو نمألاو بارشلاو ةمقللا معطب نورعشي الو مئاد رمذت مهدنع سانلا ضعب :س
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 ؟ةمعنلا هذمب مايصلا مايأ لالخ اضيأ انركذي

 لوسرلا نع ثيدح كانه ةحصلا ةمعن معنلا هذه نمو ةريثك معنب انركذي مايصلا :ج

 عنتمت ةدعملا نأو ةحص هيف مايصلا نأ بطلا يف ررقم فورعم اذه "&«اوحصت اوموص» :ل

 ةدعملا لاقي امك نأل ةحصلا نمكت انهو ةميظع ةمعن هذه اموي نيثالث ةدمل ةمختلا نع

 نأ يناثلاو ،ةدعملا ةمخت نمو ةدعملا نم نمكي هلك ءادلا ينعي يبط ريبعت اذه ءادلا تيب

 هيلع حتفو قزرلا باوبأ ىلاعتو هناحبس هللا هيلع حتف ناسنإلا اذإ ،ريقفلاب انركذي مايصلا
 لئس امدنع كلذلف ،ماعطلا اذه ضعب ىلإ نوجاتحم اسانأ كانه نأ ركذتي نأ هيلعف {ةمعنلا

 ناك فسوي يبنلاف ،؟«ضرألا نئازخ ىلع تنأو عوحجت كلام»: مالسلا هيلع فسوي يبلا

 ةيلوؤسم يطعأ ينعي داصتقالا ريزو وأ ةيلاملا ريزو ةباثمب يأ ،اهلك ةنوؤملا ريزوو رصم زيزع
 هذهو ،«ميلع ظيفح ينإ ضرألا نئآزخ ىلع ينلعجا »:لاق هنأل {ةنوؤملا ةيلوؤسمو لاملا

 رعشي ناك اذإ اهلأسي نأ نم عنام ال ةيلوؤسملا ىلع هتردقل رعشتسملا ناسنإلا نأب ةتكن اهيف

 هللاو لعف اذكه مالسلا هيلع فسوي نأل .ةيلوؤسملا بلطل ةوقلاو دادعتسالا هيدل نأب

 :دسول] هك :ةن رغيلع دُئيِفَح نإ نيكلأ نيرح لع ىنلتجك لام :زيزعلا همالك يف هنع اهركذ ىلاعت
 قازرألا هذهو لاومألا هذه ظفحأ" :يأ "ميلع ظيفح ينإ" دادعتسالل راهظإ اذهف ٥.[،

 عوجلا ىلع ربصو ائيش ذخأي نأ عمطي ملو هسفن هفري مل كلذ عم هنكلو ،"اهيلع نيمأ انأو

 عوجت كلام هل ليقف ،هدي تحت ءيش لكو قزرلا نم ةناكملا كلت يف وهو ،كلذ هل ليقف

 لوؤسملا ةهازنل اسايقم ربتعي نآلا ىلإ ميظع لوقب باجأ ؟ضرألا نئازخ ىلع تنأو
 هيضتري ام م الوأ هللا هيضتري يذلا كولسلا عبتي نأ بجي هريغ لبق لوؤسملا نأبو هتنامألو

 نأ فرعي عاج اذإ نكل نيعئاجلا ىسني عبش اذإ ىنعمب «عبشأ نأ فاخأ »:لاقف ،عمتجمل

 .هلثم عئاج وه نم كانه

 ينامعلا خيراتلا يف اهتبتك يتلا ثاحبألاو ،يخيراتلا قبسلاب فورعم تنأ خيشلا ةداعس :س

 ىوري ةيخراتلا عيضاوملا هذه لوح ةيفحصو ةيعاذإو ةينويزفلت تاكراشم مكلو ،ممألا خيراتو

43



 دجو هلزنم لصو املو ارطفم ناكو ناضمر ران يف هرفس نم داع يي ديز نب ارباج مامإلا نأ
 ؟ةياورلا هذه نع نولوقت اذامف ،اهعقاوف راهنلا كلذ اهضيح نم ترهط دق هتأرما

 دق ناك اذإ ناضمر يف رفاسملا نأل {ةيهقف لئاسم اهيلع تنبنا دقو \ةحيحص ةياورلا هذه :ج

 ةأرملا كلذكو ،اعبط ليللا نم راطفإلا تيبي نأ هيلعو رطفي نأ هقح نم ،نطولا ةزوح ىدعت
 مامإلا نأ ثدحو ،راذعألا نم كلذ ريغو سافنلاو ضيحلا نم راطفإلا ضراوع اهيتأت يتلا

 يف راهنلا تقو يف ترهط دقو ضيح يق هتجوز تناكو ارطفم ناكو رفس يف ناك ديز نب ارباج
 نأ هيلع نطولا لخدي امدنع ارطفم ارفاسم ناك يذلا له ،يهقف فالخ كلانهو إمويلا كلذ

 ىلإ اهاعد يذلا رذعلا نم جرخت يتلا ةأرملا كلذكو ؟ارطفم هموي لمكي هنإ مأ هموي ةيقب كسمي

 يلاتلابو ؟ةرطفم ربتعت امنإ مأ اهموي ةيقب كسمت نأ اهيلع له رذعلا كلذ ءاهتنا دعب راطفإلا

 رطفأ دق املاط ناسنإلا نأ ىري ديز نب ارباج مامإلا نأ رهاظلاو كاسمإلا اهيلع ام امنأ ينعي

 اذهف ©قافتاب مويلا كلذ ءاضق نم هل دب الف ةأرما وأ الجر ناك ءاوس عاض دق كلذ هموي نإف

 .هيف ارطفم ناك يذلا راطفإلاب هموص لمكي نأ هقح نم ناسنإلا نأ ىلع يهقف ليلد رنألا

 ديفتسن فيك ،ءاعدلا عوضوم نع مايصلا تايآ ضرعم يف اضيأ ملكت ىلاعتو هناحبس هللا :س

 لهو ؟باجتسي اذاملو ؟باجتسملا ءاعدلا طورش ملعتن فيكو ناضمر رهش يف ءاعدلا نم

 ؟ىرخألا روهشلا نم هريغ نم رثكأ ناضمر يف باجتسم ءاعدلا نأ تايآلا هذه نم مهفي

 هلعج كلذلو ،مئاصلل ةبسنلاب ةليمج ءايشأو ميظع لضف هيف ناضمر رهش نأ كش ال :ج
 كلأس ادلي :ىلاعت هلوق يف ةميركلا ةينآرقلا ةيآلا يفو ءاعدلا ةباجتسال ةنظم ىلاعت هللا

 زْمَتَمل ي انمؤيآت ىل اوجيوتنلق قات اي علا ةوق بيجأ تيرق نيق نع ىياكع
 هذه ىلاعتو هناحبس هللا لعج كلذل ءاذه ىف نمكي دشرلاف { ١٨٦[ :ةتبا] هم ( تبوذ

 ةباجتسال ةنظم وهو ،مايصلا رهش وه ناضمر رهش نأ ىنعمب مايصلا تايآ ةطسوتم ةيآلا

 ىفطصا ىلاعت هللا نأ كش الو ،ةالصلا هيفو نآرقلا ةءارقو مايقلاو مايصلا هيف نأل ءاعدلا
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 نمو لسرلا سانلا نم ىفطصاو لئاضفلا نم اددع هيف لعجو مايصلا رهش رهشألا نيب نم
 ةنمزألاو ةنكمألا هذه نم ءاشي ام ىفطصي ىلاعت هللاف مرحلاو ةفرشملا ةبعكلا نكامألا

 هوصي امدنع كلذلف ‘تائيسلا هيف فعاضتو تانسحلا هيف فعاضت ناضمر رهشو .سانلاو

 ءاعدلاف ،هيف ىوقتلا بابسأ نم هيلع ىلاعت هللا هررق امب مزتلا دقو ناضمر رهش ناسنإلا

 .هنم ابيرق نوكي امدنع ناسنإلا نم بيجتسي ىلاعت هللاف ذئنيح اباجتسم نوكي

45



 ةسداتلا ةلملا

«آ ءايضلا قلخ»



 ميتلا

 :ةنبال ه رتملا رمگكي ديري لكرلا هكي هنآ ديري :ىلاعتو هناحبس هللا لوق يف :س

 راطفإلاب هسفنل صخرتي قاهرإب وأ طيسب عادصب رعشي نأ درجمب مويلا سانلا ضعب ٠٨٥[
 ؟ةميركلا ةيآلا هذهل نيعم رايعم كانه له

 ىلع ةلوهس هيف ناك ام رسيلاو ،سانلا ىلع ةقشم هيف ناك ام وه رسعلا نأ كش ال :ج

 ىتحو ةيلقعلاو ةيمسجلا ممحتوق بسحب صاخشألا نيب رسيلاو رسعلاب روعشلا فلتخي كسانلا

 ملعيو انقلخ هنأل ىلاعت هنم مركو فطل اذهو رسعلا انب ديري الو انب رسيلا ديري هللاو ةيناميإلا

 .القع قالطإلا ىلع اهاوقأ وهف امسج تاقولخملا فعضأ نم ناك نإو ناسنإلاو ،انفعض

 ىلإ أجلي الأ بجي ناسنإلاف قاطت تناك اذإ امأو ارسع يهف قاطت ال تناك اذإ ةقشملاف

 هسفن كاله يشخ اذإ الإ مهللا راطفإلا ىلإ وعدي ال طيسبلا عادصلاف ،اهببسب راطفإلا

 رعش هنأ نيعباتلا ءاملعلا ضعب نع لقن دقو يعيبط ءيش اذهف ءاودلا لامعتسا ىلإ جاتحاو

 «كوتفأو كوتفأ نإو»: ةت يبلا لاق امك كبلق يتفتسا لاقي امك نكلو رطفأو عجولا ضعبب

 لمتحي يذلا ريسيلا ضرملا وأ ةريسيلا ةقشملا امأ لمتحت ال يتلا يه ةقشملا نأ طباضلا نكل

 .رسعلا نم سيل اذهف

 ؟ ةدارإلاو ربصلا قلخ ةقيرطلا هذمب انملعي ناضمر رهش نأ كمالك نم مهفي له :س
 تاببحملا نع كاسمإلاب ربصت سفنلا نأل ،ربصلا رهش هنأ مايصلا رهش نع ليق دقو ،اعبط :ج

 .ىرخألا ءايشألا نمو يسنجلا لاصتالا نمو برشلاو لكألا نم
 صالخإلا قلخ اهيف رهظي يتلا تادابعلا نم ةصاخ ةفصب مايصلا نوفصي ءاملعلا ضعب :س

 ؟عوضوملا اذه انل حضوت نأ كنكمي لهف حضاو لكشب
 ةنينأمطلا هذمب ئلتمت مئاصلا سفن امئاد ينعي ،اناميإو ةنينأمط عولتمت سفنلا نأ كش ال :ج

 ام هل رفغ اباستحاو اناميإ ناضمر ماص نم »:لاق هنأ ةلت يبلا نع يورملا ثيدحلا يف هنأل

 ال انأو ةيناحورلاب اهنع ربعملا ةيناميإلا ةنينأمطلا هذه يطعي ناضمر رهشف {«هبنذ نم مدقت
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 وأ ناميإلاب اهنع ربعن نأ لضفألاو يسنك يحيسم ريبعت هنأل ةيناحورلاب ريبعتلا غيستسأ

 هلوق كلذ نمو .ةنينأمطلا وأ ةيناميإلا ةنيكسلا "راقولاو ةنيكسلا مكيلعو" ةنيكسلا

 يهف 6١٨ :دعرل] « ( ثلثلا يمط ءقأركريالأ أ ركي مهئرلف ةيمقتو اماع نيلأ :ىلاعت
 سفنلل ةنينأمطلا هذه حنمي ناضمر رهش ريغ يف ول ىتح ماع لكشب مايصلاو {ةنينأمط نذإ
 .امب ناسنإلا سفن عولتمتو ةيسفنلا ةحارلاو

 .ةيسفنلا ةحارلا عوضوم ىلإ ةجاحلا سمأب مويلا سانلا :س

 امترثك لمتحي ال ناسنإلا جازم حبصأ لاغشألا محازتو امترثكو ايندلا لغاشم ببسب نإ :ج

 "لوهجملا كلذ ناسنإلا" :هباتك يف لراك سسكيلأ ىعدي ءابطألا ضعب نأ ىتح ءاهطغضو

 يضاملا نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف ةنس نيسمخ اكيرمأ يف شاع يسنرف بيبط وهو
 ةريثك بعاتمو لغاشم كانه نأل ،«مونلا ةرثك ىلإ جاتحي نامزلا اذه يف ناسنإلا نإ»:لوقي

 كلذلف !مويلا كلاب امف مونلا ةرثك ىلإ جاتحي بيبطلا اذه نامز يف ناسنإلاو ،ةمحازتم راكفأو

 تس لقألا ىلع اقباس ناك نإو ،مونلل يفكت تداع ام تاعاس تس نأ ررقي نآلا بطلا

 كلانه امو نهذلا يف محازت كلانه امو ءوده يف شيعي هنأل ناسنإلا يفكت تاعاس

 يهو تاعاسلا ضعب همونب يفتكي هلعل يلاتلابف هتايح يف ناسنإلا ىلع ةريبكو ةرينك تاطوغض

 .اذه ررقي بطلا نآلاو ،كلذ نم رثكأ ماني نأ دبال نآلا نكل ،تاعاس تس نم لقأ

 نوذخأي محأ صاخشألا ضعب نم تعمس نأل ،ةينلا عوضوم مهفن نأ ديرن خيشلا ةداعس :س

 رهشأ ةيقب يف نوكت يتلا ةطشنألا عيمج نع نوفقوتي وأ ،ناضمر رهش لالخ ماودلا نم ةزاجإ

 كلذ ضراعتي لهو ناضمر رهش يف ةدابعلل ةين لمعلا نم لعجي نأ ناسنإلل نكمي الو ةنسلا

 ؟ةدابعلا يف اتقو دجي ال دقو ناضمر رهش يف لمعي ناسنإلا نأ عم

 ناك اذإ امأو ،معنف ةماعلا ةحلصملاب رضت ال تناك اذإ ةزاجإلا ذخأ وأ لاغشنالا مدع :ج

 سيل ةزاجإلل يذخأ يلاتلابو ةدابعلل غرفتأ نأ ديرأ انأ »:لوقي بلاغلا يف نكل ،الف رضي

 رهظي ال ىتح اذه نع دعتبي وهو «سانلا ىلإ فورعملا ميدقتب ارضم الو ةماعلا ةحلصملاب ارضم
 يف ةزاجإ نوذخأي لامعألا لاجر ضعب فرعأ انأ \ةنسح اذه يف هتينف مايصلا ضقاني ام هل
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 قح يف وأ لامعلا قح يف ءاطخألا ضعب مهنم ردصت ال ىتح مهلامعأ نم ناضمر رهش

 ميدقت نعو فورعملا ميدقت نع كلذب عنتمي ال هنأ املاط ةقيقحلا يف ةنسح ةين اذه ،نيفظومل

 .سانلل ةماعلا ةحلصملاب رضي ال هسفن تقولا يفو ريخلا

 ؟اضيأ ةدابعلا ةينب ناضمر رهش يف لمعي هنأ يوني يذلاو :س
 اذإ ،هراثآ ،هتجيتن لمعلا اذمب لصتي ام نأ لوقن نكل لمعلا ريغ ةدابعلا اديج اذه :ج

 .ةمهم دابعلا حلاصمو ءارجأ هيف نأ كش الف فورعملل اميدقتو اريخ اذه لمعلا ناك

 لاوط رهسلا يهو ربكأ ةفصب بابشلا دنع ةدوجوم يه امبر ةرهاظ كانه خيشلا ةداعس :س

 ؟عوضوملا اذه نع نولوقت اذام ناضمر رهش يف راهنلا لاوط مونلاو ليللا

 راهنلا يف ناسنإلا نأ يه ةقيقح ةيبابشلا تاعمتجملا امب تيلتبا ىتلا تايبلسلا نم اذه :ج

 بجي ناسنإلا رجفلا عولط ىلإ ليوطلا ليللا رهسيو هلوح امم ءيشب سحي ام امئان نوكي

 كلذلو هناكمإ بسح ليللا موقي نأو روحسلا لوانتي نأو ةحارلا نم اطسق ذخأي نأ هيلع

 هنم دب ال روحسلاو ،«روحسلا اورخأو راطفإلا اولّجع ام ريخب يتمأ لازت ال »:لوقي ةلي يبلا

 اذه نأ مغ ،ةيمسج ةوق هيفو «ةكرب روحسلا يف نإف اورحست :>»ثيدحلا يف ءاج امك ةكرب وهف

 لطعيو سانلا حلاصم لطعي لب .ائيش ديفتسي ال ؟مونلا اذه نم ديفتسي يذلا ام ماني يذلا

 .روحسلل مايقلا مث ءةحارلا نم ناسنإلل دب الف زاجنإ هيف سيل ليللاو شةيصخشلا هحلاصم
 .لضفأ ناك رجفلا ناذأ لبق روحسلا رخأت املكف

 جماربلا ضعب ةعباتم يف ليللا لاوط عيضي ضعبلاف رصبلا ضغل ةبسنلاب خيشلا ةداعس :س

 .طالتخالاو يرعلاك تاروظحم نم ولخت ال يتلا تالسلسملاو
 امك ناضمر ريغ يف مرحملا وهو ناضمر ليل يف مرحملا وه ناضمر رامن يف مرحملا نأ كش ال :ج
 هريغ يف الو ناضمر رامن يف زوحت ال بدألاب ةلخملا رظانملا ضعب ةدهاشمو هركذ مدقت

 هللا زواجت رهشو بونذلا نارفغ رهشو ريقوتلا رهش يف هنأل اهنع دعتبي نأ ناسنإلا ىلع بجيف
 ةالصلاو نآرقلا ةءارقو رافغتسالاو ةبوتلابو مايصلاب هيلإ نوؤجلي امدنع سانلا اياطخ نع ىلاعت

 .امب رومأملا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ
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 نأ رهشلا اذه يف ناسنإلل لضفأ امهيأ ،نآرقلا هيف لزنأ رهش ناضمر خيشلا ةداعس:س

 ؟ربدت ةءارق نآرقلا أرقي مأ ميركلا نآرقلا ةءارق يف ةمتخلا ولت ةمتخلا تامتخلا ىهني

 َناَعلأ توئَتَدَي الفأ :ىلاعت لاق ،نآرقلا يف ةروكذم امنأل لضفأ ربدتلا ةءارق نأ كش ال :ج

 دوعسم نب هللادبع ملاعلا ميظعلا ليلجلا يباحصلاو ٢٤[ :دغ] « ار هلاما يول يع رت

 لزنأ اذاملو ةيآلا ىنعم ةفرعم هيفو ربدت هيف {«اهانعم ملعن ىتح ةيآلا زواجتن انك ام»:لوقي

 ىلع انلمحي ىتح هانعم فرعنو ربدتلاب هأرقن امنإو ،ال ؟اذكه انايذه هأرقنل نآرقلا انيلع

 امأ ،ربدتلا نم دبال كلذلف ،ملعلا ساسأ نآرقلا نأل ،لجو زع هللاب انلاصتا ىف هب لمعلا

 ليمجو بيط ءيش نيموي وأ مايأ ةثالث يف نآرقلا تمتخ ينأ لوقي نمك ةعيرسلا ةءارقل
 .فيرشلا فحصملا متخ يف ربدتلا باسح ىلع عارسإلا نوكي ال نكل
 ؟ريسفتلا بتك نم باتكب ناسنإلا نيعتسي نأ ربدتلا ةيلآ يف حصنت له :س

 بتكب نيعتسيف ،ةغللا ثيح نم ةيآلا ىنعم فرعي نأ دبال ناسنإلاف ،يعيبط ءيش اذه :ج

 بتكلا اميس الو لوطملاو طسوتملاو رصتخملا اهيفو نآلا ةرفوتم يهف ‘كلذ يف كش ال ريسفتلا

 .ماع لكشب نآرقلا ةءارق ىلع ريسفتلا بتك ةءارق رثؤي ال ىتح ،ةيآلا ىنعم نيبت ةرصتخملا

 نوكي هنأو دجسملا يف يعامجلا راطفإلا ىلع عجشت كنأ تركذ دقل خيشلا ةداعس :س

 باب نم مهضعب دنع راطفإلا يي فارسإلا عوضوم نع نآلا كلأسأ نأ ديرأ كاطيسب اراطفإ

 دئاوم اهيف مهنيب نوكت يقلا ةيداعلا ةدئاملا تويبلا يف ىتح وأ نايحألا ضعب يف فويضلا ماركإ

 ؟دجسملا يف يعامجلا راطفإلا اذه ىلع عجشت اذامل يناثلا رمألاو ،فارسإ اهيف ةريثك

 ءاملل برشو ةوهقلا نم ناجنفو تارمتلا نم ضعب ىلع دجسملا يف يعامجلا راطفإلا نإ :ج
 كردي دق اعرسم يتأي هتيب يف رطفي يذلا نكل ،رسيو ةلوهسب ةعامجلا يلصي نأ ناسنإلل حيتي

 نانتي اذه ،اعرسم يتأيو اهرخآ يف نوكي دقو اهطسو يف يتأي دقو اهكردي ال دقو ةعامجلا

 هيلعو اهيلإ ىعسي نأ ناسنإلا ىلع ةالصلل ىداني امدنع هنأ لي يبلا رمأ عم كلذك

 ديج ءيش وه فيفخلا راطفإلا اذه لوانتل دجسملا يف ناسنإلا روضحو راقولاو ةنيكسلا

 لوأ نم ةعامجلا ةالص روضحو ةفلألاو فراعتلاو محالتلا هيف نأ الوأ {ةقيقحلا يف بيطو
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 نونكمتي ال دق ممتويب يف نورطفي نيذلا سانلا ضعب ةقيقح دهاشأ انأ هيف ماقت يذلا تقولا

 يث كاردتسالا ىلإ كلذ مهرطضيو هيف ماقت يذلا تقولا لوأ يف ةالصلا ىلإ لوصولا نم

 ضعبو تارمتلا ضعب لوانتو دجسملا ىلإ رضح ولو هيلإ يعاد ال اذه اعبط ،ةالصلا

 يف راطفإلا يف ىرخألا تالكألا رضحي يذلا نأ دض انأ اعبط لضفأ كانه ةرضحملا تاجاحلا

 اهلك ةالصلا لبق ،هيلإ يعاد ال اذه ،فياطقلا رضحي مهنمو هسوبمسلا رضحي مهنم دجسملا

 لوانتي ناسنإلا ةالصلا ةماقإو ناذألا نيب قئاقد عبس وأ قئاقد سمخ ،ادج ةطيسب قئاقد

 ماعطلا ةرثكب اضيأ ةدعملا ئجافي ال ىتح ةالصلا نع هلغشي ال يذلا فيفخلا راطفإلا اهيف

 زوجي ال دئاوملا يف فارسإلاو "كلذك ديج ءيش اذه ةريثكلا راطفإلا دئاوم نم نآلا ماقي امو

 ىلاعت هللا ىلع كردتسنو يتأن نحنو "ماعطلا يف ففخنل مايصلاب انرمأ ىلاعتو هناحبس هللا نأل

 اذه ةدعملا ىلع ماعطلا ريثكتب ضوعنو مايصلا ةرتف نع ضوعن اننأكو ،ماعطلا نم فثكن اننأب

 ءبعلا فيفخت وه مايصلا نم دوصقملاو مايصلاب انرمأ يف ىلاعت هللا ىلع كاردتسالا نم عون

 » :لاق ةنم لوسرلا تقولا سفن يقو ،«ءادلا تيب ةدعملا »:ءابطألا ضعب لاق امك ةدعملا نع

 يف ارارضإ رثكأ ليللا يف ماعطلا ريثكتو {ماعطلاب حصن ام مايصلاب حصن ،«اوحصت اوموص

 ثدحت دقو ،ءاسملا يف ماعطلا اهيلع رثكيو راهنلا يف ةمئاص ةدعملا نأل ،هريغ نم ناضمر

 ماعطلا نأل فارسإلا نم ريثكلا هيف اضيأو ،مايصلا دعب ماعطلا راثكإ ببسب ةيحص لكاشم

 مظنتو ننقتو فخت نأ ىسعو ،عمتجملا يف اهروذجب تبرض يتلا ةداعلا هذهب انيلتبأ دقو ،ىمري

 .هللا ءاش نإ ةلبقملا مايألا يف

 رهش لالخ ملعلا بلط يف روخلا دجسم يف مكتاقوأ نوضقت متنك فيك فرعأ نأ ديرأ :س

 ؟ناضمر

 نكسلا ،نادلبلا يف انلهأ نأل انسفنأب خبطن انك روخلا دجسم يف سردن انك امدنع :ج

 ناسنإلا نوكي امدنع فرعت ،ناضمر يقو راغص بالط نحنو انسفنأب خبطن نكلو دوجوم

 تاعومجم ىلع ايعامج رطفن انك العفو ربكلا يف هيلع امم رثكأ كش ال مونلا هذخأي اريغص
 روحسلا انخبط دق نوكنو ،هتعومجم يف خبطي دحأ لك تاعومجملا رغصت روحسلا يفو
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 انبعت نأ دعب روحسلا نع انيديأ فكن ناذألا ماقي امدنع نكلو هلكأ ىلإ انلبقأو هانزهجو
 كلت يفو ،هانددعأ يذلا ماعطلا كلذ لكأن ملو تقولا ىهتناو ،هدادعإو هريضحتو هخبط يف

 هذه 3مايألا كلت يف ةطيسب تايناكمالا تناك ،هظفحن ىتح تاجالث اندنع نكت ل مايألا

 يف نوكن فيصلا يف ناضمر يتأي املو ،ابالط انك امدنع اههجاون انك يتلا ءايشألا نمض نم

 .انلهأ عم ةزاجإلا

 ام يهو .ةينامعلا تاعمتجملا طسو يف رشتنت تأدب مويلا ةليمج ةرهاظ كانه خيشلا ةداعس :س

 اريثك ىرتف نيعم ناكم وأ ةنيعم ةميخ ىرت قيرطلا يف بهاذ تنأو ،رفاسملا راطفإب ىمست

 دنع ةدوجوم تناك ةرهاظلا هذه له ،"رفاسملا مئاصلل راطفإ انه" اهيلع بتك دقو حئاوللا نم

 ؟عوضوملا اذه لوح ةملك نم لهو نيينامعلا

 يف تأدب امنأ عقوتأو نامع جراخ يق تأدب نامع ريغو نامع يق ةديدج ةرهاظ هذه :ج

 هذه ترشتناو ءاينغألا لبق نم راطفإلل دئاوم كلانه ماقت ةرهاقلا يف {ةيبرعلا رصم ةيروهمج

 ةرثكلا هذمب تسيل نكلو ةدوجوم قباسلا يف تناك ،ةقيقحلا يف ةليمج ةرهاظ يهو ،ةرهاظلا

 فورعم لجر ىلع وأ هفرعي صخش ىلع افيض نوكي لجرلاف نآلا هيلع يذلا ىوتسملا اذمهيو

 نآلا امأ هلكأ نم لكأي يلاتلابو صخشلا مكلذ ىلع افيض لزنيف سانلل هلابقتساب وأ همركب

 فلتخمب ةلودلا ينطاوم لكل عمتجم يه مصاوعلا نأل اعبط مصاوعلا يف رشتنت ةرهاظلا هذه

 ريثكل عمجم نآلا يه طقسم ىلإ يتأن الثم .ةلودلا جراخ نم اوؤاج سانأ كلانه اضيأو «ممتائف

 نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ىتح ةقيقحلا يفو ،ةيراطفإلا دئاوملا هذه نودجي يلاتلابو "نينطاوملا نم

 يف انه لئاوع مهيدل سيل نيذلا سانلا اهيلإ يتأيو نيمئاصلل دئاوملا هذه ميقت ةينيدلا

 نم كلذ ريغ ىلإ وأ ةرايزلل وأ لمعلل اوؤاج نيذلا ةلودلا ريغ نم وأ نينطاوملا نم {ةنطلسلا

 ادج ةيباجيإ ةرهاظو ةميظع ةرهاظ هذه ةقيقحلا يفو ،دئاوملا هذه نم نوديفتسي ءالؤهف {ماهملا

 رجألاو قيفوتلاو ريخلا لك امب موقي نمل هللا لأسنو اهعيجشت ىلإو اهنم راثكإلا ىلإ وعدنو

 .باونلاو

 هب لمعلاو روزلا لوق عدي مل نم »:هيف لوقي :اناع يبنلا نع ثيدح يف "خيشلا ةداعس :س
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 روزلا لوق كولس كرت ةت ينلا صخ اذامل «هبارشو هماعط عدي نأ يف ةجاح هلل سيلف

 ؟هريغ نود هب لمعلاو

 .سانلا ىلع ةرضم هيف نأل هب لمعلاو روزلا لوق كرت صخ ةلت لوسرلا نأ كش ال :ج
 نيذلا صاخشألا كتلوأ ىلع ةرضم كلانه صاخشأ يف ابذك وأ اروز ناسنإلا لوقي امدنع

 ام مايصلاب لخت روزلا لوق نم ةلصاحلا ةرضملا ةجيتنف ڵبذكلا وأ روزلا كلذ مهيف ليق
 سفن يقو هل الالح ناك ام لك نعو برشلا نعو لكألا نع عنتمي يذلا ناسنإلا اذه ةميق

 نأ باب نم اذهو زوجي ال اعبط اناتميو اروز مهيلع بذكيو اروز سانلا يف لوقي تقولا

 عمتجت الف رئابكلا نم روزلا لوقو روز لوق كانهو مايص كانه "ناعمتجي ال ةيصعملاو ةعاطلا

 ةيصعملا نع دعتبي نأ هيلع ةعاطلا نم باوثلاو رجألا دارأ اذإ ناسنإلاف ،ةيصعملاو ةعاطلا

 ىلاعتو هناحبس هللا رومألا نم ريثكلا كلانه لب كقف لوق سيل نكلو ،ةيضقلا يه هذهف

 .«ءوضولا ناضقنتو مئاصلا نارطفت ةميمنلاو ةبيغلا »:ةلَت لاق ةميمنلاو ةبيغلاك اهمرح

 سيل امب ملسملا هاخأ ناسنإلا باتغي نأ يه ةبيغلاو اضيأ ةميمنلاو مئاصلا رطفت ةبيغلا ىتح

 .ةميمنلا كلذك ،ممنأشو سانلا كرتا زوجت ال ةبيغ هذه ،ءوسب هركذي وأ هيف ىتح وأ هيف

 ناضقنتو مئاصلا نارطفت ناتيصعملا ناتاه ،ةميمن هذه ةياشولاب سانلا نيب ىعسي يذلاف

 .مئاصلا اهبكتري نأ نع يهنلا اهيف ثيدحلا اذه بناجب ءايشأ ةدع كانه ءوضولاو موصلا

 الف مكدحأ موص موي ناك اذإف »:ةَت يبنلا لوقي رخآ ثيدحل يندوقي رمألا اذه :س

 ينإ راركت ةدئاف ام ،«مئاص ينإ مئاص ينإ لقيلف هماش وأ دحأ هبس نإف لهجي الو ثفري

 ؟مئاص ينإ مئاص

 .ديكأتلل يه ةيناثلاو سيسأتلل يه ىلوألا ديكأتلل يتأي راركتلا امئاد ديكأتلل اذه :ج

 جاتحي انهف ،همتشي وأ صخش هبسي امدنع لعفني ؛ااسنإلا امئاد ،رمألا اذه ةيمهأل اذهو

 هنأ صخشلا كلذل ركذي ٥«مئاص ينإ مئاص ينإ »:لوقي امدنع ،لوقلا اذه يف ديكأتلا ىلإ

 ملحلا دض لهج انه "ملعلا دض لهجو ملحلا دض لهج :نالهج لهجلاو لهجي الو مئاص

 كلذ ناك اذإ ءوسب مالك تنرلاف كقسفي الأو ثفري الأ هيلع لهج الف ،يدتعي ال يأ
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 اذهو بسلا اذه نع دعتبن نأ بجي مايص ةلاح يف انلك اننأ ركذتي اريخ هسفن يف ناسنإلا

 نا موتشملاو بوبسملا اذه نع يمن هنأ ،رمألا اذه يف ةيباجيإلا هذهف ،نيفرطلا الكل ريكذت

 .متشلا وأ بسلاب موقي يذلا صخشلا كلذل ريكذتو لغملاب متاشلا وأ باسلا كلذ لماعي
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 ةعباسلا ةملحلا
«ا ةقدصلاو ةاخزلا قلخ»



 ميّلتكلايشام ض

 ؟يعرشلا حالطصالا ينو ةغللا يف ةاكزلا يه ام :س

 :ماع لكشب ومنلا يه ةاكزلاو ،ومني امن يأ وكزي اكز :لاقي ومنلا ةغللا يف ةاكزلا :ج

 اذهو ةقفنلا كلت نع اضيوعت ىلاعت هللا هداز ةقفن ناسنإلا قفنأ املك ،اضيأ ةدايزلا ينعتو

 .لجو زع هللا نم مرك

 لوحلا لامكتساو كلملا رارقتساو باصنلا هيف رفوت اذإ لاملا جارخإ اعبط يهف عرشلا يف امأ

 .عشلا يف ةاكزلا يه هذه باصنلا لامكتساو لوحلا نارودو
 ؟ ةاكزلاو ةقدصلا نيب قرف كانه لهو :س

 ذع :ىلاعت لاق ،ءارقفلل مهلاومأ يف ءاينغألا هدابع ىلع لجو زع هللا اهضرف ام ةاكزلا :ج

 تايآلا يفو ،ةاكرلا ىنعمب انه ةقدصلا ث ٠٠٢[ :ةبرنل] اهي مهكيَو رُهَْهظ ًهكَدَص زهلومأ نم
 ىلع لجو زع هللا نم ضورفملا قافنإلا يف يهو صخأ ةاكزلا {ةاكرلا نم معأ ةقدصلا
 زع هلوقب تاقدصلا ةيآ يف ىلاعت هللا اهركذ ىتلا ةينامثلا فراصملا يف وأ ءارقفلا هاجت ءاينغألا

 ياكرلأ فت رتفئوأف ةوفلات اهنتع ترييتلات نكسلاو تنلل قدصلا اتتإ ):لجو
-2 

 ةاكزلا يه ةضورفملا ةقدصلا انه ،ةاكزلا فراصمب ىمست ةينامثلا فانصألا هذه نذإ 3 [..

 :تايراذلا] هإ () مورحملا يلبآَل قَحرتهلومأ فو لف:لجو زع هللا لوقل ةاكزلا ريغ ةقدص هيفو

 اقح لاملا يف نأ رمألا اذه تحضو اعبط ثيداحألاو ةاكزلاو ريغو ةاكزلا نم يأ .[

 .ةقدصلا يهو ،ةاكرلا ىوس

 نع اذامو ؟طقف يلاملا يداملا بناجلا يف ةقدصلا نأ مالكلا اذه نم مهفي له نكل :س

 ؟«ةقدص كيخأ هجو ىف كمسبت » :مت لوسرلا ثيدح

 مسبتلا اضيأ لمشتو ،سانلل نوعلا ميدقت لمشتو ،لاملا لمشت "لمشأو معأ اعبط ةقدصلا:ج

 دوجوب لاق نم كانه نأ ىتح ،ةقدص وهف رخآلل نوع هيف ام لكو \ثيدحلا يف ءاج امك
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 نيعي نأ ةناكملا كلتب ردقيو ةناكم هل نوكت امدنع ناسنإلا نأ ينعت هاجلا ةاكز ،هاجلل ةاكز

 ىمست هذه هتجاح هل يضقي امنإ نيرخآلاب رارضإ ريغ نم هتجاح ءاضق ىلع ءام اناسنإ

 .كشالب ةقدصلا نم وه اعبط هديفيو رخآلا نيعي ام لكف ،هاجلا ةاكر

 نم لام صقن ام » :ةت يبنلا لوقي ،ةدايزلاو ومنلا امنأب ةاكزلا فيرعت انركذ اننأ امب :س

 ؟(صقن ام) ةملك لوح ثيدحلا اذه ريشي اذام ةقدص

 ريغ يف ول ىتح ناسنإلا ،ةقدص وأ ةاكز تناك ءاوس ،«ةقدص نم لام صقن ام» :ج

 ىلاعت هللا ،اريخ هضوعي ىلاعت هللا كديزي سكعلاب ،هلام صقني ال سانلا ىلع قدصتي ةاكزلا

 ال ةقدصلا ،«افلت اكسمم طعأو افلخ اقفنم طعأ مهللا »:راهنلا لوأ يف يداني ايدانم لعجي

 هلام نم ائيش وأ هلام ىطعأو قدصت ول هنأ رذحي دق ناسنإلا نأ حيحص لاملا اهنم صقني

 ام لكو ،ةقدص نم لام صقن ام هنأ ىلع هنئمطي لمت لوسرلاف ،هنم صقني كلذ لعل

 .«ةلوصوم ميركلا دي »:لوقي لثملا كلذلف ،هنم اريخ ىلاعت هللا هضوع ناسنإلا هب قدصت

 هل لاقي امدنع امئاد سانلا ضعب نأ عساولا اهموهفمو ةقدصلا عوضوم ىلع زكرأ تلزام :س

 ىنعملا مهفن نأ ديرن لام يدنع ام انأ:لوقي ،يريخ وأ يعوطت لمع يف كراشت ال اذامل

 لام هل سيل نكل ،ملع هيدل اميرو شةيدسجلا ةوقلا هيدل امير ناسنإلا نأل ،ةقدصلل لماشلا

 اناجم تاعاس حتفي ءابيبط ناك اذإ الثم ؟هلمع نم اءزج يطعي نأ ناسنإلل نكمي له

 نمض اضيأ لخدي اذه له ،نيجاتحماو ءارقفلل ةيناجم تاعاس يطعيف املعم وأ ،نيرخآلل

 ؟لماشلا موهفملا

 تارمتؤم ضعب يف نأ ىتح ،ةقدص وه نيرخآلا ةدعاسم يف ناسنإلا هب عوطتي ام لك :ج

 هتقو نم ائيش فقوي ناسنإلا تقو نم افقو كانه نأ ىلع دكؤت ،امترضح يتلا فاقوألا

 نم اموي وأ عوبسأ لك يف وأ موي لك يف هنامز نم ةعاس فقوي نأك الثم ،افقو هلعجي

 .اذه يف هقفلا فالتخا نع رظنلا ضغب نيرخآلا ةدعاسمل نوكي ءافقو اهربتعي ،مايألا

 فاقوألا تارمتؤم ضعب ةلأسملا هذه شقان مهملا نكل ؟زوجي ال وأ تقولا فقو زوجي لهو
 لكشب ةقدص عوطتلاف ،ةقدص وه سانلا ةمدخ يف دعاسي ام لكف ،ةنطلسلا جراخ ي
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 ءيش يأب تعوطت وأ كلمعب تعوطت وأ كتقوب تعوطت وأ ،كلامب تعوطت ءاوس !ماع

 هللا لبق نم باثيو لامعألا اذه ىلع رجؤي ناسنإلاف كشالو ،ةقدص وه ،نيرخآلا ديفي

 بلط نمو ةرهشلا بلط نم تلخو ءايرلا نم تلخو صالخإلا اهبحاص نإ لجو زع

 .ةعمسلا

 ؟صالخإلا وه عوضوملا اذه يف لصيفلا نذإ :س

 « يلأ هل ترصا هأ أودنتيي الي اري ايو ل:ىلاعت لاق «لمع لك ف ةينلا نم دب ال :ج
 لجو زع هللا هجو كلذب ملسملا دصقي نأ الوأ دبال نكل ةدابع يه لصألاف .[ه :ةيب]

 قدصت دق هنأب ركذي الأ بحي ،ةرهش هب دصقي الو ةعمس هب دصقي ال صالخإلا وه اذه

 :اولاق شيرق يكرشم نأل ،نيعم رمأ لالغتسا هب ديري وأ ةرهشلا هب ديري المع لمع دق وأ

 هللا درف كلذ ريغ ىلإ نمحرلا فويض مدخنو ةبعكلا نوصنو تيبلا رمعنو جاحلا معطن نحن

 ريكلا رؤلاك هقكي ماع نمك رات دحتملا ةتاعمت تفل ةتس رتلتجأ :مهيلع لاعت
 ٠٩[. :ةبوتل] هأ تيييلتلآ رمرملا ىدهي ل هنر لا د دنع َنرَعَسَي ال ل ليبس ىف َدَهَجَو

 سانلا ضعب نم انظحال خيشلا ةداعس صالخإلاو ةينلا ةلأسم ىلع ديكأت انه نذإ :س

 -هللا ناحبس- مهنكلو ةليمجو ةعئار دوهج مهدنعو ةيعوطت تالمحب نوموقي محأ نيدهتجملا

 سانألو نيعم ينكس يخحلو ريغص لفطل اوقدصت محنأ نوروصي ،ريوصتلا يف نوقباستي

 هذه لوح ةحيصن نم له روصلا كلت نم اوذأت منأ سانلا ضعب نم تعمسو "نيجاتحم

 ؟ةرهاظلا

 هللا مهلظي نيذلا ةعبسلا ثيدح يف ءاج امكو ،اهؤافخإ بجي ةقدصلا تلق امك اعبط :ج

 ملعت ال ىتح اهافخأف ةقدصب قدصت لجر ةعبسلا ءالؤه نمو }هلظ الإ لظ ال موي هلظ يف
 لامش ،ءافخإلا ةدش نع ةيانك اذه لعج ءاهملعي دحأ ال هنأ ىنعمب !هنيمي تقفنأ ام هلامش

 ىلع ةغلابمك زاجم هذه اعبط تقدصت دق ىنميلا هدي نأب ملعت ال ىرسيلا هدي ناسنإلا

 قدصتملل وأ ىطعملل ىذأ هيف ناك اذإ ريوصتلا نأ كش الو ،راهظإلا مدعو ءافخإلا ةدش

 دهشملا كلذ روصي قدصتملا اذهو ،هيلع قدصتملا اضرب ناك اذإ نكلو زوجي ال اذهف هيلع
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 ناك اذإ امأ ةينلا ىلإ دوعي اذهو ،اوعجشتيو لعفلا كلذ اوفتقي نأ ىلع نيرخآلا ثحي يكل

 تااطبم نم اذهو ،زوجي ال اذهف اعبط !هيلع قدصتملا كلذ ىذأتيو ةعمسلاو ةرهشلل ابلط

 .رجألاو باونلا

 ؟رهظت ىتمو تاقدصلا ىدبت ىتم :س

 .هيلع قدصتملل ةيذأ مدعو نيرخآلل عيجشت اهيفو ءافتقا اهيف ناك اذإ رهظت :ج

 ؟ كلذ نوكي فيكف يداصتقا ماظن ةاكزلا نأ نيركفملا ضعب ىري :س

 ةيكارتشالاك ةيداصتقالا تارايتلا نيب طسو وهو يداصتقا ماظن يه ةاكزلا نأ كش ال :ج

 اماظن سيل يداصتقا ماظن ةيكارتشالاو يداصتقاو يدقع ماظن ةيعويشلا {ةيلامسأرلاو ةيعويشلاو

 .ةيدرفلا ةيكلملا ةيصوصخ بلس ىلع ناموقي ةيكارتشالا وأ ةيعويشلا {ةيلامسأرلا كلانهو ايدقع
 5درفلا يطعت يتلا يهو ةلودلا هكلمت وأ ماعلا عاطقلا هكلمي امنإ ائيش كلمي درف دجويال

 ةيعويشلا نأ ىنعمب ءيش لكل درفلا كلمت تعجش ةيلامسأرلا ءاذه سكع ىلع ةيلامسأرلاو

 .ةعومجملا صئاصخ تبلسو درفلاب تنتعا ةيلامسأرلاو درفلا صئاصخ تبلسو عمتجملاب تنتعا
 نكلو ‘كلذك هيف ةزيرغ لاملا بح ،ناسنإلا يق ةزيرغ كلمتلا بحو ءاذه يف طسوت مالسإلاو

 يف ضرفف ،افنآ اهانركذ يتلا ثيداحألاو تايآلا نم ةقدصلا ىلع ثحو ةاكزلا ضرف ىلاعت هللا

 اذهف ،كلذ ريغ ىلإ رامثلا يف وأ ةيشاملا يف وأ دوقنلا ىف ءاوس ةاكزلا نم ةنيعم ةبسن لاملا

 تالوقنمو الوصأ كلمتو كلمتلا بح يق هتزيرغ درفلا اذه عبشأ كلمت هيف اذه نأ ثيحب طسوت

 يكزي نأ ينعي ،ءارقفلا نم هلوح نم يطعي نأب هرمأ ىلاعت هللا نأب ركذت هنكلو داصتقالا يف

 نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل ىلاعت هللا اهضرف ىتلا ةينامثلا فراصملا يف اهفرصي نأو لاومألا هذه

 هللا ليبس يف ،ليبسلا نباو هللا ليبس يقو ةبتاكملا مهنع نوكفي نيذلا باقرلا يفو ةاكزلا ىلع

 .هللا ليبس يف وه نآلا ملعلا ىتح هللا ليبس يف وه ةيمالسإلا ةمألاو مالسإلا يوقي ام لك نآلا

 وه ةمألا يوقي ءيش لك نآلاو ،داهجلاب "هللا ليبس يف" رسفي قباسلا يف ناك ءاملعلا ضعب

 .اهتمدقم يف ملعلاو هللا ليبس يف وه ةمألا يوقي امو ةمألل داهج

 ةاكزلا نم ناسنإلا اهملعتي يتلا تايقالخألاو دصاقملا نم نأ ءاملعلا ضعب ىري :س
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 اذه نوكي فيك ءاينغألا هاجت ءارقفلا سوفن نم نئاغضلاو داقحألا باهذإ يه ةقدصلاو

 ؟رمألا

 ءالؤه نأل ،رمألا اذهل ةقدصلا ىلع مالسإلا ثحو رمألا اذف تعرش العف ةاكزلا :ج

 محل اوجرخي ملو لاومألاو كالمألاو قازرألا ىلع اوذوحتسا دق ءاينغألا نوري امدنع ءارقفلا
 نتفلا نوكتف ءاينغألا كئلوأ ىلع نودقحي مهلعجي يذلا وه ةقيقحلا يف اذه ،كلذ نم ائيش

 ببسب أشن يعويشلا ركفلا نأ ىتح ءاذه ببسب الإ بورحلا تناك امو اعمتجم ين

 يذلا اذه ينعي ،ءارقفلا ىلإ لاملا لاجر نم قافنإلا مدعو قدصتلا مدع ببسبو ةيلامسأرلا

 ماظنلا اذمب جرخف ةيلامسأرلا عشجب اعرذ قاذ ناك سكرام لراكو ،يعويشلا ركفلا سسأ

 ىلع ءارقفلا دقح ةجيتن رادت بورح تناك ىتحو هتيكلم درفلا بلسي يذلا يعويشلا

 باهذإل ةاكزلا تعرشف ءهلعفي ام لعفي نأ يلابي ال عوجي امدنع ريقفلا اذه نأل ءاينغألا

 لاملا ناكم يف عزوت نأ تعرش ةاكزلا نأ ىتح ءارقفلا سوفن نم داقحألاو مئاخسلا هذه

 نأ بجي ىوزن يف هلام نم ةاكزلا ،"ىوزن" يف لام هدنع "يباوعلا" نم ناسنإ الثم ىكرللا

 لكف ،لاملا كلذ عمجي وهو هنوريو هنودهشي نيذلا مه هب ىلوأ ممنأل ىوزن ءارقف ىلع عزوت

 .ءارقفلا نم داقحألا باهذ كلذب دوصقملا نأل 3هناكم ىف جرخت نأ بجي هتاكز ىكزم لام

 نومهاسي سانلا ضعبف ،تايولوألا هقف عوضوم نع رسفتسأ نأ ىلإ ينعفدي اذه :س

 كلذ ىلإ جوحأ مهلهأ امير لباقملا يقو ،مهريغل تاقدصلاو ةيريخلا لامعألا يف نوكراشيو
 ؟لاملا

 تلأس بنيز اهمساو دوعسم نب هللا دبع يباحصلا ةجوز هذهف ىلوأ براقألا نأ كشال :ج

 »:اهل لاقف ريقف دوعسم نب هللادبع اهجوز نأ ملعي وهو اهتتدص لعجت نميف ةت يبلا
 «لوعت نمب ادباو» ثيدحلا ىتح ،دحاو نآ ىف ةقدصو ةبرق نوكت امنأل «كجوز يف اهيعض

 هيف ةاكزلا بيرقلا كلذلف ،هلوعي يذلاب أدبي ناسنإلا ةاكرلا يف ىتح نكل ةقفنلا يف اذه

 يفكتسي امدنعو ةقيقحلا يف ىلوأ بيرقلاو {ةاكرو ةقدص يهف بيرغلا يف امأ ءةلصو ةقدص

 دالبلا ىلإ لقتني ال هلهأ يت دلب لك ةاكز كلذلف "بيرغلا ىلإ بهذت ةاكرلا نم بيرقلا
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 رواجملا دلبلل ىطعت هلام يف ةاكزلا بحت يذلا دلبلا اذه نم ةاكزلا تضاف اذإو ىرخألا

 اهئارقف ىلع ىكرملا لاملا دلب يف ةاكزلا قفنت نأ ىلوألا ،مالسإلا يف تايولوأ كلانه امئادف

 امنأل ،ةديعبلا نكامألا ىلإ ةاكزلا لقنت نأ ال ةاكزلا قحتسي نم لك ىلع اهنيكاسم ىلعو

 .مدقت امك داقحألا باهذإل تعرش

 6إ٠٠ :ىحضلا هب زتهت الك لبسلا امأو :لوقي ميركلا نآرقلا يف ىلاعتو هناحبس هللا :س

 عراشلا يف لئاسلا اذه له راتحم ضعبلا {ةاكرلاو ةقدصلا عوضوم عبتت امير ةيضقلا هذه

 عوضوملا اذه عم لماعتن فيك لوستلا ىلع دعت هنأ الإ اروسيم نوكي امير ؟ال مأ هيطعأ
 ؟ةمكحب

 ريقفلا ةداع نكل ءارقف نونوكي دق ©فسألا عم تاعمتجملا نم رينك يف ةرهاظ هذه :ج

 مظعمو ٢٧٢[، :ةتبا] ه اًكاَحْلِإ اتلأ تبوأتتي ال :ىلاعت لاق ،‘ففعتي لب لأسي ال جاتحملا

 دسي ام ىطعي امدنع ضورفملا نم هنإ مث ،نيجاتحم ريغ لوستلاب مهسوفن مهل حمست نيذلا
 مويلا يف عمجيو كلذ نمو اذه نم ذخأيف لأسي لوستملا كلذ دحجت {ةلأسملا هيلع مرحت هموي

 دقو نيجاتحملا كئلوأ فرعي نأ ناسنإلل نكل ،زوجي ال اذهو لاومألا نم ريثكلا دحاولا

 رومألا ريغ يف عورشملا اههجو ريغ يف لاومألا هذه نوقفني نونوكي دق نولوستملا رثك

 ءارش يفو نيخدتلا يف الثم يصاعملا يف امنوقفني دقف {مالسإلا اهيضتري يتلا ةبيطلا

 .عرشلا لبق نم ةيضرم ريغ رومأ يفو تايلوحكلا

 ؟ةيآلا يف لئاسلا فيرعت وه ام نذإ :س

 صخش كيتأي الثم ،لوقلا يف رهنب هدري ال هدر نإ ىتح ،جاتحملا ناسنإلا وه انه لئاسلا :ج

 يف اندنع ةلودلاو ،«يدنع ام وأ كل رذتعا »:هل لق امنإو درلاب هرهنت ال جاتحم ريغ هنأب فرعت

 ،لوستلا اذهل ةعنام ةلودلا »:هل لوقأ هفرعأ ام لوستم ينيتأي امدنع ،لوستلل ةعنام ةنطلسلا

 اضيأ نحنو ةلودلا انتعنم نحنف ةينوناقلا ةلءاسملل يسفن تضرع يننأك ائيش كتيطعأ انأ اذإف

 ناجل كلانه نوناقلا اذهو ةمظنألا هذه قارتخا انسفنأل حيبن نأ نكمي ال ةلودلا يف نولوؤسم

 راذتعالاف ،اذمب مهل رذتعا انأف «كلوستلا ىلع دعاسن نحن نكمي امف لوستلا ةحفاكمل ةنوكم
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 وه اذه فطلب هل رذتعا امنإ هرهنت الف هطعت مل وأ هتيطعأ نإو رهنب نوكي ال فطلب نوكي

 .ةيآلا نم دوصقملا

 تعرش ينيامعلا انخيرات يف له ،تاقادصلا ماظن وأ ةاكزلا ماظن ةلأسم نع لأسأ نأ ديرأ :س

 عوضومل تاسسؤملا ضعب نينقت نم مويلا هارن امك ماكحلا ضعبو ةمئألا رصع يف ةنيعم ةمظنأ

 ؟ ةاكزلا

 ةلود دوجو نمو نينقتو ميظنت نم اقباس ادوجوم نكمي مل نآلا دوجوملا نأ كش ال :ج

 ةلودلا ةيلكيه يف ةسسؤم لك وأ اهصاصتخاب ىنعت ةسسؤم لكو \تاسسؤم ةلودو {ةلكيهم

 مامإلا قباسلا يف ناك ،ادوجوم ناك ام قباسلا يف عمتجملا مدخي نيعم صاصتخاب تفلك

 نوكي ام اهنمو ةلودلا زازعإ يف نوكي ام اهنمو ،ءارقفلل يطعي مث نينطاوملا نم ةاكرلا عمجي
 زازعإ يف نوكي ام ةاكزلا نم ذخأي فيك ردقي يذلا وه رمألا يلوف ،اقباس ناك اذكه ءارقفلل

 ةيضقلا يف ريدقتلا هل وه رمألا يلوف {ةاكزلا هذه نم نيكاسملاو ءارقفلا يطعي فيكو ةلودلا
 رمألا يلو اقباس ناك نكل ،ادوجوم نكي مل نينقتو بيترتو عيزوتو ةاكزلل قيدانص ماظن نكل
 .نيلماعلا ةابجلا ةطساوب نينطاوملا نم ةاكزلا عمجي نم وه

 ةعباتمو ةاكزلا هذه بيترتو عيمجت عوضوم يف نولمعي نيذلا ةوخألل ةيعيجشت ةملك ديرن :س

 .نيجاتحملا سانلاو ءارقفلا تافوشك

 ةرازو يهو ةنطلسلا ةموكح يفو ةنطلسلا يف ةاكزلاب ةينعملا ةرازولا لبق نم ةمظنم رومأ هذه :ج
 ىرخأ قيدانص كلانهو ةاكزلل قودنص كلانهو ةاكزلل ةرئاد كلانه ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا

 هذهو حئاولو تايلآ يف تاميظنتب ءايشألا هذه تمظن يهو «ةرازولا هذه فارشإ تحت ةاكرلل

 نأ نكمي له لأسأ انأو ،ةاكزلا هذه ىلع ةنيمأ ةموكحلاو ،ةقيقحلا يف ةيميظنتلا رومألا نم

 يف امك سيل نآلا {ةاكزلا هذه يف ةنيمأ ةموكحلاف ةموكحلا اهوطعأ ،معن :تلق ؟ةموكحلا يطعن

 ةدوجوم ةلادعلا نآلا ،اهيف فرصتي نأ ةيشخ رابجلا مكاحلا اهيطعن ال :اولاق امدنع قباسلا

 مئاوق اهدنع ةاكزلا نع ةلوؤسم يهو ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازوو ،ةدوجوم ةاواسملاو

 .ةنجل ةيالو لك يقو ،ناجل اهدنعو شمئاوقلا هذه عضو يف ىرخأ تاسسؤم اهعم كرتشتو
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 ةرازو نأ ةاكرلا ميدقت ىلع نوردقي نيذلاو لاومألا باحصأو ءاينغألل لوقنو ،مظنم هلك رمألاف

 اهلح نم ةاكزلا ذخأت يهو ةاكزلا هذه ظفح يف ةنيمأ دي يه ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا

 ةننقمو ةمظنم رومألا نآلا ،ةاكرلا لاومأ ىلع فوخ الو -هللا ءاش نإ- اهلحم يف اهعضتو

 .ةباقرلا تاهج لبق نم ةبقارم ىتحو
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 ةفهاثلا ةملحلا
«" ةهدصلاو ةاخزلا قلخ»



 ميّزلأرمشلامدلم تب

 له .إ٠.× :ةيونا] 4 اي مهن هرهظ ةفدص زهلووتأ نم ذع :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي :س
 ؟ناسنإلا بلق نم لخبلاو حشلا باهذإ ةيكرتلاو ريهطتلا نم مهفي

 اينهذو ايلقعو ايسفن مهرهطت «امب مهيكزتو مهرهطت» :لجو زع هللا لوق يف نأ كش ال :ج

 ةيآلا هذه نم دوصقملا 5ةاكرملا لاومألا يمنتو ةاكزملا لاومألا رهطتو مهيمنت يأ مهيكرتو

 رهطت محناهذأو رهطت مهبولقو رهطت مهسوفن نأب نوكري نيذلا لاومألا بابرأو ةاكزلا لمشي

 جرخن امدنع ؛مارحلا نم ءيشب ةبيشم لاومألا هذه نوكت ال ىح ،وفصتو رهطت مهلاومأو
 هذه يكرت يأ «امب مهيكرت» !مارحلاب ةبيشم ريغ ةيفاص الالح حبصت ةاكزلا نم ناسنإلا

 .ءامنلاب لاومألا هذه يكرتو لخبلا نعو حشلا نع مهيكرت امنأ ثيحب سوفنلا

 هللاو لجو زع هللا لوق نم دوصقملا اذه ،يكزملل ديزتو ومنت ةاكزلا اهنم جرخت يتلا لاومألاو
 .ملعأ

 لاقف ؟اباذك نمؤملا نوكيأ :اهنمض نم ،قالخأ ةعومجم نع لئس ثيدح يق ةي يبنلا :س

 موهفمو انه لخبلا موهفم مهفن فيك معن :لي لاقف ؟اليخب نمؤملا نوكيأ لئس مث ،ال يبلا

 ؟ةميركلا ةيآلا يف ركذ يذلا زنكلا

 ضرف ىلاعت هللا نأ كش ال ،لاملا بح ىلع ةمئاق يهو ناسنإلا يف ةزيرغ ةجاح لخبلا :ج

 لبق نم تضرف ةاكزلا {ةاكزلا هيلع طرشي مل لاملل بح كلانه نكي مل ولو ةاكزلا جارخإ

 يف اركذ نيئيش رثكأ ،[٤ء :ةنبا ه ةوَكتلا أوئاو ةكَصلا اوميقأَو :هلوق يف لجو زع هلل
 يف لعجو ناسنإلا قلخ ىلاعت هللا نأل ؟اذامل ةالصلا ةنيرق ةاكرلاف ،ةاكرلاو ةالصلا نارقلا

 :لئس كلذك نبجلاك ةيزيرغ ةجاح لخبلاف ،لاملا كلمت بح هلقع وأ هبلق يف وأ هسفن

 هللا نأ كلذ ىنعمب ،ثيدحلا يف ءاج امكاباذك نوكي ال نكلو معن :لاق ؟انابج نوكيأ

 كلذلو ،اذكه ةزيرغ كلمتلا بح هيف نأل ناسنإلا حلاصل ةاكزلا هذه جارخإب هرمأ ىلاعت
 َنيَو :لجو زع هللا لوق يف اهنم ةاكزلا عنميو لاومألا هذه زنتكي نم ىلع دتش -_
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 ر صس و

 و 1 يلآ نا َدَكب رب هللا لييَس ىف اهتوقفشي لو ةصفلا بعلا تورك

 متْزَتك امم ادنك مروو رُفوُعَجَو رتهُمهاسح اهيب رصنت رمج رات يف امع تج
 كسمتلا ىلع ددش ىلاعت هللاف & [ح٥ - ٢٤ :ةبونل] ام تبرت .: ارفوذق ركنا

 نيجاتحملل ةقدصلا جارخإ مدعو اهنم ةاكزلا جارخإ مدعو لاملا بح يف ةيسفنلا ةزيرغلا هذمب

 نم هدعب يتأي نمل لاملا اذه ثيروت بح هيف ناسنإلاو {ةقيقحلا يف ديدشت هيف انه .اهيلإ

 نزاو مالسإلا ثيروتلا ةيضق يأ عوضوملا اذه يف وه اعبط ةايحلا مهبعتت ال ىتح هدالوأ
 فورعم رمألا اذهو بناجلا اذه يف لخدي هتنرول هكرتي يذلاو ،لاملا اذمب ةيصولا ةيفيك نيب

 تنب الإ هدنع ناك ام هنأل هلام لكب يصوي نأ دارأ امدنع صاقو يبأ نب دعس ةيصو نم

 عدت نإل هل لاقو ،فلثلا كيفكي ،فلنلا امنإ ،ال :هل لاقف ةب لوسرلا هاهنف ،ةدحاو

 نوبلطي يأ سانلا نوففكتي ،سانلا نوففكتي ةلاع مهعدت نأ نم ريخ ءاينغأ كتنرو
 كتنرو رذت نأ هل لاق ءاطعلا ذخأل هفك ادام هريغ بلطي لئاسلا امئاد ينعي ،فكألاب

 هيف انهف كسانلا ىلإ مهيديأ نودمي يأ سانلا نوففكتي ةلاع مهرذت نأ نم مهل ريخ ءاينغأ

 ثلثلاب فتكا لي يبنلا هل لاق امنإو ريغلل امتاذ دح يف ةقدص يهو ةيصولا نيب ةنزاوم

 هنكل حشلا نمو لخبلا نم صلختي ناسنإلا نأ ةيضق يف نازيملا وه اذهف 3رينك ثلثلاو

 بآه مالسإلا نكلو ءةزيرغ ءانبألا ثيروت بحو ،ةزيرغ لاملا بح نأ تركذ امك اضيأ

 رظنلا نب دمحأ خيشلا ءارعشلا ملاعو ءاملعلا رعاشل ةليمج تايبأ كانه كلذلو ،كلذ

 :اهيف لوقي مئاعدلا هباتك يف ةاكزلا يف هتديصق يف يلئامسلا

 علب للط يناجش الو """ عبرم الو مسر ينجاه ام
 عجسي ذإ نينافألا ىلع ٭٭٭ ىحضلا دار كيألا مامح الو

 عنشأ هبطخ نم ثداحو ٭٭٭ حداف نمز يناجش نكل

 عنمت مل لاومألا يلوأ ىلع ٭٭٭ بجاو اهضرف ةاكر نمو
 عنصت ام كعيو هكرتت ٭٭٭ نأ ىلع لاملا عماج اي
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 عمجت ام ردي مل لفاغل ٭٭٭ هتفلخ تمت هتعمج

 عنمت هل تقات نإ كسفن ٭٭٭ هلكأ نع تنك اميف ثاعف

 علضت هرازوأ نم تنأو "٭٭ هلك ارفاو هيلإ راص

 الو لام نم هللا هاتأ امب هسفن حيري ال يذلا نم ليخبلا اذه رذحي رظنلا نبا مامإلا نأ ينعي

 ملعي ال ثراولا كلذو ،ثراولا مكلذل هفلخي هنأ ليبس يف ائيش هنم قفني الو ،هنم قدصتي

 وهو هيف بعتت تنأ۔ عمجت ام ردي مل لفاغل هتفلخ مث هتعمج هل لوقي ٤ لاملا عمجي اذه اذامل

 نم كسفن عنمت تنك لاملا اذهل عماجلا اهيأ تنأ« هثرو امل لاملا اذه يف ثاعف ،يردي ال

 اذه ال لوقي٤ ءيش ىلإ تقات نإ هسفن عنمي ىتح ليخبلا اذه ينعي ‘كسفن هل قوتت ءيش

 كلذ يرتشي نأ نم لخبلا هعنمي نكل ائيش لكأي نأ يهتشي ينعي «هيلإ جاتحأ ال اذه لاغ

 يف ثاع ثراولا كلذو هتنرول هفلخي هنأ الإ ديري ءيشل ال ‘هسفن نع هب هفري يكل ،ءيشلا

 دالوألا ءاجف مهدالوأل الاومأ اوثرو ءالخب اوناك ءاينغأ سانأ نم اندهاش مك٤لاملا اذه

 ىتح ينامعلا خيراتلا يف ةريثك صصق كانهو ،حايرلا جاردأ تبهذو لاومألا مكلتب اوبعالتف

 ال نكلو امب بعالتي ال دقو لاومألا كلتب بعالتي دق ثراولاف ‘كلذك اذه اننامز يف

 الو ريقفلا دعاسي ال ناك يذلاو ةقدصلل عناملاو ةاكزلل عناملا صخشلا مكلذ هنم ديفتسي

 .جاتحملا يطعي

 لصافلا لبق ، ٠١[ :ىحضل] 4 ا تخ َكَيَر ةنامأو )»:ىلاعتو هناحبس هللا لوقي :س
 لجأل رومألا نم ريثكلا نم هسفن مرحيو هسفن ىلع لخبي امبر هنأ ناسنإلا نع انثدحت

 يذلا ناسنإلا ةايح يف ةمعنلا راهظإ مهفن فيك !ةليمجلا تايبألا كلت تركذو ،هئانبأ

 ؟لاملاب ىلاعتو هناحبس هللا همركأ

 ثيدحتلاف ،"ثدحف كبر ةمعنب امأو" !اهركش نم يه ناسنإلا ىلع ةمعنلا راهظإ :ج

 نسحلا لكأملا لكأي نأو نسحلا سبلملا سبلي نأ كسانلا مامأ اهراهظإ يف ىلاعت هللا ةمعنب
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 برشيو ءاش ام لكأي نأ هيلع ناسنإلا كلذلف فارسإ ريغ نم نسحلا بوكرملا بكري نأو

 رهظيو ءايشألا هذه ينتقي يذلا امأ اليخ الو فارسإ ريغ نم ءاش ام سبليو ءاش ام

 زوجي ال اذه. سانلا ىلع ءالعتسالا باب نمو سانلا مامأ ءاليخلا باب نم رهاظملا هذحي

 .هيلع هللا عسو نإ ىلاعت هللا ةمعن رهظي نأ ناسنإلا ىلع نكل

 ؟فوصتلاو دهزلا ناسنإلا دنع نوكي ىتمو :س

 هسفن مرحي ناسنإلا نأ دهزلا ىنعم سيلو مارحلا بنتجت نأ وه ييأر يف دهزلا اساسأ :ج

 نمو بيطلا سبلملا نمو بيطلا لكأملا نم هسفن مرحي الف هدنع ةرفوتم لاومألا تماد امف

 سيلو ،ءاليخ ريغ نمو عرشلا دودح يف امب حومسملا ةايحلا شيعي نأو ،تاذلملاب عتمتلا
 سيل اذهف لاومألا هدنع وهو سبايلا لكألا لكأي وأ عقرملا سبللا ناسنإلا سبلي نأ دهزلا

 .طقف مارحلا ناسنإلا كرتي نأ وه دهزلاف لخبلا ةمدقم يف اذه لب ،ةقيقحلا يف ادهز

 ةرخاف ةرايس بكريو لاملاو ملعلاو نيدتلا نيب عمج اناسنإ وأ املاع نوري امدنع سانلا :س

 ؟خيشلا اذه دنعو ملاعلا اذه دنع دهزلا نيأ :ةملكلا هذه امئاد نولوقي رخاف رصق هدنعو

 ردق ىلع اوشاع لئاوألا انفالسأو انئاملع نم ريثكف !ةقيقحلا يف ئطاخ موهفم اذه :ج
 له سرف ىلع هلاومأ دقفتي ناك المب يف ريبكلا ةمالعلا ةكرب نبا مامإلا خيشلاف ،ىنغلا نم

 لب مارحلا نم لاومألا كلت عمجي ملو ،مارحلل ابنجتم ناك هنكل ؟ادهاز سيل هنأ كلذ ينعي

 نمو نامع لخاد نم بالطلا فيضتسيو 5ةاكزلا اهنم جرخيو لالحلا يف اهقفنيو ،لالح نم

 نيدلا رون خيشلا لوقي ،هدنع نوسردي برغملا دالب نم بالطلا هيتأي ناكف ،اهجراخ

 ديعس نب سيمخ خيشلا اضيأ مم ،ةبراغملا نم املاع نونامث هدنع نم جرخت دق هنأ يملاسلا

 يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا خيشلاو ،لام اذ ناك هنأ ىلع لدت هتيصخشف ،يصقشلا
 هرصع بساني تيب هدنع ناك اريقف نكي مل يملاسلا نيدلا رون خيشلا اضيأو كلذك

 ةيدب ةيالو نم رهاظلا ةدلب سيسأت يف كرتشا دق ناك لاومأ هدنعو "رهاظلا يف هتيب انرزو

 مارحلا بنجت يف دهزلا امئادو ،هئابآ نم اهثرو لاومأ هدنع تناك يليلخلا مامإلاو {ةيقرشلا نم

 الو لاومألا هذه يف دهزأ انأ" :لوقيو لاومأ هدنع ناسنإلا نوكي نأ هانعم سيل ،طقف
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 يصوي نأ هتافو دعب صاقو يبأ نب دعسل حمسي ل :انللح ىلاف "سانلل اهيطعأو اهديرأ

 امم أوُفِفنث يحولا ارلاتت نآ ل:ىلاعت هلوق لزن امو ،«ريثك ثلثلاو»:هل لاقف ثلثلا نم رثكأب

 نم وهو الام راصنألا رثكأ نم ناكو يراصنألا هحلط وبأ ءاج { ٠٢[ :نرمع لآ] تيبت

 رئب هيفو ليمج ناتسب يأ مايألا كلت يف هنومسي امك طئاح هدنعو .يت يبنلا ةباحص

 رئبلا كلت ءام نم برشيو ناتسبلا كلذ يف لخدي لي يبلا ناكو ،ابذع اهؤام ناكو

 ىلص يبنلا هل لاقف 5«هللا ليبس يف اهلعجأ ينإو ،ءاحريب يلاومأ ريخ نإ هللا لوسر اي»:لاقف
 يف اهعضت نأ كرمآ ىنإف ،ةنجلا ىلإ هبحاصب حئار لام كلذ خب خب »:ملسو هيلع هللا

 تناك امنإو ،ةحلط يبأ لاومأ لك تسيل يهو .هئابرقأ نيب ةحلط وبأ اهمسقف ،«كلئابرقأ

 .هكتيوبجحت امم أوففنس حوا ايلاتت نآ .ةيآلا هذه ةباجتسا امب قدصتف ،هلاومأ نسحأ
 نب نمحرلا دبع ليلجلا يباحصلاك لاومألا مهدنع تناك نم ةباحصلا نم اعبط كلانهو

 اوناك نكل ةريثك لاومأ هدنع تناك هتركذ يذلا صاقو يبأ نب دعسو يشرقلا يرهزلا فوع

 كلذلو ةقدصلاو ةاكزلاك ىلاعت هللا مهرمأ اميف امئوقفنيو لالحلا نم لاومألا كلت نوعمجي

 ىف اتف الت ةَضفلأَل بهدلا تيوك نيزلاو :ىلاعت هلوق نورسفملا رتسف امدنع
 لكو ،رنكب سيلف هتاكز تقفنأ ام اولاق 6٢٤ :ةنا 4 م ميلأ يادي مهتي هللأ ليي بسي <7

 .زنكب سيلف هتاكز تجرخأ لام
 ةرايس هدنع ناسنإلا امبر .4 تروبجت اًبِم أوقِفن مَحَولآ الات نآ » :ةميركلا ةيآلا يف :س

 ؟"نوبحت امج"ب دوصقملا ام اهئارشل هسفن بعتأ دقو اهبحي ةليمج

 قفني نكلو ،اهلك اهقفني ال ،ةديدع لاومأ هدنع تناك اذإ ناسنإلا ڵ\تركذ امك :ج

 باب نمو بحتسملا باب نم اذه امنإ ،ابجاو ارمأ سيل اذهو هبحي وه يذلا ليمجلا ءيشلا

 .مالسإلا يف ةعورشملا تالامكلا باب نم اذهو ‘بودنملا

 له .اد :رخا ةنةصاَصَحرتهب ناكزلو رهشأ لع ةورذ » :ىلاعتو هناحبس هللا لوق يف :س

 ؟قافنإلاو ةقدصلا روص نم ةروص راثيإلا
 .هيلإ جاتحم تنأ ام ريغلا يطعت نأ ينعي رانيإلاو ،مركلا باب نم راثيإلا نأ كش ال :ج
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 ،ةقيقحلا يف ةديدع روص هل رانيإلاف كنم ةجاح رثكأ هنأ ىرت امدنع كريغ هب رثؤتو

 لابقتسا ركذ ءاج امدنع ،"ةيوبنلا ةريسلا" يباتك يف تلق امك كلذلف ،ةمركم لاملاب رانيإلاو

 اولزانت اضيأ ممأ ىلع لاوقأو تاياور كانه ،مهلاومأ يف مهل اوعسو محنأو نيرجاهملل راصنألا

 نأ ىلع الضف برعلا ميش نم سيل اذه نأل ،راصنألاب قيلي ال اذهو مهئاسن نع مهل

 سكعلاب »:تلقو ،"ةيوبنلا ةريسلا" يباتك يف هتححص انأف نيملسملا ميش نم نوكي

 مالسإلا دعبو مالسإلا لبق ءاوس برعلا دنع ةصقنم ضرعلاب رانيإلاو ةمركم لاملاب رانيإلا
 راصنألا صاقنتسال تدجو تاياور فسألا عم هذه نكلو ،&«برعلا ريغ دنع ىتحو

 مالسإلا راصتنا مهضاغ ممأل تالوقملا هذه تردص نمم ملعنو ©فسألا عم ةاورلا اهلبقتف

 يلو نوكي له ،رجاهمل هتأرما نع لزانتي امدنع يراصنألا كلذ نإ مث راصنألا دي ىلع

 قلطملا صخشلا كلذ ىلإ عجرت ال ،ةوخإو بأ نم اهرمأ ةالو ىلإ ةيالولا عجرت ؟اهرمأ

 صاقنتسا اهيفو ةهج نم ةأرملل ةناهإ اهيف ةياورلا هذهو ،رجاهملا مكلذل هتجوز نع لزانتملا

 .ىرخأ ةهج نم راصنألل

 يلع وع هللاو دأ اهعبتي ةَقَدَص نقزليَح رفغي فورفَم لوق :ىلاعت هلوق يف :س
 ؟ىذألا دح وه ام 3 ٢٦٢[ :ةتب] 4 (

 سانلا ضعب نم ثدحي امك ،ىذأو نم اذهف ،هيلع يلعتستو كريغ ىلع نمت نأ ىذألا :ج

 لوقي امك ىذألا وه اذه ،كلذ لباقم ءايشأ هنم ديريو هب هركذي اناسنإ يطعي امدنع

 :رعاشلا

 ميئلل ةرم اهينركذو ٭٭"٭ ةعينص لإ ىدهأ دحأ نإو

 باهذإ هيفو ،زوجي ال اذهو ،ننمتلاو ريكذتلاو ءالعتسالا ،ىذألاو نملا وه مؤللا اذهو

 لقألا ىلع ىذألا نم ةيلاخلا ةقدصلا اوطعت نأ متردق ام اذإ»:انل لوقي هللا نأكو رجألل

 :يبنتملا لاق امك،«افورعم الوق اولوق

 لاحلا دعسي مل نإ قطنلا دعسيلف ٭٭٭ لام الو اهيدمت كدنع ليخ ال
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 ةعساتلا ةقلحلا

«ا ةعلا نايقاخأ»



 مييتزلرتتلاوئام شب

 ؟جحلا موهفم وه ام :س
 :رعاشلا لوق هدهاشو ،ءيشلا ىلإ دصقلا :ةغللا يف جحلا :ج

 ارفعزملا ناقربزلا بس نوجحي ٭"٭ث ةرينك الولح فوع نم دهاشأ

 ردب نب ناقربزلا وه ناقربزلاو ،ةمامعلا هب دصقي بسلاو ‘نودصقي :ينعي انه نوجحي

 نوسبلي برعلا نم ريثكلا ناك هنأل رفعزملاو مهئامظعو برعلا ءافرش نم وهو يرازفلا
 ةالص لوح ةياور كانهو ،ءارفص مهمئامع تناك دقف ،راصنألا مهنمو ءارفصلا مئامعلا

 ىلإ نوهجتي مهف ،راصنألا مئامعك لابجلا سوؤر ىلع سمشلا نوكت امدنع اهرخآ رصعلا

 .دصقلا ىنعمب جحلا انهو ،ناقربزلل فصو وهو ءارفصلا ةمامعلا هيلع يذلا ردب نب ناقربزلا

 دصقلا نأ كش الو ،همظعت ءيش ىلإ دصقت نأ ينعي مظعم ىلإ دصقلا هنأب هفرعي مهضعبو

 جحلا ةضيرف ءادأل باهذلا وه ،ةيفرغ ةقيقحك نآلا حبصأو مظعم ىلإ دصق وه ةبعكلا ىلإ

 .ةمركملا ةكم ىلإ باهذلا وأ

 ؟يمالسإلا عيرشتلا يف جحلا ةناكم يه ام :س

 مالسإلا ناكرأو ،مالسإلا اهيلع موقي يتلا ةسمخلا ناكرألا دحأ هنأ الوأ كش ال جحلا :ج

 ةاكزلا ءاتيإو ،ةالصلا ماقإو ،هللا لوسر ادمع نأ نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :يهو ،ةسمخ

 هنأ يناثلاو ،اهنم مالسإلل دب الو ،اليبس هيلإ عاطتسا نمل هللا تيب جحو ،ناضمر موصو

 يف ترظن »: ,يقي ديز نب رباج مامإلا لوقي اذميو ةيلام ةدابعو ةيندب ةدابع هنوك نيب عمجي
 نيتدابع اممحتدجوف ةالصلاو موصلا يف ترظنو .ةيلام ةدابع ةاكرلا تدجوف تادابعلا

 ةقفن ىلإ جاتحي جحلاف ،«ةيلام ةدابعو ةيندب ةدابع هنوك نيب عمجي هنأب جحلا تيأرو ،نيتيندب

 لامعأ نيب نم هتليضفو جحلا ةزيم هذهو ،كلذ ريغ ىلإو رفسلا وهو يندب دهج ىلإ جاتحيو

 .مالسإلا
 ضعب ىلع ظحالن ،ةيلام ةدابعو ةيندب ةدابع هنوك نيب عمجي هنأ زيمت جحلا نأ امب :س

72



 ةحصلا مهدنعو كلذك نوروسيم مهو ملاعلا لود لك ىلإ ماع لك يف نورفاسي محنأ سانلا
 ؟ممتايح يف عيراشملا رخآ جحلا اولعج محأ الإ ةيندبلاو ةيدسجلا

 عتمتسن نأ ديرن نولوقي ممنأك ىنعمب ،فسألل قباسلا يف ارشتنم ناك موهفملا اذه :ج

 كلذب نودصقي هلعلو 5ةايحلاب عاتمتسالا نم ينعنمي جحلا كلذ نإف جحأ امدنعو ،ةايحلاب

 لامعأو ،مالسإلا يف ةئطاخ ةيرظن هذهو 5ةمتاخلاك هنولعجي جحلاو عورشملا ريغ عاتمتسالا

 ديرأ يننأل اذه رخؤأ نأ ديرأ لوقي ال ينعي ءامب ردابي نأ ناسنإلا ىلع بجي اهلك مالسإلا

 اوجح »:لوقي ةنم لوسرلاف ،ةردابملا ىلع ثحي مالسإلاف سكعلابو ةنيعم ةجاح لعفأ نأ

 لمألا اهيطعيو هسفن لهمي ال ناسنالاو ،ةردابملا ىلإ وعدت ثيداحأ كانهو ،«اوجحت آلأ لبق

 جحلا ىلإ بهذي ال نيينامعلا دنع ميدقلا ذنمو عورشملا ريغب عاتمتسالا وأ يصاعملا لعف يق

 هذه عبطلابو ،هتايح يف فاطملا رخآ وه جحلا نوكي نأ ىنعمب نسلا يف اريبك ناك نم الإ

 الو يصاعملاب هسفن لمؤي ال ناسنالاو لمعت نأ بجي اهلك مالسإلا لامعأف ةئطاخ ةيرظنلا

 نآلا حبصأو ةيرظنلا هذه ىشالتت تأدب هلل دمحلاو نآلا امأ عورشم ريغ لمعب هسفن لمؤي

 كلذك اضيأ ظحالملا نكل ،ةركبم نس يف جحلا ىلإ نوبهذي بابشلا نم ريثكلا هلل دمحلاو

 ريقفلا ىلع قافنإلاك .مالسإلا يف رخآلا عورشملا باسح ىلع يدؤي امبر اذهو جحلا راركت

 ببسي هنإ مث جحلا ىلإ باهذلا يف فلكتي هدجت ناسنإلاف ،جاتحملا ىلع قافنإلاو ميتيلاو

 امهرد قفنأ نئل »: ي ديز نب رباج مامإلا لوق كلذ نمو٬ةسدقملا نكامألا يف كانه اماحز

 وهف نيكسم وأ ميتي ىلع امهرد قفنأ نئل :ىنعمب 3«ةلفانلا ةجح نم يل ريخ هللا ليبس يق
 .مالسإلا ةجح دعب لفنلا ةجح نم لضفأ

 ؟ايونس جحي ناكام ئي ديز ني رباج مامإلا :س

 نب نافلخ خيشلا لوقي امك طقف جحلا لجأل سيل نكل ايونس جحي ناك رباج مامإلا :ج

 : يبايسلا ليمج

 هنجس اماع ةرصبلا لماعو ٭٭٭ ةنس لك رباج جحي ناك

 قارعلا نمو نامع نمو نميلا نم نوتأي نيذلا هتوعد لهأب يقتلي نأ لجأل جحي ناك ينعي
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 عاضوألا مهعم شقانيو ممب يقتلي ناكف برغملا دالب نمو ناسارخ نمو زاجحلا نمو

 ملعلا لجأل ضرغلا اذه بهذي ناكف ،جحلا مسوم ءانثأ مهضرتعت يتلا لكاشملا يف مهيتفيو

 دنع ةنس هذه تراصو ىرخأ عفانم هدنع تناكو .ةلفانلا ةجح لجأل طقف سيلو ةوعدلاو

 .ةدعصألا عيمج ىلع يميلقإو يملاع رمتؤم هنأ جحلا نم مهفي يذلا اذهو ةيضابإلا

 اذه لهف ،تارم ةدع ةينامعلا ةثعبلل اسيئر تنك كنأ خيشلا ةداعس انملع امك :س

 ؟مويلا دوجوم ءاملعلا نيب عامتجالا

 لود نم اميس ال ىرخألا لودلا تاثعب ءاسؤر نيب عامتجا هيف لصحي ةقيقح معن :ج

 يتأيو ،ءاملعلا نيب تاءاقلو ةيدرف تاءاقل يف ىرخألا لودلا ضعبو جيلخلا نواعت سلجن

 نكل دوجوم وه ينعأ ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ءاملعلا ضعب ةينامعلا ةثعبلا سلجم ىلإ

 .عساولا وأ ريبكلا قاطنلاب سيل

 ؟ةينامعلا ةثعبلا سيئر كنوكب امتدهاش يتلا ةبيرغلا فقاوملا يهام :س

 .مهريغو نيينامعلا نم جاجحلا نم ةفاثك كانهو ،ةروصحم مايأ يف جحلا نأ كش ال وه :ج

 هنأل -هللا ءاش ام ةدوجلا ةياغ ىف انرومأ هلل دمحلاو نحن نكل ،تاكابترالا ضعب ثدحتف

 ابواجت ناكو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةصتخملا تاهجلا نم ابواجت ىقلن نحن ةقيقح

 نيينامعلا جاجحلل ناك ءاوس {ةقيقح انل رفويو الإ تاهجلا نم ائيش بلطن داكن ال «اريبك

 ةملكب هجوتنو ،ةفرع يفو ىنم يف تاميخملاب قلعتي ام وأ ،اهسفن ةنعبلا لامعأب قلعتي ام وأ
 تاردابملاو نواعتلا مكلذ ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةصتخملا تاهجلا ىلإ ركش

 اوحلستي نأو قلخلا عاستاب اوحلستي نأ دب ال ءاضعأو اسيئر ةينامعلا ةثعبلاو {ةليمجلا

 نم دب الف {ةددعتم طامنأو ةرينك مهبلاطم اعبط سانلا نأل ،سانلا عم ردصلا عاستاب

 سيلو ةقباسلا ةقيرطلاب ميخملا ناكو تاونسلا نم ةنس يف تنك يننأ ركذأ قلخلا لامعتسا

 يلواقم نم وأ ةثعبلا نم ناك ءاوس انسفنأب نحن اهميقن تاميخملا تناكو ةيلاحلا ةقيرطلاب

 فيصلا يث جحلا ناكو يديدح زجاح وهو ميخمو ميخم نيب لصاف كانه ناكف ،جاجحلا

 تاميخم ضعب تناكف ةرارحلا دتشت ةريهظلا دنعو ةيوارحص سمش ىنم يف سمشلاو
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 ةرارح نم وكشي لجر ءاجف ،يديدحلا زجاحلا كلذ نم يقرشلا بناجلا يف جاجحلا
 سيئرك تنأ نكمي الو العفنم ءاج دقو يديدحلا زجاحلا كلذ نم مهبرضت يتلا سمشلا

 ىق ارظناو هعم ابهذا صاخشألا نم نيصخشل تلقف ‘هضراعت وأ لاعفناب ههجاوت نأ ةثعب

 زجاحلاو ،دوجوم ميخملا نأل ةلكشملل لح دجوي الو هعم ابهذف ،ةلكشملا الحو ةيضقلا

 مكلذ صاصتماو ءاوتحا نم دبال نكل ،ممتاميخم يف اونكسو اوعزوت دق سانلاو ،دوجوم
 .رومألا هذه لثمب لكاشملا لحن انك اذكهو ،ىنم يف تنأو جحلا مسوم يف تنأو لاعفنالا

 .فقاوملا نمض نم هذهف
 ىرخأ تاميخمو ةينامعلا ةثعبلا ميخم قرتحا تاونسلا نم ةنس ي هنأ ةفيرطلا فقاوملا نمو

 ي اعبط نحن انكو ىرخأ تاميخمو ينامعلا ميخملا يف ناك ىنم ىلع اماع اقيرح سيل نكل

 اذهو ،نآلا لثم ةرفوتم لاصتالا لئاسو تناك ام مايألا كلتو ،ةفرع موي يف ينعي ةفرع

 نكل {ةعرسب اوءاج اريخ هللا مهازج يدوعسلا يندملا عافدلا اعبط ١٩٩٠ ةنس يف ثدح

 ميخمو ةثعبلا ميخم كلذ يف امب قرتحا هلك ميخملاو ةثعبلا ضارغأو جاجحلا ضارغأ تقرتحا
 كانهو ،نيلواقم دنع نونوكي ال نيذلا جاجحلل ةثعبلا هميقت ميخم نيميخم هيف نأل ،جاجحلا

 تحت مهسفنأب محتاميخم نوميقي ينعي جاجح مهدنع نيذلا نيلواقملا ىلع عزوت ىرخأ ضرأ

 جاجحلل ةثعبلا هتماقأ يذلا ميخملاو ةثعبلا ميخم وه قرتحا يذلا ميخملاف {ةثعبلا فارشإ

 لواقملاو قيرحلا ببسب تثدح يتلا تافلخملا اوحسمو اوءاج ينيدملا عافدلاو ،نيينامعلا

 .ليللا يف مويلا سفن يف ميخملا عجر ينعي مويلا سفن يف ميخملا ماقأ ةثعبلا هتنيع يذلا

 رشاعلا مويلا اوءاج املو !ةفلدزم ين اوتاب مث تافرع يف جاجحلاو ةعيرس لولحلا تناك كلذبو
 ةدوجوم ريغ مهضارغأ نكل ،نكي مل ائيش نأك ةدوجوم تاميخملا اودجو ىنم يف ميخملا ىلإ

 بلاطي ءاجف هءايشأ دقفو ريغتم ميخملا نأ قدص امو بلاطي ءاج ركذأ جاجحلا دحأف

 اوبعوتسا امف نوقدصي اوناك امو ،ديدج ميخم نآلا اذهو قرتحا ميخملا نأ مهل انلقف ،اهب

 .فقاوملا نمض نم اذه ناكف ةركفلا

 تقرتحا اريبك اقارتحا ناك م٧٩٩١ يف ناك ىنم هيف تقرتحا يذلا يناثلا ريبكلا قيرحلا امأ
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 ةليللا سفن ىف يه امك تاميخملا داعأ هللا ءاش ام لواقملا ءيشلا سفنو ،اهلمكأب ىنم

 بشو ىنم يف نيلصاو اوناك جاجحلاو ،ةيورتلا موي وهو نمانلا مويلا يف ناك قيرحلا نكل

 موي هبشي فقوملا ناك ةقيقحو ،لابجلا ىلإ اوأجتلا سانلاو ةديدش حيرلا تناكو قيرحلا

 ميخملا هلل دمحلا نكلو ،لابجلا ىلإ نوبهذي الافطأو ءاسنو الاجر سانلا ىرتو ةمايقلا

 ىلإ هحتا نم جاجحلا نم ةليللا كلت سفن يفو ةليللا كلت سفن يف هداعأ لواقملا ينامعلا

 ينامعلا ميخملا لواقملا داعأ رشاعلا ةليلو عساتلا مويو ءارعلا يف تاب نم مهنمو ةفرع

 ةجحلا يذ نم رشاعلا مويلا يف ةفرعو ةفلدزملا نم نوينامعلا جاجحلا عجر املو هلماكب

 ءابرهك كانه نكي مل نكل مهميخم يف نوينامعلا جاجحلا ماقأف ،الماكو ازهاج ميخملا اودجو

 .اليمجو ابسانم ناك سقطلا نكل ةحوتفم ءابرهكلا تناك امو .قيرحلاب ناكملا رثأت ببسب

 تاميخملا ءاشنإ ىلإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةموكح تدمع ريبكلا قيرحلا كلذ ةجيتنو

 تحبصأف هايملا تارودبو فييكتلابو ءابرهكلاب ةدوزم يهو ،قيرحلا دض يه يتلاو ةيلاحلا

 ناكف رضاحلاو قباسلا جحلا نيب تاقورفلا نمض نم هذهو يقرلا ةياغ يف نآلا تاميخملا

 ،نامع ىلإ هتدوع ىتحو هجورخ نم رهشأ ةتس ذخأي امير ينامعلا جاحلاف ةبوعص يضاملا يف

 ةقطنم نم لامجلاب نوجرخيو ربلا قيرط نع نوبهذي اوناك لبق نم محنأب انؤابآ انثدح امكو

 بهاذ هنأك جاحلا اقباس ناكو ،ةمركملا ةكم ىلإ نولقتني مث ةنيدملا ىلإ اولصي ىتح ةقطنم ىلإ

 اودوعي ملو جحلا ىلإ اوبهذ سانلا نم ريثك دجوي العفو «ارنؤم اعادو عادولا دجتف عجري نلو

 يف جاحلا بهذي امدنع كلذلف ،ةسدقملا رايدلا ىف ةايحلا ةبوعصو {هتقشمو قيرطلا ةبوعصل

 مامإلا وه اهروص نم لمجأ ةقيقحلا يف ةلاحلا هذهو كعجري نلو بهاذ وه امنأكف نامزلا ميدق

 روصت العفو ةمدقمب اهردصو جحلا نع اهأشنأ يتلا هتديصق يف مئاعدلا يف رضنلا نب دمحأ

 نم بدألاو رعشلاو رعاشلا اعبط امئادف ،هلثم ناسنالا دجي ال ريوصتلا لمجأ فقوملا كلذ

 هتديصق ةمدقم يف لاقف يبدأ ضرعب هقفلا ضرعي امدنع بدألاو رعشلا لمجأ امو ،نونفلا

 :جحلا نع

 الاحرلا لامجلا ىلع الاع مث ٭٭٭ لامجلا دعتساف جحلا مزع
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 الاومألاو دالوألا لخو ٭٭٭ لهألا لزتعاو ادنلا باجأو

 الاذعلا قرافو هولذاع ٭٭٭ ال هللا يف هيلذاع ىصعو

 الايعلاو هعادو انزح ٭٭٭ لهألا ىكبأو هوعدو نيح ىكبف
 الابئر هلاخت احيشم ٭٭٭ ديبلا يف هللا ىلإ ادماص ىضمو

 الاوهألا هلوه هاسنأو ""٭٭ رفقلا ىلإ حارتساف ربقلا ركذ
 الابلب ءاجر اشحو ٭٭٭ ابعر هللا ةفاخم هتألم

 الالطألا ميتملا حان نيح ٭٭٭ ), ى حانو هسفن ىكبف

 ىلإ ريسملا يف بغارلا رطؤت تناك يتلا ةلاحلا رؤص يذلا وه ليمجلا ريوصتلا اذه ينعي
 ال ءادج ليمج فصو اذهو ،سانلا لكو هباحصأو هناوخإو هلهأ نم هنوعدوي نيذلاو جحلا

 ءاملعلا رعاش يلئامسلا رضنلا نب دمحأ مامإلا هفصو امك .ةلاحلا كلتل هلثم افصو دجت

 .هللا همحر ءارعشلا ملاعو
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 [ ةقلحلا
هااا



 ثادحألا ضعبل قيثوتو تايقالخأو ميهافم ةعومجم نع يضاملا ءاقللا يف انملكت :س

 مويلا جاجحلاو جحلل ةبسنلاب ةيضاملا ةنمزألا يف تلصح يتلا ةيعقاولا صصقلاو ةيخيراتلا

 .جحلا قالخأ نع مالكلا يف رمتسن
 ضعب نأ يعامتجالا لصاوتلا عقاوم يف ةرتف لبق راثي خيشلا ةداعس ةقلحلا هذه ةيادب يف

 ؟عانتمالا اذه نم يقالخألا رسلا وه ام جحلا ىلإ باهذلا نع اوعنتما ماكحلاو ةمئألا

 .هبحصو هلآ ىلعو دس انديس ىلع ملسو هللا ىلصو هلل دمحلا ےميهلرتتلايتلمص يب :ج

 نمأ ىلإ كلذك جاتحيو ةحصلا ىلإو ةلحارلا ىلإو دازلا ىلإ جاتحي لاقي امك جحلا نأ كش ال
 مكاحلا نأ كشالو جحلا ةضيرف ءادأل ةعاطتسالا فونص نم اضيأ قيرطلا نمأ ،قيرطلا

 .هتدوع نيح ىلإ هجورخ تقو نم نمأ ىلإ جاتحي اناطلس وأ اكلم وأ امامإ ناك ءاوس
 نمز يف ماكحلا نم مكاح جح اذإو ،نوجحي اوناك ام ماع لكشب ماكحلا وأ ةمئألا كلذلو

 .ةددشم ةينمأ ةسارح نم هيلع ضرفي امب نيرخآلا جاجحلا ىلع ةقياضم ببسي نامزألا نم

 ماكحلا نم مكاح جح ول نآلا سكع .ةينمألا مهتسارحب نوتأي نيذلا مه قباسلا يف ناكو

 رمألا اذحب ةينمألا امتزهجأو اهتموكحب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لفكتتس كش الب نآلا

 يف انكمم كلذ نكي ملو قيرطلا نمأل ةريبك ةسارح نوجاتحي اقباس ماكحلا ناك كلذلو

 مامإلاو مهنع جحي نم نورجؤي اوناكو جحلا ىلإ نوبهذي اوناك ام كلذلف ،ةقباسلا روصعلا
 نم هيف هسفنب جحلا ىلإ هباهذ نأ ىأر يليلخلا هللا دبع نب دع مامإلا وهو يي يليلخلا

 رايخألا ءالضفلا دحأ فلك كلذلو ،انه نيملسملا حلاصمل كرت هيف اضيأو ،هيف ام ةروطخلا

 نب باهولا دبع مامإلا نع ركذ هلبقو ،هنع جحي نأ يدنكلا ديعس نب ناميلس خيشلا وهو
 ةلودلا ةمصاع يهو ،ترهيت نم جرخ جحي نأ دارأ امل يمتسرلا يسرافلا نمحرلا دبع

 نأ هل اولاقو ،ءاملعلا ةسوفن لهأ نم هضرتعا ةسوفن لبج ىلإ لصو امدنعو ،ةيمتسرلا
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 ثكتلود يف كيلإ ةجاحب ةمألاو ريطخ رمأ يف كسفنب يمرت نأ نكمي الف نمآ ريغ قيرطلا

 نم نيملاع ىلإ نيلاؤس لسرأو ،ةسوفن لبج يف يقبف كملع ىلإو كيلإ ةجاحب كاياعرو
 نم لسري نأ ىلع هثح يناثلاو ،هنع طقاس جحلا نأب امهدحأ هاتفأ ،كلذنآ بهذملا ءاملع

 سدي ةسوفن لبج يف كانه يقبو ،هنع ةباين دحأ جحي نأب ،لوقلا اذهب ذخأف ،هنع جحي

 ناطلسلا الإ جح هنأ نينامعلا ماكحلا نم دحأ نع ركذي ملو ،ترهيت ىلإ عجر ىتح ملعلا

 بابسأل جحلا اوكرت كلذلو ،اوجحي مل ماعلا كلذ نمو رابجنز ناطلس ،ديعس نب شغرب
 قباسلا بابسألل نكل و ‘كلذ نع مهاشاح ،هيف ةبغر مدعو جحلا نع اعانتما سيلو ةيوق

 .اهركذ

 يتلا تايقالخألا يه ام كلذ ريغو قيرطلا نمأ دازلا نم نأ خيشلا ةداعس تركذ :س

 ؟ميظعلا دصقملا كلذ ىلإ بهذي نأ لبق جاحلا امب ىلحتي نأ يغبني

 هبراقأو هيبحم ىلإ رذتعي نأب جحلا ىلإ هباهذ لبق قالخألاب ىلحتي نأ بجي اعبط :ج

 ءيش كانه نكي مل وأ ءيش كانه ناك نإ "مههاجت هنم ناك امم هولحي نأو !هئاقدصأو

 هبراقألو هيوذل ناسنألا رذتعي نأ اعبط قالخألا نم اذهو .ةداعلا هيلع ترج اذكه

 يأل ءاسأ اذإو ،هيضقي ناسنإل نيد هيلع ناك اذإ ،هيلع يتلا تاعبتلا لك نم صلختيو

 .هنم رذتعي صخش

 ؟قالخألا نم جحلا ىلإ باهذلا لبق ةيصولا ةباتك له :س

 ةيصو نأل ،اضيأ نيبرقالا قوقحو سانلا قوقح اهيف نأل ،ةيصولا ةباتك كلذكو معن :ج

 ئرمال لحي ال » :ي يبنلا نع ثيدح يفف ءيش هدنع نمل ةبجاولا اياصولا نم نيبرقألا
 لاق ،ةبجاو نيبرقألا ةيصوو ،«هسأر دنع ةبوتكم هتيصوو الإ نيتليل وأ ةليل تيبي ءيش هدنع

 قالخألا نم كلذلف ،[٠ه. :ةتب] «ينورعَملاي نييرقألاو نتتلولي ةيولأ ارح نرت نإ :ىلاعت
 وأ عجري هنأ فرعي ال هنأل جحلا ىلإ باهذلا لبق هتيصو ناسنإلا بتكي نأ هب رومأملا نمو

 هداز رثك نم هنأ ليق اممو قالخألا نم دبال جحلا مسوم يفو قيرطلا يف ةبسنلاب امأ ،عجري ال

 جئاوح ءاضقب هقلخ عستيس هنأل 5هداز نم رثكي نأ ناسنإلا ىلع كلذبو هقلح عستا
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 .دوقنو لكأو ءام نم سانلا
 يطعي نأ هل فيك هداز لق نمو ،هتجاح تناك امهم ،جاتحملا دعاسي نأ قلخلا باب نمو

 ريصيف قلخلا يف ةعس هبحاص يطعي اريفوو اعساو دازلا ناك اذإو ،عئاجلا معطيو جاتحملا

 .ةسدقملا رايدلا ىلإ هلوصو دنع وأ هقيرط يف ءاوس ،ايخس ،بلقلا عساو ردصلا بحر

 ؟ةلمحلا رايتخال ةبسنلاب جاجحلا حصنت اذامب :س

 عم هتحار دجي صخش لكو {ةبسانملا ةقفرلاو بسانملا صخشلا راتخي نأ ناسنإلل دبال :ج

 تايناكمإ تاذ جحلا تالمح تحبصأو ،دمحلا هللو امظنم حبصأ جحلاو ،نينيعم سانأ

 نوكي يتلا ةقفرلا راتخيو هبسانت يتلا ةلمحلا راتخي نأ جاحلا ناكمإبو ،قباسلا نم رثكأ

 ةقفرلا كلذب نوكتتف هعبطو هقلخو هتلكاش ىلع وه نم ىلإ بذجني ئرما لكو ،اهعم

 .ةحلاصلا ةبحصلاو

 موي ي ءادن ةينامعلا ةثعبلا نم انعمسو جحلا يف انك تارملا نم ةرم يف خيشلا ةداعس :س

 يف انه ةلكشملا له «ارجأتسم ءاج هنأ انل حضتا مث ،دقُف دق ىمعأو مصأ اناسنإ نأب ،ةفرع

 ؟ارجأتسم بهذ هنأ جحلا ىلع رداقلا ريغ صخشلا اذه يف مأ هرجأ يذلا صخشلا

 ءادأ عيطتسي نم الإ رجؤي ال هنأ ضورفملا نم رجؤملا ،اعم امهيف بيعلا ةقيقحلا يف :ج

 تراصو ءامب بحرم ريغ نكلو ةعورشم ريغ لوقأ ال اهسفن يه ةرجألاب ةبانإلاو ،ةنامألا

 مهسفنأب جحلا نورخؤي سانلا تلعج اضيأو ،ىرخأ ةثراك هذهو مهضعب دنع ةراجت

 نورجؤيو ةثرولا يتأيف جحلاب نوصوي مهتوم دعبو ،ممتايح يف نيرداق اوناك نإو جحلاب نوصويو

 هقف ىلع نوكي نأ بجي جحلا يف رجأتسملاو نمثلا صيخر نع نوثحبيو ،مهنزومل جحي نم
 جاحلا نأ امك ةيندب ةردق اذو كسانملا ءادأ ةيفيك ىلع اعلطمو جحلا كسانمب ةيارد ىلعو

 نأ ظحالملاو «لهاج ريغ نوكي نأو ةيملعو ةيندب ةردق هدنع نوكت نأ دبال جحلاب رومأملا

 ءادأ نوكي ال كلذلو !ةلكشملا نمكت انهو ءاملع سانلا لقأ مه نيرجأتسملا نم اريثك

 كلذ نع جحلا ةريعش يدؤي نأ هل فيك ،ىمعألا رجأتسملا كلذ عم اذه لعف امك ةنامألا

 يف ءاج امك ,ةثالث هب رجؤُيَل دحاولا جحلا نأل بينملاك بئانلا نوكي نأ بجي ،هنع رجؤملا
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 ‘«يصولاو رجأتسملاو رجؤملا :ةثالث ةدحاولا ةجحلاب رجؤي »:لاق هزأ ةن يبنلا نع ثيدحلا

 مايقلا ةعاطتسا نم ىوتسم ىلع رجؤملاو رجأتسملا نوكي نأ بجي تيملا نع يصولا يأ
 اذهو جحلاب رجاتي تاجح ثالث رجأتسا اصخش نأ ركذأ تاونسلا نم ةنس يف جحلاب

 ةيعوت كلانه نوكي نأو ةقيقحلا يف صلقتت نأ بجي ةرجألاب جحلا يف ةبانإلا زئاج ريغ

 عيطتسي ال زجاع كانه نوكي دقف انايحأ سانلا ىلع اليهست اهيف نأ كش ال ،اهرطاخمب

 نأ بجي نكل ،نورجأيف مهثوروم نع جحلل باهذلا نوعيطتسي ال ةثرولا وأ ،جحلاب مايقلا

 .ابسانم رايتخالا نوكي

 يهو جحلا وأ ةرمعلا ىلإ تبهذ همأ نأ ،ةرتف لبق ةوخإلا دحأ ينربخأ خيشلا ةداعس :س

 عجر ةلمحلا بحاص نأ كلذو ،كرحتملا يسركلاب تداع اهنكلو ©بهذتو ريستو ةحيحص

 نم مهنمو تام نم مهنمف ،ةلفاحلا تبلقناو مونلا هبلغ ىتح ليللا لاوط دوقي ناكو اعرسم
 ؟سانلا ءالؤهل لوقن اذام ةمئاد تاباصإ هدنع تراص نم مهنمو رثأت

 كلذو ،لاجعتسالا ةياغ يف نونوكي تالمحلا باحصأ ضعب ةقيقحلا يف اعبط :ج

 تالمحلا باحصأ نأ ركذأو جحلا كسانمل نيفوتسم ريغ جاجحلا لعجي لاجعتسالا

 موي يف ىنم ىلإ اوبهذي نأ لبق عباسلا مويلا نم ،ضارغألاب ةلمحم ةكم يف مهاترايس نولعجي

 لاوز دعب آلإ ىنم نم نوجرخي ال منأ ضورفملاو ،ىرخأ ةرم ىنم مث ةفلدزم مث ةفرع مغ {ةيورتل

 نامع نولخديو ،لاوزلا لبق ةكم نم نوجرخيو سمشلا عولط لبق نومري مهنكلو سمشلا

 هيف اذهو {ةلفاحلا يف نولكأي لكألا ىتح ،ةالصلل الإ نوفقي الو فقوت نود دحاو ريس يف

 مث سمشلا لاوز دعب ىنم نم ناسنإلا جرخيلف ،ةعسلا نم يش نم دبالو \بعتو ةروطخ

 يف نيكهنم نونوكي سانلا نأل ،حاترا دقو جرخي مث عادولا فاوط فوطيو ةكم ىلإ يتأي

 .جحلا مسوم

 مث ،فوقولا كانهو ةفرع ىلإ اوبهذ عساتلا موي يف مث إةيورتلا موي ىنم يف اوناك نمانلا موي

 يف مث ،©سمشلا عولط لبق ىنم ىلإ ةفلدزم نم نوجرخي رشاعلا يف مث ةفلدزم ي نوتيبي

 مويلا يفو ،ةمحدزمو ةبعتم لامعأ اهلك يهو قلحلاو ةضافإلا فاوط كلانهو يمرلاو رحنلا
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 كولسلا اذه ةجيتن ثدحت ثداوحلا نم ريثكو ،هاوق تكمنأ دق جاحلا نوكي رشع يناثلا

 فترتلا نم ءيش كانه نوكي نأ ءاقللا اذه لالخ نم سانلا ءالؤه ىلإ هجوأ انأو ،عئطاخلا

 ءيش لك لامكإ دعب رشع ثلاثلا مويلا يف اوجرخي نأو ،سانلا حاورأ ىلع اظافح ةحارلاو

 .نيمناغ نيملاس مهرايد ىلإ اولصي ىتح ،ثيرت ي

 يذلا ناكملا وه ةفرع يف نينامعلا فوقو ناكم نأ نولوقي منأ سانلا ماوع نم عمسن :س

 ؟ لوقلا اذه ةحص ام لمي يبنلا هيف فقو

 هتقانب فقو ةيم يبلا نإف لاقي ام بسحو .ةينامعلا رداصملا يف دوجوم لوقلا اذه :ج

 ةمحرلا لبج نم ةيقرشلا ةهجلا يق عقت ةيوق ةيرخص ىصح يهو ،‘تايصحلا دنع ءاوصقلا
 كلذ نم اوذختا نينامعلا جاجحلا نأ مهملا \ةمحرلا لبج ىلإ لقتناو كانه بطخ ةلي هلعلو

 رصان مامإلا ىلإ بتك ةبراغملا ةيضابإلا ءاملعلا دحأ نأ ىتح ،نامزلا ميدق نم افقوم ناكملا

 ةفرع يف ي يبنلا فقو ثيح متفقو نامع لهأ رشاعم متنأ :كلذ يف هل لوقي دشرم نب

 ةموكح نأ كش الو ،«نيينامعلل تاصحلا نإ »:لوقي رهوجلا يف يملاسلا خيشلا كلذلو

 هتدّهمو ناكملا كلذ يف نينامعلا جاجحلا تقبأ ةقيقح اهيف ةصتخملا تاهجلاو ةيدوعسلا

 تبلطو ؛ةفرع يف نينامعلا جاجحلا فوقو ناكم يف لامعأ ةدع تلمع يسفنب انأو ،مهل

 ءاملا لاصيإب اوردابو اوباجتسا -اريخ هللا مهازجو- ،ةيدوعسلا يف ةصتخملا تاهجلا نم كلذ

 ركشت يتلا ،ةنيمثلا تاردابملا نم كلذ ريغو ميخملا ةعسوتو هايملا تارود داجيإو تاميخملل

 يأ كدشرم نب رصان مايأ نم اذهو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةصتخملا تاهجلا اهيلع

 نب رصان مامإلا ىلإ يبراغملا مامإلا كلذ ةلاسر لبق رقتسا رمألا اذهو ،ةنس ٣٠ ٠نم رثكأ

 .دشرم

 ؟فوقولا حلطصملا اذه ريشي اذام ىلإ ،ةفرعب فوقولا حلطصم ءاهقفلا راتخا :س

 نونوكي سانلاو ،افقاو بيطخلا نوكي ثيحب ىدؤت ةدابعلا نأل فوقولا حلطصم اوراتخا :ج

 مارحإلا : ةثالث جحلا ناكأا نأل ،جحلا لامعأ ثيح نم ربكألا جحلا يهو ،ءاعدلل نيفقاو

 .جحلا لطب اهنم دحاو لطب وأ دسف اذإ جحلا ناكرأ هذه ةضافإلا فاوطو ،ةفرعب فوقولا
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 .ةفرع موي جورخلا نولجعتسي سانلا ضعب َنأ ظحالن :س

 يف جاحلاو سمشلا برغت نأ سمشلا بورغ دعب ةفرع نم جورخلا نوكي نأ بجي :ج
 نم ةبئاشب بيشم ريغ وأ صوقنم ريغ الماك ناسنالا جح لعجي يذلا وه اذه ،ةفرع
 دحاو فقوم يف سانلا نوكي ثيحب جحلا لامعأ اهيف دسجتت ةفرعو داسفلا وأ نالطبلا

 ةبطخلا كلانهو .ةبانإلاو ةبوتلاب لجو زع هللا ىلإ نيهجوتم الماك اموي مهفوقو يف نيواستم

 ."ةفرع فقوم" اهنع ليق اهلك هذهو ،ءاعدلا كلانهو رصعلاو رهظلا تالصو
 اريثك ظحالن مالسلا هيلع هيلجر رثأ هيف نأ ميهاربإ انديس ماقم نع لاقي ام ةحص ام :س

 تالاكشإ تلصح امرو فاوطلا يف ماحدزا لصحيو ،ناكملا كلذ لوح نومحدزي سانلا نم

 .ةيقالخأ

 ءايبنألاب يدتقت اعبط سانلا نكلو ،كلانه فئاطلا فقي نأ فاوطلا طرش نم سيل :ج

 ححص مالسإلاو {هتعيرش نم انيلإ تءاج جحلا لامعأو ،ءايبنألا وبأ ميهاربإو نيحلاصلاو
 نوكت امدنع ملسملاو ،ميهاربإ ةعيرش نم تءاج دقف الإو ،نوكرشملا ههوش امم اهنم اضعب

 نأ جاحلا كلذ وعدت ةبغرلا دجتف ،كلانه فقو مالسلا هيلع ميهاربإ نأ ةمولعم هدنع

 نوقياضي مهنم ريثكو ،©فاوطلل اطرش سيل وهف الإو 5ميهاربإ يبلا راثآ نم ائيش سملتي
 .فاوطلا يف سانلا
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 ةرشع ةيداملا ةلحلا

«" ةحلا نايقاخأ»



 ميتلرتتلاوتام شب

 لوح نوفوطي امدنع رثكأ نوكي رجألاو ،الوبق رثكأ نوكي جحلا نأ سانلا ضعب نظي :س

 ؟مالكلا اذه لوح كيأر ام لقأ ةعسوتلا كلت يف رجألا نأكو ةبعكلا

 امإو جحلا كسانم فرعيو اهيقف نوكي هسفنب ناسنإلا نأ امإ ،هقف ىلإ جاتحي امئاد جحلا :ج

 ابيرق تنك ءاوس ةبعكلا لوح فاوطلا وه فاوطلاو ،كسانملا كلت هملعي هيقف ىلإ عجري نأ

 نيذلاك الثم ولعلا يف فالخلا اعبط طاوشأ ةعبس فوطت كنأ مهملا 3اهنع اديعب وأ اهنم

 ةبعكلا لوح فاوط وه له ؛مارحلا دجسملا حطس قوف لاثملا ليبس ىلع حطسلا قوف نوفوطي

 حطس ىلع فاوطلا نأ ىري خياشملا ضعب ،فالخ هيف ؟ةبعكلا نع ديعب فاوط وه مأ
 كلذ نأ نوري خياشملا ضعبو {ةبعكلا لوح فاوطلاك وأ ةبعكلا لوح افاوط ربتعي دجسملا

 .ةبعكلا لوح افاوط نوكي ال فاوطلا

 اهسرح ةفرشملا ةبعكلا نم ابيرق ناك ءاوس هيف فالخ ال اذهف ةيضرألا ةحاسملا يف فاوطلا امأ

 اذإ ،هل حيرألاو لضفألا عبتي ناسنإلا نأ كش ال ،ةحاسلا كلت يف اليلق دعتبا وأ ىلاعت هلل

 نع اديعب فوطي يذلاو عرسأ ربتعي هنأل فوطيف ةبعكلا نم برقلاب نوكي نأ هل حيرألا ناك

 .هللا ءاش نإ ريخ حك يقو ةليوط ةفاسم هنم ذخأي اهسفن ةفرشملا ةبعكلا نيع

 ةباجإو ىوتفلل نوردصتي مويلا سانلا ضعب ،لاؤسلاو ةفرعملا ةيمهأو ملعلا تركذ كنأ امب :س

 ؟سانلا ءالؤه حصنت اذام لوبقم ريغ كجح وأ لطاب كجح نالفل لوقي ،ملع نود سانلا

 ةلأسم هذه ،نوكي الأ يغبني عرست وه لوبقلا مدع وأ نالطبلاب مكحلا يف عرستلا :ج

 روظحملا يف عقو يذلا صخشلا كلذ فطالي هنأ نكمم هيقفلا كلذ فرعي نأ بجي ةيهقف

 ةوعدلاو ةوعدلا نم اذه نأل ،ةنسح ةوعدب حيحصلا يأرلا هيطعيو هشقانيو هلأسي ينعي

 هدنجو ةتس ةلَوَمَلَو ةمكحلا كير ليس لإ غزآ >:ىلاعت هللا لوقي ،ةبولطم ةنسحلا
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 ةظعوملاو ةمكحلاب لجو زع هللا ليبس ىلإ ةوعد هذه ٠٢٥[، :لحنا] ههيرسختل ته يآو

 مكحلا يف عرستلا مدعو فطللا لامعتسا يضتقت ةمكحلاو ةنسحلا ةظعوملاف ةنسحلا

 .كلذ ريغ ىلإ لوبقلا مدع وأ داسفلاب وأ نالطبلاب

 مويلا كانهو ،لوبقلا مدع ىلإ يضفي الو نالطبلا ىلإ يضفي ال اروظحم بكترا هلعل شقانيو

 حبصأو تعسوتو تروطت نآلا ةثعبلاو {اتفإلل ريبك مسق كانهو .ةينامعلا ةثعبلل ةعبات ةنجل

 كلانه ىرخألا دوفولا بناجب داشرإلاو ظعولاو ءاتفإلل ريبك مسق مهيفو اريبك اهئاضعأ ددع

 داشرإلا لهأو ملعلا لهأ نم اريبك اددع مضي وهو ،داشرإلاو ءاتفإلاو ظعولل لقتسم دفو

 ردابي نأ عنمي ال كلذ نكل ،مهيلإ عوجرلا اروظحم بكترا يذلا ىلع بجيف .ءاتفإلاو ينيدلا

 اذهو ،حيحصلاب هربخيو نسحأ يه يتلاب هكسانم ءادأ يف ائطخم هاري يذلا صخشلل ناسنإلا

 .هب رومأملا وه

 ؟جحلا يف عونمملا لدجلا وه ام :س

 وعشلاو ءاقتلالاو فراعتلاو ةدابعلل جحلا هنع يهنم اذه ،ةارامملا وه يذلا لدجلا اعبط :ج

 ىلع حصي ال ،جحلا يف هنع يهنم اذهف تاموصخلاو لدجلا امأ ،ةيناميإلا ةنينأمطلاو ةحارلاب

 يف سكامي نأ يهنم ناسنإلا جحلا يف ىتح هيراميو اذكه الادج رخآلا لداجي نأ ناسنإلا

 ميهافملا تفلتخا نكل ةعلسلا يف عئابلا لداجي نأ وأ لقنلا ةرجأ يف سكامي نأ :الثم ىركلا

 لاير فلأ هتميق اذه رجاتلا لوقي يدوعس لاير ةئام هتميق يذلا راجتلا عشج كانهف نآلا

 ىلإ يضفت يتلا ةارامملاو لادجلا نكل ،ةلداجملا نم دب الف جحلا ةرتفل الالغتسا ،يدوعس

 ىتلا ةنامألا كلت نأل ،اهنم دبال نوكت امير ءارشلاو عيبلا يف ةلداجملا امأ زوحت ال ةموصخلا

 لادجلا وه هنع يهنملا لادجلاو مهم لادجلاف ،ةدوجوم تداع ام راجتلا دنع اقباس تناك

 لحم وه جحلا نأل ،ةموصخلا ىلإ يضفت يتلا يه اهنع يهنملا ةارامملاو \ةموصخلا ىلإ يضفملا

 اذه ،فلآتلا لحمو تاموصخلاو مئاخسلاو داقحألا باهذإ لحمو ©فراعتلا لحمو رعاشملا ءاقتلا
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 .جحلا وه

 ؟جحلا يف رمألا اذه ىلجتي فيك ،قوسف الو ثفر الف :س

 امهلمشيو ءيذبلا مالكلا هنأب ليقو ،ةيسنجلا ةرشابملا هنأب ليق ثفرلا نأ كش ال اعبط :ج

 ناسنإلاو يصاعملا اعبط قوسفلاو ،ةرشابملا ىلإو ءيذبلا مالكلا ىلإ هجوتم يهنلاف اعيمج

 موهفم ال اذه ليق امك نكلو جحلا ريغ يق وأ جحلا ق ناك ءاوس يصاعملا بنجتي نأ بجي

 جح ق ناك هنأ ىسني هنأك جاجحلا دنع ةصاخ سانلا ضعب ك رشاعلا مويلا وه ديعلا موي :س

 ؟ةقيرطلا هذمب مويلا كلذ يف جحلا رثأ نوكي فيك ،ةميغنو ةبيغ هيف مويلا اذه حبصيو

 دكأتت اهنكلو يجحلا ريغ يف وأ جحلا يف ءاوس ملسملا امب مزتلي مالسإلا قالخأ نأ لصألا :ج

 هنأب كش ال جحلاف يصاعملا ببسي ام وأ ىصاعملا نع ىهنلا ق ديكأتلا نم ديزمل جحلا ق

 امك جحلا نأل ،هبونذ هل هللا رفغي ىكل يندبلا هدهجو هلام قفنأو ناسنإلا بهذ {ةدابع ناكم

 ق ءاج امك . «همأ هتدلو مويك عجر قسفي لو ثفري ملو جح نمف» ٨6بون ذلا نارفغ لحم لاقي

 مل هنأل ،هل بونذ ال همأ نطب نم دلوي امدنع ناسنإلاف بونذلا نم لاخ يأ ،ثيدحلا

 نطب نم دلو يذلاك نوكي نأ بجي ،جحلا نم يتأي يذلا اذكهو ةايحلا هذه يف ائيش بسكي

 ةدابعلا هذه موهفمب لخت يشب موقي الأ هيلع بجي جحلا ق ناسنإلاف ،مويلا كلذ ق همأ

 هللا ركذب ارماع هبلق نوكي نأو لجو زع هللا ركذب ارماع هناسل نوكي نأ ناسنإلا ىلع بجي

 .لجو زع هللا عم هحراوج لك نوكت نأو لجو زع هللا عم اقداص هركف نوكي نأو ؛لجو زع

 لدج ةدودعم امايأ ينعت ٢.٢[ :ةنب] هك ٍتادوُدَعَماَيأ ت هللاأوركذلول :ىلاعت هلوق ين

 نع يحت وأ فورعملاب رمأ هيف ناك ام وأ لجو زع هللا ركذ طقف اهيف نوكي نأ دب الف

 .ركنملا
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 هيلع ميهاربإ انديس اهانب امك ةبعكلا ءانب نع اوعنتما برعلا ،ةبعكلا ءانب ةصق لوح :س

 ديفتسن اذام مهدنع ارفوتم رمألا اذه نكي ملو ‘لالح لام نم قافنإلا نوكي ىتح مالسلا

 ؟هريغ يفو جحلا يف لالحلا بسكلا عوضوم لوح ايقالخأ ةصقلا هذه نم

 دق امنأل ةبعكلا ءانب اوديعي نأ اودارأ ال مهكرش ىلع اوناك امهم برعلا نأ كش ال :ج

 ادحأ اوعدي مل اشيرق نكلو ،اهءانب اوديعي نأ اودارأو ©فلتلا ضعب امباصأ دقو تمده

 نوديري اوناك امف ،كلذب نورختفي مهو مهل رخف يهو امناريج مه ةبعكلا نأل إ مهكراشي

 لاملا نم نوكي نأ ىلع اوقفتا امتونبي اوؤاج املف "ميظعلا دجملا اذه يف مهكراشي نأ ادحأ

 اوناك مهف مهدنع ادوجوم مارحلاو لالحلا موهفم ناكف ،مارحلاب بيشم ريغ وه يذلا لالحلا
 دنع دوجوملا ديحولا موهفملا وهف مالسإلا امأ مالسلا هيلع ميهاربإ نيد اياقب نم ءيش ىلع

 َبذَكنآ كتتأ فصت امل أرلوفت الو :ىلاعت لاق مارح كانهو لالح كانه نيملسملا
 تروخيتيال تيكلا لل نع توتني نيلأ ي تذكنآ للا لع اونتنت ارح ادنكو لح ادنك

 اهينبن ال اولاقو رمألا اذه نوكردي اوناك مهو 5ابرلاب نولماعتي اوناك شيرقف ١١٦[، :لحنا ه
 يبنلا رجحب فرعي يذلا ناكملا كلذ اوكرتف ةقفنلا ترصق امتونبي اوؤاج املف ،مارحلا لاملا نم

 نإ كلانه نفد مالسلا هيلع ليعامسإ يبنلا تاياورلا ضعب يف هنأل ،مالسلا هيلع ليعامسإ

 عم ءانبلا يف كرتشا دقو اريغص ناك ملسو هيلع ىلص يبنلا اعبط !ةياورلا هذه اعبط تحص

 ةبعكلا ءانب ةصق ركذ يفي ةشئاع ةديسلا هتجوزل ركذ دقو شيرق نم همامعأ عمو هدادجأ

 ليعامسإو ميهاربإ دعاوق ىلإ امتددرلو اهتمدهل مالسإلاب دهع اونيدح كموق نأ الول »:لاقف

 نأ ثيدحلا اذه نم مهفيو ،يي ةشئاع ةديسلا هتجوزل هلاق ام اذه ،«مالسلا امهيلع

 ال لاوحألا يعاري نأ هيلع ةمألا يف هتيلوؤسمب كسمي ناسنإ لكو ،لاحلا عقاو يعاري ةيعادلا

 دهعلا ةثادح مهيف ىعار ةلت يبنلاف "قحلا وه هنأ هاري ام وأ هلاب يف رطخي ام قبطي نأ

 اهانب دق فيك اولاقف هدض اوماقلو هيلع اوركنأل رمألا اذه ىلإ دمع ول هنأل 3مالسإلاب

 هيلع هنلا ىلص يبنلا ،كابترا كلانه ثدحيف تقولا كلذ يف ءانبلا يف اوكرتشا دق مهو انؤابآ
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 يعاري نأ ،ملاعلا نوكي نأ بجي اذكهو ،ةيعادلا نوكي اذكهو ،بناجلا اذه ىعار ملسو

 ديعيو ةبعكلا مدهي نأ هعسوب ناك ت يبنلاف نيدلا عم مداصت هيف سيل اميف سانلا لاوحأ

 هيلع تناك ام ىلع اهءانب ديعي نأ لضفي ناك هنكلو ،ءاقبإلا ىعارف اهيقبي نأ وأ اهءانب

 مربا مقت ذاو :ىلاعت هللا لاق امك مالسلا امهيلع ليعامسإو ميهاربإ دعاوق دهع ىلع

 يجنلاف ١٦٢٧[© :ةرقبلا] 4 & ر لعل غ - ملا تنأ َكَتإ اي ٥ لَيَمَت اََبَر ليمات يم ةل يتيبلا َنِم داوملا

 نبا ثيدحلا اذم تئدح ىهف هموق ةاعارم كلذ نم هعنم نكلو كلذ ىوهي ناك ت

 ىلإ اهداعأو ةبعكلا مده ريبزلا نب هللا دبع زاجحلا ىلع ىلوتسا املو ،ريبزلا نب هللا دبع اهتخأ

 كلملا دبع رصتنا املو ،مالسلا امهيلع ليعامسإو ميهاربإ انيبأ دعاوق دهع ىلع هيلع تناك ام

 اهونبف ،«ريبزلا نبا بيعالأ .. نم انوعد»: لاقو اهمد كلملا ذلبع رمأ ةيومألا ةلودلا ة هريضح

 ةبعكلا ءانب يف ةصقلا يه اذكه ،يلاحلا اهعضو ىلع يهو ،شيرق مايأ هيلع تناك ام ىلع

 دبع لبق نم زاجحلاو قارعلا يلاو فسوي نب جاجحلا اهداعأ ام ىلع نآلا يهو ،ةفرشملا

 .ةيمأ ينب ءافلخ دحأ وه يذلا ناورم نب كلا

 ؟دابعلا يصاعمب ةوسا هنأ الإ اضيبأ ناك هنأ لاقي يذلا ،دوسألا رجحلا نع اذام :س

 ةياورلا تحص نإ ييأر يف نكلو ةنجلا نم ءاضيب ةرهوج لزن هنأ ،ةدوجوم ةياورلا هذه :ج

 نم يه ادوسأ راص امنإو اضيبأ ناكو كلانه عضوو ةنجلا نم تلزن ءاضيب ةرهوج هنأب

 هيلع ميهاربإ يبنلا دهع يف ءاوس هناميإب بهذ كلانه جحلا ىلإ بهذ يذلا نأل ،ةسمالملا

 اقدصم ناك نكل ميهاربإ يبنلا دهع دعب ناك ول ىتح مالسلا هيلع ميهاربإ يبلا دعب وأ مالسلا

 هنكل ميهافملا نم ريثكلا هدنع تلتخاو ةديقعلا هدنع تلتخا هنأ حيحص ميهاربإ يبنلا ةعيرشب

 نم لوحتو ةياورلا تحص نإف دوسألا رجحلاب انمؤم3 ةبعكلاب انمؤم٤ جحلا ءاضقب انمؤم راص
 ةيخيراتلا ةفاسملا هذه لاوطو سانلا نم ريثكلا يديأ ةسمالم ةجيتن هنأ داوسلا ىلإ ضايبلا

 .ةليوطلا
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 نأ يغبني يتلا طورشلا عيمج يف لجرلا عم كرتشت ةأرملا نأ وهو مهم عوضوم كلانه :س
 رفاست نأ ةأرملل حصي ال هنأ نيعم رمأ يف الإ ناكملا كلذ ىلإ باهذلا دنع جاحلا امب طرتشي

 ىلع اذه لدي الأ ,ةحلاص ةبحص نم دب الف كلذ دحجت مل نإو جوز وأ مرحم عم الإ جحلا ىلإ

 .مالسإلا ي ةأرملا ميركت

 عم الإ ةأرملا رفاست نأ ىمن ماع لكشب مالسإلا ،ىذأ نم امب قحلي امل ةضرع ةأرملا اساسأ :ج

 تاءانثتسا كش ال كانهو ،اهدرفمل ةأرملا رفس نع يهنلا يف ثيداحألا تءاجو ،اهنم مرحم يذ

 ام نأل !ةينمألا ةيحانلا نم فلتخي نآلا رفسلاو ،ةأرملا رفسل اضيأ ةاعارم اعبط كلانهو ،ةيهقف

 اعبطو ،ىذألل ضرعتت نأ نم افوخ اولاق ؟اهدحول ةأرملا رفاست نأ ىلع يهنلا يف ةلعلا يه

 وه ليصفتلا ليصفتلاب ةللعم ماكحألاو ةلمجلا ىلع ةللعم اولاق امك تادابعلا {ةللعم ماكحألا

 تارئاطلاب رفسلا نآلا ثدحي امك لماكلا نمألا كلانهو رفاست ةأرملا تناك اذإ ىذألا فوخ

 رفسلا نأ كش ال ،الثم ربلا قيرط نع رفسلا نع فلتخي رمألا اعبط نمألا ةوقو تاراطملا نو
 نم لضفأ ةرئاطلاب رفسلا نأ كش الو ،ريمحلا ىلعو لامجلا ىلع رفسلا نم نوهأ ةرايسلاب

 ةبقارملا تاودأبو تاريماكلاب اينمأ ةبقارم تاراطملا نأل نامألا ثيح نم ةرئاط نودب رفسلا

 تراس يذلا ناكملا يف ءابرقألا نم ةأرملا كلتل لبقتسملا اضيأ ناك اذإو {ةبقارم كلذك ةرئاطلاو

 .هيلإ رفاست يذلا ناكملا كلذ ىف اهمراحم وأ اهجوز كانه اهلبقتسيو اهمراحم انه اهعدوي هيلإ

 ةاعارم كلانهف ،ةقيرطلا سفنب اضيأ جحلاف عوضوملا يف رخآ مكح نوكي نأ بجي انهف

 نع عفادت نأ ردقت ال امنألو ىذألل ةضرعم امنأل ةأرملا رفاست الأ بجي ،©فورظلل ةيئانثتسا

 ةأرملا دنع رفوتت ال لجرلا دنع ةدوجوملا ةيلضعلا ةوقلا نأل لجرلا امك فاك لكشب اهسفن

 نم ىوقأ وه ناك امهم لجرلا نكلو ةأرملاو لجرلا قلخ ىلاعت هللاف ،يمسج نيوكت اذهو
 عافدلا ىلع ةأرملا ردقت امم رثكأ هسفن نع عفادي نأ ردقي لجرلا ،ةأرملا نم تالضعلا ثيح

 تناك اذإ نكل ،اهسفن ضرعت ال ىتح اهمركو اعبط انه اهاعار مالسإلا كلذلف ،اهسفن نع

 ل يتلا يه ةرورصلا ،ةرورص تناك اذإ اهنع لاقي يتلا يهف ةضيرفلا ةجح هذهو ،جحت مل يه

 اعبط ةحلاص ةقفر عم جحت نأ ىلع جحت نأ هقفلا اهل حابأ دق ةضيرفلا امتوفت نأ تفاخو جحت
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 كلذ ءاهقفلا اهل زاجأ رفوتت مل اذإ ىتح نكل لضفأ نوكت ءاسنو لاجر اهيف ةقفرلا تناك اذإ

 ةجح تسيل ةضيرف ةجح تناك اذإ اذه مهعم جحت نأ زوجي ،نيحلاص ةقفر لاجرلا ناك اذإ

 هذه تالمحلا هلل دمحلاو مرحملا رفوت نإ الإ اهيلع ام تدأ انأل اهل زوجي ال لفنلا ةجح لفن

 عم ةأرملاف ةحلاصلا ةقفرلا عم ةرمعلا ىلإ بهذت ةأرملاو ءاسنلا اهيفو لاجرلا اهيف نأل ةحلاص ةقفر

 مهلاح يف لاجرلا دحجت لقنلا لئاسو يف ىتح مهلاح يف لاجرلا ،لاجرلا عم لجرلاو ءاسنلا
 ةجح اهيلع يتلا ةأرملا تلق امك نكل ،ةرسيتم رومألا نآلا هلل دمحلاو ،نهلاح يف ءاسنلاو

 .ةبجاولا يه ةضيرفلا ةرمعو ةضيرفلا

 سابل درجم يه مأ ةيقالخأ رارسأ اهيف له مارحإلا تاعونمم ؛مارحإلا سبالم صوصخب :س
 ؟اذكه

 امدنع هنأل جحلا يف نوكي ام مهأ هذه ةاواسملا يف يأ ،جحلا تايقالخأ ىلجنت كانه :ج

 ال موكحملا وه نم فرعت الو مكاحلا وه نم فرعت ال \دحاو سابل ىلع مهلك سانلا نوكي

 نم فرعت الو يبوروألا لجرلا نم فرعت ال ،يمجعألا وه نم فرعت الو يبرعلا وه نم فرعت

 لك يف جاجحلا نم نييالم ربع ،ادحاو اسابل مهسابل يف نوواستم ،يبوروألا ريغ لجرلا وه
 ةينيدلاو ةيعامتجالا مالسإلا حور اعبط يهو ةاواسملا يه ةميظعلا قالخألا يه هذه ،مسوم

 .مارحإلا سابل يف يلجتلا مامت ىلجتت ةاواسملاو {ةيسايسلاو ةيركفلاو

 ناكم ىلإ ناكم نم نوكرحتي مهو جاجحلا ضعب نم ظحالي !ةفاظنلا عوضومل ةبسنلاب :س

 ةقالع اهل له ةفاظنلاو نكامألاو عراوشلا يف مهماعط نم ىقبت امو ممتاجاح نومري محنأ رخآ

 ؟ قالخألاب

 ىلإ وعدي مالسإلاو ،ةفاظن نيد مالسإلاف ماع لكشب مالسإلاب ةقالع اهل ةفاظنلا :ج

 نم قمعأ ةراهطلاب ريبعتلا ةراهطلا وهو ةفاظنلا نم ربكأ ءيشب ءاج مالسإلاو {ةفاظنلا

 .ةيونعملاو ةيسحلا ةفاظنلا يه ةراهطلاو شةيسحلا ةفاظنلاب قلعتت ةفاظنلا نأل {ةفاظنلاب ريبعتلا

 هلوق هنمو سبالملاو دسجلاو بلقلا فيظن افيظن نوكي هجراخو هلخاد ناسنإلا ينعي
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 ملعي جحلا نأل ،رثكأ جحلا يف ىلجتت ةراهطلا اضيأو [ :رثد] هب رهطم كبر »:ىلاعت

 نأو افيظن ناكملا نوكي نأو افيظن لجرلا نوكي نأ قالخألا نمو ،قالخألاو بادآلا

 ةراهطلا هيف ققحتت نأ ،هبلق يفو همسج يفو هلكأم يفو هسابل يف افيظن لحي امثيح نوكي
 ىلعو ةفاظنلا ىلع انعجشي ءاج ماع لكشب مالسإلاو {ةفاظنلا نم قمعأ العف يه يتلا

 .ةراهطلا نيدو ةفاظنلا نيد هنأل ةراهطلا

 نم ديفتسن اذامو ؟ميهاربإ هيبأ ةيؤر عم ليعامسإ انديس ةصقل ةيقالخألا ينياعملا يه ام :س

 ؟ةصقلا هذه

 تالاسرلا باحصأ مهو مزعلا يلوأ نم ميهاربإ يبنلا نأل ،ءايبنألل ءالتبا هنأ الوأ ديفتسن :ج

 مهنم ثدح يذلا ربصلا كلذ مهمزعب اوربصف ءايالبلاو لكاشملا ميظعل اوضرعت نيذلا ىربكلا

 :رعاشلا لوقي امك ،مزعلا وه

 دمحم يبنلاو ىسيعو ىسومو """ امهالك ليلخلاو حون مزعلا ولوأ

 الثم ،محتالاسرب نومكحي ءايبنألا مهدعب ،ىربكلا سمخلا تالاسرلا باحصأ مه ءالؤه

 ميهاربإ يبنلا ءاج ىتح حون يبنلا ةعيرشب اوناك هدعب اوناك نيذلا ءايبنألا لك حون يبلا

 نودبعتيو ميهاربإ يبنلا ةعيرشب نومكحي مهلك ىسوم يبنلا ىلإ ميهاربإ يبنلا نمو ،ةعيرشلاب

 ىسيع يبنلا ىلإ ىسوم يبنلا نم ءاج نم لك مث ىسوم يبنلا ءاج نأ ىلإ امب نونيديو امي

 اضيأ ءاج ىسيع يبلاو ىسيع يبنلا ءاج نأ ىلإ ىسوم يبنلا ةعيرشب نيدبعتم اضيأ اوناك
 نيلسرملاو ءايبنألا متاخ وهو ةلي دم ءاج نأ ىلاو ىسوم يبنلا ةعيرشل دادتما يه ةعيرشب

 ؛َنكيتلأ رتو لأ لوست نكلو ركلاج ن يحل ابأ دنك ناك امت ل:ىلاعت هللا لاق امك

 كلت ترهصناو اهتبعوتساو ةقباسلا عئارشلا كلت تعمج ي دجم يبنلا ةعيرشف .٤[{ :بازحالا
 .ةم دمه انيبن ةلاسر ىف ةقباسلا تالاسرلاو ةقباسلا تانايدلا

 باجتساو بألا باجتساف ليعامسإ هنبا حبذي نأ هربتخيل ىلاعت هللا هالتبا ميهاربإ يبلاف
 َلاَق ورت ادام رظنت كيا قأ ماملا ىف يرأ ني يبي َلاَق ل:ىلاعت هلوق يف بألا امأ ،نبالا ر

 - س ےس
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 يه العف ١.١[، :تناصل] « ( تييبَصلا نم هقأ ةع ني فوتس رمو ام لمفأ تبأتي
 .ةمايقلا موي ىلإ مهدعب نم ةنس تيقب امنأب ىلاعت هللا مهأفاك كلذلف ىلاعت هللا نم رابتخا

 هنباو ميهاربإ يبنلل اماركإو ةنسلا كلتل ءايحإ ةجحلا يذ نم رشاعلا موي يف رحنلاو حبذلا
 ربتخي نأ دارأ لجو زع هللا نم ءالتبا الوأ يتأي انه "مالسلاو ةالصلا امهيلع ليعامسإ يبلا

 ينبإ اذه نإ هللا اي لقي مل ميهاربإ يبنلا نم ةباجتسا كلانهو ،دحاو نآ يف ليعامسإو ميهاربإ
 .ةيوق ةفطاع امهدلو هاحجت ةمومألاو ةوبألا ةفطاعو ،يدبك ةذلف يدلو اذهو يلع نوهي الو

 ءلفطلا كلذ نم رخآ صخش هلمحتي ال ام امهلفط نم نالمحتي مألاو بألا نأ ظحاليو

 تافرصتلا كلت نم قياضتي ‘تافرصتلا كلت دقتني رخآلا صخشلا نكل هنالمحتي مهف

 هنبا فطالي دحاولا دجتف قباسلا نمزلا يف هانشع ام اذهو عقاو اذه ،هلفط ريغ لفط نم

 امدنع رمألا اذه دقتني يذلا صخشلا كلذ هسفن تقولا ىفو هنودقتني نيرخآلا دجتف

 باجتسا ةلم ميهاربإ يبلاف صخشلا كلذ نم ليلدتلا يف دشأ نوكي لفط هل نوكي

 مظعأ نم اعبط اذهو ،هللا رمأ ضراعي ملو اهل ريظن ال لجو زع هلل ةلماك ةباجتسا

 لعفا يتبأ اي" هلوقب باجتسا ليعامسإ يبلا نإ مث هنبا حبذي نأ رمؤي ناسنإلا نأ تاءالتبالا

 ام يهلإ رمأ كلذ نأ فرع «هيبأ دنع نم ال ىلاعت هللا نم رمأ اذه نأ فرع هنأل "رمؤت ام

 ؛لجو زع هللا نم رمأ ينابر رمأ كلذ نأ فرع. رمؤت ام لعفا لاق لب طقف لعفا هل لاق
 موي ىلإ ةدلاخ ةنس اهلعج نأب ربصلا كلذ ىلعو ءالتبالا مكلذ ىلع مهأفاك ىلاعت هللاف
 نكل دوهيلا وبأ قاحسإ يبنلا وه حيبذلا نأ وه دوهيلا دنع لوق كلانهو {ةمألا يف ةمايقلا

 يف ةراشإلاف ،ةمركملا ةكم يف ةسدقملا رايدلا يف ةثداحلا نأل ليعامسإ يبنلا وه ةقيقحلا يف

 رشعم اندنع امهالكو قاحسإ يبنلا سيلو حيبذلا وه ليعامسإ يبنلا هنأ ىلع ربعت نآرقلا

 يبنلا نوبسي مهف دوهيلاك سيل قاحسإ يبنلاو ليعامسإ يبلا لجن نحنو ءنايبن نيملسملا

 عيمج لجن نحنو ،مهل ابأ هرابتعاب قاحسإ يبلا نوسدقيو مهل ابأ سيل هرابتعاب ليعامسإ
 .ءايبنألا

 تلأس امدنع مالسلا هيلع ليعامسإ انديس مأ ةلوقم نم يقالخألا ىنعملا انيطعت نأ ديرن :س
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 نم ملعتن اذام «هللا انعيضي نل نذإ »:تلاق ،معن :لاق ،«؟كلذب كرمأ هللآ »:ميهاربإ انديس

 ؟ةصقلا هذه

 باجتساو هرمأب لمع نم عيضي نل هنأو ؛لجو زع هللا ىلع لكوتلا ؛يئكلا ءيشلا ملعتن :ج
 6ىننأ وأ ركذ نم لماع لمع عيضي ال هللاو ،هعيضي نل ىلاعت هللاف ،هيهنب ىهتناو هرمأل

 هذه ،لجو زع هللا ءاضقب ميلستلاو ملسملا ةايح يف يساسأ ءيش اذه ىلاعت هللا ىلع لكوتلاف

 .اهنم دبالو ناميإلا رومأ نم
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 ةروشم ةيناثلا ةقلحلا
» جاوزلا كرايقالخأ»



 ميتلا هلامب

 ه۔¡2 ۔2م

 نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا ميجلا يلمت :س

 ناونعب ةقلحلا هذه نوكتس :دعب امأ اريثك اميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو دس انديس

 انملكت نأ كنم ديرن خيشلا ةداعس ةقلحلا هذه ةيادب يفو ،«قالطلاو جاوزلا تايقالخأ»

 .مالسالا يف جاوزلا ةيمهأ نع

 نم ،كدجحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا اميتلآرتشتلامتلم تب :ج

 نيجوز نم ئش لك دوجولا اذه يف قلخ ىلاعت هللا نأل ،ىربك ةيمهأ هل جاوزلا نأ مولعملا

 دامج نم دوجولا اذه يف ئش لكو \بجوملاو بلاسلا اهيف يهو ،ةرذلا ةاون نم ءادتبا ،نيننا

 رارمتسا هيفف ناسنإلا جاوزل ةبسنلابو نينثا نيجوز نم نوكتي ناسنإو ناويحو رجشو

 جاوزلا نأ كش الو ،رارمتسا كانه ناك ام ةأرملاو لجرلا نيب جاوزلا الولو ،يرشبلا رصنعلل

 ،ىضوف ةايحلا تناكل امهنيب نارتقالا اذه نكي مل ولو ،ةأرمللاو لجرلا نيب ةقالعلل ميظنت هيف

 يف كلذ ناك ءاوس ىلاعت هللا هعرش ام قفو جاوزلا نكلو لكاشملاو بورحلاب ةئيلم
 ةقالع ةقالعلا نوكتل ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلل ميظنت ةمث مالسالا يف وأ ةقباسلا تانايدلا

 ةايحلل رارقتسا هيفو ،ادج ةريبك ةيمهأ هيف جاوزلاف ،يعرشلا اهردصم نع رظنلا ضغب ةيعرش

 .يرشبلا دوجولا رارمتسا هيفو ةيرشبلا

 ؟ةمدقملا يف امتركذ يتلا ىضوفلا ةروص يهام :س

 دق ناسنإلاف ،ناسنإلا زفتست ضارعألاو لجرلل ضرع ةأرملا نأل ىضوفلا ثدحت :ج

 يف ةأرملاب لجرلا ةقالع مظنت مل اذإ كلذلو ،هضرع يف ادبأ حماستيال هنكلو ،هلام يف حماستي

 ءام نيدب ةقالعلا تمظن اذإ امأو ،لاتتقاو لكاشم يف كلذ ببستيسف جاوزلا ةروص

 يف ةمظنم ةقالعلا نوكت امدنعو سالوبقمو ابيط رمألا لعجي اعبط اذهف ،هريغب وأ مالسإلاب

 لجرلا براقأ لبق نم ،نيبيناجلا الك نم تءافتحا كانه نوكت ‘ىعضولا وأ ىعرشلا اهراطإ
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 ريغ نم ناكول ثدحيس ام سكع ىلع ءايضار عيمجلا نوكيو ،ةأرملا براقأ لبق نمو

 ىضوف نوكتس ،ميظنت نود نم ،ةونع اذكه ةأرما ذخأو لجر ءاج ول ليخت نكلو {ميظنت

 .ءامتنالا مدعب لسنلا ىف ةقالعلا نوكتالو ،نييعرش ريغ ءانبأ كانه نوكيسو ادج ةريبك

 اَجزَأ ركميشنأ نق مكل َلَح نأ ةويا نير :هلوقب جاوزلا فصو ىلاعتو هناحبس هللا :س

 :مرا « تمزَعحتتي متل يبكأ تلت ف كي ةنو ةدو ركنت لَمََ امب اتكتل
 نكسلا :يهو ،ةسيئر رومأ ةثالث هيف ركذو ،ةيآ هنأب جاوزلا ىلاعتو هناحبس هللا فصو [

 ؟ةمحرلاو ةدوملاو

 .ةيآ هللا هلعجف ،جاوزلا يف ىلجتت ةيمالسإلا قالخألا هذه :ج

 نأ ىلع رداق وهو ،ةلماكتم ةدحو ةقالع ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا نأ ىلاعتو هناحبس ملعو

 ؛مالسلا هيلع مدآ يبنلا مسج نم تقلخ ءاوح نأ ليق امك نكلو ،لجر نودب ةأرملا قلخي
 نم ،ادحاو امسج نوكي نأ ناسنإلا رصنع نم ديري هنأ ىلاعتو هناحبس هللا نم ليلد اذهو

 سنجلا دوجو رارمتسا ثيح نمو جوازتلا ثيح نمو ةيلوؤسملا ثيح نمو لماكتلا ثيح

 ىلع رداق هنأ امك ،ةلقتسم ءاوح قلخي نأ رداقإ مدآ قلخ امك رداق ىلاعت هللاو ،يرشبلا

 انيبأ مسج نم ءاوح انمأ قلخ امدنع ىلاعتو هناحبس هللا نم ةمكح هذه نكلو ،عئيش لك

 .ةأرملاو لجرلا نيب لماكتلل مدآ
 سفنلا نوكس يأ نكسلاب ربع ىلاعت هللاو ،نانئمطالا ةوق ينعت ةليمج ةرابع نكسلاو

 نكمي ال نكسلا نأل ةيجوزلا ةقالعلا ءاقبب ناذيإ هيف اضيأو ،ئيشلا يلإ امنانئمطاو امنوكرو
 هيف اضيأ اذهو ضراع رمأ قالطلا نأل قالطلا دض نوكي اذه اعبطو ،عئيش هليزي نا

 ةدوملا بلجي اذهو &©بلقلا نكسو ،سفنلا نكس هيف نأل قالطلا ليضفت مدعب ناذيإ

 .ةيجوزلا ةايحلا رمتست ال نيجوزلا نيب قالخأ ريغ نمو ،قالخألا ةمق ىلعأ امهو {ةمحرلاو

 قالخألا دجوت امدنع ةداعسلا ثدحتو ،ةديعس ةيجوز ةايح كانه نوكت ال ترمتسا اذإو

 هدوم مكب َلَعَجَو :هللا لاقو ،ةدوملاو حراوجلاو سفنلا نكس ربع ةيجوزلا ةايحلا يف

 .ةدوم مكنيب اولعجاو لقي ملو ٢٠[، :مول همو
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 صفقلا تلخد دق :سانلا ضعب هل لوقي ةيجوزلا ةايحلا ىلع باشلا مدقي امدنع نآلا :س

 دجأ مل انأ نيتنس وأ ةنسب جاوزلا دعب بابشلا ضعب لوقيو ةيرحلل دييقت هنأك ،يبهذلا

 ؟تايلوؤسملاو ربصلا دعب يتأت امنأ مأ قازرأ ءايشألا هذه له ،ةمحرلاو ةدوملا

 جاوزلا نأب لقي مل مالسإلا نأل ةقيقحلا يف يلهاج ريبعت وه صفقلاب جاوزلا نع ريبعتلا :ج

 ناك ناسنالا نأ ريبعتلا نم دصقي ناك اذإ امأ ناسنإلا زجحي يذلا وه صفقلاو &صفق

 ءاصفق سيل مالسإلا يف جاوزلاف الإو نكممف ،شحاوفلا ضعب لعفي ةقلطم ةيرح يق

 يتأيو .ناطيشلا قيرطو ،رانلا قيرط نع هزجحيو ،رمألا كلذ نع هزجحي ،ةدومو ةمحر جاوزلا

 ةرابع صفقلاب جاوزلا نع ريبعتلاو {ةايحلا ءانبل ناسنالا هيف قلطنيو حيحصلا قيرطلا ىلإ هب

 .ةديج ريغ

 تاذب رفظاف اهنيدلو اهبسحلو اهلامو اهلامجل :عبرأل ةأرملا حكنت» :ةلم يبنلا لوقي:س

 ىنعمامو ؟تركذ يتلا ةعبرألا فاصوألا انل رصحي ثيدحلا اذه له ،«كادي تبرت نيدلا

 ؟قالخالا مأ رئاعشلا ينعت له ؟انه ««نيدلا» ةملك

 سيل ينعي ،عبرألا تافصلا هذه نم ةدحاو نع جرخت ال جاوزلا لبق ةأرملا ةقيقحلا يف :ج

 ،تافصلا هذه نع جرخت الو ،ةأرملا يف ةلمتكم عبرالا تافصلا هذه نوكت نأ ةرورضلاب

 اذه حص اذإو ءاهلامج ريغل ةأرملا حكنت دق هنأل حيحص هانعم يف ثيدحلا اذه نكلو

 نأ نوديري نوجوزتي امدنع سانلاو ،سانلا ةايح نع عقاو هيف لب ،رمأ هيف سيل هنإف ثيدحلا
 الامج ةأرما يف لجر ىري دقف يبسن اساسأ لامجلاو ةدوجوم تافصلا هذه ىدحإ نوكت

 رظنلا ضغبو ءادرطضم سيلو ‘توافتم يبسن وهف كلذلو رخآلا صخشلا اهيف هاري الو
 متي جاوزلا يف بلاغلا نإ لوقي هنأك ثيدحلا حص نإ ةلي يبنلاف ادنس ثيدحلا ةحص نع

 هتاذ دح يف نيد مالسإلاو ،نيدلا تاذ حجري مالسالا نأ كش الو. تافصلا هذه يدحإب

 قالخأ هيف نيدلا نأل ،هلمكأو ههجوأ كش ال نيدلاو لي ميركلا انيبن اذهب انرمأي يذلاو

 امدنع ناسنإلا رقفلاب ءاعد هيف لصألا كادي تبرتو ،ةأرملاو لجرلا نيب قوقحلا ةفرعم هيف

 تبرت نيدلا تاذب رفظت مل اذإ كنأ ىنعمب ثح هيف انهو ،بارتلاب اقصلم نوكي اريقف نوكي
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 تدجو اذإو ،رقفلا نم بارتلاب كدي قصلت فوسف نيدلا تاذب رفظت مل نإ يأ كادي
 .دنسلاو نتملا ثيح نم ايوق سيل ثيدحلا كتربخأ امك نكل ،اهكرتت ال نيدلا تاذ

 لأسن مل فسألل سانلا لوقيو ،ةيجوز تالكشم ثودح نع نايحألا ضعب ىق عمسن :س

 نع نولأسي فيكو ؟لجرلا نع سانلا لأسي نأ بجي فيك اديج الاؤس لجرلا اذه نع
 ؟ لصحت دق يتلا ةريثكلا لكاشملا بنجتل كلذ يف نسحألاو لضفألا ةقيرطلا يهامو ؟ةأرملا

 ءامب نوذخأي بهاذملا رثكأو ،ةءافكلا :لوألا رمألا نيرمأ نع لاؤسلا نوكي نأ بجي :ج

 كانهف نامزلا اذه يف تاءافكلا تعسوت دقف نآلا امأو بسنلا يف ةءافكلا امب دوصقملاو

 ةيجوزلا ةايحلا نوكت ال ؤفاكت كانه نكي مل اذإو ،ماع لكشب ةيعامتجاو ةيملع ةءافك

 لأس دق نوكي اساسأ مدقتي امدنع وهف ،لجرلا دنع قالخألا ةءافك كلذكو إةرقتسم

 قيرط نع نوكي ةداع لاؤسلاو ،ةيقالخألاو ةيملعلا هتءافك نع ةأرملا رمأ ىلو لأسيو ،اهنع

 هضفري ةءافك كلانه نكت مل اذإو جاوزلا متيف ةءافكلا تتبث اذإف صخشلا كلذ فراعم

 يئاطلا سوأ عم يرملا نانس نب مره عم ثدح امك ال \بدؤمو لوبقم رذعب هيلإ رذتعيو

 هذهب انأو ينيدريأ ادحأ تبطخ ول »:هيراشتسم دحأل لاق يذلا برعلا ءامعز نم مرهو

 6«كدري يئاطلا رجح نب سوأ ىلع تبطخ كنأ ول نظأ »:هل لاق ؟«فرشلا اذهبو ةلزنملا
 يأ ،«كانه تسل »:سوأ هيلع درف هتنبا هيلإ بطخف هيلإ لحرف ،«هيلإ لحرنلف »:هل لاقف

 لحر املو مهدنع ةدوجوم تنك ةءافكلاو {ةيلهاجلا يف ةصقلا هذهو ةلزنملا هذمب تسل كنأ

 »:هل تلاقو هتلأسف ،ءاسنلا لقعأ نم تناكو همأ ىلع سوأ لخد ءابضاغ نانس نب مره

 ءامرك نم ميرك لجرلا نإف هجوزو هل ثعبا »:هل تلاقف ةصقلاب اهربخأف ؟«فيضلا فيك

 ضفر ةيادبلا يف سوأ هب ماق يذلا اذهو ،هتنبا هجقزف نانس نب مره ىلإ ثعبف ،«برعلا

 اذإ يرسأ رارقتسا ثدحيالو ،همأ لضفب كلذ كرادت هنكلو ،ابذهم اراذتعا سيلو ساق

 انملع دقلو ‘بلاغلا يف ةقفوم ةيجوزلا ةايحلا نوكت ةءافكلا ترفوت اذإو ةءافكلا تمدعنا

 يهو شحج تنب بنيز ةديسلا ةصق لالخ نم رارقتسالل اببس نوكت ةءافكلا نأ ىلاعت هلل

 ديزف ئ :لي هللا لوسر تبح ةثراح نب ديز هالوم نم يبنلا اهجوز دقو :انلك يبنلا ةمع تنب
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 .ةينث دجن انديسل هتدهاف يثف ةجيدخ ةديسلا ىلإ لصو ىتح عيبو ريغص وهو فطتخا اذه

 تذخأ شيرق ديس بلطملا دبع ةديفحو شيرق نم بنيز نوكلو ةلي هللا لوسرل ىلوم راصف

 زع هللا رمأ لزن ىتح ةلت يبلا ىلإ هنع اهعقرت وكشي ناكف ،ىلوملا ةثراح نب ديز نع عفرتت

 ٠إس٧ :برحأا] ه اهكتَجَمَر الو اهنم ديَر ىصق املم :ىلاعت لاق !لت يبلل اهجيوزتب ،لجو
 دمحمب اهجوز يذلا وه هللا نأب ةلت ينلا تاجوز نم اهرئارض ىلع رختفت تناك كلذلف

 .ىواستت مل ةءافكلا نأل رارقتسا ثدحي مل هنأ ءاذه نم ةربعلاو 3

 ىلص يبنلا نمز يف ىتح ثدحي ناك هنأل ،ايداع ارمأ لكاشملا نم رمألا اذه ربتعن له :س

 ؟ ملسو هيلع هللا

 ةجوزلاو جوزلا نيب ةايحلاف \ةدجتسم يهو .ةيلئاعلا رومألا يف لكاشملا رثكأ نأل اعبط :ج

 ةقالعلا يف نوحجانلا زيمتيل لاعفنا مدعو لمحتو قالخأ ىلإ جاتحت كلذلو كاكتحا

 .مهريغ نم ةيجوزلا
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 ةوشحم ةثلاثلا ةلملا
»آ جاوزلا كايجالخأ»



 مييتلآرتمتلاوتلم تب

 هلآ ىلعو دس انديس نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا :س

 نمض ناكو ،جاوزلا تايقالخأ نم يناثلا ءزجلا اذهف دعب امأ ،اريثك اميلست ملسو هبحصو

 نم ةءافكلا ةيمهأ انركذو شحج تنب بنيزب ةثراح نب ديز جاوز ةصق ةقباسلا ةقلحلا

 بهذ امدنع بنيز ةديسلاب نتُف ت يبنلا نأ ىورت ةياور كانه نأ الإ ةصقلا هذه لالخ

 ؟ةياورلا هذه ةحص امف ،اهرعش نع ةفشاك اهفداصو كةثراح نب ديز هالوم ةرايزل

 اهرعش نع ةفشاك اهآرو ةثراح نب ديز راز امدنع بنيز ةديسلاب نتف ةلت يبلا نأ ةياور:ج

 نم فرشأ ةي يبنلاف ةثداحلا هذه اوركذ نيذلا نيخرؤملا نم وأ نيملسملا نم ةلفغ يه

 كلت يف امب نتتفي نأ ىلإ يعاد الف اهفرعيو اهاري ناكف هتمع تنب ةأرملا نأل الوأ اذه

 ي ةايحلا نألو ،اهتلوفط ذنمو اهرغص ذنم اهفرعي وهو ،اهرعش ةفشاك اهآر امدنع ةظحللا

 تناك تويبلاو !مهضعب عم نوبعليو نوشياعتي لافطألاو \ةطيسبو ةحوتفم تناك ةكم

 لإ ملسو هيلع هللا يلص يبلا بهذي نأل يعاد الف ،ايلاح ةدقعملا ةروصلاب تسيلو ةطيسب

 هللا ىلص هاشاحو ،هرغص ذنم اهآر دقف ،امب نتتفيو اهلكش ىري ىتح ةثراح نب ديز تيب

 كلتب اهجوزتي نأ ىلاعت هللا رمأ امل اذكه ناك ول :يناثلا رمألاو كلذ نع ملسو هيلع

 اهاقلتو اهونؤدف ،مالسإلا يف نيرسفملاو نيخرؤملا نم ةلفغ هذه اعبط ءامب نتتفا ول ةلاحلا

 عم ميقتست ال امنأل ،نوققدملا نورحبتملا ءاملعلا اهدر ةصق يهو ،اهيلع اوندندف نوقرشتسمل

 .ماع لكشب مالسإلا عم ميقتست الو لب ةم يبنلا قالخأ

 نيخرؤملا ضعب ذخأ يف ببسلا وهام .ةيوبنلا ةريسلا لوح باتك كل خيشلا ةداعس :س

 ؟قيقدتو صيحمت نود تاياورلا نيفلؤملاو

 نآلا امأ رخآل خيش نم تاياورلا نولقانتي اوناكو ،دوجوم ريغ ليلحتلا ناك قباسلا يف :ج

 ثارتلا يقو {ةصقلا ةفرعمل نئارقلل لامعتساو ليلعتو ليلحت نم جهانملا تروطتو ملعلا روطت
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 ةياورلا لوبق يف جهنملا وه ليلحتلا حبصأ ثيح نآلا سكعب ،تاتطملا نم رينكلا يمالسإلا

 .امب ةطيحملا نئارقلا لامعتسا عمو

 باب نمو ةيرحلا باب نم مويلا ردصي ،يعامتجالا لصاوتلا عقاوم يت راثي لاؤس كانه :س

 اذام يعرشلا جوزلا قح نم سيلو تيبلا لامعأب ةبلاطم ريغ ةأرملا نأ ،ةجوزلا ةمارك

 ؟يأرلا اذه لوح لوقت
 .هقفلا بتك ضعب يف ءاج ام اذهو عرشلا ةيحان نم تيبلا لامعأب ةفلكم ريغ ةأرملا :ج

 زع هللا لوقل ،ةايحلا ميقتست ىتح ةأرملاو لجرلا نيب بولطم وهف ،نواعتلا ىلإ انئج ول نكل

 ةأرملا لمعب نوكي ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو 5[: :ةدئمل] هيوقو زيلأ َلَع انراو :لجو

 ئلع همع نباو هرهص لت يبنلا هب رمأ ام اذهو ،تيبلا جراخ لمعي لجرلا ناك اذإ اهتيب يف

 ىلإ امهرمأ اعفرف امهنيب فالخ ثدح امدنع ءارهزلا ةمطاف ةنوصملا هتنباو بلاط يبأ نب

 .هلخاد لمعلا كيلع ةمطاف ىلعو لزنملا جراخ لمعلا كيلع :هانعم امب يلعل لاقف ت يبلا

 يذلا لمعلا لمعت نأ اهيلع ةأرملا نأب عوضوملا يف صن ةياورلا تحص نإ ةقيقحلا يف اذهو

 تيب يف ةمودخم ةأرملا تناك اذإ مهضعب لاقو {ةريثك ةيفالخ لئاسم هيف هقفلاو اعبط هقيطت

 يف مدخت الف اهيبأ تيب يف ةمودخم ريغ تناك اذإو اهجوز تيب يف مدخت نأ بجيف اهيبأ

 .اهجوز تيب

 ؟ةفظوم لمعت تناك اذإو :س

 »:تلق ةأرملا نع يثاحبأ ضعب يف انأو ةمداخ بلحت نأ اهيلعف ةفظوم لمعت تناك اذإ :ج

 يف اهنع بونت ةمداخب يتأت نأ اهيلع تيبلا يف اهلمعب للخت اهتفيظوو ةفظوم ةأرملا تناك نإ

 .«يه اهيلع ةمداخلا بتار نوكيو ،تيبلا يف اهلمع

 ةفظوم لمعت تاجوزلا ضعب نأ ةلكشم ،خيشلا ةداعس ىرخآ ةلكشم انل رهظت نكل :س

 اهقالخأب اورثأت امبرو ةمداخلا ىلع ءانبألا ةيبرت نوكتف ةرخأتم تاعاس يف تيبلل دوعتو

 .عوضوملا يف ةيلاكشإلا نمكت انهف 3اهنيدبو
 ءاف لضفألا وه كلذف اهئانبأ ةمدخو اهدالوأ كرتت ال نأ ةأرملا تعاطتسا نإ كش ال :ج
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 كانهف لزنملا جراخ ةأرملا لمع يف لاوقأ ةثالث كانه نأ تركذ "ةملسملا ةأرملا "يباتك يف انأو

 زاجأ نم كانهو ،لزنملا جراخ ةأرملا لمع ىلع امامت ضرتعي مل نم كانهو ،اقلطم ضفر نم

 نأ اهيلع نكلو "كلذ ةايحلا تمزلتسا اذإ اهعمتجم يف هب موقت نأ بجي يذلا ةأرملا لمع

 ايفانم نكي مل اذإ كلذ يف جرح الو كرصعلا رهظم حبصأ ةأرملا لمعو ،اهدالوأ ةيبرت كرادتت

 .عرشلل

 .ةيب لوسرلا ىلع اهسفن تضرع ي ةجيدخ ةديسلا نأ ىوري امل ةبسنلاب خيشلا ةداعس :س

 ؟جاوزلاب لجرلا ىلع اهسفن ضرعت نا ةأرملل نكمي هنأ مأ لم لوسرلاب صاخ اذه له

 لجرلا يث تأر اذإ ةأرملاف ةفيفعلا ةأرملا الإ جاوزلل اهسفن ضرعت الو كلذ عنمي ال اعبط:ج

 اهسفن ةأرملا ضرعت نأ بيعملا نم حبصأ اننامز يقو هيلع اهسفن ضرعت نأ امل زاج ةءافكلا

 لدي اذهو ‘كلذك اهضفريف رخألا ىلع اهسفن ضرعتو اهضفري نأ نكمي هنأل لجرلا ىلع
 5ذبحم ريغ تاداعلا ثيح نم اذهو ،اهلهأل بسانم ريغ رمألا حبصيف ام بيع امب ةأرملا نأ

 .كلذ يف سأب الف ةيعرشلا ةيحانلا نم امأ

 ؟جاوزلل هتنبا ضرعي نأ نكمي له لجرلل ةبسنلابو :س
 ثدح اذهو "نيملعتم نيحلاص سانأ ىلع ممتانب ءاملعلا نم رينك ضرع دقو ،اعبط :ج

 .تاداعلاو فارعألا ىلإ هدرم اذهو خيراتلا يف اريثك

 اذه يف ةريغص يهو ةشئاع ةديسلاب ةلت يبنلا جاوز نوركني نيثحابلا نم ريثك نآلا :س

 ؟ عوضوملا اذه ىلع مكقيلعت ام لاجملا اذه يف ثحاب كنأ امب ،رمعلا

 نمف ؟متي ةريغصلاب جاوزلا له ،تاريغصلاب جاوزلا ف فالخ يلإ عجار ةقيقحلا يف اذه :ج

 ةياورلاو ،ةريغص يهو ةشئاع ةديسلا نم ةل ين جاوز ةصقب دهشتسا متي هنأب لاق

 .تانبلا نم اميارتأ عم بعلت تناك هتيب ىلإ لقتنت نأ ةلي يبلا اهنم بلط املو \ةحيحص

 هتايصوصخ نم وه له ةريغص يهو ةشئاع ةديسلا نم ةلت يبنلا جاوز يف فلئخا نكلو
 لاق نمو ةريغصلا جاوز حبي مل هتايصوصخ نم وه لاق يذلاف ،ال مأ ملسو هيلع هللا يلص

 .ديز نب رباج مامإلا لوألا يأرلا ىلعو ،تاريغصلاب جاوزلا حابأ هتايصوصخ نم سيل هنأ
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 يأرب هيف تذخأو يلودلا ىمالسإلا هقفلا عمجم يلإ هتمدق يذلا يثحب يف اذه تركذ انأو
 جاوزلا ةلحرم تغلب ةأرماب نوكي نأ بجي رصعلا اذه يف اميسال جاوزلاف ديز نب رباج مامإلا

 جاوزلا زاوج نوري نيذلاو ،اهيف ام لكب ةيجوزلا ةايحلا ىلع ةرداقو ،ايسنج ةرداق نوكت نأو
 .نيئطخم ريغ اضيأ ةريغصلاب

 راص مويلا ؟ةرظنلا هذه ةيلآ نوكت فيكو ؟اهدودح يهام ،ةيعرشلا ةرظنلل ةبسنلاب :س

 اذه بحن نأ نكمي فيك ،لهألا ملع نود روصلا لسرت اميرو عوضوملا اذه يف زواجت كانه
 ؟ةيمالسإلا قالخألا قفو رمألا

 .هيلإ رظنتو اهيل رظني نأب ةبعش نب ةريغملا رمأ ةليل يبلا نأل كامب رومأم ةيعرشلا ةرظنلا :ج

 نوكت نأ أ ماودلا نم دوخأم ماديإلاو امكنيب مدوي نأ ىرحأ هنأ ايالع يبلا كلذ للعو

 ري ملو اهري ١ ةأرما لجرلا جوزت اذإ بلاغلا يو ةعطقنم ريغو ةمئاد \ةديعس ةيجوزلا ةايحلا

 يذلا سكعب ءةيجاوزلا ةايحلا يف ماود الو مهافت امهنيب نوكي ال اهتفرصتو اهقلخو اهلامج

 ةرظنلا هذه متت نأ بجي نكلو ءةيقئخلاو ةيقلخلا اهنساحم فرعيف ةيعرشلا ةرظنلا ةأرملل رظني

 .ةولخ امهنيب نوكت الو ©بطاخلا لهأو ةأرملا لهأ دنع ءاقللا نوكيو {ةبدؤمو ةبذهم ةروصب

 .ةظحللا كلت يف ةيعرش ريغ ةولخلا نأل

 ةمطاف لأس تيبلا يف هدجي ملف بلاط يبأ نب يلع مامإلا ةرايزل ةت يبنلا بهذ امل :س
 يلإ يدؤت دق رومألا طسبأ مويلاو ،«جرخف ينبضغأ ءيش هنيبو ينيب ثدح »:تلاقف !هنع

 رارسأ ىلع ةظفاحملا ةيمهأ يهام ،ضيرعتلاب وأ حيرصتلاب ءاوس اهنع ريبعتلاو رارسألا ءاشفإ

 ؟تيبلا

 ام يشفي ال نأ هيلع بجي جوزلاف ءادج ةيرورضلا رومألا نم تيبلا رارسأ ىلع ةظفاحملا :ج

 نأك ةماعلا رومألا امأ ةصاخلا رومألا يف اميس ال ،ةجوزلا كلذكو ،هتجوز نيبو هنيب راد

 مث هتجوز يلإ لجرلا يضفي نأك٤. ةصاخلا رومألا امأو كلذ يف سأب الف الثم اهجوز حدمت

 ةمومذملا لاعفألا نم هذهو ،ةتبلأ قالخألا نم تسيل هذهف ،سانلا مامأ كلذب ثدحتي

 اذهو اهوبأ هنأ عم اهجوز نيبو اهنيب ثدح امع :الإ يبنلا ربخن ربخت مل ةمطاف ةديسلاو ،ةركنملاو
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 ه ۔ .ج ن هيمح ٠ كاذه فذح !إ هفتي نأ جوزلا ىلعو ةجوزلاو جوزلا نيب ةداع تدح ئش
.: 1 _ -}3 

 .لكشملا يث ببس يهف ةيمالكلا تاداشملا لدب رمألا فيفختل تيبلا

 :لوقي ىملاسلا نيدلا رون خيشل ش ١ كلذلو

 ٤٤ ١ ح _ . ء هج ..ع س
 رجي يك هتجوز ىذا ىلع """ اربصي نا ينبجعي يننإو

 !بكأ اماقم هللا نم لان ٭٭٭ اربص امل بويأ ىلتبملاف

 اد !ما هن اهضر نم ل انو ٭٭٭ ١ د ازو هلهأ ١ هيلإ در

 ذه فبنح .تتستي هدنج لعج كضرم هللا هالتبا مالسلا هيلع بويأ ىبنلا نأ دوصقملاو

 ,عت تف .رضي نأ فيحف هتجوز ىلع بضغ هنكلو ءادج ةريثك يهو تاياورلا بسحب

 ىكح غ { ]:` : ص : ت ب 7 بكني رطَيََشلآ َنَتَم قأ رهتَر ئداَت ة برأ اندَنَع دبع زو ظ : ل اق

 .هفخ ثنح ال قح ايرضيف شئاشحلا نم اداوعأ ذخأي نأب ،هلهأ هيلإ دري نأ ىلاعت هللا

 .هتجوز بويا أ نلا ربص امك هتجوز ىذأ ىلع لجرلا ربصي نأ اذه نم ةربعلاف
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 ةوشمم ةعبارلا ةقلحلا
«" جاوزلا هايجاخل»



 مه ] ..م,2٥ م

 نم جاوزلا يف ةبولطملا تايقالخألا يه ام ،جاوزلا تايقالخأ نع ةيضاملا ةقلحلا يف انثدحت :س

 ؟«ةاشب ولو ملوأ» :فوع نب نمحرلا دبعل :ع يبلا لوق لالخ

 ءانثأ ناجوزلا اهيلع نوكي نأ يغبني يتلا قالخألا نايبل نيتيضاملا نيتقلحلا يف انقرطت :ج

 طقسن نأ جاتحي عقاولاو ،ناسنإلا ةايح سمي هنأل ،امهمو اعئارو اقيش اثيدح ناك دقو ،جاوزلا

 .عوضوملا اذه يف اصوصخو ةنسلاو نآرقلا نم ةيعرشلا ةلدألا هيلع

 ةرفص رثأ هيلع ىأرف يت يبلا ىلإ ءاجو راصنألا نم ةأرما جوزت فوع نب نمحرلا دبعو

 مث ؟«تموأ له » :تت يبلا هلأسف ،هجاوزب هربخأف ،كلذ رس نع يبنلا هلأسف ،بيّطلا ببسب

 ؛ هجاوز ناسنإلا رهشي نأ ةنسلا نمو ،سانلا عمجا يأ :ملوأ ىنعمو «ةاشب ولو ملوأ »:هل لاق

 .اجوزت دق ةنالفو انالف نأ سانلا فرعي يكل

 .اذه يف نوطلخي سانلا نأل ،(ةلقنلا) سرعلا موي وأ نارقلا دقع موي ؟راهشإلا نوكي ىتم :س

 نيب راهشإلا نأ سانلا نيب فورعملا يفو انمايأ يف ةداعلاو ،امهيلك يف نوكي نأ نكمم :ج

 موي نوكي ءاسنلا نيب راهشإلاو ،(ةكلملا)ب فورعملا ،نارقلا دقع موي يف نوكي لاجرلا

 ىلع نوكي هلك اذهو سرعلا مويو دقعلا موي فارسإلا نع داعتبالا يغبنيو &( ةلقنلا)سرعلا

 لكاشملا ثدحتو ةيجوزلا ةايحلا صغنتت يلاتلابو ،هيلع نويدلا مكارت ىلإ يدؤي امم ،جوزلا لهاك

 نآلا روهملاف روهملا نم فيفختلل سانلا هيجوتب دمحلا هللو ةموكحلا تحجن دقو ،جاوزألا نيب

 ياوح قطانملا نم اهلوح امو ةمصاعلا يف رهملا طسوتم حبصأ دقو ،ةالاغم اهيف سيل

 يف ةظهاب فيلاكت لمحت يفو ،لاجرلا مئالو دادعإ يف رثكي فارسإلا نكل كلاير )٥٠٠٠(

 الو ممتايح يف جاوزألا دعسي يكل ؛فيلاكتلا هذه نم فيفختلا بجيف ثءاسنلا سارعأ
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 . ةضهابلا فيلاكتلا ءارج نويدلا مكارت ببسب مهيلع صغنتت

 ةاتفلا نامرحل اذه يدؤيف ارهم لاير ةئام الثم بلطيف ،جاوزلا ي ليهستلا ديري نم كانه :سا

 ؟رمألا اذه يف مكتليضف يأر امف ،اهسفنل زيهجتل هديرت ام ءارش نم

 لمحتي نأ جوزلا ىلع بجوي رهملا نم ةاتفلا لو فيفخت نكلو "عقاوو لصاح رمألا اذه :ج

 موي فيلاكت اضيأ لمحتي نأو ،كلذ ريغو بهذلاو سبالملا نم ةاتفلا زيهجت فيلاكت لك

 يف ةغلابملا مدعو داصتقالا اضيأ ةلاحلا هذه يف ىغبنيو ،ءاسنلا سرع فيلاكتو نارقلا دقع

 .فيلاكتلا

 هذه يف عئارلاو ،ةيعامجلا سارعألا ةرهاظ ىهو .مايألا هذه يف ةليمج ةرهاظ كانه :س

 اياده بابشلا ءاطعإب اضيأ نوموقيو .اهفيلاكت عفد يف لامعألا لاجر ةمهاسم ،سارعألا

 . ةيعامجلا سارعألا هذه نيعارلل ركش ةملك خيشلا ةليضف كنم ديرنف ،ةنيثو ةرخاف

 نيذلا لامعالا لاجر نم عئارو ديج رمأ اذهو يعامجلا جاوزلا تالفح ضعب ترضح :ج

 لأسأو ،© بابشلا نم ريثكلا مامأ جاوزلا قيرط تلهس انأل ؛تالافتحالا هذه ةياعرب نوموقي

 يتلا رومألا هذه لثم ىلع عجشأ انأو تالافتحالا هذه ىلع نيقفنملاو نيجوزتملل قيفوتلا هلل

 .نكامألا نم ريثك يف ةجهبلاو حرفلا ممعت

 لقتسم نكسب سانلا ضعب ةبلاطم عم اصوصخ ؟ ةأرملل بولطملا نكسلا تافص يه ام :س

 .ةلماك جاوزلا فيلاكتل لممحتملا وه جوزلا نوك عم اذه قفارتيو ،مهتنبال

 هتاوخأ عم وأ جوزلا مأ عم وأ تارضلا نيب لكاشملل ابنجت ؛ةجوزلل قح نكسلا ريفوت :ج

 هلهأ تيبب اقحلم ناك ءاوس ،ةجوزلل صاخ لخدم دوجو لكاشملا هذه بنجتل لحلا نوكيف

 .هلهأ نع اديعب ناك وأ
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 بتكم يف مكلمع ءانثأ مكتليضف ىلع ترم يتلا جاوزالا نيب لكاشملا برغأ يه ام :س

 ؟سانلل مكتطلاخم ءانثأ وأ ءاتفإلا

 قالطلل ةبسنلاب نكل ،نآلا اهنم ءيش ينرضحي ال نكلو ،ةرينك صصق يلع ترم ةحارصب :ج

 نم كانه نإ لب ،يورتلا مدعو بضغلا ببسب عقت قالطلا ثداوح نم ريثكلا نإف ،الثم

 دنع يورتلا مدعو لاعفنالاو بضغلا ببسب كلذ لكو ،هتجوز قلطيو دالوأ ةرشع هيدل نوكي

 .نيجوزلا نيب لكاشملا عوقو
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 ةرشمم ةسماخلا ةلملا

«ع جاوزلا تايجاخل»



 اذه يف ةريخألاو ةعبارلا ةقلحلا يه هذهو ،جاوزلا تايقالخأ نع ثيدحلا مويلا لصاون :س

 اًيَكَحَ ءويمَأ نم امكح أوثَحناَ :ىلاعت هللا لوق لوح لاؤسب ثيدحلا أدبنو عوضوملا

 يأ ثودح دنع مكاحملا ىلإ باهذلل نوعراسي سانلا ضعب نإ ذإ ٣٥[، :ءاسنلا 4آملقأ نم

 .ةيرسألا تالكشملا لحل نآرقلا هيلع صن يذلا جتدتلا نيسانتم ‘تيبلا يف ةلكشم

 نم اريثك نأ ةقباسلا ةقلحلا يف تركذ دقو ،قالطلا لوصح نود ةلوليحلا وه ةيآلا دوصقم :ج

 اهجوز قحب اهريكذتل ظعولا نوكي زشانلا ةأرملل ةبسنبلاف ڵبضغلا ببسب عقت قالطلا تالاح

 ي الإ نوكي الف برضلا امأ ةيسفن ةبوقع وهو كرجهلل جوزلا أجل ظعولا دجي مل نإف اهيلع

 حربملا ريغ برضلا لوصحف ،قالطلا يدافتل اذه لك نوكيو ،حربم ريغ نوكيو لحارملا رخآ

 فرط نم نيمكحلا ثعبي متي اذه دعب عارتلاو قاقشلا قمعت نإف قالطلا عوقو نم لضفأ

 وه قالطلا نأل قالطلا يدافت لجأل اذه لكو حالصإلا دصقب ةجوزلا لهأو جوزلا لهأ
 قالطلاف حيحص هانعم نأ الإ افيعض ثيدحلا ناك نإو ،تيدحلا يف ءاج امك لالحلا ضغبأ

 . قالطلا عنمل ينآرقلا جردتلا ناك كلذ لجألو ،دالوألا عايضو رسألا رايحنا ببسي

 ةيعامتجالا ةيمنتلا عاطق يف نيلماعلا نم ءاوس ،تنرتنالا ربع يسنجلا زازتبالا نع عمسن :س

 .محتاهمأو مهءابآ نيب قالط مهف لصح نم لبق نم لاوحألا نم ريثك يف نوكيو ،سرادملا يتوأ

 نمف ا ةلودل او عمتجم ا رضي اذهو { مهحصنيو مههجوي نم اودجي ل ءالؤهف ‘ يعيبط رمأ اذه : ج

 ال هنإف ادساف بألا ناك امهمو هريغو هسفن ىلع ررضلا ممعي تاردخملاو زازتبالل هجتي

 نونوكي ال لاجرلا نم ريثكف ةوبألا تازيمم نم اذهو ،هلاح سفن ىلإ هئانبأ ةروريصب بغري

 .ينيدلا مازتلالابو ةالصلاب مهءانبأ نورمأي مهنكل ةالصلا ىلع نيظفاحم

 .هءانبأ لتق هؤطخ هل نيبت املو ءامب كش نأ دعب هتجوز لتقب لجر ماق لودلا ىدحإ يف :س
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 ؟ثادحألل ءيسلا ريسفتلا نيبو ةريغلا نيب قفون فيكف

 نأ جوزللو \ثتادحألا رهاظب ذخألا ىلع مئاق مالسإلا نأل ؛مالسإلا يف زوجي ال كشلا :ج

 ال هب كش ام قدص هل نيبت نإف ،ةدسفملا لوصحل ابنجت ،امب كش اذإ لمعلا نع هتجوز عنمي

 دنع ميظع هرمأ لتقلاو ، ةقيض دودح يف احابم نوكي مالسإلا يف لتقلا نأل !اهلتق هل لحي

 اذه جازم فارحناو ناطيشلا سواسو ببسب نوكي جوزلا لبق نم كشلا لوصحف هلل

 .دسافملاو ررضلا لوصح ةنظم هنأل مالسإلا يف زوجي ال اذهو ،ناسنالا

 انئاخو ابنذم اهجوز ربتعت نم ءاسنلا نمف تاجوزلا ددعت عوضوم لوح ريثك طغل كانه :س

 مقافي امم رمألا اذمب مهتاجوز ةأجافمب جاوزألا ضعب موقي كلذكو اهريغ ةأرما جوزتي امدنع

 .ء اسنلا بضغ

 فاخ نإف ،لدعلا طرشب نكل ،نارقلا صنب ءاسنلا نم اعبرأ جوزتي نأ لجرلل حمس عرشلا :ج

 ناسنإلاو ،ايبوجو ارمأ هب ارومأم سيلو حابم تاجوزلا ددعتو ،ةدحاو ىلع رصتقا لدعلا مدع

 نم ففخي هنأل تاجوزلا ددعت ىلع عجشت نم ءاسنلا نم كانهو ،هكرت وأ حابملا لعف يف ريخم

 نيب لبقلا دعي ناك هنأ رباج مامإلا نع ركذيو ،تاجوزلا نيب لدعلا طرشب نكل ةسونعلا

 نم هجاوز هتجوز نع جوزلا يفخي نأ حصي الو لبقلا ددع سفن ةدحاو لك لبقيف هيتجوز

 نم دب الف ،اهعم هلدع مدعو هروج ببسب ةقلعملاك هئاسن ىدحإ كرت هل حصي الو ،ىرخأ

 امترض قالط يف يعسلا ةأرملل زوجي الو تاجوزلا ددعت دنع ةعيرشلا طباوضب طابضنالا

 اهل نإف اهتفحص غرفتستل اهتخأ قالط نكادحإ نلأست ال» :لت يبلا لوقل ةريغلا عفاد ببسب

 بلطت نأ ال ،اهسفن قالط بلطت نأ امإو ربصت نأ امإف اهعم ارصقم ناك نإو 5«اهل ردق ام

 رذع ريغ نم زئاج ريغ اضيأ اهسفن اهقالط بلطو ءامرض قالط

 ؟امهنيب هلدع عم ىرخألا نم رثكأ هتاجوز ىدحإل ايبلق جوزلا ليم نع اذامو :س
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 :لاق مث هتاجوز نيب همسقو ائيش ىرتشا ةلي يبلاف ،جوزلا هيلع ذخاؤي ال يبلقلا ليملا :ج

 عيطتسي ال يبلقلا ليملاو ، «كلمأ الو كلمت اميف نذخاؤت الف كلمأ اميف يمسق اذه مهللا»

 نكلو ،هيلع ةذخاؤم الف رمألا هبلغ نإف 3هب مكحتلل ةلواحملا هيلع نكلو ،هب مكحتلا ناسنإلا

 .ةيداملا رومألا يف الداع نوكي نأ هيلع

 يق ةماوقلا موهفم وه ام ،[ء؛ :ءاسن] ه ِاَسنلَأ لع ترومَوَق لاَجيلآ >:ىلاعت هللا لوقي :س

 ؟ةيآلا هذه

 أ لصت اكب ءالأ لع توموَق اجلا ط:لاق ثيح ةيآلا سفن يف كلذ حضو نآرقلا :ج
- 

 و و ۔ هس
 ةينب نإ ذإ ،قافنإلا اهانعم ةماوقلاف ٤×[، :ءاسن] هرتهلومأ تم وقم اميَو عب لع رتهَصَتب ٠

 :ماوتو 6قاشلا لمعلا لمحتو كلا ىلع رداق وهف «ةأرملا ةينب نم ىوقأ ةيدسجلا لجرل
 .«هتيعر نع لوؤسم مكلكو عار مكنلك» :ي يبنلا لاق ةرسألا مظنت يتلا يه لجرلا

 يباجنإ ءيش ةرسألل جوزلا ةدايقوء دئاق نم اهل دبال ةعومجم لكف ةدايقلا ينعت انه ةماوقلاو

 مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ» : زانالع يبنلا ثيدح لوح ةملك ماتخلا يف مكنم ديرن :س

 .«يلهأل

 عست جوزت دقو إهيف مهبغرو جاوزلا ىلع هتمأ ضح دقو ،عرشملاو ةودقلا وه ةلي يهنلا :ج

 يبلاو 3 جاوزم وأ ناوهش هنأ نوقرشتسملا لوقي امك ال ةيرسألا هتايح انل نلقني يكل ءاسن

 ةقلحلا ماتخ يف لوقأو 5ادبأ نهقنعي ملو ،هتاجوز نم ةجوز برضي ملف ،هلهأل سانلا ريخ ةلل

 ايعاري نأو امهضعب امرتحي نأ امهيلعف ةأرملا وأ لجرلا نم ءاوس قالخألا ىلإ جاتحي جاوزلا نأ

 .امهضعب رعاشم
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 ةرشح ةسداسلا ةلملا

«ا قالطلا رايجاخأ»



 عيضاوم عوضومل اذه تاقلعتم نمو ،جاوزلا تايقالخأ نع ةقباسلا تاقلحلا يق انثدحت :س

 يث ةيقالخألا مالسإلا دصاقم يه امف قالطلا نع لاؤسلاب ادبنو ،ةناضحلاو ةدعلاو قالطلا

 ؟فقالطلا

 يف هب بحرم ريغ قالطلاو ،امهنيب ةايحلا قيض دنع نيجوزلل ةجرف هللا هلعج قالطلا :ج

 للا دنع ضيغب هنكل لالح وهف ،«قالطلا هللا ىلإ لالحلا ضغبأ »:ثيدحل 5مالسإلا

 .يكلا جالعلا رخآ :لاقي امكو ،قالطلا ثدحي الئل ميظع جايسب جاوزلا ىمح مالسإلاو

 ءيس امهدحأ نوكي نأك نيجوزلا نيب ةايحلا قيض دنع هنم دب ال نكل هركتسم ءيش قالطلاف

 قالطلا عرشي ال تانايدلا ضعب يفو ،اسفنتم هيف نأل قالطلا امهنم لك بلطيف .ةريسلا

 نيذلاو ،اقالط هيف نأل يندملا جاوزلل ةوعدلا ترهظ كلذلو ،نيجوزلا نيب ةكلاح ةايحلا نوكتف

 يكيلوئاك جاوز هنإ لاقي ىتح نييحيسملا نم كيلوثاكلا مه قالطلا عنم يق لثملا ممب برضي

 جوزلا ىلع ةبوعص اذه يفو ةملظمو ةكلاح جاوزلا اذه عم ةايحلا نوكتف ،هيف قالط ال :يأ

 .اقالط هيف نأل يندملا جاوزلا لودلا نم ريثك يف قبط كلذل ،ةجوزلاو

 ةايحلا قيضت امدنع نيجوزلا نع سيفنتلا وه قالطلا نم ةمكحلا نأ خيشلا ةليضف تركذ :س

 بلطت الف جوزلا ىذأ ىلع ربصت نم ءاسنلا نم كانه ،ةيعقاولا ةيحانلا نم نكل ءامهنيب

 يف سانلا ةرظن نأكو كسانلا مالك بنجتلو دالوألا ةيبرت لجأل جاوزالا ضعب ربصيو قالطلا

 .ةبيعم ةرظن تراص ةقلطملا ةأرملا وأ قلطملا لجرلل مايألا هذه

 هتأرما ىلع ربص امل بويأ يبنلا ىلع ىنثأ ىلاعت هللاو ،ةدومحما تافصلا نم ربصلا :ج

 .هز برضت انض كديرو :: يتلكلا لرأل ىكزو اتم ةمتت زغتم رئلتيو مهلمأ رثآ اتبيوو »:ىلاعت لاقف
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 اق إ 4

 رباص هنأب هللا نم ءانث اذهف ٤٢ - ٤٤[، :ص] : ثاَوأ و وت دبعلا ري اص هَتَذَمَو انإ نت الو

 :رهوجلا يف يملاسلا مامإلا لوقي اذه يقو ،هيلإ بوؤيو هللا ىلإ عجري يأ ،باقأو

 ارجؤي يك هتجوز ىذا ىلع """ اربصي نأ ينبجعي يننإو ع - . . ع 494 . . . ٠

 اربكأ ءازج هللا نم لان ٭٭٭ اربص امل بويأ ىلتبملاف

 ادارملا هن اوضر نم لانو ×٭٭ ادازو هلهأ هيلإ در

 ديب امنإو اهديب سيل قالطلا نأل ،ةأرملل اصوصخو ةيجوزلا ةايحلا يف لضفألا وه ربصلاف

 ربصلا ىلع اروبجم سيلو هديب قالطلا نإف لجرلا فالخب ،اهربص ىلع رجؤت ةأرملاو لجرلا

 .ربصلا ىلع ةروبجم امنإف ةأرملا فالخب

 ؟ نيجوزلا دحأ نم قوقحلا يف ريصقتلا دنع ربصلا نوكي لهو :س

 يف بغري ال مالسإلا نأب ديكأتلا عم ريصقتلا عوقو دنع ربصلا نم دب الف "معن :ج

 ،نيجوزلا نيب ةايحلا قيض دنع الإ هيلإ أجلي الو ،ةردقملا بسحب ربصلا نوكيو ،قالطلا

 عوقوو لكاشملا لوصح نأ ةقيقحلاو ،جالعلا رخآ وهف .اهتعباتم ىلع ةردقلا مدعو

 نم ةصاخو قالطلا يف عرستلا مدعو لقعتلا نم دب الف ،يعيبط رمأ ةايحلا يف تاصفنملا

 ةروس يف قالطلاو جاوزلا تايآ متخ هللاو ،هديب قالطلا يهو حاكنلا ةدقع نأل ،لجرلا

 نأل ٢٤١[، :ةنبا] ه ( تيوأقتت ركت ۔هيتاع نك هتك نيبب لتك ):هلوقب ةرقبل

 تايآل عبتتملاو ،لاعفنالاو بضغلا ىلإ جاتحت الو لقعتلا ىلإ جاتحت قالطلاو جاوزلا رومأ

 هبف يذلا ديعولاب اهدعب ةيآ يف وأ ةيآلا سفن يف مكحلا بقعي هللا نأ دجي قالطلاو حاكنلا
 هلوقكو ٢٢٩[، :ةقبل] همامموُدَتَم لق ممأ وذخ كي :ىلاعت هلوقك ،راذنإلا يف ديدشتلاو ظيلغتلا

 نأل تايآلا نم ريثك يف دوجوم اذهو ٢٠٦[5 :ةتب] ه ه توشم ال رسأ دكي هملك ه:ىلاعت
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 ثنذلو ةيجورلا ةايحلا يف برعلا دنع ادوجوم ناك يذلا بعالتلا ةجلاعمل ءاج مالسإلا

 .ةديدشلا تاراذنإلا هذمب قالطلاو جاوزلاب ةقلعتملا تايآلا تمتخ

 ةروسلا يف تارم ةدع تركذ ىوقتلا نأ دجن قالطلا ةروس عبتت لالخ نم :س

 ٥ :ىناعت لاق .هتا دهدح زواحت نع ناسنإلا عدرت يتلا يه ىوقتلا نأل ؛يعيبط رمأ اذه :ج

 ىدعتي يذلاف .هاكحألا اهانعم دودحلاو ١[، :قالطلا] رست رلك ذَمَ هلأ دودح َدَحَتَي نمو

 .هسفنل املاظ نوكي

 ؟ سانا ءالؤه لوقن اذامف ةبيعم ةرظن ةقلطملا ةأرملا وأ قلطملا لجرلل نورظني سانلا ضعب :س

 عمتجمل ةرظنو .ةدوجوم ةرظنلا هذه نكت مل قباسلا يفف الإو ڵ©فورظلا مكحب ثدحي اذه :ج

 هنضو ىدعت دق قلطملا لجرلا ربتعت الثم سانلاف لضفأ ةقلطملا ريغ ةأرملاو قلطملا ريغ لجرلل

 ةرضنلا سفن ةأرملل رظني عمتجملاو شةيذؤم تناك نإ ةأرملا ىذأ ىلع ربصلا هب ىلوألا ناكو ةأرملا

 مقي دقو ««ق ةالطلا اهيلع عقو امل قالطلا قحتست ة ةأرملا هذه نكت ل ول »: لوقي نم دجتف

 .حرحتو ىذؤتو مالت اهلعلو اهتيب لهأ نمو اهئابرقأ نم عيرقتلا اهيلع

 عم جردتلا كانهو تارامقكلا كانهف ،قالطلا عوقو مدع ىلع مالسإلا صرح اذه لجألف

 ويت قثوف تياتت يقلأو :ىلاعت هلوق يف امك اهزوشن فاخي يتلا ةأرمل
 نك همأ ب اليبس َنهَتَع اوغنت الك متقأ ناق ةهوئرضَو عجانسملا ف َنهورُجعََ
 . :ءاسنلا] 4 (؟ ابب اَتاَع

 نإ اميلخأ نم اًمكَحَي وأ نم امكح اوثَمَق امهننتت َقاَقِش ريتقِخ ناي :ىلاعت لاقو

 جاوزلا ىلع ظافحلل تاجايسلا هذه تعضوف .[٢ه :ءاسنلا همامتب هنأ قوي اًحَلض تير
 .قالطلا عقي الئلو

 نوكت فيكف ةميركلا ةيآلا يف ةروكذملا تاجالعلا لوح حيضوتلل جاتحن قايسلا اذه يف :س

 نيعاو ريغ نولازي ال سانلا ذإ ؟حربملا ريغ برضلا نوكي فيكو ؟رجهلا نوكي فيكو ؟ةظعوملا
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 .مكاحملل باهذلاو قالطلاو برضلا نولجعتيف بابلا اذه ى

 مل نإ امتابجاوب اهركذيو ىلاعت هللاب اهركذيو هتجوز لجرلا حصنيف ساسألا يه ةظعوملا :ج

 هانعم سيلف رجملا امأو ،هرارضأو قالطلا داعبأب اهركذيو ،ةرصقملا يه تناكو ارصقم نكي

 دق ءاسنلا ضعب نإ ذإ ةيسفن ةبوقع هذهف ،ةيسنجلا ةرشابملا كرت هانعم امنإو تيبلا كرت

 حربملا ريغ وهف برضلا امأو ،اهل ةيسفن ةبوقع نوكي اهرجهف اهلامو اهلامجب ةرورغم نوكت

 ةيسفنلا ةبوقعلا هنم دصقملاف ،ةأرملاب رارضإلاو ءادتعالا هنم دصقي الف يذؤملا ريغو

 يبلاف ؛[ع٤ :ص] هتنت الو ءهي برضأق ان كديرو :هلوقب بويأ يبلا رمأ هللاو ،بيداتلاو

 نأ هللا هرمأف ضرم امدنع هنم تززقتو هتصع امدنع هتجوز برضي نأ مسقأ دق ناك بويأ

 دقو ،ةدحاو ةبرض هب امبرضو ةيوقلا ريغ شئاشحلا نم داوعأ نع ةرابع وهو ثغضلاب اميرضي

 انيبنو بويأ يبنلا ةصق نم عئار سرد اذهو ،هتجوز قلطي مل هنأل بويأ يبنلا ىلع هللا ىنثأ

 ةودق هللا لوسر يق انلو لزنملا لامعأ يف هلهأ دعاسي ناكو ،طق هتاجوز برضي مل لي دجن

 ٢١[. :بازحأل] ه ةََسَح ش و هلأ لوست ىف كل َناكدَمَل :ىلاعت هللا لاق امك

 مسق ةركف لوح ةملك مكتليضف نم ديرنف ،ةيسفنلا تابوقعلا نع لصافلا لبق انملكت :س

 نع نيلوؤسملل ركش ةملك مكتليضف نم ديرنف ،يياطلس موسرمب تءاج يتلاو ةحلاصملاو قيفوتلا
 .لكاشملا عوقو دنع مسقلا اذه ىلإ باهذلل سانلا ةوعدو ةركفلا هذه

 ناجللا هذه ىلع ينثي ةنطلسلا جراخ نم نيلوؤسملا دحأ تعمس دقو ةعئار ناجللا هذه :ج

 الإ ماكحألا ديس حلصلا نأل ،رمألا اذه ىلع تينثأو صوصخلا اذمب رتيوت يف تدرغ دقو

 ايضارت هيف نأل ماكحألا ديس حلصلاو ثيدحلا يف ءاج امك الالح مرح وأ امارح لحأ احلص

 نافرطلا جرخيف ،رظنلا تاهجول بيرقت هيفف حلصلا امأ ،كيلع وأ كل ةعيطق هيف مكحلا نإ ذإ

 نامع يف سرامي اذه ناكو نيضار فارطألا لعجت امنوك يف ناجللا هذه ةيمهأ نوكتف ،نييضار

 يضاقلا ىلإ نايتأي نايكاشتملا ناك امدنعف !مايألا هذه دوجوملا ميظنتلا لثمب سيل نكل اقباس

 امبرو لب اينوناق رطؤم نآلا رمألا اذهو امهنيب قيفوتلاو نييكاشتملا حصنب نوموقي ءاهجولا ناك
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 روطت ببسب ناك ناجللا هذه ءاشنإف ،ةديمحو ةليمج ةداع اقباس ناك رمألا اذه نأل ,ايئاضق

 . ينامعلا عمتجملا يف ةدوجوم ةداع نع

 ؟ قالط ةأرملل سيلو لجرلا ديب قالطلا لعج اذامل نولءاستي ةأرملا ريرحت ةاعد :س

 ديب قالطلا لعج ولف رثكأ ةيفطاع يهف ةأرملا امأ ،ةأرملاك فطاوعلاب رثأتي ال لجرلا نأل :ج

 بسحي وهف الام عفد اضيأ لجرلاو ،ةيجوزلا قاطن نم اهسفن جارخإ يف عرسأ تناكل ةأرملا

 ىلإ عارسإلا اهيلع لهسيف ائيش عفدت ملف ةأرملا امأ ،قالطلا ىلع مدقي نأ لبق باسح فلأ

 .قالطلا

 موقتو اهلهأ تيب ىلإ اهتيب نم جرخت امنإف ةأرملا بضغت امدنع نايحألا ضعب يف نكل :س

 حيضوت ديرنف ،جوزلل عامتسا نود نم "جوزلا ىلع نوبضغي امبرو اهجوز دض مهفطاوع ةراثإب

 .نيفرطلا نم تبثتلا عوضوم

 تناك امدنع قباسلا يفف اهجوز ىلإ اهوعجري نأ مهيلع ضورفملاو لهألا نم أطخ اذه :ج

 امموحصنيو ) ةيجوزلا تيب ىلإ امموعجري اهؤ ايلوأ ناك اهجوز نم ةيكاشو ةلعفنم ةأرملا تأت

 .ازشان ربتعت اذه اهجورخبو ،ربصلاب

 ؟ زوشنلا فيرعت وه ام :س

 ءاهزوشن ىلع ةأرملا ةدعاسم مدع ةجوزلا لهأ ىلعو ،جوزلا اضر نود لزنملا نم جورخلا :ج

 .قالطلا ىلع دعاسي زوشنلا ىلع مهتنبال لهألا ضيرحت نأل

 ةقلحلا يف ةلئسألا هيلع ينبن ىتح قالطلا عاونأ لوح ةقلحلا ةيامن يف اصخلم ديرن :س

 .ةمداقلا
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 كانهو ،ىرغص ةنونيب نئابلا قالطلا كانهو ،يعجرلا قالطلا كانهف ،عاونأ قالطلا :ج

 انئاب اقالط ربتعي قالطلاب هيف يضاقلا مكحي يذلا علخلاو ىربك ةنونيب نئابلا قالطلا

 جاوزب الإ هتجوز عجري نأ جوزلل قحي ال ىرغص ةنونيب نئابلا قالطلا يفو ىرغص ةنونيب

 ىرغصلا ةنونيبلا يف فاك ةأرملا اضر نأب لوق كانهو ،يلولاو دوهشلاو دقعلا ىلع مئاق ديدج

 عاجرإ لجرلل حصيف يعجرلا قالطلا يف امأو ديدج جاوز نم دب ال هنأ حيحصلاو اهتعجرل
 هتجوز لجرلا عاجرا دنع نيدهاش نم دب الو ةدعلا يف نوكت امنأل ؛ جاوز ريغ نم هتأرما

 نيدهاشلا طرتشت ال بهاذملا ضعبو ٢[، :فالطل] ه رك لذَع تود أودهشأَو :ىلاعت هلوقل

 نيدهاشلا طارتشا ىلع روهمجلاو ،قالطلا عاقيإ لاح نيدهاشلا طرتشت امنإو ةعجرلا تقو

 ةنالف يتجوز تعجرأ ييأ ىلع مكدهشأ »:لوقيف ،يعجرلا قالطلا يف ةأرملا عاجرإ لاح يف

 روضحب اهعجري وأ ،« -قادصلا نم ءيش اهل يقب نإ- قادصو قالط نم اهل يقب ىلع

 ةرهشلا دوهش امأو لدع يوذ اوناك اذإ نيدهاش نم رثكأ دوجوب وأ اهروضحو نيدهاشلا

 لجرلا رصتقا نإ امأو لاحلا وروتسم مه ةرهشلا دوهشو ادعاصف ةثالث محنوك نم دب الف

 .4 كن لَذَع ىَدَد أ أوذهمأَو : ىلاعت هلوقل ؛لدع يوذ انوكي نأ نم دب الف نيدهاش ىلع
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 ةرشمم ةعباسلا ةلملا

«آ قالطلا هايجاظل»



 ميلالا يئامتب

 عاونأ نايبب اهانمتخو عيضاوم ةدعل انقرطتو قالطلا تايقالخأ يف ةقباسلا ةقلحلا يف انأدب :س

 ؟ةلئسألا يف لخدن مأ قباسلا عوضوملل ةلمكت مكتليضف دنع لهف ،قالطلا

 ةرثكو لكاشملا ةرثكل ؛قالخألا امهيف رهظت نيذلا امه قالطلاو او جزا نإ هلوقأ يذلا :ج

 أ الإ نجي الو نهتويب نم نوجرع ال :يعجرلا قالطلا نع ىلاعت لوقي نآرقلا يف :س
 ؟ اهتيب يف ةيعجرلا ةقلطملا ءاقب نم ةيقالخألا ةمكحلا ام ١[، :قالطل] هةَيَبَم ةتح نأ

 لجرلل حصي ال هنأ الإ ةجوز امنأل تيبلا يف ةأرملا ءاقب يعجرلا قالطلا يف لصألا :ج

 ةرمتسم ةيجوزلا ةايحلاف ،امهدحأ تام نإ ناثراوتيو ،اهجوز ىلع ةأرملا هذه ةقفنو ،امترشابم

 نيزتتو تيبلا يف ةأرملا ىقبتف يعجر قالط نم لصح امل ةجيتن ،امترشابم نع عنتمي نكل

 ةملك عمست امدنع ةأرملا نأ مايألا هذه يف لصحي يذلا نكل ،اهدريف امب بجعي هلعل اهجوزل

 ربتعي نم كانه لب اهلهأ نم عوفادلا نضحلا كانه دحتو اهلهأ تيب ىلإ اهبئاقح مزحت قالطلا

 ءاقبلاب ةأرملا رمأي مالسإلاف ،مالسإلا يدل فلاخم اذهو ،ابيع اهجوز تيب يف ةقلطملا سولج

 يف اهجوز تيبل ةأرملا در لهألا ىلع يغبنيو اهتيب نم ةأرملا جارخإ لجرلل زوجي الو اهتيب يق

 يفو رصاعملا عقاولا يف نكلو ‘تركذ امك ةرمتسم ةيجوزلا ةايحلا نإ ذإ ،يعجرلا قالطلا ةلاح

 دحأ يل لاق ىتح ءابيع اهجوز تيب ىف ايعجر اقالط ةقلطملا ءاقب رابتعا ةينامعلا تاداعلا

 دعب اهربخأف تيبلا يف ىقبت ىتح هب اهربخي ملو ،ايعجر اقالط هتأرما قلط هنأ نيحلاصلا خياشملا

 تملع ءاوس هتأرما قلط نإ لجرلا نأ ىعرشلا مكحلا يفو ،يعجرلا قالطلا ةدع ءاهتنا

 .ةنسلا ءايحإ كلذ نم تدرأ: لوقيو ،هنم قلطت امنإف ملعت مل وأ قالطلاب
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 تنأ كلهأ تيب ىلإ يبهذاف ينالفلا ءيشلا تلعف نإ :هتجوزل لوقي نم سانلا نم كانه :س

 .قلاط

 ىلاعت هللاو ،هنع عفرتلا ناسنإلل يغبنيو ،قلعملا قالطلاب ىمسيو قالطلا عاونأ نم اذه :ج

 ؛ ::. كرون ركت ۔هياع زرك هنك نيبي تلك :هلوقب قالطلا تايآ متخ

 ةريثك ةيجوزلا لكاشملا نأل ،بولطم ةيجوزلا لكاشملا لوصح دنع لقعتلاف ٤[، :ةبل]

 هنأل ؛لجرلا لبق نم تاذلابو لقعلا لامعتسا نم دب الف ةبيصم لقعت الب اهعم لماعتلاو

 إجرلا ىلعف ةنيعم فورظ ببسب لعفنت وأ بضغت دق ةأرملاو حاكنلا ةدقع كلمي يذلا وه

 ىتلا ةأرملل نوكت قيلطتلا ةعتمو ،نآلا اهلامعتسا ليلقو قيلطتلا ةعتم كانهو ،اهلمحتي نأ

 هو اقادص ةأرملل ضرف نإ لجرلاف ،اهسمي ملو اقادص امل ضرفي ملو اهقلطيو ناسنإلا اهجوزتي

 ؛ةبجاو ةعتملاف اهقلطو اهسمي ملو اقادص امف ضرفي مل نإ نكلو ‘قادصلا فصن اهلف اهسمي

 ىلع قح عيتمتلاو 61٩ :برحاا) 4 ا اليمج الرَس ترهوُعَسَو َتُهوعَِمق »:ىلاعت هلوقل
 ؛ بدنلا يضتقي ناسحإلا ظفل نأ دحأ نهذ ىلإ ردابتي الو ڵ\بوجو هيف نكل نينسحلا

 يتلا وأ امب لوخدملا ةقلطملل ةبسنلابو ‘ةشحو قالطلا يف نإ ذإ ةأرملا رطاخ ربجل كلذو

 ؛ نيقتملا ىلع اقح كلذ لعج هللا نأل بحتسم اهقح يف عيتمتلا نإف قادصلا اهل ضرف

 .ةيجوزلا ةايحلاب ريكذتللو ،اهرطاخل اربج ةعتم ةقلطملا يطعي نأل ناسنإلا عفدت ىوقتلا نأل

 .هذه انمايأ يف عيتمتلا لمعتسي نم سانلا نم اليلق نإف ملعأ ام بسحب نكلو

 ريصت ملف {ةقئال ريغ ةقيرطب هروص رشن متو ينورتكلالا زازتبالل ضرعت لجرل ةصق كانه :س

 رجؤت ةأرملا نأ نع ةيضاملا ةقلحلا يف خيشلا ةليضف هتلق ام تركذتو قالطلا تبلطو هتجوز

 بلاطت مأ ةأرملا ربصت له ضرعلاو فرشلاب رمألا قلعت عمو ةلاحلا هذه يف نكل ءاهربص ىلع

 ؟قالطلاب

 امتايح رمدت يهو ،ماع لكشب ةرسألا ىلع ةثراك قالطلا نأل ؛لضفأ ربصلا نأ ةقيقحلا :ج

 ثيداحألا ضعب يف ءاج امك ةنجلا جلت ال راغت ال يتلا ةأرملاو ةيوق ةريغلا نأ حيحص ءاذه
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 زوكت نأ يغبني نكلو ،اهجوز ىلع راغت ال يتلا ةضاكرلاو \ةضاكرلا ةأرملاب ةلب يبلا اهامسو

 ٥«فقالطلا حاتفم ةريغلا» تاياورلا ضعب يف ءاج امكو ،قالطلا ىلإ ةيدؤم ريغ ةدودحم ةريغلا

 نأ اهيلعو ،اهجوز ىلع ربصلا ةأرملا ىلعو ،ةدئازلا ةريغلا يه قالطلل احاتفم نوكت يتلا ةريغلاو

 عقي وهو ةيح ةدهاشم اهجوزل ةأرملا ةدهاشم وه مرحملا ءيشلا نأل ؛بوتي هلعل ةبوتلاب هحصنت

 .هبتاعتو اهجوز حصنت نأ اهيلعو عقاولا بذكت نأ اهلف رومألا ةيقب يف امأ ةشحافلا يف

 هتجوز مامأ فرتعا لجرلا نأ ول ليق ىتح ،ةأرملل لضفأ ةلاحلا هذه يف ةيجوزلا ةايحلا رارمتساو

 ةايحلا رارمتسا ىلع ظافحلل الإ اذه ليق امو ‘هقدصت الو ربخلا بذكت نأ اهلف ىنيز هنأ

 .رذعلل لاجم الف ةيح ةدهاشم ةشحافلا سرامي وهو اهجوز ةأرملا تأر نإ امأ ةيجوزلا

 نم امي أ ساس ا ىلع اهجوزت دقف عدخ هن ل ؛هتجوز قلطي ن أ ديري لجرل ىرخأ ةلاح كانه : س

 .رجألا بستحيو ربصي لهف ١٩٧٠ ماع ديلاوم نم امنأ هل نيبت مث م٠٨٩١ ماع ديلاوم

 اهنع لأس نإ نكلو ،كلذ ةعبت لمحتي وهف اهرمع نع لاؤسلاب لجرلا اذه مقي مل نإ :ج

 رجألا هيفو لضفأ ربصلاو "جاوزلا نع لودعلا هلف يقيقحلا اهرمع فالخ وه رمعب ربخأو

 عقاولا عم فيكتلاو ةيلوؤسملا لمحتو ربصلا عاطتسا نإف ،ريبكلا ءيشلاب سيل لصح يذلاو

 .ةماركو ةءورم صقن مهيف هوعدخ نيذلاو لجرلا نم ةماهشو ةءورمو باونو رجأ هيف اذهف

 نإف رابخإلا هيلع بجي الف لأسي مل اذإو ائيش متكي ال نأ هتيلوم نع لئس نإ يلولا ىلعف

 رهظ مث هوربخي ملو مهلأس نإف ،بيع امب ناك نإ هوربخي نأ مهيلعف اهنع ةأرملا لهأ لجرلا لأس

 .جاوزلا نع لودعلا لجرللف ةأرملا كلت يف بيع

 ولف ةيبسنلا ةءافكلا اهروص نمو ةءافكلا خيشلا ةليضف تركذ جاوزلا تاقلح يف :س

 ةمدقم ةمحرلاو ةدوملا لعجي ةلاحلا هذه يف اضيأ لهف ابسن هئفاكت ال ةأرملا نأ لجرلا فشتكا

 ؟ لاصفنالا ىلع
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 مدقت ولف ،قحلا اذه نع لزانتلا زوجيو ةجوزلاو جوزلل قح ةءافكلاف كلذ يف كش ال :ج

 يهف رييغتلا درت مل نإو رييغتلا اهل قحيف دعب اميف تملع م اهربخي ملو اهئفاكي ال ةأرمال لجر

 تقفاوو اهؤايلوأ ملعو كلذب تملع ول كلذكو ،اريخ هللا اهازجف اهل قح نع تلزانت دق اذهي

 لزانتلا زوجي قح ةءافكلا نأ ةدعاقلا نإ ذإ جوزلل ةبسنلاب اذكهو جيوزتلا ىلع اهؤايلوأو يه

 دب الف بجاولا امأ هلعف مدع زوجيو هلعف زوجي يذلا زئاجلاب ينعنو اضرف سيلو زئاج اذهف هنع

 .زاوجلا مدع نيبو بوجولا نيب طسو زئاجلاف هلعف نكمي ال زئاجلا ريغو هلعف نم

 رتنأ نب ۔هب يؤر ام امهنم تيوئّلَعَتَف :لجو زع هللا لوقي ةميركلا ةيآلا يف :س
 لوقي ببسلا نع قلطملا لأسي امدنعو ‘تالاح نع مويلا عمسن ١٠١[، :ةقبا] ههج

 عوضوملا اذه عم لماعتن فيك ذوعشم وأ باجح وأ رحس وأ سم امنإو ببسلا انأ تسل

 ؟ دسحلاو رحسلا عوضوم يأ

 نيذلا موقلا ضعبل ءالتبا تورامو توراه لزنأ ىلاعت هللاو ةنيعم ةرتف يف يه رحسلا ةيضق :ج

 نم سملاو رحسلا اياضق نآلاو ،هاو رذع اذهف ،ارذع سيل اذهف نآلا امأ ،محنامز يف اوناك

 مالسإلا يتو ليئارسإ ينب ي ايشفتم ناكو اقباس دوجوم رحسلاو ةدوجوم ريغ يرظن ةهجو

 وأ هبرضي وأ هلتقي نأك 5ارشابم ايدام اررض الإ اناسنإ رضي نأ ناسنإل نكمي الف ،دوجوم ريغ

 يف لخدي نأ مسجل نكمي الف حيحص ريغف ناسنإ مسج يف ينجلا لخدي نأ ةيضقو ،كلذ ريغ

 .مسج

 هذه ىلإ ةياهنلا يف يهتني الأ "نآرق الو هيف ركذ ال تيب" ىلع عوضوملا اذه بحسنيالأ :س

 ؟ تالكنللا

 .ىلاعت هللا قيفوت مدعب نوكي امنإو ةقيرطلا هذمب سيل نكلو كلذ يف كش ال اعبط :ج

 تيب نآرقلا هيف أرقي الو هلل ركذ هيف سيل يذلا تيبلاو تيبلا كلذل ىلاعت هللا نالذخو

 دعتبي امدنعو ايسفن نئمطي نآرقلا ناسنإلا أرقي امدنعو ةيسفنلا ةلاحلا ريغتت معن ‘برخ
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 ةسوسو كلذ ينعي ال نكل ،ةيسفن رومأ هل ثدحت يصاعملا يف عقيو نآرقلا نع ناسنإلا

 موصعم يبنلاف تبثي الو حيحص ريغ ،رحس ةي يبلا نأ نم ليق امو رحسلاو نيطايشلا

 قحو يبنلا قح يف أطخ اذهف ،[:7 :ةدنال] هرسالا نم تمصي ُهَمأَو :لجو زع هلوقل

 .مالسإلا

 عجشت لهف ةايحلا تاطوغض ببسب ةيسفن تاطوغضو ابابسأ كانه نأ تركذ كنأ امب :س

 ؟ةيجوزلا ةفاقثلا نع تارودو تارضاحم كانه نوكت نأل وعدت وأ خيشلا ةليضف

 يف ىتح لب ةيجوزلا ةايحلا نعو ةيجوزلا ةفاقثلا نع ةرضاحم نوكت نأب ليمج هلك اذه :ج

 دشرملا تأي امدنعو تاطابحإو ةايحلا يف تاطوغض انايحأ كانه نوكت هنأل ؛ ةيسفنلا رومألا

 نأل ؛جالعلا ةباثمب نوكت تارودلا هذه نإف تارودلا هذه يقليو يسفنلا بيبطلا وأ يسفنلا

 يف ايسفن نيصتخملا ةرايز ىلإ وعدأ امئاد انأ كلذلو امب ناسنإلا باصي ةيسفنلا رومألا هذه

 نونجلا وأ سملاب باصت هتبيرق وأ هبيرق نأ الثم مهدحأ لوقيف سانلا يلإ يتأيو رومألا هذه

 لوقت قيفت امدنعو هلعفت امب ةيعاو ريغ يهو همطحتو ضاحرملا لمحتو هايملا ةرود ىلإ يتأت امنإو

 نيذوعشملا ىلإ باهذلا يف ةريثك الومأ اوقفنأ دقو انج اهيف نأو لصح يذلا ام فرعأ ال

 نسحتت نييسفنلا ءابطألا ىلإ نوبهذي امدنع العفو نييسفنلا ءابطألا ىلإ باهذلا ىلإ مهدشرأف

 هتحصنف ،نأشلا اذه يف لاومألا نم ريثكلا هتبيرق ىلع قفنأ هنأ ةوخألا دحأ ينربخأو ،مهتلاح

 تايفشتسملا ىلإ اوبهذي نأ نويحتسي نيذلاو لاحلا تنسحتف ،يسفنلا بيبطلا ىلإ باهذلاب

 تايفشتسملا نمو رصم وأ دنهلاك ةنطلسلا جراخ تايفشتسم ىلإ باهذلاب مهحصنأ ةيلحملا

 .لاملاو دهجلل رفوأو ملسأ اذهف (ايلاح ةرسملا) انيس نبا ىفشتسم ةنطلسلا يف ةيقارلا
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 ةرشمم ةفهاثلا ةكلملا
«" قالطلا ايجاظل»



 ميتلآرتمتلآوتامشب

 نأ انيأر املو عيضاوم ةدع انحرطو قالطلا تايقالخأ نع ةيضاملا تاقلحلا يف انثدحت :س

 ءزج كانه نوكيس امبرو ثلاث ءزج كانه نوكي نأ انيأترا تاقلحلا نم ديزملا جاتحي عوضومل

 َلَحجتَو اًتيَص أوهركت نأ يس ٦ےنحف َرُهوُمْسمرك ناق :ىلاعت هلوقب ةقلحلا هذه ادبنو ،اضيأ عبار

 ؟ ةيآلا هذه يف تركذ يتلا ةيريخلا هذه يه ام © ١٩[ :ءاسنلا هئ ( بيثك اتَح هيف دلا

 نكلو ىانيعم ارمأ ناسنإلا هركي دقف ،ناسنإلل ىلاعت هللا هراتخي اميف ريخلا نأ كش ال :ج

 رمألا كلذ يق هللا لعجيو انيعم ارمأ ناسنإلا بحي دقو اريثك اريخ رمألا كلذ يف لعجي هللا
 ءلجو زع هللا هراتخا اميف ريخلا نأب دقتعي نأ ناسنإلا ىلع بجي كلذلف ،ارش وأ ارسع

 ىلاعت هللا رمأي قالطلا لئاسم يفو ،هتايح يف هل هقيفوتو ىلاعت هللا ةياده سمتلي ناسنإلاو

 كلذ انسوفن تهركو ةبوعصو ةقشم فورعملاب ةرشاعملا يف اندجو نإف فورعملاب ةرشاعملاب

 كلذ ناك ءاوس ،ةيجوزلا ةايحلل ارارمتسا كلذ يف نأل ؛رينك ريخ كلذ يف نوكي نأ ىسعف

 اذإ هَجكرَأ نحكتي نأ َنمولضنت الك :ىلاعت هلوقب ةأرملا لضع نع اومن نيذلا لهألا نم
 يف ةأرملا رمتست يكل ةأرملا لضع نع ءايلوألا يهنف ٢٣٢[© :ةرقبلا] 4 فوتَمَلآ مهي أو اؤَضا

 .ةيريخلا | نوكت انهو ،جوزلا لبق نم فورعملاب ةرشاعملا دوجولو ؛ ةيجوزلا امتايح
 َنْهَلََ َنَْلَم لآ يُسَمَلط رْسَقْلط ادو :لجو زع هللا لوقي ،ىرخأ ةيآل اندوقي رمألا اذه :س

 فورعملا ةملك راركت ظحالن ثيح ٢٠:[ :ةنبا هيفورتمي َنُهوحَرَس أ يفورَتمي َغوكييتق
 .ةيآلا هذه ى

. 

 ةلوقم كانهو سانلا هب لماعتي نأ بجي يذلا وهو ،قالخألا ناونع وه فورعملا نأل :ج

 ناك ام اذإف فورعملاب مهنيب اميف سانلا لماعتي امنإ»:لاق هنأ باطخلا نب رمع نع

 نيبو هيخأو لجرلا نيبو © هتجوزو جوزلا نيب © مهلك سانلا نيب لماعتلا ةليسو وه فورعملا

 يف فورعملا نمو فورعملا كانه نوكي قالطلا ةلاح يفف ةيريخلا نوكت انهف سانلا لك

 وأ ةبجاولا ةعتملا تناك ءاوس لاملاب ةعتملا كانه نوكتف ،مارتحالا ةياغ يف نوكي نأ حيرستلا
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 لماعتلا وه اذهف !ةقباسلا ةقلحلا يف انثدحت امك رطاخلل بييطت اهيف ىتلا ةبحتسملا ةعتملا

 اوحرس حيرستلا اودارأ نإو فورعملاب نوكسميف محتاجوز كاسمإ جاوزأل ١ دارأ نإف ،©فورعملاب

 مل نإو ،سانلا نيب ةقالعلل ىلثملا ةليسولا وه فورعملا نأ اذه لالخ نم رهظيف فورعملاب

 انت الو :ىلاعت هلوقل ةلصتم ىقبت دولا ةقالع نإف فورعملاب قارفلا وأ كاسمإلا لصحي

 : ةئيطحلا لوقيو ٤ فورعملا وه } اضفلاف ٢٢٣٧[© :ةرقبلا] 4 كسب رتل

 سانلاو هللا نيب فرعلا بهذي ال ٭٭٭ هيزاوج مدعي ال ريخلا لعفي نم

 .فورعملا انه فرعلاف

 :رعاشلا لوقيو

 ليمجف همعط امأو ولحف ٭٭٭ هقاذم امأ فورعملاك رأ ملف

 يف مهنيب اميف فورعملاب سانلا لماعت اذإف ،ةيمالسإلا قالخألا هيف ىلجتت يذلا وه فورعملاف

 ةقالعلا رارمتساو لب ،ةبحصلا رارمتساو ةدوملا رارمتساو ريخلا نوكي كانهف ةايحلا نوؤش لك

 .امتدارفم ضعب رارمتسا ثيح نم لاصفنإلا دعب ةيجوزلا

 ؟ رتسلاو رارسألا ظفح لضفلا روص نم لهف ههيكتب لضفلا اوَمنَت الو :ةميركلا ةيآلا يف :س

 رومألا هذهل دارأ ىلاعت هللا نأل ةصاخلا ةايحلا رارسأ نم رس راهظإ ةأرملا وأ لجرلل حصي ال :ج

 .اهجوز نيبو اهنيب ةيميمحلا ةقالعلا نع

 نع ةيهنم ةأرملاو ،ةديعسلا ةايحلاو ةرشعلا نركني يأ ،«ريشعلا نرفكيو»:ثيدحلا يف ءاج :ج
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 ناك نإو ،ةيجوزلا ةايحلا رارسأب ظفتحت نأ ةأرملا ىلعف كلذ نع يهنم لجرلا نأ امك كلذ

 هدالوأو ،اهدالوأل ابأ ىقبي قالطلا لصح ولو ،اهدالوأ وبأ وهف ةأرملا نم دالوأ لجرلا دنع

 سيل كلذ نأل بضغ ةظحل يف ءيش لك يدبت ال نأ ةأرملا ىلعف هتافصو هبسنو همسا نولمحي

 مدقت ام يأ هكَتيب لضفلا اوَسنَت الو :ىلاعت لاق كلذلو ،اهدالوأ حلاص يف الو اهحلاص يف

 .ادبأ هوسنت الأ يغبني مكنيب فورعمو لضف نم

 .هتداعسو ناسنإلا حلاص يف ءاج مالسإلا نأ دجي تايآلا هذه يف لمأتملا :س

 قالطلاو جاوزلا عوضوم ىلع زكر مالسإلاف كلذلو ،ةايحلا حلاصلو ،ناسنإلا حلاصل اعبط :ج

 راذنإلا نم ءيشب قالطلا تايآ متخي ىلاعت هللا نإف كلذلو ‘تاوادعو لكاشم نم هبحصي امل

 .ديدشلا هيبنتلاو ديدشلا عيرقتلا نم ءيشبو ديدشلا

 .يبلس لكشب دريف ،اهجوز زازفتساب ةأرملا مايق نع مايألا هذه يف صصقلا ضعب عمسن :س
 .رخآ لجرب ةقالع ىلع امنأل هلعفت رمألا اذه لعفت يتلاو ،قالطلل رمألا لصيو امبرضي امبرو

 اذهب مكيأر امف لوألا جوزلا رهقيف صخشلا كلذ تجوزت ةدعلا نم ةأرملا تهتنا ام اذإف

 ؟ كولسلا

 فيكف ،ناسنإلا هيخأ ةبطخ ىلع بطخي نأ يهنم ناسنإلاف زئاج ريغ كولسلا اذه :ج

 بنذو مثإ هيف جاوزلا اذهف ،اهجوزتي مث اهجوز اهقلطي يكل ةجوزتم ةأرما عم ةقالع ماقأ نإ

 لب ،«هيخأ ةبطخ ىلع بطخي الو هيخأ موس ىلع مكدحأ موسي ال»:ثيدحلا يفو ريبك

 ةيجوزلا ةايحلا يف تلاز ال امنأل ؛زوجي ال ايعجر اقالط ةقلطملل ةبطخلاب ضيرعتلا نإ ىتح

 ضيرعتلا زوجيو ةبطخلاب امل ناسنإلا ضرعي نأ هركيف انئاب اقالط ةقلطملا امأو ،ةقباسلا

 ايف مكتَع ا اَتُج الو :ىلاعت هلوقل ؛ احيرصت ال اضيرعت نوكيف ،ةافولا ةدع ةدتعملل

 ل .كآر تفتوزرُكنَتس تأ هنل َلَع زكىيشنأ ف زئنتآرزآ مآتتلآ ةبطخ نع كوب مسر
 رسلا لي : ارس نهودعاوت ال هلوقف ٢٢٥[{ :ةتبل] «اًئورَعَم الَق اولوقت نأ لإ اري ترهوذعو ِِ و و
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 جوزلاف {ةيجوزلا ةايحلا نامتك ىلع ليلد اذهو كرسلا نم حاكنلا هيضتقي امل حاكنلا هانعم

 اقالط ةقلطملل ةبسنلاب حصي ال تركذ امك ضيرعتلا ناك نإف كاريبك امتإ ابكترا ةجوزلاو

 ضيرعتلا نكل !ةافولا ةدع يف زاوجلاو ،ىربك ةنونيب نئابلا قالطلا يف ةهاركلا عم ،ايعجر

 وأ " كيلع هللا حتفي فوس : ةافولا ةدع ةدتعملا ةأرملل لوقي نأك ةبطخلاب حيرصتلا سيلو

 .مالكلا اذه وحنو & كتايح يف هللا كدعسي فوس

 ؟ طورش كلذ ق له . علخلل اهبلط ثيح نم ة ًارملل ةبسنلاب : س

 ةأرملل زوجي الف هتجوز قح يف جوزلا رصقي مل اذإ امأ امهنيب ةايحلا تلاحتسا اذإ اعبط :ج

 نه تاعلتخملا نإ»:تاياورلا ضعب يف ءاجو ،علتخت نأ اهل زوجي الو قالطلا بلطت نأ

 اديدش اضغب اهجوز ةأرملا تضغبأو ،امهنيب ةيجوزلا ةايحلا تلاحتسا اذإ امأ ،«تاقفانملا

 ءاهاطعأ امب اهجوز نم يدتفت نأ ةأرملل زوجيف ،هلاوحأ ضعب ببسب وأ ،هتافرصت ببسب

 جزَر لادنيشآ ندأ ناي :ىلاعت هلوقل ؛قالطلا بلطتل هتجوز عئجلي نأ لجرلل زوجي الو
 ؟١!۔ ¡,ح ے . ِ ! و ِ 2, 7 . 4 و ؟ إ 72 ١ . < _ > و ۔>۔١ ۔ ۔ >۔ سإ س 7 ج صع 2

 امناو انتب رةتوذخاتا اَتِيَس هنم اوذخات الف اراطنق َنْهطَدَحِإ رَشيَتاََو جقَد تات
_ 

 ::اليع اًقَيِن مكنم َةذَتلَت تب لي عكضتب ىتفأ ذمو رةتوُذعأَت يكيت © ايت 2 . -.
 نأ متدرأ اذإ جاوزألا اهيأ : ىنعملاو ،لاملا نم ريبكلا غلبملا هانعم راطنقلاف ٢٠ - ٢١[، :ءاسن

 ىضفأ دقو نهل اهومتعفد يتلا لاومألا مكئاطعإل مكتاجوز اوئجلت ال مكتاجوز اولدبتست

 نيب ثدح ام ىلع ليلد "ضعب ىلإ مكضعب ىضفأ دقو" ىنعمو ضعب ىلإ مكضعب

 جوزتملل زوجي ال كلذكو نوصلاو ظفحلاو رسلا ىلع ةمئاقلا ةيسنجلا ةرشاعملا نم نيجول
 ىتح ىلوألا هتجوز ةقياضمب موقي نأ كلذ عيطتسي الو ىرخأ ةأرماب جاوزلا ديري يذلا

 هللاو ،اهعفد يتلا لاومألا هل ديعت نأ اهنم بلطيو ،قالطلا هنم بلطتو هنم لمتو اهقهري

 مني ذو ينب لإ مكشنت ىتفأ ذو ,ةتوذُعأت تيك » :لاق ثيح انهبن ىلاعت
 نأ ناسنإلا دارأ نإف ءاذنكه ضقني نأ نكمي ال ظيلغ قاثيم جاوزلا دقعف ،همالُكيلَع اَمنَتيق

 ريغ وهو هلاوحأل اهجوز ةأرملا تهرك نإ امأ ،هلاومأ هل درتل ةأرملا ئجلي ال ،قلطي وأ جوزتي

 ةايح يف ثدح اذهو ،هنم هتذخأ يذلا هلام هل درت امنإف ةلاحلا هذه يفف اهقيلطت يف بغار
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 يبأ نب هللا دبع تنب ةليمج مأ ليقو هللا دبع تنب ةليمج نأ ةياورلا يف ءاج امك ت يبلا
 سامشلا نب سيق نب تباث نم ةليمج مأ وأ ةليمج هتنبا جوز نيقفانملا ميعز اهوبأ لولس نب

 مث جرزخلا ميعز ناك لجرلا اذهو لولس نب يبأ نب هللا دبع اهدلاو ىلإ بهذت تناكو هتهركف

 اهدرف كجوز ىلع يربصا يتنبا اي : امهل لوقيو اهجوزل اهدري اهوبأ ناكف نيقفانملا ميعز راص
 ينكلو ريصقتلا نم ائيش هيلع ركنأ ام »:تلاقف ةلي يبنلا ىلإ تءاجف 0 اثالث وأ نيترم

 وأ ريشعلا نارفك انه رفكلاو «مالسإلا دعب رفكلا تفخ ةياور يقو رانلا ينلخدي نأ تفخ
 زوجي ال جوزلا ضغبو اهجوز ضغبتف ةرصقم نوكتف اهجوز ضغبت انأل ؛ ةمعنلا رفك

 يبنلا ىعدتساف - جوزلا رفك - ريشعلا نارفك وأ ةمعنلا اهرفك وأ رانلا اهفوخدل اببس نوكيف

 ؟ كلهأ نيبو كنيب ام هل لاقف سامشلا نب تباث نب سيق اهجوز

 يف بحأ سيل ينعي - كريغ اهنم ايندلا هذه يف يلإ بحأ دحأ ام هللاو هللا لوسر اي لاقف

 وأ رانلا ينلخدي نأ تفخ يننكلو هللا لوسر اي قدص تلاقف - هللا لوسر اي كريغ اهنم هذه

 لاقف ، معن :تلاقف «؟كاطعأ ام هيلع نيدرتأ »:لَي يبلا لاقف مالسإلا دعب رفكلا تفخ

 نحنو - ليخنلا نم اناتسب ينعي - اطئاح اهتقدصأ دق لاقف ،«؟تباث اي لوقت ام »:يبلا

 معن تلاقف «؟هطئاح هيلع نيدرتأ » :لت يبنلا لاقف ةيحاض وأ ةروصقم نامع يف هيمسن
 ةروصلا هذه يق علخلاف ، مالسإلا يف علخ لوأ سابع نبا لاق امك اذه ناكف هطئاح هل تدرف

 نأ ساسأ ىلع امب رضيو اهدناعيو اهقياضيو هنم علتخت نأ ىلع هتجوز لمحي لجرلا نكل ،زوجي
 ال ءاملعلا ضعبو ،هوعفد امم رثكأ نوبلطي دق جاوزألا ضعبو قادص نم هايإ اهاطعأ ام هل درت

 .ةيجوزلا ةايحلا نم لاصفنإلا ديرت امنأ املاط زيجي ءاملعلا ضعبو كلذ زيجي

 .ةيوق تارابع هذهف ‘ هايم امف اًتَتَُب هةَتوُذُخأَتأ» :ةميركلا ةيآلا يف :س

 دارأ نإ لجرلاف ،امب رضي كلذ ىلع هتأرما لمحي امنيح لجرلا نأل ؛ ةيوق تارابع عبطلاب :ج

 زوجي ال اذهف هنم علتخت يكل ىلوألا هتجوز ىلع طغضو لام هيدل نكي ملو ىرخأ نم جوزتلا
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 اهجوز ضفغبت امنوكك ةحضاو بابسأ كانه ناك نإ الإ علخلا بلط ةأرملل زوجي ال كلذكو

 .رانلا لخدت نأ نم اهسفن ىلع فوخلل ؛ هتافرصت وأ هلاوحأ ببسب

 .ظيلغلا قاثيملاب ةيآلا يي فصو دق جاوزلاو :س

 .هتجوزو جوزلا نيب ظيلغ قاثيم ةيجوزلا دقع نأل :ج

 نإ ام اهنكلو ،اهجوز نيبو اهنيب ةريثك لكاشم كانه نكت ملو تجوزت ةأرمال ةلاح كانه :س

 سرامأ نأ ديرأو جوزلا اذهل ةحاترم تسل : تلاق قوقحلا اهيدلو لاملا اهيدل حبصأو تفظوت

 .عنقم ببس نودب اذهو علخلا قح

 ىقو هتايح ىف هدعاست ،ةفيظولا هذمب اهجوز دعاست نأ اهيلعو كلذ اهل زوجي ال :ج

 نمو اهتفيظو نم رورغلاب تبيصأ امنأ ساسأ ىلع هنم علتخت نأو هنع لصفنت نأ ال ،هدالوأ

 كانه نوكي نأو ،اهجوز ديب اهدي عضت نأ بجي سكعلا ىلع لب ،ةفيظولا نم اهلخد
 نإلا لع انات لو كرغت زيلا لع اذاي :ىلاعت لاق امك ةايحلا يف امهنيب نواعت

 ءوس ىلإ انايحأو ةيبرتلا ءوس ىلإ عجري ييأر يف رورغلا اذه لوصحو ء[: :ةدئان] هيكذلا

 ىلع ال ةيجوزلا ةايحلا رارمتسا ىلع اودعاسي نأ ةلاحلا هذه يف يلاهألا ىلعو © عبطلا

 نع اهلاصفنا مدع يف ةبغرو ةماهش اهلهأ نم ةأرملا هذه تدجو ول ييأر يفو لاصفنالا

 نم علخلا بلط نع اهينثي كلذ لعل اهنم فرصتلا اذهل مهنم لوبقلا مدع تدجوو اهجوز

 .اهجوز

 ىلعو قالطلا ىلع نمنودعاسي لب ممتانبل ءانمأ نيحصان نونوكي ال ءابآلا ضعب :س

 .لاصفنالا

 ننضاح نون كيو ةيجوزلا ةايحلا رارمتسا ىلع نيدعاسم نونوكي ال رس لا نم ريثكلا :ح

 ىلع لماحتلا يف امنودعاسيو جوزلا ىلع نولماحتيو سال نيعفاد نونوكي الو ،مهتنبا زوشنل

 ٠ ررم ل دقو اهجهز ٠م تبضغ ةنطلسلا جراخ لودلا دحأ ق ةأرما نأ سانلا دحأ ينيربخأو جوزلا
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 ينيد بصنم ىلع اهدلاو ناكو اهدلاو تيب ىلإ تبهذو قئال ريغ مالكب هتجوز ىلع ملكت

 يف ناك لصح ام نأ لاقو ةجوزلا بأ نم راذتعالل هلهأ نم ةعومجم عم جوزلا ءاجو ريبك

 نيبو اهنيب لصح امع اهدلاو اهلأسو ترضح املو ،اذمب هملع تنبلا وبأ ىفنف بضغ ةظحل

 ىتح كتجوز ذخأت ال :جوزلل لاقو ،عوجرلاب هتنبا بألا رمأف لصح يذلاب هتربخأ اهجوز

 ممحتانب ةايح رارمتسا نوبحي نيذلا نم بألا اذهف ،يبايغ يف اهتلق يتلا ةملكلاب يمامأ ظفلتت

 ريغ رمأ اذهف اهجوز ىلع ةأرملا نوريثيو زوشنلا ىلع ممتانب نوعجشي نيذلا فالخب ،ةيجوزلا

 .ديج ريغو دومحم

 اذاملف ،ةجوزلا مامتاو ةقثلا مادعنا وهو ناعللا عوضوم تركذ يتلا ةمهملا عيضاوملا نم :س

 ؟ةشحافلا هذمب هتجوز مهتي نميف مالسإلا ددشت

 هاجت جوزلا لبق نم نظ ءوس كانه نوكي الأو ،ادوجوم نوكي نأ بجي نظلا نسح نأل :ج

 نأك ريبكلا رمألا يف نوكي ناعللا نأل ناعللا يف لحارملا هذه ىلاعت هللا عضو كلذلو ،هتجوز

 يبلا ةايح يف ثدح يذلاو ،ناعللا نوكي انهف هريغ نم دلوب هل تءاج هتأرما نأ لجرلا دجي

 نظلا ةءاسإو هتجوزب نظلا ءيسي الأو لمحتي نأ جوزلا ىلع بجي نكلو ،ليبقلا اذه نم

 هللا ةنعل اهيلع نأ ةسماخلاو نيبذاكلا نم هنأ تارم عبرأ دهشت ةأرملاف ،ددشتلا اذه ىلع لمحت

 اهبيهتتو نادبألا اهل رعشقت ةظيلغ تارابع هذهف ،نآرقلا يف ءاج امك ،نيقداصلا نم ناك نإ

 الو ديدشلا داعبإلا يهو ةنعللا نم ذوخأم ناعللاو ،نيملا رمألاب اذه سيلف سوفنلا

 ةقرفلا لوط نع ةيانك رضخألا رحبلا امهنيب العجيلو ديز نب رباج مامإلا لاق امك5ناعجارتي

 يف يرسي نظلا نأل ؛ةيجوزلا ةايحلا ىلع ظافحلا باب نم ةظيلغلا تارابعلا هذهو ةعجرلا مدعو

 نع عدرلل تارابعلا يف ظلغو ةبوقعلا يف مالسإلا ددشف ،ةجورلاو جوزلا يف يرسيو ناسنإلا
 .نظلا ءوس
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 ةرشع ةعساتلا ةلملا

«ئ قالطلا نايجالخل»



 ميّلآرمَلا وتام تب

 قالخأ نع ملكتنس ءاقللا اذه يفو قالطلا تايقالخأ نع ةيضاملا ةقلحلا يف انملكت :س

 ام :لاؤسلاب مكيلإ هجوتن ةيادبلا يف ،قالطلا دعب ءانبألا ةيبرت ةلكشمو ةناضحلاو ددعلا

 ؟مالسالا يف ةدعلا نم ةيقالخأل و ةيعيرشتلا ةمكحلا

 هبحصو هلآ ىلعو دع انديس ىلع ملسو هللا ىلصو هلل دمحلا ميلالا :ج

 امتدجو ول ةدح ىلع ةدع لك ىلإ ترظن ول تنأ ‘باسحلا وهو دعلا نم ةذوخأم ةدعلا

 ةدعلا دعب رمألا هيلإ لوؤيس امل ثيرت اهيف ةرتف يهو مايألا وأ روهشلاب ءاوس ددعب ةمئاق
 :عاونأ ددعلاو

 َنَصَتَرتَي اَميوَرَأ توُرَدَيَو ركنم توقو نين :ىلاعت لاق رشعو رهشأ ةعبرأ يهو :ةافولا ةدع س .ةرس ۔ ,س , س و ۔ إ د ر ري ۔۔سوو س 7 . . . ع . ع .-. .

 رح > ص صس و ؟

 . ٢٢٤[ :ةرقبلا] 4هارشَعَو رهلا ًةََنَأ ًرهسشنأي

 اوُسَحَلَو َنهَتَتيِل نهم ءاسنل تقلط ادإ ميتلا اَهيََي :ىلاعت هلوق يف يهو :يعجرلا قالطلا ةدع

 ١[ :قالطل] هد

 .ايعجر ةقلطملا ةدع ءاحنإ بقعت يتلا ةدعلاو ةعلخنملا ةدعك ىرغص ةنونيب نئابلا قالطلا ةدع

 .اهماكحأ اهل ةدع ناكو ىربكلا ةنونيبلاو

 عوجر يف لمأ كانه امير ددعلا ضعبو لمح نم محرلا يف ام فاشكتساو ثيرتلا مكحلا نم

 نيب ءوده لصحيو ثيرتلا نم ةرتفلا هذه ىلع بترتت رومألا نم ريثكو ،ةيجوزلا ةايحلا

 نيب دولا ىقبيل هللا نم ةمكح كانهف بضغ نع ائشان قالطلا نوكي دق امبر نيفرطلا

 .امتدمو اهماكحأ اهل ددعلا نم ةدحاو لكف سانلا

 ةرتف ةعسوت نوكلمي ام لكب نولواحي اريخ هللا مهازج ةاضقلا ضعب يف مكيأر ام :س

 ةلدألا ىلع ديكأتلاب نوموقي اميرو ضعبلا مهضعب ىلإ ناجوزلا دوعي ىتح ةمكحملا تاسلج
 ؟فرصتلا اذمب كيأر ام

138



 لعلو فيرش و ليبن لمع وه ةيجوزلا ةايحلا رارقتسا لجأل لمعي لمع لك نأ كشال :ج
 اذه و يعامتجالا عقاولا نومهفي نيذلا .نوكنحملا و نوسرمتملا ةاضقلا الإ هب موقي ال اذه

 .ليمج ءيش
 ىلع ةقفنلا ةلأسم يهو ادج ةريبك ةلكشم يهو قالطلا دعب ىرخأ ةلكشم رهظت :س

 ردصي نأ دعب ةمكحملا ىلإ ذيفنتلا ىلإ بهذتل ءاسنلا ضعب رطضت امبرو ،ةناضحلاو دالوألا

 ؟رخآلا فرطلل ةناهإلاو لالذإلا سرامي انه جوزلا نأك اهيلع قفني الو مكحل

 لب تالاحلا هذه نم ريثك نع تعمس انأو 3اريثنك لصحت جاوزألا نم ةلاسملا نأ كش ال :ج

 .مهدالوأ هاجت ةقفنلاب جاوزألا وأ نيقلطملا مازتلا مدع اهيف نوكي تالاحلا بلغأ نإ

 اهل سيل مألاو لافطألا دلاو نم ةقفن كانه نوكت مألا بيصن نم ةناضحلا نوكت امدنع

 نم كلذ لك اعبطو جوزلا نم ةلطامملا ثدحتف اهدالوأ ىلع قاقنإلا ىلع ةيلام ةردق

 اونما نيلأ اهأ ه:ىلاعت لاق ،دوقعلاب ءافولاب رمأي مالسإلاو ،مالسإلا جهنم نع داعتبالا

 ال ةلطامملا مالسإلا قالخأ نم وهو ءيش لك يف دوقعلاب ءافولا ،[ ٠ :ةدئالا] هم دوتُلآي اف

 .«ملظ ينغلا لطم » :ةت يبنلا نع ثيدح كانه كلذل زوجت

 قلطملاو 0 ةيَت هنم ريذحت اذهو ،ريبك ملظ اذهف هدنع قح هل يذلا لطامي امدنع ينغلا اذه

 او شةقفنلا نم هتقلطم عم هيلع قفتا امب وأ ةقفنلا يف ءاضقلا هب مكح امب مزتلي نأ بجي

 يتلا ةبحصلا قحو هدالوأ قح فرعي ايعاو ابيجتسم الجر ناك اذإ ءاضقلا مكح ىلإ جاتحي
 .هتجوز نيبو هنيب تناك

 مهشلا امأ ةرشعلا ءوس نم وهف كلذ سكع ثدح اذإو هتاذ نم اميرك نوكي نأ لصألاو

 َرْضقْلا اوَسَت الو ف:ىلاعت لاق امك هتقلطم مركيو ةقفنلا يف ديزيو ردابي نأ هيلع ميركلاو

 .هتسارد هيلع عيضيف ةسردم مهدنعو قالطلا دعب مهدالوأ نوذخأي ءابآلا ضعب :س

 جهنم ناسنإلا عبتي نأ يضتقت مالسإلا يف قالخألاف قالخألا مدع نم كلذ لك :ج
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 مهيبأل ءانبألا ةرايزك هيلع اقفتا امب امهنم لك مازتلالا يرورضلا نم اقفتا هيلع امو ،مالسإلا

 .اهدالوأب مألا وأ هدالوأب بألا يقتلي نأ نم دب ال ؛مهمأ وأ

 يتأتو ايسارد مهتعباتم الو ءانبألا ةيبرتب متهي ال رجف مصاخ اذإ قالطلا دعب مهضعب :س

 رثأ نم كلذ نوكي يسارد ندت مهيدل نيذلا بالطلا نأ نيملعملا نم ةرينك ىواكش

 .بلغألا يف قالطلا

 مألا نوكت دقو بألا لغاشمل وأ ،ةدوجوم ريغ مألا نوكت دق تتشتلا نم اذه اعبط :ج

 ىرخأ ةأرما جوزت لجرلا نأ وأ ىتح ةينيدو ةيميلعت ةيبرت دالوألا يبري نم ىوتسم يف تسيل

 تائيس تاجوزلا ضعب نوكي دق ،ليبقلا اذه نم ثدحي ىلوألا ةجوزلا نم هدالوأب متهي الو

 عجار اذه و ،ةريبك تاقياضم ثدحتو رسألا يف اريثك ثدحي اذهو اهجوز ءانبأ عم عبطلا

 لماعتلا نم دبال عيش لك يف نوكت ةنسحلا ةلماعملاف الإو مالسإلا قالخأب ديقتلا مدع ىلإ

 .ةريثك تايآ يف ىلاعت هنل صن امك ىوقتلاو ربلاب نواعتلاو فورعملاب

 ؟ [مكنم لدع يوذ اودهشأو] عاجرإلا يف ىلاعت هلوق يف ةمكحلا ام :س
 نأل دوهش ىلإ جاتحت ةعجرلا كلذك دوهشب ثدح جاوزلا نأ وه كلذ يف ساسألا نأل :ج

 اوناك اذإو ةلادعلا يوذ نمو دوهشلا نم دبالف لعفلاب سيلو مالكلاب نانوكي ةعجرلاو جاوزلا

 .ةلادعلا ةبترم نود لاحلا يروتسم اونوكي نأ مهيف يفكي ادعاصف ةثالث

 ؟ دوهش قالطلا يف نوكي ال اذاملو :س

 5داهشإ ىلإ جاتحي الو ،قحلا بحاص وهف ةجوزلا هكلمت الو .جوزلا هكلمي قالطلا نأل :ج

 .رقملا ىلع ةرصاق ةجح رارقإلا دوهش ىلإ جاتحي ال رارقإلاك

 تافلاخم متركذ امك وهو ايداع الهج سيلو عوضوملا اذه لوح لهجلا نم ريثكلا كانه :س

 ءاليإلاو ليلحتلا روصلا كلت نمض نم قالطلل روص ةدع ميركلا نآرقلا ركذي ،ةيعرش

 ؟ ليلحتلا نوكي فيك ،راهظلاو

 ،ىربك ةنونيب انئاب اقالط هتقلطم نم لجرلا جاوز للحي يذلا للحملا وه اعبط ليلحتلا :ج
 تج الق اَهَملط نإق نع امير كت نح ذنب نم رثك ت اكف اهلع نإت :لاق ىلاعت هللا نأل
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 نوكي نأ بجي يناثلا جاوزلا اذهو ،إ٠٢٢ :ةقبا] هوأ ةودح اميق نأ ال ن اعَجِلَعَي نأ امهنع

 اهرشابي مث احيحص اجوزت اهجوزتي نأ ،لوألا جوزلاو يناثلا جوزلا نم عئطاوط ريغ نم

 يلاف ،امترشابم عطتسي مل هنكلو لجر اهجوزت ةأرما نأ ثدح هنأل ةلماك ةرشابم ايسنج

 يأ لسعلاب هيبشت انه ةليسعو ،«كتليسع قوذيو هتليسع يقوذت ىتح ال »:اهل لاق :الع

 ةرشابملا هبش ةفَت يبنلاو تاموعطملا يف تاذللا ىلحأ يه يتلا لسعلا ةذلك جاوزلا ةذل نأ

 قلطملا نيب قسنيو للحملا يتأي نأ نم نامزألا ضعب يف لمعتسي ام امأ لسعلا ةذلب ةيشنجلا

 ىعدتسا يذلا للحملا اذه ،اهقلطي مث لوألا جوزلل اهللحي يكل اهجوزتب موقي نأ ىلع .
 جوزلا يناثلا جوزلا هللا نعل يأ 53«هل للحملاو للحملا هللا نعل »:هلوقب ةلل يبنلا نم

 7 مرحمو زوجي ال اذهو اهقلطمل ةجوزلا ليلحت دصقب جوزتي يذلا وه ليلحتلاو ء "
 نوكي نأ يناثلاو قيسنت كانه نوكي ال نأ ءيش لوأ عوضوملا اذه صخلن نأ اندرأ ول :س

 ؟رمألا اذه متي الف كلذ نود امأ ةيسنجلا ةرشابملا عم احيحص اجاوز

 .لوألا جوزلل عجرت نأ حصي ال كلذ نود ،معن :ج

 ؟ءاليإلاو :س

 لبق كلذ ىلإ عجر اذإف ،ةيسنج ةرشابم هتجوز رشابي ال هنأ لجرلا فلحي نأ ءاليإلا :ج

 ماعطإب وأ نآلا دوجوم ريغ اذهو ةبقر قتعب امإ ،ةلسرم نيمي امنأل رفكي رهشأ ةعبرأ رورم

 هجوز ىلإ عجرو رفك اذإف {ةلسرملا نيميلا ةرافك هذه ،مايأ ةثالث مايص وأ نيكاسم ةرشع

 ي ; :لاق ىلاعت هللا نأل ،هنم قلطتف رفكي نأ نود رهشأ ةعبرأ يقب نإو هتجوز هل تيقب

 آ ن َكلأ أومَرَع نار ه يجت زوُفَع هل َنإَق وك نإَق رهقل ةحب ةمأ ضرت رمهاَمَش نم ا

 محنأ ينعيف رهشأ ةعبرأ لالخ اوؤافأ ام اذإ :كلذ ىنعم ،[ء٧٢٢ - ٢٢٦ :ةرقبلا] ه () ييلع ميمت

 .ةيسنج ةرشابم هتجوز رشابي الأب فلحلا ،فلحلا يأ ءاليإلا وه اذه وأ قالطلا اومزع

 ؟ راهظلاو :س

 وأ همأ مسجب هتجوز مسج وأ هتجوز لجرلا هبشي نأب راهظلا نولمعتسي برعلا ناك :ج

 ليقو ،يمأ رهظك يلع تنأ ،يمأ مسجك يلع تنأ هتجوزل لوقي نأك3هيلع مرحت ةأرما
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 َننلَ :ىلاعت هلوق يف كلذب نآرقلا ءاج و ،"يمأ رهظك" وه لمعتسي ام رثكأ نأل راهظ
 نيرهش موصي وأ ةبقر قتعي نأب ةظلغم ةرافك هيف كلذك انهو © :ةداجا 4 رهاش نم وهلت

 ءءاليإلا ىلع اهوساق رهشأ ةعبرأ ةرتف هل نوكي اضيأ وأ ،انيكسم نيتس معطي وأ نيعباتتم

 مرحت رفكي ملو رهشأ ةعبرأ ترم نإو ،هتجوز هيلإ عجرت ةظلغملا ةرافكلا رفكيو عجري يذلاف

 .ةمرحلاب هنع لصفنتو هتجوز هيلع

 ؟ ظيلغلا قاثيملا بايغ ىرن الأ تالاحلا هذه لك يف :س

 ءاليإلا امأ ،كلذ نولعفي نامزلا كلذ يف اوناك برعلا ،©بعالتلا نم اذه نأ كش ال :ج

 ىلإ عجار لكو ،ةردان تالاح يف لمعتسي ناك ليلحتلاو كلذك ناك راهظلاو لمعتسي

 .ائيش فرعت ال ةنيكسم ةأرملاو :لهجلا

 ىلإ تبهذ اذإ :امل لوقيف ،هتجوز طبضيل طغض ةليسوك قالطلا لمعتسي نم كيأر ام :س

 .قلاط تنأف اذك تلعف اذإو قلاط تنأف ينالفلا ناكملا

 ةدحاو اهقلط اذإ ةعجرلا قح هلو ،هنم قلطت تبهذ اذإ اعبط ،قّلعملا قالطلا نم اذه :ج
 .قالطلا اذه عقيو ايعجر اقالط قلطت نكل تاقلط نم اهل يقب امب اهعجري

 ؟ حازملاب كلذ لعفي يذلاو :س

 :دج نهدجو دج نهلزه ثالث حازم دجويال :ج

 هنأ ىعدا ولو طيسب ءيشب سيل اذهو بعالتلا لصحي ال ىتح ،قاتعلاو حاكنلاو قالطلا

 ةيانكلا قالط وه ةينلا ىلإ جاتحي يذلا ،ةين ىلإ جاتحي ال حيرصلا قالطلا نأل "كلذ وني مل

 .الف ال ناك نإو قلطتف قالطلا هتين ناك نإ ،كلهأ تيب ىلإ يبهذا هتجوزل لوقي نأك

 ؟"قلاط" ةملك هناسل نع لجرلا دعبي نأ لضفألا نم سيلأ :س

 مهضعبو هنوعقوي ءاملعلا ضعب ،قالطلاب نوفلحي سانلا ضعب لضفألا وه اذه اعبط :ج

 .اذك قالطلا يلع :لوقيو نيتملك ملكتي مهنم ريثكو ،ةرافكلا هيلعو مثآ وهف انيمي هنوربتعي

 قاثيمبو مالسإلا قالخأب ديدشلا لهجلا ةجيتنو تاغلابم هذهو ،اذك يتجوز قالطبو

 .ديدشلا هيبنتلاب عوضوملا اذه يف ةديدش ةينآرقلا تايآلاو ،ةيجوزلا
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 نوكي رمألا اذه ٠٢٠ :ءسل] هموس نم الك هللأ ني اَمََمَتي ناو » :ةميركلا ةيآلا يف :س

 ؟ حالصإلا دعب

 هللا ينغيو ،دحاو لكل ىنغ هيفو ةيجوزلا ةايحلا رذعتت امدنع حالصإلا دعب اذه اعبط :ج

 .هتعس نم الك

 ؟ ىنغلا نوكي فيكف ،قالطلا دعب لكاشملا لصحت بلاغلا يف :س

 .اليدب اجوز دحب يهو ةليدب ةجوز دجي وه ،يلاملا ىنغلاب دوصقملا سيلو جاوزلاب ىنغلا :ج
 وأ نيدلو يدنع "يدالوأ لجأل يحضأ له ةباش نآلا انأ :نلءاستي ءاسنلا ضعب :س

 ؟حصأ نيفرصتلا يأ {اوملعتيو اوربكي ىتح مهلجأل ربصأ مأ ،ةثالن

 .لضفألا وه ءيش لك يف ربصلا امئاد ،ةيجوزلا ةايحلا ىلع ظافحلل اعبط ربصلا :ج

 .ةديدع تاجايسب جاوزلا جيس مالسإلاو ،قالطلا نم لضفأ ةيجوزلا ةايحلا يف ربصلاو
 رجأ اهل ربصت يتلا ةأرملاو ،ةيجوزلا ةقالعلا ىلع ظافحلا لبس لك لعجو ،تارافكلا لعجف

 ةباثمب ربصلاو ،بويأ يبنلا نع هللا ىكح امك هتجوز ىذأ ىلع ربصي يذلا لجرلا كلذكو

 قَح رذ لي امي ابر أونبَم تلآ الي اَهَكَتي امو :ىلاعت لاق ،مالسإلا قالخأل بصللا
 .ربصلاب الإ لاني ال ليمج ءيش لكف الإو ،ةنجلا طقف سيل ،[ح٥ :تلصن] ه ( ريِظَع

 .قار لقع ىلإو ريبك لمحت ىلإو عساو ردص ىلإ جاتحي ربصلاو

 ةايحلا ىلع نيلبقملاو نيجوزتملا لكل اراعش نوكت نأ ىنمتأ ادج ةعئار ةملك متركذ :س

 مكنم ديرنو ءاقللا اذمي يفتكن ردقلا اذميو مالسإلا قالخأ رهظت جاوزلا يف نأ ،ةيجوزلا

 .ةملك

 ،ربصلا ىلع تنح يتلا رصعلا ةروسب ءاقللا اذه متخن ربصلا نع ثيدح يق انك اننأ امب :ج

 .سلاجملا امب متتخت ةروص يهو

 ازَساَكَو لاي اوصاَتَر تحَصلأ اولو اغَملع تيلا الي © رتخ ىنل نتسإلآ ةر © رتتلا »
 :ه © رتَصل
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 نورشعلا ةقلعلا
«ا ءاوشلاو عيبلا تايقاخأ»



 ميلم اهئلم يتب

 ؟مالسإلا يف لاملا ةناكم يه ام :س

 نأل كناسنإلا دي يف ةنامأ هنأب لاملا ىلإ رظن مالسإلاو ،ةايحلا ماوق وه مالسإلا يف لاملا :ج

 نم فلختسم ناسنإلا يأ ١[، :ديدحلا هرديف نيفلختم َلَحَج ايم أوقنأو :لاق ىلاعت هللا

 ةليسو لضفأ هنأ كش ال لاملا ،هلوسرو هللا يضريام ىلع هفرصيف ،لاملا اذه يف لجو زع هلل

 لاق كلذلو ]ةايحلا اهيلع موقت يتلا يه مالسإلا يف ةيلاملا تالماعملاو ءارشلاو عيبلا يف

 هذه يف ناسنإلا نأل 5ي«ملاعلا ماوق امهب وأ ةايحلا ماوق امب نادقع حاكنلاو عيبلا »:ءاملعلا

 .ةيذغتلا ىلإ جاتحم هنأ امك ،يناسنإلا عونلا ءاقبلو لسنلا رارمتسال جاوزلا نم هل دبال ةايحلا

 كلذل عفانملا هذه لدابتل ةليسولا امه ءارشلاو عيبلا نإف ،ةيذغتلا رومأب لدابتلا ىلإ جاتحمو

 زع هللا اضر هيف اميف هفرصو هعمج ىرحتي نأ ناسنإلا ىلع ةريبك ةميق هل مالسإلا يف لاملا

 .لي هلوسر اضرو لجو

 مأ اينغ يت ينلا ناك له :لئاس لأسي دق ،مالسإلا يف ةميظع ةناكم هل لاملا نأ امب :س

 ؟ىنغلا ىلإ مالسإلا ةرظن يه امو ؟اريقف

 بصنم) يلاعلا هبصنمل كلذو ةيمهأ لاملا يطعي ناكام هنكلو ،اينغ ناك لت لوسرلا :ج

 ىلإ جرعن انهو ،لجو زع هللا يحوب اهأشنأ يتلا ةيمالسإلا ةلودلل اسيئر ناك هنألو «(ةوبنلا

 اميسال .مكحلاو ناكملاو عمتجملا اهماوق يتلا وه اهأشنأ ةلود سيئر هنوك هلي لوسرلا نأب لوقلا

 امنإو لاملا بلط نع عفرتي نأ هتفع نم ةلودلا سيئرف ،ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةكم نم هترجه دعب

 الف جاتحم لكلو مهل لاملا تيب نم هيدل عمجتيام يطعي لِِي ناكف ،هباحصأ ىلع هعزوي

 ىلإ يمتني ناك ةكم يف ناك امدنع ىتح معن ،ةرجهلا دعب اريقف ناك هنأ لوقن نأ عيطتسن

 نوكي نأ نكمي الف مهيف ةناكم عفرأ يأ شيرق يف ةباؤذلا نودعي مشاه ينب نأل رسألا فرشأ

 ىإ هوعدي يذلا رقفلا نأ ىنعمال لجو زع هللا ىلإ رقف وه رقف نم هيف ناكامو رقف ىلع وه
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 ةوبنلا ماقم طبضبو يحولاب طوبضم يبنلا ىنغ نأ كل تركذ امك نكلو ءادبأ سانلا ففكت

 .هل

 ظافحلاو ةنامألا باب نم ناك مأ ،ةلودلا سيئر هنوك اعروت لاملل ةت ينلا طبض ناك له :س

 ؟سانلا لاومأ ىلع

 نم ،هلحم يف هعضيو هلح نم لاملا ذخأي هنأل ؛ةنامألا باب نم وهف كاعم نارمألا معن :ج

 .لاملا الإ مهمهي ام هباحصأ لعجتال ىتح عفرتلا باب نمو ةهج

 .اينغ ناسنإلا نوكي نأو ىنغلا دض سيل مالسإلا نأ مهفن مالكلا اذه لالخ نمف اذإ :س

 ل اذإ ةاكزلا جرخيو قفني نيأ نمف ءةاكزلاب رمأو قافنإلاب رمأ دقف «ىنغلا دض سيل مالسإلا :ج

 دهزلا وه اذهو هلحم يف عضويو هلح نم ذخؤي لاملا نأ طباضلاو مهملا ؟لام هدنع نكي

 .هنم هلهأو هسفن مرحيو لاملا ناسنإلا عمجي نأ دهزلا سيلو

 نب نمحرلا دبع اهلاق ةرابع كانهو ،لمعلا نع ثحبلا يف بابشلا ىدل ةيلاكشإ كانه :س

 يتلا ةيقالخألا ةلالدلا يه امف ،«ةنيدملا قوس ىلع ينولد »: ةرونملا ةنيدملا ىلإ رجاه امل فوع

 ؟لخد ردصم نع وأ لمع نع اثحاب ناك ءاوس ناسنإ لك اهديفتسي

 ةنيدملا لهأو ، ةراجت لهأ مه ةكم لهأو ةكم نم شيرق نم مه نيرجاهملا نإف ساسألا يف :س

 راصنألا ضرع ةنيدملا ىلإ نيرجاهملا نم هريغو فوع نب نمحرلا دبع لصو املو ، ةعارز لهأ

 ىلع ينولد : لاق فوع نب نمحرلا دبع نكلو 2 ممتايح ميقتست ىتح ؛ لاومألاب راثيإلا مهيلع
 شيرق نم اريثك نأل ؛ قوسلا ىلع انولد : اولاق نورخآ كانهف٤ لاثم طقف اذهو قوسلا

 لاق راصنألا نم هريغ ىلع ائبع نمحرلا دبع نوكي نأ لدبف ءارشلاو عيبلا ةجيتن ءاينغأ اوحبصأ

 . ىنغلا نم لاع ىوتسم ىلع حبصأو ، قوسلا ىلع ينولد مه
 ؟ ةنيدملا يف داصتقالاب مكحتي ناك نم :س

 ةراحت لهأ مهتعيبطب دوهيلا نأل ؛ ةراجتلاب نومكحتملا مه دوهيلا ناك مالسإلا ءيجم لبق :ج

 .ةنيدملا يف ةراجتلا ىلع نيلوؤسم اوناك نيذلا مهو 3 مهعم ةراجتلا نوكت نولحي امثيحف

 مهدنع نكي مل ةباحصلا نم هريغو نمحرلا دبع نأ خيشلا ةليضف كمالك نم مهفن اذإ :س
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 .رفصلا نم اوأدبي نأ بابشلل ةوعد هذهف رفصلا نم اوؤدب امنإو لاومأ

 ةباحصلا نم هريغو ىنغ ىلع اضيأ ناك صاقو يبأ نب دعس ىتح ةباحصلا عيمج !معن :ج

 ريع دقو 9 مهلاومأ ذخأب نوكرشملا مهل حمسي مل ةكم نم اوجرخ آمل محنأل ؛ رفصلا نم اوؤدب
 كنع امي يفنت اهتعب كمع نبا راد» :هلوقب نايفس ابأ هللا دبع وخأ شحج نب دمحأ

 ممتويب ىلع نايفس وبأ ىلوتسا اورجاه املو ،نايفس يبأل بيرق شحج نب دمحأو ،«ةمارغلا

 عنصو ةدادحلا يف لمعي ادادح ناك يمورلا بيهصو .اهيف هبنؤي ةديصق هل بتكف اهعابو

 .اهكرتف هلاومأ كرتي نأ هيلعف ةكم نم جرخي نأ دارأ اذإ هنأ هوريخف فويسلا

 ؟ ةراجتلا اوسرام ءايبنألا لك نأ لوق ةحص ام :س

 .قيقحت ىلإ جاتحي لوقلا اذه :ج

 ؟ عيبلا ناكرأ يه امف ،ناكرأ هل جحلاو ناكرأ ال ةالصلاف ،ناكرأ ءيش لكل :س

 .باجيإلاو لوبقلاو دقعلاو يرتشملاو عئابلا :يه ناكرألا :ج
 ؟ دشرلا ةملك ينعت اذام \دشرلا عيبلا طورش نم ءاملعلا ركذي :س

 غولبلاو {ةايحلا يف ءيش لك يف فرصتلا نسح لب لاملا ف فرصتلا نسح وه دشرلا :ج

 .يفكي ال هدحو

 ؟غولبلا ىنعمب طبترم ريغ دشرلاف اذإ :س

 صقان ناسنالا ىقبي غولبلا نع دشرلا مدقت اذإ نكل ،هنع رخأتي دقو غولبلاب نرتقي دق :ج

 .ةيلهألا

 ؟ ه :هسل ه ركلؤمأ ةلهملا اي لو » :ىلاعت هلوق ي دراولا هفسلاو :س
 .هلام يف فرصتلا نسحي ال يذلا وه هيفسلا :ج

 جارحإب ةعابلا ضعب موقي نايحألا ضعب يفف ،عببلا ف يضارتلا عوضوم نع ملكتلا ديرن:س

 يف بغار ريغ وهو يرتشي نأ هجرحي عئابلاف ةعاضبلا ىلإ رظني يكل لحملا ىلإ لخدي يذلا
 .ةعاضبلا كلت ءارش

 ه؛زكنمق ضارَت نع رجت نكن نأ لإ :ىلاعت لاق امك ،نايضارتي ام ىلع عيبلا :ج
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 { تاءورملاو قالخألا باب نم امنإو ، ماكحأ اهيلع ىنبت ال تايكولس هذهو ١٩[5. :ءاسنلا

 اذه يف عقن نحنو هتعاضب رجاتلا روصي يكل بسانملا تقولا وه لحملل نوبزلا لوخدو

 اذه نكلو & اجارحإ سيلو اهاركإ سيل اذه ةياهنلا يقو 0 ةنطلسلا جراخ يف اصوصخو

 . رجاتلا نم قيوست نسح

 اهنيزيو ةرايس ضرعي نم كانه نايحألا ضعب يفف سيلدتلا ةيضقب مكتليضف يأر ام :س

 .لامعتسإلل ةحلاص ريغ ةنيكاملا نوكت امير ، ريبك لطع امب نوكي نكلو ليمج رهظمب اهرهظيو

 ال شغلاف & «انم سيلف انشغ نم» :ةي يبنلا نع ثيدحلا يفو ةراجتلا يف شغلا نم اذه :ج

 مكارتملا رابغلا ةلازيك اهتقيقح ىلع ةعاضبلا راهظإل ةعاضبلا نم حبقلا ةلازإل ناك اذإ امأ ،زوجي

 نأ سيلدتلا امنإو سيلدتلا نم سيلو ديج ءيش اذهف لخادلا نم ةحيحصو ةليمج ةرايس ىلع

 نآلا هب موقت يذلاو ،عيبلا هب دري شغ اذهف يرتشملل عئابلا هحضوي الو ايفخ بيعلا نوكي

 ةشوشغملا ةعاضبلا نم اريثك كانه نأ ذإ ،رمألا اذه يف رابج لمع وه كلهتسملا ةيامح ةئيه

 لمع اذهف ،اهلهأ ىلإ غلابملا تعجرأو امتدر يتلا عويبلا نم ددع نع عوبسأ لك يف أرقن داكنو

 . كلهتسملا ةيامحل بيطلا لمعلا ىلع ينثن نحنو رابج

 هلهأب يدرت نأ تداكو ،ةميدق امنأو اهبيع ءافخإ متو هترايسل تاراطإ ىرتشا ةوخإلا دحأ :س

 .ةلكشم بيعلا ءافخإو شغلاف قيرطلا ف ترجفنا تاراطإلا نأ ذإ ريطخ ثداح يق

 يرتشملا يضرو يرتشملا عئابلا ربخأ اذإ الإ عيبلا هب دري بيع هيف عيبم لكف زوجي ال اذه :ج

 . «ةنجلا يف قودصلا رجاتلا » :ثيدحلا يفو ةحارصلاو قدصلا نم دب الف ءارشلاب

 ربع عويبلا مايألا هذه يف دجوي نكل ث ةعلسلا يرتشملا دهاشي نأ عيبلا طورش نم :س
 ؟ يفكت ةعلسلا ةروص ةدهاشم نأ وأ نيعلاب ةدهاشملا امب دصقي ةدهاشملا لهف تنرتنإلا

 يفكيف يرتشملا اهدهاش يتلا ةفصلا ىلع عيبملا ءاج نإف فصولاب عيبلا ىمسي اذه :ج

 .فصولا

 .هوأر ام فالخب تناك ةعلسلا نأ ذإ عوضوملا اذه نم اوررضت سانلا ضعب نأل :س

 كلتل ةفلاخم ةعاضبلا تءاج نإف عيبملل ةدوجوم طورشلا نأل هب عيبلا دري امم اذه :ج
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 .عيبملا هب دري فصولا فالخ ىلع ءاج ءيش لكف ،عيبملا دري نأ يرتشملا قح نمف طورشلا

 نم سانلا ضعب ىوكش عم تاذلابو ديعاوملا فالخإ ةيضق نع ثدحتلا اضيأ ديرن :س

 .نيلواقملا ةلطامم

 بهاذملا ضعب تناك قباسلا يفو ،لاملاب ةبوقعلا وهو يئازجلا طرشلاب ىمسي ام كانه :ج

 نيلواقملا لمع يف لصحي ام ببسب ةزئاج يهف نآلا امأ ،هزيحت ال بهاذملا ضعبو هزيجت

 نوكيو ريخأت رهش لك وأ موي لك ريظن لاملا نم غلبم لواقملا ىلع عضوي نأ يئازجلا طرشلاو
 خيرات يف يهتنت الثم ةلواقملا هذه نأب دقعلاب هيلع صوصنم اذه نأ املاط كلذب امزلم لواقملا

 يئازجلا طرشلا يف نوكي دقو ،لاملا نم اغلبم لزنملا بحاصل عفدي نأ هيلعف رخأت نإو ،نيعم
 بحاص ضرفيف رهشلا يف لاير ٣٠٠ تيبلا راجيإ نوكي نأك لواقملا قحب فاحجإ انايحأ

 لبق نم ررضلا مييقت متي انهف ،مويلا يف لاير ١٠٠ هرادقم ايئازج اطرش لواقملا ىلع لزنملا
 .ءاضقلا

 ؟ريمض هدنع نوكي نأ ناسنإلا يف لصألا سيلأ نكلو :س

 دقعلا يف نوكي نأك تيبلا بحاص نم ريخأتلا نوكي دق انايحأو لواقملا رطضي دق انايحأ :ج

 ضعبو ،ررضلا ببسي اذهف اهراضحإ يف رخأتيو داوملا ضعب راضحإ لزنملا بحاص ىلع نأ

 ىلعو ،زوجي ال اذهف هيلع قفتملا يئازجلا طرشلا عفدب لواقملا نوبلاطيو اذمب نوموقي سانلا
 الف لمعلا ريخأت يف ارشابم اببست ببست دق نكي مل ناف لواقملا لاحل رظني نأ لمعلا بحاص

 ةيلاملا ةبوقعلا ريرقتف لمعلاب متهم ريغو ارتهتسم لواقملا ناك نإ امأ ،ائيش هنم ذخأي نأ زوجي
 . ىعيبط ء يش

- 

 تافلؤم كانه لهو فلسلا ءاملع دنع احورطم ناك يمالسالا داصتقالا عوضوم له :س

 ؟ديدج املع ربتعي ملعلا اذه نأ مأ عوضوملا اذه يف تبتك

 نم ةيلاملا تالماعملا موهفمل فدارم وهف الإو ثيدح موهفم يمالسالا داصتقالا موهفم :ج

 اهلكف {ةعانصلاو ةراجتلا هيف تلخد يمالسالا داصتقالاو ،ةعانصو ةراجإو ةراحتو ءارشو عيب

 نآلا يطعأو عيبلا ةمرح وأ عيبلا ةيلح نم ىلاعت هللا عرش ام قفو يأ يمالسإ موهفمب تراص
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 .عويبلا هقفب اهنع ربعي ناك يتلا تالماعملا ةقيقحلا يف وه نكل يمالسالا داصتقالا بقل

 هلوق يفو ،ءادنلا دعب ةعمجلا ةالص تقو ةرورضلل ءارشلاو عيبلا نع لءاستي ضعبلا :س

 ؟ةهاركلل مأ ءانثتسا هيف نأ مأ ميرحتلل انه له ٩[، :ةعمجلا] 4ً اوردَو ل :ىلاعت

 ال ةالصلل نذؤي امدنعف ،ميرحتلل انهف عيبلا كرتب رمأ "اورد" نأل ءميرحتلل اذه نأ لصألا :ج

 مأ هنع يهنملا داسف ىلع لدي يهنلا له" ةيهقف ةدعاق كانه نكلو ةلاحلا كلت يف عيبلا زوجي

 يهنملا داسف ىلع لدي يهنلا نأ لاقف طسوت ءاملعلا ضعب 3"هنع يهنملا داسف ىلع لديال

 هبكتري نم مؤي امناو ،هنع يهنملا داسف ىلع لدي الف تالماعملا يف امأو ،تادابعلا يف هنع

 كانه نأل ةزاتمم ةدعاقلا هذهو مثإ كانه نكل مئاق دقعلاف عيبلا ثدح ول ةدعاقلا هذه ىلعف

 ، تالماعملاو تادابعلا نيب اقيرفت

 ."ينابملاو ظافلألاب ال يناعملاو دصاقملاب دوقعلا يف ةربعلا" :لوقت تالماعملا يف ةدعاق كانه :س

 ؟ةدعاقلا هذه ىنعم ام

 .يرتشملاو عئابلا نيب لماعتلا نم دوصقملاب ةربعلا نكل دحأ لك هنسحي ال ظفللا نأ يأ :ج

 اذه :لوقي اهيف مهرواحت امدنعو ةمرحملا رومألا ضعب نوعيبي نيذلا راجتلا ضعبب مكيأر ام :س

 .هيف فلتخم رمألا

 ددشتن نأ ديرن الف الوق كانه نأ املاط هبهذمل ناسنإلا عجري هيف فلتخملا ءيشلل ةبسننلاب :ج

 هل نبتسي مل اذإ هبهذم عبتي نأ بهذم بحاص لك ىلع هنإ لوقن نكل ،ادحاو الوق مكحنو

 يف - نبلا - ةوهقلا اهيلإ درو ،ءايشا ةثالث نامعل درو دقو ءيشلا اذه مرحي يذلا ليلدلا

 ءايشألا هذه تدرو ثيح ،ةشيشلا برش اهيلإ دروو غبتلا اهيلإ دروو ةبراعيلا دهع ةيادب

 ىضتقا نكلو ،ةوهقلا ىتح "ميرحتلا فقوم اهنم نوينامعلا ءاملعلا فقوف ،نامع ىلإ ةنمازتم
 مهدنع مرحم وهف غبتلا امأو ،ةركسم تسيلو ةهبنم امنأل ،ةمرحم ريغ ةوهقلا نأ ءاملعلا رظن

 لاق نم لوأو ،غبتلا نم اممتانوكم لصأ نأل غبتلا ىلع ساقت ةراجيسلاو ةشيشلا كلذكو

 يف نجسلا ىلإ ضرعت هنإ ىتح ،يحبصلا ريشب نب ديعس ريبكلا ةمالعلا ةوهقلا برش ةيلب
 لمعتسم ةوهقلا برشو حيحصلا وه هيأر نأ دعب اميف تبث نكلو ،تأرق ام بسح هبابش
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 .تاهكنلا ضعب اهل نوفيضيو اهعنص يق نونتفتي نوينامعلا راصو ،ريبك لكشب نيينامعلا دنع
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 نورشعلاو ةيداملا ةملحلا

«آ ۔اوشلاو عيبلا كايجالخأ»



 ميزلآرتتلاتامتب

 وه امف ،تافيرعتلا ةيادبلا يف ديرن ،ءارشلاو عيبلا تايقالخأ نم ةيناثلا ةقلحلا يه هذه :س

 دس انديس ىلع هللا ىلصو هلل دمحلا اميتلألا تب :ج ؟ءارشلا وه امو ؟عيبلا وه

 .هبحصو هلآ ىلعو

 كلملا نم ءيشلا جارخإ :وه اهلمشأو تافيرعتلا هذه عمجأو ،عيبلل تافيرعت ةدع كلانه

 كلم نم ءيشلا لاقتنا يأ ،هب ضوعتي ةميق هل لدب ىلع يرتشملا ىلإ (عئابلا كلم يأ)

 مارحلاف ؛مارحلا ريغ ءيشلا يف عقي عيبلا اذهو اهيلع ناقفتي نمث ىلع يرشملا كلم ىلإ عئابلا
 اكولمم الالح احابم عيبملا نوكي نأ ،عيب هيف لاقي ال كلذلف اساسأ عئابلل كلم هيف عقي ال

 .يرتشملا كلم ىلإ عئابلا كلم نم عيبملا هيف لقتني يذلا اذه ،ايعرش

 يرتشملا ىلإ ةعاضبلا ملسي امدنع عئابلا نأك يأ ،عابلا تم نم ذوخأم هنأل "عيب" هل ليقو

 نالف ليق اذإف ،ءارشلاو عيبلا ىلع اضيأ قلطي عيبلاو ،عيب هل ليق كلذلو ،هدي يأ هعاب دمي

 لوقي كلذلو ءارشلا ىنعمب وهف ءيشلا اذه عاتبا ليق اذإو ،عيبلا نم وهف ءيشلا اذه عاب

 : رعاشلا

 .راجت هعيبل سيل بيشلاو "٭"٭٭ هعاب نم حبارل بابشلا نإ 7 . لعل دل . .

 ؟اضيأ ىرتشا ىنعمب انه له ء[٢. :فسري] « ىيش نمكي هَرَمَو :ةميركلا ةيآلا يف :س

 .رئبلا نم هوذخأ نيذلا ةرايسلل هتوخإ هعاب ،هوعاب يأ هورش كعيبلا ىنعمب انه :ج
 ام {ةيكارتشالاو ةيلامسأرلا عوضوم نع هريغ وأ يمالسالا ءاوس داصتقالا بتك ولخت ال :س
 ؟تايرظنلا هذه هاحت مالسإلا فقوم وه

 ءايشأ تلمح ةيداصتقا تارايتو ،ةيراجتلا تالماعملا يف نونف ثيدحلا رصعلا يف ترهظ :ج

 كانه نوكت نأ دبال هنأو ةيصخشلا ةحلصملا ىلع تزكر يتلاو .ةيلامسأرلا كلانهف ،ةيركف
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 ةيصخشلا ةحلصملاو ةيلامسأرلا اهيلع موقت يتلا ةثالثلا زئاكرلا هذه ةيرحو ةسفانمو ةحاشم

 نكلو ،يلابي الو اهيف ناسنإلا دهتجي ال ةيلاملا ةلماعملا يف رفوتت مل اذإ ةيلامسأرلا ةيؤرلا بسحب

 يف دهتجي كلذلف عافنتسالا ىلإ ةحلصملا كلت هعفدت ةيصخش ةحلصم هل نأ فرع اذإ

 .كلذ ىلع هزفحت ةحلصم هل نأل ،ةعلسلا ريفوت يفو ڵثحبلاو قيوستلا

 .بسكي يكل هدهج لذبي نأ دحأ لك عجشت يهف ةحاشملا امأو

 .ديق يأ ريغ نم {ةقلطملا ةيرحلا امب نودصقيف ،ةيرحلا امأو
 كانه نوكي نأ دب الو ةيكلملا وحم ىلإ تعدو .ةيلامسأرلا ضيقن ىلع تماق ةيكارتشالاو

 امئأل طقف عمتجملا ةجاح دودح يف جاتنإل جهنم عضو نم دبالو ةيكالهتسالا علسلل عيزوت

 دنع تاورثلا عمجت ينعي ةيصخشلا ةحلصملا دوجو تربتعاو ،يلامسأرلا يثالثلا ىلع تجتحا

 امدنعو ،رارقتسا مدعو كابترا كانه نوكي ةحاشم كانه نوكت امدنعو ،نيدودعم صاخشأ

 ةيكلملا وحمب نوكي ءايشألا هذه طبضو ىضوف كانه نوكت ةقلطم ةيرح كانه نوكت

 طبضيو ،ةيكالهتسالا داوملا يف عيزوت كانه نوكي كلذ دعبو ،ةلودلا دنع اهلك نوكت ثيحب

 .عمتجملا ةجاح بسحب جاتنالا

 اطورش لعج هنكلو ةيدرفلا ةيكلملا حابأف ،ةيكارتشالاو ةيلامسأرلا نيب طسوتف مالسإلا ءاجو
 ١%. .ب يهتنتو ٢٤3٥ نم أدبت ،الثم ةاكزلا اهنم ،كلذ يف

 تاعورزملا ف ٠ ١ و ،تالآلاب ةيقسملا تاعورزملا ف %هو .ةراجتلاو دوقنلا ف ٢٤٥%

 يف كيرشلاك ريقفلا ربتعاو ةقدصلا ىلع ثحف ءماعلا قافنإلا لعجو ،ءانع ريغب ةيقسملا

 سيلو ،ينغلا لام يف ريقفلل قح يه ةاكزلاو عرشلا هبجوأ ام هل عفدي هنأو "لاومألا هذه

 نأ ال ،ريقفلا ىلإ امب بهذي نأ ينغلا ىلع بجي :اولاق محنأ ىتح سريقفلا ىلع ينغلا نم ةنم

 عنمب اولاقو اذه يف ددشت ءاهقفلا ضعب نأ ىتح ،زوجي ال اذه ،ينغلا نم اهلأسيف ريقفلا يتأي

 ينغلا نأكو ،ريقفلا ىلإ امب بهذي نأ ينغلا ىلع اوبجوأ امنإو اهلأسي ءاج اذإ ةاكزلا ريقفلا

 دَمَلَو » :ىلاعت لاق كةيناسنإلا ةزعلاو ةماركلا نم اذهو ،هتاكز يطعي نأ ىلإ جاتحملا وه

 ٠ لدبف ،ةيناسنإلل ةناهإ كانه نوكي ال ىتح ميركتلا وه اذه ٧٠[5 :ءرسإل] « تداع ب اَنتَنَك

- 
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 هيلع هللا نم يذلا ينغلا ؛سكعلاب نكل هل ةناهم هيف نوكيف ففكتيو ريقفلا بهذي نأ

 مالسإلا ءاج كلذلو ريقفلا كلذ ىلإ هتاكرب وه بهذيو ىلاعت هللا ركشي نأ هيلع ،لاملاب

 مل يتلا ةيكارتشالا نيبو ،درفلا ميظعت ىلع طقف تماق يتلا ةعشجلا ةيلامسأرلا نيب اطسوتم

 .عومجملاب تمتها امنإو اقالطإ درفلاب متت

 عيبي يذلا ناسنإلا يف مكيأر ام ،الالح عيبملا نوكي نأ عيبلا يف لصالا نأ متركذ :س

 هنأ ملعيو احالس عيبي نمك ؛مرحم رمأل لمعتسي فوس حابملا اذه نأ ملعي هنكلو ءاحابم

 رجاتلا له ارمخ نوكتس يتلا ةحابملا هكاوفلا ضعب عيبي وأ ،نيملسملا نم ةئف هب رضيس
 ؟لوؤسم ريغ هنأ مأ ،اهعيبي يتلا ءايشألا بهذت نيأ فرعي نأ لوؤسم

 الثمف .ءيشلا كلذ عيب هل زوجي ال رمألاب ملع اذإ امنإو ملعي نأ الو لأسي نأ هل سيل :ج

 الف «ارمخ هنم عنصيس يرتشملا نأ نقيت اذإ نكل رمتلا وأ بنعلا عيبي نأ هل عورشم ناسنإلا
 إ : :ةسن] هكنكذنلأت رخالا لع اذام الو ترعت زيلا َلَع انرا :لوقي ىلاعت هللا ،زوجي 2 صر

 سيلف حالسلا انيلع لمح نم :لوقي ةي يبلاف سحالسلا كلذكو ،ناودعو مإ هيف اذهو
 ل اذإ نكلو حيحص ثيدح اذهو «انبراحي نمل هعيبي نأ وأ انبراحيل انم هذخأ ءاوس "انم

 .كلذ هيلع مرحي ملع اذإ نكلو ،مثإ هيلع ام كعيبملا هجتي نيأ رجاتلا ملعي

 قلعتي امب ةصاخو ،لالح هنأو عيبملا ردصم نم دكأتي نأ هل له يرتشملل ةبسنلاب :س

 ؟حئابذلاو موحللاب

 هل سيل ملسم دلب نم ءاج دق جاجدلا وأ محللا ناك اذإ ماع لكشب ةيذغألل ةبسنلاب :ج

 ريغ دلب نم ءاج اذإ امأو ةيمالسإلا ةقيرطلا ريغ ىلع حبذ هنأ هل نيبت اذإ الإ كلأسي نأ

 يتلا نآلا لودلاو .ةيمالسإلا ةقيرطلا ىلع حبذ هنأ هل نيبت اذإ الإ هلكأي الف ،يمالسإ

 ةيذغألا اذكهو ،حئابذلا هذه ىلع فرشت ةيمالسإ زكارم اهيف جاجدلاو موحللا ردصت

 .ةمرحلاو لحلاب ساسألا اذه ىلع ساقت ىرخألا

 ؟دجاسملا ي ءارشلاو عيبلا عنم نم ةمكحلا ام :س
 دشني نأ نم »: ثالث نم دجاسملا ترهط :ثيدحلا يف ءاج امك دجاسملا ريهطتل :ج
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 ولو ةدابع ناكم دجسملا نأل ،«قوس اهيف نوكي وأ ،قيرط اهيف ذختي وأ ،لاوضلاب اهيف

 راطإ هنأ هتلاسرو ،هتلاسر نع دجسملا جرخي يلاتلابو {ةدابعلا نع سانلا لغشل هيف عيبلا زاج

 يف ءارشلاو عيبلا عقو ول نكل ،دجاسملا يث ماقت ال ةيعرشلا دودحلا ىتح ،رهاط يدعت
 .مثإ هيف نوكي هنكل عيبلا متي دجسمل

 تفشتكا يهاقملاو معاطملا نم ضعب كانه ،ءاذغلاب قلعتي اميف ةصاخ ،ةحيصن ديرن :س

 ببست امم ،ةدسافلاو ةيحالصلا ةيهتنم ةمعطألا ضعب نوعيبي منأ كلهتسملا ةيامح ةعامج

 .سانلا ضعب ممست يف

 ءارغإ هيف نوكي دقو كعئابلل ءارغإ هيف ءارشلاو عيبلا لجو زع هللا ىوقتب مهحصنأ :ج
 دب الف ،ةيحالصلا ءاهتنا وأ داسفلا ببسب وه امنإ صخرلا كلذب اذإو «صخرلاب يرتشملل
 راتخي نأو ،ةيحالصلا خيرات نم دكأتي نأ هيلع يرتشملاو لجو زع هللا يقتي نأ عئابلل

 .ريقاقعلاو ةيودألا يف نأشلا كلذكو ةليوط ةيحالص خيرات امب يتلا ةعاضبلا

 نود رجاتلا عدرت يتلا ىوقتلا :ىلوألا ةطقنلا ةمهملا طاقنلا ضعب كمالك يف تركذ :س

 ةيودألا :ةيناثلا ةطقنلاو ،رمألا طبضتل نيناوقلا ضعب وأ كلهتسملا ةيامح ةعامج لخدت

 منأ مهنم ريثك يعيو ،ةيعيبطلا باشعألاو ةيودألل تالحم مويلا دهاشن ثيح ريقاقعلاو

 اررضت رخآلا ضعبلا ررضت يف وأ ضعبلا ةافو يف نوببستي دقو ضارمألا لك نوجلاعي
 هذه يف مكيأر ام ڵ©بطلا يف صصختم ريغ تالحملا هذه باحصأ ضعب نوكي دقو ،ربكأ

 ؟ملعلا ىلع موقت ال يتلا ةراجتلا

 صخشلا ناك اذإو ،نآلا هيلع فراعتملا بطلل ليدب يأ ليدبلا بطلاب ىمسي ام اذه :ج

 امأو اعرش زئاج ءيش اذهف ،سلدي الو اهيف شغي الو {ةيودألا صئاصخ افراعو هل انقتم

 زوجي ال اذهف سانلا شغل ءاودلا هيلع وه امم رثكأب ءاودلل فصوو ،سيلدت هيف ناك اذإ

 عرشلاو ،نوناقلا مكحو يئاضقلا طبضلا اهدنع انأل ةيئاضق ةهج ربتعت كلهتسملا ةيامحو

 ىوعد كانه نكي مل ولو ،موصخلا هيلإ عفترا اذإ الإ لخدتي ال ءاضقلا امئادو ‘كلذ ديؤي

 حلاصملا باب نم اذهو عمتجملا ةيامح باب نم الإ يئاضق لخدت كانه ناك امل مصخلا نم
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 اذه ،عرشلا ماكحأ عم قفتي امب سانلا ةايح مظنيو لخدتي نأ هل قحي رمألا يلو نإ ،ةلسرمل

 ام قفو ايح ريمضلا ناك اذإ لخدتي ال ءاضقلا لصألا يفو ةلسرملا ةحلصملا باب نم

 .لجو زع هللا هعرش

 ى صنو ةدملا مكتنب وي نأ نطقلا ديري اَمَتا » :لوقي ىلاعتو هناحبس هللا :س
 إ ١١ :ةدنل] ه اا َنوهَتنم رشأ لم ةرَكَصلانََو هل رذ نَعرمكَدَصَيَو رسيتت
 ؟ركذلاو ةالصلاب رسيملاو رامقلاو اهعيبو رمخلا برش ةقالع ام

 اولغتشا اذإف ةالصلا نع مهيهلت تناكو برعلا دنع ةلمعتسم تناك رومألا هذه نأل :ج

 ةرََصلأ أرقت ال :ىلاعت لاق .ةالصلل نوهبتني ال رمخلا اوبرش اذإو ،هللا نوركذي ال رامقلاب

 نآلو رمخلا ميرحت يف جردت هيف اذه [: :ءاسل] ه تيولوقت ام أوتكتت َمَح يركش نلو

 تذآ ويل ىف :ىلاعت هللا لاق كلذلو ،ةالصلا نع لغشي ءيش لك ةيآلا هذه ىلع ساقي
 ب لز ارج زهيهلت ال لاي ؛ة لاست وئئلآي اهيف هل بسي ةمتت اهيفرك ذو عترت نأ ةق

 ةزئاج ريغ هللا ركذ نع يهلت يتلا ةراجتلا ىتح ٣٦ = ٣٧[، :رونلا 4 ةلصلا ماماو هلأ ركذ نَع

 امهتمرح رسيملاو رمخلاو ،ركذلا نعو ةالصلا نع يهلت امنأل امنإو ةراجتلا زاوج مدعل سيل

 .هللا ركذ نع نافرصيو نادصي ديكأتلاب امحنألو اممتاذ يف

 ؟نيعم رمأب ةنهارملا وه رسيملا له :س

 .اعبط :ج

 رساخلا يطعيف ؤبعال وأ قيرف زوف ىلع ةنهارملا يهو مويلا بابشلا نيب ةرهاظ كانه :س

 .حبارلل اغلبم

 اذهف "نيرابتملا نيفرطلا دحأ نم ال ثلاث فرط نم ةيعيجشتلا زئاوجلا نوكت نأ دب ال :ج

 .زوجي ال

 ؟ابرلا ةملك طباض وهام :س

 [٢٠ت :ةزبنإ هتَقَدَصلأ يزو انير هك قَحَمَي :لجو زع هللا لوق نم ةذوخأم ابرلا :ج

 يملأ ه زعو :اضيأ لوقي ىلاعت هللاو ءةيآلا هذه يف ءاج امك كةدايزلا لصألا يف ابرلاف
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 كلأ اع نمك هلل لإ دذرملت تكس ام رذلك نعتنات ديد نق ةلم هاج نمت أزترلا هو

 هنأل ابرلا يف ددش ىلاعتو هناحبس هللاو ٢٧٥[، :ةتبلا 4 ا نوذللَح اهيف اهيف ممه بحت

 يأ عمو هضرقي نأ درجمب ©بعت ريغ نم هلام ذخألو ريقفلا ىلع ينغلا عشجل ةليسو ربكأ

 ابرلا يف مالسالا ددش كلذلو ريقفلل الالغتسا كلذ نوكي .ةدايزلا فانصأ نم فنص

 نق ٧ َنينمّؤُم رك نإ ارلا نم ت ام ارا هل اوتأ اونما تيزلآ اهيأي »:ىلاعت هللا لوقي

 الَر وميت ال رتكيومأ شوه ركلف رتشت ناو ُدِلوُسَرَو هلل َنِ بزرَحب ا اندم اولعفت ر

 ابرلا لكآ ىلع برحلاب ىلاعت هللا نم نالعإو ديدمت اذه ٢٧٨ -٧٩:[، :ةتب] هم اي تبوُمكظت

 .هلكومو

 ؟ةيآلا يف انه برحلا ىنعم ام :س

 <رذلأ اهيأي »:اضيأ لوقي ىلاعت هللاو ،باذعلاو ةبوقعلاو ماقتنالا ىنعمب انه برحلا :ج

 .[ ٠٢٠ :نرمع لآ] 4 ي وخيت رتك ةقل ارذتاو ةحصم اك اةيزلأ الكأت ال اونما
 اذإ امأ سنجلا داحتا :الوأ ءايشأ ةثالث ابرلا يف رفوتت نأ دب الو ،ةئيسنلا ابر وه ابرلاو

 نائيشلا نوكي نأ نم دبالو ‘ثيدحلا يف ءاج امك متئش فيك اوعيبف ناسنجلا فلتخا

 .سنجلا يف نيفلتخم نالدابتملا

 ؟طرشلا اذه ىلع الاثم انيطعت نأ نكمي له :س

 نوكي نأ نكميو ،هيف ناسنجلا فلتخا ،عيب اذه ،دوقنب اناويح ناسنإلا عاب اذإ الثم :ج

 ناسنجلا مادام ،ةرتف دعب نمثلا ينيطعتو ،مويلا ناويحلا كعيبأ نأ الثم نكميف ،ريخأتلا ىلع

 .ليجعتلا وأ ريخأتلا ىلع امإ ،زئاج عيب وهف ،افلتخا دق

 نكلو دحاو فنص نم نائيش لدابتي نأ يأ لجألا دوجو وأ لجألا لوصح :ايناثو

 .زوجي ال اذهو ،لجأب
 .ريخأتلا يف زوجي الو لاحلا يف الإ زوجي ال بهذلاب بهذلا عيب الثمف

 .ةدايزلا دوجو :اثلاثو

 . ابر راص ةثالنلا طورشلا هذه تعمتجا اذإو
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 .طباضلا وه اذهو «ابر عيبلا اذه دعي مل طورشلا هذه دحأ لتخا اذإ امأو

 «توُملظَت الَر توُمِلظَت ال » :ةمركلا ةيآلا يف :س

 .ملظ ثدحي مل ءايشألا هذه تثدح ام اذإو إملظ هيف نأل ابرلا ديدست ةلاح يف اذه :ج

 عاديإلاك ىرخأ دئاوف اهيفو ،كونبلا نع ثدحتي امئاد ابرلا نع ثدحتي امل ضعبلا امبر :س

 .ايئامن كونبلا ةيمهأ فسنن لهف ككونبلا نم يتأت اهلك ،تاكيشلاو بتاورلاو

 ناك اذإ بتارلاو {طقف نيفرطلا نيب يتلا ةلماعملا يف ةمرحلاو لحلا اساسأ ،ال عبطلاب :ج

 مورلاو سرفلا عم نوعيابتي اوناك ةباحصلاو كردصم نع لأسأ ال ،لالح ةهج نم ىنيتأي

 هلصأ امأ ،ككلم ىلإ لخد فيك ينامعلا لايرلا اذه نأ مهملا «ابرلاب نولماعتي موقلا كئلوأو

 لمع يف تلغتشا تمد ام ،هب كل ةقالع ال ،لأست ال كلذ ريغ وأ ابر نم ءاجأ ،نيأ نم

 .لالحلا بسكلا كلذ نم غلبملا كءاجو ،لالح
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 رورشعلاو ةيناثلا ةملحلا
 «نيرخآلا عم لماعتلا تايقالخأ»

160



 ميلم ا هلللاعرتب

 مهبهاذمو مهفانصأ فالتخاب نيرخآلا عم لماعتلا تايقالخأ :ةقلحلا هذه ناونع :س

 ريظَ لعل لو :هيبن افصاو ىلاعتو هناحبس هللا لوقب أدبأس ينلعلو ،ممتانايدو مهلاكشأو
 ؟ ناسنالا ةايح يف قالخالا ةميق ام ،[ ٤ :ملقل] 4 اث

 ىلعو دن انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا .ملالاب :ج

 .هبحصو هلآ

 انأو سانلل ةمحر يه ةينابرلا تانايدلا لك ةقيقحلا يفو ،ةمحر نيد ىلاعت هللا هعرش مالسإلا

 اعلا اذه نم ءزج لك يف وه لب ،طقف ءامسلا يف سيل ىلاعت هللا نأل ةيوامسلاب رتعأ ال

 امأ .عئارشلا ماكحأ ضعب يف طقف فالتخالا دحاو جهنم ىلع مهلك ءايبنألا نأل 5هتردقب

 نم تجرخ تانايدلا كلت نإ ليق امكو ،ةدحاو ةموظنم ىلع مهلكف قالخألاو ةديقعلا يف
 نمو هشياع نم لكل ةقلخ عستا ثيحب ،قلخ اذ هللا هلعج ةلي لوسرلاو ةدحاو ةاكشم

 نمو دحأ هجو يف فيسلا عفري مل هسفن وه اهبراحي مل نم عمو ،هعم نمازت نمو هب لصتا

 نم ههجو يف فقو اذإ الإ «موجه نيد سيلو عافد نيد مالسإلاو ‘هسفن نع عفدي هبراح

 نيملسملا نعو مالسإلا نع رضلا عفدل داهجلا عرش كلذلو هدوجو لجأ نمو هتوعد لجأ

 ايو ::ىلاعت لاق سانلاب ميحر هنأل ،هإ ؛مرريظع ينلخ مل َكَتَو ةمحر وهف ةلي يبلا امأو

 .[٧.٠:ءينأا] هأ ق تيمتحتت ةمَمَت الي كتنما

 اعو نجلا ملاع كانه ؛ملاع وه دوجولا فايطأ نم فيط لكو ملاع عمج إنوميَلاعلازلو

 هتمحر كلذلف {ةمحر مهيلإ ثعب ةيو ،نوملاع ءالؤه لك ،تابنلا ملاعو ناويحلا ملاعو سنإلا

 .هلك دوجولا اذه تعسو

 ءايبنألا جهنم ىلع ريسي هللا ىلإ ةيعادلاو {ةيعادلا قالخأ نع ملكت نأ اندرأ اذإ :س

 :ةيعادلا تافص نم ىلوألا ةفصلا لعج نكمي له ملسملا ريغو ملسملا عم لماعتيو

 ؟ "ةمحرلاو قالخألا"
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 ليهستلاو قفرلا ىلع موقي نأ ةيعادلل ،تايآلا امب تءاج قالخألا هذه ،اعبط :ج

 ىلإ جاتحملا وه هسفن لعجي نأ هتوعدل حاجنلا دارأ اذإ ةيعادلا امئادو وعدملا عم ةفطالملاو

 فطلتي يذلا وه ةيعادلا ،ةيعادلا ىلإ ةجاحب سيلو ملم ريغو ةلاهج يف وعدملا وعدملا

 .وعدملل هتوعد غالبإل جاتحملا وه ةيعادلاو ،هيلإ بهذيو وعدملاب

 ,هآ الرقَت ( قط رشتإ نَوََرِف لإ بهذأ :نوراهو ىسومل ىلاعت هللا لوقي ةميركلا ةيآلا يف :س

 ٤ -٤٤[. :هط) ه يز ىتنأ ركذتي هلمأ الال

 ليهجت مدعو حيرجت مدعو زازفتسا مدعو ةراثإ مدع هيف يذلا لوقلا وه نيللا لوقلا :ج

 ريغ كولس اذهو ،«قمحأو لهاج تنأ»:هل نولوقيو لئاسلا نولهجي ةاعدلا ضعب نأل

 ءاج كلذلو 3غاستسي ال بولسألا اذهو ،لئاسلل رقنم بولسأو راقتحا اذهو ،‘بيط

 نوراهو ىسوم ىلاعت هللا هب رمأ امب جتحاو ،انشخ ابولسأ هعم لمعتساف كولملا دحأل ظعاو

 هلعل نيللا لوقلاب هرمأ كلذ عمو هلثم نامزلا دهشي مل يذلا ميظعلا هنايغط مغر نوعرف لإ

 .ىشخيل الو ركذتيل ناك ام بولسألاب ناك ول نكل ىشخي وأ ركذتي

 باطخلا ديدحت يف باتك مكلو نسحأ يه يتلاب ةلداجملابو راوحلاب انرمأ هناحبس هللا :س

 .عوضوملا اذه ملعت نأ ديرن ليجك نحن ،ىراصنلاو دوهيلا عم لماعتلا هيف تركذ «ينيدلا

 مهلماعن نأ انيلع ،هبراحت ملو هضراعت ملو مالسإلا مداصت مل اذإ ةقيقحلا يف تانايدلا هذه :ج

 رمأي لف >:ىلاعت لاق "كلذب ةلي هلوسرو هللا انرمأ امك فدهلا ىلإ لوصولابو راوحلاو قفرلاب

 م ٣ ٠ ةت الو اميَس هوي ةرقن الو ةق الي دنم الأ ركنيو اتتت مومس ميك ل اناتن يتلأ

 اذه ٦٤[، :نارمع لآ] ه ق َوُملُم اني دخ اولوقت انلق ناق وقل نود نت اتيب امب اتتت و ے'س ؟
 ىتح تانايدلا باحصأ لكل اذكهو ،باتكلا لهأل ولوقي نأ نيملسملا هب هللا رمأ ام

 قبطت باتكلا لهأ ريغ نم اضيأ ةيعضولا تانايدلا نأل اذكه اهعم لماعتلا بجي ،ةيعضولا

 ولخدي نأ دبال هنأو برعلا يكرشم عم ددشت مالسإلاو ،ىراصنلاو دوهيلا ماكحأ مهيلع
 لزنأو هيم هيبن مهنم راتخاو ،ممألا نيب نم مهراتخا هللا نأل .اولتاقي وأ مالسإلا يف

 مه اولخت ولف يلاتلا و ،ممألا رئاس نيب نم مالسإلا ةلاسر لمحل مهراتخاف 3مهتغلب نآرقلا
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 َكَيَرمِشَع زنأو :هيبنل هللا لاق كلذلو "مهريغ هانبتي فيكف مالسإلا ةلاسر لمح نع
 ناك ام نيبرقألا هتريشع رذنأ ام ول هنأل ،ممب أدبي نأ يأ ك ٢٠١[ :ءاعشلا] ه ةر :1

 نع تعنتما ةريزجلا يف برعلا لئابق نأ ظحالت تنأو ،مالسإلا قانتعا ىلع نوأرجي نورخآلا

 وأ ةبغار مالسإلا يف شيرق تلخدو ةكم حتف دعب شيرق تملسأ ىتح مالسإلا يف لوخدلا

 .يدرف لكشب مالسإلا يف برعلا لوخد ناكف كلذ لبق امأ برعلا لئابق تلخدو ،ةهراك

 .يي "ةبوضغ نب نزام" ينامعلا يباحصلا لعف امك مهمالسإ نونلعيو ةلي يبلا ىلإ نوبهذي

 ورمع لسرأ حتفلا دعب نكلو ةكم حتف لبق كلذو ،همالسإ نلعأو ت يبلا ىلإ بهذ
 امإ ،«مالسإلا يف اولخد »:لاقف ؟تلعف اذام شيرق نع هولأسف نامع لهأ ىلإ صاعلا نب

 .باوجلاو لاؤسلا اذه دعب مالسإلا يف اولخد ©فيسلاب روهقم وأ بغار

 ; :ىلاعت لاق ءاوح يتلا لئابقلاو ةكم يف مهدعب نم مث نيرقألا هتريشع لي يبلا رذنأف

 ٧[. :ىروشلا ه اهلوح نمو يرملا أ رذن
 مالسالا اولبقي نأ نكمي ال نيرخآلا نأل ضرغلا اذهل برعلا يكرشم عم مالسالا ددشتو

 او ةيزجك مهارد نوعفدت مث ،مكنم هيبنو مهتغلب نآرقلا لزن نيذلا برعلا رشعم متنأو
 ريغ ةيقب امأو ،فيسلا وأ مالسإلا يف لوخدلا امإ كنكمي ال اذه ،مالسإلا يف نولخدت

 اوهجاوي ملو اوملستساو اهمكح يق ام وأ ةيزجلا اوطعأ اذإ مهريغو باتكلا لهأ نم نيملسملا

 .ةصاخلا مهماكحأ مهلو نولتاقي الف برحب مالسإلا

 نيأ نيدترملا ةلتاقمو ةدرلا بورح يف قيدصلا ركب يبأ ةصق نع ضعبلا لأسي دق :س

 ؟ انه ةمحرلا

 ,مالسالا ناكرأ نم نكر ةاكرلا نأل ،ةلودلا ىرع ضقني كلذ مهلعف نأل ،ةمحر هيف اذه :ج

 ركنأ مهنم ضعبلا نكلو ،مالسإلا اوركني مل برعلا لهأ مظعم ،ايلك مالسإلا وركنأ ام مه

 محنأل ةاكزلا ءادأ نع اوعنتما مهبلاغ يف نكلو ،مهكرش ىلإ اوعجر مهلعل مهنم ضعبو .ةاكزلا

 .مب شيرق مكحتك ،ةواتأك اهوربتعا
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 امأو دجن لئابقك . مالسإلا لوخد يف نيرخأتملا نم اوناك ةدرلا باحصأ نأ ةيلاكشإلا

 دهشت ملو ،معبولق يف اخسار مالسإلا يقبو اودتري مل نكل ،مهمالسإ رخأت اضيأ نوينامعلا

 ةكم امأو ةلوهسب تلُحو ،نامع نم ءزج يهو "ابد" لهأ يف ةطيسب ةدر الإ ةدرلا نامع

 كانهف ©بارعألا عم ءارحصلا ي ،ةيدابلا يف تناك ةدرلا رثكأو ،دترت مل فئاطلاو ةنيدملاو
 لبق نم ضرفُئ تناك ىتلا ةواتألاب اهوهبشو ،ةاكزلا نوفرعي اوناك ام محنأل 5ةدرلا تثدح

 ىلع ضرفي ءاملا ناكم ىلع برعلا كولم نم كلم يلوتسي امدنع ‘فيعضلا ىلع يوقلا
 .سأرلا ةبيرضب ىمسي ام وأ ،ةواتألا هلهأ

 :مهرعاش لاق امكو

 ركب يبأل ام هللا دابعل ايف ٭٭٭ اننيب ناك ذإ هللا لوسر انعطأ

 رهظلا ةمصاق هللا ورمعل كلتو"٭“٭ هدعب ماق اذإ اركب اهنرويأ

 ‘ةاكرلا نع اوعنتماف مهيلع شيرق نم اطلست اهوربتعاو ؛مالسإلل مهف مدع ةيضق يهف
 يف هنأل ةيمالسإلا ةلودلا ىلع ءاضق هيف نوكيو ،ةيمالسإلا ةلودلا ىلع ريثأت هيف مهعانتماو

 نم بحسنتو كرشلا ةديقع ىلإ عجرت دق امنأ ىتح ،ضقتنتس ةيبرعلا لئابقلا لك ةياهنلا

 مالسإلاو يمالسإلا عمتجملاو ةلودلا ةيامحل اقفوم افقوم ناك ئشي ركب يبأ فقومو ،مالسإلا

 .ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا نم وهو ،ةسمخلا ناكرألا نم نكر ةاكزلا نأل 3هسفن

 ركذت ام بسح داع املو ،فئاطلا ىلإ لت يبنلا باهذ ةثداح نع رسفتسأ نأ دوأ :س

 ام ،«نيبشخألا مهيلع نقبطأل تئش ول »:هل لاقو ،كلم هءاج هنأ ةيوبنلا ةريسلا بتك

 ؟ ةياورلا هذه ةحص

 ىلع مقتني مل يبنلاف سانلاب لي يبلا ةمحر ىلع ليلد كلذف تحص نإ ةياورلا هذه :ج

 الو هللاب نمؤي نم ممبالصأ نم جرخي نأ هللا لعل ،امئاد مهل ةيادهلا اوجري امنإو قالطإلا

 ملسم ريغ ناك ولو سانلا نم ادحأ ديري ال ،امئاد اميحر ناك ت يلاف ،ائيش هب كرشي

 ،قالطإلا ىلع هصخشل مقتني مل يبنلاو ،ماقتنالا مدعل لاجم كانه مادام ،ماقتنا هقحلي نأ
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 تحص ول اذه ،فئاطلا لهأل هنم ماقتنا كلذ نإ لاقي ال ىتحو هدسج يق يذوأ هنأ مغر

 ةريسلا قايس عمو ىنعملا ةحيحص اهلمجمو اهمومع يف يهف ادنس حصت مل نإو .ةياورلا
 .ةيوبنلا

 .ايشم فئاطلا ىلإ ةكم نم درطي نأ لهسلا نم سيل فقوملا انللح ول :س

 زوحت الو ةناهإلاو لالذإلا يف ةياغ فقوم وهو ،هامدق تيمدو ةراجحلاب يمر دقف معن :ج

 تخأ ىه ربتعت فيقثو ،اهرود بعلت ةيلبقلا ةيبصعلاو كرشلا امئاد نكلو . ةلي هقح يف

 :نيكرشملا ناسل ىلع ةيآلا لوقت امك ةكم نم فئاطلا برقل ،لاقي امك ةناكملا يف شيرق

 وأ ةكم نم يأ ،ا١٢ :فرلا 4 ةر ريظع نيترملا نم لمت لع ناهرَعَلأ ادنك لزن الول لاقو )
 .فئاطلا

 ؟ تاونس ثالث رصوح هنأ اهلبق ىوري امع اذامو :س

 دجوي ال 3"ةيوبنلا ةريسلا" يباتك يف امتدقف انأ {ةقيقحلا يف ةحيحص ريغ ةياورلا هذه :ج
 لامج هدنع بلاط وبأ همعو !مشاه بعش يف رصوح هنأ انلق ول اساسأ هنأل كراصح

 جحلا ةثعب قباسلا يث تناكو رماع بعش يمس كلذ دعبو بعشلا كلذ يف نكسو
 هدنع ناك بلاط وبأو ،مرحلا نم ةديعب ريغ هتفاسمو ،جحلا مسوم ءانثأ هيف ميقت ةينامعلا

 اورصوح مهلمجم يف مشاه ينبو ي يبلا نإ ليقو ؤبعشلا كلذ يف نكسي ناكو لامج

 زه ؟ريبك رجات وهو بلطملا دبع نب سابعلا نكس نيأ هنأل حيحص ريغ اذهو ،كلانه

 ؟رماع بعش ىلإ اهتيب نم تلقتنا له ؟ةللَي ينلا جوز ةجيدخ تنكس نيأ ؟مهعم رصوح
 كانه شيرق يفو مشاه ينب يف ةياكن نويومألا اهعضو ىلع عجش ييأر يف تاياورلا هذه
 ىتلا تاياورلا ىلع اوعجش نييومألل كلملا راص املف ةيمأ ينبو مشاه ينب نيب عارص
 ةجيدخ له عقاولا عم مجسنت ال يهف ةياورلا هذه انللح ول هنأل مشاه ينب نم صقنتست
 ةبعكلا ىلإ بهذي مث ارصاحم ناك ةي يبنلا له ؟ةينغلا يهو ةرصاحم تناك يبنلا جوز
 غ ؟اضيأ كلانه ارصاحم ناك له ؟يوقلا عاجشلا بلطملا دبع نب ةزمح نيأ ؟كلانه يلصي

 شيرق دارفأ ضعب ىدانت اذإ امأ لوقعم ريغ اذه ؟نوجوزي الو نوعيابي الو نورصاحي فيك
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 ركذت امكو ءارشو عيب نود نورصاحي نكل ،ثدحي دقو دراو اذهف مشاه ينب جيوزت مدعب

 عقوف ليللا يف لوبيل بهذ صاقو يبأ نب دعسو ،نولكأي ام اودجي مل ةباحصلا نأ تاياورلا
 .يباتك يف امتدنف دقو تاغلابم اهيف هذه ،هلكأف ريعب دلج ىلع هلوب

 امكاح راصو ةنيدملا ىلإ رجاه امل ملسو هيلع ىلص يبنلا نأ ةريسلا بتك ركذت :س

 ؟ةقيثولا كلت نم ديفتسن اذم ،دوهيلا عم ةقيثو كانه تناك ةلودلل

 ريغ رخآلا اذه نأ املاط ،مالسالا يف ساسألا وه رخآلا عم لماعتلا نأ الوأ ديفتسن :ج

 هيف نأل ،©بيط ءيش هعم لماعتلاف مهيلع ضرتعم ريغو نيملسملاو مالسالل مداصم

 ةفيحصب مايألا كلت يف فرعت امك وأ ةنيدملا ةقيثو غاص ت يبلاو ،عمتجملل ارارقتسا

 ةيلبقلا مهفانصأ عيمج عم مهلك ةنيدملا لهأ ربتعا هنأل {ةنطاوملا ةيمهأ ىلع ليلد اهيفو ةنيدملا

 مهضعب نوداعي الو اضعب مهضعب رصاني ،ةدحاو ةمحل مهنيب ‘دحاو نطو لهأ ةينيدلاو

 دوهيلا نكلو هلت يبنلا نم ضارتعا نود ةدابعلا ةسرامم ةيرحو كلمتلا ةيرح اهيفو ،اضعب
 ردغلا دوهيلا يف لصألاو .نيملسملاو يبنلاب مهردغب {ةورع ةورع ةقيثولا كلت اوضقن نيذلا مه

 يفي نأ هيلع رخآلا نكل رخآلا عم لماعتلا عرش مالسإلاو ،كلذ ىلع دهاش ريخ خيراتلاو

 نيلأ ىفركرليقي رتل نلأ نع ةمأ ركسهتي ال :لوقت ةيآ كانهو ،رهاظي ال نأ هيلعو نيملسملل

 كلذلو ىاه :ةحسلا] 4 © يطمنلا بجي ةل كل مهنال اوظينت رهك لأ تي ني ركورب رقو
 يف مهل عسون نأو ،زئاج مالسلاب مهأدبو مهنم سطاعلا تيمشت نأ ةكرب نبا مامإلا جتنتسا

 .هعم نوملسملاو ةل يبلا امب ىو دقو يناعملا هذه لك اهيف ةنيدملا ةقيثو كلذك قيرطلا

 .ةضيرق ينب مث ريظنلا ينب مث عاقنيق ينب نم دوهيلا اهضقن دقو
 ؟ ميمعت اذه له ردغلا دوهيلا يف لصألا نإ تلق امدنع :س

 مهرابحأ هعضو يذلا دوملتلاو ،رايغأ منأ نيملسملا ىلا نورظني محنأل ،اذكه رهاظلا :ج

 نيملسملا ةصاخو مهل فلاخملا نع نوربعي مهو ،ءيش لك رايغالاب اولعفي نأ هيف مهل وزاجأ

 لاومالا ذخأو تويبلا نم جارخإو بلسو لتق نم ءيش لك لعف مهل اوحابأو كرايغألاب
 . مهدوملت يف ءاج اذكه
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 بابشلا ضعب ةسامح يهو ،يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ف فسألل ةلكشم اندنع نحن :س

 قيسفتلا تارابعب نوتأي و مالسإلا نع نوعفادي مهدجتف "مهمالسإو مهنيد ىلع محتريغو

 نيبو بيط مالكو ةنسح قالخأ اذ ناسنإلا نوكي نأ نيب عمجن فيك ،ريفكتلاو عيدبتلاو

 ؟مالسالا نع عفادي نأ

 .مالسالا تاررقم قفو نوكي مالسالا نع عافدلا :ج

 نأ ملسملا ىلع نكل ءاضيأ طباوض عم نكل نيدلا يف لصأ هل ريفكتلاو عيدبتلاو قيسفتلا
 هباحصأو هناوخإ يق ةينآرقلا تايآلا لزنيو ممعي نأ ال اهعضاوم يق ظافلألا هذه عضي

 .ءيشلا اذه فرعي نأ ملسملا ىلع بجيو !هنيد لهأو

 ؟ ةيناسنإب لماعتلاو ءاربلاو ءالولا موهفم نيب قفون فيك :س
 نيد لك لهأ نأل !نيدلل ةمصع اهيف ةءاربلاو ةيالولا نأل إةيبلق ةديقع ءاربلاو ءالولا :ج

 ناسنإلا ىلع بجيو ءاملعلا اهعضو قرط هل اهقيبطتو محنايك اومصع مهنيب اميف مهتيالوب

 ةيالو كانه نأ لصألاو فيسلا دحك ةءاربلا نإ ءاملعلا ضعب لاق امكو لجعتسي الأ

 ةيالوو 5نيرفاكلا عيمج نم أربيو نيملسملا عيمج ناسنإلا ىلوتي نأب ةلمجلا ةءاربو ةلمجلا

 .ةءاربلل ةبجوملا ةيصعملا ةدهاشمو رارقإلاك ىرخأ قرط امهيف صاخشألا ةءاربو صاخشألا
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 بورشعلاو ةفلاثلا ةملحلا
«ولحلا ضايقاخأ»



 ..مم اهيلإ لصي ةميظع ةبترم يهو "ملحلا تايقالخأ" ىلاعت هللا نذإب ةقلحلا هذه ناونع :س

 .ةيادبلا يف رمألا فرعن نأ دب ال ملحلا قلخو عوضوم عماسلا مهفي ىتحو

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو ش ان ديس ىلع مهللا ىلصو هلل دمحلا ئ مييتتلآرمتلآ يتلم : ج

 ىيادتعا وه يذلا ملحلا دض لهجو ؛ملعلا دض لهج ،نالهج لهجلاو لهجلا دض وه ملحلا

 .فرعي ال يذلا وه لهاجلاو فراعلا وه ملاعلاو }الهاجو املاع نوكيف

 ناسنإلا نوكي نأ وه بكرملا لهجلا \طيسب لهجو بكرم لهج :نالهج ملعلاب لهجلاو

 :رعاشلا لوقك لهاج هنأ يردي الو الهاج

 يردت ال كنأب يدرت ال كنأو ٭٭٭ يردت ال كنأ مايألا بجع نمو

 اهيف ضوخي الو ءيشلا فرعي الو لهاج هنأ هسفن نم ناسن ال ١ فرعي نأ وهو 0 طيسب لهجو

 :موثلك نبا رعاشلا هينعي يذلا وه ءادتعالا ىنعمب وه يذلا لهجلا امأ

 انيلهاجلا لهج قوف لهجنف ٭٭٭٭ انيلع دحأ لهجي ال الأ

 الأ إانيلع وه يدتعي امم دشأب هيلع نحن يدتعن اليكل دحأ انيلع يدتعي ال :كلذ ىنعم

 .انيلهاجلا لهج قوف لهجنف انيلع دحأ لهجي

 خو 6قلخ نيد لكل ” :ة يبنلا نع ةياور كانهو مالسإلا ي قالخألا فرشأ نم ملحلاو

 .ملحلا ىلإ دوقي اضيأ وه ءايحلاو «ءايحلا مالسإلا

 .ءادتعالا ىنعمب هنأو ملعلا دض هنأ ىنعمب ملحلا فيرعت وه اذه
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 ![ ٠٢ :نةفل] ه ؟ امكَس اولاق تولهجتاريمتتاَح اداو :ىلاعت هللا لوقي ةمركلا ةيآلا يف :س

 ؟ملحلاب نولحتي ال يذلا سانلا مه "نولهاجلا" انه مهفي له مكفيرعت لالخ نم
 عفرتيف حيرجتلا وأ لوقلاب هيلع يدتعي نأ ينعي ،ءادتعالا ىنعمب لهجلا ،نودتعملا ىنعمب انه :ج

 .ملحلا وه اذه امالس لوقيو صخشلا كلذ

 .اريثك هل ضرعتنس رمألا اذه انتايح ىيف نحنو :س

 هنأ امبرف هلقع كلم ال هبلق كلمي ال هباصعأ كلمي ال انم دحاولا امدنع ءادج اريثك :ج

 هبلق طبضيو هباصعأ طبضي نأ هيلع ناسنإلا دومحم ريغ اعبط اذهو صخشلا كلذ شياطي

 .اذهك يزازفتسا فقومل ضرعتي امدنع

 آو ةَتَسَحَلأ يرتشت الو :ىلاعت هللا لوقي ملحلا نع ثدحتت ىرخأ ةيآ اضيأ كانه :س
_- 

 ء[٤٥ :تصن]ه © يمح َو ةلك ةرَدَع ثتتبو كتيب ىرأ ادو نمتا ےه ىلاي تدأ ةنيل
 ؟نسحلا رمألاب ءيسلا رمألا عفد نوكي فيك ةيآلا هذه دنع فقن نأ ديرن دمحأ خيشلا

 :رعاشلا لوقي امك ،©بابسلا نع عفرتي هنأ نسحلا رمألاب :ج

 اباعأ نأو بيعأ نأ هركأو٭٭٭ يدهج قالخألا مراكم بحأ

 ابابسلا ىوهي نم سانلا رشو" املح سانلا بابس نع حفصأو

 ثدح اذإ نكلو باعأ نأ كلذك هركأو بيعأ نأ هركأو قالخألا مراكم بحأ انأ لوقي

 ام ءادتعالا دض ينإ يأ ،ينم ملح بابسلا كلذ نع عفرتأ انأ سانلا لق نم يل بابس

 ىوهي هنأ امبف "بابسلا ىوهي نم سانلا رش" ،ىنبسي يذلا صخشلا كلذ ىلع يدتعأ

 .هنع عفرتأ انأف سانلا رش وهف بابسلا

 عفدلاف "ميمح يلو هنأك ةوادع هنيبو كنيب يذلا اذإف نسحأ يه يتلاب عفدا"ب دوصقملا اذهف

 عفرتلا امئاد نأل كل ميمح قيدص كل يلو هنأك سانلا نم ودعلا كلذ لعج نسحأ يه يتلاب
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 بابسلا كلذ نع عجري يدتعملا ناسنإلا لعجت رومألا هذه نعو مئاتشلا نعو بابسلا نع

 .لضفأ ام ىلإ ءادتعالا كلذ نعو

 هيلع درف ةئيس ةملك كل لاق سانلا نم دحأ اذإ " مهءانبأ نوبري نيبرملا ضعب كانه نكلو :س

 .نايحألا ضعب هظحالنو هعمسن اذه فسألل "تاملك رشعب

 نوبهذي نيذلا ىتحف ةيلهاجلا ةيبرتلا يه اذكه نأل ،لهاجلا ناسنإلا نم ةيبرتلا هذه اعبط :ج

 كلت يف ماحزلا نوكيف {ةدشلاو ةوقلاب ءالؤه هيصوي عفادت يف جيجحلا نوكيو جحلا ىلإ

 مزمز ءام برش يف نومحازتي امدنع اقباسو يعسلاو فاوطلا يف بولسألا كلذب كسانملا

 محنادلب يفو مهماوقأ نم تاهيجوت ةجيتن كلذ لكف ،ةيلضع ةيدسج كراعم كانه نوكت

 .ليبقلا اذه نم اوسرام فيكو اوضرعت فيك نيقباسلا جاجحلا نع اصصق مهل نوبرضيو

 "بنجتي ماحدزالا ىريو جحلا ىلإ بهذي امدنع ملسملا ناسنإلاف لهاجلا لغش اعبط اذهف

 هسمل ىلإ وأ هليبقتل يتأي ال ناك دوسألا رجحلا ىلع ماحدزالا ىري امدنع يقي رمع نب هللا دبع

 .في باطخلا نب رمع هدلاو ةحيصن نم اذهو سانلا محازي ال ىتح

 نأ صخش نم ملظي امدنع سانلا ضعب عوضوملا اذه ىلع جذامنلا نمض نم اضيأ ىتح :سا

 انعمس نالف نم هيف مقتن أ يذلا مويلا رظتنأ نأ هلخاد ي لوقي هنم رخسي وأ هرعاشم حرجت

 .ةغللا هذمب نوملكتي اصاخشأ

 تملأ ذخ :ىلاعت لاق حفصلا مالسإلا رماوأف ،مالسإلا رماوأ نم سيل اذه اعبط :ج

 يبنلا امدنع قالخألا مراكم هذه & ١٩٩[ :فارعالا 4 % نست ِنَع ضرعأو فزضَلآي َرُم أو

 هءاجف ،باوجلاب كيتآ ىتح هل لاق ةيآلا هذه نع مالسلا هيلع ليربج نم مهفتسا ةلي

 نم نع فعاو كمرح نم طعأو كعطق نم لص :هل لاقف لجو زع هللا نم باوجلاب
 ال امب قالخألا مراكم تعمج ةيآلا هذه نأ ليق كلذلف ،قالخألا مراكم يه هذه "كملظ
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 دعوتلاو ماقتنالا امأ ،همازنا نيلهأ نع ضرعأو فزملآي مأو وقحل ذخ داهريغ ةيآ يف دجوي
 .زوجي ال اذهف تاذلل راصتنالا وأ رشلاب

 ماقتنالا نع نوعفرتي اوناك ةمئألاو ءاملعلا نم صصقلا عورأو لاثمألا نم ريثكلا اندنع نحنف

 .يصخشلا

 .لاعفأ تادر مهدنع دحت ال :س

 معن معن :ج

 ملحلا طابترا ٤١[، :رطان] ه مير ايوفع اكيلَع ناكرهَتإ :ىلاعت هللا لوق نم ديفتسن اذام :س

 ؟ةرفغملاب

 هيلع بترتي ملحلا امئادو هقلخ ىيف زاجم ىلاعت هللا قح ىيف ةقيقح اذهو ،وفعلا يه ةرفغملا :ج

 تالز رفغي سانلا نم ميلحلا نأ يزاجملا ىوتسملا ىلع ينعي ،ةلزلا رفغي صخشلا كلذ نأ

 .هدابعل روفغ ميلح هتقيقح ىلع ىلاعت هللا نأل هدض نيرخآلا

 ناسنإلا لهف هسفن ىلع عمطخي هتعيبطب ناسنإلا ،ناسنإلا ىلع قبطني اضيأ ملحلا له :س

 ؟نيرخآلاب قلعتي طقف ملحلا له ؟يضاملا زواجتيو هسفن حماسي

 نع ملح هريغ نع ملح اذإف هسفن نع ملحي نأ نكمي ال ناسنإلاف رخآلاب قلعتي ملحلا :ج

 رخآلا عم اميلح نوكي نأ بجي رخآلا عم باطخب اذه نكل ،هسفن يف ملحلا بتر وأ هسفن

 ةئيسلا عئفاكي نأ ال ،ماقتنالا ىلع اصيرح نوكي نأ ال امقتنم نوكي ال ،اديدش نوكي ال

 ةنسحلا عبتأو" ذاعم ثيدح يف ءاج امك نسح قلخب سانلا قلاخو" ةنسحلاب ئفاكي امنإ ةئيسلاب

 ءةنسحلاب اهعبتي ةئيسلاب اهعبتي ال ناسنالا ةئيسلاف "نسح قلخب سانلا قلاخو ،اهحمت ةئيسلا

 .فلسلا نم ريثك ةلثمألاو
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 ضعب ظحالن [ ٢٢٢ :ةنبل هزكتنت لسلا ومنت الو :لجو زع هللا لوق ىلإ انبهذ ول :س
 قالطلا لصحي امدعب وأ قالطلاب هتجوز ددهي ةنيعم بضغ ةظحل يف لجرلا نأ نايحألا

 ؟تالاحلا هذه لثم يف مليحلا فظوت فيك رخآلا رارسأ يشفي اهنم لك أدبي
 ملحلا نع ديعب اذه ءادتعالا ىنعمب لهج اذهو {ةقيقحلا يف لهج اذه ملحلا نع ديعب اذه :ج

 ال ازه نأ نأشلا اذهب تءاج ةيثيدح تاياورو ةينآرق تايآ كانه ،قالطإلا ىلع اذه زوجي ال

 ثدحتي مث اهيلإ يضفيو هتجوز ىلإ يتأي نم سانلا رش نإ اولاق ىتح لب ،قالطإلا ىلع زوجي

 .قالطإلا ىلع زوجي ال رمأ اذهف ةياورلا تءاج امك سانلا رش نم اعبط اذه ،امهنيب رودي امب

 ,يذلا نم سانلا ضعب عم لصح امم قيدصلا ركب يبأ انديس فقوم حضوتسن نأ ديرن :س
 .هتنبا قح يف اوأطخأ دقو مهيلإ نسحي ناك

 ناك امدنع تب هنأ كلذو ةرونملا ةنيدملا اهلجأ نم تفحترا ةصق ،كفإلا ةصق اعبط كلت :ج

 ىفو ،هباحصأ لحرو لب اهنع لحرو ةشئاع ةديسلا ترخأت قلطصملا ينب ةوزغ نم ادئاع

 هباحصأ نم ادحأ فلكي هتداع نم ت يبلا -اهنيح مونلا اهذخأ ناك دقو_ راهنلا حضو

 هذهو }كلذ ريغ وأ ضارغألا نم ائيش اوسن نوكي دق موقلا تافلخم ىريل موقلا نع رخأتي نأ
 هذلا ىلص هللا لوسر ةجوز هذه لاقف ةييحتسم ةيطغتم ةأرما يباحصلا اذه ىأرف {ةيدايق ةدعاق

 تناك ام يهو ةنيدملا يف نوقفانملا امب فجرف ‘تبكرف اميرق هخانأف ريعبلاب ءاجف ملسو هيلع

 يضرع يف نوحدقي رسانأ لاب ام ":لاقف بطخف دجسملا ىلإ ءاجف ةمي يبنلا ملعف ائيش ملعت

 نيفجرملا كلذب دصقي ةب يبلا نأ سانلا ضعب مهفف ،اريخ الإ مهنم ثملع ام انأو يلهأ يفو
 .يفي ةشئاع ةديسلا هتجوزب

 رحأ نيثدحتملا نيب نم ناكو ،ةصقلا ترشتناو اهيوبأ ةرايز ىلإ تبهذ يه اعبط كلذ دعب
 ناكو هرجح يف هابر دق هنأ ليقو «هتلاخ نبا هنإ ليق {ةثاثأ نب حطصم همسا ركب يبأ براقأ

 ونع كلذب نوثدحتي اوماق ححطصم روهشملا نكل هعم هرخآ صخشو ،هيلإ نسحي ناكو اميت
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 بنيز تخأ يه يتلا شحج تنب ةنمآو تباث نب ناسحك نورخآ كانهو ،رمألا نم ةجاذس

 لجو زع هللا نم ةشئاع ةديسلا ةءارب تلزن املف ،رمألا اذمب نوثدحتي اوماق شحج تنب

 مثإلا نم بستكا ام ئرما لكل مكل ريخ نكلو مكل ارش هنوبسحت ال هنأبو كفإ اذه نأبو

 هنأل نيقفانملا سيئر بأ نب هللا دبع وه هربك ىلوت يذلا ،ميلأ باذع هل مهنم هربك ىلوت يذلاو
 .ةعاشإلا هذه ردصم ناك يذلا وه

 هللا لوق لزنف ،هل اهيطعي ناك يتلا ،ةناعإلاو ةقفنلا حطصم نع عطقي نأ ركب وبأ مهف
 م 7ه} ] وم . هلو < إ ۔۔,ے ,رجم وح ح ہ۔

 ربيس ىف نيجمتلو يكسملَو قرملا ىآ اني نأ ةَعَملأَو ركنم لتلا ايلأ تأي لو » :لجوزع
 ق

 ع ے ووب ب ويه سورحم ..ذ ؟ ۔و ك ى و ۔ ,][ ٠٥ و .تإ حم _ ٠
 - لتأي الو ٢٢[، :رونل] هل (؟ يِحَت روعَع همو كل ُهَللاَرَمَشَي نأ نويع الأ اَحَمَصلَو أوُمَعَيلَو هتلآ

 نم مهيطعي ناك ام مهيلإ داعأو لجوزع هللا ةرفغم بحأ :ركب وبأ لاقف فلحي ال يأ
 .نكي ل اًئيش نأك ةنوؤم نمو ةدعاسم

 .لهسلاب نكي ملف !فرشلاو ةعمسلاب قلعتي ناك رمألا :س
 زع هللا نم ةشئاع ةءارب تلزن ىتح ،دعقت ملو ،ةنيدملا اهنم تفجترا ةريبك ةصق تناك :ج

 .لجو

 . اهلك ةمألل سرد هنأكو ام ميركت اذهو هللا ناحبس :س

 ه و مه

 هقلق انتب أولمَتَحآ دَتَق أوبتستكآ ام رتتي تتيؤنلاو تينيؤملا توذؤ نيذلاو معن :ج
 .[ه٨ :بازحأل] ه (م) اًكييم

 فيك فرعتن نأ ديرن ،نيرخآلا نم مالك يأ نم ةيساسح مهدنع سانلا ضعب نكل :س

 يف ملكت انالف نأ صخش مهملكي نأ امف ،مهفيجارأو سانلا لاوقأ عم فرصتي نأ ناسنإلل

 نم ريثك لصحت دكأتي وأ تبنتي نأ نود هترئاث روثت الإ كءانبأ يف وأ كلهأ يف وأ كصخش

 ؟رمألا اذه لوح مكقيلعت امف عوضوملا اذه يف تالكشملا
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 بادآب بداتيو ءايبنألا بادآب بدأتيو نآرقلا بادآب بدأتي نأ ناسنإلا ىلع بجي :ج

 ناو ةَماَمَس ىف َكنَبَل لإ :هموق هل لاق اذام دوه يبنلا نيقتملا بادآب بدأتيو نيحلاصلا

 هيلع هدر ىلإ اورظناو طغللا اذه فيك اوعمسا © ٦٦[ :فرعالا] هم ترييذناكنا نم كنل
 انو قر بتكي ركنأ ؛ة يقتلا تت نت لشت كلو ةَملتَس يي ىنل رقي لاق » :مالسلا
 ٦٧ - ٦٨[ :فارعألا] 4 ؟ ل عبات رك

 .نسحأ يه يتلاب مهرواح :س

 لئاوألا ءايبنألا نم وه دوه يبلا ءايبنألا نم دخؤُت قالخألا امئاد نسحأ يه يتلاب :ج

 هيفس هل اولاق ذإ ٢١[5 :فاتحأا] ه يناَقتَكلاي رةَمِق ردنأ ذإ داتع اتآ ركذاو » داع وخأ وهو

 .ءايبنألا قالخأ امئاد يه اذكه مب فطل اذه عم نكلو باذكو

 نأ لاقي ،نولمحتي ال سانلا ضعب العف ،لمحتأ ال انأ لوقيو العفنم ناسنإلا سلجي الف

 فنحألاو سيق نب فنحألا يف بسي ذخأو صاخشألا دحأ هاشام سيق نب فنحألا

 باب ىلإ لصو نأ ىلإ بسي لجرلا ذخأف ،برعلا ملحأ نم هنأ فورعم فنحألاو \تكاس

 عمسي نأ ىشخأ ينأل ،تيبلا لخدن نأ لبق انه هلقف رخآ مالك كل ناك نإ هل لاقف «هتي

 .كيلع نودتعيف يبراقأ دحأ

 لاق ‘برعلا ملحأ نم هنأ ليق كلذل ،سيق نب فنحألا هب ىلحتي يذلا ملحلا ىلإ رظنا

 ::ه رثك ايز بتلا تلن زئك امي تد أؤزك نكلو : لجو زع ىوللا
 وه ملحلا كلذلف (نيينابر) يف نيرسفملا ضعب لاق امك ءاملح ءاملع اونوك يأ ك [ ٧٩ :نامع
 مقتني يذلا امأ ملحلا مالسإلا يف قالخألا فرشأ نم ليق كلذل ءادج ةميظع ةفص

 .مالسإلا قالخأ نع ديعب اذهف جيهيو لوصيو

 .نايحألا ضعب يف لتقلاب ماقتنالا ىلإ مهضعبب رمألا لصوو :س

 .مهيف مكحتسلملا مهلهجل اذه :ج
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 .«رجف مصاخ اذإو»:فيرشلا ثيدحلا يفو :س

 لقعب مصاخي ،مصاخي امنع ناسنإلا ،"رجف مصاخ اذإو" نيقفانملا تافص نم هذهو :ج

 كلقعب كيداعي امنإف كاداع ولو لقاعلاف "لهاجلا ةقادص نم ريخ لقاعلا ةوادع" :لاقي امئادف

 يفو كيلع بلقني ةظحل يأ يفو كمتشي ةظحل يأ يف فرعت الف كقيدص ناك ولف لهاجلا امأ
 .كفورعم ركذي ال ةظحل يأ

 ناسنإلا لماعتي فيك ،محتوريعيو سانأ يتأيف مهترسأ ىلع نيعم بقلب اولتبا سانلا ضعب :س

 ؟فقوملا اذه عم

 امدنعف ءايكذأ اوناك برعلا ضعبو ‘فقوملا يف ماع لكشب حضويو بنجتي نأ لواحي :ج

 ضعب بلط دقف ،يئاطلا رجح نب سوأ نع لاقي ام لثم ،محنومركي ناسنإ مهيف حدقي

 وجهي نأ يسبعلا سيق نب لورج وهو هوجهي نأ -ءاجهلاب فورعم وهو- ةئيطحلا نم هءادعأ

 :مهل لاقف ،اممبط مالسإلا لبق اذه رابكلا برعلا ءامعز نم ميعز وهو رجح نب سوأ

 ينيتأت بيغلا رهظب مأل لآ نم ٭٭٭ ةحلاص كفنت امو ءاجهلا فيك

 نم وه يتشيعم هب حلصأ امو حالصلا رومأ نم يدنع ام لك انأو اصخش اوجهأ فيك لوقي

 .يئاطلا مأل نب سيق نب سوأ وه هنأل ،مأل لآ

 عم برهي ذخأف صخشلا كلذ مد رجح نب سوأ ردهف ،هاجهف رخآ اصخش اورجأتسا م

 اذام سوأ اهنبال تلاقف ‘كلذب ىدعُس همأ تملعف رجح نب سوأ نم هريجي دحأ امف برعلا

 ءاسنلا نم يه تناكف ،هطعأو همركأو هعدا :تلاقف ،ف لاقو يياجه اذه :لاق ،تلعف

 اًحدم هحدمي ذخأف هاطعأو همركأو هاعدو رجح نب سوأ هنأف تاميلحلا تايكذلا تالقاعلا

 .هل ريظن ال
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 رعاشلا «اريرج اومركأف ،بابس هيف ناك اذهو ،ةقانلا فنأ ءانبأ موقل لاقي ناك كلذ لثمو

 :برعلا يف ةرخفم اوراص الوق مهيف لاقف فورعملا

 ابنذلا ةقانلا فنأب يوسي اذ نمف "٭“٭ مهريغ بانذألاو فنألا مه موق

 دعي !ةقانلا فنأ ءانبأ نحن نولوقيف نورختفي مهدالوأ حبصأف ءابس ناك نأ دعب اًحدم راصف

 .خيراتلا ي تبث يذلا اذهو هيطعي نأو همركي نأ ناسنإلا

 .ولع ىلإ نود نم موهفملا تبلق ،اًدج ةيوق فقاوم هذه :س

 .[ ٠١٧ :نامتل] ه نر ريمألا مزع نم كلك إ كَباَصأ آم لعريَضآَو » :لوقي ىلاعتو هناحبس هللا

 ؟بيذمحتو ةيبرتو ةدارإ ىلإو ةميزع ىلإ جاتحي ربصلاو ملحلا له

 يتلاو مالسإلا اهعرش يتلا ؛مالسإلا ئدابم اهلك يه هذه ءادج ميظع ءيش اذه كش ال :ج

 برعلا دنع تناك ىتلا ةميظعلا ةيباجيإلا تايقالخألا لك ةقيقحلا يف ،ميهاربإ انيبأ نيد نم ىه

 ىلع مأ نآرقلا يف تناك اءاوس !اهدكأ مالسإلا ءاج امدنعو .ميهاربإ يبنلا نيد اياقب نم يه

 :رعاشلا لاق امك ةميرك سوفن ىلإ جاتحت قالخألا مراكم امئادف ،ةلي انيبن ناسل

 اباعأ نأو بيعأ نأ هركأو ٭٭٭ يدهج قالخألا مراكم بحأ

 ريغ ةناهإلا نأ حيحص ؛هيف ناهتسي ال ام يف ناسنإلا نم نوكي نأ بجي ملحلا نكلو

 :يدعجلا ةغبانلا لوقي امكو {ةبولطم يه ملحلا اذه ىمحت ىلا رداوبلا نكلو ،ةدومحم

 اردكي نأ هوفص يمحت رداوب ٭٭٭ هل نكي مل اذإ ملح يف ريخ الو

 اردصأ رمألا دروأ ام اذإ ميلح ٭٭٭ هل نكي مل اذإ لهك يف ريخ الو

 هلح ي ريخ الو :هلوقب دوصقملا اذهو بسانملا فقوملا هعم مدختسي ماركإلا هعم عفني مل اذإف
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 .اردكي نأ هوفص يمحت رداوب هل نكي مل اذإ

 .أطخلا ىلع رمتسي ضعبلا نأل :س

 وهو ء©[٤٩١ :ةرقبلا] هكلع ىَدََعَأ امم لتِمي هتلع اودع كت ىدتعا ف ثب لماعي كانهو :ج

 ىه ىوقتلاو ،ةدايزلا رقي ال مالسإلا لعفلا وأ لوقلاب ءاوس ،لثملاب ةلماعملاب نآلا فرعي ام

 .رومألا مكحت يتلا

 صخش نم ضرقتسا ناسنإ ،قوقحلا نع لزانتلا ةلأسم نع ةياهنلا يف ملكتن نأ ديرن :س

 قحلاب ناسنإلا ةبلاطم له ،قحلا عجري مل هنأ الإ ،قحلا كلذ عاجرإل ةرم نم رثكأب هبلاط رخآ

 ؟هملح نع هعجري

 كلذ ناك اذإ ٢٨٠[، :ةقبا] ه&وَرَسَيَم ل رتم :لاق ىلاعت هللاو شال فرعملاب ةبلاطملا :ج

 ١٨٠ :ةتبا] ه مكل رَيَحاوَقَدَص نأو » رسعم وه نيدملا كلذو ميرغلا كلذ بلاطملا

 .ةءورملا ةمق

 ؟هقحب اًبلاطم ءاضقلا ىلإ هرمأ عفر نإو :س

 .هقح اذه :ج

 .عوضوملا اذه ىف نوطلخي سانلا :س

 بلاط اذإ نكلو قدصتلا اهدعب يتأي ةيناثلاو راظنإلا الوأ يتأي ،بادآ كش ال كانهو :ج

 راظنإلا نوكت ةءؤرملاف كش ال ةءؤرملا ضيقن يهو‘هقح اذهف لوقلا ف شحف ريغ نم هقحب

 يف تايولوأ كانهو ،همي مل رَمَح اوقدصت نأو » «ضرقلا كلذب قدصتلا وه ةءؤرملا ةمقو

 . مالسإلا

 .هكسامتو عمتجملا ةدحو ىلع ظفاحن ىتح عوضوملا ءامئإل ةيجهنم كانه :س

 .اعبط معن :ج
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 نورشعلاو ةعبارلا ةقلحلا
«ءايحلا قلخ»



 مييلرتمت اهئلمب

 ؟ءايحلا قلخ فيرعت وه ام :س

 وهو ،ناسنإلا نيشي ام لك نع وأ ناسنإلا هنع مالي ام لك نع سفنلا يف ضابقنا وه :ج

 ىلا ءايشألا نم ىحتسي هنأ ناسنإلل ةيرطف ةجاح نم أشني يذلا وه يياسفنلا 6ينيدو يناسفن

 امأ ،ةينيدلا ةيحانلا نم اذه ءاهنع عراشلا ىمس ةيصعم لك نع وهف ينيدلا امأ ااهيلع باعي

 قالخأ فرشأ نم وهو ناسنإلا يف يرطف ساسأ ىلع دوجوم اذهف ةيسفنلا ةيحانلا نم
 .«ءايحلا مالسإلا قلخو قلخ نيد لك» :ةت يبلا نع ءاج امك مالسإلا

 نع ىذألا ةطامإ اهاندأو هللا الإ هلإ ال اهالعأ ةبعش نوعبسو عضب ناميإلا» :ثيدحلا يف :س

 موهفم نيب ميظعلا ثيدحلا اذه يف ت يبلاف ،«ناميإلا بعش نم ةبعش ءايحلاو ةقدص قيرطلا

 ؟صيصختلا اذه ةيمهأ ام ايحلا قلخ قالخألاو ميقلا نيب نم صخو ناميإلا بتارمو ناميإلا

 عضب ليقو ةبعش نوتسو عضب ليق ةفلتخم بتارم ىلع وأ ةفلتخم غيصب درو ثيدحلا : ج

 اهالعأ نأل لمعو لوق مالسإلا نأ ىلع لدي ثيدحلاو ،ةبعش ةئم ليقو {ةعبش نوعبسو

 لدتسي لمع اذهو قيرطلا نع ىذألا ةطامإ اهاندأو كلوقو ةديقع اذهو هللا الإ هلإ ال ةملك

 مالسإلا نم ةدحاو ةموظنم وأ ةدحاو ةعومجم لك ،لمعو لوق مالسإلا نأب ثيدحلا اذه ىلع

 .لمعلاو ةديقعلا وأ لوقلا نم

 يف هنع انثدحت ناسنإلا يف ملحلا ملحلا ساسأ هنأ وأ ملحلا فيدر وه \ةصاخ ةزيم هل ءايحلاو

 ىيحتسي يصاعملا لعفي نأ ييحتسي مصاخ نأ ييحتسي ناسنإلا نأل سايلا هساسأ ةقيقحلا
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 وبأ ليلجلا يباحصلا فصو كلذلو ،ءايحلا ىلع اريثك ثح مالسإلاو ةبيعملا ءايشألا لعفي نأ
 ىق ءارذعلا نم ءايح دشأ ناك هنأب ملسو هيلع ىلص هللا لوسر فصو ,يقي يردخلا ديعس

 بيط ريغ ام رمأ نم هريغت نم ةي لت يبلا فرعي ههجو يف هانفرع ائيش هرك اذإ ناكو اهردخ

 يذلا اذهف ،هظيغ متكيو رهني الو ابابس قطني الو اشحف قطني ال هنكلو ههجو ريغتب فرعي

 ن ءارذعلا نم ءايح دشأ ناك هنأب ةي ء هللا لوسر يردخلا ديعس وبأ ليلجلا يباحصلا هب فصي

 .اهردخ

 قيرطلا وه ءايحلا نأ ليمجلا مالكلا اذه لالخ نم لوقلا نكمي له :س

 ؟ةنسحلا قالخألا تبنمك ةيلاعلا قالخألا ىلإ قيرط ةماركلا ىل

 ١ شحفلا يف لوقلا لمعتسي نأ يحتسي ال يذلا نأل ،هلك اذه ساسأ وه ءايحلا :ج

 وهف يبحتسي يذلا امأو باعي ام لعفي نأ يبحتسي ال لعفلا يف مؤللا لمعتسي نأ ييحتسي

 يمحتسيل عاونأ ةثالث ءايحلا نأب اولاق كلذلف ‘هسفن ناسنإلا نم م ،الوأ هللا نم ييحتسي

 ىف ءيش لك لعفي ال لجو زع هللا بضغي ام لعفي ال يصاعملا لعفي ال هنأب هبر نم ناسنإلا

 وأ نيرخآلا جعزي ال ثيحب سانلا قاوذأ يعاري هنأب سانلا نم ييحتسيو ،مالسإلا هنع

 اهنيهي ال نأب هسفن مركي نأ هسفن نم يبحتسي نأو ،كلذ ريغ ىلإ۔ مهرقحتسي وأ مهصقنتسي

 .ءايحلا وه اذهف رومألا لئاذر نع عفرتيو

 ةي أوُضعَي تينمؤملَل لف :لوقي ىلاعتو هناحبس هللاف ،تامرحملا نع رصبلا ضغ ةلأسم :س

 ه َنهرَصأ نم َْضْصنَي تتمو لفو 3 :لوقي ىرخألا ةيآلا يفو ٠×[، :رونا ] روص
 ؟ءايحلاب هتقالع امو ؟رصبلا ضغ ةيمهأ ام ٢١[، :رونل

 امهنيبو دحاو سنج نم ناسنج امه ،رخآلا هاجب نيفرطلا نم رصبلا ضغ يرورضلا نم :ج
 ىناعت هللاو يرطف رمأ اذهو لجرلل بذجنت ةأرملاو ةأرملل بذجني لجرلاف باذجنا ةعرس
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 امهنيب باذجنالاف ،ةأرملاو لجرلا دحاو سنج لصألا يف امهنكلو ناسنج امهف اذكه انقلخ

 هب رمأ دقو يرورض رمأ رصبلا ضغ كلذلف ‘هسفن ىلإ بذجني ءيشلا لاقي امك ءادج عيرس

 ،باذجنالا اذه نم مصاعلا وه جاوزلا كلذلف ،ىلاعت هللا همرح امم ءيش ثدحي ال ىتح ،نآرقلا

 ىشخت ام ثدحي امبر رخآلا فرطلا يف هرظن نعمي فرط لك وأ ،هرظن نعمي امدنع ناسنإلاف

 :رعاشلا لوقيو ،هبقاوع

 رظانملا كتبعتأ اموي كبلقل """ ادئار كفرط تلسرأ اذإ تنكو

 رباص تنأ هضعب نع الو هيلع ٭٭٭ راق تنأ هلك ال يذلا تيأر

 ناسنإلا ىقبيف ةروطخ هيف نوكت اذهف رخآلا سنجلا نم هريغ ىلإ هرظن لسري يذلا ناسنإلاف

 . ناسنالا بلقل بعتو ناسنإلا ركفل بعتو ناسنإلل بعت هيف اذهو هرظن عبتي

 ؟ةعيلخلا عطاقملاو ةقئاللا ريغلا روصلا عوضوملا اذه تحت جردنيو :س

 هب حومسم ينعي ةأجافم نوكي دق ةأرملل رظنلاو دمعت هنأل ،زوجي ال ىلوأ باب نم اذه :ج

 ةيناثلا ةرظنلا هل لاقي يذلا اذه ةرظنلا يف السرتسم ىقبي ناسنإلا نكلو ىلوألا ةرظنلاك

 رظنلا اساسأ نأل ،روذحملا نوكي انه ةوهشب رخآلا فرطلا ىلإ هرظن ناسنإلا ليطي املك

 سيلف ةئجافملا ىلوألا ةرظنلا امأ ،ةوهشلا ةنظم وه رظنلا لوط نألو ،ةوهشب رظنلا وه مرحملا

 .ةوهشلا ةنظم اهيف

 اوظَقَحَو »:هلوقو ١×[، :رونلا ] َنْهَحوُرُف َنظَمَحَيَو ل:نيتيآلل ةلمكت هيف عوضوملا اذهو :س

 ؟ [ . :رونا هرتف
 تنب تءاج امدنع ءايحلا حدم ىلاعت هللاو لئاضفلا هذهل دوقي رظنلا ظفح اعبط :ج

 ٢٥[. :صصقل] ه َيَحَتَسَآ َلَع ىشمت امهنَدَحِ هتاج » :مالسلا هيلع ىسوم يبلا ىلإ بيعش

 هتءاج كلذلف ‘©بيعش يبنلا دنع ةوبنلا تيب يف ةينيدو ةيناميإ ةيبرت ،ةميظع ةيبرت انأل
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 ىلإ جاتحن مك هملكت نأ ةييحتسم يهو هيلإ تءاج ينعي ءايحتسا ىلع يشمت امهادحإ

 .قلخلا اذه

 َرَهلَتاَم الإ مْتتبز تيب الو :ةيآلا يف ءايحلاو ةفعلاو ةمشحلا نيب ةقالع كانه له :س

 ؟[١٣ :رونلا] هاهن

 كلانه ،قالخألا نم اذه ،رظنلا لاجم يف فعي ناسنإلا ،ءايحلاب اطابترا كانه نأ كش ال :ج

 ءايحلا هتجيتن اذهو بولطم ماشتحالاو ءايندلا ةايحلا يف ةديدع رومأو لاملا نع ةفع اضيأ

 ؟ءايحلا ناجوزلا قبطي فيكو ؟ةيرسألا ةايحلا يف ءايحلا لثمتي نيأ :س

 هذه نكل ،قباسلا فيرعتلا يف انركذ امك ةيرطف ةجاح يف ميلعتلاو ةيبرتلاب ءايحلا لثمتي :ج

 يمحتسي فيك ةجوزلاو جوزلا فرعي امدنع ميلعت ىلإ جاتحت ةيبرت ىلإ جاتحت تايكولسلاو رومألا

 ٨«ةفخلا ىلع ةمئاق ةقالعلا»:ءاملعلا لوقي امك ةجوزلاو جوزلا نيبو رخآلا نم امهنم لك

 ثيحب ءايحلا لمعتسي امهنم لكل كلانه امهنيب نوكت يتلا ةولخلا راطإ نم اوجرخ اذإ نكل
 نأ امهنم دحأل زوجي ال {ةرشابم نمو ةبعادم نمو قالت نم امهنيب ناك ام امهنم لك رشني ال

 نأل ،ةفخلا ىلع ةمئاق ةجوزلاو جوزلا نيب ةقالعلا نأل \تايصوصخلا نم هذهف كلذ رشني

 سكع ىلع !رخآلا ىلإ اهنم لك بذحت يتلا يهو ةبعادملا اهيفو حرملا اهيف يتلا يه ةفخلا

 .مارتحالا ىلع ةمئاق يهف مألا عم ةقالعلا

 له ؛مألا ءارآ ضعبل مهضارتعا مألا عم ءانبألا لوح مارتحاب مألا عم لماعتلا تركذ دق :س

 ؟مارتحالاو ءايحلا نع مهجرخي اذه

 روكذ نم اهئانبأو مألا نيب راوح كانه ناك اذإ نكل زوجي ال ضارتعالا درجمل ضارتعالا :ج

 اذهو ةقيقحلا يف بيط ءيش اذه عيمجلا قفتي ثيحب يأرلا يف لوادت كلانه نوكيو ،فانإو
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 اذإ امأ ،ءانبألا بيجتسي نأ دب ال اهئانبأ نم ةمدخ ديرت مألا تناك اذإ نكل ةماعلا رومألا يف

 عمتست نأ كلذك يه اهيلعو مألا يأر اوربتعي نأ مهيلع يلام يأر وأ يلئاع يأر كلانه ناك
 .يلئاع رارق اذه نأل ءانبألا يأرل

 ناسنإ لكل نأل ،نآلا ةرورض ةبغرلا هذه نأل بألاو مألا نادلاولا هفرعي نأ بجي اذه :ج

 يف سردي وأ ةعيرشلا سردي نأ بعص ةسدنهلل بلاطلا لويمف ،لويم بلاط لكل لويم

 ىلع رخآلا امهنم لك ردقي ،نيبناجلا الك نم ريدقتلا بجي انهف سكعلاب اذكهو بطلا

 .مهيدلاو اوقعي الأ ءانبألا ىلع هنأ امك ،قوقعلا ىلع امهءانبأ اوئجلي الأ نيدلاولا

 ديرن سكعلا كلذكو مهقوقع ىلإ مهءانبأ اوئجلي الأ ءابآلا ىلع امهم امالك تركذ :س
 ؟عوضوملا اذه يف رثكأ احيضوت

 كلذ يف هلويمو ام رمأ ف صصختي نأ ديري نبالا ناك اذإ اقباس انركذ امك :ج

 نأل ،هناديري مه اميف صصختي نأ ىلع هاربجيو مألا وأ بألا يتأي نأ نكمي ال صصختلا

 ريغ ىلإ هللا حمس ال ةيصعملا لعف نبالا نم نادلاولا بلط ول امك ،مهفي نأ ردقي ال دلولا

 7 ىف اميأ ركبَر ) »:هذه ةيآلا يو "قوقعلا ىلإ هنائجلي كلذ يف مهف ،امهيصعيف ،كلذ

 ةراشإ اهيف ةيآلا هذه ،[ ٢٥ :ءاسإل] ه م اوفع ترييآألل تاك رتت تيجلَص اؤؤكت ني
 مهافت هيف كانه نوكي نأ بجي جاوزلا يف ىتحو ،قوقعلا ىلإ مهءانبأ نيدلاولا ءاجلإ مدع ىلإ

 يف مهيدلاو اوصعي الأ ءانبألا ىلع اضيأ ،ءانبألا عم نادلاولا اهيلع مهافتي ةضيرع طوطخ يف

 نيدلاولا نكلو تنبلا ىلع وأ دلولا ىلع بيغت دق ةيلئاع ةلأسم جاوزلا نأل ،جاوزلا

 ءاقباس اذهل انضرعتو ،رارقتسا اهيف ةءافكلاو ةءافك اهيف ةلأسملا نأل رمألا اذه نامهفي

 نيجوزلا نيب ةرفوتم نوكت نأ بجي 3 يش لك يفو ركفلاو بسنلاو ةيملعلا ةءافكلا لتم

 . نيجوزلا نيب ةداعس ىلع رمتستو ةيجوزلا : ايحلا رقتست ىتح
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 بالطلا نيب طالتخا اهيف ةساردلا هذه اعبط ةيعماجلا ةساردلا بلاطل ةبسنلاب ءايحلا قلخ :س

 ثعبي نايحألا ضعب يف وأ سكعلاو ةبلاطلاب نيعتسي نأب جاتحي دق بلاطلاف ،تابلاطلاو

 ؟ملعلا بلاطل ةبسنلاب ءايحلا قلخ لثمتيف ،ةيجراخ تاثعب يف بالطلا

 ضرعب امهنم لك عمطي الأ ثيحب اثانإو اروكذ بالطلا نيب ادج يرورض انه ءايحلا قلخ :ج

 عمتجي نأ :ةولخلا طباوض نم دارفنا ىلع ةبلاطو بلاط نيب ةولخ كلانه نوكت الأو رخآلا

 ةولخلا نع مالسإلا ىمن ،يمن هيف اذهو ةولخلا هذه دحأ هيف امهاري ال ناكم يق ةأرملاو لجرلا

 نم رضحم يف ةبلاط بلاط ملك اذإ امأ ،دحأ هيف امهاري ال ناكم ىف نيدرفنم ةأرملاو لجرلا نيب

 ةبسنلابو «ةولخلا نم سيل اذهف ةيملعلا لئاسملا ضعب يف اهعم مهفتي هنأ وأ تابلاطلاو ةبلطلا

 يف رهظت نأ بجي ةفعلاف {ةفعلا كلانه رهظت نأ بجي ةيجراخلا تاثعبلا ىلإ نوبهذي نيذلل

 .رخآلا هاحت امهنم لك

 نطولا ءانب يتو ةراضحلا ءانب يف ةكراشملا نم ةأرملا عنمي مل مالسإلا لمعلا قاطن يف :س

 ؟لمعلا يف اهدسجن نأ نكمي قلا ءايحلا تايقالخأ يه ام كلذك

 دنع رهظي ءايحلاو ،ءايحلاو مارتحالا ىلع ةمئاق نوكت نأ بجي ةقالعلا كل تركذ امك :ج

 :رعاشلا لوقي امك ميركلا لجرلا

 هؤام لق اذإ هجو يف ريخ الف ×٭٭ هايح لق هجولا ءام لق اذإ

 هؤايح ميركلا لعف ىلع لدي ٭٭_٭ امنإو كيلع هظفحاف كؤايح

 نيب مارتحالا يطعي يذلا وه ءايحلا ءايحلا لمعتسي نأ ناسنإلا لعف 3ماركلا لعف ءايحلا

 نع ثدحم انك اذإو ، ناكمب ةرورضلا نم اذهو ةساردلا لاجم يف وأ لمعلا لاجم يف نيفرطلا

 اقلصم لمعلا ةأرملل حابأ لوق :لاوقأ ةثالث ىلع هيف اوفلتخا نوملسملا ءاهقفلاف ةأرملا لمع

 اذإ اولاقف اوطسوت موقو ءاقلطم ةأرملا ىلع كلذ عنم لوقو ، ،اقلطم لمعلل لزنملا نم جورخلاو
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 ال المع لمعت امنأ وأ امتاجايتحا ىلعو امترسأ ىلع ةقفنلاك ايرورض المع يدؤت ةأرملا تناك

 :ناونعب وه يذلا يباتك يق لاوقألا هذه تشقان دقو ءامل زئاج اذهف ةأرملا لمع نم هيف دب

 .طسوتلا يأر ىلإ ليمأ انأو "تابجاوو قوقح ةملسملا ةأرملا"

 ليصأ ءيش برعلا دنع رمألا اذه له ءةرحلا نزت وأ ةعيبلا كلت يف دنه تلءاست :س

 ؟امتافص نم سيل ءيشلا اذه ةملعتم وأ ةملسم ريغ تناك ةأرملا نإو نكمتمو

 دنع سيلو ،ءامإلا يف نيزلا نولمعتسي اوناك برعلا ءاسن دنع افورعم ائيش نكي مل ىنزلا :ج

 اذس دنأ نا هتبلا ع ركيتتت اهكف الو :ىلاعت هلوق ميركلا نآرقلا يف ءاج كلذلو ةرحلا
 نمحتوربجيو مهءامإ نوذختي برعلا ءامعز ضعب ناك ٣٢[، :رونا اندلا ةيحلا ضرَع اوغب
 نأ اهيلع بويعلا ربكأ نم ناك ةرحلل ةبسنلاب امأ ،الاومأ نهئارو نم اوبسكيل نيزلا ىلع

 دنه هتءاجف ةكم حتف دعب ةكم يف ءاسنلا عيابي ت لوسرلا ال تلءاست يه كلذلف ينزت

 اهتيلهاج يف اقلخو القعو ابسنو ةناكم يه نم يهو برح نب نايفس يبأ ةجوز ةبتع تنب
 ءاسن دنع ءيشلا اذه ناك ام ؟ةرحلا ينيزت وأ :تلاقو تبجعت ،نينزت الو :لاق اهمالسإو

 موقت نأ ىلا تاظحللا نم اهدعب امو ةظحللا كلت يف ،أدبمك هركذ مالسإلا نكل برعلا

 ناك ام هنأل ناوألا كلذ يف اذه نم تبجعت يه نكل نينزت الو عيرشت وه ةعاسلا

 .برعلا دنع افولأم المعتسم ناك ام ،رئارحلا ءاسنلا دنع نيزلا لمعتسي

 يف ءايحتسا هدنع ناسنإلا نأ نيبو لاملا عم لماعتلا يف عرولا عوضوم نيب قفون فيك :س

 ؟بناوجلا هذه عم ةفيظولا يف ماعلا لاملا عم لماعتلا

 ال ىتحو هيلع ناسنإلا مالي ام لعفي ال ىتح فوخلا نم اذه ءايحتسالا نأ كش ال :ج

 ءايحلاف ،هيلع راعلا نم ءيش هيف اذه نأل لاومألا سالتخاب ممتا نإ ينعي هيلع ريعي ام لعفي

 .كلذ لعفي الأ ىلإ هعفدي

 ؟ناسنإلا يف يرطف وأ بستكم قلخ وه له ءايحلا :س
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 وهو يناسفن ،نيمسق ىلإ مسقني ءايحلا نإ اولاق كلذل \دحاو نآ يف بستكمو يرطف وه :ج

 .ءيش نع ىهنيو ءيشب رمأي وهو عرشلا هب يتأي يذلا ينيدلا وهو بستكملاو ،يرطفلا كلذ

 ؟«ءاشت ام عنصاف يحتست ل اذإ» :ثيدحب دوصقملا ام :س

 يحتست مل اذإ» :ثيدحلا ءاج كلذلو ،ءيش لك لعفي نأ ناسنإلا عنمي يذلا وه ءايحلا :ج

 :رعاشلا لوقيو ،«ءاشت ام عنصاف

 ءاشت ام عنصاف يحتست ملو ٭٭٭ يلايللا ةبقاع ىشخت مل اذإ

 ءايحلا بهذ اذإ ايندلا الو ٭٭٭ ريخ شيعلا ىف ام هللاو امف

 ءاحللا ىقب ام دوعلا ىقبيو ٭٭٭ ريخب ىحتسا ام رلا شيعي

 نيب ءايحلا ناك اذإ ،ناسنإلا قلطم هب دوصقم ءرملاو ريخب نوشياع سانلاف ءايحلا ىقب ام ىنعي

 ايح ىقبي {ةرشقلا وهو الأ ءاحللا هيف يقب اذإ دوعلا نأ امك كريخ ىلع نوشيعي مهف سانلا
 .ريخ يف نونوكي مهف ءايحلا هيف نوكي يذلا عمتجملا كلذك

 وأ يراجت زكرم ىلإ نجرخ اذإ غولبلاو دشرلا نس يق هتانب مزلي نأ هيلع له يبرملا ناسنإلا :س
 ؟طقف هجوي نأ هيلع مأ مشتحم سابلب نهمزلي نأ نيعم ناكم

 هترسأ يف ناسنإلا نأ ول ىتح فورعملاب رمألا نم اذه مازلإلا مث هيجوتلاو داشرإلا الوأ يتأي :ج
 حمسي نأ نكمي ال ناسللاب مث لوقلاب الوأ \تاجرد فورعملاب رمألاف ،فورعملاب رمألا نم وه

 هررق ام اذهو هتابجاو نم اذه ،لجو زع هللا عرش فلاخي ام نبكتري نأ هتلئاعل وأ هتانبل

 .م السالا
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 نورشعلاو ةسماخلا ةجلحلا

ةنامألا قلخ»



 ميتلزتاوتلم تب

 عمتجم رصاوأ دش يف ببسلا وه يناسنإلا عمتجملا لام سأر ةنامألا ءاملعلا ضعب دع :س

 .ةيورخألاو ةيويندلا مهتايحو يعامتجالا مهماظن يف سانلا نيب طباورلا ةيوقتو
 ؟ ةنامألا فيرعت وهام

 \اس اس
7 

 هيف هعضوم يف ءيشلا عضو لوقن امدنعو ‘هعضوم يف ءيشلا عضو :وه ماعلا اهيفرعت ةقيقحلا

 نع لوؤسم مكلكو عار مكلك »: ةنع لوسرلا ثيدحل ةنامألا فيرعت اذه ةيلوؤسملاب روعش

 4 .كلو ,ةنايخ نكت ةنامألا نكت مل اذإ ماعلا اهفيرعت يف ةنايخلا ضيقن يه ةنامألا :ج

 .هيف ىعرتسم وه اميف لوؤسم دحأ لك و «هتيعر

 ؟نيمآلا قداصلاب ةي يبنلا نوفصي برعلا لعج يذلا ام :س

 ؟اهلعفي ناك ىتلا رومألا ام

 نوعضي اوناكو ةنامألابو لعفلا يف قدصلاو لوقلا يف قدصلاب مهنيب اميف رهتشا هنأل :ج

 نحنو ؛سانلا عيمج دنع ةقث لحم نوكي قداصلا لجرلاو نيمألا لجرلا امئادف ،ممتانامأ هدنع

 وأ الوصأ تناك ءاوس مهلاومأ نوعضي سانلا ناكو كونب كانه نكت مل اقباس نامع يق اندنع

 مهقدص اوفرع محنأل ةديدع تاونس نورفاسيو مهيف نوقثي سانأ دنع ادوقن وأ تالوقنم

 .ةنامألاو قدصلاب مهراهتشال سانلا نيب ةقث لحم اوناك كلذلف ،تانامألا ىلع مهصرحو

 هنوطعي نيعم صخش ىلإ نوعجري سانلا نأ ىرقلا ضعب يف هظحالن رمألا اذه ىتح :س

 .مهمومهو مهلكاشمب هنوربخي و مهرارسأ

 رسلا ظفح ىتحو ،هرس هيطعيل هيتأي نم ىلع انيمأ نوكي ناسنإلا نأل ةنامألا نم اذهو :ج
 ع

 اما

 ؟ةفيظولا يف ةنامألا لثمثت فيك :س

 ترنتذت رشو ركيت اووقتو لونتلأو هلل اوت كل اونماء ينأ اهيأي ل:لوقي هناحبس هللاف -س×و مر هب وسرل < ويم ےح ةبوح ك ؟و۔م ب ؟ . ١ . - . ل , .

: 
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 ؟انيمأ افظوم ناسنإلا نوكي فيكو ٢٧[، :لافنأل] ه م

 امدنع ناسنإلاف ،ةنامأ اهؤادأو ةنامأ لمعلاو ،ةنامأ ةفيظولاو ةنامأ ىلإ جاتحي يش لك :ج

 هبجاوب ناسنإلا مقي مل نإو {ةنامألل ةنايخ وهف هنم بولطملا هجولا ىلع لمعلا اذه يدؤي ال
 يتأي امئاد ةنامألا ضقن ىلع لماحلاو ،اعبط ةنامألا ةنايخ نم وهف لمع نم هب فلك امبو

 كذو أو ركلامأ متأ اونكعآو ه ) :لوقي اهدعب يتلا ةيآلا ىلإ رظنا ةقيقحلا يف ةلئاعلا نم

 نوكي ةنايخلا نأ اذه ىلع بترتيف ٢٨[، :لافنألا : ؟ يطع رجل رهكنمع هلأ تو ةتف

 لعف ىلع ممتاجوز مهلمحت ملاعلا ءامعز نم ريثكلاف !انايحأ تاجوزلا وأ دالوألا اهببس

 .ةيآلا قادصم انهو بعشلاب رضتو ةماعلا حلاصملاب رضت ءايشأ

 مهدالوأ لبق نم ةنامألا ضقن يف مهتنتف يتأت ةريبكلا تايلوؤسملا نولمحي نيذلا امئادو

 .مهيراقأو

 ءاقدصأب طاحي نأو انيمأ اناسنإ ريشتسي نأ دبال ناسنإلا نأ انملعي رمألا اذه له :س

 ؟ءانمأ

 .يأرلا هنوطعي نيذلا نورشتسملاو لوؤسملل ةبسنلاب ةصاخ .ةيرورض ةحلاصلا ةناطبلا :ج
 .قداصلا يأرلا هوطعي نأ بجي

 ؟دقعلاو لحلا لهأ مه ةناطبلا له :س

 دقعلاو لحلا لهأو ،لوؤسملا مهيلع دمتعي لوؤسملا نم نوبيرق ،نوراشتسم مه ،ال :ج

 .كلذ نم ربكأ مهعوضوم

 نأ نبأ لانتو ضتقلاو توتلا لع ةنانكلا اتترَع رع انإ :ىلاعت لاق ةميركلا ةيآلا يف :س

 انه ةنامألا له ك[ء٢ :برحاا] ه ق الوُفَج اميوألت ناك رشت ةنإلا اهنم اهنم َنقَمَْأَو اهتلمتت
 ؟ةماع ةروصب ةنامألا مأ ديحوتلا ىنعمب

 ةقلطم ةنامألا نأ لصألا نكل { لقعلا يه ةنامألا نأ لاق نم كانهو {ةماع انه ةنامألا :ج

 ةقالع يقو ءانبألا عم ةقالعلا يف ،ةيجوزلا تاقالعلا يف ،ةايحلا يف ،ةفيظولا يف ءيش لك يف

 ضرألاو تاومسلا ىلع هللا اهضرع ةنامأ اهلك هذهو نيدلل هتباجتسا يفو هبرب ناسنإلا
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 ةقفشلاو ءاهنم نقفشأ لب نيبأ طقف سيل اهنلمحي نأ نيبأ اهمجحلو اهمظعل نكلو لابجلاو
 لك سيل هنأ و امتروطخو ةنامألا مظع ىلع انلدت ةيآلاو ءادج ميظع ءيش انال فوخلا انه

 ىف ببس امحنأل لهجلاو ملظلا نع ديعبلا ناسنإلا الإ اهلمحيالو اهلمح ىلع رداق ناسنإ

 أو نأ ركرأي هلأ نب »:لاق ثيح لدعلاب ةنامألا نرق ىلاعت هللاو ةنامألا هذه ءادأ مدع

 نيب طبر فيك رظنأ [ :ءسن] هلذملا اومحت نأ رياتلا نب مثنكحاةاو اهديتآ ي تنلا
 ,دوجولا اذه فايطأ عيمج نيب ةقالعلا يف نازيملا وه ،ايندلا يف لدعلاو ةنامألاو لدعلا
 نرقو ميظع ءيش ةنامألا نأ امك ٬ميظع ءيش لدعلاو ،ناويحلاو ناسنإلا عم نوكي لدعلا

 يبنلا مع بلطملا دبع نب سابعلا دارأ امدنع تلزن يتلاو ةقباسلا ةيآلا يف امك امهنيب هللا

 شيرق لئابق نأل مهل افرش تناك هذهو {ةبعكلا حاتفم يهو ةباجحلا مهيطعي نأ ةلل

 نم مهنمو ماعطلا معطي نم مهنمو جيجحلا يقسي نم مهنم ،ةبعكلا ىلع ةيلوؤسملا تمساقت
 هبلاطف .حاتفملا ملسي نأ عنتماف ةحلط نب ةبيش دي يف تيبلا حاتفم ءاجف ،تيبلا بجحي

 نأ ةبيش يبأف ةبعكلا لخاد يبلا لخدي يكل حاتفملا مهملسي نأ ةكم حتف دعب !
 ىلإ بهذو 5«حاتفملا كتملسل هللا لوسر كنأ ملعا تنك ول »:هل لاقف حاتفملا مهملسي

 هدي نم هذخأف بلاط يبأ نب يلع هيلإ بهذف حاتفملا ميلست نع عنتمي يكل ةبعكلا حطس
 يبلا حتفف ةوقلاب حاتفملا هنم ذخأف 3هبلغ الإ ادحأ عراصي ال هنأ ليق ،ايوق الجر يلع ناكو

 ةباجحلا انل عمجا هللا لوسر اي »:بلطملا دبع نب سابعلا هل لاقو اهيف ىلصو لخدو ؤ

 لاقو ةحلط نب ةبيش ىعدف ،[..تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ :ةيآلا تلزنف ،«ةدافرلاو

 .ةبيش ينب نم ةبعكلا ةبجح مويلا ىلإو ء«كلئانبأ يفو كيف ةدلات ةدلاخ اهذخ »;:هل

 عجري نأب هللا لبق نم تلزن ةيآلا نألو ملسأو يهللا لوسر كنأ تملع نآلا»:لاق ذئنيحو

 .ةنامألاك حاتفملا ربتعاو ةنامألا

 ام 6إه :نرسنا ه :ه. توغك رهمو هيتال ره َننَلَو :لوقي ىلاعتو هناحبس هللا :س

 ١ اذكه هدالوأ كرتيو هلمع يف لوغشم مويلا لاوط يذلا يبرملا وأ مألا وأ بألاب كيأر
 ؟ائيش مهنع يردي
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 يطعي نأ ناسنإلل دبالف {ةساردلا نع مهبيغتو ءانبألا بيست يتأي انهو للخلا يتأي انه :ج

 مألا وأ بألا نم ءاوس بولطمو هب رومأم قزرلا نع ثحبلا نأ كش ال ،هتقو يش لك

 ىلإ باهذلا نم دب ال هنأ ىتح مهسرادم يف ءانبألا ةعباتل تقو كانه نوكي نأ بجي نكلو

 ةيرورض دج ةعباتملاف يساردلا مهاوتسم نمو روضحلا يف مهئانبأ ةبضاوم نم دكأتلل ةسردملا

 هضعبو هلامعأل هضعب لعجيو هتقو مسقي نأ ناسنإلا ىلعو ،تاهمألاو ءابآلا لبق نم

 .اذكه و ءانبألا ةعباتمل هضعبو تيبلل

 هئانبأ نع ائيش فرعي الو ةلماك ةنس رمت ءايلوألا ضعب نأ نيملعملا نم ريثك يكتشي :س

 ةيبرت وأ ملع ىلع لهأ مهدنع ام ءانبأ كانه ،هللا محر نم الإ اذه نم ريثكلا ثدحي :ج

 فالخ ىلع اذهو نومدقتي مه اذإف ،داهتجالا نسحو قيفوتلا مهاطعأو مهقفو هللا نكلو

 .نيدلاولا لبق نم ةعباتم كانه نوكي نأ لصألاو ةدعاقلا

 برشي نم سانلا نم كانه ‘دسجلا عم لماعتلا يف ةنامألا نع ثدحتن نأ دبال :س

 دسجلا سيلأ مهدسجب نومتهي ال ،ةضايرلا سرامي ال وأ ةمومسملا ةمعطألا لكأي وأ تامرحملا

 ؟ىلاعت هللا اهعدوتسا ةنامأ

 ءاذغلاو ةحصلاب هيلع ظفاحي نأ هيلعف ،هدنع ةنامأ ناسنإلا دسج ةنامأ ءيش لكل :ج

 .«اقح كيلع كسفنل نإ»:لوقي ةلت يبلا ،زوجي ال قاهرإلا ىتح ،ةحارلاو

 موصأف انأ امأ مهلوأ لاقف ،اهولاقتو ةلي يبلا ةدابع نع ةثالثلا رفنلا كئلوأ لأس املو

 جوزتأ الف انأ امأ ثلاثلا لاقو ،رتفأ الو يلصأف انأ امأ يناثلا لاقو ،رطفأ الو هلك رهدلا

 هل مكاشخأو هلل مكاقتأل ينإ هللاو امأ »:لاقو مهيلإ ءاجف مهلوقب ةت يبنلا عمسف ثءاسنلا

 يأ ،«ينم سيلف يتنس نع بغر نمف ،ءاسنلا جوزتأو دقرأو يلصأو رطفأو موصأ ينكلو
 هلل مكاشخأ ينأل هللا ىلإ هجوتو كولس نم هيف انأ اميف يننوفلاختو ينوعبتت نأ نوديرت فيك

 ليللا لاوط هسفن قهري الف ،قح هيلع هسفن يف ىتح ناسنإلاف مالسإلاب مكءاج نم انأو
 مويلا امدقتم راص بطلاو مونلا نم يفاكلا طسقلا ذخأ نم دبال لب تاعيوس الإ ماني الو

 ىلإ تاعاس عبس نم مونلا ىلإ جاتحي هنأو ،ةحارلا نم ناسنإلل دبال نأ هتنيو زكري ام اريثكو
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 ال مويلاو ،طقف تاعاس تس ىلإ جاتحي هنأب قباسلا يف لاقي ناك ام لدب تاعاس نام

 .مويلا ةايحلا تاطوغض عم يفكت

 تايالولا يف شاع هنكلو يسنرف وه "ليراك سيسكلأ" هل لاقي يسنرف يسفن بيبط كانه
 ناسنإلا نإ لاق «نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف كلذو ةنس نيسمخ ةيكيرمألا ةدحتملا

 قرينك تحبصأ مويلا ةايحلا تاطوغض نأ دصقي ؛مونلا نم ديزم ىلإ جاتحي نامزلا اذه يف

 ناسنإ نيبو تاطوغض هدنع سيلو ةريزج وأ ةئداه ةيرق يف نوكي نم نيب قرف كانه

 تايلوؤسمو مهتساردو ءانبألا كانهو ؛صاخلا وأ ماعلا عاطقلا يف ءاوس ةفيضولاب لوغشم
 تتشم راص و ناسنإلا لاغتشا نم تداز لصاوتلا لئاسوو ،ةايحلا بخصو ةريثك ىرخأ

 :غامدلا تاطلجلا هذهو ،ناسنإلل يرورض رمأ وه مونلا نم ديزملا كلذلف ،ركفلاو نهذلا
 يوادتلا لمهي مهنم ريثكو ،تاقاهرإلا كلت ةجيتن ثدحت يتلا ةيبلقلا تاتكسلاو

 رق ضرملا كلذ نوكي اهفشتكا اذإ مث ضارمألا هيلع مكارتت ىتح ةيبطلا تاصوحفلاو

 .دسجلاب ةنامألا مدع نم اذهو همسج يف لحفتسا

 نأ ةقيقحلا يفو يملعلا فرتلا نم عون اذه نأ نونظي ريثك عوضوملا اذه ضرع دنع :س

 ؟ ةنامالا روص نم ةروص هلعج نيدلا

 .هيلع ناسنإلا بساحيو اذه يف لخدي اقح كيلع كسفنل نإ ءاعبط :ج

 هذه إ:١ :ءاس ه ار ايحت مكي تاك قل هل ٌمكحَسْمأ الئتَت الو :ىلاعت لاق
 ةبانج هتباصأف ةيرس يف بهذ امدنع صاعلا نب ورمع امب دهشتسا نكلو ،ةماع تلزن ةيآلا

 وه عجر امدنعو ؛مميت ىلع مهب ىلصف ادراب ناك وجلا نأل لستغي ملو مميتف ليللا نم

 تلعف مل »:هل لاقو صاعلا نب ورمع يبلا ىدانف هرمأ هيلإ اوكش .ةلت يبلا ىلإ هباحصأو
 .هلعف ىلع ارارقإو اضر ي يبلا مسبتف ةيآلا ورمع ركذف ©«؟تلعن ام

 ناكو }لاستغالاب هباحصأ هرمأف ةليل تاذ بنجأف يردجلاب بيصأ يذلا صخشلا كلذو

 يبلا !«هل مهلتاق هولتق »:لاق لت يبلا ممب عمس املف ،تامف يردجلا هيلع زكف ادراب وجلا

 .مميتلاب هورمأي نأ مهيلع :لوقي هنأكو مهنم كلذ هبجعي م
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 كانه ،ةيركفلا ةيكلملاب ىمسي ام نوناق هل راص مويلاو ساسحو ريطخ عوضوم كانه :س

 وأ ،لاحتنالاب مويلا ىمسي ام وأ هسفن ىلإ هبسنيو رخآ بتاكل الماك الاقم ذخأي نم

 .لصألا ىلإ ليحي الو ةلماك تامولعم عطتقي وأ الماك اثحب قرسي ثحاب

 لاق امك هلئاق ىلإ لوقلا بسني نأ ملعلا ةكرب نم .ةنامألا ريغ اذهو ةنايخ هذه :ج

 همساب اهبتكيو لجر يتأيو نيرخآ سانل تالاقم لحتنت نأ ،اريثك ثدحي اذهو ،ءاملعلا

 ،لودلا نم ةلود يف كانهو ،الماك اباتك لحتنا نم كانهو ،اهقثوي الو تامولعم لقنيو

 يف انه نويلصألا اهباحصأو ؛مهيلإ اهولحتنم اهبسنو تلحتنا نيينامع نم تبتك بتك
 نيناوقو هل ةحفاكم كانه نوكت نأ نم دبال ادج ريطخ رمأ اذه ةقيقحلا يفو ،نامع

 .ةيباقر ةهجو ةيكلملا ةيامحل ةمراص

 نيب ةيركفلا ةيكلملا ىلع ةيباقرلا تاهجلا نيب لصاوت كلانه نوكي نا حرتقأ ةقيقحلا يف انأ

 نواعتلا ةمظنم راطإ يف ةيمالسإلا لودلا نيبو ،ةيبرعلا لودلا ةعماج راطإ يف ةيبرعلا لودلا
 ةيبرتلل ةيملاعلا ةمظنملا وكسنويلا ةمظنم راطإ يف نوكي ملاعلا لود نيب ناك اذإو ،يمالسإلا

 .ةيركفلا ةيكلملا ةيامحل ةمراص نيناوق كانه نوكت نأ يرورضلا نم هنأل ،مولعلاو ةفاقثلاو

 ثدحتي وأ بتاكلا بتكي نأ ةيملعلا رومألا يف تظحول يتلا رومألا نمض نمو :س

 ةيمهو تاساردلا نأ نيبتي عوضوملا يف ثحيي املف ،"تاساردلا تتبثأو ":الئاق ثدحتملا

 .ملعلل رادهإ اذهو اضيأ ةيمهولا تاداهشلا كلذكو .ةيمهو تاعماجل بسنتو

 نادلب يف ةصاخ ةعاسلا ثيدح نآلا تحبصأ يتلا ةيمهولا تاداهشلا ةصاخ كاعبط :ج

 دق تاداهشلا تاحورطأ نوكت نأب اهنم ةبيرق وأ ةيمهو تاداهش نوذخأي ،يبرعلا جيلخلا

 تاعماج نم هذه ممتاداهش تناك نإو ،ةيملعلا ةنامألا نم سيل اذه اضيأ ،مهل تبتك

 لباقم ةاروتكدلاو ريتسجاملا لئاسر ةباتك يف نوصصختم صاخشأ كانهو امب فرتعم ةيملاع

 ايملع اصصخت ناك اذإ ةصاخ عوضوملا اذه ةروطخ رهظتو اريثك ثدحي اذهو {ةعوفدم ةرجأ

 ةيمهولا تاداهشلا كلذلو ،سانلا ةايحب لكوم وهف ةصاخ بيبطلاو ،يرامعملا سدنهملاك

 اهلهأ ريغ ىلإ تايلوؤسملا دانسإب كلذو ادج ةريبك ةروطخ اهيف
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 لوخد وأ ءفكلا ريغ صخشلل وأ اهلهأ ريغل بصانملا دانسإ نع ملكتن نأ ديرن :س
 ةيلوت نوملعت امكو ،نايحألا ضعب يف ىبرقلا وأ ةعافشلا وأ نايحألا ضعب يف ةفطاعلا

 فيكو إعوضوملا اذهل احيضوت ديرن رخآ عفري و دحأ ملظي دقو تارارقو تاعبت امل بصنملا

 ؟تايلوؤسملو بصانملاو تادايقلا عوضوم يق ةنامألا لثمتت
 نوكت نأ بجي الوأ امنأل ةلاسملا هذه يف ،اهدوجو مدع ةروطخو اهتيمهأ نمكت انه :ج

 هيلإ دنسي نأ يت يبلا لأس ردقلا ليلج يباحص وهو رذ وبأ اذهف شةيلوؤسملاب امايق

 فيعض هنأ هملعو هدهزو هلضف عم رذ يبأ يف ظحال يبنلا نكلو ،تايلوؤسملا نم ةيلوؤسم
 نأ بجي اذل ،«فيعضل كنإو ةنامأل امنإ »:رذ ابأ اي هل لاقف ،ةفيظولا ءادأب مايقلا نع

 .ءفكلا ىلإ ةيلوؤسملا دنست

 اوس هريغو بيرقلا نوكي نأ ،لمعلا دانسإ يق ةبارقلا ةيضق نع لوؤسملا دعتبي نأ بجيو
 هاشلا ىف كل نإ »:هل لاق ماشلا ىلع نايفس يبأ نب ديزي قيدصلا ركب وبأ لو 11 كلذلو

 .«مهريغ ىلع مهرثؤت نأ ىشخأو ةبارق

 رمأ يذلا وه امناكم يف اهعضوف سانلا حلاصم اهيلع موقت امنال ةريبك ةنامأ ةيلوؤسملا كلذلف

 امم كلذ ريغ ىلإ ريصقتلا ىلع ةبساحم مدعو ةاباحم هيف نوكي براقألا نييعتو ،مالسإلا هب

 .دسافملا نم هيلع بترتي

 هسفن ضرعي امير ناسنإلاو ىروشلاب وأ ةيدلبلا وأ ةيناملربلا سلاجملاب ىمست ام كانه :س

 ضرألا نبارح زع ىلعل لا : مالسلا هيلع فسوي انديس ناسل ىلع هللا لوقب ادهشتسم

 اذه له ،لعفيسو لعفيسو ءفك هنأو ةيتاذلا هتريس لرنيف ،[ه :فسوي] ه ( رئيلَع لميَح إ
 ؟ سفنلل ةيكرت هنأ مأ يداع رمأ

 ةايحلا مخز ةجيتن كلذ بلطتي نمزلا اذه نأل سفنلل ةيكرت تسيل لاحلا هذه يف :ج

 .صخشلا نع ائيش نوفرعي ال سانلا نأل ،اهعسوتو

 ام اذه ،اهحدم نع الضف راجتلا اهضرعي ال عئاضبلا تناك قباسلا يفف عئاضبلا ىتح

 .قباسلا يف هقفلا يف ناك
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 نلعأ اذإ الإ افورعم رجاتلا حبصي الف ةراجتلاو عينصتلا عسوتو ايندلا عسوت عم نآلا نكل

 فصي نأو ،ةعاضبلا هيلع ام زواجتي ال نأ هيلع بجي نكل {هتعاضب نع نلعأو هسفن نع
 نم هدنع امب هسفن فرعي نأ هسفن ضرعي يذلا ناسنإلا كلذك ؛هيلع يه امب ةعاضبلا

 ةردق نم هدنع امو تاكلم نم هدنع ام قوف افاصوأ هسفن يطعيو سانلا دعي نأ ال ةردقم

 .هسفنل هحدمب مهللضيو سانلا ىلع امير سلديف
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 نورشعلاو ةسداسلا ةجلحلا
«قدصلا قلخ»



 مييّزلآرتتلآيتامشب

 فرشأ نم وهو هيلإ جاتحن يذلا ميظعلا قلخلا اذه ،©قدصلا قلخ ةقلحلا هذه ناونع :س

 درفلا ةايح يف ةماه راثآ نم هل املو ةليلجلا هصئاصخل ةيقلخلا ايازملاو ةيسفنلا لئاضفلا

 قلخلا فيرعتب أدبن ةداعلاك ،ةماقتسإلا زمرو ناميإلا ساسأ ملعلا لهأ ضعب هدع لب عمتجملاو

 ؟قدصلا فيرعت وه امف ‘هنع ثدحتنس يذلا

 .هيلع وه امب ءيشلا نع رابخإلا وه قدصلاو ڵ©بذكلا ضيقن هنأب هنع اولاق قدصلا :ج
 .فيرعتلا ثيح نم اذه

 ؟ قيدصلاب ركب ابأ هبحاص فصي ت يبنلا لعج يذلا ام :س

 ابأ نأل ©قدصلا يف ةغلابم يه قيدصلاف ،ادج ةميظع ةبتر يهو ،هعم اقداص ناك هنأل :ج

 ءارسإلا ةثداح تعقو املو قيدصلاب هبقل كلانه نمو ةلت يبلا عم هفوقو يف قدص ركب

 ركب وبأو نوككشي سانلا ذخأ سدقلاو ةكم نيب دهاشملا ضعب ةلي يبنلا فصو جارعملاو

 .تقدص :هل لوقي

 .هب ينثدحت اميف كقدصأ الفأ يحو نم كبر نم كءاج اميف كتقدص دقل :هل لوقي هنأكو

 يف ةيآلا هذمب دهشتسا بلاط يبأ نب يلعو .لمت يبلاب هقيدصتل ،قيدصلاب يمس كلذلو

 تيقتلا رغه تلهتلؤأ ةدي قدصو قدضلاي اج ىرأو »:ىلاعت لاق ،هتلزنمو ركب يبأ لضف
 ٢٢[. :رمزلا] هك م

 :ةدئامل] همهفن َنويَصلآ عقني م ادنك :ميركلا نآرقلا يف ىلاعتو هناحبس هللا لوقي :س

 ؟نطولاو عمتجملاو ناسنإلا قدصلا عفني اذام يف ٠١[

 .ةايحلا رومأ لك يفو لوقلا يف قدص وهو ،ناميإلاب قيدصتلا ةقيقحلا يف وه قدصلا :ج
 .قحلا لوق نعو قدصلا لوق نع اليلق ائيش ليمي امبر ناسنإلاو ةميظع هتلزنم قدصلاف

 ميهاربإ مهيبأ ةنايد نم برعلا هثرو امم قدصلاو ،كولسلا عاونأ نم اريثك لمشي قدصلاو
 اهدكأ و مالسإلا ءاجو ،هنم برعلا اهثرو يتلا قالخألا مراكم نم وهو ،مالسلا هيلع
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 ىطعأ اذإو هب قو الوق لاق اذإ ناكو \بذكي ال يرعلا ناكو برعلا دماحم نم قدصلاف

 .كولسلا يف ةميظعلا ميهافملا هذه سركو مالسإلا ءاجو ،هب فو ادعو

 ؟ءارتفإلاو بذكلا نيب قرف كانه له :س

 مهيلع يرتفي هنأل رثكأ نيرخآلا ىلع ةرضم هيف ءارتفالا ڵبذكلا نم مظعأ ءارتفالا :ج

 .مظعأ ءارتفالا نكل ةريبك كلذك بذكلاو ،ةنتفلا دصقب

 لالح اذه نولوقيو ىوتفلا ىلع نوؤرجتيو هللا ىلع لوقلاب نولهاستي سانلا ضعب :س

 ؟مارح اذهو

 'الحادنَم كل ركنتيلأ فصت املايأوقت الو :هلوق يف كلذ نع ىلاعت هللا اناحن :ج

 ..ا ه :. توينيال تيكلا رتل لع ةوتني ينلا ي ثذكتآ هللا لع اوتنتل داح ادك

 لاق كلذلو ةي هلوسر ىلع بذكلا كلذكو ميظع ءارتفا وه هللا ىلع بذكلاو ء[٦١١١٦

 .«رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم علع بذك نم » :ل

 ؟رمالسإلا خيراتلا يف أدب ىتم يوبنلا ثيدحلا يف عضولاو ةي لوسرلا ىلع بذكلا :س

 ,هقيرف حدمي مهنم لكو ةيركفلا تارايتلا باحصأ امب أدتبا ءةقيقحلا يف دعب اميف تأدب :ج

 عضو مهضعب حرص ىتح ؛ثيداحألا عضو لصاوت ش ‘ثيداحألا عضول رمألا هب لصي دقو

 .ريبك مقر اذهو ڵ©تيدح فالآ ةعبرأ

 هل ساسأ ال بذك هلكو سانلا كحضيل تكنلاو مالكلاب يتأي يذلا ناسنإلاب كيأر ام :س

 ؟ ةحصلا نم

 .زوجي ال اذه اعبط :ج

 ؟ةباعد اذو احرم ناسنإلا نوكي فيك نذإ :س

 زوجع ةأرما هتءاج ةرمف اقح الإ لوقي ناك امو حزمي ناك لمي يبنلا ،قدصلاب حرملا :ج

 اهيف نوكي ال ةنجلا نأ اهل حضوأ هنكلو ،ةأرملا كلت تفاخف & زوجع ةنجلا لخدت ال لاقف

 اذه لثمو ٣٢|5 :ةعقولا ه ! ابر اع ظ :ىلاعت لاق امك 3راكبأو بارتأ نهلكف زئاجع

 .نيرخآلا رعاشم حرجي ال يذلا لوقعملا حازملا نكلو ،حازم هيف قدصلاو كزئاج حازمل
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 لاقي انايحأو سانلا ضعب ةافو ىلإ تدأ امبر يتلا ،بلاقملاب ىمسي ام نآلا رهظ :س

 حيحص ريغ ربخلا نأ مهل لوقي مهعجفي نأ دعبو حيحص ريغ ربخلاو ،نالف تام مهدحأل

 .مكعم حزمأ نأ تدرأو

 ال اذهو ،هتباصإب وأ رخآ صخش ةايحب ىدوأ يذلا صخشلا ىلع نامض هيف اذه :ج

 برغلا نم انتءاج هذه ،لاثملا ليبس ىلع ليربإ ةبذك يف نآلا وه امك ،قالطإلا ىلع زوجي

 ةبذكب تفرع ىتح ليربإ رهش نم لوألا مويلا يف ةميظع بيذاكأ نوبذكي سانلا حبصأف

 .زوحت ال هذه ،ليربإ
 .طقف حزمأ نأ يدصق ءائيش دصقأ ال انأ ضعبلا لوقي امير :س

 .هلوقب ذوخأم صخش لك ،اذكه حازملا زوجي ال :ج

 .ءارشلاو عيبلا يف قدصلا مدع نع اطيسب ولو امالك مكنم ديرن :س

 .عيبلا يف ررغلا زوجي ال ررغ هيف قدصلا مدع :ج

 ؟ررغلا وهام :س

 .ررغ اذه ،هتميق نم رثكأب وأ هفصو ريغ ىلع عيب ام وه ررغلا :ج

 ةيامم يف ركذو ،«رئابكلا ربكأب مكئبنأ الأ »:ةيلني يبنلا لوقي ،فيرشلا ثيدحلا يف :س

 ؟روزلا لوقو روزلا ةداهشب ينعي اذام ،«روزلا ةداهشو الأ روزلا لوقو الأ »:ثيدحلا

 ىلع ملظلاب ناسنإ دهشي نأ «اناتمبو اروز ةقيقحلا ريغ ىلع ةداهشلا يه روزلا ةداهش :ج

 ءارتفالاف ڵبذكلا لوق وه ،كلذك روزلا لوقو ،زوجي ال اذهو رخآ صخش حلاصل صخش

 .ةتوافتم امتاجردو ةبراقتم ناعم اهلك ناتهبلاو روزلاو بذكلاو

 ىلع اضيأ مأ عماسلا هب بلاطم رمألا اذه له تاعئاشلا نم تبثتلا عوضوم :س

 ؟رمألا اذه نم رذحي نأ ثدحتملا

 رمأ اذهو «شويج امب مزمت دق تاعئاشلاف ،رمألا اذه نم ارذحي نأ عمتسملاو ثدحتملا :ج

 يهف ،برحلا يف ةعيدخلا باب نم حابي امير \برحلا لاح يف ةيسفنلا برحلا دصقب ناك اذإ

 يهف ةشحافلا ةعاشإ ةصاخو عمتجملا يف تاعئاشلا امأ قحلا هب ققحتي ام رادقمب ةزئاج
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 1 و س

 ىن يلأ ى ُناَدَع رتل اونما نيلأ ىف ةمحتلم يت نأ بوبحم نلأ نإ :ىلاعت هلوق يف ةمرحم

 ؛كلذك ريبك ءاذيإ هيفو 6٠٥ :رون] ه ي تيوشتتت ال رشأت رتتي ةتلو درجلاو ايندلا

 .«كقدص نم ال كقدص نم قيدصلا »:رثؤي اميف هنأل ،قيدصلاب طبترم قدصلا له :س

 نأو © ةقدصلا كلانهو قيدصلا كلانهو قدصلا كلانه ،ةطبترم ناعم اهلك هذه :ج

 ةجوزلل رهمك ناسنإلا هيطعي قادصلا نأل ،اذمب طبترم ةأرملا قادص ىتح ييأر بسح

 هيف ظفللا اذه نكلو تاقدص ىلع عمجي قادصلا نأ حيحص جاوزلا كلذ يف هقدص ةجيتن

 ىف قداص وهو ،قدص نع هتقدص يطعي قدصتملاف كلذك ةقدصلاو ©،قاقتشالا سفن

 هتقالع ى رخآلا امهدحأ قدصي نيقيدصلا نم لك نأل قيدصلل ةبسنلاب اذكهو اهميدقت

 ىف كقدص نم قيدصلا نأ ىنعمب ‘كقدص نم ال كقدص نم قيدصلا نأ ليق كلذلف ںهب

 هب لوقت ام يف هيأر كيطعي يذلا كلذ ينعي ،هب لوقت ءيش لك يف كقدص نم ال لوقلا
 قيدصب سيل اذه ‘تدحتملا اذه طروي يكل هقدصيف اربخ رخآل لوقيو ناسنإ يتأي دق

 اعبط هذهو .قيدصلا وه اذه حيحص ريغ اذهو حيحص اذه لوقيو كقدصي نم قيدصلاف
 حيحص هل نولوقيو هعم نم هقدصيف ةملك لك لوقي يذلا لوؤسملاف ،نيلوؤسملا ىلع قبطنت

 ريغ اذهو حيحص اذه لوقيو اقداص نوكي نم وه يقيقحلا قيدصلا نكلو ،هلوق لك يف

 .حيحص
 ىق ىتح هعم نوكيف ،انالف رسخأ نأ ديرأ ال انأ لوقي ‘يش لك يف رياسي نم كانه :س

 .لطابلا

 .قدصي الو قدصي يذلا اذه :ج

 نم نيريثكلا عقوأ ،قيدصلل حيحصلا رايتخالا ةفرعم مدع يهو ،مويلا ةيضق هذه :س

 .ةريتك لكاشم يف سانلا

 نأو هحصني نأ هيلع ،هقيدص ناسنإلا نوخي نأ !ةنايخلا نمو ،ةنامألا بايغ نم اذه :ج

 .ةنامأ هذه ،باوصلا ىلإ هدشري نأو ،قحلا لوقي
 ؛هعم ترفاس له ؟هترواج له :هل لاقف لجر ىلع ينثأ ال باطخلا نب رمع فقوم :س
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 اذه نأ فشتكن ىتح رخآلا عم تاقالعلا ءانب يف ؟رانيدلاو مهردلاب هعم تلماعت له

 ؟هربتخن نأ ىلإ جاتحن له ،انعم قداص قيدصلا

 رفسلا يف ىلجتت هقدصو ناسنإلا هيخأل ناسنإلا ةفرعمف رمع هلاق ام ىنعم اذه ااعبط :ج

 فرعيو ناسنإلا حالص فرعي كانهو ،ةرواجما يف ىلجتتو ،ةراجتلا يفو {ةلماعملا يف ىلجتتو

 ءاملع دحأ لاق كلذلف دجسملا يف ناسنإلا ىري نأ درجمب ال رومألا هذه يف هقدص

 نيدتم ينبحصي نأ نم يلإ بحأ قلخلا نسح رجاف ينبحصي نئل" :دينجلا هنظأو ةيفوصلا

 3هقلخ ءوسب يندسفي نيدتملا كلذو هقلخ نسحب ينحلصي رجافلا كلذ نأل ."قلخلا ءيس

 .نطاوملا هذه يف فرعي قدصلاو ‘قدصلا نم حالصلاف

 دوعي اذهو لجو زع هلل هلمع ناسنإلا صلخي امدنع صالخإلا عوضوم لوح ملكتن :س

 ؟ىلاعتو هناحبس هللا عم انتقالع يقو انتاين يف قدصلا ققحن فيك .ةينلا ىلإ
 ءيش لك نألو {ةدابع ىلإ ةداعلا لوحت ةينلا نإ لب مالسإلا يف لمعلا ساسأ يه ةينلا :ج

 :ةسمخ فورعم وه امك مالسإلا ماكحأو ،مالسإلا يف ةينلا ىلع ينبم

 .هكرت زوجي الو هلعف بجي يذلا وهو :بجاولا
 .هلعف زوجي الو هكرت بجي يذلا وهو :مرحملاو

 .هكرت ىلع بقاعي الو هلعف ىلع باثي يذلا وهو :بودنملاو

 .هلعف ىلع بقاعي الو هكرت ىلع باثي يذلا وهو :هوركملاو
 بقاعم وأ هيلع بانم رمأ ىلإ حابملا اذه لوحت تلا ،ةينلا ىلإ دوعيو عسوألا وهو :حابملاو

 برشلاو لكألا كلذكو ‘كلذ ىلع باثي لجو زع هللا هجول مان اذإ ناسنإلا الثمف ،هيلع

 امب ققحتي يتلا يه ةينلاف {ةدابع ىلإ ةداعلا لوحت امنأ ةينلا نع ليق كلذلو ،كلذ ريغو

 .[ه:ةيل] « تمزلأ هل تيصلخش قل اوذنتيي الإ اقزيأ ابو » :ىلاعت هللا لاق صالخإلا
 .ميظع هللا دنع هباوث نأ كش الو ،ةقداصلا ةينلا ىلع موقي لمعلا يف صالخإلاف

 ام ىلإ هترجهف اهحكني ةأرما وأ اهبيصي ايند ىلإ هترجه تناك نمف »:ثيدحلا يف ءاج:س

 .«هيلإ رجاه
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 كلذلو "ميظع هنأش قدصلا لوقو .ةينلاب ءيش لك نأل ،هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف :ج

 : رعاشلا لوقي

 .داتعم تدوع امل ناسللا نإ ٭٭٭ هب ظحت قدصلا لوق كناسل دوع

 .داترت فيك رظناف رشلاو ريخلا ق ٭٭٭ هلل تننس ام ىضاقتي لكوم

 امب طبارتي ةليسو مظعأ ،سانلا نيب ىوقألا طبارلا وهو {ةايحلا هذه يف ميظع ءيش قدصلاف

 :رعاشلا لوقي امكو \ءيش لك يف هدض بذكلاو .عمتجملا دارفأ

 لابجلاو ةءورملل بهذأب ٭٭٭هيف تركف اذإ ءىش امو

 لاجرلا نم ءاهبلاب دعبأو "٭٭هيف ريخ ال يذلا بذكلا نم

 6قداص ريغو قزمم ههجو بوذكلاو ،لاجرلا هجو نم لامجلاو ةءورملا بهذي بذكلاو

 نأل ،هقدص هيلإ دري نأ باذكلا ةبوقع نم نأ ليق كلذلو هقدص هنع نودري سانلا كلذلو

 بذكلا لبحو. هنم تبحس ةقثلا نأل ‘قدص نإو هب نوقثي الف هبذك اوداتعا سانلا

 نودهاشي ءانبألاو اهيلع نوظفاحي ال مهو ةالصلاب مهءانبأ نوحصني نيبرملا ضعب :س

 ؟سانلا ءالؤهل نولوقت اذام ،نوزێيميو

 ةودق نوكي نأ هيلع ريبكلاو 5هتيب يو هلهأ يف ةودق نوكي نأ هيلع ناسنإلا نأ كش ال :ج

 لوؤسملاو 6اهئانبأل ةودق نوكت نأ اهيلع مألاو نبالل ةودق نوكي نأ هيلع بألاو ريغصلل

 .«هتيعر نع لوؤسم مكلكو عار مكلك»: ت يبلا لاق ،عمتجملا يف ةودق نوكي نأ هيلع

 هنبا نوكي نأ ديري "ميقتسم ريغ ناك نإو بألاف ظحالم هتركذ امو ،اهنم دبال ةودقلاف

 سكعب ءاذه هبجعي ال كنم ريخ انالف نإ هل ليق اذإ ناسنإلا بضغي كلذلو هنم لضفأ

 أ نيدلا نع اديعب ناسنإلا ناك امهمو كلذ هحرفي ،كنم ريخ كنبا نإ هل ليق ول ام
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 ىلإو ةالصلا ىلإو نآرقلا ملعت ىلإ هءانبأ عفدي هنأ الإ هللاب ذايعلاو رمخلاك تامرحملا لوانتي

 ءابآلا ىلع اذه عمو ،يعامتجا عقاو اذهو ،حالصلا ىلع مهيبريل نيحلاصلا ةسلاجم

 .مهئانبأل ةحلاص ةودق اونوكي نأ تاهمألاو

 موي هللا مهملكي ال نيذلا ةثالثلا نع ت يبلا لوقو ،فلحلا نع ملكتن نأ ديرن :س

 اريثك نأ ظحالن ".ملسم ئرما لام امب عطتقيل ةرجاف انيمي رصعلا دعب فلح لجرو :ةمايقلا

 ةبوقعلا مهسفنأ نع نوعفدي ىتح ءاضقلاو مكاحملا تاسلج يف ةصاخ نولهاستي سانلا نم

 .ابذك نوفلحيف

 اذإ امأو ديدشت هيف سيل اذه ادحأ هيف ملظي ال ءيشب اقح هسفن نع عفدي ناك اذإ :ج

 ىلص يبنلا نع ثيدح كانهو ضيراعم هيف بذكلاو زوجي ال اذه اعبطف هريغ رضي ناك

 مالكب يتأت نأ ينعي ضيراعملا «بذكلا نع ةحودنمل ضيراعملا يف نإ »:ملسو هيلع هللا

 هلأس دقو ،ردب ةوزغ لبق لجرلا كلذل لت يبلا لاق امك ‘قدصلا نم برقي ىنعمب إمهوي

 ناكم نم هنأ نظف &،«ءام نم نحن » :ةليلك يبنلا هل لاق ؟متنأ نيأ نم هل لاقو ،شيرق نع

 نمك اضيأو ٢٠[، :تالسرلل] هلنيهمت ولَم نق :ىلاعت هللا لوق دصق امنإو ،برعلا نكامأ نم
 ،«نحالملا» هناونعو ديرد نبا هفلأ باتك كانهو .ةيروتلاب ءاجو نيرخآلا نيبو هنيب فلح

 ؟انالف تيأر له :دحأ لأسي نأك رخآ ىنعم ينعي وهو فلحي نأ ناسنإلل نكمي هنأب ركذ

 ام هنأ فلاحلا دصق امنإو ،هدهاش ام هنأ "هتيأر ام" نأ عماسلا مهفيو ،هتيأر ام هللاو :لوقيف

 هل ديرد نب نسحلا نب دحت ركب وبأ وهو ،‘فورعم ينيامع يوغل ملاع ديرد نباو {هتئر باصأ

 زوجي بذكلاو ،بناجلا اذهل ةريبك ةجاحب ةايحلا يف اننألو عوضوملا اذه يف لقتسم باتك

 رضي ال وهف ،مهنيب برقي اميفو ،مهحالص هيف امب بذكيو ،سانلا نيب حالصإلل ناك اذإ

 اهرطاخ بيطي نأ دارأو هنم تبضغ اذإ ،هتجوز عم لجرلا كلذكو ،ءالؤه الو ءالؤه
 .اهحالصإ اهيف نأل ةبذاك تناك نإو ةبسانم تاملك اهملكي

 .ءانثتسا هيفف ةبوقعلل بنجت هيفامو رخآلل ررض هيف نكي مل اذإ بذاكلا فلحلا نذإ :س

 .ةيجوزلا ةايحلا يف رطاوخلا ربجلو نيبلا تاذ حالصإك ةرورضلا ةلاح يق ءانثتسا هيف معن :ج
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 مهءانبأ اوزفحي نأ نوديري ءابآلا ضعب ةرسألا نع انملكت اننأ امب عوضوم كانه :س

 ."ةينالفلا ةبعللا وأ ينالفلا زاهجلا كل يرتشأ ةيلاعلا ةجردلا ىلع تلصح اذإ :مهل نولوقيف

 ىلع لصح نأ دعب ماعلا رخآ يف مدصني نبالاو ،لاحلا روسيم ريغ بألا ناك امبرو

 .كلذ هل رفوي نأ عطتسي مل بألاو ،ةيلاعلا تاجردلا

 لاقف ،هتطعأف ،يشب اهنبا دعت ةأرما عمس ةت يبنلا نأ \تيدح كانه زوجيال اذه :ج

 هنبا دعو اذإ بألا وأ مألاف ،زوجي ال اذهف ،«هيلع تبذك دق تنك هتيطعأ ام كنأ ول »:اهل

 هل رودقم ال امب دعي الف كلذلو هيدلاو ي هتقث نبالا دقفيس الإو ،هل هدعوب يفي نأ دبال

 .عيجشتلل ىرخأ بيلاسأ لمعتسي هنكلو {ةيادبلا نم هيلع

 لمعي هنأ ةقرو يف عقوي نأ دبال ةفيظو يأ لخدي نأ لبق فظوملا {ةفيظولل ةبسنلاب :س
 ربتعي له ،لامعألا كلت لكب موقي نأ يعدتست ال ةفيظولا ةقيقحلا يف نكلو ،اذكو اذك

 ؟هلمع يف قداص ريغ

 تاطارتشا ةرامتسالا يف تناك كلت امرو لمع نم هب فلك امب موقي نأ هيلع ،ال :ج

 .عيطتسي امب موقي نأو إاهنم ءيشب فلكيو تقو يتأي اميرو ،ةيفاضإو ةيطايتحا

 عباتأس لوقيف شمهيني فظوملاف فظوملا ىلإ نوعجارملا يتأي ،لمعلا عوضوم يف اضيأو :س

 .ائيش عجاري ال وهو ..ينعجار ،لعفأس ،عوضوملا
 مدع فلخلاو ‘فلخأ دعو اذإ اهنمو ،ثالث قفانملا ةيآو ڵ\بذك اذه ،زوجي ال اذه :ج

 نمؤملا نوكيأ معن لاق اليب نمؤملا نوكيأ لئس ةلي يبنلاو ؤ،بذكلا نم وهو ،قدصلا
 .نيرخآلاب ةرضم هيف بذكلاف ،"ال لاق اباذك نوكيأ ليق امدنعو معن :لاق انابج

 نأ رعشأ ،&«...ربلا ىلإ يدهي قدصلاو..قدصلا ىرحتيل لجرلا نإ»: ثيدحلا يف :س

 .قدصلل قيمع فصوو ةقد هيف مالكلا

 .ةنجلا ىلإ يدهي هرودب ربلاو ربلا ىلإ يدهي قدصلاف {ةوبنلا قطنم اذه نأل ‘كش ال :ج

 بتك اذهف !اباذك هللا دنع بتكي ىتح بذكي لجرلا لازي الو ڵ\باذكلا هسكع اذكهو

 ناسنإلا عبتي نأ ىلع ثح اذه كلهف اباذك هللا دنع بتك كلذو ءاجنف اقيدص هللا دنع
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 .قدصلا جهنم

 ١١٩[ :ةبوتل] هك ة تريقدَصلآ م م اونوكت همآ اومتأ اونمماع ح 71 اهبأ ل>:ةميركلا ةيآلا يف :س

 نأل ،ممب يدتقيل ،ةودقلا نمكت انهو ،مهريغ نوجنيو نوجني نيذلا مه نوقداصلا :ج

 لاق {ةودقلاب رثأتي ناسنإلا نأل ،ممب رثأتيو اقداص نوكي نيقداصلا عم ناك اذإ ناسنإلا

 يدتقي يكل :الع يبنلل رمأ 53٩٠ :ماعنألا هرقأ دمف لأ ىدح ذلا كيت :ىلاعت

 .هلبق نيذلا ءايبنألاب

 { !ناملو قدصلا نيب يوق طابترا دجوي الأ :س

 ةثعبلا لبق فرعي ناك ةلي يبنلاو ،اهتقيقح يف ةطبارتم مالسإلا قالخأ لك ،اعبط :ج

 ."نيمألا قداصلا"ب

 ناكم يف ةزاجإلا نايضقيو نارفاسيس امحنأ هتجوز جوزلا دعي امير ،ةيجوزلا ةايحلا يف :س

 ؟ةلاحلا هذه يف ةاعارملا ابلاطم سيلأ \فورظلا ضعب هل ثدحت م ،ام

 رفوت دنع هللا ءاش نإ لوقي كلذ لمأت اذإ ،ةقيقحلا يف نيبناجلا نم ةاعارملا بجي :ج

 نوكي نأو ،كلذ ردقت نأ ةجوزلا ىلع ،©فورظ تثدح اذإو رفاسن فوس تايناكمإلا

 نأ امهنم لك ىلع بجي سكعلاب ،رتوتلاو ةقرفلا بابسأ نم تسيل هذه نأل مهافت امهنيب

 .رخآلا فرظ ردقي

 تايرغم هيدل ناسنإلا نايحألا ضعب يف هنأل ،مزعلا نم ءيش ىلإ جاتحي عوضوملا سيلأ :س

 ؟قدصلاو مزعلا نم ءيش ىلإ جاتحي له ،ةيصخشلا ةحلصملا هبلغت دقو تارثؤمو ةريثك

 نأ طيسب ريغ هنأل ءايشألا هذه لك ساسأ وه ربصلاو ،ربص ىلإ جاتحي قدصلا :ج

 عم ،هسفن عم اقداص ماع لكشب هتايح يفو هكولسو هلعفو هلوق يف اقداص ناسنإلا نوكي

 ىتح سىلاعتو هناحبس هللا عم اقداص نوكي نأ كلذ نم مهأو كسانلا عم ،هتجوز عم ،هدالوأ

 .ثيدحلا يف ءاج امك ،اقيدص هللا دنع بتكي
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 رورشعلاو ةعباسلا ةنتلملا
«ةئيبلا عم لماعتلا هكمايجاخل»



 ميتتلآرتتتلايشامتب

 ؟ينيآرقلاو يعرشلا حالطصالا يفو ةغل ةئيبلا فيرعت وه ام :س

 َدَملَو :لوقي ىلاعت هللاف نكسلا وأ عجرملا {ةماقإلا ناكم يه ةغللا ثيح نم ةئيبلا :ج

 .مهاتكسأ هانعم ٢٢[، :سنري] 4 فصا ليرس قب انأ
 يأ لزنملا ىلإ بآو ،هيلإ عجر يأ نالف ىلإ بآو هللا ىلإ عوجرلا يأ {ةءابلا نم يه ةئيبلاو

 .ةرينك تافيرعتلاو ،هيلإ عجر

 تاموظنم كانهو ةفلتخم تاموقم نم ناسنإلاب طيحي ام لك وهف ةئيبلل يملعلا فيرعتلا امنأ

 ةئيبلا ةموظنم كانهو ةيناكملا ةئيبلا ةموظنم كانهو ةيعامتجالا ةئيبلا تاموظنمو ةيعيبطلا ةئيبلا

 كلذ رصانع نأل ،ةئيب وه ةموظنمك عمتجملاو دوجولا يف دوجوم وه ام لك يأ .ةيفاقثلا
 .ناسنإلاب طيحي ام لك وه ةئيبلل فيرعت عمجأ كذلف ةئيبلا كلت ىلإ دوعت عوضوملا

 ملوهكوتس يف ةئيبلا رمتؤم يف هيلع قفتا ام اهلمشأ ،ةيملع تافيرعت كانهف حالطصالا يف امأ

 ةئيبلاو ،ناسنإلاب طيحي ام لك ةئيبلا نأ رمتؤملا فيرعت يف ءاج م ١٩٧٢ ةنس ديوسلا ةمصاع

 ةموظنمو ةيناكم ةموظنمو ةيعامتجا ةموظنمو ةيداصتقا ةموظنم ‘تاموظنم يه ةقيقحلا يف

 اذه ةئيبلا كلت ىلإ دوعت تاعومجملا كلت وأ تاموظنملا كلت رصانع نأل تائيب اهلك .ةيفاقث

 .يوغللا فيرعتلا وه

 4 يان ىيبأ تبتكامب رحلاو تلآ ىف داَسَتْلَرَهلَع :لوقي ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هللا :س

 رارضإلاو ءاملا داسفو نوزوألا بقثو ثولت نم ملاعلا يف مويلا لصحي ام له [ ٤١ :مورلا

 ؟ناسنإلا وه ببسلا له راحبلا يف كامسألاب

 ريسفتلا نأ ديكأتلابو يملع ريسفتو ينيد ريسفت كانه :ناريسفت اهيف ةيآلا هذه :ج

 يتلا ةيآلاو ،نيدلاب طبترم ملعلا ةطبارتم رومألا نأ يأ ينيدلا ريسفتلا يف لخاد يملعلا

 يف ريغت كانه لاق ؟رصانعلا هذه يه ام ةئيبلا داسفل رصانع ةثالث كلانه نأ لوقت امتركذ

 وه ناسنإلا نأ يأ ،ه ياتلا ىرتأ تبتكامب رحلاو زبلا ىف داَمتْلاَرَهلَت » .ةئيبلا هذه
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 رييغتلا اذه لبق نم تانئاكلاب رارضإلا ،«اولمع يذلا ضعب مهقيذيل» رييغتلا اذه ردصم

 ةيصعم هيف نأل ،يملعلا ريسفتلا اذه ،داسفإلا نم حالصإلاب ىلاعت هللا ىلإ نوعجري مهلعل

 نكلو ناسنإلا اهببس داسفلا كلذ روهظب امب ىلاعتو هناحبس هللا بقاعي يتلا يه ةيصعملاو

 بقاعم وهو اهنيولتب ببس ناسنإلاو ،ايناكم اراطإ اهلعج ىتلا ةئيبلا هذه ثول هتأ هنوكل

 ةرذ ةيفو اهيف ةفل نألف ىمع لق اديو :ىلاعت لاق امكف .ثيوللا كلذ ىلع
 نع ربعي يمالسإلا ريبعتلا يف اقباس ناكو ،[ ٢٠٥ :ةنبن] 4 ي داَسَتلآ ثيل ةم رتلاو

 ىنبني يتلا سمخلا ةيعرشلا ةيرورضلا دصاقملا عم مجسني ييأر يف اذهو ،داسفلاب ثولتلا

 ظحو لاملا ظفحو نيدلا ظفحو لقعلا ظفحو سفنلا ظفح :يهو دصاقملا هقف اهيلع

 داسف نأل اهداسفو ةئيبلا حالصإو ةئيبلا ةيضقب قلعتت دصاقملا هذهو ‘©بسنلا وأ لسنلا

 .سمخلا دعاوقلا هذه ىضتقم اهبجومب دسفي ةئيبلا

 ؟داسفإلا روص نم ةروص تاراحلاو ندملا يف عناصملا دوجو ىرت الأ :س

 .سانلا نم برقلاب تدجو نإ ةصاخ ناسنإلا ةحصب رضم وهف ،ثيولت هيف اذه ،اعبط :ج

 نوكي نأ بجيف {ةحلاصلا ةئيبلا رقديو ناسنإلاو رجشلاو عرزلا دسفي رياطتملا رابغلا كاذف
 اذهل ةجيتن نوزوألا ةقبط يف بوقث نم نآلا ثدحي يذلو ،هب صاخ ناكم ءيش لكل

 تاقبط قرتختو !ءاضفلا بوجت ىتلا ةيعانصلا رامقألا فالآ نآلاف ،ناسنإلل لئاهلا عينصتلا

 ةرمدملا خيراوصلا كلذك ءاضفلل ةيعانص رامقأ اهنمو سسجتلل ةيعانص رامقأ اهنم ،نوزوألا

 .ةئيبلا ثيولتل عاونأ اهلك هذه ،كلذ ريغو تاراقلل ةرباعلا

 قيرطلا نع ىذألا ةطامإ»:لاق رخآ ثيدح ىفو ،«ناميإلا نم هفاظنلا »: :اللي يبلا ثيدح :س

 سانلا بهذي {ةرينك ئطاوشب نطولا اذه يف انابح ىلاعتو هناحبس هللا نأ مويلا ظحلن ،«ةقدص

 اذام نوفني الو محناكم يف ماعطلا اياقب نوكرتي نكلو مهدالوأ عم وجلا رييغتل ةهزن يف اهيلإ

 ؟فرصتلا اذه نع لوقن

 ةئيبلا ةيامح نوناقف 5ةلئاسمو ةبقاعم كانه نوكي نأ بجيو ،ميلس ريغ فرصت اذه اعبط :ج

 .ةقيقحلا يف قيبطتلا ىلإ ةجاحب نوناقلا اذه نكلو ،رمألا اذه ىلإ قرطت هنأ نظأ نننامعلا
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 يف كيتسالبلا ةروطخ نآلا تحبصأ ثيح ،رحبلا ثوليو ربلا ثولي ثيولتلا اذه نأل

 رحبلا يف دجوي هنأ تفشتكاو ،كيتسالبلا نم رحبلا فظنت ةيعوطت قرف دجويو راحبلا

 رضم اذهو ‘كمسلا فاوجأ يف لخدت امنأ امتروطخ نانطألا هذهو "كيتسالبلا نم نانطأ

 يف افيظن {هناكم يف افيظن نوكي نأ ناسنإلا ىلع بجي كلذل ،ناسنإلا ةحصب اريثك
 تالس تعضو دقف ،هيف شيعي يذلا ناكملا فظني ثيح ءهلكأم ىف افيظنو 3هسبلم

 يتلا ةيدلبلا يتأت مث تالسلا كلت ىلإ تافلخملاو تالضفلا كلت اوذخأي نأ مهيلع ةمامقلل

 تيب وه نطولا نأل ةبولطم هذه ةفاظنلاف ،ةمامقلا نم لالسلا كلت اوفظنيل اسانأ تفظو

 ،كنطو ضرأ فظنت نأ كيلع بجي كلذك كتيب فظنت نأ كيلع بجي امكف ناسنالا

 ىلع كلذك ظفاحن يكلو ،نطولا ىلع ةريغلا ينعت ةينطولاف ،ةيقيقحلا ةينطولا يه ةذهف

 :ةميركلا ةيآلا يف لاق دقف ىلاعت هللا هب رمأ ام اذهو ةفاظنلا ىلع ةظفاحملا لالخ نم ةحصلا

 ناسنإلا ىلع بجي كالهلا ىلإ وعدي ام لكف ، [ ٠٩١ :ةتب]ه كلقنل زكيدنأي ارفلث لو »
 اهلك ةئيبلا ىلعو رجشلاو ناسنإلاو ناويحلل ةرضم هيف تالضفلاو تافلخملا كرتو ،هبنجت
 نأ قحلا هل امكف هنطو هاجت اظفاحمو اقئال نوكي نأ ناسنإلا ىلع بجيف رحبو رب نم

 هل صخشلا كلذف ،ناكملا كلذ يف سلجي نأ قحلا هريغل كلذك ناكملا كلذ يف سلجي

 .افيظن ناكملا كلذ دجي نأ قحلا

 نوكرتي محنإ ثيح يقالخأ ريغ اعقاو سكعت امنأك ،ةيحايسلا عقاوملا يف تسمل ةرهاظلا هذهو

 .مهاياقب

 .ناسنإلا يف يراضحلا كولسلا نم يه ةفاظنلاو ڵبولطم يراضحلا كولسلا نإ

 مهو مهلزانم جراخ راطفإلل رسألا ضعب عمجتل يضاملا ناضمر يف ةديدع روص ترشتنا :س

 ؟فرصتلا اذه نيبو ةدابعلا نيب قفون فيكف تالضفلا مهءارو نوكرتي نكلو 3ةدابع يق

 اوماص كلذ لبقو اورطفيل اوبهذ {ةدابعلل اوبهذ مهف ضقانتو ةيجاودزا {ةلكشملا يه هذه :ج

 هل ابرقتو هللا رمأ ىلع ءانب اورطفأو اوماص مهف ،نيدلا ناكرأ نم وهو ميظع رجأ هيف مايصلاو
 راطفالا ةحرفو «ناتحرف مئاصلل» :ةلي يبنلا لاق فيرشلا ثيدحلا يف ءاج امك مهل اماركإو
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 اساسأ مايصلاف ‘كولسلا ي مايصلا ةرمت نأل تالضفلا كرتو تافلخملا كرتب ردكت الأ بجي

 نحنو !كاوحصت اوموص»:هلوق يف سحصنل هب هللا لوسر انرمأ مايصلا مث ،كولسلل موقم وه
 .ثولتلا بابسأ ربكأ نم يه يتلا تالضفلا هذه دهاشن

 :ىهو ةعبرأ ةئيبلا رصانع نإ لاقي امكف ،هسفنتن يذلا ءاوهلا ىلع ةدمتعم ناسنالا ةايح نإ م

 ةنولم رصانعلا هذه ىدحإ نوكت نيحو «ةئيبلا رصانع يه هذه شءاذغلاو ةبرتلاو ءاملاو ءاوهلا
 اولم ءاوه قشنتسي ناسنإلا راصو ناسنالا ةايح اضيأ عيضت اهعايضبو عيضتو ةئيبلا ثولتت

 .اثولم ءام برشيو اثولم الكأ لكأيو ةثولم ةبرت ىلع سلجيو

 اوضرعت اذإ انايحأ ،قيرطلا يف ةبئاس تاناويح نوكرتي سانلا ضعب كانه ،قايسلا سفن يف :س
 اذه نع لوقت اذامف ،تارايسلا هذه يف نيدوجوملا سانلا ةافو انايحأ كلذ نع جتني تارايسلل

 ؟فقوملا

 نمضي كنامضلا هيلع لعفلا كلذ يف ببست يذلا ببستملا فرع اذإف زوجيال اذه :ج

 ررض يف ببست نم لك هنأل ،ينامعلا ةئيبلا ةيامح نوناق قبط ول ،نيررضتملا كئلوأ قوقح

 .كلذل نماض وه ةافو وأ احرج رخآلل

 كانه ،ةيدوألاو نويعلاو جالفألا ةلأسم كانه .ةئيبلا عوضوم صخي ام يف اضيأ كانه :س

 كلذ يف ءاملا ةساجن ىلإ يدؤت اخاسوأ اهيف نوكرتيو لب ائيس الالغتسا امنولغتسي سانلا ضعب

 .مايألا رم ىلع راجشألا ممست ىلإ يدؤي دق اميرو ،ناكملا

 ءاملاف ،ناسنإلا لوانتم يف ىلاعت هللا هلعج دقف ،ناسنإلا هكلهتسي ءيش رثكأ ءاملا نإ :ج

 رمانلا ءاهيلع ظافحلا بجيو {ةينامع ةراضح هذه جالفألا كلذك ةايحلا امهيلع موقت ءاوملاو

 ى طقف دجوت ةزيم جالفألا دوجوف ،نامع يف ةمعن هذه ،محنادلب يف ءام لودج دوجو ىنمتت

 بلغأ يقو !اهيلع ظافحلا نم دبال ةيراضح ةميق جالفالا هذه ربتعت كلذل ،ةينامعلا قطانملا

 .جالفألا هذه فيظنتب بابشلا موقي نايحألا

 امم همتارايسل دئاوزلا ضعب نوفيضي نيذلا بابشلا ضعب دجن ،ةئيبلاب رارضإلا رهاظم نمو :س
 .ةئيبلاو ةحصلل ةرضم مداوع ببستف ناخدلا دعاصت ىلإ يدؤي
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 تائولمو عمسلل تاثولم دجن ،فلتخت تاثولملا عاونأف ،تاثولملا نم بناج اضيأ اذه :ج

 يهف ،يعمسلا ثولتلا رهاظم نم وه تارايسلل يوقلا توصلاك تاوصألاب جاعزإلاف رصبلل

 .نيرخآلل اجاعزإ ببست امنأل زوحت ال اضيأ

 يف ،قئادحلاك ،ةيمومع نكامأ يف نيخدتلاب {ةيرحلا ىوعدب ضعبلا موقي ،رخآ راطإ يف :س
 .ناكملا ةمرحل كاهتناو مهل اجاعزإ ببسي امم نيرخآ صاخشأ دوجو
 رثكأ نينخدملا سلاجي يذلا ناسنإلل رضم وهو ةحصلاب رضم نيخدتلا نأ فورعملا نم :ج

 يف نيخدتلاب نينخدملا تمزلأو نيناوق تنس مويلا لودلا نم ديدعلا كلذل هسفن نخدملا نم

 ةرضم نم هيف امل ةيمومعلا نكامألا ضعب يف نيخدتلا تعنم امك ‘طقف مهل ةصصخم نكامأ

 نيخدتلاو ،تاراطملا يف لاحلا وه امك اضيأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم هتدكأ ام اذهو نيرخآلل

 .نيناوقلا هذمب لقألا ىلع مازتلالا ناسنإلا ىلع بجي كلذل ررض نم هببسي امل عونمم

 دعب عضوتو ءاملا يف عضوتف ،ةيواميكلا داوملاب تاتابنلا ديمستب نيعرازملا ضعب مويلا موقي :س
 .ةيواميكلا داوملاب ةثولملا ةبرتلا كلت نم تبن امم سانلا لكأيو ةبرتلا ف كلذ

 مهعرازم نوملسي صاخشألا ضعب نإ ثيح سانلا ضعب هيناعي ام اذه فسألا عم :ج

 عيرسلا حبرلا نوديري نيدفاولا نكلو ،يرهش وأ يونس رجأ لباقم نيدفاولا نيعرازملا ضعبل
 .ةعرسب تاتابنلا ومنت يكل ةبرتلا ىلع ةيواميكلا ةدمسألا كلت نوفذقي كلذل ،نيلابم اوسيل و
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 نورشعلاو ةنماثلا ةلملا
«ةمهحرلا قلخ»



 مه۔¡2 مه

 ميلم ا لل امب

 هيلإ اعد ام اذهو قفرلابو ةفطاعلابو ةيناسنإلاب قلعتي عوضوم نع ملكتنس مويلا :س
 هناحبس هللا ىلإ ةوعدلا تناك اذهلو ،تاوبنلا امب تءاج تافص اهلك يهو !مالسإلا

 ؟ةمحرلا ينعت اذامف ،ةمحرلا قلخ ةنإ ،ةعيبطلاو ناويحلاو ناسنإلا عم رمألا اذه معو ىلاعتو

 فطللا يف اهانعم ىلجتي ‘هسنج ينب هاجت ناسنإلا نم يناسنإ ىنعم لك ينعت يه ةمحرلا :ج

 ىلع يوقلا فطعو ريغصلا ىلع ريبكلا فطع اهنمو ‘بيطلا ساسحإلا و ةقرلاو

 هلك يمالسإلا نيدلاو ،ةمحرلا يناعم نم اهلك هذهو ،ريقفلا ىلع ينغلا فطعو ،فيعضلا
 :هاينالا ه ق تميتعلل ةمَمَت الي ةلمرأ آمو »:هلوقب ةي هيبن فصو ىلاعت هنأل ةمحر
 ناويحلا عم لب طقف ناسنإلا عم سيل اميحر ناك لوسرلاف ،دوجولا لكل ةمحر ،[٠.ء

 .تاقولخملا لكو رجشلاو رجحلاو
 يباحصلا ةصق ي ةلي يبلل ميركلا نآرقلا ةيبرت يف كيأر ام ليمجلا فيرعتلا اذه دعب :س
 .موتكم مأ نبا ليلجلا

 اعماط ناكو مالسإلا ىلإ مهتياده دصق شيرق ءامعز نم ارفن ثداحي ت يبنلا ناك :ج

 لصوي نأ ديري وعدملا يف عمط هدنع امئاد !ةقيقحلا يف ةيعادلا وه اذكهو "مهمالسإ يف

 موتكم مأ نبا هللا دبع هءاجو .0يدتهيف هل بيجتسي نأ لمأ ىلع وعدملا كلذ ىلإ هتلاسر

 كلذ لعلف ،موقلا كئلوأ ىلإ ثيدحلاب ت يبلا هنع ضرعأف ،ىمعأ ناكو شيرق نم وهو
 ابنؤم نآرقلا كلذ يف لزنف .موتكم مأ نبا هللا دبع هاجت ةوفجلا نم عون هيف ناك ضارعإلا

 شيرق ءامعز ىلع هلابقإو ،ريقفلا فيعضلا ناسنإلا كلذ نع هضارعإ ىلع ةلت لوسرلل

 هللا ىلص يبنلا ناكف ،[: - ١ :سبع] 4 م نتنلا هج نأ ) لقو سبع :ىلاعت هلوق لزنف
 هنم عضاوت وهو «يبر هيف ينبتاع نمب الهأ »:هل لوقي لجرلا اذه لباقي امدنع ملسو هيلع

 .هباتعو هللا رماوأل لانتماو ة

 ةمحرلاو ةوبألا رعاشمف بأ اضيأ وهف ايسايس ادئاق لي لوسرلا نوك بناج ىلإ :س
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 ةباحصلا نأ ركذت ريسلا بتك ضعب لعلو ميهاربإ هنبا تام امدنع تلجت ةيناسنإلاو

 الإ لوقن الو ،نزحيل بلقلا نإو عمدتل نيعلا نإ »:ممباجأف نلع لوسرلا تاعمد اوركنتسا

 ؟ةصقلا هذه انملعت اذام ءنونوزحم كيلع ميهاربإ اي انإو ءكانبر يضري ام

 دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا هلعف ام اذهو ،دالوألاب ةفأرو ةمحر ناك ةت يبنلا هلعف ام :ج

 مكحف !ةمامإلا ةلود دض اناكو ةيسابعلا ةلودلل نيلماع اناك هبراقأ نم نانثا مدعأ امدنع

 نيع تعمد نامدعي اناك امدنعف رظنلا نب دشارو ةدياز نب دم امهو امهمادعإب ءاضقلا

 «ةمحرلا امنإ لب ال »:لاقف رمألا كبجعي ل كنأك :هل اولاقف هباحصأو هموق هبتاعف مامإلا

 .بلقلا ةقر يه ةمحرلا هذهف سحالص يق انوكي نأ ديري ناك كامهريصمل ةمحرلا الإ طقف تسيل

 .ميهاربإ هنبا ىلع ةت يبنلا فطع دقف ،ةمحرلا رهاظم نم هلك اذهو ،عمدلا ىلإ نيعلا عفدت

 ناك ميهاربإ هنباو ءاوفوت دق مهلك ةجيدخ نم هءانبأ نأل دالوألا نم هل يقب نم رخآ ناكو

 يبنلا انيع تعمد يتوت امو هضرمو هببطي هرجح يف هعضي ناكف ،ةيطبقلا ةيرام ةيراجلا نم

 بوبحم دوقفم لك يف نآلا لاقت يتلاو ةربعملاو ةليمجلا تاملكلا كلت لاقو ناتميركلا ةل

 لعفي امك !زئاج ريغ دقفلا دنع لوقلا يف شحفلا نأل ،«انبر يضري ام الإ لوقن الو»

 .اليوعو اخارص نفدلا وأ ةزانجلا روضح يف لاهجلا ضعب

 امدنع سباح نب عرقألا بارغتسا ىلإ رمألا اذه انعفدي ةرسألاو ةمحرلا نع انثيدح دنع :س

 عزن ذإ كل كلمأ امو »:ةتَت يبلا هل لاقف «نيسحلاو نسحلا لتقي ةلي هللا ىلص يبنلا ىأر

 .«ةمحرلا كبلق نم هللا

 ةماعزلا هدنع ناكو ،فلج يبارعأ وهو ميمت نم برعلا ءامعز نم سباح نب عرقألا :ج

 دجوي ال كولس عرقألا هلعف امو ةقيقحلا يف يراضحو ينيد كولس ءانبألا ليبقت و .ةيلبقلا

 برغتسا كلذلو ،مهولق نم ةمحرلا تعزن نم دنعو ،نيدلا يف ةفالجلا مهيدل نم دنع الإ

 .مالسإلا تاهيجوت عم قفاوتي ال اذهو ،امهتبعادمو نيسحلاو نسحلل لت يبنلا ليبقت نم

 .فارحنإلا ىنإ ءانبألا ضعب عفدي دق ،ةرسألا يف ميحرلا كولسلا اذه لثم بايغ اضيأ :س

 وعدي اذهو ءابآلا ضعب كلذكو ،ةوسقلا ضعب اهيدل مألا نأ انايحأ دجن دقو ،اعبط :ج
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 ةسيرف نوحبصيف ،فارحنالل نوضرعتي يلاتلابو ،لزنملا نم بورهلاو روفنلا ىلإ دالوألا ضعب

 .ىرخأ نضاحم مهنضتحت {ةلهس

 ىلع دكؤي يذلاو ،اهيلإ لوصولا لهسيو انتقو يف ةريثك تحبصأ تارثؤملا نأو ةصاخ :س
 .لفط ءاكبل هعامسب ةالصلا رصق ةت يبنلا نأ عوضوملا اذه

 نأل ففخيلف سانلاب ىلص نم »: ةي لاق دقو ،اضيأ نيلصملاب ةمحر هيف اذهو معن : ج

 هيف اذهو «ءاشي امك لطيلف هسفنل ىلص اذإ و شةجاحلا اذو ضيرملاو فيعضلاو ريبكلا مهيف
 .نيلصملل ةاعارم هيف يوبن هيجوت

 ؟ضلئارفلا ةالص يف اضيأ نوكت دجاسملا ةمئأل ةبسنلاب ةاعارملا هذه له :س

 .مزال اذه اعبط :ج

 ؟اهريغو حيوارتلا ةالصو ننسلا يف ىتح :س

 مهيف نأل {ةبجاو ممتاعارمف نولصم مامإلا فلخ ناك ام لك ،تاولصلا لك يف معن :ج
 .ةجاحلا اذو ريبكلاو فيعضلا

 يف مالسإلا امب ءاج يتلا تايقالخألاو كراعملاو بورحلا يف ةمحرلا نع ثدحتن نأ ديرن :س

 لبق شيرق ةلفاق ىلع نيملسملا موجه يهو اهيف ضعبلا ككشي امير ةثداح كانهو كلذ

 ؟فقوملا اذه يف ةمحرلا نمكت نيأ ،ردب ةكرعم

 ةكم يف مهلاومأ تبلس نيملسملا نأل 5لثملاب ةلماعملا باب نم اساسأ يه ةثداحلا هذه :ج

 ةلاح هذه نأل يداصتقالا راصحلا باب نم اذه ،شيرق داصتقا اهيف ةلفاقلا كلت اضيأو

 .هلام اهيف عضوو الإ ةكم يف دحأ نم امو ،شيرق عم برح يف اوناك نوملسملاف \برح
 يبرحلا ببسلا اذه ،لماكلاب شيرق داصتقا ىلع رثؤت ةلفاقلا هذهل ةلت يبنلا ةرصاحمف

 اهبلس ،ةكم ىلإ اورجاه امدنع ،مهلاومأ تبلس دق نيملسملا نإف يناثلا ببسلا امأ ،لوألا

 ابأ نأل موجحلا كلذ يف رفظلا نكي مل نكل ءاهوكلمتو اهيلع اوذوحتساو ،نوكرشملا مهنم
 .ةميطللا »:الئاق حاص ،ةكم ىلإ لصو امدنعو شيرق ىلإ اهلصوأو شاب اجن نايفس

 هذهو ردب ةكرعم يف مهنيب ةاقالملا تلصحو ،نيملسملا ىلع موجهلل اوؤيمت مم «ةميطللا
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 يه برحلا هذه لصألا يفف "لطابلاو قحلا نيبو ،كرشلاو مالسالا نيب ةقرافلا تناك ةكرعملا

 كلذلو ؛مهلاومأ تبلسو مهرايد نم اوجرخأ دق هباحصأو ت يبنلا نأل ،ةعورشم برح
 .شيرق دض ةيداصتقا ةبرض لصألا يف ناك ةلفاقلا هذه ىلع ذاوحتسالاف

 .ةيوبنلا ريسلا مكباتك يف اهومتضرع امير يتلا ةيوبنلا ةريسلا يف ةبيجعلا فقاوملا نم :س

 حتف دعب همالسإ انلعم ءاج امل لت يبلا مع بلطملا دبع نبا ةزمح لتاق ى يشحو فقوم

 اهّصقف إةزمح لتق ةصق نع لالم يبلا هلأس ‘تبحر امب ضرألا هب تقاض نأ دعبو ،ةكم

 ذخأت مل اذه عم نكلو ةقرلا هنم تنعبناو ،ةفطاعلا هب تشاج نأ ةل يبنلا ثبل امو ،هيلع

 :هل لاق نأب ىفتكاو ،هب شطبي وأ يشحو مالسإ ضفريل ماقتنالا ةذل وأ بضغلا ةروث هنم

 الك ةب هللا لوسر بكنتا تنك دقو يشحو لاق «كنيرأ الف كهجو ينع بيغ كعيو»

 ال يأ ،كهجو ينع بيغ 6كعحيو لاي لوسرلا لاق نيح انه يلاؤسف ،هللا هضبق ىتح يناري

 ؟اذه يف كيأر امف كتيؤر ديرأ

 4 ةر ركلنيرتب انأ آتإ لف :ىلاعت لاق دقف .رشب وه ةلي لوسرلا ءيش لك لبق :ج
 .هفطاوعو هباصعأ ةظحللا كلت يف كلتما دقو هتقيقح يف رشب وه لوسرلاف ١١٠[، :فيهكلا]

 يشحو قيرط نع هلتق نأ امك ،نيدلا هب هللا زعأ دقو همع في بلطملا دبع نبا ةزمح نأل

 ةدملسلا ىلع اهدقح نم هبتع تنب دنه هتلكآل هدبك لتسا ذإ ةعشبو ةيشحو ةقيرطب ناك

 هنكلو ،همالسإ ةجيتن يشحو نع افع لوسرلاف .تاذلاب بلطملا دبع نبا ةزمح ىلعو

 كلتما ال يلعل ىركذلا كلت يف ريثت ال يك «كارأ ال ىتح كهجو ينع بيغ »:لاق

 ةمحر هيف رمأ اذهو ،يحولاب موصعم هنكل رشب وه ت يبلا ةياهنلا يفف ،يباصعأ

 هللا ىلص يبنلاف يشحول ملح هيف امك ،هل ءافوو هلتقمل ركذتو بلطملا دبع نبا ةزمح همعل

 رهطت انهو.لهسلاب سيل فقوم اذهو همعل صتقي نأ وأ هلتقي ال نأب هب ملح ملسو هيلع
 .لي يبلا ةمظع

 اه امتدهأ ةدالقب اهجوزل بنيز هتنب هب تعفشت امدنع ةلي يبلل ةليمجلا فقاوملا نم :س

 .كلذل ةلت يبنلا بلق قرف ،ةجيدخ اهمأ
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 امتريغل كلذ ىلع ةشئاع ةديسلا هتبتاع دقو فقوم لك يف ةجيدخ ركذي ةت يبنلا ناك :ج

 ءارمح زوجع نم ركذت ام »:هل تلاقف اهركذي هتعمس ةرم تاذو ؛ةريغ هئاسن رثكأ تناكاو

 اريخ هللا ينلدبأ ام هللاو ،ال »:لاق اهسفن ينعت يهو «اهنم اريخ هللا كلدبأ ،كنيقدشلا

 نيح اهلامب ينتساوو ،سانلا يب رفك نيح يب تنمآو سانلا ينبذك نيح ينتقدص يهف كاهنم

 .«اهنساحمل يركذ كلذف سانلا ينمرح

 ريخو ،ءاطخ مدآ ينب لك : ةي يبلا لاق امكف ،أطخلا يف عقي هتعيبطب ناسنإلا :س

 نوفنعي محنأ۔نيدلا ىلع ةريغو ،ةين نسحب امير سانلا ضعب نم ظحالأ .نوباوتلا نيئاطخلا

 ؟ممل لوقن اذام ،نيئطخلملا

 ةوَدَع ,ةتنبو كب ىرأ اتف نسحأ ىه ىتأي تدأ »:ىلاعت لاق امك عورشم ريغ رمأ اذه :ج
 هلوق يف ،نوراهو ىسوم هب هللا رمأ ام ركذن امك ،[ء٤ :تلصن] ه مه يمح َو رقأ

 هللا رمأ كلذ عمو ةيغاط وهو ٤٤[، :هط] 4 م ىتنيزآ ركنت رهلمل ال لق رذل الرقَت ء:ىلاعت

 .انيل الوق هل الوقي نأب مالسلا امهيلع نوراهو ىسوم

 بلطملا دبع نب سابعلا همع رسأ امل وهو ةلي يبلا ةمحر ىلع لدي فقوم اضيأ كانه :س
 لئالد يه ام .مونلا عطتسي مل ىوري امك ت يبلاف ردب ةكرعم رثإ نيكرشملا ىرسأ عم

 ؟ةصقلا هذه نم ةيناسنإلا

 نع رظنلا ضغب ،ةكم يف ناك امدنع لت يبنلا عم فقو سابعلا نأل ةيرورض ةيناسنإلا :ج

 هقفار دقو ةبارقلا مهعمجت تناك هنكلو كرشلا لاح ي هنأ وأ همالسإ يفخي ناك سابعلا نأ

 همع الإ هعم رضح امو ةلت يبنلا اومحي يكل راصنألا نم قثوتسا يذلا وهو ةبقعلا ةعيب يف

 .بلطملا دبع نب سابعلا

 اربص :امهل لوقي ةلت لوسرلا ناكف نابذعي امهو اهجوزو ةيمس عم ةلت يبلا فقومو :س

 .رساي لآ اي

 كلذ نإ ثيح امهنع عفاديل ةردقلا هدنع نكت ملف ،ةكم يف افعضتسم ةت ينلا ناك :ج

 هلعج يذلا اذهف ،اطرفم اباذع اممبذعي لهج وبأ ناكو ،هب انمآ دقو مالسإا ةيادب يف ناك
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 مهيساوي امنإو 6مهكرتي وهف همحر هتاذ دح يف اذهو © فقاوملا كلت ركذتي

 ناكو ابعصم ىمسيو كلام نب سنأ اخأ ىأر امل ةل لي يبلا فقوم نم اضيأ بجعتأ انأ :س

 .«؟ريغنلا لاب ام ريمع ابأ اي »:روفصعلا ىآر امدنع ي يبلا هلأسف روفصع هدنع

 دنعف مهفطاليو لافطألا بعادي يبنلا ناكو ريغص روفصع نع ةرابع وه ريغنلا :ج

 ملو ،هاقلي لفط لوأل ةرمنلا يطعي مغ ةنيدملل ةكربلاب وعدي ناك ةنيدملا يف ةرمث لوأ رهظت

 نم و ،مهبعالي نوبعلي نايبصب رمي امدنع ناكو رابكلل اهيطعي وأ هسفنب اهلكأي نكي

 ةفطالم باب نم اذه لك ناكف ،ريغنلا لاب ام ريمع اي لاقف كلام نب بعصم كلذ

 .نورفني ال ىتح مميالجتسا باب نمو ،ممب ةمحرلا باب نمو لافطألا

 نع ثدحو .اهئاذيإ نع ىهنف ،تاناويحلا ىتح تلمش لت يبلل ةيناسنإلا ةمحرلا نإ :س
 .ةره ببسب رانلا تلخد ةأرما

 و اهمعط مل »:لاق ؟هللا لوسر اي مل اولاق ،ةره يف رانلا تلخد ةأرما نأ مهثدح ،اعبط :ج

 رانلا ةأرملا تلخدف .ةرهلا تتامف ‘«ضرألا شاشخ نم لكأت اهكر رتت ملو اهقست

 .بنذ يأ نود نم ةباد لتق ف تببست

 ؟اهتقيرطو حبذلا بادآ ةلأسم ناويحلا ةمحر انملعت الأ :س

 متلتق اذإو ,ةحبذلا اونسحأف متحبذ اذإ »:لوقي ةيلع لوسرلا نع ثيدح كانه معن :ج

 نأ اهنم حبذلل طورش كلانهو {«هتحيبذ حريلو ،هترفش مكدحأ دحيلو .ةلتقلا اونسحأف

 لوسرلا ىمن :رخآ ثيدح يف ءاج امك .ةحيبذلل ةحارإ هيف كلذو ةداح نيكسلا نوكت

 هذهف ،دادرتلا نعو عخنلا نعو زخولا نعو لزخلا نع ىمن :حبذلا يف هجوأ ةعبرأ نع ل

 دلجلاو محللا نيب ةديدحلا سأر لخدي نأ وه لزخلاو ةلم يبنلا اهنع ىمن هجوأ ةعبرأ
 ىتح ةبقرلا ىنف نيكسلا سأر برضي نأ ينعيف زخولا امأو ءيشلا كلذ فقني هنأك هلخديو

 ٍنأيف دادرتلا امأو "جاجدلاو رويطلا يف ةصاخ ةبقرلا رسك ينعيف عخنلا امأو توملا يف عرست
 نم يه بادآلا هذه لكف .ديدش ءاذيإ هيف وهو حبذملا يف امب ددريف ةداح ريغ نيكسب

 .ناويحلا بذعتي ال ىتح ناويحلاب ةمحرلا رهاظم
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 هللا ىلص ههجو يف انفرع رفعج يعن ىتأ امل لت يبنلا نع ،قفي ةشئاع نع ةياورب متخن :س

 رمأب اولغش دقف اماعط مهل اوعنصت نأب رفعج لهأ نع اولفغت ال لاقو انزح ملسو هيلع
 ؟ةياورلا هذه انملعت اذام .مهبحاص

 نب هللا دبع نباب ييوتآ »:ؤَِي لوسرلا لاق امدنعف ماتيألا رفعج دالوأب ةمحر هذه :ج

 يجنلا نزحف ،ةمحرلا باب نم اضيأ اذهو هنيع تعمدو هسأر ىلع حسمي لعجف «رفعج

 .نيحانجلا يذب بقلملا رفعج همع نبا لتقم ىلع ةلل

 عفرتي ملو سانلا لاوحأب امتهم ناك لي يبنلا نأ سمتلن صصقلا هذه لك لالخ نمف

 .مهنع
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 نورشعلاو ةعساتلا ةجلحلا
«راجلا عم لماعتلا هظايجاخل»



 مييتلآرتمتلايتلمتب

 لغاشم امبرو ءادج مهم عوضوملا اذهو ،راجلا عم لماعتلا تايقالخأ نع مويلا ملكتنس :س

 الو نوقتلي ال ناريجلا حبصأف ،لامعألا ةرثكو ةيندملا لوخدب ،مويلا سانلا تذخأ دق ةايحلا

 صصقلا نم اريثك عمسنو ،محتامزأو مهفورظو مهلاوحأ نوفرعي الو ضعبلا مهضعب نوفرعي
 ،فيرعتلاب أدبن ةداعلاكو ،نولئافتمو هللا ءاش نإ ريخب نحن نكلو عوضوملا اذه لوح ةفسؤملا

 ؟راجلا فيرعت وهامف

 وه راجلا هبحصو هلآ ىلعو دس انديس ىلع هللا ىلصو اميتلالا وتلم تب : ج

 يف فلتخاو ىنكسلا يف قصالملا يأ «لصألا يف راجلا وه اذهو نكسلا يف كل قصالملا
 كنيب ناك نم ليقو راج وهف تويب ةرشع هنيبو كنيب ناك اذإ ليقف ‘تويبلا نيب ةفاسملا

 وه راجلا موهفمل لماكلا طبضلاو ،اتيب نيعبرأ دح ىلإ اضيأ راج وهف كلذ نم رثكأ هنيبو
 ةثالث هلف ڵ\بسنلا يف كل بيرق راج :ةثالث لاقي امك ناريجلاو ىنكسلا يف كرواج نم

 مالسإلا قحو راوجلا قح هلف ملسم راجو .ةبارقلا قحو مالسإلا قحو راوجلا قح ،قوقح

 ريغ وأ املسم ناك ءاوس كرواج نم لكف سراوجلا قح هلف \بيرق الو ملسم ريغ راجو

 .قوقح كيلع هلف ملسم

 ؟راجلا قوقح يهام :س

 ىتح راجلاب ينيصوي ليربج يبيبح لازام »:لوقي ةلت لوسرلاو ءادج ريبك راجلا قح :ج

 ناكو ،ةيرارمتسا هيفو ‘هيصوي ام اريثك يأ لازام !ةمظعلاو ةيمهألا رظنأ ««هثرويس هنأ تننظ

 ينيصوي ليربج يبيبح لازام) {ةلَِت يبلا ىلع ةيصولا كلت رركي مالسلا هيلع ليربج

 ىتح) ،راجلا قح يف رصقت ال ،راجلاب كيلع 6راجلاب متها :هل لوقي ناك هناك .(راجلاب
 .راوجلا ةيمهأ هذهو ،هثرأو ينثري بسنلا يف ابيرق هلعجيس هنأ تننظ يأ (هثرويس هنأ تننظ

 ماهكيو :ىلاعت هلوق لثم ،مزلم رمألا اذه نأ ،ةريبك تالالد اهيف (ينيصوي) ةملكو

 ؛ماعنألا ةروس رخاوأ يف هللا اهركذ يتلا رشعلا اياصولا كلذكو ٠١[، :ءاسن] يكيل ف
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 .ىلاعتو هناحبس هنم رمأ امنأل ةمزلم ىلاعت هللا اياصوو

 ؟امهنيب قرفلا ام إإس: :ءسن] 4 تلن راك قرملا ىز راججلآو » :ةمركلا ةيآلا يف :س
 يذ راجلا ،بنجلاب بحاصلاو بنجلا راجلاو ىبرقلا يذ راجلا :ةيآلا هذه يف هللا ركذ :ج

 ©بسنلا يف كنع ديعبلا راجلا وه بنجلا راجلاو ،ابسن كنم بيرقلا راجلا وه ىبرقلا

 فاقوألا ريزو فيرشلا لماك روتكدلا ينثدح دقو رفسلا قيفر وه بنجلاب بحاصلاو

 :اولاقف كلذ نع مهلأسف (وبنج) بحاصلا ىلع نوقلطي مهدجوف ايبماز راز هنأ ندرألاب

 ياص ٢ :ةينآرقلا ةيآلا نم اهوذخأ دقو شغرب ناطلسلا دهع يف رابجنز نم انتءاج هذه

 ٣٦[. :ءاسنلا] ه لي

 نذأتسي له هتيب عيبي نأ ديري امير ناسنإ ةعفشلا قح عوضوم نع ثدحتن نأ ديرن :س
 .عوضوملا اذه يف احيضوت ديرن ؟ةعفشلا قح مهل له ؟سانلا

 ةعفشلا نأ لوقي نم مهنمو راوجلاب ةعفشلا نأ لوقي نم مهنم {ةقيقح هيف فلتخم اذه :ج

 نع ثيدح كانهو فالخ اهيف راوجلاب ةعفشلاو {ةكارشلاب ةعفشلا وه روهشملاو ةكرشلاب

 .«كيرشل الإ ةعفش ال» :ةلي يبلا

 ؟راجلل قح نم مأ بحتسم رمأ وه له ناريجلا نيب روازتلل ةبسنلاب :س

 .ايادهلا هؤاطعإو ،هرابخأ نعو هنع لاؤسلا ةقيقحلا يف راجلا قوقح نم ربتعي روازتلا :ج

 نم هيفو 6هحير مشي هنأل هراج ىلإ لسري نأ هيلع ائيش خبطي ناسنإلا ناك اذإ اولاق ىتح

 ١قالطإلا ىلع هيذؤي الأو هراج يعاري نأ هيلع ناسنإلاو ،تابحتسملا نم هيفو تابجاولا
 .هراج ضرعل انئاص ناسنإلا نوكي نأ ،ةنوصم ضارعألا نوكت نأ راوجلا يف ءيش مهأو

 دادش نب ةرتنع رعاشلا لاق كلذلو 5ممناريج ضارعأ نونوصي اوناك ميدقلا ذنم برعلاو

 : يسبعلا

 اهاوأم يتراج يراوي ىتح "٭٭ يتراج يل تدب نإ يفرط ضغأو

 راوجلاو هئاسن وأ هراج تانب ةصاخو هناريج ىلع هرظنو هرصب قلطي الأ بج ناسنإلاو
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 نمو ،مالسلا هيلع ميهاربإ مهيبأ نيد نم برعلا هثرو امم وهو ،ادج ةريبك ةميق هل برعلا دنع

 هب طاحأو هتيب لوح دارجلا ءاج دقو يئاط لجر كلانه ناك هنأ برعلا اهركذي يتلا صصقلا

 كراج داطصن انئج :اولاقف ؟متئج اذامل مهل لاقف دارجلا كلذ ديصل اوؤاج اسانأ دهاشف

 فقوو هسوقو هحمرو هسرف هذخأف ،هيلإ مكيديأ لصت الف يراج هومتيمس دق مكنإ امأ :لاقف

 نأل راوجلا ظفح يف برعلا ةقد رظناف ،هتيب طيحم نع لحر ىتح دارجلا كلذ سرحي
 .اميظع اقح راجلا قح مالسإلا ربتعا كلذلو مهدنع ةسخ ربتعي راجلا قح يف ريصقتلا

 ضعب يف عقي اميرو ليللا رهسيو ةيبرغ تافرصت هدنعو ذؤم راجب ىلتبي دق ناسنإلا :س
 ؟ناسنإلا اذهل لوقن اذام ،رومألا

 .هبقاعي نأ ءاضقلا ىلع عدتري مل اذإو قالخأ هيف سيلو ،ةءورم هيف سيل لجرلا اذه :ج

 تاهيجوت نم لجرلا اذه نيأو قالطإلا ىلع زوجي ال ميظع بنذ راجلا ءاذيإ نأل
 راجلا نم هللاب ذيعتسي هنأ مالسلا هيلع ىسيع يبنلا نع رثأ امكو ،راجلا ظفح يف مالسإلا

 هللاو »:ةَي يبنلا نع ثيدح كلانهو ،اهادبأ ةئيس ىأر اذإو اهافخأ ةنسح ىأر اذإ يذلا

 ،«هقئاوب هراج نمأي ال نم :لاق ،هللا لوسر اي نم ليق نمؤي ال هللاو نمؤي ال هللاو نمؤي ال

 يف ربتعي ال وهف ،هتقياضمو هلكاشم هراج نمأي ال نمو ،تاقبوملاو بئاصملا يه قئاوبلاو
 .نينمؤملا دادع

 ؟ ناريجلا نع لأسي نأ ىنكسلا نع ثحبلا دنع ناسنإلا ىلع له :س

 ناكملا ةميق ام هنأل ،قيرطلا لبق قيفرلاو ،رادلا لبق راجلا :ةيبرعلا لاثمألا يف درو اذه :ج

 كتمارك يف نعطيو كيلع صغني راج كانهو ايجيتارتساو اليمج ناك امهم هنكست يذلا

 ؟لزنملا اذه ةميق ام ،كضارعأ هرظنب ديصتيو كضرعو

 ناريجلا ببسبو ةلئاط لاومأبو ةريبك اتويب اونب محنأ صاخشألا ضعب نع انعمس :س

 .اهورجه

 راغت تاناويحلا هضرع ىلع راغيو ضرعو ةمارك هل ناسنإلاو ،ءاذيإ هيف نأل ،اعبط :ج

 ناهم وهو ناسنإلا هيف ميقي يذلا لزنملا اذه ةميق امف ،ناسنإلاب كلاب امف اهضارعأ ىلع
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 .لزنملا اذه لامج ناك امهم هيف

 ةصاخلا ممتايح يف لوضفلاو ممتايصوصخ يت ناريجلا لخدت نم يناعي ضعبلا :س

 يراضح كولس ةبيط ةلماعم راجلا ةلماعم نأل ،قلختيو بذهتي نأ ناسنإلل دب ال :ج

 .ثيداحألاو تايآلاب هدكأو هررق مالسإلاو ناسنإو
 رمأ ببسب ةليرط تاونسل مهضعب عم نوملكتي ال محنأ تويبلا ضعب نع عمسن :س

 .ناريج مهو طيسب

 .اورواجتي الو اوروازتي نأ براقألا رمأ في باطخلا نب رمع كلذلو ‘ٹثدحي اذه :ج

 نيب ةصاخو تاعازنو لكاشم مهنيب ثدحت امئاد براقألا نم ناريجلا ناك اذإ ةصاخو

 .لكاشملا ثدحت ام اريثك ناك ،تاراحلا يف ىنكسلا تناك امدنع قباسلا يف ةصاخو ،ءاسنلا

 ا مهقسفو إةبجاو براقألا ةرايز نأل ،رواجتلا مدعو روازتلاب براقألا رمع رمأ كلذلو

 قح مهنع طقسي ال براقألاو ،ناك امهم مهقوقع لحي ال نيدلاولاك "مهقح مهنع عطقي

 .تاموصخ مهنيب ثدحتس اورواجت ول ممأل ،ةميظع ةيؤر رمع ةيؤر تناك كلذلو .ةبارقلا

 ول ام سكع ىلع ‘تايصوصخلا يف لخدتلا مدعل نمضأ ناك دعابألا نم ناريجلا ناك ولو

 .تايصوصخلا يف لخدتلا ببسب تاعازنلا ف ببست امير يذلا ،براقألا نم اوناك

 لكاشم ثودحو ناريجلا قرفت ىلإ تدأ ةميمنلاو ةبيغلا اهيف معي يتلا تاءاقللا ةرثك :س

 مهنيب ةريبك

 هللا ددش دقو {ةنسلاو 2 ىهنب ،مالسإلا يف قالطإلا ىلع 7 ال ةميمنلاو ةبيغلا :ج

 اذه ٢ ٦ :تارجحلا] ه وُمُتَه هنهك اكح اتم هضل حل رضأ نأ ا كدعأ ثيح ل :ىلاعت لاق ،كلذ ي

 بولسأب نآرقلا ءاجو ،اتيم هيخأ محل لكأي هنأك ،ةبيغلا كلذكو م :ناسنالا هنم ززقتي ام

 اذه لامعتساو ،نيبحملا نيب قرفت امنأل \دشأ يهو ،ةميمنلا كلذكو ةبيغلا نم ريفنتلا

 .عرشلا هنم رذح دقو زئاج ريغ بولسألا

 ناك اذإ نكلو تاءاقللا هذه يف دحأ ةوعد درأ نأ بحأ ال انأ :سانلا دحأ لوقي دق :س

 ؟لعفي اذام ةميمو ةبيغ تاءاقللا هذه هيف
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 يه يتلاب مهحصني نكلو 7 لزعني نأ الو مهنع بيغتي نأ ال «مهحصني نأ هيلع :ج

 ضرقلت ايتلع ف وشياك اةلوف:ىلاعت لاق ؛مهنع جرخي كلذ نع اوفك ام اذإو ؛نسحأ
 .لضفأ مهحصني الوأ نكلو ،[٠ه :ماعنأل]4۔هربَع ثيدح ىف أووني َقَحرتَنَع

 ليللا موقتو راهنلا موصت ةنالف نإ هل ليق يت يبنلا نأ فيرشلا ثيدحلا يف ءاج :س

 .«رانلا يف يه »:لاق ،اماريج يذؤتو

 نكمي الو ،ةيصعمو ةعاط عمتجت الو ،تاعاطلاب بهذت يصاعملا امئاد هنأل ،اعبط :ج

 هتانسح طبحي الأ ناسنإلا ىلع كلذلف دحاو نآ يف ةيصعمو ةعاط مدقي نأ ناسنإلل

 ةالصلا ةميق امف ،بونذلا رئابك نم يهو يصاعملا دشأ نم راجلا ءاذيإو يصاعملا لعفب

 .امناريج مءءاذيإب الامعأ تطبحأو اهسفن تبعتأ ةأرملا هذه ؟مايصلاو

 لايل ثالث قوف هاخأ رجهي نأ ملسمل لحي ال » :لت يبنلا لوقي فيرشلا ثيدحلا يف :س

 ؟انه خألا يف لخدي راجلا له ،«نايقتلي

 يأ ،ابحاص وأ بسنلا يف ابيرق وأ اراج ناك ءاوس ،نيملسملا عيمج ىلع قبطني اذه :ج
 ضعبب لاغشنالاك ام فرظ ببسب هروزي الأ نكلو ،ةعيطقلا ةينب هعطقت نأ نكمي ال ناسنإ

 .رذعلا هنم سمتلي نأ هيلع ،هرزي مل اذإو ارخآ ءيش اذه لامعألا

 يعامج راطفإ وأ يعوبسأ سردب موقت ىتلا ةيناكسلا تاعمجتلا ضعب يف كيأر ام :س

 .ةليمجلا راكفألا نم اهريغو

 يتلاو ،ةماعلا سلاجملا دوجو ةليمجلا راكفألا هذه نم اضيأو ،ةليمج راكفأ هذه اعبط :ج

 فراعتلا يف ريبك رود اهل ةينكسلا تاططخملاو تاراحلا يف ،(لبسلا)قباسلا يف اهيلع قلطت

 راطفإلاو سوردلا كلذكو تابسانملاو تاءاقللا يفو ،مهنيب بيرقتلا يفو ناكسلا نيب

 نيب روازتلا نم ماع لكشب مالسإلا هب رمأي امم ةقيقحلا يف هذهو ‘ترشأ امك يعامجلا

 ام اذهو ،ةفلألاب رعشيو ،ةدحولا يوقيو .ةمحللا يوقي ،ادج بيط رمأ اذهو ،نيملسلملا

 .هيلإ جاتحن

 نم ديفتسن اذام ..«اوشجانت الو اوضغابت الو اودساحت الو »:فيرشلا ثيدحلا يف ءاج :س
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 .ناريجلا عم تاقالعلا ءانب يف ثيدحلا اذه

 سانلاو سانلا نيب تارقنملاو تاقرفملا نم يه سسجتلاو ضغابتلاو دساحتلاو ةشجانملا :ج
 فراعت ام وه فورعملاو ‘فورعملا دض ءايشألا هذهو ،فورعملاب مهنيب اميف نولماعتي امنإ
 نوقثي الو سانلا هنم رفني نأ يعيبط ءيش سسجتي يذلاف كليمج ءيش هنأب سانلا هيلع

 رمألا دض تافصلا هذهو ،بولقلا ضارمأ نم وهو مومذم رمأ وهف ،دساحتلا اذكهو ،هيف

 .فورعملاب
 .باقلألاب زبانتلاو ماتشلاو بابسلا كلذكو :س

 .نآرقلا صنب يهنلا هيف ءاج اذه :ج

 ةالصلل بهذيو دجسملا ةعامج رجهيف هراج نم بضغي دق هنأ سانلا ضعب ظحالن :س

 .رخآ دجسم ىق

 كانه ناك اذإ الإ ارخآ دجسم ىلإ هنم بيرقلا دجسملا ىطختي نأ ناسنإلل زوجي ال :ج

 ةمات ريغ رخآلا دجسملا يف هتالص نأ اذه ينعي ال رخآلا دجسملا يف يلصي نيعم فرظ

 ىمن دقو ةعيطق دجسملا ةعامجو دجسملا كرت نأ مث إمئإلا ثيح نم هل زوجيال نكلو
 .نيملسملا نيب ءانحشلاو ءاضغبلا قمعي لعفلا اذهو ،ةعيطقلا هذه نع مالسإلا

 ؟ةلاحلا هذه يف قوقحلا فعاضتت له هتدلاو وأ هدلاو ناسنإلا راج ناك اذإو :س

 .الماك ارب نيدلاولا رب نم دبال لب طقف ةرايزلا هيلع سيل ،يعيبط رمأ اذه :ج

 ؟كرشلا عم نيدلاولا قوقعو ديحوتلا عم امئاد نيدلاولا رب ركذي هناحبس هللا اذامل :س

 نأ دبالف ىلاعت هلل اصلاخ ناسنإلا ديحوت ناك اذإ :لوقت تايآلا نأكو ميظع رمأ هنأل :ج

 كئيجم يف اببست نيذلا كيدلاول نسحأ لجو زع هللاب كناميإب تنسحأ كنأ امك ،هيدلاو ربي

 .دوجولا اذه ىلإ

 دوصقملا م ةصاخ انه فأ له ك[ ٢٢ :ءاسإل] ه قأ ام لت الَق إ :ةمركلا ةيآلا يفو :س

 ؟اهل هباشم مالك يأ

 ةنوكم يهو ،رمذتلا يف ةملك رغصأ يه ةرابعلا هذهو ،يظفل ريغ ناك ولو ،رمذت يأ :ج
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 نم اقلطم رجضتلا نع يحن انهو ،كلذ قوف مالكب كلاب امف ،(فأ)طقف نيفرح نم

 .لوقلاب الو لعفلاب ال نيدلاولا

 امدنع دوصقملا انه نواعتلا له .[: :ةدئا] هييوَقَتلأَف ريل َلَع أونراَسَتَو :ةميركلا ةيآلا يفو :س

 ،كلذ دحأ كنم بلطي مل نإو نواعتلا ىلإ ردابت نأ مأ ةدعاسملا ام صخش كنم بلطي

 ؟ناريجلا عم ةصاخ

 رداب وه اذإو {ةميق هيف اذه ،هئاطعإب هربف صخشلا اذه هءاج اذإ ةميق هل ءيش لك :ج

 نم يطعي يذلا وه ميركلا ،داوجلاو ميركلا نيب قرفلا وه اذهو نسحأ اذهف هسفن نم

 لضفأ ردابملا نأ كش الف هسفن نم ردابي يذلا وه داوجلاو ،هفاضتسا نم فيضيو هلأسي

 .ريخ لك ينثو ،ارجأ رثكأو

 ايعامتجا اعضو لقأ ناريجلا دحأ نوكي دق ،ناريجلا نم ةيرخسلا ةيضق يف كيأر ديرأ :س

 .هنم رخسُيف \بسنلا ثيح نم وأ ايسارد وأ

 ء[ ٠١١ :تارجحلا] ه ريو نت موق زَحَي ال :ىلاعت لاق.ينآرق صن اذه ،زوجت ال ةيرخسلا :ج

 ال ؟ناريجلاب فيكف ،نيديعب نيرخآ موقو موق نيب ةماع ةفصب ةيرخسلا زوحت ال تناك اذإ

 الو ،اقباس تركذ امك قح هل راجلاو ،هتناكم لكلو .هتمارك لكل ،قالطإلا ىلع زوجي

 .ءالعتسالا وأ ةيرخسلا وأ ءازهتسالاب قحلا اذه ضقني

 حبذي ،حئابذلا ةلأسم ،تابسانملاو دايعألا مايأ ةصاخ تظحول يتلا رهاوظلا نمض نم :س

 ثولتو حئاورلاك ةيبناج راثآ يف ببستي امم هراج تيب مامأ ةحيبذلا كرتيو سانلا ضعب
 .كلذ ريغو ناكملا

 اهلعجيو ،هتالضفو لكألا تافلخم ناسنإلا كرتي نأ ءاذيإلا دشأ نم لب ءاذيإلا نم اذه :ج

 حئاور اهنم ثعبنتس امنأل ضرغلا اذه تعضو يتلا ةلسلا يف اهعضو لدب هراج تيب مامأ

 .ةايحلل ةردكمو ةحصلاب ةرضم

 ةيصخش ةيرح هذه تسيلأ ،ءانبلا ةلاطإ ةلأسم راجلا قوقح نع ءاملعلا ركذي :س

 ؟ناسنإلل
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 ىلع تينب نيناوقلاو سأب الف كلذب حمست نيناوقلا تناك اذإ ،نيناوقلا اهمظنت هذه :ج

 .جرح كلذ يف امف ،رومألا هذه تعار نيناوقلاو ،ينابملا نيب تافاسم كانه نأو فرعلا

 متلضفت ام ىلع جمانربلا اذه ةيامحن يفو ةقلحلا هذه ةياحن يف خيشلا ةداعس مكل اركش :س

 عفنو ،رسألاو تاعمتجملل حالصإو راكفألل حيحصت اهيف لئاسرو ةليمج ناعم نم هب

 كلهأو كلام يف كل هللا كرابو ،نانتمالاو ركشلا ليزج كل كلذلو ،نطوللو لايجألل

 ي -هللا ءاش نإ- يقتلنو ،كتانسح نازيم يف لمعلا اذه لعجو كيلع حتفو كملعو

 .عامتسالاو ءاغصإلا ىلع نيعباتملا يئازعأ مكل اركش هللا مكعدوتسأ ،ىرخأ تابسانم

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 ةعاذإلا ركشأ ةقيقح انأو ،تاقلحلا ةمتاخ هذهو ،هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو :ج

 ىلع يناث دالوأ دلاخ خألاو يصورخلا لاله خألا ركشأو جمانربلا اذه ركشأو شةينامعلا

 يركفلاو يملعلا روضحلا يف اعم اهانيضق يتلا تاعاسلا هذهو مايألا هذهو تاءاقللا هذه

 ءاقل ىلإو اعادو لوقأو ،اعيمج هنم ديفتسن ‘حهللا ءاش نإ- بيط رمأ اذهو ،يقالخألاو

 .-هللا ءاش نإ رخآ
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