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 دم ت ه _

 اهب برقتي بهاذم لمت تناك ةينيدلا ءارآلاو راكفألا

 ليلحتلاب قارتخالا ىلع اًيصعتسم ارمأ تناكو ىلاعت هللا ىلإ

 راصنألا ن نيب ةلوادتم اهنأ رمألا يف ام لكو ةءارقلا ةداعإو

 ىتح اهردق نم طحب كاذو ءاهتسادق دكؤي اذه موصخلاو

 نم راكفألاو ءارآلا هذهب تجرخف ةثيدحلا جهانملا تءاج

 نأ نود ةنراقملاو ليلحتلا ةباحر ىلإ ةقيضلا ةماودلا كلت

 ثفينعتلاو صيقنتلاب اهلذرتست وأ سيدقتلا تالاهب اهيطغت
 .اهيف تأشن يتلا فورظلا مهفو ،اهمهف ىلع تلمع امنإو

 .اهتَبحالص ىدمو .اهريثأت ريدقتو

 هلاط يذلا .ينيدلا انريكفت تانوكم دحأ وه فوصتلا

 يف ةمالا صالخ قيرط هلعجي نم نيب ،ةليوط انورق لدجلا
 فارحنالاب همصي نم نيبو ،ىبقعلا يف ناسنإلا ةاجنو ايندلا

 اهميطحتل ةمألا ريكفت تزمغ يتلا ناضلا دئاقعلا ةناخ يف هعضيو
 ةَنيدلا راكفألا رئاس نم ابيرقت قبسألا ناك هنأ ديب لخادلا نم



 نإ فانفؤَتَتلا ! ٦رإا=

 كاردإ ىلإ لوصولا يغبت يتلا ةساردلاو ليلحتلا اهقحل يتل

 مث ،اركاب هب مامتهالا يف نيقرشتسملا ةيانعل كلذو ،اهتقيقح

 .كلذ يف نوملسملا مهقحل

 اميس ال ؛نيملسملا مومع ىدل فوصتلا ناك اذإو

 يقل دق ؤ©فّوصتلل لوألا نضاحلا اهنوكب ةتسلا لهأ سرادم

 .هميهافمو هراكفأل ةساردو .هبتكو هتاطوطخمل اقيقحت ؛ةيانعلا

 ؛نيينامعلا ىدل هنإف هراشتنا نكامأو هتاولخل اليلحتو

 هب يظح امب ظحي ملو دعب هنع فشكي مل مهبهاذم فلتخمب
 هتسارد ىلإ هجوتلا ةيمهألا نم يرظنب كلذلو ءامومع فوصتلا

 .هنيماضم نع فشكلاو

 لك دنع نامع يف فوصتلا ةسارد ىلإ وعدأ انه تنك ذإو
 ةيراوحلا ةسرادملا هذه يف يننإف .ةيمالسإلا سرادملا عابتأ

 فوصتلا باب قرطأ يبايسلا دوعس نب دمحأ خيشلا ةليضف عم
 هيأر - اهئاهقفو نامع يركفم دحأ هنوكب - اًيلجتسم يضابإلا

 ؟أدتبا فيك ،نامُع يف فوصتلا ةأشن هعم امعّتتتم كلذ لوح

 ؟هيلإ ةجاحب لازي ال ينامعلا عمتجملا لهو ؟هتأشن فورظ امو

 ،نامُغ يف ةيضابإلا هزومر مهأ ةسرادملا هذه لالخ نم اقراط

 تاحلطصملاب همازتلا ىدم امو ؟اهيف ةسردم لكشي ناك لهو



 =/إ_٧ ا نإتخجافؤتتلا س

 كلذ لبقو ،اهتاحطش عم هقناعتو ،اهقرط هجولوو .ةيفوصلا
 ؟ةرطسألاو ةفارخلاب ينامعلا فوصتلا رئأت له

 امب هتيؤر مدقأ نأ ايجار ،يبايسلا عم هتقرط اذه لك

 لازت الو تناك يناملا ريكفتلا تاحفص نم ةحفص فشكي

 اًتع ةامعم ريبك دح ىلإ

 ةَّنجم حلاصل هعم ةسرادملا هذه تمقأ لصألا يف

 يف ةركفلا تأدب دقو إم٠١٠٢ فيص يف ةينورتكلإلا قلفلا
 دحأ روضحل اهيف انك امدنع رصمب ةرهاقلا يسامأ نم ةيسمأ

 نوؤشلاو فاقوألا ةرازو نيب ةكرتشملا ةنجللا تاعامتجا

 ةلواحم انركاذت ثيح ©فيرشلا رهزاألاو ةينامعلا ةينيدلا

 تاروثلاو تاجاجتحالا لبق) ةرتفلا كلت يف فوصتلا ثعب

 يف هعّجشت ةيبرعلا تاموكحلا ضعب تناك امدنع «(ةيبرعلا

 تسكعنا دقو ،ةقطنملا يف دعاصتملا يفلسلا رايتلا ةهجاوم

 يذلا ينامعلا بابشلا ضعب دنع تاسرامملا هذه ضعب

 .نيدتلا نم همهف يف عبطنا امبسحب هنيد ىلإ عوجرلا لواحي
 ،نامُع يف فوصتلا لوح ةسرادم هعم يرجأ نأ ةركفلا تناكف

 ىأترا مث ،قلفلا ةلجم يف اهنيح هترشنف كهاندرأ ام ناك لعفلابو

 نأ يتين يف ناكو ‘باتك يف هرشنأ نأ اهيلع نومئاقلا ةوخإلا



 _ ةنإتجافوَتَتلا آ ٨ را=

 ،نامُع يف فوصتلا نع ةليوط ةمدقم ةسرادملا هذهل عضأ

 نم يسفن ينمأ تنكو ‘بتكلاو عجارملا لالخ نم هل اعبتم
 لابحب يندّيقت تناك ايندلا نكلو ،كلذب مايقلا رخآ ىلإ تقو

 .نامزلا لاط ىتح ءاهرسأ نم امكاكف عطتسأ مل يتلا ءاهلغاشم
 ةّرعألا ةوخالا ةبلاطم ترثكو "نيماعلا ةزواجم ىلع فراشو

 ال ام :ليق ام التمتم ،ةمدقملا هذه عضوب تيفتكاف كاهجارخإب

 نأ هللا ايجار ،اهجارخإ ىلع تلمعف .هلك كرتي ال هلج كردُب

 .لمعلا اذه ةدئاف سانلا يتؤي

 نأ يل ولحي ئراقلا يدي نيب ةسرادملا كرتأ نأ لبق

 .يبايسلل ةفلاخم ةيؤر يدل نوكت نايحألا ضعب يف نأب نيبأ

 .اهدارأ امك ءارقلا ىلإ هتركف لصتل اهئادبإ مدع ترثآ نكلو

 راكفأ نم ةركفل ارصتنم اًرواحم يسفن نم دّرجأ انايحأ يتنأ امك

 يكل الإ كلذ امو ،اهفالخ ىلع ةقيقحلا يف ينا ديب ؤ©فّرصتلا

 نم رثكأ هل حتفألو ،يبايسلا انذاتسأ ىدل راكفألا نماكم ريثأ

 .حرطلاو ةشقانملل لخدم

 ىلع يبايسلا دوعس نب دمحأ خيشلا ركش انه يلع بجوتي
 .نامُع يف فوصتلا حمالم ضعب هب ءاضأ ،حرط نم هب لضفت ام

 ةينورتكلإلا قلفلا ةلجم ىلع نيمئاقلا ةوخإلا كلذك ركشأو



 =إا٨ ا نإتبايانفؤتتلا =
 مهرشنو .ةينامعلا ةيفاقثلا ةحاسلا يف ةلعافلا مهتامهاسم ىلع

 يف هتعابط ينبتب مث 6مهتلجم عقوم تاحفص ىلع لمعلا اذه
 .هرشنو باتك

 <يرتقيزبان بشي
 م؟.٦١؟ زياع ؟١؛طقمم

 



 تكؤصَملارموشيفم

 ؟فّوصتلا وه ام :ةئدَتصال

 مهسفنأ ةفوصتملا امأ فيراعت ةدع هل فوصتلا :ايناتن

 ذوخأم يفوصف ،ءافصلا نم يوغل قاقتشا هلإ :نولوقيف

 اذه .كولسلاو روصتلاو نادجولاو ريمضلا ءافص نم

 .مهسفنأب ةيفوصلا فيرعت

 - يوغل قاقتشا اضيأ وهو - هعفريو كلذ دنسي نم مهنم
 ةباحصلا نم ةعامج مهو ،ةقفصلا لهأ وه هلصأ نأ ىلإ

 دهع ىلع يوبنلا دجسملاب ةفص يف نوميقي ءارقف اوناك

 تيب نم نولكأي اوناكو "ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 .فّوصتلل يفوص فيرعت اضيأ اذهف .هدنع نمو يبنلا

 سابل نم ذخأ ةيفوصلا بقل نأ ىري ءاملعلا ضعب

 .فوصلا نوسبلي اوناك مهنأ يأ فوصلا

 قاطن جراخ نم ءاملعلا نم ددع فيرعت اذهو

 .طقف فّوصتلاب نولصّتم مهنكلو .ةيفوصلا



 = ا ١ ١ نإ قانفوتتلا ==

 ء : ي )

 :وات

 ؟فّوصتلل نوسراد مهنأ يآ

 .انه يفوصلا ريبعتلا حص نإ ؛ايَلجت وأ ،ةسارد

 يفوص ةملك نأ وهو ؤفّوصتلل يقارشتسا فيرعت كانه
 اهقلطأ اكتسفوس» يه ةينانوي ةملك نم ةذوخأم

 ةعومجم مهو .مهداَبعو دنهلا داَمز ىلع نوتنانويلا

 لازعنالاو ةولخلاو لمأتلا مهيدل ناك نيذلا داممزلا نم
 .مهتانايدل اقفو ةنيعم تادابع ةسراممو

 ةلباقم يف حلطصملا اذه نإ :لوقن نأ عيطتسن له :
 نانويلا ىدل يلقعلا لُمأتلا وهو 3،ايفسلف» حلطصم

 ؟ مهسفن ١

 نيذلا دونهلا كئلوأ ىلع هوقلطأ ينانوي بقل وه :ا
 اذم ىلإ ليمأ انأو كولسلا كلذ مهنم اوظحال
 ةرئادلا جراخ نم تءاج رومألا هذه نأل .يأرلا

 دنع ةدوجوم تناك تاسرامملا هذهف ،ةيمالسإلا

 دنع يلُمأتلاو يدّبعتلا كولسلا ينعأ ؛نيملسملا ريغ
 ءاوس ؛ةقباسلا تانايدلا دنعو "نييحيسملاو دونهلا

 .ةيعضو تانايد وأ اهلصأ يف ةينابر تانايد تناك



 ناغ
 نق فوصت نم

 تانايدلاب سيلو 9 تانايدلاب دصق نع ربعأ انهو

 وه سيل ىلاعت هللاو ،ةيناَبر تانايدلا نأل ،ةتوامسلا

 امئاد انأف 7 وهف ك امنيأ وه امّنإو طقن ءامسلا يف

 .ةيوامسلا نايدألا نم الدب ةينابرلا تانايدلاب ربعأ

 وهو فّوصتلل ينانويلا فيرعتلا وه هيلإ ليمأ يذلاف

 يوغللا قاقتشالا ىلإ انئج ول انأل ڵبرقألا فيرعتلا

 الثمف }ةقباس فيراعت نم انركذ ام ىلع قبطني ال هدجن

 نأ نكمي ال ءافصلاف ءافصلا ىلع فرصتلا قبطني ال

 .فوصتلا ةملك هنم يشي

 نوكيس كلذكف ةمصلا لهأ ىلإ ةبسن هنإ انلق اذإو
 .يوفص درفملاو ،نيّتَمص قاقتشالا

 نيريثكلا كانه نأل الصأ ةزيم سيل فوصلا سابل نإ مث

 سيل تارتفلا نم ةرتف يف فوصلاو ©تفوصلا نوسبلي
 رسُيلاو ىنغلا لهأ سابل امنإو ،نيئداعلا سانلا سابل

 لاثملا ليبس ىلع نآلاف ،ءارقفلا سابل ةرورضلاب سيلو

 .عفدلل سابل ىقرأ فوصلا ربتعت

 هيلإ ليمأو هارأ يذلا وه يقارشتسالا فيرعتلا ىقبيف



 و ٩ _ . ٠" ه ت - ٠ م _< ِ .

 تهوَصللا تعو تم

 ىلإ لخدن نأ اندرأو حلطصملا فيرعت نم انجرخ اذإ :يدعل

 لواحي كاعم اجهنم وأ ةيلمع ةسرامم هنوكب فوصتلا

 ةفوصتملا ىتح وأ فّوصتلاب نولغتشملا نوملسملا

 نوكي نأ لبق ةيوبن ةسرامم ىلإ هعجري نأ مهسفنأ

 مالسلا هيلع ىسوم الثمف ،سانلا ةيقب دنع ةسرامم

 هيلع دمحمو ،هبر تاقيم ىلإ اموي نيعبرأ بهذ امدنع

 ثحتي ناك ريسلاو خيراتلا يف هنع عفري امك مالسلا

 هاري لتبتلاو عاطقنالا اذهف ،ددعلا تاوذ يلايللا

 رثأتلا سيلو .مهل ةيعورشملا ردصم وه هنأ ضعبلا
 ؟مكيأر وه امف ،يمالسإلا لقحلا جراخ نم

 اًمإ ىهو ،ةقباس تانايد نم ءاج اذه نإ اقباس تلق .

 ىسوم هلعف امو .ةيعضو امإو ردصملا ةناير تانايد

 عرشي ملو ،هنيد يف عرش امم هلعل م السلا هيلع

 هيلع هلا ىلص 7 يبنل ا هلعف ام امأو نيملسملل



 :ةكرتلا

 : ي رره)

 - ةةتجايانؤتتلا
 هلعف هنأل "قالطإلا ىلع ةيعورشم هيف سيل اذهف ملسو
 مل - ةيعورشملا نوكت انهو - ةثعبلا دعب امأ ،ةثعبلا لبق

 .ثنحتلاو لازعنالاو ةولخلا مالسلا هيلع ٌنبنلا سرامي

 ؟هباحصأ هب ىصوأ الو

 نيبتي انهو ،هوسرامي ملو ،هباحصأ هب ىصوأ الو -

 .ةيعورشملا مدع

 ينعأو - مالسلا هيلع يبنلا هلعفي ناك امدنعو

 "فلتخم عمتجملا نألف - عمتجملا نع لازعنالا

 ةنايدلاك ةقباسلا تانايدلا بسحب لمأتي ناك هلعل

 هموق دنع اهحمالم ضعب دجو يتل ةّيميهاربإلا

 .ةكم يف شيرق
 سرامي مل ةوبنلاب ىلاعت هللا همركأ نأ دعبو
 ةش سكعلابو ،لازعنالا الو ةولخلا الو ثّنحتلا

 ةينابهرلا نع ىهنو ةايحلا نع لازعنالا ىلع ةلمح
 .مالسإلا يف ةينابهر ال» :الئاق

 ؟خسن اذه نإ لوقلا عيطتسن له



 =( ١١١ نإ فافؤَتتلا

 مات لصفو لماك عطق وه ،خسن نم رثكأ وه لب :انق

 دعب ام دهعو ةيمالسإلا ةلاسرلا لبق ام دهع نيب

 هيلإ حوي مل ةلاسرلا لبقف ،ةّيمالسإلا ةلاسرلا
 امنإ ،ةّينيدلا رومألا يف ىلاعت هللا لبق نم ءيشب

 اًترافم ثّتحتي بهذو ،هتدارإ ضحمب كلذ ناك

 رفكلا يف بخاصلا هعمتجم ؛ةكم يف هعمتجم

 هرن مل ثعب نأ دعب نكلو 3ةينثولاو روجفلاو

 فوهكلا ىلإ بهذي هرن ملو ‘ثّتحتيو يلتخي
 سكعلا ىلع لب 5اًديعب بهذي هرن ملو ،لابجلاو
 لمعلاو دجلا ةايح ؛مالسإلاب ىرخأ ةايح ىنب
 يف كارتشالا ىنعم نم ناك ام لكو ،ةدابعلاو

 ،ةنبهرلا نع هتمأ ىهن لباقملا يفو ةايحلا

 :لاق انيبن نذإ ،ةايحلا نع لازعنالا يه ةنبهرلاو

 ال نوملسم مكنأ املاط ."مالسإلا يف ةينابهر الا

 ،سانلاو ةايحلا نع نيلزعنم اونوكت نأ مكنكمي
 .ربخلا ةغيصب هنأ حيحص .مالسإلا ى يف ةينابهر الف

 .يهنلا ىنعم يف هنأ الإ



 آ ١٦١را=

 : يرتل

 ةنغ ح وج

 تإ فوصتلا

 نكمي كسب ي حمالملاب ءاج هتاذ مالسإلا سيلأ ؛نكل

 رابتعاو ،ةايحلا يف دهزلاك :فوصتملا اهكلسي نأ

 فهو ريخلا لعف ىلع ثحلاو ءاؤهلو ابعل ايندلا
 هلاني نأ هيلعف ناسنإلا هلاني نأ يغبني ام لكو ،تاذلا

 تارشؤم نم هذه لك ءايندلا يف سيلو ةرخآلا يف
 ءايندلا ةايحلا نم خالسنالاو ىلاعت هللاب قلعتلا
 لكو فللا الإ عفان الو راض ال رشبلا نم قاتعنالا
 حرطلا اذه سيلأ ،بابسألاب سيلو ىلاعت هلاب طبرلا
 ؟مالسإلا هب ءاج يذلا وه

 فوصتلا رأ ال الأ كش الب ةكرتشم روم أ كانه : 2

 ملسملا فّوصتملاف ،ثنوملسم هلاجر يمالسإلا

 نيب تاكرتشم كلانهف ،ملسم ءيش لك لبق وه

 ةفوصتملا هلاق ام نيبو مالسإلل ةماعلا طوطخلا

 هذه اورصح امدنع ةفوصتملا نم ةغلابملا امنإو

 ريغ ملسملا انأف ©فّوصتلا يف ةيماسلا تادرفملا

 مازتلالا يف فوصتملا عم يقتلأ فّوصتلاب مزتلملا

 ضعب عم نكلو ،ةيماسلا مالسإلا تاهيجوتب
 امدنع مالسإلاف تاهيجوتلا هذه ضعب يف بيذهتلا



 -07 ةتيابانؤنتتلا ح
 ىّلختأ ناب يل لقي مل ،وهلو بعل ةايحلا نإ :يل لاق
 .ءيش لك اهلعجأ ال ىتح كلذ يل لاق امنإو ءاهنع

 .اهتاذل ةدوصقم تسيل :يرحت

 نأو ،اهترامعب انرمأ نكلو ،ةليسو اهربتعأ امنإ .معن :ياتمال

 يف يعس هلك اذه ضرألا يف برضنو ،اهيف شيعن
 .ةرخآلا باسح ىلع نوكي ال نأ بجي نكل .ةايحلا

 انهو سةرخآلا ىلإ الصوم نوكي نأ بجي امنإو
 قزرلا اذه بسكأ املاط ©قرفلا يف ةفسلفلا نمكت

 6ىلاعت هللا هعرش يذلا قيرطلا نمو لالحلا نم
 فلاخي ام لك نعو عشجلاو ملظلا نع ادعتبم
 ُةهملا 5هب هللا ينرمأ يذلا اذهف يمالسإلا جهنملا
 ©فّوصتلاو مالسإلا نيب ةكرتشم ارومأ كلانه نأ

 ؛امومع يقتملا ملسملا دنع اهدجت رومألا هذهلو

 .فوصتم ريغ وأ اًّوصتم ناك ءاوس

 يف يناعملا هذه نورصحي مهدجن ةيفوصلا نكلو

 ةكرتشم رومأ هذه نمكي أطخلا انهو فوصتلا

 .ةيمالسإ ئدابم يهو



 _ ناج فوصتلا آ =) ١٨

 تاسرامملا كلت وه هنع ثدحتن يذلا فوصتلا
 ضعب لامعتساو ةايحلا نع لازعنالاو ةَّيسوقطلا

 لولحلاو داحتالا نم فوصتلا ىلع أرط امم ريباعتلا

 املثم دوجولا ةدحوب لوقلاو ،ىلاعت هللا عم

 اهب ريمت ام يه رومألا هذه ،ةفّوصتملا ضعب لاق

 ىلع ةيفوصلا نم ريثك اهركني ناك نإو فرصتلا

 .ءاركلا كلتب نولوقي نيذلا ةفوصتملا نم مهريغ

 دازو ،هًّجوتلا كلذ ىلإ هجوتي حبصأ فوصتلا نأكف

 ال دق تادايز ةحيحصلا ةيمالسإلا يناعملا ىلع

 .مالسإلا اهرقي

 .فوصتلا ةموظنم لجأل اهسييست َمت ةرابعلا تحص نإ :يدحتلا

 اولغتشي مل مهنأل ،ريطأت وه امنإو اسييست سيل :اتا
 .ةسايسلاب

 يناعملا لمح امنإو ةفورعملا ةسايسلا دصقأ ال :يدل

 .فوصتلا ةموظنم هاجتاب ةيمالسإلا

 .ةفوصتملا حلاصل اهريطأت َمت "ريطأتلاب ربعأ نأ ثحأ :ياتملل



=/) ٩ 

 .اهتجلدأ وأ :يرتل

 اوذخأ سانلا بسكو فّوصتلل ةياعدلا باب نم : ياتمنل

 مهنأكو ©فّوصتلل اهوبسنف ةيمالسإلا يناعملا كلت

 كلت قيطي ال فوصتملا ريغ نأكو ،هيف اهورصح

 .ريبك أطخ اذهو ،يناعملا

 



 دتمزلاق تفوت ١

 نأ يهو عوضوملا يف ىرخأ ةطقن كل لوقأ ينعد :يدحتل
 يف عقيس - ىبأ مأ ءاش - ةايحلا طلاخي امدنع ناسنإلا

 اذهو ،تاءادتعا وأ تافارحنا ىلإ روطتت دقو ءاطخأ

 لشنتنيل يفوصلا ليدبلا ءاجف ظوحلمو يعيبط ءيش
 اًمومع ةايحلا هذه نمو ،تافارحنالا هذه نم ناسنإلا

 اهمدخأ الو ةايحلا هذهب عّتمتأ ال يننأ نكيلف 5اًيقن نوكيل

 ةعتملا دجأ كانهو ةنجلا لخدأو تومأس ريخألا يفف

 يفوصلا حرطلا بسحب - يهف ايندلا امأ ةرخآلا يف

 اهنم لشتنت كنأ لصألاف ؤفارحناو داسف راد يه -

 اهديري يتلا ةياغلا يه هذهو 5ةَّنجلا لصت ىمح كسفن

 اذامل ؟نيفّوصتم نوكنو ايندلا كرتن ال اذاملف "ناسنإلا

 هيلع امو فشقتلاو دهزلا ةايح انم نيدتملا شيعي ال

 هيلإ وه ىدتها ام ىلإ اودتها اذإ \ءيش نيرخآلا نم
 .مهنم هيلع امف اودتهي مل نإو ؤبولطملا اذهف



 ةناتجفنفؤتتلا ]٢٦(-

 .حرطلا اذه نع هتموظنم يف فلتخي مالسإلا :امل
 براحيل ءاجو نوكلاو ةايحلا ةرامعل ءاج مالسإلا

 نمف ؛قافنإلاب انرمأ مالسإلا ،ةنبهرلاو ةّيلازعنالا
 ؛ةاكزلاب انرمأو ؟ةّيَدام ةوق اندنع نكي مل اذإ اذإ قفنن نيأ

 ؟اهيكزن لاومأ انيدل نكي مل نإ يكزن نيأ نمف
 ايلعلا ديلا" :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاو

 ؟يه ام :اولاق .'ىلفسلا ديلا نم هللا ىلإ بحأو ريخ

 ةيدحتسملا يه ىلفسلاو ةقفنملا يه ايلعلا» :لاق

 ناك اذإ ةيوق ايلعلا ديلا هذه نوكت فيكف .اةذخآلاو

 سبليو ،لابجلاو فوهكلا يف الزعنم ىقبي ملسملا

 ،كلذ ريغ ىلإ ،ريسيلا توقلا لكأيو "بايثلا قيلت
 هللا ىلإ بحأو ريخ يوقلا نمؤملا :لوقي مالسإلاو
 ةيداملا هتوقب يوقلا نمؤملا .فيعضلا نمؤملا نم

 .ةايحلا يف هتوقو ةّيمسجلاو

 تركذ امبسح يفؤصتلا هجوتلا نع فلتخت اهلك هذه
 يمالسإلا حرطلا نأ يرظن ةهجو نم انأف "نآلا

 ءةايحلا ةدايق نم هل دب ال مالسإلا كلذل ،فلتخي

 اذهو ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا هتماعدو



 - ةنإنتبايافؤتتل ا ٢٢ر
 مومه نع لزعنملا ناسنإلا هب موقي نأ نكمي ال

 .مهعمتجمو مهلغاشمو سانلا

 نع ناسنإلا دعتبي نأ وه ةايحلا يف دهزلا ؛مهملا

 هسفن ناسنإلا عوجي نأ دهزلا ىنعم سيل "مارحلا

 ناسنإلا لتقي نأ دهزلا نم سيلو ،بايثلا رش سبليو
 نع ناسنإلا دعتبي نأ وه دهزلا ءاهضرمي وأ هسفن

 سبليو لالحلا لكأيو لالحلا لمعتسيو ،مارحلا

 .مالسإلا يف يقيقحلا دهزلا وه اذه ،لالحلا

 تادرمم نم ةدرفم وه دهزلا نإ : ضعبلا لوقيس :

 .فوصتلا ةموظنم

 داعتبالا وه كتربخأ املثم دهزلا ،هيناعم فلتخت نكل :

 فوصتلا اًمأ لالحلا بسك يف يعسلاو ؛مارحلا نع

 .ةَئجلا ىلإ لصي يكل ،اممامت اهنع ىّلختيو ةايحلا حرطيف

 تركذ امب اهلّوَوأ انأ نكل ،ةدوجوم دهزلا ةملك

 فالخلا وه انه ادإ تركذ امب اهنولوَوُي ةفّوصتملاو
 دوجوم يمالسإلا باطخلا يف ةدرفم هنوكب دهزلا

 `' ٠ ؛دهزلا اذه قبطن فيك نكل "بولطمو



 تّوَصتملا تتساَحو

 دأ - ةفوصتملا ةيؤر بسح لقألا ىلع - ظحالملا :ئدَصال
 هدنع دادزت فوصتلا كلسم كلسي امدنع ناسنألا

 دض هتيساسح دادزتو ،هللاب هلاصتاو ةيناحورلا

 تاضويف ةايحلا يف هيتأت ،ةدوجوملا تافارحنالا

 فشكنتو ،تنأ هركذت يذلا ناسنإلا يتأت ال تادادمإو
 بابسألا هل لعفنتو سهريغل فشكنت ال ةايحلا يف رومأ هل
 .رخآلل لعفنت ال ام تابّبسملاو

 ةهجو نكلو رمأل ا اذهه برجي نَم عم نوكي دق :

 نم ىتح نيريثكلا نع فلتخت رمأل ااذه يف يرظن

 يصخشلا ييأر نع ثدحتأ انأف اذل ،ةفّرصتملا ريغ

 روعشلاو سيساحألا كلت عيمج نكي مل نإ :لوقأ

 ناسنإلاف ،اهنم ريثكلاف الإو ،اًمماهوأ تاَينادجولاو

 امدنع سيساحألا هذهب سحي ام رمأ ىلإ هجتي امدنع

 ءافصو تافوشك هيدل نأ سحي تالمأتلا ىلإ هجتي

 هيدل نأ سحي ىرخأ رومأ ىلإ هجتي امدنعو كسفن



 نزتبيانؤتتتلا
 ةبغر كلذ يف مهملا ،هيلإ هجتي اميف ةنيعم تاحاجن
 اذإ فوصتم ريغ وأ اًفّوصتم ناك ءاوس ؛هسفن صخشلا

 اروعش تاساسحلا هذهب ُسحيف هجوتلا كلذ ىلإ هجتا
 .ةحضاو ةعيرشلا مولع نأل .لقأ الو رثكأ ال اًيسفن
 ةورثلا اندنعو ،ةّوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا اندنعف

 لمعلاب ضاق اذه لكو امهنم تجتنتسا يتلا ةيهقفلا

 امدنع ناسنإلا ًركل ايمالسإ اهريطأتبو ةايحلا هذه يف

 .لوقت امم ءيشب سحي امبرف هجوتلا كلذ هجتي

 نوسحي فوصتلا اذه يف نولخدي نيذلا نوكي دق اعبط
 ءايشأ اهربتعأ ةقيقحلا يف نكل سيساحألا كلتب

 اهفَّنلتت وأ امماهوأ زرفت امئاد تاّينادجولاو 5ةّينادجو
 .ماهوألا

 ناميإلا لئاسمو هللاب لاصتالاو ةدابعلاو نيدلا لئاسم

 مولع يهو "ةيعرشلا مولعلا نم تبثت اهلك بيغلاب
 .تاّينادجولاو تاضويفلا هذهب اهل ةقالع ال ،ةلوقنم

 هسفن يف سحي ام ائيش سرامي ناسنإلا املاط نكل

 اًيسفن ارمأ ىقبيو هدصقي اميف احاجن ققح هنأكو
 .هممموتي ام قفو ناسنإلا هرسفي



 نيمالسإلاررادناإت تؤَصتلا

 الو ةناسنإلا برضي اع رات كرظن يف فؤصتلا له :ينل
 هللاب نونمؤي ال نيذلا نوُبَداملا ىتح امبر ،نيدب قلعتي

 .هللاب نمؤت ال ةيذوبلا الثم قيمع مهدنع فّوصتلا

 ىنعمب ©فّوصتلا يف ةذتاسأ نييذوبلا ضعب نكلو

 ينادجو روعش وه امنإو ںنيدلاب فرصتلل ةقالع ال

 نيرخآلا ىلعو هسفن ىلع هسفنب ناسنإلا هضيفي

 .ةايحلا عم لماعتلا يف هروعشب

 ةسردم نيملسملا نحن اندنعف ةسردم فوصتلا وأ

 لهأ ةسردم نم ءزج يهو ‘فّوصتلا ىلع تلغتشا

 يه يلاتلابو ،اهنم تفرتغا امّنإ سرادملا ةيقبو ةنسلا

 .ةيكلسمو ةينيدو ةيعرش لئالدب مزتلت

 وه امنإو رايتب هل ةقالع ال - تلضفت املثم - هنأ وأ
 ؛فّوصتلل ةسردم وه فرصتم لك ينعي ،يدرف روعش

 .اهدنع يقتلت ةددحم كلاسم اهل ام



 اكولس شةسردم ،اَراَيت ؟فّوصتلا عضت نيأ كيأرب

 .ةيدرف ةسرامم وأ ادرف

 . اًيدرف اكولس ناك هتيادب هنركت يف لحارمب م فّرصتلا :.

 .ةيمالسإلا ةموظنملا يف فوصتلا نع ملكتن :

 يف ناك امنإو ،ايدرف اكولس ناك مالسإلا يف هتيادب معن :آ
 .ينيدت اكولس مالسإلا لبق تانايدلا

 ؟نيدلا نم عبان :

 اًيعامج اكولس هربتعأ امنإو 5اراَيت هربتعأ ال انأ اذل معن :ه

 نكل ،اًيدرف اكولس ناك مالسإلل ةبسنلاب .نيرخآلا دنع
 نرقلا يف ناك اهتيادبو ،ةّيفوصلا قرطلا تأشن امل

 لكش يف رّطاتي فوصتلا أدب ثيح "يرجهلا سداسلا

 نم تأدب ،ةنيعم سوقط هيف سرامت ةّيفوصت قرط

 .يرجهلا سداسلا نرقلا يف يناليجلا رداقلا دبع

 .ينس فوصتلا لعفلابو ينس فوصتلا نأ ىلإ ترشأ

 ريصن دهع يف ةعيشلا ىلإ بهذ مث ةنسلا لهأ دنع اشن

 هنأ الإ .يرجهلا سداسلا نرقلا يلاوح يسوطلا نيدلا

 



 = ةإنمايافؤتتلا ]1٧[=

 : يرتحا

 هبتك نم ذخأو كانيس نباب رئأت يسوطلا ًنأ رابتعاب رخأتم
 .يعيشلا بهذملا ىلإ فوصتلا لخدف ،اهيلع قلعو

 .هريغب ةنراقم امدقتم ىعيشلا بهذملا ىلإ لخد نكل :

 نم مه ةيضابإلا ءةّيضابإلاو ةعيشلاو ةنسلا لهأ كلانه :ة
 ناك ءاوس اس أدب فوصتلا رخأتم تقو يف مهءاج

 مث ،يقرطلا يعامجلا هكولس يف وأ يدرفلا هكولس يف

 يف ءاج دقف ةيضابإلا دنع امأ .عيشتلا بهذم ىلإ لخد

 .يرجهلا رشاعلا نرقلا ةيادب

 اهيف رهظي ءاًّضيأ لحارمب رم هنأ ةعيشلا دنع رهاظلا
 هلوخد ةيادب نكل ،ةعيشلا ىدل هجوتلا بسح ىوقيو
 .ابيرقت يسوطلا نيدلا ريصن نم يعيشلا بهذملا

 دعب كيلإ عجري رمألاو - ةَّيتسلا ةسردملا انمسق اذإ

 ةسردمو ةيفلس ةيثيدح ةيئاور ةسردم ىلإ - ميسقتلا

 ةسردم لك ثنابلاغتت ناتسردملا تناك ،ةّيفوص

 دعب ىرت الأ نكل كرخآلا بناجلا نهوت نأ لواحت

 ؟ةحلاصتم تحبصأ امهتاموظنم نم اريثك نأ كلذ



 ح ناب قافولا ٢ ٨ر =

 ملسو هيل هيلع هللا لص بلا ة ةنس نم حتمي يذلا ئسلا

 ةروصب ناتسردملا تجرخ يلاتلابو ،مهتيؤر بسحب

 ٠ اصت

٠ 

ا

:



 

 ةيئاورلا ةسردملا نيب حلاصت ةيادبلا يف ناك هنآ عقوتأ :ياتلا

 ثدح ةريخألا ةرتفلا يف مث فرصتلا نيبو ةثيدحلا

 ةيباهولا ةلحرملا يف اذهو ،اهنيب ةاضتلا نم ءيش

 خيشلا ءيجم دعب داضتلاو مداصتلا ثدح ثيح

 ةيباهولا ةكرحلا تراصو ،باممولا دبع نب دمحم

 .ةيئاورلا وأ ةيثيدحلا ةسردملا ةثيرو

 .امدقتم سيلو ارخأتم ءاج لاصفنالاف ؛ئرَتَصال
 م

 . معن : واتمقلل



 تَيضابإلادنع توصلا

 ةمدقملاو ةئطوتلل مهم رمأ وهو 9ماعلا لكشلا نم انعد :يدعل

 له "نامع يف فوصتلا وهو هيلإ لخدن نأ ديرن امل

 يه لعل ؟نامُع يف ةفّوصتم ةسردم دجوي العف

 ريكفتلا اهب رم املثم لحارمب اضيأ ترم ىرخألا
 يهو ءةيتآلا ةطقنلا نم أدبأ ينعد نكلو يمالسإلا

 نرقلا يف لصو ثيح ارخأتم فوصتلا انلصو اذامل

 نماثلا نرقلا يف نكي مل اذامل ؟يرجهلا رشع يناثلا

 ةتسلا سرادملا دنع هئوشنب ةنراقم عساتلا نرقلا وأ

 املثم ةيعيشلا ةسردملا ىلإ هقورمو سداسلا نرقلا يف

 هلوصو لهو ؟نامُع يف الصأ انلصو اذاملو تلضفت

 ؟ةبراغملا ةَّيضابإ دنع هلوصو وه امك اضيأ اندنع

 كانه له ،لّوألا روحملا بعش ثالث نم كلاؤس :
 2 . ث

 امّيس ال ؛فّوصتلا اوسرامي مل ةيضابإلا لإ :كل لوقأ



ّ 

 يناعم كلانه نأ تركذ امك يقرطلا فّوصتلا

 اهوذخأ ةفوصتملا امنإو .ةيمالسإ ئدابم يه ةًّماع

 كلت . هل ملس ريغ اذهو و فوصتلا يف اهورصحو

 .كلذ ريغو لالحلا بسكلا لع ةمئاقلاو ةايحلا

 .ةيناسنإ ئدابم ىلإ برقألا :

 لازعنالا اوسرامي ملو ،ةايحلا نع اولزعني مل ةيضابإلا :ةو

 تاضويف نم اهيف ليق ام عم .ةنيعم تاّيسوقط وأ
 .تاّينادجوو

 مهلصت مل وأ ةفّوصتم مهيف نكي مل ةيضابإلا اذامل
 ؟ ةيفوصلا

 يفّؤصتلا ركفلا اذهل نأ اوأر ةيضابإلا نأ الوأ ييأر يف
 ملكتأ انه انأو .ةعامجلاو ةنسلا لهأل ةصيصخ وه

 يدرفلا هكولس يف ناك ءاوس ؛ينادجولا فوصتلا نع

 ال يلاتلابف قرطلا يف لتمتملا ةيعامجلا هرطأ يف وأ
 .ةيركفلا مهملاعم مهل ةّيضابإ مهنوك رمألا اذه مهينعي

 رثكأ ةفصب ةايحلا اوسرام ةيضابإلا نأ ةيناثلا ةيحانلا



 =إ_١٣ ا نإب فاتؤَتتلا د

 مكحلا ناك ءاوس مكحلا يف راهصنالا ةيضق اميس ال

 ؛نيرخآلا ماكحلا ىمسم تحت وأ ،ةمامإلا ىمسم تحت

 ءانب يف طارخنالا اذهف نيطالسلاو ءارمألاو كولملا

 فورعم وه امكو - ةَّيمامإ ةلودلا تناك ءاوس ؛ةلودلا

 يتلا ةيندم ةلود وأ - ةينيد ةلود يه ةيمامإلا ةلودلا أ

 مهطارخنا ،كلذ ريغ ىلإ 5ةّيناطلس وأ ةيكلم ةلود يه
 .فرصتلا نع نيديعب مهلعج اهئانبو ةلودلا يف
 املثمف ،ةّيضابإلا ءاملع ينعأ ةّيضابإ لوقأ امدنع انأو

 نيذلا مه ءاملعلاو ،ةّماعو ءاملع مهيف ةيضابإلا ملعت

 ءاملعلا ىوتسم ىلع ةّيضابإلاف ركفلا مهيلع ينبني

 .ةلودلا ءانب يف اوطرخنا

 .فؤصتلاب اوقّلعتي مل نيببسلا نيذهل



 ال

 : ئرتصل)

 طابخإلاو ةنيقعلاتتبتوَصنلا مس يس , ۔=>۔ .. _ َ

 ةيفوصلا نإ :لوقي ضعبلا ،اًملاث اببس فيضن نأ اندرأ اذإ

 ائيش فيضت ال ةيفوصلا نأل ةيضابإلا ىلإ لخدت مل

 نودذشي ةيضابإلا نأ رابتعا ىلع ©يضابإلا ركفلا ىلإ

 نأ ىنعمب دقتعملاو لمعلاو لوقلا مزالت ةيضق ىلع

 ةيصعملا بكترم َنأ» :أدبم يف هددشت مكحب يضابإلا

 حور لمحيو اًّساَسح هلعجي ارانلا لخدي بتي مل اذإ
 لعافتيو شيعي وهو ىتح ،ةايحلا جرهب ةقرافمو دهزلا

 دعب هنأ ىلع ©ببسلا اذه رابتعا اننكمي له ،ةايحلا عم

 ؟اًيسايسو ايعامتجا اًدعُب هنوك نم دعبأ يدئاقع

 يه هذه ةفوصتملا ىتح همأل ٤“کببس ىلإ هب ىقرن ال .

 . مهت اح و رط أ اًضي أ

 دلخي ال ةيصعملا بكترم نإ :لوقت سرادملا ضعب :

 .الصأ رانلا لخد اذإ اذه ،رانلا ىف



 )٣٣[= ةتانج اتؤتتلا د

 لصاوتل مدع نيب لصافلا وه اذه نوكي نأ عقوتأ ال :فاتمل

 : يرحتلا

 نكل ةديقع نم .زج اذه امإو "ةيفوصلاو يضابإلا

 ركف ىلع ينبنت ةّيئس ةصيصخ اهنأ ىلع اهيلإ اورظن
 نم ،طابحإلا نم تأشن ةقيقحلا يف يهو .ةنسلا لهأ

 عمتجملا يف طابحإ ةجيتن أشن فوصتلا نأ فورعملا
 . ملسمل ١

 ؟طابحإلا ىنعي اذام

 ةلودلا ىف ،ةايحلا ىف شيمهتلا ببسب طابحإلا :واتمقنل

 ةلودلا مث "يفوصلا دوجولا ةيادب يهو ؛ةّتومألا

 .ةليلق ةعومجم سانلا ىلع ىلوتسا .ةيسابعلا

 يف ىنح ترمكف ولو .ةايحلا يف اوشّمُه نورخآلاو

 دجي 5ةايحلا يف طابحإ ةجيتن فوصتلا دجت نامع

 هنكل ،دّيج يملع وأ يركف عضو ىلع هنأ ناسنإلا

 .ةكراشمو ةيلوؤسم هيدل تسيل ،ةايحلا يف شمتهم

 .ةايحلا يف العاف نوكي نأ ىلع ةردقلا هيدل تسيلو
 ةيسفنلا هتاحومطو هسفن يضريو لزعني يلاتلابف

 .لازعناو ةولخبو ،تاوالتو داروأب



 _- تاجح تْؤوَتَتلا آ ٣٤ را

 ؟ةّيفوصلا ةسرامملا هذه دعب هعقوم هل نوكي نأ ءاجر :يدَتصا)

 .رخآ عقوم هل سيلف "ةسرامملا يف هعقوم معن :ال

 ...ضيوعت :يرعتلا

 نإ تاذلاب ةيدقعلا ةيحانلا نأ عقوتأ ال نكل معن :يح لا

 ؛ةئجلا ىلإ لوصولا نوديري نيملسملا لك هللا ءاش

 ضغب © يصاعملاو شحاوفلا نوسرامي نمم مهنيب نم

 .يظفللا فالتخالا نع رظنلا

 وهو ؛يدقعلا لماعلا اذه نأ سكعلا ضرتفي ضعبلا :يال
 مهيلإ بلجي يذلا وه .رانلا يف يصاعلا دولخب لوقلا
 هذه هاجت فهرُم تلق امك يضابإلا نأل فوصتلا

 .ةيضقلا

 اهنأو ،ةّيَس ةصيصخ اهنآ ىلع اهيلإ اورظن مه 6ال :اام
 عم قفتي ال يلاتلابو ،ةايحلا نع لازعنا اهيف تاسرامم

 نوكي نأ ديري يذلا يضابإلا ملاعلاو يضابإلا ناسنإلا
 .عمتجملاو ةلودلا ءانب يف اكراشمو ،ةايحلا يف العاف

 فلكم هنأل ،ةايحلا نع لزعني نأ هل حيتي ال يلاتلابف



 نإو افؤَصتلا = 1 ده .و

 ردقي ال ؟ةايحلا نع لزعني نأ هل فيكف .ةيلوؤسملاب

 وهو ٧اتقو هنم ذخأت اهنأل فوصتلا سوقط سرامي نأ
 شيجلا ةدايقو ءاضقلا يفو {ةلودلا ءانب يف هتقو ديري

 يلاتلابو لمعلاو ةراجتلاو داصتقالا يفو داهجلاو

 ىلإ هجّتيو اياضقلا هذه نع لزعنيل تقو هدنع سيل

 .ةَيسوقط تاسرامم

=|٢  



 تامثزرفؤَصتلا فوخت

 روحملا ىلإ لخدن اهتمسق يتلا رواحملا بسحب :

 ؟نامُع ىلإ ارخأتم فوصتلا لصو اذامل :يناثلا

 لكش يف الَوأ نامُع ىلإ لصو فوصتلا نأ رهاظلا .

 نم نيّتناممعلا ىلإ لصو ام اذه إمسالطو قافوأ ةباتك
 .فرصتلا

 ؟ةرتف يأ يف :

 .يرجهلا رشاعلا نرقلا ةيادب يف ابيرقت :

 ؟ةّيناهبنلا ةلحرملا يف :

ِ : 
 ءارمأ ةلحرم اهيمسا ةلحرم يهو ءةرخأتملا ةّيناهبنلا :ي"

 تسيل هنأل فئاوطلا ءارمأ مهيممسن ال نحن ©لئابقلا

 ريمأ لك ،لئابقلا ءارمأ مهيممسن امنإو ؤفئاوط انيدل

 يفو هيف مكحتمو "نيعم ميلقإ ىلع طلستم ةليبق
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 =ا"٧ا تاتف نوصتلا

 .نيرخأتملا ةنهابنلا رصع هنأب ايخيرات رطؤُيو ،هتليبق

 .ةبراعيلا ةلود مايق لبق يأ

 لكش يف تقولا اذه يف نينامعلا ىلإ فوصتلا لصو

 ةيملعلا ةيحانلا توفخ نأل تامسلطو قافوأ ةباتك

 كلذ يف ناك يركفلا دوكرلاو يفرعملا دومجلاو
 رابكلا ءاملعلا عم رومأل اهذه لثم أدبت ال امئادو ٥تقولا

 رهتشا اريبك املاع دجت ال كلذل كسانلا عم اهدجت لب

 لهأ يزب نويزتي نَم عم هدجت امنإو .قباسلا يف اذهب

 جتان اذه لعلو ١ملعلا نم ليلق ءيش مهدنعو لضفلا

 ناك نامع يف لئابقلا ءارمأ رصع نأل .طابحإلا نم اضيأ
 مزل :نوخّؤملا لوقي امكو "نيينامعلا ىلع ابعص ارصع

 ،رئاجلا مئاقلا عضولا ةجيتن اهيف اوقبو ،مهتويب ءاملعلا

 نب ناحرس خيشلا (ةّمغلا فشك) بحاص فصو املثم

 .ةّيطابحإ ةلحرم تناكف ،ىنحرسلا ديعس نب رمع

 رعاشلا الثمف بدالا يف ةيادب فوصتلا رهظ

 انم .ةّيفّوصت ريباعت هدنع تءاج حاوللا يصورخلا

 مسا نم اوذخأ ةفوصتملا نأل ،ىليل ةبعكلا ىمسي ناك

 حولملا نب سيق ىليل نونجم ةقوشعم يهو - ىليل



 :يرتملا

 ٠ ٠ :اياتقل ورو ٩ ص ے

 = نإف فوَصتلا

 نع نولغتي اوذخأف ،يهلإلا بحلل ازمر - يرماعلا
 حاوللا .ةفوصتملا رعش يف اذه ©ىليلب ةيهلإلا تاذلا

 ىليل مسا قلطي ناك امنإو \دحلا اذه ىلإ لصي مل

 رعاشلاو ،اهتيؤر ىلإ نحي امدنع ةفيرشلا ةبعكلا ىلع
 يف اذإ ،يرجهلا رشاعلا نرقلا ةيادب يف يفوت حاوللا

 نامُغ يف يضابإلا ركفلا ىلإ لصت تأدب ةرتفلا كلت

 ةباتك يفو إمهبدأو مهرعش يف فوصتلا تامالع

 .تامسلطلاو قافوألا

 يقفلا رعاشلا ىدل تدجؤ يتلا تالاهتبالا له

 ؟فّوصتلا بناج يف اضيأ لخدت دادم نب دمحم

 6ثدحي ليبقلا اذه نم اميش لعل سنكمم هنأ عقوتأ

 لسوتلاو ءاعدلا اهب دصقي تالاهتبا تناك نإ اهنكل

 نإ الإ ءاًماع ايمالسإ اموهفم ىقبتف ىلاعت هللا ىلإ
 ثوغلاو ةّيبطقلاك الثم ،ةّيفوص تادرفم اهتطلاخ

 ثايغ يأ ثوغلاك اضيأ هذه تناك نإو ؛اهوحنو

 اهلامعتسا نكل ،ةّماع ةيمالسإ ميهافم نيثيغتسملا
 .مهريغ نم رثكأ ةفوصتملا ىدل



 -77 ةتتباباتؤتتلا _
 نم عنتقاو ةتفاخ ةروصب فوصتلا لوصو ناك اهتقو

 رعشي ناك ام ساسأ ىلع طيسبلا فوصتلا كلذب عنتقا

 ءارمأ ةرطيس ةجيتن ؛تقولا كلذ يف طابحإ نم هب
 اوسيل مهتعيبطب مهو نامع يف عضولا ىلع لئابقلا

 .روجلاو لهجلا ىلإ برقأ مه امنإو ،ملع لهأب
 .كاذ نم تفخ ةبراعيلا ةلود نأ يئارقتسا لالخ نمو

 .رخآ اهجوت تهجوت اهنأ وأ

 .ةايحلا ءانب هجوت :ئيرَتصا)
 م

 .ةديعبلاو ةريبكلا تاحوتفلابو داهجلاب اولغتشا ٥معن : اتم

 .ر امعمل ١ و : يررتتصاا

 تفخف ،قرطلا قشو جالفألا ءانبو ،ةرامعلاب اولغتشا :تقل

 دجؤ نوكي دق ،ةّيبرعيلا ةلودلا يف يفوصلا هجوتلا

 ؛كلذلف .ةرهاظ لكشي مل هنكل سانلا ضعب ىدل

 رشاعلا نرقلا ةيادب نامُع ىلإ فوصتلا لوصو نم ةيادب
 ال تالواحم هربتعأ ،ةبراعيلا دهع ةياهن ىلإ يرجهلا
 .ةيفوص ةبرجت نوكت نأ - يرظن ةهجو يف - ىقرت

 



 = نإتَجاتوَصتلا

 رعاشلا دنع امبرو ،حاوللا رعاشلا دنع تالواحم يه

 تالواحملا كلت ىتحو ،هرعش يف دادم نبا هيقفلا

 اهتعيبطب ءاهضيمو فخ ةيبرعيلا ةلودلا يف ةطيسبلا

 امإ ؛ةّيبرعيلا ةلودلا ًركلو {ةبراعيلا لبق ةفيعض تناك

 .لقألا ىلع هتمّجح اهنأ امإو ،هّومن تفقوأ اهنأ
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 تبهملاتتضابردنعتيوتللا

 لامشلا يف برغملا ةَّيضابإ دنع فوصتلا دجو له :

 فيكو ؟ةقراشملا ةَّيضابإ دنع دجو املثم ىقيرفالا

27 

 ءيش مهدنع دجو هت هنا يدنع رهظي ملف ةبراغملا دنع اًمأ .

 - اوسبقو ،دهزلا يف اوبتك مهتأ حيحص ©فّوصتلا نم

 يبأل (نيدلا مولع ءايحإ) نم - (تاريخلا رطانق) لثم
 يمالسإلا موهفملاب هوذخأ مهنكل ،يلازغلا دماح

 يذلا هسفن يلاطيجلا خيشلاف ؤ©بولقلا قيقرتك ٧ماعلا
 نوكي داكي وهو ،ارجات ناك (تاريخلا رطانق) فلأ

- , 2 

 .ةيفوصت ةحسم هب لزألا يبرغملا يضابإلا باتكلا

 ؟اًكَق ومو ائام ز ٥

 نب ليعامسإ رهاط وبأ خيشلا ءاقومو انامز ؛معن :

 "يرجهلا نماثلا نرقلا ءاملع نم يلاطيجلا ىسوم



 _ ًنإتَجفاوَصتلا آ =) ٤٢

 مامإلل (نيدلا مولع ءايحإ) باتك نم اريثك دافتساو

 ايوزنمو الزعنم نكي مل 5ارجات هسفن وه ناكو ،يلازغلا

 هنأل امبر ؤفيطلتلل اذه هباتك فلأ امنإو ،ةايحلا يف

 عسوأ لكشب ابسن ةايحلا نوسرامي هرصع ءانبأ ىأر

 حضوي يكل (تاريخلا رطانق) هباتك فلأف ،يغبني امم

 .ةرخآلاو ايندلا نيب عمجلا بجي هنأب !موهفملا اذه

 اهنأ ساسأ ىلع ايندلا يف ناسنإللا لمعي نأ بجيو

 .ةرخآلا باسح ىلع سيلو ،ةرخآلل ةلصوم



 ه سه ١ وتف خآ

 لاغتشالاو ةايحلا نع ءاوزنالا نأ كنم همهفأ يذلا
 ءاج ،رارسألاو تامسلطلاك فوصتلا رهاظم ضعبب

 هنأ كلذ ىنعمو "يعامتجالا عقاولا طابحإ ةجيتن

 نم ملسملا هلمأي يذلا يراضحلا ءانبلا عم ضراعتم

 .ايلعلا يه هللا ةملك لعج

 يراضحلا هجوتلا حم ضراعتي اذهو طابحإ ةجيتن العف : ى

 ناسنإلا نم ىلاعتو هناحبس هللا هدارأ يذلا ينارمعلاو

 ،ضرألا هذه يف ةفيلخ هلعج نأبو {ةايحلا هذه يف
 هذه يف ناسنإلا دوجو نم اساسأ ةدئافلا ام الإو

 .اهتراضحو اهئانبو اهترامعل هل هللا فالختساو ةايحلا
 .ةايحلا هذه يف عفادتلا قلخ نأ ىلاعت هللا ةمكح نمو

 ىلإ عيمجلا هجوتي يكل ،نيرخآ ماوقأب اماوقأ عفدي هأ
 ةينابرلا عئارشلاو مالسإلا نأ تركذ امكو ،ةايحلا ءانب

 نوكي نأب ،ناسنإلا دوجو نم دوصقملا وه ام تحضو



 اميف لمعي نأو ،ةرخآلا ىلإ الصوم ايندلا يف هدوجو

 ةدابعلا لاجم وأ لمعلا لاجم يف ءاوس ؛هل هللا هعرش

 .كلذ ريغ ىلإ

 ةقاطلا ىسنتو ،ةتحب ةيدام بابسأ ىلع زكرت نآلا تنأ :كرحتا

 ةايحلا تنب يه اضيأ ،رارسألا لعفت يتلا ةيحورلا
 اندنع ،اكلامم تماقأو ،اشويج ترحد ةنمزأ يفو

 اندنعو رارسألا ملعب تينب جالفأو عالق نامع يف

 ،كلذ ريغ ىلإ شزرأ ىلإ لمرلا لوحتب اومعطأ ىعوج
 ةقاطلا تلمعتسا ةيناسنإو ةّتراضح بناوج اضيأ هذه

 .اهيف ةيحورلا

 .ال .ال :اًعطاقم أتملا

 ةمهاسم يه امنإو ،اًطانحإ تسيل ةيحورلا ةقاطلا :يدل

 .ةايحلا ءانب يف ةيراضح

 :ةءاربلا لك اهنم ءيرب مالسإلا تافارخ هذهل ؛ياتتمل
 ءاهقفلا رأ امك هلل دمحلاو ةايحلا ءانبل ءاج مالسإلا

 بجاولا : ماكحأ ةسمخ يف ةيعرشلا ةلدألا اورَّطأ



 ي - = ٠١٨.

 =إئ٥ ا ناته
 .هبانتجا بجي يذلا مرحملاو هعابتا بجي بجي يذ ١

 مل نإو ،هلعفي نأ ناسنإلا رمؤي : يذلا بودنملاو

 نأ ناسنإلا رمؤي يذلا هوركملاو ،هل اًعسوم ناك هلعفي
 ؛حابملاو .هب سأب الف ام رمأل هبنتجي مل نإو "هبنتجي

 ةلا =
-. 

 ،يمالسإلا عيرشتلا رئاود نم حسوال اةرثادلا وهو

 باثيو اروجأم نوكي ناسنإلا هلمع املك حابملا اذهو

 ،رجألا هلف هلا ةعاطل ناك اذإ لكأي ناسنإلا هيلع

 رومأ نم ريثك مثإلاو رزولا هيلعف ةيصعمل ناك اذإو

 هتين تناك اذإ ،هتّينو ناسنإلا دصقم ىلإ عجرت ةايحلا

 ريغ ىلإ هتين تناك اذإو ،رجألا كلذ يف هلف ىلاعت هلل

 يه هذه ،هللا نم باقع اهيلعو ةيصعم نوكتسف كلذ
 نإ ؛ةّيناحور هسفن مالسإلاو .ةيمالسإلا ميهافملا

 ربعأ نأ بحأ ال اضيأ انأو 5ةّيناحورلاب ريبعتلا حص

 ربع مالسإلا ،يسَتَك يحيسم ريبعت وهف ،ةيناحورلاب

 .ةنينأمطلاو ةنيكسلاب ناميإلا نع

 .ديج مالك : يرتل



 _ نإجَجوْؤَتَتلا ا ٦٤ر

 تامشعنو توَصتلاتصرتم

 نكي مل يقرطلا ىنعملاب فوصتلا نأ كيأر بسحب :مئدَال
 هحمالم ضعب دجؤ امنإو نامع يف ادوجوم

 دوجو عم ؛ماعلا يكولسلا بناجلا اهنم برقألاو
 فورحلا لامعتسا :لثم اهركنن نأ عيطتسن ال بناوج

 ةَيبرعيلاو ةيناهبنلا نْتَتبقحلا يف اهنأ الإ رارسالاو
 ىلإ اهنم ماوعلا ىلإ برقأ ةّيدرف تاسرامم تناك
 .ةايحلاب اولغتشا نيذلا ءاملعلا

 يصورخلا سيمخ نب دعاج خيشلا ءيجم عم نكل
 تافلؤم العف كانه ،عقاولا لاح فيصوت انيدل ريغت

 خبشلا هنبا نمز يف كلذ دعبو "تبتك دئاصقو تفنص
 اًضيأ كلانهو ،هيبأ دئاصق ضعب حرش يذلا رصان

 نافلخ نب ديعس خيشلا اهلاق يتلا ةيرعشلا تالّرطملا

 ملاس نب رصان ملسم وبأ خيشلا مث "ققحملا يليلخلا
 له هيعارصم حتفو ايبدأ فوصتلا قتف يذلا يحاورلا

 ؟ةّيفوص ةبقح نكت مل ةبقحلا هذه نأ ىرت تلز ام



 :كرتت)

 7 _ ك

 : ىامت)
 - ٠

 عم نامغ ىلإ فرصتلا ءيجم ربتعأ انأ .حيحص اذه :

 ديعس نب دمحأ مامإلا دي ىلع ةيديعسوبلا ةلودلا مايق
 يف فوصتلا ذخأ العف ،يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف

 :لءاستن نأ بجي نكلو "ةيفوص ةبرجت لكشي نامع
 ؟اذامل

 ..اريبك ارايت ملاعلا يف يفّوصتلا رايتلا ناك

 ؟ةايح جهنم نوكي داكي ؛ينعي

 اريبك ارايت يمالسإلا ملاعلا يف فوصتلا راص ،معن

 يف مهدحو ةيضابإلا يقب اةعيشلاو ةنسلا دنع

 ةيادب ىلإ اًيَذك هومواقي نأ الوأ اوعاطتساف ةحاسلا

 ضعب هنم نوذخأي اوأدب مث يرجهلا رشاعلا نرقلا

 قافوألا ةباتكو ،ريبعتلا يف تامسلاو حمالملا

 دهع ىلإ .ةيكولس تاسراممك سيلو .مسالطلاو

 يناثلا نرقلا يف سيمخ نب دعاج ناهبن يبأ خيشلا

 فوصتلا العف نرقلا اذه يف ناكو "يرجهلا رشع
 ملاعلا نادلبو بهاذملا عيمج حاتجي اريبك ارايت

 قرطك نوكتو أشن فوصتلا نأ حيحص ،يمالسإلا



 :كرت)

 : اتنا

 _ نإ فوصتلا
 : .نييرجهلا عباسلاو سداسلا نرقلا ذنم ةيفوص

 نرقلا يف هنأ انإ ،رُمعتلا نم ءيش اهيف لحارمب رم هلعل

 نم ثعبنا ،ةريبك ةطشن ةرودب رم يرجهلا رشع يناثلا

 يئس ملسم لك حبصي داكيو ،ميلاقألا حاتجا مث رصم
 .فوصتلا يف الخاد يعيش وأ

 ؟هتًيقرطو هنيجهنمب فوصتلا

 يقبف ،ةَّيسوقطلا هتاسراممبو ،هتّيقرطو هتّيجهنمب

 نامُع نأ اميس الو \ةحاسلا يف مهدحو ةيضابإلا

 نم نامع جراخ نم سانأ اهيلإ ءاج ةبراعيلا دهع يف

 نب فيس دهع يف سقلا اهيلإ ءاجف ،نيينامعلا ريغ
 ..يناثلا ناطلس

 ريمح نب برعلبو :

 نب دمحأ ءاج امل مث ،ةبراعيلا ةلود دهع رخآ يف لقنل :

 مهب ء اج . نيّين امخلا ريغ نم نيريثكل ١ دّتج كيعس

 .رصمو نادوسلا نيب ام مهو ؛ةبونلا نم ادونج

 سانأب ىت ةأو ،اهبانطأ ةبراض ةيفوصلا قرطلا كلانهو



 [] ةاتتيايافؤتتتلا س
 ،ةريثك ةيفوصلا قرطلا كانه اضيأو ناتسشولب نم

 نوكي نأ دب الو ءاهب نوكّسمتمو نوثّبشتم سانلاو

 ناهبن وبأ خيشلاف "ينامعلا عمتجملا يف ريثأت كلذل

 سأرو ةميظع ةيملع ةمق وهو سيمخ نب دعاج

 ًلإ :هنبا رصان خيشلا لوقي امكو ،ناممع يف ءاملعلا

 دهع ىلإ يمدكلا ديعس يبأ رصع ذنم دهشت مل نامع

 ةقد نع رظنلا ضغب .هدلاو مجح يف املاع هدلاو

 ءاملع اضيأ اهيف رهظ نامع نوكل ©فيصوتلا اذه

 ةيلاع ةيملع ةمق ناهبن ابأ خيشلا لعفلاب نكل ،رابك

 ىئبتف ةملكلا عومسمو هتّيمالعب فرتعم لجرو

 6يقرطلا هلكشب هانبتي مل هنأ الإ .يفّوصتلا ركفلا

 هتارابع يف هلمعتسي حبصأو ،يركفلا هلكشب امنإو
 ريباعتلا ذخأف ،ىلاعت هلل هتاجانمو هراعشأ يف ؛ةيبدألا

 يبأ خيشلل يقب نكلو "هدئاصق اهب فلأو ةيفوصلا

 هيف رهظي ال يهقفو يدقع قيرط هيلع هللا ةمحر ناهبن

 يأ اهيف دجوت ال ةديقعلاو هقفلا يف هبتك ،فّوصتلا

 ..فوصتلا يف فلأ امنإو {ةّيفّوصت ميهافم



 .مده ٠.١ ٠٠.2٧ع ح ]
 _ نامين نفوصت ٥٠ ١ رإ=

 .اهتاذ فوصتلا تايبدأ يف :يدحتا

 بتكو ،اراعشأ كلذ يف لاق 5اًيبدأ ارمأ فوصتلا لعج :اتنم

 .عوضوملا اذه يف

 العف فوصتلا ناك ناهبن يبأ خيشلا رصع يف نأ ؛مهملا
 دعبتسأ ال ىتأب ؛ىرخأ ةرم دوعأ انهو .ةيركف ةبرجت

 ناهبن وبأ خيشلاف ،طابحإ ةجيتن اضيأ اذه نوكي نأ

 ةمئألا لسن نم هنأ الوأ .ةيعامتجالاو ةيملعلا هتناكمب

 نب ليلخلاو ،ناذاش نب ليلخلاو كلام نب تلصلا

 هنأ يناثلاو يصورخلا باطخلا نب رمعو ،هللا دبع

 يهو اهيلإ نومتني نامع ةمئأ مظعم ةليبق ىلإ يمتني

 تناك ‘ديعسوبلا ةلود دهع يفف ،صورخ ينب ةليب

 مامإلا دهع يف نكل ،ريبعتلا حص نإ ؛ةّيندم ةلود
 عباطلا اهيلع بلغي ،ةمامإ ةلود تناك ديعس نب دمحأ

 ناهبن ابأ خيشلا دم دجت نكلو ،ينيدلا مكحلاو يمامإلا

 هل تيب نم اذه جتنتسأ انأو ؤطابحإلا نم عونب رعشي

 نب ديعس خيشلا هقيفرو وه اهمظن يتل ةديصقلا يف

 لألا رطشلا ؛ةديصق الاق يصورخلا يرشفلا دمحم

 متي يناثلا رطشلاو ،ناهبن وبأ خيشلا هلوقي تيب لك نم



 ةذه ةنإتبيافؤتتلا
 ةَّمئأ ركذ امل ةديصقلا رخآ يفف ،يرشغلا ديعس رعاشلا

 :اهعلطم يتلاو صورخ يتب

 لئاضفلا ك مهلانتممئأ

 لئاوطلا سانلا ىلع مهل نأو

 :ةديصقلا رخآ يف انيب الاق

 باتعالو نامزلا انرَيصف

 لفاحجلا اندق امدعب اياعر

 طبرأ انأف ضةايحلا يف شيمهتلاب هنم ساسحإ اذه

 يف وأ يركفلا هكولس يف ناك ءاوس فوصتلا اممئاد

 وبأ خيشلاف ،ةايحلا يف طابحإلاب ةّيسوقطلا هتاسرامم

 ةسرامم سيلو اركف فوصتلا ىنبت هنع هللا يضر ناهبن

 .هبئك كلذ يف عضوف {ةّيسوقط

 ناك دقو ناهبن يبأ نب رصان خيشلا ءاج امل م ف

 ترئأتو يمالسإلا ملاعلا يف يركفلا وجلا سفن

 عّئوتأو كلذ يف رصان خيشلا لغواف "نامع هب
 قرش ىلإ هباهذ دعب وه رثكأ لغوي هلعج يذلا نأ
 دئاسلا مكحلل ةضراعم نامع يف هل ناك دقف ،ايقيرفإ

 هذخأو ناطلس نب ديعس ديسلا هبطقتسا املو ،اهب



 . ةةبايافؤتتلا
 يف كلانهو ،يقيرفإلا وجلا ىلإ ينامعلا وجلا نم

 ىقتلا تقولا سفن يفو 5فّوصتلاب رثكأ رئأت ايقيرفإ
 فوصتلا نوسرامي نينامعلا ريغ نم سانأب كانه
 يف رثكأ قمعتو غرفت كانه خيشلا لعلف ،يقرطلا
 رصان خيشلا نأ الإ يركف اضيأ هنكلو ‘فّوصتلا

 فوصتلا طبرف يفسلفلا دعبلا فوصتلا ىطعأ

 مرتحيو ،ةفسلفلاب ذخأي ناك دقف ،لقعلاو ةفسلفلاب

 طبرو ةفسالفلا نع لقنيو ةفسالفلاو ةفسلفلا

 ..لقعلاب كلذ

 .فوصتلا نلقعي نأ لواح :

 وه نيرخآلا دنع ناك 6هفسلفيو فوصتلا نلقعي :

 6©فطاوعو سيساحأ ،ازمر اريبعتو ةينادجو ةجاح

 هطبر هيلع هللا ة ةمحر ناهبن يبأ نب ب رصان خيشلا

 يفّؤوصتلا فسلفتلا 7 لوقن نأ نكممف "ةفسلفلاب

 كلذ يف قمعتو .ناهبن يبأ نب ب رصان خيشلا دنع دجؤ

 مظن حاضيإ) هباتك فلأو ضرافلا نبا يتَيئات حرشو

 بتكلا نم هريغو (كولملا كلم ةرضح ىلإ كولسلا



 ۔[7 ةنإتجباجانفؤنتتلا

 ركفلاو ةّيفّوصتلا تارابعلاو ميهافملا اهيف حرط يتلا

 .يفوصلا

 ةفقو يدنع ،نافلخ نب ديعس خيشلا ىلإ لقتنن نأ لبق :ئدَصال

 رابتعا ىلع ناهبن يبأ نب رصان خيشلا عوضوم يف

 نم تدجوو اصاخ لكشب هعوضوم تسرد يا

 وو .

 فورحلاو رارسألا بتك نأ ةمفيلأتلا هتطراخ لالخ

 تحص نإ - صالخلا اهب دشني يتلا تامسلطلاو

 ايلعلا نم لحر نأ دعب ىوزن يف تناك - ةرابعلا

 امبر اذهو - اهيف رمألا هب لآ يتلاو ىوزن ىلإ بهذو

 اريقف الجر نوكي نأ - طابحإلا ةيضق يف كتيرظن ديؤي
 .ءاملاو عشاقلا هءاذغ

 يف رعشلا نم نيتيب لاق دق رصان خيشلا ناك ؛معن :ايئقال

 :كلذ

 انتوق بلاغل زبخ انتشيعم

 عشاقو حلمو نوميلو ءامو

 مسجلا ةحص عم تلصح نإف

 عناق وه امب اذهل اذبح ايف ىقتلاو



 ۔ نإ هاوَصتلا

 كاذنيح ةمئاقلا ةلودلا نيبو هنيب تلصح ةصاخو :

 ةنلقع ةلحرم أدب طقسم ىلإ ءاج امدنع نكل ،ةوفج

 يف لخد امدنع ةصاخ ،ةرتفلا هذهف يف فوصتلا

 6رابجنز ىلإ لقتناو ناطلس نب ديعس ناطلسلا فنك

 هب دشني يذلا طيسبلا فوصتلا نم هترظن تريغت
 اهوحنو رارسألاو تامسلطلا لالخ نم صالخلا

 ام .يفّوصتلا ركفلا ةنلقعو ةفسلف ةلواحم ىلإ

 ؟اذه يف كيأر

 يذلا يأرلا ىلع نوقفتم نحنو 6ميلس اذه :

 ركفلا ىلع الضف هل نإ :لوقأو ؤ©فّوصتلا يف ناهبن
 ةفسلفلاب هطبر ،اًيفسلف اركف هلعج دقف ،ىفّرصتلا

 .لقعلاو

 هتبرجت يف يليلخلا ققحملا ىلإ كترظن ام :

 ؟ ةيفوصلا

 ةلسلسلا سفن يف نافلخ نب ديعس خيشلا يتأي

 .ةيطابحإ ةلحرمب اضيأ رم دقو ،اقباس اهتركذ يتل



 =ا ٥ ناتج ىهف ١ = ا ١ ٥٥ راغ :الوت 7 رسو ٠2 ١2٠ ٠١٠ ۔+۔۔۔ص

 ىلإ هعم نمو وه بهذ رمعلا بابش يف ناك امل
 نب دومح ديسلا مكح تحت تناكو ،قاتسرلا

 مهمّلسف ديعس نب دمحأ مامإلا نب سيق نب نازع

 نعاوهنيو فورعملاب اورمأي يكل ةقطنملا

 .امامإ اوبّصني نأب مهل حمس هّنأ ىتحو ركنملا

 لإ امامإ بضني نأ نافلخ نب ديعس خيشلا لواحف
 اوقبو إمامإلا بصنم لوبق نع اورّدعت سانلا نأ

 نوميقيو "ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي

 ماع دعب نكلو يمالسإلا هقفلا قفو ماكحألا

 ،نجملا رهظ سيق نب نازع نب دومح مهيلع بلق
 رمألا مامزب كسميل داعو ،قاتسرلا نم مهجرخأو

 ،هدلب ىلإ نافلخ نب ديعس خيشلا عجرف ‘هدحو

 ايلاح ةمصاعلا يف يهو ؛رشوب ةدلب نكسي ناكو

 رارسألا ملعب - يملاسلا مامإلا لوقي امك - لغتشاو

 يف رود هل طابحإلا نإ :كل تلق امكف ،قافوألاو

 .فوصتلا ىلإ ناسنإلا هجوت

 هركف مكحب نافلخ نب ديعس خيشلل اّيهت امل مث
 نأب بهذملا يف ةيسايسلا هتاحورطأو يبهذملا



 ل >=
 ناع ٠.2 و ٠.٠١ =- ر

 هعفن
 نم حت ه

 مامإلا ةلود ءاشنإب لغش ؛ةمامإلا رمأب ةيناث ةرم موقي

 .يديعسوبلا سيق نب نازع

 . . و ينامتل فوصتلا

 خيشلا ةسردم ىلع ىبرت ينالهبلا ملسم وبأ خيشلا :اهن

 نب دمحأ خيشلا أل يليلخلا نافلخ نب ديعس

 اشاع ملسم ابأ خيشلاو يليلخلا نافلخ نب ديعس

 .نامع نم مرحم يداو يف اعم نْيقيدصو نێَليمز
 نب رصان خيشلا ركفو ناهبن يبأ خيشلا ركف راص دقف

 ميهافمو ،نافلخ نب ديعس خيشلا ركفو ناهبن يبأ

 ةسرامملاب سيلو كولسلاب اهوطبر يتلا ةَّيفّؤصتلا
 حبصأف ،نامُع يف نميهملا ركفلا يه ،ةَّيسوقطلا

 راعشألاف .ةّيفّوصت ميهافمب ثدحتي عيمجلا
 اوناك ءاملعلاو راطإلا اذه يف تءاج تاّيبدألاو

 .تاولخلا ترثكو 6قطنملا اذهب نوثدحتي
 كلت يف تءاج ملعلا بلطل ةيضايرلا تاولخلا ىتح
 ةولخلاو ،ىوزن يف دابعلا دجاسم ربتعأ انأ ،ةرتفلا



 )٥٧[(= نإو فْؤَصَتلا =

 تءاج ةيلخادلاو الهب يف ةايحلا نع داعتبالاو

 نع كلذ لبق عمسن نمكن مل انأل ‘)ةرتفلا هذه يف

 هذه يفو لبج يف ىلاعت هللا دبعيل بهذي دباع
 دّيسلا وهو ةداسلا دحأ نأ ىتح لازعنالا رهظ ةرتفلا

 لزعنا دهازلاب فورعملا يديعسوبلا دمحم نب فيس
 هللا دبعي لابجلا نيب ادرفنم شيعي ذخأو ،ةايحلا نع

 .هدحو ىلاعت

 امف ،نامُع ىلإ ةرتفلا هذه يف تءاج ميهافملا هذه لك

 ققحتي ىنح ؛ةيضايرلا ةولخلا سرامو الإ ملاع نم
 مظعمف ،اظفاحو املاع نوكي يكل ملعلا بسك هل

 خيشلا دهع ىلإ ناهبن يبأ خيشلا دهع نم ءاملعلا

 يركفلا وجلا وه مهيلع رطيسملا وجلا ناك يملاسلا

 رصان هنباو ناهبن يبأ خيشلا ءارآ ةجيتن ؛يفّوصتلا

 مدقأ دابعلا دجاسم نأ هتدجو يذلاو وه امك هعضأو .يبايسلا خيشلا يأر اذه )١(
 يف اهركذ ءاج ثيح ءةَيناهبنلا ةلودلا ذنم الهب ىف تأشن دقف ؤةرتفلا هذه نم
 يدعملا ديعس نب رمعل (لدعلا جاهنم) ك ةيبرعيلا ةلودلا تقبس يتلا قئاثولا

 صوصنلا) :اهنم عضوم نم رثكأ يف ةلأسملا هذه يف تققح دقو ،يولهبلا

 (ةيعامتجالاو ةيملعلا ةناكملا) يَتحبو ،ينامُعلا ينط ولا فحتملل (ةيفحتملا

 '.يمايرلا دشار تنب ةشئاع ةخيشلل
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 نيكسمم اوناك رابك ءاملعو ،نافلخ نب ديعس خيشلاو

 ناك ناهبن وبأ خيشلاف مهدهع يف ملعلا ةسائرب

 .هدهع يف نامع يف ىلعألا يملعلاو ينيدلا عجرملا

 دعب ةلزنملا هذه يف لح ناهبن يبأ نب رصان خيشلا مث
 ةلزنملا هذه لح نافلخ نب ديعس خيشلا مث ،هدلاو 2 4 ١

 نيدو ةيملع عجارم اوناك ءالؤهف رصان خيشلا دعب

 .مهمالكو مهلوقل عمستو مهعبتت سانلاو ةمخض
 راصف "مهفراعم لقانتتو ،مهمولعو مهدشارم عبتتو

 .يركف فوصت وج وجلا العف



 :كيرتتلا

 تيؤَتّكتةبتتنالوىيللتتا

 يذلا يملاسلا ديمح نب هللا دبع نيدلا رون مامإلا

 ةكرح يف اًمطعنم لكش ؛يفوصلا رايتلا كلذ يف شاع
 بلقنا هنإ لوقلا يننكمي ىتح ،نامُع يف فوصتلا

 ؟كيأرب كلذ بابسأ ام ،هيلع

 بلقو 6رمألا اذه اقحال ركنأ يذلا يملاسلا خيشلا :ا

 ارثأتم هرمع ةيادب يف ناك معن ،نجملا رهظ هيلع
 فيس نب دشار خيشلا عم شيعي ناك هنأل وجلا اذهب

 نب دمحم خيشلا ىلإ بهذو ،قاتسرلا يف يكمللا

 ةَلازعنالا ةولخلا سرامي يكل ىوزن يف يفيسلا فيس
 .وجلا سفنب ارئاتم ناكف كاًميلاع نوكيل ةيضايرلا
 ىلع علا امدنع اقحال يملاسلا خيشلا نأ الإ
 ؛ماهوأ يف ماهوأ اهنك هذه نأ ىأر مولعلاو فراعملا
 هذه لثمب ذخؤت نأ نكمي ال ةعيرشلا مولع نأو
 .تاسرامملا



 = انإمم :3 فوصتلا ٠ ٦ ر|= مما اد دي < = _
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 .ةقيرطلا هذهب ىنبت ةايحلا الو :كرَتصال)

 لعفلابف ءاهوحنو مسالطلا هذهب ىنبت ةايحلا الو ؛معن :يتتمل
 ةسردملاف كلذل كلذ لك ركنأو ‘نجملا رهظ بلق

 ىلع تضق دق داكتو عضولا تبلق العف ةيملاسلا

 ضعب يقبو ©لقألا ىلع هتمّجح وأ نامع يف فوصتلا

 فّوصتك نكلو ةطيسبلا ةيعامتجالا تاسرامملا

 يملاسلا ةسردملا العف يكولس فّؤصتك ىتحو يركف
 ةثالثلا باطقألا ءالؤه إ لوقأ ادإ هيلع تضق

 نم نامُع يف ةيفوصلا ةيركفلا ةايحلا اونب نيذلا مه

 .يكولسلا اهروظنم

 



 : كرتلا

 :فاحل

 نأ ديرت اذامب ،ةيرثملا ةسرادملا هذه ىلع كل اركش

 ؟فّوصتلا لوح كمالك متخت
 تدجؤ ةيفوصلا ميهافملا نم ريثكلا نأ يمالك صّملأ
 فرع نممو ةايحلا نع لازعنالاك ؛ةرتفلا هذه يف

 دجاسمب فرغ ام كلذكو ،دامتزلاو دابعلاو نيحئاسلاب
 نكامأ يفو لابجلا سوؤر ىلع ةريغص دجاسم ؛داَبعلا

 .ةرتفلا هذه يف تيتب ةلزعنم

 ةرافرفلا تادباعك ؛تماق دق ةيئاسن ةكرح نأ ىتح :

 . نيترجحل ا تا دب اعو

 :لوقن نأ ىقبي نكل ،ةرتفلا هذه يف اودجو مهلك معن : .

 قرطك فوصتلاب اوذخأي مل نامع يف ةيضابإلا نإ
 يفو ،لُمأتلا بناج يف هب اوذخأ امنإ ،ةيقرط ةسراممو

 ،كولسلاب هنع ربعي ام وهو ،اًيبسن يدّبعتلا بناجلا
 .مهتاّيبدأ يف كلذ رثكأ رهظو
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 .......................................... دتولا توصلا

 ........................................ تيوصتلا تتساَحوئ

 ............................... تممالسإلاسيادلات توصلا

 ..................................... تضابإلادنع توصلا

 .............................. طابخإلاق ةيتقلاتتياتنؤصتلا

 ............................... ت امغزإرفوَصتل كا لوخ ذ

 ............................... تيملاتتضابإدنعتووتنلا

 






