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دوعس نب دمحا /خيشلا ةليضف يبايسلا



 عئاقولاو ثادحالا يف ةيحيحصت ةرظن ...يوبنلا دلوملا

 ىبايسلا دوعس نب دمحأ/خيشلا ةليضف :فيلأت
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 يوبنلا دلومل
 عئاقولاو ثادحالا ىف ةيحيحصت ةرظن

يبايسلا دوعس نب دمحأ /خيشلا ةليضف









 -.. يوبنلا دلوملا _ حل

 ةمدقملا

 .هيدهتسنو هنيعتسنو هدمح نيملاعلا بر هنلا دمحلا

 ىلعو . دمحم انتودقو انبيبحو انديس ىلع ملسنو يلصنو

 . نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهيعبات ىلعو .نيعمجأ هبحصو هلآ
 لمعو قحلا عبتا نمم ةماقتسالاو قحلا لهأ نم انتمئأ ىلعو

 .هب
 .هتاكربو هثلا ةمحرو مكيلع مالسلا : ماركلا ةوخإلا اهيأ

 .بيطلا دجسملا اذه يف مكعامتجاب ةكرابم ةبسانم هذه

 هيلع هثلا ىلص دمحم مانألا ديس ةريسو ىركذب ءافتحا

 نازيم يف عامتجالا اذه نوكي 7 ملسو

 .نيدلا موي اعيمج انتانسح

 



 -_- وبنلا دلوملا ح _-

 ةيناسنإلل داليم يوبنلا دلوملا
 ملسو هيلع هنلا ىلص دمحم دلوم نأ ةوخإلا اهيأ كش ال

 لب .ةيرشبلاو ةمألا هب مركأ ىلاعت هنلاف .ةيناسنالا داليم

 .يداع ريغ اثدح هداليم ناكف ٠نوكلا اذه هب مركأ

 رومألا نم هيف ال سدقم ثدح هنأ لوقلا عيطتسنو

 ةمألا تأر قلطنملا اذه نم .ةمكحلاو تاظعلاو ةيرابتعالا

 هللا ىلص هداليم ىركذب يفتحت نأ اهنيب اميف فالتخا ىلع

 اذه اهب ءاج يتلا ةلاسرلاب كسمت نم كلذ يف امل ملسو هيلع

 .ميركلا يبنلا

 



 -= موبنلا دلوملا ح =

 دلوملاب لافتحالا نم فقوملا

 ٥ثدحلا اذهب ءافتحالا يف فالتخا ىلع ةمألا تفقو

 تاسرامم هيف لمع نم مهنمو .اقلطم هزجي مل نم مهنمف
 مهنمو .اهنم ًاريغك رقي ال وأ مالسإلا اهرقي ال تايسوقطو
 ىركذب طابترالاو ةربعلا ذخأ ثيح طسولا ىف فقو نم

 .ةيضابإلا هيلع راس يذلا اذهو .هتلاسر ركذتو ديسلا اذه

 اوناك ام ةيضابإلا نم ةقراشملاف . اطسو ناك مهفقوم نإ ذإ

 راطقأ نم مهيلإ تدفو اهنكلو .ىركذلا هذهب نولفتحي
 ناك هب لافتحالا نأ رهاظلاف ةبراغملا ةيضابإ امأ يىرخأ

 .هب ساب ال نمز نم مهدنع



 = ةوبنلا دلوملا ح _ _-

 لسو هيلع هنلا ىلص هدلومب لافتحالا أدتبا نم نإ لاقيو

 رصم ىلإ يقيرفإلا لامشلا اومكح نيذلا نويمطافلا مه

 ركلو . ماشلاو نميلا ىلإ نايحألا ضعب يف مهذوفن دتماو

 رم لوأو سيمسرلا ىوتسملا ىلع ناك ام لافتحالا مكلذ

 - ليبرأ مكاح ةلودلا ىوتسم ىلع ايمسر الافتحا هب لفتحا

 وف نييبويألا لبق نم يلاح قارعلا لامش يف ةنيدم ليبرأ

 رفظم هل لاقي مكاحلا ناكو .يبويألا نيدلا حالص دهع

 ةبسانملا هذهب ةلود لافتحا لفتحا . ديعس ابأ نيدلا

 ولع ىضق تاذلاب نيدلا حالصو- نييبويألا نأ رهاظلاو

 نم فقوو .عيشتلا نم ةيمطافلا ةلودلا ملاعم نم ريثكلا

 تييبلا لهأو دلوملا اياضقب قلعتي اميف نكلو .ابلص افقوم

٤ 

  



 -- وبننلا دلوملا ح ت

 اذه ناكف . مهقبس نم لاونم ىلع ريسلا نويبويألا لصاو

 مهتبحمو تيبلا لآ ةيضقف . يمسرلا ىوتسملا ىلع لافتحالا

 - لمعي مل .رصم يف ةدوجوم تلظ اهل ةمزالملا سوقطلاو

 نم اهوحم ىلع يبويألا نيدلا حالص عطتسي مل لوقن ال

 نإ :نييرصملا نيركفملا دحأ لوقي امك كلذلف .عيشتلا اياقب

 يأ .نينسح مسا اوطعأ مهف نسح مساب اوفتكا اذإ سانلا

 .نينسح ىمسي دحاولا صخشلا



 ح وبنلا دلوملا ح س

 ةديقعلا ةيامحو ينالهبلا خيشلا

 ةبراعيلا ةلود دهع رخآ يفف .ةقراشملا ىلإ ةبسنلاب امأ
 هذهب لافتحالا زاوج ثيح نم ضقانت ةيضقلا تذخأ

 .نيدوجوم نوينامعلا ناك امدنعو . اهزاوج مدعو ىركذلا

 ةصقب اورثأت تاذلاب رابجنز يفو- ةيقرشلا ايقيرفأ يف
 ىجنزربلا باتك دامتعاو ةعوجسملا ةريسلا ةءارقو لافتحالا

 ةمكاحلا ةرسألا دحوت ةجيتن نامع ىلإ تءاج مث .كلذ يف

 ملسم وبأ خيشلا ىأرو . يقيرفإلا قرشلاو ينامعلا نيبناجلل
 قلعت هنلا همحر يحاورلا ينالهبلا ميدع نب ملاس نب رصان

 ةيدقعلا رومألا ضعب هيفو ."يجنزربلا" باتكب بهذملا لهأ
٦ 



 ح ثوبنلا دلوملا ح =-

 اذه يف نيباتك فيلأت ىلع لمعف .مهدنع ام فلاخت ىتلا

 باتك وهو "ي دمحملا رونلا" باتك الوأ فلأف ‘ عوضوملا

 ًايلاح أرقي يذلا "ةيدمحملا ةأشنلا" باتك عضو من .ريغص

 يوبنلا دلوملاب لافتحالاو ةيوبنلا ةريسلا أرقي نأ دارأ نمل

 عضو ملسم ابا خيشل ا ن اكش الو .ةي ديلقتل ١ هتروص يف

 بتكب قلعتلا نع بهذملا لهأ عابتأ فرصل نيباتكلا نيذه

 عقاولا اذه عم ًالوزنف .هنم دبال عقاو ارمأ هآر هنأل .مهريغ

 .تاذلاب "ةيدمحملا ةأشنلا" باتك ةءارق ىلع مهلافتحا



 _ وبنلا دلوملا ج _ _و

 دلوملا خيرات

 روهمجلاو .ملسو هيلع هللا ىلص هدلوم خيرات يف فلتخا
 .لوألا عيبر نم رشع يناقلا نينثالا موي يف ناك هنأ ىلع

 .ليفلا ةثداح نم ًاموي نيسمخو سمخ دعب هنإ : اولاقو
 ابأ خيشلا نكل . داليملل ٥٧٠ ماع يف هنأب كلذ اوددحو

 رصم يف شاع يذلا وهو- ىلاعت هنلا همحر شيفطا قاحسإ

 باتك ىلع هقيلعت يف لقني -اهيلإ هيفن دعب ةليوط ةدم

 وهو رابكلا نييرصملا نييكلفلا دحأ نع ةيدمحملا ةأشنلا

 ملسو هيلع هنلا ىلص هدلوم ديدحت يكلفلا اشاب دومحم

 . داليملل ٥٧١ ماع يف لوألا عيبر نم عساتلا نينثالا مويب

٨ 



 ے ح وبنلا دلوملا _ _ _ے سر

 ىلص يبنلاف .رخأت الو مدقت ال تافالخ هذه لاح يأ ىلع

 سيل فالتخالا اذهو .عقو دق ثدحلاو دلو ملسو هيلع هللا

 لقعلا نأل .ةيخيراتلا رومألا يف ثدحي اذهف .امهم افالتخا

 يدؤي صخش لكف .ثادحألا لمحت يف فلتخي يرشبلا
 يطعن ال نأ بجي قلطنملا اذه نمف .هنهذ يف رقو امبسح
 .هتافو يف وأ .ام ةيصخش دلوم يف فالتخالل ريبك الاب

 يذلا وهو - ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا ناك اذإ هنأل

 هللا ىلص هتمأ تعمجأو .هب مامتهالا ىلع ةيرشبلا تعمجأ

 هدلوم يف فالتخا دجويو -هب ناييإلا ىلع ملسو هيلع
 . .؟صاخشألا نم هريغب فيكف



 ح وبلا دلوملا ح .

| 
 | ةيضابإلا ميظعت

| 
 ! مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلل

 صخشلا اذهل اميظعت ةيضابإلا لثم دجوي ال هلعل
 قرفلا نأ نيح يف .هتيصخشب لخي ام لك اوفن مهنأل .ميظعلا

 باسح ىلع ةمئأ وأ صاخشأ ليجبت ىلإ تقلست ىرخألا

 دنع قالطإلا ىلع دجوي ال اذهو .ميظعلا يبنلا اذه

 زورخآلاو .ةزيمتم ةديرف ةيصخش هوربتعا دقف .ةيضابإلا

 زم طخلا ىلع وأ هتيصخش نم لينلا ىلع سيلو .هّزعب اوّرع
 . هر دف



 ح ةوبنلا دلوملا ح

 ةوبنلاو دلوملل ةينوكلا ةئيهتلا

 هل دبالف .ايداع اثدح سيل ميظعلا ثدحلا اذه نأ كشال

 ةيرشبلل طابترا هنأل ثدحلا اذه لبقتست ةينوك ةئيهت نم
 ريغ ةميظع ةيضقلاف .ةلاسرلا هذه قيرط نع ىلاعت هللاب
 7 .ةيداع

 وه صامهرإلاو :تاصاهرإ هتبحاص ميظعلا ثدحلا اذهو

 ًاقاسنم ثدحلا نوكي ثيحب ام رمأل ةئيهتو سيسأت

 ثدحل ةئيهت كانهف . ةئيهتلاو سيسأتلا مكلذ عم ًامجسنمو

 .تاصاهرإلا هذه تطبارت دقو . ةوبنلل ةئيهتو دلوملا

١١ 



 ح - ٍوبنلا دلوملا ; _ -

 ةكم ءايحإ

 ةيخيراتلا ةيفلخلا ىلإ اندعو اهب انركف ول تاصاهرإلا هذه

 هنباو مالسلا هيلع ميهاربإ ليلخلا ءيجمب ةطبترم اهاندجول

 هذه .ةفرشملا ةبعكلل امهئانيو ةمركملا ةكم ىلإ ليعامسإ

 ءاج ميهاربإ يبنلاف .ميظعلا ثدحلا اذهل تاصاهرإلا ىلوأ

 قيرط نع ىلاعت هنلا رمأب 'ليعامسإ هنباو رجاه هتجوزب

 ابأ ليعامسإ نأ ينعت اهنإ ذإ .اهيف ام اهيف ةيضتلا هذه نأل .رجاه ةمألا لوتن ال ١

 وه امو .كلذ نم ائيش ركذي مل نآرقلاف .ةيليئارسإ تاياور هذهو .ةمأ همأ برعلا
 عمجي داكي هنآ دجن فسألا عم نكل !؟ةرحلا يه ةراسو ةمألا يه رجاه نأ ىلع ليلدلا

 .ةراسل ةمأ تناك رجاه نأ ءايبنألا رحصق نوركذي نيذلاو ريسلا باتكو نوخرؤملا

 نأب ةيليئارسإلا صصقلا تكيحف .ةراس تراغ تلمح املو .ميهاربإل اهتدهأ اهنأو
 \آ

  



 --< جثوبنلا دلوملا _ _

 ينإ اَنبَر)) :لاقو .زاجحلاو ةكم ىلإ قارعلا نم يحولا

 مَّرَحُمْل ١ كتيب ً دنع عرز ا يرذ ريغ رداوب يتيرذ نم تنكنسأ

 مهيلإ يوُهَت س الا َ نم ة ةدئفأ لَحْج اف ةالصلا اوُميِقُيِل اَنيَر

 .بثاجعلا نم هذهف .ةراس ةرحلا دالوأ مه دوهيلا نأو .ةمأ دالوأ مه امنإ برعلا

 ةداعإ ىلإ جاتحت ةيضقلا هذهو .حايترا لكب ةمولعملا هذه تفقلت ةمألا نأ بيرغلاو

 يف مهبانأب نورختفي نيذلا برعلا نأل .برعلا ريغ لبق نم ةكاحم ةيضقلاف .رظن
 .مجعلا ىلع ةيزم مهل برعلا نأو .مجعلا مه ممادع ام نأبو لصألا مه مهنأبو مهراعشأ

 :هلوقب الثم مكدحأ راختفاف .اورختفت ال .ةمأ ءانبأ الإ متنأ ا ام :مهل لاقي هنأك

 مراد نباو مراد يرصنب ماقو يتمورأ تناك ءارمحلا رضم اذإ

 مئاق ريغ ادعاق ايرثلا يدي تلوانتو خماش فنأب تسطع

 اورختفت الف ةَمأ .انبأ الإ متنأ ام ةياهنلا يف مكنأل .عفني ال راعشألا نم هريغو

 .(رضاحملا)
١٣ 

  

  



 ح -: هوبنلا دلوملا > _

 رمأ كلانه اذإ . "((نوُركنتي مهلعل تاَرَمَتلا نم ْمُهقززاَو
 نيللحملا دنع تتبث ةكمو .ةكم يف ةايح نوكت نأب

 .ةيضرألا ةركلا زكرم نم طسولا يف يم اهنأب نييفارغجلا
 ملسو هيلع هنلا ىلص ًادمحم هيبن ىلاعت هنلا بطاخ كلذلف

 ام لك يأ ؛ اهلوح . "((اَهَنوَح نَمَو ىرقلا ًعأ ررذنثل)) : الث
 كِلذَكَو)) ةراشإلا نم ذوخأم اذهو .ةيضرألا ةركلا يف

 طسولا يف ةبعكلا انلعج امك يأ '((ًاطَسَو ةمأ مُكاَتْلعَج

 ٢ ! ميه ارب :٢٣٧ .

 ٢ م اعنالا :٩٢.

 ا البقرة:٢ ١٤.

١٤٤ 

  

  

 



 --- وبلا دلوملا

 ةبعكلا ىلإ ةلالدلاب دوعي ةراشإلا مساف . اطسو ةمأ مكانلعج

 .يضرألا بكوكلا اذه طسو يف اهنأ

 مالسلا هيلع ميهاربإ ةوعد ةباجإ

 ىرقلا مأ يف نمل غيلبتو راذنإ يه ةيملاعلا ةلاسرلا هذه

 هيلع هنلا ىلص دمحم يبنلا اذهف . ايندلا نم اهلوح امو ةكم

 ُميِهاَرْنِإ عفري ةإَو)) :ليعامسإو ميهاربإ ةوعد وه ملسو

 تنأ كنإ انم لبقت انبر ليعامسإو تيبلا نم داوقلا
 ةمأ انير نمو كل نْيَملنُم اتلعجاَو ابر "ميلعلا عيمسلا
 باوتلا تنأ كنإ انيلع بثو اتكيساتَم انرأو كل ةَملنُم

0٥ 



 ے هوبنلا دلوملا ح _

 ۔2۔ و

 ات اي آ ميل ولت مهنم ًالوُسَر مهيف ثعب او انبر 4 .ميحر ١

 يزع اتنأ تإ إْمهيكَرُنَو ةَمكِحلاَو باَتِكْلا 7

 زاك ميظعلا ثدحلا اذهل صاهرإلا اذه ةيادب اذإ (٢ ((ميِكَحْلا

 كم ىلإ رجاه هتجوزو ليعامسإو ميهاربإ ءاج نأ ذنم

 .ةالصلا اهيف ماقاو .ةكم ةرامعو ةبعكلا ءانبب ماقو .ةمركملا

 بجومب ةكم ترمعو رشبلا نم ةريثك ةدئفأ مهيلإ توهو

 كم ىف اهرثاكتو ةيبرعلا ةمألا ومن رمتسا مت .كلذ

 .هرج تناكف .ةميظع ةناكم كلذ نم تبستكاو . اهلوحو

 .شيرق تءاج اهدعبو ةعازخ تناك مت

 ٥ :ةرقبلا ١٦١٧-١٢٨٩.

١٦ 



 -:= وبنلا دلوملا _ -ب

 برعلا ةديقع ىف للخلا بابسأ

 ىلع اوظفاحو نأش مهل راصو بردلا ةناكم تيوق

 مهدنع راص اهدعيو .اهب اوكسمتو ةيميهاربإلا ةنايدلا

 .؟لالتخالا اذه راص اذامل نكلو . ةديقعلا ىف لالتخا

 لمح مهدحأ رفاس اذإف .مرحلا سيدقت يف اوقمعت دقل

 ائيش رمألا جردت مث .ميظعتلا نم عونك هنم ةراجحلا ضعب

 نم ةعونصملا مانصألا ةدابع نوغيستسي مهلعج امم ائيشف

 نيتلحر يف ماشلاو نميلا نيب نوددرتي اوناكو .ةراجحلا

 ىلإ فيصلا يف ةلحرو .نميلا ىلإ ءاتشلا يف ةلحر .مهل
 وأ ءارتبلا يف اودجوف . وجلا لادتعاو خانملل عابتا .ماشلا

١٧ 



 ج وبنلا دلوملا - _-

 دق ىعازخلا ىجل نب رمع ن اكو . مانصألا دبعي نم ءاقلبلا

 زع هوربخأف ؟مانصألا نودبعت اذامل مهلأسف كلانه ىلإ بهذ

 رم .ىتأف .هنودقتعيو هنومهوتي امب اهتدابع نم ةدئافلا

 سيدقتلا مكلذ نمو .ةكم ىلإ هب ءاجف .شيرق ةصاخو

 نوجرخي امدنع ةبرتلا انايحأو ةراجحلل مهلمح اضيأ مرحلل

 يف اولهاست ىتح ائيشف ائيشو .هب مهنم اقلعت مرجل ا نم

 زدبع اوناكف . اهريغو مالزألاو مانصألاو راجحألا ةدابع

 هن اثوأ

١٨ 



 --- ماوبنلا دلوملا ح _ -

 ةيميهاربإلا ةعيرشلا رثأ

 نم ءيشب نيكسمتم اولظ دقف ن اتوالل مهت دابع عمو

 ليلق فالتخا عم جحلا رمأ ىف اميسال ةيميهاربإلا ةنايدلا

 بردملا دنع ىتلا كولسلاو تاداعلاف . كولسلا لئاسم ىف

 امئإ) : اهممتيل مالسإلا ءاجو .ميهاربإ نيد نم اياقب يه
 .(قالخألا مراكم ممتأل تثعب

١٩ 



 ح- ٍوبنلا دلوملا -] -

 بردعلا ةروص هيوشتو نويبوعشلا

 اذه ٠برعلا نأش نم تاصقنتسم أنويبوعشلا عضو

 نيقرشتسملا نم ريثك ةدئفأ يف ئوه دجو صاقنتسالا

 اوناكف .سرفلا نم ةصاخو .برعلا ريغ نم نيفتنملا ىلإ بسنت ةيبوعشلا ةكرحلا ٦

 هتكلمم اومطح برعلا نأل .ةييرعلا تاداعلا ىلعو برعلا ىلع نولمحي

 ارج نم ثدحق كلذ يف نيبغار ريغ مهلعل مالسإلا يف اولخدو .مهتيروطاربمإو

 مهنأل .هنولعفي اوناك .يش لك مذتو برعلا نم صقنتست يتلا ةيبوعشلا ةكرحلا كلذ

 ىلع اوضقو ةيسرافلا ةيروطاربمإلا اومطحو مالسإلا اولمح مهنأ برملا يف اوأر
 يف مهنودلقي .برعلل ةعبات ةرافحلا ىعدت ىتلا ةيسرافلا بوعشلا تحبصأو .مهتناكم

 ةغللا يمو ٠ يني دلا باطخل اةغل يمه ةيبرعل اةغللا تحبساو ٠ مهتفلو مهركفو مهني د

 .(رضاحملا) مهيلع درلا يف ًابتك فلؤي نأ ظحاجلاب ادح ام

 ٢٠



 - ملوبنلا دلوملا ز 1 _

 أشوحو اوناك برعلا نأب مهلوق كلذ نم . اهنوددري اوذخأف

 نم ةوسق دشأ مهنأكو مهوروصف .ضعبلا مهضعب لكأي

 ميركلا نآرقلاف .كلذ ريغ ةقيقحلاو .ةباغلا يف عابسلا

 اقش ىَلَع مُتْنُكَو)) : ةدابعلاو ةديقعلا يف فارحناب مهفصو

 ال لئاسملا كلت يف نكل . "((اَني مكَذَقنأَق رانلا نم ِةَرف
 تاصقنتسملا هذه نمو .شوحولا لثم اونوكي نأ نكمي
 يف الإ تناك ام يتلاو .تانبلا دأو برملا ىلإ ةبوسنملا

 هدنع ىلاعت هنلاو . ةيبرعلا ءارحصلا قمع يف نيتليبق وأ ةليبق

 نمو ًاعيمج سانلا لتق امنأكف سفن ريغب اسفن لتق نم نأ

 ٧ نارمع لآ ١.٠٢.
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 ح ٦ وبنلا دلوملا - <

 جا نم)) : ىلاعت لاق .اعيمج سانلا ايحأ امنأكف اهايحأ

 سف رغي ًاسقت َلَعَق نَم هنأ ليئارسإ ىنب ىلَع اَتَْتَك كلذ

 اَهاَيْخَأ نمو ًاعيمَج َساَنلا لتق تاك ضرلا يف , ذاَسَق وا

 ُهث تانبلاي السر مه :ءاَج دقلو اعيمج َساَنلا يخأ اَمَئأَكَ

 ولو ٠ ((ة نوفرنُسَل ضزألا يف كيذ دب ْمُهْنِم اريثك نإ

 ءاج كلذلف .ةميظع هنلا دنع ىهف ةدحاو ةتداح تتدح

 كرابت هنلا لات .تانبلا دأو ىلع ريكنلا ديدشتب نآرقلا
 هه ل ء

 ٧. 7 بند ي اي. تلئس ة ٥ ةدوُؤوَملا اذإو) ( : ىل اعتو

 ىدحإ دأو هنأ هنع هنلا ىضر باطخلا نب رمع نأب لوقلاو

 ٨ المائدة:٢٢ .

 ريوكتلا ٨-٨٩.

 آ٦آ



 -_- يوبنلا دلوملا _ ,

 .باطخلا نب رمع دض ةقلتخم ةصقو لطاب لوق وه هتانب

 مل اذاملف .ىرخأ تانب هدنعو ةصفح هدنع وهفاالإو

 نأ دبال ءاسنلا جوزتي يذلاو تاجوز هدنع رمعو ؟نهدئي

 صصق كلت نكلو .يعامتجالا لعافتلا وه اذكه . جوزي

 يضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلع ام ضرفل تعضو
 مهدنع ناك شيرق لهأف .كلذ نع هاشاح هنع ىلاعت هنلا

 .ةراضح لهأ اوناكو .ةبيطلا لكآملاو ةرخافلا تويبلاو ءارغلا

 نيرقتسم اوناك مهف . ادج ةيقارلا ةراضحلا كلتب تسيل نكل
 .ةمركملا ةكم ةبعكلا لوح مرحلا يف

 ٢آ



 1 ح ةوبنلا دلوملا :

 تاصاقنتسالا كلتب رارتغالا

 زيرصاعملا نيملسملا نيركفملا ضعب نأ دحن فسألا عم

 .هتمظعو مالسإلا لضف اورهظيل تالوقملا كلت مهتبجعأ دق

 كلت نوددري مهارتف . دضلا هنسح رهظي دضل او : اول اق امكو

 يفو ٠ مهتيجمهو مهتوسقو بردملا ةيشحو نع لاوقالا
 نوقرشتسملا امأ .بردملا ردق نم اولزني نأ دبال لباقملا

 ملسو هيلع هنلا ىلص دمحم ةوبن يف حدقلا كلذ نم اودارأف

 ةيشحولا ةمألا هذه ىلإ ىمتني ناك اذإ لجرلا اذه نأب

 لقعي له .اضعب اهضعب لكأي يتلا ةيراضحلا ريغ ةيجملاو
 اهل قحتسي ةلاسرلا هذه نأو . ؟ةيرشبلا ةدايق ىلإ ىتأي نأ
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 ا س وبنلا دلوملا -

 هنلا ثري نأ ىلإ بوعشلاو ممألا عيمجل ةيملاع ةلاسر نوكت

 ةركفلا اوقلت نوملسملا نوركفملاف !؟اهيلع نمو ايندلا

 لضفو مالسإلا لضف راهظإ نوديري اهنوددري اوذخأو
 .كلذ يف ةغلابملا ىلإ مهب ادح امم ملسو هيلع هنلا ىلص دمحم

 برعلا دنع ةفللا دح وت

 .فيرشلا ىبنلا دلوم ؛ميظعلا ثدحلا اذهل ةئيهت
 ىلع ةيبرعلا ةريزجلا تدحوت دقف ةيمالسإلا ةوبنلل ًاصاهرإو

 ممألا يف دوجوم ريغ ةفللا يف دحوتلا اذهو .ةدحاو ةفل

 دنهلاو نيصلاك ةنيابتم تاجهل اهيف دجن ىتلا ىرخألا

0٥ 



 ك وبنلا دلوملا ۔ س

 :ريزجلا بونج نيب تدحوت دقف ةيبرعلا ةغللا امأ .سرافو
 :ريزجلا راطقأ اوباج ءارعش اهل ىلاعت هنلا أيهو . اهلامشو

 .مهريغو رشعلا وأ عبسلا تاقلعملا باحصأ مهو .ةيبرعلا

 ف يبرعلا هيخأ ةجهل يبرعلا فرعو .برعلا ةغل تدحوتف

 لك دنع اموهفم يبرعلا رعشلا راصو .ةريزجلا نم ناكم يأ
 ظفحي يذلا باتكلا ةباثمب ةيرعشلا تاقلعملا تراصو . يبرع

 ملسو هيلع هنلا ىلص هدلومل صاهرإو ةئيهت هذهف .يبرع لك

 ةمأل دحوت ريغ نم ميركلا نآرقلا اذه لزن ولو .هتلاسرلو
 لبقو .هنومهفي ال برعلا نم ريثك ناكل اهتغل يف برعلا

 ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا دلوم نم ةريصق ريغ ةينمز ةرتف
 ةللا ديحوت ىلع لوحفلا يلهاجلا رصعلا ءارعش لمع
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 -_- وبنلا دلوملا ح -

 ةريزجلا عاقصأ يف تالوجب نوموقي اوناك دقف .ةيبرعلا

 نميلا ىتحو ماشلا نم ضاخ ًالغم ىضشعألاف .ةيبرعلا

 ٠ هراعشا مه دشني ن ١ يعيبطل ١ نمو ٠ ن امعو تومرضحو

 . اهنوفرعي مهو

 ليفلا ةثداح دعب ةكم ةناكم

 مكاح-يضبحلا مرشألا ةهربأ ىأر .هلك كلذل ةجيتن

 .ةرماؤم ريبدت ىلع لمعف ةناكملا هذه برضي نأ نميلا

 .سيلقلا اهامسو ءاعنص يف ةريغص ةطيسب ةيانب ىنب ثيح

 نم ىأر امل ةمركملا ةكم نع اهيلإ برعلا فرصي نأ دارأو
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 :- لوبنلا دلوملا - -

 ناك مهنأو . اهل مهسيدقتو برعلا بولق يف اهتناكم

 ؛بحاصت يتلا ةيداصتقالا قاوسألا كلت ىأرو . اهيلإ نوجحي

 :وقلاو ركفلا ديس وه رعشلا ناكف .ةيرعشو ةيبدأ تايلاعف

 ناث ةيحان نم .ةكم لوح دقعي كلذ رثكأ ناك .كاذنآ

 االب نم ًاريزع ا ءزج ۔يشبح وهو- ةهربأ مكح امدنع

 نأكو .بردملا اهنع فرصناو اهتناكم ءاعنص تدقف برعلا
 زج يه يتلا ديعسلا نميلا دالب ىلع هكلمي فارتعا مدع

 دعلو كلذ لك ةهربأ ىأر امل .برعلا ةريزج نم زيزع
 هأر تقولا سفن يفو -اهيلع همكحل هتيعرش مدعب هرسف

 بذج يتلا يه ةبعكلا نأو .ةكم ىلإ لوحت داصتقالا نأ
 ةهج نم اذه ؛ةكم ىلع رطيسي نأ دارأف .اهيلإ بردملا
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 -= وبنلا دلوملا ح -

 نأل .سراف ىلع قيرطلا عطقي نأ دارأ ىرخأ ةهج نمو
 نوكي نأ ديريو .سراف عم نولماعتي ام اريثك اوناك برعلا
 نم يحيسملا يبيلصلا مكحلل دادتما ةكم ىلع هترطيس يف

 ةشبحلا نأل .ةشبحلا ىتح نميلا مت زاجحلا ىتحو ماشلا

 ةشبحلا كلمل لماعو يشبح ةهربأو .ةينارصنلا ىلع تناك

 .يحيسملا مورلا روطاربمإل ةلماك ةيعبت عبات ريغ ناك يذلا

 عبات وهف ريبعتلا حص نإ- هعم قسنيو هرمأب لغتيب هنكل

 نأ كلذ نم اودارأف .ةقلطملا ةيعبتلا كلتب سيل هنكلو

 نميهت تناك يتلا تايروطاربمإلا ىدحإ "سرفلا اورصاحي
 ناك ةيسرافلا ةيروطاربمإلاو .نيصلا ادع ةقطنملا ىلع

 نم تارايتلا ضعب اهيف ناكو .يسوجملا نيدلا اهمكحي
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 - وبنلا دلوملا - _

 اشبحلاو . ةينارصنلا ىلع مهف مورلا امأو .ىرخألا تانايدلا

 ادتما كانه نوكي يكل ةكم ىلع ةرطيسلا لواحف .كلذك

 رطيسلا تحت نميلاو زاجحلا ىلإ ماشلا ربع مورلا نم دحاو
 سرفلا ىلع ايداصتقا اقيرط نوعطقي كلذبو .ةينارصنلا

 يانبلا كلت لعتفي نأ ةهربأب تدح اهلك بابسألا هذهف
 ;ع بردلا اهيلإ فرصيل .سيلقلا اهامس يتلاو ةريغصل

 ههذ برعلا نم ةنانك نم اصخش نأب لمتنا مث .ةبعكلا

 هو ؟هيلع ضبق لهو ؟ينانكلا وه نم نكل . اهب زربتو اهيلإ
 ,نبت نأ روصتي لهف ؟هبقاري دحأ كانه سيلأ مث ؟همسا

 هيلإ فرصي نأو .سيدقتلا اهل داريو . ءاعنص يف ةيانب

 هرخأ ةيروطاربمإ رصاحت نأو .ةمأ ىلع ىضقي نأو . جحلا
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 -:2 يوبنلا دلوملا _ «

 يبرع اهيلإ لخديف اذكه كرتت نأ لقعي له . اهببسب
 هموجه نش رربي يكل ةلعتفم ةيضقلا هذهف . !؟اهيف زربتيو

 يلاتلابو . زاجحلا لالتحال دهمي مث نمو اهمدهيف ةبعكلا ىلع

 اضيأو .ةهج نم ةينارصنلا ةنايدلل خيسرت كلانه نوكي

 ةمألا دوجو ىلع ءاضقو .ةقطنملا ىلع ةيداصتقا ةنميه

 تتدحو ليفلا هدنعو ءاجف س يراضحلاو ينيدلا ةيبرعلا

 هشيجو ةهربأ مزهني نأ ىلاعت هنلا ءاشو .ليفلا ةثداح

 هيلع هنلا ىلص دمحمل ةوبنلا هذهل ةئيهت اهيف ةيهلإ ةزجعم

 ةروس يهو هنآرق يف كلذب ةروس لزنأ ىلاعت هنلاو .ملسو
 كبر لعف َفْيَك َرَت ملأ .ميجرلا نَمْحَرلا هذلا منسي)) : ليفلا

 لَسزأَو .ليلضت يف مُهَدْيَك لَعجَي ملأ .ليفلا باحصاأي
٣١ 



 -: هوبنلا دلوملا ح _ت

 ُهَلَعَجَف .ليجس نم ةراَجحي مهيمرت ليبابأ أريَط مْيَلَع
 .((لوكأَم رفْصَعَك

 هنكلو .ةراجح كلانه ام هنأب نيخرؤملا ضعب لوقي
 زيب عمج كلانه نوكي نأ دعبتسي ال هنأب لوقنو .تاسوريف

 محل ذخأ ةهربأ نأل .تاسوريف اهيف ةراجحلا كلتف . نيرمألا

 :ليقو .كلذب كله اضيأ هشيجو . ءاعنص يف تامف رثانتي

 الإ بردلا ةريزج يف فرعت تناك ام ةبصحلاو يردجلا نإ

 كلت نأ ىلع لدي تاياورلا هذه نيب طبرلاف .ماعلا كلذ نم

 نيب ًاعمجف .تاسوريفلا كلت اهيف ريطلا اهتمر يتلا ةراجحلا
 زأل ةيقيقح ةراجحو ايقيقح اريط كانه نأب : لوقن تاياورلا

 راجحلاو تاسوريفلاف .ميركلا نآرقلا باطخ وه اذه
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 - = مثوبنلا دلوملا - _

 حيرصلا ين نآرقلا يبرعلا ظفللاو .فورعم ىنعم ىلع يوتحي
 كلت نوكت دقف . ةيقيقح اهتلالد نع هفرصن نأ نكمي ال

 همحل رتانتو ةهربأ باصأ يذلا سوريفلا كلذ اهيف ةراجحلا

 تام امبرل طقن ةراجح تناك ول هنأل . ءاعنص ىف تامو

 ةراجحلا كلت يف هلعل :لوقن رومألا هذه نيب ًأاعمجف . اهنم

 ضعبو ةريسلا باتك ضعب هيلإ راشأ يتلا تاسوريفلا

 نآرقلا نأل .ريط كلانه ام هنأب مهقفاون ال نكلو .نيخرؤملا

 ىلإ ظافلألا هذه فرصن نأ نكمي الو .ةراجحلاو ريطلا ركذ

 . طقف تاسوريفلا
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 = ةوبنلا دلوملا > - -

 برعلا دنعو .ةيبرعلا ةمألا ةناكم نم تداز ةتداحلا هذه

 .مشاه ينب ةناكم تداز شيرق دنعو .شيرق ةناكم تداز

 ف هلأسي يكل ةهربأ ىلإ بهذ يذلا وه بلطملادبع نأل

 زأ هنم ديري ةهربأ ناكو .ةهربأ شيج اهذخأ هل نارعب

 نكلو .هب شطبي نأ ديري هلعل .ةبعكلا ءانب لوح ملكتي

 تئج :هل لاقف "برعلا ءامكح نم ًاميكح ناك بلطملادبع
 وه يذلا ميظعلا تيبلا اذه كرتتو ريعب يتئام يف ينلأست

 مهل نوكي نأ دبال ءامكحلا .انكلو .!كئابآ نيدو كنيد

 كلملا كلذ ةلاح اهب نوئرقتسي كولملا سلاجم يف بيلاسأ

 نع لأسأف لبإلا بر انأ : هل لاقف .هشطبو هتفرجعو هتلوصو
 ريكذت هيف كلذو .هيمحي بر هلف هينعت يذلا تيبلا امأ . ىلبإ
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 -- موبنلا دلوملا - _ وأ

 نم امنإ .رشبلا لبق نم أيمحم سيل تيبلا مكلذ نأب ةهربأل
 لنم يف ركفي ال ًاموشغ ناك ةهربأ نكلو . ىلاعت هنلا لبق
 ةثيبخلا ةعينشلا هتلعف لعفيل ىتأ دق ناك .بيلاسألا هذه

 ىلإ عمتسي وأ نيرخآ سانأ ءارآ ذخأي وأ ريشتسي نأ نود
 ةبسنلاب ايجيتارتسا ارمأ ذفنيل ءاج امنإ .كلذ يف هحصني نم

 نوكت نأ ىلاعت هنلا ءاش نكلو .هنيدو هتلود ىلإو هيلإ

 ةناكم نم داز امم سةتداحلا هذه يف مامتلاب هقاحمو هتميزه

 . دعب اميف ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا ةناكم نمو بردلا

 نوكتل ىلاعت هنلا اهلعج تاصاهرإ يه رومألا كلتو

 ملسو هيلع هنلا ىلص هدلومل دادعتسالا ةبهأ ىلع ةيرشبلا

 .ةيدمحملا ةنعبلاو ةيمالسإلا ةلاسرللو

٣0٥ 

  



 ح وبنلا دلوملا _

 ةوبنلا لبق ةمصعلا

 تاصاهرإ نم يهو ةمصعلا اضيأ تاصاهرإلا كلت نمو

 زم ملسو هيلع هنلا ىلص ادمحم هيبن مصع ىلاعت هنلاق .ةوبنلا

 .ةلاسرلا هذه لمحتل ًاصاهرإ ىصاعملا

 ,هيلع لسرلاو ءايبنألل الإ قولخمل ةمصع كلانه تسيل
 ريغك دنعو ةيضابإلا رشعم اندنع ررقملا نم اذهو .مالسلا
 لسرلاو ءايبنألا ةمصعو .ىرخألا بهاذملا باحصأ نم

 مأ ؟اهدعبو ةوبنلا لبق نوموصعم مه له ىنعمب . اهيف فلتخم
 دعب ةمصعلا هذه نأ مأ ؟طقف ةوبنلا دعب يه ةمصعلا هذه

٣٦ 



 ح إوبنلا دلوملا ح -_-

 ىحوي ال يذلا ءىشلا ىفو هب ىحوي يذلا ءىشلا ىف ةوبنلا

 . . ؟ةمصع دجوت ال هب

 ةوبنلا لبق يه ةمصعلاب لوقلا يضابإلا بهذملا يف

 نكل .ةوبنلا لبق ةمصعلا مدعب لوق دجوي معن . اهدعبو

 مامإلاو .اهعوقو يعدتسي ال ةيصعملا عوقو زاوجب لوقلا

 نم مهفيو .بهذملا لوق دنع فقو هنع هللا يضر يملاسلا

 يحولا لبق نوكت ةمصعلا نأب لوقلا ىلإ ليمي هنأ همالك
 ىلع لدي ًايعمس اليلد تدجو ام: هانعم ام لوقي هنأل . ًاضيأ

 ًائيش كلذ ناكل هاندجو ولو .ةوبنلا لبق ةمصع كلانه زأ

 عوقو مدعو ةمصعلاب لوقلا نأب : ًاضيأ لوقيو . اديج

 . ميركلا مهبصنمب قئاللا وه ةوبنلا لبق ةيصعملا

٣٧ 



 -- هوبنلا دلوملا ح --

 -يرظن ةهجو نم- اهدعبو ةوبنلا لبق ةمصعلاب لوقلاو
 لبق نم لسري يذلا صخشلا اذه نأل .بسانملا لوقلا وه

 .ميهافم ريغيو .ةلاسر لمحيو ةيرشبلا ىلإ نيملاعلا بر

 ىلإ ةوبن -ملسو هيلع هنلا ىلص دمحمك- ةيرشبلل لمحيو
 ال هنأب لاقي نأ نكمي ال .اهيلع نمو ضرأل ا هنلا ثري نأ

 .هتوبن لبق هل ةمصع دجو

 لوقلا ىلع درلا

 ةوبنلا لبق ةمصعلا مدعب

 اميف ةوبنلا دعب ةمصعلا نأب نولوقي نيثدحملا ضعب دجن

 .ةمصع كلانه امف ىحولا ريغ ىف امأ .هب ىحوي

٣٨ 



 --- مفوبنلا دلوملا - - _-

 يبنلا مهرمأ امل لخنلا ريبأت ثداحب كلذ ىلع نودهشتسي

 .رامثلا تدسفف . ريبأتلا اوكرتي نأ ملسو هيلع هنلا ىلص

 ٠ اورّأ) : مهل لاقن ٠ ريبأتلا م دعب تدسف رامثلا نأ هوربخأ

 ةيضقب ةقالع هل سيل اذه نكل .(مكايند نوؤشب ملعأ متنأ
 نم ةمصعلا يف مالكل او ٠ ة ايح ةكرح ٥ ذه نأل ٠ ةمصعلا

 ىلص يبنلا نأل .ةيصعمب تسيل هذهو .يصاعملا يف عوقول

 كرحتي . ةي د اعل ١ هت اكرح ىف رشب وه امإ ملسو هيلع هذلا

 رشب وهف .هموق ةداع ذخأيو . نولكأي امك لكأيو مهلش
 و ر

 مكلثم رشب انأ امنإ لق)) : ىلاعت لاق . ىلاعت هنلا هافطصا

٣٩ 



 ح وبنلا دلوملا ح __ ا

 ايحلا ةكرح نم ريبك بناج كانه اذإ ."((ًيلإ ىحوي

 يصاعملا يف عوقولا لوح وه امنإ مالكلاو .ةيرشبلا ةكرحو
 نم تسيلف ريبأت ةيضق ىف أطخلا امأ .ناسنإلاب نيشت ىتلا

 تسيلو ،يحو ىلإ ةجاتحم تسيل ةيضقلا هذهو .يصاعملا

 روطتب ترم ةايحلاف .يحو ىلإ ةجاتحم ةايحلا ةكرح لك
 نم كلذ ريغو .ةراجتلاو ةحالفلاو ةعارزلا يف رارقتسا
 ىلص دمحم دهع ىتحو مالسلا هيلع م دآ ذنم .ةايحلا ةكرح

 .ملسو هيلع هللا

 ٠ الكيف:.١١.



 ح ونلا دلوملا ح ب

 امدنع مالسلا هيلع ىسوم يبنلا ةصقب لدتسي دقو

 نم اذه لاق هيلع ىضقف ىسوم هزكوف يليئارسإلا هثاغتسا

 هناحبس لاق .هيلع ىلاعت هلا باتف بات مت ناطيشلا لمع

 َدَجَوف اهلهأ نم ةلقع نيج ىلع ةئيرَمْلا لَخَدَو)) : ىلاعتو
 هوُدَع نم اذَمَو هتتييش نم اذَم زالتَتقي نيَلُجَر اهي

 ىَسوُم هَرَكَوَف هوُدَع نم يزلا ىّلَع هتعيش نم يزلا هتعس
 .نيبم لف ودع ه ناطيشلا لَمَ رم اَذَه َلاَق ِهيَلَع ىضقف

 م م

ُ 
 .<٠

ُ 

 ُروُفَعْلا َوُه هنإ ُهَلَرَقَعَف يل ريفغ غاَق يمست تملظ يإ ٌبَر لاف
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 -- مفوبنلا دلوملا _ _-

 ريهظ نوكأ نلف َيَلَع تشستنأ اَميبَر لاق .ميحرلا -

 .هبر هل نذأي نأ لبق ناك اذه نكل . ((َديِمرْجُمْل

 لأس هنأل هنم باتف ىلاعت هنم ةيؤرلا لاؤس ةيضق اهلثمو

 ءاَج اًمَلَو)) : ىلاعت هنلا لاق .هبر نذأتسي نأ لبق هبر ةيؤر

 ل لاق كيلإ إزظنأ ينيآ بَر لاق هْبَر هَملَكَو اتتاقيمل ىَسوأ
 فوسف ُهناَكَم رقتسا نإف لَبَجلا ىلإ رظنا نكلو ا

 تيص ىَسوُم ًرَحَو اكد ُهَلََج لبجل هبر ىلَجت امل ينارت

 ."((ينمؤُملا نوأ انأو كيلإ نث ًكئاَحْبُس اق قافأ اًمَلَق

 ربتعت مل يأ . عوضوملا اذه يف ةلخادب تسيل اضيأ هذهف

 ١ صمصتلا : ١٥-۔=١٧ .

 ٢ الأعراف:١٤٢.
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 - - ةوبنلا دلوملا : =

 ىنعملاب سيل نكلو .هبر لبق نم بتوع هنإ معن .ةيصس

 ىسوم نكلو لتقلل اقحتسم ناك يطبقلاف . ةيصعملل موهفمل

 نأ دعب .هيلع هبر بات كلذلو .هبر هل نذأي نأ لبق هلتن
 .هل رفغف رفغتساو . ناطيشلا لمع نم اذه نأ فرع

 .رشبلا ةكرح يف سيلو يصاعملا عوقو يف انمالكو
 يف هنيب اوشاع يذلا يرشبلا عمتجملا دارفأك رشب ءايبنألا

 العف ناك ملسو هيلع هنلا ىلص دمحم يبنلاف .ةايحلا ةكرح

 ءاجف منفلا ىعري ناك امدنع ةوبنلا لبق ىتح ًاموصعس
 ىلإ برطلاو ءانغلا ضعب اهيفو ةيسرعلا تالافتحالا دهشيل

 مث .هنم ءيشل عمتسا امف مونلا هيلع هنلا لسرأف .كلذ ريغ

 ناو .ةمصعلا ىلع ليلد كلذو . اذكه هب لعف ةيناثلا ةرملا يف

٢ 
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 - وبنلا دلوملا > ا

 ةلاسرلا هذه لابقتسال أيهتت يتلا ةميظعلا سفنلا هذه

 .تايكولسلا هذه نع ةهزنم نوكت نأ بجي ةميظعلا ةدلاخلا
 نع هنلا يضر كلام نب سنأ لوق ىنعم اذهو .هبتارم هل لكف

 نم مكنيعأ يف قدأ يه الامعأ نولمعتل مكنإ" :لوقي

 بلع هللا ىلص هنلا لوسر دهع ىلع اهدعن انك ام .رعش

 ابرق رثكأ مه نيذلا ؛ نوبرقملاف . "رئابكلا نم الإ ملسي
 . تائيس تانسحلا كلت نوربتعي ىلاعت هنلا نم

 ايهتي يذلا ملسو هيلع هنلا ىلص دمحم لثم صخش أذإ
 اموصعمو ًاهزنم نوكي نأ دبال ةميظعلا ةلاسرلا لابقتسال

 ٢ ١ اور ٥ ١ م ام ال ١ بيبح نب عيبرل ! ١ ثي دجل : ٤ ٠ . ١ .

٤ 



 -:- وبنلا دلوملا ح _ _

 هابر دق ىلاعت هنلاو .ةدلاخلا ةلاسرلا هذه ةمظع هب ثولتت ام

 ةسايس هيفو .منغلا ىعري نأ هل أيهف " رومألا نم ريثك ىلع

 يف كرتشاو .ةربعلا ذخأو ةنيكسلا هيفو .ةيشاملاو لباوأل
 ةداءاقللا يف كرتشاو . راجفلا برحك ةيركسعلا رومألا

 لح يف كرتشاو ٠ ةودنلا راد يف ةيسايسلا تاعامتجالاو

 يف كلذ لصح ول نأ ىنمتيو .هب ديشي ناك يذلا لوضفلا
 لفتشا مت ٠ ملاظلا ديب ًاذخأو ملاظملل ادر هيف نأل ‘ مالسإلا

 .ةراجتلاب كلذك

0 



 -- هوبنلا دلوملا - _-

 لبقت ال ةريسلا ف صصق

 اهنم ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا ىلإ بسنت يتلا اياضقلا

 : دري ام اهنمو ذخؤي ام

 :ةبعكلا ءانب ءانثأ ةروعلا فشك "

 يلع هنلا ىلص هرمع ناك يتلاو ةبعكلا ءانب ةيضق كلذ نم
 سابعلا همع هرمأ امدنع ةنس نيثالثو اسمخ اهدنع ملسو

 لمح دنع هئادر ىلع هرازإ لمتشيو هتروع رهظي نأ

 .جوزت دق ناكو باش لجر وهو .كلذ نع هاشاح .ةراجحلا

٤٦ 

 



 - - اوبنلا دلوملا ="

 ناسنإ يأ نم غاستسي ال وهف .ثدحي نأ نكمي ال امم اذهف

 .؟ملسو هيلع هنلا ىلص ميظعلا لوسرلاب فيكف

 :ةيراجتلا هتلحر ءانثأ نابهرلاب هؤاقل "
 بلاط وبأ همع هلمح امدنع ةراجتلاب هلاغتشا ءانثأ يفو

 هنأب ةياور تءاج .بلطملادبع هدج ةافو دعب اميتي ناكو

 ماشلا يف ىريحب همسا ىراصنلا نابهر نم بهار هب ىقتلا

 افوخ ماشلا نم هعجر ىلإ بلاط ابأ دشرأو . يبن هنأ فرعف
 رخآ بهارب ىقتلا ةراجتلل بهذ امل ةيناث ةرم مت . دوهيلا نم

 نابهرلا ةيضقف . يبن كنإ : هل لاقو .هب نمف ىروطسن همسا

 وبأ - العف ناك ول هنأل .ةحيحص ريغ ةسوسدم ةيضق

٤٧ 



 - جثوبنلا دلوملا _ _

 ذلا ىلص يبنلا نم لقعي له ٠هرذحو ىريحبب ىقتلا بلاط

 رحج نم غدلي ال يذلا يعاولا لجرلا وهو- ملسو هيلع

 نكمي الف ؟ماشلا ىلإ ةيناث ةرم ةراجتلل بهذي نأ نيترم

 نإف ةحيحص ىلوألا ةصقلا نأب انملس اذإو .كلذ نوكي نأ
 امهنأ ةقيقحلاو .ةحيحص ةيناثلا ةصقلا نوكت نأ نكمي ال

 نيقرشتسملا لعج يذلا اذهو .ىروطسن الو ىريحب كلا

 ةذوخأم ةيمالسإلا ةلاسرلا مظعم نأب نولوقيو نوندندي

 ىلص يبنلا اهنم ىطعأ ىريحبو .ليجانألا نمو ةيحيسملا نم
 ىلإ .ىروطسن كلذكو .كلذ نم ًاثيش هملعو ملسو هيلع هللا
 ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلاف . حيحص ريغ اذه .كلذ ريغ

 ول هنأل .ىروطسن الو ىريحب كلانه امو ماشلا ىلإ بهذ

٨ 



 -:: ثوبنلا دلوملا > _ -

 يف ةراجتلل ماشلا ىلإ بهذ دق وهو رّدُح دق ًالعفخ ناك

 يبنلا ربخي مل بلاط ابأ نأ لقعي له "بلاط يبأ همع ةايح
 ىلوألا هتلحر نم هعجرأ دق هنأب ملسو هيلع هنلا ىلص ادمحم

 ةيناثلا ةرملا يف هيلع حليو .ماشلا يف دوهيلا نم هيلع افوخ

 بوطخ هيلع تمہهلدا امدنع ةجيدخ ةراجت يف بهذي نأ

 .؟مهيلع تقاضو ةايحلا

 هنلا ىلص هتوبنو هتدالول تاصاهرإلا نم ديدعلا كانه

 .اذهب يفتكن نكلو .ماقملا اهب لوطي ملسو هيلع

 يبنلاب نيدتقم انلعجي نأو .قيفوتلا مكلو يل هنلا لاسأ

 هتدابعو هركفو هتريس يف ملسو هيلع هنلا ىلص دمحم

٤٩ 



 -- وبنلا دلوملا _ _

 انتانسح نازيم يف اذه انلافتحا لعجي نأو .هلاعفأو هلاوقأو

 اعيمج ٠



 :- - وبتلا دلوملا _

 ةلنسألا

 برحو ءاربغلاو سحاد برح نع لئاسلا لأسي :س

 اليلد كلذ نأب لوقيو .ةنس نيعبرأ تدتما يتلا سوسبلا
 . ؟برعلا ةسارش ىلع

 ال نكلو .مهريغو برعلا دنع عقت برحلا نأ كش ال : ج
 رخي ام وأ بيذعت وأ ةلثم تندح برحلا هذه يف نأ نظأ

 مهف . ءافرش نآلا ىلإو مهبورح يف اوناك برعلاف . قالخألاب

 نسلا رابك نأ نظأو . ًالفط الو ةأرما الو اخيش نولتقي ال

 ءانثأ نامع يف تثدح يتلا ةيلبقلا بورحلا ءانثأ نامع يف

 بهذتو نينصحتم نونوكي لاجرلا نأ نوركذي تاشوانملا

٥١ 

  



 س قوبنلا دلوملا _ _ ہ

 نكلو . نهنودهاشي نومجاهملاو دلبلا فارطأ ىلإ ءاسنلا
 نأ نكمي الو . راعلا نم كلذ نأل .ةأرما لتقت نأ نكمي ال

 يف كشالو ثدحت برحلا يف تناك نإو . خيش وأ لفط لتقي

 كسمتملا ملسملا ينامعل ١ عمتجملا يف اندنع نحنف .كلذ

 يف ناميإلا لقيو يزكرملا مكحلا ةوق لقت امدنع .همالسإب

 .روكنم ريغ عقاو اذهو ةيلبق بورح ثدحت .بولق

 .ليمت وأ بيذعت كلانه سيل هنأ ىقبي نكل ثدحت بورحلاف
 ىف هدهاشن ام لثم باصتغا الو رانلاب قرح كلانه امو

 بردملا دنع ة دوجوم ريغ عئاضف اهيف ىتلا ةثيدحلا بورحلا

 كيح ام اهنيب نم يتلاو يمالسإلا ملاعلا صصق نم ريثكل

[ 



 ح اوبنلا دلوملا = ح

 اولتقو .هتأرما نطب اورقبو بابخ اولتق مهنأب ةمكحملا دض

 دنع دوجوم ريغ هنأل . حيحص ريغ اذهو .هب اولثمو . هلفط

 نيملسملا برعلا دنع دجوي فيكف ةيلهاجلا يف بردملا
 . ؟ةباحصلاو ةوبنلاب دهع ىبيرق اوناك اذإ ةصاخو

 رب هنلادبع لتقو ةبعكلا مده جاجحلا نإ : لوقي ضعبلا :س

 .؟كلذ ىلع درت فيك .باقعب هنلا هبصي ملو ريبزلا

 نالف . ريبزلا نب هنلادبع لتق امأ .تاخلابم كلانه لعل : ج

 لقتسي نأ دارأو نييومألا ىلع جرخ ريبزلا نب هنلادبع
 هنلادبع قحلا بلاط اولتقو . يلع نب نيسحلا اولتقو .هولتقف

 .يراشلا فوع نب راتخملا ةزمح ابأو يدنكلا ىيحي نب

0٣ 



 ا --- وبنلا دلوملا

 .بورحلا نأش اذكهو .ةرحلا تعقو يف ةباحصلا نم اولتقو

 جاجحلا برحو . يغابلا وه نمو ديهشلا وه نم فورعمو

 .ةكمي رتست ريبزلا نب هنلادبع نالاف . ريبزلا نب هنلادبع دض

 ةبعكلا نكل .ةبعكلا قينجنملا ضعب باصأ نوكي دقو
 ناك قارتحالاو . ريبزلا نب هنلادبع دهع يف تقرتحا اهس

 ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا مامإلا ىور . أايعيج

 اهب تراط ةرارش لجأ نم مارحلا هنلا تيب قرتحا امل : لاق

 مل:نورخآ لاقو .اذه هنلا ردق :سانلا فعب لاق ؛ حيرلا

 يف لوألا فالخلا عقو مث نمف .هتيب قرتحي نأ هنلا ردقي

01٤ 



 -- وبنلا دلوملا -

 تسل تبسلا موي هقارتحا ناكو :ةديبع وبأ لاق . ردقلا

 . '“نيتسو عبرأ ةنس لوألا عيبر نم نولخ لايل
 .ةطيسب ءايشأ نم ىنبت تويبلا تناك نامزلا كلذ يفو

 ملف ةبعكلا امأ .اهنم ابيرقو ةبعكلا لوح نونكسي اوناكو
 نبا لتقم دعب تمده امنإ ٠ قارتحالا كلذ ءارج نم مدهتت

 ةشئاع هتلاخ نم أثيدح عمس ريبزلا نب هنلادبع نأل . ريبزلا

 كموق يرت ملأ) : اهل لاق ملسو هيلع هنلا ىلص لوسرلا نأ
 (؟مالسلا هيلع ميهاربإ دعاوق نع اورصتقا تيبلا اونب نيح
 :لاق . ؟ميهاربإ دعاوق ىلإ اهدرت الأ هنلا لوسر اي :تلاقف

 ١٤ م ام إل اه اور ١ رحلا : عيبرل يث:٤١٨.
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 = إاوبنلا دلوملا ح ہ۔ہ

 رجح وهو ميطخلا نأ كلذو . "(رفكلاب كموق ناثدح الول)
 :اولاق اهينبت شيرق تءاج املف . ءانبلا يف لخاد ليعامسإ

 ةقفنلا ترصقو پبسكلا بيط نمو لاملا صلاخ نم اهينبن
 مدهو ةياورلا كلتب ذخأ ريبزلا نباف ٠ ءزجلا كلذ اونيو

 ءانب لبق ليعامسإ دعاوق ىلع تناك امك اهانبو ةبعكلا

 دبع لاق نييومالال رمألا عجرو ريبزلا نبا لتق املو .شيرل

 جاجحلا رمأو . ريبزلا نبا بيعالأ نم انعد :ناورم نب كلملا

 هذهو .شيرق اهتنب امك اهينبيو .ةينات ةرم اهمدهي نأ

 ٥ ؛ثيدحلا ؛عيبرلا مامإلا هاور ٤١٠.
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 ح إوبنلا دلوملا ح

 ةطلسلاو ةرهشلاو ةعمسلا ىلع ةيسايس ت اسف انم اي اضق

 .ملعأ هلاو .كلذ ريغ ىلإ ةياعدلاو

 لوسرلا دلوم تبحاص ىتلا ثداوحلا نم نودي ام له :س

 ىرسك ن اويإ ضعب طوقس لتم مالسل او ة الصل ١ هيلع

 .؟تاصاهرإلا نم هربتعن نأ نكمي هريغو سراف ران ءافطناو

 نأل ألوأ .تاصاهرإ اهربتعن نأ نكمي ال ثداوحلا هذه: ج

 ةريحب تفج نأو لصحي ملأ مث . ةيداعو ةيعيبط رومألا هذه
 . راطمألا ىلع دمتعت تاريحبلاف !؟ةرملا كلت ريغ يف ةيربط

 .اهؤام فخي وأ فجت ديج رطم كلانه نوكي ال امدنعو

 ناويإ صخ اذاملو . ءانب وه امنإ ىرسك ن اويإ كل ذكو
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 --< وبنلا دلوملا -_-

 ناويإ يف نكي مل اذامل ؟هتافرش ضعب طوقسب ىرسك

 يف طقف اذامل ؟نميلا روصق وأ شيرق تويب وأ مورلا

 الإو .سرفلا ىلع لماحتم كلذ عنطصا يذلا لعل ؟نئادملا

 .اهنم عيش طقسي الو ايندلا هذه لك كرتت نأ ىنعملا امف

 ثداوحلا هذهف ؟ىرسك ناويإ تافرش نم ضعب طقست

 ذا همحر شيفطا قاحسإ ابأ خيشلا نأ ىتح .اهيف ام اهيف

 نم نوكت نأ نكمي ال ةيداع رومأ هذه نأب :لاق ىلاعت

 .ىشلا اذه اهل ثدح رومألا هذه نأل .تازجعملا وأ قراوخلا

 ملسو هيلع هنلا ىلص دمحم ةوبنو .ةيناث ةرم اهل ثدحيسو
 هذه نم لعجت ةمخفلا ةينوكلا ةئيهتلاف .اذه نم مظعأ

 ماعلا قايسنالا عم ماجسنالاو لوبقلا كلذ اهل ةلاسرلا
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 -- - لوبنلا دلوملا _ _

 ٠ ةفرش طوقس درجم امأ ٠ يقيقحلا ص اهرإل ١ وه ١ ذه ٠ نوكلل

 عفرتي نأ بجيف .ةريحب فافجو . ام ناكم يف ءام ضافخناو

 . اهنم صلختيو اهنع ملسملا ركفلا

 . ؟ردصلا قش ةثداح نع لاؤس :س

 يف هانركذ يذلا ليبقلا كلذ نم ًاضيأ ةثداحلا هذه : ج

 هيلع هنلا ىلص هلبق لسرو ءايبنأ كلانهف .قباسلا لاؤسلا
 ال نأ لقعي له ؟}يشلا اذه لثم مهل ثدحي مل اذامل ملسو

 يتأي نأب الإ ناميإلا لبقتمو ةيناسنإلا لماك هيبن هنلا لعجي

 هبلق نافظنيو هردص ناقشي مت بارتلا يف هناغرميو نانتا

 يوارلا ربخأ يذلا نمو !دوسأ طيخب هناطيخيو .مزمز ءام
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 7 جوبنلا دلوملا - _

 هنإ :لوقي ةياورلا يفف !؟ةعاسلا كلت يف مزمز ءام نم هنأب

 6 دوسأ طيخب هط اخ هنأو ٠ مزمز ء ام هب به ذ نم تسسط

 ينإو كلذ نع هاشاح- كلام نب سنأ نع ةيورم ةياورلاو

 داوم اهلكو . ملسو هيلع هنلا ىلص هردص ىف طيخلا كلذ ىرأ

 كلذ عمو . دهعلا هذه يف ةيرشبلا اهاضرت ال امامت ةيناد

 نع ديعب اذه . هتازجعم نمو ني دلااذه بلص نم لمجت

 هأيهو ادمحم قلخ ىلاعت هنلا نأل .لقعلا اهلبقي الو .ةقيقحلا

 رشب انأ اَمَتِإ لق)) : رشبلا نم هريغك ايوس ارشب هقلخو

 ناميإلا اياضقو .ةلماك ةيرشب كلانهف ((ًيَلإ ىحوي مكلثم
 ءادوس ةقلع هنم ذخؤتو ردصلا قشي نأ ىلإ ةجاتحم ريغ

 ناطيشلا رش نم هيبن مصاع ىلاعت هنلاف . ناطيشلا ظح لمت
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 -- وبلا دلوملا ح ن

 يف اهفعض لمحت اهنأل تاياورلا هذه لغمل يعاد الف . هريغو

 لمعو . دوسألا طيخلا رثأ ىقبي نأ لقعي لهو . اهسف

 نأ بجي ةيضقلا هذهف !؟سوسحم ريغ لمع امئاد ةكئالم

 ميظعتلا ماقم يف تقيس يمو .يمالسإلا ركفلا اهنع عرت
 قيقدتلاو ليلحتلا مامأ اهنكلو ملسو هيلع هئلا ىلص يبنل
 يلع هنلا ىلص هنم ًاصاقنتسا ركفملا ناسنإلا اهيف ىر

 مه .هتيناسنإ لامكو هتيصخشو هتمظع نم لينلاو ملس

 ةمظع نم ًاصاقنتسا اهيف ىرن نحنو ميظعتلل اهنوقوسب
 . نيرخآلا نيبو اننيب قرفلا وه اذه .ميظعلا لجرلا مكلا
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 ح وبنلا دلوملا ح س

 ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر عم ىريحب ةصق له: س

 لوسرلا اهنع هنلا يضر ةجيدخ ةديسلا ذخأ اهعم بحسني

 .اقرف كلانه نأ مأ لفون نب ةقرو ىلإ ملسو هيلع هنلا ىلص

 اينارصن ناك لفون نب ةقروف .نيتياورلا نيب قرف كلانه :
 هنأل . ةيميهاربإلا ةنايدلا نم هدنع هنأ الإ . أرنأتم ناك 1

 اودبع نيذلا برملا نأ ةقيقحلاو .ةكم يفو شيرق نم

 نأل .سوجملا وأ نامورلا ةينثوك مهتينثو تسيل ناثوألا

 لاغيإ مهدنع سيلو .ةينتولاب خطلت مهدنع ناك بردملا

 .رداقلا وه ىلاعت هئلا نأو هللاب ناميإلا مهدنع هنأل .اهيف

 اياقب مهدنعف پتيبلا ميظعتو .ةكم ىلإ جحلا كلذك مهدنعو

 مهو تادابعلا ضعب يفو كولسلا يف ةيميهاربإلا ةنايدلا نم
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 مانصألا كلت هعم نوكرشي كلذ عمو .قلاخلاب نورق

 `١((ىفلز هنلا ىلإ اَتوُبَرقُيل الإ مُهُدْبْعَت اَم)) : اهب نولسوتير
 سرفلاو نامورلا ةينثو نم ةدح لقأ بردلا ةينثو اذإن
 اذك .ةيميهاربإلا ةنايدلا مهدنع هنأل ،ىرخألا تاينتولاو

 نم اياقب هدنع وهف لفون نب ةقرو ةينارصن ىلإ ةبسنلاب

 ىلص هب رشبت يتلا ةينارصنل ١ بتكب رتاتو .ميه اربإ نيد

 اهنأب لاقي اهعيمج ىلوألا بتكلا نأل .ملسو هيلع هللا
 ٥ ذه م دقأ نأ ىتح ٠ ملسو هيلع هنل ١ ىلص دمحمم ترشب

 اديفلا مهباتك .ةيدنهلا ةيمهربلا ةنايدلا تانايدلاو بتكلا

 ١١٩ رمزل :٣ .
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 ح وننلا دلوملا

  

- 

 سوجملا ىتح . ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ريشبت هيف لاقي
 ريشبت ًاضيأ هباتك يف مهدنع يبن تشدارز نإ :لاقي نيذلا

 همساو ملسو هيلع هنلا ىلص هب ريشبت اهيف ةاروتلاو .هب
 نوعبتي نيرنلا)) : لجو وع هنلا لاق ںليجنإلا كلذكو . دمحأ
 ةاروئلا يف مهدنع ًابوئُكَم ةتوُجَي يذلا يمألا ينلا لوسرل
 لجيو رَكنُمْلا نع ْمُهاَهْنَيَو فورمَملاي مُمرُمأَي ليجنألاو
 ٠ ه۔ ٥ ٠ ه٥ ۔ ر ۔.۔۔ 2 - ٠ ه ه [؟۔ هو ۔وم۔ - ٤ ود د ؟

 مهرصإ مهنع عضيو ثابلا مهيلع مرحيو تابيطلا
 هوُرَرَعَو هي اوّشَمآ نيذلاف ْمهْيلَع تتاك يتلا لالغلاو ھ وه م ۔

 مه كيَوأُهَعَم لزنأ يرزنلارونلا اوعبتاو هورَصَتَو ه ه ١‘ ,[ ؟ه ۔۔۔, :ث ,. )- ےة ھ۔ي,۔ ه ه ۔
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 ح وبنلا دلوملا ح -

 َيْرَم نبا ىسيع لاق ذإَو)) : هناحبس لاقو ٠ ((نوُحيلَفُمل

 يدي نب امي اقّدَصُم مكيلإ هللا لوُسَر يإ ليئارسإ ينب اي
 ةمنا يدنب نم يتأي لوُسَري رضمو ةاروتلا ني
 ٨١,,ء۔٠ه ا

 : اهيف ةدوجوملا تانايدلا بتك لك نأ كلذ ىنعمف

 امل لفون نب ةقروف سملسو هيلع هنلا ىلص دمحمب ريشبتلا

 هنأب كش ال ريشبتلا كلذ دجوو ىراصنلا بتك ىلع علطا

 .ةجيدخ هب ربخأو .كلذب نمؤي

 ٧ فارعألا :١٥٧.

 ٨ فصلا ئ}٦ .
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 ح وبلا دلوملا = -

 نوفوطي اوناك برعلا نأ ةريسلاو خيراتلا بتك ركذت :س
 ترشتنا دق مهو ؛ حيحص اذه له .ةارع ةبعكلا لوح

 . ؟ةيندملاو ةراضحلا مهدنعو .ةريغلا مهدنع

 نم كلذ نأ نظأو . ١٢صيحمت ىلإ ةياورلا هذه جاتحت :ج

 .مرحلا ةياورلا هذه تحص نإ- تلخغتسا اشيرق نأ باب

 حيرصتلا اهيف سيلو . ىلاعت هنلا همحر عيبرلا مامإلا دنع كلذب ةياورلا تمقو ١٩
 قرفو .نايرع وهو دحأ فوطي نأ يهنلا امنإو . نايرع سانلا نم دحأو فاوطلا ثودحب

 لوسر كثعب هيش يأب بلاط يبأ نب يلع لئس ؛ لاق ةديبع وبأ .نيرمألا نيب حضاو

 فوطي الأ :لاصخ عبرأب لاق . ؟عست ماع ةجح يف ركب يبأ ىلإ ملسو هيلع هنلا ىلص

 مرحلا يف كرشمو ملسم عمتجي الو .ةنمؤم سفن الإ ةنجلا لخدت الو .نايرع تيبلاب

 مل نمو .هدهع ىلإف دهع ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا دنع هل ناك نمو .اذه مهماع دعب
 .(٠٤٦١٤ح /دنملا). رهشأ ةعبرأ ىلإف دهع هل نكي

 .ةظلغملا ةأوسلا ءادبإ يرعلا يف طرشلا نم سيل اضيأو

٦٦ 



 ح وبلا دلوملا ح -

 .اسجن ابوث مرحلا جراخ نم يتأ يذلا سابللا تربتعا
 هيف اذهو .هسبلي سابل شيرق نم ذخأي نأ فئاطلا ىلعو

 اوحوأف .ةراجت لهأ مه شيرقو .ةيداصتقا ةرظنو قيوست
 ٥هب فاوطلا نكمي الو سجن سابللا اذه نأ ىلع سانلا ىلإ

 نأ امإو .هب فوطيو ةكم نم سابللا يرتشي نأ امإف

 ريغ هلاوحأ نأ وأ لام هدنع سيل يذلاف .ايراع فوطي
 نأ ةأرملل نكمي ال نكل .ايراع فوطيو أرجتي ابر .ةرسيتم
 ىف لجرلل الو كلذب ىضرت ال برعلا نأل .ةيراع فوطت

 نم وأ ةدحاو ةتداح يهف تثدح تناك اذإ اهلعلو .ةقيقحلا

 ربتعي امئاد مالسإلاو .يرعلا نم ءيشب افاط نيدرف وأ درف
 اهجلاعي نأ دبالف ةيدرف ةدحاو ةثداح تناك ولو رومألا
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 ح ونلا دلوملا ح =

 هذه تحص نإ :لوقن نكل .اهيلع يضقيو مالسإلا
 ضرفتل ناكملل شيرق لالغتسا نم اذه ًالعفف ؛تاياورلا
 افاطف كلذ نم انكمتي مل نيدرف وأ ادرف لعلو . اهتعاضب

 .كلذب ملعأ هنلاو .يرعلا نم ءيشب
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 _ ٢ وبنلا دلوملا = . ا

 سرهفلا

 ةحفصلا عوضومل
 ١ ةمدقمل

 ٢ ةيناسنإلل داليم يوبنلا دلومل

 ٢ دلوملاب لافتحالا نم فقومل

 ٦ ةديقعلا ةيامحو ينالهبلا خيشل

 ٨ دلوملا خييرا

 ١ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلل ةيضابإلا ميظع

 ١١ ةوبنلاو دلوملل ةينوكلا ةئيهتلا

 ٠ ةكم ءايحإ
 ١٥ مالسلا هيلع ميهاربإ ةوعد ةباجا
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 ح اوبنلا دلوملا ح =

 ١٧ برعلا ةديقع ىف للخلا بابسأ

 ١٨ ةيمهاربإل اةعيرشلا رثأ

 5 برعلا ةروص هيوشتو نويبوعشلا
 ٦٤ تاصاقنتسالا كلتب رارتغالا

 ٢٥ برعلا دنع ةغللادحوت

 ٢٧ ليفلا ةتداح دعب ةكم ةناكم

 ٢٦ ةوبنلا لبق ةمصعلا

 ٢٨ ةوبنلا لبق ةمصعلا مدعب لوقلا ىلع درلا

 ٤٦ لبقت ال ةريسلا يف صصق

 ٥١ ةلئسألا

 



 


