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 ةباحصلا ىف ةيضابإلا ءارآ

 ةيضابإلا رظن ى مكحلا

 رادلا مكح

 نيفلاختملا نيب لماعتلا

 {, |.| نيتلزغملا نيب ةلزنملا

 ةيدامتجا ةيهقف لئاسم
ةيضابإلا ءارآ ةصااخ



 الات
 ةيضابإلل ءارآ

 ىق ةيضابإلا ىلإ تالاتملا باتك هبسني ام ضرعتسن انك امدنع

 ىهو ةيضابإلا ىلإ بستت قرف ءامسأ انب رمت تناك ةقباسلا لوصفلا
 انب رمت تناكو ث ملسم اهب لوقي ال لاوقأ انب رمت تناكو مهنم تسيل

 ء ةيضابإلا لاوقأ نم تسيل اهنكلو نيملسملا ضعب اهب لوقي لاوقأ
 لوصألا ف ٠ هنودقتعيو ةيضابإلا هب لوقي امم تالاقم انب رمت تناكو
 . عورفلا وأ

 ىتلا قرغلا كانه انحضوأو 6 لوصفلا كلت ضعب انشقان دتو

 قفتي ام كانه انحضوأ امك ةقالع اهب اهطبرت الو ةيضابإلا نم تسيل

 . قفتي ال امم مهئارآو ةيضابإلا دئاقع عم

 ىتلا ةيقيقحلا قرفلا ركذأ نأ باتكلا نم مستلا اذه ف تيآر دقو

 اهتمئأ ءامسأو اهيف تفلاخ ىتلا تالاقملاو ةيضابإلا نع تلصفنا

 جاتحت لئاسم باتكلا اهل ضرع ىتلا لئاسملا نم نآ تيآر امك اهئامعز وأ

 ةصاخ الوصف اهل دقعأ نأ تيأرف ، حرشلا ىف ماهسإلا نم ءىش ىلإ

 : ىلب امك لوصفلا كات دجت فوس مسقلا اذه فو ٠ اهب

 ١ _ ةيضابإلا قرف ٠

٢ _ ةباحصلا ف ةيضابإلا ءارآ .



 _ _ ٧

 ٠ مكحلا ىف ةيضابإلا ءارآ _ ٣

 ٤ _ رادلا ىف ةيضابإلا ءارآ ٠

 ٠ بهذملا ىف نيفلاخملا ةلماعم _ ه

 ٦ نيتلزنملا نيب ةلزنم ال نآو ث نيتلزنملا نيب ةلزنملا .

 ٧ _ ةيداهتجا ةيهقف لئاسم ٠

٨ _ ةيضابإلا ءارآ ةصااخ ٠
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 ةيضابإلا قرف

 هدصتآ ىذلا ىنعملا ىدؤي ال هنأل ى ددرتم انآو ناونعلا اذه تبتك دقل

 ايندلا رومأ و نيدلا رومأ ىف سانلا نيب فالخلا نآ كلذ ء الماك ءادآ هنم

 ىلا صخش نم فلتخت لوقعلاو كرادملاو ماهفألاا تمادام ، ىعيبط ءىش

 لك سيل هنآو اتاقش فالخ لك سيل هنأ اضيأ ىعيبطلا نكلو ء صخش

 تذختاو تقسثنا ىتح تفلاخ نم نأ مث ةقسثنم ربتعت ءىش ىف تفلاخ ةعومجم

 اهمسا لمحت نأ بجي ةلقتسم ةقرف تراص تازيممو صئاصخ اهسفنل

 ٠ اهب صاخلا

 تافالتخا اوفلتخا دق _ اهمومع ىف _ ةيمالسإلا ةمألا ءاملع ناك اذإو

 فلتخي نأ اضيأ ىعيبطلا نمف ء قرفلاو بهاذملا اهضعب نع تأشن ث ةريثك
 نإ لب اياضقلاو لكاشملا عيمج ىف الماك اتافتا هتمئأو هؤاملع ةقرفلا ءاملع
 ددع نيب ةداح تافالخ ةفلتخملا ىتاعلاطم ءانثأ ىب رمت تناك هنأ هركذأ ىذلا

 ةوسقلاو فنعلا ةجرد ىلا شاقنلا اهيف لصي دحاولا بهذملا ىف ءاملعلا نم

 نو-ك هنأو ٠ بهذملا نع جرخ ىناثلا نإ لوقي نأ رسجي ال امهدحأ نكلو
 ٠ ةقرفل مامإ وأ سيئر هنأ وأ ةننرف

 فالخلا ناك دقف ةيمالسإلا بهاذملا نم اعدب سيل ىضابإلا بهذملاو

 رصي دقو اضعب عنقي نأ مهضعب عيطتسيو هيف نوشتقانتيف ءاملعلا نيب عقي

 ىوتف ف هقبس نمم ع املعلا دحأ فلاخي دنتو ٠ هيأر ىلع مهنم دحا و لك

 ٠ ةدحاولا ةلأسملا ف لاوقألا ددعت كلذ لك نع جتنيف

 ةلأسملا وأ ةيضابإلا دنع لوألا فالخلا ثحابلا ددحي نأ ريسعلا نمو

بهذملا لخاد فالخلا نأ مزجي نأ عيطتسي هنكلو اهيف اوفلتخا ىتلا ىلولا



_ ٩ _ 

 ريغب اهيف لمعلا ىرج لئاسم ىف رباج فلوخ دقف ث هنوكت ذنم مقي ناك دق
 ٠ ءاو۔تف ريغب لمعلا ىرجي لئاسم ف كلام مامإلا فلوخ امك ٠ هاوتف

 ىدج فالخ لوأ نأ مهتالاقم خيراتلا ف ةيضابإلا بتك نم جتنتسيو
 . ةديبع ىبأ مامإلا دمع ىف ناك ةيضابإلا نيب عقو

 دنع ماهفألاو لوقعلا ةلغشم ىه نيحلا كلذ ف ردقلا ةلأسم تناك

 ناكو ةلزتعملا اضهانم افقوم اهنم نوفقي ةيضابإلا ناكو نيملكتملاو ءاملعلا

 لواحو رد_ةلاب اولاقف ناليغو ةيطعو وكلا ةزمح ةديبع ىبأ ءالمز نم

 اوعنتقي ملف اربوتي نآ مهيلعو اوأطخأ مهنأب مهعانقإ هباحصأو ةديبع وبآ
 رمأو مهنم آربت ةديبع وبأ مامإلا مهنم سئي املف مهتديقعب اوكسسمتساو

 اورثؤي نأ مهنم افوخ مهسلاجم نع مهودعيي نأو مهنم اوأربتي نأ هباحصأ

 مهلعلو نيحلا كلذ ذنم ةيضابإلا نيبو مهنيب ةلصلا تعطقناو ماوعلا ىلع
 نم د۔ح مهنع ثد۔دتي دعي ملو ٠ ةلزتعملا قرف ضعب ىلا اومضنا

 ةلغتسم ةقرفل ةمئأ مهوربتعي ملو ةيضابإلا نم دارفأك _ ةيضابإلا
 ٠ ربكأ قرق ثحت ةلخاد وأ

 هبالط نم ىرخآ ةعامج هفلاخ ةدببع ىبأ مامإلا مم فااخلا اذه دعد

 دبع نب هللا دبعو فورعم ني بيعت فورعملا وبأو س حلاص نب ليس مه

 مهتالاقم ىف مه-.ئقانف ىسودسلا دمحم نب ورمع جرؤاا رآو زيزعلا
 نب عيبرلا مامإلا اوفلاخ ةديبع ودأ مامإلا قفون ااو مهعانقإ عاطتساو

 عيبرلا لواحو _ ةديبع ىبأ ىلع ةسرادلا ىف مهليمز ناك دفو - بيبح
 ملف ةديبع وبأ مهذاتسأ مهعنقأ امك هيلإ اوبهذ اميف اوأطخأ مهنأب مهعانقا

 ىبآ دعب مهعجرمو نيحلا كلذ ق ةيضابإل ١ مامإ وهو _ عيبرلا نلعأف نكمتي

٠ نارجهلاو دوربلا نم عونب اولموعف ص روهمجلل مهفالخ _ ةديبع
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 نوكو رصم ىلا لتتنا دتف بيعش اماف ٠ مهفقاوم تفلتخا دقو .
 فوس راودآ دعب اميف هل نوكيسو ةيضابإلا نيب ةبواد ةرهش كانه هسفنل
 ملف خيراتلا ةمحز ىف ىفتخا دقف حلاص نب لهس امأو ٠ اهناكم ىف اهنع ثدحتن

 _ اعاطتسا دنف جرؤملا وبأو زيزعلا دبع امأو ه دعب اميف ائيش هنع فرعأ

 ةوعدلا لهأ نيبو امهنيب رتوتلاو دوربلا اهبوشي ىتلا تاقالعلا مغر

 مغر امهيف ةيضابإلا ةقثب ظفتحي نأو ، قومرم ىملع زكرمب اظفتحي نأ
 ىف امهعضنو ةحضاو ةروص امهل ىطعن نأ عيطتسن انلعلو ٠ امهفالخ

 تليق ىتلا ةيتآلا تاملكلا ميركلا ءىراقلل لتنن نيح حيحصلا اهراطإ

 ٠ ةدعابتم تايسانم ىف امهنم

 تعقو » : زيزعلا دبع نباو جرؤملا ىبأ نع لئس دقو حلفأ مامإلا لاق
 امم اهريغ امأو ث لئاسملا كلت ىف مهلوقب ذخؤي ملف ةفورعم لئاسم مهنم

 عفدي الف انئاهقف فالتخاو ع تيص ىبنلا باحصأ ىأر نم فالتخا هيف

 ةءاربلا امأو ) لاقو ٠ « نيملسملا نم مهاوس نم ةلزنمب مهو ث مهدانسإ

 (') ٠ ( برقأ ةءاربلا ىلا وهو ادومحم نيملسملا دنع زيزعلا دبع نبا نكي ملف

 ٠ حلفأ مامإلا باوج ىهتنا

 : ريسلا ىف ىخامسثلا سابعلا وبأ امهنع لاقو

 نم ناك نإو ص لئاسملا ضعب ف معيبرلا فلاخ نم ركذن نأ ىغبنيو »
 اهب ذخأب ديتاسأو ةقفلا ق ال اوتأ مهل نأل ٠ هيلإ تفتلي ال هفلاخ

 ٠ ىهتنا ٠ ) انباحصأ

 هللا دبع ىف حلفا مامالا اهلتي مل ةملكلا هذه : ىجانلا روتكدلا لات )١(

 ىار ىف رصتقيف اذه ىلع رخآ صخش ىق اهلاق امناو اذه زيزعلا دبع نبا

 . اضرلا ىلا برقا ىهو ىلوالا ةرقنلا ىلع حلفا
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 دنسملا حرش نم لوألا ءزجلا ىف ىماسلا نيدلا رون امهنع لاقو
 حلا۔ص نب لهس : لئاسملا ضعب ىف هنامز ىف عيبرلا فلاخو » : ىلي ام

 جرؤملا وبأو زيزعلا دبع نب هللا دبعو ، فورعم نب بيعسث فورعملا وبأو
 ناكو ردقلا لهأ لوقب اوذخأ ةئالئلا ءالؤهو ناليغو ةيطعو ىفوكلا ةزمحو

 مهنكل اضيأ همايأ ف ناك مهلبق نم كلذكو ةديبع ىبأ مايأ ف مهفالخ

 مايأ ف فالخلا اورهظأ مث ، سلاجملا ىلا نوملسملا مهدرف ةبوتلا اورهظأ
 ، مهسلاجم نم مهدرطو ، مهنكامأ نم نوملسملا مهافنف هيلع اودامتو عيبرلا

 ىف اوفلاخ امنإو ث نيدلا رومأ نم ءىش فق الو ةديقعلا ىف اوفلاخي ملو
 ديناسأو لاوقأ ةقفلا ف مهلو ٠ نيملسملا اهيف اوفلاخ ، ةصوصخم لئاسم

 ٠ « انباحصأ اهب ذخأي

 هللا دبع نع نوملكتي ةثالثلا ةمئألا نأ دجت كل هتلقن اميف لمأتلابو

 حرصي ملو ى مارتحاب لف تئش نإ وأ نيللا وأ قفرلا نم ريثكب جرؤملاا ىبآو
 لات مهل رصاعم هبس ناكو حلفأ مامإلا نأ مغرو ى ةءاربلاب مهدحأ
 ةءاربلا ىلا هنأو ادومحم نيملسملا دنع نكي مل » : زيزعلا دبع نبا نع
 ىخامسشلاو حلفأ عمجأ دقو هنم ةءاربلاب حرصي مل هنكلو « برقأ

 ريغ ىف امهنع ذخؤي ناتقث () جرؤللا اباو زيزعلا دبع نبا نآ ك ىللاسلاو
 ٠ اميف افلاخ ىتلا لئاسملا

 : ىه لئاسم ثالث ىف اوفلاخ مهنأ ىخامستلا سابعلا وبأ ركذ دنو

 ١ حصت ال ةروجلا ةمئألا ءارو ةعمجلا ةالص اولاق ٠

 مهل ركذو راكنلا عم ىتوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبا امهركذ ()
 ىلع راكنلا ىدل عمتجا ام ىه تناك امير اهيف اوفلاخ ةلاسم نيرشع وحن
 . ةفلاخملا قرفلا نم امهدعا الو راكنلا نم امهبسحأ ال اناو ليوط ىدم
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 ٢ _ نوكرشم هيبشتلا مهوي امب نيلوأتملا ةلبقلا لهأ : اولاق ٠

 ٣ ةرفاك كلذب نوكت ال يلحملا جراخ اهب ثبعي ىتلا ةأرملا : اولاق ٠

 رثكأ تناك امبر فالخلا اهيف مقو ىتلا لئاسملا نأ دقتعأ ىننكلو
 ٠ ثالثلا لئاسلا هذه نم

 فالخلا كلذ نآ شاقنلا اذه نم اهيلإ ىهتنأ نأ تدرأ ىتلا ةجيتنلاو

 دهع ىف مقو ىذلا فالخلا كلذكو ى ملسم ةديبع ىبأ دمع ىف مقو ىذلا

 كوصألا ىف اهل ةعبات ةيضابإلا نع ةقشنم ةقرف نوكت هيلع نيبتي مل ، عيبرلا
 مومع ىف ةلخاد ةلقتسم ةقرف الو ( ةيضابإلا نم ةقرف ) اهيف لاقيف ةماعلا

 اوفلاخ ةديبع ىبأ باحصأ ضعب نأ رمألا ىف ام لك امنإو ث نيملسملا قرف

 ة_يضابإ ريغ اوحبصأف _ ردقلا وهو _ نيدلا لوصأ نم ماه لصأ ىف

 . ردقلاب لوقت ىتلا قرفلاب اوقحتلاو

 لئاسم هف روهمجلا اوغلاخ ةديبع ىبآ ذيمالت نم رخآ اددع نإ مث

 نع ةديبع ىبآ دعب ةيضابإلا ةدمع وهو _ بيبح نب عيبرلا مهاصتأف
 اوجرخي مل مهنكلو ةوسقلاو ءافجلا نم عونب اولموعو ةوعدلا لهأ سلاجم

 تيسحو _ ببسلا نايب ىتأيسو ابيعش ادعام _ ةيضابإلا قاطن نع

 ٠ كلذ ريغ ىف مهتياورو مهلوقب ذخأو ء اهيف اوفلاخ ىتلا لئاسملا مهيلع

 مناغ نب رشب مناغ وبأ ىور جرؤملا ىبأو زيزعلا دبع نب هللا دبع نعو
 وبأو ةيضابإلا دنع ةدمتعملا بتكملا نم ىهو « ةنودملا » هباتك ىناسارخلا

 ةنودملا مهنع ىور نيذلا ةخويسث نم امهنإ لب ٠ قافتالاب ةيالولا ىف مناغ

ناليلج ناملاع امهب نيلجرلا نأ حضتي اذه نمو ٠ ريبك ددع نع اهاور دنف
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 ضعب افلاخ نإو اينع اجرخي مل ةيضابإلا نم امهنأو داهتجالا ةجرد اغلب
 اذإو بهذملا الاوتأ امهلاوقآ نركت نأ ديزت الف لئاسملا ضعب ىف ةمئألا

 ريغ وأ ةكورتم وأ ةتيم وأ ةذاسث لاوقأ اهنإ لوقن اميلع اوستن نأ انئش

 مهضعبىلا انرشأ امبر ءاملعلا نم ددع طمنلا اذه نم دجوبو ٠ اهب لومعم

 ٠ قرفل اعابنأ الو قرفل ةمئأ اوسيلو بهاذملا لخاد درفأ لاح لك ىلع مهو

 _ ةيضابإلا ريغ نم _ تالاقملا باتكو نيخرؤملا نم ددع جرد دتو

 اودانعا امك ح مهب اهل ةقالع ال قرفاا نم اددع ةيضابإلا ىلا اوبسني نأ

 لوصف!ا ىف تحضوأ دنو ٠ جراوخلا نم ةقرف ةيضابإلا رابتعا ىلع مهلك

 كلت ةبسنو جراوخلا ىلا ةيضابإلا ةبسن : نيتبسنلا نم لك أطخ ةتباسلا
 ٠ ةيضابإلا ىلا قرفلا

 نم اددع اوركذ دقف ةيضابإلا نم تالاقملا باتكو نوخرؤملا امأ

 ةيضابإلا نع ةقشنم اهوربتعا _ ةقباسلا قرفلا ريغ ىه _ قرفلا
 دح هتدش ىف غلبي ىذلا فينعلا دقنلا نم عونب اهتمئأو ىه اهولوانتو

 ٠ انايحأ ةغلابملا دح غلب امبرو ى ةوسعقلا

 قرفلا عوضوم تضشتان ىتلا ةيضابإلا بنك نم ةعومجم نآلا ىدي نيبو
 نع تقسشنا ىتلا قرفلا نأ ىلل ريشت اهلكو ةيضابإلا نع تقشنا ىتلا
 . ةينيسحلاو ث ةيفلخلاو ث ةيئافنلاو ء ةيراكنلا : ىه تس ةيضابإلا
 تالاتملا باتك اهركذي مل ءامسألا هذه لكو ث ةيئرفلاو ، ةيكاكسلاو
 لدي امم هنع ذخأ نمو ىرعشألاك قبس اميف مهانسشتان نيذلا نومدقألا

 ٠ ةيضابإلا نوفرعي ال انح اوناك مهنأ

ءامسألا هذه نوركذي مهتالاقم باتكو ةيضابإلا ىخرؤم نأ مغرو
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 مهقفاوأ ال انأف مهب ةصاخ تالاقم مهيلإ نوبسنيو ةيضابإلا نم قرف ءامسأك

 كلذ حءذتب فوسو هوضرع ام ضعب لوبق ف ددرتأو هولاق ام لك ىف

 اهضرعتسن نأل ناوألا نآ دق هلعلو قرفلا هذه نع ثيدحلا ءانثأ ءعىراقال

 ٠ كلذ نم انل رسيتي ام ميركلا ءىراقلا ىلإف ةقرف ةقرف

 : راكنلا

 ةلودلا ىف ىمالسإلا برغملا ىف ماه ىسايس ثدح ه ١٧١ ةنس ف

 لجألا وندب سحأ امدنع متسر نب نمحرلا دبع مامإلا نأ كلذو ةيمتسرلا

 نيدنف نب ديزي ةمادق وبأ مينيب نم سانلا نم ةعبس نيب ىروش رمألا كرت

 ىلع قافتالا عقو تارواشم دعبو متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبعو
 مه نيح لاقو نبدنف نب ةمادق وبأ ةعيبلل مدقت نمم ناكف باهولا دبع ةعيب

 نم هصوصخم ةعامج ةروشم نود ءىش ف ىضقي الأ ىلع عيابن ةعيبلاب
 فرعن ال ىدلدنألا دوعسم وه نيرضاحلا نم ليلج ملاع هباجأف سانلا

 ىآ رثي ملو نيحلاصلا فلسلا ةريسو هللا بتاكب لمعلأ الإ ةعيبلل اطرش

 دقتعي ةمادق وبآ ناكو ةايحلا ترمتساو ةعيبلا تمتو عوضوملا نع ساقن

 هلعل نمزلا نم ةرتف رظتناف لامعألا ىلوت ىلع ةردقلاو ةءافكلا هسفن ىف

 بعشلا 1دبف كلذ نم ءىش لصحي ملف ث ام لمعب فلكي وآ ءىش ىف راسثتسي
 فالخ عقوو هطرش ىذلا طرشلا ذفني مل هنأل ةلطاب ةمامإلا نأ معزو

 عوضوملا ف ءاتفتسا لئاسر لسرت نأ نوحرتقم حرتقاف سانلا نيب داح

 ٠ بيبح نب عيبرلا ظفاحلا مهسأر ىلعو قرشملا ىف ةيضابإلا ةمئأ ىلا

 نم هيلإ انرشأ امك رصم ف فورعم نب بيعش فورعملا وبأ ناكو

 حفولا هيلع امو نيدنف نبا فالخب هوربخأو ءاتفتسالا ةلمح هب رمغ لبق

رفاسو ترهاث فف لوألا زكرملا هل نوكيو راظنألا هيلإ هجتن نأ عمطف كانه



 ب _ ١٥

 ناكم ال هنأ ملعف لاحلا ربتخي هنأك مامإلاب لصتا ام لوأ لصتاو لجع ىلع
 _ كرحتلا ةعرسب ةعنقأ مث نيدنف نبا ىلا مضنا ددرتو ةريح دعبو كانه هل

 مامإلل ةديؤم نوكت فوس قرشملا نم دوعتس ىتلا لئاسرلا نأ ملعي هنأل
 نالجرلا ماقو ٠ مهنع مهعابتأ نم ليلق ريغ ددع لاصفنا ف ببستو

 نيدنف نبا بهذو ص ةلواحملا تلشفف مكحلا ماظن بلقل ةيركسع ةلواحمب

 ايبيل ىلا لحترا دقف فورعملا وبآ امأ هعابتأ بلغآ قرفتو اهتيحض هسفن

 . ةداضم ةكرح كانه نم نوكيو نيرخآ آراصنأ عمجي نأ عيطتسي هلعل

 مسا ىلوألا مهكرحت مايأ ىف هعابتو نيدنف نبا ىلع نوقلطي سانلا ناكو
 ةكرحلا نإف رمألا نم نكي امهمو ٠ ةيبغشلاو ةيوجنلاو تاكنلاو راكنلا

 امل نكي ملف اينيد امأ رئازجلا ىف اميس ال ايركسعو ايسايس تفعض دق
 : امه تادنتسم الإ

 ٠ لضفألا دوجو عم لوضفغمل ١ ةمامإ حصت ال : الوأ

 طقستو ةعيبلا دنع سانلا امطرسش اذإ طورشب ةمامإلا حصت : ايناث

 نالطب مهاوعد ىف اوزكترا نيدنتسملا نيذه ىلعو طورشلا كلت ةفلاخمل

 رقتساو ةمامإلا ناكرأ تدطوت ةكرحلا هذه دعبو باهولا دبع ةمامإ ةحص

 تالايتغا ىف لثمتت ةيماقتنالا تاشوانملا نم ليلق دعب باهولا دبع مامإلا

 ٠ راكنلا اهب ماق ةيدرف

 جرخي نأ ىأر دقف ايبيل ف رقتسا ىذلا بيعش فورعمل ١ وبآ امآ

 الوصأ دمتعت ةينيد ةكرح ىلا ةتقؤملا ةيسايسلا ةكرحلا زيح نم ةعومجمب

 لئاسملا ىلع راكنلا بهذم ءانب آدب دقو ةيضابإلا روهمج ىلع فالخلا ف

 عيبرلا ىلع جرؤملا ىبأو زيزعلا دبع نبا عم اهب فالخلا ىف كرتشا ىتلا

فئاوط نيب لدجلا هيف ىرجي ناك امم تاطقتلم اهيلإ فاضأو بيبح نبا
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 ةلقتسم ةقرف راكنلا حبصأ اذكهو ٠ ةيضابإلا هضفري امم ةفلتخملا نيملسملا

 اهسفن ىلع قلطت تيقب دقف كلذ عمو لوصألاو دئاقعلا ى اهتالاتم اهل

 ىلا ءالصألا ةيضابإلا فاضأف هبسثو لكاسثم تعقوف « ةيضابإلا » مسا

 فورعملا وبأ عاطتسا دقو ٠ راكنلا نع مهل ازييمت ةيبهولا ةملك مهمسا

 هل هنكلو ىسنوتلا بونجلاو ايبيل ءاحنأ ضعب ف هتقرف ءارآ رشني نأ
 ٠ ةسوفن لبج ىلإ هب مدقتي نل عيطتسي

 امهادحإ آدج نيتيوق نيتعغدب ةكرحلا هذه تقزر نرق نم لقأ دعبو

 ةيناثلا امآ س ىرازفلا ديز: نب () هللا دبع دي ىلع ىنيدلا بناجلا نم

 دح دنع فقي الو ع ليحتسملا فرعي ال ىذلا ميعزلا كلذ دي ىلع تناكف

 رامحلا بحاصب رهتسثا ىذلا ىنرفيلا داديك نب دلخم )٦( ديز وبأ وهو

 ةياهن ىلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ نم ةيركسعلاو ةيسايسلا هتكرحب ماق ىذلاو

 هب تلاق ام ةقرفلا هذهل مت دق هديع فو ٠ عبارلا نرقلا نم لوألا ثلثلا

 عيبرلا اميف فلتخا ىتلا لئاسملا نم هيلإ تدنتسا ام ءاوس تالاقم نم

 تاع ىرجملا ثلاثلا نرتلا ءاملع نم ىرازغلا ديزي نب هللا دبع )١(
 هلحم ىف هسورد ىتلي ناكو ماشه نب مكحلل اكيرشو ازارخ ناك ةفوكلا ىف

 ةددعتم ابتك اهيغ فلاو راكنلا تالاقم رهظا ىذلا وهو . نيملكتملا نم دعيو

 ناونع لمحت هتافلؤم ىدحال ةطوطخم ةعطت ىلع رثع هنا ىمانلا روتكدلا ركذ
 ٠ « دودرلا باتك »

 ىهو ةكيسم اهمساو دلو ما هما ىنرغيلا داديك نب دلخم ديزي وبا )٢(
 مث الوا نيدتلا رهلناو انامز سانلا ناسحا ىلع شاعو اريقف اشن ةينادوس
 سلبارط تاهج ىفف ىدهملا هللا ديع نب دمحم ىلع ر اث راكنلا بهذمب بهذمت

 اوعدو هعم اوبراحو ناوريتلا ىف ةيكلاملا ءاملع نم ريثك هدياو ھ ٣٢٣٣ ةنس
 بونجلا بلغا لتحا هذه هتروث ىفو هدض اوبلتناو هنع اولخت مث هترصانم ىلا
 داكو ذئنيح ةلودلا ةمصاع ةيدهملا رصاح مث ناوريتلاو سباق اهنمو ىسنوتلا

 قلعو انبت ءىلمو هدلج خلس مث ةيدهملا راوسا ىلع مزهنا هنكلو اهيلع ىلوتسي
 . حايرلا هترذو قرخت ىتح
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 د۔بع هب مهءاجوأ بيعش فورعملا وبأ اهيلإ هفاضأ ام وأ هباحصأ ضعبو

 ٠ ىرا:ز_ذلا هللا

 ةلودلا ىلا عذاللا هدقن هجوي ناك دقف داديك نب ديزي وبأ امأ
 هب عدخو س راكنلا هلوح فتلا دتو اهنع جورخلا ىلا وعديو ةيديبعلا
 هتا رماغمب ماقف هترصانم ىلأ سانلا اوعدو مهئاملع رابك هدياف اضيأ ةيكلاملا
 تالاقم ةيرظنلا راكنلا تالاقم ىلا اهيف فاضأ ىتلاو خيراتلا ف ةفورعملا

 ىف مالسإلا فلاخي اهضعبو طقف ةيضابإلا فلاخي اهضعب ةيكولس ىرخآ
 دتو ث اريغص ناك ذنم هنوفرعي اوناك طقف ةيضابإلا امأ ه هرهوجو هلوصأ

 بغاسثم هنكلو املعتم اذيمنن سوردلا تاقلح ف لازي ال وهو هنم اوئرب .
 مايقلا ادب املف طلستلاو ةماعزلا ىلا ونريو فالخلا ىلا وحني 2 سكاشم

 هورصني ملو هيلإ اومضني ملف ةيكلاملا هب رتغا امك هب اورتغي مل هتارماغمب
 : هعابتأ دحأ هل لاق كلذلو ٠ لماكلا دايحلا فقوم ةموصخ نمو هنم اوفقوو

 انجرخ امنإو ؤ مهدجاسم ق مهنإف ، كعم اوجرخ ةيبهولا نأ نظت ال »

 ك كسفن هب ثدحن ام كنع عدف ؤ ةتيملا هذه لكآ ىف ككراسشن كعم نحن

 هذه ىنيجردلا سابعلا وبأ حرشو ٠ « ىحلا بالك لاتق انلتنقا الإو

 ٠ « اهنوبهتني اوناك ىتلا لاومألا ةتيملاب ديري » : هلوقب ةرابعلا

 ىمننا ىتلا ةرتفلا هذه ىف تناك راكنلا ةننرف .راهدزال ةرتف مظعأ لعلو

 هعابتأ نويديبعلا درش ديزي وبأ لتق املف ٠ داديك نب ديزي وبأ مهيلإ اميف
 لوأ ىف مهودعاسو مهب اورتغا نيذلا ةيكلاملا هنم مقتناو ء ناكم لك ىف

 ةيضابإلا مهل حمسي ملو ث مهدئاقع ةقيقح اوفرع امل اومدن مث رمألا
 مهموصخ مهعبتتو مهئانبأ دئاقع ىلع افوخ مهنلدلبو مهيضارأ ىف ةايحلاب ا
 تنواعتو عانقإلاو ةججاحملاب ةيضابإلا نمو فيسلاب ةيكلاملاو نيديبعلا نم .

( م ٢ ١ ح ةيضابال ٢ )
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 نآلا دجوي الو ص ريسي نمز دعب مهرمأ ىهتناف مهيلع اهلك لئاسولا هذه

 راكنلا ةقرف تيمس ىتلا ةقرفلا هذه نا هلوقأ نأ ديرأ ام صخلمو
 صئاصخلا نم اهل حبصأ دق ةيضابإلا قرف نمض بسحت تناك دقو
 قرفلا نم اهريغ نأش اهنأش ةلقتسم ةقرق ربتعت اهلعجي ام تازيمملاو

 امك مالسإلا ةقالع ةماعلا ةقالعلا ةيضابإلاب اهطبرت ىرخألا ةيمالسإلا

 ٠ ةصاخلا اهتاداهتجاو اهدئاقع اهلو بهاذملاو قرفلا. رئاسب اهطبرت

 نم اوحن ىنغراملا فوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبآ اهل ركذ دتو
 اهنم .ةيضابإلا نع اعيمج اهيف فلتخت عورفو لوصأ نيب ةلاقم نيرشع

 .: : ىه اهنوكتو مهتكرح نع تجتن ةيسايس عيضاوم ف تالاقم عبرأ

 ١ _ ةضرتفم ريغ ةمامإلا ٠

 ٢ _ ةروجلا ةمئألا ءارو ةزئاج ريغ ةعمجلا ةالص ٠

 ٣ _ اهذخأ لحي ال كولملا اياطع ٠

 ٤ - لوضفغملا ةيالو زوجت ال ٠

 نإل نولوقي دعب امف رباج نم ءادتبا اعيمج ةيضابإلا ةمئأ ناك دقو
 ءارو ةبجاو ةعمجلا ةالص نآو ةملسملا ةمألا .ىلع ةيافك ضرف ةمامإلا

 اهنولصي مهسفنأ مه اوناكو ، اهطورش تدجوو اهوماقنأ ام ةروجلا ةمثألا

 كولملا نم ءاطعلا ذخأ لحي هنإ نولوقي اوناك ٠ هبارضأو جاجحلا ءارو

اوناكو ص جاجحلا لماع نم ءاطعلا ذخأي رباج ناكو ، مارح ىلا دؤي مل ام
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 لوضفغملا ف تدجو اذإ لضفألا دوجو عم لوضفغملا ةيالو زوجت هنإ نولوقي

 ٠ اهل الهأ كلذ مم ناكو ء لضفألل تسيل هحجرت ايا زم

 ءىراقلا فرعيل ةدح ىلع انه راكنلا تافالخ نم طقنلا هذه تركذ

 ىتلا مهلاوقأ ةلمج امأ ةيسايس عفاودب ناك امنإ مهفالخ لصأ نأ ميركلا
 ورمع وبأ اهركذ امبسح اهصيخلت .ناكمإلا ىفف ةيضابإلا اهيف اوفلاخ
 : ىتأي امك ىنغراملا ةفيلخ نب نامثع

 ١ _ ءامسألا ىف اودحلأ ٠

 ٢ لاوحألاب بلقتت هتوادعو هنلا ةيالو نإ اولاق ٠

 ٣ _ ةقولخم هللا ءامسأ نإ اولان ٠ ٠

 ٤ ةضرتفم ريغ ةمامإلا اولاق ٠

 ٠ فوقولا ىلا ةيالولا نم لاقتنالا زوجي اولاق _ ه

 ٠ سانلا دقو عامسلاب موقت هللا ةجح اولاق _ ٦

 رخآ ىوامس نبد ىلا ىعدو مالسإلا ةوعد هغلبت مل نم اولاق _ ٧

 ٨ _ روجلا ةمئأ فلخ ةزئاج ريغ ةعمجلا ةالص اولاق ٠

 ٩_ اهذخأ لحي ال كولملا اياطع اولاق ٠

٠ لفاونلاب رمأب مل هللا اولاق ٠



_ ٢ + 

 ىت اهتفرعم ٠

 لزاونلا ف نيفلتخملا نم دحاو عم دحاو لوق ف قحلا !ولاق _ ١٢

 . قحلا فالخ سانلا ىلع قاض دقو فالخلا اهيف عسي ىتلا

 ٣ _ لالح لوهجملا مارحلا اولاق ٠

 ءاوهألا لهآ ثادحأ ةءاربو ةلمجلا ىلا كرشملا ىعدي اولات _ ٤

 ٠ ةلبقلا لهآ نم

 ١٥ _ مهلك لافطألا ق فوقولاب اولان ٠

 ٦ _ ةيقتلا ىلع رمخلا برش زوجب اولان ٠

 لضفأ نيملسملا فو نيملسملا رمأ ىلو نم ةمامإ زوجي ال اولاق _ ٧

 ٠ هتنم

 نوملسلا عمتجي ىتح عسي اميق ةجحل ١ موقت ال ا ولاق ١٨

 . مهرساب

 نمو رانيد عبر وهو ديلا هيلع عطقت اميف الإ رفك ال اولاق -. ٩

 ٠ ن ٠ ءىش هنيلع سيل هنود ذخآ

 ريغب مامحلا لوخدو ةليثقلا:و ةرهشب رظنلا و ةمطللا ا.ولاق . ١٠

. رئابك ريغ رئاغص رازإ
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 ةيثافنلا

 مهف اذ ناك ثافنب فورعملا سوفنلا رصن ناجرف نإ نوخرؤملا لوقي
 اهعبنم نم مولعلا ذخأ ئ نددئااز كاردإو عالطاو 4 بيرغ ءاكذو بيجع

 سنوب ىبأ نب دعس ةمالعلا هليمز عم اهندعم نم نونفلا بئارغ طقتلاو
 . () ترهاثب ةمئألا نع كلذو ىسوفنلا

 اهلعلو ةسوفن لبج نم ةييرقلا ىرقلا ىدحإ نم اذه ثافن ناكو

 تمس ف ىقارملا بعص لبج ةمق ف ىهو نآلا ىلا ةثافنب ةفورعملا ةيرقلا

 ةهج نم ( نجيرجا ) ةدلب ىلت ىلامستلا قرشلا ةهج نم ( تغزنت ) ةدلب

 هالو دتو نيزمن نم دعس دلاو سوفنلا ميسو سنوب وبأ ناكو س برغلا

 ٠ ( ىجيتب ) نآلا اندنع ةفورعملا رارطنق ىلع الماع مامإلا

 نيليمز اناك آدعسو ثافن نأ ىلع لدي اهلك خيراتلا بتك ىف ءاج امو
 هثاكذ ىف اقوفتم ناك اثافت نأو ٠ ةمئألا ىلع اسرد امهنأو ةساردلا ىف

 ريغ هتماقتساو هقلخو هنيد ى اقوفتم ناك ادعس نأو هليصحتو هتساردو

 ءاج دنف مهدنع سردي مل اثافن نأ لدب حلفأ مامإلا لئاسر ف درو ام نأ

 بجي ىتح كتقفاوم دهاشأ ملو كدهاسثأ مل ذإ » : هلوق هيلإ هتلاسر ف

 غلبي مل » : ثافن نع هلامع ىلا هرونم ف ءاجو « ةيالو لصأ ىلع كل
 موجهلا نع مهراثآ هزجحتف عرولا لهأ بحصي ملو « مهنم سبتقيف ءاملعلا

 باقتف ءاملعلا نم انثحوتم ماقأو ديحو اشن هنكلو ع هب هل ملع الام ىلع

 )١( ةيضايرلا راهزالا رظنا ١٦١٥ دعب اميغ .



٢٢ 

 هسفنب ًآدنعم ثافن ناك ٠ « ربكلا هثروأف هتاحفنب ناطيشلا هحناوج ف

 ث ةلودلا ىف ماه ابصنم ىلوتي نأل لهأ هنأ دقتعي هتيصخش ىف ةقثلا ىوق

 ٠ رارطنق ىلع وأ لبجلا ىلع ةيالولاب ملحي ناك هلعلو

 بهذ مث كلذب اثافن هليمز ربخأف هدلاو ةافو ربخ ادعس غلب موي تاذو
 مامإلا هل نذأف هدلاو ةافو دعب هدلب ىلإ عوجرلا ف هنذأتسي مامإلا ىلا

 ةلامزلا قوقحل ةياعرو هل ةاساوم دعس مم دوعي هنأ ثافن رهظأو

 دعب برق دق رارطنق ىلع ةيالولا رمآ نأب هثدحت هسفن تناكو ٠ راوجلاو

 مل ادعس نأو ةلاسر دعسل ملس مامإلا نأ ظحالو ٠ سنوي ىبأ ةافو

 فف ام ىلع علطاو قيرطلا ىف دعس نم ةلفغ نيحتف ائيسث اهنع هل لقي
 تناكف هيبأ ناكم رارطنق ىلع ادعس ىلو دق مامإلا نآ اهيف دجوف ةلاسرلا

 الصو امدنعو مامإلا ىلع ادقح هبلق تامو هسفن ىف تزح ةمدص هل

 ىف دعس ادبو باحرتلاب سانلا امهلبتتسا نيرواجتم ناكو امهنطو ىلإ

 هدقتنيو حلفأ مامإلا ىلع نعطي لعج دقف ثافن امآ هبصنم ماهمب مايقلا

 قبح هل سني مل هعم افيطل دعس ناكو ٠ ةماعلاو ةصاخلا هسلاجم ف

 ىف ادعنس لماعي رخآلا وه ناكو بدأ ىف هاهنيو قفر ىف همولي ناكف ةلامزلا

 ء مامإلا ف نعطلا نع ىناوتي ال ناك هنكلو مارتحالاو بدألا نم ريثك

 ثعبف دعس قيرط ريغ نع مامإلا ىلإ تاداقتنالاو نوعطلا كلت تغلبو
 مامإلا ىرحأ امف اقح ناك نإف معزي اميف هشتانيل همدقتسي مامإلا

 ةيوشقعلا هلانت وأ هنم بوتي نأ ثافن ىاعف الطاب ناك نإو قحلا عابتاب

 ددرتي ناكو هكولس ف رمتساو مامإلا ىلإ بهذي ملف فلخ اثافن نكلو
 ىلع همولي دعس ناكف ةصاخلا هلامعأ ضعب ىلع هدعاسيو دعس ىلع

 ذاعم : هبيجيف ؟ ثافناي كلالضو كرفك كرتت ىتم : الئاق سانلا نم الم

! ! خيش اي ةدابعب متشلا سيل ث وأ ! خيش اي لضأ وأ رفكأ نأ هللا



_ ٢٣ 

 سانلا رتغي الأ ىرخأ ةهج نم بجيو ةهج نم ثافنب قفري دعس ناكو
 ةيمسرلا قرطلا ريغ نع مامإلا ىلإ غلبي نآ ديري ةثلاث ةهج نمو هلوقب
 ٠ هلوقي اميف ثافنل هتقفاوم مدع

 غلاببم ةروصب امبرو عستتو رشتنت تذخأ ثافن نعاطم نأ ودبيو
 اهب هنوربخي مامإلا اولسارو ةديعب تاهج ىف ةالولا اهل منها ىتح اهيف

 هئارآ و ثافن نم هيف مهرذحي هتالو عيمج ىلإ اماع اروسثنم مامإلا ثعبيف

 نأ ودبيو اعابت مامإلا ىنإ لصت رابخألا ترمتساو رمتسا اثافن نكلو

 تانكسو تاكرح نوعبتتي نيربخم اوثعب ىرخأ تاهج نم ةالولا ضعب
 نأ مامإلا نم اوبلط ةالولا كئلوأ نأو لوأب الوأ اهب مهنوربخيو 'ثافن

 عيمج ىلإ رخآ اروسثنم مامإلا ثعبف ادح هل لعجيو عوضوملاب متهي

 فنعلاو ءافجلاب هتلماعمو هربجهو ثافن نم ةءاربلاب هيف مهرمأي ةالولا

 مامإلا ىلإ لسراف ثافن ىلع احضاو اريثأت رثأ روشنملا اذه نأ ودبيو

 نم تداز ةوقو فنع اهيف ةجهلب تناك اهنأ ودييو اهيف جتحي ةلاز

 ىحوت ةجحلا ةيوق ةجهللا ةديدش ةلاسرب هباجأف هيلع مامإلا بضغ

 - اينغ ناكو لام نم هيدل ام عمجف ٠ رطخلا نم ءىشب سحأو ديدهتلاب
 نمزلا نم ةرتف دادغب ف ساعو دادنب دصقو قرشلا ىلإ رفاس مث

 برق نع سملو طاسوألا لك ىآرو عمتجملا تاقبط عيمجب اهيف لصتا

 نينمؤملا ريمأ كولس ةبرجت نع فرعو ةفالخلا رصق ف ىرجي ام
 ةايحلا هبجعت ملو ٠ ملعلا لهأو ةسايسلا لهأ نم نيفلزتملاو ىشاوحلاو

 لعفلاب داعو ، ةسوفن لبج ىف هنطوم ىلإ دوعي نأ ررتف ث دادغب ىف
 ىف احجان ادعسو ى ةلودلاا ف انكمتم حلفأو ةئداهو ةرقتسم رومألا دجوف

 دعب هكولس ف نيخرؤملا لاوقأ فلتخاو هدلب ىف رقتساف ةيالولا ةرادإ
نأل تمصلا رثآ هنكلو ءارآلا سفن لمحي ىقب هنإ مهضعب لاقف هعوجر



_ ٢٤ 

 فلاخ امع عجرو بات هعوجر دعب هنإ لاق نم مهنمو هل حلصأ توكسلا

 ٠ هلاح حلصو هيق

 : ىتاي امك ىهف هيلإ تبسن ىتلا لئاسملا امأ

 رتفدلا ىف هتدجو اذه لاق كلذ نع لئس املف رهدلا وه هللا نأ _ ١
 ٠ مسإلا اذهب ىمسملا باتكلا ىنعد

 ٢ _ ةعدب اهنإ لاقو ةعمجلا ىف ةبطخلا ركنأ ٠

 قوقحلا ةيابجل ةاعسلاو لامعلا لامعتسا مامإلا ىلع ركنأ _ ٣

 ٠ اياعرلا نم نيملسملا لام تيب بلاطمو ةيعرشلا

 ٤ _ بالل خألا نم ثاريملاب قحأ قيقسثلا خألا نبا ٠

 كلذ لبجأل هعاب اذإ هلام عيب ىضمي ال عوجلاب رطضملا نإ _ ه

 ٠ هتيجنت هترضم دهس نم ىلعو

 ٦ _ رحبلا زواجت نميف الإ ققحتي ال دقفلا نإ .

 لحي ال مهملظو ةروجلا روج نم هتيعر عنمي مل اذإ مامإلا نإ - ٧

 ٠ مهنع عافدلا نع هفعضل مهيلع هللا لعج ىتلا قوقحلا ذ_خأب نأ هل

 كلم رابوذل اهاطعأ نمكف ةاكزلا حافأ لماعل ىطعأ نم _ ٨

 ٠ نا دوسلا

 ٩ _ نيملسملا رومأ عيضو ديصلا عبتاو لفغ حلفأ .

هتمامعو س عارذ هتيحلو س عارذ ههجو : هتقلخ ىق ديزي حلفأ - ٠



_ ٦٥ . 

 عاونأ ةئالشث ىلع اهنأ حضتي ةقباسلا لئاسملا ىف لمأتلا دنعو ٠ عارذ

 ٠ ةدح ىلع اهنم عون لك شقانن اففوسو

 ٠ ( رهدلا وه هللا نأ ) هلوق ىهو ديحوتلاب قلعتت : لوألا عونلا

 ىمف ا۔هبناوج ميمج نم ضومغلا اهيفتكب ةطقنلا هذه نأ عقاولاو

 ثيدحلا هب درو ىذلا ىزاجملا ىنعملا هب دصق اذإ الإ اهل لولدم ال ةرابع
 رهدلا نإف رهدلا اوبست ال » ملسو هيلع هللاا ىلص هلوق ىف فيرشلا

 ىتلا ثادحألا نم رهدلا ىلإ هنوبت ام نأ ىنعمب ٠ « هللا وه

 امدنع متناف ىلاعتو كرابت هللا اهقلخ امنإ اهببسب هنوبستف مكبجعت ال
 ىور هلعلو م لجو زع هللا وهو اهقلاخ نوبست امنأكف رهدلا نوبست

 ةلا_تملا نأ ىلع هتدجو اذكه لاق لئس املف هليوأت نع جرحتو ثيدحلا

 ضعب نع اهضعب رداصملا اهتلقن دقف دمعتم هبست ضومغ ف هيلا تبسن
 بيجي اهنع لأسي نيح هنإ لوقت ةياورلاو فافجلا اذهو ماهبإلا .اذهب

 رتفدلاب ىمسملا باتكلا اذهو رتفدلا ىف اهدجو اذكه امنإو ىردي ال هنأب

 ` ٠. لوهجم اضيآ هفلؤمو لوهجم

 هعالطا ةعسو ثافن ءاكذ ىف اصخش نأ قدصت نأ ناكمإلا ف لهف
 مهأب قاعتن ةديقع نع نلعي ءايوقأ ءادشأ موصخ ةسقانل هضرعنو

 امنإو دحلا اذه دنع فقي ال مث اهانعم فرعب ال وهو ديحوتلا لوصأ

 ريغ لوقي ام دجي مل اميف شقون اذإف ىدحتلاو فالخلل اراعش اهعفري
 ٠ فلؤملاو باتكلا لوجم ردصملاو اهردصم ىلإ اهتبسن

 ىوعدلا هذه ل_دبقت دن ٠ اہهد هموصخ ىلع ةجحلا ثافن ميقي فيك

٠ فورعم فلؤملا نأ ول فورعم باتكلا نأ ول



 ۔ ٢٦:

 .امبسح اثاسفن :نأل ةكسامتم .زيغ اهلك. ةروصلا ءازجأ نأ .ىرت٠تنأف: .
 ماقم ف لدجلل هسفن ضرعي.ىذلا عونلا نم سيل خيراتلا بتك هب هفصت

 هيلإ بسنأ نأ لبق انآف كلذلو هيلع ةجحلا نوكت وآ ه ةجح هيف كلمي ال

 ةعومجم ىننيع نيب عضأ ماهبإؤ ضوع نم اهنيقأ ام ىلغ اذكه 'ةلاغملا هذه

 تالاتملا نم ةلاقملا هذه ءاغلإ نأ دقتعأو تالامتحالاو تابظفحتلإ ,نم

 ق :. ٠. هيلع اهتابثإ نم برغأ ه هيإ ةبوسنملا

 ةيمقق ح هيلع تذخو 7 فلاخأ ىتلا لئاسملا : ىناثلا عونلا , .
 ٤. , عوجلاب رطضملا حنبو ' بذلل .خألا تازيمب قلعتت ىنثلا ىهو ةيعر

 ةءاربلا دح ىلإ ليأ أذه ىف فالخلا نا بسخجأو "دقلا طرشو

 هل ,قحي نم م داهتجا اميت ىدا ةذاش لاو وأ أن هيلإ ا غلبي. ام ىسناو

 ه خيزاتلأ بتك هننصتأامك ( ناك نإ دامتجالا

 ٠. اا ٠٠

 ء حلفأ ةمامإب قلعتب ىسايس فالخ عاونأ رظخلآ وهو تلاثلا عونلا ":

 ىضخش دقح اقباس هانيب انلك هيف ببسلاو 2 حلفأ صخنشب ناولا ف ؤ
 أ ةنالؤال اهدعيو هنتفت ىنمب ناك دقف هتباصأ ىتلا لمألا ةبيخل ةجيتن

 فافسإلا دح غلب ىتح مامإلا ى 7 هبضغ . ماج بص هنع .تفرص املف

 : هلوقك ه هسفن صخشلا ةقلخ دقن ىلإ لامعألا دقن ن زواجت ام .دنع

 .ه عارذ 4 هتمامعو عارذ هتيحلو عارذ ههجو ن

. . ٠. ١٩. . . 

 اغنإ او لمع لذن نكي مل اثافن نأ ث اردحألا ةسارذ نم ىل و وديير

 لضي نكي ملف 7 حلفأ كولسل :ديدشلا هدقن ىف لوق لجر ناك

 نع حلفأ داعبإل .وأ مكحلا ماظن بلقل ةلواحم الو ةداضم ةكرجإل

ألتما روتوم هبسث ناك امنإو اذه .نم ءىشل ططخي نكي مل هن ڵ ةمامإلا



_ ٢٧ 

 وهو ةماعلاو ةصاخلا سلاجملا ف عذاللا دقنلاب هففخي وهف دقحلاب هبلق

 دقتني نيح سانلا مامل ةعاجشلا رهظمب رهظيو هسفن نع ففخي كلذب
 كلذلو هرعاشم ةقيقحو هسفن ةقيقح فرعي دعس ناكو ٠ ةلودلا سيئر

 هفطالي ناك امنإو ٠ فنع فقوم هعم ذختي ملو مامإلا هيف () بتاكي مل

 هل لذبب ثافن ناكو ثافن اهنسحي ىتلا هسفن ةجاح ىف همدختسيو لب

 اثافن اوفرعي مل نيذلا ءادصعبلا ةالولا نأ ول ىل رهظيو ث ةمدخلا هذه

 مامإلا فقوم ريغتل دعس كلسم اوكلس ول رابخألا هنع مهغلبت امنإو
 ء هيلإ غلب ام ىلإ لاحلا غلب املو اضيأ ثافن فقوم ريغتلو ثافن عم

 اوبآدو هنأش ف مامإلا ىلإ ةباتكلا ىلع ةالولا كئلوأ صرح امل نكلو

 لسرأ اعابت كلذ هلصي ناكو نييرس نيربخم ةطساوب هرابخأ ىصقت ىلع

 فقوم ىلع مزع هنأ ودبيو ديدهتلا لئاسر مث هنأش ىف ريشانملا مامإلا
 هبسثت ةكرح ثافن ةكرح نم ىشخي ناك هنأل كلذو فنعلا فقاوم نم

 كلسل لعجي نآ دارأف ةقرغلا تروثو ةمألا مسقت ةت ، نيدنف نبا ةكرح

 لامعلا هنم رذحو ٠ لمعلا ادبي نأ لبق 77 نع ثافن فاقياب ادح

 لاسرتسالا نم هعنميو ٠ ابعر هبلقت ألمي ديدهت هيلإ لسرأ مث ةيعرلا و

 نولازيال راكنلا اياقب نآ كلذو اهيلإ ريشآ نآ ديرأ ةيبناج ةظحالم كانهو

 ناكو ٠ نيحلا كلذ ف ىسنوتلا بونجلا ف اميسال نيقرفتم نيدوجوم

 رخآ بناج ىأو ةيمتسرلا ةلودلا ةمئأ نيب عدصت ثدحي نأ مهمهي

 عبسسوت ىلإ مهدهج لكب اوعس حلفأ ىلع مقان اثافن نأ اوملع املف
 ىلإ غلب فالخلا نأ ول لاحلا ةعيبطب مهدعسيو فالخلا ةنتش

 ىلا بتكب ادعس نا ىلا ريشي ام ىدي نيب ىتلا رداصملا ىف دجوي ال )١
 ىنعم ىاب ة ةروطخلا نم ءىش فثفكافئ فتوم ف ناك ولو فكيافن عوضوم ق مامالا

 . مامالا ىلا هيغ بتكلو هريغ لبق دعس هل متهال

 



 ۔_ ٢٨

 ىلع ءاضقلا ىلع دعاسي كلذ لعل حالسلا لامعتساو قاقشنالا ةجرد

 فسوي ةوازفن ىلع مامإلا لماع قلق اذه رسفيو ٠٠ ةيمتسرلا ةلودلا

 ثعبي ىتح ثافقنب همامتهاو نأآسنلا اذه ىق مامإلل هتلسارمو لايم نبا

 : وه ايرس اربخم هءارو

 لايم نبا ناك اذه نيدبع نبا تايرحت ىلع ءانبو ( نيدبع نب ةيحت )
 جورت ةيفخ ادي كانه نأ ىلع لدي امم ٠ مامإلا ىلإ ثافن رابخأ لسري
 رمالل متهيف ةوازفن لماع قلقي اذاملف الإو اهلصوتو اهعسوتو تاعاشإلا

 هتياعرو .هرظن تحت ثافن شيعي ىذلا رارطنق لماع امنيب مامتهالا اذه

 ٠ ةلودلا ىلع الو هسفن ىلع ال فاخي ال نئمطم هتيلوتسمو

 ةلصتملا ثادحاللو ثافنل اهانعضو ىتلا ةروصلا هذه نم صخلملاو

 اثافن نأ اومعز نيح اوغلاب اضيأ نيخرؤملاو تالاقملا باتك نأ نيبتي هب

 ةيثافنلا ىمست ةقرف كانه نأ اومعز نيح اضيأ اوغلابو .ةقرفل مامإ

 ( مالسإلا ) ماعلا ناونعلا تحت ال ةقرف كانه سيل هنأ عقاولاو

 اهئدايمب ةلقتسم ةلتك ربتعت ثيحب ( ةيضابإلا ) صاخلا ناونعلا تحت الو
 ىمقف فقوم افقوم هل الجر كانه نأ رمألا ىف ام لك امنإو اهتاراعشو

 ةيمالسإلا ةمألا ىف هلاثمو روهمجلا اهيف فلاخ لئاسم ف هيف دهتجا
 نل ثحابلا عيطتسيو ريثك اضيأ بهذم لك فو ريثك ةيضابإلا دنعو ريثك

 لئاسم ف اوفلاخو اودهتجا نيذلا ءاملعلل بهذم لك ف ةليوط افوستك عضي

 عيطتسيو دح دنع قرفلا ددع فقو امل بولسألا اذه ىلع انيرج ولو

 ةيضويبلاو ةيومحلاو ةيشيفطلاو ةيحلاصلا ىمسي نأ نآلا علطتلا

 اهيف فلاخ لئاسم ىف تاداهتجا ءالؤه نم دحاو لكل نأل ريثك اهريغو

ادلهتجا وأ بهذملا لخاد نودهتجم مهف لوبقم ريغ قطنم اذهو نيرخآلا



 ب _ ٢٩٢

 اهسفن ةلأسمل ١ ف ١ دهنجم مهنم دحاولا نوكي دقو ١ ذه ىفكيو اقلطم

 ٠ طقف

 هبابسأو هبناوج انحضوأ دقو ىسايس فقوم ىناثلا فقوملاا

 تقولا ىفف اذه هفقومب ةيضابإلا طخس هسسفن ىلع رج اثافن نأ كش الو
 ةمظع ىلع - ةيضابألا ريغو ةيضابإلا - سانلا هيف عمجي داكي ىذلا
 راهتستاو _ ةمئألا نم ربتعا ىتح _ ملعلا ف هبعك ولعو حلفأ مامإلا

 هيلإ دوعب مث دلبلا نم جرخي داو ق حبصي امنأك دحأ هل عمسي ال

 ٠ اطخ ىلع ناك هنآ _ عمسو ىأر امي _ عنتقا دقو

 ىلع نيطخاسلا فقاوم لك نع ديزي ال فقوملا اذهف لاح لك ىلعو
 ىلإ هب غلبي مل هنأ هتيزم لعلو ناكمو نامز لك ف نودوجوم مهو ةمئألا

 ىمست ةقرف كانه سيل هنآ هلك ثحبلا اذه نم ةصالخلاو حالسلا عفر

 . تالاقملا باتكو نوخرؤملا هيلإ بهذ ام مغر ةيثافنلا

 ةيملعلا ةردتملاب الوأ رهظي نأ لواح عالطالا عساو ىكذ ملاع ثافنو

. ملنحتف ةسايسلاب مث عطتسي ملف



_ ٣٠ 

 ةيفلخلا

 هدج عيوب ٠ ىرفاعملا ىلعألا دبع باطخلا ىبأ نب حمسلا نب فلخ

 هافوت ىتح مايق نسحأ ةمامإلا ءابعاب ماقف ايبيل ىلع امامإ ىلعألا دبع

 ء باهولا دبع مامالل ةسوفن لبج ىلع ايلاو حمسلا هوبأ نيعو ك هللا

 سانلا نم ةعامج ردابف هللا هافوت ىتح مايق نسحأ ةيالولا ءابعأب ماقف

 ره لبقو ث هرمأ وأ مامإلا نذإ راظتنا نو"د ةيالولا رمآ هيلإ اودنسأو

 ترهات ىلإ ثادحألا تغلب امل _ ةالولا فرصت فرصتي ادبو لمعلا

 ةلاسرب ثعبف ، ةوطخلا هذه رقي ال نأ ىأر رومألا ىرجم مامإلا مهفو
 ىلوو ٠ سانلا رومأ لازتعاب هرمأيو ، هعرست ىلع اهيف همولي حمسلا ىلإ

 ٠.كبجلا ىلع هريغ

 رمآ هغلب املغ ؤ ةطلسلا ةهبأو ىهنلاو رمألا ةوالح حمسلا قاذ

 نلعآو هب فرتعي نأ ضفر لب هل بيجتسي نأ ضفر لازتعالاب مامإلا

 ىرخألا ىه ترهات نآو لقتسم مامإ اهل نوكيس ةلقتسم ةزوح لبجلا نآ

 سانلا نم ريبك دد-ء هيلي مضناو ، اهمامإ اهل نوكي ةلقتسم ةزوح |

 مهنيب تناكو ةزوحلا هذه ىف ةلودلا شويج نم ربكأ نشويج هل تحبصأو ١

 برحلا تلاطو بورح ىلإ مث ث كراغم ىلإ تلوحت نآ ثبلت مل تاشوانم

 أدب من نيلداعتم تراص مث حجرأ لوثنا ف فلخ ةفك تناكو لبجلا ف

 هعقاوم لتقو ةوطخ ةوطخ مدقتت اهشويج تراصف حجري ةلودلا بناج

 ٠ اضيأ فلخ ىمتناو مقاوملا تهتنا ىتح عقوم دعب اعقوم

 ىسايسلا بناجلاب اورثأتي نأ تالاقملا باتكو نيخرؤملا نم بجعلاو
امامإ افلخ نوربتعيو ةقرف نيلتاقملا ءالؤه اوربتعيف ريبكلا رثآتلا اذه



_ ٣١ 

 داقو هيلع راثفام مكحا نلع طخس ناسنإ لك نأ ماو ٠ ةقرفل

 ةقرف هتعومجم ربتعتو ةنرغل اسيئر ربتعي لاتقلل سانلا نم ةعومجم
 قرفلا تائم دعن نآ انعطتسالو قرفلا ةيمست نع 'خيزاتلا بتك تقاضل

 نوكيف ةعيشلا وآ .جراوخناب .ىمسي .نم .ىلا ةفاضإلاب. ةيومألا ةلودلا .ىف

 دمحم .نب نمجرلا :دبعو درص نب ناميلس عابتا ةيتعسألاو ةيدرصلا اهنم
 . امهلاثمآو تعشألا نبا

 مكنحلا ىىلع راث لننجر افلخ نأ ثحبلا اذه ىف لاقي ام صخلمو

 تسيلو ضرغلا اذه لجأ نم ,سانلا . فالآ راث امك مكحلا ىف اعمط

 تحت الو ء ماغلأ ناونعلا تحت ةلخاد أيه الف لضأ ةقزف ةيفلخلا

 .7 نوكي دقف فلخ امآ دوجو ىأ اهل الو صاخلا ناونعلا

 اسيئر وأ امامإ سيل هنكلو كلذ هباش ام وأ ايجراخ وأ ارئاث وآ ايسايس

 ( ٠ ةيضابإلا قرف نم ةقرفل
! 

6 . ١ ' ١ ١ ٠ ` .. 
 ١  1ةيئثىسحل

 ي م

 ثلاثلا نرقلا ىف يشاع.ىسلبارطألا نيسحلا نب دمحأ دايز وبأ

 ىلع .لطأ مل نوخرؤملا لوقي امبسح بتكلا نم ةعومجم فلأو ىرجملا

 نإف ةيضابإلا انم تالاقملا باتك هننعا هلؤقي امل ارظنو ء اهنم ءىش
 ادحاو ناك :امْهلضأ .نآ .ودبو ةيدمعلا ىمست ىرخآ ةقرف مم جزتمت هتقرف

 لاتو ةيضابإلا نم برتقت تالاقمب مهضعب لاف اوفلتخا امهنمئأ نكلو

 عيمج نع دعتبت "تالاقم ميلو ةلرتعملا نم برتقت تالاقمب نورخآلا

 نم ادع ع ىنغراملا ةفيلخ ن نامثع ورمع وبأ مهل "ركذ دقو فارطألا أ

: ىلي اميف اهيصخلن نآ نكمي تالاقملا



_ ٣٢ 

 ١ _ هللا ىوس ركنأ نم كرشي ال ٠

 ٢ _ ةمألا قارفأ نم نيئطخملا نيلوآتملا كيرشتب اومكح .

 هللا لاعفأ طخسلاو ضغبلاو ةوادعلاو ةيالولاو اضرلاو بحلا _ ٣

 + هل تافصي تسيلو

 ىلع سيلو ماللا و ةالصلا هيلع دمحم ةفرعم لهج عسي ب ٤

 ٠ اذكه + هنع ربعملا ةفرعم الإ سانلا

 مرغيو اهب ىقتي كلذ ىلع هركأ نمل لاومألا ذ_خأو انزلا اوحابأ _ ٥

 ٠ كلذ دعبي

 ٠ هيلع بقاعم لوهجملا مرحلا _ ٦

 !اومسو نيقفانم دويلا اومسق ماكحألاو ءامسألا نيي اوقرف _ ٧

 مهدنع مهو ث مهنم حاكنلا اولحأو مهنم ىبسلا اوزاجآو نيكرشم نيلواتملا

 . اومعز اميف نوكرشم

 ٨ ارارطضاا هللا نيد ىف ركفلاب لانتت هللا ةجح ٠

 زرفبو اهب فرعي ةمالعب الا الوسر هللا ثعبب نأ زوجي ال _ ٩

 ٠ اهبالإ ةجح نوكي الو هريغ نع

 مهرمأي ملو ع كرشلا ريغ نع نيغلابلاو نيكرشملا هللا هني مل - ١٠٠

 حبمج نع اوهنو ضئارقلا عيمج مهتمزل اودحو اذإف ديحوتلا ريغبا
٠ ىصاعملا



. ٣٣ 

 نولضافتي الو ةعاطتسالاو فيلكتلا۔عب نولضافتي ءالقعلا _- ١١

 ٠ لقعلا ىف

 ١٢ _ باتع فوخ ال لالجإ فوخ لسرلا فوخ ٠

 ٣ - ةطيرشب ةءاربلاو ةيالولا زوجت ٠

 ضرألا مهلكان ىتوملاو ، نوجريو نوفاخي ةنجلا لهآ _ ١٤

 ٠ بنذلا بجع الإ

 نع مهجرخي ام اهيف نأ نيبتب تالاقم نم مهيلإ بسن اميف لمأتلابو
 نمض تالانملا باتك اهرحب اذامل ىردآ تسىلف كلذلو ٠ مالسإلا

 مالسإلا نع ةجراخ نكت مل اذإ ىل وديب اميف اهنإ ٠ ةيضابإلا قرف
 ناونعلا تحت ةلخاد ةلقتسم ةقرف ىهف احيحص اهيلإ بسني ام ناك اذإو

 اذه نم هيبسث ىلإ ىنالجراولا ءايركز وبأ خيشلا ىنقبس دقوء ماعلا
 مهل لاقي ةيضابإلا مسإ لحتنت ةفئاط نإ » : لاق ثيح لوقلا

 ةيضابأ مهنأ نومعزي مهو لبت نم ةعماج مهايإو انعمجت مل ةيدمعلا

 ىسيع عابتل مهو هللا همحر دوعسم نب هللا دبع ىلإ مهبهذم نودنسي

 ٠ « ريمع نبا

 نم لك نيلو ايضابإ ربتعا ةيضابإلا ىلإ بستنا نم لك سياف
 نع اجراخ ربنعب داهتجالا لئاسم نم ةلأسم ف ةيضابإلا نم فلاخ

 ٠ لتقنسم ناونع هل نوكيو ةلقتسم ةقرف سيئرو ةيضابإلا

( ٢ ج ةيضابالا - ٣ م )



_ ٣٤ _ 

 () ةيكاكسللا

 الجر هوبأ ناك رارطنق ناكند نم ىتاوللا كاكسلا هللا دبع

 بلط ف ذخأ مث ميظعلا نآرقلا ظفخو أرقف بدؤملا ىلإ هملسأف احلاص

 هنأ ودبيو ارهام اغئاص ناكف ةغايصلا فرتحاو قئاقد هنم لانف ملعلا

 روهظلذ لمعي نأ هبسفن هل تلوسو ناطيشلا هارغأف الامو املع عمج

 « كرشااب هيلع اومكحف هرذع اهيق اوعطق تالاقم ىق نيملسملا فلاخف

 . قافنلاب هيلع اومكحف ع اليلق مهضعب لهاستو

 ةلماعم ةلبقلا لهأ نم قرفلا عيمج نولماعي ةيضابإلا ناك دقو
 ا١ليح هلج ىف اوطبر مهنم دحاو تام !ذإف ةيكاكسلا ادعام نيملسملا

 . نفك الو ةالص نود نفدي ثيح هورجو

 خويشل ١ ةع امج تكردأ « : تاقث نب فسوي بوقعي وبأ لاق

 مهريغو نيفلاخملا نم مهلك ةلبقلا لهآ ىتوم عيمج ىلع نولصي ةيليطسقب
 ٥ورجو طبا رم هيلجر ف اولعج مهنم تام نم نإف كاكسنلا باحصأ الا

 ٠ « هيف هنوراوي عضوم ىلإ اهب

 مهلاوقأ براقتت فلسلا خئاشم ناكو » : ىنيجردلا سابعلا وبأ لاق

 ح مهتافنب لئاقو ، مهكرشب لئاقف ٠ توافتتو هباحصأو كاكسسللا ف

 ٠ « هباحصأ ىنف دق بهذملا اذهو

 مهريغو ةيضابإلا نم خيراتلا باتكو تالاقملا باتك نم برغلاو

 )١( ص ١/ج ىلالط قيقحت ىنيجردلا تاقبط عجار ١١٨ .
 



_ ٣٥ . 

 مهيف مهدنع ماكحألا فخآو ةيضابإلا نم ةقرفلا هذه نوبسحي فيك

 ىنعأو ىلوأ باسحلا نم قرفلا هذه طاقسإ نأ متاولاو نوقفانم مهنأ

 ةماع ةيمالسإلا ةمألا قرف ف اهضعب تابثإو ةيضابإلا باسح نم
 ٠ هللا ءاش نإ ىتأيس امك اقرف اهضعب رابتعا مدعو

 : ىتأي ام ةقرفلا هذهل بسنت ىتلا لئاسملا نمو

 نيدل؛ نأ اومعزو ( ىأرلا ) سايقلاو عامجإلاو ةنسلا اوركنأ _ ١

 ٠ نآرقلا نم جرختسم هلك

 ٢ _ ةعدب ةعامجلا ةالص ٠

 ٣ . رامحلا قهن اولان هوعمس اذاف ةعدب ناذآلا ٠

 ٤ _ نآرقلا نم هريسفت فرع امب الإ ةالصلا زوجت ال .

 ساردلا نيح باودلا نم هبلع لوبب امل سجن ردنألا ماعط _ ٥

 ٠ دامسىل ١ اهضرأ ف عضو اذإ ةسجن رضخل او لوقبلاو

 ةيثرفلا

 ىوقتو ملع تيب ىف أشن لجر حلفأ نب بوقعي نب ناميلس وبأ

 هلوقي امم وديب ة۔ساردلا ريثك عالطالا عساو املاع راصف ةدايسو

 رداصملا ىلع هتسارد ىف رصتقي نأ ديري ناك هدلاو نأ هنع نوخرؤملا

 تافلؤم ىلعو ةنسلاو باتكلا ىهو ةيمالسإلا ةعيرشلا ف ةيساسألا

نيفلاخملا بتك ىف هتاسارد عسوي نأ هل د-برب الو ةوعدلا لهأ



_ ٣٦ 

 بتكلا نومهتلي نيذلا كئلوأ نم هنأ ودبي ناميلس ابأ نكلو ةيضابإالل

 بناجلا اذبه نم هنع ضار ريغ هدلاو ناك دقف كلذلو نرعبشي الو

 _ نيسحلا نب دمحأل ابتك مايألا ضعب ف هيدي نيب ىآر هنأو اميسال
 ءاملعلا هنم رذحي ناك دقف كلذلو _ هيف ةيضابإلا ىأر ملعت تنأو

 ىقبو مهريغ لاوقأب ةوعدلا لهأ لاوقأ هيلع طلتخت نأ نم انوخا
 عجر هدلاو فوت اهلف ةيصخشلا ليئض هيبأ ةايح ةليط ناميلس وبا
 اهيف فلاخ ةيعرف تاداهتجا هل تناك دقو مهب لصتاو هيلإ سانلا

 ةمقن مهدأ نم ناكو ٠ كلذ لجأ نم هيلع اومقنف ةيضابإلا روهمج
 لئاسملا امأ ٠ نايرمي نب نونج حلاص وبأ هدلاو قيدص هيلع اداقتناو هل

 لوقي امك ىهف ا۔هلجأ نم عينشتلا هيلع عقوو هيلإ تبسن ىتلا
 : نامثع ورمع وبأ

 ١ _ ماعط نم هيف خبط امو ثرفلا ةساجن ٠

 ٢ _ نينجلا لكأ ميرحت ٠

 ٣ _ فوجلا مد كلذكو حبذملا لسغ دعب ولو قورعلا مد ميرحت ٠

 ٤ _ ضئاحلا قرعو بنجلا ق رتع ةساجن ٠

 ٠ ىكزملا ةبارق ىأ ةبارقلل الإ ةاكزلا ىطعت ال _ ه

 : ىتأب ام حضتي قرفلا هذه نع اقباس هانضرع اميف لمأتنابو

 ةقرف تسيل ىهف اهب ةصاخلا اهتالاقم اهل ةلقتسم ةقرف راكنلا _ ١

. ةماع نيملسملا قرف نم ةقرف ىه امنإو اهنم اءزج وآ ةيضابإلا قرف نم



_ ٣٧ _ 

 نيتجراخ نيتقرف انوكت نأ ىلإ برقأ امه ةيكاكسلاو ةينيسحلا _ ٢
 مهباسح ىف نيتلخاد الو ةيضابإلا نم اتسيل امهف كلذلو مالسإلا نع

 قرف نم اتسيل امه مالسإلا نع نينجراخ امهربنعا نم ىأر ىلعف
 ن!ونعلا تحت ناتلخاد امهف قافنلاي امهيلع مكح نم ىأر ىلعو نيملسملا

 ٠ ةيضابإلا ناونع ثحن سبلو ) مالسإلا ( ماعلا

 ناذللا ناملاعلاو ڵ اقلطم نيتقرف اتسيل ةيثافنلاو ةيثرفلا _ ٣

 لئاسم ف ءارآ امهل ةيضابإلا ءاملع نم ناملاع امه امهمسأ ىلإ نابسنت

 اربتعي نأل ىعاد الف موي لك فالخلا هلثم ق عقي امم ةيعرف ةيداهتجا

 قرف نم نيتقرف امهاوتفب لمع نه ربتعي نأل ىعاد الو نيتقرفل نيمامإ
 ةيضابالا ٠

 ىف سان هعبتاو ةلودلا ىلع راث ىسايس ميعز عابتأ ةيفلخلا ٤

 نيدلا لئاسمل ضرعتي ملو ناكم لكو نامز لك ىف هلثم عقي امم هتروث

 وه ىتلا ةيحانلا لالقتساب هتبلاطم ادءام ةلاقم هيف هنع فرعت ملو
 ةيضابإلا نم ةقرف هعابتأ رابتعا نآ كش الو ى ةلودلا ةيعبت نع اهبف

 وده ربتعي دق ٠ ىخيرات أطخ ةيضابإلا نم ةقرفل امامإ وه هرابتعاو

 اذهو _ لتاقت وأ ةلودلا ماظن ىلإ عوجرلاب بلاطت ةيغاب ةئف هعابتأو

 اذه سيلف ةقرف ربتعت نأ امأ _ هرمأ ىمتنا ىتح لعفلاب عقو ام

 قرف ءاسؤر لودلا نع نيجراخلاو نيرئاثلا لك ربتعال الإو حيحصب

 . نوكب نأ نكمي الو نكي ملام اذهو اقرف مهعابتأ رابتعاو

 اهمامإ نيملسملا قرف نم ةقرف راكنلا نأ هلك اذه نم ةصالخلاو

 ناتقرف ةيكاكسلاو ةينيسحلاو ٠ فورعملا نب بيعش فورعملا وبآ ىقيقحلا
بو بجول اه راكنابو ئ عامجإلاو ةنسلل اه راكنإب مالسإلا نع اتجرخ
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 انديس ةفرعم بوجوو رانل!و ةنجلاو ةكئالملاو ءايبنألاو لسرلاب ناميإلا
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 ميعز اهسأرب ةيغاب ةئف ىه امنإ و ةينيد ةنترف تسيل ةيفلخلا نأو

 ٠ اينيد امامإ سيلو ىسايس

 امنإو نيتغغاب نيتئف الو نيتينيد نيتقرف اتسيلف ةيثرفلاو ةيئافنلا امأ
 ةيضابإلا ءاملع نم نيملاع دحأل لاوقأب اوذخأ سانلا نم تاعومجم امه
. ةيمقفلا عورفلا نم لئاسم ف
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 ةباحصلا ىف ةيضابإلا ءارآ

 نكلو ص ناونعلا اذه برغتسي ميركلا ىداعلا ءىراقلا نأ كش ال

 اهنوقلطي ىتلا تاعاسإلاو ث ةيضابإلا ىلع نوضرغملا اهطلس ىتلا ةياعدلا
 فقوم مث ث ةباحصلا ضعب وآ ةباحصلا نوهركي ةيضابإلا نأ ةمعاز

 ىف _ لعفلا درو ىد_دحتلل مهتباجتسااو ةيضابإلا نم نيفرطتملا ضعب
 ٠.٠٠. « ٠ انايحأ مهنم تاملك تالفنا لهسي امم جارحإ فقاوم

 ميركلا ءىراقلا ىلع عوضوملا اذه ضرعن نأ انيضتقي اذه لك

 . فرطتلاو تاعاسنإلا نع اديعب ٠ هيف ىقيقحلا ةيضابإلا ىآر هل حضونل

 هنيح ىف ةبازعلا خيسث ليعامسإ نب ىسيع ىدهم ىبألا ةلاسر ف ءاج
 نسحلا ىبأ نب ىلع ىبأ ىلع بعصم ىنب ةبازع مساب اهيف دري
 : ىلي ام _ ىلولهبلا

 انغلب كلوق كلذو ، مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ةلأسمب دبنف »

 ضغبن فك ٠٠ ! هللا ناحبسايف ، ةباحصلا ضعب نوضغبت مكنآ مكنع
 أ ةنسو اباتك مهيلع ءانثلاو ى مهلئاضف ىف صوصنلا دورو عم ةباحصلا

 4للا مهركذ ىتلا ةلاحلا ىف اندنع مه لب ،ے نوملسملاو كلذ هللا ىبأب

 : لجو زع هللا لاق ٠ ةحدملاو ءانثلاو ةراهطلاو ةهازنلاو ةلادعلا نم اهيلع

 ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك »)

 دمحم )» ةيآلا « اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو » ةيآلا « هللاب نونمؤنو

 ذإ نينمؤملا نع هللا ىضر دقل » اهرخآ ىلإ « هعم نيذلاو هللا لوسر

 مهفصو ىتلا ةلاحلاب مهو ، تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ ٠ ةيآلا « كنوعيابي

ىل راتخا دق هللا نإ » : لاق ذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللاا لوسر اهب
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 4 للا ةنعل هيلعف مهبس نمف 6 اناتخأو ١ راهصأ مهنم ىل لعجف 6 اياحصآ

 ٠ « نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو

 ضرألا «لم مكدحأ قفنأ ولف ىباحصأ ف ىنوذؤت ال » : اضيأ لاقو

 نم نيذلاب اامدتقا » : اضيأ لاتو « هفبصن الو مهدحأ دم غلب ام ابهذ

 ءافلخلا ةنسو ىتنسب مكيلع « : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ٠ « ىدعب

 مهيآب موجنلاك ىباحص » : اضيأ لاقو ٠ « ىدعب نم نيددنارلا

 ء مهبح اندز مهللا ث مهيلع ءانثلاو حدملا نم كلذ ريغو « متيدتها متيدتقا

 ح رفوألا مهسلا مهل لب .٠ ! نيمحارلا محرأ اي ، مهترمز ف انرشحاو

 ث ءانسلا ةمئأ مهف ، دثرألا ليبسلا اومزلو ، دصقألا قيرطلا اوكلسو

 مهتوكسو ى ةمكح مهمالكو ث مالسإلا رانمو نيدلا مالعأ ، ىدملا موجنو

 ، ةاجن مهب ءادتقالاو ، ةايح مهب سانتتسالاو ث ةمينغ مهتطلاخمو ةجح

 . » مهليبس نع بغارلا مهقيرط نع غئازلل ليو

 : ىلي ام مالكلا اذه ىلإ ىدهم وبأ فيضيو

 ركذي نم الإ مهنيب ىرج ام ركني نم ىمني هللا همحر ىبأ ناك »
 ةباحصلا ىف انداقتعا اذهف ث مهمحرو مهنع هللا ىضر ع اريخ مهنع

 ٠ ةباحصلا عوضوم ق ىدهم ىبأ مالك ىهتنا ٠ » مهنع هللا ىضر

 : ىلي ام تاقبطلا هباتك ف ىنيجردلا سابعلا وبآ لوقيو

 ء ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر باحصأ مه ىلوألا ةنتبطلا »

 ىلإ جاتحي الف س رهظأ مه ايازمو مهؤامسأو % رهشأ مهتيلضفآو

ق مهرابخأو مهريس نم لصحت مهيلع هللا ناوضر مهنكل ح . : يمست
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 فلكت نع ىنغأ ام ، نيوارلا رودص ىف اظوفحم مهراثآ نمو ص نيواودلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ام مهبسحر ث فيلات لاحتناو ، فينصت

 لضفأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ( ىنآر نم ىقشي ال ) ملسو

 ىف ةريثك ثيداحأو ٠ « مهنومب نيذلا مث مهنومب نيذلا مث ىنرق ىتمأ
 ىف انفلاخي مل نم ةباحصلا نم نآ ملعاف اذه تبث اذإف ى مهلئاضف

 لني مل نم مهنمو ث فئاحصلا مهلئاضف ركذب تلالاتما دقف ، فلاخم مهمدقت

 رباكألا ةلمج ف اندنع مهو س فالخلا لهآ دنع فاصنإلا نم اظح

 ٠ « فالسألاو

 .٠ هنم دوصقملا ىهننا

 ضعب ىلع راكنإلا امأو » : ىتالبدلا ناميلس عيبرلا وبأ لوقبو

 هيلع ىبنلا ىلع انتالص ةيفيك هذهو ث انيطع ةيرفو بذكف ةباحصلا
 ىلعو ىمألا ىبنلا دمحم انديس ىلع ملسو لص مهللا : مالسلاو ةالصلا

 امك نيعمجأ هتيب لآو هتبرذو ص نينمؤملا تاهمأ هجاوزأو هباحصأو هلآ

 ديمح كنإ نيملاعلا ف ميهاربإ انديس لآ ىلعو ميهاربإ انديس ىلع تيلص
 ء ةيبغلاو ضغبلا دسحلا ءاد نم ملسو ث هتميش تنسح نمف ٠ ديجم

 لآو بحاص لكل ةلماش اهدجي ث اهانعم مهفو ث ةرابعلا هذه لمأت اذإ

 هييلع مكلأسأ ال لق » : ىلاعت هلوقل اعابتا ةديعب وأ ةبيرق ةيرذو ةجوزو
 نحنو س محرتلاو ةالصلا ةدوملاو ث « ىبرقلا ىف ةدوملا الإ ارجأ

 هللا ىسع نوقدشتملا لاهجلاو ك هب هللا رمأ امب انيفو هلل دمحلاو

 ٠ « نيملاظلا موقلا رشو ث انسفنأ رشو ث مهرش انيفكيو انمحري نأ

٠ هنم دوصقملا ىهتنا



 س ٤٢

 ٠آ ..... ةلم .

 ا ىسيع نب صفح ربأ مظنو فطتقن هليوط ةديصق ىتريمدنتلا ىسيع نب ورمع

 : اهنم عوضوملاب ةصاخلا تايبألا اهنم

 ُملسأ كاذ ىف رذ ىرج دت ةباحصلا نيب ام نا ى
 ج ذ ىف رذلا سامتلا نإف ( 3

 ء اءع ىهنلا ووذ اهيف راح دبق نتف ذف

 ميلع اميف قحلا هجو لكأو 7
 ١ ز -

 ة ةعبتملا 2 روت اآ,هيف سانلا لك كلذل
 ملست دقولا ىذ نم ةترف الو

 نشيو ادانع هعامج ىآر بيوصت ىرب لكف
 ىرخألا ق حدقيو

 ٥ 7

 ةبصع كنإلاب نيخيشلا ف لوقت
 ١ وه اكز ) رمس ان ١ ق ر و

 ٠ . ١
_ 

 : ل وقي ن 1 ىل ! ل ا وقأل ا ر : ق ى : و

 ةمالس ت
 مد۔۔فت نميمل تمرو مزح اذ تنك نإف

 ( . ف ا كنع هب موب 1

 مر۔کي هللا ىدا اناسنإ صقنت 39 ربكن نآ فوخ بصعتل تلا كايإ كايإف

 . 5 ثء,ہىل ١ أ فقن

,روهدت الو ملسسأ فقونلاف ر ن 3 ,
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 هرمأو ىمسناهلا ىهن د_نع فقو

 هك بحن كيأرب اياثو كت الو

 : لوقي نأ ىلإ ىنعملا اذه ديكوت ىف ىضميو

 امنإف مهنع ضرأو مهيلع محرت

 م-۔حرتلاو ا۔۔ضرلا ضحم مهقوقح

 ت۔ضراعت راثأ مهيف تدرو دقف

 م. هربمغف ىفخلا اهأ اهرمهاوظ

 اهلعل رو مآ م-۔بهنم تردص دقو

 مالسلا هيلع فسوي ةوخإ ةصقب اجتحم ث ىنعملا اذه ديكوت ىف ىضميو

 ىلع مهبذكو فسوب مهيخأ لنق ىلع مهمادقإب مهذخاؤي مل هللا نأو

 ٠ مالسلاو ةالصلا دمحم انيين ىلعو مهيلع مهيبأ

 : لوقبو

 احدام لكلل ربيخ لات دقف

 "متبد۔تهأ هو۔مهتعبتا ُمهكباأف

 ارذبصحم ع وتقولاا مثإ نم لاق امك

 متلصو مهيلإ نإ الاقم _اوفكو

 مهليتق نأب تاياور تعاجو

معنتي ةنج فق م هلتاقو



_ ٤٤ 

 لماسنت فصولا و صيصختل ا ةلع امف

 ممعت تادراو_۔_للاو م۔هتلمحب

 : هنم دوصقملا ىهتنا

 جحلا ف تنك : ىئاطسرفلا سنوي نب ءايركز ىيحي وبأ لاقو ,

 ىنلأسف ص سانلا نم ىنجرخأف ىديب لجر ذخأ تممتأ املق تيبلاب تفطف

 لوسر مع نباو 3 نيكرشملا لتاق ث نيملسملا سراف » : تلتتف ص "ىلع نع

 ٠ « لئاضف هلو نيملاعلا بر

 ىلع اهب دري ةلاسر ف ىبعصملا مساتلا ىبأ نب دمحم خيشلا لاقو
 ىبعصملا ضرع دقو ٠ قحلا ريغب رئازجلا ىف ةيضابإلا لوانت نم ضعب

 عابتاو هباتك عابتاب ىلاعت هلل نيدنو » : لاق اهرخآ فو ةيضابإلا ةديقع

 نم مهنع هللا ىضر ةباحصلا هيلع امو ملسو هيلع هللا ىلص دمحن هيبن ةنس
 ٠ نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلا عباتو نيعباتلاو راصنألاو نيرجاهملا

 هللا ءايلوأ مهنأو لودع مهنأ مهنع هللا ىضر ةباحصلا ىف انداقتعاو

 ، اندامتعا هيلعو انداقتعا اذيف نوحلغملا مه هللا بزح نإ الأ ٠ هبزحو

 ةباحصلاو س انتلبق ةبعكلاو ڵ انمامإ نآرقلاو انيبن دمحمو انبر هللاف

 ٠ « عضوم ريغ ق هباتك ىف هللا مهحدم دقو ع انتودق

 اهنإ ليق ىتلا تايآلا مث امومع مهيف تلزن ىتلا تايآلا ركذي مث
 مث امومع مهيف تدرو ىتلا ثيداحألا مث اصوصخ مهضعب . ىف تلزن

 ةريثك ثيداحأ ف » : لوقي مث اصوصخ مهضعب ىف تدرو ىتلا ثيداحألا

 ىلع انتبثي نأ: لاعت هللأ لأسن ث مهنع هللا ىضر مهصوصخو مهمومع ىف

هللا نإف برحلا نم مهنيب عقو ام امأو ، مهتريسم عابتاو مهتقيرط
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 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل انتنسلأ اهنم ريطن نجنو انيديأ اهنم رهط

 . ( اوفكف ىباحصأ ركذ اذإ

 ىلع هدر ىف هللا همحر سشيفط ميهاربإ قاحسإ وبآ مامإلا لاقو
 هتل اسر ف ء اج دقف قيس ام هبسن ام ىولعلا ليقع نب دمحم ذاتسكلا

 : ىلي ام ( ليمجلا بتعلل ليلجلا دقنلا ) ةريغصلا

 هئانبأو ىلع نسحلا ىبألا ةماقتسالا لهأ متسث نم تمعز ام امأ »

 نورحتب باحصألاو ». : باتكلا سفن ف لوقيو :+ « فالتخا ضحمف

 درف لك ىلع ناقبطني امهو ث ايهشت ال ةءاربلاو ةيالولا ىمكح قيبطت

 ىبنلا الإ موصعم الو نيموصعملا نم نكي مل ام هتلزنم تمظع امهم
 بذلاو ةبحصلا ةيزم ىهو ةميظع ةيزم مهلف ةباحصلا امأ ٠ لوسرلا وأ

 راتخيف ىلاعت هلما ةملك ءالعإ ليبس ف مهئامد ةقارإو قلخلا لضفأ نع

 اضيأو »ا : رطسأ دعب لوقيو ٠ « ةموئسثملا ثداوحلا كلت نع فكلا

 دعب بلثلاو متسثلا نودب مهنم ءىطخملا اطخب حرص نم ىلع رابغ ال
 ميف ةدراولا ثيداحألا مومعل كسمأ نإو ث نيبتلاو كلذ نم تبثتلا ا

 باتكلا سفن ف اضيأ لو_ةيو . « نسحم وهف هللا ىلإ رمألا كرتو (
 ةالغلا ضعب نم الإ مهللا ه نعط وأ هل متسث باحصألا نم اموي نكي ملو »

 ٠ « بعش الو طسو مهنم ولخي ال ذاذفأ مهو

 لوسر لبق دلو » : نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ ىف ةمئألا بطت لاقو
 جوزت هنأل ث نيرونلا :وذ بقلو س نينس تسب ملسو :هيلع هللا ىلص هللا .

 ٠ هيقر دعب موثلك مأو ةيقر : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتنب

ةدحاو كنجوزل اتنب نيعبرأ ىل نأ ول » ملسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر هل لاق



 ۔. ٤٦ _

 ةيلهاجلا ىن ميرك هنأل لبقو ص ةدحاو نهنم ىقبن ال ىتح ةد_حاو .دعب

 . ) م ١اسدإلاو

 وهو » : بلاط ىبأ نب ىلع نسحلا ىبآ نينمؤملا ريمأ ىف بطقلا لاتو

 ماعو لقع هل ٠ ؤ ده زو بسن نم هلئاضف ركذ ىلا جاتحي الو ، رهش نم

 . ) لدعو ةعاجشو

 لصفلا لوأ ىلإ اعم دوعن نأ ديرأ ميركل ! ءىراقلا اهيأ اذه دعد

 ٠ ةقباسلا تارقفلا ضعب شقاننل

 نأ دصب اهثعب هنأ هتلاسر ف صن دقو ةبازعلل اخيسث ناك ىدهم وبا
 ةبازع نمف ) : ىلي ام ةجابيدلا ف لاق دقف ةبازعلا سلجم اهيلع قفاو

 ء هلاحب بئاغلاو ى هناسلب رضاحلا « مهاعرو ىلاعت هللا مهظفح باضم ىنب

 ىلع نسحلا ىبأ خيشلا نب ىلع نبا مظعملا هيجولا مركملا خيسلا ىلإ

 ٠ « كيلع مالس ء ىلولهبلا

 اهيأرو ٠ ةيضابإلا لثمت ىتلا ةينيدلا ةئيهلا ىه ةبازعلا نأ كسث الو

 اذإ ٠ ةيضابإلا دنع دمتعملا ىأرلا وأ ىمسرلا ىأرلا وه ةيضق ةيأ ف

 ٠ ةيضقلا كلت ىف فلاخف سانلا ضعب ذش نأ ضرف

 ث ةباحصلا ضعب ضغبب ةيضابإلل ةمهت ىلع در ىرت امك ةلاسرلاو
 ةمهتلا كلت نم ةيضابإلل ةئربتو ث مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نع عافدو

 ماقملا ف ةباحصلا ةفاك نوعضي مهنأب نايبو ث مهفتومل حاضيإو ٠ ةعينشلا

 ٠ مهل ىلاعتو كرابت هللا هراتخا ىذلا عيفرلا

تاهجلا نم ريثك ف ترشتنا دق تناك ةيضابإلا نع ةعاسإلا هذهو



 ۔۔ ٤٧ .

 عافدلاو مهيلع درلل نورطضيف ةيضابإلا اهب نوذبني سانلا ناك دقف كلذلو

 عو-فوملا اذه ىف تبتك دقو ه كلذب مهمهتي نم بيذكتو ، مهسفنأ نع

 اهنمو ىلولهبلا ىلع ادر ىدهم ىبآ ةلاسر اهنم دودرلاو لئاسرلا تارشع

 مهريغو لماك نب ىفطصمو ىبتعلاو رهاطلا دمحم ىلع ادر بطقلل لئاسر
 ىف ببسلا ىتيراعثلا ديعس ركذ دقو ىتاليحلا عيبرلا ىبأ ةلاسر اهنمو
 : ىلي اميف هصخلن اهتباتك

 ةبرج ىلع بارعألا ضعب لاومألاو مئانغلا بالط ضعب جيه
 نيملسملا نوفلاخي _ ةيضابإلا نم مهنأ امب _ ةبرج لهأا نإ مهلامعأو
 اهب مجه ةلمح مهنم ن"وك مث ث مهلاومآو مهؤامد اهب لحت رومأ ىف
 ىل-ء ةريزجلل لهأ رصتناو تلشف ةلمحلا نكلو ث ةلفاغلاا ةريزجلا ىلع

 ضعب ىرسألا كئلوأ ىف ناكو ، ىرسألا نم مهنم اوذخأو ، نيمجاهملا

 مهتمجاهمد مهيلع ءادتعالا ىلع مهلمح امع ةبرج خئاشم مهلأسف نيهقتمل
 كلو ىلع اودنعا نأ ةبرج لهأل قبسي ملو نيدلا ف مهل ةوخإ مهو

 ىلإ اناعد نم نإ : الئاق هقفتملا باجأف ه مهيلإ اوعاسأ وأ بارعأنا

 مث نيملسملا نوفلاخت مكنأ انل ركذ مكلاومأ مكئامد لالحتساو مكتبراحم

 ملع لئاسم ضعب اهنم ركذف مهبحاص مهل اهركذ ىتلا لئاسملا مهل ددع
 مكنأ اهنمو : لاق مث نآرقلا قلخو تافصلاو ةيؤرلاك ةفورعملا مالكلا

 . ةباحصلا ضعب نوهركت

 مالكلا ملع لئاسم شقانو لجرلا ىلع ىتاليحلا عيبرلا وبآ در دقو
 ةباحصلا ف ةيضابإلا ىأر حضوأ مث ديحوتلا بنك ف فورعم وه .امي

 ( . كيلع اهانضرع ىتلا ةروصلا ف مهيلع هللا ناوضر

كش الو كنإف ىنيجردلا سابعلا وبأ هبتك ام ىلإ تعجر اذإ امأ
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 ةباحصلا عيمج ىلع ىفضي نأ ىلع س صرحلا لك اصيرح هدجت فوس

 ءاتسم وهو ع مالسإلا ف عيفرلا مهماقم مهيلع هافضأ ام صيصخت نود

 ىلع دري وهو ث ةباحصلا ضعب نوصقتني نيذلا نيفلاخملا ضعب نم
 هراتخا نمم ادحأ اوعضي نأ مهسفنأل اوزاجأ نيذلاا نيفلاخملا كئلوأ
 ةيالولا نم هعضرم ريغ ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن ةبحصل هللا

 ٠ ةنسحلا ةودقلاو ىخرلاو ةبحملاو

 ناكف كلسملا اذه ىتريمدتلا ىسيع نب ورمع صفح وبأ كلس دقو

 _ ةاجنلا هسفنل دارأ اذإ _ ملسملل ىغبني هنأ حضوي نأ ىلع اصيرح

 مهنيب تعقو ىتلا نتفلا كرتي نأو ح هينعي ال اميف لخدتلا نع دعتبي نأ

 م-حرتلاو ىضرلا وهف ملسملا بجاو امأ ٠ اهيف مكحلاب ميلعلا وهف ى هلل

 مهلامعأ نم عرشلل فلاخم هنأ انل رهظي ام نأ ىلإ انهبنيو ، اعيمج مهيلع

 مهل رفغ هللا نوكي دقو وه الإ اهملعي ال ىلاعت هلل ةيفخ ةمكح هيف نوكت دق

 ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن ةبحصل مهراتخا نيح اعيمج

 نإف مالسلا هئابآ ىلعو هيلع فسوي ةوخإ ةصقب آذه ىلع لدتسيو
 هيبأ ىلع مهبذكو ى هنم صلختلل بجلا. ىف هئاقلإو ، هلتق ىلع مهناغتا

 كرابت هللا نكلو { رهاظلا مكحلا ىف ةنيهلا لامعألا نم سيل كلذ عبت امو

 ٠ هوبكترا ام مهل رفغو فسوي ةوخإ ذخاؤي مل كلذ عم ىلاعتو

 - نينمؤلا ىريمأ ف تدرو دقف ىيحي ىبأو بطقلا تاملك امأو
 ةيضابإلا ىلإ هجوي ىذلا طغللاو بغسثلا رثكأو ةصاخ _ ىلعو نامثع

 نيميركلا نيروصلاو نيميظعلا نيمامإلا لوح رودي امنإ ةباحصلا عوضوم ف

 نم ريثك ضارعتسا ماهلا عوضوملا ااذه ةسنقانم هب متي امم هنإف كلذلو

ىلع هدر ىف ىتيراعثلا ديعس خيشلا ملق ىلع ترج ىتلا ةميقلا ةسقانملا
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 عوضوم هيف ىتيراعثلا شقان دقف ىسلبارطلا لماك نب ىفطصم خيشنا
 ةعئار ةشقانم _ نيميركلا نيرهصلا عو۔ضوم امس الو _ ةياحصلا

 ٠ اعنتمو ةعتم ءىراقلا اهيف دجي نأ وجرأ

 ةحفص نم ءاد نبا ) دومحملا كلسملا ( هيباتك ى ىتنيراعثلا لاق

 : ىلي ام ٨

 ا_ذلإ _ ىفطصم نب لماك نبا _ هبسنت امم بجعلا لك بجعلا او »

 اورفك : لاقو ص هناسل نانس لاطأ ىتح ث تو اطلستو ٠ املظو الهاجت

 مهنع هللا ىضر ةباحصلا ف انداقتعا ن ا ن نأ مم ‘ هنانهبو هروزي _ ايلع

 ةبحصل ح مانألا نيب نم هللا مهراتخا دن ؤ ءايفصآأ ة ٥هررد ؤ ءابتقنأ لودع مهنأ

 : لوقب روطس دعبو ٠ « مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن

 هيبن ريص رفكي نأ ث ماني ال ىذلا ىحلاب نمؤي نمل زوجي فيكو »

 . ) م انصألل طق دجسي مل ى ذلا ٠ مالسل ا هيلع

 ىف تلزن اهنإ ليق ىتلا ةميركلا تايآلا نم اددع ركذي نأ دعيو

 تدرو ىتلا راثآلاو ، ةفيرشلا ثيداحألا كلذكو تيبلا لآ ىف وأ مامإل

 راثآلاو 6 تايورملا ثيداحألاو 6 تانييلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ «

 ناك دقو ٠٠ ؟ ال فيكو ص اصري صخو امومع هلضف ىلع ةلادلا س تاروثأملا

 ىبنلاو ءايبنألا ىوس ، ىوجنلا دهسث نم رثكأو ، التو سفنت نم حصفأ

) ٢ ج ةيضابال ا - م (
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 نأ عم ؟ نيطبسلا وبأ وهو دحأ هيزاوي لهف ص نيتلبقلا بحاص ى ىفطصملا

 ٠ « هيلع ءانثلابو ، هنع ةياورلاب ةحفاط _ دمحلا هللو _ انينك

 . بيدألا ةهزن ( هباتك ى ىتالتلا ردبلا هبتك امي دهشتسا مث

 : اهنم ىتالنلا ناويد نم تايبأب دهشتسا مث ) بيبللا ةناحيرو

 اه انبا و اهجوز لوسرلا تنب

 اهانس ىثف دق تيبل لهأ

 ىتالا تلا بلطي هلإلا ىضر
 اهانع نملو اعيمج مهل

 مئازعلا ىضام فارشألا نم رغأ
 {. بصنمو راجنلا ق اص رصتع هل

 م .۔طافو ىلع ىعرف فق قرعت

 : اهنم ىتريمدنتلا ىسيع نب ورمع صفح ىبأل تايبأب دهسثتسا من

 اهرشن ةالص ىداهلا ىلعي

 لمرو عاس بخ ام _ رينتع

 ىلعو ىلاوتي مالسو
 لطه ثيغل أ ام بحصلا.و هلآ

 عماجلاو قورافلاو قيدصلا اميس

لطبلا مهسلل ١ و نآر_قةل . ١
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 لقنن ةنس ىبأ خيشلل عوضوملا ىف اعئار الصف لقن كلذ دعب مش

 هب انللدنسا ام كل حضتاو ‘ هانيكح ام كنهذ ف ررغن اذاف « : ىلب ام هنم

 مهيلع 4_ لا ناورضر مهنيب رجن امي قلعتلا نأ هنم تملع > هانلقنو

 1 هلهج عسي امه ناك ثيح 6 كل ذ ملعب ال نمل لوضفو فلكت 6 نيعمجأ

 ق ۔ يي ملف ك لودعلا نع لوقنم ليبس كلذ نع ضارعإل ١ ف دجو دقو

 ةمئا مهلك مهنوك نم ث مهيف اهلصأل ةلادعلاب مزجلا الإ ذئنيح مهقح ف

 ملسو هيلع هللا ىلص لو_سرلا نع كلذ ل_ةن امك مهب ىدنتب الودع

 ٠ « مهنيب رجش امع ضارعإلاو

 ناوضر ةباحصلا ف ةيضابإلا ىأر حيضوت ف ىفكي اذه نأ بسحأ

 _ فاك كلذك وهو بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ ىف اميس الو مهيلع هللا

 ضعب وأ ةباحصلا ضنبب ةيضابإلا مهتي نمع درلل ىرأ اميف
 ٠ ةباحصلا

 ضغب دجي نأ نكمي ناميإلاب هبلق ءىلتمي املسم بسحأ امو
 عمجلا كئلوأ ىندأ نأ كسث الو ص هبلق ىلإ اقيرط ةباحصلا نم صخش ىأ

 مل ولو ٠ اماقم انعفرأو ث ةلزنم انالعا نم فرشأو مظعأو لجآ وه ةلزنم

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبحم ىلإ هتديقعو هناميإ هب عفتري

 هللا لوسر مم بدأتي نأ نم لقأ الف ى نيعمجأ هلآو هباحصأ ةبحمو
 ىباحصأ متلصو اذإ » : هلوق ف هيلإ عمتسيو ملسو هيلع هللا ىلص

 دحأب جل اذإو « ىباحصأ ىل اوعد » مالسلا اهيلع هلوقر « اوفكف

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحاصب ىدتقي نأ نم لقأ الف دانعلا

 ىلع التف س ىلعو نامثع نينمؤملا ىريمأ نع لئس نيح رمع نب هللا دبع

متبسك ام مكلو تبسك ام اهل تلخ دق ةمأ كلت » : ىلاعت هلوق لئاسلا



 ن ؤ ا ريمأ ةملك ىلإ عمتسي آ . )» نولمعي ١ وناك امع نولآست الو

 هتملك لاقف ةباحصلا نيب رجش امع لئس نيح زيز-هلاا د;ع نب رمع

 ٠ « انتنسلأ اهب ثولن الف انيديأ اهنم هللا رهط ءامد كلت » : ةعئارلا

 ناوضر ةباحصلا عوضوم نإ لوقأ بحأ لصفلا اذه ماتخ فو
 ء تابغاشملل اثيدحو س تارتاهملل اعوضوم نوكي نأ نم لجأ مهيلع هللا

 ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأف ع تايبصعلا تاوعد نم ةوعدو

 لحي ال امكو س قفانم لك ءادعآ مهو ، قداص نمؤم لك ءايلوأ مه

 براحي نأ كلذك هل لحي ال ءاضغبلا نم ةرذ مهل لمحي نآ نمؤم

 ةريغلاو مهتبحم ىوعدب نينمؤملا فوفص نيب ةنتفلا عرزيو ى مهب نيملسملا

 باحصأل لمحي نم ناك بهذم ىأ نم نيملسملا ىف ناك اذإو ث مهيلع
 لالجب قيلي ال ىنعم ىأ مهدحأل وأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رافغتسالاو ةبوتلاب هبلق رهطي نأ هيلع نإف مهتبحص فرشو مهزكرم
 دشأ الو مألأ ال هنإف ٠ مهتيالوو مهتبحمب ءاضغبلا سند لسغي نأو

 هبحآ نم ضغب نم ءىش هبلق ىلإ قرطتي ناسنإ نم ةيصعمو انارفك
 ه انرق رشع ةثالث لبق هلوسرو هللا

 ةيضابإلا رظن ىف مكحلا

 : ىلي ام ١٨٩ ص هتالاقم ىف ىرعسألا نسحلا وبآ لوقي

 ةلازإ نورب مهنكل 6 فيسلاب سانلا ضارتعا ىرن ال ةضابالا و (

 ٠ » ًَهيلع اوردق ءىش ىأب ةمئأ ١ ونوكب نأ نم مهعنمو 6 روجلا ةمأ

 نع بتك نم ٠ رثكأ مالقأ ىلع ةملكلا هذه تددرتو ٠ { هريغي وآ فيسلاب

٣
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 ىف ةملكلا هذ_ه تددرت امكو 7 مهرداصم ريغ ىلع ادمتعم ح ةيضابإلا

 اوردق ءىش ىأب روجلا ناطلس ةلازإ ىلع ةيضابإلا صرح ريوصت

 ىهو ث ةركفلا هذهل ةضقانملا لك ةضقانم مهنع ىرخآ ةملك تددرت هيل

 ةفالخلا ةماقإ بوجو نوري ال ةيضابإلا نأ تالاقملا باتك ضعب معز

 ةقرف ىلإ تسن مث اعويہثو اراشتنا لقأ ناك معزلا اذه ددرت نكلو

 . ةيضابإلا ىلإ تبسن

 ميركلا ءىراةلا ىدي نيب عضأ نيتقباسلا نيتعاشإلا ىلع درللو
 : ىلي ام

 هبنك نم عضوم ريغ ىف يفط فسوي دمحم مامإلا ةمئألا بطق لاق

 ح ن:دحوملا روجلا نيطالس ىلع جورخلاب لوقن ال دعب نحنو » : ىلي ام

 ٠ « انبهذم لهج دقف جورخلا بوجو انيلإ بسن نمو

 ماهإلا دنسم ىلع هحرش ق ىماسلا نيدلا رون ةمالعلا لوقيو

 مث ٠ « لالدتسالاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب ضرف ةمامإلاو » +

 . ركذ امك ةعيرشلا رداصم نم اهبوجو ىلع ججحلا داريإ ىف رمتسا

 ةمالل دبال هنأ نوري ةيضابإلا نأ اذه دعب كردي ميركلا ءىراقلا لعل _
 اذإف اهنوئسن فيرصت ىلوني ، مكاح بصنو ث ةلود ةماقإ نم ةملسملا

 بو۔جو نوري ال ةيضابإلا نإف املاظ اهمكاح ناك نأب ةمألا تيلتبا

 نأ وأ س داسفو ةنتف ىلإ كلذ ىدؤي نأ فيخ اذإ اميسال ث هيلع جورخلا

نمم الك نأ اذه ىنعمو ٠ هيف مه امم ربكأ ررض هيلع جورخلا ىلع بترتي



_ ٥٤ 

 ؛

 ءىش ىأب ةروجلا ةمئألا ىاع جورخلا نويبجويب ةيضابإلا ن نأ معزي

 ةما_سىلملا ةمألا ىقبت نأ نوزبجبي ةيضابإلا نأ معزب نمو ٠ هيلع اوردق

 ىضابإلا بهذملاب لهجو ةطخ نيمعزلا نيذه ااك ؟ ةلود نوددب

 وتو ١ هدع ٠

 ريست ةلداع ةلود اوميقي نآ نيملسملا بجاو نم هنآ نوري ةيضابإلا
 ء دودحلا ميقتو ث هللا ماكحأ ذغنتف ، ىمالسإلا عرشلا جهنم ىلع

 ةوعد لمحتو ث روغثلا ظفحتو ث ملاظملا درتو ، قوقحلا نوصتو

 ىق ناكو ث ةرئاج ةمئاقلا ةلودلا تناك اذإف ٠ رفكلا دالب ىلإ مالسإلا

 رضت ربكأ نتف ثادحإ نود ةلداع ةلودب اهرييغت ةملسملا ةمألا ناكمإ

 نتفب نإ ىنستي ال كلذ ناك اذإ امأ ٠ اهرييغت مهل ىغبني مهنإف ، نيملسملاب
 روغثلا ظفح ىف اهترصانمو ةرئاجلا ةلودلا عم ءابلا نإف رارضأو
 حلاصم نم وه امي مايقلاو ٠ قوقحلا ظفحو ع مالسإلا ءا:دعآ ةبراحمو

 مئاق مكح مده ىغبني الو . بجوآو دكوأ _ مهتملك زازعإو نيملسملا

 ىشخي ام ثودح نود هنم ريخ مكحب مايقلل ةعاطتسالا تدكات اذإ الإ

 ٠ رارضأ نم هيلع مه ام قوفت رارضأ مهب قحلي وآ نيملسملا ىلع

 ضابإ نب هللا دبع اعد هنأ ليلدلا ف ىنالجراولا بوقعب وبأ ركذ
 ةلودلا ىلع جورخ ةكرح ميظنتل ةرصبلا دجسم ةرانم ف عامتجا ىلإ
 رظتني سلجو _ عامتجالا ناكم _ ةرانملا ىلا مهقب_سف ذئنيح ة مهئاقلا

 فونصو س نيدبعتملا نينرو ى نينذؤملا نينحت ىلا عمتسي وهو مهروضح

 . ءىش ىف مكنم تسل : مهل لاق هباحصأ رضح املف ه احسألا ف راكذخلا
. مهكرتو بهذ مث ؟ ضا رعتسالاو جورخلا زوجي ءالؤه ىلعأ



 ۔ 1 ٥٥

 مكاحلا ىلع جورخلا ةيضابإلا ىأرلا ةرو_ص ىطعت ةثداحلا هذ_هھ

 ٠ روجلا مامإ وأ ملاظلا

 نيملسملا ىلع بجي هنأ ةرئاج ةمئاقلا ةلودلا نوكت امدنع ةيضابالا ىري

 اهعم اوبراحي نأ مهيلعو ، هللا ةيصعم ريغ ىف اوعيطيو اهل اوعمسي نأ

 { ءامدو لاومأ نم برحلا فورظ هبلطتت ام اهل اوعفدي نأو مالسإلا ءادعأ

 مايقلاو ، اهباحصآ ىلا قو_ةحلا لاصيإو نمألا ظفح ى اهودعاسي نأو
 اوكسمي نأ مييلعو ى كلذ ريغو ةحصلاو ميلعتلاك ةماعلا عفانملا ميراسثمب

 ة_ءاط ال هنإف ٠ ملظلل ةادأ اونوكي نأ وأ ٠ ملظلا ىلع ةنواعملا نع مهيديأ

 جورخلا نيملسملل زوجي هنإغ لاوحألا عبمج ىلعو قلاخلا ةيصعم ف قولخمل
 ةيضق ىف ةيضابإلا ىأر وه اذه ةملاظ ٠٠ ةلودلا تمادام ءارشلا وأ اهيلع

 : ةيتآلا تارابعلا ف هصخلن نأ عيطتسنو مكحلا

 ةمئاقلا ةلودلا تناك اذإف ةلداع ةلود ميقت نأ ةملسملا ةمألا ىلع بجي

 ماكحأ فلاخي ال ام عيمج ى اهتعاط بجتو اهمكح تحت ءاقبلا زاج ةرئاج

 امنإو ملظلا ىلع اومينتسي ال نأ نيملسملل ىغبني هنأ ىلع ةيمالسإلا

 رارضأ ثادحإ ف ببسيال كلذ ناك اذإ مكحلا رييغت اولواحي نأ مهل ىغبني

 فورعملاب رمألا ىأ دقنلا ثيح نم امأ ٠ لمعلا ثيح نم اذه ةمألاب ةميسج

 . صيرح ملسم هنع تكسي وأ فقوتب نأ زوجي ال ام اذهف ركنملا نع ىهنلاو

 . همالسإ ىلع

 ةيمالسلإل ا ةلودلا مايق عوضوم ق ةيضابإلا ىأر نوكب نأ برقبو

 كلذ آزجأ ناكم ف مالسإلا مساب ةلود تبصتنا نإف ٠ ةيافك ضرف هنآ

اهتدعاسمو 4 اهمكح ثحن لوخدلا مهيلع بجو ةلداع تناك ١ ذإاف نيقابلا نع
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 رضت ننفف ىلا مهفقوم دؤي مل ام رايخلاب ةرئاج تناك نإو ٠ اهماهم ىلع

 ٠ نيملسملاب

 ناك دقف خيراتلا ىرجم ف مكحلا ىلا ةبسنلاب ةيضابإلا كلسم امآ

 : ىلي امك

 ء ضوضعلا كلملا ىلا ةديشرلا ةفالخلا جهنم نع ماكحلا فرحنا امدنع

 ةيضابإل ١ مهنمو نوملسم ١ لواح ةرئاج ةلغتسم ة ديتسم ةلودلا تحبصأو

 عوجرب امإ ك موقلا ةجهنم ىلا ! عاجرإو 6 فا:رحنالا اذه در

 ىف مالسإلا ماظنب كسمتلا ىلا مهل نيدعاسملا ماكحلاو نيمئاقلا كولملا
 ةمألا نكلو ك مكحلا ماظن بلقو اهسغت ةلودل ا رييغتب اماو 6 مكحلا

 ضوضعلا ىكلملا مكحلا ماظن نأل كلذ ىف حجنت مل _ لكك _ ةيمالسإلا

 ٠ رقتساو نوطت دن

 راهظإو مئاقلا عضولا دقن ف مهريغ رمتسا امك ةيضابإلا رمتساو
 براجتب اوموقي نأ اولواحو ص ةماعلاو ةصاخلا تاعمتجملا ىف هفارحنا

 ىف ريسلا مازتلاب تمسنا الود لعفلاب اوماقف ٠ هلا مكح ةمانإل ةصاخ

 اهتهجو ىتلا ماهسلا ببسب رقتست مل لودلا كلت نكلو ىمالسإلا جهنملا
 ٠ بيلاسألا فلتخمب ةداضملا ةسايسلا اهيلإ

 ، اهمعط اوأرمتساو ى ( اهخذبو ةرامإلا زع ىف ارناع سان كانه ناك دقف

 نأ مهتوري ال !وحبصأو ث ةمئاقلا مظنلا كلت اوداتعاو ، اهروج اوفلاو
 مهنيب ىواسيو ث مهنوطب مزحيو ى مهيديأ كسمي لداع مكح تحت اوشيعي
 ةبسنلاب ال ةروصلا هذه ىلع دهان قدصأ لعلو ٠ سانلا نم مهريغ نيبو
فقوم وه ءاعمج ةيمالسإلا ةمألل ةبسنلاب نكلو نيملسملا قرف نم ةقرفل
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 اولختي نأ مهنم بلطو ةيمأ ىنب نيح زيزعلا دبع نب رمع نينؤملا ريمأ

 ببسب ةلداع ريغ قرط نع مهيلإ تلصو ىتلا لاومألا نم مهيدياب امع

 نع اوعننماف ث نيقباسلا ةيمأ ىنب ءارمأو كولمب مهطبرت ىتلا ةبارقلا

 هقح هل بلطآ نمب اونبعتست نأ الول هللا ميأو » : مهل لاقف اهنع ىلختلا

 ٠ « هوكرتت وأ اهنم متجرخ ام مهب ىنولتاقتف ىلع لاملا اذه نم

 ىف لدعلا موقي نأ مهيضري ال ةرئاجلا ةلودلا ف ةسايسلا لاجرف

 نأب ليفك لداعلا مكحلا نأ 0 مهبناجب ةلود ف موقي نأ ىتح الو مهتلود

 ء ةروثلاب مث ةمقنلاب مهتنسلا قلطي نأو مهمكح ءىواسم نع سانلل فشكي
 ةنسلألا سارخإلل تايناكمإو ةوق نم مهدنع ام لك نودنجي مهف كلذلو

 ء فيظن مكح ىأ ىلع ءاضقللو ةمئاقلا مهلود ىف ةكرحتملا ىديألاو ص ةدقتنملا

 هيوشتو ص ةبذاك ةياعدو ديك نم س برحلا عاونأ لكب مه:ناج ىلا موقي

 ىف كلذ رهألا ىضتقا نإ فيسلاب برضو ى بيذعتو عينستو ث قئاقحلل
 . مهرظن

 هنأو س ادوجوم لودلا نم جذومنلا اذه مادام هنأ ةيضابإلا ىأر

 اوبنتجي نأ مهيلعف ث هنم ريخ مكحب نايتإلاو هيلع ءاضقلا ناكمإلا ىف سيل

 نيعزانتملل اهوكرتي نأو ، مكحلا ىسارك نع اودعتيب نأو ى ىسايسلا لاجملا

 ص كلسملا اذه اوكلسو فقوملا اذه اوفقو دقو ه اهببسب نيبراحتملا ء اهيلع
 ىلع ادحأ دعاسي وأ ص هريغل لمعي وأ هسفنل .وعدي مئان مهنم مقي ملف

 صرف تتاو دقو ه ىرجهنا ثلاثلا نرقلا رخاوأ ذنم مكحلا ىلا لوصولا

 لوصرلل « هريغ اهيلع دعاس وأ ٠ هسفنل اهلغتسي نأ دارأ ول مهضعب ةريئك

 ء تارامإلاو تايالولا ىلع لوصحلا وأ لودلا نيوكت وأ ي مكحلا ىلا

 نأ ءامعزلا ضعب ىلع نوحرتقم حرتقا امدنعو ٠ كلذ اولعفي مل مهنكلو
هنأب ءامعزلا كئلوأ مهيلع در مهل ةوعدلاب اوقلطني نأو ةرامإلاب مهوعيابي
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 عقوتي امم رثكأ تاكرحلا كلت نع مجنت ىتلا رارضألا نأو كلذ نم ىودج ال

 لوصولا ةركف نع ايئاهن اوسضرعاف هاجتالا اذه ءاملعلا ديأو دئاوف نم اهنم
 رخاوأ ذنم ىبلسلا فقوملا اذه اوفقوو ه هرييغت ىلع لمعلا وأ مكحلا ىلا
 . مويلا ىلا ىرجملا ثلاثلا نرقلا

 فقوملا اذه نأ ميركلا ءىراقلل حضو نأ انه ىلع بجي هنأ كس الو

 نامع ىف ةيضابإلا امأ ( ايقيرفإ لامش ) ىمالسإلا برغملا ةيضابإل ناك

 ةفالخلا ءاهتنا ذنم ةفالخلا رود نع ةلقتسم ةمئاق ةلودلا مهدنع تيقب دننف

 ةريصق تارتف ادع ام ، رصعلا اذه ىف ىزيلجنإلا لالتحالا ىلا ةديشرلا .

 . نامع ىف مكحلا اهيف طقس ادج

 ةفالخلا هبشي فيظن جهنم ىلع ىرجي نامع ىف مكحلا ناك .دقلو
 ملاظلا مكحلا رارغ ىلع انايحأ ىرجي ناكو ث ةليوط تارتف ةديشرلا

 اهتوقب ةمألا سحت امدنعف ٠ دادبتسالاو ملظلا نم ضوضعلا كلملاو

 نيطالس ميوقت دق هللا ءاسث ام ةفالخلا نلعتو دبتسملاممكحلا ناكرا ضوقت

 . مكحلاب نوفرحنيف روجلا

 بلغأ نم ىداملا رامعتسإلا درط ةيمالسإلا ةمألل هللا رسي دقو نآلاو

 هتافلخم عيمج نم اضيأ اهرهطت نأ اهل رسيي هناحبس هلعلف اهيضارأ

 ٠ هساجرأ اياننبو

 رامعتسالا ءابعأ تحت حزرت لازت ال ىتلا ةيمالسإلا دالبلا ةيقب امأ

 نم وآ نيطسلف ق مهناوعأو ىنويهص ءانبأ نم كلذ ناك ء اوس لااتحال او

 عابتأو دقاحلا بيلصلا ةلمح نم وأ ناتسكابلاو دنهلا ف رتبلا ةدبع

نادلب نم اهريغو اكيرمأو ايقيرفإ نم ضرألا عاقب فلتخم ف ةلاضلا ةينثولا
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 نوملسملا كردأ اذا الا اهب ىمالسإلا مكحلا مايقل لمأ ال هناف ٠ ملاعلا
 مالقأب ث ةملسملا ةمألا اهيدؤت ال داهجلا ةضيرف نأ اوملعو ، مهبجاو اعيمج

 ئ قيفصتلاب لعتشت فكأو ث عماجملا ىف رثانتت ثيداحأو فحصلا ىلع بتكت

 بوعشو ث روصلا ضرعب رخزت ةيئرم تاعاذإو ث فاتهلاب ولعت رجانحو

 نكلو دربنو نكست مث سمحتتو جاتهت فطاوعو رعاشمو ث ملحتو ىنمنن

 قراوفلا هيف بوذت ادحاو افص فقت ىهو ةمألا ايدؤت امئاد داهجلا ةضيرف

 ةوق مفدننل س مكحلا تاوهسئو 4 ةيرطقلا حلاصملاو تايموقلاو تازازحلاو

 ، قفدتي مد اهينثي ال ٠ اهليبس ضرتعي ام لك كدت ، ةرداه ةلئاه ةدحاو :

 ىضمت امنإو ء باسحب ردقت رئاسخ الو ، صقني ددع الو ع رشتني لام الو

 لوقلاب ال لعفلاب ءانفلا وأ رصنلا ققحت ىتح اهتلاسر ىدؤت ىهو

 ٠ نويزفيلتلا ةشاش ىلع ال ناديملا ىلعو لمألاب ال ةقيتحلابو

 نإو ث نينمؤم متنك نإ نولعألا متنأو اونزحت الو اونهت الو »

 ٠ سانلا نيب اهلوادن مايألا كلنو ، هلثم حرق موقلا سم دقف حرق مكسسمي

 . نيملاظلا بحي ال هللاو ، ءادهسث مكنم ذختي ث اونمآ نيذلا هللا ملعيلو
 ةنجلا اولخدت نآ متبسح مأ ك نيرفاكلا قحميو اونمآ نيذلا هلا صحميلو
 نارمع لآ ةروس ٠ « نيرباصلا ملعيو مكنم اودهاج نيذلا هللا ملعب امو

 . ١٤٢

 امك نوملاي مهنإف نوملات اونوكن نإ موقلا ءاغتبا ىف اونهت الو »
 «٠ اميكح ايملع هللا ناكو س نوجري ال ام هلا نم نوجرتو ت نوملات

١٥٤ ٠ ءاسنلا
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 را دل ١ مكح

 ءزجلا « نييمالسإلا تالاقم » : هباتك ىف ىرعشألا نسحلا وبأ لوقي

 : ىلي ام ١٧١ ص ةيرصملا ةضهنلا ةبنتكم ةعبط لوألا

 ركسعم الإ دىحورت را د مييفلاخم را د نونتعي _- را دلا نأ اومعزو «

 ٠ ) مهدنع ىنعب رفك راد هناف ناطلسلا .

 قرفلا تالاقم ىف بتك نم رثكأ مالقأ ىلع ةملكلا هذه تددرت مش

 لملللا ق ءاج امك ء طبسب ريغتب ةراتو ظغللا سقني ةرات ٠ اثيدحو اميدق :

 : ىلي ام ٢١٣ ةحفص ىق ىناتسرهسشلل لحنلاو

 ركسعم الإ ديحوت راد مالسإلا لهأ نم مهيفلاخم راد نإ اواقو »

 ٠ « ىغب راد هنإف ناطلسلا ا

 ىرعشألا نأ ريغ ةدحاو ةرابعلا نأ ميركلا ءىراقلا اهيآ ىرت تنأف

 ٠ اهنع الدد ىغبلا ةملك لمعتسا" ىناتسرهسشلاو « رفكلا ةملك لمعتسا

 هنولتني تالاقملا باتك عم لامجإلا اذه ىلع لوقلا اذه رهتشا اذكهو

 مهضعب دنع مهف نود امبر رضاحلا انرصع ىلا دحاو نع ادحاو
 تالاقملا باتك نأ لصفلا اذه ةيادب ىف ميركلا ءىراتلل حضوأ نأ ىنمهيو

 امهنأك ىغبلاو رفكلا نيبو ناطلسلا ركسعمو نيفلاخملا ةماك نيب نوطبري

 عوضوم نيب طابترا كانه سيل هنأ ةيضابإلا ىري امنيب ٠ نامزالتم نائيش
 نوكي نم بهذم وأ هبهذم نيبو ىغب وأ لدع نم هب فصتي امو ناطلسلا راد
مكحل ةروص ضرعأ نأ لصفلا اذه ىف لواحأ فوسو ٠ همكح تحت
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 رخآ لصف ف ضرعأ مث ةيضابإلا دنع رادلا ةملك ءاهقفلا هيلع قلطب ام

 امدنع بهاذملا ىف نيفلتخملا نيب لماعتلا هيلع ىرجي نأ ىغبني امل ةروص
 بهاذم ريغ بهذم ىلع نوكي وأ امهدحأ بهذم ىلع ناحلسلا نوكي

 . اعيمج نيموكحملا

 مسقنت _ الوأ اهنأ نوري رادلا نع ةيضابإلا ءاهقف ثدحتي امدنع
 هنكست نطو لك ىه مالسإلا رادف ٠ رفك راد ء مالسا راد : نيمست ىلا

 ىمسختتو مالسال ١ ىلا بستنت ك ةملسم ةلود مكحلا هيف ىلوتتو ةملسم ةمأ

 . ماكحلا بهذم وأ ء ناكسلا بهذم ناك امهم ، هب

 مك۔_دلا هيف ىلوتنو ٠ ةرفاك ةمأ هنكست نطو لك ىه رفكلا رادو

 ةدحلم وأ ةيناملع وأ ةينثو وأ ةيباتك تناك ءاوس مالسإلاب نيدت ال ةلود

 ٠ رضاحلا تقولا ىف لودلا ضعب ف لاحلا وه امك

 : ىلي امع جرخت ال مالسإلا راد اهيلع نوكت ىتلا روصلاو

 ناطاسلاو اوناك ىمالسإ بهذم ىأ ىلع نوملسم هنكسي نطولا _ ١
 ، كاذل مالسإلا اهعضو ىتلا سسألا بسح مكحلا ةصنم ىلإ غلب ىعرش
 ةبولطملا طورسلا هيف ترفاوتو ك مكحلا ىف ىمالسإلا جاهنملاب ديفن مث
 . نيملسملا ةفيلخ وأ نينمؤملا ريمأل ةمزاللا تاءافكلاو ث ةلداعلا ةموكحلل

 ناطلسلا ركسعمو ‘ لدعو دبحونو مالسإ را د را دلا ةروصلا هذه ف

 6 قوسف هنع جورخلا و ؤ ةبجاو هتعاطو 6 لدعو دبحونو مالسإ ركسعم

 ةمألا اهيلع نوكت نأ بجي ىتلا ةلماكلا ةلاحلا ىه ةلاحلا هذه نأل
 ٠ ةملسملا

اييف لصو ؤ تناك بهذم ىأ ىلع ةملسم ةمأ هنكست نطولا _ ٢
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 مكاحلا رايتخال ةبولطملا طورشلا لمكتسي مل قيرطب مكحلا ىلا ناطلسلا

 ذفنوي لدعلاب مكحو ث مالسإلا مزتلا مكحلا ملتسا نأ دعب هنكلو
 ةفيظنلا ةريسلا راسو ث ةعيرشلا نيناوق بسح ىرجو ث هللا ماكحأ

 ٠ هيزنلا نينمؤملا ريمأ ىف ةبولطملا

 ركسعمو ، لدعو ديحوتو مالسإ راد رادلا ربتعت اضيأ ةروصلا هذه ى

 هنع جورخلاو ةبجاو هتعاطو ٠ لدعو ديحوتو مالسإ ركسعم ناطلسلا

 ىف ناك امك هل هريغ ةيلوتب ناك نإف مكحلا ىلا هلوصو امأ٤ قوسف
 ةعورشم ريغ هنم عاسمب ناك ناو هيلع بيرثت الف ةيثارولا ةمظنألا

 ةنسحلا هتينب هل اهرفغي ىلاعتو كرابت هللا لعلو كلذ ف مثأ هنأ كس الف

 قوقح اهب تقلعت نإف نيقولخملا قوقح اهب قلعتت مل نا اهنم ةبوتلابو
 ة_هألا عفنو ةنسحلا ةينلا عم قوقحلا نم لصنتلاو ةبوتلاف نيتولخملا

 ٠ هللا ءانث نا ةرفغملل ةرفاك بابسأ

 مكحلا ىلا ناطلسلا هيف لصي ةملسم ةمأ هنكست نطولا ٣
 ىلع عبرتي نأ دعب هنكلو طورشلا ةفاك ةاعارم عم ىمالسإلا بولسألاب
 ننس نع فرحندو ‘ دوهعلاو قيثاوملا سانلا ىلع ذخأيو 4 مكحلا ىسرك

 ٠ مالسإلا ماكحأب مزتلي الو » لودعلا

 ركسعم امأ ه لدعو ديحوتو مالسإ راد رادلا نوكت ةروصلا هذه ىف

 _ ناطلسلا ةعاطو ملظو ىغب ركسعم هنأ الإ مالسإ ركسعم وهف ناطلسلا

 . ماظنلاو نمألا رارقإو ث ودعلا داهجو ث مالسإلا ماكحأ قفاويب اميف

 ىنبنيو ، ةيصعم ف هتعاط زوجت الو ةبجاو _ سانلا ىلا قوقحلا لاصيإو
زوجيو ٠ هلا ماكحأ عابتاب هتبلاطمو ركنملا نع ةيهنو فورعملاب هرمأ
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 ىلوتل حلصي نم رايتخاو ء هللا نيد ةماتإل همكح رييغتو هيلع جورخلا

 . اهيلع مه ىتلا

 قرطب ناطلس هيف مكحلا ىاا بثي ةملسم ةمأ هنكست نطولا _ ؛٤

 ماكحأب ديقتي ال وه مث ، مكاحلا رايتخال مالسإلا ةمظنأ نع فلتخت
 ٠ هلهأ نم لودعلا ريسب ريسي الو ع مالسإلا

 مالسإ ركسعم ناطلسلا ركسعمو مالسإ راد رادلا ربتعت ةروصلا هذه

 ودعلا داهجو هب هللا رمأ اميف هتعاطو ٠ ناودعو ملظو ىغب ركسعم هنآ الإ

 ةحاطإلا ىلع لمعلاو ث هنع جورخلا ىلا ةوعدلاو ، هيلع ةمقنلاو ، ةبجاو

 حلاصملا نم ربكأ ارارضأ ةمألاب قحلت نتف ثدحت الأ طرشب ةزئاج همكحب

 ىف ةيضابإلا ىريو ٠ هيلع مهمايق نم اهنورظتني ىتلا دئاوفلاو ةعقوتملا

 جئاتنلا تناك امهم _ ءارشلا زوجي هنأ _ فرحنملا مكحلا روص عيمج

 ء داسفلا نودقتني الجر نيعبرأ نوزواجتي سانلا نم ةعامج جرخت نآ وهو

 ىغبلا نم ماكحلا هيلع امو ى فارحنإلا نم ةلودلا هيلع ام سانلل نونيبيو

 مهتضراع نإف ٠ ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىلا مهنوعديو 2 ملظلاو

 عيمج ىلع مهنكلو فنعلاو ةوقلاب اهيلع اودري نآ مهل زاج ةوقلاب ةطلسلا

 الو ، نينمآلا اوعوري نأ الو س سانلا اوفيخي نآ مهل زوجي ال لارحألا
 ىتح اوضرفي نأ الو \ دحأ ىلع اودتعي وأ دحأ ليبس اوضرتعي نأ

 مكح ىلل ءارشلا مكح نم اولقتنا كلذ نم ائيش اولعف ناف ع دحأ ىلع مهتفايض
 ةلودلا ةزهجأ فف ملظلا ةمواقم وه ءارشلا أدبم نأل كلذو ٠ ةبارحلا

 سانلل ضرعتلا نود كلذ رمألا ىضتقا نا فنعلاب وأ ةوعدلاب ةفزحنملا
٠ ء وسيب



_ ٦٤ 

 ص ةيضابإلا دنع ناطلسلا ركسعم رادلا نع ةفورعملا ةروصلا ىه هذه

 نيطالسدلا ىلع وأ ىغب ركسعم هنأ ناطلسلا ركسعم ىلع نورةلطي امدنع مهو

 امنإو ، طقف بهذملا ىف مهل نيفلاخملا كلذب نودصقي ال روج نيطالس مهنأ
 لمعت ملف هللا نيد نع تفرحنا ىتلا ةمكاحلا ةزهجألا عيمج كلذب نودصقي
 هذه هل زربت نأ دارأ نمو ٠ مهريغ نم وأ ةيضابإلا نم تناك ءاوس هب

 ةفحت ) اهب رقأ نهو ٠ خيراتلا بتك ىلا عجري نأ هيلعف ةحضاو ةقيقحلا
 ىمالسإلا حتفلا ذنم نامعل خرأ ىذلا ىملاسلا نيدلا رون مامإلل ( نايعألا

 ىتلا لودلا نع هبتك ام ميمج ىف اصيرح ناك دتو رضاحلا رصعلا ىلا

 ةرتف ادع ام نامع لهآ نم ةيضابإلا نم اهلكو _ نامع مكح ىلع تبقاعت

 ةمامإلا ركذي ناكف _ جاجحلا نمز ةيومألا ةلودلا دمع ىف ادج ةريصق

 ة_هلك مهيلع قلطي وأ - روجلا نيطااسبو ىتابلا فصي ناكو ةلداعلا
 لف۔۔سآ ف سشضشيفطأ قحسإ وبأ مامإلا قلع ةملكلا هذه ىلعو ع ةربابجلا

 : ىلي امب لوذلا ءزجلا نم ١٭٧ ةحفصلا

 ىلاوت دتو ، فئاوطلا كولمو عاطقإلا ءارمأ ةربابجلاب دارملا »

 ىلإ ةيكولم نمو ةيكولم ىلإ ةمامإ نم تابالقنا نامع رطق ىلع
 ةقيرط ىلع ةمئأ نامع ىلوت ةيمالسإلا ةفالخلا عاطقنا ذنمف ى ةمامإ

 ةبكللا ناديملا ىلإ تزرب ةمامإلا رمأ فعض ىتمف 0 نيدشارلا ءافلخلا

 ركذ املكو » : قيلعتلا رخآ ىق لاقو ٠ « اذكهو فئاوطلا ءارأ وآ

 ٠ « لودعلا ريغ ةالولا دارملاف ةربابجلا فنصملا

 ةفحت ف لات دقف احوضو رثكأ عوضوملا اذه ىف فلؤملا ةرابع لعلو
: ىلي ام ١٨٧ ص لوألا ءزجلا نايعألا



_ ٦٥6 . 

 ىدنلجلا دعب نامع ىلع تلوتسا ةربابجلا نآ ريسلا تركذ »

 دمحم : ةربابجلا ءالؤه نمف © .روجو ملظ لهأ اوناكو ٤ اهبف ا؛ودسخاف

 ٠ رطسأ دعي لاقو ٠ » نايدنلجلا رظنلا ني دشازو . ةدئاز نبا

 ىعاد ال هنأ بسحأ ٠ « ىدنلجلا براقأ نم مهنأ مدقتن دتو »

 ٠ عوضوملا اذه ىف ديزملل

 ىف ناطلسلا ركسعم نعو رادلا نع ةفورعملا ةروصلا ىه هذه

 . مهريغ اهنع ثدحتي امك اهنع نوثدحتي ةيضابإلاو ةيمالسإلا ةمألا

 عم ىتح هبرح نوبجوي ةيضابإلا نأ ىلإ ترشا ىذلا ددعلا اما

 نيب نوكت ىتلا بورحلا ق ء مالسإلا ودع وه امنإف رئاجلا ناطلسلا

 ملسمل ىغبني ال هللا ليبس ف داهج كلذ نأل ، ةرفاك ىرخآو ةملسم ةلود

 نيتملسم نيتفئاط وآ نيتلود نيب عقت ىتلا بورحلا امآ ٠ هنع سعاقتي نأ

 ٠ دعاقتلا نم ريخ اهيف مئانلاو مئاقلا نم ريخ اهيف دعاقتلا نتف ىمه امنإف

 اهناودع در بجيف ةيغاب امهادحإ نكت مل ام ىعاسلا نم ريخ مئاقلاو |

 ٠ لاااو ةمرحلا نع اعافد

 بجوي هيف شيعي ىذلا نطولل اقح ملسملا ىلع نأ ةيضابإلا ىريو
 مكح ىف وه نكي مل ام ناودع .ىأ وأ مجاهم "ىأ نم هنع عافدلا هيلع

 لوخدلاب هبلاطتو هللا مكح ةماقإ ديرت ةلداع ةلود مجاهملاو فرحنم
 بيجتسي نأ ةلاحلا هذه ف هيلع نإف ٠ اهماظنل عوضخلاو ٠ اهتياعر تحت

 ، هللا ةعيرشب مكحتو ‘ مالسإلا ةرانم عفرت ةلود ءاول تحت ىوضنيو

ه اطابتيو كلذ ف اكلتي نأ هل سيلو



 س ٦٦. ء .

 سمتلا ةفلتخم ةنمزأ قف تعقو ذاسش عضول روص كلانه تيقب

 ايمالسإ نطولا نوكي نأ : الثم كلذ نم اهل اهوررقو اماكحأ ءاهتفلا اهل

 ايبيل ىف عقو امك ٠ رانلاو ديدحلاب همكحت ةكرشم ةلود هيلع بلغتتو

 مكبحلا نابإ رئازجلاو برغملاو سنوت فو ىلاطيإلا مكحلا نابإ
 رادلا ربتعت ةلاحلا هذه فو ىزيلجنإلا مكحلا نابإ رصم فو ، ىسنرفلا

 ٠ رفك ركسعم ناطلسلا ركسعمو ث مالسإ راد

 نع نوثدحتي نيح مهف مكحلا ف ةيضابإلا ىأر صخلم اذه
 مل ام ناطلسلا بهذم ىلإ ال مكحلا ةيعون ىلإ نورظني ناطلسلا ركسعم
 نإف ارئاج نوكيو ايضابإ ناطلسلا نوكي.امدنعو ٠ اكرشم ناطلسلا نكي

 ركسعم وهف كلذ عم هنكلو مالسإ ركسعم هركسعم نأ هيلع مكحلا ١

 نم روجلا نيطالس نم هريغ ىلع نومكحي .امك امامت ناودعو ملظو ىغب
 . ٠ ىرخألا بهاذملا !

 ىف ةيضابإلا ىأر نع بتك نم رثكأ نع ةقيقحلا هذه تباغ دقو
 اهنأك ) مهيفلاخم ( ةملكب كسمأو مهرداصم ىلإ عوجرل ا نود عوضومل ا

 ٠ لاجم لك ى اهعم رودي ىرحس بلول

 هبلات امم اروص ءىراقلا ىدي نيب عضأ نأ بحأ اذه لك دعب

 ءىراقلا دكاتي ىتح عوضوملا اذه نع ىنالجراولا بوقعي وبأ ةمالعلا

 ه. مهفقومو ب ةيضابإلا ىأر نم

 نم ٤٥ ص ناهربلاو ليلدلا هراك ىف ىنالجراولا بوقعي وبأ لوقي
: ىلي ام ثلاثلا ءزجلا



 م ٦٧١ _

 ةيواعمو "ىلع ىلع هيف رصتقن مل ةنيدتملا كولملا ف هانركذ ىذلاو »
 اورهظآ امل ةنايد لهأ \ دحاو مهيف مكحلا لب ى دعب مهفالخأ نود.

 كسننلاو .ع تاولصلاو راكذألاو ، تاعامجلاو عمجلا نم مهيديأ ىلع
 رضاحملا نايبصلا ةرامعو ث تايمالسإلا عئارشلا روهظو ث تادابعلاو

 روغثلاو س دالبلا عيمج ىف ء داهجلاو وزغلا روهظو ء نآرقلا ةءارقل

 ٠ هتدابع روهظو ث هتعاط ىلإو هللا ىلإ ءاعدلاو ث داعبلا

 : ىلب ام ٤٦ ص ء زجل ١ سفنو باتكلا سفن ف بوقعي وبأ لوقيو

 ترهظو . مهسفنأ تاذ ىف كولملا روجف روهظ نأ ى سيلو »

 ةلملا لهأ نم مه لب س مالسإلا ةلم نم مهجرخي ام مهيديأ ىلع ركانملا
 !وبجو غ تاقرطلاو لبسلا اونمأ مهنأ مهبتانم نمو ، ءوس لهأ اوناك نإو

 ٠ « تاموكحلاو ةاضقلا اوبصنو ص تاجارخلاو ءىفلا ا

 : لوقي رطسأ دعبو

 _ لاقن ةعمجلا نع فلخت نيح هللا همحر ديز نب رباج عيضو » .
 نم اياطعلا هذخأ كلذ كلذ ءارو نمو _ دوعأ الأ ىلع كل مهللا

 ةيالوو ، تاحاسملاو مهل ىوتفلا ةيالوو ث اهب مهتبلاطمو ههبسثو جاجحلا
 . « ريثك ملعلا لهأ نم مهريغو ءاضقلا حبيرش

 : ىلي ام ةحفصلا سفنو ع ءزجلا سفنو باتكل سفن ف لوقيو

 نوعارب ال ء سانلا ا ىلع اويلغت نيذلا مهف ةروجلا' نيطالسلا امأو ( . .

> تاقدصلاو ةاكزلا ا:ولطعو ح هدب نولمعي الو 0 هيلإ نوعدي الو اعرش



_ ٦٨ 

 ةماقإب الو ے تاموكحلاو ةيضتألاب نومتهي الو ے تاجارخلاو روتشعلاو
 فالخ مهكلم ةماقإ ف اقرظ مهسفنأل اوعرشو ، تاصاصقلاو دودحلا

 سرحلاب اهونصحو ص رودلا اونبو ، روصقلا اودينثو ح عئارشلا قتارط

 مراغملا لاومألا غمج ف اولمعتساو ص نادلبلا ىلغ نوريغيو ، ناوغألاو

 سابلو ع رومخلا برش اورهظأو « ةءافكلاو ناوغألا اوذتتاو ، تالابقلاو

 ٠ « رومألا حيمج هف روجلاو ى رؤتسلاو فزاعملاو ى ريرحلا

 ةساملجسو سلدنألاو برغملا ف روجلا نيطالس نم ةلثمأ ركذ مث
 : لاق مث رصمو برغملا ىف ةيديبعلا ةلودلا كولمو

 ركب وبأو ورمع نب ىيحي مهلوآ ٠ ةنايد لهأ مهف نوطبارملا امأو »

 نيفشات مهرخآو ، فسوي نب ىلعو ص نيفشات نب فسويو ،. رمع نبا
 لمهأ ث هدونجو ىدهملاب مهلك ءالؤه ىلاعت هللا حستك ىتح س ىلع نبا

 ٠ « مهب دهعلا رخآ ناكف ص نيملاعلا برب نيدحوملا ف ديحوتلا

 : ىلي ام ديحوتلا ة ديقع ف عيمج نب ورمع صفح وبآ ةمالعلا لاتقو

 هريزوو هتبتاك ةيالؤو هتيالو انيلع بجاولاق ٠ لداعلا ناططسلاف
 . خ نيملسمل ا نم هتا ول ثحت ناك نم عيمجو هنزاخو

 : لوقيو

 نم امأو ث هنزاخو هريزوو هبتاك ةءاربو رئاجلا ناطلسلا ةءاربو »
 ٠ » الف هئاول ثحت ناك

 ةرهاتلا ةعبط رشاعلا ءزجلا لينلا حرش ف ةمئألا بطت لاقو
: ىلي ام ٣٦٢ ص



 ۔۔ ٦٩. بس

 دلب وأ عضوم صاخلا فرعلا ىف ىهو ۔ رادلا لهأ ىلع مكحي »
 ةريسو مكح _ ةزوحلا ىأ اهيف وآ دلبلا ىف وأ هيف رهظ & ةزوح وأ
 « مهريغ نم وأ انباجصأ نم لدجلا ناك ءاوس « روج وأ لدع ىوذ نم ام
 ٠ « روجلا اذكو

 ناطلسلا عوضوم ةكرب نب هللا دبع دمحم ويآ مامإلا شقان دتو

 نييب ام اهنم تافطتقم ميركلا ءىراقلا اهيأ كيلإو ةليوط ةشقانم رئاجلا
 ىسيع ةعبط مماجلا ميقلا هباتك نم لوألا ءزجلا نم ٢٠٤ ىلإ ٢٠١ ةجفص

 ٩ ىنورابلا

 اهيلع بلغ دق دلب ى ملسملل ةماقإلا زاوج ىلع انباحصأ عمجأ «

 سرغنو « عئارزلا هبف عرزت نأو  لاومألا هيف رمعت نأو ةربابجلا

 ‘ جارخلا ليبس ىلع لاومألا هنم نوذخأي مهنأب هملجب عم ؤ راجيالا هيف

 ٠ مهملظ ىلع هبب نونيعتسي ميهنأو لاجملا كلذ اوقجتبسي نآ ريغ نم
 7 مهينبو

 : رطسأ دعب لوقيو

 ىف تاي مل ىتلا عضاوملا ف مهكالمأ ىف ةماقإلا نيملسملل زوجت »
 ء لاومألا نورمعيو اهيف نوعرزيو س لجو زع هللا لبق نم رظح اهنكس

 مهنم نوذبخي ةربابجلا نأ نوملعي اوناك نإو ، راجشألا نوبسرغيو
 نوعرزي امنإ اوناك اذإ س مهملظ ىاع مهتيوقت ىلإ ىدؤت الاومأ اهببسب

 نيملسمللو ث مهلاوحأ حالصإو ث مهلايع رتسو ث مهسفنأ عفنل نورمعيو

 ةربابجلا ةيوةت كلذب نوونيو نودمعيو نوعرزي اوناك اذإ نكلو ٠ اضيآ
 . « مهلعف ىف هلما ةاصع مهف مهل ةنوعملاو

: لوقب رولجييب دوب



_ .٠ ٧ 

 هل ليق ، مهعيابيو مهعم ميقي نأ ملسملل زوجيفأ : لاق نإف »
 بيوصت ىلع هنوهركي مهنأ وأ ء مارح وأ بصغ هنأ ملعي مل ام ٠٠ ! معن

 . ملسملل زوجيفأ : لاق نإف لطابلا نم ءىش راهظإ ىلإ هنوقحليو ث لطابلا
 ارمآ هباتك ىف كلذب رمأ لجو زع هللا نإ ٠ ! معن هل ليق ؟ مهعم وزغلا

 : ىلاعت هلوقل اماع

 ٠: « رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي ال نيذلا اولتاق »
 : ىلاعت لاقو « مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقاف » : هركذ لج لاقو

 ريغب زئاج لاتقلا نإف اضيأو ٠ « رافكلا نم مكنولي نيذلا اولتاق »
 ٠ ملعأ هللاو مامإ

 فو رادلا ف ةيضابإلا ىأر حيضوتل ىفكي رادقملا اذه نأ بسحأ

 ث ةذاش ةلاح اهانربتعا ىتلا ةريخألا ةلاحلا الإ قبي ملو ناطلسلا ركسعم

 ضعبل ىزيلجنإلاو ىسنرفلاو ىلاطيإلا رامعتسالاب ةلثمألا اهل انبزضو
 ةروصلا هذه ىلع ىنالجراولا بوقعي وبأ ثدحت دقو ةيمالسإلا دالبلا

 ناهربلاو ليلدلا باتك ىف ءاج امم تافطتقم ميركلا ءىراقلا ىلإو اضيأ

 ذختي نأ زوجي ال هنأ ملعا » : لاق اهدعب امو ء٤ ص ثلاثلا ءزجلا

 ٠ « انطو كرشلا راد _ ملسملا _

 مث نيكرشملا عم لماعتلا بولسأ ركذيو مكحلا اذهل جتحي مثا
 : لوقي

 مهل زئاج دالىلا لهأف ث نيملسملا دالب نوكرشملا حتتفا نإو .»

 دحأل زوجي الو . مهم اكحأ مهيلع ىرجتو 4 مهتحتو مهعم نوكسل ا

 جرخ نإو ى سانلا رئاس نم انطو اهذختي نأو اهلزني نأ مهريغ

« طت اهنكسي مل نم. لثم وهف مهفوخ نم ه دالب نم نيملسمل ا نم دحأ



٧١ 

 مهتطااخم نيملسمللف ىراصنلاو دوهيلاك باتكلا لهآ نوكرشملا ناك نإو

 مهنبجو م-هطقإو مهنومسو مهحئابذ نولكأبو ء مهتلكاؤمو مهتعيابمو
 سياو مهبارشو م_هماعطو مهخيبط كلذكو ث مارح ىلع اورهظي مل ام
 نوجوزتي الو س اوردق ام اوجرحتيف ةساجنلا ىلع مهومهتا نأو _ رومخلا

 نورذحي الو مهلاومأ ف مهنولماعيو 4 مهنوحكني الو نوزستي الو مهيلإ

 مهنولماعي الو ى ابرلا نامثأ نم وأ ريزانخلا نامتأ ناك ولو ع ائيش اهنم
 مهملظ دارا نم مهدلب نع نوعفديو مهريزانخ نولكأي الو ص ابرلاب

 ل_كؤي ام عيمج سوجملا نم نوقتيو ٠ مهنوعفدي الف نيملسملا ركاسع الإ

 ٠ ) كلذ ريغو

 امحنع نوملسملا هكلسي نأ ىغبني ىذلا كولسلا ف فلؤملا ليطيو

 ٠ ذاشلا عضولا اذه ف نونوكي

 : ةيتآلا روصلا ف عوضومل ١ صخلاف دوعأ نأ عيطتسأ اذه دعيو

 كاذو مالسإ ركسعم ناطلسل 1 ركسعمو مالسإ ر ٥ ١ را دل ا _ ١

 لمعت ةملسم ةلودلاو ةملم ةمألاو املسم نطولا نوكي امدنع

 ٠ هللا مكحب

 ٢ _ الإ مالسإ ركسعم ن اطلسل ا ركسعمو مالسإ ر اد ر ادلا آذ_٩

 كلذو ملظو ىغب ركسعم :

 اهنكل ةملسم ةلودلاو ةملسم ةهألاو املسم نطولا نوكي امدنع

٠ مكحلا ىف ىمالسإلا جهنملا مزتلت ال



٧٢ 

 امدنع كلذو رفك ركسعم ناطلسلا ركسعمو مالسإ راد رادلا _ ٣

 ةكرشم ةرمعتسم ةلود ةمكاحلا ةلودلاو ةملسم 'ةمذنا و املسم نطولا نوكي

 ٠ ةيباتك ريغ وأ ةيباتك

 امدنع كلذو رفك ركبسعم ناطلسلا ركسعمو رفك راد رادملا ب ٤

 ٠ ةكرشم ةلود همكح ىلوتتو ةكرشم ةمأ هنكست نيكرشملل نطولا نوكي

 نيفلاختملا نيج لماعتلا

 بجاولا كولسلا نع ىأ ث ةيبهذملا تاموكحلاا نع ءاهقفلا ثدحت
 ء ةيمالبسإلا بهاذملا نم بهذم ىلع ماكحألا ءاربجإ مزتلت ةلود يلع

 نع اوثدحت كلذكو ، بهاذملا ةيقب نم اهينطاومل ةبسنلاب اهفقوم نوكي فيكو
 ٠ ةلودلل ىمسرلا بهذملا ريغ ابهذم نوعبتي اوناك اذإ نينطاوملا كولس

 : ىلي اميف عوضوملا اذه ف ةيضابإلا ىأر صخلا نأ عيطتسأو

 اهفتوم نإف ىضابإلا بهذملا ماكحأل ةمزتلم ةلودلا نوكت امدنع - ١
 مهوعدت نأو فالخلا طقن مهل نيبت نا ىرخألا بهاذملا نم اهينطاوم عم
 اوبيجتسي مل وأ اهل اوباجتسا ءاوسو ى اباوصو اقح ىه هدقتعت ام ىلإ

 قوقحلا ف مهلماعت نأ بجيو ٠ لاحلا هذه ىدعتي ال مهعم اهفقوم نإف
 قرف ال ، بهذملا ىف اهل نيتفاوملا نينطاوملا لماعت امك تابجاولاو
 اهيفلاخم نه وآ اهيقفاوم نم ناك ءاوس ةنتف ىلإ اعد نم امأ . فالخ الو

 مهفقوم ىلع اوربصأ نإو ، بولطملا كلذف اوعجر نإف مهيلإ رذعت اهنإف
. اوئيفي ىتح مهلاتق تلحتسا



 ريغ بهذمب ةمزتلم ةلود ف نينطاوم ةيضابإلا نوكي امدنع _ ٢

 تناك ولو اهماكحاب اوضري نأو اهنيناوقل اوعضخي نأ مهيلع نإف مهبهذم
 ةلودلا بهذم ماكحأل ةقفاوم تمادام 2 هماكحأو مهبهذم ءارآل ةفلاخم

 نكي مل ام ءىش لك ىف اهعم اونواعتي نأ مهيلعو ٠ عيمجلا ىلع قبطت ىتلا

 . قلاخلا ةيصعم ف قولخمل ةعاط ال هنإف ةيصعمب اورمأ اذإف ةيصعم

 نم ءىشب عيضاوملا هذه ىنالجراولا بوقعي وبأ ةمالعلا شقان دتو

 ءزجلا ناهربلاو ليلدلا هباتك ف هلات اممو ٠ ليثمتلاو ليصفتلاو باهسإلا

 : ىلب ام ٥٣ ص كلاثلا

 فالخلا لهأ نيبو هنيب هلمعتسي نأ نينمؤملا ريمأل ىغبني ىذلاو »

 انناوخإ اوراصو اودتها اوباجأ نإف ، اولخ هب ام كرت يلإ مهوعدي نأ
 مدقت امك ادحاو اعرش مهايإو ريصنو « انيلع ام مهيلعو انلام مهلو
 , سانلا نم نحنو انم سانلا ) : فوع نب راتخملا ةزمح وبأ لاق امك

 نإو ( اهيلإ سانلا اوعدي ةعدب بحاصو ث ارابج اكلمو نثو دباع إلإ
 عفد نم ىلاعت هللا مكح مهيلع ىرجن نأ ىلا مهانوعد كلذ نع اوعنتما

 ىلع مهانكرت كلذب اوعاطأ نإف ڵ ماكحألا بجاول عوضخلاو ص قوقحلا
 ، انيلعو انل بجي ام ماكحألاو قوقحلا نم مهل بجوو س هيلع مه ام

 هب ام ىلع نيدامتم اومادام ع هيف مهل قح المت رافغتسالا نم ناك ام الإ
 مئانغلاو ءىفلا نم مهقوقح مهلو ف لدعلا مهايإو انعسوو ٠ اولض

 رئاسل بجي امك مهنع ملظلا عفد انيلع مهلو ث اههوجو ىلع تاقدصلاو
 مهلف انعم اوزغ نإو ى مهنع عافدلاو ‘ ماكحألا ىف لدعلا نيملسملا

ءانبدأ قوتحلا نم هيلع بجو امم مهنم عنتما نهو 2 انل امك مهماهس



_ ٧٤ 

 ث همد انكفس () كلذ زواج نإو ٠ ليبسلا ءاوس ىلإ هدريو ث هعمقي إامب

 اهيف اورجأو مهدالبب اودرفناو انتعاطب اوفرتعا نإو ٠ هلاتق انللحتساو

 ء ةمئاق ةنس وأ س ةمكحم ةيآ ىلع در نكي مل ام كلذو ء مهانكرت مهماكحأ

 لبتنو ث مهلو مهيلع قوقحلا بجاوب موقي نم مهنم مهيلع ىخقتسنو
 .مهل لو۔ةت نمم ناك اذإ ص مهلك ةاضقلا بولسأ ىلع كلذ .ف هلوق

 لك مهنم ذخأنو . هيلع مه ام الإ مهتيالو نم انعنمي ملو ٠ مهتنايد

 نإو ث مهنم ةجاحلا ىوذو ع مهئارقف ى اهدرنو قوقحلا نم بجي ام
 .مهكرتن الو ث ءاوس ىلع مهيلإ ذبننو ع مهيلإ انرذعأ ءىش ف مهانمهتا
 مهعنمنو 0 مهتنايد ىف اركنم مهدنع ناك اذإ انيديأ نيب اركنم نورهظي

 ح هتحت هوركم ال ازمأ نوكي نأ الإ ، نكي مل ام انمايأ ف اوثدحي نل

 ٠. رايخلا ابنلف

 زهجن الو ، اربدم غبتن ال انإف مهانمزهو هلك اذه ىف مهانبراخ نإو

 انإف لاملا تيبل ناك ام الإ \ مهيلع ةدودرم مهلاومأو ، حيرج ىلع

 ملاخملا نم مهيديأ ى ام عيمج نع عروتن الو ء ههجو ىلع هزو_جن

 لاملا تيب لام نم مهيديأ ىف ناك امو ٠ مهبهذم ىف ازئاج ناك اذإ اندنع

 ناك نإو ع ههوجو فف هفرصنو مييلإ هدرن الو ذخأن انإف ث نيملسملل

 . . « اهلهأ ىلإ اهانددر ةملظم

 : رطسأ دعب لوقيو

 ّ هنيعب انم ادح لتق نم لك مهنم انلتق مهيلع انردق نإ و

 : . ` ة نيبراحملا مكح مهيف لمعتسن ذ الو

 لخي امي لمعلا ىلا قوقحلا ءادا. .نع. عانتمالا زواجت نا هنأ :ىنعي :)١(

 ٠ نمالاو ماظنلاب



 _ ٧٥

 : رطسأ دعب لوقيو

 ىلع مهنيبو اننيب ثيراوملا ىرجنو ص مهعفدنو ى مهالتق ىلع ىلصنو »
 ٠ « اههوجو ىلع تامرحلاو لاومألاو () ددعلاو س اههوجو

 ليلدلا ىف ةسكاعملا ةروصلا اضيأ بوقعي وبأ شقان دقو
 : ىلب ام لاتف ٦١ ص ثلاثلا ءزجلا ناهربلاو

 لمأ عم نيملسملا لاح فيك ركذأ نأ ديرأ ىنأ ىخأ اي ملعإ »

 عمو ى نيلاضلا ةروجلا نيطالسلا عمو ث مهنم نيدتلا لهأو فالخلا
 ىلع جورخلا ىف ةوعدلا لهأ بهذم نأ ىخأ اي ملعإ ، نيكرشملا رئاس

 هنأ ةينسلا لوقت امك سيلو ى زئاج ةروجلا نيطالسلاو ةملظلا كولملا

 . ىلوا مهملظ ىلع ميل ميلستلا لب ميلاتت الو مييلع جورخلا لحي ال
 ىلوألا ةلوقلا : لاوقأ ةثالث ىلع ةلاسملا هذه ىف ةمألا تفلتخا دقو اولاق

 ى مهتبصانمو مهلاتقو مهيلع جورخلا زئاج هنأ ةوعدلا لهأ:لوق

 انك اذإ امأو ء مهمكح ريغ ىف انك اذإ انيلع مهماكحأ ءارجإ نم عانتمالاو

 ءارشلا اندرأ نإو ى مهماكحأ نم ريثك نم عانتمالا .انعسي الف مهمكح تحن

 . « انل زاج جورخلاو

 جورخلا زاوج مدعب لوقلا وهو ىناثلا لوقلا ركذي اذه دعبو

 ء هريبعت بسح ةينسلا ىلإ هبسنيو ةمئاقلا ةلودلا عضو ناك امهم اقلطم
 جورخلا بوجو وهو ص جراوخلا ىلإ هبسنيو ثلاثلا لوقلا ركذي مث

 وأ قالطلا دعب ةارملا اهرظتنت ىتلا ةدملا ىهو ةدع عمج ددعلا (ا)

 . ديدج نم جوزتلا اهل لحيل اهجوز ةافو

 



_ ٧٦ 

 لوانتيو ليصفتلاب اهيلإ دوعي لاوقألا هذه ركذي نأ دعبو ضارعتسالا ةيلحو

 نم هب اولوقي مل نيذلا نأب هل جتحيو ث حيجرتلاو ديباتلاب زاوجلاب لوقلا
 ثادحأ ةدعب هزاوجل جتحيو لمعلا ثيح نم هيلإ اوداع ادبملا ثيح

 نمحرلا دبع جورخو ديزي نع نيباوتلا جورخ : اهنم ركذي ةيخيرات

 ىبعشلا لاثمآ نيعباتلا رابك جورخو ث جاجحلا نع تعشألا نب دمحم نبا

 نع نيسحلا نب ىلع نب ديز جورخو ع مهبارضأو ريبج نب ديعسو

 . ىلع نب ديز نب ىيحي جورخو ي ماسثه

 ىف لاق ءاملعلا دحأ عم هل تعقو ةرظانم ركذ ثيدحلا قايس افو

 ١ : ىلي ام باتكلا سنن نم ٦٣ ص

 نب نسجحلا: نب ركب ىبأ نب ىيحي هيقفلا عم مالك ىل ىرج دتو »
 نم لوآ : ىل لاقف ٠ اذه لثم ىف هتاملك ق ةرظانم ثافن نب فسوي خيشلا

 هببل نآ هل تلق ٠ ةيدأ نب سادرم لالب وبآ نيطالسلا ىلع جورخلا نس

 نمو لاقف ٠٠ ! ةئيس وآ تلقف ؟ ةنىببجو : لاقف : ةنسج ةوسأ كلذ ف

 ةاةيطخأف ادهتجا ريبزلاو ةحلط نإ ىل لاق ٠.٠ ! ريبزلاو ةحلط تلق ؟ وه

 د۔هتجا هلعلو تلت ٠ ؟ باصأو : ىل لات ه باصأف دهتجا اذه لعلو تلق

 7 عيمجلل رفغي هللا : لاقف ٠٠ ! ؟ةاطخأف

 : يلب ام ةحفصلا سفن ف لوقيو

 زئاجف ث مهتحتو مهعم نوكلاب انيضرو س مهيلع جرخن مل ناو »
 ٠ » مهفنك ىف شيعنو ى كلذ انل

 ةرقفلا آديم ىلإ ىعم دوعت نأ ميركلا ءىراقلا اهيآ كنم ديرآ ١ ذه دجب

٠ اميف ءاج ام ضعب اعم شقاننل ةريخألا



 نم عاونأ ةثالث ركذي بوقعي ابأ نأ دجت ةرقفلا لول تلمات اذإ
 : ىهو نيملسملا مكحت دق ةطلسلل

 ١ _ نونيدتملا فالخلا لهأ ٠

 ٢ نولاضلا ةروجلا نيطالسلا ٠

 ٣ _ نيكرشملا رئاس .

 لوألا مسقلاب متهي مل بوقعي ابآ نأ ميركلا ءىراقلا اهيأ ىرت تنأو
 قلعي هنأل كلذو ٠ هيلع جورخلا عوضومل ضرعتي ملو هنع ثدحتي ملف

 ملف بهذملا ىف ةفلاخملا ةموكحلاب ال ةملاظلا ةموكحلاب جورخلا زاوج

 مسقلا امأ ( نونيدتملا فالخلا له ) لوألا مسقلل ءىش ىأب ضرعتي

 لهآ نم اوناك بهذم ىأ نم _ نولاضلا ةروجلا نيطالسلا مهو ىناثلا

 ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا نم مهريغ نم وأ ( ةيضابإلا ) ةوعدلا
 مهمكح تحت ءانبلا زوجيو ع ءادعلا مهتبصانمو مهيلع جورخلا زوجيف

 . مهفنك ىف ةايحلاب اضرلاو

 الوطم الصف بتك دقف نيكرشملا رئاس مهو ثلاثلا مسقلا امأ

 . نيملسملا نم مهمكح تحت نوكي نمعو مهنع

 ةلودلا نوكت امدنع ةيضابإلا فقومل حاضيإ ضعب ديزأ نأ انه بحأو
 ولف اهبهذم قفو ماكحألا ىرجتو ص نضابإلاا بهذملا ريغ بهذم ةمزلتم

 ةلودلا بهذمب اهيق مكحلا ىرجو نابهذملا هيف فلتخي امم ةيضق تعفر
تابجاولاو قوقحلا عيمج هيلع بترتتو احيخصو اةفان نوكي مكحلا .نإق



 س ٧٨ ہ۔

 ىف ةلثمأ كلذل بوقعي وبآ ركذ دقو ٠ ةيضابإلا هيلع امل افلاخم ناك ولو

 : ىلي ام اهنم ٧٣ ةحفص ناهربلاو ليلدلا هباتك

 ء هتجوز نع باغو جوزتف نيفلاخملل ماكحأ تحت ناك لجر »
 مكح ام ٠ .هتجوز ىضاقلا هيلع قلطف ؤ لعفي ملف ء هيلإ ىضاقلا رذعآف

 ؟ اهي ملي نأ هل لهف ٠ ةقلطم ريغ تناك نإف ةقلطم ريغ وأ ةقلطم ىهأ ؟ هذه

 بسنلاو قوقحلاو ثيراوملا عقتو ؟ ىضاقلا مكح ىلإ رظني الو
 ؟ ال مأ

 اذه )١( نيملسملا ذوخام ىف نكي مل نإو ةقلطم هذه نأ ملعا
 تطقس دقو ث اهبرقي نأ الو ه اهب ملي ن نأ هل لحي الف ه باوجلا

 اهنيب 5 :قوقحلا عقتو ث هريغ جوزتت نأ اهلو امهنيب ىتلا قوقحلا عيمج

 ٠ « اهثريو هثرتو ، رخالا اهجوز نيبو

 : ىلي ام ةحفصلا سفن ف لاقف رخآ الثم ركذو

 انلو ئ انيلعو انل ضام وهف نيميلا و ده اشلاي هومكح مكح لكو «

 هيف ىرجتو س انيلعو انل نيميلاو دهاشلاب هومكح ام عيمج ف مهتلماعم

 . « اههوجو ىلع ثيراوملا

 : ىلي ام ( ٧٤ ) ةحفص ف لوقي رطسأ دعبو

 ئ جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةاذاملاك تاداعلاب قلعتي ام امأو

 باب نم ةيضابالا اهب ديريو نيملسملا ةملك فنصملا قلطي انايحا .)١(

 . نئارقلاو قايسلا نم كلذ مهفيو هتايوتحم ضعب ىلع ماعلا قالطا



_ ٧٩٨٩ ._ 

 موي رخآ نوموصي ةعيشلا موصك ى ليبس عامجإلا فالخ ىلإ سيلف .

 لهأو ‘ سثحاف اذهف ٠ ناضمر نم موي رخآ نورطفيو نابعسث نم ب

 « ةالصلا ىف تاونقلا نوهركي () ةوعدلا

 مم لماعتلا ف ةيضابإلا ءارآ نع ىماسلا نيدلا زون مامإلا ثدحتو .

 : ىلب ام هنم صلختسن نأ عيطتسن ب به اذملا باحصأ نم مهريغ :

 ١ _ ىماتيلا" قحو 4 ىبنا ىذ قحو ع نيدلاولا قح ىرت ،

 ء راجلا قحو٦ح-بحاصلا قحو ص ليبسلا ءانبل قحو ع نيكاسملا قحو

 اراجف وأ اوناك اراربأ انناميأ تكلم ام قحو ٠

 )( انموق نم 4 اهيلع انمآنسا نم ىلإ ةنامألا "ىدؤن _ .. 6. ٢

 إ 4 ٠ مهيغوا

 ه مهريغو ةمذلا لهأو انموق دوهعب ىفون _ ٣

 ه مهريغو انموق نم انراجتسا نم ريجن _ ٤

 ه هسفنب لزتعملا ، لاتقلا نع “فاكلا مهنم اندنع نمأي ه

 هترافمو 6 هلهآ ,ةالاومو قصلا : ةفرعمو . هللا بانك ىلإ وعدن _ ٦

 . ٠ هلهآ ةاداعمو لطابلا

 ىلع ةيضابالا هقلطي ىذلا حالظصإلا ىه (( ةوعدلا لها (. ةملك (0١.
 . بلاغلا ىف مهسفنا

 بلاغلا ىف ةعبرالا بهاذملا باحصا ةيضابالا اهب ديري انموت ةملك )٢(

 ٠ نئارقلا ؤا قايسلا ةلالدب بهاذملا نم مهيفلاخم عيمج ىلع قلطت دتو



 ے ٠ _

 قرافو ، ىدهلا ىلع ىمعلا :بحتساو 2 هللا قح ركنأ نه . ٧

 كلسي وأ هللا رمأ ىلإ ءىفي .ىتح هانلتاقو هانتراف ٠ مهدئاعو نيملسملا

 ٠ هتلالض ىلع

 > مهودناعو ‘ نيملسملا اؤقرافو ] =للا قح اوزكتأ نم

 ‘ مهلاومأ ةحيئغ الو > عهيرارذ لتق الو ‘ مهئاسن ىبس هطتسخن ال

 ٠ مهنم ث اريم ١ عطق الو

 رمأي مل هللا نأل رسلا ف ةليغ مهلتق الو + انموقب كتفلا ىرن ال _ ٩

 ه نيملمىملا نم دحأ هلعفي ملو ح هباتك ف هب

 اوما دام انيلع مرحت ال مهتثرا ومو انموق ةحكانم :نأ ىرت = ٠

 انتلبق نولبقتسي

 هنأ ملعن مل امب اثتلبق لبقتسي نمم ادحأ فذقن نأ ىرن ال - ١

 ٠ هلعف

 نولبقتسي اومادام فيسلاب انموق ضارعتسا ىرن ال - ١٢

 ٠ ةلبقلا

 ٠ مهريغ الو ةلبقلا لهأ نم راغصلا لتق ىرن ال

 هيبن ةنسو هللا باتكب ا اهجورت لجر ةأرما جرف لحتسن ال - . ١٤

 !ه ةافولا .وأ قالطلا ةدع دتعتو ث اهنع ىفوتي و اهجوز اهتلطي ىتح

٠ انموق زاد نم ةرجملا :لاحتتا ىرن ال _ : ٠



_ ٨١ 

 هيلع بجو امب ءافولا هنم انملع نمل الإ ةيالولا ىرن ال _ ١٦

 ٠ هلللا نيد نم

 ىتح مهريغو انتوعد لهأ نم ىصاعملا ىلع نييرصملا نم آربن _ ٧

 ٠ رارصإلا اوكرتيو ةبوتلا اوعجار

 ةداهشب امهتم هرن ملو نيملسملا نم كردن مل نم ىلوتن - ٨
 ٠ نيملسملا

 نمو ى مهنم هرن مل نممو ملظلا ةمئآ نم كردن مل نمم ربن _ ٩

 . نيملسملا ةداهسثب _ مهئايلوأ

 ث مهءاوهأ اوعبتي الو ث هللا اوقتي نأ انموق كولم نم ىضرن _ ٠

 ةقدصل ا اوعضي نأو 4 ةفرعم دعب بنذ ىلع اورصي الو ك ةنس اودحجي الو

 ٠ هلل ١ مهرمآ ثيح ءىفلا.و

 اوقرافي الو ع هللا اوقتي نل ء ةعيشلا مهو ةبابسلا نم ىضرن _ ١
 هللا مكح كرت نم اولوتي الو س هيف هللا مكح دق رمأ ىف هللاا ال مكحي مل نم

 ٠ هللاا ريغ مكحو هنع ةبغر

 ٢٢ _ مهنيد ىف اومشعي الو ، هللا اوقتي نأ جراوخلا نم ىضرنو ،

 اوفلاخيو اموق اولوتب ال نآو ت مهلبت هللا ىده نم ليبس نع اوبغري الو

 مهنولوتي موق ةريسب راس نم انوقرافي ال نآو ى مهلامعأ ٠

 نينمؤملل اونمؤي نأو ى مهبر هللا اوقتي نأ ةئجرملا نم ىضرنو - ٣

. ( ٢ ج ةيضابالا - ٦١ م )



٨٢ 

 ةمئأ نم اوكردي مل نمم ةءاربلا و 6 نيملسملا نم اوكردي مل نم ةيالو ىف

 ٠ ةلالضلاب مهيلع مويلا نودهشي نم ةداهستك . مهتداهشب اولوتيف ئ ملظلا

 مكحب اورقي نأو ع هللا اوقتي نأ ، ةنسلا لهآ نم ىضرنو _ ٤

 ملظلا و ءادعلاو ىغبلا لهأ نم اولحتسبي نأو ك هدعوم اونقويو 6 نآرقلا

 ٠ اويوتي ىتح مهلاتقو مهقارف نم هللا لحأ ام

 ةنسب اولمعي نأو ك مهبر هللا ١ وقتي نأ ةيعدبلا نم ىضرنو _ ٢٥

 ٠ اهنع ١ وفعض نإ و ٠ اهب لمعلا ىلع اولوتيو ٠ ك هللا ا ل وسر

 همكح اولعجي الو 0 مهبر هللا ارقت نأ انموق رئاس نم ىضرنو - ٦

 هللا نإف 6 هلل ١ نوصعي موق ةع اطب ١ وكسمتي ال نأو ئ مهموق مكحل اعبت

 ٠ هرمأ ىصعي نم هدهع ىطعيب نأ دحألا نذأب مل

 . ٨١ احفص نم ءادتبا ٠ لوخلا ءزجلا نايعألا ةفحن عجار

 ىضابإلا نآ ىري - هيلع تضرع امدعب _ ميركلا ءىراتلا لعلو

 ىف هعم نوواستي هل ةوخإ مهبهاذم فلتخم نم نيملسملا عيمج ربتعي

 هللا اهبجوأ ىتلا قوقحلا ميمجب مهل فرتعي وهو ص تابجاولاو قوقحلا

 ىلع هللا اهبجوأ ىتلا تابجاولا ميمجب مهبلاطيو ك اهب مهل ىفيو ملسملل
 وهو دحاو قح ىف الا ددرتي الو ث اهب مايقلا ىلا مهوعديو ملسملا
 نمؤملاب اصاخ اقح ىضابإلا هاري هدحو _ قحلا اذهف ث رافغتسالا

 ءاوس ث ةيصعملا بكتري ىذلا نوامتملل حنمي نأ نكمي ال هللا نيدب فوملا

 بتي مل ام _ ٠ ليوأت ةيصعم وأ ڵ كرت ةيصعم وأ س لعف ةيصعم تناك
-



٨٣ 

 قوقحلا ىف نوواستم مهبهاذم ميمج ىف نوملسملاف اذه ريغ ىف امأ _ اهنم

 ةلمج مالسإلا نم هجرخي ام بكترا نم ىلا رظنلاب الإ مهللا ٨ تابجاولاو

 نم مولعم راكنإك ةلملا نم اجرخم هرابتعا ىلع اعيمج نوملسملا عمجأ امب

 ةلمج ةيمالسإلا بهاذملا ةيقب نع نوقرفي ال اذه ىف مهو ةرورذلاب نيدلا
 نيح ةهقفتملا ضعبب ططشلاو ولغلا غلب ام لاحلا هب غلبي ملو ٠ اليصفتو

 مهعم حكانتلاو مهرباقم ف نفدلاو مهيفلاخم ىلعو ءارو ةالصلا اوعنم
٠ باتكلا اذه ردص ف كلذ نم ةلثمأ تيأر دتو



_ ٨٤ 

 قنتلزنملا نيب ةلزناا

 : ونيلن قرشتسملا لاق

 ايقيرفإ لامش ف ةيضابإلا بهذم اميف فلتخا نيتلأسم كانه نأ الإ »
 ىتلا ةقيرطلاب ةقلعتملا كلت ىه ةرورضلاب امهالوأ ٠ ةلزتعملا بهذم نع

 نأ ، جراوخ مهو ص ةيضابإلا ىلع ناك الإو : رئابكلا بكترم اهب ربتعي
 ملسملا ةريبكلا بكترم اوربتعي نأ اوءاش نإ امات ٠ !راكنإ مهلصأ اوركني

 نأب لئاقلا بهذملاب اولاق نإ وأ ، ةعامجلاو ةنسلا لهأ لعف امك انمؤم

 لاقي امك نيتلزنملا نيب ةلزنم ف وه لب رفاك الو نمؤم وه ال ةريبكلا بكترم
 ةلزنم ال نأب نيدن » ١٢٠ ةحفص ىف لوقي رماع خيشلا نإف اذهلو ةلزتعملا

 . « رفكلا ةلزنمو ناميإلا ةلزنم نيب

 لب هلحم ريغ ى ةداهشتسا نأو حضاو ريغ قرشتسملا مالك نأ ىل ادب

 ةلزنملا وآ ةريبكلا عوضوم ف ةيضابإلا بهذم مهفي مل هنأ ىل رطخ امبر

 عوضوملا ديزل نأ تببحأ كلذلو نيتلزنملا نيب ةلزنم ال نأو نيتلزنملا نيب

 ( ٠ ةمئألا مالك نم عوضوملا ف درو امب حاضيإلا نم ائيس

 نتم ىلع هتيسثاح ىف سكيودسلا ديعس نب هللا دبع دمحم وبأ لوقي
 دهشتسا ىذلا باتكلا وهو _ ىخامشلا ىلع نب رماع نكاس ىبأل تانايدلا

 : ىلي ام - ةيضابإلا دئاقعل اصخلم هدمتعاو ونيلن قرشتسملا هب

 ١ ني ةل زنمل ١ نيتل زنل ) ٠

٠ كرشلا ةلزنمو ناميإلا ةلزنم نيب قافنلا ةلزنم نأب نيدن هلوق »



٨٥ 

 كلذ ىف فلاخو س دحوم وه لب نمؤمب الو كرشمب سيل قفانملا نأ ىنعي
 كرشم مهدنع وهو (') رصعلا قفانم الإ قفانم ال نأ نيمعاز ةيرعشلا

 ٠ « كرشلا ىفخيو ناميإلا رهلخي هنأل
| .:.. 

 قافنلا نأ مهقفاو نمو انباحصأ هيلع ىذلاو » : رطسأ دعب لوقيو
 ةاصع نم هريغو رصعلا !قفانم نيب قرف الف داقتعالا ىف ال لاعفألا ىف

 ٠ « نيدحوملا

 : لاق ىتح بهذملا اذهل جتحي ىضمو

 نيب قافنلا ةلزنمب لوقن انأ لصاحلا خلإ نيتلزنملا نيب ةلزنم نأو »

 فلاخملاو ى رفكلاو ناميإلا نيب ةلزنم ال نأب لوقنو كرشلاو ناميإلا ةلزنم
 هولعجي ملو كرشملا ىف قفانملا اولخدأ ثيح ى ةرعاشألا لوألا لصألا ىف

 ىناثلا لصألا ىف فلاخملاو ؛ هيلع مالكلا مدقتو كرشملاو نمؤملا نيب ةطساو

 قلبألاك هنإ !ولاقف ث رفكلاو ناميإلا نيب ةلزنم قسفلا اولعج ثيح ةلزتعملا

 ٠ « دوسأ ضايبلا نم هب ال ىمسي الو ضيبأ داوسلا نم هب امل ىمسي ال

 : ةيتآلا ةصقلا دروأ ىنح بهذملا اذهل جتحي رمتسا و

 هللا ىضر ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ خيشلا لاق : تالاؤسلا ف لاق »

 : لاق ىتح ةرظانمو ةرواحم اننيب ترجف ةطقنب ىسويقتلا مم تيقتلا : هنع

 هنومست ال مل ؟ آرفاك ةريبكلا بحاص نومست مل ؟ نامثع ابأ مكنم ابجع

 هنومست : هل تلقف ًايوحن اهيقف ناكو _ ؟ آرفاك هنومست الو اقساف الاض

 )١( ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رصع هب دصقي .



٨٦ 

 لاق ؟ ةدجسلا ةروس ق ىلاعت هللا لاتق فيك هل تلقف ! معن : لات ؟ آقساف

 اقتساف ناك نمك انمؤم ناك نمفآ » : ىلاعت لاق هل تلتقف ؟ لاق فيكو

 هتيسن دقل ائبسث ىنتركذ دقل هللاو : لاق اهاعوو اهمهف املف « نووتسي ال

 ٠ « دحاو قسفلاو رفكلا نأ ملعو

 هلاق ام ضعب ميركلا ءىراقلا اهيأ كيدي نيب عضأ نأ بحأ اذه دعب

 نب نيروغبت : وه ىرجهلا سماخلا نرقلا ىف ةيضابإلا ةمئأ نم رخآ مامإ

: لاق عوضوملا اذه ق رداصملا مهأ نم هباتكو ىطوشضشلمللا ىسبع نب دواد



_ ٨٧ 

 سماخلا لصألا

 نيتلزذملا نيب ةلزنملا ى
: 
 نيقفانملا نأ ىلع ةمألا تعمتجا دتو ث ناميإلاو كرشلا نيب قافنلا وهو ا

 نيملسملاو مب ىبنلا عم مهنأو رانلا نم لفسألا كردلا فف مهنأو ع نورفاك
 زع هللا لاق امك مهعم نودهاجيو ص مهعم نوجحي ى رودلاو تويبلا ىف

 ريغ ىف مهتلزنم هللا نيب مث « قافنلا ىلع اودرم ةنيدملا لهأ نمو » : لجو
 بذعيل » : ىلاعت هلوق ىف لزانم ثالث ىلع سانلا فصوف هباتك نم عضوم

 نينمؤملا ىلع هلا بوتيو ث تاكرشملاو نيكرشملاو ، تاقنفانملاو نيقفانملا هلل

 : لاقف ةبذبذلاب نيقفانملا تفصوف ٠ « اميحر اروغغ هللا ناكو تانمؤملاو

 نيملسملا ىلا ال ديري ( ءالؤه ىلا الو ءالؤه ىلا ال كلذ نيب نيبذبذم )

 دوحجلاو ةريسلاو مكحلا ىف نيكرشملا ىلا الو ء ءافولاو باوثلاو مسإلا ف
 . راكنإلاو

 مهنأ معز نمم ةمألا نم ريثك عامجإلا اذهو باتكلا اذه ضقنو

 نم ةقرفو ةيضابإلا الإ ٠ كرشلا نومتاك ، ديحوتلا نورمظم نوكرشم

 ٠ ةينيسحلاو ةيديزلا

 ، ىتش لاصخب قافنلا اوباصآ امنإ مهنأ نيقفانملا هللا نيب دقو

 نيتفانم هللا مهامسف ةرجهلا مهكرتب ةلبقلا لهأ ىف قافنلا لوأ ناك امنإو

 ىف مكل امف » : لزن مهيفو - كرسلا للم نم ادحأ هب مسي مل مسا

ذوخأم ىعر ىمالسإ مسإ « اوبسك ام; مهسكرأ هللاو نيتئف نيقفانملا



_ ٨٨ 

 عوبريلا قفن لاقي امك لخدي مل ثيح نم ءىشلا جورخ وهو ع قفنلا نم
 ٠ كله ل ه ١ 'قفنو ةب ١ دل ١ تقفنو 6 كله قفنو ٠ هياي ريغ نم جرخ ١ ذإ

 اعد مث دوجسلا نم ىبأ ثرح قافنلا ناطشلا نم قيس ام لوأو

 . اكرشم اديرم اناطيسث سيلبإ راصف هتدابع ىلإ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ءاذيإب قافنلا باصآ نم نيقفانملا نمو

 ٠ تاقدصلا ق

 « نوطخسي مه اذإ اهنم اوطعي مل نإو اوضر اهنم اوطعأ نإف »

 اوعمط ام نوكرشم مهنأ ولو ٠ نينمؤملا عم مهديحوتب مهنم اهنومعطي
 ٠ اهنوري الو تاقدصلا ق

 ىلاعت هللا ربخآ امك هريغو ةبلعث لثم ةقدصلا هعنمي قفان نم مهنمو

 ٠ ه ذع

 نم ننوكنلو نقدصنل هلفخف نم اناتأ نئل هللا دهاع نم مهنمو »

 ٠ « نيحلاصلا

 هودعو ام هللا ا وفلخآ امي هنوقلي موب ىلإ مهبولق ف اقافن مهبقعأف «

 فالتخا ىلع نوبذكيو نوبذكي ىنعمل ةشقانم دعبو ه « نوبذكي اوناك امبو
 : لانق تاءارقلا

 نيذلاو تاتدصلا ق نينمؤملا نم نيعوملا نوزملي نيذلا ( : مهنمو

٠ » ميل باذع مهلو مهنم هللا رخس مهنم نو رخسعف ف : مهدهج الا نودجي ال



 اوبغر داهجلا ف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع نوفلخملا مهنمو

 هيبنل هللا لاقو « رحلا ىف اورفنت ال اولاقو » هسفن نع مهسفنأب

 ٠ مهل ادبعو ٠ ةيآلا » ارح دشأ منهج ران لق « : مالسلا هبلع

 مهو الإ نوقفني الو ، ىلاسك مهو الإ ةالصلا نوتاي ال » : لاقو

 ٠ « نوهراك

 ٠ هللا ليبس ف داهجلاو ةقدصلا ىنعي « ريخلا ىلع ةحشأ » : لاقو

 : لاتو مهتالص نع ربخأو نيقفانم هللا مه امس هلاثمأو ١ ذهل

 ىلاسك نولصي ال نوكرشملاو ٠ [{ ىلاسك مهو الإ ةالصلا نوتاب ال »

 ٠ ىطاشن الو

 : لاق ىتح ةلدا درس ف فلؤملا ىضمو

 اولاقو » « اوضفني ىتح هللا لوسر دنع نم ىلع اوقفنت ال اولاتو »

 ناكو هلوسرو هللا انرغ !اولاق ىآ ٠ « ارورغ الإ هلوسرو هللا اندعو ام

 ةجاح ىلإ جرخي نأ اندحأ ردقي ال نحنو رصيقو ىرسك زونك اندعب
 ٠ ةنيدملا ف مهل بلزحألا رصح ةدشل ناسنإلا

 نيب اقيرفتو ارفكو ارارض ادجسم اوذختا نيذلاو » : مهنمو "
 ةيلهاجلا ف مهل تناك ةيمحو دوهيلل اسرحو نيملسملل ارض « نينمؤملا

 ٠ مهدنع هاجلا ذاختاو

 هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هباتك ىف نيقفانملا نع هللا ربخأ اذهب

ملسو ٠



٩٨٩٠ 

 وهف هيف نك نم ثالث » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو

 « فلخآ دعو اذإو س ناخ نمنؤأ اذإو ، بذك ثدح اذإ نم : قفانم

 ىف ريثك ملاسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيداحألا نم اذه لاثمأو

 ٠ قفاذملا

 ء كرشلا نامتكو ديحوتلا راهظإ قافنلا : لانق نم لاق امك وه سيلف

 لثم نوكي ائيش ملعن منو ، ديحوتلاب الإ متي ال اكرش قافنلا اولعجو
 . رخآلا نود امهدحأب متي الو هفالخو هدضب الإ متب ال ءىش ٠ !ذه

 نودحوم مهنأ تبثيو نيبي ام نيقفانملا ىف هلوسرو هللا ماكحأ فو

 قراسلا دب عطقو طايسلاب دودحلا تلزن مهيفو 4 نيكرشمب اوسيلو

 اولض هب امو مهتافن راهظإ نم اوهتني مل نإ لاتقلاو فذقلاو مجرلاو
٠ « اوللزو



 سداسلا لصالا

 نتلزناا نيب ةلزنم ال

 ح رفكلاو ناميإلا نيب ىأ : نيتلزنملا نيب ةلزنم ال مهانعم نأ كلذو

 ٠ توملاو ةايحلاو نوكسلاو ةكرحلا هبش ث اهلك دادضألاك نادض امهو

 لوقي رفاك وهف نمؤمب سيل نم نأ ىلع مهلصأ ىف ةمألا تعمجأ دننو

 : ىلاعت هللا

 اركاش امإ » : هلوقو ٠ « نمؤم مكنمو رفاك مكنمق مكقلخ ىذلا وه »
 « رفكأ مأ ركشال ىنولببل » مالسلا هيلع ناميلس نع هلوقو « اروفك امإو

 نودوعت مك آدب امك » : لاقو ةيآلا خلا « ديعسو ىقش مهنمف » : لاتو

 : لاقو ءايقسثأو ءادعس ىنعب « ةلالضلا مهيلع قح اقيرفو ىده اقيرف

 مترفكأ مههوجو تدوسأ نيذلا امأف « هوجو دوستو هوجو ضيبت موي »

 تضيبا نيذلا امأو ، نورفكت متنك امب باذملا اوتوذف ڵ مكناميإ دعب

 : رخآ عضوم ىف لاقو ٠ « نودلاخ اهيف مه هللا ةمحر ىفف مههوجو

 ةربغ امهيلع ذئموي هوجوو س ةرشبنسم ةكحاض ةرغسم ذئموي هوجو »

 ريثك نآر_ةلا ىف اذه لثمو ٠ « ةوجفلا ةرفكلا مه كئلوأ ةرتف اهقهرت

 عيض نم نأ برعلا ةغل فو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس فو
 : رعاشلا لاق مهراعشأ ىف دوجوم كلذو هتمعن رفك دقف هللا ةمعن ركش

 معنملا سفنل ةثبخم رفكلاو ىتمعن ركاش ريغ ادمع تئبن

مهلوقب لاق نمو ةلزتعملا كلذ تضقنف ٠ مهتبطاخمو مهبطخ ىفو



- ٩٢ 

 رانلل ف نوقساف مهنأو نيرفاك الو نينمؤمب اوسيل رئابكلا لهآ نإ

 ىلع انتبثف مهبهذم ضقانتو مهطالتخا نم ريثك اذه لثمو ص نودلخم

 { رفاك وهف نمؤمب سيل نم نآ ىلع ص مهايإو نحن هيلع عمتجملا لصألا

 كلخد الإ امهدحا نم جرخي الو توملاو ةايحلاك ناميإلا دض رفكلا نآو

 نأ زاجل ناميإلا ف لخدي ملو رفكلا ف جرخي نأ زاج ولو رخآلا ى
 وهو _ امهدحأ نم نوكي الو رانلا نم لخدي الو ةنجلاو باوثلا نم جرخي

 ادحوم الو « اديعس الو ايقش ال نوكيف - لقعلا حيحص فلكم
 كغفنيال ىتلا دادضألا ىه هذه نأل ث احلاط الو احلاص الو ى اكرشم الو

 ةديدش ةحضاو ةيضابإلا دنع _ ةيضقلا هذه ٠ « سانلا امهنع

 ىلع مهدنع سانلاف ةمألا قرف نيب اهيف ةريثكلا تافالخلا مغر حوضولا

 : ماسقأ ةثالث

 نومزتلملا مهناميإب ءايفوألا مهو نونمؤملا مه لوألا مسقلا _ ١

 ملسملا عمتجملا موقي مهبو _ اكرتو المع _ مالسإلا هب ء اج ام عيمجب
 هللا مرح ظفحت مهدحو مهبو ةيمالسإلا ةلاسرلا طانت مهبو ايندلا

 مهناميإ ىلع مهل ءازج ميعنلا راد ف مه ةمايقلا مويو ٠ هدودح ماقتو
 ٠ حلاصلا مهلمعو

 ءاوس مهكرش ىف نوحضاولا نوكرشملا مهو ىناثلا مسقلا _ ٢

 ىف هعم هريغ مهكارشإل وأ ىلاعتو كرابت هللا دوجول مهراكنإب كلذ ناك

 ىلإ ةوعدلا هجوت هيلإو ايندلا ف كرشملا عمتجملا موقي ءالؤهبو ةدابعلا
 ميلألا باذعلاو ىزخلا راد ىف مه ةمابقلا مويو اننيمأتل لاتقلاو مالسإلا

 ه مهلمع ءوسو مهناميإ مدعب

مالسإلاب اورقآو ديحوتلا ةملك اونلعأ موق مه ثلاثلا قيرفلا ب ٣



_ ٩٣ _ 

 نورقي مهنأل نيكرشم اوسيل مهف ةدابعو اكولس هب اومزتلي مل مهنكلو

 . نا-هيإلا هيضتقي ام نومزتلي ال مهنأل نينمؤمب اوسيل مهو ديحوتلاب

 نيكرشملا عم مهو ع ديحوتلاب مهرارقإل ايندلا ماكحأ ف نيملسملا مم مهف

 ديحوتلا همزلتسي ام مهتفلاخملو مهناميإب مهئافو مدعل ةوخألا ماكحأ ى

 ٠ (') كرت وأ لمع نم

 ةيمست سانلا نم عونلا اذه ىلع ىلاعتو كرابت هللا قلطأ دتو

 نوملسملا فلتخا امنيح كلذو ةقباسلا عئارشلا ف ةفورعم نكت مل ةديدج

 مهضعب مهربتعاف ةرجهلا نع اوفلختو مالسإلاب اورقأ نيذلا كئلوأ ى

 مهرارتإل نينمؤم نورخآ مهربتعاو ةرجملا نع مهفلختل نيكرشم

 نيتئف نيقفانملا ىف مكل امف » : ىلاعتو كرابت هلوق هللا لزنف ديحوتلاب

 للضي نمو هللا لضأ نم اودهت نأ نوديرتأ اروبسك امب مهسكرأ هللاو

 مسر دقو ٠ ةميركلا تايآلا رخآ ىلإ ٠ « اليبس هل دجن نلف هللا

 ىلجنت نيقفانملل ةحضاو اروص ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا

 ةمزالم ميركلا نآرقلا اهلعج ىتلا تافصلا نمو رصع لك ف نيملسملل
 : ىلي ام قافنلل

 هللا ىلع بذكلا س هرك ىع قافنإلا ص ةالصلا نايتإ نع لساكنلا

 ةدش « كابترالاو ةريحلا س ىرزملاا عمطلا ث نيميلا ىف ثنحلا ، هلوسرو

 ءادأ نعو داهجلا نع فلختلا ص روزلا ةداهش ى ةلذملا لامتحا ث نبجلا

 عقوت ٠ ءارقفلاو ءافعضلا نم ةيرخسلا س ريذاعملا فالتخاب تابجاولا

 لضافأ ةعاسإلاو بذكلاب مهؤاذيإ 4 سانلل ىقيقحلا مهكولس .فاسثكنا

 مهعزج مناغملاب موحرف ٤ ةماقتسالاب مهرهاظت س ةنتفلا ءاختبا ى ةمألا

٠ كلذ ريغ ىلإ ٠ دهعلل مهتنابخو دعولل مهفالخإ ى مراغملا دنع



 ۔_ ٩٤ _

 م-هلالخإ مهيلع ىعني امنإ مهل هتاشقانم رثكأ ف ميركلا نآرقلاو

 قافنلا نآ ةحضاو ةلالد لدي امم ةرهطملا ةنسلا كلذكو ةيلمعلا بناوجلاب

 ٠ دبحرتلا رقي نمم ناميإلا: هيضتقي امب ىلمعلا لالخإلا ىنعي

 ىلع ةلالدلل قافنلا ةملك ةيضابإلا لمعتسا دقف هلثمو اذه ىلع ءانبو

 عونلا اذه ناكو نامز ىآ ف اهبكترا نم ىلع اهوقلطأو ةيلمعلا ىصاعملا

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دهع ىف ملسملا عمتجملا ىف شيعي سانلا نم

 ملسملا عمتجملا لخاد _ ايندلا ىف _ مهدوجو نكلو دوهع نم هدعب اميفو

 مهتلعج لب ةبسانم لك ف مهتلوانت ىتلا ديدشلا ديعولا تايآ مهنع دعبي مل
 ٠ راتلا نم لفسألا كردلا ف

 را۔غفكو نيقفانملا مسا ثلاثلا مسقلا اذه ىلع ةيضابإلا قلطأ دتو

 ةنسلاو باتكلا نم عوضوملا اذه ىف ةريثكلا ةلدألا ىلع ادامتعا ةمعنلا
 نأ ىلإ اهضعب بهذف فقوملا اذه فقت مل ىرخخلا بهاذملا رثكأ نكل
 مهف اكرتو العف _ ةيلمعلا ىصاعملا باحصآ امأ نوكرشم نيقفانملا
 مه ةيلمعلا ىصاعملا باحصأ نأ ىلإ ىرخأ بهاذم تبهذو نونمؤم

 نآرقلا نأ مغر كلذو نيقفانم الو نيكرشم الو نينمؤم اوسيلو قاسىف

 : لوقي ميركلا

 نوهنيو ركنملاب نورمأي ضعب نم مهضعب تاقفانملاو نوقفانملا »

 م-ه نيتفانملا نإ مهيسنخ هللا اوسن مهيديأ نوضبتقيو فورعملا نع
 .٠ « نوغس اغلا

صاعمب نيقفانملا فصو ميركلا نآرقلا نآ ءىراقلا اهيآ ىرن ثنأآف



_ ٩٥ 

 ضارعإلاو قافنإلا نع لخبلاو فورعملا نع ىهنلاو ركنملاب رمألا ىه ةيلمع
 . نوتسافلا مه نيقفانملا نأ لصفلا ريمض نأب دكأ مث هللا نع

 مه كئلوأف هالا لزنأ امب مكحب مل نمو » : ىلاعتو كرابت لاق مث

 ٠ « نورفاكلا

 مكحي مل نمو » « نوملاظلا مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو »

 . « نوقسافلا مه كئلوأف هللا لزنأ امب

 ىلوملا نأ دجت ةقباسلا ةثالثلا تايآلا ف ميركلا ءىراقلا اميأ لمأتو

 هبكنرم ىلع مكملل اببس ةيلم ةيصعم وهو _ ملظلا لعج ىلاعتو كرابت
 نأ ةقباسلا ةيآلا ىف تفرع نآ كل قبس دتو ملاظ وأ قسافو رفاك هنأب

 ديكأتلا ةغيصب ادحاو اقيرف نيقسافلاو نيقفانملا لعج ىلاعتو كرابت هللا

 قوسفلاو _ ةمعنلا رفك _ رفكلاو قاسفنلا نأ اعيمج اذه نم كل حضتيو

 ةدحاو ةلماعم ايندلا ىف اهبحاص لماعيو دحاو ىنعمل حلصت ملظلاو

 ٠ دحاو ريصم اهل نوكي ةرخآلا فو

 نوك-ب نأ وجرأو عوضوملا اذه ق هركذأ نأ ىل ١ دي ام مهأ ١ ذه

 ٭ هيلإ تيعسو هتدرآ ىذلا رادقملاب احضاو

 ةهئألا بطقل ةريصق ةملكب لصفلا اذه متنخأ نأ بحأ ىننأ ىلع

 « عرفلاو لصألا لماسث » ميقلا هباتك ىف ءاج دقف سئيفط دمحم خيشلا

 : ىلب ام ٢ه ةحفص

ء رهظأ ام ريغ ءافخإو ئ لخدملا ريغ نم جورخلا ةغل قافنلاو «



 س ٩٦

 نم ىدنع قفانملاو ڵ ةينالعلا رسلا وأ ٠ لوقلا لعفلا ةفلاخم اعرشو

 لمع نمو ٠ نآرقلا ىف درو ام لمحآ هيلعو كرشلا ىفخأو ديحوتلا رهظأ

 ٠ « لوألا ىلع انموقو ىناثلا ىلع انباحصأ هرصقو ع كرشلا نود ةريبك

 ىن ةريثك ثيداحأ تدرو » : هلوقب اذه ىلع قاحسا وبأ مامإلا قلعو

 ٠ اهيلع رفكلا قالطإ ىف تدرو امك س ةيلمعلاا رئابكلا ىلع قافنلا قالطإ

 اهيف قافنلا راصف رغكلاا اوتتلطآ امك اهيلع قافنلا انباحصأ قلطأ اذهلو

 كلت ف تاليوأت .اوفلكت دقف انباحصأ ريغ امأ ٠ ةمعنلا رفكلاف دارم

 ملسمو ىراخبلا ىورو كرشلا ىف قافنلاو رفكلا رصحف ثيداحألا

 هللا لوسر ن ورمع نبا نع دمحآو ىئاسننلاو ىذمرتلاو دواد وبأو

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ةلصخ هيف تناك نمو ، اصلاخ اقفانم ناك هيف نك نم عبرأ «

 دعو اذإو ى بذك ثدح اذإ : اهعدي ىتح قافنلا نم ةلصخ هيف تناك نهنم

٠ « رجف مصاخ اذإو ٠ ردغ دهاع اذإو ے فلخآ



 _ _ ٩٧

 ةيداهتجا ةيهقف لئاسم

 ةيداهتجالا ةيهقفلا لئاسملا ضعب ضرعتسن فوس ناونعلا اذه تحت

 اهدروأ دتف كلذ عمو رذعلا اهيف عطقي الو فالخلا اهيف زوجي ىتلا

 ٠ ةيضابإلا ىلع عينشتلا ماقم ىف نيقباسلا تالاقملا باتك ضعب

 لصفلا : هبانك ىف ءاج دقف مزح نب ىلع دمحم وبأ ركذ ام كلذ نم

 : ىلب ام ٨١٩ ص لحنلا و للا نبب

 ح باتكلا لهآ ماعط نومرحي سلدنألاب اندنع ةيضابإلا اندهاشو »

 ىلع ءاضقلا نوهجويو س سبكلاو روثلاو سيتلا بيضق لكأ نومرحيو

 اهنم نويرشي ىتلا رابآلا ىلع مهو نومميتيو ع ملتحاف اراهن مان نم
 ٠ « مهنم اليلت الإ

 ء ميركلا ءىراقلا ىري امك ةيعرف لئاسم ف ةيمقف ماكحأ هذه
 اهدرو دقو س ةيضابإلا ىلع اعينشت انه اهدروأ مزح نبا نأ كش الو

 نع بتك نم رثكأ نأسث ماهبإلاو ضومغلا نم ءىش هبوشي بولسأب
 تاذ ةلأسم ةهفاتلا ةلأسملا نم لعجي ىتح ث مهيلع اطخاس ةيضابإلا

 حضوأ ف ىتح ةفلاخملاب ةعلوم ةننرفلا هذه نأ سانلا مهوي ىتحو س ةميق
 ٠ تاحضاولا

 ىف ضعب نع اهضعب اقرفلا هيف فلتخت امع ثدحتي ريبكلا ملاعلا

 عورفلا _ ثحابم ا هذه لاجم ف _ ركذن الآ الوقعم ناكو ص دئاتنعلا لاجم

 نم ىتح ءاهقفلا نبي فالخلاو داهتجالاو ثحبلا لاجم ىه ىتلا ةيهقفلا

( ٢ ج ةيضابالا - ٧ م )



_ ٩٨ 

 نبح هتيلو لوقعملا كلملا اذهب مزتلي مل مزح نبا نكل دحاولا بهذلا

 ٠ قدصو ليصفتو حوضوب اهضرع _ ةيعرفلا ةيهقفلا لئاسملا ضرع

 كلت ف ةيضابإلا هلوقي ام ةفرعم ىلإ قوتي ميركلا ءىراقلا لعلو
 حضتي ىكل ؟ اهتبسنو اهلقن ف اهيزن انيمأ مزح نبا ناك لهو ٠ لئاسملا
 : ىلي امك ةدحاو ةدحاو اهضرعتسن فوس كلذ

 مهدنع ةيضابإلا دهاش هنآ مزح نبا ركذ : باتكلا لهأ ماعط ١

 ىف ادرجم اذكه مكحلا اذه ركذ ه باتكلا لهأ ماعط نومرحي سلدنألا ف

 عوضومو ٠ حاضيإ ىأ وأ ليصفت ىآب ىنعي نأ نود مهبملا بولسألا اذه .

 اعيمج ث اهئاهتفو ةمألا ءاملع نيب ةليوط ثحابم هيف ، باتكلا لهأ ماعط
 سلدنألا ف ال ةيمالسإلا نادلبلا عيمج فو س بسحف ةيضابإلا ءاهقف نيب ال
 حئابذلا نودصقي مهف باتكلا لهآ ماعط نع ءاهقفلا ثدحتي امدنعو طقف

 ٠ ىلوألا ةجردلاب

 ماعط نآ ف نوفلتخي ال ةيضابإل ا ءاملع مهنمو اعيمج ةمألا ءاملع

 تحت ىأ ث ةمذلا تحت بذتكلا لهآ نوكي امدنع نيملسملل لالح باتكلا لهأ

 مهريغ نع ةيضابإلا فلتخي الو ٠ هتباقرل نيعضاخ ث ىمالسإلا مكحلا
 : ميركلا ىنآرقلا صنلل مكحلا اذه ق نيملسملا نم

 ض مكل لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو ث تابيطلا مكل لحأ مويلا »
 نيذلا نم تانصحملاو ؛ تانمؤملا نم تانصحملاو س :مهل لج مكماعطو
 ئ نيحفاسم ريغ نينصحم ( نه روجأ نهومتيتآ ١ ذإ ح مكلبنت نم باتكلا ١ رتوأ

 ةرخآلا ىف وهو ث هلمع طبح دنف ناميإلاب رفكي نمو س نادخآ ىذختم الو

٠ « نيرساخلا نم



 .. .+ج ٨٩٩ -

 ميرحتب لوقيو س صنلا فلاخي ةيسذابإلا ءاملع نم دحأ :دجوي الو .

 نكلو _ مزح نبا ىعدا امك قالمإلا ىلع اذكه باتكلا لهآ ماع ,
 تحت ىأ ةمذلا تحت اونوكي نأ باتكلا لهأ حئابذ ةبلحب طرتشي نم مهنم .

 حاكنو مهماعط لح كلذك اوناك اذإف ث اهتباقرو ةملسملا ةلودلا مكح فارشإ .
 نيبو مهنيب نكي مل نأب ى ةمذلا نع اوجرخ اذإ امأ ه مهئاسن نم رارجلا ...

 نيديؤم اوناك وآ ى هلوسرنو هلل نيبراحم :اوناك وأ ةقالع الو ةلص نيملىسبملا . .

 ء مهحئابذ ىأ مهماعط لحي ال هنإن _ هل نيدعاسم ي هلوسرو هللا براحي نل ر
 نكي مل نمل رضاحلا انتقو ىف لاحلا وه امك مهئاسن نم رئارحلا حاكن الو. ,

 ةيآلا مومعب لمعي نم ةيضابإلا ءاملع نمو ٠ ىمالسإلا مكحلا تحت

 ٠ لاوحألا عيمج ىلع كلذ زيجيف

 ءاماع اهنع ثدحت ةيداهنجا ةيعرف ةلأسم ةلاسملا نأ كس .الو ...

 دجوي الو مهءارآ اهيف تفلتخاو ليوطتو باهسإب ةيضابإلا ريغو ةيضابإلا . .
 لعا ماعط مرحي ثيدحلا ىف الو ميدقلا ف ال ةيضابإلا ءاملع نم دحأ . .

 نم دهع ىأ ىف ةملسملا ةمألا ةباقر تحت وآ ةمذلا تحت اوناك اذإ باتكلا -

 . _ رضالا تقولا ف _ باتكلا لها حئابذ ميرحتب ىتغي نم ىفو ٠ دوهعلا .

 7 ضفري نأ نكمب ل ملسملا نإ نإ : هلاق اممو تارم ةدع ةيمهو 'ىواتب ..

 لهأ نم هنأ ىوعدب كرشم ديب نم اهلبقتي مث ملسم ادي نع هتعاج اهنأل ..
 ىتغملا اذهو ةتيملا مكح ى ةلاحلا هذه ىف هدنع باتكلا لهأ حئابذف باتكلا :. ,
 بهاذملل همارتحا مم بصعتلا . د_ح ىلا هيهذمب كسمنم : بهذملا :ىكلام ...,

 ٠ اهتمئآو ىرخألا :.- (

. . . 
0 ٠ 

باتكلا لهأ ماعلد نومرحي ةيضابإلا دهاش هنأ ركذب مزح نبا نإ ..
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 ززقتلاو ةيهاركلا ليبس ىلع دارفألا ضعب نم كلذ ناك نإف ٠ سلدنألا ىف
 اونوكي مل ىأ ةمذلا تحت اونوكي مل نيذلا عم كلذ ناك اذاو ٠ زئاج كلذف
 معز اذا امآ ٠ اضيأ زئاج كلذغ سلدنألا ىف ةيمالسإلا ةلودلا مكح تحت

 هلوقف سلدنألا ف ىمالسإلا مكحلا تحت مهو باتكلا لهأ عم ناك كلذ نأ
 نم دارفأ ول درف ىلع ةبصنم ةدهاشملا كلت تناك اذإ الإ حيحص ريغ

 بهذه وأ .نيد ىلا اهنوبسني مث اهل لوصأ ال اماكحأ نومزتلي نيذلا ماوعلا

 هذهو ٠ مالسإلا رسي فلاخي اددشت نايحأ كلذ ف نوددشتي مه مث
 ء مكح مهيأر ىلع ىنبنياال ذاوسث مهو ٠ بهذم لك ف ةدوجوم جذامنلا

 . باسح مهب ىرجيالو

 مهخيرات ىلإو هعجارمو ىضابإلا هقفلا رداصم ىلإ طيسب عوجربو
 ماعط عوضوم هذخأ ىذلا ليوطلا قيقدلا ساقنلا كلذ ءىراقلل حضتي
 هيلع رقتسا ىذلا ىأرلاو 2 مهئاسن حاكن عوضومو باتكلا لهأ
 مهئاسن حاكنو باتكلا لهأ ماعط ةيلح نم مهفقوم هل حضتيو ، مهروهمج
 نأ دهشت ةريثك ةيخيرات مئاقو دجيسو ٠ ةمذلا تحت مهو وأ ٠ اقلطم

 تحت مهو مهئاسن نم جوزتو باتكلا لهأ ماعط لكأ مهئاملع ضعب
 لمآ عم لماعت مهئاملع ضعب نأ دهشت ىرخآ عئاقو دجي امك ةمذلا

 عوضوملا نأ ىلع ٠ نييمذ اوسيلو نودهاعم مهو بولسألا اذهب باتكلا
 ةبراحم ىلع مهلك باتكلا لهأ بلاكت دقو _ رضاحلا انرصع ىف ث مويلا
 ىأر ىلإ نوملسملا هيف عجري نأ بجي _ برحلا لئاسو عيمجب نيملسملا
 نم نيرصاعملا ءاملعلا نم ريثك لعفلاب ىأرلا اذه حجر دتو ٠ نيعناملا

 ىذلا ماعطلا ق مهنم ريثكلا ددستيو ث نيلقتسملا نمو بهاذملا فلتخم

 ٠ موحللا ىلع المتشم ناك اذإ امهريغو اكيرمأو ابروأ معاطم ف مدقي
اددم نوميقيو ء كانه نوسردي نيذلا ةبلطلا ىلع ريكنلا مهضعب ددشيو
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 ولو ٠ نيملسم نيباصق نم محللا ءارشب نومزتلي مهلعجي اديدشت ةليوط
 تقبو هحللا. نع هت .7 مهضعب لعج امم ٠ اتنعو ابعت كلذ مهدبك

 . هوحنو ضيبلاو كمسلا ىلع

 ٠ عوضوملا اذه نم فقوملا سفن نوفقي مويلا ةيضابإلا ءاملعو

 نم مهنمو ةمذلا تحت نونوكي امدنع باتكلا لهآ ماعط ةيلح ىلع نوقفتي

 نم مهنمو ك ميرحتلا ىف ددشيو ض نيداحملا باتكلا لهأ ماعط مرحي

 ٠ ةميركلا ةيآلا ىف مومعلاب المع زيجيو لهاستي

 تايباتكلا نم جاوزلا 3 باتكلا لهأ ءاسن حاكن عوضوم امآ

 ٠ حئابذلا عوضومب طبترم وهو هيف ةيضابإلا ةلاقم ىلإ رشي مل فلؤملاف

 مدع نإف ه نيحلا كلذ ىف مهريغو ةيضابإلا كولس نع رظنلا عطتبو

 ةيعامتجا ةلكشم نوكب ٠ رضاحلا رصعلا ق باتكلا لهأ نم جاوزلا ميرحت

 نإف اقلطم مهنم جاوزلا مالسإلا حابأ ولو ٠ ةريطخ ةينيدو ةيسايسو
 ء هنع داعتبالاو ، حابملا كلذ نع ءانغتسالا ىضتقت رصعلا اذه ىف ةحلسملا

 ح بوصآأ هنم نيعناملا. ءارآ نإ ب باسح هارأ امل ناك اذإ _ ىرأ انأو.

 . برقأ ةعيرشلا حور ىلإ هميرحتو

 ءاج ةمئألا ضعب لا.وقأ هل لقنأ نأ ميركلا ءىراقلا ديفي امم لعلو

 : ىلب ام عيمج نب ورمع اهمجرت ىتلا ديحوتلا ةديتع ف

 م-ھؤامد تمرح _ ةيزجلا ىآ _ .اهوعفدو كلذل اوناكتسا نإف »

 لكأ نيملسملل لحو ص نيغلابلا ريغ مهلافطأو مهيرارذ ىبسو مهلا ومأو |

ملو © كلذل اونيكتسي مل نإو ٠ مهئاسن نم رئارحلا حاكنو مهحئابذ
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 91 لأ نبملسملا ىلع: مرحو 6 مهيرارذ ىبسو مهلاومأو مهؤامد تلح اهوطعي

 ٠: « مهئاسن نم رئارحلا حاكنو م_يدئابذ

 : ىلي ام ةديقعلا نم ةرابعلا هذل هحرش ى ةمئألا بطق لاق

 وه زخآ لوت بهذملا قو ى بهذملا روهتم ره فنصملا هركذ امو »

 . اوبراح واو ى ةيزجلا ا اوطعي مل ولو مهرئارح حاكنو مهحئابذ لحت هنأ

 نوبراحم مهو منييف نآرةلا لزنو ع ةيزجلا طارتسثا نغ نآرقلا قالطإل
 3 بسحأ « حيحصلا وهو انباحصأ ستعبو انموق لوق وهو ٠ اهادرتشي ملو

 عوضوملا اذه ىف مزح ني دمجم وبأ همعز ام ىلع درلل ىفكي .اذه نأ

 ...حجري ةيضابإلا ىد :هتجم رخآ نم وهو ةمئألا . بطت نأ فيك تيأر دتو

 ماعط لالحتسا ىلإ نوبهذي نيذلا نيرصاعملا ةمئألا نمو ٠ اننلظم زاوجلا

 ميهاريإي ضويب مامإلا لضافلا انذاتسأ طورش وأ دويق نود باتكلا لهأ
 . تناك.امفيك مهحئابذ. اهنمو باتكلا له ماعط نأب ىتفي ناك دقف رمع نبا

 [ , ىب اهديقي ملو ةحابإلا قلطأ هلل !! نأل نيملسملل لالح مهحبذ ةننيرط

 . ,: حبذلا ق مهتقيرط نع س شيتفتلا وأ مهنع ثحبلاب نيملسملا فلكي ملو طرش

 , :حئابذلا لهأ نأ نم دكأتلا وه هرظن بسح نيملسملا ىلع بجي ام لكو

 ٠ ةدحالم وأ نيكرسنم اوسيلو باتك لهآ

 ٢ ا . : .سيتلا بيضق ت . ......

 "رونفلاو سيتلا بيضق لكأ نرمرحيو » : مزح نبا لوقيو

 ء ريبكلا ملاعلا نم ريبكلا مامتهالا اذه اذامل ىردآ تسل ٠ « س شبكلاو

 : ءاونس ص دحأ اهغيستسي الو س دحأ اهلكأ ىلإ دمعي ال ىتلا فايلألا هذهب
. .ةيضابإلا نإف ةيضقلا هذه ىن مزح نبا قدص دتو ٠ امارح وأ الالح: تناك



_ ١٠٣ 

 رفنيو ى سوفنلا اهنم ززقتت ةرذق ءايشأ اهنأ لوألا نيببسل اهنودعيي
 ٠ مسجلا ديفي وأ ‘ لكألا ىلع ىرغي ام اهيف سيلو ميلسلا عبلطلا اهنم

 نم ريثك د۔ذع _ لوبلاو هنم ولخت الو لوب ةلماح اهنأ : ىناثلا

 كرابت هللا مرح دقو س ثيبخ رذق هنأل سجن _ ةيضابإلا اهنم بهاذملا
 ىلع اهميدقتو نابضتلا كلت لكأ نع ةيضابإلا عانتماف ٠ ثئابخلا ىلاعتو
 ةرذقنسم اهنأو ٠ ثيبخلل لماوح اهنأ ىلإ عجري ٠ مهمئالو فو مهداوم

 اضيأ وهف همحل لكؤي ام لوب ةساجنب مكحلا عوضوم امآ ٠ لاح لك ىلع

 هيف لاطو مهلاوقأ تددعتو ص نيدهتجملا راظنأ هيف تفلتخا ىعرف ىهتف

 ء ةساجنلاو ميرحتلاب لوقلا ىاع ةيضابإلا ترقتساو ص ثحبلاو شاقنلا

 . ةيعرف ةلاسم اهنأل مهفلاخ نم رذع هيف نوعطقي ال محو
 ٣ _ ىلع ءامضتلا ١ ملتحمل :

 ٠ « ملتحاف اراهن مان نم ىلع ءاضقلا نوبجويو » : مزح نبا لوقيو

 نوبجوي اهنإو مزح نبا معز امك لامجإلا اذهب اذكه رمألا سيلو

 فيرشلا ثيدحلاب المع طيرفتلا نم ءىن عم ابنج حبصأ نم ىلع ءاضقلا

 م۔هف ٠ أطوملا ىف كلامو ملسمو ىراخبلاو ببح نب عيبرلا هاور ىذلا

 دنع هيلع .بجي ةبانجلا هيبصتف راهنلا ف ماني ىذلا مئاصلا نأ نوري
 ء نواهني وأ لمهي مل اذإ هيلع ءىش الو ى لاستغالا ىلإ ةردابملا ظاقيتسالا
 ٠ ميض هنأل ءاضقلا هيلع بجيف هيف نراهن وآ لسغلا لمهأ اذا امآ

 رحستلل لبت موقي نأ ةين ىلع مانف ليللاب ةبانج هتباصأ نم كلذكو
 هنأل ءاضقلا هيلع نأ ءاهقغلا ىريو ابنج حبصأف مونلا هبلغف رهطتلا وأ

 ىريو ٠ ةرافكلا هنع نوأرديو ٠ نواهتلا وآ لامهإلا دمعتي نآ نود لمهأ

ءىش الو لاستغالا ىلإ ةردابملا هبلع بجي هنأ ءاهقفلا نم رخآلا ضعبلا
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 راهن وأ ليل ف ةبانجلا هيلع تبجو اذإف ، لمهي ول نوامتي مل اذإ هيلع
 عبمج ىف ةرافكلا هنع نوآرديو ث ءاضقلا هيلع نإف لستغي ملف نواهت مث

 هحرش ىف عوضوملا اذه ىماسلا نيدلا رون ةمالعلا حضوأ دقو ، لاوحألا

 : لاقف دنسملا ىلع

 هاور ، ةيضابإلا لوق وه ابنج حبصأ نم ىلع راطفإلاب مكحلاو »

 هاور امك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ةلمج نع فنصلا

 ةداس نم ث ىعخنلا ميهاربإو ٠ ىرصبلا نسحلاو ريبزلا نب ةورع نع
 ىلوق دحأ وه : لاطب نبا لاقو سواط نعرذنملا نبا هاكحو نيعباتلا

 نه ملاسو ىرصبلا نسحلا نع اضيأ رذنملا نبا ىكحو ٠ ىعفاشلا
 ٠ هيضقي مث هموص متي نأ هيلع ابنج حبصأ نم نأ ، رمع نب هللا دبع

 حلاص نب نسحلا نع لقنو ص اهلوقت لثم ءاطع نع قازرلا دبع ىورو

 ٠ ) عوطتلا نود ضرفلا ق ءاضقلا باجيإ : ىعخنلا نعو

 ةقيقحلا باصأ مزح نباو عوضوملا ىف فاك وهو ماقملا ريرحت اذه

 ةمهبم ةيلامجإ ةغيص ف هب ءاج هنأ ولو ةيضابإلا ىلإ لوقلا اذه بسن نيح

 اهنمو اقلطم ةيضابإلا هب لوقي الام اهنم لئاسملا نم ةعومجم نيب

 ٠ مزح نبا هدروأ ىذلا قالطإلا ىلع سيل نكلو هب نولوقي ام

 ٤ ءاملا دوجو عم مميتلا :

 اهنم نويرشي ىتلا رابآلا ىلع مهو نومميتيو » : مزح نب لوقيو « ٠

 ساسأ ال ةلطاب ىوعدلا هذه نإ مزح نبا ةمالعلل لوقأ نآ ىنلجخيو

تزاج ءاقلب ةبذك ىهف ريغلا نم اهعمس نكي نإف ٠ ةحصلا نم اهل
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 كلذ دهاسش هنأ حرص امك _ هسفني كلذ فرع هنأ مع ز نإ و ؤ هيلع

 . ىنجتي هبسحأ الو ريبكلا ملاعلا نم مهو ويف _ هسفنب

 نأ وه فنعلا نم ولخي ال ىذلا فقوملا اذه فقن نآ انلمحي ىذلاو

 ضقاني ام اهنم ةيضابإلا دض ةريهش مالقل ىلع ترج ٠ ةريثك بيذاكأ

 . ةتباثلا ةفورعملا قئاقحلا هلطبتو مقاولا هبذكي ام اهنمو ، اضعب اهضعب
 تادهاشم نع ال ‘ روصتت تاليخم نع تردص بيذاكألا كلت نأ لدي امم

 ةدوجوم _ ةصاخ تاراهطلا فو _ ةيضابإلا بتك ف عقت قئاقح وأ رصبت

 متشي ام اهيف سيلو ، دجوي نأ لبقو مزح نبا رصع ف ةرشتنمو

 فرع دقو ٠ ةالصلاو ةراهطلا ةيضق ىف لهاستلا نم عون ىآ هنم

 ىتح هيلع مهصرحو ةراهطلا لئاسم ف مهددشتب اثيدحو اميدق ةيضابإلا
 اوزوجي مل ممنأ ىتحو ءاجنتسالا لبق رامجتسالا _ ايلمع اوبجوأ
 ةخوسنم عوضوملا ىف ةدراولا ثيداحألا اوربتعاو ى نيفخلا ىلع حسملا

 ٠ ءوضولا ةيآب

 الئاح فقي ةراهطلا ىف ددشتلا نم مهريسو مهكولس ىف هي اورهتشا امو

 دهشب اثبدحو اميدق مهرشاع نم عيمج نإ لب ٠ ىوعدلا هذه قيدصت نود

 لسغلاو ءوضولا فو ٠ امومع ةراهطلا لئاسم ىف مهددشتب مهل

 ٠ اصوصخ

 نوميقم مهو نومميتي مهنم ةيرثكألا نآ معزي اذه هلوق ىف مزح نباو

 حيتأ فيكو ؟ ةيرثكألا هذه فرع فيكف ٠ اهنم نوبرشي ىتلا رابآلا ئلع
 مهدحأ دارأ اذإ مهتداع نم ناك لهف ، نومميتي مه رابآ ىلع مهارب نأ هل

هنأ معز ول هنإ ؟ مميتيو بارتلا عمجي مث رئبلا ىلإ بهذي نئ ةالصلا
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 همالك لمتحال كلذ نولعفي مهنم ةعامج ىتح وآ ادارفأ وأ ادرف ىأر

 رئبلا ىلع نومميتملا وأ مميتلا كلذ نوكي نأ ذئنيح لمتحيو ٠ قيدصتلا

 ٠ مزح نبا ىلع ىفخ ىعرش رذعب نيروذعم وأ ةراهطلا ماكحأب نينرامتم

 ةعيبط هدرت ، لوقلا نم لطاب اذهخ. ةيرثكألا لمع اذه نأ معزي نأ امأ
 . اصوصخ ةيضابإلا دنعو ث امومع نيملسملا دنع كولسلا

 نم ص هللا دودح نم دحب نونواهتي دارفأ وآ درف ةيؤر نآ ىلع

 ىلع لدي ال كلذ نكلو ث عوقولا لهتحم رمأ ، رصع ىأ ىفو بهذم ىأ
 ىلع ادبآ لدي ال هنأ امك ث بهذملا كلذ باحصأ نم ةيرثكألا لمع هنأ

 انيآر ولف ه بهذملا ىف لوق وأ ىآر وه نونواهتملا كئلوأ هلعفي ام نأ

 ايعفاش وآ ايكلام وأ ايضابإ _ ناك بهذم ىأ نم سانلا نم ةعومجم
 اهم ةرمخلا نوبرشي وآ ةراهط نودب نولصي _ اهريغ وأ ايلبنح وأ

 ىنال فلا بهذملا ةيرثكأ نأ لوقن نأ انل حصي مل _ ةعومجملا كلت ددع ناك

 . ةدهاشملا كلت ىلإ اداتتسا اذك حيبب ىنالفلا بهذملا نأ وأ اذك لعفت

 ٠ طقف هب موقي نم ىلإ لعفلا بسنت نأ بجي امنإو

 ناب ىحوي اهتالاقمو بهاذملا ءارآ نع ثيدحلا قايس ف هركذ نألا
 . شحاف حضاو أطخ اذهو ٠ لمعلا كلذ زيجت ىتلا ىه بهذملا دعاوق

 دجتف ناضمر ف ةيمالسإلا دالبلا ضعب ىلإ لخدت دق نآلا كنإ
 نولوانتي اهيلع نوددرتي سانلاو ، ةكرحلا ةبئاد ةحوتفم معاطملاو ىهاقملا
 نأ نيعم بهذم هلهأ ىلع .بلغي دلب ف كلذ تيآر اذإ كل قحي لهف اهنم
 ىلإ ادانتسا ناضمر ىف نولكأي بهذملا كلذ باحصآ ةيرثكأ نآ لوقت
؟ هنيآر ام
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 سلدنألا فا كانه ناك مزح نبأ: هنف شيعي ناك ئذلا ضعلا فوأ
 . ىف.اميسالو تائملاو تارشعلاب سانلا اهاسنشغي رمخلاو ءانغلل نببلاجم

 , .تاهالا كلت ىلع ءانب - دحأل حصي لهف ماكحلاو ءارمألا سلاجم
 ٠ نوركسيو نونعب ونغ سلدنالا ىف نيملسملا رثكأ : لوقي نأ ن

 َ . : . ٠ :: .ل

 5 تاتبومل ضعب ز كهيصأو ةيصنلا هيف : تنعتسا ىذلا رمعلا !ذه فو

 ; . بهاذم ةيرثكأ .يلإ تاقبوملا كلن.بسنن دن نأ خيطتسن. له .اراهج: بكنرت
 ١ ضعبب ركذن ,نحنو اهضزمن نأ .انل قحي له لب «.نيقراملإ ةاصعلا كئل وأ
 7 ٠ بهاذم نود بهاذم هب صتخت وأ ؤ بهاذم نع بهاذم .هب .زيمتت ام

.. . 

 5 مملا نإف تاليولا تناك اميم ّ رابتعا لكبو _ لاح لك ىلغا

 . دبنع. هل دو۔جو الو جيحص ريغ مميتلا ة هيضق ىف مزح نب هنتلطأ ىذلا

 . زبجعلل ةلاج ف الإ مميتلا زوجي ال. هنأ نولوقي ةيضابإلا نال ةيضابإلا
 ,. ,كلف فو.2 هلامعتسا نع' ' زملل امإو هنادقفل امإ ءاملا للابعتبسا .نع

 . ...ةقفلا بتك ف ةضوربم حورشو :ناليصفت
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 : ةيضابإلا بهذم :نم نأ دمحل ا هبيسث رداقلا دبع ذاتسأل ركذ

! 

 5 بات نإف بيتتسناا : دتخلا هيلع غيقأ "قرس وأ ىنز نم نأ »

 _ ةضرغم ةضثآ ةفبش اهتلطأ ةيضابإلا .نع ةيرفهذم ٠ «.لنف الإو
 : رداصم ىق ةدوجوم اهنإف :دمخلا ةيبسن رداقلا دبع: ذاتسألا ,اهب.مهتن اننسلو

عوضوملا اذه ىف رداقلا دبع ذاتسألا ةيلوئسم لكو _ اهنم ذخأ امبر ةميدق
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 ثيدحلا دنع ةهازنلا مدعو ، تبثتلا مدعو ريصقتلا ىف وه امنإ ههابشأو

 ىلع مالكلا ىمري نأ لبق ققحتيو تبثتي نأ هيلع ناكو ٠ قرفلا نع

 % هنها وع

 اتبث ةقرسلا دحو انزلا دحف ، ةيضابإلا دنع ىآرلا اذهل ساسأ ال

 لاجم الف ةيضابإلا نع صنلاب تبث امو ه دودحلا ةيقب كلذكو صنلاب
 مهآ نأ نوري ةيضابإلا نإ لب ع صنلا مكح هيف نوزواجتي الو ىأرلل هيه

 مكحلاو ٠: تتبث امك دودحلا ةماتإ وه رئاجلا نم لداعملا مامإلا زيمي ام

 ةيلوقلا ةنسلاب كلذ تبث مجرلا نصحملا ىنازلا ىلع _ مهدنع _

 ٠ ميركلا نآرقلا صنب كلذ تبث دلجلا نصحملا ريغ ىنازلا ىلعو ةيلمعلا و

 جلاعت ىتلا ةقفلا بتك ف ةلصفمو ةنيبم طورشب ٠ ٠ عطتلا قراسلا ىلعو

 دمحلا ةيبش رداقلا دبع ذخأ ولو دودحلا ةيقب كلذكو عيضاوملا هذه

 قرطو ح دودصلا حرشي ٠ احضاو اهيق مالكلا دجول اهنم باتك ىأ
 بتك لوانت ول ذاتسألا نأ دكؤأ ىننإ لب ٠ اهذيفنت قرطو اهتابفإ

 قرشملا ىف ةيتضابإلا اهماقل ىتلا تامامإلا نع ثدحتت ىتلا خيراتلاو ريسللا
 دودحلا ضعب تامامإلا كلت اهيف تماقأ تالاح اهيف دجول برغملا وأ
 ناك نم الإ لتقت ملو ، صوصنلا اهيف زواجتت ملف تلصح ثادحأ ىف

 ةيضابإلا دنع اهب قلعتيف اهمدعو ةبوتلاو ةباتتسالا امأ ٠ لتقلا هدح
 لبجآ نم هللا ف بحلا ىأ ٠ ةءاربلا وأ ةيالولا مكح وه رخآ مكح
 ٠ ةيصعملا لجآ نم هللا ىف ضغبلا .وآ { ةعاطلا

 بجتو ، ةريبكل بكترم وهف دح اهب همزلي ةميرج بكترا نم لكف
لعف ام ىلع مدنو كلذ نلعأو .بات نإف ٠ ةريمكلا كلت هباكترال هنم ةءارملا
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 كلذك ىقب هتيسعه ىلغ رصأ نإو ئ ةيالولا نم هيلع ناك ام ىلإ عجر
 ٠ ةءاربلا مكح ف

 اهنإو لتقلا ىنعت ال ةءاربلا نأ فرعي ميركلا ءىراقلا نأ كس الو

 بوكر لجآ نم ةلماعملا ءافجو ٠ طخسلا راهظإو ح بلقلا ةهارك ىنعت

 . ةيصلا

 عيمج نم ةمالا ءاملعلو عوضوملا اذه ف ةيضابإلا هلوقي ام اذه

 ، هتلادع مكح فو دحلا هيلع ميق نم ةلماعم ىف ةليوط تاشقانم بهاذملا

 رركتي ىذلا ىف ةليوط تاشقانم مهل نأ امك ، ءفك ريغ وآ ءفك وه لهو

 ةيضابإلا ىآرو ى تارملا نم اددع هيلع دحلا ةماقإ رركتتو » مرجلا هنم

 فالخ عم عطقلا ددعتي ةقرسلا ىف ٠ روهمجلا ىأر وه كلذ عيمج هف
 ىفو ٠ ىلوألا ةرملا ف غسرلا نم ىنميلا ديلا دعب عطقي ىذلا وضعلا ىف
 ء لتقلا ىلإ دلجلا نم دحلا لقتني له ةعبارلا ةرملا دعب فالخ رمخلا

 ريرقتو ٠ رارمتساب دلجلا وه ناركسلا ادح ىقيب وآ ؟ ءافعإلا' ىلإ وأ
 ٠ هيلإ عجر نمو رداتلا دبع ذاتسألا معز ىلع درلل فاك هدحو مكحلا اذه

 ايبرغ دصي ةيضابإلا دنع دودحلا ى ءىش الف لاح لك ىلعو

 . تالوطملا عجاريلف ليصانتلا دارأ نمو هب نوصتخي وأ مهب صتخي

 ريغ ىف _ ةيداهتجا ةيعرف لئاسم ىهف اذه لك دعب وأ اذه لك عمو

 نم اديزم تئش نإ عجارو ٠ راظنألا هيف فلتخت امم _ صنلا هلوانتي ام

٠ ( ةيضابإلاو مزح نبال ) هاندقع ىذلا لصفلا ف نايبلا
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 .: لافطألاو ءاسنلا لتق _ : . ٦

 : ىلي ام قباسلا هباتك ىف دمحلا ةبيسن رداقلا دبع ذاتسملا لوقي

١ 

 ٠ ( » رحيبتسي يمل ١ لثن ١ و ع ءاسنل ١ ل افطألا » ٠

 ر . ا ..

 حيحصب هب سيب اذ اذ دهو 'و لاحرلا لتق ١ وحابأ مين ةرابعلا ه هذه مر ؛ءهفمو

 ةيرشبلا ء امدلا نرحيبتسي ال نيملسملا ! .نم مهريخك ةيضابإلا ١ نا آ

 7 هربمأا ىلعو ىلاعتو كزابت هللا مكحا ىلع ءانب ,كلذ ناك اذإ الإ انلمأ
 ىلإ سانلا ةوعد نيمأتل وأ ٠ هدودح نم د_ذح ةمانإل ام. ' كلذب

 در ىف وآ . .هللا ليبنس ىق داهجلا ق كلذو مهيلع همكح ميمعتو مالسإلا :

 ٠ بهنلاو بلسلل وأ 3 طلستلا !و رهقلل نيملسملا يلع عقاولا ولا ناودلا .
 ىمالسإ مكح ةماتإو © . ونسناف ذ مات مل !اظ انن مكح طاقسإلا امايتت كلذ نأك 3

 ر ٠ : هناكم : لداع ,ا

 . . : ا ُ 3- , ٩ . هه -

 ٠ -٠ ٠
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 ءامد نوكن نأ :بجني :هنأ .ةيضابإلا ىري .لاوحألا "هذه مخ قو ٥

 لافطآ وأ:ءانسخن وأ ىضزم :وأ اخوبش اوناك ءاوؤ۔بن ن ءآربلا .ةزنجعلا..

 هللا لوسر رمأب المعو الاثتما ةنوصم _ لاتقلا ةكرحل نيلزنعم ىتح وآ
 شويجل مههيجوت ذنغ نيدشارلا هئافلخب ءادنتاؤ ملسو ةيلع هللا ىلص .

 ةلا : ٠ . .. - .. . ... ١. . ... ."

 ، لافطألاو اسنلا ءامدب دصقي بجاقلا دبع ,ذاتسألا .نآ كسث.الو {

 . نتف و بورح مهنيب روثت امدنع ع مهلافطأ ن نيملسملا ءا امد

ق لعفلاب .نيكرتشملا . ءامد الإ نوخي -١٦٩ل بابلا : اذه ق ةيضا :الاو
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 لتق الو لافطألا .لتق الو ءاسنلا لثنق نوزيجي الو ث لتقلاو ناودعلا ى

 نم نوعنميو لاتقلا ف اوكرتشي مل نيذلا نيملاسملا لتق الو ث ةزجعلا

 نم ءىش ىأ ذخأ نهو ، مهاحرج ىلع زاهجإلا نمو مهمازينا دنع مهعبتت

 اوذفني ىتح هسفنب لتقلا ىلوت نم ةفرعم ف صرحلاب نوصويو مهلاومأ

 ىف نوكب الو _ لتق لتق نم _ صاصقلا باب نم نوكيف لتقلا هيف
 امدنع ىتح هنأ اذه ىنعمو لتقلا ةيلمع رشابي ملو كرتشا نمم مهريغ

 ىف هلتق نوبنجتي مهف مهودع عم نوكيو مهلاتق ف سانلا دحأ كرتشي
 لتقي ذئنيح هنإف مهنم ادحأ لعفلاب لتق هنأ تبث اذإ الإ ةكرعملا ناديم

 دنع فيسلا فقوت ةكرعملا تهتنا اذإف صاصقلا ةروص ىلع ةكرعملا ىف

 . مد ىأ فقوتلا دعب قيري نأ زجي ملو ةيضابإلا

 ةسفانم رخآ ف هل لقنآ نأ ميركلا ءىراقلل ديفملا نم نوكي دقلو

 ليلدلا ف لاق دقف ىنالجراولا بوقعي وبأ مامألا هلوقي ام ةطقنلا هذه

 : ىلي ام ٥٩ ص ناهربلاو

 اهيف سيلو ء ةوعدلا لهأ نيب عقن ىنلا ىهو : ىلوألا ةنتفلا »

 ىف لوننملاو لثاقلاو ه مارح اهيف مهتاكرحو ٠ لام الو مد لالحتسا

 ناملدملا ىقنلا اذإ ( : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لات دقو ٠ رانلا

 ٠ « ( رانلا ىف لوتقملاو لناقلاف امهي فيسب ٠

 : : لاق ىأرلا اذه ىلع ليلدتلا دعبو

 عقت ىتلا ةنتفلا نأ ملعا : نيفلاخملا نيبو اننيب عقت ىتلا ةنتفلا »

 اهيف ملظلاو اهلصأ اوناك اذإ : نيهجو ىلغ ىه ةوعدلا لهأو نيفلاخملا نيب

٠ نيبلا مييغب ةوعدلا له نيب نوكن ىتلا لثم اهيف اءدب ةوعدلا لهأ نم
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 تعقو اذإف ىلوألا نود هذهف نيفلاخملا نم اهيف ملظلاو اهلصأ ناك نإو

 اورهظي نآو نيمولظملا نع اوعفديو اوبذي نأ نيملسملا مسيف ةرورضلا

 رهظي ام لثم داسفلا مهنم رهظأ اذإ ٠ ةوعدلا لهآ نيبو مهنيب ةنونيبلا

 اوسيل مهنأ اونيبي وأ اوردق ام كلذ نع مهوهنيو ٠ نتفلا لهآ نم

 انتوعد لهآ نع انعفد ح ةنايد نيفلاخملا نم تعجر نإو ٠ اهيف مهباحصأب
 ٠ « كلذ نع مهاهنن لب لاومألا داسف ىلع مهدعاسن الو هيلع انردق ام

 : ىلي ام ٥٤ ص ثلاثلا ءزجلا باتكلا سفن ىف بوقعي وبأ لوقيو

 ث حيرج ىلع زمجن الو اربدم عبتن ال انإف مهانمزهو مهانبراح نإو
 ، ههجو ىلع هزوجن انإف لاملا تيبل ناك ام الإ ، مهيلع ةدودرم مهلاومأو

 مهبهذم ف آزئاج ناك اذإ اندنع ملاظملا نم مهيديأ ف ام عيمج نع عروتن الو
 مهيلإ هدرن الو هذخان انإف نيملسملا لام تيب لام نم مهيديأ ف ناك امو

 ٠ « اهلهأ ىلا اهانددر ةملظم ناك نإو ههوجو ىف هفرصنو

 ٠ عوضوملا حاضيإل ىفكي اذه نأ بسحأ

 : ةهبشملا لتق ٧

 : ىلي ام قباسلا هباتك ىف دمحلا ةبيش رداقلا دبع ذاتسألا لوقي

 ءانب مهيرارذو مهئاسن ىبسو مهربدم عابتاو ةهبشملا لتق اوحابآ »
 ٠ « نيدترملاب اذه لعف هنع هلا ىضر ركب ابأ نأو ، نودترم مهنأ ىلع

 ناكو هوغاص نيذلا نم دوصقم ريبعتلا اذه ق ءا:وتلالا نأ ىل وديب

. نيدترملا لتق بوجو نوري ةيضابإلا نآ لاقي نأ ىغبني
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 قالطإلا ىلع اذكه مهلتق لحي نودترم مهنأب ةهبسثملا ىلع مكحلا امأ

 لوقأ هحيحصتو هحاضيإلو حيحصتو حاضيإ ىلا جاتحي ونلم مالك ووف
 : ىلي ام

 : ماستأ ثالث ىلع ةيضابإلا دنع ةهيشملا

 ١ _ هزنتنو ىلاعتو كرابت _ هللا نأ نومعزي نيذلا مهو ةمسجملا _

 ةددحم حراوجو نرلو ضرعو لوطب مهماسجأك مسج .

 ٠ نوكرشم مهنأب مسقلا اذه ىلع نومكحي ةيضابإلاو

 مسج ىلاعتو كرابت هللا نأ نومعزي نيذلا مهو ةمسجملا هابسنأ - ٢
 « كلذ فرعن ال نحنو » ةملكب نوزرتحي مهنأ الإ ضرعو لوطب ماسجألاك

 ٠. كرشلاب ةيضابإلا مهيلع مكحي اضيآ ءالؤهو

 ةيديزلاو ةيضابإلا ريغ نيملسملا ةيبلغأ مهو ثلاثلا مسقلا
 مهنكلو قلخلا ةهباشم نع العو لج ءىرابلا هيزنت نودقتعي نيذلا ةلزتعملاو

 هل تبثت نآرقلا ف تدرو ىتلا تاملكلا ضعبل ةيفرحلا ىناعملا نوتبثي
 ءاونسألاو لوزنلاو ءىجملاو قاسلاو نيعلاو ديلاك حراوجلا وأ ةكرحلا

 دارأ امك نولوقيو بسانملا ىنعملاب اهلبوأت نع نوكسميف كحضلاو ةرسلاو

 ٠ هيزنتلا نالعإب هيبشتلا نم نورفيو اهيناعم نوتبثي مهف ٠ هللا

 ليوأتلا ف اوأطخأ مهنأل ةمهبم مهنأب ءالؤه نع ةيضابإلا لوقيو

 نأ نوريو نيملسملا ةرهمج مه لب نوكرشم مهنأب مهيلع نومكحي ال مهنكلو

 نأ ذإ نيملسملا ةيقب ىلع ام لثم تابجاولا نم مهيلعو قوقحلا نم مهل
( ٢ ج ةيضابالا - ٨ م )
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 ةيضابإلا نأ قرف نم كل انه ام لكو ةيضابإلا ةديقعك هيزنتلا مهتديقع
 اولاقف هللا لامك ىفاني الو ىنعملا ىدؤي امب هيبشتلل ةمهوملا تاملكلا اولوآ
 اولاتو ةردقلاو ةمعنلا اهنأ ديلا نع اولاقو ظفحلاو ملعلا اهنأ نيعلا نع

 نآرقلا ىف درو ام ميمج ق اذكهو ةباغلاو رهقلاو كلملا هنإ ءاوتسالا نع
 نورخأتملا عجر دتو هيبشتلا مهوي امم ةتباثلا ةيوبنلا ةنسلا وأ ميركلا

 ٠ هب نو!رقي اوحبصآو هولبقتو ليوأتلا ىلا ةيرعسلا نم

 نيب قيرفتلا وه ميركلا ءىراقلا ىدل احضاو نوكي نأ ديرأ ىذلاو

 نيكرسنم ةيضابإلا مهربتعي ةمسجملاف ةهبسثملا نيبو مهيعونب ةمسجملا

 قولخملا ةروصب ميهلإل مهروصت ببسب ناثوألا ةدبع نيبو مهنيب قرف ال
 ٠ دودحملا

 اوتبثأف ةيضابإلا ىأر ىلع ليوأتلا ف نوئطخملا مهو ةهبسنملا امأ

 داقتعا عم هيبشتلا مهوي امم ةنسلا وأ نآرقلا ف درو ام ىلاعتو كرابت هل

 ةميركلا ةيآلا رابتعاو ء قولخملاو قلاخلا نيب هفلاخملا دامتعاو ث هيزنتلا

 ىلع نومكحبد ال ةيضابإل ا و نيملسمل ا ة ديتع روحم ) ء ىش هلثمك سيل (

 مهعم اوفلتخا نإو مالسإلا ف مهتوخإ مه لب كرنلاب الو ةدرلاب ءالؤه

 لدجلا نطاوم ف ةهبسثملا مسا مهيلع نوقلطي دتو ءايسثألا ضعب ىف

 ىمالاكلا فنعلا روص ضعب لدجلا فتاوم ذختت امدنع اميس ال ةشنانملاو

 نومكحي الو نيكرشم الو نيدترم مهنوربتعي ال تارابتعالا عيمج عم مهنكلو

 . ءالؤه ماكحأب مهيلع

 رداقلا دبع ذاتسألا ةرابع نآ ميركلا ءىراقلا اهيآ كل حضتي اذه نم

 ةيضابإلا مهيمسي نم ةهبشملاب ديري ناك نإ ماهبإلاو ضومغلا نم ءىش اهيف
قلطب نم مهب دصقي ناك اذإ امأ ٠ ام دح ىلا حيحص همالكف ةمسجملا



_ ١١٥ 

 دنع ام تملع دتو ةتبلا حيحص ريغ همالكف ةهبشملا مسا ةيضابإلا مهيلع

 ةيضابإلا نيب فااخلا لئاسم مهآ نم نودعي ةيضابإلا نإ مث ةيضابإلا

 راكنلا كلذكو ةيديزلا نإو ةيناث ةهج نم راكبلا وأ ةيديزلا نيبو ةهج نم

 رداتلا دبع ذاتسألا ىلع ادر انه ىفكيو ٠ ليوأنلاب نيهبشملا كرشب نرمكحب

 ٠ دمحلا ةبيش

 ةيضابإل ١ ء ارآ ةضالخ

 نم جذامن ميركلا ءىراقلا ىلع ضرعأ نأ بحأ ل_۔مغلا اذه ىف

 نايبو ص ةيضابإلا ءارآ ضرع ف نيقرشتسملاو نيرصاعملا باتكل بيلاسأ

 باوصلاو أطخلا ريدقت ف اهنولمعتسي ىتلا سيياقملا ىريل ، مهتالاقم

 دهجلا ىدم هل نيبتيلو س تاعامجلاو دارفألا دئاقع ف لطابلاو قحلاو

 ٠ عوضوملا اذهك ماه عوضوم ةسارد ىف مهنم دحاو لك هلذب ىذلا

 : ىلي اميف ةيضابإلا ءارآ ةرهز وبأ ذاتسألا .لمجي

 ١ _ » نينمؤم الو نيكرشم اوسيل نيملسملا نم مهيغلاخم نإ .
 راغك مهنومسيو ١ ٠ داقنعال ا ف رافك ال 6 ةمعن رافك مهنإ مهنع نولوقيو &

 ىلاعت هللا بنج ىف اورصق مهنكنو هناب اورفكي مل مهنأل كلذو « .

 ركسعم الا 6 مالسإو ديحوت را د مهرادو ح مارح مهيغلاخم ءامد _ ٢

 مهيفلاخم راد نأ مهسفنأ ف نورسي مهف ع اذه نونلعي ال مهنكلو ناطلسلا
 ٠ مارح مهءامدو

 حالسلاو لبخلا الإ نوبراحي نيذلا نيملسملا مئانغ نم لحي ال - ٣
٠ ةضفلاو بهذلا نودريو س بورحلا فف ةوق نم هيف ام لكو



 _ _ ١١٦

 . « مهعم ثراوتلاو مهتحكانمو نيفلاخملا ةداهش زوجت » _ ٤

 : ىلي اميف دمحلا ةيبسث رداتلا دبع ذاتسألا اهصخليو

 ركسعم الإ ديحوت راد ةلبقلا لهأ نم مييفلاخم راد نوربتعي - ١

 ٠ مهدنع ىغب راد ناف ناطلسلا

 وه مهنم ةفئاط تلاقف _ لاوقأ ةثالث ىلع قافنلا ىف اوفلتخا _ ٢

 ىلا ال كلذ نيب نيبذبذم ) : ىلاعت هلوقل ث اعيمج ناميإلاو كرشلا نم ةءارب
 نم ىلع رصات قافنلا نإ ف مهنم ةفئاط تلاقو ( ءالؤه ىلا الو ءالؤه

 ، هعضوم نم قاغنلا مسا ليزن الف نآ رقلا لوزن دنع هب لجو زع هللا مهامس

 لهأ نوتنانملا مهنم ةفئاط تلاتو ٠ لجو زع هللا ىمس نم ريغ هب ىمسن الو

 { ارافك مهانيمس نإو كرشلا ف نولخدي ال رئابك باحصأ مهنكلو ؤ ديحوت

 بيتتسا مث دحلا هيلع ميقأ قرس وآ ىنز نم نأ مهبهذم نمو _ ٣

 ٠ لتق الإو بات نإف

 ٤ _ لافطألاو ءاسنلا لتق اوحيبتسي مل ٠

 مهيرارذو مهئاسن ىبسو مه ربدم عابتاو ، ةهبشملا لتق اوحابأ _ ه

 ٠ « نيدترملاب اذه لعف هع هتنا ىضر ركب ابآ نأو نودترم مهنأ ىلع ءانب

 : ىلب اميف ىقابلا دبع دمحم ميهاربإ ذاتسألا اهصخلدو

 قيلي امي هباشتملا ليوأت نويجوبو 6 ىلاعت هللا قلطملا هيزنتلا » ١

 بهذم مهبهذمف ث ةمعنلاب ةراتو ةوقلاب لوؤت د_يلاك ىلاعت هللا لالجب

٠ هباشتملا و مكحملا ف فلخلا



 س ١١٧

 لاك نم اذهو س ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف ىلاعت هلا ةيؤر نوري ال _ ٢

 نولد۔تسي كلذكو ء هقلخل دللا ةهباسم ىعدتست ةيؤرلا نأل ، ىلاعت هلل

 فيطللا وهو راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال ) : ةفيرشلا ةيآلاب

 . داحآلا ربخ هنأل ميركلا نآرقلا ضراعي ال ةنسلا ف ءاج امو ٠ ( ريبخلا

 دئاقعلا ىلع اليلد حصي ال نظلاو ، نظلا الإ ديفي ال داحآلا ربخو

 ( نوبوجحمل ذئموي مهبر نع مهنإ الك ) ةميركلا ةيآلا ىف بجحلا نورسفيو

 ه ةيؤرلا ريغ هنأب

 ة_هئاق ناعمب ةمئاق تسيل ةيتا ذ ىلاعت هنلا تافص نأ نوري _ ٣

 ٠ هتا د

 داقتعالاب لخأ اذإ الإ ةلبقلا لهآ نم ادحأ نورغكي ال _ :س

 نم ةفص ناسنإ ركني نأك س ةرورضلاب نيدلا نم ملع ام راكنإك ، ىمالسإلا

 ٠ ميركلا نآرقلا نم افرح وأ ص ءايبنألا نم ايبن وأ ىلاعت هللا تافص

 ٥ ةرنارتنم عبسلا تاءارقلا نأ نورد ٠

 هب نابتسا ام بهذملا : مهلوتب ىداهتجالا بهذملا نوفرعي ٦
 ةيرحو ىأرلا ةيرحف ى اهيف ميثأت ال ىتلا عورفلا ف ىرخألا نع ةقرف لكل

 ٠ دقعلاو لحلا لهأ نم الإ نركت ال ةفالخلا نأو ‘ ةلوفكم بهذل ١

 نودلاخ ةنجلا لهأ نآو ى اكرسشم سيل مهدنع ةريبكلا بكنرم نإ _ ٧

 نأ وهو : انتديقع ىف اننوفلاخي مهف كلذك نودلاخ رانلا لهأو ص اهيف

 ىصاعملا نأل ، هتيصعم نم رهطي ىتح رانلا لخدي نينمؤملا نم ىصاعلا
٠ نورهاطلا الإ اهلخدي الف ةرهاط ةنجلاو سجر



 .س _ ١١٨

 تاريبكتلا دنع نيديلا عفر لثم : هتغلا عورف سخعي ق اننوغلاخي _ ٨

 نم كلذ ريغو ةيآلا عامس نيح ةوالتلا ةدجس بوجو لثمو ةالصلا ف

 ٠ عامجا عضو نكت مل ىتلا لثاملا

 : ىلي ام اهنم رهيست دلرج قرشتسملا ركذيو
 ٠ » قولخم نآرقلا » ۔۔ ١

 ٠ ةرخآلا ىق هللا ةيؤر نكمملا نم سيل _ ٢

 ٣ _ نازيملا ) ايزاجم اليوأت ىرخألا ةايحلا لئاسم ضعب ليوأت ،
 طارصلا ( ٠

 هليوأت بجي سرعلا ىلع هللا ءاوتسا ةصاخبو رهاظ هيبستن لك _ ٤
 . يزاجم اليوأت

 : ىلي ام ونيلن قرشتسملا اهيلإ فيضيو

 ٠ توملا لبق اوبات !ذإ الإ اهيبكتر رئابكلا رفغي ال هللا _ ه

 اذإ وهو ث نيملسملا نم بنذلا بكترمل ىتح ىدبأ رانلا باذع _ ٦
 ٠ ءايلوألا و لسرلاو ةكئاللا ةعاذست هل عفنت ١ل بوتي نأ نود تام

 ٧ _ هتاذ نيع اهنكلو هنلا تاذ ىلع ةدئاز تسيل هللا تافص ٠

 ةروص نف ةدودحملا ةيرحلاب ايقيرفإ لامست ف ةيضابإلا لوقي - ٨
. ةرعاضألا دنع باستكالا وأ ( بسكلا



_ ١١٩ -- 

 ةسهخلا باتكلا هصلختسا ام نبي ةنراثتم ءارجإ ىلا انعجر اذإ

 : نيهاجتا نم نوردصي مهدجن نوقباسلا

 نم _ قيتحت وأ دقن نودب _ ذخألاو دامتعالا وهو : لوألا هاجتالا

 نمع ةرداص الو ث ةيضابإلا نع يتاذ ريبعت ةربعم تسيل ةميدق رداصم
 هاجتالا اذهو س مهنع ربعي نأ هل حصي _ قدأ ريبعتب وأ مهنع ربعي

 . ةينلا نسح عمو س دصق نودب ولو ء اطخلا ىف عوقولل ةضرع

 اردص نأ 6 دمحلا ةبرش ردانلا ديعو ئ ةرهز وبأ ذاتسألا راتخا دقو

 ىف ةقدلا مدع ضعبو ك أطخلا ضعب هابتك اهيف ناكف ى هاجتالا اذه نم

 ٠ ماهيإلاو ماهبإلا نم ءىشو ص ريبعتلا

 نه اذوخأم ماد ام كلذ نع نيلوئسم ريغ امهنأ نايري امهنأ كنث الو

 ريدقتو ةمرح اهلو ص نيريئكلا ةقثب ىظحت : ةلوادتم ةدوجوم رداصم

 ىلا بسني نأ نكمي ام لثأ نأ ىرأ ىننكلو ، ىملعلا ثحبلا طاسوأ ىف
 وه وأ امهنانعأ ىف ةمقلا ةقث اهعضت ىتلا ةيلوئسملا نم بريت هنآ امهكلسم

 مويلا ناجلاعي امهو ع ريغلا ىلع اهلقث ءاقلإو ةيلوئسملا نم صلختلل ةلواحم
 ةحيحص ةروص هل اعضي نأ فارطألا مبمج امهنم رجرت اعوضوم

 اهتكرت ىتلا بساورلا كلت نيزواجتم ٠ عقاولاو ةقيقحلا عم ةقفتمو ةميلسو

 مالقأ ىلع هرزو ايقلأو امهل ىغبني امب اخهني ملف ٠ رابتعا اهل قبي مل فورظ

 ٠ ةنس فلأ ذنم تنكس

 ذ_خأل مهسفنأ ةيذضابإلا رداصم ىلا عوجرلا : ىناثلا هاجتالا |

 نع وأ مهئارآ نع ةيسضابإلل ىتاذلا ريعتلا ىه رداصملا كلتو ٠ اهنم مهئارآ
 سفن دقتعي هنأل مهنع ربعي نأ هل حصي نمع ةرداص ىه وأ مهئا رآ ضعب

. مهداقتعا



_ ١٢٠ 

 برقأ وأ ةحيحص هنم ةرداصلا ماكحألا نوكت نأب ليفك هاجتالا اذهو

 نم وآ ث مهفلأ مدع نم الإ ءاطخألا هيلإ برستت نأ نكمي الو ء ةحصلا ىلإ
 تسيلو درف ىأر نع ريبعت ىه ىتلا ةفرطتملا لاوقألا ضعب ىلإ ءوجللا

 عابتأ دنع دوجوم ىدرفنا فرطتلاو _ دوصقملا بهذملا ىأر نع اريبعت
 ٠ ادج لامتحالا ديعب ءاطخالل برستلا اذهو ٠ بهذم لك

 هاجتالا اذه نم ردصي نأ ىقابلا دبع ميهاربإ ذاتسألا راتخا دقو

 هوبتك ام ناكو ونيلنو رهيست نيقرشتسملا نم لك كلسملا سفن راتخا امك

 وه ص ةيضابإلا ىلإ هوبسنو ءارآلا وأ لوصألا ضعب نع _ () مهتثالث

 اميفو « مهريبعت وه بلاغلا ف اهنع ريبعتلاو ٠ ةيضابإلا هب لوقي امم اح
 احضاو اهيف مهريبعت ناك ةصاخلا مهبيلاسأب ةثالثلا باتكلا ءالؤه هنع ربع

 ٠ ةضورعملا ةروصلا وأ دوصقملا ىنعملا ىدؤي هيف ءاوتلا ال

 نوكي داكي ءاقللا دجن اهتنراقمو تاصخلملا كلت ىلإ انعجر اذإو
 الماك ءاقةللا نوكي داكي كلذكو لوخنا هاجتالا نم ردصب نم نيب الماك

 ٠ ىناثلا هاجتالا نم ردصب نم نجي

 ىتح ىناثلاو لوألا نيقيرفلا نيب اعساش دعبلا دجن تقولا سفن فو
 رخآلا اهنع بتكي ىتلا ةقرفلا ريغ ةقرف نع بتكي امهنم قيرف لك نأك

 ةايحلا لكاسثم نم ةعومجم جلاع لوذلا قيرفلا نأ دجن لمأتلا نم ليلقبو

 . دقنلا مهيلع رثك امدنع دوهعلا كلت ىف ماكحلا اهب متهي ىتلا ةيسايسلا
 سانلا ضعب ىلإ _ ادصق _ ةركاملا ةسايسلا هبسنت ام ءارآلا كلت ف نأو

.. 

 )١( ةقباسلا لوصفلا ىن هانشتان ام ىلع انمكح رصتقي .
٠ 

 ها



_ ١٧٢١ 

 ء مهب سانلا لاصتا نم للقتو ث مهندح نم ففخت ىتح فئاوطلا وأ

 هركذ ام ىلإ ةطيسب ةرظنبو مهتاوعدل مهفتلاو ى مهعم ءاقتلالاو
 قلعتت اهلك عيضاوملا كلت نل دجن دمحلا ةبيسثو ةرهز وبآ ناذاتسخلا
 اهيلإ رظنأ ٠ ةمألا فئاوط عم وأ ةمئاقلا لودلا عم امإ كولسلاو لماعتلاب

 : ىهف ديدج نم تثئسث نآ

 ركسعم ص نيخلاخملا راد ى نيفلاخملا ءامد ص نيملسملا نم نيفلاخملا مكح

 ةحكانم ص نيفلاخملا ةداهسث ث نيفلاخملا نيملسملا لاومآ مئانغ ڵ ناطلسلا

 ىلع مكحلا ث قافنلا قلطي نم ىلع ث نيفلاخملا عم ثراوتلا ع نيفلاخملا

 هذ_ه تلمأت اذإ ٠ ةهبشملا لنق ث لافطألاو ءاسنلا لتق س قراسلاو ىنازلا

 ةيضابإلا ىآرل اصخلم دمحلا ةبيسثو ةرهز وبأ اهارب ىتلاا عيضاوملا

 ةفلاخم فئاوط وأ ةفلاخم ةلود مم لماعتلل ىحاونب قلعتن اعيمج اهدجت

 ٠ ىسايسلا بارطضالا دوهع ىف ةيضابإلا ةهجوم رداصم اهتبسن ءارآ ىهو

 ادمتعم ةقرف نع بتكي نم نأ ىاع ةلالدلل بسحأ اميف اذه ىفكيو

 ىف وه وأ « ىنجتلا نم ملسي ال س ةقيقحلا نع اديعب نوكي اهريغ رداصم ىلع

 هملق وأ هناسل ىلع ءىجي ام نآو ةوطخ لوآ نم اطخلا ىف عقاو ةقيقحلا

 ٠ ةفدصلا ضحمب وهف اهيف باوصلا نم

 نأ دجن لمأتلا نم ليلقبف ىناثلا قيرفلا هبتك ام ىلإ انعجر اذإو

 مالكلا ملعو ديحوتلا لئاسم عوضوم ميمص ف قيرفلا اذه هجلاع ام

 تالاقملا باتك اهءارو ىرج ىتلا ةيسايسلا اياضقلا نع دعبلا لك ةديعب

 ديرت ىبناج عوضوم ىلإ مهعوضوم ميمص نع مهتجرخأف نومدقألا

 ىعو نودب _ اهططخم ىف اوراسف اهمكحتو اهدوجو هب معدت نأ ةسايسلا
٠ هديرت ىذلا طوسلا رخآ ىلا



 س ١٢٢

 حضتي باتكلا ءالؤهل اهانتس ىتلا عضاوملا ىلا ةطيسب ةرظنبو
 : ىتأي اميف تئش نإ رظنلا دعأف ٠ امامت حيحصلا هاجتالا ميركلا ءىراقلل

 ء ةرخآلا ىف ةيؤرلا ةلاحتسا ص الطو لج ءىرابلل قلطملا هيزنتلا
 ةعبسلا تاءارتلا ةلبقلا لهآ نم ادحأ نورفكي ال ص ةيتاذ هللا تافص

 نآرقلا ى اكرشم تسيل ةريبكلا بكترم ، ىداهتجالا بهذملا ىنعم ء ةرتاوتم

 ( طارصلاو نازيملا ىنعم ) ىرخألا ةايحلا لئاسم ضعب ليوأت ، قولخم
 ٠ ردقلا : ةبوتلا رئابكلا رفغت ال ء هباسثتملا ليوأت

 اوركذو ةيضابإلا تالاقم نم ىناثلا قيرغلا اهيصخل ىتلا اياضقلا هذه

 ليلق ليضفتبو انايحأ ىلامجإب مهبتك نم هاقتسم ف مهرظن ةهجو اهيف
 ٠ ىرخآ انايحآ

 ولو _ نيهجوملا باتكلا نيب قرفلا نآلا كردي ءىراقلا نآ كش الو

 نع ماكحأ ءاطعإو ث ةلعتفم لكاثم ثحب ىلا نوقاسي نيذلا _ ملع نودب
 ةمدخ ةددحم تاهج ىلا اهتبسن مث ، ةدوصقم بناوج اهيف ةنيعم ءارآ

 ىف ميلسلا جهنملا نوجتني ىذلا باتكلا نيبو ٠ ةصاخ ةيسايس ضارغأل
 ٠ ةيناثلا قئاقحلا ةفرعمل ىملعلا ثحبلا

 باتكلا ضعب نأ ىلا . لصفلا اذه ةياهن ف ريسأ نأ ىلع ىقب .
 هذهو ث ةيضابإلا ءارآ صخلم اذه _ الثم _ نولوقيف ةطاحإلا نوعدي

 صخلم ق ثحب اهب موقي نأ بتاك عيطتسيي ال ادج ةضيرع ىوعد ىرمعل
 ىغبني ةطاحإلا معزي نم نئل كلذ ٠ ةدودحملا طاقنلا نم ددع وأ باتك نم

روصعلا فلتخم ف تريثأ ىتلا لكاشملا عيمج ىصقتسا دق نوكي نأ هل



_ ١٢٣ 

 ة دحاو ةدحاو اهتالاقمب ةتطاحإ ىعدي ىتلا ةقرفلا فقوم اهيف فرعب مث

 باتك نم بتاك ىآ ىلع دري اممف كلذلو ريسيلا الو لهسلاب سيل دهج اذهو

 طاقنلا نم دودحم ددع ىف ةترف ءارآ صخلي هنأ معزي نآ قرفلا تالاقم

 غاستسم كلذف ةدودحم ةنيعم اياضق ف ةقرفلا ءارآ ضرعي هنأ معز اذإ امأ

٠ هيلع أطخلا هبلغ وأ ةقيقحلا ةفرعم ف قيفوتلا بناج نم الإ هيف رظني الو





 سماخلا بابلا

 ىفتخت نأ بجي ميهافم

 ىفتخت نأ بجي ميهافم ده

 ةعدبلا لهأو ةنسلا لهأ دي

 ىفتخت نآ بجي ميهافم دهب

 ةيمالسإلا بهاذملا نيب ةيضابإلا ناكم ذهب

 ىفتخت نأ بجي ميهافم هب

 دئاقعلا لوصأ ف سيلو مزاوللا ف لدجلا ده

 ىفتخت نأ بجي ميهافم دهب

 عامجإلا ىف دهب

 ىفتخت نأ بجي ميهافم ده

 جورخلاو ةنتفلا نيب قرفلا ده

 ىفتخت نأ بجي ميهافم دهب

 ةيسايسلا تاهاجتالاب ةينيدلا بهاذملا رثأت دهب

 ىفتخت نآ بجي ميهافم دهب

ةنراتم ده



١٢٦١ 

 سسم اخارقل /

 ىفتخت نا بجي ميهافم

 ىلع قشي ةصاخ ءارآ ىل نعت تناك عيضاوملا ضعبل ىنشتقانم ءانثأ

 مغر ث اهيلإ دارطتسالا ميركل! ءىراقلا ىلع لقثي نأ ىشخأو ، اهلامهإ

 ىلع دعاسي هنآ دقتعأ نيح ناصألا نم ريثك ىف دارطتسالا بنجتأ مل ىننأ

 ٠ ببسلا سفنل راركتنا ىناحتأ ال لي ٠ روص نم هضرعأ ام حاضيإ

 ميهافم .» وه ماع ناونع تحت ءارآلا كلت مهأ عمجأ نأ تيأر دقو

 امك اعوضوم اعوضوم ةيتآلا لوصفلا ف اهضرعأ مث « ىفتخت نأ بجي
 0 . :ر

 ٠ ةعدبلا لهأو ةنسلا لهأ

 . ةيضابإلا ناكم

 ٠ قئاقحلا ف سيلو مزاوللا ىف لدجلا

 . عامجإلا ىف

 . جورخلاو ةنتفلا نيب قرفلا

 ٠ ةيسايسلا تاهاجتالاب ةينيدلا بهاذملا رثأت

٠ نيصخش ني ةنراقم



_- .١٢٧ 

 ىفتخت نأ بجي ميهافم

 نع بهذم باحصأ لك هلوقي ام ببسب _ سانلا ناهذآ ىلا قبس

 لهأو ٠ باوصلا لهأو ث لدعلا لهآو ث قحلا باحصأ مهنأب مهسفنأ

 . غيزلا لهأ مهنأ نم مهريغ نع هنولوقي امبو ث ةماقتسالا لهأو ح ةنسلا

 قحلا لهأ العف مهنأب ءاوهألا لهأو ث ةعدبلا لهأو لالضلا لهآو

 ٠ رانلا ىف مهنآو لطابلا لهآ العف مهريغ نأبو ةنجلا فق مهنأبو

 موقي نأو ىفتخت نأ بجي ةيبهذم ةينانأ ىلع ةينبملا ميهافملا هذه .
 ةمألا ىه ةدحاو ةمأ الإ مالسإلا ىف كانه سيل هنأ وه مرهفم اهلدب

 تاعومجم اهيف سيلو ٠ ريخ لكب ىلاعتو كرابت هلا اهدعو ىتلا ةيمالسإلا

 اميف امنيو ٠ ةيواملا ىلا ىعامجلا اهفصوب اذكه عفدت قرف وأ فئاوط وأ
 دمعتملا كاهتنالاب ذش نمو مالسإلا مرح كاهتناب ةمألا نع نوذسثي دارفأ
 ءاعمج ةيمالسإلا ةمألا ىلع قلطت نأ بجي ةديمحلا فاصوألاف رانلا ىلا ذش
 ىمف ىوملا عابتاو عادتبالاو لالضلاو غيزلا نم ةميمذلا فاصوألاو

 نإو ٠ كاهتنالا ببسب دارفألا نم اهقحتسي نم ىلع الإ قلطت ال فاصوأ
 : ىتآلا لاقملا أرقاف حاضيإلا نم اديزم تئش

 ةعدبلا لهأو ةنسلا لهأ

 لهأك _ ءامسألا بحأ مهسفنأ ىلع اوقلطي نأ بهذم لك عابتأ دانعا

 ىلع اوقلطب نأو _ س قحلا لهآ س لدعلا لهأ ث ةماقتسالا لهآ ، ةنسلا

 ع لالضلا لهأ ع ءاوهألا لهأ ع عدبلا لهأك ءامسقلا حبقأ مهيفلاخم

ايعيراصم ىلع ةنجلا باوبأ نوحتفي مهنم ريثكلا ناكو _ غيزلا لهأ



_ .١٢٨ 

 ىلا فرلطتلا مهب غلبيو . نيرخآلا راظنأ مامآ ماكحإب اهنولغقيو ٠ مهعابتال

 كلذل ةييرقلا ةلثمألا نمو ٠ مهريغ ءاحلص ىلع مهبهاذم قاسق اومدقي نأ

 6 اهلخد نإو رانلا ق دلخي ال ىصاعلا ملسملا نأب نولوقي ةرعاشألا ءاهقف نأ

 رانلا ف اعيمج مهيمريف ةدعاقلا هذه نم ةلزتعملا ىنثتسي مهضعب نكل ٩

 ٠ نوملسم مهنأ مغر اهي اهيف دولخلاب مهيلع مكحي مث مهقاسفو مهئاحلصب

 : امه نيتباث نيلصز ىلا عجرت _ اهاوعد ف اهلك ةيمالسإلا قرفلا

 { باتكلاب لمعت ىتلا ىه اهنأ رصتو معزت ةقرف لكو ٠ ةنسلاو باتكلا

 سان ماقت ساسألا اذه ىلعو ٠ كلذك سيل اهريغ نآو ص ةنسلا ىلع ظفاحتو

 سانو ( ةماقتسالا لهأ ) سانو () ةنسلا لهآ ) مسا مهسننأل اوركتحاف

 لهأ وأ ةعدتبملا ةملك ميمعتلا دنع مهريغ ىلع اوتلطأو خلا ( قحلا لهأ )

 ىل_ء مهنم ةفئاط لك تمسقنا مث ليلضتلا تاملك نم اهريغ وأ ءاوهألا

 لكب اوقصلأ مث % بهاذم ىلع مهرظن ف _ عدبلا لهأ اومسق امك بهاذم

 لك حبصأف ٠ اهريغ عم اهيف كرتشن وآ اهب ةصاخ اماكحأ ةنترف وأ ةفئاط

 ةنسحلا بهذم وه هعابتأ ةيواز نم هيلإ ترظن اذإ نيملسملا بهاذم نم بهذم

 اذإو باوصلا بهذمو لدعلا: بهذمو ةماقنسالا بهذمو قحلا بهذمو

 بهذمو ةعدبلا بهذمو ءاوهألا بهذم وهف هيفلاخم ةيواز نم هيلإ ترظن
 داتعتف اهدحأ فانكأ ىف ملسملا ءىشانلا اشنيو ٠ لالضلا بهذمو غيزلا

 ةفلك ريغ ىف اهبرشتيو اهاقلتيو توعنلاو فاصوألا هذه عامس ىلع هنذأ

 ٠ ةعجارملا وأ شاقنلل ةعضاخ ريغ ةديقع حبصت ىتح

 لهاب نيملسملا ةرهمج ةيمست نا : ةعكمشلا ىفطصم ذاتسالا لاق )١(
 ىلا ىرجهلا عباسلا نرقلا ىلاوح ىلا اهخيرات عجري ةرخاتم ةيمست ةنسلا
 . نورق ةعبرا ىلاوحب لبنح نبا وهو نيروهشملا ةمئالا رخآ رصع دعب

 



_ ١٢٨٩ 

 اهيلع نوظغاحيو ةنسلاب نولمعي مهنأ نومعزي ةرعاشألا

 اهيلع نوظفاحيو ةنسلاب نولمعي مهنأ نومعزي ةيديروثاملا

 اهيلع نوظفاحيو ةنسلاب نولمعي مهنأ نومعزي ةلزتعملا

 اهيلع نوظفاحيو ةنسلاب نولمعي مهنأ نومعزي ةيضابإلا

 اهيلع نوظفاحيو ةنسلاب نولمعي مهنآ نومعزي ةفلتخملا مهقرفب ةعيشلا

 اهيلع نوظفاحيو ةنسلاب نولمعي مهنأ نومعزي جراوخلا

 اهيلع نوظفاحيو ةنسلاب نولمعي مهنآ نومعزي ةيرهاظلا

 نوظفاحيو ةنسلاب نولمعي مهنأ نومعزي نيملسملا قرف ميمجف
 ٠ اهيلع

٠ 

 مسا تحت ةلخاد ةيمالسإلا بهاذملا عيمج نإف ةقيقحلا هذهل ارظنو
 وأ ةددحم قرف ىلع ةيمستلا هذه رصقن نأل ىنعم الف ) ةنسلا لهأ (

 ٠ ةصاخ بهاذم اهسفنل اهركتحت

 ميركلل نآرقلا ىلا مهتنابد ف نوعجري نيذلا نيملسملا عيمج نإ
 بهذم ىألو ء اوناك ةقرف ةيأ نم ةنسلا لهآ نم مه ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو

 ١ ا اوعيت .

 ضعب دعبو ح ةسايسلا عباصأو ٠ ةيبهذم \ تاببصعلا تناك دقو

 زجاوح _ نورخآلا هيلع امب بهذم لك لهأ لهجو ٠ ضعب نع نيملسملا

 . ضعبب مهضعب نيملسملا فرعت نود لوحت

( ٢ ج ةيضابال ا - ٩ م (



_ ١٣٠ 

 مهنم ريثكاا فرعو ضعبب مهضعب نوملسملا طلتخا دنتو _ نآلا امأ

 ضعب وأ تاحلطصملا ضعب ىفتخت نأ ىغبني هنإف - نيرخآلا نع ريثكلا
 ىلا برقأ نوكت ىرخأ تاحلطصم وأ ميهافم اهنم الدب انشثنتو 2 ميهاخملا

 ىتأي نأ آدبأ ىنعم الف ٠ ميتملك ديحوتو نيملسملا فوفص ميمج ديحوت
 لمهيو هنع هاهن ام بكريف هللا ماكحأب فختسي نأ امامت هيلع لهسي ناسنإ

 ٠ ةنسلا لهأ نم وأ ىنس هنأ _ رهاظ حجبت ف _ معزي مث هيلع هبجول ام
 مغر عدتبم هنأب هامر بهذملا ىف هعم قفتي ال رخآ ناسنإ هلباق اذإف

 ٠ لوتي ام سكع ةقيقحلاو ٠ ىوقتلاو حالصلا

 لك نم حالصلا لهأ ىلع ةنسلا لهأ ةملك قلطت نأل ناوألا نآ دقل
 بسح هيلع ظفاحم مالسإلاب كسمتم درف لك ىلع ةنسلا ةملكو ٠ ةقرف

 ةملك قلطت نأو ٠ هيلإ ىمتني ىذلا بهذملا اهيلع زكتري ىتلا لوصألا
 مالسإلل ةمزتلم ريغ سانلا نم ةعومجم لك ىلع ءاوهألا لهأ وأ ةعدتبملا

 مالسإلا ماكحأب نواهتم لك ىلع ةعدبلا بحاص وأ عدتبملا ةملكو ه اكولس

 . هيلإ ىمتني ىذلا بهذملا بسح

 ةلزتعملاو ةيرهاظلاك ةيمالسإلا بهاذملا نم ريثك عابتل ضرقنا دقل
 ةفينح ىبا عابتأ مهو ةيديرتاملا الإ ملعأ اميف قبي ملو جراوخلاو

 ىعفاشلاو كلام عابتأ مهو ترعاشألاو ديز نب رباج عابتأ مهو ةيضابإلا و
 نم قرفو ثيدحلا ىف ةيميت نباو ميدقلا ف دمحأ عابتأ مهو ةيرثألاو
 ةيرفعجلاو ةيديزلاك ةصاخ ءامسأب قرتفتو ةعيشلا ةملك اهعمجت ةعيشلا
 ٠ اهريغو

 ىلإ نوعجري مهنيد ف مهنأ نودكؤي اهلك بهاذملا هذه عابتأو
ةنسلا لهأ نم رابتعالا اذهب _ اعيمج _ مهف ةنسلاو باتكلا امه نيلصأ



_ ١٧٣١ 

 نأو نوينس بهاذملا هذه عيمج نم ءاحلصلا نأ ىنعأ ٠ نوينس وأ
 ىضابإلاو ىفنحلاف ٠ ءاوهأ لهأو ةعدتبم بهاذملا هذه عيمج نم قاسفلا

 كسمت اذإ الثم ىديزلاو ىرفعجلاو ىلبنحلاو ىعفاشلاو ىكلاملاو

 هتابجاو نم بجاو ىف هب نواهت اذإو ىنس رهف هبهذم بسح مالسإلاب
 . عدتبم وهف ث ةديننع وأ الوق ، اكرت وأ المع

 هب كاسمنسالا ىه ةنسلاو ث نيدلا نع فارحنالا ىه ةعدبلا نأ ىنعي

 ٠ مالسإلل هتساردب ملسم ىأ هفرع ام ىلع

 ىلإ ىنان نأ ةايحلا ةعيبطو لتعلاو قطنملل فلاخملا مكحتلا نمو

 هيلع ظفاحو ث هبهذم ىلع مالسإلا سرد دق _ الثم _ ةيديزلا نم لجر
 عدتبم تنأ هل لوقنف بيغلاب هللا ىشخي ىذلا ىقتلا نمؤملا ةظفاحم

 تفرعو لبنح نبا بهذم تسرد اذإ الإ ةنسلا لهأ نم نوكت نأ نكمي الو
 لجر ىلإ ىتأن مث ه هع ابنأ نم كنأ تنلعأو س هقيرط ىلع مالسإلا

 هيلع ضرف ام ضعب كرتف ث هاوهأ هتدبعتساو هسفن حش هيلع بلغ دق

 ةنسلا لهآ نم تنأ هل لوقنف هنع هاهن ام ضعب بكتراو مالسإلا

 ٠ دمحم بهذم وأ دمحأ بهذم عبنت كنأل

 ةعدتدملاو اوناك بهذم ىأ نم نوحلاصلا ءايقنألا مه ةنسلا لهأ

 كلام ناسليطو رباج ةبج اوسبل ولو ةرجفلا ةتسفلا مه ءاوهألا لهأو
 كلتل نآ د_ةل ٠ رفعجو ديز تمس مهرهظمل اوذختاو دمحأ ةمامعو

 ٠ ىفتخت نأ تابصعتلا ىف فرطتلا اهاامأ ىتلا _ ميهافملا

٠ اهتاساردو اهجهانم ريغت نأ ةيمالسإلا ةيملعلا تاسسؤملل نآو



_ ١٣٢ _ 

 ىرخآ ةرظن رظني نأ رصعلا اذه ىف نيملسملاو مالسإلاب متهي نمل نآو

 ٠ مالسإلا ءىدايمل ماعلا راطإلا نمض ةملسملا ةمالل ةايحلا عقاو اهيلمي

 . بهاذم ةعبرأل اركتحم اليوط ادهع فيرشلا رهزألا ساع دقل

 ريثك تشاع كلذك وأ نيبهذمل ركتحم ةديدع انورق ةنوتيزلا دهعم ساعو

 ةركتحم ةيمالسإلا دالبلا فلتخم ف ةيملعلا تاسسؤملاو دهاعملا نم

 اهنآ اهسفن ىلإ بسنت اهلك دهاعملا كلت تناكو س ةددحم بهاذم وآ بهذم

 ٠ ىويلا عابتاو عادتبالاب اهريغ ىمرتو ةنسلا ةيماحو ةعيرشلا ةلماح

 اهريغل اهيمر ف ريدقت لقأ ىلع ةعدتبم تناك اهسفن ىه اهنآ مقاولاو
 ٠ عادتنبالاب

 تايلكو تاعماج مايقو ، ركفلا قفآ عاستاو ، رصعلا مدقت مغرو

 لوخدو لاصتالا لئاسو رسيتل مويلا ملاعلا جازتماو ث دهاعملا لدب

 تاسسؤملا ىلإ ةمادهلا تايرظنلا ضعب لب _ ةيبرغلا ةيفسلفلا ءارآلا

 ظفتحت لازت ال اهثيدحو اهميدق تاسسؤملا كلت نأ الإ ةيمالسإلا ةيملعلا

 اهترعن اهنع بهذت نأ ىشثخت لازت الو ص ىبهذلا راكتحإلا ةيصاخب

 هيلع نوكي ىذلا بهذملا وه انيعم ابهذم ررقت نأ صرحت ىهف ةيبهذملا
 تاساردلا هيمست ام ىلإ تدمع اليلق اهقفأ عستتا نإف ص ةلودلا ماكح

 . رهظت ةيحطس تانراقم ءارجإب ةرتاكدلا ضعب ىلإ تعزوأف ةنراقملا

 فعضو هنيهارب ةوقو ةلودلا بهذم ةحص _ بلاغلا ف _ بالطلل

 نأ اهل حمسي ىتلا بهاذملا نإف تاظحالملاو دويقلا هذه عمو ٠ هريغ

 بهاذم ىه ةنراقملا ليبس ىلع ىتح ةيملعلا تاسسؤملا باحر لخدت

 ٠ ةظوظحم ةدودعم ةدودحم

ىلإ تحنج ةيبرع دالب ىف ةيملعلا تاسسؤملا ضعب نأ فسؤملا نمو



_ ١٨٣٣ _ 

 ةيبهذمل ةركتحم ىرخألا تاسسؤملا ىقبت امنيب تانايدلل ةبسنلاب ةيناملعلا
 ٠ طيرفتلا و طارفإلا ىبناج نيب نوملسملا عيضيو ةتوقمم 4 دصعنم

 ةلمجلا ىلع نوينس مهيف سيلو مالسإلا ردص ف نوملسملا ناك دقل

 نونمؤم نيريبك نيمسق ىلع اوناك امنإو ةلمجلا ىلع ءاوهأ لهآ وأ ةعدتبمو

 مالسإلا ةعيرش مزتلاو هيلع هللا دهاع امب فو نم لكف نوقفانمو

 نع فرحنا نم لكو نينمؤملا عم لخاد وهف الوقو ةديقعو اكولس
 ةملكب رةي مادام نيقفانملا ف لخاد وهف المع وآ الوقو ةديقع مالسإلا

 ٠ مالسإلا نع دتري ملو ةداهشلا

 ةقباسلا ميهافملا ىفتخت نأ بجي ٠ مويلا نيملسملل ىغبني اذكهو
 ... ىرخأ بهاذم عابتل اهنم مرحتو ةنجلا ف ةلماك بهاذم لخدت ىتلا

 مهبهاذم فلتخمب نيملسملا عيمج ىلع ةنسلا لهأ قلطي نأ ىغبني
 ةملك قلطت الو عيرشتلل ىناثلا ردصملا ىه ةنسلا نأب نوفرتعي اومادام
 بهذم ىآ نم هاوه هبلغ ىذلا قسافلا ىلع الإ ىوهلا بحاصو عدتبملا
 . ناك

 نيملسملاب دوعتل ادبملا اذه لمحت نأ مويلا ةيملعلا تاسسؤملا ىلعو

 عوبتم الو ىقس ىلع الإ ناودع الو ىقتل الإ ةمارك ال مالسإلا جهنم ىلإ

 ىغلت نأ كلذ نم لضفألاو حلاصلا لمعلاب الإ ةودق الو موصعملا الإ

 جراوخ الو ةعيش الو ةعدتبم الو ةينس ال اهلك تايمستلا هذه

 لمعلاو ىوقتلاب نولضافتي نوملسم مه امنإو ةيضابإ الو ةيكلام الو
 جتحي الف رضاحملاو ظعاولاو سردملا فقي نيح اعئار نوكي مكو حلاصلا

دهسثنسا سانلا مالك ىلإ جاتحا اذإف هلوسر لوق وأ هللاا لوقب الإ



- ١٣٤ 

 نأ عانتمالا لك منتماو همسا ركذ ىلع ارصتقم ءاملعلا نم ملاع مالكب

 نم تحمناف ةفئاطلا وأ ةقرفلا وأ بهذملا مسا هناسل ىلع ىرجي

 ةعيسشلاك قرفلا تاعومجم ىلع ةقلطملا بابلألا ةيمالسإلا تاعمتجملا

 ركذ قبي ملف قرفلا ءامسأ هنم تفتخاو ةلزتعملاو جراوخلاو ةنسلاو

 امنإو اهريغ وأ ةيرهاظلا وأ ةيديزلا وأ ةيضابإلا وأ ةيكلاملا وآ ةيفنحلل

 مدخ نم ىلع لمتشي ليوط فك نمض ءاملع ءامسأ ىقبي ام لك

 ةيمالسالا ةمألا امأ ٠ ةعاسلا مايق ىلإ ةثعبلا ذنم ةيمالسإلا ةعيرشلا

 ىنآرقلا ءادنلا هجتي اهيلإو ةدايشلا ةملكب قطن نم عيمج نم نوكتت ىهف
 ذش اذإف هيف قاقشنا ال ادحاو اعمتجم نوكتو (اونمآ نيذلا اهيآ اي) ميركلا
 هلزن ىذلا مكحلاب وأ ةظعوملاب عمتجملا هتحال ةيصعم بكتراف درف

 كرابت هللا ىلوتيف هرارصإ ىلع كلهي وآ هناكم ىلإ دوعيف بوتي ىتح هللا
 ٠ هباسح ىلاعتو

 ىفتخت نأ بجي ميهافم

 باتكو نيخرؤملا ءاطخأ ببسب _ سانلا ى ريثك ناهذآ ىلإ قبس

 اهئارآو اه دئاقع ق -- اهنأو جراوخلا نم ةقرف ةيضابإلا نأ _ تالانملا

 ٠ ةنسلا لهأ ىلإ سايقلاب ةفرطتمو جراوخلا ىلإ سايقلاب ةلدنعم ۔۔

 نم اوسيل ةيضابإلاف ىفتخي نأ بجيو ءىطاخ موهفم اذهو
 اوسيلو جراوخلا ةهباجمل جراوخلا ىدامت امدنع اوأشن امنإو جراوخلا
 ىف الو دئاقعلا ف الو ةسايسلا ىف ال ةنسلا لهأ ىلإ ةبسنلاب نيفرطتم
 . هلادتعا عيضاوم ىف بهذم لك عم نوقفتي امنإو هقفلا

: ىتآلا لاقملا آرناف ليصفتلا نم اديزم تئس نإو..



_ ١٣٥ 

 ةيضابإلا ناكم

 ةيمالسإلا بهاذملا نيب

 بهاذملا نم هريغ ىلإ ةبسنلاب ةمدقتم ةرتف ىف ىضابإلا بهذملا اسثن
 ىمف اهب اشن ىتلا ةقيرطلا امأ ٠ خيراتلا ثيح نم اذه ٠ ةيمالسإلا
 نيملسملا ةمئأ نم مامإ س بهاذملا ةيقب ةأشن قرط نم اهريغ نع فلتخت ال

 دد۔ء هيلع عمتجي ( نيعباتلا رابك دحآ وه ةيضابإلا ىلإ ةبسنلابو )

 د_عب نوقرفتي مث هنع نوذخأيو هسلجم نومزتلي ٠ ملعلا بالط نم
 ذختي ٠ هذانسأ فقوم مهنم نوتوغتملا فقيف ث دالبلا ىف ليصحتلا

 ٠ هيآرو هتياور هبالطل هنع لقنيو سيردتلاو كولسلا ف هبولسأ سفن
 هظذح ام قباسلا ليجلا نع لقني ليج لكو لايجألا عم ةيلمعلا لقتنت مث

 ةجرد غلبي مارتحالا نم ائيسث نمزلا ىضم عم بستكت ٠ ءارآل راثآ نم
 ٠ مايألا عم ربكتو ةروصلا هذه دازتو انايحأ سيدقتلا

 بهاذملا عيمج اهنع تأشن ىتلا ةيبيرقتلا ةروصلا ىه ةروصلا هذه

 نيعباتلا نم لوألا ليعرلا نم ناك نم مهنمف ةمئألا ةنمزأ تفلتخا نإو
 نباك ريثكب كلذ نم دعبأ ناك نم مهنمو ةثلاثلا ةجردلا ىف ناك نم مهنمو

 . باهولا دبع نب دمحمكو ةيميت

 دد_ءع ديز نب رباج سلجم رضحي ناك دقف ةيضابإلا ىلإ ةبسنلابو
 ، بويأو س ةداتنقك ، هريغ نعو هنع ذخأب نم مهنم ءايكذألاو بالطلا نم

 مهنمو ، صيوح نب ميمن رذذملا ىبأو ث جرعألا نايحو س رانيد نباو

ىہأك س هسلجمب صتخي داكي وأ هريغ نع ذخأي امم رثكأ هنع ذخأي نم



_ ١٣٦ 

 . بيبح نب عيبرلاو ، ناهدلا حون ىبأو ص مامضو ث ملسم ةديبع

 ليصحتلا ءانثأ لغتشي ناك نم بالطلا ءالؤه نمو ضابإ نب هللا دبعو

 ةيسايسلا لئاسملاب لغتسا نم مهنمو“ةماعلا نوئشلاب ليصحتلا دعبو
 لامعتسا نود ةملكلا ناديم ف ةيومألا ةلودلا ماكح مم اهتاحراطمو

 ناكم ذخأو سيردتلل سلج نم مهنمو:جثزت:ضابإ نب هللا دبعك فيسلا
 صصختو رودلا سفنب ماقو ناهدلا حلاص حون ىبأو ةديبع ىباك مامإلا

 تناكو ةيومألا ةلودلا ءانب ناوفنع ىف ةكرحلا هذه تناك املو هيف

 راكنإلاب اورهجي نأ مهنم افوخ ءاملعلاو ةمئألا عيمج ىلع ةطلسم اهفويس

 هسلاجم ف رباج ناكو ، اهنع جورخلا ىلإ سانلا اوعدي وأ ى اهيلع
 عضولا نع نيضار ريغ نيعباتلا رابك نم مهريغو ديعسو نسحلا هئالمزك
 مه مهبقارت اهرودي تاطلسلا تناكف . دقنلاب هنولوانني ام اريثكو

 لواحتو ث قانخلا مهيلع قيضتو ٠ ةدشو رذحو ةظقي ىف مهذيمالتو
 كلذل تطاتحا: دقو سانلا ىلإ برستي نآ مهدقنل حمست ال ةليسو لكب

 . جراوخلا نمض مهتربتعاو فرطتلا ىلإ مهتبسنف رمألا ةيادب نم
 - ةنايخلاب وأ ةلامعلاب مويلا ىمسي ام هبشت _ ةيجراخلا ةمهت تناكو

 هنم صلختلا داري نم لك ىلإ ةلوهسب هجوت طباوض اهل سيل ةيلمع
 ملف كلذلو ٠ موزللا دنع لغتستو هطاشن فاتيإ ول هنم ماقتنالا وأ

 نب كلام مالمإلا اهنم ملسي مل امك ديز نبا رباج مامإلا اهنم ملسي

 جرخ هللا دبع نا نوبسحي تالاقملا باحصاو نيخرؤملا نم ريثك )١(
 هللا دبع نال ىخيرات اطخ وه و ةلابث ةكرغم ىف لتق هناو دمحم نبا ناورم مايأ ف

 وهو كلملا دبع مايا رخاوا ىف ىفوت فونأ ةيضابالا هيلا بسنت ىذلا ضابا نبا
 هنال هيلا بهذملا بسنو ىارلاو بهلا ىف هل عباتو نسلا ىف رباج نم ربكا
 . اهنم ةيمستلاو ةيومالا ةلودلا دنع ىسايسلا ناديملا ىف !اروهظ رثكا ناك

 



_ ١٣٧ 

 ١ تحت مهنأب مهراعشإ وه ةمهتلا هذه ةعاشإ نم ضرغلا ناكو () سنأ

 دوجوم وه تاطلسلا نم مهعم ذختي فنع فقوم ىأ ريرت نأو ةيقأ رم ا

 مكحلا ةزهجأ نم ىلمع ديكأت ىلإ الإ جاتحي الو سانلا ناهذأ ى ٠

 ١٥٩٦١ ةحفص ىناثلا ءزجلا دربملا سابعلا ىبال لماكلا ىف ءاج ()
 : ىلي ام

 نب ديزي ناكو جراوخلا ىار ئري ناك دوراجلا نب رذنملا نا ئوري »

 بحاص نمحرلا دبع نب حلاص ناكو ، هاري فسوي نب جاحلا ىلوم ملسم ىبا

 ىلوم ةمركع مهنم ث هيلا نوبسني ءاهتفلا نم ةدع ناكو ، هاري قارعلا ناويد
 نامثع ركذي ناك ؤ ىنيدملا سنا نب كلام ىف كلذ لاقي ناكو . سابع نبا
 اماف » :رفعألا ديرثلا ىلع الا اولتتقا ام هللاو : لوقيف ريبزلاو ةحلطو ايلعو
 ٠ ان مهيأر ىري الو ةموكحلا ركني ناك هناف ىرصبلا نسحلا ديعس وبا

 : ىلي ام

 نينمؤملا ريمأ لوق قدص مهب مت نيذلا جراوخلا ئارب نيروهشملا نمو »
 ىلوم ةمركع ث ءاسنلا تارارقو لاجرلا بالصا ىف ةفطن مهنا : مالسلا هيلع

 ايلع ركذي ناك هنا هنع ىوري 0 هيقفلا ىحبصالا سنا نب كلامو س سابع نبا

 ديرثلا ىلع الا اولتتقا ام هللاو : لوقيف ريبزلاو ةحلطو نامثعو مالسلا هيلع
 . «إ رفغعألا

 : ىلي ام رطسأ دعب ردصملا سفن ىف لوقيو

 نب ورمعو ث ديز نب رباج فلسلا نم ىارلا اذه ىلا بسني نممو »

 . ؟ دهاجمو رانيد

 جرفلا ىبال ىناغالا باتكو هير ديع نيال ديرفلا دقعلا باتك تئش نا عجار

 . امهريغو



١٧٣٨ 

 بناجلا ىلإ انمجتاو ثحبلا نع اجراخ بناجلا اذه انكرت اذإف

 ايمالسإ ابهذم ىضابإلا بهذملا دجن فوس اننإف ىكولسلاو ىركنلا
 ذخأي تاقبط هئاملعو هتمئأب ةيمالسإلا بهاذملا نم هريغ اسشن امك أشن

 ةفاقثلا ةمدخ ىق ةيلمعلا هدوهج ادب دتو مويلا ىلإ ضعب نع اهضعب

 هل تنودو ىرخألا بهاذملا رثكأ آدبت نأ لبق هراتخا ىذلا هاجتالاب

 اهل تدجو ىنلا بهاذملا ضعب دبت نأ لبق ةقفلاو ثيدحلا ىف تافلؤم

 طاقنلا ىو ف هيلع تراص ىذلا جهنملا ىلع ةساردلا ىف احيسف اناكم

 نأ نكمي ىتلا ةضيرعلا طوطخلا نم ةلمج عضأ نأ ميطتسأ ةيتآلا

 نيب .ةيضابإلا عضوم اهنم قتحتلاو اهتسارد دعب ميركلا ءىراقلا ددحي

 ٠ ةيمالسإلا بهاذملا

 نم نآو ميركلا نآرقلا وه امنإ هقالخأو هتالماعمو هنادابعو هدئاتقع

 ٠ دترم وأ كرشم وهف افرح وأ ةيآ وأ ةروس : هنم ائيش ركنأ

 ةنسلا وه امنإ ىمالسإلا نيدلل ىناثلا ردصملا نأ ىريو - ٢

 ملعلا ديفي ةلالدلا ىعطق اهنم رتاوتملا تاجرد ىلع ىهو ةحيحصلا

 ضيفتسملا وأ ةنسلا نم روهشملاو نآرقلل ركنملاك هركنمو لمعلا بجويو

 اوفلتخاو لمعلا بجوي وهو ثيداحألا نم ىوقأو رتاوتملا نم فعضأ وه

 ةلالدلا ىنظ ةنسلا نم ىداحئلاو ٠ نيلوق ىلع ةينظ مأ ةيعطق هنجح له

 لمعلا بجوي هنآ الإ ىداحأؤلا نم فعضأ ناك نإو لسراو لمعلا بجوي
 ٠ ىعبات وأ ىبحاصل ناك اذإ

طورشلا فوتسا اذإ عامجإلا وه ثلاثلا ردصملا نأ نوريو - ٣



١٣٨١ 

 هنأ نوريو ةيمطق هتبجحو قسف هنم جورخلاو نييلوصألا دنع ةفورعملا

 رصع لك ىف مقي نأ نكمملا نم هنزو ىنوكسلاو ىلوقلا هيمسقب عامجإ مقو

 ٠ ةربتعملا طورشلاب سانلا ىلإ لقنيو

 ةفورعملا سسألا ىلع سايقلا وه عبارلا ردصملا نأ نوريو _ ٤

 ٠ لوصألا بتك ىف

 ةغفلنخم ا هعاونأب لالدتسالا ره سماخلا ردملا نأ نوريو ٥

 ةبسنلاب _ ةيضابإلا نوكي امبرو اصاخ امامتها ةلسرملا حلاصملاب نومتميو
 . ةيكلاملا دعب ةيناثلا ةجردلا ىف _ ةلسرملا حلاصملا رابتعا ىلإ

 : دئاتعلا ( ب (

 لمجلا رتل اذإ الإ املسم نوكي ال ناسنإلا نأ ةيضابإلا ىري
 هلوسرو هدبع ادمحم نآو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نآ دهشف ثالثلا

 نم ثالثلا ل_مجلا هذه هيلع لدت امو هللا دنع نم قح هب ءاج ام نأو

 ٠ ث ايصفتل ةنلا

 قلطملا هيزنتلا وه ىلاعتو كرابت قلاخلا ىف مهتديقع ساسأو _ ١

 نآرقلا ىف ءاج امو قاخلا نم"ءىش ههبشي الو قلخلا نم ائيسن هبشي الف

 امب لوؤي هنإف هيبشتلا مهوي امم ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا ف وأ ميركلا

 ىلاعت هفصو نع دعبلا لك نودعتبيو هيبسثتلا ىلإ ىدؤي الو ىنعملا ديفي

 .امك ايلعلا تافصلاو ىنسحلا ءامسألا هل نوتبثيو هيبشتلا مهوي امب

٠ هسفنل اهتبثأ



_ ١٤٠ 

 - ردقلا :

 نمؤي ىتح متي ال ناميإلا نإ نولوقي ١ هنآ هرشو هريخ ردقلاب ملسمل

 باسستكاو هللا نم قلخ ناسنإلا لاعفأ نأو ىلاعتو كرابت هللا نم

 لوقي نم ىآر نع نودعتيي امك ةربجملا ىآر نع نودعتبيو ناسنإلا نم

 هلاعفأ قلخي ناسنإلا ناب .

 ٣ _ ةريبكلا بكترم :

 امهريغو ديز نب رباجو ىرصبلا نسحلا ىآر ةريبكلا بكترم ف نوري
 قفانم وه نولوقي امنإو جراوخلا نع لاقي امك كرشلاب هيلع نومكحي ال
 ةنجلا لخدي نآ اهيلع هرارصإو هتيصعم لاح ىف ةريبكلا بكترمل نكمي الو
 جراوخلاو ةيضابإلا نيب تماق امنإ تاموصخلا فنعأ لعلو بتي مل اذإ
 رداصم هلوقت امبسح قرزألا نب عفان اهراثأ ذنم عوضوملا اذه ى
 ٠ خيراتلا

 : هقفلا (ج )

 نيب عقت ىتلا ةحيرشلا ىف ناك امبر بابلا اذه ىف ةيضابإلا ناكم
 بهذملا نآ مغرو ىرخآ ةيج نم ةيفنحلاو ةهج نم ةلبانحلاو رهاظلا لهآ

 ىذللا بهذملا ىلإ ىزارلا عم بهذي مل هنأ الإ قارعلا ف اشن ىضابإلا
 ءىراقلا فرعي نأ ةطقنلا هذه حاضيإل ىفكيو ةلزتعملاو ةيفنحلا هغلب
 ىف ميركلا نآرقلا دعب ةلدألا ثيح نم دمتعي ىضابإلا ةقفلا نأ ميركلا

 ىلعو ىداحألا ىلعو ضيفتسملا وأ روهشملاو رتاوتملا ىلع ةنسلا لاجم
 بناج حجر سايقلاو ثيدحلا ضراعت اذإو نيعباتلاو ةباحصلا لسرم
 ثيدحلا دري الو ةقباسلا ةقبطلل السرم وأ ايداحأ ناك ولو ثيدحلا
باحصتسالاو سايتلاب نولوقيو ٠ ىعطق ليلد همداص اذإ الإ ىداحألا



_ ١٤١ 

 بتك ىف ةفورعملا ةليوطلا تاشتانملاو ليصافتلا ىلع ةلسرملا ةحلصملاو

 .ةقفلا لوصأ

 : كولسلا ( د (

 اهب رمأ ىنلا قالخألاو كولسلنلا عا ونأ عيمجب ةيضابإلا كسمتي

 : كلذ رهاظم نمو مالسإلا

 دودحلا ف بجاو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نآ نوري _ ١

 ٠ فيرشلا ثيدحلا اهنيب ىنلا

 ضغبو مهتعاط لجأ نم هللا ىف نيملسملا ةبحم نآ نوري _ ٢
 نأو ملسم لك ىلع بجاو مهتيصعم لجأ نم هللا ى نيرقاكلاو ةاصعلا

 نكامألاو ةنمزألا عيمج ى هللا ءايلوأ عيمج ىلإ هجوتت نأ بجي ةبحملا هذه

 نمم ةفصلاب وأ مسالاب هلل مهتيالو تبثي نم ىلإ دصقي نآو لامجإلا ىلع

 بجي امك ساسألا اذه ىلع مهفرعي نمم نيرضاحلا عم لماعتي نأو ىضم
 لامجإلا ىلع اذكه ةنكمألاو ةنمزألا عيج ىف ةاصعلاو نيرفاكلا نم ريي نآ

 نيرضاحلا عم لماعتي نأو ةفصلاب وأ مساب فرع نم هتعاربب دصقي نأو
 مهلاوحأ فرعي ملو هنامز ف مهفرع نم امأ ساسألا اذه ىلع مهفرعي نمم

 مهنم آربي الو مهالوتي ال مهيف فقي نأ هيلع بجيف ةيصعملاو ةعاطلا نم
 نيقيلاب الإ مزلت ال ةيضابإلا دنع ةءاربلاو ةيالولا نأل نيقيب مهفرعي ىتح
 ٠ نيقيب الإ لطبت الو نيلدعلا ةداهسث وأ ةيصخشلا ةفرعملاك

 تابجاولاو قوقحلا ف نوواستي نيملسملا عيمج نأ نوري _ ٣

صاخ قح هنإف هب قلعتي امو ةنجلا ريخب ءاعدلا وهو ادحاو ائبسشث ادع ام



 س ١٤٢

 امآ هتعاط ببسب ةيالولا قحتسب ىذلا هنيدب فوملا ملسملل ىأ ىلوتملل

 لهآ ىلإ ايندلا لهآ نم ناسنإلا لوحي امب كلذكو ايندلا ريخب ءاعدلا

 ةبوت هللا كقزر ةماقتسالا نع فرحنم هنآ فرعت ناسنإلا لوقك ةرخآلا

 بتارم ىف كاقر وأ ةيفاعلاو ةحصلا كتزر وأ هللا كاده وأ \ احوصن

 ٠ ةاصعو ةاقت نيملسملا نم دحآ لكل زئاج قح هلك اذه نإف ةفيظولا

 ماكحأب ةكسمتم ريغ ةرئاج ةمكاحلا ةزهجألا نوكت امدنع _ ٤

 اوقب اذإو اهنع جورخلاو اهمكح تحت ءاتبلا نيملسملل زوجي ةعيرشلا
 ذفنن تناك اذإو هللا ةيصعم ريغ فق ةعاطلا مهيلع بجت هنإف اهمكح تحت

 امب مهيلع ةذفان اهماكحآ نإف ٠ مهل فلاخم بهذم ىضتقم ىلع اهماكحأ

 بهذمل ةقباطم ماكحألا كلت تمادام ، تابجاوو قوتح نم اهبلع بترتي

 ةناضحلا ىف بذلا بناج نوبلغي ةيضابإلا نأ كلذل لاثم برقأو ٠ ىمالسإ

 مألل ةدجلا نم ةناضحلاب ىلوأ بؤال ةدجلا نآ نوريف مألا بناج ىلع
 بهذم قفو مكحت ةلودلا تناك نإف سكعلا ىرت ىرخألا بهاذملا رثكأو

 ةلودلا كلتل نيعضاخلا ىضابإلا بهذملا عابتأ ىلع نإف مألا بناج حجري
 ىري كلذكو مييلع جرح الو هيلع بترتي امب مكحلا اذه اوذفني نآ
 ىرخألا بهاذملا ضعبو ثاريملا نم ةوخإلا عنمي دجلا نأ ةيضابإلا
 ريخألا ىأرلا بهذم ىلع مكحت ةلودلا تناك اذإف هعم اومستقي نأ ىرت

 . مييلع جرح الو هوذفني نأو مكحلا اذهب اولبقي نآ .ةيضابإلا ىلع نإف

 نيب ةيضابإلا ناكم ةفرعمل ةيفاك ةضيرعلا طوطخلا هذه نأ بسحأ
 ةلدألا عوضوم ف فرطتي مل لاح لك ىلع وهف ٠ ةيمالسإلا بهاذملا

 رخآلا بناجلا ىلإ فرطتي ملو ةجح فعض امهم رثآ لك ربتعيف ةيعرشلا
٠ سايقلاب ةنسلا دريف



_ ١٤٣ _ 

 ىف قيضلا قا۔فتالا ربتعيف عامجإلا عوضوم ف فرطتي مل وهو

 _ ةنيدملا وأ نيمرحلا وأ نيعم نطوك _ ناكملا دودح وأ بهذملا دودح

 . هناكمإ وأ عاهجإلا ةيجح ىفنيف ىناثلا بناجلا ىلإ فرطتي ملو ةجح

 دوع ىف ىتنوكسلاو ىلوقلا ةيمسق الكب هعوقوب ملسو هعوقو وآ هتابثإ وأ

 نأ ىأرو ٠ ةعاسلا مايق ىلإ رصع لك ىف هعوقو لامتحا مم ةباحصلا

 سيلو نيعمجملا ىلع ةينظ ةجح وه دلب وأ بهذم قاطن ىف دودحملا عامجإلا
 ٠ عامجإلا مسا ال قافتا مسا لمحي نأ ىغبنيو عامجإلا ةوق هل

 ايعرش اليلد هرابتعا عنميف سايقلا عوضوم ىف فرطتي مل وهو

 ٠ صنلا هب دريف ىنائلا بناجلا ىلإ فرطتي ملو هطورش فوتسا اذإ

 ىف فرطني ملو ةلسرملا حلاصملاو باحصتسالاب لالدتسالا لبنو

 عقيف ىناثلا بناجلا ىلإ الو هيبشتلا ف عقيف بناج ىلإ ةديقعلا عوضوم
 هلوسر هل هتبثأ وأ هسفنل ىلاعتو كرابت هللا تبثأ ام ىفن ىف

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص

 لوقي ىتح ةيبلسلا بناج ىلإ ليميف ردقلا عوضوم ف فرطتي ملو

 ىلإ ليمي وأ لسانلا ىدي نيب تيملاك وهو هلامعأ ىلع ربجم ناسنإلا نأ
 عوضوم ىف فرطتي ملو هلاعفأ قلخي ناسنإلا نأ معزي ىتح باجيإلا بناج
 ةئجرملا فنوم فقي ملو كرشلاب هيلع مكحي نم قفاويف ةريبكلا بكنرم
 ىلع هحتافم مه نوكلمي قدنف اهنأك ةاصعلل ةنجلا باوبأ نوحتفي نيذلا
 . « ةيصعم ناميإلا عم رضت ال » آدبم

 بهذملا اهيلع ىنب ىنلا سسألا ميركلا ءىراقلا فرع دتو نآلا

نأ عيطتسي هب ريسي ىذلا كولسلاو امهجتي ىتلا تاهاجتالاو ىضابإلا



.١٤٤ 

 كلت هسفن نع دعيب نأو ٠ ةيمالسإلا بهاذملا نيب اقيض ازيح هل ررتي
 ةفلتخم فورظ اهعضو ىلع نواعت ىتلا ةسرشلا ةعسشنلا ةمتاتلا ةروصلا

 ٠ مهفلا ءوسو بصعتلاو ةسايسلا نم

 ىفخت نأ تجنب ميهافم

 نم نوبصعتملا هاعداو هراثأ ام ببسب _ سانلا ناهذأ ىلإ قبس

 نكمي ال ىرذج فااخ ةيمالسإلا بهاذملا نيب فالخلا نأ _ بهذم لك

 فالخ ةيمالسإلا بهاذملا نيب فالخلا نأل ءىطاخ موهفم وهو ي هيف ءاقللا

 ةراثإ نوقمعتملا كرت ول دهجلا نم ريسيب هيف ءاقللا نكمي ىظفل ىحطس
 ٠ تامازلإلا بنجتو فالخلا

 دئاقعلا لوصأ ىف سيلو (') مزاوللا ىف لودجلا

 جرخي ال هيمالسإلا جهاذملا عيمج نيب فالخلا نأ لوقن نآ , عيطت ;
 : ةيتآلا ىربكلا ثالثلا رئاودلا نع

 ١ _ هلاعفأو هتافصو هئامسأو هناحبس قلاخلاب ةقلعملا دئاقعلا ٠

 ٢ ةلودلا سيئر طورشو مكحلا ماظن س ٠

 ىتلا تاروذحملا ىلع ةلالدلل لصنلا ااذه ىف مزاوللا ةملك تلمعتسا )١(
 لوقك اذك كمزلي اذك تلق ذا مهلوق نم رخآلا ىلا نيلداجتملا نم دحاو لك اهبسني
 ليطعتلا كمزلي ةيتاذ اهنا تلق اذا تافصلا عوضوم ىف ىلزتعملل ىرعسشالا

 ٠ ددعتلا كمزلي هريغ اهنا تلق اذا ىرعشألل ىلزتعملا لوقو



 س ١٤٥

 ٠ اعورفو الوضأ ةيمقفلا لئاسملاب ةقلعتملا ماكحألا _ ٣

 نإو امومع رئاودلا هذه لوصأ ىلع امومع نوملسملا قفتا دتلو

 ةنراقم ىرجن نأ انعطتسا ول نحنف ٠ تاعيرغفتلاو تاليصفتلا ف اوفلتخا

 ىلإ نوعديو فالخلا نوثدحيو لدجلا نوريثي نيذلا نيملسملا ددع نيب
 كاذ وأ اذه ىلع نومكحيو ٠ بهذم نود بهذم وأ ةقرف نود ةقرف عبتت

 نود هب كاسمتسالا وآ بهذم عابتاب مهنورمأيو رفكلاب وأ لالضلاب

 قلعت ىف اهب كسمتسيو ةطاسب ىف بهاذملا كلت مبتي نم ددع نيبو _ هريغ
 ةبسن نأ اندجول ه نيهاربو ججح ةماقإل ةعاطتسا الو ، قمعت مدع عم
 كلت ضعب مهفت ىتلا ىه ع فلألا ف دحاولا لصت ال دق ادج ةليئض

 لتكت نأ لواحتو ى بغشلاو فالخلا ةراثإ معزتت ىتلا ىهو لكاشملا

 ىف اهضعب وآ طقف ةبسنلا هذه نأو ٠ ةنيعم بهاذم ىف لتك ىلإ نيملسملا
 عابتل ىقاب امأ لدجلاو فالخلا عيضاوم فرعت ىتلا ىه ث ةقيقحلا

 ةمئألا نم مامأ مسا ءارو ىربك تاعومجم ىف نوتاسي نيذلا بهاذملا

 ىف مهف ٠ ددشتو صرح ف هبهذمب نوكسمتيو ةيبصع ف هل نوسمحتيخ
 مالكلا ملع نم ةدقعملا لكاشملا كلت نم ائيس نومهفي الو نوفرعي ال بلاغلا
 ٠ ةسايسلا دعاوق وأ هقفلا لوصأ وأ

 ول وأ س تادابعلا ىف ةيلمعلا ةيهقفلا لئاسملا ضعب نوفرعي امنإو

 عابتأ نيب ةيبالا ةيبرعلا ةيروهمجلا ف كلذل اجذومن ضرعن نآ اندرأ

 ةيبلغألا دنع ديزي ال فالخلا رهظم نآ اندجول ىكلاملاو ىضابإلا نيبهذملا

 دنع ىديألا عفرأ ، ةحتافلا ىف ةلمسبلا ةءارق نع ناكسلا نم ةبلاغلا

 ناضمر ىف ةبانجلاب حابضإلاو ث دهشتلا دنع ةبابسلا كيرحتو ى ريبكتلا
.( ٢ ج ةيضابالا - .ا. م )



 ١٤٦ ه .

 نم ماوعلا نبب عقت ىتلا تامؤزصخلاو تامداصملا عيمج نأو اههبشآ امو

 لئاسملا هذه ىوتسم نع جرخت ال نيبهذملا عابتأ

 ,اينيد نيفقثملا ىوتسم ىلإ ماوعلا ىوتسم نم تلقتنا اذإغ ا ٠
 رودي امبر شاقنلا تدجوف اليلق لئاسملا ىرتسم عفترا نيهتفتملا وأ

 براقألا ةقفنو ةناضحلا قحو دجلا عم ةوخإلا ثاريم ىوتسم .ىلع

 ءاضق ق عباتتلا بوجوو رفسلا ف ةالصلا ماكحأو لماعتلا لئاسم ضعبو

 . ىلمهلا هقفلا نم ىوتسملا اذه ىف امو ناضمر

 مكحلا ءانب سسأو عيرشتلا دعاوقو مالكلا ملع لئاسم امأ .
 .ةقيقحلا ىف بهاذملا نوكت روحم تناك ىتلا رئاودلا هذه ٠ ىمالسإلا
 .قيرطب اهوفقلت ةيحطس ءايشأ اهنع نوفرعي وآ ائيسث اهنع نوفرعي إلف

 ,ىلاعتو كرابت هللا نأب نونمؤي اعيمج ماوعلا هابشأو ماوعلاف ٠ نيقلتلا
 .تافصلا رخآ ىلإ روصم قلاخ ملكتم ريصب ميلع عيمس ديرم ريدق ىح

 ةخص ىه له & ام ةفص نع مهتلأس ول كنكلو ٠ هسفن ايب فصو ىتلا
 ةينيع ىلاعتو كرابت هللا تافص له مهل تلق وأ ؟ لعف ةفص وأ تاذ

 ,عىزمهتست كنآ اونظ امبرو ، كنع اوضرعألو كنم اومهف امل ؟ ةيريغ مأ

 كلذكو دئاقعلا ف ايعقاو _ نوقفتم نيملسملا ةرهمج نأ اذه ىنعمو مهب

 لمأتلا نم ليلتبو ٠ مهصاوخ ىلإ رظنلا ىتييو نيبرخألا نيترئادلا ى

 رئاودلا كلت عيمج لوصآ ىف اضيآ مه نوقفتم مهنأ احضاو انل وديي

 .رخكال مهنم دحاو لك همزلي ام ببسب ليصافتلا دنع نوفلتخي امنإو
 .لو-صخئلا ف ةقفتم اعيمج ةيمالسإلا بهاذملا نآ ىنعأ هشاقن ىلع هبتريو

 :نايبو ٠ طقف مزاوللا بجسب وأ مزاوللا ىف مهضعب نم عقو فالخلا نآو

؛ ۔إ : ... . .::: لي اميه:كلذ



 ١٤٧ م -

 نوكتل رواحملا مهأ ىه تناكل مالكلا ملع لئاسم ىلإ انئج اذإ .

 نم :ةلماك بناوج قيسفتو ليلضتو ك عمتجملا لمشلا قيزمتو بهاذملا

 داد۔ءإ ف ةنيمث اتاقوأ ءالجأ ءاملع اهيف عاضأ ىتلاو ٠ ةيمالسإلا ةمألا

 ىلع ةقفتم ةفلتخملا اهبهاذمب ةيمالسإلا ةمألا دجن همزلتست امو نيهاربلا

 نيهاربلاب نيراصضتلا ه ءالجألا ءاملعلا كئلوأ نأو دئاقعلا لوصأ

 سانلا نظ نإو لوصألا عيمج ىلع نوقفتم نورخآلا مه تامازلإلاو
 ئاقنلا ءانثأ نيرخكال مهضعب همزلي اميف مهفالتخا امنإو نوفلتخم مهنأ

 رخآلا مالك نأ مهدحأ معزي نيح باوجلاو لاؤسلا دادعإ دنع وآ

 ىلإؤ بولسألا سفنب ىناثلا بيجيو لطاب هيلع بترتيو اروذحم مزلتسي
 : كلذ نم ةلثمأ ميركلا ءىراقلا

 كرا_بت هللا نأ نوقفتم مهبهاذم فالتخاب اعيمج نوملسملا _ ١

 سقتنلا تافص عيمج نع . هزنم ؤ لاهكلا تافص عيمجب فصنم ىلاعتو

 ٠ هقلخ نم ءىش هبشي الو هقلخ نم ائيسن هبشي ال

 اذإف مهماوعو مهصاوخ نيملسملا عيمج اهيلع قفتي ةماع ةديتع هذه
 مازلإو داحلا لدجلاو ةفينعلا تالواصملا تأدب ليصافتلا ىلإ اوءاج

 هتافصو ىلاعت هللا ءامسأ نع نوثدحتي نيح همزلي ال امو همزلي ام مصخلا
 ٠ هلاعفأو

 كرابت هللا نأ نوقفتم مهبهاذم فالتخاب اعيمج نوماسملا _ ٢

 ىلإ اوعاج اذإف ائيش سانلا ملظي الو روجي ال هكلم ىف لداع ىلاعتو

 تأدب ءازجلاو لمعلاو باتعلاو باوثلا عوضوم اوشثتانو ليصافتلا

 نيهارب لعجي نأ فرط لك ةلواحمو داحلا لدجلاو .ةفينعلا تالواصملا

. _ ٠ اروذحم مزلتست ىناثلا فرطلا



 ١٤٨١ ےہ .

 ىلاعتو كرابت هللا نل نوقفتم مهبهاذم فالتخاب مهلك نوملسملا - . ٣
 دتش! ليصافتلا ىلإ اوءاج اذإف هاصع نمل رانلا دعأو هعاطأ نمل ةنجلا :دعأ

 ىلإ ىدؤيو اروذحم مزلتسي همصخ مالك نأ دحاو لك ىعداو فالخلا

 ٠ ل لداب

 تايعرف ىلإ هيلع قفتملا لصألا كرتيو فالخلل باب حتفني اذكهو ا

 لصثلا ىلع تايئزجلا كلت ىطغت ىتح تايعرفلل تايئزج ىلإ تايعرفلا نمو
 :بسني اميف ىتح وأ لادجلا ةبلح نم دجت ال تحبصأو ةديقعلل ماملا
 .رخآلا فرطلا ىلإ فرط لك اهبسني ىتلا مزاوللا كلت الإ بهاذملا ىلإ
 ٠ كلذ ىلإ امو ةهبسثم ث ةلطعم مهلونك

 طورشو مكحلا ماظن ىه ىتلا ةيناثلا ةرئادلا ىلإ انلقتنا اذإف

 ىلع نوقفتم اضيآ ةفلتخملا ميبهاذمب اعيمج نيملسملا نأ دجن ةلودلا ةسائر
 :ىتلا طورشلا نع س ناك بهذم ىآ نم ملاع ىآ تلأس ولف اهيف لوصألا

 براقتت وآ قفتت طورشب كباجأل نيملسملا مكح ىلوتي نميف اهرفاوت بجي
 نآ بجي لامكلا تالاح ف ويف رخم بهذم نم ملاع ىآ كل هلوقي امم

 ةحلصم ىلع اسميرح الدا_ء اهيزن اعاجش ايكذ ادهتجم املاع () نكي

 هذه هقفلا بتك ىف ةددحملا ةفورعملا طورشلا رخآ ىلإ اعروو ايقت نيملسملا

 هيلع قفتي ام اهنم برقي ام وأ نيملسملا ىلع مكحلا ىلوتي نمل ةروصلا
 دنع اهدجتو ةعيشلا دنع اهدجت بهاذملا عيمج نم نيملسملا عيمج

 فيضيو ةعيبلا امهيلا فيضيو ىروشلاو ةلادعلا ىلع مهضعب رصتقي (١١ذ .
 ةيصولاب مهضعب ىفتكيو ةيشرقلا مهضعب اهيلا فيضيو ةعاطلا مهضعب اهيلا
 . موصعم هنال طورشلا عيمج هيغ متت نأ دبال ىصولا نال
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 دنع اهدجتو ةرعاشألا دنع اهدجتو ةلزتعملا دنع اهدجتو جراوخلا

 ادارفأ الإ مهريغو ةيرهاظلا دنع اهدجتو ةيديرتاملا دنع اهدجتو ةيضابإلا
 كرتئملا ردقلا وه اذهو ٠ مهبهاذم اوقراف بهاذملا ضعب نم ذاوش

 فالتخالا ىتأي لصألا اذه ىلع قافتالا اذه دعب نيملسملا عيمج نيب

 طتن ةدع تراثآف ةيسايسلا تاهاجتالا تءاج امدنع كلذو ليحختلا دنع

 طارتشا ةيضق : اهنم مهتلغتساف اهولغتسيل سانلا ضعب اهب كسمت ةيبناج

 . ةيشرقلا طارتشا اهنمو ، تيبلا لآ عورف نم عرف وأ ، تيبلا لآ

 ث ملعألاو ملاعلاو لضفألاو لضافلا ةيضق اهنمو ث ةبورعلا طارتستا اهنمو

 اموصعم هنوك اهنمو ، هزاوج مدعو ءاج اذإ هيلع جورخلا زاوج اهنمو

 ، بجت ال وأ هتعاط بجت له الداع نكي مل اذإ اهنمو ، موصعم ريغ وأ

 لداعلا بثاولا ىف مكحلا اهنمو ص هبيصنتو هرايتخا ةقيرط اهنمو

 ةيسايس تاهاجتا ةديلو اهلك ثاحبألا هذهو كلذ ريغ ىلإ رئاجلا راتخملاو

 مث ةلزتعمو جراوخ مث ةينامثعو ةعيس مهنم ناكف نيملسملا ىلع ترثأ

 ٠ خلا ةرعاسثأو ةيضابإ

 مل ديري وأ ىري امل لك بصعت ةدسث عمو فالخلا اذه تحتو

 ىذلا مكاحلا ف طورشلا ققحي نأ بهاذملا هذه نم بهذم ىأ عطتسي

 نم نكمت بهاذملا هذه نم بهذم لك نأ عم ىلمع قيبطت ف هراتخي

 ضعب تعياب دقف ىبهذم ساسأ ىلع ةلود نيوكتو مكحلا ىلإ لوصولا
 ضعبلا كلذ دبتساف مهنم ةمئأ ةيرفصلاو ةقرازألاك جراوخلا قرف

 نع اوجرخف ةمئأ ةعيشلا عيابو ٠ هولتقو هولزعو رفكلاب هيلع اومكح ىتح
 مكمحلا تحت ةينامثعلا ىوضناو ٠ ةيهولألا مهضعب ىعدا ىتح نيدلا

 رساجتو نيملسملا باقر اهب برضت افويس ةيومألا ةلودلا مهتدرجف ىومألا

مهضعب حابتسا ىتحو ةفيرشلا ةبعكلا اوبرض ىتح ماكحلا كئلوأ ضعب
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 دمحم نب ناورم ةيالو ىف مكحلا ىلإ ةلزتعملا لصوو ةرونملا ةنيدملا ةمرح
 فلاخي نم بيذعتل ةلآ مكاحلا ناكف ةيسابعلا ةلودلا كولم ضعبو

 مهوبختنا نيذلا ةمئألل ضعب نع نامع ف ةيضابإلا طخسو ٠ ةلزتعملا
 ةديشرلا ةفالخلا دعب تماق ىتلا'لودلا عيمج نأ عوضوملاف مهملاو مهولزعف

 ةيساسألا طورشلا نع ةدئاز طورشب اهعابتأ وأ اهيسسؤم ىلإ تحوأ ىتلا

 لعف در دلوي ديدج طرش لك نآ كلذ ةبكنلل اببس تناك مهيلع قفتملا
 دادعإ ةلحرم :هدعب ىتآتو سشاتنلاو لدجلا كلذ ىلع بترتيو ديدج

 ىلع نولواصتي ةساسلا ناكف ريذاحملا فذاقت مث مزاوللاو نيهاربلا .

 سانلا ةيقب امآ .نيدلا ةفلاخمل مهتلا نوفذاقتي ءاملعلا ناكو بصانملا

 عابتال بهاذم ىف امأو مكاح طاتسإ وآ مكاح ةرصنل سنريج ى امإ نوجزيغخ

 ىتلا تارابتعالا كلت ضعب ةايحلا تغلأ دق نآلاو ٠ مامإ نغل وأ مامإ

 ىذلا عارصلا نأ اعيمج سانلل حضتاو عوضوملا ىلع ةسايسلا اهتلخدأ ا

 رابتعا وأ ةبورعلا وأ ةيسثرقلا وأ ةيمسئاهلا وأ ةيصولا طارتسا ببسب عقؤ:

 بناوجلا هذه لك افرحنم ناك ولو هطاقسإ زوجي الوأ اموصعم مامإلا

 ىلع عارص هنأ مويلا تبث ةمذلا قرف نيب اهببسب فالخلا ناك ىتلا

 كئلوأ بلغأ نأ ةبرجتلا تتبثأو ٠ عوضوملا لصأ ىق لخدت ال تاليصفت

 ةرظنلا ىلع دمتعا بناوجلا نم بناج ىأ نم مكحلا ىلإ اولصو نيذلا ا

 اهيلع قفتن ىتلا لوصألا نع ىلختو هدادتماو همكح تابثإ ف ةيبناجلا ا
 نوكتت ا۔هنآ ساسأ ىلع ةملسملا ةمذلا ىلإ رظني وهف كلذلو ةمألا عيمجن

 حتفي رابتعالا اذهب وهو هل موصخو همكح ىف هل راصنأ نيمسق نم -

 هنكمأ ام اهفيضي وأ اهقلغيو هراصنأل اهفيراضم ىلع اهقوقحو ةايحلا نيدايم ا

 ٠ هموصخ ىلع "قييضتلا ٠

ماكحألا ةرئاد ىهو ةثلاثلا ةرئادلا ىلإ ةرئادلا هذه نم انلقتنا اذإف
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 اعيمج نيملسملا نأ دجن اغورفو الوضأ: ةيهقفلا لئاسملاب ةقلعتملا
 بهذم ىآ نم ملاع ىأ تلأس ؤلف لوضألا ىلع نوقفتم ةفلتخملا مهبه اذمي

 ىلإ تئج اذإف ةنسلاو باتكلا ىه ةعرسب كبانجأل عيرشت ا رداصم نع

 ٠ مزاوللا قاصلإو تاماهتالا هيجوتو بخصلاو لدجلا ريثت ليصافتلا

 عيمج ربتعن نأ لمجملا ضرعلا اذه دعب هيلإ ىهتنن نأ ىغبني ىذلاو

 انمك اوتتفتا نأ دعب ةلماعملا ى دحاو ىونننم ىلع ةيمالسإلا بهاذلا ا

 كتح' نم سيلف ماكحألا رادصإ ف مكحتلا دعبن نأو لوصألا ىلع انير"

 ةنؤازلا نم ام ةلأسم عورف ىلإ اورظني نأ ىلع نيرخآلا لمحت نأ
 ك ةح نم نياو ءا وهأ باحصآ 5 ةعدتبم ميتربتعا ه الاو اهنم رظنت ىتلا

 " هلا . وه 'ىلاعتو كرابت هلل نأ هرفك وأ هنسب تمكح كفلاخ ن

 دب ريغ هيلإ ث ةنا ف نوسفانتيو هل مهتيدوبع ؟ نوواستب نيلو

 تاب۔_جرد تسيلو حلاصلا لمعلا ىلع صرحلاو رم !ولا لاثنماو ةعاطلا .

 حراص لمعلا ىلع ةينبم .ىه امنإو بهاذملا ىلع ة هيذبم ىلاعت هنم برقلا .

 ةديقعلا ةحص ىلعو _ بهاذملاب مهطابتر ا نود . دارفألا نم

 دعي ء اج ام امأ ٥ ٠ ةديقعلا لو هصآ ىلع نوقفتم نيملسمل ١ نأ انيأر دنو

 جارختساو ةنسلاو باتكلا نم صرصنلا مهف ف ف ذاا_خلا نم كلذ

 ةمحر كلذ دارأ ىذلا وه ىلاعتو كرابت هللا نإف اهنم ةيلمعلا ماكحألا ا
 لمتحت ال صو_صن ق ءىش لك دحل ء اش ولو اهيلع ةعسوتو ةمألا هذهم

 ٠ فالخلا وأ ليوأنلا

ةيوستو ةفصنملا ةرظنلا ىلع ءانب ةرصاعملا ةملسملا ةمألا ءاملع لعلو
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 نيب ىملعلا وأ ىنيدلا راكتحالل امفدو نيملسملا عيمج نيب قوقحلا ف
 ةبصعتملا ماكحألا كلت مهباسح نم نوطقسي مهف ةدودحم تاعومجم
 ءاملعلا ضعب وآ سانلا نم تاعومجم ىلع ردصت تناك ىتلا ةرئاجلا

 م۔هياع مكحي وأ ةقسف وأ ةعدتيم وأ ءاوهأ باحصأ مهنأب ءالجلا

 ةلتكلا وأ ةرغلا و بهاذملا نم ادرجم لجرلا لمع ىلإ اورظني نأو ٠ رنكلاب
 ىمتني ىتلا ةهجلا نع رظنلا عطقب ىصخشلا هكولسو ىدرذلا هلمع ىف

 ايجراخ وآ ايضابإ وأ اينس وأ ايعيش وأ ايلزتعم نوكي نأ امهم سيلغ اهيلإ

 ىف اهب لمعي ىتلا سسألا بسح حلاصلا لمعلاب موقي نآ مهملا امنإو
 اينم نوكتت ىتلا قرفلا عيمج ربتعت نأ بجيو اهيلإ ىمتني ىتلا ةقرلا
 ةيمالسإلا ةمألاو ٠ رابتعالا نم دحاو ىوتسم ىلع ةيمالسإلا ةمألا

 بستني نم عيمجو اهيلإ بسني وآ ةعيشلا ىلإ بستني نم عيمج نم نوكتت

 بسني وآ ةلزتعملا ىلإ بستني نم عيمجو اميلإ بسني وآ جراوخلا ىلإ

 نم عيمجو اهيلإ بسني وأ ةنسلا لهأ ىلإ بستني نم عيمجو امهيلإ

 لصأب لخأ نم الإ اهنم جرخي الو اهيلإ بسني وأ ةيضابإلا ىلإ بستني
 حيرصتلا ةقيرطب ةرورضلاب هنم امولعم ركنأف مالسإلا لوصأ نم

 مهم ريغ ماكحألا هذه ىف ىضاملا ىلإ تافتلالا لعلو ٠ مازلإلا ةقيرطب ال
 ةلزتعملاو ةيرهاظلاك اهعابتأ ضرقنا ىتلا بهاذملا كلت ىلإ ةبسنلاب اميس ال
 ديدش رمأ ةدوجوملا ةيمالسإلا بهاذملا ىلإ ةبسنلاب هنكلو جراوخلاو
 ىلإ تافتلالا ىغبني الف لوصألا ىلع نيقفتم مهلك اوماد امف ةيمهألا

 مازلتسالاو مزاوللا ةركف اوخلي نأ مهيلع قحيو ليصافتلا ف مهتافالتخا
 هميفو هلتع لمعتسي نأ رخآلا قح نم نآ مهنم قيرف لك ملعي نآو

 ةيمالسإلا ةوخألاو هداهتجاو هدهج ىلع ءانب هل حضتا ام عبتي نأو هءاكذو

اوكسمتسي نآ ىنبنيف ةيضابإلاو ةنسلا لهاو ةعيشلا نيب ةطبار مويلا
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 7 " : 4 ف مهكارتسا , ةطبارلا هذهه اعيمج ا ن 7 و كرابت هللا اهعرش ىتل . تم نأو ٠ اعت ىلع اولماعتي

 ! اام
 ساس

 . ف . .
. 

 : ن : , (يكارتشا ساس أ وهو ساسألا اذه

 ممم تت
 ىقالتي ىلاعت 77 هب مز

 5 دنع و لوم : و كرابت هللا ؛ مزلي ناك ام : ٥ ١ ٠

 : " و ا ىلع يقفت

 دحأ عقاولا ىف ا

. عيمجل ا
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 ىنتخت نا بجي ميهافم .
 نم نوبصعتملا هلوقي ام ببسب _ سانلا نم ريثك ناهذأ ىلإ قبس

 بهذم عامجإ اهب دصقي قلطت نيح عامجإلا ةملك نأ بهاذملا ءاملع

 ةعيسثلا دصقي وهف نوملسملا عمجأ ىعيشلا لوقي امذنعف ةنيعم بهاذم وأ
 ةعبرألا بهاذملا باحصأ دصقي ويخ نوملسملا عمجأ ىنسلا لوقي امدنعو

 بجيو ءىطاخ موهفم وهو ٠ مهريغ كلذكو ٠ ةيضابإلاو ةيرهاظلا نود

 عيمج نم متي نيح الإ ةجح عامجإلا نوكي الو سانلا ناهذأ نم لوزي نأ
 ٠ ةيمالسإلا ةمئا بهاذم عيمج ىدهتجم

 : ىتآلا لاتملا ارتاف ليصفتلا نم اديزم تئش نإو

 عامجإلا ىف

 عيمج نم نيقباسلا ءاملعلاو ةمئألا عيمجل ميظعلا انمارتحا عم
 ةعيرشلا ةمدخ ف ةتداصلا ةلصاوتملا مهدومجل مجلا انريدقتو بهاذملا
 ريغنت نآ حصألاب اه وأ ميهافملا ضعب ريغتت نأ بجي هنآ ىرن ةيمالسإلا

 ق ميهافملا ضعب اهنمو عيضاوملا ضعب ى ميهافملا ضعب ه ىلإ ةرظنلا

 ٠ عامجإلا عوضوم

 هلوانتو ، عامجإلا عوضوم لوح بخاص لدجو ريبك شاقن راث دقل

 نآ اعيمج سانلا ناهذأ ىف مويلا رقتسا دقو ث هبناوج عيمج نم ثحبلا
 نأ لبقو ٠ ىمالسإلا عيرشتلا رداصم نم ثلاثلا ردصملا وه عامجإلا

ىلي ام كيدي نيب عضأ نآ وأ اهتشقانم ديرآ ىتلا بناوجلا ضرعأ
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 ص هقفلا :لوصأ ملع هباتك ف فالخ باهولا دبع ذاتسألا لوقي
 ٤٦ ىلي ام :

 نيدهتجملا عيمج _ ةعقاولا ف ىعرشلا مكحلا ىلع قفتي نأ وه »

 ودهتجم ةعقاولا ىف ىعرشلا مكحلا ىلع قتا ولف ه تقو فف نيملسملا نم
 تيبلا لآ ودتجم وأ زاجحلا ودهتجم وآ قارعلا دهتجم وأ طقف نيمرحلا

 قافتالا اذهب اعرش دقعني ال ء ةعيشلا ىدهتجم نود ةنسلا لهآ ودمتجم وأ

 لوقبو ٠ « نيدهتجملا ريغب ةربع الو ةثداحلا دهع ىف ىمالسإلا ملاعلا

 : ىلي ام ٦٥ ص ىناثلا ءزجلا سمشلا ةعلط ميقلا هباتك ىف ىملاسللا مامإلا.

 قافنا نع ةرابع نيملسملا ةماعو ءاهتغلاو نييلوصألا فرع ق عامجإلا »

 :` لوقب رطسأ دعبو ٠٠ « رصع ىف مكح ىلع ةمألا ءاملع

 قافتا هيف ام وهو ىنلوق عامجإ امهدحأ ناعون عامجإلاف » .
 وهو ىتوكس ىناثلا عؤنلاو ه دحاو ءىش ىلع مهلاعف ؤطاوت وآ مهلاوقأ

 مهيف كلذ راشتنا دعب هيلع نيقابلا توكس عم هلمع وأ مهضعب لوق هيف ام
 مكح فلاخي مكح نيعونلا نم دحاو لكلو هراكنإ ىلع ةردقلا عمو

 نم قنسفي ةيعطق ةجح هنآ وهف ىىلو-ةلا عامجإلا مكح امأ ٠ رخآلا
 « اهخلاخ

 جراوخلا ضعبو ةضفارااو ماظنلا فلاخو » : لوقي رطسأ دعبو

 نآ ىاع رويمجللو » : لوقي رطسأ دعبو ٠ « ةجحب سيل هنآ اومعزف

 ةنسلاو باتكلا نم ةلدأ ةيعطق ةجح هطورش نامك دعب ىلوقلا عامجإلا

٠ «:عامجإلاو
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 ةجح ويف ىتوكسلا عامجإلا مكح امأو » : لوقي رطسأ دعيو

 عامجإلا فلاخ نمف لدعلا ربخ لثم ملعلا ديفت الو لمعلا بجوت ةينظ
 فلاخ نم قسغي مكحي ال امك حيحصلا ىلع هقسفب مكحي ال ىتوكسلا

 ٠ » عطاقلا ليلدلا ةفلاخم مم الا نركب ال قيسيفتلا نأل داحآلا ريخ

 : ىلي ام ٦٨٢ ص لوحفلا داشرإ ميقلا هباتك ىف ىناكوشلا مامالا لاقو

 هتافو دعب ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ ىدهتجم قافنا وهف »

 ةليوط تاشقانم دعبو « رومألا نم رمأ ىلع رسعألا نم رصع ىف
 ٠ هنم ةيتآلا تافطتقملا كيلإ لقنأ نأ بحأ هبناوج عيمج نم عامجإلل

 ىضتقت هتعدب تناك اذإ عدتبملا دهتجملا عامجإلا ىف ربتعي له »

 مدصل فالخ الب ىشكرزلا لاق ٠ عامجإلا ف ربتعي ال ليقف ٢ هريفكت
 رفك وه ملعي مل نإو ث ةمصعلاب مهل دوهشئملا ةمألا ىمسم فق هلوخد

 انعامجإب لالدتسالا نكمي ال ناكل تبث ول ٠ ىدنهلا ىفصلا لاق 0 هسفن

 ىلع هدحو اذنعامجإ دتعني امنإ هنأل داتتعالا كلذ ببسب هرغك .ىلع

 نآ ىلع وه انقفاو اذإ امآو هنود هدحو انعامجإب هرفك تابثإو هرغك
 هنوكل عامجإلا ىف ربتعي هلوق نأل هرفك تبثي ذئنيحف رفك هيلا بهذ ام
 ٠ » حيحصلا وهو ىدنهلا لاق دقعلاو لحلا لهآ نم

 عامجالا ف ربتعي ال ةنسلا لهأ لات : روصنم وبأ ذاتسألا لاق »
 ٠ » كلام نع بهشأ ٥اور اذكهو 3 ةضفارلاو جراوخلاو ةيردقلا قافو

 لهآ نم ناك نم عامجإلا نم جرخي الو فريصلا ركب وبآ لاق »

 ءاجرإلا ىآر نمو ردتلاب لاق نمك ءاوهألا مهب تفلتخا ناو ملعلا

 ٠ « هتغلا لدأ نم ناك اذا ةرصبلاو ةفركلا ءارآ فالتخا نم كلذ ريغو

 ناك نم اماف ملعلا لهآ عامجإ اندنع عامجإلا ناطقلا نبا. لاق »
 لخدم ال جراوخلا ف انباحصأ لاق : هيف هل لخدم الف ءاوهألا لهآ نم

٠ « فالتخالاو عامجإلا ق مهل
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 نمو ىزارلا ركب وبأ ةيفنحلا نم )( هب دتعي ال راتخ! نمو »
 ٠ « ىضاقلا ىلعي وبأ ةلبانحلا

 دنعنيو عامجإلا ) ءاوهألا لهأ دهتجم ىأ ( هيلع دنعني ال »

 هداهتجا هيلإ ىدأ ام ىلإ هادع نم ةفلاخم هل زوجي هنأ ىنعي هريغ ىلع

 ٠ ) نورخأتملا هعباتر ىدمآلا هاكح هدلقب نآ دحأل زوجي الو

 نم فااخد دنعي ال هنا قحسأ وبأ ذاتسألا و ركب وبأ ىضاقلا لات «

 ٠ روهمجلا ىلإ ذاتسألا هبسنو سايقلا ركنأ

 ىلع .عامجإلا داقعنا ف حدقت ال دواد ةفلاخم نإ ىوونلا لانت »

 ٠ « نورثكألا هيلع ىذلا ر انخملا

 دتعي ال هنآ نييلوصألاو ءاهقفلا لج : مهفملا بحاص لات »
 كلذ امنإف مهب “دنعا نم نأو ء ماوعلا ةلمج نم مه لب ئ مهفالخب

 قصلاو عامجإلا داقعنا ق اومل فالخ ربتعي هنآ هبهذم نأل

 ٠ ) هفالخ

 ٠ ) انزو ةيرهاظلا فااخا نوميقي ال نوققحملا : ىنيوجلا لاتق «

 « » مهريغ فالخب "دنعم مل ةنيدمل ا لهأ عمجأ ا ذإ : كلام لات »

 . « ةجح ةرتعلا عامجإ : ةيمامإلاو ةيديزلا تلاق »

 ةروص ىهو _ ىناكوشلا ما_هإلا نع ةقباسلا ةنسنتانملا كل تلقن
 ىف لوحألا بتك ىف ءاملعلا نيب ىرجب ليوط شاقنل ادج ةرصتن

 ماعلإ هفيرعت نم عامجإلا موهفم رينت فيك ىرتل ۔ عامجإلا عوضوم
 لوتلا راتخا دق ةلبانحلا نم ىضاقلاو ةيفنحلا نم ىزارلا نا دصقي )١(

 , . ءاوهألا لها دهتجمب دادتعالا محمعب
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 ث تالؤولدملا ةبراضتم ث دودحلا ةددعتم ء ةقيض ميهافم ىلإ عئارلا لماشلا

 . ىبهذملا وأ ىدزفلا مكحتلا اهنوصبو ث ةيفتخملا ةيبهذملا ةيبصعلا اهتوست

 ةنيعم فئاوط ءاملع نع لقن ام انل لقن ىناكوبشلا مامإلا نأ كش الو
 انل حيتأ ولو طتف بناجلا اذه ةرظن لثمت مهلاوقأو ةيمالسإلا ةمألا نم

 هدروأ ام هبشي ام هدنع اندجول ىناثلا بناجلا نم رخآ فلؤم نع لقنن نأ

 . ةيسكع ةقيرطب نكلو ىناكوشلا

 طقف ىناكوشلا مامإلا هضرع ىذلا بناجلا اذه ىلع راصتقالا عمو

 لومشلاو ميمعتلا نم ةعئارلا ةررصلا كلت نع لقتنا دق عامجإلا دجن كناخ

 اهركنحت نأ لواحتو ةيبهذملا اهعزانتت ةركف ىلإ ءاعمج ةيمالسإلا ةمالل

 عامجإلا نم تجرخف ةقباسلا لاوتألا عيمج رابتعالا ف تذخآ ولف

 ةعيسثلاو ةلزتعملا تجرخآو سايقلاب نولوقي ال مهنأل ةيرهاظلاو ةلبانحلا

 ٠ ةيمالسإلا ةمألا نم ىتب اذامف ٠ نييلوصألاو ءاهقفلا تجرخأو جراوخلاو
 ةرتعلا عامجإ نآ ىري نم لوقب تذخأ اذإ ىنعم عامجإلل ىقبي لهو
 عمجأ اذإ لوقي نم وأ ىنكي نيمرحلا لهأ عامجإ نأ ىري نم وآ ىفكي
 . ٠ مهريغ فالخب دتعي الف ةنيدملا لهآ

 مل ةماع ةيمالسإلا ةمألا نم عامجإلا موهغمل ةعئارلا ةروصلا كلت نإ

 ٠ تشالت ىتح لب ةدحاو ةنيدم قاطن ف تحبصآ ىتح لؤضتو لؤضت لزت

 ىف ةنسلا لهأ اهلوتي ةلدابتم ةمهت عدبلاو ءاوهألا لهآ ةملك نآ كلذو

 ةعيشلاو ةعيسلا ىف اهنالوقب امهو ٠ ةنسلا لهأ ق ةلزتعملا اهلوقيو ةلزتعملا

 اذهبو مهيف اهنولوقي جراوخلاو جراوخلا ف اهنولوقي مهو امهيخ اهلوقت
 رظن.ف ةعديو ىوه بحاص مهنم دحاو لك نأل اعيمج مهعامجإب دتعي ال

١ نيرخآل ٠ : ,! : . !
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 . ناك ىتلا ةريطخلا ةمهتلا هذه ب عدبلاو ءاوهألا لهآ ةملك نإ

 .طاطملا ةرك. ةيضايرلا قرفلا فذاقتت امك قرفلاو بهاذملا راصنأ اهفذاقتي

 :هاجتا ف ريطت الو ةداضم ةقرف لجر ىلإ اهكرت ىتح لجر اهسملت ال
 اذه نم ىفتخت نأ بجي لباقملا فدولا ىلإ ةرئاط دترت ىنح فده
 .. مهقرفو مهبهاذم فالتخاب نوملسملا هيف فطصي ىذلا حيسفلا ناديملا

 .صارتم فقي اميظع .اداحتا نونوكي مهتاراعشو مهقرف فالتخاب مهنأل
 ٠ تايدحتلا هباجيل فوفصلا

 ناك وأ ادرفنم ةحاسلا ف فقي ناك ءاوس دحاو ىأل قحب ال هنإ
 مالسإلا ناديم نم جورخلاب ىرخآ ةقرف ىلع مكحي نآ أ ةقرف راعش لمحب

 .ةيمالسإلا ةمألا هب موقن لمع ىأ ف كازتسثالا نم نامرحلا نم وآ حيسفلا

 ةروصلا تطعأ ىتلا ىه ةفلتخملا اهتاراعشب ةلماكتم قرفلا هذهو ٠ لكك
 !_بناج لثمت تناك قرقلا كلت نم ةدحاو لك نأل ةملسملا ةمات ةلماكلا

 اهدوجوب الإ ءانبلا لمتكي نلو لمتكي ملو ةصاخ ةيواز نم ىنبتو انيعم
 ٠ اعم هتماتا ىف اهكارتسثاو اعيمج

 :اروكشم ادهج مالسإلا ةمدخ ف ةيمالسإلا قرفلا نم ةقرف لكل نإ
 قفاو ءاوسو ص فرتعن مل وآ انفرتعا ءاوسو ، انيضر وأ انهرك ءاوس

 : . قفاوي مل مأ انتجزمآ

 ىلثمم مه .مهسفنأ اوربتعي نآ ةقرف ةيأ باحصأ قح نم سيلو
 عيدبتلا وأ قيسفتلاب فئاوطلاو قرفلا نم مهريغ ىلع نومكحي مالسإلا
 ٠ ريفكتلا وآ

:ىسقأب _ جراوخلا . نأ. ركئيا نأ هبهذم ناك امهم ملسملا عيطتسي ال.
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 ةمدخ ةيمالسإلا ةمالل اومدق دق _ هيلإ نوبسنيو هب نوفصوي ام ىصقأو

 نع اوتكسو نوملسملا مانتسا نيح ريرم حافكب اوماق دقل ٠ ىلجب

 نيملسملا ىلع ةجحلا اوماقأف _ ةيكلملا ىلإ ةفالخلا نم مهتلودب فارحنالا

 هيلع ناك ام نوب _ باجعإلا قحتست ةرادجب اوتبثآو مهتنسلأو مهفويسب

 تطلست ام دنع هيلع نومدقم مه امو ةديشرلا ةفالخلا ف سانلا

 ىروشلا ماظن ف هتجرخأو مالسإلا ف مكحلا ىلع ةيكلملا ةيروتاتكدلا
 ٠ ضوضعلا كلملا ماظن ىلإ

 ةمألل اومدق ةعيسثلا نآ ركني نآ هبهذم ناك امهم ملسملا ميطتسي الو

 تيبلا لآ قح اوتبثأ ىتح رابج دهجب اوحفاك دقف ىلج ةمدخ ةيمالسإلا
 ىلع ةيمأ ىنب توربج ىضقل ةعيشلا الولو ، مكحلا فو ةايحلا ىف
 نم مهمسا سوفنلا ف لغلغتملا ىرسألا دقحلا احملو ث مشاه ىنب

 . ءاقل مهل نوكي ال ثيح مهب درش :وأ ٠ دوجولا

 لدجلا ةعارب نم تيتوأ امب ةميدقلا ةفسلفلا تناكل ةلزتعملا الولو
 لب مالسإل ا نع نيملسملا ةديقعب فرحنت نأ تعاطتسا دق هيومتلا ءاكذو

 كسمت طسوتلاو لادتعالا ىف ةقلح كانه تناك امل ةيضابإلا الولو

 ىرخألا قرفلاب اهطيرب حضاو بناجب ةفرظتملا فارطألا نم فرط لكب

 مكملا ءارآ ىف وأ دئاقعلا ىف كلذ ناك ءاوس اهنيب دعبلا ةفاسم للتيو

 ٠ ةسايسلا و

 كت تماق امل ةيومألا ةلودلا اورصان نيذلا ةنسلا لهآ الولو
ىتلاو مالسإلا نم سس ىلع برعلا اهانب ىتلا ةعئارلا ةراضحلا
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 كلذ ف ةيملاعلا تاراضحلا مامأ خومش ف ةيهابتم فتن نأ تعاطتسا

 مامز ملتستف تابثو ةانأ ف ةيسابعلا ةلودلا دمع ىف مدقتن نأ مث نيحلا
 خيراتلا اهل هخفح ىذلا طوشلا هب ريستو ملاعلا ف ةيناسنإلا ةراضحلا
 ٠ ةبقاعتملا لابجألا اهل هردقتو

 هيلع اودمتعاو صنلاب وكسمتسا نيذلا ةلبانحلاو ةيرهاظلا الولو
 ةبمالسإلا صوصنلا ةمدخ تمت امل لقعلا ىلع دامتعا نود اوجتحاو

 هب زنعنو رختفن ىذلا قيقدلا ىملعلا ىوتسملا اذه ىلع راثآو ةنس نم
 .. ناسنإلا ءاملع راظنأ نيب ىملعلا قيقحتلل جذومنك هعضنو

 ىلإ مهدانتساو قارعلا ءاهتف نم ةررحتملا ةيلقعلا ةعزنلا الولو

 ىقبل صوصنلاو راثآلا ةشقانم ف كلذ ىلع مهدامتعاو قطنملاو لقعلا

 ٠٨ دومجلاو دوكرلا نم لاقئأ تحت ىمالسإلا هقفلا

 اهتاراعسب ةيمالسإلا قرفلا هيف فقت ىذلا ماعلا راطإلا وه اذه
 ىذلا ميظعلا نايكلا كلذ اعيمج اهنم نوكتي ةصصختم ريباوطك ةصاخلا

 ةصاخلا اهتاراعشو ةفلتخملا قرفلا هذهب ةمألا هذهو ةيمالسإلا ةمذلا ىمسي
 نم اعامجإ كلذ ناك رومألا نم رمأ ف مكح ىلع اهؤاملع عمجأ اذإ

 عيرشتلا نم ثلاثلا ردصملا وه عاجإلا اذه ربتعاو ةيمالسإلا ةمالا

 ملاع ولو هيف فلخت ام اعامجإ ربتعي نآ نكمي الو ٠ ةنسلاو باتكلا دعب

 اذإف ه مكحلا رودص نيح ةدوجوملا قرفلا نم ةدحاو ةقرف نم دحاو

 نم عامجإلا بلط ةقرف تد۔جو وأ روصعلا نم رصع ىف ةقرف تضرقنا
 : هيلع اوقفتا ام ربتعاو طقف ةرضاحلا قرفلا ءاملع

( ٢ ج ةيضابال ! _ ١ م (



 ب ١٦٢

 نم عامجإلا ىلإ رظنن نأ بسانملا نم هنآ دقتعأ ضرعلا اذه دعب

 : ةيتآلا اياوزلا

 حرشي ىذلا عامجإلا وه هشقاننو هنع ثدحتن ىذلا عامجإلا ١

 مكح ىلع نوكي امدنع امأ صن هيف تبثي مل رومألا نم رمأ ف صاخ ليلدك

 هنأل شاقنلا اذهل ةضرع نوكي ال ذئنيح عامجإلا نإف صنلاب تبث
 ٠ صنلا ةلالد نم ةيطقلا بستكا

 ٢ _ ىضاملا ف عامجإلا ٠

 عطقب ىضاملا ىف تيعدا وأ تعقو ىتلا عامجإلا عاونأ بلغأ
 ىتوكسلا عامجإلا عون نم ىه _ صنلل بحاصملا عامجإلا نع رظنلا
 ٠ د !هع نم مه دعي اميق وآ ةباحصلا دهع ف تعقو 5 وس ةينظ ةجح وهو

 ةباحصلا دهع ىف هعوقو ملس اذإ حيرصلا وأ ىلوقلا عامجإلا امأ

 نإف ةباحصلا ءاملع قرفت مدعل رمعو ركب ىبأ ىتفالخ ةرتف ىف اميسال

 عونب فقن اننإف كلذلو هب ميلستلا رسعي ةباحصلاا دمع دعب اميف هعوقو
 مهلوقك ةماع ةرابعب ناك ءاوس عامجإلا ءاعدا دجن امدنع سارتحالا نم

 ةصاخ ةرابعب وآ اذك ىلع نوملسملا عمجأ وأ اذك ىلع عامجإلا مت

 ادعام - عامجإلا نم عونلا اذهو ض هعامجإب دتعي نم عمجأ مهلوقك

 ةيعرشلا ماكحألا ىف ةينظ ةجح وه _ تبث اذإ ىلوقلا ةباحصلا عامجإ

 قيسفتلاب نيملسملا نم ةقرف ىلع مكحلا ف ىرج اذإ امأ دارفألل ةبسنلاب

 ىدنملا ىفيصلا هيلإ راشأ ام اذهو ٠ اتلطم ةجحلا ةوق هل سيلف عيدبتلا وآ
 ٠ لصفلا اذه ردص ىف ىناكوشلا نع هتلقن ىذلا هلوق ف

مهب تقرفت دتو ةياحصلا دهع دعب نيملسملا عامجإ تايثإ نأل كلذ
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 عم _ سلدنألاو سراف نيب ام اونتشتو تاسايسلاو بهاذملاو .ارآل

 ىلع قرفلا نم ددع وأ ةقرف مكحو ليحتسم رمآ _- تالصاوملا رسعت

 ٠ ادبأ اعامجإ ربتعي ال ىرخأ ةقرف

 ٣ _ لبقتسملا وأ رضاحلا ف عامجإلا :

 دقتعن اننإف اهرسييتو مويلا ملاعلا ىف لاصتالا لئاسو ةلوهسل ارظن

 اميس ال اضيأ نكمم هب ملعلا نأو نكمم حيرصلا عامجإلا نأ _ ايرظن

 عامجإلا متي ال ءاملع كانه ناب ملعلا عم هيلع تدعاس وأ لودلا هتنبت اذإ

 ةلكشم تريثأ ولف ةيمالسإ ريغ لود اهمكحت راطقأ ف نوشيعي مهنودب
 لاصتالا نكمأل ىعرش مكح ىلإ تجاتحاو راطقألا نم رطق ف ةماه

 مييلع ةلكشملا ضرعو ملاعلا ءاحنأ عيمج ف نيملسملا ملعلا لهأ عيمجب

 نإف هذه لثم ةكرح تعقو ولف ٠ طقف روهش ىف امبر مهنم مكحلا ذخأو

 هيلع عمجأ اذإ الإ عامجإلا ةبترم ذخأي الوأ عامجإلاب ربتعي ال مكحلا

 ,رع ةفورعملا طورشلا ةرقب ىفوتسا مث مهبهاذم ف التخا ىلع رصعلا ءاملع

 . عامجإلا

 ٠ ةلبقملا روصعلا نع لاقي رصعلا اذه نع ليق امو

 ضعب وأ طننف نادلبلا ں ذعب متي ىذلا قافتالا نأ اذه ىلع ىنبنبو

 دحاو بهذم نم د ملاع فلخت واو ةيرئكأ تناك ولو طقف بهاذملا

 ةينظ ةجح وهف ةيهقف ةلأسم ف ناك اذإف اعامجإ قافتالا كلذ ناك امل

 ٨ رابتعا هل سيلف ةقرف ىلع امكح ناك اذإ امأ

 اهريغ ىلع اماكحأ ردصت نأ قرفلا نه ددع وأ ةقرف قح نم سيلف

 ردصت نأ ةقرف وأ صخش ىأ قح نم سيل هنأ امك ٠ اعامجإ كلذ ربتعت

ىغبني ىذلاو ٠ عامجإلا ىف هب دادتعالا ةرئاد نم دهتجم ىأ جارخإب امكح



 ب ١٦٤

 نيماسىمل ١ ناه ذأ نم ىفتخي نأ بجي هنأ لصفلا اذه نم هيلإ ىھننن نأ

 عمجأ وآ عامجإلا ةملك نوعمسي نيح ريثكلا ىلا ردابتي ىذلا موهغملا كلذ

 نم مهريغ ىلع ةصاخلا مهاياوز نم اماكحأ نوردصي سان نم نوملسلا
 كات تبثت ةيعطق ةجح كلذ نوربتعيف _ ادارفأ وآ اقرف _ نيملسملا

 ىعدا عامجإ لكو ٠ عامجإب تسيلو ص عامجإلا بوث تسبلأ ىتلا ماكحألا
 م :ھ ا ذم فلتخمب 6 نيمال ١ ى دهتجم عيمج نم ردصي مل ١ ذإ ىضم اميف

 ىف ربتعي ىذلا عامجإلاب سيل ويف صنل ابحاصم نكي ملو ي مهناطوأو
 ٠ آرنك الو اتسف هنع جورخلا سيلو ث ةيعرشلا ةلدألا نم ةثلاثلا ةجردلا

 ىفتخت نأ ججي ميهافم

 طير ىف نيخرؤملا اطخ ببسب _ سانلا رثكأ ناهذأ ىلا قبس

 ىف بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمآ مهلتق نيذلا ةمكحملا نأ ثادحألا

 دق ةمكحملا نإف ءىطاخ موهفم وهو جراوخلا لصأ مه ناورهنلا ةعنو
 ىومالا مكحلا ىلع راث مث دا رفآ ةعست الا مهنم جني ملو رهنلا ىف اولتق

 رخاوآ ىف جراوخلا رهظ ىتح آدارفأو تاعامج سانلا نم ةريثك فئاوط
 ٠ قرزألا نب عفان ةدايقب ٦٤ ةنس دايز نبا ةيالو

 ىبأ نب ىلع مامإلا نيب تعقو ةباحصلا نيب ةنتف ىه ناورهنلا ةكرعمف

 : ناعونف جورخلا امأ ةمكحملاو بلاط

 ناميلسو راتخملاو لالبو ريبزلا نباو نيسحلا جورخك ىسايس جورخ

 ٠ مهريغو درح نبا

 قرزألا نب عفان هأدتبا ىذلا جورخلا وهو ىنيد ىسايس جورخو
 ٠ هدعب نم جراوخلا هيلع راسو

: ىتآلا لصفلا آرتاف حاضيإلا نم اديزم تئسث نإو



 س ١٦٥

 جورخلاو ةنتفلا نيب قرفلا

 _ مهنيب عقي امو ءارآلا اف سانلا فالتخا : ةنتفلا ةملك ىناعم نم

 ةعومجم مالسإلا ردص ىف تعقو دتو ث لانقلاو عازنلا نم - كلذ ببسب

 ىو انتف تيمسف لاتقو لتقو عازن ىلا تدأ ةباحصلا نيب تافالخلا نم

 : ىلي اميف اهرصحن نأ ناكمإلا

 ١ _ رادلا ةنتف ٠

 ٢ _ لمجلا ةنتف ٠

 ٣ _ نيفص ةنتف ٠

 ٤ ناورهنلا ةنتف ٠

 تاونسلا ىف هنأ كلذو رادلا ةنتف ىه ةباحصلا نيب نتفلا ىلوأ تناكف

 نم اعاونأ سانلا ضعب هيلع دقتنا نامثع نينمؤملا ريمأ ةفالخ نم ةريخألا

 رذتعا مهداقتنا هوغلبأ املف هل زوجي ال هنأ اودقتعا فرصتلاو كولسلا

 نأ _ مامإلا وهو هتح نم هناب هضعب نع باجأو ى رفغتساو هضعب نع

 فالخلا دتشاو لئاسملا نم ددع ف فالخ نيضراعملا نيبو هنيب عقوو هلعفي

 هيلع ت:ثوف مهل بجتسي ملو مهنم لبقي ملف ليقتسي نآ هنم اوبلط ىتح
 ةعامج مهنع تلزتعاو نيملسملا نم ةعامج هنع عفادو هولنقف مهنم ةعامج

 . نيملسملا نيب تعقو ةنتف لوأ رادلا ةنتف ةكرحلا هذه تبمسو ٠ ىرخأ

 نورخآ ةلزتعاو بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأل سانلا نم ريثك عياب مث
لمجلا موي بورح ىلا اهلك ةكرحلا تدأو هوعياب نمم ةعامج هيلع ماقو



 ٠ نيملسمل ١ نجي تعقو ةنتف ىناث تناكو لمجلا ةنتفب ةكرحلا ٥ ذه تيمسو

 لزعي ثعب بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأل ةعيبلا تمت امدنعو

 { نامثع مدب للعتو لزعلل بجتسي ملف ةيواعم مهمض نمو نيقباسلا لامعلا
 ىلع وآ هلتق ىف كارتشالاب ايلع مامإلا مهتي هنأ حرصو هيلو هسفن ربتعاو

 ةريرم برح كلذ لجأ نم تعقوو ٠ همدي هبلاطي هنآو ٠ هب ءاضرلاب لقألا

 ىدوعسملا ةياور ىلع فالآ ةرشعو ةئام هيف لتق نيفص ىمسي ناكم ىف

 نيب تعقو ىتلا نتفلا نم ةثلاثلا ةنتفلا ىه هذه تناكو ه بهذلا جورم ى

 ٠ نيملسملا

 نابو ةمواقملا نع هشيج فعضب ةيواعم سحأ امدنع نيفص فو

 ىلا عوجرلاب بلاطو فحاصملا ةعدخ ركتبا ةلاحم ال هب ةقحال ةميزهلا
 لمعلا اذه اهيف متيل ةندمك ةدم ديدحتو ميكحتلل ةبخن نيوكتبو هللا مكح

 ٠ هل ضراعمو بلطلا ىلع قفاوم نيب اديدش افالتخا "ىلع باحصأ فلتخاو
 وه هيأر ناك نإو ةيبلغألا ىأر دنع الوزن ةقفاوملا ىلا مامإلا رطضاو
 سانلا رضحو دعوملا ىهتناو ةندهلا تددحو نامكحلا ريتخاو كلذ فالخ

 اعم اميلزع ىلع ةيواعم بودنم عم قفتا هنأب ىلع مامإلا بودنم نلعاف

 ةيواعم بودنم ركنأو ٠ ءاستت نم ىلوت ةمالل رايخلا نوكي مث امهبصانم نم
 تيبثتو ىلع لز_ع ىلع ىلع بودنم عم قفتا هنآ نلعآو قافتالا كلذ

 المعي مل نيمكحلا نأل ةاغللا مكح ف ميكحتلا ةيضق نأ ىلع ربتعاف ةيواعم
 اوناك نيذلا _ ميكحتلا ىضراعم ىلا عجرو ٠ اقفتي مل امهنألو هللا باتك

 امامأ مهل اوعياب مث ميكحتلا ىلع مامإلا قفاو امدنع شيجلا اولزتعا دق
شيجلا ءاول تحت مامضنالا مهنم بلطي _ ميكحتلا ةجيتن تنلعأ امدنع



. ١٦٧ 

 برق اوعمجت دتو نيضراعملا نأ ريغ ٠ ماشلا لهآ ةبراحم ىف رارمتسالاو

 مهنيبو مامإلا لسر نبو مهنيب ترجو ٠ ةدوعلا ىلع اوقفاوي مل ناورمنلا

 ىلا اهدعب اولصوتب مل ةريثك تاشقانمو تارظانم هسفن مامإلا نيبو

 ةعبرأ اهيف لتق ةعقوم مهنيبو هنيب تعقوو هشيجب مهيلإ لحتراف قافتا
 ةنتفلا ىه هذه تناكو ناورهنلا ةعقوب تيمس ىدوعسملا ةياور بسح فالآ
 ٠ ىأر اميف ةعبارلا

 اهيف ببسلا نأ ثحابلا دجي عبرألا نتفلا هذه ثادحأ ىف لماتلابو

 ىد۔دحإ فو ٠ نيملسملا نم نيتفئاط نيب رظنلا ىتهجو ف فالتخا وه
 لئاسملا نم ةلأسم ف هسفن نينمؤملا ريمأ كولس ف _ نينمؤملا ريمآ نيتفئاطلا

 نوضراعملا ىريو ث ةفقوم ةحص وه ىري ص اهنم ددع وآ لكاسثملا نم ةلكشم وآ

 قيرف لك عمو ٠ لاتقلا ىلا ءاهتنالا نيفتوملا نيابت نع جتنيو ةحصلا مدع
 _ اضيأ _ دجوي ثادحألا كلت عيمج فو ٠ ةباحصلا نم ددع نيتفئاطلا نم

 دحآ عم اوكرتشي ملف ايبلس افقوم فالخلا نم اوفقو ةباحصلا نم عمج

 ٠ نيفلتخملا نيفرطلا نم آدحأ اوديؤي ملو

 ىف فنعلا نإ _ نيخرؤملا عفاودو تاعزن فالتخا مغر _ ودييو

 مل لزعأ مهمامأ فقو مامإلا نأو ، طقف نيضراعملا نم ناك ىلوألا ةنتفلا
 . تاظحللا جرحأ ىف ىتح : ةوقلاب مهل ضرعتلا نم عنمو ، احالس درجي

 ىرخآ رارضأ ضعب وأ س طقف مامإلا لتقم نع ةنتفلا تلجنا دنف كلذلو

 نأ ريغ نيضراعملا نم اضيأ فنعلا ةدب ةثلاثلاو ةيناثلا نيتنتفلا فؤ

تلجنا دقف كلذلو فنعلاب فنعلا نع باجأ امنإو ايبلس فقي مل انه مامإلا



 ةئام نع ةثلاثلا ةنتفلا تلجاو ٠ ليتق فلأ رشع ةينامث نع ةيناثلا ةنتفلا

 ٠ ليتق فالآ ةرشعو فلآ

 نم اهيف فنعلا ناك تارظانملاو تاضوافملا دعبف ةعبارلا ةنتفلا امأ

 تاجناو فنعلاب فنعلا نع نوضراعملا باجتساو _ ودبي امك _ مامإلا

 بهذلا جورم ف ىدوعسملا تاياور بسح ٠ ليتق فالآ ةعبرأ نع ةنتفلا
 اغلآ نورشعو نانثإو ةئام ايتيحض بهذ نتفلا هذه ىنعأ ٠ كلذ ميمج ىف

 ٠ ىدوعسملا تاياور بسح نيلتاقملا نيملسملا نم

 ناك اهيف فالخلا نآ اعيمج نتغلا هذه ثادحأ ىف عوضومل ا تلصو

 ذخأن نآ عيطتسنو قحلا وه هكلسم نأ دقتعي ناك قيرف لك نأ ىأ ةنايد

 ٠ نتفلا هذه نم ةنتف لك نع فااخلل الثم

 املف بصنملاو لاملاب هلهآ ىباحي هنأب نامثع مهتا ىلوألا ةنتفلا ىفق

 مهعنم رمع ناب باجأ كلذ لعفي نكي مل رمع نأ هل ركذو كلذ هيلع دقتنا
 ةحلصمب فرعأو ص نينمؤملا ريمأ هنأب هنع بيجأو ٠ هلل مه اطعآ وه هنأو هلل

 . لوئسملا وهو ه نيملسملاو مالسإلا

 نامثع ةلتق لتق ىلا ردايب ملف ىلعل ةعيبلا تمت ةيناثلا ةنتفلا فو

 وهو _ ىلع لاتو نامثع ةلتق لتقت ىتح عيطن الو كل عمسن ال نولئانن لاقف
 فيكو دودحلا ةماقإ مث الوأ ةعاطلاو عمسلا لب ذئنيح نينمؤملا ديمأ
 . عيطي الو عمسي ال نم ةمألا ىف ناك اذإ دودحلا ةماتإ نم مامإلا نكمتي

 مهلتق ري مل وآ نامثع ةلتق لتق نع ىلع لغشنا ةثلاثلا ةنتفلا فو

مامإلا هل لاقف صاصقلاب بلاطي وهو نامثع مد ىلو هنآ ةيواعم ىعداف



- ١٦٦١ 

 مدلا ةيالو ىف كقحب بلاط مث نوملسملا هيف لخد اميف لخداو الوأ عياب
 ٠ الوأ صاصتلا لب ةيواعم لات م صاصقلا عاقيإو

 باحصآ فلتخاف ةندهلا تبلطو فحاصملا تعفر ةعبارلا ةنتفلا فو

 نم ددع ةقرافف ميكحتلا لبقو ةيبلغألا تاوصأ طغض تحت قفاوف ىلع

 ةعدخ اهنأ ملعن نحنو ةندهلا انلبق ىلع ناسلب بيجي نم لوقيو ٠ شيجلا
 ةهباشملا :ك لوسرلا فقارم ضعبب ءادتقاو شيجلا ةملك ىلع افوخ

 سيلو هللا رماب اهبراحت تنآو ةيغاب ةئف مهنأ ملعت كنأ نورخآلا لوقيو
 ٠ نيقيرفلا دحأ كلهي وأ هللا رمأ ىلإ ءىفت ىتح اهكرتت نآ كل

 عيمج نأ كل حضتي اهنمو ةكئاسثلا اياضقلا كلتل ةطيسب ةلثمأ هذه

" \ 

 نيدت امب اهكاسمتسا ىنعي امنإ اهفقاومب فارطألا كلت كاسمتسا نأو

 ىل ودبيو ٠ ايندلا ىف ةبغر وآ ةيبصع كاسمتسا سيلو هللا ىلا هب برقتتو

 ىاع بجي هنأو دحلا اذه ىلا ىهتنت ةباحصلا نيب تعقو ىتلا نتفلا نأ

 رظنلا عطقب ث اهيف لخدتلاب اوطروتي ال نآو بابلا اهنع اوفقي نأ نيملسملا
 اهدعب ءاج امب نتفلا هذهل ةقالع ال هنأو ء ةيصخشلا مهلويم وآ مهئارآ نع

 عبرألا نتفلا هذه نآ ةقيقحلاو ٠ اهيلإ بسن اممو اميف اهنع بترت وأ

 عيمج نأل ةباحصلا نيب اثادحأ اهرابتعاب دحاو نازيمب نزوت نأ ىغبني
 نومئاتلاو ٠ ةهباشتم اهيف فورظلاو ٠ ةباحصلا نم ضعب هرضح اهفارطأ

 ٠ اوباصأ مأ هيف اوأطخأ ءاوس قح بالط نيبناجلا نم اهيف

 ءامد عوضولا فف نأ مغر _ فقوملا اذه ىلا انئجلي ىذلاو

 فقاوم اوفقو نيذلا ةباحصلا ضعب ىف ثيداحألا توبث ىه _ الاومآو

٠ ضعبلا مهض:ب ىلع فويسلا اهيف اورهشو ‘ ثأا دحألا هذه ق ةضراعتم



 ب ١٧٠

 ةباحصلا دويع ىف تماق ىتلا نتفلا تهتنا ةعبارلا ةنتفلا ءاهتنابو
 ٠ ة ديشرلا ةفالخل ١ دهع ق تماق لقألا ىلعو مهنيبو

 راثآ نآ حضتي خيراتلا ثادحآ ى ةقمعتملا ةهيزنلا ةفصنملا ةرظنلابو

 قرفتو ناورهنلا لهآ لتق دقف اهنمز ق تهتنا دق ةيلمع ةكرحك ةنتفلا هذه

 جراوخلا ىلا تبسن ةرماؤمب "ىلع مامإلا لتق مث ةوق الو هل لوح ال مهيقاب

 مهنم عنص دقف ةفرحنملا ةذاستلا لامعألا لك مهيلإ بسنت نأ ةداحلا ترج امك

 بعسشأو احج ةيصخشك _ ةيفارخ تايصخش تالاقملاو خيراتلا باتك
 ىمالسإلا خيراتلا ف مدلا ةيلوئسم مهفاتكأ ىلع نوقلي _ ىلالهلا ديز وبأو
 ةحضاو تاراسثإ ريست ماهتالا عباصأ تناك نإو اهربد نمب ملعأ هللاو ةماع

 دعب ةيواعم ىلا ىلع نب نسحلا مامإلا ملس مث ٠ سيت نب () ثعلا ىل
 بناج _ اهابناج ىهتنا دقو رثآ ىأ ةيضقلا هذهل قبي ملف ه ةليلق روهش

 ٠ بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ بناجو ع رهنلا لهآ

 ةنتفلا هذه ةقالع ام : الئاق ددرتي لاؤس نهذلا ىلا انه بثيو
 ٤ مهب اهل ةتااع ال هنأ لوقيس حيحصلا باوجلا نأ ودييو ؟ جرا وخلاب

 ةملكب ثعسشالا هضرتعاغ ربنملا ىلع بطخي ىلع نينمؤمملا ريما ناك )١(
 ، ىلامح ىلع ام كيردي امو » . هلوتب هبطخ ىف ضام وهو مامالا هباجاف
 هللاو ص رفاك نبا قفانم ص كئاح نب كئاح ؤ نينعاللا ةنعلو هللا ةنعل كيلع

 كلام امهنم ةدحاو نم كادف امف ، ىرخا مالسالاو & ةرم رفكلا كرسا دقل

 ىرحل . فتحلا مهيلا قاسو ‘ فيسلا هموق ىلع لد ارما ناو٤ كبسح الو

 ديدحلا ىبا نبال ةغالبلا جهن حرش . « دعبالا هنماي الو برتالا هتقمي نا

 ريما باحصا ىف وهو ) . ديدحلا ىبا نبا هنع لاق ٢٢١ ص لوالا ءزجلا

 لوسر باحصا ىف لولس نب ىبا نب هللا دبع ناك امك مالسلا هيلع نينمؤملا
 ( هنامز ىف قافنلا سار امهنم دحاو لك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 ٢٦٢٧ ٠ ص قباسلا ردصملا



 ب ١٧١

 ىف انفونأ رشثحن نأ انل سيل ةقباسلا نتفلا هبشت ةباحصلا نيب ةنتف ىهف
 ٠ هلل اهتاقباس كرتت امك اهكرتن امنإ و بيصملاو اهيف ع طخل ا نم ني:نو اهثادحأ

 ةيمست ىلع صرحلا دسأ نوصرحي نيخرؤملا نم اريثك نأ عقاولاو

 دح ىلإ لصي افلكت هب هنوتبثي ام نوفلكتي مه مث جراوخلاب رهنلا لهأ
 رهنلا لهأ نأ ىلع ليلدتلل ثحبلا ف مهسفنأ نوديجيو ث انايحأ فخسلا

 مامإلا ىلا نوبسنيو _ حص نإو _ فورعملا قورملا ثيدحب نودوصقملا مه

 ثادحألا عوقو لبق ر:خي ةيبيغ ارابخأ ىوعدلا هذه تبثي امم ىلع

 ىنعمو نيدلا نع جورخلا ىنعم نيب ابيجع اطلخ نوطلخي مه مث ٠ اهعوقوب
 دنع صرحلا اذه ربك املك نمزلا لواطت املكو ٠ ةلودلا نع جورخلا

 ٠ تالاقملا باتكو نيخرؤملا

 _ اذه ىناكم ىف عجارملا نع ديعب انأو لصفلا اذهل ىتباتك ف انآو

 ةعامجلا هذه ىلع هقابطنا ىدم الو ثيدحلا اذه ةحص س شقانأ نأ لواحأ ال

 ةملك تلمعتسا ىتم طبضلاب ددحأ نآ نآلا ىناكمإب سيل هنأ امك ٠ تاذلاب

 . هب قوثوم ردصم ىف 4 اهتقلطأ نم ىلعو اهلمعتسا نم لوأو ه جراوخلا

 بسحأو ى هنيح ى عوضوملا اذه ىف درو امم ءىشب مزجأ ال انأف كلذ و

 كسلا نآو ص دقنلل ةضرع فورظلا كلت ى جراوخلا نع ليق ام عيمج نأ

 ٠ نيقىلا نم ىرقأ هبف

 نب ةدجنو ؛ قرزألا نب عفان مهسوؤر ث نيعباتلا مباتو نيعباتلا نمز ف

 اوجرخ مهنأل جراوخ اومسو ٠ مهعياست نمو ى رافصلا نب دمحمو ع رماع

 )١( ص ملكتي خيرات نامع رظنا ١٠٣ .



١٧٢ 

 مرح ام اولحتساف كرشلاب بنذلا بكترم ىلع مكحلاب ةمألا نعو قحلا نع

 ةيمست نإ » : () اضيأ لوقيو ٠ « ةيصعملاب لاومألاو ءامدلا نم هلل
 ءارشتسا دعي ترشتنا ىه امنإ و 6 رمألا لوآ ق ةدوهعم نكت مل جراخلا

 ن٫:ركنملا ىلع باحصأ ق ةيمستلا هذه فرعن ملو 6 انلق امك ةقرازذألا رمآ

 رمألا توبث دعب ظفللا اذه ريظ ام لوأ لعلو ث هب نيضارلاو ميكحتلل

 ه « ةيواعمل

 : فانصأ ةثالث ىلع ذئموي سانلا نأ » : ةفيلخ نب عفان مأ تثدح

 & ةالصلا نوعيضيو ذيبنلا نوبرشي قاسف فنصو ث مهعابتأو ةربابج فنص
 ، كاكش الو ةترازآ الو ةيرفص ذئموي كانه سيلو ، شحاوفلاب نولمعيو
 فورعملاب رمألابو ث ةربابجلا لاتقب نونيدي ٠ ءارقلا نومسي نيذلا امنإو

 لعج دايز كلذ ىآر املف : نوعنصي امع قاسغلا عمو ركنملا نع ىهنلاو

 نآ اوشثخ هنم كلذ اوآر املف ٠ ميلتقيف مهذخأيو ، مهيلع ءالدألا ذختي

 رثك ام مث » : ىملاسلا نيدلا رون مامإلا لنقو (") مهسثرف ىلع مهلتقي

 اومس فئاوط داهجلل نوجرخي اوناكو ، مهبر ىخر ف مهسوفن لذب
 ٠ « هللا ليبس ف جرخت ىتلا ةفئاطلا ىهو ، ةجراخ عمج وهو ( جراوخ )

 مامإلا شيج اولزتعا ميكحتلل نيضراعملا نأ عوضوملا اذه ىف ام لكو
 دعب ىلع مامإلا نكلو ع امامإ مهنم ادحاو او.ياب نامكحلا لشف املف

 هترظن تضتتاف ةيواعم عم لاتقلا فانئتسال دعتسي ذخآ نيمكحلا لسف

 كئلوأ رمأ نم ىمتني نآ هيراشتسم ضعب ةحيصنب المع _ ةيسايسلا
 باحصأ نم لبت نم ىهتنا امك ، العف مهنم ىهتنا دقو الوآ نيلزتعمل

 )١( ص ردصملا سفن ١.٦ .
 )( ىناثلا ءزجلا برغملاب خئاشملا تاقلط ٢٢٣٥ .

 



 س ١٧٣

 قالخأ نم نكي ملف باقلألا هذهب زبانتلل لاجم كانه نكي ملو ٠ لمجلا
 فصي نآ الو باقلألاب سانلا اوذبني نآ هتريسب ريسي نم قالخأ الو ىلع

 باقلألا نم كلذ ريغب وأ هنم قورملا وأ نيدلا نم جورخلاب سانلا كئلوأ

 لوقي مامإلا نأو اميسال دعب اميف نينر اهل حبصآ ىتلا ءامسألاو

 فقوملا كذ اوفقي مل موقلا ءالؤه نآ ملعي وهو () بيصم دهتجم ) لك

 روصت ىتلا رداصملاو ٭ قحلا وه كلذ مهفقوم نأب مهنم اداهتجا الإ هنم

 تاهاجتا بسح ةبراضتم ناورهنلا ةنتف دعب مامإلا ةلاح وأ فقوم

 دشأ ناك ماشلا لهأ ىلع مامإلا طخس نأ ىلع ةعمجم اهنكلو اهباحصأ
 نإ _ هنع تظفح ىتلا هتاملكو ٠ ناورهنلا لهأ ىلع ةطخل نم فنعأو

 ٠ مهلتق ىلع همدنو هفسأ ىلع ةحضاو ةلالد لدت _ هيلإ اهتبسن تحص

 نيب ةنتف ناورهنلا ةعقوم نأ اذه لك نم هيلإ ىهتنأ نأ ديرأ ىذلاو
 سئاقنلا الإ مهللا دعب اميق رثأ اهل سيلو اهتقبس ىتلا نتفلاك ةباحضلا
 تابجاوو ٠ هتوتحو مامإلا تابجاوو ةمامإلا عوضوم ف ىلد۔جلا

 فقوم وأ مامإلا فتومب لالدتسالاو كلذ ىف دودحلاو اهقوقحو ةمألا

 نود نيماسلا رومأ نع لزني نأ مامإلل لهو ٠ نافلتخي امدنع ةمألا

 ؟ دوعي نأ هتح نم لهف لزعنا اذإو ه كلذك هولزعي نآ مهل لهو ؟ ثدح
 ؟ عوجرلاو ىلختلا دعب ىتح سانلا قانعأ ىف ىلوألا هتعيب نوكن نأو
 نافرطلا لهو ؟ نيفرط نم وأ دحاو فرط نم دتع ةمامإلا ةعيب لهو
 وا امك ةعيبلا نومضمب مزتلي مل نيفرطلا دحآ نأ ول اذامو ؟ نايواستم
 ليثض ددع مدقت وأ ، دحأ مدقتي ملف ودعلا داهج ىلإ مامإلا اعد

 عيضاوملا هذه لوح تريثأ ةضيفتسم اثاحبأ نأ كسث الف ٠ هيف ءانغ ال

 ٢٨ ٠ ص ثلاثلا ءزجلا ناهربلاو ليلدلا عجار ( ١)

 



 س ١٧٤

 فورلخلا كلت ق مامإلا فتاومو ك ناورهنلا ةنتفو ميكحتلا ةيضق بيسي

 ٠ هنع لزعنا نم وأ هعم ىقب نم ءاوس ئ هباحصأ فتاومو

 مامإلا سانلا عياب (ا) مامإلا لايتغا مث ، ناورهنلا ةنتف دعبو

 نكي ملف هلبق اما مامالل هلايتغا دنع ائجافم اروهظ مجلم نبا رهظ )١(
 نم ةقيقحلا ىلع فرعي مل ةرماؤملل مهذيفنت دعب ىتحو هابحاص كلذكو افورعم
 بجش ) جراوخلا مسا ىلع ةثداحلا ةيلوئسم نيخرؤملا رثكا ىقتاغ اهءارو
 نود ٠. ةلوهجملاو ةهوركملاو ةذاشلا ثادحالا عيمج هيلع قلعت ىذلا ( نييومالا
 تفتلي ال خيراتلاو بدالا بتك ىف ةعطقم درت ارابخا نكلو . قيتحتلاب مامتها
 . نورئأتملا نوينيتورلا رابخالا ةلقن هلوقي ام ريغ ىلع لدت دق دحا اهيلا

 ناك سيقت نب ثعسشالا نا فرعي ناورهنلاو نيفص ثادحاب متها نم لك

 لوبت( ىف لخدلا ربكا هل ناو هتروشم باحصا نمو مامالا ىلا نيبرقملا نم

 ممه طيبثت ىفو رهنلا باحصا ىلا ةيواعم برح نع مامالا لودع ىفو ميكحتلا
 اليمع ناك هنا اضيا فرعيو ةيواعم عم لاتقلا ةلصاومل كلذ دعب مامالا شيج
 نأ بدالاو خيراتلا بتك ركذتو . مامالا شيج ىف هل اسماخ اروباط وا ةيواعمل
 ىلع زكرم لوئضو رومالا هل تماتتسا و ةيواعم ةقك تحجر نا دعب ثعسشالا

 وبا لاق » حجبتو ةحاقو ىف مامالل نجملا رهظ بلق _ عومجلا هنع تقرفتو

 « اهحرش لوطي رابخا نينمؤاا ريما نع هغارحنا ىف سيت نب ثعسشاللو جرفلا

 0 هل ىلع لظلغاف هملكف ىلع ىلع ثعشثالا لخد : ديدحلا ىبا نيا لاق»

 ء ىنددهتو ىنفوخت تومل ابا : ىلع هل لاتغ { هب كتفيس هنأ ثعضشالا هل ضرعف

 ىبأ نبا لاقو « ىلع عتو توملا وا س توملا ىلع تعقو ىلابا ام هللاو
 ثعسشالا ىمداق ع ربنق هدوف & هيلع نذاتسي ىلع ىلا ثعسشالا ءاجو » ديدحلا

 فيقث دبعب ول هللاو امأ ثعشا اي كلو ىل ام : لوقي ىلع جرخف ك هفنا
 . « كتاريمش ترعشتال تسرمت

 هذه ىف سيقت نب ثعسشالا ىتا مجلم نيا ناك دقو : جرفلا وبا لاق »
 عمسن ث ىدع نب رجح ايهبرحو ث دجسملا ىحاون ضعب ىف ةبالخف ةليللا
 ء حبصلا كحضف طقن 2 كتجاحب ءاجنلا ءاجنلا . مجلم نبال لوقي وهو ثعشالا
 مجلم نيا هقبس دتو { ىلع ىلا اردابم جرخو روعا اي هتلتق . رجح هل لاق
 رابخالا هذه عجار « نينمؤملا ريما لتق . نولوقي سانلاو رجح لبقاف هبرضغ
 ريشت اهتلمج ىف مهو ديدحلا ىبا نيال ةغالبلا جهن حرش نم سداسلا ءزجلا ىف
 حرصاو حضوأ وه ام رابخالاو بدالا بتك نم اهريغ ىفو ثعشالا ىلا ماهتالاب

 . اوهتناو ىومالا بجشملا ىلع عوضوملا اوقلع دق نيخرؤملا نكلو



_ ١٧٥ 

 لكب _ مكحلا رمآ نأ كاردإلا مامت كردي نسحلا ناكو ىلع نب نسحلا

 فقوي نأ هسفن لخاد ف وه ررقو ٠ ةيواعم ىلإ ىهتنيس _ لئاسولا

 املف ٠ نيملسملا ءامد نقحي نأو ء ةيومألاو ةيمشاهلا نيب ريرملا عارصلا

 هريغ ىلإ سانلا هجتي نأ نم افوخ عنتمي مل ةعيبلا هيلع تضرع
 نم هيلع تناك امم آوسآ ىلإ رومألا دوعتف ، فرطتلا كلسم مهب كلسيف

 5 رومألا ترقتساو س فصاوعلا تأده املف ٠ ةعيبلا لبق اذهلو جئاتنلا

 . ةيواعمل ملس ٠ سانلا نكسو

 رخآ اددع نأو ةيراعم ىلع اطخاس ناك اريبك اددع نأ كش الو

 ٠ ةينانأل ١ و فعضلاو نبجلاب هومهتا و هميلست ف هسفن وه هيلع طخس دق

 ٠ ةيواعم اهدارأ امكو نسحلا اهردق امك تراس ةيضتلا نكلو

 دادزا ديزي هنبإل دهعلا ةيالوب ةعيبلا ذخأل دهمي ةيواعم ادب املو

 ىلغت _ ماشلا لهآ ادعام _ ةيمالسإلا ةمألا تحبصأو نيطخاسلا ددع

 ىن ةيواعم دوجو الا ىودملا ماعلا راجفنالا نع اهكسمي ملو ناكربلاك

 ىفوت املف ٠ مكاح دنع دجوت نأ لق ىتلا ةيسايسلا هايازمب مكحلا

 سانلا نم ةعومجم ناكم لك ىف تماقف ناكربلا رجفنا ديزي ىلوتو ةيواعم
 ىواعد تناك ناو ث ةوقلاو فنعلاب اهضارغأ ىلا عفدنتو ماسحلا لست
 . ىرخألا ةعومجملا نع فلتخت دت ةعومجم لك عفاودو

 ئ ةفيلخلا ةيلهأ مدعب اهضعبو % ةفالخلا ةيقحأب مانن اهضعدف

 ماقتنالل اهض۔بو ث اهمعز ىف تيبلا لهآ ةبارق قوفت ىتلا ةبارقلاب اهضعبو
 ٠٠ ةعيرشلا مكح ىلإ عوجرلاو ةلادعلاب ةبلاطم اهضعبو ص رأثلا ذخأو

كلذ بيسي تعقو دقو ٠ لئاسولاو معازملاو ثاريملا نم كلذ ريغ ىلإ



- ١٧٦ 

 ةرتف اهضعب مواقو ‘ دحاو جورخ دعب اهضعب ىمتنا بورحو تا.,غاسشثم

 . لكشلا اذهب ةرامإلا راد ىلإ درت ءابنألا تناكف س لوطأ

 ٠ نئادملاب ! ةرصيلاب ةجراخ تجرخو ةفوكلاب ةجراخ تجرخ

 فئاوطلا نم ديزمب موي لك ىلاوتت ءابنألا تناكو م خلإ نميلاب ! فئاطلاب
 فنعلاب اهبلاطم قتحت نأ تممصو ص مكحلا هجو ف حالسلا تعفر ىتلا

 ةجراخ ىلإ شيجلا ف ةقرغب ثعبي رمألا لوأ ف ريمألا ناكف ة ةوقلاو

 جرخت ىتلا تاعومجملا هذه ترثك امدنع هنكلو اهتتشي وأ اهيلع ىضقيل ام

 نم رصم ىف لاو لك ىلع راص ةلودلا هجو ف حالسلا عفرتو مكحلا نع

 لسري مث ةرهام ةدايق تحت ادوزم ايوت افيثك اشيج نوكي نأ راصنألا
 _ كنع _ شيجلا دئاقل لوقيف ىحاونلا نم ةيحان جراوخ ىلع ءاضقلل هب

 نميلا جراوخ وأ زاوهألا جراوخ وآ نئادملا جراوخ ىلإ قلطنا

 ...٠ اذكهو

 ةيومألا ةلودلا نع ىسايسلا جورخلا ىنعمب جراوخلا ةملك تلمعتساف

 نكلو ٠ ةلودلا نع ةيجراخلا تاعامجلا ىنعمب صاخ ىركسع حالطصاك

 كرشلاب اهب تمكح دئاقعب تماقف تاعامجلا كلت ضعب فرطت نأ ثدح

 طخسف ٠ مهمكح تحت وآ مهعم ءاقبلاب ىخر نم ىلعو ةملظلا ماكحلا ىلع
 نيجراخ مهوربتعاو كولسلا نم اهيلع ىنبنا امو ةديقعلا هذهل مهيلع سانلا

 اهيبناج ف لماكلا اهانعم ىع لدت جراوخلا ةم'ك تحبصأف نيدلا نع كلذب

 ةيومألا ةلودلل ةعرابلا ةدايقلا رود انه ءاجو ٠ 0 ىسايسلاو ىنيدلا اعم

 افقوم هتربتعاف تاعامجلا ضعب نم ذاشلا فتوملا اذه تلغتساف اهراصنأو .

 ىدم دعبآ رخآ الالغتسا هتلغتسا مث اهفارحناب ضار ريغ اهيلع متان لكل

نوكي نأو ميكحتلا ىركفم ىلع جراوخلا ةملك قلطت نأ تلواح نيح



 س ١٧٧

 مسا مهلمشيو ميكحتلا ىركنمل ادادتما مه ةيومألا ةلودلا ىلع نومقانلا

 هفيز فرع ام اهنم ثيداحألا تارسشع اذه ىف تعضوو ٠ اعبمج جراوخلا

 ليواقألا تارشع هيف مامإلا ناسل نع تعضو امك فرعي مل ام اهنمو

 بلهملا مهنم سان بابلا اذه ىف رهتسثا دقو ٠ نالطبلا رها وه ام اهنم
 ناك جراوخلا ىلع ةبوذكملا هثيداحأ رثأ نأ ليق هنآ ىتح ةرفص ىبآ نبا

 ٠ هفيس رثآ نم دأ

 ةعيشلا تلعج اهنأ تاوطخلا هذهب ةيومألا ةسايسلا تدافتسا دتو
 مهيلع مكحلاو جراوخلا ىلع طخسلا ف اهعم نوقفتي نيلدتعملاو نيلزتعملاو
 ادبمو جراوخلا ةقيقحب ةفرعم نود ةيمالسإلا ةمألا نم جورخلاب
 نع مهلاصفنا وه مهروهظ ادبم نأ سانلا عور ىف تلخدأ اهنأل مهروهظ
 . ميكحتل ا دعب "ىلع

 ديزي مايأو ةيواعم مايآ رخاوآ ىف ةريصق ةرتف ترم هنأ دقتعأو

 قلطت تناكف ميكحتلا وركنم امآ ٠ دعب لمعتست مل جراوخلا ةملك تناك

 ملظلاو داهطضالا ىف دايز جلاع كلذلو ) ةمكحملا ( ىه ىرخأ ةملك مهيلع

 ٠ لعفلا درل سانلا كرحت مهلزانم ىف مهلتقيو سانلا عبتني راصو

 نيح ةحضاو اهنكلو ةرصتخم ةروصب ةرتفلا هذه عفان مأ تروص دقو
 قاسفو ث ةملظ ةربابج ماكح : فانصأ ةثالث ىلع ذئنيح سانلا ناك تلاق
 ىلع نوظفاحي نيذلا ءارتلاو ، نيدلا نع اوفرحناو : مهتاوهش اوعبتا

 ىعنلاو فورعملاب رمألا رثك املف نيملاظلا مكح نودقتنيو مهكولس ف نيدلا

 عمستي نأ دايزل رطخ ةالولاو ءارمألا ىلإ حيرصلا دقنلا هجوو ركنملا نع
 سانلا ضعب ىشخف مهنم متتنيف مهتويب نم مهجرختسييو سانلا ىلع

( ٢ ج ةيضابالا ١٢. م )



_ ١٧٨ 

 ذئموب كنه سيلو ٠ جورخلا ىلإ اوعدو اوجرخف مهسثرف ىلع اولتقي نأ

 )١( ٠ كاكسث الو ةقرازأ الو ةيرفص

 ىلإ ةحضاو ةرا۔شإ ريشت ةفيلخ تنب عفان مآ نم ةملكلا هذه لعلو

 أدب امنإ هيبناج ىلع هتلالدبو لماكلا جراوخلا ةملك ىنعمب جراوخلا نأ
 ٠ ليلتب اهلبق وأ ةكرحلا هذه دنع اهلامعتسا

 اهيلع نيجراخلا دض دويجلا لتكت ىف ةيومألا ةدايقلا تحجن دتو

 نيملسملا هفالخ نعو نيدلا نعو ىلع مامإلا نع جراوخ مهرابتعاب

 مامإلا ىبحم ضغبيو عوضوملا ثيدحلاو ٠ ةعاشإلابو اهفيسب مهتبراحف

 ةقيقحلا اوفرعي نأ نود ءاهقفلاو ءاملعلا نم ريثك اهبناج ىلإ زاحناو مهل
 ىلع وأ جراوخلا .ةهلك ةيومألا ةسايسلا مهيلع قلطت تناك نمل ةلماكلا

 ةجيتن لماكلا اهانعمب جراوخلا ةملك مهيلع قبطنت نم نيب اوقرفي مل لقألا

 نود جورخلا ىلإ اوعد وأ اوجرخ نم نيبو مهب ةصاخلا ةذاشلا مهئدابم

 فارحنالا ىلع اوراث اهنإو جراوخلا ءىدابم نم ائيش اولمحي نأ
 نيبو مالسإلا ماكحأب مازتلالا ىلإ ةمكاحلا ةطلسلا اوعدو ملظلاو

 ه ريبك قرف نيفقوملا

 ةيومألا ةلودلا ىف جورخلا عفاود غيمج ةشقانم ىلإ تعجر اذإو
 اهبيذ ثفلتخا لئاسلا نم اددع وأ ةلاسم هدجن مل ةفلتخملا اهتاعومجم ق

 _ ريبعتلا اذه حص نإ _ ىبعشلا زاهجلاو مكحلا زاهج نيب داهتجالا راظنا
 ىبعشلا فرطلا نأ دجن امنإو ةقباسلا ةعبرألا نتفلا ف لاحلا وه امك

 ىالط قرتحت ىناثلا ءزجلا ىنيجردلا تاقبط ىف ةملكلا رظنا )١(
 ٢٣٥ ٠ ص



 س ١٧٨٩

 اساسأ مكحلا ةيعرشب ملسم ريغ _ هيواعدو هيعاود فالتخا ىلع _ مقننلا

 بناجلا امأ ٠ مالسإلا ماكحأب مازتلالا مدع ةيعرشلا مدع ىلإ فاضي
 ةطلسلا ةبغر ىلع ىرجي نأ بجي هبعتي امو مكحلا نأ ربتعيف ىناثلا
 نلو _ دحأ اهيلع هب نتمي مل ةوقلاب هتبستكا قح وهو ٠ اهتدارإ قفوو

 ةيومألا ةرظنلا روصي ام ريخ لعلو فورظلا تناك امهم هيف طرفت
 تءاج ىتلا دوفولا ىلع ادر ناورم اهلاق ىتلا ةملكلا وه مكحلا ةيضق ىلإ

 مهدعوو ةئدهم ةبطخ دجسملا ف مهبطخ نأ دعب نامثع نينمؤملا ريمآ رظتنت
 تيبلا ىلإ عجر املف ىكبو اوكبو رثأتو اورثأت ىتح هبر رفغتساو ادوعو

 نينمؤملا ريمأ كلسم مهضري مل ةيمآ ىنب نم ةعامجو ناورم كانه دجو

 عومجلا ىلإ _ ناورم جرخ مهنيب ةفينع ةشقانم دعبو هيلع نيمقانلا عم
 ناورم مهل لاقف _ دعو امي مي ىفيل نامثع رظتنت ىتلا ةدسشتنحملا

 نأ نوديرتأ هوجولا تهاسث : بهنل متئج مكنأك متعمتجا دق : مكنأسث ام »

 مكيع نريمتل انومتيمر نإو هللاو انع اوبزعأ ث انيديأ نم انكلم اوعزنت

 اوعجرأ ٠ مكيآر بغانيف اودمحت الو ص مكرسي الام مكب نلعفنو ي الحام
 ٠ « انيديأ ىف ام ىلع نيبولغم ريغ هللاو اناف ٠ مكلزانم ىلإ

 امنإو ةرشابملا ةطلسلا ىلإ دعب لصي مل نيحلا كلذ ىف ناورمو
 ساسحإلا نم هعنمي مل اذه نكلو ى ةديشرلا ةفالخلا لالظ ىف شيعي ناك

 مل وهو اهب ىقبت نأ بجيو ةيومألا ىديألا ىلإ تلصو دق ةطلسلا نأب
 امنإو اقلطم بناجلا اذهل ضرعي مل هنإ لاب نامثع نينمؤملا ريمأ نع عفادي
 اوسيلو عافدلل كلذ لجأ نم نودعتسم مهنأو ةيمأ ىنب كلم كلملا ربتعا
 ٠ ةضراعملاب ضرعي نم لك نم نومقتنيس مهنإو ٠ مهكلم ىلع نيبولغم

 هيف تفلتخا افتوم نكي مل هل نيضراعملاو ىومألا مكحلا نيب فقوملاف

٠ لوصألا ىلع نيقفتم نيفرط نبب ة دودحم لئاسم ف داهنجال ١ راظنآ



 .ب ٨٠ ١ _

 ىف ةلصاحلا ةدايسلا ىلإ ىومألا بناجلا هيف ءىجتلي فقوم ره امنإو

 امئاد هتجحو قفارملا لك ىف ةطلسلا لامعتسا ىلإو ةوقلاب رهقلاو بلختلا
 ىآ ىلإ ادبأ ءعىجتلب ملو باقعلا ةمارصو ث ددعلا ةرثكو ث ديلا ةيكلم ىه

 ةلمج ةيضقلا رسخل كلذ ىلإ آجتلا ول هنأل قحلا ىناعم نم ىنعم

 اهدشأ فقاوملا نم ددع ىلإ ضراعملا بناجلا اهيف ءىجنليو اليصفتو

 امنإو مكحلا ةيعرش نع توكسلا هطسوأو مئانلا مكحلاب فارتعالا مدع
 ذخألا وآ ةددحم ةنيعم ثادحأ ىلع درلا هنوهأو مازتلالاو لدعلاب ةبلاطملا

 . نينيعم صاخشأل رأثلاب

 جراوخلا خيرات نأ بسحاف اعيمج ةقباسلا تارابتعالا ىلإ رظنلابو

 خيراوتلا بتك مهيلع تقلطأ نم لك سيل هنأو ةيومألا ةلودلا مايق دعب ادبي
 فئاوط مه ةقيقح جراوخلا امنإو ةيقيقح جراوخ مه جراوخلا مسا

 مهكراشي ال مهل تاراعشو ءىدابمك تناك ةذاش تالاقم اهل ةدودحم
 ءافلخلا ضعب دهع ىف تعقو ىتلا بورحلاو ثادحألا امآ مهريغ اهف

 ريمآ نيب تعتو ىتلا ةنتفلاب تهتنا دقو ةباحصلا نيب ننف ىهف نيدشارلا

 ءالؤه ىمس دقو ناورهنلا برق ميكحتلا ىركنمو بلاط نبا ىلع نينمؤملا
 ةقراملاو جراوخلا نم ىرخألا باقلألا امأ ك اهب اورهتشاو ةمكحملاب
 ٠ ةنيعم فورظ لالغتسال ىسايس هيجوتب دعب اميف تءاج دقف اهيلإ امو

 اذه لثم ىري نم كانه نآ ميركلا ءىراقلا ركذأ نأ بحأ اذه دعب

 ىفطصم ىلع ذاتسألل باتك ىلع تعلطا دقف هوجولا ضعب نم ىأرلا

 دنع مالكلا ملع ةأسثنو ةيمالسإلا قرفلا خيرات » ناونع تحت ىباوغلا

 اهنم نوكتي ىتلا عبرألا فئاوطلا نع راصتخاب هيف بتك « نيملسملا

د_ةو ٠ ةهبسثملاو جراوخلاو ةعيسلاو ةلزتعملا ىهو هرظن ف نيملسملا عيمج



. ١٨١ 

 ليلق فرصت مم ميقلا هباتك ىف جراوخلا نع ةريغص ةملك كل لقنا نآ تيأر

 ٢٧٢ ةحفص ىف لات مالكنا ءانثآ اهركذم ىنلا ةيخيراتلا ثادحأملا فذحب

 ٠ اه دعي امو

 « ىلوألا ةمكحملا » نوخرؤملا مهيمسي نيذلا مهف ميفلس امآ »

 : لوقي مالك دعبو « افلأ رشع ىنئا ىف اوعمجت مهنإف » : لوقي مالك دعبو

 ريهز نب ىصوفرحو بهو نب هللا دبع مم فالآ ةعبرأ الإ مهنم قبي ملو »

 ٠ « لاجر ةعست الإ مهنم قيب مل ىلع نيبو مهنيب لاتقلا بسثن املو

 ءالؤه نإ لوقن نآ انل ىتأتي اذه دعبو » : مالك دعب لوقي مث

 :الؤه اهيلإ لحر ىتلا تاهجلا نايب دعب هنأ الإ ٠ جراوخلا فلس مه

 ءالؤهب لاحلا ىمتنا فيك نيخرؤملا نم دحأ انل نييب مل ةعستلا لاجرلا

 نيذلا مهقرذل مهخيرات اوآدتبا امنإو دالبلا كلت ىف اوعزوت نيذلا لاجرلا

 نيب ةلصلا طبر ريغ نم اذكهو تادجنل مث ةترازألا مهتمدقم ىف اوركذ

 ىهتنا «|٠ دالبلا ىف اوءزوت نيذلا مهلاجرو ةديدجلا قرفلا كلت
 - ٠ هنم دو صخلملا

 لؤاستلا اذه ريثي نأ ىباوغلا ىلع ذانسألل قحي هنأ كش الو

 ةملكب ىنعأو ٠ ادج ةديعب جراوخلا روهلخو ناورهنلا ةننف نيب ةفاسملاف

 ةملك نأ كلذ مهتريسب راسو مهلوقب لات نمو ةقرازألا انه جراوخلا

 خيراتلا بتكو ةقرازألا روهظب اهانعم تدجو امنإ ةقيقحلاب جراوخلا

 ىومأئلا مكحلا ىلع نيطخاسلا ةلمج نم ناك ؛قرزألا نب اعفان نأ ركذت

 اوعيابو سانلا نم ددع عمتجا هيلع نيمقانملا داهطضا ف دايز نبا جل املو
 اهيلع ىلوتساف زاوهألا ىلإ مهب بهذ مث ةرصبلا ف قرزألا نب اعفان

الحخ زاوهألا ىف كانهو ةرجهلل !٦ ةنس ى اذه ناكو اهجارخ ىبجو



 س ١٨٢ ب

 لك هنع تدعبآو هراصنأ نم اريثك هيلع تقرف ىتلا ةفرطتملا هنوطخ

 ةصتلا قاس دقو ىومالا مكحلا ىلع نيضار ريغ ا.وناك نيذلا۔ نيلدتعملا

 .. لمشآو قدأ بولسأب تدألا بتك ضعب ىف تدروو نيخرؤملا نم ددع

 ٢٠٨ ص ىناثلا ءزجلا لماكلا هباتك ق دربملا سابعلا وبآ لاق

 : ىلب ام

 نيكرشملا لافطأ نأ : هل لاقف عفان ىلإ مشاه ىبنل ىلوم ءاج »

 ها لاق لالح انل لاغطألا ءالؤه ءامدف ، كرشم انغلاخ نم نآو رانلا ف

 : عفان

 باتك نم اذهل ليلدب كتآ مل نإ : هل لاق ، كسفنب كلدأو ترفك
 كنإ ث ارايد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذت ال بر حون لاقو » ىنلتقاف هللا

 نيرفاكلا رمأ اذيف ٠ « اراقك ارجاغ الإ اودلي الو كدابع اولضي مهرذت نإ
 : لاو مهلتق ىأرو ع رانلا ف اعيمج مهنأ عفان دهشف ث مهلافطأ رمأو
 مهكانت الو ميحئابذ لكأ لحي الو ٠ هناميإ رهظأ نم الإ رفك راد رادلا

 برصلا رافكك مهو ؤ هنحتمت نآ انيلعف ءاج مهنم ءاج ىتمو مهثراوت الو

 ٠ « لحت ال ةيقتلاو مهتلزنمب ڵ فيسلا وآ مالسإلا الإ مهنم لبقن ل

 هنم ءىرب قرزألا نبا ىف فقوملا اذهب ضابإ نب هللا دبع ملع امدنعو
 : ىلي ام ٤٤٠ ص هخيرات نم عبارلا ءزجلا ق ىربطلا لات

 قدص ىأر ىأر ىآ هللا هلتاق . ضايإ نب هللا دبع ىأ _ لاقف )

٠. ) قرزألا نب عفان



 _ ١٨٣ ۔ ر

 ، هب ريشي اميف امكحو ايأر سانلا بوصآ ناك نيكرستم موقلا ناك ول

 ء ماكحألاو معنلاب رافك موقلا نإ ، لوقي اميف انبذكو بذك دق هنكلو
 مهلاومأ نم كلذ ىوس امو مهؤامد الإ انل لحي الو ، كرشلا نم ءارب مهو

 ٠ مارح انيلع رهف

 لماكلا هباتك ىف ضابإ نبا هللاا دبع در دربملا سابعلا ويآ صخل دقو

 : لاقف ٢١٤ ص

 لوق لقن مث ( ةنسلا ىلإ ليواقألا برقأ وهو ضابإ نبا لوقتو )
 ودعك انودع نإ : لوقأ انأو ( : لاتخف عفان ىلع هدر ق ضابإ نب هللا دبع

 نأل مهٹيرا ومو مهتحكانم مرحأ ال ىنكلو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 م۔-هعم ىرأف ؤ مالسلا هيلع لوسرلاو باتكلاب رارقإلاو ديحوتلا مهعم

 ٠ ) معنلل رافك مهارأو مهعمجت نيماسمملا ةرعد

 دق ةمكحملا نإف جراوخلاو ةمكحملا نيب ةقالع ال هنأ اذه نم حضاوو
 ةلودلا ىلع تماق ةئوانم ةريثك تاكرح نإو ناورهنلا ةعقومب اوهتنا

 ىنعم لمحت مل اهلك اهنكلو ةددعتم ابابسأو ةفلتخم بيلاسأ تذختا ةيوملا

 ىلع مكحو ٦٤ ةنس هتكرحب جرخو قرزألا نب عفان ءاج ىتح ةيجراخلا

 تقبطناف برعلا ىكرشم مكح مهيلع قبطي نأ لواحو كرشلاب هيفلاخم عيمج

 مث ىنيدلاو ىسايسلا اهيينعمب ةيجراخلا ةملك هيأرب ذخأ نم ىلعو هيلع
 اهدقتني نه رثكأ ىلع اهتقلطأف اهتلغتساو ةيومألا ةسايسلا اهيف تعسوت
 نم ىرخآ ةكرح الإ عقاولا ف ىه امو ةمكحملاب اهطبري نم تدجو مث
 ةمكحملل افلخ جراوخلا رابتعا نأو ٠ ىومألا مكحلا ىلع ةمقانلا تاكرحلا

باجتسا دقو ةقفلم ةيلمع وه طابر ىأب ةمكحملاب ةيجراخلا طبر ةلواحمو



 ہ ١٨٤ _

 خيراتلا ثادحأ ىف اساسأ مهتكرحل لعجت اهنأل ةلواحملا كلتل جراوخلا

 ةعقرم نيب مغلا ةرغاف ىقبت ةينمز ةوه نإف نولواحملا لواح امهمو

 بسن امهمو قرزألا نب مفان ةدايقب ةرم لوأل جراوخلا كرحتو ناورمنلا

 ادحاو اليلد دحآ دجي نل هنإف دعب اميف مهيلإ بستنا نمو ةمكحملا ىلإ
 جراوخلا ءىدابم نم ائيش ةمكحملا ىلإ هيف بسني هب قلعتلا حلصي احيحص

 ىكرشم ةلماعم مهتلماعمو مهلاومأ لالحتساو نيملسملا كيرشتب مهلو نم
 ىذلا شاقنلا ف اريثك خيراتلا بتك اهركذت ىتلا رفكلا ةملكو برعلا

 ة_هلكب عبتن امئاد تناك رينلا لهأ ىلإ هلسري نم وأ مامإلا نيب ىرج

 دصقي ملو ةيصعملا وأ ةمعنلا رغك ىنعمب لمعتست اهنآ لدي امم ةبونلا

 بسن ام ةرثك ىلع هيلع تعلطا اميف ىلع رمي ملو ٠ كرشلا ىنعم دحأ اهب
 امنإو مالسإلا ديدجتب ادحأ !وبلا مهنأ لطابو قح نم ةمكحملا ىلإ

 : ىلي ام ىلإ لصفلا اذه ةياهن اف ىهتنت نأ نكميو ةبوتلاب نوبلاطي

 تيهتنا دقو ةمكحملاو ىلع مامإلا نيب اهيق فالخلا ناك ةعبارلا ةنتفلا

 ىومألا مكحلا دض تماق دعب اميف تماق ىتلا تاكرحلاو مهئاهتناب
 ٠ ىعاودلاو ىواعدلا تناك اميم ىسابس جورخ اهيف جورخلاو

 ا ( .

 ٠ ةرجهلل ٦٤ ةنس قرزألا نبا مايقب ةقيقح جراوخلا ةكرح تأدتبا

 ةكرحلا هذه ىلإ فرصنت نأ بجيف جراوخلا ةملك تقلطأ اذإ

٠ طتقف ىسايس جورخ أهنأم ميغفت نآ بجيق اهريغ ىلع تتلطآ ١ ذإ امأ ا



_ ١٨٥ 

 ىثنخت نا بجي ميهافم

 هعاسشآ ام ببسب _ نيفقثملا ناهذآ ىلع رطيسي ديدج مويغم أدب

 ةمالا نأ مهمعزب كلذو نوملسم باتك هيف مهعبتاو نيقرشتسملا ضعب
 ةسايسلا نأل ءىطاخ موهفم وهو بهاذمو بازحأ ىلإ مسقنت ةيمالسإلا

 ىمالسإ بهذم كانه سيلو ةعيرشلا ماكحأ نم اءزج نوكت روكتملا ق

 أدب دقف فالخلا اشنم امأ هقفلاو ةسايسلاو دئاقعلا ىف هؤارآ هل سيل
 ةرهمج بهاذم تنوكت ءالؤه نمو "ىلع ىلع ةيواعمو ريبزلاو ةحلط جورخب

 ىف هلوصأ نيبهذملا الكلو ةعيشلا بهاذم تنوكت "ىلع راصنأ نمو نيملسملا
 لصفلا ؟رقاف ليصفتلا نم اديزم تئسث نإو هتفلاو دئاعلاو ةسايسلا
 : ىتآلا

 ةي ہا:.هلا تاماجتالاب ةينيدلا بهاذملا رثات

 ردص دنعو س ةديشرلا تافالخلا رخاوأ ىف رومألا تبرطضا امدنع

 فلتخم نيب احضاو ازورب مكحلا ىلع عارصلا زربو ٠ ةيومألا ةلودلا
 دارفألا فرصت ىلع ةحفاط ةحلملا ةيداملا تابغرلا ترهظو سانلا فئاوط
 ىه فانصأ وأ تااتكت ةدع ىلإ سانلا فقاوم تمسقنا تاعامجلاو

 : ىلي امك

 نرملا ىكذلا فنصلا كلذ عابتا فقوم ف لثمتي لوألا لتكتلا : لوذلا

 هجتي أدب _ ةيومألا ىديألا ىلإ لصو نيح _ مكحلا نآ ظحال ىذلا
 ىوقألا بناجلاب كسمتسي نأ ىأرف ٠ ةرطيسمو ةدنمم ةيثارو ةيكلم ىلإ

هطابترا ىه نيملسملا ةريمج ىلع ةدايسلل هتليسو لعجو + ناديملا ى



 س ١٨٦

 ةيسابعلا ةلودلاب مث ةيومألا ةلودلاب الوأ طبتراف ٠ العف ةمئاقلا ةطلسلاب

 مو۔-ةت ىتلا لودلا ضعبب طبتري ناك كلذ نيب اميفو ةينامثعلا ةلودلاب مث

 ةرعاشألا بهاذم تنوكت لتكتلا اذه نمو ٠ لوزت مث كانه وأ انه

 ٠ ةلزتعملاو ةلبانحلاو ةيرهاظلاو

 ىفطاعلا فنصلا كلذ عابتا فقوم ف لثمتي ىناثلا لتكتلا : ىناثلا
 رايتخاو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةافو ذنم ثادحألاب رثأتي ناك ىذلا
 لعجي نأ ىأرف ٠ نيسحلا لتقم ىتح ةفالخلل “ىلع نود ركب ابأ سانلا

 ةيفطاع بناوج ىه نيملسملا ةرهمج ىلع ةدايسللو مكحتلل هتليسو
 قيرطب مكحلاو ةدايسلا قح مهيف رصحي نأ لواحو تيبلا لهأب كسمتساف
 لتكتلا اذه نمو مهريغ نود مييف ةلسلستملا ةيصولا ىوعد وأ ةثارولل
 ٠ اهقرف فلتخمل (ا) ةعيشلا بهاذم تنوكت

 ىذلا فنصلا كلذ عابتا فقوم ف لثمتي ثلاثلا لنكتلا : ثلاثلا

 ىتلا ةيصولا ةركف ضفرو لوألا فنصلا اهانبت ىتلا ةيعقاولا ةركف ضفر

 ةرهمج ىلع ةدايسللو ڵ مكحلا ىلإ ٠ لوصولل ةليسو لعجو ىناثلا اهانبت
 ىآرلا اذه فااخ نم رذع علطق مث مكاحلا رايتخا ىف ةقلطم ةيلاثم نيملسملا

 . جراوخلا بهاذم تنوكت فنصلا اذه نمو

__ [ 

 نيرصاعملا نيملسملا ىق تالاتملا باتك ضعبو نيقرشتسملا ضعب ىري )١(

 ىهف بهذم ةنسلا لها ناو نيدلاب امهل نأش ال نابزح جراوخلاو ةعيشلا نأ

 مكحتو نيلثامتم نيب قيرفتو ث هل رربم ال فنكت اذهو . ةسايسلاب هل ناش ال

 .. هقفلاو دئاقعلاو ةسايسلا ىف ءارآ ءالؤه نم دحاو لكل نال ٠ خيراتلا ثادحا ق

 . هرهز وبا ذاتسألل انشاقن ىف هانلت ام تئش نا عجار



 ىف ةثالثلا فانصألا هذه نيب فينعلا عارصلا لالخ : عبارلا لتكتلا

 فانصألا هذه نيب اطسو افترم فقو رخآ لتكت تبن ةيومألا ةلودلا ردص

 ىتلا ةنوريملا فقوم لماك ذختي ملف ، ةضراعتملا تارايتلاو ةعراصتملا

 لماك ذختي ملو ه فورظلا تناك امهم هل ملستستو مقاولا رمألاب ىرت
 ىدم ىلع ةدحاو ةرسأ ف مكحلا رصحي ىذلا ةيثارولا ةيصولا فترم

 اهسفن ضرفت ىتلا ةيروتاتكدلا ةيلاثملا فقوم لماك ذختي ملو خيراتلا
 مكحلا ىلع جورخلا زاجأ نيح لوألا فنصلا فلاخف ٭ سانلا عيمج ىلع

 هنع جتني الو ةحلصم _ ةمال _ قتحي جورخلا نآ حجرت اذإ مئاقلا

 ءارشلاو عافدلا لاوحألا لك ىلع زاجأو ٠ هيف مه امم ربكأ قتحم ررض

 ٠ ةرئاج تناك اذإ اهتعزعزو ةمئاقلا ةمظنألا قااتإل

 ةثارولا ماظنب فرتعي ملو ةيصولاب لتي ملف ىناثلا فنصلا قلاخو
 ٠ خيراتلا ىدم ىلع دحاو تيب ىلغ مكحلا رصقو

 روجلا ةمئأ ىلع جورخلا بجوي مل هنأ ىف ثلاثلا فنصلا قلاخو

 رذع عطقي ملو سانلا عيمج ىلع “ىلع ؟دبم ضرفي ملو لاوحألا عيمج ف
 ٠ ةيضابإلا بهاذم تنوكت فنصلا اذه نمو هغلاخ نم

 ةضيرع طوطخ اهل تاهاجتا فانصألا هذه نم دحاو لكل ناك دلو

 ٠ ةسايسلاو هقفلاو ةديقعلا ق مهبهاذم دعي اميف اهبلع تنبنا

 حرسم ىلع اروهظو اطيطختو اريكغت فانصألا هذه لوأ نآ كسن الو
 ء فالخلا ةيضقل ىساسألا كرحملا وه هنآ مغرو لوألا فنصلا وه ةايحلا

 نع ةقيقحلا ىف ارقسثنا نيذلا مه ةينامثعلا ةملك مهيلع قلطي ناك نم نآو
ةيرهاظ ةكرح الإ تسيل عقاولا ىف ةينامثعلا نإو ٠ ةفالخلا زكرم



 ہ۔۔ ١٨٨ .

 بسكت نأ ةنورملاو ءاهدلاب تعاطتسا ىتلا ةقيمعلا ةيومألا ةسايسلل

 جراوخلاو ةعيشلا زربتو تباثلا لصألا ةروص ى اهسفن زربت نأو فقوملا

 ةنسلألا نضتحت نأ تعاطتساو ٠ ةقشنملا ةفرطتملا بازحألا ةروص ىف

 ىلع ارفضأف دعب اميف نيخرؤملاو تالاقملا باتك رخست نآو مالتألاو

 ادبم ى اهتاقسثنا اهب اوررب تارربم اهل اودجوو ث ةيعرشلا بوث اهكلسم

 رصعلا اذه باتكل ًرقتل كنإو ٠ لاب ىلع ايسفن ىه اهل رطخي مل امب رمألا

 لكشلا اذهب ثادحألا كلت اودعصي نأ مهضعبل ىنستي فيك بجعتف

 لضاغلا انذاتسأ اهعضي ىتلا ةروصلا هذه كيلإف كلذ نم الثم ديرت كلعلو

 ٠ ةيمالسإلا بهاذملا ميقلا هباتك ىف ةرهز وبأ خيسلا

 قح مهل نم : ىه ةركف نع ثعبنأ نييومألاو "ىلع نيب فالخلا نإ »

 قح مآ عبت مهل سانلاو مهدحو ةنيدملا لهأ مهأ ةفيلخلا رايتخا
 جراوخلا روهظ فالخلا اذه نع جتنو ؟ عاقبلا لك ىف نيملسملل رايتخالا

 نيبو مهنيب ةديدست بورح ثاعبنا جراوخلا روهظ نع مجنو ةعيشلاو

 ٠ نييومألا نيبو مهنيبو "ىلع

 ٠ ةيسابعلا ةلودلا مانب تيهننا بورح ةعيشلا روهظ نع جننو

 ه ليلت فرصتب ةرابعلا تلتن

 ناك ىخم اميف اهيلإ انرشأ ىتلا ةعبرألا تااتكتلا ىلإ ةفاضإلاب

 ملف ثادحألا هيلع تبلغ مث لوألا لتكتلا عم ثعبنا سماخ كرحت كانه

 هيلع نبني مل كرحتلا اذه نكلو ٠ ةديشرلا ةفالخلا ءاهتنا دعب الإ رهظي

 ماق ام هب ىنعاو لوألا هكرحم ىهتنا ذنم عطقنا دقف كلذلو ىبهذم هاجتا

ةيصخش ايازم ىلع هنكرح ق ريبزلا نبا دمننعا دقو ريبزلا نب هللا ديع هي



 ۔ ١٨٨٩

 شيرق ف تحبصآ » سابع نب هللا دبع عم هل راوح ى هلوق اهصخلي طتتف
 هللا لوسر ىراوح ريبزلا نبا انأف ! نينيعلا ةلزنمب لب ٠ سأرلا ةلزنمب

 ركب ىبأ تنب نيقاطنلا تاذ ءامسأ ىمأو ث ملسو هيلع هللا ىلص
 ة۔هع ةيفص ىتدجو نيملاعلا ءاسن ةديس ةجيدخ ىتمعو ٠ هنع هللا ىضر

 حجني ملف ٠ « نينمؤملا مآ ةشئاع ىتلاخو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 لصفنا ذإ لوألا لنكتلا عم رمتسي مل هنأل ايازملا هذه مغر ريبزلا نبا

 لتكنلا براح دق ناكو ٠ لوألا بزحلا هديؤي ملف لمجلا ةنتف دعب هنع

 قفاوي ملو ه ىناثلا بزحلا هديؤي ملف بلاط ىبأ نب "ىلع ةعيب ذنم ىناثلا

 عبارلا لتكتلا امأ ثلاثلا بزحلا هديؤي. ملخ ثلاثلا لتكتلا ءىدابم ىلع

 ء تحجن نأ اهنع جتني ةيومألا ةسايسلل ىرخأ ةروص هيف ىري ناكف

 هتكرح تناكف عبارلا بزحلا هديؤي ملف كلذلو ضوضع رخآ كلم

 عراصتت ناديم ف دتمتو ومنت نأ لواحت ةليئض ةتبنم نوكت نأ هبشت
 ٠ ةفينعلا عباوزلا كلت نيب تفتخا نآ ثبلت ملف ٠ ةفصاع عباوز هيف

 ءانثأ ةيبناج روص ىلإ ريشن نآ ىغبني شاقنلا اذه ف ىضمت نأ لبتو
 ري۔هأ ىلع نومقان مقن ام دنعف باسحلا نم طقست نأ نكمي ال ثادحألا
 وه ام نوفرعي ال كابنرا هبش ىف سانلا روهمج ناك نامثع نينمؤملا

 نم هتيامحل هتيب ىلإ بابشلا ضعب عفدناف مهل ىغبني ىذلا فرصتلا
 مغرو كابتراو لوهذو دايح هبش ف اوفقو نيملسملا بلغأ نكل نيمجامملا

 مل ادحآ نكلو تاونس تس وحن رمتسا نينمؤملا ريمأ ىلع داقتنالا نأ

 ىتح الو رصم لهأ الو قارعلا لهأ الو ماشلا لهأ ال ٠ امراص افتوم ذختي
 تماصلا روهمجلا اذه ٠ نامثع لتقو ٠ ةثراكلا تعقو ىتح نيمرحلا لهأ

 دايحلا ىلع وه له ! نامثع دض وه له نامثع عم وه له بقرنملا

دماجلا فقوملا اذهل ديحولا ريسفتلا نإ ؟ هينعت ال ةلاسملا نأك لماكلا



_ ١٩٠ 

 دعي ةينامثعلا كرحت املف ةكرحلا نع هبحاص ديقي ىذلا كابترالا نا
 تماق ىتلا ةفالخلا دض ةنتفلا هذه اولغتسي نأ اودارأو رودلا اذه
 مضنا دقل لب ىلوألا ةرملا ف فقو امك اكبترم روهمجلا فقي مل اهدعب
 ىلإ رخآ قيرف مضناو ةديدجلا ةفالخلا دييأت ىلإ ربكألا قيرفلا
 ىلع فقي هنأ ادج ليلق ددع نم نوكتيو ثلاث قيرف نلعأو اهيلع نيمقانلا
 ىتلا ثادحألا عيمج ىف هيلع ظفاحو هئدبم ىلع راسو لماكلا دايحلا

 ملو التكت اونوكي مل نويدايحلا ءالؤه ٠ دايحلا ىلع ىقبيف دعب تعقو
 كلذ هسفنل ذختا دت مهنم دحاو لك نإ لب بزح ىلع ابزح اورصني

 هاجتا اذه مهفقوم نع جتني ملو طقف ىصخشلا هعانتقا ىلع ءانب فقوملا

 ٠ ةتياسلا تارابتعالا ى مهلخدن مل كلذلو ىبهذم

 تاعارص اهنع تجتن دق ةيسايسلا تاهاجتالا كلت نأ كسث الو

 فورلا كلتب ام دح ىلإ ةرثأتم تناك _ ةبمالكو ةرهتف ةيبهذم

 ٠ تاهاجتالاو تاكرحلاو

 ىتلا ىو-تذلا ةلودلا حانج تحت اومضنا دقو الثم ةنسلا لهأ ناكف

 ةيضقب نيلوغسثم ايطورتي مزتلت نأ نود ةفالخلا مسا اهسفنل تذختا

 { رمألا ىلوأ قح اهئاطعإو ٠ فيسلاب اهسفن ضرفت ىتلا ةلودلل ةيعرش

 دتو ه جورخلاب هل حامسلا مدعو ث مكاحلا اذهل ةيعرلا عوضخ بوجوو

 ةلزتعملا بهذمل لصا مهنا ىلا نيقرشتسملا ةفسلفتملا ضعب بهذ )١(

 نا اوردتف نتغلا اولزتعا مهنا مهنع تلات خيراتلا رداصم ضعب نال فورعملا

 مهنم نيماسملا ءاملع ضعب ىارلا اذهب عنتتاو انه نم تعاج لازتعالا ةملك

 . ةقيقحلا وه هناكل هثحب هيلع ىنب ىتح ىباوغلا ىلع ذاتسالا



 س ١٩٦٩١

 ةيهقفلا اياضقلا نم مخض ددع ةنسلا لهآ دنع مكحلا ةفسلف نع سن

 رخآلا ضعبلا شتونو ، ىلخادلا مهطيحم ىف اهضعب شقون ٠ ةيمالكلاو
 ٠ نيملسملا نم ىرخألا قرفلا مم

 اهنم ذخأ دتو ةمامإلاب ةلوغشم اهترف فلتخمب ةعيشلا تناكو
 ىلع تتفتا نأ دعبف ه ةساردلا نم اماه ابناج ةمامإلا عوضوم ريكفتلا
 فيكو ، لسلستي فيكو ! مامإلا نوكي مشاه ىنب ىأ نم تراتحا ةيصولا
 نم اهعقاو ىف ةيمالسإلا دالبلا ولحت امدنع مكحلا وه امو ةيصرلا متت

 بناوجلا هذه ىلع تنبنا دقو اروصحم ةمئألا ددع لهو ىمسشاه ةفيلخ
 ةعيسئلا قوف نيب اميف ةيمالكلاو ةيهقفلا اياضقلا نم ةمخض ادادعأ اهلحت

 لمعلو ٠ ىرخألا بهاذملا نيبو اهنيب رخآلا ضعبلا ستونو اهدحو

 ةعيشلاو ةنسلا لهأ نيب اريبك ابراقت كانه نأ ظحالي ميركلا ءىراقلا

 موصعم مامإلا نأ ةعيشلا ىري امنيبف ايظفل نوكي داكي امهنيب فالخلااو

 سيل مامإلا نآ ةيرعشألا ىري عيرشت همكح نأو قسف هيلع جورخلا نآو

 جورخلاو ةبجاو هتعاطف هيلع جورخلا حييب ال هاطخ نكلو امزصعم

 افلتخا نإو نييواستم نيطخ ف ناريسي امهف ٠ ارئاج ناك نإو قسف هيلع

 ىسرك ىلإ لصي ىذلا صخشلا نإف نيبهذملا الك ىلعو ٠ ريبعتلا ف
 هتعاط نأل ةيبهذملا ةرظنلا ثيح نم ناكملا ةمالس هسفنل نمضي ةمامإلا
 اوعمسا ) : امئاد عوفرملا راعشلاو قسف هيلع جورخلاو ةبجاو
 . ( اوعيطأو

 انتوم ةمامإلا عوضوم نم اوفقو دقف ةفلتخملا مهقرفب جراوخلا اما
 مهدنع مامإلا ةروص نأ ىتح نيتقباسلا نيتقرفلا ىفقومل امامت ارياغم
تاءافكلاو تافصاوملاو طورشلا مغر _ فبعض لماع ىأ ةروص ىدعتت ال



١٩٢ 

 . ةلوهس لكب ةدايقلا زكرم ىلإ عفرب _ هيف اهنوطرتشي ىتلا ةريثكلا

 ةلويسلا سغنب هنكلو - بسكم وأ صاخ زايتما ىآ هل نوكي نأ نود
 عاطأ ام ةبجاو مامإلا ةعاط نأ نورب مهنأ كلذ لتقي وأ لزعي نأ نكمي
 نآ بجو لعفي مل نإف ةبوتلاب عراسي نأ هيلع بجو فلاخ اذإف هللا

 جورخلا بجو هلتق رسيتي مل نإف « لتقي نأ بجو لزعني مل نإف لزعي
 هقفلا ىف ابتك جراوخلل فرعأ ملو ، همكح تحت ءابلا لحي الو هيلع
 مهل امعضأ ىتلا ةحصلا ةروص نم دكأتأ نأ عيطتسأ ىتح مالكلا وأ
 ٠ مهنع مهريغ رداصم ركذت ام ىلع دمتعا امنإو

 ةثالثلا تارايتلا هذه نيب اطسوتم افقوم اوفقو دقف ةيضابإلا امآ

 ىلع ةعاطلا برجو ةركف اوضرو ث ةعيشلا اهب لوقي ىتلا ةركفلا اوعفرف

 لهآ لوقي امك هوجولا عيمج ىلع جورخلا ميرحتو هوجولا عيمج

 ةمتألا ىلع جورخلا بجوت ىتلا ةيلاثملا ةيروتاتكد ةركف اوضفرو ةنسلا

 ةعاطلا اوبجوأ امنإو ه دوجولا عيمج ىلع مهعم ءاقبلا مرحتو ةروجلا
 جورخلاو ءاقبلا اوزاجأو ةعيرشلا جهنمب ةرئاس ةمامإلا نوكن امدنع

 مكحلا ناك اذإ _ ممتجملا فورظو سانلا لاوحأ هيضتقت امبسح
 ةيمقفلا اياضقلا نم مخض ددع اذه مهيأر نع دلوت دقو _ ارئاج

 ىتوأ مكلاب ةمألا ةتالع عوضوم ف مهتاليصفت تناك امبرو ةيمالكلاو
 ةعبرأ نيدلا كلاسم نآ اوربتعي نأ مهلمح امم مهريغ تاليصفت نم عسوآو
 . نامتكلاو ءارشلاو عافدلاو روهظلا ىه

 ايددعو ايسايس حجني نآ بهاذملا هذه نم لوألا فنصلل بتك دتو

 ٠ ةسايسلا فورظل اعبت فقاوملا ذاختا ىلع دعاست ةنورم نم هل امب

اطبترم _ حصأ ةرابعب وأ _ ابمتحم خيراتلا ى دم ىلع فنصلا ١ ذه ناكف



_ ١٩٣ 

 نأ كه۔ش الو ٠ ةجرحلا فقاوملا لك ىف هنضتحت ةطلسلا تناكز ةطلسلاب

 رهمأ ىلوو نينمؤملا ريمآ اذه ام ناطلس نع لوتيف مرق ىذلا )( هيقفلا

 سلج مث هنم مكحلا مامز ملستو هلتقف رخآ احاستم ءاج اذإف ! نيملسملا

 ةرابعلا سفن ديدجلا مكاحلا ىلإ هجوف هسفن هيقفلا كلذ ماق ٠ هناكم ىف

 . قسف هنع جورخلاو ةبجاو هتعاطو نيملسملا رمأ ىلوو نينمؤملا ريمأ اذه

 لتاقلا نيب نيملسملا ةيالوو نينمؤملا ةرمإ ىف عمجي ىذلا هيقفلا اذه نإ

 ىلإ برقأ مهو هلالغتساو مكحلاب ءامتحالا ىلع ردقأ وه لوتتملاو
 ٠ مهل دينأو مهيديأ ف عوطأ هنأل ماكحلا

 بهاذملا تعاطتسا مكحلا ةيضق ق ددشتلاو ةنورملا رادننم ىلعو

 انايحأ اهلغتسن نأ تعاطتسا لب ٠ ةطلسلا لااظ تحنت رشتنتو ددمتنتن نأ

 . ىرخأ انايحأ اهب ىمتحت نأو اهيف ىرخألا بهاذملا ةباذإ ف

 ةفلتخملا بهاذملا عابتأ قحلي ىذلا رذجلاو دملا نع رظنلا .عطتبو
 تاهاجتالاب احضاو ارثأت رثأت دق ىبهذملا هقفلا نإف ةفلتخملا نطاوملا ىف

 ركذن نأ ناكمإلا فو اهيلإ وعدي وأ اهب ريسي ىتلا ةيسايسلا ءىدابملا وآ

 نوقصتلب ندذلا ني:صعتملا نبقلمتملاو ءاهتفلا كئلوأ كلذب دصتأ ) ( ١

 عيمج ةروصلا هذه نع هزناو مهلامعا نورربيو مهباكر ىف نوريسي ماكحلاب

 عمو نيمغرم طاستملا مكحلل اوعضخ نيذلا بهاذلا عيمجل مهب ىدنتملا ةمئالا

 نم مهنم ردنو سمهب انايحاو حوضوب انايحأ دتنلاب مهتا و۔صا عفترن تناك كلذ

 ىفتخي ىتح دراطي نسحلا و لتتي ريبج نباف ٠ كلذ بيسب ى ذأل ١ هتحلب مل

 دلجي دمحاو هتتاع علخي كلامو طايسااب برضي ةفينح وباو جحلا نم عنمي رباجو
 . ىبدالا ىذالا هلان ىداملا ىذالا هلني مل نمو مهريغ و

 ) ٢ ج ةيضابال ! _ ٣ م (



. ١٩٤ 

 . هب ةنلعتملا ماكحألاو ( ءارشلا ) عوضوم ىخابإلا بهذملا ىف كلذل لثمك
 طرتشي ددع لقأ وه امو ؟ ءارشلا مهل زوجي نمو ؟ ءارثلا زوجي ىتم

 ء لاوهألا ىلع ةظفاحملا س ساانلا عم مهكولسو ؟ ءارشلا ىلإ جورخلل

 زوجي ىتم ٠ ىدعتلإو ىغبلاو مرحلا كاهتنا مكح ه نينمآلا عيورت مدع

 ح ءارشلا لمعب مهمايق ءانثأ ءارشلا نطوم ك ءارشلا نع ىلختي نأ ىراشلل

 نمو ةلودلا نم مهفقوم ث مهيلإ ةي_سنلاب رفسلا ةالصو رضحلا ةالص

 . خلا ٠٠٠ ةمئاتملا ةلودلا لاومأ

 هقفلا نم اعيمج اهربتعن نآ عيطتسن ةيهقفلا لئاسملاب ىنغ باب وهو
 تاها_جتالاب ارثأت هقفلا باوبأ رثكأ لعلو ٠ ىسايسلا هاجنالاب رثأنملا

 ىلعو سفنلا ىلع ةيالولا باوبأو امومع لاومألا باوبأ ىه ةيسايسلا
 ظحلي ىضابإلا ةقفلا ةسارد ف قمعتملا نا لب ه بهاذملا عيمج دنع لاملا

 نأ كلذو مهنم ةبراغملا ءارآو ةيضابإلا نم ةقراشملا ءارآ ىف رثأتلا اذه

 لود مهدنع مو-ةت تناك ( اقباس ) رابجنزو نامع لهآ مهو ةقراشملا

 ةالولل ةاطعملا تايحالصلا تناكف ىرخأ ةرئاجو انايحأ ةلداع رارمتساب

 . برغملا ىف امم اهنم عسوأ اهيف ةاضقلاو

 رخاوأ ذنم ةلودل نيعضاخ ريغ اوسثاع دتو ةيضابإلا نم ةبراغملاو

 بهذملا ماكحأ مزتلت ال ةلودل نيعضاخ وأ اقلطم ىرجملا ثلاثلا نرقلا

 ىف نوعسوتيو اديدش اقييضت ةاضقلاو ةالولا تايحالص نوقيضي ىضابإلا

 اعسوت ث ةبازعلا ماظنو ٠ ةريشعلا رابكو نيملسملا ةعامج تايحالص
 ٠ ةسايسلاب هقفلا رثأت نم ءىنان كش الو اذهو اديدش

رثختلا عطقب _ لصفلا !ذه ةياهن ىف هيلإ ىهتنن نأ ىغبن ىذلاو



١٦٩٥ 

 _ ارثآ كلذ دعي اوكرتي ملف ةنتفلا تأدب ذنم تاكرحلا عبمج ارلزنعا

 : ىلب ام ثيه

 مسقنا ةيو۔هألا ةلودلا لئاوأو ةديشرلا ةفالخلا رخاوآ ىف

 ددع ىلإ _ ضورضع كلم ىلإ ةفالخلا لوحت مث نتفلا ببسد نوملس ا

 نأ ثبلت مل مث ةيسايس ةعزنب اهرمأ أدبم ف تزيمت ىتلا تالتكتلا نم
 ىهو مكحلاو 4_ةغلاو ةديقعلا نوئش ف ةصاخ فقاوم اهل ذ_خننن

 : ىتاي امك

 ىذلا ىساسألا أدبملاو ٠ ىوقألاو رثكألا وهو ىومألا لتكتلا _ ١

 : نيعون ىلع نوكن ةلودلا ةسائر نأ مكحلا عوضوم ف هي طبترا

 ىروسئلاو ةعيبلا ىهو طورشلا تفوتسا اذإ : ةينيد ةفالخ لوألا
 طورشلا هذه فوتست مل اذإ ةيويند ةفالخ ىناثلاو ٠ ةيسثرقلاو ةلادعلاو

 دئاقعلا ىف ةيبهذملا لوصألا دعب تنوكت ىسايسلا ادبملا اذه ىلعو

 ةيرثألاو ةيديرتأملاو ةرعاستألا بهاذم تقثبنا لتكتلا اذه نمو ةقفلاو

 ٠ ةل زنعمل ١ و

 ةرثكلا ثيح نم ةيناثلا ةجردلا ف وهو ىمشاهلا لنكنلا _ ٢

 سانلل اهكرنيل هلا ناك امو ٠ ةيمالسإلا ةمألا ف ءىش مهأ ىهو ةلودلا

قصحالل قباسلا اهكرتيل ةيصو ىلع ىنبنت ةيمالسإلا ةفالخلا نإف كلذلو



١٩٦ 

 تنوكت آديملا اذ_هد ىلعو ٠ تللست مث "ىلع مامإلا وه ىصو لوآ ناكو

 ٠ ةعيسثلا قرف تقثبنا هنمو ٠ ةقفلاو دئاقعلا ف ةيبحذلا مهلوصأ

 آدبملاو ةعرس ىف ىغتخاو فنعب رهظ دقو ىلاثملا لتكتلا _ ٣

 رايتخالاب متت ةلودلا ةسائر نأ مكحلا عوضوم ف هب طبترا ىذلا ىساسألا

 لزتعي نأ ةفيلخلا ىلعق روجلاب طقست امدنعو روجلاب طقستو قلطملا

 مل كلذلو اليوط ىقيب نأ لتكتلا اذهل بتكي ملو ٠ براحي وأ لتقي وأ

 هموصخ بتك نأ مغر ةقفلاو دئاقعلا ىف هلوصآ ىلع هب لدتسن ام كرتي

 . عورفلا وأ لوصألا ىف تالاقم هيلإ دنست

 تالتكتلا نيب ماصخلا مادتحا دنع رهظ دقو عبارلا لتكتلا _ ٤

 ةسائر نآ وه مكحلا عوضوم ف هب طبترا ىذلا ىساسألا آدبملاو ةثالثلا
 اذه نع ءاج ىذلا ةفيلخلا نأو ةلادعلاو ىروشلاو ةعيبلاب متت ةلودلا

 فرحنا اذإف هيلع جورخلا زوجي الو هتعاط بجت هيلع رمتساو قيرطلا
 ةريسب راس هنكلو قرطلا هذه ريغ ىف ءاج اذإو ٠ هيلع جورخلا زاج

 لتكتلا اذه نمو هيلع جورخلا زوجي الو هتعاط بجت اضيآ وهف لودعلا

 ةفالخلا ىف ةيمالسإلا ةمذال نأ لصحتي اذهبو ةيضابإلا بهاذم تقثبنا
 : ىه ءارآ ةعبرأ

 ةيويند وآ ةينيد ةسائر تناك ءاوس ةلودلا ةسائر كسمب نم _ ١

 ٠ قسف هيلع جورخلاو هتعاط بجنت

 ةيصولا قيرط نع ءاج نم الإ ةيمالسإلا ةمالل امامإ ربتعي ال _ ٢

٠ قسف هيلع جورخلاو ةبجاو هتعاطو موصعم ذئنيح وهو



_ ١٩٧ 

 هتعاط بجنو ردلا رايتخالاب ءاج نم الإ نيملسملا مامإ نوكي ال _ ٣

 ٠ لزعني ما اذإ هلانقو هيلع جورخلا بجو راج نإف الداع ناك اذإ

 ناك اذإ هريغب وأ ىروشلا قيرطب ءاج ءاوس نيملسملا مامإ ٤
 ثحن ءاقنلا زاج .7 راج اذإو قسف 4نع جورخلاو هنعاط بجت ال داع

٠ هنع جورخلا زاجو ةيصعم ف عاطي الو همكح



_ ١٩٨ 

 ىفتخت نأ بجي ميهافم

 ىلع اضرلا اهيف متيف ةنيعم بهاذمب ةقثلا سانلا ناهذأ ىلإ قبسي
 قبسيو هكولس وآ هلاقم ىلإ رظن نود بهاذملا كلت ىلإ ىمتني نم عيمج

 نود هيف نم لك ىلع نرطخسيف ىرخآ بهاذم ىلع طخسلا مهناهذأ ىلإ
 لك ىلإ رظني نأ بجي امنإف ءىطاخ موهفم وهو هكولس وأ هلاقم ىلإ رظن
 اهيلعو مهلاوقأو مهلامعأ مكحب مييلإ رظنيف دارفألا امأ ةقثلاب بهاذمل
 نيقفتم بهذملا ف نيفلتخم نيلجرل نيلاتمب تئج دتو ماكحألا ىنبنت اهدحو

 مهتبحمب عتمتي رخآلاو اعيمج سانلا طخسب عتمتي امهدحأ ةيلقعلا ى
 ٠ دحاو امهأدبم نأ عم ميمارتحا و

 ىتآلا لصنلا آرقاف ليصختلا نم ١ ديزم تئش نإو

 ةنراقم

 ىلع نيملسملا ررهمج مهئارو نمو تالاقملا باتك رثكأ طخسي

 مهلاومأو مهءامد نولحتسيو ميينلاخم نورفكي جراوخلا نأل جرارخلا

 ةنسلا لهأو ، ةنسلا لحآ مه مويفلاخم نأ تالاقملا باتك رثكأ ىريو

 ةنسملا لهأ مكح وه امف ةحماستملا ةلدتعملا ةقرغلا مه ريهامجلا رظن ف

 ؟ مهيفلاخم ىلع

 دقو ثتالانللا باتك دحأب نيعنسن نأ ددال فقوملا اذه ددحن ىكل

 رهاط نب رهاقلا دبع هغلؤمل قرفلا نيب قرفلا بانكب نيعتسن نأ انيأر

: ىلب اميف هديرن ام هنم صخل نأ انناكمإ فو ٠ ىدا دغيلا



_ ١٩٩ _ 

 مهذم لوا فنصلا : فانصأ ةينامث ةنسلا لهآ نإ ىدادغبلا لوقي

 نم ةقفلا ةمئأ ىناثلا فنصلاو ث ةوبنلاو ديحوتلا باوبأب املع اوطاحأ
 ىعفاسشلاو كلام باحصأ ةرئادلا هذه ف لخدأو ى ثيدحلاو ىأرلا ىنيرف

 روث ىبأ باحصأو ىليل ىبأ نباو ةفينح ىبأو ىروثلاو ىعازوأذلاو
 اوطاحأ نيذلا ثلاثلا فنصلاو ٠ رهاظلا لهأو لبنح نب دمحأ باحصأو
 رثكأب املع اوطاحأ مهنم عبارلا فنصلاو ؤ ننسلاو رابخألا قرطب املع

 اوطاحأ نيذلا مه سماخلا فنصلاو ث فيرصتلاو رحنلاو بدألا باوبأ

 داهزلا مهنم سداسلا فنصلاو ريسفتلا دوجوو نآرقلا تاءارق هوجوب املع

 نوطبارم موق مهنم عباسلا فنصلاو ، اورصقأف اورصبأ نيذلا ةيفوصلا

 ;ادلبلا ةماع مهنم نماثلا فنصلاو ؤ ةرغكلا هوجو ىف نيملسملا روغث ف

 لهأ .ءاعش اهيف رهظ ىتلا عاتبلا ةماع نود ةنسلا لهأ راعش اهيف بلغ ىتلا
 ٠ ةلاخلا ءاو,_هألا

 نيدلا باحصأ مهعومجمو ةعامجلاو ةنسلا لهأ فانصأ ءال وخ

 ٠ ميقتسملا طارصلاو ميوقلا

 نامست مهف ىدادغبلا رظن ف ةلبقلا لهأ نم ةنسلا لهآ وغلاخم امأ

 ةدر_ل! لهأ ماكحأ عيمج مهيلع ىرجأو نودنرم مهنأب مهيلع مكح مسق

 ىغلاخم نم ىناثلا مسقلا امآ 6 ةقرخ ةقرف قرفلا هذه باحصآ ركذ دقو

 ل_دآ ناوذع تحت مه ركذي نيذلا مهف ةلبقلا لهآ نم نيقباسلا ةنسلا لهآ

 ماكحأ نم ةفئاط ركذو ةنترف ةقرف اضيأ مهقرف ددع دقو عدبلاو ءارهألا

 : ىلب ام ٣٥٧ ص قرفلا نيب قرفلا بانك ىف لاقف مهيلع ةنسلا

 ةيمهجلاو ةيراجنالاو ةيمانملاو ةيدوراجلا نم ءاوهألا لهآ امو »

ةبركبلاو قحلا نع ةلزتعملاو 6 ةباحصلا رايخ !ورفك نيذلا ةمامإلاو



_ ٢٠٠ . 

 5 اهلك ةهبشملاو س ةيرارضلاو ص دحاولا دبع تخآ نب ركب ىلإ ةبوسنملا

 ةالصلا زوجت الو ةنسلا لهأ نورفكي امك مهرفكن اننإف جراوخلاو

 مهثرن ميضعب لاق تاروثلا ىف فلتخاو ڵ مهفلخ ةالصلا الو اندنع مهيلع
 ض ىنسلا نيبو مهنيب ثراوت الو ث ءىف مهلاومأ نأ حيحصلاو اننوثري الو
 نإ : لاقف ةمئألا ضعب ىلإ اهبسن لاوقأب ماكحألا هذه ىلع دوشتساو
 . ايردق ناك هابأ نأل ائيسئ هيبأ ف هثاريم نم ذخأي مل ىبساحملا ثراحلا

 لوقب نم ءارو ىلص نم ةالص نالطب ىلإ راشأ ىعفاسنلا نآ ركذو

 نميف لاق هنآ نسحلا نب دمحم نع ىورو ص ةيؤرلا ىغنو نآرقلا ناخب
 نأ "ركذو ث ةالصلا ديعي هنآ نآرقلا قلخب لوقي نم فلخ ىل

 راشأ ىعفاشلا نأ ركذو ةتدانزلا مه لاقف ةلزتعملا نع لئس فسوي ابأ

 ركذو ى ءاوهألا لهآ رئاسو ةلزتعملا ةداهست لوبق مدع ىلإ سايقلا بانك ف

 ٠ نولتقي لب نوباتنسي ال ةقدانز ةلزتعملا ىف لاق هنأ كلام نع

 ءارثلاو عيبلاب مهعم ةلماعملا امأ » _ لاق تاداهسثتسالا هذه دعب

 نيذلا نيملسملا نيب ة_فراغملا دوتع مكحك ةنسلا لهآ دنع كلذ مكحف
 نأ زوجي الو احابه م ميت ناك نإو برحلا لهأ نيبو روغثلا فارطأ ق

 نم مهنمف ةلزتعملا ةيردقلا مكح ىف اشلا باحصأ فلتخاو 4 ٤ ىعفاشلا
 ، مهنم ةيزجلا ذخأ زوجي لوقلا !ذه ىلعف سوجملا مكح مهمكح لاق
 ةيزج مهنم ذخؤت ال اذه ىاعو نيدترملا مكح مهمكح لاق نم مهنمو

 ٠ « مهلتق نيملسملا ىلع بجو الإو !وبات نإف نرباتتسيب لب

 ىلع وأ تال اننم ١ باتك بولسأ ىلع ماكحأل ٥ ١ ذه صخلن نأ اندرأ ولو

٠ انلذل هسغت ى دا دغبلا بولسأ



 _ _ ٢٠١

 : ةنسلا لهأ نإ

 ٠ مهيفلاخم نورفكي _

 ٠ مهفلخ ةالصلا الو مهيلع ةالصلا نوزيجي ال _

 لاقو ثرب ال فلاخملاو هيفلاخم ثري ىنسلا نأ نا مهضعب لاق

 ءىف نيفلاخملا لاومأ نأل هيفلاخمو ىنسللا نيب ثراوت هت ال لب نر ,رخآلا

 ٠ ةنسلا لحأل

 برصلا لهآ عم لماعتي امك هيفلاخم عم ىنسلا لماعتي نأ زوجي
 ٠ روغثلا ىف

 ٠ ح ايم مهيفل اخم لنق _

 ٠ املسم ا دبع وأ افحصم مهل عيبي نأ ىنسللل زرجي ال _

 مهنم ةيزجلا ذخأ زوجي : مهضعب لاق سوجمل هجملا مكح ةلزتعملا مكح _ 7

 . نولتقي لب نوباتتسي ال ةقدانز مه لب اولاق نورخآو

 ( قرغلا نيب قرفلا ) باتك نم ءىراقلا اهذخأي ىتلا ةروصلا ىه هذه

 لباقم ىف تعضو اذإف ث ةلبقلا لهأ نم مهيفلاخمل ةنسلا لهأ ةلماعم نع

 عفان لاوفأب تئجف تالاقملا باتك هلوقي ام ىلع افرطت مهيفلاخم دشأ اذه

 ىتلاو هننافر نيبو هنيب فالخلا ببس تناك ىتلا ةفرطتملا قرزألا نبا

؟ امهنيب هدجت ىذلا قرفلا ىه امف ءاعمج ةملسملا ةمألا ةمقن:هبلإ تهجو



٢٠٢٣ 

 ددرتي ىداد-ءهبلاو مهلامو مهمد حايب نوكرسشم هيفلاخم نآب لوني مفاخ

 نيدترملا مكح وأ سوجملا مكح ىف مهربتعي نآ نيب هيفلاخم ىلع مكحلا ى

 لماعتلا امأ ءىف مهلام نأو لالح مهمد نأب مكحيو ةقدانزلا مكح وأ

 زوجي ال نكلو ءارثلاو ميبلا مهنيب عقي نيبراحملا عم لماعتلاك رهف ميعم

 ٠ ملسم دبع وآ فحصم مهل عايب نآ

 ةروصلا بسح _ هددسشتو هفرلطت فق قرزأنا نبا عفان ناك ليف

 ٠ هملقب هماكحأو هيآر بتك دقو ىدادغبلا نم اولغ رثكآ _ هل مسرت ىتلا

 كلذ ببسب ةقرازلا ىلع طخاس هلك ىمالسإلا ملاعلا نإف كلذ عمو

 ةمئاق ف عضوي هباتكو ةمئألا نم امامإ ربتعي ىدادغبلا نكلو فرطتلا
 ٠ ظولظح ايندلاو ٠ دئاقعلا خيرات ف ةماهلا عجارلل

 ق ةلزنعملا نآ ةنسلا لهآ ناسلب لرتي نآ هسقنل ىدادخيلا زاجأ اذإ

 ىف وأ _ () نيحماستملا ىأر ىف _ ةيزجلا مهنم ذخؤت سوجملا مكح

 ىف مه وأ _ نيلدتعملا ىآر ف _ اولتقي نأ لبق نوباتتسي نيدترملا مكح
 ملاعلا نأ عم ٠ نيددشتملا ىأر ف _ ةباتتسا نود نولتقي ةقدانزلا مكح

 هي مدخ ىذلا ميلخعلا رودلاب دهىتتب _ نيملسم ريغو نيملسم _ هلك

 ةديننع ةامح مه ةمخيرع ةيخيرات ة رنف ق اوناك مهنأو مالسإلا ةلزنملا

 فقب نأ قحي ى ذلا ناكملا وه امف _ فالخ نود ء انمألا اهسنا رحو مالسإل ١

 ٠ ىدا دغرلا رهاط نب ردانلا دبع هيق

 فغخغي سانل ١ نهم روب اط هبلع فطصب احيسف اناكم كانه نآ بسحأ

 . اهتعضو ىذلا انأ نيددنتملاو نيلدتعمل ١ دو نيحماستملا : تاملكلا ( ١.)
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 ءزج ىآ ىف امهلاوتأ هابسأب لوقب نم لكو ىدادغبلاو قرزألا نب مغان هيف

 نم روباطلا اذه نأ بسحأو اوناك ةقرف وأ بهذم ىأ نم ةملسملا ةمألا نم
 ةمألا ف ذوذشلا وآ زاشنلا اهلثمي ىذلا وه بهاذملا عيمج نم ةالغلا

 داوس ى ةرمحلاو داوسلاب ثولملا هراعشب اينع قرتغيو ةميركلا ةيمالسإلا
 ٠ مهئامد ةحابإ ةرمحو ث نيملسملا ريفكت ةملظ

 نم هريغ وأ ىدادغبلا مهتي نأ نكمي ميركلا ءىراقلا نأ كسث الو

 نأ نكمي الهنكلو كلذ ىلع لدي ام مهلاوقأ نم تبث اذإ فرطتلاب سانلا

 م-هعرمجه ف ةنسلا لهأ نأل فرطتلاب ميعمجأب اذكه ةنسلا لهأ مهتي
 بهذم لكو ةيمالسإلا ةمألا ىف ةلدتعملا ةحماستملا تاقلحلا نم ةقلح نولثمي

 كئلوأ ىوطي خيراتلا نكلو ذاسن وأ فرطتم نم لخت مل ةفئاط لكو ةقرف لكو

 ةملسملا ةمألا ىقبتو نيدلا ىف مهولغو مهذوذسثو مهفرطتب نيغرظطنملا

 لمحت اهنوكتو اهتنوك ىتلا قرفلا عيمجب ةطبارتملا ةحماستملا ةميظعلا

٠ هلودن فلخ لك نم رصع لك ىف اههجوي هللا ةلاسر





 نت

 ج

 ج

 دهب

 يب

 سرادلا ب ر ١

 تاترلعتو ٠ ٠ تاظوحلم

 اضيأ جراوخلا

 ةلزتعملا ةطاسو

 ةلزتعملا ريخأت

 ةلزتعملاو جراوخلا ءاقنلا

 ىصخش ىأر

 جراوخلا نع ةذبن

 خرؤم ريبك ملاع ىأر

 قيلاعتو دودر

 دودرو تاباجإ

 ماتخلا ةملك

م اتخلاءاع د



_ ٢٠٦ 

 سر اتلارقلا

 قيلامتو تاظحالم

 ةصماجب جادآلا ةيلكب رضاحملا ىحبص دومحم دمحأ روتكدلل حبتأ
 ٠ هئالمز ضعب عم باتكلا اذهل ةيطخلا لوصألا ىلع علطي نأ ىزاغ ىنب

 قرولا نم تاصاصق ف اروكشم “ىلإ اهلسرأ تاظحالم ةدع لجس دقو

 نيحلا كلذ ف ىعم تسيل لوصألا كلت تناك املو ءانتدصألا دحأ عم

 ىلإ تعجرأ امل هنأ امك ٠ هيلإ اهتلسرأو ىل ادب امب اهيلع تقلع دقف
 نيب تاصاصق ف ىرخآ تاظحالم تدجو اييرتت نيننس دعب لو۔صخنا

 هئالمز دحأل اهنأ مأ اضيأ ىحبص روتكدلل ىه له فرعأ مل تاحفصلا

 ٠ لوصفلا كلت ىلع اوعلطأ نيذلا

 حئاصنلاو ةميقلا تالخحااملا كلت نم اريثك تدفتسا دقف لاح لك ىلعو

 بنجتو ةيصخشلا بناوجلا نع دعبلاو ةيعوضوملا مازتلاك ةنيمثلا
 هتدبأ امب اعانتقا تارقفلا ضعب ةغابص تدعأ ىننآ امك ڵ، دارطتسالا

 كانهو ٠ اهتكرتف اهل ةيمهأ ال هنأ تننظ تاظحالم ضعب كانهو تاظحالملا

 تلواحف فاك ريغ اهل ىضرع ناك وأ رظنلا تاهجو اهبف تفلتخا تالخحاام

 . راظنألا هيف تفلتخا اميف ىرظن ةهجو نيبأ نآو ٠ بناجلا اذه متآ نآ

 ٠ مويغلا نم اهلوح ام اددبم ديدج نم ةروصلا ضرعأ نآ وأ

 دودر ىدي نيب مقت تناك بيقنتلاو ثحبلا ءانثأ ىف هنإ مث اذه

ةرو۔دلا نآ تيأر دقو ثحبلا اذهل ةلمكم ةماه بناوج نع فنك قيلاعتر



. ٢٠٧7 

 عوضوملل ميركلا ءىر انلا ىدب نيب اهعضأ نأ ديرأ ىنلا ةلماكلا ةماعلا

 ٠ دودرلار قينانتلاو تالنحاالا كلت دوجوب لمنكن امذإ هلك

 ...7 ىحبص رونكدلا ث د )امد قاعنن اميث _ تلن دظغتف كاذلو

 كاذب قلعتي اميغ امآ اهلوح هتيرجلآ ىذلا شاقنلا مث تالغحالملا صوصن
 اهصرصنب ةلماك اهضعب تلقن دقف ةساردلاو ثحبلا ءانثأ اهيلع ترثع ىتلا
 _ هنأل تاظحدال ١ ضرعب آديأ نأ تيأر دقو تافطتتم اهضعب نم تذخأو

 : ىلي امك ٠ تايماتخلا مهو تالخحالملا

 اضيأ جرا وخلا

 ةلزتعملا ةطاسو

 ةلزتعملا رب_ذأن

 ةلزتعملاو جراوخلا ءاقتلا

 ىصخش ىأر

 شيفط قاحسإ ىبأ ملقب جراوخلا نع ةذبن

 ريسك ملاع ىأر

 قيلاعتو دودر

 دودرو تاباجإ

اهغننكم ناك ةرب ثك بنا رج تحضوأ دش نوكأ نآ وجرأ ١ ذهيو



_ ٢٠٨ 

 ةحارصب تثدحتو ٠ ريثكلل ةلوهجم نوكت داكت بناوج نع تفشكو ضومغلا

 ىشختو مالقألا نم ريئك اهبنجتت تناك نوتس ى ملسملا هبخآ ىلإ ملسملا

 ىلع دارفألل ةلماجمو ڵ فطاوعلاو سيساحؤال ةاعارم اهيف ضوخلا

 ةمألا باسح ىلع بهاذمللو بهاذملا باسح ىلع قرفللو ءىدابملا باسح

 عمجتي نأو !! اهلك ءىدابملاو فطاوعلاو سيساحألا عمجتت نأ نآ دقو

 ةعاطو طقف هللا ىلإ هاجتالا ىف ٠ اهلكو بهاذملاو قرفلاو دارفألا

 ةيمالسإلا ةمألا وه ادحاو ائيش نوكي امنإ كلذ عيمج نأ رابتعاو طقف هللا

 ىلإ مالسإلا ةلاسر غيلبتب ىلاعتو كرابت هللا نم ةفلكم ةمألا هذه نأو

 اهنآو اقيبطتو اكولس اهشيعن نأ غيلبتلا لبق ةفلكم اهنأو ةيرشبلا

 تناك امك تداع اذإ الإ اقيبطتو اكولس اهشيعن نآ عيطتست ال

٠ ة دح ١ و ةمأ



٢٠٨٩ 

 اضيأ جراوخلا

 . باتكلا اذه نع هتاظحالم ىف ىحبص دمحأ روتكدلا خألا لاق

 رداصملا ددحت ثيح ىخيراتلا هموبغمل اقفو ( جراوخلا ) ظفل » ]
 بتع هيلع "ىلع راصن ضعب قاتشناب جراوخلا روهظ ةيادب ةيخيراتلا
 اقالطإ لمحي ال ظنللاف ، نيدلا نع جورخلا اتالطإ ىنعن ال _ ميكحتلا
 بستكا اهنكلو ث ةيخيراتلا ةيحانلا نم رغكلاب ةنادإلا ىناعم نم ىنعم ىأ
 ءالؤه كرت امك امامت تالاقملاو قرفلا باتك ريثأت تحت رومتلا اذه
 لو_ةأ نأ ديرأ ٠ قاتسشنالا ىنعي لازتعالا نآ نيملسملا ىدل اعابطنا

 زتعي ناك امك ى ةيمستلا هذهب جراوخلا زتعي نأ عنمي ام كانه سيل )

 :: ال مأ مهنم ةقرف ةيسابإلا كرابتعا نع رظنلا فرصب مهبتلب ةلزتعملا

 مهبرح هتبقعأ امو قاقشنالا امنإو ث ميكحتلا ضفر درجم سيل
 ال مآ جراوخ ةيضابإلا رابتعا ددحي ىذلا وه اذهو ٠ "ىلعم

 ء ميكحتلا . لبق نبح هتمامإ ف اكاس هوربتعاو ؟ هودراح نمم اوناك له

 { ةتحب ةيسايس لاح ىأ ىلع ةلأسملا ؟ ميكحتلا أطخب , مكحلا درجم مآ

 رداصملا نأ كلذو ةظحالملا هذه ىف ىأرلا كخلاخآ تلز ال روتكدلا ىخآ

 _ نيبناجلا الكب ةرثأتم تناك ةرتغلا كلن نع ثدحلا تلوانت ىنلا ةيخيراتلا

 ةسايسلا وأ ةقفاوملا ةسايسلا تناك ءاوس ى ةسايسلا بناجو ةديقعلا بناج

( ٢ ج ةيضابالا - ١٤ م )
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 باتكو نيخرؤملا نيب عوضوملا اذه ىف _ قرفن نأل ىنعم الف _ ةضراعملا
 تالاتملا باتك نم أوسأ اوناك عوضوملا اذه ىف نيخرؤملا لعلو ، تالاقملا

 تالانملا باحصأو نيخرؤملا نيب زيامتلا نأو اميس ال ٠ ازيحتو ةيبصع دشأو

 لقني ىذلا وه ملعلل بستنملا ناكف احضاو نكي مل ركبملا تقولا كلذ ف

 باحصآ ىلع جراوخلا ةماك قالطإو ٠ دئاتعلاو ءارآلا لتني ناك امك رابخألا

 بناج نم نيبناجلا نم ةملكلا ىنعم تاريسفتو ميكحتلا اولبقي مل نيذلا "ىلع

 مكحيو ةرتغلا كلت ىف رهتشا ىذلا قورا ثيدح اميلع قبطي نأ لواح نم

 مكحيو هللا ليبس ىف اجورخ اهلعجي نأ لواح نم بناج نمو ٠ رغكلاب اميلع

 تالاتملا باحصآ نيخرؤملا نع ارداص كلذ رثكأ ناك رفكلاب اهفلاخ نم ىاع

 هف ثادحألا كلتل ةفيفط ةحجارم:و ٠ نيخرؤملا تالاقملا باحصأ نع نأ

 ثادحخلا ىف فااتخالاو براضتلاو ضقانتلا حضتي هاجتالا ةفلتخم عجارم

 اهلخد رابخألا كلت نأ ىلع لدي امم اهريوصتو اهضرع بيلاسأو ٠ اهبابسأو

 باحصآ نيخرؤملا وآ رابخألا ةلقن وآ ةاورلا فطاوع ببسب ، فيزلا نم ريثك
 باتك هيلع ىنب ىذلا ساسخلا تناك ةنيعم اناولأ اهوسبلأف ةددحملا دناتعلا
 . مهتاباتك دعب اميف نوصصختملا تالاغملا

 ىسايسلا اهانعمب ةجراخلا وأ جورخلاو جراوخلا ةملك نأ عغا ولاو ])
 ىذلا عساولا سشاتنلا فو . نا م رهنلا ةبضق ليت ه ةقيض ةغحب قالطنتا كذزاك

 جورخلا وآ جراوخلا ةملك دجت ميتانقبط فلتخمب ةمذلا دأ رفأ نيب ى رجي ناك

 هذه تركذف مئاقلا مكحلا ىلع نيطخاسلا ىلع سانلا دحآ ناسل نم تلغنت

 فداخلا ىف تركذو راصمألا لهأو نامثع نينمؤملا ريمأ نيب فالخلا ى ةملكاا
 اهنكلو امهعم نمو ريدزل و ةحلط ) هيلع نيجراخلا ) و ىلع نينمؤل ! رمآ ن نم

 ةيخيراتلا رداصملا . ف ميكحتلا ةيضق دعب الإ ىنيدلا اهانعم لمحت من

 س ريصقت اذهو _ عقاو هلا ف تنك ن نإو اهي لدتسنو م هيلا اه دمتعن ىتلا

٠ ىنيدلا اهانعمب جرا وخلا ةملك هيغ تءاج ةملك صن لوآ ة هخرعم نم نكمتأ مل
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 بتك هركذت امبسح ةحضاو اهيلع قورا ثيداحأ قيبطت ةلواحم نأ ريغ

 نع ، ىلع نينمؤملا ريمأ ثحبك كلذو _ ابذك نإو آةح نإ _ خيراتلا
 هباحصأ روثعو ، ىلتقلا نيب ٠ نيقراملا ىلع ةمالع ربتعا ىذلا ( ةيذئنلا ىذ )

 هدي لحفلا لكأ ىذلا سابع نبا ىلوم ةلمرت ىلع وأ ، ليق امك هباع
 . ةيذثتلا اذ ةومه رتف ىرخألا رداصملا ضعب لوت امك

 نينمؤملا ريمأ نع خيراتلا بتك اهيورت ىتلا تاشقانملا تحص اذإو [

 هعادو ث جراوخلا لتق ىلع همدنو ث مهيلع هدودرو هب احصآ ضعب عم ىلع

 هك ءأطخأف قحلا بلط نم سيل » « اورف رفكلا نم مه » هلونك مهنع

 _ ذنقن ال » « راهنلا دوسأو ليذلا نابهر نيأ » « هباصأف لطابلا بلط

 تناك نيدلا نم جورخلاب ةمهتلا نآ لدي امم اهريغو «ىدحب جراوخلا
 لواح مث رمألا ادبم ىف اهنع تكس مامإلا نأو نيحلا كلذ ذنم مهيلإ هجوت

 جورخلا ىنعم لمحب ال هيلع مهجورخ نأو مييف سانلا اطخ ححصي نأ

 ٠ نب دل ١ نم

 تارظانملاو تاشقانملاو ليواغألا ىف ريثك ىف كشأ ىننأ متاولاو
 تاياعدلا نأ بسحأو ةرتفلا كلت ىلا بسنت ىتلا ةيبناجلا ثادحألاو

 ىف اميس ال قيفلتلا ىف ريبك لخد اهل ناك دق اضيأ ةسايسلاو تاببصعلاو

 نإف جراوخلاو سابع نبا وأ مامإلا نيب ترج اهنإ لبق ىتلا تارظانملا
 تاجاجتحالا نه ريثك ىف ةحضاو رتت ىل ردبب اميف فلكذلاو ةعنصلا
 لوقأ نيح هنأو ٠ رصعلا كلذ ريغ رصع ةنبص هيلع رهلخت ىتلا نيهاربلاو

 ديزي ال ويف كلذلو ايدام اليلد هيلع دجأ ال رضاحلا تقولا ف مالكلا اذه
 ساسحإلا درجمب ناسنإلا سفن ف ددرتت ىتلا كوكشلا ةبترم نع
. ىصخشلا



 س ٢١٢

 ضيبت لواحي ناك فارطألا نم اددع نأ دقتعأ اميف عازن الو

 درجت ولو _ نيدلا نع جورخلاب مهتمهتب _ ةمألا ةيقب ىلا جراخلا

 طخسلانكلوء نييومألا ةحلصم نم كلذ ناك طقف ىلع عم ىسايسلا مهفقرم

 ء مهنع عاسثت تناك ىتلا بيذاكألاو نييومألا نم مهيلع بصنا ىذلا

 ىلع نينمؤملا ريمأ نع : ميتاقشنا ىف مهيلإ تهجو ىتلا ةينحلا بورحلاو

 الو ؤ مهنع سانلا رغني ىكل كلذو ث )٢( ىومألا دهعلا ف ثدحي ناك امنإ

 ىلع نيطخاسلا نيدياخملاو ةعيشلا نم نييومألا مرصخب ميعمج ىونتي
 ٠ ميب موصخلا كئلوآ ىوقتي وأ ىوردذلا مكحلا

 ذإ قيقحتلاو لمأتلا نم ديزم ىلا ريخآلا مالكلا اذه جاتحي امبر

 ، انه ةررقأآ نأ ديرأ ىذلا نكلو ى هتبثي ام - نآلا _ انيدي نيب سيل
 هذه تقلطأ ذذم تظحول جراوخلا ةملك ىف ىنيدلا بناجلا ةاعارم نأ

 مامتهاو _ قورملا ثيداحأ نع خيراتلا بتك هيورت ام حص اذإ ث ةمنكلا

 ٠ هيلع لدت امو ثيداحألا كلت اخيأ تحص اذإو ٠ اهتامالعبو اهب مامإلا

 دلوتي وهف بهذم وآ ىأرب زازتعالا امأ حيحص ريغ اهبلغآ نآ حجرألاو

 فقوملا كلذ نأب عانتتالاو ، ام ةيضق ف نيعم فقوم ذاختاب عانتقالا نع

 ىتلا مهئارآو مهفتاومب نوزتعي _ مهريغك _ ةيضابإلا نأ كسث الو ه قح

 نأ ديريو مهريغ مهيلإ هبسني امب نوزتعي ال مهنكلو ، قح اهنأ نودقتعي
 ٠ هنولوقي الو هنودقتعبي ال امم مهب هنتصلي

 هنأ هداقتعال ةيضق ىأ ف هذختي ىذلا فقوملاب ناسنإلا زازتعا نإ

 ديرن مث انيعم افقوم ناسنإ ىلع ضرفن نأ نكلو ٠ ىعيبط كولس وه قح

 ٠ جراوخلاو نتفلا نبب قرغلا : لحفلا عجار ) ( ١



_ ٢١٣ _ 

 عتمتي ناسنإ هاضري ال ام اذهف هيزتعي نأ هنم بلطن مث هب فرتعي نآ هنم
 ٠ ةدارإو لتعو ةيرحب

 ىتحو تالاقملا باتكو نوخرؤملا هديري ام وه هسفن فقوملا اذهو

 نآ نوديرب مهنإ ٠ ايلعلا تاداهسثلا ةلمح نم نيرصاعملا نيركفملا ضعب

 جراوخ مهنأب ةيضابإلا فرتعي نأو جراوخ مينأب ةيضابإلا ىلع اوضرفي .

 اهب نولوقي ال ءارآو دئاقع _ جراوخ مهرابتعاب _ مهسفنأل اوبسني نأو

 اوزنعي نأ مييلع لب بسحف اذه سيلو ارافك اهب نيلئاقلا نوربتعي لب
 ىكلو ٠ جرخملا رماوأ رلنتنت ةيحرسم ةقرف ةيضابإلا امنأك فتوملا كلذب

 اوب نوزتعي مث ةجراخلا ميسغنآ ىلا نوبسنيف ةيضابإلا ىلع رمألا نوريب
 مهنأ الإ نوق_ننم مهنأ مغر مهف _ ةنسح ةودق _ ةلزتعملا مهل مدقن

 ٠ ةلزتعملا مساب نوزتعم

 نوبسحي الو جراوخلا ىلا اوبستني نآ نوديري ال ةيضابإلا نإ [

 ىلع نومكحي ال مهنأل طيسب ببسل ةيجراخلاب نوزتعي الو كلذك مهسفنأ
 /ه ماكحألا كلت مهيف نوذفني الو نيكرشملا ماكحأب نيملسملا نم مهريغ

 درجم سيل » هنأ نم ةظحالملا رخآ ىف روتكدلا ىخأ اي هتلق ام امأ

 ىذلا وه اذهو "ىلعل مهبرح هبقعأ امو قاقشنالا امنإو ميكحت!ا ضغر
 ٠ «ال مأ جراوخ ةيضابإلا رابتعا ددحي

 مل ةرابعلا هذه هيلإ ىمرت ام مهفأ نأ تلواح املك ىننأ . ةقيقحلا

 ةيجراخلا فصو داعبإو ث !روهظ دسأ ضقانتلا اهيف ىل ادبو ىل حضتي

٠ احوضو رثكأ هب مهفصو ىلع رونكدلا صرحي نمع



٢١٤ 

 ببسلا وه ميكحتلا ضفر درجم سيل هنإ روتكدلا ىخأ اي لوتت
 هبقعأ امو قاقشنالا امنإو هيلع تقلطا نم ىلع جراوخلا ةملك قالطإ ى

 ٠ ببسلا وه "ىلعل ميبرح

 قلطن لهف ريبزلاو ةحلط هبراحو ىلع نع قستنا دقل روتكدلا ىخأ اي

 سسألا نآ رابتعا ىلع _ جراوخلا ظفل امهعابتأو اميباحصأ ىلعو امهيلع
 ىف تلقو ةدوجوم _ برحلاو قاقشنالا ىهو _ ةيجراخلل اهتددح ىتلا

 جراوخ ةيضابإلا له ددحي برحلاو قاقشنالا نأ ىنعي اذه نإ كترابت
 ؟ ال مآ جراوخ ريبزلاو ةحلط وه اذه ددحي ليف ٠ ال مآ

 ىلا اهراثآ تيقب ةفينع ابرح هبراحو “ىلع نع ةيواعم قشنا دقو

 ةئيسلا راثآلا نم ةيمالسإلا ةما ف برح ةيأل قبي مل امبر لب : ديعب ىدم
 برحلا كلتو قاقشنالا اذه ددحي لهف \ هدعب نمو ةيواعم برحل ىقبام

 ! مهنم سيل مآ جراوخلا نم ةيواعم نأب هتبقعا امو

 الك ىف نارفاوتم ةيجراخلا ىنعم ديدحتل امهتعضو نيذللا نيطرشلا نإ

 ! نيفص بورحو لمجلا ةعقو ىفتوم

 اذه ىف فراجلا رايتلا نإ كل لوقأ نأ روتكدلا ىخأ اي ىل حمسا
 ىف تخسر ىتلا ةروصلا ريربت هيف لواحت فقوم ف كلعج دق عوضوملا
 نم ةروصلا كلت ىلا رظنملا ددجن نأ لواحت ملو ةقباس تاءارق ذنم كنهذ

 نأ الإ ىركفلا زيرحتلا انيعدا نإو نحنو ٠ قمعو مهف ىق اهاياوز

 ةرثك ىدملو ليوط ىدم ىلع اندحأ ةينهذ ىف تمكارت ىتللا بساورلا

_ رلميست لدجلل عضخت الو كسئلا نع عفترت ةذيتح اهنأك هيلع تددرت ام



_ ٢١٥ 

 دنع الإ _ كلذ نم ىسفن ىفعأ تسلو _ انماكحأ ىلع انم ةدا رإ نرد

 ٠ بساورلا كلط نم صلختلا ىلع ميمصتلا و مزعلا

 باتكلا نم عوضوملا اذه هيف تشتان ىذلا لصفلا ف تلواح دقل

 ةددعي اهنأ وأ جراوخلا ىف ام ةقرف ربتعن انلعجت ىتلا بايسلا ددحأ نأ

 وه ىذلا ىسايسلا ىنعملا هب دصقي ناك ول جراوخلا اظفل نأ تركذو : مهنع

 تجرخ ىتلا تاعامجلاو فئاوطلاو قرغلا نإف ، ةمئاق ةلود ىلع ةروثلا

 نم هب دوصتملا ناك اذإ امأو ٠ رححلا نع ىصعتست دق ةمئاق لود نع

 نسحلا ىبآ نينمؤملا ريمأ ةفالخ نع ىتح وأ طقف ٠ ديسثر ةفالخ ىلع جرخ

 مهيلع جراوخلا ةملك قلطن ال اذاملف ٠ هنع جرخ دق تاعامجلا نم اددع نإف

 ٠ برحلاو قاقشنالا ! ةانك رمأ مهقح ىف تبث دق مادام اعيمج

 نيدلا نم فورعملا وهو ىنيدلا ىنعملا جراوخلا ظغلب دصقي ناك اذإو

 نع ىرحتن نآ انل ىغبني درف ىأ وأ ةفئاط ىأ ىلع هب مكحن نآ لبق اننإف

 انقح نم سيلف الإو هانقلطأ هيلع مكحلا قالطإ رربي ام اندجو نإف ث هنيد
 . اواوقي مل ام مهلوقن نآو ث مهدنع سيل امب سانلا فصن نأ

 ادحاو مويلا اندجو ولو « ارهص الو ابسن ةيجراخلا تسيلا ريخأو

 ىتلا دئاقعلا هيدل تسيلو _ ةلازغو بيبسث وأ قرزأنا نبا عغان ةلالس نم
 . جراوخلا مكحب هيلع انمكح الو ىجراخ هنإ انلق اسل جراوخلا ىلا بسنت

 قاطي ىذلا ىمهولا ودعلا اذهل تالاقملا باتكو نيخرؤملا ةبراحم نإ

 ةيخيراتلا برحلا نأ ىأ ىرخأ برح ةيأ نم ةوارض رثكأ جراوخلا ظفل هبي!ع
 تهتنا دقلف ةيركسعلا ةيسايسلا برحلا نم مودأو دسأو فنعأ ةيبهذلا
اهدعب وأ ابيرقت ةيومألا ةلودلا ءاهتناب ةيركسعلاو ةيسابسلا كراعملا



.٢٧١٦ 

 ىلع مامإلا مهو جراوخلا ةعبوز مهلجأ نم تماق نيذلا نإ لب ٠ ليلتب

 ح نورقلا ريخ نم لوألا فصنلا ءاهتنا لبق مهتصق تهتنا دق ناورهنلا لهأو

 ىضم امم فنعأب لب ارمتسم لازي ال تالاقملا باتكو نيخرؤملا موجه نكلو

 فنعلا اذهب قلطني ىذلا موجهلا اذه نأ فسؤملا نمو ع لاوحألا ضعب ى

 ملق ىآ ىلع لهسلا نمو ةنس فلأ لبن عقي مل وأ عقوو ليق ام ىلا دنتسي :
 خيراتلا رازوأ ةلوهس لكب ميلمحي جراوخلا ىلع ةلمح درجي نأ مويلا

 ٠ ليوطلا

 نأ ىنرسيو جراوخلا نع اعافد مالكلا اذه ربتعت دق روتكدلا ىخأ
 ؟رئاتم مهنع بتكأ نأ بحأ ال ىننكلو منع عافدلا ديرأ ال ىننإ كل لوقأ

 لوقآ انآو _ ةيضابإلا ميغنعآو مهموصخ دنأ نمو _ مهموصخ مالكب

 نونيدي الو ح جراوخلا ىآر نوري ال ةيضابإلا نأل ةيضابإلا نع مالكلا اذه
 لاومأ لحتسي اذهب مهيمري نمم ميل !دقنو مينع ادعب دسأ مهو مهنيدب
 ىمري فسوي نب جاجحلا ناك دقلو ث لمعلا وأ ةديقعلاب مهءامدو نيملسملا

 ددع عمج ولو مهلاومآو نيملسملا ءامد نولحتسي نودسفم مهنأب جراوخلا

 نجسو بلصو لتق نم ضعب غلبي مل مهتاكرح عيمج نم جراوخلا هلتق نم

 . جاجحلا بلسو

 نم _ هددحم تاراعشو ءىدابم _ دنتعآ اميف ةيجراخلا نا

 لجرلا نوكي دقلف كلذلو مهنم نكي مل اهلمحي مل نمو ايجراخ ناك ايلمح

 . ةيمالسإلا بهاذملا نم رخآ بهذم ءارو رتستي وهو جراوخلا ةاتع نم

 ىف هنكلو ث ةعامجلاو ةنسلا ةامح نم هنآ ىعدي دق لب ىنس هنأ ىعدي دق

 هيقف ف ًايآر نوكأ نآ عيطتسأ ىنتيلو ه فرطتم ىجراخ رمألا متاو

نيملسملا نم فالآ ىلع همكح حجبت ىف نلعي ب مث ةنسملا لهآ ىلا بسنتني .



_ ٢١٧٧ 

 معزي لب مهلاومأو مهؤامد لحت هئدتبم مهنأب بهذملا ف هنوفلاخي نيذلا
 انئمطم هلكأي لاملا كلذ هل مدقي امدنع ٠ مهلاومأ ةمينغو مهلتق بجي هنأ
 ضرحي وه لب لالحتسالا دنع فقي ال وه مث ٠ هيلع هللا ءافأ امم هنأل
 ةلؤم ىسام ركذت خيراتلا بتكو ٠ فقوملا اذه ذاختا ىلع ةمكاحلا ةلحلسلا

 مهنكلو ، جراوخلا ىلا نوبستني ال ءاهقف ىواتفب نيملسملا نم فالآ اهيف لتن
 آ؟دبم وه لاملاو مدلا لالحتسا سيلآ ث لالح مييفلاخم ءامد نآ نوري اوناك

 لوقت امبسح هلجأ نم "ىلع مهبراحو مهيلع نوملسملا همقن ىذلا جراوخلا

 هلنا دبع ) ليلجلا ىباحصلا ةصق هيلع ليلدتلل قوستو خيراتلا رداصم ضعب

 ةفارخلاب ىه رابخأو ثادحأ ةصقلا هذهب طلتخا دقو ( ترألا نب بابخ نبا
 ةصتك ) كلذو برقأ ةدعابتملا ءايشألا طبر ىف لايخلا فارسا ىلاو هبس

 ىلع تجسن ىتلا ءاطع نب لصاو ةصقو ( ريزنخلاو ىنارصنلاو ةرمثلا

 قسنت ف كلست مث ، كحضلاو ةكغتلل وآ عينشتلل ركذت ىتلاو اميلاونم

 . ةمقنلا بالجتساو ةعاظفما راهظإل هللا دبع ةصق عم

 ةيجراخلا ىنعم وه مهلاومأو مهئامد لالحتساو نيملسملا ريفكت نإ
 فوس ناورهنلا لهأ نأ هل روص امنيح نوملسملا همقنو مامإلا هبراح ىذلا

 ةصقب هل اوءاجو لاومألا نوذخأيو ءايربألا نولتقيو سانلا نوضرعتسي
 راعسش راعشلا اذهو _ هلتق نمب ملعأ هللاو ىعقاو ىلمع ليلدك هللا دبع
 براحو هتريسب راس نمو قرزألا نب هعفر ىذلا وه لالحتسالاو ريغكتلا

 ٠ تقدص نإ خيراتلا بتك هنع لوقت امك هلجأ نم

 مميفلاخم ءامد نولحتسي :وناك نيذلا كئلوأ ضرقنا دقو نآلاو

 قدص ى هتحت نولمعي مهل انيلع اراعش آدبملا اذه نوعفريو ةديتع

٠ ةح ا ررصو



_ ٢١٨ 

 مهو ث لمعلاب مييغلاخم ءامد نولحتسي نيذلا ىةبو

 اهنوتيري مهنكلو ديحوتلا ةملكب نوملسملا ءامد ةنايص راعش نولمحي

 . قرغلا هذه عيمج نمض نودوجوم جراوخلا ءالؤهو ، بابسألا هفتأ

 يرف نم تناك ةرغ ةيأ نم هيفلاخم ءامد لحتسي هقنتم وأ هيقف لكو
 وهو نيملسملا ءامد ةقارإ ناطلسلا باحصأل لهسيو ى كلذب ىتفيو ث نيملسملا

 ءادرو دمحأ ةمامعو ةفينح ىبآ ناسليطو ث رباج ةبج سبل ولو ىجراخ
 ىف لخدتلا ىلع ناطلسلا ىوذ ضيرحت كلذ ىلا فاضأ اذإف ةيميت نبا
 3 جراوخلا ءوسأ نم ويخ ، هاركإلاب ايضعب ىلع مهلمحو ث نيملسملا دئانع

 ٠ فرتعي مل مأ كلذب فرتعا

 : لوقأ اهل ىغبني امم رثكأ تلاط ىتلا ةشقانملا هذهل اصيخلتو

 نييساسأ نينكرب ةيجراخلا ديم ىحبص روتكدلا ىخآ اي تددح دقل

 نينمؤملا ريمأ عم كلذ لعف نم ىلع اذه ترصقو ث برحلاو قاقشنالا امه
 جراربخلا رمآ ىهتن ال ايغاك ديدحتلا اذه ناك ولو ٠ بلاط ىبأ ني ىلع

 خيراتلا بتكو هيلع جرخ نم رخآ ةافوم ريدقت عسوأ ىلع وأ مامإلا ةافوم

 مهنم عجر فالآ ةتس اوناك ناورينلا لهأ نآ ركذت مامإلا ىلإ ةزيحتملا

 ةعست الإ مهنم جني مل آ ل_تت ىقابلا نأو مامإلا ركسعم ىلا نانلآ

 اوهتنا دق ىاع مامإلا ىلع ١ وجرخ نيذلا كئلوأ نآ اذه ىنعمو صاخشأ

 ثتناك ج را رخلا ةكرح نكلو مهدعب جراوخلا مسا ركذم نأل ىنم ااف

 دايز نباو جاجحلاو كيلامملا ناك ليف ةيومألا ةلودلا دهع ف افنع دشأ

 ٠ هوبراحو “ىلع نع ارذقستنا مهنأل جراوخلا نودراطي

 هسح آ نيبوممألاا نأل مهررصنو مه وديأل كلذك رمألا ناك ءاو

هبارخآو جاجحلا لثم نييرمألا نكلو ٠ هل نوبراحمو ىلع نع نوقشنم



 س ٢١٩

 جراوخلا ظفل نوقلطي اوناكو ، ةسارش لكب مهمكحل نيئوانملا نوعبتتي

 ناورهنلا ةثداح نيلغتسم هيلع هقالطإ ماعلا ىأرلا غيستسي نم لك ىع
 ءامدلا نولحتسي جراوخلا كئلوأ نآ ماعلا ىأرلا نيمهوم _ مهحلاصل

 دييأت وأ توكس اونمض اذهبو ث اداسف ضرألا ف نوثيعيو ة لاومألاو

 نمو دابز نباو جاجحلا اهبكترا ىتلا فنعلا لامعأل مهلبقتو ء ءاملعلا رابك

 . امهتريس راس

 ةرتفلا كلتل خيراتلا ثادحأ ةساردبو ث درجملا لمأتلاب هنأ كش الو

 بساور وأ فطاوع البو ، ةتباس ةينهذ تافلخم ءارو قايسنا نودو ء ىعوب

 د_ةف ث هتبراحم الو ىلع نع قاقشنالا ىه تسيل ةيجراخلا نآ فورعم

 ةيواعم هنع قشناو 6 هوبراحو اممعابتاو ريبزلاو ةحلط ىلع نع قىنننا

 . جراوخلا ظفل مهيلع قلطي مل مهنكلو ةفينع ةليوط ابرح ةبراحو

 اوروص مهنأل "ىلع مهبراح نيذلا كئلوأ ىلع جراوخلا ظفل قلطأ دقل
 ةئداح تلغنساو لاومألاو ءامدلا لحتسي ىذلا فرطتملا ةروص ف هل

 ٠ مامإلا دنع ةعيظفلا ةروصلا هذه تابثإل _ بابخ ني هللا ديع لتقم

 ةروص ىف مهتروص نآ دعب ةيومألا ةلودلا ميتبراح نيذلا: كئلوأ ىلعو

 ىلا لوقلا اوزواجت مث نيكرشملا مكحب نيملسملا ىلع مكحي ىذلا فرطتلا
 امو بابخ نب هللا دبع ةصق امئاد قلطنملا ناكلو ةدعانتلا هذه قبطف لعفلا

 مهفلاخ نم لك ىلع اومكحف اوفرطت لعفلا دودر ببسب مهلعلو اهب قحأ .
 مهفترمبو ه نيكرشملا ماكحأ مهيلع قبطنت نوكرلم مهنأب مهعم رسي ملو
 فورلخلا هذهل الالغنساو ٠ نيفرحنم مهوربتعاو ةمألا ىلع فطع اودقف اذه

نيئوانملا ىلع جراوخلا ظفل قالطإ ف ةيومألا ةلودلا تعسوت دقف آعيمج



 س ٢٢٠

 باهرإلاو عمقلا لئاسو ساانلا غيستسي ىتح اهتسايسل نيضراعملاو اهل

 ةهعبان ةضراعملا كلت نأ ىلع ءانب ةضراعم لك دخ اهب موقت تناك ىتنا

 ٠ ىجراخ ركف نم

 امب جراوخلا ءىدابم دد دن نأ عيطتسن انناف قيس ام لك ىلع ءانب و

 : ىلي

 ١ مهفلاخ نم ىلع نيكرشملا ماكحأ ميةيبطت ٠

 نيكرشملا ماكحأ ء! !رج! و ك ك رنلاب ة ريبكلا بت رم ىلع ميمكح _ ٢

 ٠ هيلعال

 ء نيكرشملا م اكحأب مزترص اذم نع دعق نم ىلع ميمكح _ ٣

 ماكحاب ةملاظلا لودلا مكح تحت ءاتبلاب ىخر نم ىلع مهمكح ٤
 امهبو اهوعغر ىتلا تاراعشلا و جراوخلا ءىدابم مهآ هذه نيكرشملا

 نوملسملا لحتتساو ٠ مهدايجل ل تاراعست اهوعمفر نيح نيملسملا ءامد ارلحتسا

 تاكرحلا كل ٩ مل ىننآ مل عت كنإ ٠ ىحيص روتكدلا ىخأ ء مهءامد اهد

 خيراتلا رداصم نم جاتنتسا وه امنإ ددصلا اذه ق هلوتأ ام نأو ثادحألاو

 نآ ىنهذ ى اعناو ب نزوو درجتو ةسارد دعب _ اهتصلختسا ةضراعتملا

 اعضاخ ناك ثادحألا كلت ف _ اوناك هاجتا ىآ نم _ .نوخرؤملا .هلوقي ام

 زبحتلا نع اهزنم. اهنم ءىش سيل هنأو ، تاهاجتالاو تارثؤملا نم ديدعل

 ٠ انايحأ مهفلا ءوسو أطخلا و

نيملسنملا ا نم ةقرف ىلع مكحن اذاملا 6 تا رابتعالا عيمج ىلعو



٢٢٧١ 

 نم اهنأب مالسإلا نادساب نم دلب ىأ ف ةدوجوم مويلا ( ةيضابإلا )
 نرقلا رخاوآ ف سيعت نآلا ىهو ' ةقرفلا هذه نأ ملعلا عم جراوخلا

 . لمجلا بورح ىف تكرتشا الو ىلع مامإلا ةعيب رضحت مل _ رثع عبارلا

 ملو هعيابت مل عقاو هلا ىف ىهف ناورهنلا ث!دحأ تدهاش الي : نيفصو

 ةئامثالثو فلآ هلوط اينمز الصاف نأل اهبراحي ملو هبراحت ملو هنع لصفنت
 مكحلا ماظن نع اوجرخي مل مهعقاو ف مه . ه مينيب لصفي ةدايزو ةنس

 ملو _ ةفرحنم مهمكحت ىتلا ةمظنألا رثكأ نآ مغر _ ممياع ىرجي ىذلا
 نيملسملا نم مهريغ اوبراحي ملو ، ةمكاحلا ةمظنألا اناغل ةاعد مهنم متي

 نيب مهو رفكلاب مهيغلاخم ىلع اومكحي ملو ى مهلام الو ميمد اولحتسيي ملو

 نونمؤي هيخأ عم خألا شيعي امك نيملسملا نم مهريغ عم نوشيعي كلذ لك
 نومرحيو ث هللا بجوأ ام نوبجويو ء رخآلا مويلاو هلوسرو هللاب

 . هللا مر_ح ام

 ةفسالفلاو تالاقملا باتك نيخرؤملا مالغآ ىلع _ ريطست ذاملغ
 ةفش اهتقاطأ ىتلا ةملكلا كلت قئاقحلا حوضو مغر ث اعيمج نيثحابلاو
 ماهلاو لوقعلا عيطتست ملف ٠ جراو هذلا نم ةيضابإلا نإ تلات ةل رهجم

 ةفش اهتشلطأ : ةمث آ ةملك لك نم ررحنن نأ انرق رشع ةعبرأ ى ده ق

 ٠ ةنمؤم ةقرغ ىلع ه هضرعم

 ةيامن دنع اهلاطبإو اهئدابمبو ايلطابو ايقحب ةيجراخلا تهتنا دقل
 ارازوأ لمحيف نرقلا اذه ف صخشلاب ىتؤب اذاملف" ابيرقت ةيوهذلا ةلودلا

 دالجلا فقوم فقيو تبكترأ اينآ حص نإ انرق رشع ةعبرأ لبق تبكترا
 اوسردو ةودق اوناك ىتح ةيمالسإلا ةعيرشلا اوسرد سان ةيضقلا هذه ىر

 ٠ ةرناكد اوراص ىتح ةفسلفلا اوسردو ؤ ةذتاسأ اوناك ىنح خيراتلا

مهسلاجم تناكو ٠ ةاماحملاو ءاضقلا مهب زتعا ىتح قوخغحلا اوسردو



. ٢٢٢ 

 ديلاقتلا دويق نم تالفنالاو ىنهذلا ءافصلاو ىركفلا ررحتلاب ةحفاط
 مهتنسلأ تجلجلت ةيضقلا هذه ىلإ اوءاج اذإ ىتح بساورلاو تايبصعلاو

 : ةيخيراتلا ةينهذلا بساورلل مهسوؤر ا أطأط مث مهمااتأ تبرطضاو

 اوعيطتسي ملو اميغ ىذلا قحلا اومداصي ال ىكل اهنع ريبعتلا ىف اولياحتف
 ّ مهبولق هم نئمطتو هنوغرعي ىذلا قحلاب هلمحت ىذلا لطابلا. اويباجم نأ

 راكفألا ىر۔۔بم 6 نامذألاو ىديخلا ىقونكم ءىطاخلا رايتلا مم اوقاسناف

 . ماهفأل او لوقعلا ى دودحم ٠ مالقألا و

 ةلزتعملا ةطاسو

 باتكلا اذه نع هتاظحاام ف ىحبص دمحأ روتكدإاا خألا لاق

 ءارآ ضعب ءاقتلا ف ةطساولا مه ةلزتعملا نوكي نأ زئاجلا نم د
 ح نيتقرذلا ءاملع رظانت ىلإ ةجاح نود جراوخلا ءارآ عم ةسرادألا ةعيشلا

 ىلع كيدل ث مهموصخب قرخلا ضعب رثأت مالكلا ملع قف كلذك فورعملا نم

 اكسمت ءاملعلا رثكأ مهو _ ريسفتلاو ثيدحلا » لاجر رثأت لاثملا ليبس

 ةيضابإلاو ةسرادألا نيب نأ دقنعأ الو تايليئارسإلاب _ هيلع ةريغو نيدلاب
 متي كلذ لكو ء دوييلاو ثيدحلا لاجر نيب امم ديأ وه ام ةموصخلا نم

 ٠ ىعو ريغ نع

 كلذ ركنتست تنك كنإ عم جراوخلا نم ةيضابإلا نأب تفرتعا كارأ

 + ) ةيعفاشلا و ىكلاملاك ىهقغف بهذم درجم اوناك وا امك مهدعنو امامت

ضعبب اهضعب رثأتي دق ةيمالسإلا بهاذملا نإ امآ روتكدلا ىخآ



_ ٢٢٣ 

 الاجم سيلو ث مقي دق ءىش اذيف بيلاسألاو ءارآلاو ججحلا هنم سبتقيو

 ٠ هتشنانل انعوضوم سيلو راكناإل

 برخملا ةيضابإ نأ معز نيح ونيلن قرشتسملا ةركف تدعبتسا دتل

 تناك دئاقعلا كلت نآ هرابتعا مث ٠ ةلرتنعملا نع مهدئاقع رثكأ اوذخآ

 هذهو ةسرادألا ةعيمشلا قيرط نع ةلزتعملا نم ةيضابإلا ىلإ باسسنت

 ٠ ةديعبو ةبيجع ىوعد

 نايقتلي فيك هللا كرمع التيس ايرثلا حكنملا اميآ

 ىنامي لقتسا اذإ ليهسو تلقتسا ام اذإ ةيماش ىه

 مه ةلزتعملا نأ نم هذه كتظحالم ف هيلإ حملت ام كلذ نم دعبأو

 دئاقع وآ جراوخلا دئاقعو ةعيشلا دئاقع نيب بيرقتلا ف ةطساولا

 ولو جراوخ ةيضابإلا رابتعا ىلع رصت تنأف ةتيقحلا ىلع ةيضابإلا
 ةلزتعملا موقي نأل ادبأ ىعاد الو _ ةرفص ىبأ نب بلهملا دنج ف اوعولحت

 _ نورعشي ال مهو _ ةسرادألاو ةيضابإلا نم بيرقتلا وأ ةطاسولا هذيب

 مهيلع رثؤي نأ لبت مهلوصأ مهل نإف ةلزتعملاب اورثأت امهم ةعيشلا نأل
 نإف ةلزتعملاب اورثأن امهم ةيضابإلا كلذكو اهيلع نولنفاحي مهو ةلزتعملا

 ىف هنكلو رثأتلا نوكي دقلو اهيلع نوظفاحي مهريغب اورثأتب نآ لبن ميا

 ىنعي ءاوسلا ىلع بهاذملا عيمج ىف عتاو ريثأتلاو رثاتلا !ذهو تايلكشلا

 ةرثؤم اهلك ةيضابإلاو جراوخلاو ةعيشلاو ةنسلا بهاذم هيمست ام

 ىلاإ ادانتسا ةنيعم فقاوم هسفنل ددح دق اهنم دحاو لك نكلو ةرثأتمو

 سكعب تءاج هذه كتظحالمو ٠ ىمالسإلا عيرشتلا رداصم ف ةنيعم ةلود

ونيلن نأل هيلإ بهذ ام دكؤت نأ لواحت ىذلا ونيلن قرشتسملا هلوقي ام



_ ٢٢٤ 

 ' ةعيشلا ةسرادألا ةطساوب ةيضابإلا دئاقع ىف اورثأ دق ةلزتعملا نأ معزي

 امك جراوخلا وأ ) ةيضابإلا ىلع اورثأ نيذلا مه ةعيشلا نأ ىرت تنأو

 _ ةعيشلاو ةيضابإلا نيب ةموصخلا رظانت نأ _ اقح ىنملآ دقو

 قرغف ، دوييلاو نيملسملا نيب ةموصخلاب _ ةموصخ كانه تناك ىنإ

 !ونوكي نأ نوزواجتي ال ء فالخلا عستاو شاقنلا مهنيب دتحا امهم نيملسملا

 فلتخت ال ةيديزلاك ةعيشلا قرف ضعبو ث مهافت ءوس مهنيب لصح ةوخأ

 لوصآ ف ةيضابإلا ىفلؤم نم فلؤم نم رثكأ هبن دتو ءىس ف ةيضابإلا نع
 زواجتي ال ةيديزلاو ةيضابإلا نيب فالخلا نآ ى مالكلا ملعو دئاتعلا

 ٠ (') ىه لئاسم ثالث

 مل مهنكلو رمعو ركب ىبآ نم ىلرآ ايلع نآ ةمامإلا ف مهلوق _ ١

 اميل ةمأل ١ ميدقت وأ امهمدتت بيسي ةمأل ١ ةئطخت وآ امهئيطختب ١ رمكحي

 ٠ ةفالخلا ف هيلع

 ٢ _ ىلاعتو كرابت هللا هيف مكح اميف نيمكح ميكحتل مهزيوجت .

 هيبشتلا ىلإ هليوأت ىدؤب نمم ليوأتلا لهآ كيرشتب مهلوق _ ٣

 ةتباسلا لئاملا ف نوري ةيضابإلاو ةمايقلا موي ىري هللا نآ دقتعي نمك

 تناك ( نيدشارلا ءافلخلا ) ةعبرألا ةمئألا نيبت ةيولوألاو ةيلضفذلا نأ

 نوريو ث “ىلع مث رمع مث ركب وبأ مهالوأو مهلضفآ ايخيرات تعقو امك

 ةطوطخم ةخسن ىف ىفاكلا دبع رامع ىبأل زجوملا باتك نم ةصخلم ¡ )١(
 ٠ ىبويالا دمحم بويأ كلم



. ٢٢٥ 

 بجيو ث أطخ _ ىلاعتو كرابت هللا هيف مكح اميف _ ميكحتلا لوبق نا
 اميف لوخدلا ىلإ عجرت وأ حلصلل بجتست مل اذإ ةيغابلا ةثفلا لاتق
 ىف نيئطخملا ىلع مكحي نأ زوجي ال هنأ نوريو ث نوملسملا هيف لخد

 عوضوملا اذه ف ةيديزلا تفتلا دقو ةهبشم مهنأ ىوعدب كيرشلاب ليوأتلا
 ٠ ةيضابإلا عم ال جراوخلا عم

 تارايتلا بسح دعابتتو براقتن نيملسملا فئاوط نأ كسث الو

 ةيبهذملا ةبيصعلا عفاود كيرحت ةدش تثبسحو 4 مكحلا لاجرو ةيسنايسللا

 . نيحنتمختم ا وآ نيتلغنمل ! ءاملعلا نم ايئا رو نم نوكي نمو

 ثيدحلا لاجرب ريثأتلا وأ رئأتنا حاضيإل هتبرض ىذلا لاثملا امآ

 بتك ضعب ىلإ تبرست ىتلا تابليئارسإلا ببسب دوهيلاو ريسفتلاو
 ٠ اتللمم هيلع كقفاوأ ال ىننإ : كل لوقأ نأ ىل حمساف ريسفتلاو ثيدحلا

 ٠ مهيلإ ةءاسإ هيبستتلا اذه نآو

 مل تايليئارسإلا مهيلإ تبرست امدنع ريسفتلاو ثيدحلا لاجرف

 ميب مهكاكتحاو مهئاقل نع جتنت ملو ، ةرشابم دوهيلا نم مهيلإ برسنت
 . مهوقد_ حي نأ نم ةرفن دسأو ث مهيلإ اوعمتسي نآ نم دعبأ اوناك دقف

 دي ىنع تايليئارسإلا تبرست امنإو ء مهنع اوذخأي نآ نم امبرو رثكأو

 اومزلو ذ ىوقتلاو دهزلاو عرولاب اوفصتاو مالسإلا اورهلخأ سان

 نيملسم مهرابتعاب س مهب سانلا قثو ىتح ءاظعولاو سوردلاو دجاسملا

 اوناكو ةقباسلا تانايدلاب مهملع مالسإلاب مهملع ىلإ اوعمج نيقداص
 ء ةقباسلا بتكلا نم اوذخأ ءاملع مهرابتعاب ةرات مهدئاكم نوسدي

 تاهبش ةراثإب وأ ىنعملا وآ ىنبملا ىف اطيسب فيرحتب ءافخ ى اهنوثغني ةراتو

( ٢ ج ةيضابالا - .اه م )



٢٢٦ 

 ء اهنوحجر.و ا۔هيف ةلاضلا ةركفلاب مه نوكسمتسييو ةمألا اهببسب قرتخت

 تزاجف مهيواعد ىف مهوفلاخم هب هتحلا ام ببسب مالسإلا ىلع نوكابتيو
 نيملس نع اهوقلت ارابخأ و امولع اهرابتعاب نيثدحملاو نيرسفملا ضعب ىلع
 ٠ ليجنإلا وأ ةا روتلا ملع نآرقل ١ ملع ىلإ ١ رعمج مهب قرث م

 مهعرو ىلع _ ريسفتلاو ثيدحلا ءاملع نأب معزلا نأ بسحأو
 ةءاسإ هيف ، قالطالا اذه ىلع اذكه ىراصنلا وأ دوميلاب اورثأت دق

 ٠ ريسفتلاو ثيدحلا مولع ىف كيكستو ، مهماقم ىف لينو ث مييلإ

 ةحيص نوكي نأ هبشي ةظحالملا ىف رخآلا كنوم نإ روتكدلا ىخأ
 سبلتم لجر ىلع ضبقي امدنع ةطرشلا لجر ةحرف وأ ، ىعو نود ةقلطنم

 ضبقلا ىقلأ دقو هيلع قيي ملف ع هتاوطخ عبتنو هتدراطم هنيعأ ةميرجلاب
 جراوخلا نم ةيضابإلا نأب رمعم ىلع فرتعا نأ دعب ىآ اسبلتم مرجملا ىلع

 نم رمعم ىلع ءاقلابو ث ةنازنز قيضأ ف ةيضابإلا ءاقلإب رمأب نأ الإ
 ٠ هتبريكو هتغو!ارم ىلع هل ءازج ةبوطر اهرثكأو ةملاظ اهدسأ

 ىذلا روباطلا ىف ارفقي نأ اوديري مل مهنأ ىربكلا ةيضابإلا ةميرجو

 نيخرؤملا ضعبو ث نوزيحتملا تالاةملا باتك هيف ميفنصي نآ دا رأ

 ٠ مهتا رو نم قعني نمو ف نيهجرملا

 5 لواطتلا ىهف ىحبص دمحأ روتكدلا رظن ىف رمعم ئلع ةميرج امأ
 ىمقف بهذم درجم » ةيضابإلا ربتعيف لواطتيو هينيع عفري نأ ىه

 مرحيو اهيلإ اورظني نآ مهيلع مرحي ةبنرم كلتو « ةيعفاشلاو ةيكلاملاك

٠ اهي مهعضي نأ دحآ ىلع



. ٢٢٧ 

 مكحتت ث ةينهذلا بساورلا ضعب نأ - فسؤملا نم رونكدلا ىخأ

 نم هئيجي ىذلا قحلا ىلإ عمتسي ال هلعجتو هيلع رطيست ناسنإلا ىف

 نآ ادبأ هل رطخي الو ى لخادلا نم ةعبانلا بساورلا ىلإ نكلو جراخلا

 ٨5 هرمع لحارم فلتخم ىف هاتلت امم هنهذ ىف ةفلختملا بساورلا دكب

 . ءاحيالاب ال ليلدلاب عانتقالا ىلع دمتعت ةتمعتم ةمهفتم ةيدج ةساردب

 مالستسالاو ىقلتلاو » ءاحيالاب اهب عنتقا ىتلا بساورلا هذه نأل

 هنود لوحتو ي درجتي نآ ديري امنيح ىتح هيلع رطيست ليوط انمز اهل

 ء وه هيلع ام نآ ىري اناسنإ هنم لعجتو ء عجارتلا وآ ةعجارملا نودو

 ساقي نأ بجي نيرخآلا دنع ام نأو ةشقانم وأ لادج نود قحلا وه
 : ىلب ام كلاذ ةلثمأ نمو ميوقتلا نم هتجرد ذ_خأيل وه هدنع ام ىاع

 قرفلا برتقأ مه » ةيضابإلا نع لماكلا ىف دربملا سابعلا وبآ لات
 تربتعاو ةنسلا لهآ اهسفن ىلع تتلطآ دعب اميف ديأ تءاجو « ةنسلا ىلإ

 ى دربملا سابعلا ىبآ ةرابع اهب ترمو ٠ ةيمالسإلا ةعيرنلل انازيم اهسفن

 تلاقو طيسب ليدعت دعب _ ةيضابالا ىلع ةنكمم _ اهرداصم ف اهتلقنخ

 ريبعت ىلع لهآ ةملك ةدايزب « ةنسلا لهآ ىلإ قرغلا برنآ مه » مهنع

 دنع امو هيف ةيرمال ىذلا قحلا وه مهدنع ام حبصأ اذكهو ك دربلا

 ، ميوقتلا ةجرد ىطعي مينع هدعب وأ هبرق رادقمبف موب ساقي نيرخآلا

 اتوكس ةنسلا تيتب نإ ةجردلا هذه مهبهذم اوتبثأ دقو مهيدل مهم ريغو

 ٠ مهبهاذم نم ةيناثلا ةجردلا ىف امنآو اهنع

 مغرو ث كنم تجرخ ىتلا ةحرفلا ةحيص مغر : روتكدلا ىخأ

 ةقرف ةيضابإلا ربتعأ ال انأف كلذ لك مغر ث ىطخلا فارتعالا ىلع كلوصح

برقأ ره جراوخلا ىلإ : ذ نم .آ مغرو . ١ ديأ جرار - !ا نم



. ٢٢٨ 

 باحصآ مهدعأف كلف لك زواجتو امات اراكنتسا كلذ هنم ركنتساو : مينم

 هيمالسإلا ةعيرشلل مهتمدخ نآ اخيآ ىعداو ةيعفاشلاو ةيكلاملاك بهذم

 هتمدت امع لاوحألا نم لاحب لتت ال ث اهتغو دئاقع . اعورثو الوصأ

 امنإ ةيمالسإلا بهاذملا بلغآ نآ اذه لك ىلإ فيضأو \ بهاذملا كلت

 لودلا باكر ق اهريسو ةسايسلل اهتمدخ ىلع اهتايحو اهراشتنا ىف تدمتعا

 تايساسألا نع ىلختلاو ةنورملا فتاوم فقت تاقوألا نم ريثك ىف اهنأو

 اعيظف الالغتسا اهتلغتسا ةملاظلا مكحلا ةلآ نأ نيربجتملا ماكحلل ةاعارم

 ملو كلذ ىلع اودمتعي مل ةيضابإلا نأو ث لدعلا ةبناجم وآ ملظلا رارتإل
 لمح ى هولغتسي ملو ، ءاقبلا ةلاطإو ذوفنلا دح ىف مكحلا اولغتسي

 بهذم ىل باستنالاو ميبهاذم كرت ىلع ىرخألا بهاذملا باحصأ
 ٠ ةلودلا

 اونواعت اذاو ح ةسايسلل ةلآ مايخلا نم موي ف ةرضابإلا نكب ملف

 تاخت كلذلو هيلإ وعدي وأ عرشلا هحيبي ام دودح ىاع اونواعت ايعم

 ٠ ميتبراحز لب ةسايسلا مهنع

 : باتكلا اذه ىلع هتاظحالم ىف ىحبص دمحأ روتكدملا لاق

 { ةلزتعملاب ةيضابإلاو ( ةيديزلا ةعيشلا ) ةسرادألا نم لك رثآت »
 ىف انايحأ لاقي ث ةلزتعملا نع اتردححنا دق نيتقرفلا نيتاه نآ ىنع ال

 نم جراوخلاو ةعيشلاو ةيحان نم ةلزتعملا نم لك ةموصخ نآ : كلذ ريربت
 بهذملا ةدايسو ( ةنسلا لهأ نم فلخلا بهذم ) ةرعاشلل ىرخآ ةيحان
عبارلا نرقلا رخاوآ ذنم ةفالخلا راد ىلعو نيملسملا ةرهمج ىلع ريخألا



 س ٢٢٨٩

 جراوخلاو ةعيشلا نم لك رثأتف ةضراعملا ىرخألا بهاذملا نيب برق دن

 ريسفتل ىفكي ال هدحو ريربتلا اذه لاح ةيآ ىلع _ مهلوصأو ةلزتعملاب

 _ ةيرشع ىتنثالاو ةيديزلا اصوصخو _ ةعيشلا نم لك ءارآ ني هباشتلا
 ٠ « ةلزتعملا لوصأ نيبو جراوخلاو

 ةعجاراا نم ديزم ىلإ جاتحت بناوجلا نم ريثك ةظحالملا هذه ىف
 سانلا ضعب ناهذأ ىف ىرجت تاضارتفا نع ديزت ال ايضعبو تبثتلاو

 : ةيتآلا طاقنلا ىف بناوجلا هذه رصحن نآ نكميو

 . عورف اهعبتت ةيداعتم ىربك لتك دوجو ضارتفا : ىلوألا

 ٠ ةنسلا لهأ نم فلخلا بهذمل نيلثمم ةرعاشألا نآ رابتعا : ةيناثلا

 ةغالخأا راد ىلعو نيملسملا ةرهمج ىلع ريخألا بعذملا ةدايس : ةثلاثلا

 بهاذملا نيب براقتلا وأ ةباشتلل تاريسفت داجيإ ةلواحم : ةعبارلا
 دعابتلل تاريسفت نع ثحبلا ىآ سكعلا نوكي نآ ضورخغملا امنيب ةيمالسإلا

 : ىلي اميف ةشقانملاو ثحبلاب طاقنلا هذه لوانتن فوسو اهنيب

 : ىلوألا ةطقنلا

 لتك اهيداعت « ةنسلا لهأ » ىمست _ ةدحتم ةلتك دوجو ضارتفا

 ةعمتجم اهتوادع الإ اهنيب برقي مل ةعيسثلاو جراوخلاو ةلزتعملا ىه ىرخآ

 _ اهنوا_عتو اهقنافتا الإ اهل ةموصخلا ناديم ىف اهعمجي ملو ىلوألا ةلنكلل

 تباث!اف عقاولا عم ميقتسي اسابل سبليل دمجلا نم ريثك ىلإ جاتحي رمأ
اهيف امب اينم نركتت ىتلا قرغلاو بهاذملا هذه نم الك نآ اينيدو ايخيرات



. ٢٢٣٠ 

 دقو ىرخألا قرفلا نم اهريغ عم ءارآ ىف قفتت دق ةنسلا لهأ قرغ

 ةفيذع ةموصخ اهدقتءم وأ اهئارآ نم ا۔هفلاخي نم مصاخت ىهو فلتخت

 اهريغ هيع ام أطخو هيلع ىه ام باوص تبثت نأ ةدهاج اهيف لواحت
 ماملا راطإلا نم اهعم لخدت ىتلا قرفلا نم ةقرف ريغلا كلذ ناك ولو

 ةموصخلا نع افنع لقت ال ضعب عم اهضعب ةنسلا لهأ قرف نيب ةموصخلاخ

 قرف نيب ةموصخلا كلذكو ث جراوخلا ءأ ةعيسشلا مآ ةلزتعملاو ةنسلا لهآ نيب

 ضعب مم اهضعب ث ةلزتعملا وأ جراوخلا وأ ةعيشلا وأ اهنيب اميف ةيضابإلا

 اهتموصخ ف لثم ةعيشلا قرم نأ ىنعأ اهريغ مم اهتموصخ نع افنع لتت ال

 . ةيقبلا كلذكو بهاذملا وأ قرغلا نم اهريغ عم ايتموسحخ نع افنع لت ال

 ىلا ةرثأتم تناك _ ةيمالكو ةيبقف _ ةيبهذملا تاعارصلا نأ كسن الو
 ةموصخلا نإف ك!ذ عمو ٠ ةدحاو ةلودل عوضخلا و ةيسايسلا فورظلاب ام دح

 مهنيب امم لتأ الو فخأ نكت مل ةنسلا لهأ ظفل مهيلع قلطي نم فوفص نيب

 اهسغن قرفلا هذه نيب قيخلا لاجملا اذه نم تلمعتسا دقو مهريغ نيبو
 قيسفتلا نم بهاذملا نيب عساولا ناديملا ف تطمعتسا ىتلا ةحلسألا ميمج

 عورفلا ف لمعتسا امنإو طقف عورفلا ف كلذ سيلو ةالصل لاطبإو ريفكتلا و
 ةروصلا هذد حسخوي امم لعلو ٠ نيدلا لوصأو ةقفلا لوصأ لوصألا فو

 تاموصخ نم ( ةنسلا لحأ ) قرف نيب ىرجي ناك ام ضعب ضرعتسن نأ
 ضعب اهضرع ىتلا ةيلتكتلا روصلل ةحص الو ساسأ ال هنآ امامت تبثت

 ىلع للدت نأ لواحت مهنم ةقرف لك نأ نيملسملا عقاو ناك امنإو مالقألا
 ٠ نورخآلا هيلع ام نالطبو هيلع ىه ام ةحص

ى ذلا فدااخلا نع ١ روص اهنم لتنأل ةخلنخم ش بنك ةثالث ترنخا دتو



_ ٢٣١ 

 ٠ ةوسقلا دح ىلا

 « هيف صن ال اميف ىمالسإلا عيرشتلا رداصم « : لولذلا باتكلا

 ١٢٨١ ةحفصلا ىف ءاج ه ١٣٩٢ ملقلا راد ةعبط فالخ باهولا دنع ذاتسالا

 : ىلي .ام

 ملع _ زفانتلاو رجاتلا نم بهاذملا ةمئأ نيب ثدح ام لمات نمو »

 . قرشلاب ةيفنحلاو ع برغملاب أوقتسا ةيكلاملا نأ ىتح ُ انلق ام ةحص

 ىتحو ، ام هجو ىلع الإ هدالب ف هريغ نم ادحآ نيبهذملا دح اراق الف
 اولعجو « هولتق ىفنح مهيلع لخد اذإ ةلبانحلا نم ناليج لهأ نآ انغلب

 ٠ رافكلا ىف مهمكح ى ائيبف هلام '

 هيف ناك ةيفنحلا دالب نم رهنلا ءارو ام دالب ضعب نأ انغلب ىتحو

 حبصلا ةالصل موي لك جرخي دلبلا ىلاو ناكو ع ةيعفاشلل دحاو دجسم

 ؟ قلغت نأ ةسينكلا هذهل نآ اما : لوقيف ء دجسملا كلذ ىريخ

 ٠ كلذ ىلا رلا بجعأف نيللا [

 مهفيناصت ف هريغ ىلع همامأ لضفي ةمئألا عابتأ نم الك نإ مث

 هعابتأب اهبف رختفاف ةفينح ىبآ بقانم فنص ايفنح تيأر ىتح مهتارواحمو

 ىقابب ضرعب لات مث ( مهوحنو 6 كراملا نباو ٧ دمحمو فسو ىبا (

: بهاذملا



. ٢٣٢ 

 ِ مهلثمب ىنئجغ ىئابآ ك۔ذل!رأ

 عماجملا ريرج اي انتعمج ا ذإ

 نولرقي ةيكلاملا نآ يتحو ص ريثك هريغو ى ةيلهاجلا ىوعدب هيبش اذهو
 ع ىعفاشلا مالغ لبنح نب دمحأ ث نولوقي ةيعفاشلاو ى كلام مالغ ىعفاشلا
 نسحلا وبآ هركذ دتو ى لبنح نب دمحا مالغ ىعفاشلا : نولوقي ةلبانحلاو

 مالغ ىعفاشلا نإ : نولوقي ةيفنحلاو دمحأ عابتأ نم تاقبطلا ف فارتقلا
 اولاق ٠ ةفينح ىبأ مالغ دمحمو ، نسح نب دمحم مالغ هنأل ، ةفينح ىبأ

 . فالخلا هعم بصنت نأ انيضر امل ةفينح ىبأ عابتأ نم ىعفاشلا نآ الول

 5 ايسثرق سييل هنأو ع ىلاولا نم ةغينح ابأ نأب نونعطي ةيعفاشلا نآ ىتحو

 لب { ايسثرت سيل هنأو ، ىعناشلا بسن ق نعطلا ىلا ةيفنحلا كلذ جرحأو
 ملو هاكردآ املسمو ىراخبلا نأل ثيدحلا ى امامإ الو ے سيرق ىلاوم نم

 رخغ مامإلا جاتحا ىتح & هنع ايور الإ امامإ اكردي مل امهنأ عم هنع ايوري
 ىلع لالدتسالا ىلا ىعفا تلا بتانم امهفينصت ىف ىميمتلاو نيدلا

 . « همامإ ليضفت ف ةنسلا ىوري قيرف لك لعج ىتحو ث هتيمناه

 ىف بهاذملا باحصأ اهيوري ىتلا ثيداحألا ضعب فلؤملا ركذ مث

 زاجيإلا ف ةياغ ةرابعب اهدر ىف لبق ام دوجأ نمو ٠ اهدرو ٠ ميتمئآ لضف

 : لاق ١٣١ ص باتكلا سفن ىف ىزاريسثلا نع فلؤملا هلقن ام ةقدلاو

 » حصي ال لا دو ؤ لدي ال حيحص نيب ام ثيداحألا هذه نآ ملعا و (

 ىلع اهب لالدتسالا ىف اطخلا نيبتو ثيداحألا كلتل ةشتانم دعبو
: لاق حصي ال عوضوم وه ام اهنمو لدي الام اهنم نأل ةمئألا ضعب ليضفت



_ ٢٣٣ 

 ليضفت ف ثيداحألا عضو ىلع عابنألا محي ارمأ هللب رظناف » .
 رهاوظلا ليضفت ىف بهاذملا سفانت الإ هثعبم امو ، مهضعب مذو ؤ ميتمنأ.

 تقفتا ولف اناهرب عطاسلا { اهنايب حضاولا حلاصملا ةياعر ىلع اهوحنو

 « ٠ انركذ امم ءىش ناك امل قيرطب مهتملك

 ذاتسألل « نيملسملا نيب فالخلا هيف زوجي ال ام » : ىناثلا باتكلا

 : تيوكلا نايبلا راد ةعبلح ىسيع ليلجلا دبع

 دقو ث ابلاغ ةنسلا لهآ بهاذم نيب فالخلا ف ةلثمآ هيف دروأ دتنو
 : ىلي امك هيلإ جاتحن ام صخ ان نآ رسجب

 ىف كلذو ، ىأرلل بصعتلا مدع طرشب فالخلا هيف غوسي ام أ
 طقف ةنس وه رخآ لوقيو بجاو هنآ ملاع هيف لوقي لوق وآ لعف

 هوركم هنإ رخآ لوقيو مارح هنآ ملاع هيف لوقي وآ لعف ىف وأ ه بودنم وأ

 ، الاثم رشع ىنثا لوألا عونلل دروآ دقو ٠ ادج ريثك نيعونلا الكو طتف
 ٠ ةلثمأ ةعبس ىناثلا عونللو

 بحتسم وأ ةنس . لوق وأ لعف 2 كل ذو 6 فالخل ا هيف غوسي ام ب

 ةئاائ هل دروأو أ هلعاف مالي نيرخآ دنع هوركم ٠ هلعاف باثي موق دنع

 ٭ الاثم رننع

 انيآر : لاق ٠ مهريغ دنع اهلطيي الو موق دنع ةدابعلا لطبي ام _ ج
 ض ءاملعلا ضعب دنع ةدابعلا لطبت ىتلا ءايشألا ضعبب اصلاخ الصف درغن نأ

 ةلاسرلا هذه اهرصحل عستت ال ادج ةريثك ىهو 0 مهريغ دنع اهلطبت الو

٠ اجذومن نيرشعو نينثا اهنم ركذو ٠ اهلاثمأل ةلثمأب ىفتكنسف كلذلو



_ ٢٣٤ 

 ضرف هنأ نيب هيف فالخلا ددرتب لمع فااخلا عاونأ رطخأ د

 لطبت ةدابعلل فانم وأ ز هلعف ىلع بقاعي مارح وأ & هب الإ ةدابعلا حصت ال

 . جذامن ةعبرأ عونلا اذهل ركذو ي هب

 ٠ دحا و دبعص ق ةعومجم رظنلا تفلتست ىنلا تافالخلا ضعب ھ

 : لاق

 ٠ راضيألاب كزدت رومأ ىف ءاملعلا فالتخا لصفلا اذه ىف ىرتس

 عاونألا هذهل ركذ مئ ٠ تارملا فالآ ناذآلاب عمستو ع راظنألا مامأ ركتتو

 ٠ اجذومن رشع ةعبرأ فااخحخلا نم ٠

 فالخلا جئاتن ىف اروص ركذ باتكلا نم اهدعب امو ٩٠ ةحفص فقو

 ةصخلم اهضعب كدلإ و ٠ ةموصخلاو عارصلاو عا زنلا ف هيلإ ىدؤن . امو"

 ِ : ىلب اميق :

 ىمري : لاتغ ذ_دين ةرطت هيخ تحعتو ماعط نع ىعفا لئس _ . ١

 ٠ ىفنح وأ بلكلل

 ٢ ال لاتف ةيعفاش جو زتب نآ ىفنحلل زوجب له ىفنح لئس ٠

 . اهنب د ق كشت اهن ر ٠

 ىلع اسايق ةيعفاش جوزتي نآ ىفنحلل زوجي هنأب ىفنح ىتفآ _ ٣
 ٠ قافتالاب زئاج باتكلا لهأ نم جاوزلا نأل ٠ باتكلا لهآ "

 اعتورأ ىتح ٥ ردص ىاع هبرضف ةحتافلا آرقى امومآم ىفنح عمس -- 2

 ٠ اضرأ

كلام أطو ۔_م ق ام عيمج نآ ىلع فلح نم نا : ىكلام لات س ٥



_ ٢٣٥ 

 ىف ملسم وأ ىراخبلا ىف ام نأ فلح نم امأ ثنحي ال حيحص ثيداحألا نم
 ٠ ثنحب هنإف حيحص هلك ثيداحألا

 لصم هيرضف دهشتلا دنع اهب ريشي هتبابس نيلصملا دحأ عفر _ `

 ف امرحم لعف هنأل لانت ببسلا نع لئس املف هدب رسك ىتح هينجي رخآ

 ٠ ىناديكلا خيشل حرشلا لاتق اميسح ةالسحلا

 هررق ام فلاخت ثيدح وأ ةيآ لك : ىخركلا نسحلا وبآ لاق _ ٧
 ٠ ةخوسنم وأ ةلوؤم امإ ىھذ انبهذم ءاملع

 لهأ بهاذم نيب ىرجت تناك ىتلا تافالخلا عاونأ نم فرط اذه

 ٠ اهريغ نيو اهنيب وأ اهسفن د ق ةنسلا

 ، هباتك ىف ركذف ىييرجلا ثيراعث نمب ديعس خيسثلا عسوت دقو
 بهاذملا نبب فالخلا ىف ةريثك اروص « دودرلا ةفرعم ىف دومحملا كلسملا »

 بهذمو بهذم عابتأ نيب لصحي ناك ىذلا فنعلا ف جذامنو ث ةعبرألا
 ٠ ازجوم اروص هنم ضرعأ نأ تيآر دقو ٠ رخآ

 ثيراعث نب ددعسل دودرلا ةقرعم ق ٠ دومحملا كلسملا : ثلاثلا باتكلا

 . ه ١١ ةعبط ىبرجلا

 : دعب امف ٩٥ ص نم ءادتبا قباسلا باتكلا نم اصخلم ةعبرألا

 اننامز ىف نوبكنملا : ىلبنحلا بيطخلا نب جرفلا وبأ لات _ ١

 ةعبرألا ةمئألا عابتأ نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ ىلا ( ىرجملا نماثلا نرقلا )
 ةيعفاشلا رثكأو ةيكلاملا روهمجف هيرثأو هيديرتامو ةيرعسنأ ٠ فئاوط ثالث

ه ةيرثأ ةيلبنحلا روهمجو ث هيديرتام ةيفنحلا بلاغو ث ةيرعس



٢٣٦ 

 ف بلاغلاو > ةرعاشأ ةيعفاشلا بلاغ : :ىدفسحلا حالصلا لاق _ ٢

 ٠ ةيوسثح ةلبانحلا ف بلاغلاو 4 ةيردق ةيكلاملا ف بلاغلاو & ةلزتعم ةيخنحلا

 ٠ مجعلا ةيمال حرش رلنا

 رباكأ نم سانلا هبسحي ىذلا ىدرواملا ةمالعلا نأ ىدفصلا ركذ _ ٣

 ٠ ةلزتعملا ٬الضف نم ةيعفاشلا

 منم نيذلا ليوأتلاو ىأ؟رلا باحصأو : اضيأ ىدغصلا لات _ ٤

 ع ايتآو ةلبانحلاك رمه اظلا باحصأ دض مه ى رعسل ١ باحصأو ةفينح رابأ

 ٠ ىلع نب دواد

 ٠ ةيوشحلا نم دمحأ مامإل ١ نأ : ثايغريم ركذ _ ه

 . ةئجرملا نم ةفينح ابآ مامإلا نأ بغارلا:و دعسلا ركذ ۔ ٦

 ىف عماجلا باتك بيرغ حرش ىف : ىكلاملا بيبح نبا لاق _ ٧
 مهنأ فرطم انربخأ : لات ، لاضعلا ءادلا نع لئس دقو كلام ثيدح
 كلذو ٠ هياحصآو ةفينح وبأ وه : لاقف لاضعلا ءادلا نع اكلام اولآس

 ، اندنع ويف ؤ ىأرلاب ننسلا ضقنو ث ءاجرإلا : نيهجوب سانلا للخ هنأ
 ٠ ريثك قلخ هب لض ٠ مالسإلا ىف دولوم ماسنأ

 ةفينح ىبأ قحلا نع غئازلا ىأر نم ناك دقو : بيبح نبا لاق ه
 ٠ دهاعملا رفاكلاب ملسملا لتق ع هباحصأو

بيذكت ىلا اهبسنتف اهتفلاخم رفكن ةقرف لك : ىلازغلا لاق ٩



_ ٢٣٧ 

 ّ شرلا ىلع ءاوتسالا ىفو ؤ ىلاعت هلل قوفلا تابثإ ف مالسلا هيلع

 ىلاعت هنأ ىف مالسلا هيلع لوسرلا بذك هبش هنآ امعاز هرغكب ىرعضألا

 ٠ )» ءىش هلثمك سبل «

 ةيفنحلا كلذكو هوشبني نآ نم هيلع افوخ هربق سمئطو ث همد ةحابإبو

 ٠ ىرع زذلا ااوآَك .

 ركذ هنأ كلذو ى ىلازغلا مامإلا ريفكتب ضايع ىناقلا لاق - ١

 ىحنملا اذنه نم اييرق ىلازغلا احن دقو : لاق مث ةمامتو ظحاجلا لوق

 ٠ رفاك هلك اذه لئاقو ء ةقرفتلا هباتك ىف

 ىف هوقرنسا د۔ةلو : ىزاراا رخف نع س شيلع خيشلا لاغ _ ١٢

 ) ةفسالفلا 3 ( مهئاوهأ عينش نه بيرق ىلا هيف جرخف داقعلا ضعب

 ٠ هفيلآت نم رثك ق رظنلا نم خويشلا زذح اذلو

 ءىس ناكو 6 ىعفاشلا ىلع درلا ف اباتك دادحلا نبا بنك _ ١٣

 ٠ ةفينح ىبآ ىف ىآرنا

 ء املع لهجلا اوذختا ، رصم لهأك تيآر ام : ىعفاشلا لاق _ ٤

 نمم اهنولبقي ال مهف ك اهملعآ ام مهل لاق لئاسم نع اكلام اولاس مهن ل

 ٠ اهملعأ ال ل اق اكل ام نأل . اهملعي

 ىهلإ : بهذملا ىعفاسش لاق اذإ : ةيفاخلا ىواتفلا بحاص لاق _ ٥

: ىلاعت هللا ءاش نإ نمؤ۔ه انأ : لوقي وأ ث كتفرعم قح كانفرع ام



٦٢٣٨ 

 ٠ صقنيو ديزب ناميإل ا لوقي وأ 6 ناميال ١ ف لمعلا لرقي وأ

 ٠ هناخ ةالصلا ءىزجت

 ٦ - زئاج ريغ ىعفاشلاب ىفنحلا ءادتقا : رسيلا وبآ لاق ٠

 ةزئاج ريغ ىعفالا فلخ ةالصلا نأ طوسبملا بحاص ركذ _ ٧

 . هبهذم ىف ابصعتم ناك اذإ

 زوجت ال قولخم ناميإلا : لاق نم : لضفلا نب رمع لاق _ ٨

 ٠ هفلخ ةالصلا

 . ةلأسملا هذه ببس ىراخب نم ىراخبلا مامإلا جرخأو

 ىعفاشلا ءادتقا حصي ال هنأ ىئراقلا ىلع خيشلا لقن _ ٩

 بكرملا ليجلا مسق ىف مهربتعاف ةيكلاملاب مامهلا نبا ضرع _ ٠

 ةيمستلا كورتم لحك باتكلا ةدهتجم ضراع نم لهجو : لان ثيح
 « هيلع هللا مسا ركذي مل امم ارلكأت الو » عم نيميو دهاشم ءاضقلاو ے ادمع

 ءا_ہفتلاك ةروشملا ةنسلاو « ناتآرماو لجرف نيلجر انوكي مل نإف »

 ثيدح مم ءطو الب ليلحتلاو « ركنآ نم ىلع نيميلاو » عم روروشملا

 ٠ اهنم ءىش ىف ءاسخقلا ذغني الغ « ةلدسحعلا

هرامسنثإ ببسب ىرجملا نماثلا نرقلا لئاوأ ىف فالخ ةيعفاشلاو



_ ٢٣٩ _ 

 سلجم هل دقع مث بج ف عضوو رطفلا ديع ةليل اف هيلع ىنبت ىنح هبهذم
 ىضاقلا هيلع ىعداف ٠ ءاملعلاو ءارمألاو ةاسختلا نم ةعامج هرفح بيدأت
 ء ىوعدلا نع بجأ هل ليقف ، هتديتع نأش ىف ةيعرش ىوعد نالدع نبا

 وه لاتف ٠ نالف ىكلاملا ىضاقلا دنع ليقف ! نم دنع ىوعدلا لاتف

 ٠ ىبهذم دعو ىودع

 ديبع ىنب ةلود ف روهظلا ناكو : () ضايع ىناتلا لاق _ ٢٢

 ناكف ث ليضفتلا ةلأسم ف مهايإ مهتقفاومل نييغوكلا بهذمل ايقيرفأب

 !دايطصاو مهترياسمل اليم مهنم موق فرشتو ى ةسائرلاو ءاضقلا مييف

 كلت ىف ةيكلاملا ىلع ترجف نييندملا نع ميناغخأ !اوجرخأو ث مهايندل

 ٠ نحم ةدملا

 . نيبقارملل اضغب مهدشأو ٠ نيماكتملا بهاذم

 ٦٤ _ كلام ىل لاق : لاق هلس ني ديلولا نأ ىنارعسمشلا ركذ :

 نأ مكدالبل ىنبني ام لاتف ء٠ معن تلت : مكدنع ةفينح وبل ركذبا
٠ ..> .. 

 هبهذم ىف حدقو ةفينح ىبآ ىلع ريكنلا ضايع ىضاقلا ددش _ ٥
 فلؤملا ركذو ٠ بانطإلا ة٫,اغ كلذ ق بنطأو دمحأر ىعفاشلا بهذمو

 ىف اولتقو نحملا هيفلاخم ىلع ترجف ةيضتلا تسكعنا هدهع ىفو )١(
 ملعتلا مهيلع مرحو دجاسمل ١ ف ةالصلا نم اوعتمو مهئامدب تلاس ىتح عرا وكلا

 . اهيغ ميلعتلاو



٦٢٤٠ 

 اميس ال ةثالثلا بهاذملا ىلع ضايع ىضاقلا هدقتني امم ةريثك جذامن

 ( . ةيفنحلا

 ةفينعلا تاموصخلا ف ةكحضم ةروص لثمت ةيناثلا ةصقلا لعلو

 ناويحلا باتك نع ىشيراعتلا لقن دقف ٠ بهاذملا عابتأ نيب عقي ناك امم

 ناكو ى بهذملا ىفنح ناك نيكتكبس نب دومحم ناطلسلا نأ : ةيلاتلا ةصقلا

 نع لآسيو ثيدحلا نيمرحلا مامإ دنع عمسي ناكو ى ثيدحلا ملعب اعلوم
 سمتلاو نيبهذملا ءاهقف عمجن ٠ ىعفاشلا بهاذمل اقفاوم هرثكأ دجيف هانعم

 ' نيب ىلصي نآ ىلع قافتالا عتوف نيبهذملا دحأ حيجرت ف مالكلا امهنم

 ةفينح ىبأ مامإلا بهذم ىلع مث ىعفاشلا بهذم ىلع ناتعكر هيدي
 ةراهطب ىزورملا لانقلا ىلصف نسحألا راتخيو كلذ ىلا رظني ناطلسلاو

 ىتآو ص ةلبقلا لابقتساو ةرتسلاو ةراهطلا نم ةربتعم طئارشو ث ةغباسع

 تناكو ث لامكلا هجو ىلع بادآلاو ظافلألاو ننسلاو تائيملاو ناكرألاب

 ةقينح وبأ زوجي ام ىلع نيتعكر ىلص مث اهنود ىعفاشلا زوجي ال ةالص

 { رمتلا ذيبنب آضرتو ، ةساجنلاب هضعب خطلو ث اغوبدم بلك دلج سبلغ
 ءؤوضو ناكو ٠ ضوعبلاو بابذلا هيلع عمتجاف فيصلا ميمص ىف كلذ ناكو

 ٠ ءوضولا ف ةين ريغ نم ةالصلل مرحأو ةلبقلا لبقتسا مث ث اسكعنم اسكنم

 اينيب لصف ريغ نم كيدلا تارقنك رقن مث ث اهب أرقو ةيسرافلاب ربكو
 مالسلا ةين ريغ نم جرخو امهرخآ ىف طرضو دهشتو ةنينامط ريغ نمو

 . ةفينح ىبأ ةالص هذه ! ناطلسلا اهيأ : لاتو

 لوحأ ( دئاقعلا ق فااخلا ق ةريثك اروص ىشيراعتلا دروأ دقو اذه

 فوسو روصلا اهنم صلختسن ةعبرألا بهاذملا باحصأ نيب ( نيدلا

نيب براقتلا نآ ميركلا ءىراقلل حضتي اهنمو اهيف ةيضابإلا هلونتي ام ركذن



_ ٢٤١ 

 آريثك دنأ __ ى رعشألا نييو لوصآ ىهو لئاسل ا ه ذه ف _ ةيضابإل ١

 نيب براقتلا نم اضيأ اريثك دشأو ةيديرثملاو ةيرعشألا نيب براقتلا نم

 : روصلا هذه ميركلا ءىراقلا ىلاو ةلرتنعملاو ةيضابإلا

 هفلاخو تاذلا ىلع ةدئااز ةيتاذلا تافصلا نأ ىرعملا لوقي ١

 تاغلا عبمج ف نواوتب ةيضابإلاو تاذلا ىلع نيدئاز اسيل امهنإ نيلك 5

 ٠ ءاتيلا و مدقلا ف نيمرحلا مامإو ىنالقابلاو ةيغنحلا هلوقب امب ةيتاذلا

 اولاقف ةيفنحلا مهفلاخو ، ديعولا فلخت زوجي ةرعاشألا لوقي _ ٢

 لو۔_ةي لونلا اذهبو ديعولا فلخ زوجي ال كلذك دعولا فلخ زوجي ال امك

 ٠ ةيضابإلا

 نوداخي ال نيملسملا ةاصع نأب اضيآ ةيديرتاملاو ةرعاشألا لوقي _ ٣

 ٠ هب نولوقي اضيآ ةيضابإلاو هب لاقف ىلازغلا مامإلا مهغلاخو ث رانلا ىف

 الاتف ةرعاشألا روهمج ك ىزارلاو ىبرعلا نبا ىضاقتلا فلاخ س ٤

 ىف ةيضابإلاو ةلزتعملا بهذم نيمرحلا مامإ بهذو ث ربجلاب لاعفألا ىن

 ٠ ذرعاشألا هب لوقب امب نولوقي اذه

 هللا دبع هفلاخو ث ايلزآ اننلعت ىلاعت همالكل نأ ىرعشألا لوني ه٥
 ىلاعت همالكل سيل : نيلئاق اهنف ةيرعشألا ىمدقتم نم ةفئاطو دبعس نبا

) ٢ - ةيضابال ا _ ١٦ م (



_ ٢٤٢ 

 ويف لامك ةفص وه ثيح نم مالكلا نآ )( ةيضابإل ١ ىريو ايلزأ اقلعت

 ٠ ةردقلاو ملعلاك تاذ ةفص

 فلتخاو اعرش بجاو ىلاعت هللاب ناميإلا نآ ةرعاشألا ىري _ `
 بجاو هنآ ىلا ىديرتاملا روصنتم وبأ بهذو 6 نيلوق ىلع كلذ ف ةيعفاشلا

 . ةلاتملا هذه ىف ةرعاسثألا عم ةيضابإلا قفتيو ه التع

 ةيفنحلا روهمج بهذو قولخم ناميإلا نأ ةيرعشألا ةماع ىري _ ٧
 . ةلاتملا هذه ىف ةرعاشألا عم ةيضابإلا قفتيو قولخم ريغ هنآ ىلا

 ٨ - هحيتق ام حيبتلا و ؤ عرشلا هنسح ام نسحلا نأ ةدرعشألا ىرب <

 مكحلا ىف ىأ ع حيبتتلاو نيسحتلا ف الخد لتعلل نأ ىلا ةيفنحلا بهذيو

 مهماماو ةيضابالا بهذم نا : ىلد ام رمع نب ميهاربا ضويب مامالا لوقي )١(

 ىهو رصبلاو عمسلاو ملعلاو ةايحلاك ةيتاذ مالكلا ةفص نأ ناديز نب رباج
 تاذلا مدت ةميدق كلذب ىهف تاذلا نع ةدئاز ةقص تسيل ىا ةيريغ ال ةينيع

 . املكتم اريصب اعيمس اريدت اميلع ايح لزي مل ىلاعتو كرابت هللاف
 ىتاذلا ىسننلا مالكلا ىف اذه نا ريبخ تناو » : لاق ليصفتو حرش دعبو

 هيف ملكتلا ةفص ىنعمب همالكن ملكتم هنأب ىناعتو كرابت هللا فصو بجي ذا

 لك سانلل هعضوو هميلكت اماو ، هغالخب لوقلا زوجي الو ، هيغ كشالو ميدق
 ىرخا تاغصي فسحتيو رودصلا هلتنحتو فحصلا هيوحت { بتكيو ارقي ام
 قرفلا قفخي ال رخآ ءىشو ؤ مالك رماف ىتاذلا مالكلا اهب فصتي نا نكمي ال
 دوصتملا ىهتنا . « ةيلعلا. تاذلا تاغص نم ةفص وه ىذلا مالكلا نيبو هنيب

 . هنتم

 : ىلي ام ١٥٢ ص دومحملا كلملا ىف ىشيراعتلا لاقو
 : ناينعم هل ىلاعت هللا مالك نأ ةيبهولا ةيضابالا رشعم اندنعو »

 . سرخلا لثم ةغالل ةيفانم ٠ ةردتلا و ملعلاك ةيتاذ ةفص هنآ : لوالا

 املكتم هنوك ىنعمذ ءاش ثيح مالكلا قلخ ىنعمب ةيلعف ةفص هنا : ىناثلا
 . هنم دوصتملا ىهتنا . « مالكلا قلاخ ىناثلا ىلعو سرخاب سيل لوالا ىلع



_ ٢٤٣ 

 ىف ةيرعشألا عم ةيضابإلا قفتيو ٠ ءايشألا ضعب ىلع حبقلا وأ نسحلاب
 ٠ ةلاقملا هذه

 مامإو ةيفنحلا ىريو صقنيو ديزي ناميإلا نأ ةرعاشألا ىري _ ٩
 هذ_ھ ف ةرعاشألا عم ةيضابإلا قفتيو صقنب الو ديزب ال هنآ نيمرحلا

 ٠ ةلاقملا

 ىرع شألا ىريو ث نيدضلل حلصت ةردقلا نأ ةيفنحلا ىري - ٠
 عم ةيضابإلا قفتيو ٠ ةدح ىلع ةردق نيدخلا نم دحاو لكل نأ هعبات نمو

 تاموصخلاو تافالخلا نع ادج ةليلق ةلثمأ هذه ، ايأ اذه ف ىرعشنألا

 تافالخ ىهو ةنسلا لهآ ظفل اهيلع قلطي ىتلا بهاذملا ءاملع نيب ةعقاولا

 انايحأ مهضعب نيب ةموصخلا تغلب دتو تيأر امك عورفلاو لوصألا ىف

 ٠١ لالضإلاو لالضلاو بكرملاو ليجلاو غيزلاب مكحلاو قيسفتلاو ريفكتلا ىلا
 . ىرخألا بهاذملا نم مهيفلاخمو بهذم لك باحصأ نيب عقي ام لثم

 بهاذملا باحصأ نيب ام نأ بسحأ الف فالخلا مجح ثيح نمو

 ناسنإ ماق ول هنأ بسحأو اهريغ نيبو اهنيب امم لقا اهسفنأ ف ةعبرألا

 ابراتت رثكأ اهدجول _ لوصألا ىف _ لثم ةيرعشألاو ةيضابإلا نيب نراننق
 امبرل ةلزتعملاو ةيدرثاملا نيب نراق ولو ٠ ةبدرثاملاو ةيرعشألا نم اتاغتاو

 ٠ ةعيسئلاو ةلزتعملا نم ابراقت دشأ امهدجو

 ةحراجلا ةملكلا ءاقلإ ىلا غلبي ىتح عارصل فنعو شاقنلا ةدسن امأ
 دقف ٠ رخآ انيح قيسفتلاو ريفكنلاو انيح نيدلاو ةديقعلا ف ماهتالاو ٥

 نأ تئش “قش اذإو ح ادج ريثكلا كل رهظي ةعلاطملا دنعو ٠ ةلثمآ هل كي ترم

مزح نباو ضايع ىضاقلا بتكب كيلعف عوضوملا اذهل ةعيرس جذاهن ذخأت



- ٢4٤٤ 

 وأ مامإ اينم ملسي املق ةداحلا ءالؤه ةنسلآ نإف مهبارضأو ةيميت نباو

 عضوم مهسفنأ اوعضو ءاملع ةنترذ لك فو عرف وأ لصأ ىن ميغلاخ ملاع

 نيرخآلا رودص ىف مهدنع ام لك نورربي ةقرفلا دئاقعو ءارآ نع عاغدلا

 . نوكلمي ام لكب

 ةدلاو ، ىوقلا لادجلاو ث ةفينعلا ةموصخلا نأ هلك اذه نم دصقلاو

 كانه نكي ملف ةمئألاو ءاملعلا رابك نيب ةحضاو رومأ فلاخملا ةشقانم ىف

 ىلع فلاحتت ةينيد تاركسعم كانه نكت ملو بهذم ىلع بهاذم نم لتكت

 ٠ ركسعم

 مهبهذم ةحصل جاجتحالا ىلع نولمعي بهذم باحصأ لك ناك امنإو
 وأ ىآر ف مهتفاوي رخآ ابهذم نآ اوملع اذإف ، لئاسو نم مهل حاتي امب

 نيب بغسشلا لصحي ام بلغآو ة مهنم اسبتقم هوربتعاو هب اووقت ةديقع
 دبدستلا سشاقنلا روثي دقف كلذلو ةرواجتملا وأ ةنكاستملا بهاذملا باحصآ

 ىدحإو اهدحأ نيب وآ ةلبانحلاو امهدحأ نيب وأ ةيعفاشلا وأ ةيفنحلا نيب

 قارعلاك ىمالسإلا قرشلا ىف روصلا هذه نوكت ام رثكأو ةعيسنلا قرف
 دومعلا ىف ىمالسإلا برغملا ف كراعملا تناك دتو ايروس امبرو ناريإو

 ةبضابإلاو ةيكلاملا نيب وأ ةيكلاملاو ةيفنحلا نيب سيطولا ةيماح ةينامثعلا

 ٠ نيرواجتملا وأ نينكاستملا اهعابتا نيب روثي ام ببسب كلذو

 نيب ىرجي دحاو بهذم ىلع ةنسلا لحأ رابتعا نأ حضتي اذه نمو

 دوهعلا ىلا رظنلاب اذه ةلطاب ىوعد ماجسنالاو قافولا اعيمج هعابتأ

 قرفلاو بهاذملا ةيقب عمتجت ةلتك ةنسلا لهآ قرف نإ ىوعدو ث ةقباسلا

قرفلا نم ةقرف نإف ث نالطبلا ىف الاغيإ دشأ ىوعد مهتموصخ ىلع



 تالواصم اهل تناك اهريغ وأ ةنسلا لهأب هيلإ ريسثأ ام ءاوس ةيمالسإلا

 ٠ ىرخألا قرفلا نم اهب كتحي نم مم تالراحمو

 تالواصملا كلتب مايقلا نولوتي نيذلا صاخشألا نأ كش الو

 صخشلا نوكي دقلف نامز ىلا نامز نمو ناكم ىلا ناكم نم نوفلتخي
 مالسإلا ءاملع رابك نم ام ناكم ىف ام نمز ىف ام ةقرخ هلوح فتلت ىذلا

 ةمأ مهبه ١ ذم فلتخمب مهلك نيملسمل ا ريتعي ٣ رظنلا حيسف 6 قفأ ١ عسا و

 ىتح فلاخملاب قفريو س فصلا ملسيو ث ةملكلا عمجي نأ لواحيف ةدحاو

 ىف ام ةقرف هلوح فتلت ىذلا صخشلا نوكي دقو مالسب عمجلا سئيدب

 ةرظنلا دماج قفألا قيض نييحطسلا نيبصعتملا كئلوأ نم ام ناكم ىف ام نامز
 هدعاسفتنف ةطلسلا ىدعتسب دقو هيفلاخم ذ:انيو هريغ رفكيف ةفرعملا دودحم

 ٠هللذخت وآ

 ضعب بيلغت ىف ءالؤه ضعب ىأآرب اذخآ ةطلسلا تمدختسا دتو

 اهراثآ تيقب ةملؤم لعف دودر تكرت ةفسؤم ثادح ىف ضعب ىلع بهاذملا

 ٠ ةليوط ةنمزأ ىمالسإلا عمتجمل ا ىف ةحضاو

 ةعبرألا بهاذملا باحصأ نيب احضاو براقتلا آدب رصعلا اذه ىو

 ةيرعسشألا وأ ةعبرألا بهاذملا لدب اهناكم لتحت ةنسلا لهآ ةملك تأدبو

 ٠ اهريغ وأ اهريغ وأ

 عابتأ حبصأو اهل ةلثمأ انركذ ىنلا تالواصملا كلت ىفتخت تأدبو

 لمحت ال ةيوخأ ةيداع ةراخن رخآلا بهذملا عابتأ ىلا نورظني بهذم لك

ا_ہنيأ مهريغ نأ نبعننقم اوحبصأ لب 6 عارص عفاود الو ةموصخ راتآ



 س ٢٤٦

 عيمج نيب ىرست ةفلألا تأدب ريخألا نرقلا اذه فصن فو ث ةنسلا لهآ نم
 ٠ فهاذللا

 رلخن تايجو نيب بيرقتلل ىلوألا ةوطخلا ىه هذه تناك امبرو

 لمتحت ةيدرف ءارآ ىه ةمئألاو نيدهتجملا ءارآ نأ رابتعاو ةيمالسإلا ةمألا

 نأ اولاقف اوديتجا ءاملع مهنأب مهيلإ رظني نأ بجي هنأو باوصلاو اطخلا
 ٠ لاقف دهتجا اضيأ مهريغ

 مث ناديملا ىف اهدحو فقت نأ لواحت ةقرف لك تناك هنآ ةقيقحلاو

 مستت تناك ىتلا ةينانكلا تفتخاو ةنسملا لهآ مسا تحت قرف عبرأ تعمتجا

 ايجيردت مجسنت تحبصأو ىرخآ عبرأ قرفب ءانتعالا ادب مث ةقرف لك مهب

 ةينامثلا قرفلا هيف جردنت ديعبب موي ىتأي امبرو ىلوألا عبرألا قرفلا عم

 قرف عيمج ةيمستلا هذه مضت ىتح اهريغ حشريو ةنسلا لهأ ظفل تحت

 هراتخا ىذلا مسالا الإ ىقيي الو ةيمستلا هذه ىتح ىفتخت وآ ، نيملسملا

 نإ ىحبص دمحأ روتكدلا ىخأل لوقأ نأ بحأو هلك اذه دعب ةمألا هذهل هللا

 ةوادع ىلا هعجرم سيل ضخعبو قرفلا ضعي ءارآ نيب براقتلاو هباشتلا

 سامحلاو ى هيف فنعلاو شاقنلا ةدش ىنعمب ةوادعلا نأو ث ةنادص ىلا وأ

 كاكتحالا مقي امدنع فا رلحألا عيمج نيب دوجوم ىوقلا عفدلاو ى لدجلا ىف

 ٠ دحاولا بحذملا ءاملع نيب ىتحو

 نإو _ نيملسملا قرف نيب اهل دوجو الف ىوغللا اهانعمب ةوادعلا امآ

 نيدماجلا اهل دنجتو ةسايسلا اهلغتست نيح الإ _ انايحأ ةنسلألا ىلع ترج

٠ نيدلاو ملعلا ءايعدأ نم نيقلغنملا



_ ٢٤٧ 

 ةيناثلا ةطقنلا :

 مهلعج وأ ةسنضسلا لهأ نم فلخلا بهذمل نيلثمم ةرعاشألا رابتعا

 ٠ رظن ىلا جاتحت ىوعدو هسفن بهذملا اذهل ةلمح

 امهدحأ ىف فطصي نيركسعم ىلا نيملسملا تمسق كنإ روتكدلا ىخآ
 نيذلا ةرعاشألا لباقملا بناجلا ف فطصيو ى جراوخلاو ةعيشلاو ةلزتعملا

 لهأل فيرعت وآ ليصفت ىأ نود ص ةنسلا لهأ نم فلخلا بهذم مهتربتعا

 نم اهسفن بسحن ةريثك اقرف نأل ميقتسي ةتسب ال اذه نأ بسحأو ى ةنسلا

 تحت ىوضنت نأ هدعتسم ريغ اهنكلو كلذك اهريغ اهبسحي دقو ةنسلا لهأ

 ىف نإف ميمعتلا ىلع ةنسلا لهأل ةروص عضن نأ اندرأ اذإو ىرعشألا ءاول

 لهأل نيحانج كانه نكلو اطسو افقوم نوفقي ةرعاشألا ربتعن نآ انناكمإ
 تاعومجملا لهو لوألا حانجلا امه ع ةرعاشألا فقوم اميلع قبطني ال ةنسلا

 كلذ عمو كلذ مهيلع ةرعاشألا ركني الو ةنسلا لهأ نم اهسفن ربتعت ىتلا

 تايآلا ليوأت لبقن الف فرحلا صنلاب تمزتلا دح ىلا ةظفاحم ىمف
 ء ةلبانحلاو ث ةيرهاظلا نم لك حانجلا اذه تحت لخديو هيبستلل ةمهوملا

 دقو ىلبنحلا بهذملل اريوطت وآ احالصإ ربتعي ىذلا ةيميت نبا عابتاو

 تحت فقي دقو ةيرثألا مسا حانجلا اذه باحصآ ىلع ءاملعلا ضعب قلطأ

 . ةيعفاشلا وأ ةيكلاملا ضعب حانجلا اذه

 لدتل معأ ةروصب ةملكلا هذه لامعتسا انسفنأل انحبأ اذإ ةيرئألاف
 نوربتعي - ليوأتلا ىلا نوئجتلي ال نيذلا بهاذملا عيمج ىف نيظفاحملا ىلع

 ىلع نرطخ_سي مه لب ة رع انآ اوسيل مهنكلو ةنسلا لهأ نم مهستنأ

٠ ةرعاشألا



. ٢٤٨ 

 ىف براقو ةرعاشألا دودح ىطخت ىذلا حانجلا وه ىناثلا حانجلا

 ريغ ربتعي ىذلا حانجلا اذه مهلاوقأ نم ريثكب لاقو ةلزتعملا جهنم هجهنم

 ىف فرعي ام وهو ىديرتاملا روصنم وبأ همعزتي ىذلاو ىرعشألا ءارآب مزتلم

 هلاوقأ ضعبب لاقت امبرو كلذ ىلع ةيفنحلا. رثكأو ةيديرتاملا ملكلا ملع بتك
 لهأ نم ميسفنأ نوبسحي ةيديرتاملاو ىرخألا بهاذملا نم ءاملعلا سخعب

 ةيرعشألا ناب آدبأ نوفرعي ال مهنكلو ةنسلا لهأ لئاوأ نم لب ةنسلا
 ميذلخو مهفلس ةيفنحلاو ، مهغلخو مهفلس ةلبانحلاف اذإ مهءارآ نولمحي

 نوري _ لقألا ىلع _ مهوأ ةيرعشألا ىف اوسيل مهفلخو مهفلس ةيرهاظلاو
 . ةيرعسألا نم اوسييل مهنأ

 ةنسلا لهأ نم فلخلا بهذم مهنأب ةرعاشألا رسفن نأ حصي فيكف
 ةيرعشآ اوسيل اعيمج مهو ةيرهاظلاو ةلبانحلاو ةيفنحلا ةنسلا لهآ نمو

 ةيرثألاو ةيديرت ام مهضعبو ةيرثأ مهضعب نأل لبت نم انحضوأ امك
 لاوحألا بلغآ ىف نوليمي ةيديرتاملاو ةرعاشألا لوقن امك ليوأتلاب نولوقي ال

 اوفرتعي مل نإو برقأ ةلزتعملا ىلا ةلمجلا ف _ مه لب ةلزتعملا ءارآ ىلا
 ٠ كلذب

 : ةثلاثلا ةطتننا

 راد ىلعو نيملسملا ةرهمج ىلع ةنسلا لهآ نم فلخلا بهذم ةدايس

 . عبارلا نرقلا لئاوآ ذنم ةفالخلا

 بهذم ةدايسل ةبادبك عبارلا نرتلا رخاوأل كديدحت نإ روتكدلا ىخآ

 نيبو هنيب عارصلل دبمكو ةفالخلا راد ىلعو نيملسملا ىلع ةنسلا لحأ
لجآ نم ناك امنإ عارصلا ىلع عفادلا نآ ىحوي امم ىرخألا تاركسحملا



_ ٢٤٩ 

 ديدحتلا اذه نإ لب ميقتسي ال 6 ةرهمج ىلعو ةفالخلا ىلع ةدايسلا.

 بهاذملا نيب عارصلا نأ كلذو ٠ هل جتحت ام سكع ىلع لدي دق ىنمزلا

 اذه حص نإ _ تاركسعملا تادبف رتفي أدب ابيرقت خيراتلا كلذ ذنم
 ءودهلا نم عون ىلإ دوعت لصفلا اذه ىف ةرثكب هانلمعتسا ىذلا ريبعتلا

 ركسعم لك ءىدابم تحبصأو ، هيلع وه ام ىلع لك تابثو رارنتسالاو
 نإف تاركسعملا عقاو ىلإ رظنلابو _ ماعلا رظنلاب اذه ةتباثو ةحضاو

 ىلإ جاتحت ال ةروصب تررقت دق ةلزتعملا ءارآو جراوخلا ءىدابم

 ٠ ديزملا

 امبرو ليصفتو لامجإب مهريغ بتك اهتركذ دق جراوخلا ءىدابمو
 مهبتك ف مهءارآو مهدئاقع اوررق دقف ةلزتعملا امآ هيوشتو فيرحتب

 ٠ ةيضابإلاو ةنسلا لهأو ةعيسثلا كلذكو ةيانعو حوضوبو مهسفنأب .

 نإف ةكرحلاو طاشنلا ثيح نم امآ دئاقعلاو ءارآلا ثيح نم اذه
 جراوخلا امهو _ افقوم اهيف اهفنعآو ةموصخلا ىلع ارثأ نيتلتكلا مظعأ

 ٠ اهتداتعا ىتلا ةيمستلا بسح ةلزتعملاو

 كسو ىلع امه وأ اتضرقنا دق اتناك _ تالاتملاو خيراتلا بتك فو

 التكت ىلإ وعدت الو ، ةموصخ ىلع ىوقت ال ةلاح ىفو س ضارقنالا

 ناديملا ىف اوفتخا دقف نيحلا كلذ ىلإ دحأ مهنم قبي مل جراوخلاف

 مهراثآ تفتخ تفتخا نيناديملا نيذه نم اوفتخا ذنمو ىركسعلاو ىسايسلا

 دقنلا ماقم وأ عينشتلا ماقم ىف مهموصخ بتك هتظفح ام الإ مهللا

 و ١  1در ٠

ضارتناو دومه ةلاح ف عبارلا نرقلا رخاوأ ىف ةلزتعملا ناك كلذكو



_ ٢٥٠ 

 ةيملعلا ةورثلا الإ مهنم قبي ملو ةكرحلا نيدايم ىف مهتلوص تفتخاو

 مهريغ مهنم هسبتقا ىذلا ىلدجلا بولسألا وآ مهيدياب اهولجس ىتلا
 نع فارصنالا اوررق دقف ةيضابإلا امآ مهيلع درلا ىق هلمعتساو

 ةيركسعلاو ةيسايسلا ةكرحلا اولزتعاف اهعاونأ فلتخمب تاموصخلا

 نطاوم ف الإ ةموصخلاو لدجلا ىلإ اوأجلي ملو الماك الازتعا
 ٠ درلاو عافدلا

 ثالثلا قرفلا كلت نيب موعزملا نواعتلا ىوعدل اقلطم ساسآ الف

 نوقرشتسملا لواحب امكو روتكدلا ىخآ اي نظت امك ةنسلا لهآ ةمصاخم

 ٠ اوروصي نآ

 ةفالخلا نإف ةرتغلا كلت ف ةفالخلا راد ىلع بهاذملا ةدايس امآ

 فصن عزوت تناكو ىمسم ريغ ىلع امسا تناك نيحلا كلذ ف ةيسابعلا

 ةيسابعلا ةلودلا تا راعش لمحب اهضعب ةريغص تاايود ىمالسإلا ملاعلا

 فصنلا امأ اهريغبو اهب فرتعي ال ناك رخآلا ضعبلاو اهل عضخي نأ نود

 ىرخألا ىهو ةيمطاخلا ةلودلل اعضاخ ناك دقف ىمالسإلا ملاعلا نم ىناتلا

 ىمالسإلا ملاعلا عزوت مث ٠ رادحنالا ق تأدب دق نيحلا كلذ دنع تناكا ,

 ةلودلا تماق ىتح ةيمالسإلا ةفالخلا ىعدت نآ اهادحإ رسجت ال. تاليود

 ملاعلا تمكح ىتلا ىربكلا ثدالاثلا ةفالخلا لود ىلإ انعجار اذإو ةينامثعلا ,

 دجنو بهاذملا نركتت نآ لبق تمكح دت ةيومألا ةلودلا نأ دجن ىمالسإل ١

 مث ةلزنعم اهؤافلحو اهراهدزا ماي ق اهيف مكحلا ناك ةيسابعلا ةلودا

 تناك دقف ةيذامتعلا ةلودنا امآ ةلزتعمو ةدرعمنأ نوبوانتي دعي امبف ا .راص

 ةينامثعلا ةلودلا دعبو اهمكح ةدم لاوط ىغنحلا بهذمال اييذ ةدايسلا

۔سم بهذم اجوب وأ اييلع دوسي ةليود رأ ةلود ىمالسإ رلطت لك ف تحبصأ



_ ٢٥١ 

 ىضابإ اهضعبو ، ةيدوعسلاك ىلبنح امضعبو برخملاك ىكلام اهضعب ام

 ةدايسلا هذه نأ ىلع نميلاك ىديز اهضعبو ناريإك ىعيسن اهضعبو نامعك
 لودلا هذه بلغآ نأل نوناقب لمع ةدايز تسيلو ناكس ةيبلغآ ةدايس

 سيل اهنأ ىنعأ ةيعضو هبش نيناوق وأ ةيعضو نيناوقب لمعت اهنأ امإ

 ىلع الو ىمالسإلا ىوتسملا ىلع ال مالسإلا ماكحأ مزتلت نم اهبف
 ٠ ىبهذملا ىوتسملا

 : ةعبارلا ةطقنلا

 ٠ بهاذملا نيب براقتلاو هباشتلل ريسفت داجيإ ةلواحم

 امہر وأ مهلاونم ىلع راس نمو نيقرشتسملا فقوم نآ ىل وديب

 ءارو بهاذملا دئاقع نيب براقتلاو هباشتلا بابسأ نع ثحبلا ف مهتبسح

 بهاذملا عيمج نأ كلذ ةعيبطلا سكع نم وآ ةبارغلا نم ءىش هيف قرفلا
 ةفلتخملا ةيعيرشتلا هرداصمب مالسإلا وه دحاو لصأ ىف ةقثبنم ةيمالسإلا

 لصألا وه هنأل ةدحتم وأ ةدحاو بهاذملا هذه نوكت نأ ىضتقي قطنملا ناكو

 د۔ذع ةيضقلا نكلو فالخلا بابسأ نع ثحب اهضعب نيب فالخ ثدح اذإف

 ميركلا ءىراقلاو رخآ ىحنم تذخأ نيقرشتسملا بلغأو نيركفملا ضعب

 دوجو هب رربي اميف راتخم اهبحاص نآ فيك ةقباسلا ةظحالملا ف ىري
 جراوخلاو ( ةيرشع ىنثالاو ةيديزلا اميسال ) ةعيشلا ءارك نيب هباسثنلا ا

 . ةلزتعملا و

 ءارآلا فالنخا وه امنإ هنارربم نع ثحبن نأ بجي ىذلا نأ ةنتيذذحلا و

 كلذو براشثنلاو هباستتلا ال ىرخأو ةفئاطو رخآو بهذم نيب لو حألاو

فااتخالاف ردصملا كلذ ىلإ دوعت اهنآ معزت اعيمج ىهو دحاو اهردصم نأل



٢٥٢ 

 نأ ءىش ف ةقيقحلا نم سيلو ث هيلإ عفاودلاو هببس نع ثحبي ثداح

 لصألا وه قرغلاو بهاذملا نيب نيابتلاو دعابتلا لعجنخ قطنملا سكعت

 لوقي امك رربملاو ببسلا نع انثحب اهضعب نيب ابراقت وأ اهباشت انيأر اذإف
 ةرظنلا هذه اوزكر نيذلا مه نيقرشتسملا لعلو ٠ ةظحالملا بحاص

 اهباشت اودجوآ !ذإف لصألا ىه بهاذملا نيب ةموصخلاو فالخلا :اوربتعاو

 لاح لك ىلعو تارربملا هل اولعتفا وأ بابسألا نع اوثحب اداحتاو

 لصآ ىلإ عجرتو دحاو ردصم نم ىتتست اهنأ بهاذملا ىف ل_ صألاو

 كلذ ناك تدعابت اذإف ةبراقتم ةهباسشنم نوكت نآ اهيف ةعيبطلاو ، دحاو

 عباصآ نع ابلاغ جرخي الو هتارربمو هبابسأ نع ثحبو لصألا ريغ ىلع

 عباصآ نعو ثيدحلا ف رامعتسالا عباصأ نعو ميدقلا ىف ةسايسلا

 ةصلخملا دويجلا نع مث ليوطلا ىدملا ىف ةيحيسملاو ةيدوويلا ديك دي

 ىف نوقرشتسملا مهو ةيحيسملاو رامعتسالل نوصلخملا دونجلا ايلذيب ىتلا
 ىغبني امم رثكأ لاط ىذلا لصفلا اذه متتخأ نأ لبتو ٠ ةثيدحلا روصعلا
 : نيتيتآلا نيتطقنلا روتكدلا ىخأ اي . حضوأ نأ بح هل

 .: الوأ

 لك رثأت نأ ررقت كنأ رعشت ةقباسلا ةظحالملا ىف مالكلل كتغايص

 ، شاقن ىلإ جاتحت ال ةدكؤم ةقيقح ةلزتعملا ةيضابإلاو ةسرادخلا نم
 نع اوردحنا دق ةيضابإلاو ةسرادألا له وه شاقنلا عوضوم امنإو

 ريثآتلاو رثآتلا للعت تبهذ مهنم امهرادحنا مدع تحجر امدنعو ص ةلزتعملا

 نآ كرابتعا ىه ةيضرفلا هذهو ىلوألا نم برغآ ىه ىرخآ ةيضرفب

 نيذه باحصأ نآو ٠ رخآ ركسعم جراوخلاو ةعيسثلا نأو ركسعم ةلزتعملا

ةرهمج ىلع دوسي ىذلا ىونألا ركسعملا ةبراحم ىلع اوفلاحت دت نيركسحملا



_ ٣ ٢ .- 

 نيب تعمج ةظحااملا ا دبم ىف كنآ ظحاليو ث ةفالخلا راد ىلعو نيملسملا

 جراوخلا عيمجو ةعيشلا عيمج ثقس دعب اميف كنكلو ةيضابإلاو ةسرا دألا

 م-هنيب لازنلا اديب ىتح ةلزتعملا ركسعم عم فلاحتي اركسعم اعم اونوكيل

 ف دبذي د_هة مالكلا اذهو ةنسلا لهآ ركسعم _ ثلاثلا ركسعملا نيبو

 تارضاحمل صلختيف ءايكذألا نيبغاشملا ةبلطلا نم ةعومجم تاكسإ

 ىعاد الو ةيمالسإلا بهاذملا ةايح متاو نع ادج ديعب هنكلو مهتاقياضم

 . قرشتسم ىأر حيحصت وآ ريربتل هليحت نأ ىلإ

 : ايتاث

 انكرت اننأ ول وجرآ تنك بهاذملا نيب ريثأتلاو رثأتلا عوضرم ىف
 دعابتلاو براقتلا ةفرعمل ةيقيقح تانراقم انبرجأو ث ابناج نيقرشتسملا ءارآ

 نوكتو دعتست ةمخض تاركسعم اهرابتعاب ال ضعبلا اهضعب قرفلا نيب
 لوصآ ىلإ اعيمج عجرت اقرف اهرابتعاب نكلو ص عارصلل فالحألا

 ةيضابإلا هيف قنتي ام الثم ىرنف ، اهيلع ةقفتم املك ىه ةيعيرشت
 عمو ةيعفاشلا عمو ةيكلاملا عمو ةلزتعملا نم ةقرف لك عم نوفلتخي وأ

 ةقرف لك عم لعفن كلذكو اهريغو جر!وخلا قرف نم ةقرف لك ممو ةلبانحلا

 عجارم ىلع ةنراقملا دامتعا نوكي نأ طرشب ٤ اقباس ةروكذملا قرفلا نم
 ٠ اهسفن قرقلا

 اذهب ةنراقملا هذه ىرجأ ىحبص دمحأ روتكدلا نأ ول نيقي ىلع انأو

 . قرفلا نم ريثك نعو تايرظنلا نم ريثك ىف هؤارآ تريغتل بولسألا

 ةنسلا لهأ نم فلخلا بهذم وأ _ ةنسلا لهآ رثأت نأ ، الثم دجولو

 رثأت امم ريثكب رثكأ ةلزتعملاب احضاو ارثأت رثأت دق لوقي نأ هل ولحي امك
_ ريثأتلا ردصم مه امئاد ةلزتعملا ربتعن نأ انل غاس اذإ ةيضابإلا هب



_ ٢٥٤ _ 

 لهآ نم فلخلا وأ ةنسلا لهآ ىمامإ نإ ددصلا اذه ىف لاقي ام برقأو

 فقوم اريغ دق ىديرتاملا روصنم وبآو ىرعسألا نسحلا وبآ امهو ث ةنسلا

 ةلزتعملا سرادم ىف سرد نسحلا ابأ نأ كش الف 5 ائجافم ارييغت ةنسلا لهأ

 نع ىفتخا ةئجافم ةلاح هبش فو مهتيلقعب هركف غبطصاو مهتفاقنب فقثتو
 مهنم دعي مل هنأ _ ةيحرسم ةكرح هبسث _ ف نلعاف ريلظ مث امايآ راظنألا

 لامعتسا :ىهو ةلزتعملا ايب هفقت ىتلا ةوقلاب نكل ةنسلا لهآ قيرف معزتو

 صلختي نأ عقاولا ف نسحلا وبآ عطتسي ملو ٠ قطنملا مادختساو لدجلا

 لقأو ةلزتعملا ةيلتعب ةغاتثلا مهتلي مهو هيدل نوكت ىذلا ركفلا لك نم

 ةركف وه ديدجلا هبهذم ىلإ رثأتلا كلذل هلقنو هتذتاسأب هرثن ىف لاتب ام

 ىلي ةنسلا لحأ بهذم روطت اهبو ادبأ مهدنع ةلوبقم نكت مل ىتلا ليوأتلا
 اهبثو ىتلا ةبثولا ىهو « ةنسلا لهأ نم فلخلا بهذم » ىمسي ام
 مهل اوذختا ىتح ث ةلزتعملا ىلإ ةنسلا لهأ ضعبب ىرعسألا نسحلا وبا
 هرثأت داكي ىذلا ىديرتاملا روصنم وبآ امآ ةيرعشألا وه اديدج امسا

 رثكأ داقتعالا لئاسم ىف هؤارآو ةلزتعملا نم ةقرف بحاص هلعجي ةلزتعملاب

 عوضوملا اذه نم هيف لاقي ام قدصأ لعلو ةلزتعملا اطابترا دسأو انرق
 ىل مديير ةرعاشألاو ةلزتعملا نبيب لاصتا ةقلح وآ ىطسو ةقلح هنإ

 نم ةرعاسشألاو ةيديرتاملا نيب فالخلا نأ ةعيرسلا تاءارقلا نم
 ٠ ةرعاسألاو ةيضابإلا نيب فالخلا نم ريثكب رثكأ وه لوصألا

 رابتعا انسقنآ نع دعبن نأ وه ددصلا اذه ىف لاقي نأ بجي ىذلاو

 هنأو ةفالخلا رودو ةمألا روهمج نضتحي اركسعم ةنسلا لهآ بهاذم
 كرت ىتح جراوخلاو ةعيشلا عم فلاحت ىذلا ةلزتعملا ركسعم عراصي

دنقو ي عقاولا ف اهل لظ ال ةيلايخ ةروص ةروصلا هذه نإ ٠ اهيف هعباط



. ٢٥٥ 

 باوصلاو قحلا نع ثحبت ىهو _ قرفلا لك نيب عارصلا دوجو انتبثأ
 ديدشلا فالخلل ةلثمآ اندروأو _ اهكولسو اهئارآو اهدئاقع ىف نيتنلا و

 كش الو _ ريبعتلا اذه زاج نإ _ ةقباسلا تاركسعملا نم ركسعم لك لخاد

 ةيأ قانتعال ةميق الو _ هريغب رثاتمو رثؤم ةيمالسإلا قرفلا نم الك نآ

 لود اميف امب بهذم ىأل _ هماكحأو مالسإلاب ةمزتلم ريغ _ ةلود
 بهذم ىآ ديري الو م قبس اميف اهيلا انرشآ ىتلا )١( ثالثلا ةفالخلا

 برقلا وأ ةحصلا ىف _ ةبترم سانلا ىلع هل اهضرف وأ هل ةطلسلا ناضتحا

 ابهذم عونلا اذه نم ةلود تنبت املكو هريغ ىلع ةدئاز باوصلا نم

 بهاذملا نم هريغل ديكلا ف ةطلسلا لالغتسا ىلإ نودماجلا هؤاهقف رداب
 مهبرقتف ءاهقفلا كئلوآ ةطلسلا لغتستو ةيضتلا سكعنتف س اهتبراحمو

 ةادأو ؤس ريهامجلا ريدختل ةليسوو ش ةلودلا قف نيدلل ةنسلأ مهلعجتو اهيلا

 باهرإلا لالحتسالا رربمو ث ةعاطلاو عمسلا ىلع مهلمحو سانلا عاضخإل

 ٠ ليكنتلاو ةوسقلا و

 ىف ةعوسوم عضت نأ تلواح ةمألا ءاملع نم ةنجل نأ ول ىل ودبيو
 ةدام ةدام _ اعورفو الوصأ ةيملعلا داوملا ساسأ ىلع ةعيرشلا مولع

 مكحلاكو ةالصلا ىف ريبكتلا دنع ىديألا عفرو ةحتافلا ةءارق دنع ةلمسبلاك
 ءاملعلا لاوقأ تضرع مث ديعولا فلختو دعولا قدصو ةريبكلا بكترم ىلع

 ىتلا بهاذملا عارت ملو ةمألا ءاملع نم ادارخآ مهرابتعاب اهنم ةدام لك ف
 قف لاقت ىتلا تالانملا بلغأ ىلع بهاذملا عيمج تقنلال امهيلا نوبسني

 امب نولوقي ةدام لك ىف بهذم لك نم ءاملع دجول هنأ ىنعأ ةدام لك

 كلذ مت ولو مهبهاذم ىف هب لومعملا ريغ نوحجري وأ مهوفلاخم هب لوتي

 )١( ةيمطافلا اهل فاضيو ةينامثعلاو ةيسابعلاو ةيومالا ىه و .

 



. ٢٥٦ 

 ىأر نم امو هيف اوفلتخا ام بلغأ ىلع ةيمالسإلا بهاذملا لك ءاقنلا رهظل

 بهاذملا ىف نيلقتسملا ءاملعلا نم هحجري وأ هب لوقي نم دجويو الإ بهذم ف

 ٠ ىرخألا

 ةلزتعااو جراوخلا ءاقتلا

 : باتكلا اذه ىلع هتاظحالم ىف ىحبص روتكدلا لات

 نإف ةريبكلا ىلعاف ددصب ةلزتعملاو جراوخلا ىأر نيب فالتخالا مم »

 نأ نوربتعي قرفلا باتكو ث رانلا ف ادلخم هرابتعا ىف نايقتلي نيقيرفلا

 باتكلا ءالؤه عنش دقو ٠ جراوخلاب اورثئآت نيذلا مه ةرملا هذه ةلزتعملا

 ( جراوخلا ثيناخم ) ةفيخس ةيمست مهيلع اوقلطأو س كلذ ىف ةلزتعملا ىلع

 _ ةريبكلا لعاف _ تاذلاب ةلآسملا هذه ددصب رهاظو ىأرلا اذه ببسب

 ٠ « ارويلخ ءارآلا لوآ ناكل جراوخلا ىآر نإ

 ىرخألا قرفلا نم ذخأ قرفلا ضعب نأب مكحلا نإ روتكدلا ىخآ
 ايضعب ةرثأتم ةيمالسإلا قرغلا نأ كسث الو ٠ دنس الو هل رربم ال مكحب

 نوكت نآ ةقرف ىأل حصي كلذ عم هنكلو سبتقت دقو ذخأت دق ضعبب

 ةعيرشلا رداصم نأ ةرورض اهريغ هنم ذخأ ىذلا ردصملا سفن نم تذخأ

 . واستم ردقب عيمجلل ةحاتم ةيمالسإلا

 ٠ اياوز ةدع ف هيلإ رظني نأ نكمي هنإف ةريبكلا لعاف عوضوم امأ

 نيكرشملا ةلماعم ايندلا ف لماعي كرشم ةريبكلا لعاف : ىلوألا ةياوزلا

` ٠ رانلا ق دلاخ ةرخآلا ق وهو هتيرذ ىبسو هلامو همد حابتسيخ



_ ٢٥٧ 

 مهنع لاتي امبسح _ جراوخلا رظني ةيوازلا هذه نمو _

 ةرخآلا ىفو نيملسملا ةلماعم ايندلا ف لماعي قساف : ةيناثلا ةيوازلا

 . بثي مل اذإ اهيف دلاخ رانلا باحصآ ىف وه

 ٠ ةلزتعملا رظني ةيوازلا هذه نمو

 :يملسملا ةلماعم ايندلا ىف لماعي قفانم ةريبكلا لعاف : ةثلاثلا ةيوازلا

 ٠ بتي مل اذإ اميف دلاخ رانلا ىف وه ةرخآلا فو

 ٠ ةيضابإلا رظني ةيوازلا هذه نمو

 نينمؤملا ةلماعم ايندلا ف لماعي نمؤم ةريبكلا لعاف : ةعبارلا ةيوازلا
 مث تيصعمل ةبسانم ةرتف اهيف ىقبيف بتي مل اذإ رانلا لخدي ةرخآلا فو

 ٠ ةئيشملا هتلوانت اذإ رانلا لخدي ال دقو اهنم جرخي

 ٠ ةنسلا لهأ رظني ةيوازلا هذه فو

 اذه ى ةلزتعملاو ةيضابإلا نيم ءاقللا نأ حضتي اذه ىف لمانلابو

 نيب براقتلاو ٠ مسالا قالطإ ف ىلغفل مهنيب فالخلاو مات عوضوملا

 اضيأ حضاو رخآلا بناجلا نم ةنسلا لهأو بناج نم ةلزتعملاو ةيضابإلا
 ةنسلا لهأو ، ةلزتعملاو « ةيضابإلا _ ثالثلا قرفلاف حوضولا ديدس

 : ىه ماسقأ ةثالث ىلإ نومسقني سانلا نأ نوري

 ٠ ةنجلا ىف مهو نوفوم نوتقداص نونمؤم _ ١

( ٢ ج ةيضابال ا ۔- ٧ م (



_ ٢٥٨ 

 ٢ _ رانلا نولخدي ) ةاصع وأ قاسف وأ نوتخفانم ( نوملسم ٠

 ٣ _ رانلا ىف مهو نوكورشم ٠

 باحصأ مهو سانلا نم ىناثلا مسقلا ف ثدلاثلا قرفلا تفلتخا دقو

 اهيف مهف اهنم جرخي ال رانلا لخد نم ةيضابإلاو ةلزتعملا لاقف رئابكلا

 نم هوبكترا امو بسانتت تارتف اهيق نوئكمي ةنسلا لهأ لاقو نودلاخ

 ٠ نوجرخي مث ىصاعملا

 مهنا ىهو تاوطخ ثرز)اث ق حضاو ىرت امك قرفلا هذه نب ءاقللاخ

 امك ايندلا ق نولماعيو نيملسملا مكح ىف رئابكلا باحصأ نوربتعي اعيمج

 مهنع رفكت رئابكلا لهأ ةبوت نآ اعيمج نوربتعيو ٠ نيملسملا ةينب لماعي
 اوتام اذإ رئابكلا لهأ نأ اعيمج نوقفتيو ٠ ةنجلا اهب نولخديو مهبونذ

 . تيآر امك مهدولخ ىف اوفلتخا مث رانلا نولخدي ةبوت ريغ ق

 ١ _ نودلاخ اهيف مهو ةنجلا نولخدي نونمؤم ٠

 ٢ _ نودلاخ اهيف مهو رانلا نولخدي نوكرشم ٠

 ةلماعم ايندلا ف مهنولماعيف نيكرشملا نم رئابكلا باحصآ نوربتعيو
 ةفاسملا نم اريثك دعيآ ىرت امك ةلزتعملا نيبو مهنيب ةفاسملاف ٠ نيكرشملا

 ٠ ةنسلا لهأو ةلزتعملا نيب

نأ عيطتسن اننإف ريبعتلا ىف روتكدلا بولسأ لمعتسن نآ اندرأ اذإو



 س ٢٥٨٩

 نإف ةريبكلا لعاف ددصب ةنسلا لهأو ةلزتعملا نيب فالتخالا عم لوتن

 نيملسملا ةلماعم ايندلا ىف لماعي اقساف املسم هرابتعا ف نايقتلي نيقيرفلا
 . الماك ءاقل ةيضابإلا عم نوقتليو

 لوأ تناك ةريبكلا لعاف ى جراوخلا ءارآ نا روتكدلا لوق امأ

 ىلع لوصحلا نآو ليلد ىلإ جاتحت ىوعد اهنأ بسحاف اروهظ ءارآلا

 نيهلا رمألاب سيل عيضاوملا هذه ىف كاذ وأ ىأرلا اذه ةيلوأ ف ليلدلا

 ٠ ريسيلا الو

 حصخش ىأر

 ق هريغ وأ ىحبص دمحأ روتكدلل مه ٩ اهعضو ةظحااملا هذه

 ٠ باتكلا تاحفص نيب ةقرو

 : ةظحالملا لوقت

 ىأر لمحي امم رثكأ ةيصخشلا كءارآ لمحي لصفلا اذه نأ دقتعأ »

 نيتطقن كانه نأ دقتعآ ٠ه مهتا رآل اسخبم كيآر ءاج دتو ء ةبضابإل ١

 : رابتعالاب نينريدج

 ىتم لوقلا امأ روجلا ةمئأ ىلع جورخلا نوري ةيضابإلا نأ _ ١
 ىلع ذخأ دق لوق كلذف كلذ ف ةنتفلا شخي مل اذإ وأ ، كلذ ىلع اوردق

 كفسب الإ مهتحازإ نكمي ال نيذلا روجلا ةمئأ ةنداهم ىنعي هنأل ةيرعشلا

 : كلذ ىلع دهاش ناورم ىنب ءارمأ عم زيزعلا دبع نب رمع راوحو ٠ ءامدلا

 ةذخاؤم عضوم وه اميف ةرعاشألا ءارآ نونبتي مهنأك ةيضابإلا رهظت اذامل
٠ ىلازغلاك مهئاملع ربكأ كلذ ىف امب ةيرعسشألا ىلع



 س ٢٦٠

 صاخ هجوب ةيضابإلاو ماع هجوب جراوخلا زيمي ام مهآ نإ _ ٢

 ٠ ةطلس وأ ةفالخ

 ح ةرعاشألا ىغر بستكت نأ دوت كنأك كلذ زاربإ ف اجرح دجت اذامل
 قوفت م مهينم نيلدتعمل ١ اميسال ةيسايسلا جرا وخلا ءا رآ نإ لوقأ نأ وأ

 قح لوأ اوناك 6 ةرعاشألا ءارآ هتاهاجتاو انرصعل اهنمءالم وأ اهنميق ف

 ى دان نم لوآو ح س شيرق ىلع ةروصقم تسيلو > ةماع ةفالخلا لعج

 مهسخبن ملق ٠ روجلا ءا رمأل ةحفاكم قرفلا دشأ نمو ؤ مكحلا ةيروهمج

 ٠ » ؟ مهقح

 : ىلي اميغ اهصيخلت نكمي طاقنلا نم ددع ىلع ةظحالملا هذه لمتشت

 فلؤمل ةيصخش ءارآ لمحي ةظحالملا هنع تبتك ىذلا لصفلا _ ١
 ٠ ةيضابإلا ءارآل ةيجح ىهو باتكلا

 نم مهنال فورلظلا تناك امهم جورخلا نورب ةيضابإلا ب ٢

 وهو ةرعاشألا ىآر وهف جئاتنلا ةنزاومو فورظلا ةاعارم امآ ى جراوخلا

 . مهيلع ذوخام

 وه ةصاخ ةفصب ةيضابإلاو ةماع ةفصب جراوخلا زيمي ام مهآ ب ٣

 ٠ تاذلا راكنإ

 قوفت نم مهنم نيلدتعملا اميس الو ك ةيسايسلا جراوخلا ءارآ _ ٤

لعج نم لوآ مهو ٠ ةرعاشألا ء ١ رآ _ انرصعل اهتمءالمو اهتمدق وق ف _



 س ٢٦١

 ةيروهمجب ىدان نم لوأو 6 شيرف ىلع ةروصقم تسيلو { ةماع ةفالخلا

 ٠ مكحلا

 ناك اه رهظي نبح اجرح دجي ىتلا هءارآ نأب باتكلا فلؤم متهي ٥

 ءارآ نوتبثي مهنأكل ةيضابإلا زربيو س ةرعاشألا ىخر بسكي نأ دوي
 ٠ ةدحاو ةدحاو طاقنلا هذه ةضقانم نآلا دوعنو ةرعاشألا

 نأ كلذو ث ةمدقملا ىف هتلق ام لك تركذ ةظحالملا هذه تأرق امدنع
 مه مث ك قرفلا كلت ىلإ بسنت ةنيعم ءارآ نوقنتعي س سانلا ضعب

 ىلإ نيلئام ةقرفلا باحصأ حاص امهم ادبأ ءارآلا كلت نع نوحزحزنتي ال
 ةيضابإلا ىلإ هنهذ ىف رتتسا دق ةظحالملا بحاصو مهل تسيل ءارآلا كل

 ا_ہهم هرطاخ نع ةركفلا هذه حزحزي نأل دعتسم ريغ ويف جراوخلا نم
 ناك الو ٠ جورخلا نوبجوي جراوخلا نأ هنهذ فف عضو دت وه مث ٠ ليتق

 { جورخلا نوبجوي جراوخلا نم _ هنهذ ىف رقتسا امبسح _ ةيضابإلا

 هذه نع لزانتي نأ دعتسم ريغ وهو ٠ جورخلا نوبجوي اضيأ ةيضابإلاف
 نم ةيضابإلا ءاج ول ىتح ٠ فورخلا تناك امهم تايضرفلا هذه وأ ءارآلا

 ٠ مهنم عمس امل هل اومستأو ، دحاو روباط ىف اوفنتو مهرخآ ىلإ مهلوأ

 راوح مهنيبو كنيب ىرجي امدنع مهو نوريثك جذومنلا اذه نم دجويو

 عمست نأ نوديري امنإو همهف الو لوقت ام عامس ةقسنم مهسفنأ نولمحي ال
 . بصعتم تنأف الإو نولوقي ام مهل ملست نآو مهنم

 ةليقث سانلا نم فنصلا !ذه مم نوكت نيح تاساردلاو تاشقانملاو

 لاقي ام ىلع مويلا ثحابلا اهقلعيي ىتلا لامآلاو ىودج تاذ ريغو ادج

 نم عم ديفت امنإ ةيعاولا ةساردلاو ىملعلا جهنملاو ىركفلا ررحتلا هنع

ىف ةقباسملا بساورلا تكرت دقو ٠ اهنع لوحتي ال تاملسم ررتتي مل



 س ٢٦٢

 دشأ مه قئاتح بايث ى اماهوآ نيفقثملا نم ةعفترملا تاقبطلا ناهذأ

 عمو ٠ مهديلاتتو مهدئاتع ىلع ماوعلا نم اميلع اصرحو اهب اكاسمتسا
 تناك نإو ٠ ىرخأ ةشقانم هيف ىرجأل عوضوملا ىلإ دوعأ انأ اهف اذه

 ضبقت لازت ال اهمهفو اهعامس نع فوزعلاو ةجحلا ريدقت ف لمألا ةبيخ
 ٠ سنن ىلع

 ىق ءارآ لمحي لصنلا 7 اهيف معزي ىتلا ىلوألا ةطقنلل ةسنلاب

 اهضرع ىتلا ء ١ رآلا نأ هل دكوأ ةيضابإلا ء ١ رآ سيلو جورخلا ق ةيصخشلا

 ىنزوعأآ وآ ص ريبعتلا نسحأ متسل تنك ناف ةيضابإلا ءا رآ ىه لصفلا

 ىلعو زئاج اذيف قيسنتلاو ضرعلا ف ةمجعلا ىلع تبلغ وأ س حاضيإلا

 : ىلب ام ميركلا ءىراقلا ىلإف لاح لك

 : لا وتأ ةئااث ق بوقعي وبأ هددح امك عوضوم ١ ددحآ نآ عيطتسأ

 ١ ةمللا ةمئألا نع جورخلا بوجو .

 ٢ _ مهيلع جورخلا زاوج ٠

 ٣ مهيلع جورخلا عنم .

 لوق وه ىناثلا لوقلاو س جراوخلا ىلإ بستي لوآلا لوقلاو

 بو۔ةعب وبأ كلذ حضوأ ا هك ةرعاشألا لوق وه ثلاثلا لوقلاو ةيضابإلا

 بناج : نيبناج نم عوضوملا ضرعأ نآ لواحأ ةشقانملا هذه فق انآو ٠ هريغو

. ىلمع بناجو ىرظن



_ ٢٦٣ 

 ىرظنلا بناجلا ٠

 عضوم ريغ ىف ةدراولا ةمئألا بطق ةملك قباسلا لصفلا ف تدروأ

 : ىهو هبنك نم

 نمو ، نيدحوملا روجلا نيطالس ىلع جورخلاب لوقن ال دعب نحنو »
 ربغ انأ ىمالك ناك ١ ذاف » انيه ذم لهج دتف جورخلا بوجو اندلإ بسن

 مالك ف ةظحالملا بحاص خألا ىري اذامف ىل ايصخش ايأر ناك وآ حضاو

 ىأر وه لهف ةيضابإلا عامجاب هرصع ف ةيضابإلا مامإ وهو ةمئألا بطت
 بسح مهبه ذم لهجب ةلخحالملا بحاص نأ مآ اضيأ بطنتلل ىصخش

 ٠ بطقلا ريبعت

 ، رشع مبارلا نرقلا ىف ةيضابإلا ءاملع ربكأ مالك اذه لاح لك ىلع

 ٠ حيرصو حضاو وهو

 نأ ىخأ اب ملعأ » : ليلدلا هباتك ىف ىنالجراولا بوتعي وبآ لوقيو
 زئاج ةروجلا نيطالسلاو ةملظلا كولملا ىلع جورخلا ىف ةوعدلا لهأ بهذم

 لب ء مهلاتق الو ، مهيلع جورخلا لحي ال هنأ ةينسلا لوقت امك سيلو

 ةلأسملا هذه ىف ةمألا تفلتخا دقو اولات س ىلوأ مهملظ ىلع مهل ميلستلا
 : لاوقأ ةئالث ىلع

 مهلاتنو مهيلع جورخلا زئاج هنإ ةوعدلا لهآ لوق ىلوألا ةاوقنلا

 ‘ مهمكح ريغ ىف انك اذإ انيلع مهماكحأ ءارجإ نم عانتمال او مهتبصانمو

 نإو . مهماكحأ نم ريثك ف عانتمال ١ انعسب الف مهمكح ثحت انك ا ذإ امأو

٠ « انل زاج جورخلاو ءارشلا اندرأ



 س ٢٦٤4

 : ىلي ام باتكلا نم رخآ عضوم ف لوقيو

 اذل زئاجف ميتحتو مهعم نوكلاب انيضرو مهيلع جرخن مل نإو »
 ٠ « مهفنك ىف شيعنو كلذ

 ةرهش هلو ىرجهلا سداسلا نرقلا ةمئأ نم ىنالجراولا : بوقعي وبآ

 نوقرشتسملا متهاف ىبرغلا طيحملا ىلإ ىمالسإلا طيحملا تزواجت ةعساو

 هترابعو ةيكلاملا دنع دسثر نبا ةباثمب ةيضابإلا دنع وهو هنع اوبتكو هراثآب

 هلوقت ربتعن لهف قيلعت وأ حرش ىلإ جاتحت ال ةحضاو ةحيرص رهظأ اميف
 ؟ ةيضابإلل ال هل ايصخش ايآر

 ىلإ اعد ضابإ نب هللا دبع نأ نيخرؤملا نم دحاو ريغ ركذ دتو
 ةمئاقلا ةلودلا ىلع جورخلا ةكرح ميظنتل ةرصبلا دجسم ةرانم ىف عامتجا

 روضح رظتني سلجو _ عامتجالا ناكم _ ةراذملا ىلإ مهقبسف ذئنيح

 املف _ نيركاذلاو نيلترملاو نينذؤملا تاوصأ ىلإ عمتسي وهو _ هباحصأ
 جورخلا بجي ءالؤه ىلعأ ؤ ءىش ىف مكنم تسل : مهل لاق اورضح
 . مهكرتو بهذ مث ك ضارعتسالاو

 ةمئآ نم وهو ةيضابإلا ةقرف همسا ىلإ بسنت ىذلا وه لجرلا اذه

 وه لب تيآر امك جورخلا بوجو مدعب لوقي وهو ىرجهلا لوألا نرقلا

 نم اذه اولاق نيذلا نإ ٠ اضيأ هل صخشل ىأر اذه ليف جورخلا مظعتسي
 ةثالث دروأ نأ تدصق امنإو ، نوريثك روصعلا فلتخم ىف ةيضابالا ةمئآ

 اهرخآو رصعلا طسوتم فق ىتاثلا.و ةيضابإلا نوكت آدبم دنع اهدحأ دهاوش

 اولثمي مل مه اذإو ةيضابإلا دنع مهلاوقأ درن ال ةمكآ نم “ رصعلا اذه ىق

ىآر هنأ هنع لوتت ىذلا ىآرلاف ؤ مهلثمي دحأ كانه سيل هنإف ةيضابإلا



 س ٢٦٥

 نم هتركذ ىننأ الإ هيف ىل سيلو تيأر امك ةيضابإلا ىآر وه ىل ىصخش
 ٠ ىرظنلا بناجلا نم اذه ى ديدج

 : ىلب اميف ىننفا ري نأ ميركلا ءىراقلا نم وجرأف ىلمعلا بناجلا نم امآ

 وه : عامجإلاب مهسفنأ مه نولوقي امك ةيضابإلل ملخعألا مامإلا

 مامضو ة ديبع ىبأ لاثمأ ٥ ذيمالتو هياحصأ مث ديز نب رباج ءاٹعمشلا وبآ

 ىف روج ةمئأ تحت اعيمج اوناك دقو هسفن ضابآ نب هللا دبعو راحصو

 تحت ةيضابإلا ىقب دقو ٠ دايز نباو ةدايزو جاجحلا لاثمأ ةيومألا ةلودلا

 ءاجو 0 خيراتلا لسلست مث مهل لامعألا ضعب مهضعب ىلوت دتل لب مهمكح

 اذاف ڵ تناك امك عيمجلاب ةايحلا ترمتساو نيفرطلا نم مهريغ كئلوآ دحب

 كسما ىذلا امف ةملظلا ىلع جورخلا بوجو هباحصأو رباج ىأر ناك

 لهو ي رباج نم مظعأ وه نم ةيضابإلا دنع دجوي ليف ى جاجحلا نم مهفويس

 ةيضابإلا خيرات تعبتت اذإو ، جاجحلا نم ملظأ وه نم ماكحلا نم دجوي
 ىلإ ةوعدلا ىلا هنم برقأ ةملاسملاو ةندهلا ىلا مهفقوم تدجو ناكم لك ى

 . ملاظلا مكحلا ىلع جورخلا

 مهنكلو حاجنلا بناج ناحجر مم جورخلا بابسأ مهل تأيهت دنو

 دنع فورعم ىماحلا دلخم نب ديزي مساقلا ىبأ فتورمو جورخلا اوضفر

 سانلا هاعد دقف دمحم نب بوقعي مامإلا فقوم كلذكو اعيمج ةيضابإلا

 متحتو ضفرلا هعسي مل بجاو جورخلا ناك ولو ضفرق هوعيابي نأ ىلا
 ٠ لوبقلا هيلع

 هنأ دجت مهدنع خيراتلا ثادحأ تعبتتو نامع لهآ ىلا تعجر اذإو

 كلذ مم مهو ار : مهيلع مكدلا نوكبو ةلدوط تارتف مهيلع رمت دق

نوديري ال مهنأل جورخلا حاجن مهل دكؤت ىتلا ةصرفلا نورظتني نورباص



 س ٢٦٦

 ةقتحم ةجيتن ريغب كفسىت ء امد وأ مهتمأ اهبيسب مسقنت ةنتف ف ١ وبيستب نأ

 ٠ ةارش مهنم جرخي نأ انايحأ ثدحيو

 ٠ ضرع ىلا جاتحي ال حضاو رمآ دقتعأ اميف اذه

 ىآ _ جورخلاب نولوقي ةيضابإلا نإ نولوقي سان اذه عم ىقب اذإف
 كملوألف 6 درغل ىصخش ىآر هلك مدقتملا شاقنلا نأو _ جورخلا نوربجوب

 مهرارصإو ةئطاخلا ميتدقيع نكلو نوءاشي ام اولوقي وأ اودقتعي نأ سانلا

 ٠ ائبسث عقاولا نم ريغت ال اهيلع

 : ىلي امك عوضوملا صخلآ نأ ميطتسا ىلعلو

 نه نيب اطسو انتوم اوذختا دق _ عوضوملا اذه ف _ ةيضابألا نإ
 جورخلا نوبجوي ال ميخ ةنسلا لغأ مهل لاقي نمو جراوخلا مهل لاقي
 حاجنلا جئاتنو ةيتاوم فورظلا تناك اذإف هنوزيجي امنإو ص هنوعنمي الو

 تناك اذإو ه بوجولا ىلا ليمي انه زاوجلا نإف ةليلق هيف راضملاو ةرظتنم

 زاوجلا نإف ةريثك ةعقوتملا راضملاو ، ةدكؤم ريغ جئاتنلاو ةيتاوم ريغ فورظلا

 ٨ لاح ىآ ىف عنمي ال جورخلا نإف اذه لك عمو عنملا بناج ىلإ ليمي انه

 ٠ املاظ مكحلا ماد ام لاوحألا عيمج ىلع هيف بغر ءارشلاو

 لصخلا ىف هتلت ام نآب فصنملا ءىراقلا عانتإل ىفكي اذه نآ بسحأ

 ضرعلا كلذب ةيضابإلا ىآر سخبآ مل ىننإو ىل ايصخش ايآر سيل قباسلا
 ق ىنشيراعتلا هلاق ام ةظحالملا بحاصل لقنأ نأ ىنرسي هناف كلذ عمو ائيش

 جورخلا بو-جو نوري ةيضابإلا نآ معزي نمل اباوج عوضوملا سفن

: ىلب ام اهدعب امو ٣٣ ص دومحملا كلسلا ف ءاج دقف



 س ٢٦٧

 لوقن الو مهنم انسل ذا لطاب جراوخلا ةلمج ف مهنإ كلوتو «

 ، مهريغ نم وأ انبهذم لهأ ىف اوناك ءاوس روجلا نيطالس نع جورخلاب

 مهيلع درااب ةحفاط اهنإف اندتك هذهو ئ اهريغو ةديقعلا ف هب حرصم وه امك

 انلو۔ة ةلباقم ف 6 جراوخلا تلاتو انلرق وحنب : مهلاوقأ نم ةئربنلابو

 ف ىناكلا دبع رامع وبأ مامإلا خيشلا هركذ ام كلذ نم ٠ قحلا لهأ رشعم

 مهتلاتمك ليوأتلا لهأ نم نيئطخملا كيرشتب جراوخلا تلاقو : هلوقب زجولمل
 مهيلع هانمسر ىذلا مهبهذم داسفلا نع آبنأ دقو ٠ رئابكلا لهأ رئاس ق

 ريسلا بانك ف ىخامسشلا جاتلا لاتو : لات رطسأ دعسو ( باتكلا ردص ق

 ءامد هللا مرح دق سيلأ : مهل لوقيف جراو خلا ىتأي ديز نب رباج ناك

 معن نو لوقيف نيدي مهنم ةءا ربلا هللا مرحو ب معن نولوقيف ك نيدي نيملسملا

 ىميمتلا ىرملا ضابإ نب هللا دبع ) انتمئأ نم 3 ( مهنمو اضيأ لانتو ٠ خلا

 نم هللا مرح عنم ةكم ىلا جرخ نمم هللا همحر ناك قيقحتلا لهأ مامإ

 ىآر هرمأ ىأر نع هرمأ ىف ردصي ناكو ، فرسب بتلملا ديزي لماع ملسم

 راصتخاب ىهتنأ ك مهريغو جراوخلا مم تارظانم هلو ديز نب رباج

 درلا ف ةدرغم ةلاسر ٩4_للا هظنح بطتلل نإ لب ( : رطسأ دعي ل و كتيو

 لآ ىقحم نع ضار تعالا ةلا زإ : : هيتلاسر مم هع ومجمو ةعوبطم ىهو مهيلع

 ٠ تئش تئش نإ اهعجارف ٠ ةيناعلا ناو اويدلا ةلأسم ف ةينادلا ن ناوغقلاو 6 ضابإ

 نب رباج انمامإ ناك دقو فيك ٠ ان:هذم لهج دتف جورخلا انيلإ بسن نمف

 موللا جاجحلا ىدل ةلباقملا ناويد باحصآ نم هنع ىلاعت هللاا ىضر ديز

 اموي هيلع جورخلاب ر 1 هنأ تملع اميف لقني ملو 6 دينعلا رابجلا موضغلا

 دحآ وه ىذلا بيبح نب عيب درلا ةمالعلا ن نا عم » : رطسأ دعب لوقيو « ام

 مونحت اوشيعف الإو ) بيترتلا ف امك ل هدنسب ىور نيثدحملا انتمئا

 نم مهنأ كلوق نالطب حضويو ( لاح دوسي ىنوقلت ىتح نيدادف نيثارح

٤ ةلمال ةمعن رذك رفاك ةريبكلا بكنرم نأ ١ نم دعب هتركذ ام جراوخلا هلمج



٢٦٨ 

 ةراشألا ىتآتس امك همدو هلام نولحتسيو ‘ هكرشي نولوقي جراوخلا نأ مم

 ٠ ىمرضحلا مالك ق مهيلع درلا ىلا

 انبهذم ال ةيرفصلاو ةقرازألا بهذم ةروجلا تحت دوعتلا نم عنملاف

 نيدشارلا ءافلخلا دعب ةمئألا ف ريظ دق روجلا نأل ٠ ةيبهولا ةيضابإلا رشعم

 مل اميف مهرماوأل نوداني نيعباتلاو ةباحصلا نم حلاصلا فلسلا ناكو

 نم مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل مهيلع نوري الو ث مهقلاخ ةيصعم هيف نكي

 كرسع ىف ةعاطلاو عمسلاب كيلع هلوتبو ث ربصيلف ائيسث هريمأ نم ىأر
 نم لصحي ام فاعضأ دسافملا نم جورخلا ىلع بترتي دق هنألو كرسيو

 عامطإو مهتكوش راسكتنإو نيملسملا ةملك قرفت ىلا كلذ ىدؤملا مهروج

 : ىلي ام ةمامألا ف لوتي عوضوملا ىف ليوط مالك دعبو ٠ « مهيف ودعلا

 ةيماماللو لوألا ف جراوخلل افالخ اعمس بجاو ( مامألا ىأ ) هبصن نأ مث »

 نم تسيل ىهو ثلاثلا ق ةيديزلاو ةلزتعمللو ٠ ىناثلا ق ةيلعامسالاو
 مهرثكأل افالخ رايتخالاو صنلاب تبثتو ٠ ةعيشلل افالخ دئاقعلا لوصأ

 عقص ف ةمئألا ددعت زوجي الو ، صنلا الإ اهل قيرط ال اولاق ثيح اضيآ

 مامأ اهقيطي ال ثيحب عستملا ى امأ ٠ ةيدوراجلل افالخ راطقألا قئاضتم
 5 نيملسملا رومأب لخي ام هنم عقي ناك بجومل هلزع ةمأللو ، زوجيف دحاو

 لوخغملا ةمامإ زوجتو ، نيررضلا فخآ بكترا ةنتغلا ىلإ هلزع ىدآ نإف

 هنيعب وهو : انباحصأ هيلع ام اذه ةيمامإلاك موقل افالخ لضافلا دوجو مم
 ٠ « ةرعاشألا بهذم

 عوضومل ا اذه ىق هتضرع ام نآ عنتقي اذه دعب ةظحالملا بحاص لعل

 هتلق امي هيضرتسا الو ادحأ قلمتآ نكأ مل ىننآو ىل ايصخش ايآر سيل

ىق ةيضابإلا هيلإ بهذ ام نأ حوضوب حرصي تيأر امك ىشيراعتلا اذهو



 س ٢٦٩

 هندع وه ةنتفلا بنجتو مامإلا لزع ىلع فورظلا ةاعارمو جورخلا عضوم

 ةرعاشألا ءارآ نونبتي امنأك ةيضابإلا لعجآ مل انأف ٠ ةرعاشألا بهذم

 . نيرباكملا ةرباكم نوقلتملا مه امنإو

 ٠ ةيناثلا ةطقنلا

 نوري جراوخلاو جراوخلا نم ةيضابإلا نأ ةلخحاللا بحاص ررقي

 ىأ نود ةروجلا ةمئألا نع جورخلا نوري اضيأ ةيضابإلاف ، جورخلا

 . مهيلع ذوخأم وهو ةرعاشألا لوت وهف فورظلا ةاعارمب لوقلا امأ رابتعا
 ةباجإلا ىف انحضوأ اننأل كلذ ، لئالق طاقن ىف صخلتت ةطقنلا هذه ةشقانمو

 امنإو جورخلاب نولوقي ال مهنأ ميتمئآ نم حيرص مالكب ةقباسلا ةرقفلا

 اديدج اثحب لكشيال نوقتلي الوأ ةرعاشألا عم نوقتلي مهنوكو هنوزيجي
 ةيضابإلا لوقي نأ ةظحالملا بحاص مظعتسي امنأكو ث ةريطخ ةلكشم وأ
 ناتقرفلا تماد ام ةبارغ ةيأ كلذ ىف دجأ ال انآو ث ةرعاشألا هب لوقي امب

 امهلو داحتاب تيأر امك ىشبراعتلا حرص دقو ٠ دحاو ردصم نم ناذخأت
 اهريغو ةيضابإلا نيب ةنراقملا لاجم ىف تسل ةساردلا هذه ف ىننأ عقاولاو
 تركذ امنإو ث ةرعاشألا هاري ال ضرعتأ مل انأف ه كلذلو ٠ قرفلا نم
 امك ىنالجراولا بوقعي ىبأ مالك نم مهفي ىذلا نأ ىلع ٠ ةيضابالا دنع ام

 ٠ لاوتنأ ةثالث ةيضقلا ىف نأ اقباس ترشأ

 ٠ جراوخلا ىلإ بسنيو اقلطم جورخلا بوجوب لوق

 ٠ ةيضابإلا لوق وهو جورخلا وآ ءاقبلا زاوجب لوقو

 ريبعت بسح ةيبسنلا لوق وهو انتلطم جورخلا عنمب لوقو

٠ ةظحالملا بحاص ريبعت بسح ةيرعشألا ىف ىنالجراولا



. ٢٧٠ 

 ةيرعشألاو ةيضابإلا نيب احضاو ارف كانه نآ اضيأ حضتي اذه نمو

 دقو هنوزوجي ةيضابإلاو انلطم هنوعنمي ةيرعسألا نأل . عوضوملا اذه ىف

 كلذ نوغلاخيو الوق جورخلا نوعنمي مهنأب ةيرعشألا ىنالجراولا دتتنا
 ىف تماق ىتلا تاكرحلا نم ةعومجمب ةفلاخملا هذه ىلع لدتساو اكولس

 عم تعشألا نب نمحرلا دبعو نيباوتلاو ريبزلا نكل اهريغو ةيومألا ةلودلا
 . مهريغو ىلع نب ديزو ءاهقفلا نم ةعامج

 اهكلس ىتلا ةيظغلل ا ة روانم ا امآ ٠ ةطقنلا ه ذهل ىفكي اذه نأ بسحأ

 ماكحألا هذ_ه كلذ ىلع بتريو جراوخلا ف ةيضابإلا لخدي ىنح

 باتكلا اذه ىف ناكم نم رتكأ ىف تشقون اهنأل درلاو ةشتانملا ىعدتست الف

 . قحلا نع ثحبي نمل عنقم كلذ فو

 : ةثلاثلا ةطقنلا

 ماع هجوب جراوخلا زيمي ام مهأ نإ ةظحالملا بحاص اهيف لوقي
 .. تاذلا راكنإ وه جورخلا تاكرح رئاس نع صاخ هجوي ةيضابإلاو

 ىهو ةظحالملا اهلجأ نم تقبس ةطقن مهأ ةطقنلا هذه تناك امبر

 بحاصو حدملا قايس ف ولو ىتح جراوخلا نم ةيضابإلا نا ىلع ديكاتلا

 ءاجو ابناج نآلا ىلإ باتكلا لوأ ف ليق ام عيمج نم ارافسآ لكب ةظحالملا
 رابتعا حبصأ امنأك ةصاخ ةيضابإلا ىلعو ةماع جراوخلا ىلع ىنثي انه

 ٠ هنم اغورفم ارمآ جراوخلا نم ةيضابإلا

 تعفترا امهم _ موقلا نم عوضوملا اذه نولوانتي نيذلا نأ بيرغلاو

رظنلا ضغ وه فاجلا ديلقتلا نم عونب نوثبشتي _ ةفاقثلا لئاسو مهب



_ ٢٧١ . 

 ٠ اهب حيرصتلا نع رظنلا ضغو اهلهاجتف تفرع اذإو قئاثحلا ةفرعم نع

 تلبق ءاوسو ٠ عوضوملا ىف مهل لاقي ام اومهفي نأ ىتح نوبحي ال مهف

 . هلتت مل وأ كيلإ اوبسن ام تلق ءاوسو ء هلبقت مل وأ كيلع هب اومكح ام
 كفتومو مهدنع رمألا ىهتنا دقف ، هدتتعت مل مأ اومعز ام تدقتعا ءاوسو

 ٠ مه مهفقوم مهمل ١ امنإ و مهم ريغ تنآ

 عزعزتي نل وهف جراوخلا نم ةيضابإلا نآب ةحيصنلا بحاص مكح دقو

 نع هينيع ضمغأ دقف لعفي مل هنكلو تايئزجلا سرد لعف ذإ هتيلو

 ٠ ةيضابإلا ىلا هبسنف جراوخلا ىلإ بسني ام ىلإ رظنو لاقيو ليق ام لك
 ىصخشلا كيآر اذه هل لات انلاتم نم سيل اذه نإ ةيضابإلا دحأ لاق ذإو

 ٠ لاوحألا هذه عم قئاقحلا ىلإ لوصولا متي فيك هللا ناحبس

 : ةعبارلا ةطقنلا

 امامت انعوضوم نع ةجراخ تاظحالملا ىف ةعبارلا ةطقنلا نأ ىل ودبي
 بسحأو اهيف ةمألا ءا رآو ةفالخلا طورش لصنغلا كلذ ف جلاعن ال نحنف

 ٠ مهنم ةيضابإلا ناو جراوخلا ركذل الإ انه اهب جراخ هنأ

 امنإو ث ةفالخلا ةحصب ةيشرقلا نوطرتشي ال ةيضابإلا نآ حيحصو
 ةيضابإلا نكي ملو ىرخألا تاءافكلا تواست اذإ احجرم ةيشرقلا نوكت
 امدنع ةباحصلا رابك هيلإ مهقبس امنإو اذهب لاق نم لوأ مه جراوخلا وأ
 انم نيرجاهملل راصنألا ضعب لات دقف ٠ مالسإلا ىف ةفيلخ لوأ اوشقان

 ىلوتي نأ زوجي هنأ نوفرعي راصنألا نكي مل ولو ٠ ريمأ مكنمو ريمآ

 ةفيذح ىلوم ملاس ناك ول رمع لاقو ٠ كلذ اولاق ال ىشرق ريغ ةرامإلا

لاقو كلذ ريغ لاق امل ىلوتي نأ حصي ال ىشرقلا ريغ ناك ولف هتعيابل ايح



_ ٢٧٢ 

 رايتخا للعف شيرق نم ىحلا اذهل الإ نيدت ال برعلا نإ ركب وبأ انديس
 ٠ رايتخالا عضرم لاحلا ريغت اذإف مهل برعلا ةعاطب كلذ ىف ىشرقلا
 باحصأ هب لات لب اذهب اولاق نيذلا مه جراوخلا وأ ةيضابإلا سيلف
 ةيضابإلا نيب ةنراقم دقعن انسل نحنو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم
 بسني ام قيتحت ددصب امنإو امنيب ةلضافملا ماتم فف الو 5 ةرعاشلاو

 امهيف فقي نيفقوم كانه نآ ىلع حصي ال امو هنم حصي امو ةيضابإلا ىلإ
 اولوقتي نأ لوألا فقوملا ٠ ادلتم ارثأتم ادماج افقوم با_تكلا بلغأ
 نا مهسفنأ اوعنقا مهنأل الإ ءىشل ال جراوخلا هلوقت ام عيمج ةيضابإلا
 ٠ مهلاوتأ عيمجب اولوقي نأ دبالف كلذك اومادامو جراوخ ةيضابإلا
 ةرعاسنألا هب لوقي امب اولوتي نأ ةيضابالل حصي ال هنآ ه ىناثلا فقوملاو
 ٠ اراكتحا تراص ةيضقلا نأك

 : ةسماخلا ةطتنلا

 ىهو ىصخش ىلإ ةهجوملا تاماهتالا ةعومجم ىلع ةطقنلا هذه لمتشت

 ىيأر وه لصنخلا اذه ق مكحلا نع هتضرع ىذلا ىأرلا _ ١

 ٠ ةيضابإلا ىآر سيلو ىصخشلا

 ٠ مهئارآل ) رسخبتم دت ىأرلا اذهو ٢

 وه اميف ةرعاشألا ىآر نونبتي مهنأك ةيضابإلا رهظأ نآ لواحأ _ ٣

 ٠ مهيلع ذوخآم

 نوزاتمي اعيمج جراوخلاك ةيضابإلا نإ زاربإ ىف اجرح دجآ _ ٤
٠ تاذللا راكناب



_ ٢٧٢٣ 

 ىننأل اصوصخ ةيضابإلاو امومع جراوخلا قح سجنأ ىننإب _ ٥
 . هنوزيجي امنإو جورخلا نوبجوي ال ةيضابإلا نإ تلق

 ٦ _ نآ لواحأ ١ ةرعاشألا ىضر بستك ٠

 هذه ثعبم نأ كلذو ريسي ءىش اعيمج مهتلا هذه ىلع هب درأ ىذلاو
 كلتو ةظحالملا بحاص نهذ ىلع ةطلستم ةركف ىلع ىنبني اهلك تاداقتنالا
 بوجوب نولوتي جراوخلاو جراوخلا نم اونوكي نأ بجي ةيضابإلا نأ ىه

 مهنع مهلاصفنا نأل لوقلا اذه ريغ ةيضابإلا لوقي نأ حصي الف جورخلا
 نع ةيضابإلا دعبت ىتلا تارابتعالا نم ادحاو نوكي دق ةطقنلا هذه ىف

 نم اوسيل ةيضابإلا نآ ىلع ةظحالملا بحاصل تنهرب دقو جراوخلا
 نأ هل تنهرب امك _ كلذ معزت ىتلا معازملا عيمج مغر جراوخلا

 نيلئاقلا جراوخلا نع نوفلتخي كلذب مهو جورخلا زاوجب نولوقي ةيضابإلا

 مالك نم اصوصن هل تلقن دقو ، عنملاب نيلئاقلا ةرعاسثألا نعو بوجولاب
 ء عوضوملا اذه ىف ةيخيراتلا مهتريس طوطخ هل تمسر امك اذه ىف ةمئألا
 رصي مث ةنيعم ةروص هنهذ اف عضي نم امأ قحلا سمتلي نمل عنتم اذه فو

 ٠ هعم انل ةليح الف اهيلع

 ىنبسحأ امف جورخلا عوضوم ف مهءارآ جراوخلا سشخبأ ىننأ امآ

 ترشأ ام لكو جراوخلا ءارآ ةشقانل ضرعتأ مل ىننأل كلذو كلذك

 ىلع ادانتسا ء ةظحالملا بحاص ديري امك بوجولاب نولوقي مهنأ هيلإ

 رذتعأ انأف مهئارآل اسخبم اذه ناك نإف ناهربلاو ليلدلا بحاص هلاق ام

 عوضوم ىف مهيآر ضرع تيلوت انأف ةيضابإلا امأ ء ةظحالملا بحاصلو مهل

 هولدعي نأ مهيلعف اسخب ىأرلا اذه ناك نإف هتضرع امك وهو جورخلا

( ٢ ج ةيضابالا - ٨. م ]



 ٢٧٤,س.

 ةمألا هيلع تراس ىذلا وه ىأرلا اذه نأ معزأ نأ عيطتسأ ىننآ ىلع
 مهكولس ف ةرعاشألا عجر هيلإو ةيلمعلا ةيحانلا نم اهفارطأ عيمجب ةملسملا

 اكولس جراوخلا مجر هيلإو ةمئاق لود ىلع ريثك جورخ مهنم ثدحف

 لوطت دق اددم هتحت اوشاعو _ ارئاج ناك نإو _ مئاقلا مكحلاب اوضرف

 .٠ رصقت دقو

 اذه ناك نإف ةرعاشألا ءارآ نونبتي مهنأك ةيضابإلا رهلظخآ ىننأ امأ

 رظنلا تاهجو نيب بيرقتنا ىلإ ونرآ لاح لك ىلع اناف كسفن ف زحي
 رسأ ام ةلأسم ق نيتقرف ىآ براقت ىل ودبي ام دنعو نيملسملا عيمج دنع

 امنإف مهدئاقع وآ ةيضابإلا ءارآ ضرعأ امدنع انأف كلذ عمو طبتغآو كلذل

 ٠ مهدنع اهفرعأ امك اهضرعأ

 راهظإ نم جرحتأ ىتنأ ىهو ةريغصلا ةزمللا هذه كل انه تيقب

 لمعي نمم تسل ىننأ عتاولاف ٠ ةرعاشألا ىضر بسكأل ةيضابإلا ىآر
 امنإو ( ىذه طخس جيهي ىذه اضر ) نيتداضتم ناتقرقلا نوكت نآ ىلع
 تفلتخا اذإف ىمالسإلا ةوخألا طابر وه امهنيب طبري ىذلا طابرلا نأ ربتعأ
 امه راظنآ براقتت نأ انمهيو تايلكلا ف ىقالتت اهنإف ام ةيئزج ىف امهرالخنأ
 ىف ىعست ةصلخمو ةقداص امالقأ امهنم ةقرف لك تدجو ول تايئزجلا ف
 نيبصعتملا فقاوم نم امهنم ةدحاو لك تصلخت ولو هاجتالا اذه
 . نورخآلا ىوقو رثك امهم مهسفنأ الإ نوري ال نيذلا نيقلغنملا

 ةيضابإلاب فرعأ انأ : ةظحالملا بحاص خالل لوقأ ىننإف اذه دعبو
 _ انآو ؤ فيعضلا ىصخشب فرعأ كلذك مهو نيرصاعملا اهئاملعو

دعب _ هبسك لواحأ اضر لوأ نإف - سانلا ىضر بسكأ نأ تلواح ول
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 ةلفغلا نم اوسيل دعب. اميف مه مث ٠ مهاضر وه _ ىلاعت هللا ىخر
 قرصحيف مييلإ بستني ضخش اميف موقي ىتلا ةجردلا ف فعضلا وأ

 نع نوتكسي مه مث ى مهدنع سيل ام مهيلإ بسنيو مهءارآو مهدئاقع
 نمو ، لايخ الو مهو ىف ىرجت ال ةلاح هذه نإ ٠ نوملكتي الف كلذ

 قبحلا دقتعي نم عبط صخآ ةفصب لهجو ث سانلا عبط لهج اهنظ
 ٠ هب زتعيو

 نأ بحأ ىننكلو ڵ دحأ اضر بستكأ نأ ديرأ تسل ىخأ اي ىننإ

 دوعتل ةريسم مالقأ ةمألا قرف نيب اهتقلخ ىتلا ةليوطلا تافاسملا كلت ىغلأ

 اهعم نواعتتو اهدي كسمت اهتخأ نم بيرقلا اهفقوم ىلإ ةقرف لك
 مالنألا اهتبكترا ىتلا ءاطخألا كلت ضعب ححصألو ٠ ىوقتلاو ربلا ىلع
 ى جئاسثولا اهنيب تعطقف ةمألا نم قرف دض نمزلا نم ةلفغ ف ةعوفدملا

 مش نيطلستملاو ةشاسلا ءاوهأ اهنيب اميف تمكحو تاقالعلا تدسفآو

٠ نيرمعتسملاو نيرشبملا دئاكم
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 جرا وخل أ نع ةذيت

 ىف اميق اثحب شيفط قاحسإ وبأ مامإلا بتك ناونعلا اذه تحت

 اندعو دقو ٠ ىقابلا دبع دمحم ميهاربإ ذاتسألا بلطل ةباجتسا عوضوملا

 ىقلي هاسع ميتلا لصفلا اذه باتكلا اذه ف هل لتنن نأ ميركلا ءىرانلا

 لوصفلا ف اهانشتان ىتلا عيضاولا ضعب ىلع ءوضلا نم اديزم

 ٠ ةقباسلا

 : هللا همحر قاحسإ وبآ لوتقم

 نب عفان مهسوؤر ث نيعباتلا نمز نم ٠ سانلا نم فئاوط جراوخلا

 ٠ مهعياسش نمو ص راقصلا نب هللا دبعو ، رماع نب ةدجنو ص قرزألا

 بكترم ىلع مكحلاب ةمئألا نعو س قحلا نع اوجرخ مهنأل جراوخ اومسو

 { ةيصعملاب لاومألاو ءامذلا نم هللا مرح ام اولختساف ٠ كرشلاب بنذلا

 ىنعم نأ اومعزف « نوكرشمل مكنإ مهومتمعطأ نإو » : ىلاعت هلوق نيلوأتم
 نأ قحلاو ء مهليوأت ىف اوأطخأف ث ةتيملا لكأ ىف مهومتمعطآ نإو ةيآلا

 مرح ال لااحتسالاو ٠ ةتيملا لالحتسا ق مهومتمعطأ نإو : ةيآلا ىنعم

 ٠ كرش هللا

 هوزواجت لب ، لوقلا درجم ىلع اورصتقي مل ليوأتلا ىف اواطخآ نيحو

 ءامد اولحتساو ث كرشلاب ةيصعملا بكترم ىلع اومكحف س لعفلا ىلإ

 . خويشلاو لافطألاو ءاسنلا اوضرعتساف ث ةيصعملاب مهلاومآو نيملسملا

 ىرصبلا ورمع نب بيبح نب عيبرلا ةجحلا ظفاحلا مامإلا ناك دتو
: لوقي مهرمأ هيلإ غلب نيح هللا همحر حيحصلا دنسملا بحاص ىديهارفلا
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 مهؤطخف مهلوق ىلع اوقب نإف ، لعفلا ىلإ لوقلا اوزواجتي ىتح مهوعد

 . هللا مكحب ميلع انمكح لعفلا ىلإ هوزواجت نإو ث مهيلع لومحم

 . مهودراطو ث مهسلاجم نم انباحصأ مهدرط مهتعدب ترهظ املف
 اونلعأ لعفلا ىلإ لوتلا اوزواجت املف ، مهنم ةءاربلا نينلعم بوص لك

 هللا باتك ف صن هللا مرح ام لالحتسا ف رفكلا نأل س مهرفكب مكحلا

 مهتنتفب ديحوتلا لهأ ىلع اودتشاف ذئموي مهلعف ىرشتسا دقو ٠ ىعطق
 تناكف مهتنحم تمظف ع هللا لزنأ ام ريغب باقرلا ىلع فويسلا اولسف

 ٠ اميظع ءالب
 .م

 ىومذلا دئاقلا ىنامعلا ىدزألا ةرفص ىبآ نب بلهملا مهلاتق ىلوت دقو

 مهتنحم تمظعف مهلاتق ىلإ سانلا رافنتسا ىف ثيدحلا عضي ناكو روهشملا

 ىتح مهلاتق ىف ةعوضوملا ثيداحألا راشتناو ، نيملسملا ةبراحم : ةجودزملا

 ٠ ةماطلا تدازف رشلا نم ىدملا تغلب

 نمم ريثك ىلوت دقف ميكحتلا ةركنم نم جراوخلا ءالؤه ناك املو

 املظ 3 .جراوخلا ءالؤه ف ةيضابإلا جامدإ ةبصعتملا بهاذملا ىلإ نومتني

 : جهانملا ديدع كلذ ىف ببسلاو ؤ اناودعو

 بجت ال ضوضعلا كلملا نوري ةيضابإلا انباحصأ نآ اهلوأ _ ١
 اجل نيدشارلا ءافلخلا جاهنم ىلع مكحلا نوكي نأ بجاولا لب ث هتعاط

 ىدعب نم نيذلاب اودتقا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور
 نب رامع ف ىور املو ٠ هيلع قفتم حيحص ثيدح ٠ « رمعو ركب ىبأ

 ثيدحلا اذهب دهشتساو ٠ « ةيغابلا ةئفلا كلتقتس » : هنع هللا ىغر رساي

هاضترا عطاق صنك تهثف رخآلا قيرفلا هركني ملو ميكحتلا وركنم
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 ريغ ىنعم ىلع هلمح رخآلا قيرفلا ذإ ى هليوأت ف افلتخا ولو ، ناقيرفلا
 ٠ ىوملا كلذ هيضتقم ام ىلع هلمح ىلا ضرغلا هاعد امنإ و ه حيحص

 ذإ س ناورينلا ةعتاو ىف ءاوهألا باحصأ ىأر روهظ : اهيناث __ ٢

 ةيرم ال ىتلا ةقيقحلاو مهمامإ وهو "ىلع :ىلع جورخلا لجذل اهنأ اومعز

 نيح مهنكلو ث طقف ىنلع نع اوجرخي مل ناورهنلا لهأ نأ اييذ

 ىأرف ث ميكحتلا قيرف ىلا نسحلا وبآ حنج هيلع اورنحأو ميكحتلا وبأ

 ثيح اهنم .لح ى مح لد ميتانعآ ىف نكت .مل ةعيبلا نأ ى ميكحتلا وركنم :

 :! ؟ ميكحتلا ملخ الإو ء مكحلا تباث ريغ هانعم ءىش ف ميكحتلا نأ

 نذا ٠ ةعيبلا نع نسحلا ىبأ مامإلا نم.الزانت ميكحتلا اوربتعاف

 نوءاشي نم اوراتخي نأ قحلا مهلف ع مهرمأ نم لح ى ميكحتلا. وركنمغ.
 : ماركلا ةباحصلا نمو ذئموي سانلا لضفآ نم الجر اوراتخاف ٠ ميل .امامإ .

 مهباحصأ ىلإ اوثعب هوعياب املخ ء ىدزألا ىبسارلا بهو نب هللا دبع وهو
 ٠ امامإ هوراتخا نمل ةعيبلا ىف اولخدي نأ : ىلع مامإلا مهنمو ذئموي

 مهبراحف ىشرقل ال ىدزأل تلصح ةعيبلا نآ بلاط ىبآ نب ىلع ىآرف : . .
 بيسلا وه ا ذهو ئ شيرق ريغ ىلإ ةمامإلا جرختف مهرمآ ىوروقتي نآ لبت

 ٠ ناورهنلا ةعقاول ديحولا

 ء هعم نمو ةيواعم مهودع اوبراحي نآ ىلإ مهرظان نيح مهاعد اذهل

 نب ورمع : نيمكحلا نم ةيواعم رمألا ذخآ دقف ے تاف دق رمألا نكلو

 لح ىف نوملسملا حبصأف ، لدنجلا ةمود ف ىرعشلا ئسوم ىبأو صاعلا

 ةجيتنلا لوصح دعب الإ عقت مل بهو نب هللا دبع ةعيب نأل ٠ مهرمأ نم .

ميكحتلا نأ وهو ث ميكحتلا ىركفم نم رئاصبلا اولوآ هنم رذح ام عوقوب
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 ىلع سد ىذلا سيق ه نب ثعلا هيلإ ةوعدلا رك ىلوت رمالاب بعالات

 ٠ ةيواعم ف ىلع باحصأ

 ةصتاو نأ ةيبهذملا ةنفعتمو ، خيراتلا اوفرحم همعزي نذا سيلو '

 ىف ةعيبلاو اوجرخي مل مهنأل ث "ىلع ىلع جورخلا ببسب تناك ناوزهنلا

 ىف ةلغلغتم ءاوهألا ن ء ماقملا اذه ف ةلزلا نم رضبتملا هبتنيلف ك مهتانعأ
 ٠ هيف ءافخ ال امب اهباحصأ .

 امنإو رمألا لوأ ىف ةدوهعم نكت مل جراوخلا ةيمست نأ .ةثلاثلا _ . ٣
 ةيمستلا هذه فرعن ملو انلق امك ةقرا زألا رمأ ءارشتسا دغب ترشتنا ئه

 . ٠ هب نيضارلا وأ ميكحتلل نيركنملا ىلع ن ثاحصآأ ق

 رارقتسالاو . ةيواعملارمألا توبث دعب ظفللا اذه رهظ ام لوا لعلو 7

 لاقف ناورهنلا لهأ نم .وهو ع ىميمتلا سيق نب فنحألا هراز نيح « هيف .
 : فنجألا هل لاقف.؟ جراوخلا نم تنأو سانلا كبحأ اذامل : ةيواعم هلآ
 لوخدلاو هتعيبب اوضتري مل نيذلا ىنعي ث هتيرش ام ءاملا سانلا باع .7
 ٠ هرمأ( ف "

 . ىلاقلا ىلع ىبأل ىلامألا عجار

 نم مم ناك هنأل ةيجراخلاب سيق نب فنحألا فصي ةيواعم نأ ىرتأ
 ناك ولو ث ةيواعم هعيب ف نكي مل هنأل وآ ى ناورمنلا موي ىلع مهبراح

 نمو ةيواعم ناكل ناورهنلا لهأ نم هنوكل ةيجراخلاب فنحاألل ةيواعم فصو .

 همم نمو ىلع دض فيسلا لس ىذلا وه هنأل ك ةيمستلا هذهب ىلوأ هعم
د۔ق لاحلاو 7 ىلع مامإلا ةعيب نع نج ىذلا وه هنألو ، 7 وي .
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 هيف لوخدلاو هعابتا بجي ص اقح هتعيب تحبصأف دتعلاو لحلا لحا هعياب

 ٠ نيملسملا نم دحاو لك ىلع

 لهأ نم دحآ ىلع فويسلا اولسي مل ةيضابإلا نأ : ةعبارلا 4
 دنع ىتحو ص نيملسملا نم دحأ دض برح مهنم مقت ملو طق ديحوتلا

 اودتسا دقف هيبأ نب دايزو ىفقثلا فسوي نب جاجحلا نيب ةمزألا دادتشا

 مهسأر ىلعو ع نوباوتلا مبيلع جرخ ىتح ةنلخلا درجمل نيملسملا ةدراطم ىف

 جاجحلا لتق دقو ، نامامإ امهو ث ىعخنلا ميهاربإو ريبج نب ديعس
 ةعومجملا هذه نأ بجعلا لك بجعلاو ٠ ريسفتلا ةمئأ دحأ ريبج نب ديعس
 ةعاظفب رهظ ىذلا روجلا مامأ فيسلا اولمح نيذلا ءاملعلا نم ىربكلا
 مهيلع قلطآ لي . جراوخلا مسا مهنم دحأ مهيلع قلطي مل ؤ جاجحلا نم

 لاتقلا ىف اعيمج اوتامو ث ملعلا ءاول ةلمح نم مهلك مهو : نيباوتلا مسا
 هللا دبعو ، ىعخنلا ميهارباو ث ريبج نب ديعس : ودبي اميف ةثالث ادعام
 عمو ىربكلا ةعجافلا هذه مامأ اهودشم فقي لقعلا نإف ه فرطم نبل
 ث مالسب ءارقلا ىلع رمت كلذ

 ظفل قالطإ ف ىري ت ملعو فاصنإب خيراتلا صحمي ىذلا نكلو

 منت وهو ازمنم _ ءآرب جراوخلا نم مهو _ ةيضابإلا ىلع جراوخلا
 نوملسملا هراتخا نم لكل حصت ىه لب _ ىشرتقب صخت ال ةمامإلا اوآر
 لا_ہك ىلع لد ىذلا قحلا وه اذهو « اهتسائرو مهتلود ةسايسل

 هسانجآ رئاس ىلع رشبلا رمأ هللا لعجي نآ ةمكحلا نم سيل ذإ ، ةريصبلا

 ٠ تيع اسسآ وأ ٩ ء أ وس ؤ ة دحا و ةليبقل اعبات ةمئأو

قحلا ةبناجمو ةرباكملا نمو ٠ « شيرق نم ةمئألا » : ثيدح هيلع اولمحو
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 راصنألا هضتري ملو ، شيرقب ممألا ةسايس صاصتخا نومعازلل معزي نأ
 نيح هيلع همالسو هللا تاولص دمحم هب ثعب ال ص مهفلا لهأ مهو
 راصنألا ىلع در نيح ركب الو ث ريمأ مكنمو ريمأ انم : ركب ىبأل اولاق
 : هلوتي

 اذهل الإ نيدت ال برعلا نإ ٠ « ءارزولا مكنمو ءارمألا انم »

 ءىشل ال ، شيرقل برعلا دايقناب مكحلا للعف ٠ اشيرق ىنعي ع ىحلا
 ٠ ةيبهذملاو ةيسايسلا ءاوهألا لهأ معزي امم ، رخآ

 درجمل شيرق نم لجر ىلإ داقنت اهسانجأ رئاس ىلع ممألا نأ ىرتأ
 ٠ هللاو الك ىشرت هنأ

 لمعلا نورشنيو لدعلا نوغتبي ةيضابإلا نإ : اهسماخ _ ه
 ءافلخلا اهيلع راس ىتلا ةسايسلا جهانم ىلع ريسلاو ، ةنسلاو باتكلاب

 امك ى ىمجع مأ ىبرع ع ىشبح مآ ىشرق رمالاب ماق ءاوسو ع نودشارلا
 ثيح ء زيزعلا دبع نب رمع ةريس اوضترا اهل \ حاحص ثيداحأ ف درو

 نب رنعج : ةذباهج ءاملع ةتس نم فلاتي ةرصبلا نم ادفو هيلإ اولسرأ

 نب باببحلاو ى ىربنعلا نيصحلا نب ىلع رحلا وبآو ، ىديعلا كامسلا

 نب ملاسو & ىرصبلا ربنق نايفس وبأو بيلك نب بابحلاو ع بتاكلا
 مهئامسأ ىلع تفقو نيذلا نأ الإ ، ءالؤه نم رثكأ اوناك امبر ه ناوكذ

 ىلع ءالؤه دوفو انموق وخرؤم ركذ ثيحو ٠ اعيمج هللا مهمحر ءالؤه مه

 جراوخلا هيلإ لسرأ ه زمغلا ى مهتداعك اولاق _ زيزعلا دبع نب رمع

 هلوبتو ، ثيدحلا نم رمع ةفيلخلا نيبو مهنيب ىرج ام اوركذي ملو ث ادفو
 نعللا نم ربانملاو دالبلا ريهطتو ، لدعلا رشن ف هنم هودارآ ام لك مهنم
نونعلي نيملسملا نإ : هل لات دفولا نإف « ةنس » نويومألا هذختا ىذلا



 ذ ٢٨٢ _

 هلوقب نعللا لدباف ك ركتملا رييغت ف عورشلا نم دبالف ربانملا ىلع اتيغ
 ىهنيو ث ىبرقلا .ىذ ءاتيإو ث ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ » : ىلاعت

 سوفن حمست مل « نوركذت مكلعل مكلظعي ئغبلاو ركنملاو ءاشحفلا نش
 بقانملا كلت اوركذي نأ ث ءاوهألا مهتريصب تمعأ نيذلا نيخرؤملا كئلوأ
 ةمللخلا هجو ف فوتولاو قجلا نادسثن نم + ةيضابإلا ف ترهظ ىتلا

 ء ناورم نب كلملا دبع عم ضابإ نب ,ه هللا دبع مامإلا لصب امك ء ةلجاملب,

 امك فيسلا ولسي ملو ے ه يبآ نب .دايز عم ريدح نب سادرم لالب وبأو

 ممنأو ، نانسملا نع نيضرعم ث نايبلا ليبس اوكلس لب ٠ جراوخلا لعف

 ملو كلذك لاملا ةمصعو ( هللا الإ هلإ ال ) ديحوتلاب مدلا ةمضع نوزي

 لمخ وآ ، ناطلسلا سيسأت ليبس ف مهريغ لامعأ نم ناك ام مهنم نكي
 سانلا اوكرت لب ه رذعلا عطقو ، فيسلاب مهبهذم قانتعا ىلع سانلا
 اوكرت 7 انيخأ ريغب تناك نإ ايندلا نع اوضرعأو ء ميئارآ ىف إ رارخأ ا

 » :نيدلا ق ' هاركإ 8 « هنأل ّ ةمات ة ةيرح ىف ميبهاذم بهاذملا بايرأل

 لومحم . هبحاص ىلع دؤدرم لطابلاو ,ناكم ىنأ فف لوبقم رهاظا قحلاف
 لكل ةلوفكم ا ةد رحلاو 5 قحلا ى ةيساوس ةقاك مجدنغ ةلبقلا .لهأ ّ هيلع ا

 ء ناسنإلا ف لذلا ىه ةيرحلاو ى ةينادحولاب هلل فارتعالا دعب سانلا

 3 هيدؤي هيلع نيدف هب بتاك امو ٠ موي لوآ ىف رح مهدنع بتاكملا نأ .ى ىتخ أ

 & مهاوس اوتاف ام ةعيرشلا نم اوكردأ مهنأل ٠ ةيضابإلا ريغ اذهب لقي ملو ا

 ةلص مهل نكت ملو ث مهرئابكو مهعئانسث ف انركذ امب جراوخلا مهنع نابخ ١

 انموق نم نيفصنملل تفسثك دقلو \ جراوخ مهنإ لاقي ىتح ةيضابإلاب أ
 ةسخيرف قحلل عوجرلاو ع هب اوفرتعاو قصلا اوكردأف قورفلا هذهأ

 . ةليضفو

رئاس نيبو مهنيب .ةحكانمللا نوزيجي ةيسخابإلا : اهسداس ذ
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 مهاوس نوري مهنأل :مهريغ عم حكانتلا نوزيجي ال جراوخلاو ث نيدحوملا '

 ثراوتلا اضيأ نوزوجي ال اذه ىلعو ٠ انحضوأو انيب امك نيكرشم

 ةحكانملا عنم ىذلا كرشلا نألا لاحلا ةعيبطب ميغلاخي نم نيبو مهنيب

 تنفعت نيذلل قورفلا هذه :نع ىماعت لهف ث ةثراوملا عنمب ةرهاصملاو٠

 خيراتلا راوطأ بلقي ىذلا هدهاشي ام كلذ ٠ ىشعلاب تبيضأو مهسوفن

 نينمؤملا نوذؤي نيذلا نإ » : هناحبس هلوق اوربتعي ملو ، انموق تانودم ىف

 : ىلاعت هلوقو « انيبم امثإو اناتهب اولمتحا دقف اوبستكا ام ريغب تانمؤملاو

 « ىوقتلل برقأ وه اولدعا ن اولدعت آلآ ىلعا موت نائلش مكنم رجي ال » ا

 ةماقتسالاو قحلا :لهأ ىلع نيلوقتملا كئلوأ رمأ نم زاحيل ملسملا نإ

 ةؤهشلاو ىوملل الإ ءىشل ال مهسفنأل كلذ اوغاستسا فيك « ةيضابإلا ' ة

 ه قحلا راكنإو ىويلا نم هللاب ذوعن ث ةيفخلا >

 جورخلا داقتعا مأ . كفإلا كلذب هللا نوتاليس . مهنأ :نوركذتي ال وآ .

 ء: ىوهلا ليبس ىف غىبث لك نوه رانلا نم.

 ذنم المعو املع مالسإلا ةمدخ ىلإ اوهجتا ةيضابإلا : اهعباس ٧

 ء ثيدحلا نود نم لوأ اوناكف ث نيودتلاب اولغتسئاف ث ةنتفلا تأدتبا .

 هناويد ىف ةباحصلا لاومأو. ثيدحلا نود نم لوأ ديز نب .رباج انمامإف ٠

 ملعلا ةلمح مهو هدعب نم هذيمالت مث ى ريعب رقو هنأب هوفصو ىذلا أ

 ' . ٭ :برغملاو قرشملا ىلإ ٠.

 ليطعتو 6 لبسلا ةفاخإو 6 ءامدلا ةقارإ ىلإ اوحنج جراوخلاو

 نيذلاو ى اباتك فلآ هنأ جراوخلا نم ادحأ نع ركذي ملو . ماكحألا

كس نود مهو ةيضابالا نوركذي امنإ 4 جراوخلل تافلؤملا نوركذح
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 ث تادجنلاو ةقرازألاو ةيرغصلا امأو ، بيغشتلاو عينشتلا مهب نوديري

 عفانو س ثيدح ةياورب ةدجن درفنا ولو ، نيودت الو ةياور مهل ركذت ملف

 مهنآ ديراو ء اهلحم اذه سيل سابع نبا اهلأس ةلئسأب قرزألا نبا

 انموق هركذ نم لكو ث ملعلا ةياورو فيلأتلا ىلإ ال برحلا ىلإ اوحنج

 ٠ ةيضابإلا نم الإ اوسيلف جراوخلل مهوبسنو ملعلا لاجر نم

 اوفرعو ء باجعلا بجعناب مولعلا نيودت ىف انباحصأ ىتأ دقلو
 ضعب أجلف ، مهريغ هوأ غلبي مل ام ، عرولاو ةنامألاو قدصلاب

 نيح ء ناتهبلاو ةرجافلا ةياعدلاب قئاقحلا هيوشت ىلإ انموق نم نيبتاكلا
 جراوخلاو ةيضابإلا نيب اوطلخ امو ع ةعطاسلا راونألا كلن مهترهب

 نمل ىنأو ٠ ميسفنأ دنع نم ادسح ث باوصلاو قحلا ملاعم سمطل الإ

 هتريصب تيمع دقو ث باوصلاو قحلاب فرتعي نأ ةيطم بيغشتلا ذختا
 لاهكلا نم انباحصأ نم هنوري ام ءافخإ ىلع لمعلا نم ءالؤهل ىرتل كنإو

 ركذلا بجوم ىفف مهل نوركذي ال مهلعج ام ةيملعلا ةظعلاو ث ىنيدلا

 ضعبل عورفلاو بدألاو خيراتلا ىف تنود تافلؤم تيأر ىننإو

 ء .علضملا نم نود اهيف مهل امب انباحصأ ركذ ماملا بجوتسي انموق

 ةنلابم كلذو ٠ اونوكي مل مهنأك ىتح مهركذ لهاجتي نأ عروتي الف

 بولسالا اذه نم ائيش انباحصأ نم دجت الو ، قحلا سمط ق اناعمإو
 . ريبكلا ىلعلا هلل دمحلا و ٠ عشبلا

 تضتتاو ث ةيخيراتلا ثداوحلا اوعمج نيح انموق نإ : اهنماث _ ٨

 نيي اوطلخف ، باوصل! لوق ىف اولشف انباحصأ اوركذي نآ لادلا

. جراوخلاو ةيضابإلا
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 ىلإ جراوخلا نوبسني ةراتو ى جراوخلل ةيضابإلا نوبسني ةراتف

 ةفاضإ ىف عورفلاو لوصألا ٠ نينودملا نم ريثكلا لعفي امك ٠ ةيضابإلا

 شيوشتلاو طيلختلا بجوأ امه ه سكعلاو ةيضابإلا ىلإ ةلزتعملا لاوقأ

 ٠ ريرهنلاب هبشأ وه ام ىلإ لقنلا ىلع نودمتعي نيذلا نوفلؤملا بهذيف
 ٠ اقلطم ىدنع مهل رذع الو

 . هاوه بسح هلحتني نآ ال ث هعوبني نم هبللحي قحلا دشني ىذلا نأل

 ىرطتو ، جراوخلا نم ريدج نب سادرم لالب ابآ نأ معزي نم دجن انإ
 ٠ كلذ سكع ىلع رمألاو ، ةيضابإلا نم ةءاجفلا نبا

 ره ىدنكلا ىبحي نب هللا دبع قحلا بلاط مامإلا نأ ركذي رخآو
 نب هللا دبع مامإلا ذإ ٠ كلذ فالخ قحلاو ضابإ نب هللا دبع مامإلا

 قحلا بلاط ىيحي نب هللا دبعو ع ناورم نب كلملا دبع مايآ رخآ ىفوت ضابإ

 ٠ ھ ١٣١ ةنس رامحلا ناورم مايآ رهلخ

 اهييوشت ةماهلا قئاقحلا هذه انموق نم نوبتاكلا طلخي اذكهو

 ء مويلا انيديأ نيب دجوي ىذلا سلدنألا خيرات ىلإ رظناو ٠ ابيغسشنو
 اغلبم سلدنألا ف اوغلب ةيضابإلا نآ لاحلاو ٠ اركذ ةيضابإلل دجن الو
 تناك سلدنألا نم ىه ىتلا ةسبايلا ةريزج نأ ىتح ه لاملاو ملعلا نم اميلخع

 كنإو ٠ ىربكلا سلدنألا ةبكن ىلإ لب ، سداسلا نرقلا ىلإ ةيضابإ اهلك
 نب رباج ريغ ةيضابإلا لاجرل اركذ دجت الف الثم دعس نبا تاقبط ارتتل
 ٠٠٠٠ اذكهو ٠ قافآلا تقبطآ ىتلا هترهسل هفنأ مغر هركذ هنإف « ديز

 ، مهب ىلوأ مهموق موق لك لاجر نأ هيف بير ال ىذلا قحلاو

٠ ليبسلا ىدهي
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 بجي نوملسملا لاق ، ةيعرش اماكحأ جراوخلا ةعدب تبجوتسا دقلو
 رئابكلا _ جزاوخلا ةميرج ف ناسنإلا عقي ال ىتح ، رئابكلا نيب زرفلا

 : نامسق

 مرح ام لالحتساك ث :داقتعالاب تلخآ ةريبك لك ىهو ع كرش رئابك

 ص ةرورضلاب نيدلا نم ملع ام راكنإ وأ ث هللا لحآ ام ميرحت وأ ث .هللا

 رئابك ىهو ث قافنلا رئابكو ث اهلاثمأ ىلإ مجرلاك ٠ ىعطق مكح دوحج وأ
 : ىهو _ هللا ةمعنب رفكلا

 قسفلا رئابك ىهو ٠ رفكلا نود رفك ثيدحلا لهأ دنع هيلع قلطي ام
 { زاجعألا ىف نايتإلا وأ ث انزلا نم ةشحاف باكتراك كلذو ع انموق دنع
 هبسنأ ام وأ ث نيدلاولا قوقع وأ ، روزلا ةداهش وآ ، مارحلا لكأ وأ

 لك ٠ لحتسم ريغ هللا ضئارف نم ةضيرف كرتكو ث ةيلمع رئابك نم كلذ

 ٠ ةمعنلاب رثكلا رئابكو ى قافنلا رئابكب انياحصأ دنع ىمسي كلذ

 وه له هيف مكحلا ىلإ ةنيرقلاب فرصنا رفكلا انباحصأ قلطأ اذإو
 رفك وهآ رفكلا عون كرديف س كرتلا وأ لعقلا نم وه وأ ةديقعلاب لحي امم

 ؟ كرش رفك وأ قاقن

 اونا د ام ةلبقلا لهآ نورفكي الو ‘ ايهشت نورفكي ال انباحصأ نآ ىلع

 7 بهاذلا بابرأ اهاعدا ولو كلذب اودرفنا مهنأ قحلاو ٠ صاداخإلا ةملكب

 اديعب انوب جراوخلاو ةيضابإلا نيب نأ تملع اذه تكردأ اذإو .

 ض هيف ةيرم ال ىذلا قحلا وهو ث ميكحتلا راكنإ الإ عماج امهنيب عمجي ال
ةريسو ٠ ملسنو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو هللا يباتك ٥ ديؤي ى ذلاو
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 هللاب مصتعي نمو » ٠ قحلا ىلع كدي دشف ٠ نيملسملا عامجإو « نيرمعلا

 ٠ .« ميقتسم طارص ىلإ ىده دقف

 نوركني جراوخلا نإ انموق لاق هبو انباحصأ ضعب لانق دقو

 ,مهمكح ىلإ انرظن اذإ الإ حيحص ريغ لوقلا اذه نآ ىدنع ىذلاو ٠ مجرلا
 ةدر لتقي مهدنع ىنازلا نإف ٠ مدلا لااح كرشم ةريبكلا بكترم نأب

 .ناركن ىوعد ىلإ جاتحي ال اعطت مهمكح نع عرفتم اذهو ث ادح ال

 نم معز نم معز امنإو ث مهوتي امك سيل ىدنع رمألا نكلو ، مجرلا

 نيمعازلا ىلع دوعي هنكل ٠ زمغم هيف مجرلا نوركني جراوخلا نأ انموق
 خيشلاو » : هللا باتك ىف ىلتي امم ناك هنأ اوور انموق نأ كلذو : ةماطب
 ٠ « ميكح زيزع هللاو هللا نم الاكن ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ةخيسشلاو

 صقن هيف عقو نآرقلا نأ ةلاقملا هذه ىلع بترتيف _ ةزنعلا هتلكأف

 خسن امم هنأ معزب اهنم اورف نإو ميمزالت ةماطلا هذهو ث هللاب ذايعلاو

 ٠ همكح ىقبو هلخغل

 نه نكلو نآرقلا ىف ال ضرف مجرلا نولوقي انباحصأ نكسلو
 مامإلا نع ةحيحص ف عيبرلا مامإلا ةجحلا ظفاحلا ىور دقف ٠ ثيدحلا

 ٠ « ةبجاو ننس مجرلاو رتولاو ناتتخالاو ءاجنتسالا » : ديز نب رباج
 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو هلل دمحلاو لطخلا نم باحصألا هللا ناصف
 ٠ هبحصو هلآو

شيفط ميهاربإ قاحسإ وبأ
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 خرؤم چبك ملاع ئار

 تافطتقم ىقابلا دبع دمحم ميهاربإ ذاتسألا لقن ناونعلا اذه تحت

 عضآ نأ تيأر دقو ةيضابإلا نع ةعكشلا ىفطصم ذاتسألا هبتك لصف نم
 ميركلا ءىراقلا ىدي نيب ميهاربإ ذاتسلا اهلقن امك تافطتقملا هذه

 . قيلاعت نم اهعم امب

 ملعلاو نيدلا ميقلا هباتك ق ىقابلا دبع ميهاربإ ذانسأاا لاق

 : ىلب ام ثيدحلا

 ةعكشلا ىفطصم ذاتسأؤال ) بهذم الب مالسإ ( باتك تعجار دتل

 . ١.٥ ص : ىتأي ام هيق تدجوف

 قااطإلا ىلع جراوخلا قرف نم مهنأب نوروهسثم مهف ةيضابإلا امآو »

 ةيقيرفإ لامشو رابجنزو نامع ف نونكسي اذه انموي ىتح نولازي ال مهنأل
 ةريزجلا ف ةلوص ميل تناكو ، ضابإ نب هللا دبع باحصأ مه ةيضابإلا

 م-هنكلو ث ةنيدملاو ةكمو ءاعنصو تومرضح ىف صخألا ىلعو ةيبرعلا

 نم نوآربيو ث جراوخلا ىلإ مهبسني ادحأ نوعمسي نيح اريثك نوبسخغي

 ةيكلاملاو ةيفنحلاو ةيعفاسثلاك ، ةيضابإ نحن نولوقيو ، جراوخلاب مهتيمست

 نوك مازتلا ىأ ث ةيسثرقلا !اوضفر مهنأل بقللا اذهب اومر مهنإ نولوقيو
 . شيرق نم مامإلا

 نرقلا نم لوألا فصنلا ف ايقيرفإ ىلإ ةيضابإلا بهذم لخد دتو

ميشهلا ف رانلا راسثتنا ربربلا نيب مهبهذم رشتناو ، ىرجملا ىناثلا



 ب ٢٨٩ _ ٠

 ممهلا زأ ىتح ث ةنس نيئالثو ةئام ءاهز رمتسا القنسم الصتم امكح

 ٠ نويمطافلا

 كلذك نولازي الف ىضاملا ف داجمأ باحصأ نريضابإلا ناك ١ ذإ و

 دض نامع ىف ةلسابلا برحلا نوضوخي نيذلا مهف ا رضاحلا انرصع ى

 مهنم ةعامجو ، باهرإ مهدضع ف تفي الو ، مزع مهل لكي الو زيلجنالا
 اذه انموي ىف ربتعت رئازجلا ضرأ نأ كش الو رئازجلاو سنوت نونكسي

 اهيف فرتقي ام نأو ث ثيدحلا رصعلا سلدنأ اهنأل رانلاو عارصلا سرأ

 امدنع نيماسملا برعلا دض نايسخ! هبكترا امع لقي ال ةيستحو لامعأ نم

 ٠ اينابسأ نم مهردرط

 ىف فتختو ٠ ريثكلا ىف ةنسلا لهآ عم قفتت ةيضابإلا ةديقعو

 مهنكلو ث ةينيدلا مولعلل ردصمك ثيدحلاو نآرقلاب نوفرتعي مهف ٠ ليلقلا
 . « عامجإلاو سايقلا نم الدب ىأرلاب نولوقي

 فلؤملا بحاص هلاق ال اغباطم سشيفط ذاتسألا هلاق ام تدجو دقو

 : ىتأي امب هثيدح فلؤملا متخو

 ميل فصو ريخ لعل ك ةعنمو ة زع مهيف ناك دقف رمأل ١ ناك امهمو

 ٠ هباحصأ ىف ىجراخلا ةزمح وبأ : هلاق ام

 ق:لاعتو دودر

 ةيخيراتلا طقنلا ضعب حفصتأ تنك ةفلتخملا رداصملا ىلإ ىعوجر ءانثأ

 ىملاسسلا نيدلا رون مامإلل « نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت » باتك ىف

 ديفح ميقلا باتكلا عبطب ماق دقو ٠ نامعل تخرأ ىتلا بتكلا مهآ ن وهو

( ٢ ج ةيضابال ا - ٩. م (



 س ٢٨٩٠

 هحيحصتي ماقو ٠ ىمل اسلا دمحم انبا دمحأو ناميلس : نابيدأنا فلؤملا

 ٠ ش يفط قاحسإ وبآ مامإل ١ هيلع قيلعتلا و

 ديعي وأ بيرت نم سمت ةعلاطم ا ءانثأ طقنلا نم ريثك ىلع رمت تناكو

 ىتلا ةروصلل امامتإ تيأرف باتكلا اذه ىف اهانستان ىتلا عيضاوملا ضعب

 ٠ اميلع قيلعتلاو عيضاوملا ضعب هيلإ لقنآ نأ ءىراقلا مامأ اهعضأ نأ تدرأ

 نم ريغصلا لتق ىرن الو » : ىلي ام ٨٢ ةحفص ىلملاسلا لوقب _ ١

 مكح نأل » : ىلي امب !ذه ىلع قاحسإ وبآ قاعيو « مهريغ الو اننلبق لهأ
 ىق هلا تلأس » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوتل ةنجلا لهأ نم مهنأ لانطألا

 لافطألا نإ جراوخلا لوقل در اذهو « ةنجلا لهأل امدخ مهانيطعأف نيهاللا

 اودلي الو » : حون موق ىف ىلاعت هلوقب مهمعز ىلع نيلدتسم مهئايآل عبت
 ٠ مهتدعاق ىلع ةيآلل المح « اراغك ارجاف الإ

 فلسلا رثآ ثراو ءعىطوق » : ىلي ام ١١٤ ص ف ىماسلا لوقي _ ٢

 نيملسملا ةوعد تريلظو ، قحلاب نامع ف راسو ع نيملسملا نم حلاصلا

 : هلوتب كلذ ىلع قاحسإ وبآ قلعو ٠ « رفكلا دمخو س مالسإلا زعو نامعب

 كلذ لمأتف كرشلا وه ىذلا رفكلا ال ىلمعلا رفك وهو ةمعنلا رفك دارملا »

 ةقيقدلا هذهل هبتنيلف خلإ ةلبقلا لهآ كرشلاب اومسي الو : هلوق نم ىتأي اميف
 هيعدي امل درو ث جراوخلا ةديقعل در اذهو ص ةريثك مادقأ ةلزم اهناخ

 ريغكتلاب نوديريو ڵ مهاوس نورفكي مهنآ نم انباحصآ ىلع اروز انموق
 . ةعصانلا ةقيقحلا هذه اهمدهت ةيرف هذهو س كرشلاب مكحلا

 ةطوطب نبا ىأ _ لاق » : ىلي ام ٣٦٤ ص ف ىماسلا لاق _ ٣

عماق حلاصلا دبعلا هيف نولوقيو مجلم نب نيعللا ىقلا نع نوضريو



 س ٢٨٩١

 قاحسإ وبأ قلعو « هب ملعأ هللاف مجلم نبا نع مهاضر امأ : تلق ٠ ةنتغاا

 ىتلا لاوحألا هذه ىف دمع نع ىرتفي ةطوطب نبا » : هلرذب ةرقفلا هذه ىلع

 م-هنأل نامع لهأل ةعمسلا هيوشت كلذب دصقي هلعلو ، نامع نع اهدروأ

 هنرمسيو مجلم نبا ىلع نوضرتي ةيضابإلا نأ معزي ذإ ابهذم هنوذلاخي
 نوشخي ال مهو ، انباحصأ بتك ىف هاندجول همعز ام حص ولو ث ةنتفلا مماق
 نم الإ امعمسن مل فلؤملا لات امل همعز ىذلا اذه اوأر ولو ع هللا الإ ادحأ

 ٠ « هودقنعاو هوأترا امك هيجو هل نيبي لب ٠ اذه ةلحوطب نبا مزاك

 ٤ _ ص ف ىماسلا لاق ٣٦٦ ةطوطب نبا ىأ _ لاق » : ىلي ام _

 نرلئاق مهنأل ، قوسلاب عابيو ، ىسنإلا رامحلا محل هتدئام ىلع لكؤيو

 هرضحمل هنورهلخي الو مهلع دراولا نع كلذ نوفخي مهنكلو هليلحتب ٠
 نامعب نامزلا نم ءىش ف مقو اذه نأ انعمس ام تلق ٠ لجأ بهذملا لهأو

 هلوق ىف مرحملا ادع ام ليلحتب رثألا ىلع لوق دجوي ناك نإو هناف كلذ نم

 نإف ةيآلا « همعطي معاط ىلع امرحم ىلا ىحوأ اميف دجأ ال لق » ىلاعت
 دنعو مهدنع دوجوم وه لب ث بهذملا لهأ هركذب صتخي مل لوقلا اذه

 وهو ةيسنإلا رهحلا موحل ميرحتب لوقلا رثكاو ث نيفلاخملا نم مهريغ
 بهذملا لهأو ؤ و هللا لوسر نع حيحص رئأ اندنع هيفو س هب لومعملا

 مه مث لزب هللا لوسر ىهن مهدنع هيف حص ام اولحتسي نآ نم ع روأ

 عاببو ث مهدارم ىلع هنولعجي فيكف الالح ناك لو اذه لثم نم نوذقتي

 هبوذكألا هذه فطعأ » : هلوقب قاحسإ وبأ هيلع قلعو » مهتاوسأ ف

 هلاثماو هدهعت ى هلوقن ام نقبتن ىكل ةلاحرلا اذه مالك نم كل ىغم ام ىلع
 هترابع نم قطني عارتقالا لمأنف ةعمسلا ءوسو هيوشتلل ادصق فالتخالاب

 ىرعش تيلو خلا دراولا نع كلذ نوفخي مهنكلو هليلحتب نولئاق : لوقي ذإ

رمحلا ليلحتب لوقلاو ، معزي اميف هليلحتب نولوقي مهو هنوفخي فيك



. ٢٨٩٢ 

 نكي ملف ةيضابإلا امأ ٠ ةعبرألا بهاذملا باحصأ ضعب دنع وه هيلهذلا
 « انئاهقف نم نيققحملا دحأ هب لاق الو ء طق هي الومعم لوقلا اذه مهدنع

 انموقت ءاهقف ضعبل لومت وهو ث ةمألا ءاملع ضعبل لوق هنأ ىلع هنوكحي امنإو

 ميرحتب نومكحي امك ةيلهألا رمحلا ىلع ميرحتلا ةهاركب نومكحي انباحصأو
 ثيدصلا ف بتك امك ريطلا نم جلخملا تاوذو عابسلا نم بانلا اتاوذ
 هركذ ام امأو ثيدحلا « هلكأ مارحف ريطلا نم بلخم ىذ لك » حيحصلا

 ىحوأ اميف دجأ ال لق » : ةيآلا هتركذ ام ادع امل للحملا رمؤا ىف فلؤملا

 انباحصأ ضعب هب لاق نإو ث ةنيدملا لهأو كلام لوت ويف خلإ ةيآلا « ىلا
 ٠ « ملعأ هللاو اندنع ملعلا كورتم نم رييخ

 ء هسفن بذكي هنأل بيذكت ىلا جاتحي ال ةطوطب نبا لوق نأ ةقيقحلا

 ةيضقلا هذه ف اميس ال هعم هبذك دهاوش لمحي حضوأ نوكت دق ةرابعب وأ

 هنوعيبيو دئاوملا ىلع رمحلا محل نومدقي نامع لهآ نأ معزي ةهج نم وهف
 مهيلا درولا ىلع كلذ نوفخي مهنأ معزي ىرخأ ههج نمو قاوسألا : ى

 مدقيو قاوسألا ف عايي ءىش ٠ اذه ىتأتي فيك ٠ هرضحمب هنورهظي الو

 ةمهم نوكت نآ دبال : دراولاو رداصملا نع هؤافخإ نكمي فيك دئاوملا ىلع

 ةقزألا سوعر ىلع فقي نأ بجي وهف نيحلا كلذ ف ةقاسث ىدلبلا سرحلا
 دراو مييلع درو اذإ ىتح هابتنا ىف قاوسألا ىلا ىدؤت ىتلا عراوشلاو

 اهرفاوحو رمحلا ناذآ جناجألا نع اوفخأف نيرازجلا ىلا هرمأ ردصأ

 عرسأو مهنم ىكذأ ةطوطب نبا ناكو مهرمآ ىلع اوبلغ كلذ عم مهنكلو

 ةلفح ىف ةرخاف ةدئام ىلع اهيلإ هبتنا هلعلو اهرسب ىشثفآو اهرمأب فرعف

 مالك ميدقلا ةلاحرلا ةطوطب نب مالك نم بجعأو ميظعلا ةلاحرلل ميركت

 ةيناكملا ةفاسملا ىوط ىذلا ىبرعلا ةلجمل ىفحصلا ققحملا ديدجلا ةلاحرلا

لصفت ىتلا ةينمزلا ةفاسملا ىوطو ٠ دهاشملا روصيل نامعو تيوكلا نيب



٢٨٩٣ 

 لهآ نأ فشتكاف ملعلا قئاقح هنم ذخأيل ةطوطب نبا رصعو رصعلا اذه نيب

 ىفحصلا ققحملا هنع هلقنو ريطخلا ةلاحرلا لاق امك ريمحلا نولكأي نامع

 ىتلا ةريزجلا بونج ىلا رفاسي ققحملا لعج ىذلا هلل دمحلاو ٠ ريدقلا

 { ريزنخلا محل نولكأي اموق نأ فشتكال الإو ةراسنحلا بابسأ اهلخدت مل

 ٠ رداصلاو دراولا نع كلذ نوفخي ال مهو ريصعلا عاونأ ىلغاب هنوغيسيو

 اهضعبو طتنلا هذه ىف ةيضابإلا :ارا سنرعل ةيافك اذه ىف نأ بسحأ

 ٠ ازيخأو:الوأ هلل دمحلاو ٠ ىضم اميف اهتشقانم تقبس

 دودرو تاباجإ

 لماك دمحم خيشلا ىلءع دودرلا نم ةعومجم ىدب نيب تعقو

 ىزانخلا ميقلا هباتك ىلا تعجرق ىغلا ىسلبا رطلا دومحم نب ىفطصم نما

 : ىلي ام هيف تدجوف ةيلماكلا

 نه بهذمب نوبهذمتي ال نيذلا برغلا سلبارط لهأ نع تلئس
 : باوجلاف ، مهمامإ وه نمو ى مهبهذم ام ث ةعبرألا بهاذملا

 مهو ةضايأ مهو ضايإ نب ه هللا ديع مامإلا بهذمب نوبهذمتي مهنإ

 امهادحإ قرف عبس ىل جراوخلا فقاوملا ف مسق دقو ، جزاوخلا ةمج نم
 : اولاق مهنإ لاق ةيضابإلا

 ةمينغو ، مهتحكانم زوجت نيكرشم ريغ رافك ةلبقملا لهأ نم انوفلاخم
 راد مهراذو ض هريغ نود برحلا دنع لالح مهعاركو مهحالس نم مهلاومأ

 بكترمو ٠ مهيفلاخم ةداهشث. لبقت اولاقو ، مهناطلس ركسعم الإ مالسإ

ةعاطتسالاو ء ناميإلا ىف ةلخاد لامعألا نأ ىلع ءانب نمؤم ريغ دحوم ةريبكلا



_ ٢٩٤ 

 ةمعت رفك رفاك ةريبكلا بكترمو ث ىلاعت هلل قولخم دبعلا لعفو ث لعفلا لبق

 رحأ قافنملا ىف اوغقوتو ع مييبذعتو رافكلا دالوأ ريفكت ىن اوفقوتو ث ةلمال

 اميف هعابتا فيلكتو ث ةزجعمو ليلد الب لسر ةثعب زاوج قو ع ال مآ كرش

 رثكأو ايلع اورفكو ال مأ زئاج كلذ نأ ف اوددرت ىآ ص هيلإ ىمري

 ٠ ملعأ ىلاعت هللاو فقاوملا ىف مهرظنأ ث اعبرأ اقرف اوقرتفاو ى هباحصأ

 اييلع تبتكو فينع لعف در اهل ناكو وديب اميف ةباجإلا هذه ترشتنا
 ديعس ه ہشلل لوطم در اهنمو ٠ ةمئألا بطقل در اهنم دودرلا نم ريثك

 ٠ « دودرلا ةفرعم ف دومحملا كلملا ) هامس باتك ىف ىئيراعثلا

 نم تافطتقم ميركلا ءىراقلل دروأ نأ ةروصلا هم متت امم لعلو

 ٭ نيدرلا

 ةمئألا بطق در

 تضم ةليلل فسوي جاحلا نب دمحم بتاكلا نيب تلصتا هنإف دعب امأ

 : اهيف ةقرو ١٣١٤ نابعت نم

 ٠ دضعلا نع القن ىفطصم نب لماك اهركذ ىتلا لاوقألا ركذ مث

 . جاجتحالا نع ةدرجم اهيصوصنب دودرلا كلت ميركلا ءىراقلا ىلاو اهعبتتو

 اهريغ الو برح ف ةريغصلاب الو ةريبكلاب ال دحوملا لام لحن ال »
 ٠ « ريقفلل الو ىنغلل ال آ

 بسن نمو ث نيدحوملا روجلا نيطالس نع جورخلاب لوقن ال نحنو

. « انبهذم لهج دقف جورخلا بوجو انيلإ



 ۔ ٢٨٩٥

 الف مهناطلس راد ريغ مالسإلا راد نأب لوقلا نم ركذ ام امأو ”

 مهريغ راد نوكت فيكف & مالسلا راد مهناطلس راد نكن مل نإ هناف 6 هم لناق

 ٠ مالسلا راد

 هيلعو ‘ انبه ذم وهف نمؤم ريغ ١ دحوم 5 ريبكلا بكترم نوك امأو

 ٠ « ىنارعشلا هركذ نوثدحملاو ىراخبلا

 . » مهتنايد ف نبعرو اوناك اذإ انيفلاخم ةداهش لبقن «

 قسافو « ةحراجلاب رفاكو ث ةمعن رفك رفاك ةريبكلا بكترم لوقنو »
 ٠ « ةداهشلا ةملكم هرارتإل 3 هلاوقأل هلاعفأ ةفلاخم ىنعمي قفانمو

 ٠ « انم بسكو هللا نم قلخ انلاعفأ لوقنو »

 « ةنجلا ف مهنإ لوقي نم انمو نيكرشملا لانأ ىف فقوت نم انم »
 ٠ « كلذب عطقنو كرش ريغ هنأ مزجن لب قافنلا ىف فقوتن ال نحن »

 ٠ « ةزجعم الو ةجح الب لسرلا ةثعب زاوجب لوقن ال نحن »

 ٠ « هلبق ال لعفلا عم اندنع ىهف ةعاطتسالا امأو »

 نم ادرجم هتدروأ دقو ةقباسلا ىوتفلا نع بلطق در صخلم اذه

 دقو ٠ ةقباسلا عيضاوملا ف ةيضابإلا ءارآ دييأتل اهدروأ ىتلا ججحلا

 . هصني تافطتقملا هذه دروأ نأ تصرح

 انذاتسا دنع دودرلاو لئاسرلا نم ةعومجم نمض ةطوطخم ةلاسرلاو

٠ ىربجلا بوتعي نب ملاس خيسثلا لضافلا



_ ٢٩٨٩٦ 

 ىثيرامعنلا در

 نأ دارأ امك ىوتفلا هذه ىفطصم نب لماك خيشلا ردصأ امدنع

 ةساردلل ةسوفن لبج ف ىرجلا ىثيراعثلا ديعس خيشلا ناك اميمسي
 اهيلع درلا ف فلأو اهل متهاف هريغ تغلب امك ةلاسرلا هتغلبو ميلعتلاو

 ٢٧٠ ىلاوح ىف عقي باتك وهو ٠ دودرلا ةفرعم ىف دومحملا كلسملا هباتك
 ىوتفلا كلت هيخ تشقان دقو ةيرجح ةعبط عوبطم مجحلا ةطسوتم ةحفص
 ٠ ةبهسم ةشقانم

 ىآر » لصف ىق هنع ءهانلقن ام ركذي .هنآ كس ال ميركلا: ءعىراقلاو

 ةروص هل ىطعنل تافطتتملا ضعب انه لقنن فوسو ةباحصلا ف ةيضابإلا

 ٥١ ٠ ص م امال ١ ق لوقي

 ىدأ نإف نيملسملا رومأب لخي ام هنم عقي ناك ء بجومل هلزع ةماللو د
 دوجو عم لوضفلا ةمامإ زوجيو س نيررضلا فخآ بكترأ ةنتغلا ىلا هلزع

 بهذم هتيعب وهو انباحصآ هيلع ام اذه ٠ ةيمامإلاك موقل افالخ لضافلا

 ٠ « ةرعاشألا

 مهعازكو مهحالس نم مييفلاخما لاومأ ةمينغ اولاق مهنإ لوقيو
 ميرحتب ةقطان اهلك انباحصأ فيلآت ذإ ے حيحص ريغ _ برحلا دنع لالح

 ٠ « ريقفلا و ىنغلل ء اهريغو برحلا ىف ةلبقلا لهآ لا ومآ

٠ ىلب ام ٩ ٧ ةحفص ف لوقيو



 س ٢٨٩٧

 ف هيف ام تملع دقف هباحصأ رثكأ و ايلع اورفكو : كلوق امآو «

 ٠ « ةلاسرلا ردح

 : لوقي رولحس ةدع دعبو

 كيلع بجو « هانبتك ام كنهذ ةفيحص ىف شقتناو انررق ام تملع اذإ
 نأ كل نيأ نم ىرعش تيلو ، فاستعالاو بصعتلا كرتو ، فاصنإلا .

 تفرع لهف ه لطاع ةحصلا نع وه ام مهيلإ بسنتو ے لطابلاب نيملسملا ىضرت
 كلب وأ ٠ مهئاملع عم كل تعقو ةثحابمب وآ ث مهبتك ىلع عالطالاب كلذ
 : ىلاعت هلوقب تملع ول كيلع اذامو ص نيتدسشتملا سابوألا ضعب نم

 ةلاهجب اموق اويبصت نآ اونيبتف ابنب قساف مكءاج نإ اونمآ نيذلا اميأ اب »

 ةشحافلا ميسن نأ نوبحي نيذلا نإ هلوتو ٠ نيمدان متلعف ام ىلع اوحبصتف

 نوكي ام متلق هرمتعمس ذإ الول : هلوقو ث ميلأ باذع مهل اونمآ نيذلا ف
 هئايلوأو هللا ىلع نولوقتأ ٠ ميظع ناتهب اذه كناحبس & اذهب ملكتن نأ انل

 ٠ « نوبلقني بلقنم ىآ اوملظ نيذلا ملعيسو ص نوملعت ال ام

 فقا ومل ١ بحاص مالك وه امنإ و 6 ىدنع نم ءىشب تآ مل ىنأ تلق نإف

 امب مهيف تمزج نيذلا لبجلا لهآ مهل نيعبتملا ةيبهولل كلذ بسني مل
 . ) رك ذ

 : رطسأ دعي لوقيو

 ٠ )) انبتك نم اباتك تذخأ وآ ئ انتيلط رمآ تلأسو تلهمت ولف «

: لوتيف ىكبسلا جاتلا مالك لقني روطس ةدع دعبو



_ ٢٩٨ 

 ءاملعلا نم ريتك بآد اذه و خ لقنلا ىق ىرحتلا مدع هببس لعلو »

 ء واه فرج اغسث ىلع نيخرؤملا نإ : هتاقبط ىف يكبسلا جاتلا لاق امك

 امصعت سانلا ف اوعضو اميرو ‘ سانلا ضارعأ ىلع 7 مهنأل

 .٠ ( هب قثوي ال نم لقن ىلع ادامتعا وأ )داهج وأ

 ةروصم انئاطعإل ىفكي ةباححلا لضف ىق هنع هانلتن ام اذه نأ بسحأ

 ةيضابإلا ىلا بسنت ىتلا لئاسملا ضعبل هتشقانم ف ىثيراعثلا بولسأ نع

٠ مهتالاقم ف تسبلو



 س ٢٨٩٩

 ماتخلا ةملك

 هيلع تررم ث هتيأر ىذلا هجولا ىلع لمعلا اذه تزجنأ نأ دعب

 ٠ ذخآملاو بويعلا نم ريثك هيف ىل تدبف ، رشنلل همدقأ نآ لبق اعيرس ارم
 ىفقومب قلعتي ام اهنمو ٬ ضرعلاب قلعتي ام اهنمو ، بولسألاب قلعتي ام اهنم
 ٠ ثاحبأ نم هومدق اميف مهتشقان نيذلا لسنافألا باتكلا عم

 ديعأ نأو ث اليلق لهمتأ نأ نسحألا نم نوكي الآ ىسفن ىف تلقو
 طمنلا ىلع ةغايصلا ةداعإل هنم جاتحي ام غوصأ نأو ديدج نم هيف رظنلا
 تدعبأ ام ناعرس نكلو ٠ ذخآملاو بويعلا كلت نم ملسيل ىنيضريب ىذلا

 نم ةجرد ىلا ىلمعب لصأ نأ تلواح امهم ىننأ تنقيأو ، رطاخلا اذه
 . ققحتي ال كلذ نإف اضرلا لك اينع ىخرأ قافتإلا

 بويع تفثكت بويعلا نم ىل ادب ام تحلصأو لمعلا تدعأ املكو

 لعلو ادبأ ةلسلسلا هذه ىهتنت نلو ، رظنلا نم ظح اهل تاظحالمو ةديدج

 ىف هللا ةرطف نم وه هروصقو هزجعل ناسنإلا نم ىسفنلا كاردإلا اذه

 وهف لذبو لواح امهم رشبلا نأو هدحو هلل لامكلا نأ ملعي ىتح ناسنإلا
 نأ لبق هسفن نم كلذ كردي هسفن وه هنأو ٠ ريصتتلاو روصقلا ةضرع

 مث { ام المع زجنأ ث ام ناسنإ دجو له س ىرعش تيلو هيف سانلا هكردي

 ؟ ٠ تيل هسفن نيبو هنيب لقي ملو ابيع هيف دجي ملف ت هيف ركفي فقو

 هتضرعتسا المع تزجنأ امو ٠ ادبأ ىب رمي مل فقوملا اذهف انأ امأ

 تكرت ىنتيلو اذك تلعف ىنتيل ددرأ ىنلعج ام بويعلا نم هيغ دجأ ملف
:اذك



٣٠٠ 

 ةوخألا لكل صلاخلا ىركش مدقأ نأ ىنرسي ةملكلا هذه ماتخ فو

 مهنيب نم صخ ٠ هجولا اذه ىلع هزاجنإل مهتادعاسمب ىنودمآ نيذلا

 داحتال احاضيإو ةيمالسإلا ةفاتثلل ةمدخ رشني نآ هل اوحاتأ نيذلا كئلوأ
 ةسايسلا ديك ىلع ىضقي احاضيإ مهبها ذم فلتخمي نيملسملا ءارآ براقت وأ

 .نأ اهمهي ةرمعتسم لود سئاسد .ىلعو ٠ مالسإلا قنتعت لود نم ةركاملا

 ٠ مالسإلا تومب

ليكولا معنو ىبسح وهو دصقلا ءارو نم هللاو



_ ٠١ ٣ 

 ماتخل اماعد

 نإف ، ميركلا كهجو ريغ اذه ىلمعب تدصق ام ىننآ ملعت كنإ مهللا

 نيب هرشن ىل رسيف حالص هيف ةماللو ، رجا هيف ىلو ن ىخر هيف كل ناك
 قحلاب لمعي نمم ىنلعجاو حلاصلا لمعلا نم ديزملا ىلا ىنقفوو س سانلا

 . هيلإ وعدبو

 نأو قيفوتلاو دشرلا جاهنم ف ىديب ذخأت نأ كيلإ عرضأ ىنإ مهللا
 ىئطخ ىل رفغت نأو ، لالضلاو غيزلا براسم ف قالزنالا نم ىنمصعت

٠ نيمآ ٠٠ ىدنع كلذ لكو ، ىرمآ ىف ىفارسإو ث ىدمعو



٢٣٥٠٢ 

 عجارملا ضعب

 ١ مي ركل ا نآرقل :

  7ا ١ ...

 ميظعلا نآرقلا ريسفت

 نايبلا عمجم
 ملسم حبحص حرش

 بيبح نب عيبرلا حيحص حرش
 ةنامضلا ءافو

 قرفلا نيب قرفلا

 لحنلاو ءاوهذنا و للا

 نيدلا ىف ريصبتلا

 ةيمالسإلا قرفلا خيرات

 ةيمالسالا بهاذملا

 ةيمالسإلا بهاذملا خيرات
 ةرصاعملا نايدألاو قرفلاو بهاذملا

 ةراقلا ف مالسإلا ةفسلف خيرات

 ةيقيرفإلا
 ىلاتسلا ركب ىبآ ناويد ةمدقم

 لئاسرلا ةصاخ ةمدقم

 دنسملا حرش نم ثلاثلا ء ز : !اةمدقم

 ثيدحلا ملعلاو نيدلا

 شيفط دمحم ةمئألا بطق

 ريثك نب لرع امس ١ ع | دذلا ربجأ

 ىسربطلا ىلع وبأ
 ىوونلا ءايركز وبأ

 ىماسلا نيدلا رون

 ش سبفط دمحم ةمئا بلطت

 .داتلا دبع

 !ا وبأ
 ىدادنيلا ر

 ىرعشأذلا نسحل

 مزح نب دمحم وبأ

 ىنييارفسالا رغلخملا ردأ

 ىباوغلا ىفطصم نب ىلع
 ةردز ويآ دمحم

 ةرهز وبآ دمحم

 دمحلا ةبيش رداقلا دبع

 ىديوه ىبحي ٠ د

 ىخونتلا نيدلا زع

 ونتلا ونتلا نيدلا زع

 ىخونتلا نيدلا زع
ىقابلا دبع ميهاربإ دمحم



. - . ٣ ٠ ٣ - 

 نزوايلف سويلوي ةيبرعلا ةلودلا

 « » ةعيشلاو جراوخلا

 لامسنلا ف ةيمالسإلا قرفلا

 ىقيرفإلا
 هبيترج ليمإ ايقيرفإ لامش ىضام

 ونيلن ولراك ةلزتعملا ىف ثوحب

 لماكلا

 ةغالبلا جهن حرش
 لوحخل ا د اش رإ

 عرفلاو لصألا لماسث

 « طوطخم » زجوملا

 « طوطخم » تالاؤسلا

 داعملا داز

 يسلا تاتك

 خئاشملا تاقبط

 ةيضايرلا راهزألا

 ربعلا باتك

 كولملاو ممألا خيرات

 بهذلا جورم

 دودرلا ةفرعم ى دومحملا كسملا

 ةدير ىبأ ةمجرت

 ىودب نمحرلا دبع ةمجرت

 ىودب نمحرلا دبع لبدرنلا

 ىنيسحلا مئاه ةمجرت

 ىودب نمحرلا دبع ةمجرت
 دربملا سابعلا وبأ
 ديدحلا ىبأ نب دمحم

 ىناكوشلا ىلع نب دمحم
 شيفط دمحم ةمئألا بلحت

 ةيزوجلا ميتلا نبا

 ىماسلا نيدلا رون

 شيفط دمحم ةمئألا بطت

 ىفاكلا دبع رامع وبأ

 ةفيلخ نب نامثعو رمع وبأ

 ةيزوجلا ميقلا نبا

 ىخامشلا سابعلا وبأ

 ىنيجردلا سابعلا وبآ

 نورابلا اشاب ناميلس

 نودلخ نب نمحرلا دبع

 ىربطلا رفعج وبآ
 ىدوعسملا نسحلا وبآ

ىٹثب ر اعئل ا ديعس



 م ٣٠٤

 نايعألا ةفحت

 قرفلا تالاتم

 نوفلخ نبا ةلاسر

 تانايدلا

 نينمؤملا ليس ىلإ ةياعدلا
 ليمجلا بتعلل ليلجلا دقنلا
 ملكتي خيرات نامع

 فالخلا هيف زوجي الام

 اهحورشو ديحوتلا ةديقع

 ناهربلاو ليلدلا

 بهاذم الب مالسإ

 سنأ نب كلام

 ايبيل ىف ىبرعلا حتفلا خيرات
 ةقفلا لوصأ ملع

 ناويد عم ) ىتريمدنتلا ناويد
 ( ىنورابلا

 ضويب ىواتف نم ةعبارلا ةقلحلا
 ( ىكلاب قيلاعت ) لينلا نتم

 ىد_هم ىبآ ةلاسر

 ىبعصما ةلاسر

 ىلاطيجلا رهاط وبأ

 ىلاطيجلا رهاط وبأ
 ىماسلا نيدلا رون

 ىخاملا نكاس وبأ

 ةفيلخ نب نامثعو رمع وبآ

 نوفلخ نب فسوي بوقعي وبآ

 ىطوشلملا نيروغبت

 سشيفط قاحسإ وبآ

 سششيغط قاحسإ وبآ

 ىملاسلا دمحم انبا دمحأو ناميلس

 ىسيع ليلجنا دبع

 عيمج نب ورمع

 ىنالجراولا بوتعي وبأ

 ةعكشلا ىفطصم

 ةرهز وبآ دمحم

 ىوازلا رهاطلا
 فالخ باهولا دبع

 ىتريمدنتلا ىسيع نب ورمع

 رمع نب ميهاربإ ضويب

 نمحرلا دبع ىكلاب

 ىبعصملا ىدهم وبأ

ىبعصملا فسوي نب دمحم



 لئاسر ةعومجم
 ىنتاليحلا ةلاسر

 ةاقتنملا رهاوجلا

 نيئدتبملاو ةماعلا ملس

 ةيضابإلا خيرات رصتخم
 نيتملا لوقنلا

 ريبكلا برغملا

 خيراتلا بكرم ىف ةيضابإلا

٣٠٥ 

 شيفط دمحم ةمئألا بطق

 ىتاليحلا عيبرلا وبأ

 ىداربلا مساقلا وبأ

 ىنورابلا ىيحي هللا دبع
 ىنورابلا ميبرلا وبأ

 ىخامشلا مساق لضفلا وبأ

 رويد ىلع دمحم

 :اع.اأ ٠
ومن



 س ٢٣٠٦

 بانتكاا تابونحم

 ةحفصل ا مقر عوضوم ١

 ٦ ) ةيضابإلل ءارآ ( : عبارلا مسلا

 ٨ ةيضابإلا قرف

 ةيثافتلا ٢١

 ةيفلخلا ٣٠

 ةينيسحلا ٣١

 ةيكاكسلا ٣٤

 ةيثرفلا ٣٥

 ٣4 ةباحصلا ىف ةيضابإلا ءارآ .

 ٢ ةيضابإلا رظن ىف مكحلا

 ٦ رادلا مكح

 ٧٢ نيفلاختملا نيب لماعتلا

 ٨٤ نيتلزنملا نيب ةلزنملا

 ٨٧ نيتلزنملا نيي ةلزنملا ىف ( : سماخلا لصألا

 ٩١ ( نيتلزنملا نيب ةلزنم ال ) : سداسلا لصألا

 ٩٧ ةيداهتجا ةيهقف لئاسم

ةيضابإلا ءارآ ةصالخ



. ٣٠٧ 

 ةحفصلا مقر عونفؤلا

 ١٢٥ ( ىفتخت نأ بجي ميهافم ) : سماخلا بابلا

 ١٢٦ . ( ىفتخت نآ بجي ميهافم ) : سماخلا مسقلا

 ١٢٧ ةعدبلا لهأو ةنسملا لهأ

 ١٣٥ ةيمالسالا بهاذملا نيب ةيضابإلا ناكم

 دئاقعلا ١٣٨

 هقفلا ١٤٠

 ١٤٤ دئاقعلا لوصأ ىف سيلو مزاوللا ف لودجلا

 ١٥٤ عامجالا ق

 ١٦٥ جورخلاو ةنتفلا نيب قرفلا

 ؛٩هه ةيسايسلا تاهاجتالاب ةينيدلا بهاذملا رثأت

 ةنراقم ٩٨

 ٢.٥ ( تاقيلعتو تاظوحلم ) : سداسلا بابلا
 7- ( قيلاعتو تاظحالم ) : سداسلا مسقلا

 ٢٩ اضيأ جراوخلا

 ٢٢٢ ةلزتعملا ةطاسو

 ٢٢٨ ةلزتعملا ريثأت

 ٢٥٦ ةلزتعملاو جراوخلا ءاقتنا

 ٢٥٩ ىصخش ىأر

 ٢٧٦ جراوخلا نع ةذبن

: ٢٨٨ خرؤم ريبك ملاع هأر ا



_ ٣٠٨ 

 ةحفصلا متر عونزأا

 ٢٨٨ قيلاعتو دودر

 ٩٣ دودرو تاباجا

 ٩٤ ةمئألا بطق در

 ٢٩٦ ىئثيراعثلا در

 ٢٩٩ ماتخلا ةملك

 ٣.١ ماتخلا ءاعد

 ٣.٢ عجارملا ضعب

برعلا لجس عباطم




