
          
         





 ناج :نطلس
 ةفاتشلاو يوقلا ثارتلا ةرازو

    

 عباسللا ءزجلا

رم ١٩٨٤ ۔- ھ١ا٤٤









 ل وأل ١ بابل ١

 سبي اذإف ؛ سبيي مل ام ةاشلا لوب ىلع ءاملل بص يزجي : دمحم وبأ لاق
 . ملعأ هللاو . ديلاب رمب هيلع ءاملا ءارجاب الإ ربع مل ناكللاب

 بصي نأ ىزبيو ، هدسفأ عضري وهو بوث ىلع عسد اذإ يبصلاو : ةلأسم

 “©٨ سبيي مل ام هيلع ءاملا بص يزجم : دمح وبأ لاق . كرعي الو ضخغنيو هيلع ءاملا

 . ملعأ هللاو ٤ ديلاب هيلع ءاملا ءارجاب الإ زجحم مل سبي اذإف

 هعسد نم اهبايث باصأف ؛ عضرت يهو همأ ىلع يبصلا سلقا اذإو : ةلأسم

 يبصل او . دسفم هنأل ، ةالصلا ةداعإو © هلسغ اهيلعف © اهلسغت ن أ لبق اهب تلصو

 . سجن وهف غولبلا تقو يف رقاو نتتحم ريغ غولبلا لاح يف اقهارم ناك اذإ

 ليزيو فظني هلثم نأ مهنيب سانلا فرعي ام ةينآلا نم لسغي يبصلاو : ةلأسم

 ةداع كلذو هنع سانلل ىنغ ال امو اهوحنو لزنملا يف ةينآلا لثم هنم ةساجنلا نيع

 . الف بايثلا امأو ، سفنلا نوكس لثم سانلا

 . هتساجن ملعت ىتح أ رهاط وهف زورننلا مايأ ف ءام هيلع بص نمو : ةلأسم

 ةديدحلاو اسجن ءيشلا ناك وأ ارهاط ائيش ةسجن ةديدحب عطق نمو : ةلأسم

 . زئاجف ناسباي ايهالكو ةرهاط

 مد جرخي ملو ةمالعلل ةبادلا ىلع تلعجو رانلاب ةديدح ىمحأ نمو : ةلأسم

. ةرهاط يهف



 الف ، رمتلا زانكو لخلا لثم ةرضملا هنم قحلي امب ارئب لمعتسا نمو : ةلأسم

 بهذي اضيأ لوقلا اذه ىلإو ؛ ةقث نوكي نأ الا اهسجنتب ربخأ نم لبقي
 . يراوحلا وبأ

 لاق نمم لبقي ال هنأ باتكلا اذه يف ديعس يبأ نع تدجو دقو : فيضملا لاق

 . ملعأ هللاو ؛ كلذ ةفص رسفي ىتح اهسيجنتب

 رهط ةساجنلا نيع تلازف نسملاب هنس مد ىسوملاب ناك اذإ : ءايضلا نم ةلأسم

 لثم اهل نيع ال ةساجن هدي يف نوكت نميف لاق . قيرب وأ ءامب وأ ، هريغ وأ نسملاب ناك
 ام سجني ال هنا : هب نهدو ةساجنلا كلت ىلع انهد هدي يف بصف اهيسن مث هريغو لوب
 يف اهقصلي هنإو © ةساجنلا كلت عنمي ال نهدلا نإ : لاقو . نهدلا كلذ نم هسم
 مدلا نإ : تاساجنلا نم نيع هل امم هريغو مدلا لثم ىف اضيأ لاق نم لاقو . اهعضوم

 لاقو . هسم ام سجني ذئنيحف هنم تعام دق اهاري نأ الإ تاساجنلا كلت عنمي ال اضيأ

 . نيع هل سيل امو نيع هلام سم ام دسفيو دسف دق كلذ نإ : لاق نم

 لاقف ؛ تخميكلا ىف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ (فارشألا) باتك نم ةلأسم

 : لئاق لاقو . هيف ىلصي الو ةتيم وه دمحا لاقو © هيف باوجلا نع فقوي : لاق نم

 ائيش لجر هنم ىرتشا اذإف همحل لك ؤي ام دولج وه ام هنمو ةتيم وه ام هنم فلتخي وه
 اذه هركذ ايك رمألا ناك اذا : ركب وبأ لاق ، هؤارش الو هعيب مرحي ملو هرمأ عجر

 نع فوقولا عرولاو © هعيب مرحي نأ زجي مل لاق ام تخيمكلا لمتحاو لئاقلا
 ال تاهبتشم رومأ كلذ نيبو «نيب مارحلاو نيب لالحلا » ةلي يبنلا لوق يف تالكشملا

 هنيدل ةنيبلا سمتلا دارأ هنإ ىنعم . ةريسيلا تاهبشلا ىقتا نمف سانلا نم ريثك اهملعي

 هعقاوي نا كشوي ىمحلا لوح يعارلاك مارحلا يف عقو تاهبشلا يف عقو نمو هضرعو

 . همراحم هللا ىمح ناو ىمح كلم لكل نإو الأ

 الو داسفب ادرجم الوق تخيمكلا يف انباحصأ لوق يف ملعأ ال : ديعس وبأ لاق
 ام ركب يبأ ىلإ فاضي ام يدنع لوقلا هيف ىضتقي هنأ الإ & كلذب ملعأ هللاو ؛ ةراهط

 جورخلاو هزنتلا ىنعم ىلع فوقولا هب ىلواف همارح الو هلالح فرعي مل
 . تاهبشلا نم

 نيب مارحلاو نيب لالحلا : لاق هنأ يدنع جرخي انباحصأ دنع ةياورلا ىنعمو

نأ كشوي & ىمحلا لوح يعارلاك & سانلا نم ريثك اهيف كله تاهبش كلذ نيبو



 ف مقي مل هلالح حصي مل امو . همراحم هللا ىمحو {، ىمح ءيش لكل ناو الا هيف عقي

 . هيلع مادقالإ لقعلا

 : بوبحم لاقو (ءايضلا) باتك يف تدجو ى ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 اذك تخيمكلاب و هب سأب ال : هريغ لاقو ، جاعلا ةلحكم الو جاعلا باصن يف ريخ ال

. ملعأ هللاو ٤ ءايضلا ف تدحو





 ين اثلا بابل ١

 تاساحنلا دشأ

 ةبانجلاو ةبانحلا نم دشأ طئاغلاو لوبلا : بوبحم نب دمحم لاق : رثؤملا وبأ لاق

 : لاق ؟ لاوبألا عيمج نم ةساجن دشأ وهأ ؛ رشبلا لوب نع لئسو : ةلأسم

 هنإ يعم : لاق هدعب ام مث : هل ليق . رشبلا نم ماعطلا نولكأي نيذلا ، يدنع اذكه

 ناك نيأ نمف : ليق . هلك مرحم هنأ كلذ ىلع ليلدلاو ، دشأ ريزنخلاو درقلاو ريزنخلا

 ال وه دإ هنإ يعم لاق ؟ تاساجنلا نم هريغو ريزنخلا لوب نم ةساجن دشأ رشبلا لوب

 دعب ام مث : هل ليق 0 لاحلا نم لاح ف الو . اهريغو ةرورض لاح ف همحل لكأ زوجي

 سجن وهو هدلج ىلع يدنع هارجم توبثل ىعم بلكلا مث : لاق ؟ درقلاو ريزنخلا
 . ىدنع هدلج ىف ةساجنلا ىنعمب دازف عابسلا رئاس يف هلوخدو & قافتالا ىنعمب

_ ١٢٣





 هنم هب راطو . ةساجن هيف حرط وأ . ءاملا يف لاب نميف
 هيف لاب يذلا عضوملا نوكي له & سجني يذلا ءاملا يف لاب لجرف : هل تلق

 يدنع اذكه : لاق ؟ هب سأب ال هب راط امو لوبلا هيلع حصي ىتح ءاملا مكح همكح

 ىتح : لاقف ، ةالصلل اضوتن ةيقاس ىلع هدنع تنكو . بلغألا وه ءاملا مكح نأل

 . ءاملا دسفت يتلا ةبلغلا دح يه هذهف { ابلاغ هدجتف ۔ هفكب راشأو _ اذكه هعفرت

 الإ ٠ ءاملا لاح لع اريغتم رفصأ ءاملا نم لوبلا عضوم ىرأ ينإف : هل تلق

 نوكي هنإ ىعم : لاق .لوبلا نم ةرفصلا كلت هرضت الو ءاملا ريغ ىلع هنأ ملعي ىتح
 . رثكألا مكح يدنع مكحلا نأل { نول وأ معطب هيلع بلغ دق هنأ حصي ىتح كلذك

 ةرقص نوكيو ءاملا نم اجراخ كلذب نوكي الو ءام ىمسي وهو اردك ءاملا نوكي دقو

 ناروشلا نم قرولا هب عقو اذإ ءاملا ةلزنمب كدنع كلذ نوكيأ : هل تلق . ةردكو

 وه ءاملا مكح ناك فكلا يف عفر اذإف رفصأ ءاملا نول نوكيو ءاملا رفصي امم هريغو

 . يدنع اذكه : لاق ؟ لوبلا يف اذكه نوكيأ ، بلاغلا

 ىتح ارهاط كلذ نوكيأ ؛ ءاملا ىف لوبلا عضوم ريغ يف هب راط ايف : هل تلق

 نأ دعب نم رثكألاو بلغألا وه ءاملا ناك اذإ يدنع اذكه : لاق ؟ لوبلا نم هنأ ملعي

 . هطلاخيو هجزامي

 سجنلا قاصبلا ناكو تقولا يف لسغي همف سجنت لجرف : هل تلق : ةلأسم

 مل ولو ، هلثم لسغ هلسغ هيزبي له همف لسغ دارأ مث ايهيلع بار مث هيتفش سمي

_ ١٥ _



 امو هاتفش رهطت ال مأ ةساجنلا نيح ين قاصبلا نم هغبص امو هيتفش نم كلذ لزي
 مفلا لسغ اذإ هنإ ىعم : لاق ؟ لسغلاب هنم بئارلا قاصبلا كلذ لاوزب ىتح هغبص

 وه امنإو ةساجنلا نيع بئارلا كلذ نكي ملو ةساجنلا لسغ قاصبلاهيف يذلا عضوملاو

 ةراهطلا يتأتو . ةساجنلا لسغ عضوملا كلذ لسغيف ةساجنلا هضراعت رهاط رهوج

 هيلع بلغت ملو ةساجنلا نأك ، هل ضراعملا ةساجنلا رهوج نم هيف امو مفلا ىلع

 . ةساجنلا رهوج ربصيو

 ىمر لجر نع هتلأسو ؛ (خايشالا) باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . افالتخا هيف تعمس دق : لاق . ءاملا كلذ نم هب راطف راج ءام يف سجن رجحب

س ١٦ _



 عبارلا بابلا
 كلذ هبشأ امو ةحارجلاو روقعلا لسغ ىف

 ديلا لصت ملو ، هرهاظ نم هلسغ حرج وأ قش هلجر يف ناك لجرف : هل تلق

 3 هحجلاو نم لوسغلا ىلع ردقي وهو ث هجراخو هجلاو نم هلك مدلا جرخف ث جلاو ىلإ
 ءاملا بص نم ةكرحب مدلا جرخ اذإف جلاولا كرعي نأ الب هلك رهط دق نوكي له

 هكرع ىلع ردق ولو هللا ءاش نإ هيزبجي هنأ وجراف اضعب هضعب يف قشلا ةكرحب هكرعو
 نأ عم ةساجنلا كلت اهلثم ليزتو 2 ديلا ةكرح هبشت ديلا ريغب تاكرحلا عيمج نإف ديلاب
 5 هجلاو كرتو ، قشلا جراخ لسغ نإف : هل تلق . ديلا ةكرح لثم يدنع ءاملا بص
 ءاملا ريغي مل ام ارهاط قشلا نم جرخ ام نوكي له ؟ ىذأ الب هجارخإ ىلع ردقي وهو

 هقحلي هنإف ، قشلا نم اضئاف نكي مل ام هنا ىعمف : لاق ؟ كلذب لوقي نم لوق ىلع

 ضاف ام مكحف ءيش هنم ضاف دق ناك ولو ، هلك ضفي مل ىنعم ضئاف ريغ يدنع

 . ملعأ هللاو ، يدنع هانعم يف ضفي مل ام مكحو ضئاف

 ءاملا يف هسمغف ث مدلا هنم ليسي حرج هب ناك لجر نع لئسو : ةلأسم
 ائيش ري ملف حرجلا عفر مث ، ةساجنلا لسغ اثالث لسغو 0 عطقني نأ لبق نم يراجلا
 . يدنع اذكه معن : لاق ؟ رهط دق نوكيأ مدلا نم

 - هللا همحر _ يراوحلا وبأ ناكو : لاق نسحلا يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 اذإف مدلا نم هدسج نم ائيش دحأ لسغ اذإ هللا همحر رثؤملا وبأ ناك : لوقي

 عضوم لسغ اذإ هنأ هبهذم ناكو { هوعدو 0 هيلإ اورظنت اوعجرت ال : لاق اولستغا
عجري هيلع سيل هنأ ةساجنلا هنم جرخت عجري نوكي نأ فاخي يذلا كلذ نم ةساجنلا



 . رهط دقو هيلإ رظني

 يف تلخدف . ناسنإ لجر يف تعقو اذإ «0رةءالسلا يف نسحلا وبأ لاقو : ةلأسم

 نإ اهغأ هلجر ف تلخد دق تناك دقو ي شقن الب اهجرخأ وأ اهشقن عجر مث © هلجر

 مث يه تجرخ نإف : هل تلق . مد اهيف نوكي ىتح ةرهاط اهنإف { مد اهيلع جرخي مل
 . مد هيف نوكي ىتح ةرهاط يه :: لاقف امد اهيف ري مل هنأ ريغ مدلا اهعبتأ

 فرعي الو قارتحالا دجيف ليللا يف حرجلا هبيصي لجرلا نع هتلأسو : ةلأسم

 الو لصيلف الإو هيلإ رظني نأ هنكمأ نإ : لاق . هدنع كلذ نوكي ال مأ مد هنم جرخ

 . كلذ هل نيبيو مد هنأ ملعي ىتح هيلع ساب

 رينم ناك : لوقي ۔ هللا همحر _ يراوحلا وبا ناك : نسحلا وبأ لاقو : ةلأسم

 مدلا كلذ نا مد اهنم جرخي عجرف حرجلا وأ ةماجحلا تلسغ اذإ : لوقي هللا همحر

 اذإ دسفي هب ذخان ىذلاو : لاق . وه الإ كلذب لاق ادحأ نأ ملعن الو الو دسفي سيب

 . هب ساب الف لسغلا لعب ةرمحلاو ةرفصلا اما . اطع !رامد ناك

 لسغ اذإ : لاق ؟ مد اهيف ناك اذإ اهمحل لسغي له ؛ ةحيبذلا نعو : ةلاسم
 جرخي ىتح حبذملا لسغيف تلق . لسغي مل اذإ زئاج كلذو هاوس ايف ساب الف ةحبذملا

 . طيبعلا مدلا لسغت ام ردقب لسغي نكلو كلذ نكي ال لاق . ايفاص ءاملا

 ىأر ىلص نأ دعبو ، حسمتو هلسغف هلجر يف رقع هيف ناك لجر نع : ةلأسم

 مدلا الإ هيلع سجني ال مكحلا يف نوكي له ةبطر هلجرو هجورخ مت هنم اجراخ امد
 فجي و ةالصلا دعب جرخي نأ لمتحا اذإ هنأ ؛ يعم : لاق ؟ هعضوم يف اسباي هار يذلا

 ملعي ال وأ كلذ ملعي ىتح هتساجنب مكح هيلع يل نيبي الف هار يذلا تقولا كلذ ىلإ

 علخ نأ دعب هجورخ لمتحي ناك نإف : هل تلق . كلذ لمتحي ال هنأ ةهبشلا ماكحأ
 : لاق ؟ هيلعن ىلع ساب الو هتالص دسفت له 3 ةالصلا دعب هجورخ لمتحي الو هيلعن
 تعقو نإ لاق ؟ هب ىلوأ ايف ةهبشلا تعقو نإو : هل تلق مكحلا 1 يدنعا ذكه

 طايتحالاو بلغأ هدنع كلذ نوكي نأ هل عقي امم بلغألا ىلع لمعي نأ تببحا ةهبشلا

 . ةهبشلا نم جورخلاو . يلإ بحأ

۔_ ١٨



 ٠ قاصبلاو 6 مفلا ةساحن ق

 كلذ هبشأ امو . طاخملاو

 هقاصب نوكي له هقاصب ريغي ملو 3 هيف ىلإ هموشيخ نم مد ضاف نمع لئسو
 نإ لوقي نم لوق ىلع ةساجنلا قاصبلا ىلع بلغي ىتح هب راط ام دسفي الو ارهاط

 ةلزنمب سيل كلذ نا لاق نم لاقو كلذك جرخي هنأ ىعم لاق ؟ ةساجنلا رهطي قاصبلا

 . هيلع دسفي ىتح قاصبلا مدل ا دسفي الو © دسفي هناو قاصبلا ىلع بلغي ىتح م دلا

 ىلتبا نمل كبيجعيف : هل تلق . ةساجن هلك هنأل ؛ دحاو ىنعم مدلاو ءيقلا نأ ىعمو

 ىلإ هيلع سأب ال هنأ قاصبلا ءيقلا رضي مل ام هنأ ىنعملا اذهب لمعو كلذ نم ءيشب
 ساب كلذ ف هيلع نوكي ال نأ ينبجعي : لاق . طايتحالاب ذخألا هقوفشو هيلإ ةجاحلا

 نم همف ناسنالا لسغ اذإف : هل تلق ، كلذ يف جرخي ام ىنعم ىلع ۔ هللا ءاش نإ
 بلغت مل ام ارهاط ةرم لوأ ضمضق ذق يذلا ءاملا نوكي له ؛ هريغ وأ مد ةساجن

 ام الا ءيش هسجني ال ءاملا نا لوقي نم لوق ىلع دعب مفلا يف ناك ولو ؟ ةساجنلا هيلع
 هيف ىلإ هتوشج تضاف اذإف : هل تلق . كلذك هنا يدنع اذكه : لاق ؟ هيلع بلغ

 يعم لاق ؟ قاصبلا ىلع تبلع ةساجنلا نأ ملعي ىتح ارهاط قاصبلا مكح نوكي له
 ةدهاشملا ىنعم ىلع جرخي امنإو اريثكو اليلق نوكي امتإو فو رعم دح هل سيل قازبلا نأ
 . ةلأسملا هذه هيلع تسسا ىذلا ىنعملا اذه حص اذإ تقولا ف رابتعالاو

 مث اسجن ءام برش لجر نع يراوحلا نب لضفلا تلأس : ريشب لاق : ةلأسم

 ؛ معن : تلق ؟ ةدحاو ةرم : لاق مث فقوف ؟ هيزبت له ةدحاو ةرم هاف ضمضم

_ ١٩١



 مل ام لك : هريغ لاق . كلذب رجلا ذيبن ريشب هبشو : لاق . هيزبي هنأ وجرأ : لاق

 وأ ةضمضم وأ كرعب دحاو لسغ هيلع عقوف ، ىقبت ريغ وأ ىقبت تاذ هل نكي

 لسغلا مكح هل تبث دق هنأل هتراهط تحصو هلسغ لصح دقف ةضخضحخ

 . نيعلا ةلازإو

 ال هنأ مدل ا سفن بهذ ىتح قصبف مد هيف ي لجر يف ربشب صخرو

 . لسفغلاب الإ رهطي ال ليق دقو ©، اذه ليق دقف . معن : هريغ لاق

 يف قاصبلا ليسي ىتح قاصبب بوث نم امد لسغ نم كلذك : ريشب لاق

 اذه ف مدلا لشم تاساجنلا هبشو . هيربع هنأ ءاملاب هلسغ ول ام لثم . ضرألا

 هبشو هيزجي هنا ذيبنلابو نبللابو لخلابو نهدلاب هلسغ نإ كلذكو : لاق . ىنعملا
 .. كلذب اضيأ نهدلا

 ساب ال : ريشب لاق . ءاملاب الإ رهطي ال : ليقو اذه ليق دق معن : هريغ لاق
 . ذيبنلل بارشلا هيف زوجي ءانا نم هنإ لاق اذإ ةقثريغ دنع نم نيجعلل ن ردلا ذخأي نأ
 هنم ذخأي يذلا ءانالا ىلع وه فقي نأ الإ ةقث نم الإ ذخأي ال : ليق دقو : هريغ لاق

 . ناضلاو زعملا نم ميدالا نم اكوم هاريو نردلا

 اهرهطي الو . ءاملا الإ اهرهطي ال : ليق دقف هريغو مفل ا نم تاساجنلا امأو

 الإ رهطي الو قاصبلاب سجنت اذإ مفلا رهطي ال : ليق دق كلذكو هريغ الو قاصبلا
 رهطيو هيلع ءاملا يرج هيرزجع له مفلا دتسا اذإ نيتفشلا نم رهظ ام:: هل تلق . ءاملاب

 الإ هيزجي الو ندبلا رئاسك كلذ مأ ةراهطلا : مفلا ةلزنمب نوكيو ةساجنلا نم

 ةضمضملا هيلع ىرجت ال امم مفلا نم رهط ام : لاق ؟ كلذ يف قحلا فيكو ؟ كرعلا
 موقي ءاملا نم بص وأ لسفلا يدنع هيف بجيو ندبلا نم رهط ام ةلزنم يدنع وهف

 . لسخغلا ماقم

 ؟ ال مأ همف فظن ةدحاو ةرم عضر مث ءاق اذإ يبصلا و : ةلأسم

 همف وأ هيرخنم لسغ نمو رفعج نبا عماج نمو خايشألا باتك نمو : : ةلاسم

 هيلع دسفي ال مث { كلذ نم هلسغ هنكمأو هنم رهظ ام لسغي نأ هيلع امنإف نم فاعر نم
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 : دمحم وبأ لاق . هردص نم جرخ ام الو طاخم نم كلذ دعب هيرخنم نم جرخ ام
 ام هلسغي نأ ؛ هيلعف فاعرلا مد نم فنألاو ءيقلا نم مفلا لسغ نم هركذ يذلا

 مل امو . فناأل او مفل ا لسغ نم رهاظل او . هسفن ضرعي نأ ريغ نم هلسغ هنكمأ

 . ملعأ هللاو . ررص ريغب هيلإ ءاملا لوصو نكمي

 ىقب ىتح قصبف مد هيف نم جرخ نمو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 ؟ رفس وأ ةيرق يف وهو هاف ضمضمت ءام رضحي مل اذإ هقير قرغي نأ هل لحي له ؛ مدلا

 ضمضمي نأ لبق قاصبلا نم ءيش هب راط نأ سجن وهو هل لجي معن : لاق

 . هدسنفأ هاف

 ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم نع كلذ دجويو © دسفي ال : ليق دقو هريغ نمو

 . ۔ هللا همحر ۔ريشب هدلوو

 هوف سجنت اذإ هنأ انباحصأ لوق يناعم ف جرخيو اذه دجوي دق : هريغ لاق

 ايئاص ناكو ايفاص قيرلا جرخ ىتح قصبف اسجن نوكي ام هنم جرخ مدلا نم ءيشب
 نم الو . مثالا قيرط نم كلذ ف هيلع جرح الو ، هقير طرصي نا هل نأ ارطقم وأ

 هنأ لصفلا اذه يف افالتخا مهلوق يناعم يف جرخي اذه يف ملعأ الو ، موصلا ضقن

 نم هنأ ىعمف ، كلذ يف مفلا ةراهط يف مهلوق يناعم يف فالتخالا جرخي امنإو © زئاج

 ءيش وأ ندب وأ بوث نم هقير نم سم امو ، لوسغلاب الإ مفلا رهطي ال هنإ : مهلوق
 ف وهف 6 ءاملا مدع لاح ف نكي مل وأ 6 ءاملا مدع لاح ف ناك هدسفأ تارهاطلا نم

 ٠ لسغي مل ام ةساجنلا ىنعم

 كلذ ناك . ءاملا مدع لاح ف ناك نإ هنإ { محلوق يناعم ف جرخي هنأ ؛ يعمو

 ءاملا مدع نيب قرفيو . هلسغ همزلو هلسغ ءاملا دجو ا ذإف مدعل ا ةلاح ف هتراهط

 ةراهطلا هبشي ام ىنعمب ةساجنلا لاوز توبث عضوم لوقلا اذه ىنعم ىلعف © هدوجوو

 ءاملا دجو اذإف ئ رهط ةساجنلا نم اجراخو ارذع كلذ ناك ءاملا مدعو { ءاملا نم

 . همكح همزل

 . ةراهطلا لاحب وهف ءاملا دبع نأ لبقو

 دوجو لاح ف ناك اذاف ى ماعط وأ ندب وأ بوث نم هرهط ام شمام شم نمو

 هلسغ ىلع رداق وهو هلسخل اكرات ، كلت هلاح يف ءايلل ادجاو ناك ايف هلسغي ملف ءامل
 . كلت هلاح ىف هلسغي ىتح سم امل اسجنم اسجن همكح ناك
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 نأ ايفاص قيرلا جرخ ىتح قصب اذإ هنا مهلوق يناعم يف جرخي هنأ ؛ يعمو

 نكي مل ام هنإ : لاق نم لوق نم تبثي ام ىنعمل هدجو وأ ءاملا مدع مفل ا ةراهط كلت

 ين ءاملا يف تبثي ام ىنعمب انعم تبثيف هسجني ال هنأ هيلع ابلاغ وأ قيرلا نم رثكأ مدلا

 اذإ كلذكو ، هنم رثكأ نوكي وأ هيلع بلغي ىتح مدلا هسجني ال ناك ايكف © هبشلا

 ريغت اذإ ءاملا ةلزنمب هسفنل ارهاط همكحل اليزم ناك همكح نع همكح لازو مدلا لاز

 ةساجنلا نيع لاوزب هنع رييغتلا لاز اذإف ، اسجن ناك هيلع تبلغو 0 ةساجنلاب

 مكحلا هل تبثي الو ، هسفنب رهطو هتساجن مكح لاز هنع اهمكح لازو هيلع اهتبلغو
 . هيف مكحل ا اذه توبث هبشي ىتح

 نيع تلازو ايفاص قيرلا جرخ اذإ هنا : ليق ام يناعم 1 جرخي هنأ ؛ يعمو

 هاف قاصبلاب ضمضمي تارم ثالث كلذ دعب قصبي ىتح الإ رهطي مل هنع ةساجنلا
 ايف هل اهبشم ناك ءاملا ةلزنمب هذه ىف قيرلا لعجيو & ةساجنلا نم ءاملاب ةراهطلا ىنعمب

 © هيلع ابلاغ وأ ز هنم رثكأ مدلا نوكي ىتح سجني ال هنأ هيف ىنعملا اذه توبث يف هاوس

 ناكملا نم ةساجنلا ةلازإو ناليسلا يف ءاملا هبشموه اذإو & مكحلا اذهب وه ءاملا كلذف

 © لعفلاو هبشلا امأو ، مسالاب الإ هيلع دئازب ءاملا سيلف نايعلا مكحب حصي ام ىنعم
 . ءاملا ىنعمك هيف هانعم تبث دقف

 هاف صضمضم مث ايفاص قيرل ١ جرخ اذإ هنإ : ليق ام ىنعم ف جرحي هنأ ؛ يعمو

 . ءاملا ةلزنمب رهط ةدحاو ةرم قيرلاب

 هذه نيب جرخي ام دحأب ىنعملا اذهب قيرلا رهطي امنإ : ليق هنأ ؛ يعمو

 ءاملا ةلزنمب اهيناعم يفو اهيف ناكف اهيلع بلغي وأ اهنم رثكأ نوكي ىتح ءاملا ف ةساجنلا

 . هيف ةساجنلا رئاس كلذك سيلو ءاملا يف ةساجنلا ةلزنمو ةساجنلا يف

 ناك هقيرو همفل ادسفم ناك اريثك وأ اليلق ايقن ناك ول نأ مهلوق يناعم نم جرخي اممو

 رئاس كلذكو ، ءيقلا ىنعم تبث اذإ رثأ الو نيع نكت ملوأ ، قيرلا يف ةمئاق نيع هل

 ليلق نم كلذ نم ناك اميف © هريغ وأ لوب نم مدلا ريغ نم مفلا ضراعي امم تاساجنلا
 قيرلاو مفلل دسفم كلذ نأ قافتالا ىناعم هبشي امب مهلوق يناعم يف جرخيف © ريثك وأ
 ؤ هماكحأ ؤ مدلل افالخ ناك. اذه ىنعم تبث اذإف ‘ هريثكو هليلق مفلا ؤ ىذلا

 فالتخالا نم رعتي ملو ةساجنلا توبث ؤ كلت فالتخالا يناعم تتبث اذإو ى مفلا
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 ام ىنعمب مدلا قش ايف مفلا نم تاساجنلا رئاسك قيرلا نم رهطتلا بوجو يف كلذ

 اذإو . هرئاس نم كلذ ةفلاخمو مكحلا ق ءاملاب ىيواستلاو اهيف هباشتلا نم هيف تبث

 توبث نم رعتي مل هيواست ىنعمو . هل هبشلل مدلا مكح يف قيرلا يف مفلا ف اذه تبث
 هيلع بلغ اذإ طاخملاب هيلع بلغ اذإ هنم ةراهط ىنعمو طاخملاو فنألا ؤ هلثمب كلذ

 ىناعم يف مفلا ف قيرلا هبشي امب فالتخالا ىناعم يف هيف ليق كلذك هنأل ايفاص جرخو

 . ليق ام يناعم يف دحاو امهيف لوقلاف مدلل هتجزامم

 يف ليقو تبث ام بسح ىلع ةساجنلل رهطتلا يف يواستلا ىنعم ؤ تبث اذإو
 نأ ملعأ الو ليق هنأ ىعم ايف فالتخالا ىناعم يف ىنعملا اذه ف نايواستم ايهنأل قيرلا
 يف يعم نايوتسم ايه لب فنألا يف طاخملا يف هجرخأف قيرلا يف كلذب لاق ادحأ

 تاساجنلا رئاس نم مفلا رهطي قيرلا نأ : ليق دق هنأ ؛ يعمو . مهلوق يف فالتخالا

 ةلازإو 0 ناليسلا يف هل ههابشأ نم انعضو ام ىناعم يف ءاملا يف ههبش ىنعم سجتنت اذإ

 نوكي نأ طاخملا نم كلذ دعبي مل قيرلا يف كلذ تبث اذإو لعفلا يف ةساجنلا نيع

 لك ارهطم اذه تبث ارهطم اذه تبث اذإف & كلذ يناعم ايهيواستو ايههباشتل هانعمب
 اعيمج اناك املو ، هل اهبشم هعضوم يف همكح ناك ام ىلع هعضوم يف ايهنم دحاو

 . هل نييواستم ءاملل نيهبشم
 هريغو مفلا نم تناك ايثيح نم ةساجنلل رهطم قيرلا نأ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 تسجنت اذإ تاراهطلا رئاس نم اهلك ءايشألا نم كلذ رئاسو © بايثلاو نادبألا نم

 يف كلذ ىنعم تبثو © قيرلاب لسغلاب ةساجنلا تلاز ىتح قيرلاب ةساجنلا تلسفغف

 يف امل هبشل قيرلا يف كلذ تبث نإو { ءاوس وهف ءاملاب تبث ايك قيرلاب لسغلا يناعم
 © مفلل ارهطم طاخملا تبث اذه تبث اذإو © هلثم طاخملا كلذكف اذه ؤ ىنعملا اذه

 نأ : لاق ادحأ نأ ملعأ الو { تاساجنلا عيمج نمو مدلا نم فنألل ارهطم قيرلاو

 نم تاراهطلا نم ايهريغ نم ءاملاب هبشأ امهنأ الو 0 ءام امهنأب طاخملاو قيرلا
 كلانه نمف ث ىنعملاو لعفلا يف ءايلل تاهبشملا ىنعمب ةساجنلل تاليزملا تالئاسلا

 نبللا وأ ناهدألا وأ 0 ذيبنلاو لخلا نم اهلازأ ام عيمجب رهطت ةساجنلا نإ : ليق

 . راجشألا ءامو

 جرخيو © قيرلا يف ليق ام لثمب ههبشأ امو هلك اذه ؤ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 ىرج امو همدع ريغ لاح يفو . ءاملا مدع لاح ؤ فالتخالا ىناعم يف ءاوس هيناعم

 اذه يف ليق دق هنأ ؛ يعمف فالتخالا نم ىضم دق ام ىلع قيرلا يف لوقلا يف ىعم
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 لخلا نم رثكأو ، قيرلا نم هبشأ مفلا ماكحأ ريغ يف يدنع اذه يف نكي مل نإو هلثم
 . ءايلل ههابشأو هلعف ىناعم ف هنودب نكي مل ٠ راجشألا ءامو رهاطلا ذيبنلاو

 مكح هيلع بلغو ماعطلا نم ناسنالا ف جلوي ام لك : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 الو ؛ مدلا لاوز دعب هقير قرغي نأ هلو مدلا بقع ىلع قيرلا لثم يدنع وهف قيرلا
 . يدنع كلذ يف فلتختف مفلا ةراهط امأو . افالتخا كلذ ىف ملعأ

 مث هيف ف مدلا معط معط مث ةالصلل أضوت نمعو يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم

 ىلع بلاغلا هعم صمألا قاصبلا نأ ريغ ريسي مدلا نم عيش قاصبلا يف اذإف رظنف قصب
 مات ؤوضوو هءوضو مدلا كلذ دسفي مل مدلا نم رثكأ قاصبلا ناك اذإف مدلا ةرمح

 ةرفصل ا كلذكو . هريغو بوث نم سم ام قاصبل ا كلذ دسفي الو . هتالصو

. دسفت ال



 سداسلل ١ بابل ١

 ءاملا ريغب تاساجنلا لسغ يف

 نبللاو ةاصبلاو ذيبنلاو . راجشألا ءامو لخلا لثم

 كلذ هبشأ امو ةالصلل تاراهطلا يف كلذ هبشأ امو

 راجشالا ءامو قيرلا لثم نانوكي له ذيبنلاو لخلا نع لئسو ؛ ديعس يبأ نعو

 : لاق ؟ كلذ ىري نم لوق ىلع ءاملا مدع دنع ءوضولاو ةساجنلل امهب رهطتلا توبث يف

 يعم ناولألا هبشي ىنعملا قافتاو هيبشتلا ىلع امإو ينبجعي الف لمعلا قالطإ ىلع امأ

 ٠. فالتخالا يناعم هقحلي كلذك هنأ

 قاصبلا ليسي ىتح قاصبب بوث نم امد لسغ نم كلذك : ريشب لاق : ةلأسم
 لخلابو 7 هلسغ ول كلذكو لاق . هيزججي هنأ ءاملاب هلسغ ول ام لثم ضرألا ف

 ليق دق . : هريغ لاق . كلذب اضيأ نهدلا هبشو هل ىزجي هنا ذيبنلابو نبللابو

 ال : ليق ق هريغو مفلا نم تاساجنلا امأو . هريغ نمو ءاملاب الإ رهطي ال ليقو اذه

 . هريغ الو قاصبلا اهرهطي الو ءاملا الإ اهرهطي

 مل وأ ءاملا ماقم موقت له راجشألا ءامو ناهدلاو درولا ءام : هل تلق : ةلأسم

 دق هنا يعمف : لاق ؟ هب الإ موقت ال امم اهريغو ةساجنلا نم تاراهطلا عيمج يف نكي

 ءاملا اهرهطي امنإو . مدع الو دوجو دنع تاساجنلا رهطي ال هنأ تركذ ام عيمج ف ليق

 : لاق اضعب نأ بسحاو . رهطم سيل رهاط ءام اذهو اروهط هللا هايس يذلا روهطلا

 كلذ يزجي : لاق اضعب نأ بسحأو رهطملا ءاملل مدعلاو رارطضالا دنع ىزج هنإ
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 نإو . لوألا لوقلا ينبجعيو ، هنم ءيشلا لثمو 0 هلثم اذه نأل لاح لك ىلع

 ملو دوجولا دنع لمعتسا روهطلا ءاملا دجو نإو ، يلإ بحأ وهف مدعلا دنع لمعتسا

 . بحأ اذكه } كلذ ماكحأ تبثت

 روهطلا ءاملا دجو مث مدعلا لاح ف روهطلا ءاملا ريغ لمعتسا اذإف : هل تلق

 ينبجعي اذكه : لاق ؟ روهطلا ءاملا ريغب ةساجنلا نم لسغ ناك ام لسغ هيلع له

 . هدوجو لاح ؤ لمعتس ا روهطل ١ دجو ا ذإف . يدنع

 نيع ةلازإو عنملاو ناليسلا ف قيرلاو ءاملا نب ةعماجلا لعلو : فنصملا لاق

 اذكه ءاملاب تاعئاملا نم هريغو درولاو لخلا اوهبشو ءاملاب قيرلا وهبش كلذلف ةساجنلا

. عرشل ا ن ايب باتك لإ عجر ديعس نب دمحم ديعس يب أ نع ه انعم تدجو



 ةساجنلا هتضراع اذإ رهاطلاب عافتنالا ىف

 هل مكح اذإ بئاذلا نمسلا لايعتساب انباحصأ لاق دمحم يبأ عماج نمو

 امنإو نمسلا نيع مرحي مل ةساجنلا نم هيف ضرع ام نأل { جارسلل ةساجنلا مكحب

 هب ءافتنالا امرحم نوكي ال مل : ليق نإف هب ةساجنلا طالتخال لكألل هلايعتسا نم
 اولكأو اهوعابف موحشلا مهيلع تمرح دوهيلا هللا نعل» : ةلي يبنلا لوقل هتساجنل

 محشلاو نمسلاو ، مهيلع ةمرحم هنيعف © مهيلع هللا همرح محشلا مهل ليق ؟ «اهنايثأ

 دقف © ةساجنلا نم ايهيف ضرع امنإ لب كلذك سيل ةساجنلا امهيلع ضرتعملا لالحلا
 . «اهلوح ام اوقلاو اهوقلاف ادماج ناك نأو هوقي راف اعئام ناك نإف» : ةلي يبنلا لاق

 ر ؤس ىلإ ىرت الأ لاملا ةعاضإ نع ىهني وهو هتقارإب رمأ ام هب عافتنالا زاج ولو
 مل ةتيم يهو ةنوميمل ةالوم ةاشب رم املو ؟ هتقارإب انرمأ هب عافتنالا زجي مل امل بلكلا

 ىلإ نولصوتي هب يذلا ىنعملا يفنل دوجولا نم هجوب لاحلا ف اهس عافتنالا زوجي

 هجو نمسلل ناك ولف غابدلا وهو يناثلا لاحلا يف ةساجنلا لوصح عم هب عافتنالا

 هتقارإب رمألا نأ : هل ليق . هتقارإب انرمأ امل هنم ةساجنلا لوصح عم هب عافتنالا زوب

 هجوب كالهتسا هيف عقي دقو كالهتسا هتقارا نأ لبق نم هب عافتنالا كرت بجوي ال

 عناملا وه هتقاراب رمألا اندافأ ىذلا ناف اضيأو . هريغو جارسلاو غابدلا لثمل هب عفتنيو

 رمألا ناك اذإو لع قيرط نم هب حابصتسالاب انرمأ هنأ ةلَيهنع يور دقو . هلكأ نم
 كلذ نكي مل اذإ اكالهتسا ناك نإو هب عافتنالا عقي يذلا هجولا ىلع هانلمح اذه ىلع

 اعونمم ناك ام حابأ اسجن ناك نإو غابدلا دعب هب عافتنالا زاج اذإو . لكالاب عافتنالا

 . ملعأ هللاو ِ هلجأ نم
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 كلذ هبشأ امو اهتساجنو اهتراهطو رئبلا ؤ
 ىتح اهدسفت ال اهنأ ؛ ميهاربإ يبأ نعف ةيح يهو رئب يف تعقو ةلمق نعو

 . اهيف تتام اهنأ ملعي

 نع انيورف ةساجنلا اهيف عقت رئبلا يف اوفلتخاو : فارشألا باتك نم : ةلأسم

 ناسنالا ف نسحلا لاق ربب زلا نع كلذ يورو . مهبلغت ىتح اهحزنب مهرمأ هنأ للع

 . يأرلا باحصأو يروثلا لوق اذه نأ ذيبع وبأ ركذو 0 اهلك حزنت : رئبلا ف توع

 تخسفت ناو اولد نيرشع نوحزني : لاق دوجلا يف ءاطع هلاق ناث لوق هيفو

 . نيعبرأ اهنم اوحزن

 ٠. اولد نوعب رأ اهنم حزتي : رئبلا ف عقت ةرافلا ف يعخنلا لاقو

 . اولد نوعست اهنم ىقتسي : رئبلا ف تومت ةجاجدلا ىف يبعشلا لاقو

 ءالدإ اهنم حزني : لاق ءاملا ريغت مل ةتيم هيف دجو نيعم ءام ف يعازوألا لاقو

 ل اق كل ذكو . بيطتو ءاملا ومصي ىتح حزن همعط وأ ءاملا حي ر تريغ نإو

 . دعس نب ثيللا

 : لاق ، تتام نيح جرخت مل رئبلا يف عقت ةرافلاو روقعلا يف ناعنلا لاقو .

 نيح تجرختساف ةجاجد وأ ارونس تناك نإف { نوثالث وأ اولد نو رشع اهنم ىقتسي

 ائيش ناك نإو . ءاملا كبلغي ىتحف ةاش تناك نإو ؟ نوسمخ وأ اولد نوعب رأف © تتام

 . اهحزناف خسفني وأ خفتنا دق كلذ نم

- ٢٩ .



 . ءالد اهنم ىقسي : رئبلا يف عقت غزولا يف يروثلا نايفس لاقو

 الو ايعط ءاملل ريغت ملو نيتلق ناك نإو : نيتلقلاب لاق نمو يعفاشلا لوق يفو

 ناك رئب ف ءاملا دسف ئ نبتلق نم لقأ ءاملا ناك نإو 6 رهاط ءاملاف 6 احير الو انول

 . رثب ريغ وأ . ءاملا

 . لوقن هبو هيف عقو كلذ عوقوب هلاحب رهاط ءاملاف ؟ هححم ر وأ هنولو ءاملا

 ين هانعم جرخي ايع ذشي انباحصأ لوق ين ائيش اولاق ايف ملعأ ال : ديعس وبأ لاق

 ليواقألا هذه ضعبو كلذ ف رومألا ؤطاوت يناعم ف يدنع ءاملا ف تاراهطلا ماكحأ

 دعب يدنع كلانه سيلو ؛ دعبأ اهضعبو 0 اهابشأ برقأ انباحصأ لوق يناعم ىلإ
 . ملعأ هللاو ؛ كلذ ف لوقلا نسح نع ذوذش ىنعم لإ جرحي

 دجو هنأ معزو © اييص اهولخداأف حير امل دجو رئب نعو هريغ نمو : ةلأسم

 : يراوحلا وبأ لاق ؛ رئبلا يف تطقسف ولدلا يف اهعضوو . ةبشخب اهذخأف 7 ةراف

 ؛ ةرافلا تلصو ثيح اولصو دق مهأ اوري ام ردقب نيطلا ىلع اورفح نأ مهيلع امنإ

 اهنو رفحيف حير اهل دجو نإ هنأ الإ هللا ءاش نإ _ ترهط مث اولد نيعب رأ اهنوفزني مث
 . هللا ءاش نإ ، ترهط دق مث . حيرلا كلت بهذت ىتح اهنوحزنيو

 اهدسفت ال اهنأ ميهاربإ يبأ نعف ؛ ةيح يهو رئب ين تعقو ةلمق نعو : ةلأسم

 . اهيف تتام اهنأ ملعي ىتح

 لجرلا كلذو & ةسجن ارئب نأ لجر نم ملع لجر يف نسحلا وبأ لاقو : ةلأسم

 رئبلا كلت نم ءامب هاتأف اهيلإ عجر مث رئبلا نع باغو ث ةلبقلا لهأ نم رئبلا بحاص
 مل نإو ى رئبلا كلتب عفتني نأ هلف اهتساجنب ملع دق رئبلا بحاص ناك نإ : لاقف

 . تحزن اهنأ ملعي ىتح اهب عفتني مل اهتساجنب ملع نكي

 اهنأ يتأي نم هملعي ىتح اهب عفتني ال ةسجن اهنأ رئبلاب ملع اذإ بحن : هريغ لاق

 كلذف هيلإ ءاملاب وه ءيجيو انومأم ةقث اهتساجنب ملع يذلا نوكي نأ الإ تحزن

 هل حلصي الف رئبلا ةساجنب ملاعلا هب هتأي مل امو . رئبلا كلت نم ناك ولو 0 زئاج

 . ةرهاط اهنأ ملعي ىتح ةسجن اهنأل ؛ اهتراهط ملعي ىتح هب ءافتنالا

 اهيف تعقو ىتم ملعي ملو ةساجن وأ ةتيم اهيف دجو اذإ رئبلا يف ليقو : ةلأسم
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 وأ اهمعط ريغتي نأ الإ اهتساجنب ملعي نأ دعب نم اهتساجنب مكمي هنإ : لاق نم لاقف

 نإف ريغتلا كلذو ةحئارلا كلت اهم يتلا ةساجنلا اهيف تدجو مث ريغت اذإف ، اهفرع

 اولص ةالص رخآ اولدبي نأ مهيلع : لاق نم لاقن اهريغت نبت ذنم اهتساجنب مكح

 . ةساجنلا اهيف تعقو ىتم اوملعي مل 2 ؛ ةساجنلا اهيف اودجو ذنم اهنم

 اذإ اذهو 6 ةساجنلا اهيف اودجو ذنم تاولص سمخ مهيلع نإ : لاق نم لاقو

 . اهفرع ريغت امنإو اهنولو اهمعط ريغتي مل

 كلذ يفف اهفرع ًريغت ماق اهنولو اهفرع ريغت اذإ 0 دارأ هبسحأ : فنصملا لاق
 سيل : لاق نم لاقو . اهتساجن ىلع لدي امم كلذ نا : لاق نم لاقف ؛ فالتخا
 . معطلاو نوللا رييغت اهيلع بلغي امنإو 0 ةراهطلا ىلع بلغي امم فرعلا

 نم أضوت ىتح سنف اسجن هندب ناك لجر نعو يراوحلا يبأ نعو : ةلأسم

 دق ينإف مهريغ وأ رئبلا ناريج نم موقل لاقف اهحزني نأ هل نكمي مل هلعلو اهسجنو رئب
 كلذ نع ملسي له اهوحزني مل مث كلذ هودعوف اهوحزنت نأ بحأف رئبلا هذه تسجن

 ءاش نإ ملسي نأ وجرنف كلذب هل اومعنأ اذإ : لوقنف ترهط دق رئبلا نأ ملعي ىتح وأ

 تدسف دق رئبلا هذه نإ همآ وآ يبص لاق اذإ : ءاهقفلا نم لاق نم لاق دق هنأل هللا

 اقدص اهداسف ىلع قدص اذإف { ةالصلا ىلع اظفاح يبصلا ناك اذإ & كلذ ىلع اقدص

 . اهحالص ىلع

 ءاش نإ ملاس وهف كلذب ةقثلا هل لبقف اهحزني .نم رمأي نأ ةقث رمأ نإ كلذكو

 اذإ حزنت مل اهنأ ملعي ىتح كلذ هل زاج اهحزني ةقثلا ريغ هل ليق نا كلذكو . هللا

 . كلذب ن هندب اهناك

 رئبلا بحاص دارأ مث ولدب اهنم ىقتسي يهو ةساجن اهيف تعقو رئب نعو هنعو

 ام ىلعف حزني نأ لبق رئبلا ءام سم ناك دقو . لسغي ملو ولدلا كلذب رئبلا حزني نأ
 ءام ولدلا سمي سأب الو رئبلا ترهط دقف اولد نيعب رأ رئبلا نم حزن ناك اذإف تفصو

 نإو هللا ءاش نإ نسحو كلذب سأب الف ءاشرلاو ولدلا لسغ نإف . حزنت نأ لبق رئبلا
 ىلع ردقي يذلا رئبلا ةراجح باصأ امو . هللا ءاش نإ كلذب سأب الف لسغي مل

 مل رئبلا يف ءاملا دوعي نأ الإ اهلسغ ىلع ردقي ال ةراجحلا تناك نإو ، تلسغ اهلسغ
 . اهلسغ مهيلع نكي

وأ ةنس اهيف تعقو ذم اهلالخو اهيف تتامو رئب ف تعقو ةرأف نعو : ةلأسم



 . اهنم كردا ام جرخي اهيلع صوغي دحأ ردقي مل ريثك اهؤام رئبلاو { لقأ وأ رثكأ

 ناك اذإ : ليق دق هنأ ؛ يعمف ؟ اولد نوعب رأ رئبلا هذه نم حزني نأ زوبي له : تلق

 ال هنإ ةلق نيعبرأ ردق اهيف وأ نيتماق ردق اهيف وأ نيتماق ردق وأ حزني ال اريثك اه ؤام

 يفو ؛ لوقلا ضعب يف اهحير وأ اهنول وأ اهمعط ىلع بلغ ام الإ ةساجنلا نم اهدسفي

 يهو هوجولا هذه دحأب تدسف اذإف اهجي ر ىلع بلغ امب دسفي ال هنإ يعم لوقلا ضعب

 ناك ولو اهيلع بلغ ام مكح اهنع لوحتي نأ ىلإ اهيف حزنلا بجي امنإف اهب دسفي ال امم
 اذإ ةيقاب تناك ولو . اهيف ةساجنلا نيع اهرضي الو رثكأ وأ اولد نيعب رأ نم لقأب كلذ

 الف كلذ لازأ اذإف & كل تفصو ام دحأب اهماكحأ ريغتت مل اذإ ءاملا ةريثك تناك

 اهيلع بلغي مل ولو اهئام ةلق نم دسفت تناك اذإو . اهيف ةساجنلا ةنونيك اهرضي
 كلذب لاق نم دنع اولد نوعب رأ اهنم حزني : ليق يتلا يه هذهف { ةساجنلا مكح

 . ريغتلا ريغب اهنم ءاملا داسفل

 نع جرحي نأ الإ رئبلا ولدب : ليق هنأ ؛ يعمف ؟ ولدلا اذه دح امو : تلقو

 جرخ نأ كلذكو . طسو ولدب نوكي هنإف ، رغصلا يف فراعتلا نع ولدلا ةيمست لاح

 ءالد نم ءالدلا ىلإ طسولا ىلإ يدنع تعجر ربكلا يف فراعتلا لاح نع يدنع

 اهيف ولدلا تناكو ى رئبلا يف ولدلا نم عجر امو حزنلا اذه فيكو تلق . اهلثم

 ءالدلا نم مجر ام رضي ال هنأ : ليق هنأ ؛ يعمف ؟ رئبلا ىلإ اهنم عجري ناكف اقارخنا

 اهنم مت دقف اولد نيعب راب حزنلا مت اذإو هنم عنتمي ال ام كلذ نأل رئبلا يف حزنلا لاح

 حزنلا نيح يف ولدلا كرحت نإف : ديعس يبأل تلق . ليق ام ىنعم ؤ رئبلا ةراهط

 نم كلذ جرخي مل ام هنأ ؛ يعم : لاق ؟ ايزجم كلذ نوكي له ؛ ءيش هنم جرخف

 ال كلذ نأ هل ضرع ء يشب حزنلا ةكرح ىنعم ريغ ء يشل وأ ع يش جرخ حزنلا ةكرح

 رثكأ وأ اهردق وأ نيتماق تناك اذإ رئبلا نأ هللا : همحر ديعس وبأ لاقو . ع يش هرضي

 لاز اذإو حزنت ال يتلا يف كل تفصو ايك حزنت تناك ولو اهمكح اذه نأ : ليق دقف

 دعب ةساجنلا اهيف ةلاح تناك ولو 0 اهب سأب الف ةساجن نم اهيلع بلاغلا مكح

 . تاذلا ريغ وأ تاذلا نم ةحزامم ريغ وأ تناك اهف ةجزامم

 بلغي نأ الإ سجنت الف حزنت ال تناك اذإ رئبلا نأ : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 حزني ةساجنلا مكح اهيلع بلغ اذإف 3 معط وأ فرع وأ نولب ةساجنلا مكح اهيلع

 الإ ةرثك الو ةلق يف دح كلذل سيل ةساجنلا مكح نم اهيلع بلغ ام ريغب ءاملا نم اهنم
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 . ولد فلأ وأ دحاو ولدب ولو بلاغلا كلذ لاوز

 ريغ نم اسجن وه نوكيو ةسجنلا رئبلا هب حزنت يذلا ولدلا نعو : ةلأسم
 تبهذو رئبلا ترهط اذإ ولدلا رهطيو كلذ زجم هنإ : لاق نم لاقف رئبلا ةساجن
 مثولدلا رهطي ىتح ةسجن اهنأو يزجي ال كلذ نإ : لاق نم لاقو . كلذ ىف ةساجنلا

 . كلذ دعب هب حزنت
 ريغ نم اسجن وه نوكيو ةسجنلا رئبلا هب حزنت يتلا ولدلا نعو : ةلأسم

 ةساجنلا تبهذو رئبلا ترهط اذإ ولدلا رهطيو كلذ زج هنإ لاق نم لاقف رئبلا ةساجن

 هب حزنت مث ولدلا رهطي ىتح ةسجن اهنأو يزجي ال كلذ نإ لاق نم لاقو . كلذ يف

 . كلذ دعب

 ضعب ىف نأ ، ىعمف ةلمقلا اهيف تتامو سجنت ال رئبلا تناك اذإو : ةلأسم

 حزنت مث اهنيط رهاظ فجي ليقو . كلذ نم رثكأ مهيلع سيلو حزنت اهنا لوقلا
 ء يش اهيف ناك اذإ اذه لثمي رهطت ال اهنأ لوقلا ضعب يف نأ بسحاو . كلذ اهيزبيو

 اهئام ىلع نيطلا بلغيو اهلك نفدت ىتح جرخيف دجوي مل مث تاذلا نم ةساجنلا نم
 نيطلا يف لاحم ال تجرخ دق اهنأ مكحلا عقي ىتح رفحت مث هكلهتسيف هلك
 . حزنت مث

 ولدب برشلل اهنم ىقتسيو رجزت رئب يف : هل تلق ةيواعم يبأ نعو : ةلأسم
 برشلل يه امنإو رجزت ال نوكت نأ الإ رجزلا ولدب لاق ؟ حزنت مبف رجزلا ولد ريغ
 اولد نيرشع رجزي نميف لوقت ايف : تلق . اولد نيعب رأ اهولدب حزنتف ءوضولاو
 ماقم يف اولد نيعبرأ اهنم اورجزي نأ الإ مهي زجي ال : لاق ءاشعلاب ني رشعو ةادغلاب

 ىتح اهدوعيف اه ؤام حزني مث اولد نو رشع اهنم حزنيف اليلق اه ؤام نوكي نأ الإ دحاو
 اهنم حزن اذإ ولدلا لسغت لهف : تلق . كلذك اهنم اوحزني نأ سأب ال كلذف مبت
 نأ لبق ءيش اهئام نم هسم ناك نا لبحلا لسغي نكلو ؛ ال : لاق ؟ اولد نوعبرأ
 . هللا ءاش نإ فيظن وهف ولدلا امأو ؛ اولد نوعبرأ اهنم حزنت

 يف فلتخا : لاق ؟ حزنت له يوطلا يف تعقو اذإ ةاشلا نع هتلأسو : ةلأسم
 ال : بوبحم نب دمحم لاقو . لوبلا يراج اهيف نأل اهنم حزنت : دايز وبأ لاق . كلذ
 اهب ملعي نأ الإ رهاط اهيف لوبلا عضوم سبيو تلاب نإو رهاط ةاشلا نأل ؛ حزنت
 . دسفيف اهيف تعقو تقو بطر لوب

` 
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 نم رثكأ ءاملا ناك اذإ : لاق ۔ هللا همحر ةديبع يبأ نع ءاهقفلا ضعب نع ليق دقو

 . ملعأ هللاو ‘ لوبلا هدسمقي مل لوبلا

 © هنأ نيملسملا صضعب نع كلذ عفري ةيواعم يب أ نع دجوي كل ذكو هريغ نمو

 . ءاملا دسفي الف لوبلا نم رثكأ ءاملا ناك اذإ

 اهيف حرطت نيع اهيف ناك اذإ يوطلا نع هتلأسو . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ؟ يش اهسجني ال ةيراج يوطلا هذه نوكت له ‘ نيعلا كلت تبيصأ ترفح الك

 بلغ ام الإ اهسجني ال ةيراج يهف ةفورعم نيع اهلخدت كلذك اهنأ حص اذإ : لاق
 دق مث اولد نوعبرأ اهنم جرخي تسجنت اذإ اهنإ رئبلا يف ةلعلا ايف : تلق . اهيلع
 يف امأ : لاق ؟ اولد نيعب رأ مامت ىلإ رظني امنإو هترثك الو ءاملا ةلق ىلإ رظني ملو ترهط

 انموق لوق ف امأو رثألا ءاج اذكه مهلوق الإ ةلع مل ملعأ الف ؛ انباكرخج ق

 دعب ةلي يبنلا رماف اهيف تايف دوسأ لجر مزمز يف اعقاو ناك هنأ لتعي مهضعب اندجوف
 هلك اه ؤام حزني : يعفاشلا وهو لاق نم لاقف اهنم حزنلا يف اوفلتخا مث اهنم هجارخإ

 : لاق نم لاقو اولد نوعبس لاق نم لاقو اولد نوسمخ اهنم حزتي : لاق نم لاقو

 دجأ ملو رهاط ءامب لسغت مث هلك اه ؤام حزني لاق مهضعب نأ بسحأو اولد نوعب رأ

 حزنلاب رثألا توبث الإ اهنم حزني امم ةلي يبنلا نع صن ىلع اعامجإ مهتياور يئ
 . اهئام نم

 يه حزنت ال يتلا : موق لاقف ث رئبلا حزن يف اوفلتخاو . رثألا نم : ةلأسم
 وأ ءالدلا اهيلع تفلتخا ولو اهنم ءاملا عزن نم حزنلا نم اهؤام صقني ال يتلا

 . اتم اد

 ؛ حزنب سيل كلذو ةرحبتسم يهف اه ؤام غرفي مل ام تصقن ولو : موق ل اقو

 ( . رضملا ناصقنلاو غارفلا حزنلا امنإو

 . حزنب سيل كلذف هثلث وأ همصن ولدلا جرحي ىتح صقني ناكولو : موق لاقو

 نم لقأ ولدل ١ نم جرخ اذإ امأو . كلذ ىلع تكسمأ ا ذإ غرفت مل ام ةرحبتسم كلتو

 اهؤام غرفي ملو اولد نوعب رأ اهنم عزن اذإ : موق لاقو . ارحبتسم سيل كلذف هفصن

 . رحب وهف ةرضملاب الإ هب عفتني ال اغارف

 ىقتسا نإف ؟ ال مأ رهطت هسجن ولدب تحزن اذإ ةسجنلا يوظلا نعو : ةلأسم
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 نيهجولا الك ف رهطت ال لاق ؟ال مأ رهطت نيعبرألا ىلع ديزي ام ةين الب اهنم
 . ملعأ هللاو

 ريثك ناكو رئب نم اموي أضوت يلع نب ىسوم نإ : ليقو . ءايضلا نم : ةلأسم

 اهيف تدجو رئبلا نإ : لاقف لجر هعبتا دجسملا لخديل براقو فرصنا املف كوكشلا
 اهفطتخا اريط لعل لاق ةخسفتم اهنإف : لاق ؛ اندعب تطقس اهلعل : لاقف .0 ةتيم

 . رئبلا يف اهاقلأو

 لوبلا هذخأف عضوملاب الهاج ناكو موق تيب ؤ تاب نمو : هنمو : ةلأسم

 مث هريغ ىلإ لوحتو كسماف عضوملا ركنأ مث رئبلا يف لابف رئب هيفو موقل ءالخ لخدف
 اهسجني هنأو رئبلا ىلإ لصو لوبلا نأ ملعي ىتح هيلع ءيش الف ءايح مهملعي ملو ادغ

 حصي ىتخ ةراهطلا ىلع يهو اهحزنو مهمالعإ هيلع كلانهو 5 لوبلا نم اهيف عقو ام
 . ملعأ هللاو ؛ اهداسف

 اهيف تايف ناسنإ اهريغ وأ رئب يف عقو اذإف & دمحم يبأ مماج نمو : ةلأسم

 امل هلك اهئام حزن ىلع ردقي مل اذإ ءاملا نم اهيف ام رادقم وأ هلك اهؤام حزنو جرخا

 ريدقتلاو تايف اهيف عقو يجنز نم مزمز احزن ايهنأ ريبزلا نباو سابع نبا نع يور
 نم اهيف ام رادقم وه امتإ اولد نوسمخو اولد نوعبزأ ةسجنلا رئبلا حزن يف انباكرضامت

 . ملعأ هللاو ؛ اذه مهدصق نأ ينظ اذكه . نويعلا ءام ديزي نأ لبق ءاملا

 لستغا اذإ بنجلا نأ هللادبع نب رباجو ةريره يبأو سابع نبا نع يور دقو
 . هيف تام اذإ ءاملا داسفب ىلوأ تيملاو هدسفأ ءاملا ؤ

 يقالي يذلا نأل ؛ كلذ ىلع عامجالاب تحزن اذإ رئبلا بناوج لسغ بجي الو

 هدريو راج ءام هنأل رئبلا بناوج نم عقي ام اهنع هليزي سجنلا ءاملا نم رئبلا بناوج

 امم رابالا هبشت الو ةساجن اهبناوج ىلع ىقبي الف اهيف دكارلا امأو . اهيف دكارلا ءاملا ىلإ

 نم عبنم ال ذإ اهنع لسغلا الإ هليزي ال يناوألا بناوج يقالم نأل يناوألا انفصو
 اهنم حزني نأ مهرماف رئب يف تتام ةراف يف اوفلتخا ةباحصلا نأ ةياورلا يفو . اهبناوج

 هترثكو ءاملا ةلق يف مهنيب فالتخالا امنإو اهحزن ىلع اوقفتاو . رخآلا هب رمأ امم رثكأ
 عمو . هترثكو ءاملا ةلق ليواتلا لمتحي اذه لثمو اهيف ناك يذلا ءاملا رادقم لقني ملو
 . ملعأ هللاو ةحئارلاو معطلا دوجو
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 ةساجنلا اهب لح اذإ رئبلا سيجنت ىلإ بهذي نمم انتمئا ضعب لاق باتكلا نمو
 ارهاط ولدلا نوكي نأ دعب اهولدب اولد نوسمخ حزنت اهنأ اهرجاز دمت يهو ةليلقلا
 رئبلا يف ةمئاق نيع اهل ةسجنتسم ةساجنلا تناك ناف اهب حزنلا غارف دعب ولدلا رهطتو

 ولدلا تعقو نإو : لاق . رئبلا نم اهجارخإ دعب الإ هانركذ يذلا حزنلا اهرهطي مل
 ولدلا رهطي نأ دعب اولد نوسمخ اضيأ ةيناثلا رئبلا تحزن ؛ لسغت نأ لبق ىرخأ رئب

 مويلا كلذ يف حزنت مل نيسمخلا نم ةدحاو ولد اهيف يقب اذاو اه تبس اذهف رئب لكو

 بجوي ال نأ هلصأ ىلع بهي ناك دقو هلوأ نم اهحزن لبقتساو يناثلا مويلا ىلإ ترخأو
 لبق رئبلا يف اهءاقب نال هب رهطتو رئبلا حزن اهب متي يتلا ةيقابلا ولدلا كلت ريغ جارخإ
 ؤ نكي مل ايكح ثدمي مل اهيلإ تداع اذإ كلذك . اهريغ جارخإ بهي مل اهجارخا
 . ملعأ هللاو ؛ ءاملا يف هنوك لاح

 مكح ةرهاط يوط ؤ بصو ةسجن يوط نم ىقتسا ول لاقف ةفينح وبأ امأو

 تداع ةسجنلا يوطلا نم اهيف بص ام رادقم اهنم حزن اذإو : لاق ةساجنلاب يوطلل

 نيب يعفاشلا قرفو . ىوطلا نم اهيف بص ام ريغ جارخا بجوي ملو اهتراهط ىلا
 نم نيتلقلا يف : لاق لبق نم ضقان مث ه هيلع دو روملا ءاملا نم ةساجنلا ىلع دراولا

 نيب عضوملا اذه يف ءاوسف اهيلع ةساجنلا تدرو وأ ةساجنلا ىلع اتدرو اذإ : ءاملا

 . قيفوتلا هلأسن هللاو لوقن اذك نيتلق نم لقأ ىف كلذكو هيلع دو روملاو دراولا
 حزني مك ث رئب يف تتام اذإ اهوحنو ةرافلا ف فلسلا فلتخا باتكلا نمو

 نأ كلذو اهنم يقابلا رهطو اهضعب حزني نأ ىلع اوعمجا كلذ يف مهفالتخا عمو اهنم

 اهناش نم سيل اهرهاظ نم ةفيفخ ءازجأ الإ اهنم هقحلي ال ءايلل اهتاقالم لوأ ةتيملا
 ءازجألا تناك اذإ ولدلا ىلإ رادحنالا عي رسف اذكه ناك امو هولعت لب ءاملاب طالتخالا
 ديز ءازجألا تداز اذإف & حزن ريثك ىلإ جتحي مل ةريسي ءازجألا تناك اذإو & ةريسي

 مل نإف كلذ ىلع ردق نإ هلك اه ؤام فزني تبلغو ترثك اذإف اهردقب اهنم حزنلا يئ
 خسفنا امل مزمز ي ريبزلا نباو سابع نبأ نع يور ايك . اهئام ردقبف كلذ ىلع ردقي
 نويعلا دسب رمأو هنم هيلع ردق ام جارخإو هجارخإ دعب هلك اهءام اوفزن اهيف يجنزلا
 كلذ نأو اوأر نكلو يناوألا ؤ ناك ول ايك هلك دسف ءاملا نأ سايقلاو اهريغو قرخلاب

 . ةدابعلا باب يف ةقشم ىلإ لو ؤي

 اهباحصا اهكرتف ةرذع وأ ةتيم اهيف تعقو رئب نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 ثيغلا باصأ نأ لإ هللا ءاش ام اهو رجهو ةرذعلا الو ةتيملا اهنم اوجرخي ملو يه اك
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 لق نإ : لوقت ام تلقو ؟ ةالصلاو ءوضولل اهنم ىقتسي نأ زوب له 0 اهؤام رثكو
 اذإف تفصو ام ىلعف ؟اهنم برشيو اهنم أضوتي نأ زوجي له كلذ دعب اهؤام

 الإ اهنم ىقتسي وأ ترهط دقف كلذ دعب تلق نإو اهنم اوقتسي نأ مهل زاج ترحبتسا

 تلق اذإف ةرذعلاو اهلاحب ةمئاق ةتيملا نوكت نأ الإ حير وأ معطب اه ؤام ريغتي نأ

 ةلقلا اهرضت مل اكله دق ةتيملاو ةرذعلا تناك نإف ترهط رئبلا ترثك ذاو تدسف

 . ةرثكلا دعب

 هوبلطف اتيم اقل مهرئب ؤ نأ ربخ مهربخأ تيب لهأ يف هللادبع وبأ لاق : ةلأسم

 الف بذكب هنومهتي اوناك نإو اهوحزنيلف بذكب هنومهتي ال اوناك نإ لاقف هودجي ملف
 نوكي نأ الإ غللا جرخي ىتح دسفم اهل كلذ نإف احير اهل اومشي مل ام مهيلع سأب

 . ارحب رئبلا
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 هريغ وأ فينك برقب تناك اذإ رئبلا ةساجن يف باب
 ةعولابو فينك اهتحت تناك اذإ يوطلا نع هتلأسو رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 وأ فينكلا ناك اذإ لاق . سجنتي امم تناك اذإ يولطلا هنم سجنت ىذلا دحلا نم

 ريغتي مل نإ يوطلا داسف كلذ يف مهيلع سيلف ةعبس ىلإ عرذأ ةتس قوف ةعولابلا

 اذإ امأو . ةساجنلا نم فينكلا نم ريغتلا كلذ نأ اوملعي نأ الإ اهحير وأ اهمعط

 نم ريغتلا كلذ نأ اوملعي نأ الإ دسفت اهنإف اهمعط وأ اهفرع ريغتف كلذ نود تناك

 ةبيرق تناك ولو ساب اهيف سيلف اهمعط وأ اهفرع ريغي مل امم تاراهطلا نم كلذ ريغ
 معط ريغن ىقس اذإف ةرذع دومسم عضوم يولطلا برق كلذكو هل تلق . فينكلا نم

 سجنتي امو ةرذعلا هيف يقب اذإ ءاملا ناك اذإ لاق ؟ فينكلا لثم اذه ىف وهأ يوطلا

 . هلوق ىنعم ىلع دعبلاو : لاق . فينكلا ةلزنمب وهف

 اذإف اهبناج ىلإ رئب رفح اهبحاص دارأو رئب تسجنت اذإو ءايضلا نم : ةلأسم
 نوكي ام لقأ ىلع رفحيلف اهنفدي مل نإو ءاش ثيح اهرقب رفحيلف ةسجنلا رئبلا نفد
 لاقف انيب ةفاسملا رادقم يف فلتخا : دمحم وبأ لاقو . عرذأ ةرشع ىلع ةساجنلا نم

 حسف بونجلا وآ لايشلا يف رفح نم نورخآ لاقو . تراد ام عرذأ ةتس اهنع رفحي موق

 لوزن دنع لفسأ رفح نإو . عرذا ةعبرا كرت ءاملا ىلاعأ ؤ ناك نإو عرذأ ةتس اهنع
 اهنع دعبي : ضعب لاقو . قرشملا ىلإ ءاملا يرج نأل عرذأ ينايث ردقب اهنع رفح ءاملا

 نكلو ادح اهنع ةفاسملل لعجي ال : مهضعب لاقو { رفح ثيح نم اعارذ رشع ةسمخ

 رئبلا ين همعط يدؤي امم اهئام طالتخا ىلع لدي امم هماقم موقي اممو نارطقلاب ربتعت
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 ةرهاطلا رئبلا ءام هطالتخاو سجنلا ءاملا لوصو ىلع كلذب لدتسا ناف . ىرخألا

 . اهنع دعبيو ةسجن اضيأ هذه تناك

 رئب اهبنج ىلإ تناك اذإ ةعولابلا نأ : رخآ عوضوم يف لاقو هنمو : ةلأسم

 .ةحئار وأ معطب كلذ نإف نارطقلاو ريغلاب هتفرعم بلطي كلذ نأ ايهترواجم نم رذحو

 ديدحتل سيلو اهئام نع رهاطلا مكح لزي مل د ؤي مل نإو اهنع لقتنا رثبلا ءام ين
. هيلع ةمألا تعمجأ الو كلذب درت مل ةنسلا نأل ىنعم دعبلاو برقلا



 رشاعلا بابلا
 كلذ هبشأ امو . حيقو ءام نم جرفلا جلاو نم جرخ ام

 هتقنأف اهدي تلخدأو عامجلا عضوم تلسغ اذإ ةأرملا ف : لوقت ام هل : تلق

 ف اهدي تلخداف ، كلذ ريغل وأ هلمتحت ءاودل هيف اهدي لخدت نأ تجاتحا اهغأ مث

 وهف هتقنأ اذإ اهنأل ٠ ةرهاط نوكت لاق ؟ ةسجن مأ ةرهاط اهدي نوكتأ عامجلا عضوم

 تلسغو اهدي تلخدأف اهجوز اهعماج اذإف : هل تلق ى سجن هنأ ملعت ىتح رهاط

 ؟ جلاو نم جرفلا نم ءام اهيلع جرخ كلذ دعبو يلصت تماق مث عايجلا عضوم
 نم نقتحي كلذ نأ يه ملعت نأ الإ سجن وهف عضوملا كلذ نم ءاج ام : اولاق : لاق

 . رهاط وهف ةراهطلا عضوم ف ءاملا

 ال مث هداعق هنم جرحي نميفو لمح نب دجأ ركب يبأ نع بسحا : ةلأسم

 هبايث ةبوطرلا سمتو يلصي وهو ةبوطر اهنم دجي مث ةالصلل أضوتيو اهعضوم ىلإ عجرت
 ناك رهاطلا ءاملا نم ةبوطرلا هذه نأ لمتحا اذإ ةفصلا هذه ىلعف هبايثو هتالص لاح ام

 . هللا ءاش نإ ارهاط همكح

 .جرخ مث ترهطت اذإ ةأرملا ؤ ليقو ميهاربإ يبأ نع بسحا هريغ نمو : ةلأسم
 وهف رهاطلا ءاملا نم ىقبي نوكي نأ لمتحي امم ءام ةراهطلا هلانت ام عضوم نم اهجرف نم

 امأو . جرفل ا نم جرحي ام ةلزنم ريغت هيف سيل ناكو اريغتم نكي مل ام كلذو ء كلذ

 ةراهطلا عضوم ؤ يتأي نوكي نأ نكمي يذلا ءاملا ريغ نم جرفلا نم ىتأ ايف كلذ ريغ

 . سجن وهف رهاطلا ءاملا نم

ضعبو ةرغص ةقرخب اهجرف ىلع تكسمأف ءاملاب تجنتسا ةأرمإ نعو : ةلأسم



 يف ةلخدم تناك يتلا ةقرخلا كلت سأر اذإف ترظن تلص املف جرفلا يف لخاد ةقرخلا

 . (لس) ملعأ هللا : لاق ؟ ال مأ ةالصلاو ءوضولا ةداعإ اهيلع له ث ةبطر جرفلا

 ةراهطلا غلبت ثيح ةراهطلا عضوم يف كلذ ناك نإ هنأ ىعم : ديعس وبأ لاق

 ةداعإ اهيلعف ةقرخلاب ةيقاب ةراهطلا نم نوكت نآ لمتحت ال ةبوطرلا تناكو اهجرف نم
 تضقو تلص امدعب ثدح كلذ نوكي نأ لمتحا نإف ةالصلا امأو { ءوضولا

 نا جرخيو ةالصلا ىف ناك هنأ ملعت ىتح اهيلع لدب ال هنأ يدنع جرخيف اهتالص

 نم لمتحا اذإ لدب ال نأ ينبجعيو . ةالصلا نم ثدح هنا ملعت ىتح لوبلا اهيلع

 ةثداح ةساجن وأ ةراهط نم ةبوطرلا كلت ام ملعت ملف تباترا اذإو . ةالصلا دعب

 ملعت ىتح هتراهطب ليقو ، هتراهط ملعت ىتح هتساجنب ليق دقف { اذهو اذه لمتحاف

 الو اهل عقي امم بلغألا ىلع اهسفن لمحت نأ ىنبجعيو يدنعو 0 يل مقي ايف هتساجن

 . اذه يف بير ىلع اهسفن لمحت

 هبيضق نم جرخي نمع هتلأسو نئاهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 كلذ ريغ ناك نإو هسجن لوبلا ىرجم عضوم نم جرخ نإ : لاق ؟ ال مأ هسجني حيق
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 رشع ىداحل ١ بابل ١

 بايثلا ةساجن يف

 قلطنا بيضقلا بقث دجو ماق املف دعاق لجر نعو ؛ نسحلا يبأ باوج نمو

 يف الو بقثلا ؤ ائيش الو اللب ري مل كلذ رظن املف اقلاع ناك هنأك & هريم بوثلا نم

 كلذ لسغيف هنم ترهط ةبوطر نم هقازتلا ناك هنأ هعم حصي ناك نإف ۔۔ بوثلا

 دق هنأ ملعي ىتحف كلذ هعم حصي مل ناك نإو . انيلإ بحأ كلذو بوثلا نم عضوملا

 . كلذ باوصب ملعأ هللاو ةدساف ةبوطر هنم بوثلا كلذ سم

 هب تيلص ىتح تيسن مث هيف تككش دق تنك اذإ يبوث يف ىرت ام : تلقو
 نيدلا رمأ نم كشلا سيلف تفصو ام ىلعف ال مأ ضقنلا كمزلي تلق ؟ رثكأ وأ ةالص

 بجوي سيل مكحلا يف اذهف هتساجن كعم حصت ىتح هتراهطب املاع تنك اَم ءيش يف

 بيرتسي نم امأو . هب تيلص يذلا بوثلا كلذ داسف كل نيبتي ىتح اضقن كيلع

 لكب ملعأ هللاو هلضفب كلذ لكب عربت نم الإ هب مورحم كلذ سيلف هكش نم بلقلا
 . هل دعو كلذ

 وأ سجن بوث يف اضوتي نميف تركذ ام امأو نسحلا يبأ نع بسحا : ةلأسم

 دقو اهب لمع نم ءىطخف الو اهب لمعن ال نحن ةلأسم هذهف اسجن ابوث سبل مث لسغ
 يذلاو ٠ كلذ زيجي نم اندجوو زئاج هنا اندجوو ةكورتم ةلأسم اهنا اهيف اندجو

 نم ءىطخي الو اهب لمعي ال هنأ : هلوق ىنعم ىف يل لاق يراوحلا ابأ خيشلا نأ بسحا

 . باوصلاب ملعأ هللاو ؛ زئاج هنأ رثالا يف دجويو كلذب لمع

۔ ٤٣ _



 . طوحأ وهو ۔ هللا همحر _ يراوحلا يبأو نسحلا يبأ لوقب ذخان : هريغ لاق

 ىري نكي مل ۔ هللا همحر اريشب نأ انغلبو رفعج نبا عماج حرش باتك نم

 ىلإ بهذي ناك هلعلو & بطر هدسجو ةسباي ةبانج هيفو بوثلا لجرلا سبلي نأ اسأب
 ىأرو كلذ ؛ هريغ هركذ بطرلا نم ذخأي سبايلاو { سبايلا نم ذخأي ال بطرلا نأ

 . يلإ بحأ ههرك نم
 هذه : ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم لاق : حبسملا نب دمحم لاق هريغ نمو

 الدع هارن ال ريشب نع هركذ ىذلا ريسفت ةكرب نب دمحم وبآ لاق { ةكورتم ةلأسم

 : هلوق امأو . بطر ايهدحأو ايقتلا اذإ سجنلاو رهاطلا ةداع نم فرعي ايع هجورخل
 تقولا لواطت اذإ امأو . ةريسي ةدم ىف زوجي اذهف بطرلا نم ذخاي سبايلا نا

 يفو ، هبحاص نم ذخاي ايهنم دحاو لك نإف { رخآلاب ايهدحأ قاصتلاو ايهزواجتب
 نأ ةسباي تناك ولو ةتيم يهو عئاملا نمسلا ف تعقو اذإ ةرافلا نأ اوعمجأ مهنأ رثألا

 ةسباي ةرذع ةعطق نهد وأ نمس يف سمغ ول كلذكو . ةلي يبنلا رمأب قاري نمسلا

 ؛ ةساجنلا مكحي هيف موكحم هيف تيقلأ امنإ تجرخأ مث ةدحاو ةسمغ هيف تسمغ

 . ملعأ هللاو

 لاق هتحت ام سجنيأ هيف تعقوو ةبانجلا هيف هباصأ اذإ بوثلا نعو : ةلأسم

 ثلاثلا امأو يناثلا سجن ادحاو اقاط ناك اذإ : لاق هنأ هللا همحر رثؤملا يبأ نع ىوري
 يبأ نع عفرف نسحلا وبأ خيشلا امآو : لاق هتسم ةساجنلا نأ ملعي ىتح رهاط وهف

 هنأ ملعي ىتح رهاظ يناثلاف ةساجنلا بوثلا يف تعقو اذإ : لاق هنأ هللا اهمحر نسحلا
 هتسم هنأ همهتي نأ لوقي ناك دلاخ نب دمحم نأ الإ لاق ةساجنلا هتسم

 . هلسغيف ةساجنلا

 ةسجن هدي نوكت لجر نع هتلأسو نسحلا نب دمحم نسحلا يبأ نعو : ةلأسم
 ال هنأ هسفن نم فرعيو هخسن هعمو ؛ اضوتيل ءاملا ىلإ يتأيو © هريغ وأ ءاربتسا نم

 مسر اهيفو ةبطر يهو هديب هبايث عدس مث اهيقنيو هدي لسغي نأ دعب نم الإ هبايث سمي
 نم ائيش هديب عدس مث رهطتيل ءاملا ىلإ ءاجو كلذب هسفن فرعي ناك اذإ : لاقف لسغلا

 يراوحلا وبأ ناكو : لاق . هدي لسغي مل هنأ ملعي ىتح رهاط كلذف تارهاطلا

 لاق اولستغا اذإف مدلا نم ائيش لسغ ۔ هللا همحر رثؤملا وبأ ناك : لوقي هللا همحر

 نم ةساجنلا عضوم لسغ اذإ هنأ هبهذم ناكو ث هوعدو هيلإ اورظنأ اوعجرت ال : ممه

- ٤٤



 هيلإ رظني عجري نأ هيلع سيل هنأ ةساجنلا نم جرخي عجري نوكي نأ فاخي ىذلا كلذ

 . رهط دقو

 نم عضوملا ىلع عقو اذإ بوثلا نع هللا همحر يراوحلا ابأ تلأس : ةلأسم

 هنأ ملعي ىتح ؟ بوثلا دسفي ال لاق بوثلا دسفي له لوبلا نم ىرث وهو ضرألا
 . دسفي كلذ دنعف ىرثلا نم ذخأ

 ضعبو ةريغص ةقرخب اهجرف ىلع تكسمأو تجنتسا ةأرمإ نعو : ةلأسم

 ةلخدم تناك يتلا ةقرخلا سأر ضعب اذإف ترظن تلص املف جرفلا ؤ لخدي ةقرخلا

 لاق لس ملعأ هللا : لاق ؟ ال مأ ةالصلاو ءوضولا ةداعإ اهيلع له بطر جرفلا يف

 نم ءاجنتسالا غلبي ثيح غلبت امإ ةقرخلا تناك نإ هنأ هللا همحر _ نسحلا نبا دمحم

 هترهط دق عضوم ىلإ تغلب امنإ اهنأل ، اهتساجن ملعت ىتح اهيلع ةداعإ الف اهجرف
 . باوصلاب ملعأ هللاو ءاجنتسالاب

 ءاجنتسالا اهدي غلبت تناك نإ ةلأسملا هذه يف ليق اذكه لاق هريغ نمو
 هلانت ال ثيح ىلأ غلبت تناك نإو ةسجن اهنأ ملعت ىتح ةرهاط .ةبوطرلاف ةراهطلاو
 . ةرهاط اهنأ ملعت ىتح ةسجن عضوملا كلذ نم ةبوطرلاف ةراهطلا

_ ٤٥





 رشع يناكل ا بابلا

 طئاغلاو لوبلا ىف باب

 كلذ هبشأ امو ءالخلا لوخدو
 . بهذملا ؤ دعبأ هتجاح دارأ اذأ ناك ةلي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق

 انيور سانلا ىلع ةجاحلا دارأ نم رتتسي نأو دعابتي ملو لاب لوبلا دارأ اذإ هنأ تبثو

 {© «كنيمي تكلم ام وأ كتجوز نم الإ كتروعظفحإ» : لجرل لاق هنأ ةي يبنلا نع
 . ةنسلا كلذك ثئابخلاو ثبخلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا ءالخلا لوخد دنع لقيلو

 الو ةلبقلا لبقتسي الف طئاغلا مكدحا ىنأ اذإ لاق هنأ ةليتي هللا لوسر نأ تبثو
 تلاقف بابلا اذه يف ملعلا لهأ فلتخا دقو { اوبرغ وأ اوقرشا نكلو اهربدتسي
 . يروثلا نايفس مهنم ثيدحلا اذه رهاظب : ةفئاط

 لاق كلذكو . .«دسيف تويبلا وأ ءارحصلا ؤ اضوتي نأ ينبجعي : دمحأ لاقو

 . ةعيبر نع كلذ ىكحو ؟ اهنم تنأ نيأ : لاقو © ريبزلا نب ةورع

 ايك ةحابالا كرتو اهقافتإ بجي ةفلتخم تءاج بابلا اذه يف رابخألا لئاق لاقو
 . تناك

 ىف كلذ نم تعنمو لزانملا ىف طئاغلاو لوبلل ةلبقلا لابقتسا يف ةقرف تصخرو
 يهنلا يف جتحم جتحاو ، قحساو يعفاشلا لاق هبو يبعشلا بهذم اذه ؛ يراحصلا

 . لوقن هبو رمع نبا ربخب ةصخرلا يفو بويأ يبأ ربخب كلذ نع
 ظفح ىف ةغلابملا يف بدألا ىنعم ىلع جرخي هلك اذه نأ ىعم : ديعس وبأ لاق

_ ٤٧



 دنع ةروعلا راهظا ةيهارك كلذ ىلع لدي امم هنا يعمو لاوحألا عيمج يف اهرتسو ةروعلا

 كلذ نأ ىدنع جرخيف ةلبقلا لابقتسا امأو بدألا يناعم نم حاورألا تاوذ ميمج

 وه ام هيف ىجري ىنعمب الإ ةلبقلا هيف لبقتست ام سلاجملا فرشأ اهنأل ةلبقلل ميظعت

 نم اذه ىلإ بهذي يذلا نأ بسحأو . ههجو اهنأل لاح لك ي اهلابقتسا نم لضفأ
 اذإ امأو ؛ ضرألا رهاوظو ىراحصلا ؤ كلذ امنإ طئاغلا دنع ةلبقلا لابقتسا ةيهارك

 . ليق ام بسح ىلع نوهأ كلذف رتسلا ىف ناك

 كلذ يورو امايق اولاب مهنأ دعس نب لهسو رمع نباو تباث نب ديزو باطخلا نب
 يبعشلا نع كلذ ىور دقو مئاق تنأو لوبت نأ ءافجلا نم : لاق هنأ دوعسم نبا نع

 نإ لوبلا نأ وهو ثلاث لوق هيفو امئاق لاب نم ةداهش زيجي ال ميهاربإ نب دعس ناكو
 هنم هيلع رياطتي ناكم يف ناك نإو . سأب الف ءيش هنم هيلع رياطتي ال ناكم ؤ ناك

 لوبلاو يلا بحأ اسلاج لوبت : ركب وبأ لاق . كلام لوق اذهو . هوركم وهف ء ش

 وهف اذه يف ليق ام لك ديعس وبأ لاق . ةلي هللا لوسر نع تبث كلذ لكو حابم امئاق

 غلاب الكو قالخألا نم نسحي ام توبثو بدالا ؤ ةغلابملا ىنعم ىلع يعم جراخ
 همعن هيلع هللا متي نأ هل ىجرأ ناك هلل قالخألا نسح ىلإ هسفنب بهذو ناسنالا
 . همقن هنع فرصيو

 نم صوصخ ىلع الإ يدنع جرخي الف هتداهش لبقت ال : لاق نم لوق امأو

 نم هيلع دلوتي ايف هيف لاق هنيعب دحأ ف رابتعالا ىنعم ىلع كلذ زوجي دقو . رومألا

 . اهم لاق نم اهدهاشو هريغ نع تنيعت يتلا رومألا نم كلذ

 نأ هركأ لاق هنأ سابع نبا نع انيور : ركب وبأ لاق (فارشألا) باتك نم
 دبعم كلذ هرك نممو . هلهأ عقاوي لجرلاو هئالخ ىلع لجرلا : نيلاح ىلع هللا ركذأ
 دنعو هطئاغ دنع ناسنالا كلملا بنتبي ، دهاجم لاقو . حابر يبأ نب ءاطعو ينهجلا

 ميهاربإ لاقو . هبلقب نكلو هناسلب ءالخلا ىلع وهو هللا ركذي ال ةمركع لاقو . هعامج
 يف سطعي لجرلا نع نيريس نبا لئسو ءالخلا يف هللا ركذي نأ سأب ال : يعخنلا
 ركذ نع فقي : ركب وبأ لاق . لاح لك ىلع هللا ركذي نأ اساب ملعأ ال : لاق ءالخلا
 . اهيف هللا ركذ نم مث ؤأ الو يلإ بحأ نطاوملا هذه يف هللا

 تتأ لاح لك ىلعو نطوم لك ؤ لضفو زئاج انعم هللا ركذ : ديعس وبأ لاق

_ ٤٨ .



 هذه ىف نارقلا أرقت الف نآرقلاب لاوحألا هذه ؤ انعم هللا ركذ هركي امنإو لاوحألا نم
 هذه ين هرك امنإو ةراهط عضاوم تسيل عضاوملا هذهو . ارهطتم نوكت نأ الإ نطاوملا

 فشك اذإ مالسلا مهيلع ةظفحلا نأ ليق ايف - كلذ ىنعمو ركذ ريغب مالكلا لاوحألا
 اوظفحيل هيلع اولبقأ اذإف مهراصبأ هنع اوضغ عضاوملا هذه دحأ يف هتروع نع ءرملا

 هللا ركذ عيمج امأو . قالخالا مارك مهنأل مهيذ ؤي امم كلذ ناك افشكنم ناك اذإف هيلع

 هلجرو عجريو ةسباي هلجرو ءالخلا لخدي يذلا امأو . ناك عضوم يأ ؤ هركي الف
 هلجرف ةرهاط هلجر تقحل يتلا ةبوطرلا كلت نا هوجولا نم هجوب لمتحا نإف ةبطر
 . كلذ نم بجي امل هلجر ةراهط هيلعف ةسجن اهنا الا لمتحي مل ناو اهتراهط لع

 . لوب وأ طئاغب ةلبقلا لبقتست نأ ىهن ةلي يبنلا نع يور دقو : ةلأسم

 زاربلاو رهطتلا دارأ اذإ ملسملل هراتخن يذلا دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 هرادا ف هنع ىهن ايع يهتنيلو هرمأل عابتالاو هلعف ؤ ةلي هللا ل وسرب ىدتقي نأ ضرألا

 هنأ هبادا نم ناك هنأ ةلي هنع يور دقو . لوب الو طئاغب ةلبقلا لبقتسي ال نأو همزعو

 نم هنع ىورو . ضرألا نم برقي ىتح ناسنالا ةجاح دارأ اذإ هرازأ فشكي ال

 ملف ملسف لوبي لاح ؤ وأ لوبلا ديري وهو ةيهب رم الجر نأ رمع نب هللادبع قيرط
 ملسي ال نأ هبادآ يف ةلي هللا لوسرب ءادتقالا يف بغر نمل يغبنيف ى مالسلا هيلع دري

 ضعب لاق دقو . مالسلا اضيأ لئابلا دري الو . طئاغ الو لوبب لغتشم وهو دحأ ىلع

 . اهيلع ناك يتلا لاحلا قراف اذإ مالسلا دري نأ هيلع نأ : انباكرخ

 غرف اذإ مالسلا دري نأ هيلع نإ لخادلا هيلع ملس اذإ يلصملا يف اولاق كلذكو

 هنأل اهدعبو لاحلا كلت ىف مالسلا در طوقس ىلع لدي ام ةياورلا يفو . هتالص نم

 مالسلا كلذ در نأل & كلذ دعب ملسملا ىلع مالسلا در ةي يبنلا نأ ةياورلا يف سيل

 الإ كلذ بجون انسلو . هل ميلستلا بجوي ام هبجوي نأ الإ بجي ال ضرفلاو . ضرف
 ةرجحألا ؤ لوبلاو طئاغلا نع ىهن هنأ ةَيهنع يور دقو . ةنس وأ قافتا هبجوي نأ

 نكاسم اهنأل مالسلا هيلع كلذ نع ىجن امنإ لاقف ملعلا لهأ ضعب كلذ رسفو

 هركذ سمي الف مكدحأ لاب اذإ» : لاق هنأ ةةلَتهنع يورو . نجلا نم مكناوخإ

 نمو . نيميلاب طئاغلاو لوبلا نم ءاجنتسالا نع ىهن دق هنأ ليلد اذه يمقف«هنيميب

 اذإ لجرلا ناكو . ضرألا نع عفترا ام وهو وجنلا نم ذوخأم ءاجنتسالاو & باتكلا
 ىتأ اذإ طوغتي بهذ اولاق اك وجني بهذ : لاقي ۔ ةوجنب رتتسا هتجاح ءاضق دارأ

 قتشاو عضوملا مساب اوجن ثدحلا يمس مث ضرألا نم نئمطملا عضوملا وهو طئاغلا

_ ٤٩



 اهب حساملا راجحألاب حسمتملا ىمسي ايك هب هيلإ يهتني يذلا ناكملا مساب ثدحلا مسا
 هنمو 0 اراج ةبقعلا ةراجح ىمست امك ارامج ىمست راغصلا ةراجحلا نأل ارمجتسم

 . «رتواف ترمجتسا اذأو رمجتساف تأضوت اذإ» ثيدحلا

 ةي هللا لوسر اوتأ «» نيبيصن نج نا ةداتق نع ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 «محل مكل مظع لكو رضخ مكل ةثور لك نأ» : ةلي يبنلا لاق 5 اندوز اولاقف

 . مظع وأ ةثورب ىجنتسي نأ ةآيَي ىهنف انيلع هوسجن مدا ينب نا : اولاقف

 ءالخلا ىلإ لوخدلا دارأ اذإ ناك هنأ ةلي يبنلا نع ىو ر (ءايضلا) نم : ةلأسم

 : هنمو . ضرألا نم برقي ىتح فشكي ملو « هللا مسب» : لاق ىرسيلا هلجر مدق

 : لاق وجنلا هنم جرخ اذإف «ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ» هدوعق دنع لوقيو

 لوق نأ ربخلا يفو . «هاذأ ينع بهذأو هتوهش ينقاذأ اماعط ينمعطا يذلا هلل دمحلا»

 ناك اذه نأ ربخي اروكش ادبع ناك هنأ مالسلا هيلع حونل هحدم ؤ ىلاعت ۔ هللا

 ناك هنأ طئاغلا كلذب ينعي هماعط ىلإ ناسنالا رظنيلف ريسفتلا ضعب يفو . هلعف

 ىلإ رظن هتجاح ىضق اذإ سابع نبا لاق . كلذب ربتعيل لاحلا اذه ىلإ عجر مث اماعط

 ام ىلإ هب لجي ام رظنيل كلذب ناسنالا ملوأ ىلاعت هللا نإ : بعك نب يبأ لاقو . هثدح

 ىلإ رظني ىتح هنقذ ىنث هئالخ يف سلج اذإ مدآ نباب لكوم كلم : لاق نسحلا ناص
 . هنم جرحي ام

 يف وأ هيف ىف هلعجيف ىلاعت هللا مسا همتاخ صف ىلع ناك نإ ليقو هنم : ةلأسم

 . ملعأ هللاو هيلع ضبقيو هفك ةيحان ىلإ هصف ريدي ليقو هبيج

 نم هللاب ذوعأ هللا مسب اولوقف مكلزانم متلخد اذإ» ةلي يبنلا نع هنم : ةلأسم

 ىلع متسلج اذإف مهاوأم هنإف ميجرلا ناطيشلا ثبخملا ثبخلا سجنلا سجرلا
 مكقش ىلع ءالخلا يف اودمتعاو هنمو» . «رذقلا اهوبنجو مكبايث اورمشف مكئالخ

 نإف بوثلا ىلع اوعبرتت الو مكتجاح ءاضقل عرسأ كلذ تاقاسلا اوبصناو رسيألا

 الو روسابلا ثروي كلذ نإف مكنم جرخي ام ىلإ اورظنت الو ةسوسولا ثروي كلذ
 اوذختاو مكتجاح متيضق دق مكنأ اوملعت ىتح اوموقت الو مكجورف ىلإ اورظنت

 . ملعأ هللاو «فخلا

 ضعب هعبتاف هتجاح ديري جرخ هنأ ةني هثيدح ؤ ديبع وبأ لاقو هنمو : ةلأسم

جورخ نم ثدحلا ةحافالا ديز وبأ لاقو ، حيفا ةلئاب لك نإف حنت : لاقف هباحصأ



 تعطق يخأ نبا اي لاقف هنم بيرق لجر لاي هنأ رذ يبأ نع ىوريو . ةصاخ حيرلا
 . لوبلا دنع سفنتلا كلذ هعنمف هبرق نم ىحتسا هنأك يتليب هذل

 نأ اسأب ىرن ايف لستغي وأ يجنتسي وأ لوبي ناك نم ىلع وبأ لاقو هنم : ةلأسم

 . ملعأ هللاو لسغ ١ ذإ ةجاحب ملكتي وأ هيدتبي وأ هملك ا ذإ هريغ ملكي

 نونلا مضب لبنلا لبنلا اودعاو نعالملا اوقتا ثيدحلا فو : هنم : ةلأسم
 . اهيف زربي نم نعل يتلا عضاوملا ليق نعالملاو ءاجنتسالل ةراجحلا يهو ءابلا حتفو

 . لظلاو . قرطلاو . دراوملا يهو ثالثلا نعالملا رخآ ثيدح ؤو
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 يدولاو يذملاو ينملاو لوبلا ةساجن ىف

 لهأ ماوع لاق هبو لوبلا ةساجن تابثإ ىلع ةلي هللا لوسر نع رابخألا تءاج
 © يأرلا & باحصأ نم قارعلا لهأو يروثلاو ةنيدملا لهأو كلام مهنم ملعلا

 . هلوق كلذكو ملعلا لهأ نم مهنع تظفح نم لكو هباحصأو يعفاشلاو مهريغو

 بوثلا ىلع حضتني لوبلا ين لوقي ربالا سوؤر لثم ريسيلا لوبلا يف اوفلتخاو
 . لوقأ لوألا لوقلابو ، نسحلا لاق هبو ، ءيشب اذه سيل ث ربألا سوؤز لثم

 ىذلا لوألا لوقلا ف لاق ام هبشي انباحصأ لوق نأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 تبث اذإ دسفم هنآ الإ هريثكو لوبلا ليلق يف اقيرفت مهنيب ملعأ الو ؛ سانلا ماوع هيلع

 . يدنع مشفوق يناعمل ةريثكو هليلق دسفي هداسف

 لاقو . ندبلا نم يذملا لسغب رما ةي هللا لوسر نأ تبث باتكلا نمو
 هيف يلصي نأ ديري يذلا بوثلا نم هلسغ بجو ندبلا نم هلسغ بجوأ ذإف : ركب وبأ
 . رهط بوث يف الإ يلصي الئل

 كلام بهذم اذهو سابع نباو باطخلا نب رمع ىنملا لسغب رمأ نممو

 . لبنح نب دحأ رغ ملعلا لهأ نم 7 قحسإ روث يبأو يعفاشلاو

 هيزبح حضنلا نأ وجرأ : يذللا ف لاق هنأ هنع يكح روصنم نب قحسا لاقو

 . يلا بجعا لسغلاو

لوقلا ىلع انباحصا لوق ف قافتالا ىناعم جرحم هنا يعم : ديعس وبأ لاق



 هناو هريثكو هليلق بوثلاو ندبلا نم لسغلا هيف نأ الإ افالتخا مهنيب ملعا الو } لوألا

 . ريثك وأ ليلق نم ناك ام سجن

 ريغص اهل نباب ةلي يبنلا تءاج اهنأ نصحم ةنبإ سيق مأ نع انيور باتكلا نمو
 7.7 ملو هحضنف ءامب اعدف هيلع لابف ةلي هللا لوسر هسلجأاف ماعطلا لكأي مل

 لاقف ، مالغلا لوب حضنيو ةيراجلا لوب لسغي عيضرلا لوب يف لاق هنأ هنع انيورو

 . اعيمج السغ معط اذإف معطي مل اذإ اذهف ةداتق

 ماعطلا معطي مل ام مالغلا لوب نم حضني ةفئاط تلاقن بابلا اذه ف اوفلتخاو

 نسحلاو ءاطعو بلاط يبأ نب يلع نع لوقلا اذه يورو . ةيراجلا لوب نم لسغيو
 هلك كلذ لسغي نأ ىأر نممو ةيوهار نبا قحساو لبنح نب دمحأ لاق هبو يرصبلا

 . ءاملا هيلع بصي ةيراجلاو مالغلا لوب يف يروثلا لاقو . يعخنلا

 نع ريبزلا ثيدح تبث ناو 5 ةيراجلاو مالغلا لوب لسغي : رثؤملا وبأ لاق
 نأ وهو اثلاث الوق يرصبلا نسحلا نعانيور دقو . مالغلا لوب ين ازئاج ناك ةيم يبنلا

 يناعم هبشي هنأ يعم ديعس وبأ لاق . ايعطي مل ام اعيمج ناحضنب ةيراجلاو مالغلا لوب
 معطي مل ام عيضرلا لوب ىلع بصلا ين صيخرتلا ي انباحضا لوق نم قافتالا
 دقو ، ةيبصلاو يبصلا لوب نيب اقيرفت انعم مهلوق رهاظ يف ملعأ الو { ماعطلا طلخيو

 لسغلاو ، يبصلا لوب ىلع بصلاو ةيبصلاو يبصلا نيب قرفلاب ثيدحلا اذه دجوي
 تبث اذإو © هلثم يبصلاف ةيبصلا لوب يف لسغلا يدنع تبث اذاف ؛ ةيبصلا لوبل
 يناعم هبشا كلانه نمف لالدتسالا يف هلثم ةيبصلاف يبصلا لوب ىلع بصلا
 مل ام هيلع بصلاو { معطي مل وأ معط يبصلا لوب ي لسغلا توبث يف فالتخالا
 لوقلا عامجإ عم معطي ملام يبصلا لوب يف صيخرتلا يف مهلوق نم بجعلاو 3 معطي
 مهتابثاو بصلاو لسغلا ىنعم هيف تبثي مل كلذ الول سجن هنأ ىلع ةمألا نم هيف
 يف يزجيو بصلا كلذ يف يزميي ال اولاقو . معطي ملولو ماعنألا مئاهب لوب يف لسفلا
 يفف ىنعملا اذهب معطي يذلا يبصلا لوب يف بصلا تبث اذإ يدنع اذهو بصلا اذه
 معطت مل ام ماعنالا لوب يف لسغلا ىنعم تبث اذإو ، برقأ معطي مل ام مئاهبلا لوب

 . تبثأو ىلوأ يبصلا لوبف

 باطخلا نب رمع هبوث نم هلسغ نممف ينملا ةراهط يف اوفلتخاو باتكلا نمو

لسغ كلام لاقو . بيسملا نباو ةشئاعو رمع نباو ةرمس نب رباج هلسغب رمأو



 يعازوالا بهذم ىلع اذهو . اندنع هيلع عمجم بجاو رمأ بوثلا نم مالتحالا

 نم كرفي رهاط هنأ ناث لوق هيفو ، مهردلا ردقب لوقي يروثلا نا ريغ ، يروثلاو
 لاقو رمع نباو صاقو يبأ نب دعس ؛ بوثلا نم كرفي هنأ ىأر نممف بوثلا
 . تئش نإ هلسغت الو ةقرخ وأ ةرخذاب اهحسمي : سابع نبا

 سيل روث يباو يعفاشلا دنع ينملاو { لجي مل هيف ىلص اذإ : بيسملا نبا لاقو

 لجرلا هثمف فج اذإ ينملا : ىأرلا باحصا لاقو 3 هكرفي : دمحأ لاقو . سجنب

 . رهاط ينملا : ركب وبأ لاقو . هيزبي

 لسغي باطخلا نب رمع ناكف . هناكم ىفخي بوثلا بيصي ينملا ي اوفلتخاو

 . ري مل ام حضنيو ىأر ام

 . ءاطعو دامحو يعخنلا لاق هبو & بوثلا حضني : سابع نبا لاقو
 . هحضناف هرت مل نإو هلسغاف هتيأر نإ : ةشئاع تلاقو

 لسغ هناكم يفخا اذإ : نولوقي ي رصبلا نسحلاو ةريره وبأو رمع نبا ناكو

 . هلك روثلا
 هلك دوثلا كرف هناكم ىردي ال ناك نإف هيزجي كرفلا نأ وهو : ثلاث لوق هيفو

 . هيوهار نب قحسا لوق وهو
 لوقلا اذه ىلعف ، روث يبأو يعفاشلا لوق وهو رهاط هنأ : عبار لوق هيفو

 . هكرفي مل نإ هيزبجي

 هليلق سجن ينملا نأ ىعم جرخي انباحصأ نم قافتالا يناعم : ديعس وبأ لاق
 ملعلا لهأ نع تلقنو تيكح يتلا رابخألا هذه لكو & بوثلاو ندبلا يف هريثكو

 مهنم كلذ نوكي نأ اهنمو . مهيلع اريوزت كلذ نوكي نأ ىنعم اندنع اهيف لمتحي

 ريثك يف تبث تاراهطلا ىناعم يف ننسلا نأل ؛ تاراهطلا ىنعم يف ةنسلا لماكت لبق

 هيلإ بهذ ام بجعأ نم لصفلا اذهو 0 هللا باتكل هخسنو اضعب هضعبل هخسن اهنم

 يف تبث ذإ ىلاعتو كرابت هللا باتك مكح هبشي ام ةقلاخم ىلع هانعم ىلع اوقفتاو انموق

 هللا باتكب هلثم تبثو ؛ مالتحا وأ عامج نم بنجلا ىلع لسغلا ىلاعت هللا باتك مكح

 عامجالا يناعمو ، ءاسفنلا ىلع ةي هللا لوسر ةنس يف هلثمو ، ضئاحلا ىلع

 ىتح لسغلا بجوت هيف ةلعل الإ ارهاط ناك كلذ لبق ندبلا نأ جرخيو ؛ قافتالاو

 ضيحلا انعم تبثف © سافنلا ءاسفنللو ث ةبانحجلا بنجللو ، ضيحلا ضئاحلل ضرع

 هانعمب اهيلع لسغلا تبث امنإ هنأو ، سجن هنأ مهعمجاب هيف نوقفاوي ايف سافنلاو
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 ام ىنعم يف سافنلاو ضيحلل لثمو هبشم وهو ةبانجلا وهو ينملا ةساجن يف اوفلاخو

 نم الإ ةراهطلا مزلت نأ لوقعلا ىنعم يف موقي الو . ةراهطلاو لسغلا مكح هب تبثي
 . ةساجن ىنعم

 ينب لاوبأ نأ ىلع ةلي هللا لوسر نع رابخألا تلد ؛ (فارشالا) باتك نمو
 لوب يف هنع انيور ام الإ ، هيف ىلصي يذلا بوثلاو ندبلا نم اهلسغ بجي { ةسجن مدآ

 . ماعطلا معطي مل ىذلا مالغلا

 يذلاو مالغلا لوب نأ انباحصأ لوق ىناعم ؤ جرخي هنأ يعم : ديعس وبأ لاق

 تبثي ملو ، هريهطت يف فلتخا امنإو ، مهوب مكح نم هل جرخم الو سجن دساف معطي
 ىوري ام . فالتخالا ىناعمب هريهطت نكلو ، سجن هنأو الإ ، هريهطت ىلع عامجالا

 رظنلا يف هبشي امم تاذلا ريغ ف تاساجنلا ةراهط ف ةنسلا هبشي يدنع ةلي يبنلا نع

 روهطلا ءاملاب حضنلاو بصلا نأل ؛ بصلاو حضنلا نم هيف يزجي ام اهيف يزجي هنأ
 اذإ رابتعالا يف اهل ليزم هنأل ؛ اه اكلهتسم تبث تاوذلا ريغ يف ةساجنلا ىلع تبث اذإ

 . اروهط تبث
 لكأ ام : ةفئاط تلاق 3 لك ؤي الو همحل لك ؤي ام لوب ؤ اوفلتخا ؛ هنمو

 . يروثلاو يعخنلا ميهارباو حابر يبأ نب ءاطع لوق اذه هلوبب سأب الف همحل

 رئاطلا قرذ يف صخرو . 17 ىيحي و ىرهزلا منغلاو لبالا لاوبأ ف صخرو
 هيف بوث يف ىلص نم ىلع ىري ال ي رصبلا نسحلا ناكو . دامحو مكحلاو رفعج وبأ

 ثاو رالاو لاوبألا : لوقي يعفاشلا ناكو . هكرفا دامح لاقو . ةداعإ جاجدلا قرخ

 يبأ نب دامح لاقو ، لسغي هلك لوبلا ى رصبلا نسحلا لاقو ، هدنع ةسجن اهم

 همحل لكأ ام لاوبأ ملعلا لهأ ىري ال : كلام لاقو .. هلسغي ةاشلا لوب يف نايلس

 نوهركيو اهلسغ ىلع نوثحتسي مهو اهراعبأ كلذكو ةسجن ماعنألا نم هنبل برشو
 ىكحو تقولا ىف ناك ام ديعي نأ ةبطرلا اهثاورأو باودلا يف همحل لكؤي ال ام لاوبأ

 فيجلا لكأي ال ام همحل لكأ ام لاوباب اسأب ىري ال ناك هنأ كلام نع مساقلا نبا
 يف ناك ام ديعي ىذألاو فيجلا لكأي يذلا رئاطلا ؤ لاقو . بوثلا يف عقو نإ اهثاو رأو

 . تقولا جرخ اذإ ديعي الو تقولا ين هتالص ءيش هنم هبوث
 لاوبأ نأ انباحصا لوق نم قافتالا ىناعم ف جرخي هنأ يعم : ديعس وبأ لاق

 ال دسفم هلك كلذ لاوبأ نأ هسنج وأ همسا نم اهلثم وه امم اههبشا امو اهلك ماعنألا

 اهنأ جرخي مهلوق ىناعم رثكأف اهثاورأو اهراعبأ امأو . كلذ يف افالتخا مهنيب ملعن

 لاغبلا نم باودلا عيمج لاوبأ كلذكو هريغ ىنعمل للعلا نم اهضراع امب الا ةرهاط
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 يدنع يهو . اهلاوبأ يف اصيخرت مهلوق يف ملعأ الف كلذ ث هبشأ امو ليخلاو ريمحلاو

 . ماعنألا موحل ةراهط ىلع عامجالاو اهمحل ةيهارك ىلع قافتالل ماعنألا لاوبأ نم دشأ

 اهراعبأو ماعنألا ثاو را مهلوق نم يدنع هبشيف اههبشأ امو ريمحلا ثاورأ امأو

 باودلا نم عابسلا ثابخأ امأو . ةيهاركلا نم كلذ قحلي يدنع ناك نإو

 ىنعم ف قافتالا ف يدنع جرخيف بلاخملاو بانلا تاوذ نم ريطلا نم شمهاونلاو

 نم لولعم يدنع كلذو هلاوباو هقارخاو هثابخا هلك دسفم كلذ نأ انباحصا لوق
 فالتخالاو هقرخ ةراهط ىلع انباحصأ لوق وه امم تاساجنلا هؤادغ تبث اذا قيرط

 مل اذإو ماعنألا يف كلذ هبشي ناك دقف اهمحل ةراهط فالتخالا ىنعم تبث اذا هلوب

 امأ هلاوبأ يف ريطلا نم سنجلا اذه يف هلثمو ىنعملا اذه ىف ماعنألا يف يدنع كلذ هبشي

 لثم ، هلاوحأ نم بلغألا ىلع تاساجنلل يعو ر الإو اشهاون تبثي امم تاوذلا رئاس

 يدنع هبشي كلذكو ، فالتخا كلذ راعبأ يف مهلوق يف يدنع جرخيف ههبشأ امو رافلا

 امأ } رظنلا يف شحوأ نكي مل نإ ماعنألا لاوبأب قحلي ام لقأو شحوأ يدنع هلاوبأ ف

 لكأ هلاوحأ نم بلغألا ناف رهاطلا ريطلا نم ناك نإو وهف يلهألا جاجدلا

 تبث اذإو & سجن هنأ انباحصا لوق نم قافتالا ىناعم هقزخ قحل كلذلف تاساجنلا

 رهاطلا ريطلا رئاس نع يدنع جرخي مل رابتعالا ف لاحلا كلت ريغ ىلع ء وش هنم

 لثمك ىعرملاب ةلعلا ىناعم قحلي امب هلثم وهف ريطلا نم ههبشا امو ؛ همحل

 . هقحلي ام

 ينملاو يدولاو يذملا نع ينفرعو نسحلا يبأ نع خايشألا باتك نم : ةلأسم
 يذلا وهو ةبانجلا وه ينملاو ، فرع هل سيل راشتنالا دنع جرخي قيقر ع يش يذملا لاق

 . علطلاك ةحئار هل ظيلغ وهو & فذقيو بيضقلا برطضي و ةوهشلا دبي

 . ةبانحلا دعب نم جرخي ىذلا عبتلا وه ىيذملاو : ةلأسم

 ولو ةرهاط اهنإ : لئاق لاق نإف ةسجن اندنع ةبانجلا ءايضلا باتك نم : ةلأسم
 : هل ليق مهيلع هللا تاولص ءايبنألاو ةيَيادمحم اهنم هللا قلخ ام ةسجن تناك

 . ساجنأ ءال ؤهو نيكرشملاو بالكلاو ريزانخلا اهنم قلخ ىلاعت هللا نأل ؛ ةسجن
 نأ قافتالاو ضيحلا نم بجوأ ايك لسغلا اهيف بجوأ هلأ نأ كلذ ىلع ليلدلا
 لاحتسا اذإ مدآ ينب عيمج نإف ةبانجلا نم ءايبنألا قلخ۔ ىلاعت هللاو سجن & ضيحلا
 . سجن ةقلعلا لاح ؤ هنأ قافتالاو { ارهاط ناك ةي رشبلا لاح ىلإ مدلا نم

 ىذماو يذمي ىذم لاقيو . دوجأ فلألاو ينمي ىنمو ينمي ينمأ : لاقي : لصف

. دوجأ لوألاو يدوي ىدوأو يدي ىدو لاقيو دوجأ لوألاو يذمي





 طئاغلاو لوبلا نم ثدحلا شرا يف
 هيلع امنإ : لاق 0 هربدو هلبق نم ثدحأ ىتح الجر برض لجر ف رثألا نمو

 . صاصق هيف سيلو نيملسملا نم نيلدع موس
 نم لاق دقف ، طئاغلاو لوبلا ثدحأ ىتح الجر برض لجر نعو : ةلأسم

 طئاغلا ثدحلل لاق نم لاقو . لدع موس طئاغلا ثدحللو لوبلل موس هيف : لاق

 كلذ لعلف ايهرد ني رشع لوبلل ىطعأ نإو & كلذ نم لقأ لوبللو . ايهرد نوعبرأ

 . ليواقألا نم لوق

 ةسمخف رثؤت مل اذإو ، مهارد ةرشع ترثأ اذإ ةب رض لكل : ليق دقو

 . مهارد

 ناك نإو رثكألا هلف رثكأ برضلا شرا ناك نإ رفوألا هل : لاق نم لاق دقو
 . كلذ هلف رثكأ طئاغلاو لوبلا شرلا

 لكو اعيمج برضلا شرأو ثدحلا شراو لوبلا شرا لاق نم لاقو

. باوص كلذ





 كلذ هبشأ امو . امد هبوث يف ىري نميفو مدلا يف
 يف ىري نميفو ۔ هللا همحر _ دمحم نب هللادبع دمحم يبأ باوج هنأ دجوي اممو

 ضقني نأ هيلع اذه : لاق ؟ ةالصلا يف وهو وه ام فرعي ام مدلا نم ائيش هبوث

 رخآ ديعي نأ هيلعف ، رفظلا لثم هآر يذلا مدلاو بوثلا كلذب ىلص ناك نإف هتالص
 مد وه ام يردي ال ةطقن هبوث يف لجرلا ىأر اذإو ؛ بوثلا كلذ يب اهالص ةالص

 . هلسغ الإو ضوعب مد هنأ هعم ناك نإف . هربغ وأ ضوعب

 نم وه ام فرعي الو بوللا ف ىري يذلا مدلا ف فلتخا دق : هريغ لاق

 . كلذ ريغ ملعي ىتح هليلق دسفي حوفسملا ةلزنمب هنا : ليقف ؛ ءامدلا
 . سجن هنأ ملعي ىتح رهاط هنا : ليقو

 الو ةسجنلا ءامدلا نم دسفي ام هنم دسفيو عئاشلا ةلزنمب هنا : ليق هريغ لاق

 . عئاشلا مدلا مكح هب ىذتحيو حوفسم هناب هيلع مكحي
 كلذ يف فلتخا دقف ؟ اهمحل رهطي امم ةحبذملا ةلاسغ نوكي لهو : ةلأسم

 لكأب ساب الف ترهط مدلا نم تلسغو ةحبذملا تفظن اذإ لاق نم مهنم نوملسملا
 وهو جادوالاو ةحبذملا تلسغ اذإ هنأ ۔ هللا همحر رثؤملا يبأ نع تدجو اممو . اهمحل

 نم كلذ دعب نم مد نم جرخ امو . اهمحل لكأب سأب الف جدولا يف نقتحي ىذلا مدلا

 . سأب الف جادوألاو ةحبذملا ريغ

 لوقبو . سجن وهف ةحيبذلا زم جرخ قرع مد لك نإ : مهنم لاق نم لاقو

 نع يور دقو ، نهمدب ساب الف 3 دبكلاو ةئرلاو دا ؤفلا مد امأو ؛ ذخأن رثؤملا يبأ

. كلذ زاجأ هنأ ةةيتَييبنلا



 . قورعلا مدب سأب ال : لاق نم لاقو ؛ هريغ لاق

 بوثلا ين نوكي ضوعبلا مد نعو(خايشالا) باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نمو
 اضوعب هرأ مل انأو رثتنم مد هب حبصيف ءيش هب سيل وهو ليللا ؤ يبوث يف مانأ © ارثتنم

 نوكي فيك مأ هسفن ضوعبلا نم جرخي هارأ ىتح مأ ضوعبلا مكح همكح نوكي

 ىف © هل ليق ريثك مد هبوث يفو يلصي ناك ةبقع نب حاضولا نع ينغلب : لاق ؟ همكح

 . هب سأب ال : لاق ؛ ضوعب مد كبوث
 ةعب رأ اهل ةأرملاو { هسفن مد وهو دحاو مد هل لجرلا : (ءايضلا) نم : ةلأسم

 ةعب رأ ضيحلاو . اهسفن مدو { اهسافن مدو } اهتضاحتسا مدو ؤ اهضيح مد : ءامد

 ءاوس مالغلا مدو ةيراجلا مدو ةردكلاو ةرفصلاو ةرمحلاو طيبعلا مدلا : ءايشأ

 . ةساجنلا ىف
 لقتنا نم : مهضعب لاقف ، حوفسملا مدلا يف انباحصأ فلتخا ؛ هنم : ةلأسم

 . حرجلا مف ىلع رهظي مل ولو حفسب هناكم نم
 ال هروهظ ناك ام امأو ، هريغ ىلإ حفسو هناكم نم لقتنا ام وه : نورخا لاقو

 جرخ يذلا حرجلا مف ألتما ولو ، حوفسمب سيلف هنم جرخي يذلا حرجلا ىدعتي

 . رثكو هنم

 سجن همكحف . مد هنم هسمف ال الماح الجر يقل نمو : هنمو : ةلأسم

 هلمح اذإ هنأل ؛ ةراهطلا همكحف هيلع عاب اذإ امأو ، حبذملا لسغ هنأ ملعي ىتح
 هنأل ؛ ارهاط همكح نوكي نأ الإ زوجي الف هعاب اذإو هلسغي مل نوكي نأ لمتحيف

 . ملعأ هللاو هتحبذم لسغ دق ارهاط الإ عيبي ال 7

 داعت يذلا مدلا ين اوفلتخاو : ركب وبآ لاق : (فارشالا) باتك نم : ةلأسم

 بيسملا نبا لاق هبو ض داعأ اريثك ناك اذإ : لوقي سابع نبا ناكف 0 ةالصلا هنم

 . روث وبأ لاق هبو كلام نع كلذ ىكحو لبنح نب دمحأو

 يكحو ربش يف اربش ناك اذإ : دمحأ لاقف { شحافلا مدلا رادقم يف اوفلتخاو

 . ريثك ءيش : لاق هنأ هنع

 . رفظلا لثم : ةرم لاقو & شحاف مهردلا عضوم : ةداتق لاقو

 ةالصلا ديعي مهردلاو رانيدلا رادقم ناك اذإ : لاق هنأ يعخنلا نع انيور دقو

. يعازوألا لاق هبو © هنم ةالصلا ديعي مهردلا عضوم لثم : دمحأ لاقو هنم



 لاق كلذكو & فرصناف مهردلا ردق نم رثكأ ناك اذإ : ريبج نب ديعس لاقو

 مدلا ليلق نم فرصني ناك . رمع نبا نع تبث دقو نسحلا نبا لاق هبو دامح

 . ةبانج بوث ىلع سيل ال : الاق ايهنأ دهاجم نباو سابع نبا نع انيور دقو 0 هريثكو
 ف سيل ىليل يبأ نباو يكلعلا ثراحلا لاقو يعخنلاو ريبج نب ديعس لاق هبو ةساجن

 ذيعس لئسو هلابي ملف ةالصلا : وهو هبوث ف اريثك امد سوواط ىأرو . ةداعإ بوث

 اهيف يتلا ةيآلا أرقإ : لاق ىلص دقو ىذألا هبوث يف ىري لجرلا نع ريبج نب
 . . بايثلا لسغ

 مهعم ءامدلا نأ انباحصأ لوق ىناعم نم جرحي هنأ ؛ يعم : لديعس وبأ لاق

 ۔ : بو رض ةثالث

 امب مهلوق ىناعم يف جرخيف حوفسملا مدلا { وهو هريثكو هليلق دسفم اهنم برض -
 { ةالصلا ىنعمب بوثلاو ندبلا ي هريثكو هليلق دسفم حوفسملا مدلا نأ قافتالا هبشي

 نا لهج وأ ملع وأ نايسن وأ دمع ىلع اريثك وأ اليلق بوث وأ ندب ف هب يلصملا نأو

 . متت ال هتالص نأ 0، هتالص ف ةداعالا هيلع

 نم ديدحلا عطق ام هنأ هيف مهنم قافتالا ىنعمب جرخي مهلوق ىناعم يف حوفسملاو

 ‘ ةيلصألا ءامدلا تاوذ نم & ةيربلا حاورألا تاوذ عيمج نم 0 ةحيحصلا نادبألا

 . ربط وأ باود وأ رشب نم

 هذه نم نادبألا هذه نم يرط حرج نم جرخ مد لك هنا : مهلوق ضعب يفو

 « ديدحلا عطق ام قحال حوفسملا وهف اهلك ءايشألا

 عطق ايف قرفلا ىلع لدي ىنعم الو عطق ام الإ حوفسمب سيل : لاق نم لاقو
 . ةيرطلا حورجلا نم هريغو ديدحلا

 نم ماعنألا نم ةحبذملا مد حئابذلا نم حوفسملا مدلا نأ : موق ضعب يفو

 نا : لاق نم لاقو حوفسم ريغ وهف مدلا نم كلذ . هريغو ديصلا نم تاللحملا عيمج

 . حوفسم ريغف نيذه رغ نم موحللا طلاخ ام ىوس امو حوفسم جاروالا مد

 دسفي ةدسفملا ءامدلا نم حوفسملا مدلا نود ام نا مشنوق ىناعم نم جرخيو

 ةالصلل نايسنلا ىلع امأو 5 هيف ةالصلا ىف دمعتلا ىلع بوثلاو ندبلا يف هريثكو هليلق
 رفظب نيهبشملا مهردلا وأ رانيدلا وأ رفظلا رادقم نود ناك اذإ هيف فلتخي بوثلا يف
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 بوثلا ف نايسنلاو دمعلا ىلع ادعاصف رفظلا رادقم ناك اذإو . ديلا نم ماهبإلا

 . ندبلاو

 ىف همكح سيلو { هريثكو هليلق ندبلا يف دسفم هنا : مهلوق ضعب يف ليق دقو
 اذه يف همكح فلتخي ال دحاو هنإ ليق دقو . بوثلا يف همكحك نايسنلا ىلع ندبلا
 . بوثلاو ندبلا ىف لصفلا

 ريغ ىلع رفظ نم لقأ ناك اذإ ندبلاو بوثلا ف هب ةالصلا نودسفي ال نيذلاو

 هيلع : لوقي نم مهنمف ، هيف ىلصو وسن مث هبوث يف هب ملع اذإ هيف نوفلتخي ملع
 اذإ هنا : مهلوق ىنعم قفتيو هيلع ةداعإ ال : لوقي نم مهنمو © ملع ناك اذإ ةداعإلا

 . هيلع ةداعإ ال هنأ ملع مث ىلص ىتح ةالصلا تقو يف الو كلذ لبق هنأ ملعي مل

 هبوث وأ هندب ف مدل ا اذه ملع اذإ يدنع موق نم قافتالا ىناعم نم جرخيو

 هيلع نأ كلذ نم رثكأ وأ اهمتي مل دح اهنم هيلع يقابو هتالص ين اريثك وأ ناك اليلق
 ين هب لخد يذلا مكحلا كلذ ريغب هتالصب يتأيو فرصني نأ هيلع سيلو ةداعالا

 . ةالصلا

 كلذ ىناعم ف مهو 0 هريثك الو هليلق دسفي ال مد مهعم : ثلاثلا مدل او

 هريثك الو هليلق دسفي ال هنأ : مهلوق رثكأ يفف محللاو كمسلا مد كلذ نمف نوفلتخي

 ءامدلا تاوذريغ نم ةيربلا حاورألا تاوذ نم مد تاذ لك يف مهلوق ىناعم نم جرخيو
 هنإ موق نم هيف فلتخم وحنلا اذه نم ءيش لك مد امإ مدلل ةبلتج اهغإف ] ةيلصألا

 . . دسفي ال

 نسحل او ءاطع ضوعبل ١ مد ف صحخرف 0 ضوعبل او ثيغ اربل ١ مد ف اوفلتخاو

 دمحأو يعفاشلاو تباث يبأ نبابيبحو سوواطو دامحو مكحلاو يبعشلاو ي رصبلا

 بيبحو دامحو مكحل او يبعشل ١ ل اقو . احوقسم امد وه سيل . درح ا ل اقو . ىحس او

 نسحلاو ، بابذلا مد يف ةورع صخرو قبلا مدو شيفافخلا لوبب تباث يبأ نب
 . هتالص عطقي ال : ءاسفنخلا هبيصت بوثلا ؟ كلام لاقو {©=“ كمسلا مد ف يرصبلا

 لاقو ؟ تعطتسا ام لسغا : ثيغاربلا مد ف لاق هنأ يعخنلا نع انيور دقو

 . لسغي نأ ىرأ ؛ ينإف رشتناو رثك اذإ ثيغاربلا مد يف

 . هيف ىلصي ال شحفف رثك اذإ كمسلا مد : ركب وبأ لاقو

۔= ٦٤



 © ةالصلا ديعي هنإف هيف يلصف مهردلا نم رثكأ ناك نإ : يأرلا باحصأ لاقو

 ىناعم يف ىضم ام هبش جرخي هنإ : يعم ديعس وبأ لاق . دعي مل لقأ ناك نإو

 دارأ ام يردأ الف شيفانخلا وأ شيفافخلا لوب ؤ هلوق الإ انباحصأ لوق نم فالتخالا

 ال هنا انباحصا لوق نم قافتالا ىناعم يف جرخي هنأ يعمف شيفانخلا هلوقب ناك نإف

 لوق ضعب يف جرخي هنأ يعمف ريطلا نم شيفافخلا لوبب ينع ناك نإو ث هب ساب
 ضعب يفو .:هقزخ دسفي مل وأ هقزخ دسفأ ام دسفم ريطلا عيمج لوب نا : انباحصا

 . رهاط هقزخف اههبشأ امو رشاونلا ةخسن ينو شمهاونلا ريغ نم همحل لكأ امنإ مهلوق

 نإو فالتخإ هلوب يف يدنع جرخيف ةهبشلا ف ارهاط هقزخ جرخي ام شافخلا ناك نإو

 هلوب ىف الو ريطلا كلذ قزخ يف ملعأ الف ريطلا نم رشاونلل ةهبشلا ىناعم يف جرخ

 . انباحصأ لوق ىناعم ىف سجن هنأ الإ افالتخا

 هتلأسو نسحلا نب دمحم نسحلا يبأ نع بسحأ : باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 ناك اذإ : لاق ؟ نيسجن نانوكي له مدلا اهيف ناك اذإ ةحارجلا نم سبيلاو حيقلا نع

 سبيلا وأ حيقلا نمرثكأ مدلا نوكي ىتح اسجن نكي مل حيقلاب وأ شوبلاب اطلتخ مدلا
 . سم ام دسفي سجن وهف حيقلا وأ شوبلا نع ادجاوتم مدلا نم ءيش ناك ناو

 فالخ ال انباحصأ دنع سجن فاعرلا مدو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 هسيجنتب لاقف ةفينح وبأ كلذ ىلع مهقفاوو هسيجنتب نولوقي مهنأل انملع ايف مهنيب
 ةلع نأل ؛ ةراهطلا ضقني ال فاعرلا مد : كلام لاقو . ةضاحتسالا مد ىلع اسايق

 مد جرخمو {} تاساجنلا جرخم هجرخم ةضاحتسالا مدف جرخملا هدنع ةراهطلا ضقن

 نإ : ةفينح وبأ لاقو 0 ةراهطلا ضقني اجرخم الو تاساجنلا جرخم سيل فاعرلا

 . هريغ وأ فاعر مد همكح اذه مد لكف هتساجن ةلعلا

 ناك اذإ عامجإب ةراهطلا ضقني اهمد ناك امل ةضاحتسملا يدنع بجوي رظنلاو

 نوكي نأ بجيف ةلي هللا لوسر لوقل قرع مد هناف ىذأ هنأو تاساجنلا جرخ هجرخت

 هبن ةلي يبنلا نأل ، سجن وهف قرع مد لكف ، جاجتحالا باب يف ىوقأو ىلوأ اذه

 ناك اذإو ةراهطلل ضقانو سجن وهو قرع مد هنا مالسلا هيلع هلوقب مدلا ةساجن نع
 هديؤت ةنسلاو دحاو لصأب قلعتلا نم ىوقأ وهف لوصأ ةثالث وأ نيلصا ىلع سايقلا
 . ملعأ هللاو هتلعل معأ نيلصأ ىلإ هسايقل عجارلا ناك هبجوي ةعي رشلا مكحو

 مكحلا ىطاعت نمو نيسايقلا لكو هيلع عمتجم لصأ ىلع الإ حصي ال سايقلاو
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 الف هيف فلتخا امو هتلع طابنتساو هسايقب لصأ ىلإ عجرو هب مكحلا مارو سايقلاب

 هلع ساقي الو الصأ نوكي

 لاقف ةراهطلا صقني ثدح وه له فاعرلا مد ف سانلا فالتخا باتكلا نمو

 صقني : ةفينح وبأ لاقو ةراهطلا صقني ال : كلام لاقف ؟ ةراهطلا صقني ال كلام

 ليزي ةضاحتسالا مد نأ فاعرلا مد نم ةراهطلا ضقن يف ةفينح يبأ ةلعو ةراهطلا

 فاعرلا مد ناك عامجالاب ةراهطلا ضقني ةضاحتسالا مد ناك املف عامجالاب ةراهطلا

 مدو هجرخمب . ةراهطلا ضقني ةضاحتسالا مد نأ كلام ةلعو ةراهطلا ضقن ين هلثم

 ضقني فاعرلا مد نأ انباحصأ ةلعلاو { ةراهطلا ضقني & جرخمب سيل فاعرلا

 ضقني سجن قرع لكو» ةلق يبنلا لوقل قرع مد ةضاحتسالا مد نأل {. ةراهطلا

 نأ هنم افيقوت ربخلا اذه يف ناكف «قرع نم ةضاحتسالا مد نأ» ةيم لاق ايك ةراهطلا

 لصأ ىلع ساق دق لكف ى قيفوتلا هللابو ، رهطلا ةلازال ةلع قرعلا نم هجورخ
 . هيلع قفتم

 عرفل مكحو هنيعب هيلع فقوم لصأب مكح : نايكح نيمئاقلا دنع مكحلاو
 ناك ولو هنيعب هيلع فقوم لصألا مكحو . هلصأب جرحتسم عرفلا مكحف ٥ سايقب

 نوكي ناكو هلصأو عرفل ا نيب قرف ال ناك اجرختسم عرفل ١ مكحو اجرختسم لصالا

 سيل فاعرلا مد نإ : الاق امل يعفاشلاو اكلام مزليو ز اعرف لصألاو الصأ عرفلا

 هللا نأل } ةضاحتسالا مد ف ءطولا امرحي نأ بجيف سجن ريغ هجرحم نألو سجنب

 مدو & يىذأ وه : ةلي هلوقب هيف ءطولا مرحو ، ضيحلا مد مرح هركذ لج
 سجن ريغ جرحم نم مدلا جورخب كلام لتعي الو دحاو جرخملاو ىذأ ةضاحتسالا

 قيفوتلا هللابو

 عوقول سجن وهف (هريغ وأ قرع نم) مد لكف سجن قرعلا مد نأ انلرخآ ليلدو
 وهف مد لكف سجن ضيحلا مد نأ ؛ اهدحا : نيلصاأب انقلعت اذإو . هيلع مسالا

 الي يبنلا ةنسل سجن وهف قرع ريغ وأ قرع مد لكف قرع مد ةضاحتسالا مدو سجن

. هليلد ماق ام الإ



 رشع سد اسل ١ بابل ١

 عابسلا دولجو ةتيملاو ريزنخلا ىف
 . هنم ءيشب عافتنالا زوجي الو . مرحم هعومجم ريزنخلا : دمحم يبأ عماج نمو

 نوكي ال ملف ةيآلا يف ركذ ام ىلع عقو امنإ ريزنخلا نوكي نأ متركنأ ام : لئاق لاق نإف

 كرابت هللا نإ : هل ليق ؟ ميرحتلاب هنم محللا صخ ةيآلا رهاظ ذإ احابم هنم محشلا

 هجوو ةجح هب ىفكو عامجالا اهدحأ هوجو نمو . هريغو ريزنخلا محش مرح ۔ ىلاعتو
 ريزنخ محلوأ » : لاق _ هركذ لج ۔ هللا نأل ، هرعش ىتح هتيلكب مرحم ريزنخلا نأ رخآ

 مجلوأ هلوق ىلإ ىرت الأ ريزنخلا وهو روكذملا برقأ ىلإ ةيانكلا درف هاقسف سجر هنإف

 دوجوم اذهو سجر هنإف لاقف هيلإ ةيانكلا درف محللا دعب ريزنخلا ركذب ىتأف ؟ ريزنخلا
 ناو . اديز كلذب ديري اقح ىلع هل ناف ديز مالغ مركا برعلا لوقت نأ زوج ةغللا ين

 بجو ازئاج ةغللا يناذه ناك اذاو نيروكذملا برقأ اديز نأل دبعلا ديري نا زوجي ناك

 هلتق دعب اما نيهجو نمالا ريزنخلا محش ىلا لصوتن ال انا رخآ هجوو امومع هب لوقلا

 نم عطق ام هلوقل ةتيم هنم ذوخأملا لعج ةلي يبنلا ناف هتايح ين هانذخا ناف هتايح يف وأ

 ناو امرحم ناك اهتايح يف ةاشلا محش انذخأ ول كلذكو ةتيم يهف ةيح يهو ةميهبلا

 سنج نمريزنخلا جرخا ةةلييبنلا نأل هب ةقحال ريغ هيف ةاكذلاف هفالتا دعب كلذ انذخا
 رسكب تثعب مالسلا هيلع لاق ثيح هفالتاو هلتق بجو ام زيح يف هلعجو اكذي ال ام
 اع ةيافك عامجالا يفو ةتيم ايس ال قيرط نم همحش لتقو . مانصالا هخسن بيلصلا

. قيفوتلا هللابو هانركذ



 مرح امنإ » ىلاعتو كرابت هللا لاق : ركب وبا لاق : (فارشاألا) باتك نمو
 ٠ عامجالاو ةنسلاو باتكلاب مرحم ريزنخلاو هميرحت ىلع ملعلا لها عمجاو . 4مكيلع

 يعازوالاو كلامو يرصبلا نسحلا هيف صخرف هب زرتخيل هرعش لامعتسا يف اوفلتخاو

 . قاحساو دامحو مكحلاو نيريس نبا ريزنخلا رعش لامعتسا هركو ن اععنلاو

 ةتيملا موحشب عافتنالا نع ةي هللا لوسر يهنل هلايعتسا زوجي ال : ركب وبا لاق

 ىنعم انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم ديعس وبا لاق . هانعم يف ريزنخلا رعشو
 ةتيملا رعش يف مهلوق نم فالتخالا نم انركذ اموحنك ريزنخلا رعشب عافتنالاب فالتخالا
 نال هرعش لثم همحش سيلو ةصاخ همحل ي ميرحتلا توبثل يدنع كلذ جرخيو

 ريغ وهو دلجلا ىلع رعشلاو محشلا نم الو محللا نم رعشلا سيلو محللا نم محشلا
 اهرعشك هرعشو ةتيملا باهاب يدنع هبشم ريزنخلا باهاو رابتعالا يف اضيا دلحلا

 . ةصاخ همحل يف ميرحتلا توبثل
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 رشع عب اسلا بابل ١

 كلذ هبشأ امو هلوب و هرؤسو رطلا قزخ ف

 هاري ضعبو ،© هسم امل دسفم هنأو هتساجنب مكحي هنا : دجو اذإ قزخلا يف ليقو

 ىلع هلمحيو عضوملاب هربتعي ضعبو ريفاصعلا قزخ نم نوكي نأ لمتحي هنأل ارهاط

 اذه ىلعف بارغلا وه بلغألا اهيف ىري ةنطابلا لثم عضوملا كلذ ريط نم بلغالا
 . ملعأ هللاو ح هيف مكحلا جرخي

 بان يذ لك لكأ نع ىجن ةلي هللا لوسر نأ تبث : (فارشألا) باتك نمو
 دولج يف اضوتي لوقي يعفاشلا ناكف بابلا اذه يف ملعلا لهأ فلتخاو . عابسلا نم

 دلج الإ اهيلع اسايق عابسلا نم همحل لكؤي ال ام دولجو © تغبد اذإ اهلك ةتيملا

 يف يأرلا باحصأ قفاوو ةمئاق نايح ايهو ايهيف ةساجنلا نإف 5 ريزنخلاو بلكلا
 جتحاو . ريزنخلا الخ ام غابدلا دعب اهلك عابسلا دولجب سأب ال اولاقف ريزنخلا دولج
 © «رهط دقف غبد باهإ اميأ» : لاق ةلتق يبنلا نأ ى سابع نبا نع ةلعو ربخب مهضعب

 لوق اذه 0 اتيمو احوبذم هدعبو غابدلا لبق عابسلا دولجب عافتنالا ةفئاط تعنمو

 دق ركب وبأ ؛ لاق . نوراه نب ديزيو روث يبأو قحساو كرابملا نباو يعازوألا

 ؛ (ةيآلا) ةتيملا مكيلع تمرح » : لاق هللا نأ اهادحأ اججح ةقرفلا هذه تجتحا
 امأف { ةي يبنلا ربخب الإ كلذ نم صخي نأ دحأل سيل ةتيملا عيمج ىلع ماع كلذف

 غابدلا دعب ةتيملا نم همحل لكؤي ام دولجب عافتنالا ةحابإب ةليم يبنلا نع درو ث ريزنخلا
 يف ججحلا يقاب تركذ دقو . ماعلا ميرحتلاب ةمرخم عابسلا دولج تيقبو كلذ انحباف
 . باتكلا اذه ريغ
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 5 اذه هبش ىلع هب لدتسي ام وجن يف لوقلا ىضم دق هنأ يعم : ديعس وبأ لاق

 يف كلذ رجحب ىنعم دجأ الف ث ريزنخلا باهإو ةتيملا باهإ ةراهط غابدلا تبث اذإو
 ءاج امنإو ةتيملاو ريزنخلا نم دشأب تسيل اهنأل هلكأ نع يهنلا توبثل عابسلا دولج
 ةلعل ام ميرحت تبثولف . عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع ىجن هنأ ةلي يبنلا نع يهنلا

 الف بلكلا دلج امأو ، موحللا لكأ ين جرخت امنإ ةبطاخملا نأل ، محللا الإ عقو ام
 لوقلا ءاج امنإ هنأل ث هيف لوقلا هبشي ام ىناعم يف غابدلا يف ليحتسي ىنعم دجأ

 اذإ هجوب ةراهط ىلإ ةساجنلا دعب يدنع لحتسي مل كلذ ىنعم تبث اذإف هدلج ةساجنب

 . لصألا يف تاوذلا ةلعل اسجن ناك

 . عابسلا دولج نع ىن ةلي هللا لوسر نأ تبث : فارشالا باتك نمو
 نممف عابسلا نم كلذ ريغو رومنلاو بلاعثلاو رهلا دولج يف ملعلا لهأ فلتخاو
 ءاطع . اهنايثاو اهمحل لكؤي وأ رينانسلا دولج نم ءيشب عفتني نأ هرك هنأ هنع انيور

 يعفاشلا هركو ء تغبد نإو رهلا دولج يناملسلا ةديبع هركو . دهاجمو سوواطو

 يف ةقرف تصخرو . رومنلا دولج زيزعلادبع نب رمعو نسحلا هركو عابسلا دولج
 . يعخنلا ميهارباو هللادبع نب رباج نع كلذ ىور . تغبد اذإ عابسلا دولج

 ، ريبزلا نب ةورعو ث زيزعلادبع نب رمعو ث نيريس نبا نع انيور دقو

 يرهزلا صخرو 7 ةرمنملا جو رسلا ىلع بوكرلا يف اوصخر مهنأ ، يرصبلا نسحلاو

 وأ تفغبد اذإ ةتيملا دولج عيبب سأب ال دعس نب ثيللا لاقو ث رومنلا دولج ف

 . تحلم

 يلعو ، باطخلا نب رمع نع انيورف ، بلاعثلا دولج يف ةالصلا ين اوفلتخاو
 لاقو . روث وبأو قحساو دمحأ كلذ هركو 0 اهيف ةالصلا اهرك ايهنأ بلاط يبأ نب
 دولج ىف ةالصلا يعازوالا هركو & بلاعثلا دولج يف ىلص نم ديعي : نوراه نب ديزي

 © تغبد اذإ اهيف ةالصلا يأرلا باحصأو يرصبلا نسحلاو يبعشلا حابأو ى عابسلا

 يف اوصخرو اهيف ةالصلا لوحكمو مكحلاو يرصبلا نسحلاو ريبج نب ديعس هركو
 . اهسبل

 ىنعم اهلك عابسلا دولج لوق ىناعم يف جرخي هنأ ىعم : ديعس وبأ لاق

 سجن هنأ : مهلوق ىناعم يف جرخي هنإف ، بلكلا دلج ادع ام ، ميرحت ريغب ةيهاركلا

 لوق ىلع اهنع يهنلا ىنعمب عابسلا دولج داسف مهلوق ىناعم يف جتحي دق هلعلو & يدنع
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 نع يهنلاب ت يبنلا لوقل 6 ميرحتلا لإ هب بهذو ٠ بدألا ىلا هنع بهذي مل نم

 كلذ نإ : مهلوق ىناعم ضعب يف ىعم هنإف : تغبد اذإو © عابسلا نم بان يذ لك

 . ةتيملا دولج نم نوهأ

 عابسلاف . لصفلا اذه لبق كلذ ركذ مدقت دقو ةتيملا دولج يف اوفلتخا دقو
 عابسلا نمو ، صنلاب تامرحملا نمو ةتيملا نم فالتخالا ىنعمب مشوق ف نوهأ يدنع

 : لوقو ، ديص عبضلا نإ مهلوق ضعب يف نأ ىعمو { ءيش نم نوهأ ءيش مهدنع
 ءابظلا رعب . ةباد اهرذقأو عابسلا عبسأ اهنأل اهرؤسب أضوتي ال : لوقو . عبس

. ساب الو ءاملا دعب لسغي سيلو بايثلا هب لسغي





 رشح نماثلا بابلا

 هتراهطو ةتيملا دلج ىف
 ىكذملا دلجلا لايعتسا زاوج ىلع سانلا عمجأ : دمحم يبأ عماج نمو

 دلج لايعتسا ىف اوعزانتو { اغوبدم نكي مل نإو ءاملا نم هيف امب رهطتلاو { رهطملاو

 دعب هلايعتسا مهضعب زوجف : نيلوق ىلع اضيأ انباحصأ فلتخاف غبد اذإ ةتيملا
 لوق ، زوجي مل نم ةجحو . غابدلا اهرهطي ال ةتيملا نورخا لاقو 0 غابدلا
 غابدلا دعب هب عافتنالا زاجأ نمل ةجحلاو ، «ءيشب ةتيملا نم اوعفتنت ال »: ةلي يبنلا

 دلج لك لامعتسا حيبي ربخلا اذه رهاظو . رهط دقف غبد باهإ اممأ» : ةلي يبنلا لوق

 يذلا اذهو . هليلد ماق ام الإ كلذ بجوي مومعلا ذإ غابدلا لبق هلايعتسا انيلع مرحم

 لاق نإف ريزنخلا دلج الإ غابدلا دعب ةتيم لك دلجب عافتنالا ةزاجإ هراتخنو هيلإ بهذن
 هل ليق ؟ مومعلا لامعتسا بجوي رهاظلاو همومع لمعتست ملو ربخلا تكرت مل : لئاق

 . هصخ سايقلا هل ليق ؟ هصخ ءيش يأو لاق نإف ربخلا صيصخت ىلع ليلدلا ماق دق

 اذإو ث هنيعب اسجن ريزنخلا نإ : هل ليق ؟ مومعلا كلذ صخ سايق يأو لاق نإف

 ةسجن ريغ تناك ةتيملاو ةمئاق نيعلاو ةراهط اهيف حصي مل ةمرحم اهنيعب ةساجنلا تناك

 ام اهيف لخدي مل ةراهط ىلإ ةساجن نم ةيل وسرلا انلقن ايلف . ميرحتلاب تسجنت مث
 . ملعأ هللاو هيف ةراهطلا بجوي ال

 ال» ةيَ يبنلا لوقل غبد اذإ ةتيملا دلجب عافتنالا زوب ال نمل جتحم جتحا نإف
 ةلمح ضعب هيف ملكت دق فيعض ربخ اذه : هل ليق ؟ «ءيشب ةتيملا نم اوعفتنت
نأ ملعلا لهأ نأش نم نأل ؛ تيعدا ام ىلع ةلالد هيف نكت مل اتباث ناك ولو ؛ رابخألا



 ىلع صخالاب اوضرتعا اصاخ رخآلاو اماع اهدحأ ناك نإف ادرو اذإ نيربخلا اوربتعي

 ةتيملا نم اوعفتنت ال» : ةلي هلوقو . صخألا ىلع معالاب نوضرتعي الو { معألا

 مكيلع تمرح ج ىلاعت هللا لوق وهو . ةيآلا يف هللا دافأ امم رثكأ ديفي ال «ء يشب
 : ةلي يبنلا لوقو ةدئافو ةدايز هيف يذلا ربخلا اوبلطي نأ ءايلعلا نأش نمو . ةتيملا

 . ةحابالا ربخ ف اهلخدأو ةلمحلا كلت ضعب صخ دقف «رهط دقف غبد باهإ اميأ»

 : هلوق ىلع «رهط دقف غبد باهإ اميأ» : ةلي هلوقب ضرتعينأ بجو ؛ اذكه ناك اذإو

 . صاخ كلذو ماع اذه نأل ؛ «ةتيملا نم ءيشب اوعفتنت ال«

 : لاقف ؛ غابدلا دعب باهالاب عافتنالا زوجي نمل جتحي نم ضعب لاق نإف
 ةتيملا نم نم عفتني ال» هنيعب دلجلا ىلإ ةةلنتل وسرلا دمصو هيف مومع ال درو ربخ انهاه

 نأ بجو ناربخلا ضراعت نإف ، عقو دق ضراعتلاف . بصع الو باهإب « يشب

 بجوف . (ةيآلا) ةتيملا مكيلع تمرح ل هركذ لج هللا لوق ىلإ انعجرو 5 افقوي
 نأ انملع هنم عنمي انربخو دلجلا حيبي (مكربخ) ناك املف اهتاهج عيمج نم ةتيملا ميرحت
 © لقنلا لهأ ضعب هيف ملكت ربخ اذه : هل لاقي . مومعلاو صوصخلا هقيرط اذه

 حيبن الف نحنو باهإلا ميرحتب درو كربخ نأ كلذو تمزلأ ام انمزل ام اتباث ناك ولو
 باهالا نسا هنع لوزي ىتح هلامعتسا زيجن الو باهالا مسا هقاقحتسا عم هلامعتسا

 حبن ل نحنف اميدأ هومس غبد اذإف 3 غبدي نأ لبق اباهإ دلجلا يمست امنإ برعلا نأل

 ثيح رعاشلا لوق انلق ام ةحص ىلع ليلدلاو ، هنع باهالا لاوز دعب الإ هلايعتسا

 : ارعش لاق رعش نم تيبب ىنغتسا مث اريقف ناك ذإ هريعو هنم عضوو الجر باع

 مدألا نم لعن ؟ رطخت ترصف

 قيفوتلا هللابو انلق ام نيبي اذهف

 3 اهشيرو اهرعشو ةتيملا فوص لايعتسا ىلع تملع اهف انباحصأ قفتاو
 جتحاو ئ ماظعلاو ئ فوصلاو . ربولاو رعشلا مرحف ©٠ كلذ ف يعفاشلا انفلاخو

 لع لمتشم ةنيمأ مساف : لاق . ةتيملا مكيلع تمرح لجو زع هللا لوقب
 مل۔ ىلاعت ۔ هللا نإ لاقي : ةيآلا مومعل اهمحلو اهفوصو اهرعش نيب قرف الو & اهعيمج
 ام هليوأتب مرحم وهف ةتيم مسا عقو ام لكو ، مسالا عم انكرت امنإو اهنيعب نيع ىلإ رشي
 سانلا عزانت دقو . هيلع عقاو ريغ ميرحتلاو ةتيملا مسا هقاقحتسا ىلع ةلالدلا مقت مل
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 نمو . هيلع ةتيملا مسا عوقو ىلع ليلد الو ، ربولاو رعشلا ىلع ةتيملا مسا عوقو يف
 اهراب وأو اهناوصأ نمو » ىلاعت هللا لوق وهو هلثم مومعب لبوق ةيآلا مومعب قلعت
 . اهريغ الو ةتيملا مومعلا اذه دعب صخي ملو «نيح ىلإ اعاتمو اثاثأ اهراعشأو

 : هل ليق . ةتيم نكي مل اذإ اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأ نم : لاق نإف

 بلطي مومعلاب قلعتم انم لك نوكيو ربولاو رعشلاو فوصلا الإ ةتيملا مكيلع تمرح
 ربولاو رعشلا نا مهتلاقم ةحص ىلع ليلدلاو 0 انباحصأ لاق ام حيحصلاو هب

 امل ةتيملا مكيلع تمرح هلوق دنع ميرحتلا كلذ يف لخدي مل نرقلاو مظعلاو فوصلاو

 تتام دقو ةقدصلا نم اهتطعأ تناك دقو ةنوميم ةالومل ةاشب رم هنأ ةلي يبنلا نع يور

 ؛ هللا لوسر اي : اولاقف ؟ «هب متعفتناو هومتغبدف اهباهإ متذخأ اله» ةي يبنلا لاقف

 مكل عقو ايكرمألا سيل» : ةلي هللا لوسر لاقف يعفاشلا هب قلعت امب اوقلعت © ةتيم اهنإ
 ميرحتلا نأ ىلع نيبي اذهف لكؤي ال ام نود لكي ام ىلإ ميرحتلا درف { «اهلكأ مرح امنإ

 . ملعأ هللاو اهنم لكؤي ام ىلع عقو امنإو 0 انباحصأ هزوج ام ىلع عقي مل

 ةميهبلا نم عطق ام» : ةيلوسرلا لوق ةلاقملا هذه ةحص ىلع لدي رخآ ليلدو

 مسا هيلع عقو اهئاضعأ نم وضع عطق ول نأ ىلع لكلا عمجأو ، «تيم وهف ةيح يهو

 ىلع ةلالد مهعامجإ يف ناكو ةتيم مسي مل اهفوصو اهربوو اهرعش زج ولو ةتيملا

 . لكؤي ال امو لكؤي ام نيب مهقيرفت

 لكؤي يذلا مظعلاف . لكؤي ال مظعو لكؤي مظع : نيب رض ىلع يدنع مظعلاو
 : لئاق لاق نإف ، رظحلا زيح نم جراخف لكؤي ال يذلا مظعلاو رظحلا زيح يف لخاد
 وأ حلم هب عضوي امنإو ، غابدلا دعب الإ ةتيملا باهإ لايعتسا نع يهنلا يف ةلعلا ام

 هل ليق ؟ هنع ىجن ام ريغ نم اذه لقن يذلا اماو . سمشلا ىف لعجو بارت وأ دامر
 ال هنمو ، ظافلأب بقعي ام هنمف { هباجإ ىلع عرشلا دري دقو كلذب درو دق دبعتلا
 اي » لجو زع هلوقف ةلع نوكي ام اماف ةلع نوكي دق ظافلأب بقع امو { ظافلأب بقعي
 عيبلا اورذو هللا ركذ ىلإ اوعساف ةعمجلا موي نم ةالصلل يدون اذإ اونمآ نيذلا اهيأ

 بقعي ال دقو بغر امل ةلع مكل ريخ » هركذ نم هب بقع ام ناكف مكل ريخ مكلذ
 بقعي امو ميكحلا لعف نم ةحلصملل اهنأل ؛ اهملعن دق ةلعلاو 3 ءيش ركذل باطخلا
 ببسلاب سفنلا بيطب ىرجي امإو . هب اقلعم مكحلا نوكي الو 0 نوكي ال دق ظافلأ

 هيلع رمأ ايفو 5 اهراتخيو ةفاظنلا بحي ناسنالا نأل ، هيف بغرملاو هلعف ىلع ثحمل
 هراتختو سفنلا هيلإ ليمت امم برض ىلوألا هلاح نع هريغتو باهالا غابد نم مالسلا
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 . هتابثإ هيلع لمتشي امم كلذ نوكي ىتح

 صاقو يبأ نب دعس ىلع لخد هنأ ةلي يبنلا نع ىور ام كلذ ىلع ليلدلاو

 : : لاق ث ال : لاق ؟رطشلاف : لاق 3 ال : لاق ، يلامب يصوأ هللا لوسر اي لاقف

 مهعدت نأ نم ريخ ءاينغأ كتثرو عدت نإ كنإف ريثك ثلثلاو ثلثلا» : لاق ، ثلثلاف

 مهلايعو هيفلخمل احالص هنع هاهن ايف هنأ ةي هاراف . «مهيدياب سانلا نوففكتي ةلاع

 اذه ىلع لديو { مهرقفب الو ةثرولا ءانغب مكحلا قلعي ملو هب هرمأ ام هيلع لهسيل

 يف ثلثلا ىلع ديزي نأ هل زب مل ةثرو هل ناكو رانيد فلأ ناسنإلل ناك ول نأ اضيأ

 ول نأ اوعمجأو . قيفوتلا هللابو { ةثرولل ىنغ ةبحلا يف نكي مل ولو © ةبح ةيصولا
 ةدحاو ةبح ثلثلا ىلع ديزي نأ نكي مل رانيد فلأ كلمي هثروأو ادحاو امهرد فلخ

 . قيفوتلا هللابو ؛ هثراول ىنغ ةبحلا يف نكي مل نإو

 : ةلي يبنلا لوقب جتحاو ، رهط غبد اذإ ريزنخلا باهإ ناب جتحم جتحا نإو
 مسا هيلع عقو ام لك ىلع لمتشي مومع اذه : لاقف ©، «رهط دقف غبد تاهإ اميأ»

 اذهو . « متيكذ ام الإ عبسلا لكا امو ث - لاعت ۔ هلللا لاق كلذكو : هل لاقي ؛ باهإ

 ؛ ريزنخلا باهالا : هل لاقي ريزنخلا الإ : لاق نإف هريغو ريزنخلا هيف لخدي مومع
 . قيفوتلا هللابو

 نم لمعو ةتيم دلج غبد نمعو يراوحلا يبأ نع : باتكلا ريغ نم : ةلأسم

 سأب الف ؟ فيسلا كلذ دلقتم وهو يلصي نأ هل زوبجيأ ؛ فيس نفج دلجلا كلذ

 . لالح وهو هتاكذ ةتيملا دلج غابد نأ ءاهقفلا نع ءاج ىذلاو فيسلا كلذب ةالصلاب

 ؤ يي يبنلا لوق يف نأ يل نيبي : فنصملا لاقو ؛ ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 يهني ال ام ليلحت ىلع ليلد اهلكأ مرح امنإ«اهماهإب متعفتنا اله» : ةنوميم ةالوم ةاش

 باتك لإ عجر . ملعأ هللاو كلذ ىلع هبن زا هنأل مظعل او دلحلاك هلكأ نع
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 ةتيملا ىف
 ةي يبنلا لاقف ث ةنوميم ةالومل ةاشب رم ةلي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق

 عافتنالا ىف اوفلتخاو «هب اوعفتناو هوغبدف اهباهإ اوذخأ ول ةاشلا هذه لهأ ىلع ام»

 اذهو هدعبو غابدلا لبق اهب عافتنالا نع ةفئاط تهنف { هدعبو غابدلا لبق ةتيملا دولجب

 رمع نع تيور رابخأ هلوقب لاقو © هب لاق نم ةجح نمو . لبنح نب دمحأ لوق
 ةتيملا دولجب عافتنالا ةفئاط تحابأو نينمؤملا مأ ةشئاعو ناطح نب نارمعو رمع نباو

 غابدلا اهيلع عقي يتلا ماعنألا دولج لثم كلذو . غابدلا لبق اهب عافتنالاو غابدلا دعب

 يعخنلاو يبعشلاو ي رصبلا نسحلاو حاب ر يبأ نب ءاطع كلذب لاق نممو . ةيح يهو
 نايفسو دعس نب ثيللاو يعازوألاو ريبج نب ديعسو ىراصنألا ىيحيو ةداتقو

 لوسر ربخب كلذ يف مهضعب جتحاو . قحساو كرابملا نباو ةفوكلا لهأو يروثلا
 دقو . كلذ ىف ةشئاعو دوعسم نباو سابع نباو رمع نع رابخأبو . ىكذم ةي هللا

 لهأ عمجأو . ةلي هيبن ناسل ىلع هباتك يف ةتيملا مرح هللا ناب لوقلا اذهب مهضعب جتحا

 ام ضعب باهإب عفتني نأ حابأ هنأ ة هللا لوسر نع تبث ايلف هب لوقلا ىلع ملعلا
 ماعنألا دولج نم هانعم يف امو كلذ ناك غابدلا دعب تام اذإ ىكذم همحل لكأ زوب

 يف ةتيملا ميرحت ةلمج ىلإ دودرمف كلذ دعب هيف فلتخم لكو غابدلا دعب اهب عافتنالا حابم
 . ةي هيبن ناسل ىلعو هباتك

 فالتخالا اذه وحن انباحصأ لوق ىناعم يف جرخي هنأ ىعم : ديعس وبأ لاق

 وأ ثيدحلا اذه ىلإ بهذ غابدلا دعب ةتيملا باهإب عافتنالا زاجأ نم ةلع بسحاو
 هنا ةلي هنع ىورت ثيداحأ وأ ثيدح ىلإ بهذ كلذ زجي مل يذلاو ةتيملا هذه يف هوحن
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 الو باهإب» هنأ رخآ ثيدح ؤو . «بصع الو باهإب ةتيملا نم عفتني ال» : لاق

 غابدلاب هتراهط نم كلذ دعبي مل فالتخالا ىنعم تبث ولو . دحاو ىنعملاو «بصعب

 ةراهطلا ىلع ةساجنلا ىنعم لخادو هل ةضراعم ةتيملا نأو ةتيملا لبق الالح هلصأ توبثل

 اذإ لايتحال هرهوج نم هليوحت ىلإ ىنعم الف هسفن محللا اماف رابتعالا ىلع لصالا يف

 ةضراعم لبق اهلصأل هتراهط ىنعم رابتعالا يف جرخي دقف باهالا امأو . امرحم تبث

 نم ايههبشأ امو درقلاو ريزنخلا باهإ كلذل هبشلا يف جرخي كلذكو . هل ةساجنلا

 ىلع صنلا تأي ملو ريزنخلا محل ميرحت هللا باتك يف يناعمل تبثي امنإو تامرحملا
 ىلعو اهلك ةتيملا ىلع عقو ميرحتلا نإف ىنعم يف همكح يضتقي هدلج ناك نإو هدلج

 ىلع عقي امنإ هنأل ةتيملا دلج هبشي نوكي نأ دعبي الف اهلك هنود ريزنخلا محل ميرحت
 . ميرحتلا لبق نم ةضراعملا ةساجنلا

 اهفاوصأو ةتيملا روعشب عافتنالاب ملعلا لهأ فلتخاو ؛ (باتكلا) نمو
 يرصبلا نسحلا كلذ حابأ نمو . هلك كلذب عافتنالا ةفئاط تحااباأف اهرابوأو

 هبو ، لسغ اذإ : اولاق كلذك هللادبع باحصأو نايلس يبأ نب دامحو نيريس نباو

 . قحساو دمحاو يعازوألاو ديعس نب ثيللاو كلام لاق

 . يعف اشلا هنع ىو ءاطع كلذ هركو ئ لسغي : مهضعب ل اقو

 يأ نم عطق اذإ ةرقبلاو ريعبلاو ةاشلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ركب وبأ لاق

 اهفاوصأب عافتنالا نأ ىلع اوعمجأو سجن هنم عوطقملا نأ يح وهو وضع كلذ

 نيب قرفلا نم هيلع اوعمجأ ايفف ةيح يهو اهنم ذخأ اذإ زئاج اهراعشأو اهرابوأو
 يذلا نأ ىلع لدو اهلاوحأ قارتفا ىلع نايب ربولاو فوصلاو رعشلا نيبو ءاضعألا

 الو ةايحلا ىلإ جاتحي ال ام ناو . مارح ىكذي نأ لبق تام يذلا وه ةاكذلا ىلإ جاتحي

 اذإف ء شلا هرك هنإف ءاطع امأف . اهتوم لعب وأ ءايحأ يهو هنم كلذ ذخأ رهاط هيف ةايح

 ىناعم انباحصأ لوق يناعم ف جرحي هنأ يعم : ديعس وبأ لاق . همرحم مل هيلع فقو

 { لسغلا دعب كلذ زاجأ اضعب نأ بسحاو لصفلا اذه ىف ليق ام بسحب فالتخالا

 فنتن اذإ هزجي مل وأ هزج اذإ هزاجأ ضعبو : لسغلا دعبو لسغلا لبق هزاجأ ضعبو

 الف ةبوطرلا نم الو هيف انيبتم دلجلا نم ائيش لمتحي مل اذإ : ليق هنأ انعمو 0 افتن
 زجي مل لسغي ىتح زوجي ال هنأ تبث اذإو هب عافتنالا زيجي نم لوق ىلع اذهو . ساب
 . هل لتعا ام نسحو هب عافتنالا زاجأ نم لوق ينبجعيو لوحتتال ةتيملا نأل لسغ اذإ
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7, 

 ى هنأ تبث اذإ اهتاكذ لبق سجن هنأ الإ يجلا محللا وأ دلجلا نم ءيش اهنم جرخ

 اهنم جرخ ام ةساجن توبثل مكحلا ي اهريغ هنا تبث قافتالا ىنعمب رهاط اهنم هجورخ

 . مهلوق نم ىناعم يف يحلا نم اهتايح يف

 ؛ اهباينأو ةليفلا ماظعب عافتنالا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق (باتكلا) نمو
 رمعو سوواطو يرصبلا نسحلا لاقو حابر يبأ نب ءاطع كلذ هركف
 . ةتيملا ماظع عابت ال : يعفاشلا لاقو . جاعلا مظع عيب زئاج : زيزعلادبع نب

 ٍ . ريبزلا نب ةورعو هريغو نيريس نبا صخرو

 ناكو . ةليفلا باينأب جاعلا عيبي ال نأ وهو ةيناث ةياور نسحلا نع انيورو

 سأب ال : يأرلا باحصأ لاقو . ههبشأ امو جاعلا عيبب . . اسأب ىري ال نامعنلا

 اهب عفتني نأ ةتيملا مظعب سأب ال : ديعس نب ثيللا لاقو . لسغ اذإ ةتيملا مظعب
 . ةي هيبن ناسل ىلعو هباتك يف ةتيملا هللا مرح : ركب وبأ لاقو . نهادملاو طاشمألل

 لج ۔ هللا نأل 2 كلذ ىلع باتكلا لدي ةتيم لكألل ةاكذلا هيلع عقي ال ام مظعو

 . «ميمر يهو ماظعلا يحي نم » هللا لاق ةايحلا مظعلا ف نأ انملعأ ۔ هركذ

 نأ ترعشأ هسرض طقس دقو هباحصأ ضعبل لاق هنأ نسحلا نع انيورو

 ينب رعشب عافتنالا هعنمو ريزنخلا رعشب عافتنالا يفوكلا ةحابإ اماف ؟ مويلا تام يضعب

 باوجلا : تلق © لوقعملاو رظنلا باب نم جراخ هنأ هنع يكح ام بجعأ نمف 0 مدآ

 هتحابإ ىلع ةنسلا تلد ام حابأو ةنسلاو باتكلا يف دوجوم همرحي ام مرحم

 . ابيصم ناكو

 ام عنمي انباحصا لوق يناعم يف جرخي ايف لوقي اضعب نأ ىعم : ديعس وبأ لاقو

 ةتيم اهنأ هيلإ بهذ ام ىنعمبو . نرق وأ مظع وأ فلظ وأ نس وأ رعش نم ةتيملا نم ناك
 فلظلاو نرقلاو نسلاب اهنم عافتنالاب ساب ال هنأ مهلوق ضعب نمو . اهيف ام عيمجو
 اسجن نكي مل اهتايح يف ءيش اهنم جرخ ول هنأل . محللا لمتحملا يحلا ريغ هنم تيلا

 ىلإ تلصحو . كدولاو محللا بهذ اذإ اهماظع يف لوقلا اذه انعم قحلي كلذو

 اذإف . ةتيملا نم ةساجنلا ىنعم اهضراعو ةرهاط لصألا يف تناك اهنأل . يه اهمكح
 ةتيم اهنأ ملعي الو ةدوجوم تناك اذإ امأو . ةساجنلا ىنعم اهنع لاز اهضراع ام اهلياز
 كلذل يضقي ثيح نم ناك اذإف . ىكذ اذإ لالح هلصأ امم هريغ وأ ليف ماظع نم
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 هنأو . ةاكذلا ىنعم ىلع جراخ كلذ مكحف . ةرهاط ةاكذلاو رمألا رهاظ يف ةاكذلاب
 ضرأ نم هلهأ ةاكذ زوجت ال ثيح كلذ ناك نإو ىكذ ريغ نم هنأ حصي ىتح ىكذ نم

 هصخي ىتح رمألا رهاظ يف ةتيملا مكح نم هل جرحغ ال لولعم كلذ رهاوظف . كرشلا

 . ةاكذلا داسفل ةتيملا ىنعمب هلكف . ةتيم وأ ىكذم ناك هنأل ةرهاط ةاكذ مكح

 رعش نم تناك اذإ ةدسلاب ةالصلا ةزئاجو . دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم
 اثاثأ اهراعشأو اهراب وأو اهفاوصأ نمو ل لجو زع هللا لوقل اهربو وأ اهفوص وأ ةتيملا

 رعشو . اهلكأ مرح امنإ ةنوميم ةالومل ةاش يف : ةلي يبنلا لوقو . 4نيح ىلأ اعاتمو

 ةيانكلا ىلإ تاروكذملا برقأ هنأل هتيلكب هيلع عقو ميرحتلا نأل هلايعتسا مرحم ريزنخلا
 . تاروكذملا برقأ ريزنخلاو . ةيانكلا ىلا تاروكذملا دعبا ىف سانلا فلتخا امناو
 زع ۔ هللا لوق ىنعم ام : لئاق لاق نإف . هللا ءاش نإ فاك وهو . كلذ ىلع عامجإلاو
 دق هل ليق ؟ محللا ىلع روصقم ميرحتلا نكي مل اذإ ؟ ريزنخلا محل وأ » : ۔ لجو

 مركأ كتعاط هيلع بجت نمل لوقت كنأ ىرت الأ ء يشلا لجأل ءيشلا نم ناسنإلا عنمي

 نأ ركنتسمب سيلف ديز ةيانكلا ىلإ روكذملا برقأو . اقح يلع هل نإف 5 ديز مالغ
 . ملعأ هللاو سجر ريزنخلا نإف . ريزنخ محل وأ لوقن

 ةسندلا ماظعلا نم دجو ايف نسحلا نب دمحم بسحأ نسحلا وبأ لاقو : ةلأسم

 نإف . نايع لثم ةتيملا ليحتسي ال ثيح نم ةيرقلا ىف وأ { ةيربلا يف كدولا اهيف يتلا

 . كدوابهب نوكيو ةتيم اهنأ ملعأ ىتح ةرهاط كلت

 لاقو : لاق مث السرم هروهط ةتيملا دلج غابد نأ رثألا ءاج دقو : ةلأسم

 دجويو لاق . ازييمت كلذ يف زيمي مل السرم اهتاكذ وهف تغبد اذا كلذ : يراوحلا وبا

 اذإ ةتيم اهنأ هربخيف : هل ليق . هسفنل اهغبدي الو . هريغ هل اهغبدي هنأ راثآلا ضعب يف
 هيلع له غبد نأ دعب نم هعيبي نأ دارأ نإف : هل ليق . معن : لاق . غابدلا هايإ هاطعأ

 الو ازج نوكيو ةتيملا رعشب عافتنالا زوجيو : لاق . ال : لاق ؟ ةتيم باهإ هنأ ربخي نأ

 اهدلج نم ءيش هيف جرخي مل ام لاق ؟ كلذ زوبي له اطرم طرم نإف تلق . اطرمطرمي

 . معن : لاق ؟ هب عفتني له ةتيملا نم فوصلاو رعشلا لسفف هل ليق . اساب هب را مل

 دلج كلذكو : انا هل تلق . كلذب ساب ال لاق . لسغي ملو هب عفتنا نإف : هل ليق

 نأ لجرللف تلق . يدنع اذكه لاق ؟ ةتيملا ةلزنمب نوكيأ ايهرعشو درقلاو ريزنخلا
 لهأ هبلط نإف : هل تلق . معن : لاق ؟ اهلهأ اهحرط اذإ ةتيملا ىلع نم دلجلا جرخي

 ةلخن نم بطح اربا نم اهيقف نأ ءاهقفلا ضعب لاق ايك لوقأ : لاق ؟ كلذب ةتيملا
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 هيقفلا لاقف . بطاحلا هيلع ىبأف بطحلا ذخأي نأ ةلخنلا بحاص بلطف ابطح لجر

 نمل لالحلا وهل اذه نأ انأ لوقأ كلذكو : لاق . بيطلا لالحلا وهل اذه نإ هللاو

 . اهنم ءيش اهكرتيو اهحرطي نأ دعب نم ةتيملا بحاص سيلو . ةتيملا ىلع نم هجرخأ
 . اهفوص وأ ةتيمرعش هنأ ربخيف اهفوص وأ ةتيملارعش ميبي نأ دارأ نم : نسحلا وبأ لاق
 وهف هدي يف تماد ايف : هل تلق . اساب كلذ يف هيلع رن ملف هب ربخي مل نإف : هل تلق

 . اهكرتي مل ام 5 معن : لاق . اهب كلمأ

 ينايسبلا نسحلا يبأ نع ث خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 تتام يذلا عضوملا سجني لاق ؟ ال مأ ةرجلا سجنت ةيلخ ةرج يف تتام ةراف : تلق

 . ةرافلا هيف

 نم ءيش ةرجلا يف عقو اذإ دارأ هلعل هنأل ؛ رظن كلذ يفو : فنصملا لاق

 ؛ اهيف اهتومم سجنت اهنأ يل نيبي الف ةسباي تناك اذإ امأو . ةتيملا تابوطر
. ملع ا هلل او





 باتكل ١ ريغ نم مد ١ ينب ر وعش ق

 فارشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلاو

 مث { هقلحف نميألا هقش قلاحلا لوان ةي هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق
 سانلا فلتخا دقو ، سانلا نيب همسقف ةحلط ابأ هلوانف © هقلحف رسيألا هقش هلوان

 نم مسق يف رهاط هنأ نوريو اسأب هب نوري ال ةعامجو ءاطع ناكو . مدآ ينب رعش ؤ

 نأب لدتسا نمو لوقلا اذهب سانلا ذخأو . رعشلا ةراهط ىلع نايب ةلي يبنلا رعش مسق
 نا : لاق نم نأ ىلعو . ةلي هللا لوسر بوث نم هكرفأ تنك ةشئاع لوقب رهاط ينملا

 اهرعش سم نم ىلع سيلو . ءوضولا هيلع هتجوز ءاضعأ نم اوضع سم نم
 ريخ ال بوقعيو نامعنلا لاقو . ةسجن مدا ينب روعش ىري يعفاشلا ناكو . ةراهط

 . هب عفتني الو مدآ ينب روعش ميب يف

 لوق نم . قافتالا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنأ ىعم : ديعس وبأ لاق
 ام الإ مهتلياز وأ مهيف تناك . ةرهاط مدآ ينب نم ةلبقلا لهأ روعش نأ : انباحصأ

 مهتلياز اذإ اهتساجن يف ىنعم الو . مهل عبت مهراعشأو { ةساجن كلذ نم اهتضراع

 اهعيب امأو . اسجن اهسم ام كلذب نوكيف محل وأ دلج نم ءيش قحلي مل ام ةايحلا ىف

 نم هنأل ؛ هب عفتني ال ءيشل عيبلا زوجي الو . هب عفتني ال هنأ هجو نم كلذ هركي هنإف

 . هعيب ةيهارك انعم زجي مل { هلاوز دعب ةعفنم مهروعش نم ءيشل تبث نإو . لطابلا
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . هب عفتني ال هنأل . هتيهارك ىنعم تئش امأو
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 نو رشعل او يداحلا بابل ١

 لتل ينف
 ةساجن هدي يف رت مل اذإف هدي لسغي هارت الو هراهن رثكأ لمقلا ذخأي هارت نم امأو

 اذإو . اهتساجنب ملعي ىتح ةرهاط هديف ةساجن كلذ نم هسمت ال كلذ نم لمتحاو

 دعب سم مث ، اهلسغ لمتحي ام ردقب كنع باغ دقو . اهب فرع دقو هدي يف تيأر
 . اهتراهط نكمأ ام . ةرهاط اهلصأ نأل هتراهط يف سأب الف ةرهاطلا نم ائيش كلذ

 . كلذ ىلع مهرومأ بلغأ ؤ سانلاو 3 هدي رهط دق نوكي نأ لمتحي دق هنأل

 سم مث . هديب ةلمق ذخأ نميف اضيأ هنعو ميهاربا يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 نم هديب سم هنأ ملعي ىتح رهاط لخلا : لاق ةلمقلا نم هدي لسغي نأ لبق لخلا

 . ةبوطر ةلمقلا

 : لاق . ةسباي ةتيم ةلمق سم لجر نع . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . هء۔وضو ضقني

 اهلتق ؤو ث ةيصعم ةيح ةلمقلا يمر ؤ نأ ؛ (ءايضلا) باتك يفو : ةلأسم

 يذلا نأ» رخآ ثيدح فو ©. «نايسنلا ثروي لمقلا ذبن نأ» ثيدحلا يفو . ةعاط

 يه لب : ليقو . ةعرهلا : ةريبكلا ةلمقلل لاقي هنمو . «مهلا يفكي ال ةلمقلا ذبني

 لمقلاو . ةبقع مأ ىنكتو . عيرهلاو ةختيحلاو ةمكحلا : ةريبكلل لاقيو .. ةريغصلا

 امم دوعلاو . ةكحلا ثروي نيتلا ةرثكو . سبايلاو بطرلا نيتلا لكأ ةرثك نم دلاوتي
 وهو . يدنهلا دوعلا بايثلاب قتعاو رانلا ىلع هاقبأو هدوجأو دوعلا عفراو لمقلا دلوي

ةدشل يرودنسلاو ينيصلاو يرامقلاو يلدنملا دلوي ايك لمقلا دلوي الو ةحئارلا نم



 . بايثلا يف لمقلا دلوت ةوالحلا هذه نإف هتحئار ةوالح

 ؛ همكح مدو قرذ نم اهنم جرحي امو ناسن الا مكح ةلمقلا مكحو ؟ هنمو

 هريغو بايثلا نم هبراقت اممو . هل ةبراقم يهف هل ةقرافم عضوم يف دجوت ال اهنأل
 . هوبنتجا مهرأ ملف داوسلا كلذ نم بوثلا يف دجوي ام امأو . سجن اهقرذو

 . بايثلا ف هر ساب الو . سجن اهقرذو : لاق رصتخملا يفو : فنصملا لاق

 هللاو ة هرو رضلل هيف صخرف هنم عانتمالا ىلع ردقي الو قرذلا هب ديرب كلذ لعلو

 تام نإو كلذ رثأ ىلع لاق هنأل . لمقلا ينعي بايثلا ف سأب ال دارأ هلعلو . ملعأ

 . ملعأ هللاو أ هعضوم لسغ ةبطر يهو اهيف تام نإو . اهنم جرخأ اهيف

 ىلع لمقلا لتق هوركم هنأ دمح يبأ نعو . عرشلا نايب باتك لإ : عجر

 لوبلا لدنجلا ىلع ناسنالا لعجي نأ هركي هنأ : دمحم وبأ لاقو . هسجني هنأل لدنجلا

 سانلاو ءاملاب الإ هرهطي الو 5&=“ هسجني هنأل لاق ؟ مل تلق هب ساب الو طئاغلاو

 ىلع بصنف ءام نم بونذب رمأ ةلي هللا لوسر نأ تبث : (فارشألا) باتك نمو
 يعفاشلا ناكف فبيو سمشلا هبيصت لوبلا عضوم ىف اوفلتخاو . يبارعالا لوب

 فج اذإ هيلع ىلصي نأ وهو ناث لوق هيفو . ءاملاب الإ رهطي ال نولوقي روث وبأو دمحأو
 هيلع طاسب يلع ىلصي نأ زوجي الو . هرثأ بهذي مل اذإ هيلع ىلصي الو . هرثأ بهذو

 بهذ اذإ ةساجنلا لوزت سمشلا لاقو دمحمو ن انلا لوق اذه . هرثأ بهذ نإو لوب

 لاق & اهروهط ضرألا فوفج لاق هنأ ةبالق يبأ نع انيورو . ضرألا نع رثألا

 . لوقأ لوألا لوقلاب ركب وبأ

 . يف انباحصأ لوق يناعم يف ىضم ام هبش جرخي هنأ ىعم : ديعس وبأ لاق

 . لضفلا اذه
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 الاوبأو اهثاو رأو اهترحو باودلا قرع ىف
 اهتتيمو اهنم دسفي ناك امو . اهقزخو اهرؤسو

 ‘ منغلاو ريمحلاو رقبلا نم باودلا نا : نوملسملا لاق ؛ رثؤملا يبأ نع

 ناك باصأ ام سجنت ال اهيفو اهقارعأو اهثاو رأ . نيذاربلاو لاغبلاو ليخلا نم اهلاثمأو

 قيرطلا ف ثور ىلع ءىطو ةديبع ابأ نأ يور لقو . ءعىضوتم ريغ وأ ائضوتم ناسنالا

 3 هقزم لوبلا سي ملو قزم نإف مراهلا لمجلا امأو . أضوتي ملو ىلصف دجسملا لخدو

 اهمد نإف ةل يف دحأ ءعىطو نإف ، سجن وهف لوبلا قزملا سم نإ امأو اسجن نكي مل

 . ملعأ هللاو ، اسجن هرأ مل قيرطلا يف هدجو ةبوطر نم اهنم جرخ امو . سجن

 لوبلا هسم ام الإ باودلا قرع نم ءيش دسفي ال : نيملسملا ضعب لاقو

 دسفت ىشنألا ةرقبلا ثور نأ : نييناسارخلا ضعب لاق دقو . ذخأن لوقلا اذهبو

 هللاو ئ هيلع اعمتحع هملعأ الو > لوبلا عضوم ىلع يرج هنأ نوديري مهنأ بسحب

 رؤسب اسأب نوملسملا ري ملو . سجن وهف باودلا عيمج نم لاوبألا امأو . ملعأ

 بنرألا : لوقأو ، بلعثلا كلذكو . همحل لكأب الو { همحل لكأب الو . رونسلا
 الإ هرؤس دسفي مل همحل لكأ لح امو . اهمحل لكأب سأب ال بلعثلا ةلزنمب بوبضلاو

 . هنع بيغي وأ ائيش لكأي نأ لبق ءاملا سم مث ةساجن لكأ هار نوكي نأ

 امأو . اهيمحل هوركم بئذلاو دسألاو . همحل هوركم سجن هنإف بلكلا امأو

 . ملعأ هللاف & اهنم ةساجنلا

 & هيف فلتخا دق يلهألا مقحلا نأ الإ هقزخ دسفي ال همحل لكؤي يذلا ريطلاو

 دسفي رونسلاو نابرغلاو مخرلاو . دسفي ال : لاق نم مهنمو دسفي : لاق نم مهنمف
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 عبضلاو بلكلاو رونسلا : لاق . ملعأ هللاف 3 زانخلا رعب امأو . هوركم همحلو هقزخ

 يف تتام اذإو . هسجنت مل ءاملا يف عدفضلا تتام اذاف : لاق . دسفي تاشقلا عيمجو

 ناكربلا نم تءاج اذإو اهلوب دسفي مل ءاملا دنع نم تءاج اذإو . هتسجن ءاملا ريغ

 دمحم لوقبو . هسجنت هريغ لاقو {،ك بوبحم نب دمحم كلذ لاق . دسفم اهلوب

 نأ الإ دسف اذه هابشأ وأ نمسلا يف وأ سبدلا يف تتام اذإ زانخلاو . ذخان بوبحم نب

 . يقابلا لكأب سأب الو حرطيو هنم سم ام فجي هنإف ادماج سبدلا نوكي

 ال ضوعبلا مدو . دسفي ال هرعب كلذكو . هنم هيلع عقو ام سجني ال بابذلاو

 يف تتام اذإ كلذكو . سجن اهرؤس ةيحلاو . دسفي ال بلتجم مد لك : اولاق . دسفي

 دسفي ال هنإف ىبدلاو برقعلا امأو . هسجنت اهنإف ةلق نيعبرأ نوكي الو راج ريغ ءام

 تتام ام سجنت ال اهنإف مد اهيف سيل ةباد لك كلذكو . هيف تام اذا هسجني الو ءاملا

 . سجن اهمد نإف ةلمقلا امأو . هلوب دسفي الو هلكأب ساب ال خارصلاو : لاق . هيف

 . اسجن هارأ الف هيف مد ال يذلا بوصلا امأو . سجن وهف ةبوطر نم اهنم جرخ امو
 ال رأفلا رعبو . ةساجن هراقنم يف ىري نأ الإ هرؤس دسفي ال جاجدلاو لاق

 لاق هنأ يناسارخلا رصنلا نب هللادبع نع ةبقع نب حاضولا انثدح دقو . ائيش هيفظفحأ
 هب ري ملف نايلس نب رصن ىلإ كلذ اوعفرف راف رعب هيف اودجوف ازرأ اوخبط اموق نأ

 ابلتجم ناك نإو دسفي وهف ايلصأ نهمد ناك نإ ملحلاو جمضلاو دارقلاو . اسأب

 . دسفي مل

 وأ هلوب دسفي لهو دسفي له بحلا يف بيصأ اذإ رونسلا ثبخ نعو : ةلأسم
 ةلخس انعم : رثؤملا وبأ لاق . بحلا نم كلذ سم ام دسفي معن : لاق ؟ رافلا لوب

 امريغت اذإ : لاقف بوبحم نب دمحم تلأس : لاق ةيح هنم تجرخأو يوطلا يف تفقوف

 نم سم ايهم لاقو . اهب سأب الف سبي ىتح اهمأ اهتظملو اهجاتن يف هب تجرخ
 ءاقس يف لاقو . هسجني مل ةبوطرب دحأ هسمف ىحماو هرثأ ريغت مث ةساجنلا نم باودلا

 رايحلا رعش قلع ىتح رايحلا نطب ءاقسلا عدسف بطر وهو رايخلا نطب يف قلع
 اههابشأو.ةاشلا تعقو اذإ : لوقي ناكو . هسجني الو هب سأب الف : لاقف . ءاقسلاب

 ينثدح نم ينثدح دقف ةبقع نب حاضو امأو . رئبلا فزنت مل ةيح تجرخ مث رثب يف
 دمحم هللادبع يبأ لوقبو . لوبلا ىراجم اهيف نأل اهنم رئبلا فزني : لاق هنأ هنع

 . ذخان بوبحم نب
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 لاق . ال لاق } ةساجن هيف له لايجلا يفو باودلا ثور نعو ; ةلأسم

 . دسفي ال هنأ ريعبلا ين لاق هنأ دايز نب سابعلا نع ةبقع نب حاضولا انثدح رثؤملا وبأ

 عيجر يف لاق هنأ ليحرلا نب بوبحم هيبأ ىلإ ثيدحلا عفرو بوبحم نب دمحم انثدحو
 نم جرخ ام دسفي فيكف حصفأ وهو . دسفي ال اهرابدأ نم جرخ ام هنأ ماعنألا

 هيلإ اومدق اموق نأ ةديبع يبأ ىلإ ثيدحلا عفرو دلاخ نب دمحم ينثدحو . اههاوفأ

 دجسملا ىلإ ىشمف هولأسي نأ لبق كلذ هغلبف باودلا ثور نع هولأسي نأ نوديري

 . هيلإ نورظني مهو هيف ءىطوف هيلإ دصق مث هيلعن علخف بطر ثورب رمف هعم وهو
 . اسأب هب ىري نكي مل هنأ اوملعف دجسملا لخدو هلجر ثم مث

 اذه ىلع عابسلا رثأ لك لاق . ىرث عضوم يف اطي نمع هتلأسو : ةلأسم

 . ةسجن دحلا

 بوبحم نب دمحح لاقو . فالتخا هيف لاق ى لمجلا عسد نع هتلأسو : ةلأسم

 . اهيف صخر

 له تحبذ اذإ اهنوطب نم جرخي يذلا باودلا ثرف & ثرفلا نعو : ةلأسم

 . هدسفي ال اضعبو هدسفي اضعب نأ ىعم لاق ؟ال مأ كلذ دسفي

 هسم نم لخسلا : لوقي ام لاق بوبحم نب ريشب نع ذخؤي امم : ةلأسم

 . ةبطر هديو

 وهو هرعش فج نأ دعب نم ةبطر هديو هسم نم دارأ هنأ انعم ىذلا : هريغ لاق

 ال نأ وجرأ لاق هرعش فج نأ دعب نم عجر هنم ةساجنلا نول ريغتو سبي اذإ كلذك

 . كلذب ساب

 : لاقو اسأب هب ري ملف رونسلا رؤس ف ميهاربا يبأ نعو : ةلأسم

 . ةدسقم همطخ

 نم ل اقو . لاح لع اعيمح ن اره اط هرؤسو همطخ نأ لاق نم لاقو : هريغ نمو

 ال هنأ ۔ هللا همحر _ يراوحلا يبأ نع طسوألا لوقلا ىور دقو لاح للع ناسجن لاق

 نأ بسحأو ههرك هنأ يلع يبا نع رخالا لوقلا اذه يورو .. هرؤسو همطخمب ساب

 ٠. هلللا همحر يلع يبأ يأر ىلإ بهذي ناك يراوحلا نب لضفلا

لسغي نأ لبق هيف ةالصلا زوبت له رافلا هضرق بوث نع هتلأسو : ةلأسم



 هيف ينتضراعو ضورق هيف ابوث تدجو نإف هل تلق . لسغي ىتح ؛ ال : لاق ؟ ءاملاب

 ضورقلا كلت نأ حصي ىتح : لاق { هيف تيلص دقو . ضورقلا كلذ نأ كوكشلا
 . رافلا نم

 نم لوق ىلع كلذو . لسغي ىتح هيف يلصي ال هنا : ليق دقو : هريغ نمو

 ىلص نإف كلذ ىلعف هر ساب ال رافلا رؤس نأ : لاق نم لاقو سجن هرؤس نا لوقي

 . ملعأ هللاو : ةمات هتالصف رأفلا ضرق نم لسغي نأ لبق بوثلاب

 ةلمقلا نم هدي لسغي نأ لبق لخلا هديب سم مث هديب ةلمق ذخأ نميفو : ةلأسم
 . ةبوطر ةلمقلا نم هدي سم ملعي ىتح رهاط لخلا : لاق

 ةبوطرلا تناكو كلذ ملع ناف ةبوطر اهنم هدي سم نإ كلذك وه : هريغ لاق

 هنا لاق نم لاقو . هب ساب ال : لاق نم لاقف : كلذ يف فلتخا دقف اهسأر نم

 ساب الف ةبوطرلا كلت اهيفو هديب لخلا نم سم ناف : لوألا لوقلا .ىلعف
 كلذ ملعو اهربد نم ةبوطر هدي سم نإف ©أ دساف لخلاف رخآلا لوقلا ىلعو ؟ كلذب

 . ملعأ هللاو > انفرع ايف كلذ 1 فالتخا الو . دساف وهف اهربد نم جرخ ام

 يراوحلا يبأ ىلإ تبتك ينأ وجراف ةتيم بحلا يف تبيصأ ةراف نعو : ةلأسم

 . بحلا نم ةتيملا تسم ام لسغت نأ ىلإ بتكف كلذ نع هلأسأ

 نإو . هيلع لسغ الو سأب الف ةبوطر اهنم بحلا سمي مل اذإو : هريغ لاق

 . كلذب اهنم هتسم ام لسغ ةبوطر اهنم هتسم

 ملعلا لهأ عمجأ ركب وبأ لاق . رهلا رؤس يف ؛ (فارشألا) باتك نم : ةلأسم

 رهلا روس يف اوفلتخاو . هب ؤضوتلاو هبرش زوبي رهاط همحل لكؤي ام روس نأ ىلع
 يبأ نبأو يراصنألا ىحم كلذ هركو .. رملا روسب أضوتي نأ هركي رمع نبا ناكف

 . بيسملا نبا لاق هبو . نيترم وأ ةرم لسغي رهلا رؤس يف لوقي ةريره وبأ ناكو . ىليل
 . ةرم لسغي نيريس نباو نسحلا لاقو

 لاقو . بلكلا ةلزنم تارم عبس لسغي : لاق سوواط هلاق عبار لوق هيفو

 ٠. بلكلا ةلزنم : ءاطع

 لمهأو ةفوكلا لهأو ةنيدملا لهأ نم ملعلا لهأ ماوع لاق سماخ لوق هيفو

- ٩٠



 قحساو دمحأو يعفاشلاو يروثلاو يعازوألا هلاق اممو . هرؤسب سأب ال نأ وهو ماشلا

 أضوت نإف لاقو { هرؤس هركي هنإف ، نامعنلا الإ ىأرلا باحصأو ةديبع وبأو روث وبأو
 لاق هبو . مد هب نوكي نأ فاخي نأ الإ هب رمأي ال : لوقي ةعيبر ناكو 3 هازجأ هب
 نم اهنإ سجنب سيل رهلا» : لاق هنأ ةني هللا لوسر نأ تبث : ركب وبا لاق . كلام
 . لوقن هبو © «تافاوطلاو مكيلع نيفاوطلا

 ف ليق دق ام هيف جرخيو انباحصأ لوق نم هيف فلتخي هنأ ىعم : ديعس وبأ لاق

 ةراهط مهلوق نم يدنع كلذ تبثاو لوقلا نم هب لدتسي ام ىناعم ىلع بابلا اذه
 لصأ ىنعمب ءيشلا ةراهط تتبث اذإف . هريغو ءاملا نم ءيشلا ةراهط توبثل هروس

 ةساجنلا مكح نم هل جرح ال امي الإ ةساجنلا مكح ىلإ لحتسي ملو هتراهط
 . مكحلا ىناعمب

 غلو اذإ» : لاق ةليقت هللا لوسر نأ تبثو ركب وبأ لاق : اضيأ باتكلا نمو

 ةورعو سابع نباو ةريره وبأ لاق هبو & «تارم عبس هلسغيلف مكدحأ ءانإ يف بلكلا
 قحساو دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو كلامو رانيد نباو رمعو سوواطو ريبزلا نب
 لاق اذكه ، تارم ثالث لسغي : لاق هنأ وهو ناث لوق هيفو . روث وبأو ديبع وبأو

 . تارم ثالثو اسمخو اعبس تعمس دق ءاطع لاقو . يرمهزل ا

 . هريغ نم لسغي اك بلكلا غلو نم ءانالا لسغي : لئاق لاقو

 ءاملا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ ذخان ةي هلا لوسر لوقبو ركب وبأ لاق

 ءانالا لسغيو ةالصلل هب رهطتي رهاط ءاملا : ةفئاط تلاقف ؛ بلكلا هيف غلو يذلا
 يعازوألاو كلام لاقو . أضوت هريغ دجي مل اذإ يرهزلا لاقو ؛ يتي هللا لوسر رمأ ايك

 نمحرلادبع لاق هبو . هدعب مميتيو أضوتي لاق . ةبابل يبأ نب ةديبع نع انيور

 باحصأو روث وبأو ديبع وبأو يعفاشلا ناكو . ةملس نباو نوشجاملا كلملادبعو

 نهارخأو نهالوأ اعبس ءانالا لسغيو قاري ، سجن بلكلا هيف غلو يذلا ءاملا يأرلا

 . بارتلاب

 دعب ايف رملا رؤس باب ف هماتب يتأي . كلذ ف ذيعس يبأ ل وق هريغ لاق

 . قاروأ ثالث

مكحف ماعنألا عيجر ف انباحصأ فلتخا ؛ دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم



 ليخلا عيجر نأ هللادبع يبأ نع دجويو . نورخآ كلذ ري ملو {، مهضعب هتساجنب

 همحل لكؤي ال ام عيجر نأ ةريغملاو سابعلا لاقو . هعيجرب ساب الف رتجي ال امو ريمحلاو

 زاوجلاب هبشأ وه همحل لكؤي امو اسجن نوكي نأ ىلوأ ايههبش امأو ريمحلاو ليخلا نم
 ام لوب يف اوفلتخي ملو ، همحل لكؤي ام لوب يف اوفلتخا سانلا نأل ؛ رهطتلا مكح يف

 . همحل لكؤي مل
 لوب نأ ىلع اوقفتاو & باودلا لاوبأ يف سانلا فلتخا ؛ (باتكلا) نمو

 : ىلاعت هلوق ليلدب ةسجن اهلك لاوبألا نأ اندنعو . سجن مدآ ينب لوبو ريزنخلا

 يهو رذقتستو بنتج امم اهلك لاوبألاو . «ثئابخلا مهيلع مرحي و تابيطلا مهف لحي
 . ثئابخلا زيح ىف

 ضعب مكفلاخ دقو همحل لكؤي ام لوب سبجنتب متمكح مل : لئاق لاق نإف

 عابسلا عيمج لوب نأ ىلع انوقفاو دق : هل ليق ؟ ةفينح يبأ باحصأ نم نييقارعلا

 قرف الو & همحل لكؤي ام لوب ةراهط اوعداو & سجن هنأ اهمحل لكؤي ال يتلا مئاهبلاو

 ىلع ليلدلا . ىنعملا ىن ءاوس اهلك لاوبألا ذإ . همحل لكؤي ال امو همحل لكؤي ام نيب

 اوقفتا اهلف لوبلا رخآلاو مدلا ايهدحأ هريغي ءام نيئيش همحل لكؤي ال ايف انيأر انأ كلذ

 لوبلا ناك همحل لكؤي ال ام مد مكحك همحل لكؤي ام مد مكح نأ ىلع اعيمج انقفتا

 . ملعأ هللاو سايقلا باب يف هبشأ لوبلاب

 لوب نأ ىلع اوقفتاو . ماعطلا معطي نأ لبق مالغلا لوب يف سانلا فلتخاو

 امل ۔ ةساجنلا يف ءاوس امهنا اندنعو اوقفتاو . ماعطلا معطت نأ لبق سجن ةيراجلا

 حضني» : لاقف عيضرلا لوب نع ةلي هللا لوسر لأس بلاط يبأ نب يلع نأ نع يور
 ةيراجلا لوب لسغب ةلنَييبنلا رمأ يفو . «ةيراجلا لوب لسغيو .. ءاملاب يبصلا لوب

 . سجن همحل لكؤي ام لوب نأ ىلع ليلد . ماعطلا معطت ال يهو

 ىلع ليلدلا . سجن ريغ همحل لكؤي ام ثورو ؛ (باتكلا) نمو : ةلأسم

 متررم ايلك» : مالسلا هيلع لاقف دازلا ةلق ةلي يبنلا ىلإ اوكش نجلا نأ يور ام كلذ

 فلع وهف ثورب متررم الكو . ضيرغ محل مكل وهف هيلع هللا مسا ركذ مظعب
 لوسر ىهن كلذ دنعف انيلع هنوسجني مدا ينب نا ؛ هللا لوسر اي : اولاقف . «مكباودل
 هنوسجني مدا ينب نإ اولوقي مل اسجن ناك ولف . ةمرلاو ثورلاب ىجنتسي نأ ةيتَي هللا
. ملعأ هللاو © مهيلع هسيجنت نع ةيتوه ىهنيو انيلع



 لصو ةرفص ابأ نأ هثدح ةساير نب دمحم نب ديلخ ينثدح اضيأ لاقو : ةلأسم

 هرفص وبأ لاقف . كيلإ هانبرق كلذ الول هنم لكأن ال اماعط انعم نإ : هل لاقف هيلإ
 : لاق هيلإ هتمدقف : دمحم لاق ماعطلا مدق لاقف هنم لكأ رونسلا نأل : لاق ؟ ملو
 . لكأ مث هنم لكأف هنم أدبف هتيرأف لاق روتسلا لكأ ثيح ينرأ

 هسمي ملو هناسلب قعل اذإ ءاملا نم بلكلا رؤس نع ديعس ابأ تلأس : ةلأسم

 . لاق اذكه سجن بلكلا رؤس : لاق ؟ اساب هب ىرت له هبرش نم ءيش
 راحلا ىف نوكت ةربدلا تيأرأ : تلق . رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 تيأرأ : تلق . مد اهيف نكي مل ام كلذب سأب ال : لاق ؟ ةبطر يهو لجرلا اهسميف

 ؟ لبحلا كلذ دسفي له لوبيو رعبي وهو هلجر يف وأ هسأر يف لبحلاب طبري رايحلا
 . كلذب سأب الف ةساجن الو لوب هسم نأ ملعي مل اذإ : لاق

 . رونجلا يف رقبلا اهيلع لوبت يتلا بوبحلاو ؛ (ءايضلا) باتك نم : ةلأسم

 ىلع تلاب ول باودلا نأ . هيلع اوعمجأ ام هيلع ليلدلا . سجن لوبلا هباصأ ام نإف

 مكحي ال سودلا لاح يف ناك امنإ اولاق امإو . ةساجنلاب هل مكحي هنأ ىفص دقو بحلا

 نبتلا ولعو هب نبتلا طالتخال بحلا سم دق اهلوب نأب ملعلا مدعل بحلا ةساجنب

 تناك اذكه اذه ناك اذإو . لوزنلا بحلاو عافترالا نبتلا نأش نم وأ . هيلع

 اوملعي مل امل نكلو . هنم اضيأ بحلا لاني نأ زوب و نبتلا ىلع لوبلا شرت باودلا

 . ملعأ هللاو © هسيجنتب اومكحي مل انيقي كلذ

 ىلإ ىلوألا هتلاح نع عجر هنأ هانعم عيجرلاو . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 عيجر وهف لعف وأ لوق نم هيف عجر ام لك كلذكو . افلع وأ اماعط ناك هنأل اهريغ
 : رعاشلا لوقك برعلا دنع

 ىتفلا ىلع عيجرلا وه بابشلا تيل
 لوألا ريذنلا وه ناك بيشلاو

 كسم نع تلاس يلاعسلا دمحأ نب دمحم هللادبع يبأ باوج نم : ةلاسم
 . تفرع ام ىلع كلذب سأب الف نهدلا وأ نمسلا اهيف لعج اذإ لدولاو بضلا

_ ٩٢٣





 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 هتراهطو هتساجن يف ضيبلا يف
 . ۔ هللا همحر _ يراوحلا يبأ ىلع ضورعم ملعلا لهأ ضعب نع ذخؤي امم

 ال لاق . همحل لكأو لسغي نأ لبق خبط اذإ ماعنلا ضيبو & جاجدلا ضيب نع هتلأسو

 ملاذإ . سأب الف هيف ءاملا لخدي ملو ردقلا يف قشني مل اذإ ضيبلا امأو . كلذب ساب
 . معن لاق . سجن هب خبطي ىذلا ءاملاف تلق . هيف هؤام لخدي

 لاق . هلكأ زوجي الف ملاس ضيب اهيف دجوف تتام اذإ ةجاجدلاو : ةلأسم

 . هلكأ زوجي الف دماج ريغ ناك نإو ، لكأو لسغ ادماج ضيبلا ناك نإ : يلع وبأ

 : لاقف ؟ لكؤي له ضيب اهيف دجوف تتام اذإ ةجاجدلا نع بسحا ايف هنعو
 زوجي هنأ يعم : لاق . غلاب ضيب اهنطب يف دجو نإف : هل ليق . لكأ ادماج ناك اذإ

 دق ناك همكح يه اهنأل ةراهطلا نم اجراخ تاساجنلا نم ائيش وأ امد نكي ملام هلكأ

 . هيلع ةاكذ ال هنأل اضيب راص

 هضيب ناك هقزخ دسفأ ام هنا هضيب يفو ريطلا يناعم يف ليق كلذكو : ةلأسم

 ضيبلا ىنعم تبثف . ارهاط هضيب ناك ارهاط هقزخ ناك امو 0 هقزخ ىنعمب اسجن

 . قزخلا ىنعمب

 ال يذلاو . لسغي ىتح دسفم هضيب ؛ هقرز دسفي يذلا ريطلاو : ةلأسم

 ؛ دسفم هنإف مدلا نم ءيش ضيبلا يف نوكي نأ الأ هضيب دسفي ال هقرز دسفي

 . ملعأ هللاو

 ؛جاجدلا ضيبك سجن لوقف» . ريطلا ضيب يف فلتخي كلذكو : ةلأسم
 ؟ رساونلا ريغ نم ةنسلا هذهس اجراخ ريطلا نم ناك ام عيمج نم رهاط هضيب : لوقو

 ٠ ملع ا هلل او

_ ٩٥ _





٨ ٠ 
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 ركذ ق ١ هتراهطو كسمل

 : ركب وبأ لاق ؛ (فارشألا) باتك نم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم

 كلام نب سنأو رمع نبا كسملاب عافتنالا ىأر نمف كسملاب عافتنالا ف اوفلتخاو

 نيريس نباو بيسملا نب ديعس هيف صخرو . نايلسو يلع نع كلذ يورو
 . نحس او لح و يعف اشل او لعس نب ثيلل او كلامو دي 5 نب رب اجو

 ؛ حابر يبأ نب ءاطعو نسحلاو دهاجمو زيزعلادبع نب رمع نع انيور دقو
 هنأ ديج دانسإب ةكم يبنلا نع انيور دقو . ءاطع نم الإ كلذ حصي الو هوهرك مجغأ

 . لوقن كلذكو «كمسملا بيطلا نإ» : لاق هنأ هنع انيورو .0 هب بيطتي كسم هل ناك

 جرحي الو {. كسملا ةيه ارك ىنعم انباحصأ لوق ف ل نبي ال : ديعس وبأ لاق

 . رهاط هنا : مهلوق نم قافتالا هبش الإ يدنع

- ٩٧





 نورشعلاو سماخلا بابلا

 نبللاو ضيبلاو امد تبلح اذإ ةاشلا نبل يف باب
 مدلا هيلع بلغ نبل اهعرض نم بلح اذإ ةاشلا نع ديعس ابأ تلأسو

 : لاق ؟ سجن مأ رهاط مد هيف سيلو انبل جرخ اذإ يناثلا بخشلا نوكيأ ؛ تحفلا

 . باخشأ ةثالث دعب بلحي ىتح هب عفتني الأ بحأو سجن هنإ : لوقأ سيل
 اهنم برشف رئب يف تعقو ةلاسع نع هلأس الئاس نأ : رهزأ نع يور : ةلأسم

 . اهنبل لكؤي كلذ لعب مث . نيموي ةاشلا أربتستو مارح ءاملا كلذ نأ ةاش اهنم تيقسو

 . ءاملا هباصا ام بايثلا نم لسغيو

 ال : ليق دقو سجنت امم يهو رئبلا ف ةلاسعلا تتام اذإ كلذو : هريغ لاق

 . لاح ىلع ةاشلا نبل دسفي

 اهلاح نع ةضيبلا تلوحت اذإف . مد ةرمح اهيف تناك اذإ ةضيبلا نعو : ةلأسم

 ةرمحلا ىلإ هيف تناك يتلا اهلاح نع ةضيبلا تلوحت اذإف . مد ةرمح اهيف تناك يتلا

 . لكؤن الف
 يح خرف اهيف نوكي ىتح لكؤت مل ةمحل وأ امد تراص اذإ : هريغ لاق

 . ملعأ هللاف { ةرمحلا امأو . ىكذيو

- ٩٩





 اهتراهطو ن وطبلا نم جرخي ام ةساجن يئ
 مث اريثك ابح تلكأ ةباد نع هتلأسو نسحلا نب دمحم نسحلا يبأ نع بسحا

 نأ مهل له ؛ اهنطب نم بحلا كلذ جرخأف 5 اهريغ وأ تناك ةاش { تتام ةبادلا نا

 ءاملا يف لعجي مث سبيي ىتح حوري مث لسغي : اولاق . معن : لاق ؟ هولكأيو هولسغي
 . لكؤي مث ةتيم اهنطب يف ثبل ام رادقمب رهاطلا

 خلست : لبالا نم اهريغو ناطلسلا لبإ حرطي ايف نسحلا وبأ لاقو : ةلأسم

 نمل لالح اهنولزني اوناك يتلا مهلزانم نمو قرطلا نم بحلا كلذ نإ بح هيف جرخيف
كلذ وهو بصتغم لامجلا هتلكأ يذلا بحلا نأ ملعي نأ الإ هريغ لاق . هلكأو هذخأ





 رلاو بلكلا ةساجن ىف

 ملو ؛ ال مأ سجني ءام نم ملعي ملو ةبوطر وأ ءام هنم ائيش سم بلكل تلق

 هنأل ؛ ةساجنلا هماكحاف ةساجن هيف ناك اذإ هنإ يعم : لاق ؟ سجني امم هنأ ملعي

 . سجنب سيل هنأ ملعي ىتح سجن

 ال امم وهو لسفلا ماقم عوقولا كلذ هل مقي ملو ءام ف عقو ول تيأرأ : هل تلق

 هنأ يدنعف : لاق ؟ هسم ام دسفي ال وأ ، ارهاط هندب يف يقب ام نوكي له ؛ سجني

 عضومب سجن ىعم هنأ ءاملا برض وأ ضوخلا ةكرح نم لسغلا ماقم مقي مل اذإ

 . لصالا ف وه هتساجن

 ال ءاملا يف هعوقو ناك اذإ سجني ال هنأ لوقلا ضعب يف كدنع جرخي لهف تلق

 ناكول نأ ةراهطلا مكح هب نوكي ام هل حصي مل اذإ كلذ يل نيبي الف : لاق ؟ سجني

 . كل تفصو امم لصألا يف رهطت

 سم ام نوكيا لسفلا ماقم ءاملا برض وأ ضوحلا كلذ هل ماق نإف : هل تلق
 ©} يدنع ايف كلذ ضعب لاق دق : لاق ؟ سجني ال ءام يف ءام يف ناك اذإ ارهاط
 لوق ىف ةلعلا ايف : هل تلق . هتساجن لصالا لاح ىلع كلذ ىري ال اضعب نا يدنعو
 دسفأ لسغلا ماقم هل مقي مل اذإو . دسفي مل لسغلا ماقم كلذ ماق اذإ هنإ لوقي نم
 لوقلا اذه بحاص نا يدنعف : لاق ؟ بلكلا ندب نم هلكو كلذ يف ةلعلا ايف

-_- ٣ ٠ ١ --



 : لاق ضعبو & كلذب هبشي هلعلو رهطي هنا رهطت اذإ يمذلاب هيبشتلا ىلا هيف بهذي
 . رهطي ال

 ملعأ الف : لاق ةتيملا ةلزنمب هنإ لوقي ؟ رهطي ال هنإ لوقي نم لوق ىلعف : تلق
 تنك نا مالسالاب لوحتي اذهو ادبأ لوحتت ال ةتيملا نأل ةتيمل ةلزنم يدنع جرخي هنأ

 ةتيملاب يدنع بلكلا هبشا ايف بلكلا ينعت تنك نإو . ةمذلا لها نم كرشملا ينعت

 . تاساجنلا رمأ يف يمذلا نم دشا يدنع بلكلاو

 : لاق ؟ سجني له بلكلا رعش نعو رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نإف : تلق . معن : لاق سجن وهف يح وهو ةرعش هنم صق نإ كلذكو . معن

 لاقف . لسغ مث هنع لاز اذإ ريزنخلا رعش يف فلتخا دقو . ملعأ هللا : لاق ؟ لسغ

 يذلاو . هلثم بلكلا رعش كلذكو . هب عفتني ال : لاق نم لاقو . هب عفتني لاق نم

 . هنع الئاز ناك ولو لسغ اذإ رهطي ال بلكلا رعش نوكي نأ بحأ

 ناك اذإ ، معن : لاق ؟ هسجني له نيطلا يف ىطو اذإ بلكلا نعو : ةلأسم

. ابطر نيطلا



 ن و رشعل او نمالل ١ بابل ١
 رمهلا رؤس و

 هب زوجي . رهاط همحل لكؤي ام رؤس نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ ركب وبأ لاق

 . رهلا رؤسب أضوتي نأ هركي رمع نبا ناكو . رهلا رؤس يف اوفلتخاو . هب ءوضولاو
 ةرم لسغي رهلا رؤس يف لوقي ةريره وبأ ناكو ىليل يبأ نباو يراصنألا ىيحي كلذ هركو

 عبار لوق هيفو . ةرم لسغي نيريس نباو نسحلا لاقو بيسملا نبا لاقو هبو نيترم وأ
 هيفو . بلكلا ةلزنمب : ءاطع لاقو . بلكلا ةلزنمب تارم عبس لسغي سواط هلاق

 نأ وهو . ماشلا لهأو ةفوكلا لهأو ةنيدملا لهأ نم ملعلا لهأ ماوع هلاق سماخ لوق

 روث وبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو يروثلاو يعازوألا هب لاق نمو .هرؤسب ساب ال
 هب اضوت نإف : لاقو هرؤس هركي ناك هنإف نامعنلا الإ يأرلا باحصاو ديبع وبأو
 لاق . كلام لاق هبو مد عب نوكي نأ الإ هب رمأن ال : لوقي ةعيبر ناكو . هأزجأ

 مكيلع نيفاوطلا نم اهنإ سجنت ال رهلا نإ : لاق هنأ ةني هللا لوسر نأ تبث ركب وبأ

 . لوقن هبو تافاوطلاو

 يف ليق دق ام هيف جرخي و انباحصأ لوق نم هيف فلتخي هنأ ىعم : ديعس وبأ لاق
 هرؤس رهاط مهلوق نم يدنع كلذ تبثأو لوقلا نم هب لدتسي ام ىناعم ىلع بابلا اذه
 مل رهاط لصأ ىنعمب ءيشلا ةراهط تبث اذإف . هريغو ءاملا نم ءيشلا ةراهط توبثل
 . مكحلا ىناعمب ةساجنلا مكح نم هل جرخ ال امب الإ ةساجنلا مكح ىلإ لحتسي

 اذإ : لاق ةي هللا لوسر نأ تبثو : ركب وبأ لاق فارشألا باتك نم : ةلأسم
سابع نباو ةريره وبأ لاق هبو . تارم عبس هلسغيلف مكدحأ ءانإ يف بلكلا غلو



 دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو كلامو رانيدو رمع نباو سوواطو ريبزلا نب ةورعو

 3 تارم ثالث لسغي : لاق هنأ وهو يناث لوق هيفو . روث وبأو ديبع وبأو قاحسإو
 : لئاق لاقو . تارم ثالثو اسمخو اعبس تعمس : ءاطع لاقو ، يرهزلا لاق اذكه

 لوسر لوقبو : ركب وبأ لاق . هريغ نم لسغي ايك بلكلا غلو نم ءانالا لسغي

 . بلكلا هيف غلي يذلا ءاملا ةراهط ي اوفلتخاو : ركب وبأ لاق . ذخان : ةلي هللا

 . ةلي هللا لوسر رمأ ايك ءانالا لسغيو ةالصلل هب رهطتي رهاط ءاملا ةفئاط تلاقف

 نع انيورو . يعازوألاو كلام لاقو . أضوت هريغ دجي مل اذإ : يرهزلا لاقو

 نوشجاملا كلملادبعو نمحرلادبع لاق هبو . هدعب مميتيو هب اضوتي لاق ةنابل يبأ نبا
 ءاملا : نولوقي يأرلا باحصأو روث وبأو ديبع وبأو يعفاشلا ناكو . ةملس نباو

 . بارتلاب نهارخأو نهالوأ اعبس ءانالا لسغيو قاري سجن بلكلا هيف غلي يذلا

 ءاج دقو ، سجن بلكلا رؤس نأ انعم انباصأ لوق يطاوي : ديعس وبأ لاق

 كلذ حص نإف تارم عبس بلكلا رؤس لسغ ديدحتب ةلي يبنلا نع ثيدحلا اذه

 لدي ىنعم الف الإو . هب رمأف ةل يبنلا هدهاش دق رمألا نم صوصخم ف كلذ لعلف

 ةراهطك بلكلا رؤس ةراهطو & تاساجنلا رئاس نم بلكلا رؤس ةراهط جارخإ ىلع

 لك يف انيلإ بحأ تاراهطلا ىلإ تاساجنلا نم جورخلا ي ةغلابملاو تاساجنلا رئاس
 . نسحم مل هيف يذلا ءاملا هجو نم بلكلا رؤس نم ءانالا ةساجن تبث اذإو . هجو

 . اسجن نوكي نأ امإ انعم جرخي هانعمف سجن هسم امو ارهاط ءاملا نوكي نأ انعم

 مكح ءاملا ىلع بلغي مل نإ ىنعمل اعيمج نيرهاط انوكي نأ امإو . اسجن ءانالاو

 نأ الإ ث رابتعالا يف زوجيو . هانعم نسحي يذلا اذهف اذه ىلع جرخ نإف ةساجنلا

 نم ليق يذلا اذه . سجن دقف ءاملا نود ءانالا بلكلا نم سملا تبث دق نوكي

 نكي ملو اسجن ءانالا مكح توبثو ةراهطلا مكح توبثل ءاملا ةراهطو ءانالا ةساجن

 بلغت ىتح الإ ءانالا ةساجنب اسجنتم ءاملا نكي ملو . لسغلاب الإ ءانالل ارهطم ءاملا

 . كلذب لاق نم لوق ىنعم ىلع ةساجنلا هيلع

 رايحلا رؤس يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق . فارشألا باتك نم : ةلأسم

 هبو . راحلا رؤس نيريس نباو نسحلاو يعفاشلاو يعخنلاو رمع نبا هركف . لفغبلاو
 هنع يكحو ههرك هنأ قحسا نع ىكحو . يأرلا باحصأو يعازوألاو يروثلا لاق

 نأ ىلإ بحأو : دامح لاق . ةرو رض نم ناك اذإ لغبلاو رايحلا رؤسب أضوتي : لاق هنأ

 رؤس هركو . ديعي ال : مكحلا لاقو . لغبلاو راحلا رؤسب أضوت اذإ ةالصلا ديعي
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 صخرو . يأرلا باحصأو قاحسإو دمحأو يروثلاو يعازوألاو يعخنلا لغبلا

 نسحلا رايحلا لضفب ءوضولا يف صخرو . لغبلاو رايخلا رؤسب ةراهطلا يف ةفئاط

 دايز وبأو ةعيبرو جشألا نب ركبو يراصنألاو ىحيو يرهزلاو ءاطعو يرصبلا
 بلكلا الخ ام اهلك باودلا راشناب سأي ال : يعفاشلا لاق . يعفاشلاو كلامو

 ركبو ديعس نب ىجي ريمحلاو لاغبلا لضفب ءوضولا يف صخرو . ريزنخلاو
 انيلا بحاف لغبلاو لمجلا رؤسال مل نإ يروثلا لاقو . يعفاشلاو كلامو جشألا نب

 ريطلاو باودلا نم همحل لكؤي ال ام عيمج : نامعنلا لاقو . مميتي مث هب أضوتي نأ

 مل ءعىضوتم هب أضوت اذإ عابسلا عيمجو بلكلا رؤس يف لاقو . هوركم هرؤسف عابسلاو
 هب أضوتي ملو مميتي ايهرؤس ريغ ءام ءعىضوتملا دجي مل نإو اهتداعإ هيلعو هتالص زبت

 اذإ : لغبلاو رايحلا رؤس يف لاقو . ةزئاج هتالصف ءاسأ دقف هب أضوت نإف رونسلا الإ

 هب أضوت ايهرؤس ريغ ءام دجي مل نإف . ةالصلاو ءوضولا ديعي نأ هيلعف لجر هب أضوت
 . زئاج باودلا راساب ءوضولا : ركب وبأ لاق . اطايتحا . . . ايهعيمجب مميتيو

 ال ناك نممو . ةينارصن ةرج يف ةينارصن ءام نم أضوت هنأ باطخلا نب رمع نع انيوزو
 . يأرلا باحصأو روث وبأو يعفاشلاو يروثلاو يعازوألا اسأب ينارصنلا رؤسب ىري
 . كرشملا رؤس ام يردن ال : الاق اهنإف قاحساو دمحأ الإ كلذ هرك ادحأ نا ملعن الو

 باودلا راسأ ريهطت ىلع يدنع جرخي انباحصأ لوق ءىطاوي : ديعس وبأ لاق

 هذه هبشي امو ءايشألا نم هريغو ءاملا نم ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو ماعنألا نم اهلك

 دقو مهلوق رهاظ ىلع جرخي يدنع اذهف . اهجرخم جرخو ماعنألا نم اهلك باودلا
 لك هنأل . اهموحل ةيهارك عضومل اههبشأ امو ريمحلاو ليخلا رؤس ةيهارك يدنع جرخي
 يف جرخي كلذكف همحل هرك ام لكو . هرؤس دسفم هنأ رابتعالا يفف همحل دسف ام
 داسف ريغ نم اهتيهارك : مهلوق ىناعم يف جرخيف عابسلا امأو . هرؤس ةيهارك رابتعالا
 نم لوق ىنعم ىلع جرخي كلذ لعلو ةدساف اهراسا نا : ليق دقو . قافتالا ىناعم

 نم عم اهمحل ةراهط تبث اذإو . عابسلا نم بانلا تاوذ نع يهنلل اهموحل دسفي
 اهتساجن حصي نأ الإ هودعي ال اهمحلا همحل لثم يدنع اهروسف كلذ هعم تبث

 . كلذ هبشي ام نيح ىف وأ . مكحلا ىناعمب اهريغ ةضراعمل

 يهنأ يروثلاو كلام نع ىكح دقف رايحلا قرع امأو : فارشألا باتك نمو
 رامحلا باعل : بويأ لاقو . يعفاشلاو نايعنلا لاق هبو . اساب هب نايري ال اناك
 ال : رامحلا قرع يف دمحأ لاقو . راحلا قرع يف ناهعنلا نع هيف فلتخا دقو . رهاط
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 . هب أضوتي نأ ينبجعي

 قرع يف فالتخالا يناعم انباحصأ لوق يف جرخي هنأ يعم : ديعس وبأ لاق
 رئاسلاو رهاط هنأ الإ افالتخا هيف مهنيب . ملعأ الف نيص اذإف نصي مل ام رايحلا

 ملعأ ال ينأ الإ يدنع هقرع لثم هباعلو هتساجن هيف حصي ىتح مكحلا ىنعمب هتراهط

 . هتيهارك يدنع جرخي كلذ داسف مهلوق نم

 نوهأ سنؤملا ماعنلا قزخ رثؤملا وبأ لاق . فارشألا باتك ريغ نمو : ةلأسم

 . اساب هثبخب ىرأ الف يشحولا ماعنلا امأو . عابسلا قزخ نم

 امأو . ثرف اهيف نكي مل ام اساب هب رن ملف روطسلا ةحفنأ نعو : ةلأسم

 . دسقم همطخ : ل اقو . اسأب هب رن ملف رونسل ١ رؤس ٢ ميه ارب ١ يب ا نعف بن ارأل ١

 . سجنب سيل وأ سجنأ نهرعبو نهرؤسو يحامألا لوب نع هتلأسو : ةلأسم
 ؟ تنأ لوقت ايف تلق . سجن هنا : لاق نم لاقو . سجنب سيل هنأ : لاق نم لاق

 قفدلا هيف ناك امو ؟ سجن هنإ : لاق نم لاقو . سجنب سيل هنأ : لوقأ لاق
 اوهرك معن : لاق يحامألا لثم تايحلا كلذكو : هل تلق . يلإ بحأ وهف لئاسلاب
 اهسجنت له رئبلا يف ةاحمألا تتام اذإ لئاس هلأسو . ةرضملا فوخ لجأ نم ةيحلا رؤس

 ةيحلا كلذكو هل تلق . اهسجنت ال اهنإ : لاق نم لاقو ؟ اهسجنت اهنإ : لاق نم لاق

 . معن لاق

 : هل تلق . هب ساب ال هنأ وجري هنأ : بضلا رعب ف نسحلا وبأ لاقو : ةلأسم

 ( . معن لاق ؟ دسفم وهأ عابسلا نم هقوف ايف بلعثلا رعبف

 اهب سأب الف ةحفنألا امأو . دسفي جتن ام نيح «رلحسلا لوب يف لاق : ةلأسم

 لثم هرعب كلذك تلق ؟ هرؤسب سأب ال نأ وجرأو . اشرك ريصتو رجشلا لكأت ىتح
 . عابسلا نم نوكت مألا اما كلذك هنا وجرأ لاق هرؤس

 . ائيش هيف ملعأ الف لاق ؟ سجن وأ رهاط ليفلا رؤس نع هتلأسو : ةلأسم
 هنأ ىعم سيل هنأل يدنع كلذ هبشي الف : لق ؟ ماعنألا رؤس كدنع هبشي لهف : تلق

 رئاس نم ههبش ىلإ برقأ ماعنألا نم لبألا ىلإ ههبش نأ بسحا اهف هنأ الإ ماعنألا نم

 صن هيف تاي مل اذإ يدنع هلثم وهف ءيشلا هبشأ امو اهانملع يتلا عابسلا نم باودلا

 نأ ىعم : لاق ؟ عابسلا رؤس مأ ليفلا رؤس كدنع دشأ ايف : هل تلق . درفملا مكحب
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 ؟ ماعنألا محل ةلزنمب مأ عابسلا محل ةلزنمب كدنع همحلف : هل تلق . دشا عابسلا رؤس

 : هل تلق . ماعنألا هبشي نوكي نأ الإ ماعنألا محل ةلزنمب يدنع وه سنيلف لاق

 لوقأ نأ ملعأ ال ايف ينبجعي . ال : لاق ؟ عابسلا محل ةلزنمب نوكي نأ كبجعيو

 الو ملعأ هللا : لاق ؟ هرؤس ةلزنمب كدنع وهأ ليفلا رعب يف لوقت ايف : هل تلق . ائيش

 . ائيش هيف لوقأ

 يف ضعب لاق . رهاط هثورو هرؤس نأ ءايضلا يف تدجو : ةفاضملا ةدايزلا نم

 باتك ىلا عجر . ليخلا كلذكو كلذ هركي هنأ ضعب لاقو . ماعنألا نم هنإ : همحل

 . عرشلا نايب

 بنرألا نأ يعم : لاق ؟ سجن مأ رهاط بنرألا رؤس نع هتلأسو : ةلأسم

 . هرؤس لثم هرعب كلذكو : هل تلق . هرؤسب ساب ال هنأ وجرأو :عابسلا نم سيل
 تلق . ديصلا نم يدنع هنأل هرعبب سأب الف عابسلا نم نكي مل اذإ هنأ وجرأ : لاق
 ناك ام هنأ يعم : لاق ؟ كدنع منغلا ثرف ةلزنمب شركلا يف يذلا هثرف كلذكو : هل

 . منغلا هبشي يدنع يبطلاو يبظلا هبشي يدنع وهف ، عابسلا نم نكي مل ديصلا نم
 بلكلا نأ يدنع دمح وبأ لاق ءايضلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ةالصلا عطقي هنأو اعبس نوكي نأ نم بالكلا مكح نع هلها ةنايص نع لقتني ال

 بلكملا بلكلا رؤسب ساب ال : لاق رخآ عضوم يف هنعو . ملعأ هللاو رؤس سجنيو

 نم» : ةي يبنلا لوق كلذ ىلع ليلدلا . هرؤسو هتتيم سجنت الو ةالصلا عطقي الو

 ديعولا هجوت املف . «ناطاربق موي لك هرجأ نم صقن غرضل الو عرزل ال ابلك ىنتقا
 هللا ل وق عم نيينعملا نيذه ريغل ابلك ذختا نم لمعل طابحالاب ةةتيتهنم

 هليبس .نأ انملع (ةيآلا) . هنيبلكم حراوجلا نم متملع امو » :. ىلاعتو كرابت
 . هنع ايهحصأب ملعأ هللاو بالكلا ةلمج نم صوصخع هنأو . ماعنألا ليبس

 نم عانتمالا عاطتسي ال اهنأل ةرهلا رؤس ةراهطل ةبجوملا ةلعلا . هنم : ةلأسم
 لاقو . «تافاوطلاو مكيلع نيفاوطلا نم اهنإ» : ةمي يبنلا لوقل . اهرؤس
 سجني مل هيف ةلعلا هذه تدجو نمف ث «تويبلا ينكاس نم اهنا» : ةيقيبلا
 . هرؤس
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 ن و رشعل او عساتل ١ بابل ١

 تاساجنلا ريهطت ين
 : نيينعم ىلع عقي مسا ةراهطلا : ءايضلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 اهتلازا ف نويدلا ىرج يرجت ةساجنلاو ةدابع ذافنا ىرخألاو هتساجن ةلازإ اهدحأ

 انركذ امب اهمكح عفتريو هماقم موقي امب وأ ءامب اهنيع لاوزب اهنم ريهطتلا مسا حبصيو

 همزل ام ريغ ىدأ ول اهب هانهبش ىذلا نيدلا نأ ىرت الا كلذ لعف نمم دصقو ةين ريغل
 نوكت نأ بجي كلذكو . هنمضتم نع ىدألا ضرف طقس هرمأ ريغ وأ هرمأب نيدلا كلذ

 وأ هرمأب هريغ . هنع كلذ ةلازإ ىلوتف هبوث يف وأ هسفن ين هتمزل نم اهلازأ اذإ تاساجنلا
 ذافنإ يه يتلا ةراهطلا امأو ؟ هنم ةراهطلا ضرف هنع اليزم نوكي كلذ نأ هرمأ ريغ

 هلعفب الإ نوكي ال هنع ةراهطلا ضرف طاقساف حير جورخب وأ مونلاب ثدحملا هدابع

 هل نيصلحغ هللا اودبعيل الا اورمأ امو » : ىلاعت هللا لوق ليلدب هنم كلذل دصقلاو

 اهيلإ دصق دصقي نأ هتمذب اهلعف قلعتي ةدابعب دبعت نم هؤانث لج رماف . ينيدلا
 ام اهقيرط يتلا تادابعلا عيمج يف بلقلاب الإ نوكي ال صالخإلا نأل اهلعف يونيو ٠

 . ملعأ هللاو دصاقملا قيرط نم الإ اهئادأ ضرف طقسي الو انركذ
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 نوثالثلا بابلا
 تاساحنلا لسغ

 ال امم هريغو لوبلاك تاساجنلا رئاسو عابسلا رؤسو . دمحم يبأ عماج نمو

 يي هللا لوسر نع ةريره وبأ ىور ام . تالسغ ثالثب رهطت اهنإف . ةمئاق هل نيع
 اثالث اهلسغي ىتح ءانالا يف هدي سمغي الف همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ» : لاق هنأ

 بلك وحن همون لاح ف اهتباصا ةساجن لك نم اطايتحا . «هدي تتاب نيأ ىردي ال

 لاح يف اهتباصأ مهوتي ايع همون يف وأ ةساجن ىلع تعقو وأ . اهيلع لاب وأ اهسحل
 بلكلا غلو اذإ مكدحأ ءانا روهط : لاق ةلي يبنلا نعربخلا ىور ةريره وبأو . همون

 ثالث بلكلا غولو يف هاوتف مث . اعيمج نيربخلا ىورو . اعبس هلسغي نأ هيف
 نم هريغو ناسنالا لوبو بلكلا رؤس نأ انفلاخ نم دنع فلتخي ال مث تالسغ

 ريهطت باب ينانل مهتقفاومو رهطتلا باب يف دحاو اهمكح رملا يف تاعئاملا تاساجنلا
 . ملعأ هللاو انفلاخ نم لوق فلتخاو . فلتخي مل اذإ انلوق ةحص ىلع لدي رئبلا

 الو هريثكو هليلق بجاو اندنع ساجنألا نم هريغو مدلا لسغ : باتكلا نمو

 لوسر اي تلاقف ة هللا لوسر تلاس اهنأ ركب يبأ تنب ءايسأ تور امل . ادح هيف دجي
 هيلع يبصو هيضرقأ : مالسلا هيلع لاقف . بوثلا بيصي دق ضيحلا مد نإ هللا

 انل فالخلا لهأ عم حيحص ربخلا اذهو ريثكلاو ليلقلا هنم بيصي ضيحلا مدف . ءاملاب

 رانيدلا وأ مهردلا ردق ةساجنلا مهديدحت نم هيلا اوبهذ ايف مهئطخ نمو . مهلقن ؟

 رهاظ ينو ةساجنلا نوكب ملعلا عم مهدنع هب سأب ال رادقملا اذه نأ ةعمللاو فكلاو
 هلئاق ىلع جاجتحالا نع هتياكحو هركذ نع ينغي ام ةشحولا نم مهنم لوقلا اذه

_ ١١٣



 . قيفوتلا هللابو هداسف راهظإو هب لغاشتلا نع بابلألا درو
 رهطيأ . سجملا بوثلا هيف لسغ اذإ لولحلا نع : ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 ءاملاو 6 بوثلا رهط لقف « هايم ةثالثب بوثلا لسغ اذإ معن : لاق ؟ بوثلا رهط اذإ

 ءاملاو هدحو بوثلا رهطي : لاق نم لاقو . بوثلا هيف لسغ يذلا ءانالاو ثلاثلا

 . انيلإ بحأ لوألا يأرلاو . اسجن بوثلا هيف لسغ يذلا ءانالاو ثلاثلا

 ىعم : لاق ؟ سجن مأ رهاط ةساجنلا هب تلاز ءام . رخا نع لئسو : ةلأسم

 ارهاط نوكي رهاط هنإ لوقي نم لوق ىلعف : هل ليق . سجن : ليقو رهاط : ليق هنإ
 رهاطلا ريغ روهطلا نأ ىعم يذلاف ؟ المعتسم نوكي مأ ةساجنلا كلت ريغل ارهطم

 . هسفنب مئاق رهاطلاو

 تسط ف عقو مد نع هتلأسو . خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ناك نإف تلق . معن : لاق ؟ كلذ هيزبجمأ كرع ريغ نم ابص ءاملا هيلع بص نإ

 . كلذب ساب ال : لاق ؟ حدق

 ءاملا هيلع بصي مث دجسملا يف وهو ةساجنلا هبيصت ريصحلا تلق هنم : ةلأسم

 امو . تحت ىرج دق يذلا ءاملا 1 لوقلا ام هعضوم ف وهو نيعلا لوزتو لسغيو

 هعضوم نم جرخي ىتح ما اذه هيزبحت ةساجنلاو ءاملا اهيقل دق يتلا ضرألا مكح

 ابلاغ ءاملا ناك نإو ، ىزبجي كلذ لعف نأ تفرع يذلا : لاق ؟ ارهاظو انطاب لسغيو

 ناكل جرخأ ولو . رهط دجسملا نم عضوملا سبي اذإ ةساجنلل مكح الف ةساجنلا ىلع

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر ملعأ هللاو طوحأو غلبأ

_ ١١٤



 نوثالثلاو ىداحلا بابلا
 رانلاب ةساجنلا ريهطت و

 . فضن دقف هامحأو رانلا هلخدأ مث ةبوطرب ةضفلاو بهذلا يدوهيلا سم اذإو

 . مدلاو لوبلا لثم ةساجنلا هتسم اذإ بشخلا يف يراوحلا وبأ لاقو : ةلأسم

 وجرأ كلذكو . رانلا اهتلكأ دق ةساجنلا نإ : لاقو . هدامرب سأب ال هنأ رانلاب دقوأ مث

 يدنع اذهف فضن دقف ممحف سجن ءام هسم اذإ رونتلا نع هتلأس دق ينأ

 . ىلحلا لثم

 وهو هلوق ىنعم ىلع رهطي هنإف يوش مث اسجن ناك اذإ محللا يف لاقو : ةلأسم

 . سجن وهو زبخ اذإ نيجعلا نم برقأ

 هتقرحأ اذإ اولاق دقف ؟ هدامربو هب عفتني له سجنلا بطحلا نعو : ةلأسم

 زبخ اذإ رانلا هتلكأ اذإ هب سأب الف هب زبخي نأ دارأ نم كلذكو . هدامرب سأب الف رانلا

 . هومحب وأ ةرمجب

 ليق دقو . تاوذلا ريغ نم ةساجنلا تناك اذإ كلذ ليق دق : معنو : هريغ لاق

 . تاوذلا يف اضيأ

 نع انغلب دقف . سجن نيجع اهيف تزبخ اذإ نازريبلاو رونتلا نعو : ةلأسم

 دق كلذكو . ءاملا كلذب رانلا تبهذ دق لاقو ربخلا كلذ لكأ زاجأ هنأ يلع نب ىسوم

 . امهيلع لسغ الف هللا همحر يلع نب ىسوم لاق ام ىلع نازريبلاو رونتلا رهط
 دقو اذإ سجنلا نيطلاو . ءايضلا نم اهنأ ركذي & باتكلا ةيشاح نم : ةلأسم

_ ١١٥



 ةرمو هرهطت ةرم : نيترم ممح سجن نيط نم لمع اذا رونتلاو . هرهطت اهنإف رانلا هيلع

 : موق لاقف : هيف فلتخمف مسد هيف قلعف ةتيم هيف يوش اذإ رونتلاو . اهب هيلع زبخي

 فالتخالاو . بهذي ىتح رانب ممحي : موق لاقو . لسغي : موق لاقو . رسكي

 يمهف مد جرخي ملو ةمالعلل ةبادلا ىلع تلعجو رانلاب ةديدح تيمح اذإو . رثكي

 دق رونت ين ةراف تعقو اذإو . فالتخا هيفف اسجن ناك امل رانلا ريهطت ىفو . ةرهاط

 زبخلا نال هدسفي نأ فاخاف رونتلا يف رافلا رابغ راثو جضني مل بطر زبخ هيف حرط
 . عجر ناخدلا هقلعيو بطر

 رخبي نأ سأب الف سجن لسعب مهسا اذإ دوعلاو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 رخبي نأ زئاجف ابطر بوثلا ناك نإو . داوسلا هنم رثألاو . اهيف رثؤي مل ام بايثلا هب
 سجنلا ناخد ليقو . هيف رثؤي مل ام سبايلا بوثلا ليبس هليبسو . دوعلا اذه نم

 . عجار . سجنلا بطحلا دامرب سأب ال : لضفلا لاقو . سجن هب كلذ امو سجن
. عرشلا نايب باتك



 ١ بابل ١ ل ونالثل او يناثل ٨ !٠ ٠ ٠

 ءام ريغب ةساجنلا لسغ ىف '
 اسجن نوكي ايهدحأ : نيينعم ىلع عقي مسا سجنلا : دمحم يبأ عماج نمو

 هنع سجنلا مسا لاوزف هنيعل اسجن ناك ايف . هتلح ةساجنل اسجن رخآلاو . هنيعل

 يناثلا برضلاو . كلذ وحنو لوبلاو ةرذعلاو مدلاك . ةمئاق هنيع تناك ام زئاج ريغ

 . هنع سجنلا مسا عفري اسجنتم هب راص ام لاوزف . هيف ةساجن لولحب اسجن ىمسي
 مكحف ةيئرم انايعأ تاساجنلا نا ىلا بهذي ناك انباحصأ ضعب نأ كلذ ىلع لديو

 ةمئاق ةساجنلا نيع تناك اذإو . هيلع اهروهظو هب اهقلعت لاح يف هتقال ام سيجنتب

 ةساجنلا نيع تلاز اذإف ةساجنلا نم هاقال ام مكح ىلإ لقتنا ةراهطلا هل تمدقت ءيش

 مكح نم هيلع ناك ام مكح لا داع هنم ةساجنلا نيع تبهذو هريغ وأ ءامي هنع

 ضرألا يف مهلوق ىلإ ىرت الأ . هيف ةساجنلا ثودح لبق لوألا مسالاو . ةراهطلا

 وأ هيلع ءاملا بصي ىتح هب سجن ناكملا مكحف تاساجنلا نم هريغ وأ لوبلا اهبيصي

 ايهف ةساجنلا يف ايهب أطي فخلاو لعفلا يف اولاق كلذكو . ءام ريغب هنيع بهذت

 نب دمحمركذ ام كلذكو . نيرهاط اراص اهنع ةساجنلا نيع تبهذ اذإف ناسجن
 مكحب دسفت هتالص نأ هبوث يف يلصملا هلمحو ابطر ناك اذإ ضيبلا نأ عماجلا يف رفعج

 سيلو فج دقو هب ىلص اذإف . سجنلا جرخملا نم اهب جرخت يتلا ةبوطرلاب هتساجن
 ام نهدالوأ نعضي باودلا يف اولاق كلذكو . ةزئاج هتالص نإ ةبوطر نم رثأ هيلع

 ةساجنلا نم نجنادبأ ىلع رهظ ام فج اذإف . ساجناألا نم اهريغو ءامدلاب نجتن

 . رهاطلا مكح همكح راص ةساجنلا نيع هنع تبهذف وأ سحل وأ بارت وأ سمشب

سجنلا برشت وأ اهمفب ةساجنلا لكأت باودلا نم اهريغو ةاشلا يف اولاق كلذكو



 ريغ وأ حير وأ سمش وأ بارتب هنيع تبهذ اذإف . لوبلا يف (اهعرضب) اهندبب بلقتتو
 ةرذعلا نم ةجاجدلا راقنم ىلع نياعي ام كلذكو . ةراهطلا نم همكح ىلإ داع كلذ

 مث اوباغ اذإف . همفب مدلا روهظو رافلل رونسلا لكأو رقبلاو ريمحلا نم ةلالجلاو
 مكحب مهل اومكح ائيش ةساجنلا كلت نم مهيلع اونياعي ملو ةريصق ةدم يف اوداع

 ةحنقو ةتيملا مظعو كرشملا مظع ين اولاق كلذكو . ارهاط مهرؤس راصو ةراهطلا

 مهدنع ارهاط راص ةبوطرلا تلازو تفج اذإف هب ةسجنلا ةبوطرلا لاح يف سجن
 : لاق هنأ ةلي يبنلا نع يور ام : اذه ةحص ىلع لديو . ريثك مهلوق نم اذه وحنو

 بارتلا وأ سمشلاب وأ حلملاب رهطي ةتيملا باهإ ناك الف . «رهط دقف غبد باهإ اميأ »

 اذإ ةساجنلا نيع نوكت نأ بجو ةساجنلا نيع يه يتلا هنم بهذت ام ؤأ دامرلا وأ

 ضرألا اهلكأت لعنلا نإ : لئاق لاق نإف . ملعأ هللاو ارهاط راص ءيشلا نع تلاز

 كلذو . هب جتحا نمم لافغإ اذه : هل ليق ؟ ةساجنلا هتقال امو ةساجنلا نيع بهذتف

 ىرج امو مدلاو سجنلا ءاملاو لوبلاك تاساجنلا نم عئاملا يف اهب اطي دق لعنلا نأ
 نأ اهبحاص رمؤي الف اهرهاظ نود وأ اهرهاظ ىلا يهتني ىتح هنم لعنلا فشنتف هارجم

 تفلب ام ىهتنم ىلإ ضرألا لعنلا لكأت ىتح اهسبل مث ةالصلل رهطت اذإ اهبنتبجي

 نيع تلاز اذإ ةبطر مدقلاو اهسبلو اهيف ةالصلا هل اوزاجأ املف . ىنفت وأ هيلإ ةساجنلا
 نم هلوق انركذ نم لوقل . نيرخأتملا ضعب اهفلكت ةلع هذه نأ انملع اهنع ةساجنلا

 نم اذه نوكي نأ متركنأ ام : لئاق لاق نإف . قيفوتلا هللابو . ملعأ هللاو نيمدقتملا

 ايف اذه لثمب اولوقي مل مهخأل الف هيلع ةدابع ال نم امأف ؟ دبعتملا ناسنالا ريغ يف مهلوق

 وه ناك ءاملاب كلذ ريهطتب الا اولوقي مل املف يناوألاو ريصحلاو بوثلاو ندبلا سم

 نم طلغ اذه هل ليق . هيلع ةدابع ال نم هب صخ امنإ . ءاملا ريغب رهطي امنإ ىلع ليلدلا
 الو هسم ال نأب هيف اندبعت انركذ امنأو . ساجنألا بنتجن ناب نودبعتم انإ لبق
 انيلعو ةساجنلا همكحف هنم اناقال ام انأو . انتراهط لاح يف هرشابن الو هلمعتسن
 فعر نأ : اولاق مهأ تممهوت ام ريغ مهل ةلعلا نأ ىرت الأ . ةراهطلاب هنم ةدابعلا

 نم ةراهطلا مكح همكح كلذ هقحل نمع ةساجنلا نيع لاوز نإ مد هنم جرخ وأ ءاقوأ

 ىلعو أضوت نم نإ . عماجلا يف رفعج نب دمحم ىوراام كلذكو ؟ ءاملاب ريهطت ريغ
 وأ. رجحب' هحسمف هريغ وأ مدلا وحن نيعلا ةمئاق ةساجنب هم ءوضولا حراوجلا ضعب
 هيلإ بهذ ام كلذكو . ءاملاب هلسغب رمأي ملو . هحسم ىلع ىنبو هريغ هل هحسم

 اذهف هنم ةبوطرلا نيع رانلا تبهذاف سجن ءامب نجع اذإ زبخلا لكأ زاوج نم مهضعب
 . ملعأ هللاو تمهوت ام نود انلق ام ىلع لدي

_ ١١٨



 بارتلاب نالمعتسي مث ناسجنتي زارقلاو ةاحسملا نع هتلأس هريغ نمو : ةلأسم

 نأ وجرأ لعنلا سايق ىلع : لاقف ؟ نارهطي له ايهنم ةساجنلا رثأ أربي ىتح رهاطلا
 يف ايلايعتسا يف هتركذ امتإو ، سايقلا يف كلذ ىلإ يدنع برقأ ايهو : لاق ارهطي

 . رهاطلا بارتلا

 طبارملا نم زربأ اذإ دايسلا نعو . رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 له لوبل ارثأ هيف ىقبي مل ىتح حيرلا هيلع تجاهو سمشلا هتب رض مث بارزألاو

 . ةبوطرب هسم نم ىلع سأب الو هللأ ءاش نإ رهطي . معن : لاق ؟ ال مأ كلذب رهطي

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر

_ ١١٩١





 ں وثالثل او ثلاثلا بابل ١

 همالسإ دنع هيلع بجي كرشملا ىف

 أطخلاب كرشا اذإ كلذكو ال مأ لسغ

 ... لستغي نأ ملسأ الجر رمأ زات هللا لوسر نأ تبث : فارشألا باتك نمو

 روث وبأ كلذ بجوأو لستغي نأ ىري سنأ نب كلام ناكف ملسي رفاكلا يف اوفلتخاو
 . اضوتي نأ هازجأ ابنج نكي مل نإف لستغي نأ بحا : يعفاشلا لاقو لبنح نب دمحأو

 نأ لبق أضوت ناك دقو مالسالا نع دترا نميف اوفلتخاو . حصأ لوألا : ركب وبأ لاق

 طبح امل جح ناك اذإ هجح ديعيو لمعلا فنأتسي لوقي يعازوألا ناكف . دتري

 هئوضو ىلع وهأ : اولاقو . جحلا ف يعازوألا لوقك : يأرلا باحصأ لاقو . هلمع

 . ىرخأ ةجح هيلع ملسأ مث مالسالا نع دترا مث جح اذإ : كلام لاقو . هممتيو

 . هيزبي ال مميتلا كلذ نإ عجر مث مالسالا نع دترا مث مميت اذإ : روث وبأ لاقو

 نأ ىلع هانعم جرحي انباحصأ لوق نم قافتالا ىنعم نأ يعم : ديعس وبأ لاق

 لوق توبثل لسغلا نيكرشملا عيمج نم هريغ وأ يباتك نم كرشم نم ملسأ نم عيمج ىلع

 وأ لوقب دترملا يف مهلوق يناعم جرخي يدنع كلذكو . «سجن ن وكرشلملا امنا » : هللا

 غاسني ال ام كلذ نأل هتدر دعب ملسا اذإ هيلع لسغلا توبث ىلع قافتالا هبشي ام لمع

 يف دترا نم امأو نيع هفرط ولو هنم ليلقلاف ريثكب سجنلا كرشملا يغ تبث اذإ هنأ ريغ
 نإ مهلوق نم نا بسحاف . مهلوق نم فالتخالا يناعم هيف جرخي امم هنأ ىعمف هسفن

 الو ضقتني ال هءوضو نإ هنمو . هيلع لسغ الو ءوضولا هيلع نإ هنمو . لسغلا هيلع
 هب رفكي اكرش كرشأ اذإ يدنع ءاوس هنأل اكرشم تبث اذإ لسغلا نم يدنع هل جرخ

 اذإو . هيف كرشلا توبث ىنعمل لسغلا ملسأ اذإ هيلعو سجن وهف كرشأ يناعملا يأبف

 . هلثم ىدنع هممتيف لوقلا اذه يف ىنعملا اذه يف هؤوضو ضقتني ال هنأ تبث
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 ن ود الثل او عب ارل ١ بابل ١

 ءىضوتم وهو دترا نميف
 عجر مث رهاط وهو مالسالا نع دترا نميف اوفلتخاو . فارشألا باتك نمو

 فناأتسيو جح ناك نإ جحلا ديعيو ءوضولا فنأتسي لوقي يعازوألا ناكف . هيلإ

 . ءوضولا ةداعإ هيلع اوبجوي ملو . جحلا يف هلوقك يأرلا باحصأ لاقو . لمعلا

 لاقو . جحلا ف يعازوألاو كلام كلذ قفاوو ايميتم ناك نإ همميت ىلع : اولاق

 لسغل او ممبتي وأ أضوتي نأ هيلعو . مميتلا هرج مل ملسأ مث دترا ١ ذإ روث وبأ

 . يلإ بحأ

 ناو لسغلا هيلع كرشملا نأ انباحصأ لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبأ لاق
 لعف وأ لوقب دترا اذإ كرشملا ىلع لسغلا توبث ين افالتخا مهنع ملعأ الو هلثم دترملا

 . هيلع لسغ ال ليق هنأ وجرأو فالتخاب هيف ليق هنأ وجراف ةين وأ داقتعاب دترا نم امأو

 هتدر ف قرف الف هتدرو هكرش تبث اذإ . لسفغل ا هيلع ليقو ءوضول ا هيلع ليقو

 . يدنع لسغلا توبث يناعم هقحليو كرشم وهو ةينب الو لوقب . ىدنع

 ىلع وه يأرلا باحصأ لاقف مالسالا لا عجر مث دترا مث مميت اذإف : هنمو

 . مالسالا ىلا عجر مث دترا مث أضوت نإ كلذكو ء ثدحي مث ءاملا دبي مل ام همميت

 ملسأ مث مميت نإو . هلسغو هتراهط ىلع وهف ملسأ مث لستغا وأ ينارصن ىضوت ولو
 : بوقعي لاقو . دمحمو نامعنلا لوق اذه . ةينب الا مميتلا نوكي الو مميتلا هزجح مل

 كلذ هزجح مل عجر مث مالسالا نع دترا مث مميت اذإ روث وبأ لاقو . مميتم وهو هيزجحم

 لجر رما ةلي يبنلا نأل يلا بحأ ناك لستغا نإو مميتي و. أضوتي نأ هيلعو مميتلا

 . ردسو ءام لستغي نأ

 ال ينارصنلا ءوضو نأ جرخي انباحصأ لوق نم قافتالا ىنعم : ديعس وبأ لاق
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 ءوضولاو لسغلا مهلوق نم قافتالا ىنعم يف ملسأ اذإ هيلعو لطاب كلذ نأو دقعني

 هيلع نإ مهلوق نم قافتالا يناعم يف جرخي هنأ ىعمف لعف وأ لوقب دترملا كلذكو

 ضعبف لوقلا وأ لعفلا نودب ةينب وأ كشب دترا نا مهعم هيف فلتخيو . لسغلا

 كلذ نم ائيش هيلع ىري ال اضعب لعلو ءوضولا هيلع ىري ضعبو لسفلا هيلع : لاق
 هتوبثل لسغلا توبث يدنع كلذ تبثاو . كلذ يناعم لمتحيو . السغ الو اءوضو

 . اكرشم ٠

 مهضعب لاق ملسأ اذإ كرشملا يف سانلا فلتخا دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم
 رمؤي الو هيلع لسغ ال مهضعب لاقو . ساجنالا هتسمالم ابابحتسا لاستغالاب رمؤي
 نم ةيئرم انيع الو ةرهاظ ةساجن هندب ىلع نكت مل اذإف ةساجن هب هنأ ملعي نأ الإ كلذب
 ىلإ جرخ اذإ لسغلاب هنورمأي ال لوقلا اذه باحصأو . رهاطلا مكح هل ناك ةساجن

 امنإ » : ىلاعت هللا لوقل بجاو هيلع لسفلا موق لاقو . ابابحتسا الو ابابا مالسالا

 يبا قيرط نم ةلي يبنلا نع يورو سجنلا مسا هل ةيآلا رهاظف 4سجن ن وكرشلملا
 الجر نأ ةريره يبأ لسغلاب هرمأف { ةي هللا لوسر دهع ىلع ملسأ الجر نا ةريره
 اذإو انباحصأ هيلا بهذي لوقلا اذهو لسغلاب هرمأف ةلي هللا لوسر دهع ىلع ملسا
 رمأ ةلي يبنلا نإ : لئاق لاق نإف . انباحصأل ىوقأ وهف ةلت يبنلا نع ربخلا اذه تبث

 تناك ةساجنب هملعل وأ ابابحتساو ابابا هرما اذامل انفرعي ملو لاستغالاب ملسملا

 عابتاو هب رمألا ةحابإو هلايعتسا بجاولاف درو اذإ ةلي يبنلا نم رمألا هل ليق . هيلع

 ليلدلا ةماقإ بوجولا ريغ ىعدا نم ىلعو . كلذ ريغب ةلالد موقت ىتح هيف لوسرلا
 . قيفوتلا هللابو

 مث لستغاف ابنج ناك وأ هكرش ةلاح يف أضوت اذإ كرشملا نأ انباحصأل ةجحلاو
 مل هنأل هتهج ىلع قاب هثدحو هتبانج نم لاستغالا هيلعو هثدح ىلع هنأ ملسأ
 نأ ةراهطلا كلتب هدبعت نكي مل هنأل كلذب ىلاعت هلل ةنونيدلا ىلع رهطتي ملو . لستغي
 ابرقتو انيد لسغلاو . ءوضولا هللا ضرف امنإو & مالسالا ىلإ هجورخ دعب الإ اهب يتاي
 ةراهطب هرفك لاح يف نيدي نكي مل هنأل ةالصلل هللا اهلعج امنإ ةراهطلا نأل ايهب هللا ىلإ

 ايكف ، هيلإ ةبرقلاو ةدابعلا عقوم هنم ناعقيف . هكرش لاح يف اهب هدبعت الو ةالص الو

 ول لسفلا نأل . ةراهطلاو لسغلا كلذكف ةراهطلا كرتب هكرش لاح يف ةالص هيزبت ال

 ءوضولا لعج امنإ ىلاعت هللا ناك ذإ . ةالصلا هب تزاجل لاحلا كلت يف ةراهط ناك

 ناك نإ كلذكو هلسغ ديعي نأ ابنج ناك دقو ملسأ اذإ هيلعف ةالصلا ايهب زوجتلو
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 هدوبعم ىلإ ابرقتم كلذب ناك اذإ . ءوضولا ديعي نأ ميظعلا هئلاب هرفك لاح يف ىضوت

 يف : نولوقت ايف : لئاق لاق نإف . ملعأ هللاو دبعتلا يف ةالصلاك ءوضولا ناك اذإ

 : لئاق لاق نإف . هتراهط ضقني ثدح هرفك : هل انلق ؟ دترا مث أضوت اذإ ملسملا

 لامعأ نم المع تناك امل : هل ليق ؟ هنم ةلوبقم تناك تقو لاح ي اهلعف دقو ملو

 هللا لوقل .هنم لمعلا اذه طبح رفك املف ايلسم ناك ام تاولصلا هب عقوي نيملسملا

 الف هني رساخلا نم ةرخآلا ىف وهو هلمع طبح دقف ناميالاب رفكي نمو : هركذ لج

 رخا ليلدو . هلايعأ نم اهريغو ةراهط رفكلا عم هل تبثت مل هرفكب هلامعال ارساخ ناك

 سجن وهف . يمارحلا دجسملا اوبرقي الف سجن نوكرشملا امثإ » : ىلاعت هللا لوق

 قحتسي ملو ارهطتم نكي مل سجن مسا هل تبثي نمو . هركذ لج ىلاعت هللا لوقب

 ايفو . قيفوتلا هبو نيمسملا قدصأ هللاو سجنلا مسا هقاقحتسا عم رهطتم مسا

 . لطاب هحاكن نأ هتدر لاح يف وهو احاكن ةأرما ىلع دقع ول دترملا نأ ىلع اوعمجأ

 ناك ءاوس اضيأ الطاب نوكي هحاكن نإ دترا مث همالسا لاح يف اهيلع دقع ول كلذكو

 دادترالابو لطبي رفكلا يف ةراهطلل دقع كلذكو . مالسالا ناك وأ رفكلا يف هودب يف

 . ملعأ هللاو الطاب نوكي

 هدنع نوكي يذلا يف لاقو هللادبع يبأ نعو ةيواعم يبأ ظفح نمو : ةلأسم

 هريغ ىلإ هلوح دق ناك نإو هل زوجي الف هنيعب كلذ ناك نإ لاق . ملسيو مارحلاو رمخلا
 مث مهب راح اذإ مهمنخغيو ةلبقلا لها لام لحتسي يذلا كلذكو : هل تلق . زئاج وهف
 امو وهو . كلذ فالخ اذه . ال : لاق . هريغ ءيش يف هلوح دق كلذو بوتيو ملسي

 . هلهأ ىلإ هدريو هيلع مارح هيلإ هلوح

 هيف هقحلي امالك ملكت نميف : لوقت امو : تلقو نسحلا يبأ نعو : ةلأسم

 دغيو بوتي نأ لبق اهعماج نإ هتأرما هيلع دسفت لهو لسغ هيف همزلي له كرشلا
 نم هيلع امنإو هتدارإ الو هداعا وه سيل كلذ ناك نإف لسغ هيف همزلي ناك نإ لسغي
 . هئطخ نم عوجرلاو هناسلب ةبوتلا كلذ فرع اذإ ثادحألا كلتو ةفصلا كلت لهأ
 . باوصلاب ملعأ هللاو داهعا ريغ نم لسغ الو هتجوز يف هيلع سأب الو

 نم لهج ام باكتر ١ لهج هعسي ال انعم يذل او . ملعأ هللا لاق : هريغ نمو

 وأ كرشلا نم ناك ام اركاذو فرعي ناك اذإ كرشلا لاح ف هتجوز ةمرح نم الو كرشلا

 كلذ يسن.مث اطخلا ىلع كلذ ناك اذإ امأو . كرشلا نم هنم ناك ام كلذ دعب ركاذ
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 :نايسنلا عم ةلمجلا يف بات اذإف هب نيدي الو هداعا كلذ نكي ملو ، ةلمجلا يف باتو
 ىلع تومي نأ ىلإ كلذل نايسنلا عم ةلمجلاب قحلاو ديحوتلا داقتعاب ةبوتلا ثادحا دعب

 يذلا أطخلا امنإو قحلا يناعم لك يف عوفرم أطخلا سيلو . باوصلاب ملعأ هللاو كلذ

 عقي ال اذهف كرشلا نم ائيش لاقف أطخاف لدعلاو قحلا نم ائيش لوقي نأ دارأ اذإ عفري

 نوكي نأ الإ كلذ لهج هعسي الف كلذ لهجو كرشلا ىنعم ىلإ دصق اذإ امأو كرش هب

. هب أطخاف هريغ دارأ



 هتاسباي و يدوهيلا تاب وطر يف
 نأ يلصملا اذهل زوجي له اهقلعي يذلا همتاخ يدوهي هاطعأ يلصم لجر نعو

 تلق . كلذ هل زاج اهلسغ اذإ هنأ وجرأ : لاق ؟ ال مأ اهلسغ اذإ متاخلا كلتب يلصي

 لاق ؟ متاخلا لثم هيف ةالصلا هل زوبت له يلصملا هلسغ اذإ يدوهيلا بوث كلذكو : هل

 الو ةساجن امهب نأ ملعي ملو متاخلاو بوثلا لسغي مل نإف : هل تلق . يدنع اذكه

 ؟ هتساجنب ملعي ىتح مكحلا يف ايهب يلصي نأ هل زوجي له . اهيف قرع يدوهيلا نأ

 هنأ ملعي ىتح هب ةالصلا هل زوبحت ال هنأ ليق دقف هسابل نم ناك اذإ هنإ يعم : لاق

 زوجي له . هلسغ دعب هسبلي ملو هلسغ دق هنإ : يدوهيلا هل لاق نإف هل تلق . رهاط

 ىلع نومام ريغ هنأل كلذ يل نيبي ال لاق ؟ كلذ ىلع ىدوهيلا نمأ اذا هب يلصي نأ هل

 نم هنيد يف ةقثلا نومأملا نيب قرفلا ايف : هل تلق يدوهيلا ينعأ سجن وهو ةساجنلا
 ؟ ةساجنلا ىلع نمؤي نا زوجيو نمؤي يذلا ةلبقلا لهأ نم رجافلا نيبو باتكلا لهأ

 يدنع تاساجنلا ىلع نمؤي ال : لاق ؟ هكرشب ةساجنلا لع يدوهيلا نمؤي نأ زجي ملو

 . ةساجنلا ماكحأ هماكحأو سجن وهو

 اهيف لخديف ةربلا تبقثتف يدوهيلا هغوصي ههابشأو نيربلا نع لئسو : ةلأسم

 . رهاط هنإ يعم : لاق ؟ ءاملا مكح ام & جرخيو ءاملا
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 نوثالثلاو سداسلا بابلا

 لسغلا دعب ةساجنلا لاوز يف
 ةرونب رونت لجر يف كباتك درو . دشار نبأ يقشمد يلإ ديعس يبأ باوج نمو

 سبي اذاف تفصو ام ىلعف . اهكرع دقو جرخت ال اهضايب هندب ؤ يقبو اهلسغف ةسجن

 ةساجنلا سيلف اهتاذ نم ةسجن اهسفن ةرونلا تناك اذإف . ةرونلا ضايب رهظ مث هندب
 هتساجن كلذف جرخ هلسغ ناك اذإ ضايبلا كلذ لسغ اهضايب رهظ اذإف ةثدحم اهيف

 تناك نإو . ىلص دق ناك نإ هيلع ةداعإ الو هيف ةساجن الو لوز كلذف جرخي مل نإو
 ضايبلا نم يقب ايف ةساجنلا لسغ ةرونلا لسغ اذإف ةرونلا يف ةثدحم يه امنإ ةساجنلا
 اهيف ةثداح ةساجنلا ىنعم ةرونلاو . انفرع اذه بسح ىلع رهاط وهف كلذ دعب

 ءاملاب تلمع مث . ةسباي يهو ةرونلا تسجنت اذإ هنأل اهيف ةيلصأ ةساجنلا تسيلو

 تسجتنت مث ءاملاب تلمع نإ كلذكو . ةثداح ةساجنلاو ةرهاط اهسفن ةرونلا امناف
 ء ش اهيف ةزونلا تناك نإو . كلذ مهفأف لوبلاو ءاملا لبق نم تاساجنلا نم ء يشب

 ةلزنمب كلذ راص تاساجنلا نم كلذ ريغو مدلاو ةرذعلا لثم ةسجنلا تاوذلا نم

 هيف لوقلاو اسجن نوكي يذلا اذهف اهيفو اهتاذ ؤ اهلثم راصو اهيف طلتخاو . ةرونلا
 لسغلا ىلع لسغلا ىرجو بوثلاو ندبلا لسغيف ضرحلاو لسغلا كلذكو هانفصو ام
 ىلع لسفلاو ضرحلا نم يقب ايف ةساجنلا لسغ ليشف بوثلاو ندبلا ؤ ضرحلاو

 ةساجنلاو رهاط هلصا وه امنإو هيلع تتأ دق ةراهطلا نأل رهاط كلذف بوثلاو ندبلا

 يف قرفلا مهفاف بوثلاو ندبلا ىلع يتأت ايك يتأت ايك هبلع يتأت ةراهطلاو ةبلتج هيف
 ادبأ رهطي الف سجتنت اذإ بوثلا ىلع سايقلا ناكل اذه لثم ؤ سايقلا الولو ، كلذ
 لوقلاو ةبلتجم اهيف ةساجنلاو ةيلصألا تاراهطلا نم ءيش لك كلذكو . سجن هنأل
 . باوصلاب ملعأ هللاو لسغ اذإ رهطي هنأ هيف
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 غلوبو لسغ اذإ هنإ لاق نم لاقف سجن محشب نهد يذلا كسملا امأو : ةلأسم
 ىتح رهطي ال هنإ : لاق نم لاقو . هتراهط كلتف هنم ةساجنلا نول ريغتو هلسغ يف

 انأو . ءيش هنم ىقبي ال ىتح اهسندو ةساجنلا نولب بهذت يتلا ةدمحلا يف لعب

 برحلا لهأ وأ سوجملا حئابذ نم وأ ريزنخ وأ ةتيم محش محشلا اذه ناك نإ : لوقأ

 رهطي ال كلذ ناف ةبلتجم ةساجنلا تسيلو . ةسجن هتاذ نوكت امب كلذ لثم نوكي ام وأ

 . رخآلا لوقلاب اذه يف ذخآو . اهسندو ةساجنلا نولب ءاملا بهذي ىتح

 رهاط كلذ لصأو نهدلاو محشلا يف ةبستكم يه امنإ ةساجنلا تناك نإ امأو

 يتلا ةراهطلا رهوج ناك ولو اهتراهط كلذف اهلسغ يف غلوب اذإف ةبستكم ةساجن لكو
 اذه يف ذخآو © ةراهطلا نم ةساجنلاب بهذي ءاملا نأل اهنيعب ةمئاق ةساجنلا تبستكا

 . لوألا لوقلاب

 هرثأ ىقبيف مدلا هبيصي بوثلا يف سانلا فلتخاو دمحم يبأ عماج نمو ؛ هنمو

 . هرثأ لاوزب الإ رهطي ال : موق لاقف . لسغلا دعب

 . رهط دقف ةحئارلاو معطلا لازف لسغ اذإ : نورخا لاقو

 دقف رثأ هل يقب نإو هلاح نع ريغتي ىتح هريهطت يف غلوب اذإ : نورخآ لاقو

 الإ هريهطت ىلإ لصوي ال نوللا يذ لسغ نإ يرمعلو . انباحصأ لوق وهورهط
 اهتحئار وأ اهمعط وأ اهرثأ لاوزب بهذي ىتح ةساجنلا لسغ بجي ناك ولو . اذكه

 رهطت ال هنا سجنلا انحلاب ةبضتخملا ىلع بجول انيفلاخم نم هيلإ بهذي نم لوق ىلع
 نأ ةساجنلا هتلح اذإ ءانحلاب هسأرو هتيحل بضاخلا ىلع ناكو اهدلج خلسي ىتح هنم

 . هدلج عطقيو هتيحل قلحي

 اهتلح اذإ ةيحللا قلحب رمأي مل ىلاعتو كرابت هللا نإف : لئاق لاق ناف

 امنإو بوثلا عطقب رماي ملو هل ليق ؛ ىحللا قلح مرح هنأل اهلسغب رمأ امنإو ةساجنلا
 ليق . ررض ريثك هيف سيل بوثلا عطق : لاق نإف . لاملا ةعاضإ نع ىهنو هلسغب رمأ

 . ملعأ هللاو ؛ سفنلاو لاملا يف ررضلا لاخدإ انل حبي مل : هل

 مدلا رثأ ناكم عطقي ناك رمع نبا نأ يور دقف : لاق نإف ءايضلا باتك يفو

 الو عامجإ نع اذه هلعف نأ حص ايف رمع نبا نع كلذ حص نإ : هل ليق . نيملجب

. هب لمعل ١ مزليف ة هتب اث ةنس



 مث سجن ربحب هيف بتك اذإ حوللا نع تلأسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 مل وأ ليلق ء يش هنم ريغت وأ هلاحب باتكلاو حوللا نمربحلا كلذ جرحي ملف ءاملاب لسغ

 حوللا ين يذلا ربحلا كلذ نم ساطرقلا قلعف ساطرق حوللا كلذ ىلع كيس مثريغتي

 نوكي له تلق ربحلا كلذ جرخي ملف حوللا نم ربحلا لسغ دقو هيلع كاسي ثيح نم
 جرخي ملف كلذ لسغ يف لوب اذإف ؟ ربحلا نم هسم ام هرضي الو ارهاط ساطرقلا كلذ
 وهو رهاط هنإ ليقو سجن هنإ ليقف فالتخاب كلذ ف ليق دقف . كوذلا ةلزنم راصو

 هيف غلوب اذإ سجنلا غبصلا نم جرخي ام ةلزنمب وهف كلذ دعب هنم جرخ امو . يلإ بحأ

 ةرمحل او ٥ اوسل ١ نم غبصل ١ سنج هبشي ام كلذ لعب هنم جرحي عجر مث هلسغ يفو

 . ء رشلا نايب باتك ىلإ عجر . ةرفصلاو
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 ن ونالثلاو عب اسلا بابلا
 ءاملاب فشنت ىتلا ىناوألا ريهطت ؤ

 بصي ناكو ةساجنلا تسبيف ةساجن اهلخاد نم اهالعأ ف تعقو ةرج نعو

 نم ةرهاط اهلك نوكت له .. عضوملا كلذ ىلإ ءاملا لصي الو لفسأ نم ءاملا اهيف

 . ىدنع اذكه لاق ؟ عضوملا كلذ الإ لفسأو اهالعأ

 سجن ءام ناك وأ فشنت ام يهو اهيف تثبلف ةساجن اهيف تعقو نإف : هل تلق

 ءاملا اهيف عقو ةخسن دعق ام ردقب رهاط ءام اهيف عضو مث لسغت ملو ءاملا اهنم يفك مث

 ًاسجر دادزتو كلذ يل نيبي الف : لاق ؟ ترهط دق نوكت له ؟ تلسغ مث ؤ سجنلا
 . فشنت امم تناك اذإ سجنلا ءالا فشنت اهنال اهسجر ىا

 تريغتو ءاملا اهنم يفكف ءاملا ف ةمئاق ةساجنلا تناك ول كلذكو : تلق

 تلسغ مث ةساجنلا اهيف تدعق ام ردقب رهاط ءام اهيف عضو مث . لسغ ريغب ةساجنلا
 . ايناث السغ لسغت ىتح كلذ ىل نيبي الف ؟ ترهط دق نوكت له

 اهيف تدعق ام ردقب اهفافج دعب نم رهاطلا ءاملا اهيف لعجي : ليق دقو
 مايأ ةعبس اهيف ةساجنلا ةنونيك زواج ىتح لخ وأ ءام لثم اهيف تلح يتلا ةساجنلا

 . كلذ نم رثكأ اهيف لعجي الو عست اهنا ليق دقف . كلذ تزواج ناف

 ءاملا فشنت امم ةرحلاو ءام الب اهنيعب ةمئاق ةساجنلا تناكول تيأرأ : هل تلق

 تلسغ مث © اهدحو ةساجنلا هي تدقف ام ردقب هيف ةساجنلاو ، رهاط ءام اهيف عقوف

 الو زوجي ال هنأ يدنعف : لاق ؟ ترهط دق نوكت له ةساجنلا تلاز ىتح ةدحاو ةرم

 . تفصو ام للع امل ةراهط اذه نوكي

 ف وأ دحاو تقو ف تارم عبس وأ تارم ثالث تلسغ نإ تيأرأ : هل تلق

 نيعقنتسم اناك نيذلا ةساجنلاو سجنلا ءاملاب ىفك نأ لعب ةرم لك ف وأ موي ف تاقوأ
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 تناكو ، ةساجنلا فشنت امم تناك اذإف : لاق ؟ ترهط دق نوكت له ؛ اهيف

 ءاملا اهيف عقني ىتح هدحو لسغلا اهيزجي ال : ليق دقف فشني امم اهيف يتلا ةساجنلا

 © عستف مايأ ةعبس نم رثكأ نوكي وأ ، لسغلا دعب ةساجنلا اهيف تعقنتسا ام ردقب
 . كلذ نم رثكأ اهيلع سيلو

 ةساجنلا فشنت ةرجلا هذه تناك اذإف : لاق ؟ اهعيبست نوكي فيكف : تلق

 هنا : ىدنع اهف ليق دقف مايأ ةعبس وأ مايأ ةتس ةساجنلا وأ سجنلا ءاملا اهيف عقنتساو

 لمكتو اهنم ةساجنلا رثأ لوزي ىتح غلابيو . مايأ ةعبس ءاملا اهيف لعجي نأ اهيزبي

 ناك ام عضاوم ىلع يتأي ىتح رهاطلا ءاملا اهيف بص تسبي اذإف ففبت مث اهتراهط
 ءاملا عم لافطلا اهيف حرطي هنا : لوقلا ضعب يف ليقو ؛ اهنم ةساجنلا هيلع يتأي

 لسغي مث اهيلايلب مايت ةعبس هدحو ءالا لوقي اضعب لمعلو

 ءاملل اهيف فلخي اضعب نأ يدنعو اهتراهط كلذو
 تلسغ سجنلا ءاملا اهنم جرخأ الكو مايألا ةعبسلا ىرجت مايأ ة هعبس هايم ةثالث رهاطلا

 . اديج ارهاط ءام اه تذخأو

 نم ةساجنلا تجرخأ مث فشني ءانإ يف ةساجنلا تعقو نإ تيأرأ : تلق

 ةرم لسغي نأ هي رجح له ؛ لسغ ريغب ةساجنلا لاوز لدعب انامز ايلاخ ءانالا دعقو ءانالا

 ةساجنلا لاطبإ نيب سيلو ، كلذ يل نيبي الف : لاق ؟ هب عقنتسيو تقولا يف ةدحاو

 . ملعأ هللاو ؛ قوف يدنع هب اهدهع برق نيبي الو افاج هنع

 هيزجي له ى ءانالا فج نأ دعب لسغ ريغب ةساجنلا تريغت نإف : هل تلق
 الف فشني امم ناك نإ : لاق ؟ عقنتسيو تقولا يف ةدحاو ةرم ةساجنلا لسغ لسغلا

 لسغ اذإ هيزجي هنأ يدنعف فشني ال امم ناك نإو . كل تفصو ام ىلع الإ كلذ هيزبي

 . ةساجنلا لسغ

 عضو مث رثكأ وأ مايأ ةعبس فشني ءانإ ف ةساجنلا تثبل اذإ تيأرأ : هل تلق

 عباسلا مويلا دعب وأ عباسلا مويلا ين ناك املف ةساجنلا تلازف مايأ ةعبس ءام يف ءانالا

 : لاق ؟ لسفلا كلذ هيربح له ٠ تقولا ىف و ةدحاو ة ةرم ةساجنلا لسغ ءانالا لسغ

 . هازجأ يدنع كلذف دحاو تقو ف ةساجنلا لسغ لسغ اذإ

 مث لسغلا ريغب تريغت مث اهنيعب ةمئاق تثبلف تعقو تناك ول تيأرأ : هل تلق

 نوكت له ٠5 تلسغ مث لسغ ريغب ةساجنلا اهيف تدعق ام ردقب رهاط ءام اهيف عضو
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 سجتنتي ءاملا ناك اذإ ةساجن هديزي امم اذه نأل ؟ كلذ ىل نيبي ال : لاق ؟ ترهط دق

 . يدنع هسجن ناك هيف ثبل الكف فشني امم ءانالا ناكو

 ربتعا نيطلا يناوأ تسجنت اذإو . ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ام ردق اهيف ةساجنلا ثكمت مل وأ ءاملا يف وأ ةبطر يهو اهتلح ةساجنلا تناك نإف اهلاح

 صاصرلا ءاعو لسغي ايك لسغت اهنإف هسفن ىلإ ءاعولا فارطأ اهبذتبحت وأ اهجلوتي
 ايك اهنع عفدي ةبوطرلا نم اهيف ام ناك اذا ةساجنلا هسفن ىلا بذتجي ال امو جاجزلاو

 قيرط نم ملعي ام ةدم اهيف ةساجنلا تثكم نإو جاجزلاو صاصرلا نم انركذ ام عفدي
 ىلإ اهبحاص جاتحاو اهيف تجلوتو ةساجنلا نم اهسفن ىلإ تبذتجا دق اهغا ةداعلا

 ام ردقب ةساجنل ا عضوم نع عفتري ىتح . ره اطلا ءاملا اهيلع بصو اهلسغ اهل |عتس ١

 غلابم ىلإ غلبي ام ردق اهيف ءاملا عدت مث ناكملا كلذ ىلإ حشرت ال اهنأ هنظ ىلع بلغي

 . هللا ءاش نإ ترهط دق مث ةساجنلا

 يذلا ءاملا مكحف ءام ءانالا يفو سجن ءام يف فزخ ءانإ عضو اذإ هنم ؛ ةلأسم
 سجن وهف ءانالا امأو © ءانالا ف يذلا ءاملا لإ ةساجنلا غولب حصي ىتح ةراهطلا هيف

 اذإ نيطلا يناوأ يف دمحم يبأ عماج نمو عرشلا نايب باتك ىلإ : عجر

 ةسباي يهو اهتباصأ نإو . ترهط دقو ءاملاب تلسغ ةبطر يهو ةساجن اهتباصأ

 . اهرهاظ لسغب رهطت مل اهيف ةساجنلا تلخدو اهتجلوتف

 تطلاخ ىتح ةساجنلا تلحو هفصو اذه ناك ام ريهطت ٢ انباحصأ فلتخاو

 . هنم ءاملا قاري مث ةليلو اموي هيف ىقبي ءام لك هاومأ ةثالثب رهطت موق : لاق همسج

 راهنلا ينو ليللا يف عقني ءام لك نوكي اضيأ هاومأ ةثالثب : مهضعب لاقو
 نم اغراف سمشلا ف راهنلاو ءاملا هيف ليللا نوكيف سمشلا ف ماقيو . هنم ءاملا بصي

 . رهطت مث اذه ىلع تارم ثالث ءاملا

 . ةليلو اموي هيف نوكي دحاو ءامب رهطي : مهضعب لاقو

 هتلح اذإ ءانالا لاحو تقولا ربتعأ ينكلو ادح كلذل دجأ ال : مهضعب لاق

 هل مكحا مث هنم ءاملا بصب رمأف ءاملا نم غراف سباي وأ بطر ءام هيفو ةساجنلا

 هيلإ تهتنا ثيح ىلإ غلب دق رهاطلا ءاملا نأ ينظ ىلع بلغي ام ردقب ةراهطلا مكحب
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 هيلع ءاملا بصب رماف ةايتل وسرلا دجسم يف لاب امل يبارعالا لوب ىلع اسايق ةساجنلا

 اذإو . ملعأ هللاو ربخلا هتحصب دهشيو رظنلا هبجوي يدنع وه اذهو هتراهطب مكحو
 نيع هنم تبهذ وأ ةدم وأ حير وأ نيط وأ سمشب نيطلا يناوأ رئاسو ءانالا فج ناك

 نم انباحصأ هيلع قفتا ام ىلع اسايق ءام ريغب ارهاط ريصي هنإف اهتبوطرو ةساجنلا

 كلذ مكح نأ ةليوط ةدم وأ حير وأ سمشب اهنيع تبهذف ةساجنلا اهتلح اذإ ضرألا

 هللاو اهليبس اذه نيطلا نم يه ذإ نيطلا يناوأ كلذكو ؛ ارهاط ريصي عضوملا

 . ملعأ

 مل فرعأ ملف ءاملاب الإ رهطت ال نيطلا يناوأ نأ انباحصأل هدجن يذلا امأو

 . هيلإ برقي امل هب دهشي هللاو دحاو رهاظلا يف همكح اهف اقرف

 اذإ اهيف لعفي فيك فشنت يتلا ةيعوألا نع لئسو ديعس يبأ نع ؛ ةلأسم

 ىعمو 0 كلذ ف فلتخم هنأ ىعم : لاق ؟ ةساجنلا تفشن دق تناك اذإ اهرهط ديرأ

 ين اهب عفتنيو رهطتو اهتراهط ىلإ غلبت مل اذإ كرتتو اهب عفتني ال هنأ لوقلا ضعب ين هنأ
 مكح ىلع ةساجنلا لسغ لسغت اهنأ لوقلا ضعب يف ىعمو . رسكت وأ تابوطر ريغ

 ام ردقب رهاطلا ءاملا اهيف لعجي مث رهطت اهنأ لوقلا ضعب ينو ؛ اهب عفتنيو رهاظلا
 نود ناك ناو تعبس رثكأ وأ مايأ ةعبس ناك ناف 5 اهفشنت يتلا ةساجنلا اهيف تدعق

 . ةساجنلا اهيف تدعق ام ردقبف كلذ

 ليق هنأ يعم : لاق ؟ كلذب لوقي نم لوق ىلع اهل عيبستلا ةفص ايف : تلق

 تلسغ اذإ المج لوقلا ضعب ينفو . لوقلا ضعب يف ففجت مث ةساجنلا لسغ لسغت
 . اهعيبست ىنعم وهو كلذ دعب لسغت مث مايأ ةعبس رهاطلا ءاملا اهيف لعب مث

 . لسغت مث مايأ ةعبس كلذ وحن ىلع لافطلاو ءاملا اهيف لعب : لاق نم لاقو

 لافطلاو ءاملا وأ { ءاملا اهيف فلخيو تارم ثالث مايألا ةعبسلا يف لسغت لاق نم لاقو

 وحن ىلع مايأ ةعبس اهيف لعجي هنا : لاق نم لاقو لسغت مث كلذب لوقي نم لوق ىلع
 يف تناك ولو ليقو اهعيبست دنع سمشلا يف ةيعوألا هذه نوكت ليقو . فالتخالا اذه

 . ىزجت سمش الب لظلا

_ ١٣٦



 نوثالثلاو نماثلا لابلا

 بايثلا لسغ يف
 ءاتغ ةيجنزلا نع هللا همحر بوبحم نب دمحم هللادبع ابأ تلأس رثوملا وبأ لاق

 ال ةرم يل لاقف نيهجو ىلع نيترم اهيف يناتفاف ؟ هيف ىلصي له سجنلا بوثلا لسغت

 هنو رصعي سجنلا بوثلا ءاتغلا ةمألا تلسغ اذإ اوناك ةرم يل لاقو . هيف ةالصلاب سأب

 رثأ هيف ري ملو الوسغم هب ت ءاجو هتلسغف سجنل ١ بوثل ١ تفرعو ةلاسغلا تفرعو

 لسغت فيك فرعت الو ةلاسغلا نسحت ال تناك نإو . هيف ةالصلاب سأب الف ةساجنلا

 الف ةلاسغلا فيك فرعت ال ءاتغ يهو هيلسغا يبهذا اهل ليقو بوثلا اهيلإ عفد اهأ الإ

 بوثلا اهيلإ عفد نإو هلسغ داعي ىتح سجن وهو اهيلإ عفد اذإ هيف ىلصي نأ ىرأ
 . ةساجن هيف نكت مل اذإ هيف ةالصلاب سأب الف هتلسغف ةيصلا نم هلسغت

 هيلع سيلف الوسغم هب تءاجف بوثلا اذه ىرهط ةلاسغلا : لاق نمو : ةلأسم

 . هرهط لقي مل اذإ هلأسي امنإو هتراهط نع هلأسي نأ

 السغ سجن بوث لسغ اذإو ءايضلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . هب ىلصي نأ زئاجف ةساجنلا نم ةين الب اديج

 ريغ هلايعتسا هبحاص دري مل اذإ ةساجنلا نم سجنلا بوثلا لسغو : هنمو
 . ملعأ هللاو هل مزال

 ابوث ةمأ وأ دبع ىلإ ملس نم : يراوحلا نب لضفلا لاقو ؛ هنمو : ةلأسم

 مل ولو هيف يلصي ن أ هلف هب ةلاسغلا رثأو . الوسغم هب هاتأف سجن هنأ هملعي ملو اسجن

 . اغلاب هلسغ يذلا ناك اذإ ءع وش نع هلأسي

 . زوجت ال بايثلل يبصلا ةلاسغو : هنمو
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 هلسغي مل نإف هلسغ همزل هريغ وأ لجرل ابوث سجن نمو ءايضلا نم : ةلأسم
 هايإ هسيجنت نم هلحتسيلف هلسغ دق لجرلا ناك نإف اسجن ناك هنأ ناك هفرعيلف

 هنإف ادمع هسجنف اغوبصم بوثلا ناك نإو ةساجنلا كلت نم لسغ ام مرغ هيطعيو
 . ملعأ هللاف ؛ أطخلا امأو هلسغي نم ءارك عم هغبص نم بهذ ام ةميق همزلي
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 ن ونالثلاو عساتل ا بابلا

 كبايثو ربكف كبرو رذناف مق رثدملا اهيأ اي : هركذ لج ىلاعت هللا لاق
 . مثالا نم رهطف كبايثو هلوق ىنعم ف ملعلا لهأ نم دحاو ريغ لاقف همرهطف

 الو ردغ ىلع اهسبلي ال : سابع نبا لاقو . ءاطعو يعخنل او سابغ نبا لاق كلذكو

 ارادغ ةيلهاجلا يف لجرلا ناك اذإ لاق هنأ ريبج نب ديعس نع انيورو . ةيصعم ىلع
 انيورو . هحلصأو كلمع نيز روث وبأو دهاجم لاقو . بايثلا سند نالف : اولاق

 ناكو 6 ءاملاب لسغلا وه لوقي نيريس نبا ناكو هنسحف كقلخ : لاق هنأ نسحلا نع

 . كلذ ريغ ليقو . ةرهاط بايث ي لبقأ يبعشلا

 . بوثلا نم ضيحملا مد لسغي نأ رمأ ةلي هللا لوسر نأل ىلوأ لوألا لوقلاو
 لوقب هريغ جتح او رهطف كبلق ىأ ؛ هه رهطف كبايثو ح : هلوق ىنعم ن ا ليقو

 : يسبعلا ةرتنع

 هبايث ليوطلا حمرلاب تككشف
 مرحمب ىنقلا ىلع ميركلا سيل

 هنأ ةيآلا هذه ليوأت ىناعم يف ىضم ام وحن ليق دق هنأ يعم : ديعس وبأ لاق
 بذكلا نم هرهطي نأ هرمأف بلقلا هب دارأ امنإ انهاه بايثلا نإ لاق نم لاق
 ىصاعملا نأل اعيمج ندبلاو بلقلا نوكي نأ تبث كلذ ىنعم تبث اذإو . يصاعملاو
 . ندبلاو بلقلا سجن ىلع اهمكح لخدي

 ىف تباث كلذكو . تاساجنلا نم بايثلا ريهطت ةيآلاب دارأ هنإ : لاق نم لاقو
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 ايك ةالصلا ىناعمل بايثلا نم تاساجنلا لسغ توبثب قافتالاو ةنسلا ىنعم
 ندبلا نم تاساجنلا لسغ توبث ىن اعيمج نيينعملا ةيآلا معتف . ندبلا نم تاساجنلا

 اعيمج ناليوأتلا حصيو . تاساجنلا نم بايثلاو ندبلا نمو . يصاعملا نم بلقلاو

 . لوقلا هيلع قفتي مل ولو ىنعملا توبث نم هيف فلتخي ال امم قافتالا ىناعم

 له سجن كفنلا كلذو كفن هبوث ىلع لجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 هضفقن نإ لوقت ام : تلقو ؟ كلذ هازجأ ضفنلاب جرخ اذإف هلسغي الو هضفنب ىزتجي

 نطقلا نم هقلع ام جرخ ردي ملف هنم رعش بوثلا يفو ضيبأ كفنلاو ضيبأ بوثلاو
 دساف يدنع وهف جرخي مل هنم ءيش بوثلا يفو اسجن نطقلا ناك اذإف ؟ ال مأ سجنلا

 . هلسغي وأ هلك هجرخي ىتح

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 ىفخيو ةساجنلا هبيصت بوثلا ىف اوفلتخاو ، فارشألا باتك نم : ةلأسم

 لاقو . دامحو مكحلا لاق هبو ءاطع لاق . كلذك هحضني : ةفئاط تلاقف . هناكم
 . لوبلا نم هلسغيف ناكملا كلذ هب ىرحتي نيريس نبا لاقو . هحضني يذملا يف دمحأ
 نع كلذ يورو يعفاشلا لوق اذه . هلك لسغي بوثلا نا وهو . ثلاث لوق هيفو
 هعضوم بيصي الو بوثلا بيصي لوبلا وأ يذولاو ينملا ف كلذ لاقو . يعخنلا

 . بوثلا نم ةهجلا كلت لسغت
 ىناعم هبشي هنأ يعم : ديعس وبأ لاق ؛ هلك بوثلا لسغي : ركب وبأ ليقو

 امأو . هلك بوثلا لسغي نا ركب وبأ لاق ام صنلا ىنعم ي انباحصأ لوق نم قافتالا

 هلك بوثلا تبثي مل اذإ ةساجنلا عضوم ىرحتي نأ زوبي دقف مهلوق رابتعا يناعم يف
 ي هنأل ؛ كلذ ىزبيو ةساجنلا عضوم هنا بوثلا نم ىرحتملا كلذ لسغيف . اسجن

 ام كلذ دسفي مل تاراهطلا نم ءيش عضوم بوثلا كلذ نم سم ول هنا مهلوق ضعب
 نم تاساجنلا نم بوثلا ىلع حضنلا امأو ةساجنلا عضوم سم هنأ ملعي ىتح سم
 بصلا كلذ نأ رظنلا يف حصي نأ الإ مهلوق ىناعم يف جرخي هنأ هملعأ الف تاوذلا

 . رومألا صوصخ ف يدنع كلذ دعبي الف ةساجنلا كلتل ليزم حضنلاو

 لسغف بوثلا نم ةضيحلا لسغي نأ رمأ ةي هللا لوسر نأ تبث : باتكلا نمو
 الو ضيحلا مكحك ءامدلا رئاس مكحو هيف ةالصلا دارا اذإ بوثلا نم بجي ةضيحلا مد
 . هريثك الو كلذ ليلق نيب قرف
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 تباث هنأ اهتساجن ىلع عمتجملا ءامدلا عيمج يف جرخي هنأ ىعم : ديعس وبأ لاق

 ام بوثلا ين ةالصلا ىلع دمتعي ال ناو . اريثك وأ اليلق ناك بوثلا نم اهنم لسغلا

 . كلذ يف رذعلا بجوي ىنعمل الإ اريثك وأ اليلق هيف اهنم ناك

 كلذ يف تصخرف . بوثلا يف هرثأ ىقبيو لسغي مد يف اوفلتخاو : هنمو

 . يعفاشلا لوق اذه . لسغ دق مد رثأ هيف بوث يف ةمقلع ىلصو . نينمؤملا مأ ةشئاع

 لاق . هناكم عطقف صقمب اعدف جرخي مل لسغف مد هبوث يف دجو اذإ رمع نبا ناكو

 . ذخان لوألا لوقلاب ركب وبأ

 اذإ مدلا رثأ نم كوزلا رثأ هبشأ ام يناعم ؤ اذه جرخي هنأ ىعم : ديعس وبأ لاق

 كلذ نأ تبث اذإف مدلا نم هلثمل لسغلا يناعمب هجورخ ىجري ال ام دحب كلذ راص
 هنإ لاق نم لاقو . لاق ام وحنب يدنع فالتخالا هيناعم يف جرخ ةمئاق نيع ال كوز
 . هنيعب ءيشلا سيل ء يشلا كوز كلذ امتإو رثأ الو نيعب سيل كلذو رهاط

 نم ءيشب ريغ ولو ليحتسيف هرثأ ريغي نأ الإ دسفم وه : لاق نم لاقو
 . هاوس وأ غبصلا نم ءيش لثم لوقلا اذه ىنعم يف لاحتسا تاراهطلا

 . بوثلا نم جرختو جرخي ىتح يقب امو لاح ىلع سجن هنإ : لاق نم لاقو

 مل ولو هنع هتبيغ يف هوجولا نم هجوب اهتراهط نكمأ نإف : ربتعملا باتك نمو
 وأ يبصلا هسم ةبوطرب هبايث وأ هندب نم عضوملا كلذب هنم هسمام هدسفي ال هنأ ملعي

 مل اهنيعب ةمئاق اهنأ ىلع لدي ام وأ اهنيعب ةمئاق ةساجنلا نكت مل اذإ يبصلا وه سم

 ىتح هبوث وأ هندب نم ناسنالا نم ةراهطلا لصأ توبث ىنعمب هيف باتري ال امب لسغت
 هسم ىذلا نأ ملعي ىتح هتراهط لصأ ىلع وهو . هيف كشي ال امب هتساجن ملعي

 . هيف كش ال سجن هنأ يبصلا

 اودبعت دق نيذلا ةلبقلا لهأ نم نيغلابلا ىنعم يف اذه جرخي هنأ ؛ يعمو

 هبايث وأ هندب يف نيغلابلا نم دحأ نم ىأر اذإف { ةساجنلا نم رهطتلاو ةراهطلاب
 مث ملعي مل وأ ةساجنلا بحاص كلذب ملع 5 اهلسغي ام ردقب هنع باغ مث ةساجن
 ملعي ىتح هرضي مل هندب وأ هبوث نم عضوملا كلذ نم تابوطرلا نم ءيشب هسم
 . وه هيف ةراهطلا لصأ عضومب

 ناك هندب ؤأ هبوث يف ةساجنب ةساجنلا بحاص ملع ول هنأ جرخي هنأ ؛ يعمو
 اهتراهط ملعي ىتح مكحلا يف اهلاحب ةساجنلاف ملعي مل نإو ؛ هانعم جرخي اذه ىلع
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 دبعتم ريغ يبصلا نأل ، لاحب يبصلا يف كلذ قحلي الو 0 ةنانئمطاو مكحب

 مكحلا يف وهف ةساجنلا نم هيف تبث امو { هيلع ةراهط الو ةساجنلا نم ةراهطلاب

 . اهتراهط ملعي ىتح سجن

 نم عضاوملا نم عضوم ف ةساجنلا مكح ملع ام ثيح نم جرخي هنأ ؛ يعمو

 حصت مل ام هتساجن لاح ىلع هلاحب وهف ةلبقلا لهأ نم يبص وأ غلاب يف بوث وأ ندب
 ةراهط حصت ملام ملعي ملوأ ةساجنلا بحاص كلذب ملع ةنانئمطا وأ مكحب هتراهط

 . ةنانئمطا وأ مكحب كلذ

 ىلع وه امنإو مكحلا يناعم ريغ ىلع جرخي امنإ هلك فالتخالا اذه نأ ؛ يعمو

 هنأ ىلع مكحلا يناعم يف يدنع جرخت اهلك يناعملا هذهو ؛ ةهبشلاو ةنانئمطالا يناعم

 وأ مكحب هتراهط حصت ىتح مكحلا يف سجن دساف وهف دساف سجن هنأ حص ام لك

 نم مكحلا يناعم ىلع ةنانئمطالا مكح ملع اذإ ةنانئمطالا مكحب هيف كشي ال ام

 حصت ىتح رهاط مكحل ا يف وهف تتبثو هتراهط تحص ءيش لكو ؛ كلذ ةراهط

 هذه تناك نالصألا ناذه تبث نأ الف ةنانئمطا وأ مكح نم هيف كشي ال امب هتساجن

 مكحب اهدعبيو ةنانئمطالا مكح برقي اهف رظنلا ىنعم يف امهنيب ةلخاد اهلك ليواقألا

 . اهيف ماكحألا داضتو ءاضقلا

 هريغ وأ بوث يف هريغ وأ يبص نم هريغ نم ةساجنلا هذهب ملاعلا ةراهط تبث اذإف

 ةبوطرلا نم ءيش كلذ دعب نم هسم مث مكحلا يف هتراهط نكمت ام ردقب كلذ باغ مث
 وأ بوث وأ ءوضو نم وه . هتراهط بابسأ يناعم يف تبث هل كلذ سم نم هعسي ايف
 باغ دق ناك اذإ سجن كلذ نم هسم ىذلا نأ ملعي ىتح مكحلا ف اهلاح ىلع ندب

 نأ ىلع هب مكحملا لصألا ىلعو ؛ لصألا ىلع اذهف هتراهط نكمي ام ردقب هنع كلذ

 ملعي مل ام تاراهطلا نم ء يش اهعضوم زسم ىتمف تناك ام ثيح نم اهلاحب ةساجنلا
 امه ناذللا نالصألا ناذهف { مكحلاب كلذ هتراهط ملعي ىتح سجن وهف اهتراهط
 جرخي كلذ لك ملعي مل وأ غلابلا ملع غلابلاو يبصلا يف كلذ يف فالتخالاو لمعلا
 . اهنع دعبيو ةنانئمطالا ىلإ برقي ام يناعم ىلع

 ةساجنلا هنم ملع دق يذلا هنيعب بوثلا كلذ ىلإ جاتحا ول هنا جرخي هنا ؛ يعمو
 ادالوأ سانلل ةلبقلا لهأ نم هنأ الإ ةقث ريغ وأ ةقث غلاب وأ يبص ىلع هنع باغ دقو
 لصف اذه نأ ةساجنلا هيف ملع دقو رهطي مل وأ بوثلا كلذ رهط هنع باغو هب ةضيرف
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 ىلع ةراهطلا بابسأب كلذ لمعتسي نأ هل سيل هنا جرخي يعم اذه نأو ؛ يتأي
 ةنانئمطا وأ مكحب هتراهط ملعي نأ الإ ةراهطب هلامعتسا وأ ةضيرف ءادأ نم دارفنالا أ

 اهنأ تاراهطلا مكح توبثل هيف فالتخالا لوخد نم لاح ىلع يدنع ولخي ال ناك نإف
 . ةقيقحلاب الإ ةهبشل ضئارفلا ءادأ عدت ال نأو اهب ضئارفلا ءادأ موزلو اهلصأ ىلع

 مكح نم اذه هنم ملع دق يذلا بوثلا اذه الإ دبي مل نإ اذه يف ينبجعيو

 هب ةالصلا هيلعو هب ةالصلا هل نوكي نأ هوجولا نم هجوب هتبيغ ىف هتراهط لمتحاو

 نم هجوب ةراهط هل لمتحي ال ةقيقحلا ىلع سجن بوثب يلصي الو ايراع يلصي ال نأو
 توبثل ةزئاج هب ةالصلا نأ هيلإ ةرو رضلا لاح نم هجولا اذه ىلع ناك اذإ هنأو هوجولا

 نياع ناك ام لاوزو & كلذ ردقب هتبيغل هيف ةراهطلا بوجو لاتحاو . ةضيرفلا ءادأ

 هنإف © هرهطي ال امم ةراهطلا ريغب لاز دق نوكي نأ لمتحي ناك نإو ث هيف ةساجنلا نم

 مكح همكح يدنع جرحي الو ، هجولا اذه ىلع هب ةالصلا هل يعم ناك ىنعملا اذهل

 ضرفلا بوجو لصأ يدنع هبشأ امل ، ىنعملا اذه يف هل مميتلا توبث يف سجنلا

 . طايتحالا ىلع ىلإ بحأ ناك همميت نأو ث هيف ةراهطلا لاتحالاو رهاطلاب

 دق هنأ هبحاص نم ملع ول نأ بوثلا اذه ف ةنانئمطاللا مكح ىلإ برقي امو .

 هلأس مث ةساجنلا كاهتناب مهتي ال نمم وهو هرهطي ام ردقب هنع باغ مث هتساجن ملع

 هيف يلصي نأ هلأس ناك نإف ، ةساجنلا كلت هيف ري ملف بوثلا اذه هاطعأف هسبلي ابوث

 . هيف يلصي اسجن ابوث هيطعي ال نأ نوكي نأ برقأ يدنع اذهف . هايإ هاطعأف

 هسبلي نأ هلأس اذإ سابللا يف كلذكو ث هتراهط ةنانئمطالا مكح يف جرخيو

 ىلعف . هملعي الو اسجن ابوث هيطعي ال نأ ةنانئمطالا ىنعم ى جرخي دقف { هايإ هاطعأف

 هيلإ ررقيو اذه ف ةنانئمطالا ف يناعملا نم 0 ةنانئمطالا يناعم نم هل عقي ام بسح

 لصألا ملع دقو . كلذ و ةنانئمطالا يناعم هنع دعبي ام رادقمبو ، كلذ نم هل زاج

 . ةنانئمطا وأ مكحب هتراهط يناعم تبثي ىتح مكحلا لاح ىلع وهف { سجن هنأ

 نم ءيشل هتراهط مكح جرخي الف ةساجن هعم حص دق ناك اذإف لاح لك ىلعو

 انومأم وأ ةقث ناكو هيف يلصي ابوث هيطعي نأ هلأس ول كلذ . ملعب الإ بابسألا هذه

 ىلع بوثلا هيلإ ملسيو اهاسنيو هتساجنب ملعي نأ نكمي دقف _ بوثلا بحاص ينعأ
 . ملاع ريغ ةساجنلاب وه ذإ ملاس وهو 0 ةساجنلا ليبس

 هيف يلصيل هيلإ هملس مكحلا يف سجن هنأ بوثلا اذه يف جرخي يدنع كلذكو

_ ١٤٢٣



 الإ مكحلاب ةساجنلا مكح نم اذه هجرخي الف نومأم وأ ةقث وهو رهاط هنإ لاقو

 اذه اهملع دق يتلا ةساجنلا ايسان نوكي نأ نكمي هنأل ، هيقفلا لوقل ةنانئمطالاب

 . هتساجن لاح ىلع نوكيف . رهاط هنأ مكحلا ي هدنع امل رهاط هنإ هل لاقو

 هرهط دق هنأ هملعي هنأ الإ ةراهطلا مكحب ةساجنلا مكح نم يدنع جرخي الو

 ةقث نوكيو اهملع دق يتلا ةساجنلا كلت نم رهط دق هنأو & ةساجنلا كلت نم

 ةجح نومأملا ةقثلا دحاولا لوق نأ انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنأ يعمف 0 انومام

 اهتراهط ةساجنو . اهتراهط نكمي تسجنت دق ةساجن ةراهط يف هلوق يف

 . اهتساجن نكمت
 يف ةجح نوكي الو ةساجنلا ةراهط ف ةجح نوكي هنأ جرخي هنأ ؛ يعمو

 © رفكلا نم ىلوأ مالسالا نألو © ةساجنلا نم ىلوأ ةراهطلا نأل ، ةراهطلا ةساجن

 ةثداح تاراهطلا يف ةساجنلا نألو { اهتساجن ملعي ىتح ةرهاط ءايشألا لصأ نالو

 . ةيلصأ تاراهطلاو

 ف ةجح نوكي الو دحاولا لوق لبقي ال هنأ ليق ام يناعم ف جرخي هنأ ؛ يعمو

 كلذ نوكي الو . مكحلا يناعم ف ةراهط سيجنت وأ ةساجن ريهطت ؟ كلذ نم ع ش

 دحاولا لوق لبقي ال هنأ ليق ام ضعب ؟ جرحي هنأ يعمو . كلذ عيمج ٤ نيدهاشب الإ

 سيجنتو تاولصل ١ لذب نم مزلي ام ىنعمب ره اوطل أ ةساجن نم انعم ام رابسأ ف

 اذهف & تاساجنلا ريهطت نم لبقتسي ايف دحاولا لوق لبقيو 35 ىضم ايف تاراهطلا

 ناك امو . هتساجن ملعت ىتح رهاط وهف ارهاط هلصأ ناك ام عيمج ين يدنع جرخي

 توبث نم اذه نود ام يدنع جرخي امتإو . هتراهط ملعت ىتح سجن وهف اسجن هلصأ

 ةجحلا اهس موقت يتلا ةداهشلا نود امب تاراهطلا سيجنتب وأ تاساجنلا توبثب لوقلا

 ال يذلا ءاضقلا ماكحأ ين ال تانانئمطالا ماكخأ يف فالتخالا يناعمب مكحلا ف

 . اهفالتخا عسي

 اوناك ولو ۔ بايثلا لسغب متغلا مدخلا لوق لوبق نم هلوق يدنع جرخي كلذكو

 ىلعو كلذ لثم ىلع اونمأ اذإ كلذ لثم دق هنأ يعمف ؤ ةسجن تناك اذإ تاقث ريغ
 اذإف & ةساجنلا ةراهط ةفرعم ىلع اونمؤي مل ولو : ليق هنأ يعمو . هتراهط ةفرعم

 اذإ كلذ يف موق لبق & كلذ لثم ةفلاخم يف اومهتي ا مه فصوو كلذ اوملع

 ام بسح ىلع ةساجنلا نم هولسغ دق منا اولاقو سجن بوثلا نأ اوفرعو هب اورمأ
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 سجن هنأ كلذب ملعأ دق ناك اذإ كلذ لثم يف مهنم دحاولا لوق لبق ، هيف نونمؤي

 . ةساجنلا نم هلسغ دق هنإ لاقو

 هب ىتأو هتساجنب ملع دق ناك اذإ هلسغ دق هنأ لقي مل ولو ليق دق هنأ ؛ يعمو

 © ةساجنلا نم هلسغ دق هنأ بلقلا هيلإ نئمطي ام ىنعمب ، لوسغلا راثآ هيلع

 مل ولو كلذ زاج ، رهطي ام يناعمب هلسغ دق هنأ لقي مل ولو : ليق هنأ ؛ يعمو
 . هيلع نمأ دق يذلا كلذ يناعم يف ايهتم نكي مل اذإ ةقث ريغ ناك ولو 3 لأسي

 ملعأ نكي ملو انومأم ناك ولو ةقث ريغ ناك ول هنا : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 مل ولو هلوق لبق ةقث ناك نإو ، هلوق لبقي مل ةساجنلا نم هلسغ دق هنإ لاقف هتساجنب
 هلوق لبقي مل ةقث ريغ ناك نإو { ةساجنلا نم هلسغ دق هنأ كلذ لبق هتساجنب ملعي
 . ةساجنلا نم هلسغي نأ هل ليقو ملعأ دق نوكي نأ الإ

 نمؤي نمم ناكو ، كلذ يف مهتي مل اذإ هنأ ليق ام يناعم يف جرخي هنأ ؛ يعمو

 كلذ لثم يف لعفي ام فالخ لوقي ال هنأ هلوق يف ةنامألاو ةفرعملا ين هريهطت ىف هلثم ىلع

 لقي ملو © هتساجنب ملعي ملولو هنا ليق ام يناعم ف جرخي هنأ يعمو . لوبقم هلوق نأ

 ةساجنلا كلت لثمل عقو يذلا هلسغ نأ ةنانئمطالا يناعم يف جرخي هنأ الإ هلسغ هنأ
 تامالع بوثل ا ىلع تبثيو © كلذ هلسغ نم فراعتي ام ىنعم ىلع { رهطمو لي زم

 ملع ناك ، ةساجنلا كلت لثم رهطي هنأ ةنانئمطالا يناعم يف جرخي يذلا لسغلا
 . ةنانئمطالا ىنعم يف هتراهط جرخيو يزجي كلذ نأ ملعي مل وأ كلذب لاسغلا

 تاراهطلا نم ء يشب تاساجنلا نم ضرع ام ريهطت ميمج يف جرخي هنأ ؛ يعمو

 ف لوقلاف . ريبك وأ ريغص يبص ف وأ ٠ ةرهاطلا ءايشألا نم ءيش وأ ءانإ وأ ندب ف

 عضوم ف مكحل ١ ف ] بوثل ١ ف رضم دق ام ىنعم لع جراخ كلذ ريهطت ين اعم

 ادع امم كلذ لكف اهيناعم تفلتخا نإو { ةنانئمطالا عضوم ين ةنانئمطالا ينو مكحلا

 . ةنانئمطالا جرخ جراخ وهف مكحلا

 ةنانئمطاللاو مكحل ١ ف اهحزن يعم جراخ تسجنت اذإ رئبلا حزن يعم كلذكو

 اذه لثم يف دبعلاو رحلا نأ ىعمو . بوثلا ةراهط يف ىضم ايف ليق ام ىنعم ىلع
 يناعم نم دحاو ىنعمب مهتي ال نمو نومأملاو مهنم ةقثلا لوق لبقيو 2 ءاوس
 كلذ يف ىثنألاو ركذلا نأ يعمو . مكحلا يناعم يف مهنم نيبي الو ث ةنانئمطالا
 بجيو 0 ناركذلاو ثانالاو ديبعلاو رارحألا ين ةنانئمطالاو مكحلا يناعم يف 2 ءاوس
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 . ةنانئمطالا دحاولابو مكحلا يناعم مهنم يعم نينثالا لوقب

 يناعم تبثي اذه يناعم يف دحاولاب نأ ليق ام ضعب يف جرخي دق هنأ ؛ يعمو
 ليق ام يناعم يف جرخي هنأ يعمو . كلذ يف لوقلا ىضم دقو . ةجح نوكيو مكحلا
 ىلع انومأم & كلذ يناعمب القاع يبصلا ناك اذإ ءاوس كلذ يف غلابلاو يبصلا نوكي نأ

 . ةقثلا وأ ملعلاب كلذ

 تناك اذإ ةساجنلا يف ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ركب يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 : انباحصأ لوق نم حضتا يذلاف . الازأ هنأ ملعي ملو باغو غلابلا لجرلا ندب يف

 دق هنأ مكحلا يف نوكي هنأ { اهتلازا ردقب باغو هندب يف يه يذلا اهب ملع اذإ هنا

 هيف ظفحأ ملف اهب ملع دق هنأ ملعي مل اذإ امأو . اهتساجنب نيدي نمم ناك اذإ ترهط

 مكح ناك مايأ ةثالث هل الخ اذإ دجو هنإ : لاق انباحصأ ضعب نأ ريغ 0 ائيش

 . ملعأ هللاو تلاز دق اهنأ ةساجنلا

 نأل { هنم اهلاوز حصي ىتح ةساجنلا مكح همكح نإ : اولاقف بوثلا امأو

 همكح : اولاقف يبصلا امأو . تقولا دعب وأ تقولا ين اهتلازإ يف رايخلا هل اهبحاص

 اهتلازأ دق اهنإ هتدلاو لوق امأو . ةساجنلا ةلازإب دبعتم ريغ هنأل غلابلا مكح ريغ

 . ملعأ هللاو كلذ ىلإ نكس اذإ اهلوق لبقي هنأ انبجعيف

 بوثلا نأ ربخأو الاسغ يطعأ سجن بوث يف نسحلا وبأ لاقو : ةلأسم
 لاق . ناك ايع اريغتم لسفلا رثأ هيف بوثلاب ءاج مث ; ةقث ريغ وأ ةقث لاسغلاو . سجن

 نأ مهيلع سيلف بوثلا ىطعا انيح ربخا اذإ كلذب سأب الف ةساجنلا نع لأسي مل نإ
 . ةقثربغ وأ ة ةقث ناك هولأسي
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 ٠ ع

 نوعبرألا بابلا
 ءام يف وأ ماعط يف باودلا توم يف

 فارشألا باتك نم

 بارش ين بابذلا عقو اذإ» : لاق ةلي هلا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق

 لوقو . «ءافش رخآلاو ايس هيحانج دحأ ف نإف هحرطيل مث هلك هسمغيلف مكدحأ

 . كلذ هبشأ امو ءاسفنخلاو بابذلا تومب دسفي ال ءاملا نا : ملعلا لهأ ماوع

 نع انعم كلذ ىورو . روث وبأو ديبع وبأو قاحسإو دمحأو كلام لاق كلذكو
 لوق دحأ نم ناك ام الإ افالتخا كلذ ف ملعأ الو ‘ ءاطعو ةمركعو نسحلاو يعخنلا

 تومي ليلقلا يناثلاو ، لصألاب ضايب ايهدحأ © نالوق اهيف : لاق هنإف © يعفاشلا

 لوقأ لوألا لوقلابو . هيف كلذ

 الو ريطلاو باودلا نم يلصأ مد هل سيل ام لك نأ ٤ يعم لديعس وبأ لاق

 . انباحصأ لوق نم فالتخالا يناعم هبش ين جرخيف هتاذ نم مدلا سيل امد بستكم

 حصي ىتح هلصأ ىلع وهف كلذ عيمج نم مالل هباستكا حصي مل ام هنأ يعمو

 نم كلذ سيلو ابستكم ناك نإ هنأ انباحصأ لوق يناعم رثكأو © هليحي امب هباستكا

 باستكا هريغي الو هلاحب وهو ةيربلا ريطلا وأ باودلا عيمج نم ةيلصألا ءامدلا تاوذ

 . هلصأ نع كلذ

 نم يه امإ 6 دارجلا ةتيم لالحإ : ةي يبنلا لوق كلذ ف اندنع لدتسي اممو

 . هلثم وهف ههبشأ ام لكف ةيربلا حاورألا تاوذ

 ناطرسلاو كمسلا يف اوفلتخاو : ركب وبأ لاق باتكلا نمو : ةلأسم
 . ةديبع وبأ لاق هبو & هدسفي ال كلذ نأ ىري كلام ناكف { ءاملا يف تومي عدفضلاو
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 عدفضلا يف نسحلا لاقو . هسجني ال كلذ نأ دارجلاو توحلا يف يعفاشلا لاقو كلذك

 ءاملا ين تومت ةكمسلا . اهيفو اهيف نامعنلا لاق هبو . كلذك ءاملا يف تومي ناطرسلاو

 اك بوقعي لاقو . هلك رئبلا ءام حزني مث رئبلا ف تومت عدفضلا ف كرابملا نبا لاق

 . ديعس وبأ لاق . كرابملا نبا لاق

 لك هنأ ، يدنع انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم يف جرخي هنأ ؛ يعم : ةلأسم

 هتتيمف بذع وأ ءاملا نم حلام يف لاوحألا نم لاحب رئبلا يف شعي ملو ءاملا يف شاع ام
 . كمسلا ةتيم لالحإ ين ةلي يبنلا نع كلذ هبشي ام توبثل ةرهاط

 ي ةايحلا هل نكمتو لاح ىلع ايهدحأ يف وأ اعيمج ربلاو ءاملا يف شيعي ام لك امأو

 عيمجل ةدسفم اذه ةتيم نأ انباحصأ لوق يناعم يف جرخي ريط وأ ةباد نم اهعيمج

 . ءاملا يف اهتتيم يف فلتخي هنإف ةيلصألا ءاملا تاوذ نم تناك اذإ ءاملا الإ ءايشألا

 . دسفي ال ضعبو كلذ لثم يف هتتيمل هدسفي ضعبف

 : لاقف ةلي يبنلا لئسف نمس يف تعقو ةراف نأ تبث فارشألا باتك نمو

 . «هولكو اهلوح امو اهوقلأ »

 نع ةريره يبأ نع ثيدح ف هنع هللا يضر سابع نبا نع ةياور ؛ اذه

 امو اهوقلأف ادماج ناك نإ» : لاق نمسلا يف عقت ةرافلا نع لئس هنأ ةي يبنلا
 هجوب زوجي ال هب عافتنالا ىلع نايبلا تبثا ؛ «هوبرقت الف اعئام ناك نإو ث اهلوح

 . هوجولا نم

 ال ةدماج ةساجن هتسم اذإ هنأ انباحصأ لوق يناعم يف جرخي : ديعس وبأ لاق

 نمسلا يف فلتخاو . هنمو . رهاط وهف كلذ ىوس امو © اهسم ام دسفي هنأ عيمت

 ديعس يبأو سابع نباو دوعسم نباو :يلع نع انيورف . هيف ةرأفلا تطقس اذإ عئاملا
 لاق هبو ، هب عافتنالا يف اوصخر مهنأ يرعشألا ىسوم يبأو رمع نباو يردخلا
 . هب نهدي نأ رانيد نباو رمع هركو . يعفاشلاو نايفسو ديعس نبا ثيللاو ءاطع

 ركب وبأ لاق . صرب هب تام نهد قاري نأ رمأ : لاق هنأ ةمركع نع انيورو

 ديعس وبأ لاق . هوبرقي الف اعئام ناك ناف ث ةلي يبنلا لوقل الالدتسا حصأ اذه

 نم هيلع بلغي ال امم تاراهطلا نم عيش سجتنت اذإ انباحصأ لوق يناعم ين جرخي
 هب نهدلا .لثم لكؤي ال ايف هب عافتنالا يف فلتخي هنأ { هكلهتسي ىتح تاساجنلا

 . تاراهطلا نم ههبشو لكالا يف لخدي ال امم كلذ ىوس ايف هب عافتنالاو { لسغيو
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 يقب و ةيح هنم تجرخو لسع ف تعقو ةرأف نعو ي ر اوحل ١ يب ا نعو : ةل اسم

 . دسفي ال اهرعشف ةيح تجرخا اذإف اهرعش نم ء يش لسعلا يف

 دسفي اتيم اراف هيف دجوف هبارج حتف نمعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ةتيملا نم فرظلاو رمتلا نم سم ام الإ تركذ ام داسفب يل ملع ال : لاق ؟ ال مأ هلك

 لاس امب سأب الو ، بارجلا نم يقابلاب ساب الو رمتلا نم هلوح امو رافلا علقي هنإف
 . ملع ا هللاو كلذ ف داسف الف ب ارح ١ نم هريغ طلتحخ او لسع نم هنم

 رهاطلل سجنلا ةرواجم نأ ءايضلا باتك ف تدجو : فيضملا لاق : ةلأسم

 ةساجنل اسجن ناك امو & هترواجمب رهاطلا سجن هتاذل اسجن ناك ايف : نيب رض ىلع

 . هترواجمب رهاطلا سجني الف هتلح _ ج ۔ هلثم

 نمس يف تتام ةراف نع لئس كي يبنلا نع ىور ام كلذ ىلع ليلدلاو : لاق

 لوح ام سجني الو ةتيملل هترواجمل سجن اهلوح امف «اهلوح امو اهوقلأ» : لاقف دماج

 © ةساجنلا ةرواجم سجنتسلملا

 هيف توميف ءاملا ين عقي امو دمحم يبأ عماج نمو عرشلا نايب باتك ىلإ عجر

 . ءايلل دسفمب سيلو كلذ وحنو لحنلاو يبدلاو برقعلاك لئاس مد هل سيل امف

 . «هوقلاف مكدحأ ءانإ ف بابذلا عقو اذإ» : لاق ةنيتي يبنلا نأ يور دقو

 ناك نإف «هوقلمأ مث هوجرخا مث هوقلماف» : لاق هنأ ساون ريط نم ةي هنع يورو
 هنأ انغلب ايف ةلي هنع لقني ملو ، كلذ نم تومي اهضعب نأ مولعمف احيحص ربخلا

 . كلذ هبشأ امو يبدلاو ضوعبلاو لخلا دودك اذه لثم هيف تام ماعط داسفإب مكح

 ءاملا اذه دسفي الف هيف تومتو ءاملا يف شيعت يتلا ةافحلسلاك هوحنو عدفضلا امأو

 ىلع لديو . حبذلا ربلا ديص ةاكذك هتاكذ هيف هتوم رحبلا يف يذلا كمسلاك اهتومب
 لحلاو هؤام روهطلا لاقف رحبلا ءامب ءوضولا نع لئس هنأ ني يبنلا نع يور ام كلذ

 . ملعأ هللاو هيف شيعي ال ام هيف تام ول هدسفي امنإف ءاملا دسفي ال اهنأ ينعي © هتتيم

 . اهنع عقي مل لاؤسلاو انعم ءاملا مكحب انورقم هركذل نكي مل انركذ ام هانعم نأ الولو

 سبدلا ين وأ ءاملا يف عقي باودلا نم ءيش وأ غللاو ةرافلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ام نيح نم توميف . تي مل دعب كرحتي وهو هنم جرخيف تاراهطلا نم ءيش وأ
 . ؟ رهاط وه وأ جرخأ
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 هنم كرحت ولو لئاق هل لاق . سأب هيف سيل رهاط وهف تي مل ام ؛ معن : لاق

 امم سأب الو رهاط وهف تمي مل ام ؛ معن : لاق . هلك كرحتي مل ولو ءيش وأ ةحراج

 . تومي ىتح سجني ءالؤه ناك اذإ هيف مقو

 اهنع نابف اهحراوج نم ء يش وأ اهبنذ عطقنا اذإ ةرأفلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ءىضوتم هسم وأ { ةراهطلا تابوطر نم ائيش عدسو ، دعب كرحتي وهو اهنم ةيحان

 ىتح يح وه و أ ةتيمل ١ ةلزنمب كدنع وه أ . م دلا يلي امم هسمي ملو كرحتي وهو

 . هتكرح دربت

 همكحف اهيف اقلعتم ماد ايف تلق . تيم وهف وضع اهنم ناب اذإ تيم وه : لاق

 مكح ي لنحع هيقف كرحتي م اد ف : هربغ ل اق { معن : ل اق 0 توم ىتح يحل ١ مكح

 . تمع ملو ةايحلا

 نوكي ام . كرحتي اهدسج يقبو اهسأر عطقنا اذإ ةبادلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ؟ دسحلا نوكي امو سأرلا

 وهف الصتم ناك اذإ كرحتي ماد ام دسجلاو ، تيم وهف سأرلا ناب اذإ : لاق

 يجحلا ةلزنم

 اذإف . يح وهف كرحتي ماد ايف ؛ ةيحان ندبلاو ةيحان سأرلا ناب اذإ هريغ لاق

 ام كلذكو . ةساجنلا ماكحأ ؤ اسجن اتيم ندبلا رئاس ناك رثكأ سأرلا يلي ام ناك

 . نيفصن ندبلا نوكي نأ ىلإ سأرلاب لصتا

 نالجرلاو اهدسج رئاس يقبو اعيمج اهالجر ةبادلا نم ناب نإف : هل تلق
 . اتومت ىتح ناتيح اهف ناكرحتت اتماد ام لاق . ناكرحتت

 . دحاو اذه ىنعمو هلثمو اذه ف لوقل أ ضضم لق : هريغ ل اق

 © دعب كرحتي ناك ولو تيم وهف © وضع وأ ةدحاو لك تناب اذإف : هل تلق

 يقب امو هل تلق . يدنع ءاوس وهف نيلجر وأ الجر ن اك كرحتي م اد ام . معن : لاق

 ؟ ةساجنلا مكح يف تومي نأ ىلإ يحلا ةلزنمب وهف سأرلا ناب ولو ندبلا عضوم نم

 نابف ةب رضب ةرقبلا وأ ةاشلا نم ناب ام لاقو . اهدحو ةحراج نبت مل ام معن : لاق

 . معن : لاق ؟ اتيم نوكيأ تلق . اهسأر اهنم
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 ن وع ر ال او ىد اجلا ب ابل ١

 سجتنت اذإ ماعطلا لكأ يف

 ةرذعب لذلمس اذإ عرزلاو

 وهو ائيش مئاهبلا معطي نأ زوجي الف : لاق ؟ ةميهب معطي له سجن نبل نعو

 . هتزاجاب ليق دقو هريغ لاق سجن

 ال تناك اذإف اهترمث لكؤت له ةصلاخ ةرذع يف تتبن اذإ ةرجشلا نعو : ةلأسم

 دقو هريغ لاق { اهترمث لكؤت ال ؛اولاق دقف ؟ ةساجنلا يف شيعت امتإو ضرألا ىلإ لصت

 . دشأ وهف لوقبلا امأو . رمثلا تاوذ ف كلذب ساب ال : ليق

 ءاملاب نجع اذإ نيجعلا يف اوفلتخاو . . فارشألا باتك نمو : ةلأسم

 لاق هبو . ءاطعو دهاجم نع اذه يور . جاجدلا همعطي ةفئاط تلاقف . سجنلا

 ال دمحأ لاقو . همحل لكؤي ال ام معطي حلاص نب نسحلا لاقو . . ديبع وبأو يروثلا

 . مئاهبلا همعطي الاق اخأ يعفاشلاو كلام نع يكحو . همحل لكؤي ام ائيش معطي

 الو . همحل لكؤي ام معطي مل اسجن نيجعلا هب نجع يذلا ءاملا ناك اذإ ركب وبأ لاق

 نفسلا اهب نهدي ةتيملا موحش نع لئس هنأ زنل يبنلا نع تباثلل همحل لكؤي ال ام

 . «مارح يه ال» : لاقف سانلا اهب عفتنيو دولجلاو

 ليواقألا هذهبو فالتخاب اذه لثم يف ليق دق هنأ يعم : ديعس وبأ لاق
 ليق هنأ يعم اع ء يش يدنع . اهنم ءيش اهنم جراخ ريغ ليق هنأ يدنع ايف © ةهبشم

 دبعت تباث الو مهيلع رجح ال نيذلا لافطألا كلذ ماعطإ زوجحم هنأ اضيأ ليق هنأ يعمو

 ناك ايف الإ يدنع هلك كلذ سيلو مثأم ىلع انيعم مهل معطملا نوكي الو . كلذ كرتب

 اذه يعم هقحلي الف اسجن هلصأ ناك ام امأو . ةساجنلا اهتضراعف تاراهطلا نم

 نأ هلثمو اذه ف ليق ايف يدنع جرحي امج ةتيملا موحش ف ركب يبأ لوق سيلو . ىنعملا
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 . تاراهطلا نم ةساجنلا هتضراع امم سيل مرحملا ةتيملا محش

 هناتسب لبزي نمعو ؛ هللا همحر بوبحم نب دمحم ةيشاحلا ىف ةبوتكم : ةلأسم

 ساجنألا نم كلذ ريغو مدآ ينب ثاورأب راجشألا نم كلذ ريغو مركلاو لخنلا نم
 ؟ ال مأ كلذ حلصيأ © هضرأل ةحلصم كلذ نأ معزي

 كلذ الكو اهرايثأب سأب الو اندنع نوملسملا كلذ لعف الكو كلذب سأب الف

 . مدآ ينب ةرذع عيب هركيو اهتابن دعب وأ اهرذب دنع اهلبز ءاوس اندنع

 5 تسجننف ةيعوأ تناك اذإو : ءايضلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم
 . لكأو لسغ هلسغ نكمي ام ماعطلا ناك نإف اهيأ يردي ال تالوكأملا نم ءيش اهيفو

 هكرتو سجنلا ىرحت نإ هناف اعئام نوكي امم هريغو لخلا لثم هلسغ نكمي ال امم ناك نإ و

 ملعي ىتحف مكحلا امأو ، هل طوحأ ناك عيمجلا نع هزنت نإو . زئاجف يقابلا لكأو

 الو كلذ ملعي الو ةلاحم ال نأ سجن ايهدحأ نأ هعم احيحص ناك نإف . اهنم سجنلا

 نم ناف ، هلسغيف هرهط ردقي الو هكرتيف سجنلا الو هلكأيف رهاطلا ىرحتي نأ ردقي
 هيزبحي لوقلا اذهو ث مارحلا يف ةهبشلا باكترا نم هب ىلوأ عيمجلا كرت عرولا قيرط
 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . ملعأ هللاو هللا ءاش نإ ةمالسلا وجرأ امل
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 نوعبرالاو يناثلا بابلا
 كلذ هبشأ امو لينلاو بوبحلاو ماعطلا لسغ يف

 رئاط اهيف عقو محل ةمرب يف سابع نبا نع يورو دمحم يبأ عماج نمو
 5 ارسفم لزني ملربخلا نأ يدنع ىذلاو . قرملا قاريو محللا لكؤي لاق هنأ آ تاف

 دعب محللا لكأ ةمربلا نايلغ نكس دقو اهيف تام ريطلا ناك نإف ، ربتعي نأ بجاولاو
 لكؤي مل ةمربلا نايلغ نيح هجضن لاح يف تام ناك نإف . قرملا بصيو لسغي نأ

 . ملعأ هللاو محللا يف تلخادت دق ةساجنلا نألو قرملا الو محللا

 هل باوج هنأ يلع يبأ ىلإ فاضي راثآلا ضعب نمو ربتعملا باتك نم : ةلأسم
 ةباد يفو . اهوحنو تاخوبطملاو سجنت اذإ بارجلا ةراهط ركذ ةدعسم نب ديلولا ىلإ

 هرمت لسغو بارجلا قش رمتلا ىلإ راص دق لوبلا نأ ملع نإف بارج ىلع لاب رشب وأ
 . لكؤيلف (خ) لكأو ءاملاب

 لوقأف { زنك نيح رمتلا هب نجع ناك وأ . ةتيم هيف عقو ءامب زنك بارج نعو
 حضن يذلا كلذكو . رمتلا كلذ نم باط دق هنأ نوري السغ رمتلا كلذ لسغي هنإ

 ىلإ هل باوج يفو . سجن رمتلا نيجعو ءاملا هيلع حضنيو لسغي ةتيملا هيف يذلا ءاملاب
 هرجلا يف يذلا ءاملاف ، تام مث ةمرب يف كمس يف عقو زانخ يف مشاه نب دمحم

 نوكي نأ لوألا غلب ثيح غلبي ىتح ءاملاب لسغلا هيف اوغلب نإف كمسلا امأو . قاريف

 . لكؤي
 ام لسغي امنإ مكحلا رهاظ يفف لوبلا هيلع لاس اذإف بارجلا امأ : هريغ لاق

 مل نإو ث ربتعملا يف كلذ نكمأ نإ رتتسا ام كلذ نم ائيش سم هنأ حصي ىتح رهظ
 نم هلسغ نكمأ ام لسغي ليق دق هنأ يعمف . رظنلا يناعم يف رمتلل هسم الإ نكي
 كلتو رابتعالا يف لوبلا غلب ثيح غلبي ام ردقب ءاملا نم هيلع بصي مث بارجلا

 . اذه لثم ىلإ ةرو رضلا عضوم هبشي ام اذه نأل . ةراهط
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 نم رهظ ام ةراهط ىنعمب جرخي هنأ ليق ام يناعم ضعب يف جرخي هنأ ؛ يعمو
 ةراهط ىلع يتأي رهظ ام ةراهط ناك رتتسا امب لصي كلذ نأ رظنلا يف جرخ اذإ بارجلا

 ىلع لوبلا وأ سجنلا ءاملا غلب ثيح غلبي رظنلا يف ءاملا كلذ لثم ناك اذإ اربتسا ام
 كرعو هرهاظ لسغف لوبلاب كلذ رهاظ سجتنت اذإ ريصحلا وأ ةمسلا يف ليق ام ىنعم

 نأ ليق ام ضعب يفف . رخآلا بناجلا نم ةساجنلا تغلب ثيح غلب ىتح ءاملا لاسف

 . نطب امو رهظ ام هلك هتراهط كلت

 هيزجي الو © ةساجنلا وأ لوبلا غلب ثيح لسغي ىتح هنأ ليق ام ضعب يو

 كرعلا ماقم موقي ابص هيلع بصيو ديدج لسغو ديدج ءامب الإ هيلإ ءاملا غولب
 . لسغلا وأ

 رظنلا ف بارجلا رهاظ ف تناك امنإ ةساجنلا تناك ول : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 3 بارجلا يف ةساجنلا نم هب لوسغملا ءاملا جلوأف بارجلا رهاظ نم ةساجنلا تلسغف
 اذه ىنعم ف ل نبي الو . رتتسا ام ةراهط وهف رهظ ام ةراهط نأ رظنلاو رابتعالا ف

 . هوذحو هبسح ىلع هيف لوقلاف هلثم وه امم اذه هبشأ ايف كلذكو . افالتخا رخآلا

 مث هرهاظ لسغي هنأ اذه لثمب بارجلا سجنت اذإ هنإ : ليق دق هنا ؛ يعمو

 هيلع بصي مث رهطي ىتح فرظلا نم هعضوم يف رمتلا نم سجنلا عضوملا نع عطقي
 . ةساجنلا تغلب ثيح رظنلا ف غلبيو © ةساجنلا نم رثكأ نوكي ىتح ءاملا

 . هتراهط كلتف فشكنا اذإ رمتلا نم رهظ ام لسغي : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 ىلإ دجو ام عم ر رضلا لاخدإ ينبجعي الو ررضلا زونكملا رمتلا يف عقي هنأ بسحأو
 . ر رض ريغب ليبس نم كلذ ةراهط

 لكني ليق دق هنأ يعمف . سجنلا ءاملاب زنكوأ ىحضاف زنك دق يذلا رمتلا امأو
 © ةساجنلا هيلإ تغلب ام غلابم ءاملا هيلع بص اذإ غلبي هنأ ىجري ام بسحب تتفيو

 تفلب ثيح غلبيو ، ةساجنلا نم رثكأ نوكي ىتح ابص ءاملا هيلع بصي مث
 . رابتعالا يف

 نم بارجلا يف ليق ام وحنك السغ لسغ تقو لكن اذإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 ينامأو ؤ مكحلا يناعم يف ررض هيف لخدي مل ام لك كلذ نم ينبجعيو & فالتخالا

 . بحلاو رمتلا يناعم يف جرخي يدنع كلذكو { هبحاص ىلإ كلذف هزنتلاو طايتحالا
 بصي نأ ةراهطلا هيف يزجت هنأ ليق دق هنأ زونكم ريغ رمتلاو . ةساجنلا هتباصأ اذإ
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 ف كلذو . رابتعالا ف تغلب ثيح غلبو ةساجنلا نم رثكأ ءاملا ناك اذإ ابص هيلع

 . اهلك بوبحلاو رمتلا نم حسلا

 ظذلا بلقتلا وأ كرعلاو لسفغلاب الإ كلذ ف ىزجي ال هنأ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 يدؤي هطوقس الو رمتلا ىلع ر رض هيف نكي مل اذإ كلذ يف ينبجعيو . كرعلا ماقم موقي
 عسو ام ينبجعاو ، ررض ىلإ يدؤي ام وأ ر رض مث ناك نإو السغ لسغي نأ ررض ىلإ
 هنأل . رثأ الو نيع مث قبي مل اذإ هسم املرهطم هنأ ءاملا ين ءاج دق ام يناعمل ر رض ريغب

 ةساجنلا اهيلع تعقو اذإ برجلا يناعم يف جرخي هنأ ملعأ الو {. رهطملاو انعم روهطلا

 نم هجوب ةدهاشملا ىنعم ف كلذ جرحي نأ الإ اهرمت لكن اهيف مزلي نأ ٠ اهرهاظ نم

 يف هين اعم همزل مكح هصخ ءيش لكو . رابتعال ١ ف كلذ مكح بجوي ام . هوجول ١

 . ةفرعملا ىلع لدت يتل ا ةفصل او ةدهاشملا مكحب همومعمو هصوصخحع

 ضعب يف ليق ام يناعم يف يدنع جرخيف سجنلا ءاملاب نجع اذإ رمتلا امأو
 ىنعم هانعمو لسغ الو ةراهط لإ هب غلبي ال ةنأ عس او هيف ىنعملا هلكو سجن هن ا لوقل ١

 . لوقلا اذه ىنعمب ةساجنلا تاذ ىلإ لقتنمو دبألا ىلع ةساجنلا هيف تباثلا كورتملا

 هغلبت ام ردقب سمشلا ف لعجو تتفو لكن نإ هنأ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 تابوطر ماكحأ هنع ل وزنتو فجي ىتح سمشل أ ف اقرفم اهومح وأ ٠ سمشل ١

 تابوطر يناعمب حيرلاو سمشلا بهذتو . رظنلاو رابتعالا يناعم ىف ةساجنلا
 ررض الو ةرضملاب الإ هلسغ ىلإ غلبي ال هنأل هتراهط ةراهطلا كلت نإ ؛ هنم ةساجنلا
 ةعس قيضلا .7 ؛ ماكحألا لوزت تارو رضلا دنعو . مالسالا ؟ رارض الو

 . رارطضالا ريغ رايتخالاو

 يف ليق ام يناعم تبثي مل رارطضالا موزل دنع اذه لثم يناعم تبثي مل اذإو

 نم ليق ام ىنعم تبثي ملو 6 محازتلا دنع لبالا لوب ررشو رجاوزلاو ساودلا

 ةراهط نم ليق ام ىنعم تبثي ملو . كلذ هابشأو سمشلاو حيرلاب ضرألا ةراهط

 نم ةساجنلا نم ناك ام يناعمب بحلا وأ قيقدلا وأ سجنت دق نيجعلا ناك اذإ زبخلا

 . دحاو انعم هلك اذه نأل تاوذلا ريغ

 ال : ليق هنأ يعمف فالتخاب نيجعلا سجنت اذإ زبخلا ينعأ كلذ ف ليق دقو

 اذإو لكؤيو لسغي هنا : ليقو . ةساجنلا ماكحأ هماكحأو كورتم وهو لاح ىلع رهطي

ام ردقب ابص ءاملا هيلع بص اذإ ناكو هرضي لسغ همزلي مل يدنع هلسغ ين اعم تبث



 ءاملا ٢ سمغ نإ كلذكو هتراهط ىنعم كلذ ناك هجراوخو هلخاود هلك هيلع يتأي

 يدنع كلذ ناك 9 رابتعالا يف هعيمج ىلإ ءاملا غلبي ام ردقب سجني ال يذلا
 . هتراهط ىنعم

 وأ حئاط وأ رونت يف زبخ ام عيمجب هتراهط رانلاب هزبخ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 حئاطلاو ىصحلا نود رونتلا زبخ يف وه امنإ كلذ نإ : ليق هنأ يعمو . رصح

 يأب ةساجنلا ةبوطر لاوز ىنعم تبث اذإو ، ءاوس هلك كلذ نأ يعمو . ههابشأو

 اذه ىلع هتراهط ىنعم تبثيو ءاوس وهف رانلا بابسأ نم تابهذملا نم هجو

 . يدنع ىنعملا

 نأ دعب تاساجنلا نم ءيشب سجنت اذأ ليق هنأ يعمف روتحملا كمسلا امأو

 جاتحي ال ام رهاطلا ءاملا نم برش دق هنأل ائيش تاساجنلا نم فشني ال ام دحب راص

 جرخيو هنيح نم لسغي هنأ هيف لوقلا يناعم ف جرخي هنإف يجنلا ءاملا نم ةدايز ىلإ

 برش دق هنأ هل رابتعالا يناعم يف جرخي ناك اذإ امأو . لسغلا كلذب هتراهط يناعم

 الو & تقولا يف لسغلا كلذ رابتعالا يف هغلبي ال ام ردقب هيف جلو امو سجنلا ءاملا نم

 سمشلاب فقفبي مث لسغي نأ هلسغ يناعم يف جرخي هنإف هلسغ دنع رهاطلا ءاملا هغلبي

 . ةساجنلا تابوطر يناعم هنع لوزت ىتح رانلاب ىوشي وأ

 ام ضعب ينو هتراهط كلتو لسغ هلسغ يف ةرضم ال ناك نإف كلذ دعب مث

 ال ناك نإ رهاطلا ءاملا يف لعجي هنأ لوقلا نم جرخي ام ضعب يو . لوقلا نم جرخي

 هتراهط كلتو 5 رابتعالا يف ةساجنلا تغلب ثيحرهاطلا ءاملا غلبي ام ردقب هيلع ةرضم
 . ءاملا كلذ هنم بص اذإ

 هنأ يعمو . هتراهط كلت مث لسغيو ءاملا كلذ هنم بصي هنأ لوقلا ضعب ينفو

 ةرمي كلذ ناك هنم ةساجنلا تابوطر يناعمب بهذي ىتح رانلاب ىوشي نأ نكمأ نإ

 ضعب يف جرخي هلعلو ، ليق دق ام بسح ىلع هتراهط يناعم جرخي ءاوشلا نم ةدحاو

 سجنت دق ناك اذإو كورتم سجن وهو كمسلا نم خوبطملا ةلزنمب اذه نأ لوقلا

 نم اذه يف نكمأ اذإ اذه يف لوقلاك خوبطملا يف يدنع لوقلاو . اهفشني ةساجنب

 نم جراخ ىدنع اذهف . ةساجنلا اهتضراع امنإو رهاط اهلصأ يتلا ءايشألا عيمج

 القابلا نم بوبحلاو كمسلاو موحللا نم يناعملا هذه تلمتحا اذإ ءايشألا ميمج

 . زرألاو ايبوللاو
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 يفو هيف رظنلا نسحأ اذإ دحاو يدنع هانعم لكف اذه جرح جرخ ام ميمجو

 ءيش يف يدنع كلذ فلتخي الو ليواقألا هذه نم هيف ليق دق ام يناعم دحأب هربهطت

 تاسجنتسملا تاخوبطملا عيمج ف يدنع اهلك يناعملا هذه ف جرخيو . هجرحم جرحي

 . هل الو هيف ةراهط الو هتساجنب كورتم كلذ نإ . هريغ نم وأ هنم خيبطلا يناعمب

 اذإ اهلك ءايشألا هذه نأ ليق ام رثكأ هلعلو . كلذ ىنعم هقحلي زبخلا كلذكو

 معطي الو نفديو . اهريهطت ىلإ هجو ال هنأ اهانعمب جرخ امو اههبشأ امو تسجنت

 يف جرخي هلعلو . عابي الو اريبك الو اريغص سانلا نم ادحأ الو باودلا نم ائيش

 ال تناكو اهتبهو اهعيب لطبي هجوب اهب عفتني ال هنأ تبث اذإ بهذي الو . كلذ يناعم

 . ةكورتم ةلطاب يهو كالمألا اهيلع عقت

 ناك ام وأ اهتراهط ىلإ هجو ال هنأ تبثو & تسجنت نإو اهنإ ليق دق هنأ يعمو
 مثإ ال باودلا نأل اسجن ناك ولو باودلا معطي هنأ ليق دقف . هتراهط هجو الإ اهنم

 نيعم ريغ كلذ ىلع امل نيعملا كلذكو . ةمثا الو ةدبعتم اهلكأ ف يه سيلو © اهيلع

 يناعم نم جرحم باودلا معطت ال اهأ لوقي ىذلا نأ يعمو .. ناودع الو مثإ ىلع

 تسيل ةبادلا تناك نإو . قلخلا نم ادحأ مرحملا معطت الو مرحم مثإ كلذ نأ هلوق

 هب عفتني نأ مارحلاو مثالا هيلع روجحم ناسنالا نإف ، ةمرحم اهيلع ةساجنلا الو ةمثاب

 . هب عافتنالا ىلع نيعي نأو

 نم لافطألاو باودلا كلذ معطي نأ زوجي هنأ لوقلا يناعم يف جرخي هنأ يعمو

 هيف مهيلع يعم سيلو عفنلا عقوم مهل عقي كلذ نإ . هيلع مثإ ال نم لكو سانلا

 . هتساجنبو كلذب ربخأ ولو هنمثب عفتني الو غلابلا هعيبي الو ، هيلع مثإ الو ةرضم
 طلاخم كلذ نال ، مالسالا لهأل الو { ةمذلا لهأل هعيبي الف هعيبي ال هنأ تبث اذإو

 يف مارحلاو لالحلا عيب نألو © ةدحاو ةقفصب لالحلاو مارحلا عيب زوب الو مارحلل

 . مارح هلك هنأ ةدحاو ةقفص

 بيع كلذ امتإو يرتشملا كلذب ملع اذإ عابي نأ زوجي هنأ ليق دق هنأ يعمو

 © ةضراعم هل ةساجنلا امنأو ، تامرحملا نم لصألا ىف وه سيلو لالحلا ضراع

 زوجي ال ناك ولو كلذ زاجو 5 لافطألاو باودلل همعط تبث اذإ هب عافتنالا زوبو
 زجي مل . هيناعم رابتعا يف لصألا يف زوجي الو & لالحلا هوجولا نم هجوب هب عافتنالا

 ر رضلا لاخدإ كلذ يف نأل هب ايلعو يرتشملاو عئابلا كلذ ىلع ايضارت ولو . لاحب هعيب
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 وهو هعيب زوبي الو لطاب ررغ وهف ر رضلا نم ءيش لكو ، هسفن ىلع ىرتشملا نم
 . تحسلا نم

 . لصألا ف زوجي امب عافتنالا هنم قحلي هنا هيناعم يف جرخي ناك اذإ امأو

 عافتنالا قحليو . لافطأ وأ باود ماعطال هب عفتني وأ هريهطت لوقلا ضعب يف كرديو

 هل ءارشلاو زئاج هل عيبلاف ، ملعلا لهأ لوق نم زوجي ام ضعب يف برش وأ لكأ ي هب
 ف هب عافتنالا يناعم تبث اذإ يدنع جرخي اذهو ©، ءاوس هيف يرتشملاو عئابلاو زئاج

 لاحب يناعملا نم ىنعمل وأ لافطألا نم ءيشل وأ باودلا نم ءيشل برش وأ لكأ

 . لاوحألا نم

 يف جرخي الو ةساجنلا تاوذ نم مارحلا نم لاحب اهنا ةرذعلا يف ليق دق ايك

 وأ ثو ر نم رهاوطلا نم هريغ وأ بارتلاب تطلتخا اذإ اهنأو . فالتخا كلذ يناعم

 ىنعم نأل . زئاج لالح كلذ ةلمج يف اهسمي نأ رهاوظلا نم ءيش وأ رعب وأ دامر

 الو ، عايضلا عقوم عقي ال اهل ءارشلا نأو { رابتعالا ىنعم يف تباث اهب عافتنالا

 . لالحلاو زئاجلا يناعمب { اهب عافتنالل ىرتشت امنإو لاملا ةعاضإ
 رهاوطلا نم هيف ةطولخم ءيش يف لاح ىلع اهعيب زوجي ال هنأ ليق دق هنا يعمو

 ةقفص يهو ، ره اطو سجرو . م ارحو لالح ىلع ةعقاو اهغأ عيبل ا نم ةقفصلا ىنعمل

 . قفتا اذإ لطاب هلك اذهو ةدحاو

 اهريغ يف ةطولحغ . اهب عافتنالا ىنعمل ةرذعلا عيب ةزاجإ ىنعم تبث اذإ هنأ يعمو

 ءيش اهطلاخي مل ولو تباث دارفنالا ىلع لالحلاو زئاجلا يف اهب قافتالا يناعم نأو

 اهب عافتنالا زئاج اهدحو اهب عافتنالا داري ام يناعمل اهب اعفتنم ناك اذإف © اهريغ

 اذاو ارجح اكلم تناك اهب عافتنالا يناعمل تكلم تناك اذإ اهانعم تبث { اهدحو

 اهعيب زوجي نأ دعبي ملو ١ لالحلاو زئاجلا يف اهب عافتنالا تباث ارجح اكلم تناك

 اذإ اهدحو وأ اهريغب ةطولخم { اهب عافتنالا ازئاج ةعفان اهسفنب اهتوبث ىنعمب اهدحو

 . كالمألا يناعم يف تناك

 3 فنكلاو ، عيلاوبلا نم كلذ اوذختي نأ سانلا هيلع لزي مل ام اذهو

 يناعم يف هكلامو هذختم ريغب ةحابالا يناعم نع كلذ جرخي الو { اهب نوعفنتنيو

 . كرتلا وأ ةحابالا جرحم هنم جرخي ىتح مهنيب فراعتلا

 وأ مسالا يناعمل الإ تامرحملا نم هب عفتني ال هنأ ءايشألا نم هانعم جرخ ام امأو
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 يناعمب يعم مرحم روجح كلذو 0 هؤارش الو هعيب زوجي الف & تارو رضلا لاح ف

 سجر نم هل اضراعم سجرلا سيلو {© اسجر وأ امارح هلصأ ناك ام لك نم قافتالا

 ريزنخلاو رمخلا لثم كلذو . افالتخا هئارش الو اذه لثم عيب يف ملعأ الو ©، هربغ
 يناعمب الإ زئاجلا يف ءافتنالا يناعم هب عقي ال اسجر امارح هلصأ ناك ام لكو ةتيملاو
 ةتيملا نم هسفن هب يبحيل كلذ لثم ىلإ رطضا ارطضم نأ ول هنأل مثإلا وأ ةرو رضلا
 7 ائيش عيبي نأ مهنم دحأل زاج ام { ةلبقلا لهأل هيف كلمتلا زوجي ال امم اههابشأو

 . ةرورضلا ريغ ىلع اهنأل ، هريغل الو هل زوب رطضم هدي يف ناك ولو ، كلذ
 © هعيب زجي مل كلانه نمف ، هعنم الو هرجح زوجي ال ةرو رضلا ىنعم ىلعو . زوجي
 ىنعم يف عافتنالا هب عقي ال ام عيمج نم سجر مارح هلصأ ءيش لك يف يدنع اذهف
 وهف اهعقوم عوقوو هب اههبشأ امو فالتخالا نم ةرذعلا نم ءاج دق ام لثم ث زئاجلا
 . فالتخالا نم اهيف جرخي ام يناعم نم اهقحلي ام هقحليو 0 يدنع اهلثم

 اهيف اكلهتسم هجرح جرخي ملف ةساجنلا هتضراعف ارهاط هلصأ ناك ام امأو

 ىنعم هانعم يدنع جرخيف 0 اهيف مكح هل نوكي ال ىتح اهماكحأ هيلع بلغيو

 زوجي ايف هب عافتنالاو لافطألاو باودلا ماعطإ نم هب عافتنالاو كلذ عيب يف فالتخالا

 ةتيملاو رمخلا لثم يف فالتخالا نم كلذ لثم نوكي نأ يدنع زوجي الو كلذ ميمج نم

 الو عابي الو لافطألا نم ء وش الو باودلا نم ائيش معطي نأ ههبشأ امو ريزنخلا محلو

 اهضراع رهاوطلا نم ءيش لكو & تارو رضلا نم هصخ ام لاح يف الإ لاحب هب عفتني

 نأ الإ ©، قافتالا يناعم ين اهتساجن مكح اهب تبثي نأ ىلإ ى تاساجنلا نم ءيش

 نم ءيش ىلإ ءاسنلاو لاجرلا نم نيغلابلل ةرورضلا تمزلف { رهاوطلا نم اهلصأ

 . سجر مارح اهلصأ يتلا تامرحملا نم ءيش ىلإو هسفن هنم ءيجي نأ كلذ

 يف كلهتسم ريغ مسا هل يقب ام لاح لكب لصألا ين رهاطلا لالحلا نأ يعمف

 نود هسفن كلذ نم رطضملا ءيجيو ؤ لصألا ف تامرحملا نم ىلوأ وهف ةساجنلا

 همكح ريصيف هكلهتسيف للحملا ىلع مرحملا بلغي مل ام يدنع . لصألا يف تامرحملا
 اهيأبف هلثم راص اذإف ، هلثم ىدنع نوكي كلانهف {© همساو هانعم هيلإ لقتنيو همكح

 الف {. اهيلع عمتجملا تاساجنلا نم وهو مصعيو يحي امم ناك اذإ هب هسفن ايحا ءاش

 سفنلا ءايحالو © هب عافتنالل مرحملا زاج امنإ هنأل هريغ الو رارطضا لاح يف زوجي
 . ميرحتلا اذه هلهج ىلع وهف يجي الو مصعي ال ناك اذإف 5 هب
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 © ييحيو مصعي امم تامرحملا نم ائيش رطضملا دجو اذإ هنأ ليق دق هنأ يعمو

 الو عيب نم © لالحلا هوجولا نم هجوب هل لحت ال يتلا مارحلا سانلا لاومأ نم ائيشو

 امو . ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا نم حابملا مرحملا نم هسفن يحي هنأ لالدإ الو ةبه

 هيف همزلي اذهو © نايضلا همزلي الو . حابم اذه نأل سانلا لاومأ نم لكأي الو ههبشي

 قلعتي ال حابم ةرو رضلا دنع اذهف © ةرورضلا دنع الإ ناروجحم اهعيمجو ناضلا

 . نايضلاو مكح هيف هيلع قلعتي اذهو . مكح هيف هيلع

 ءاش نإو . هيلع ةعبت الو اذه نم هسفن ايحأ ءاش نإ ريخم ليق دق هنأ يعمو

 لكأي نأ هل سيل ليق دق هنأ يعمو . نايضلا نم همزلي امب نادو اذه نم هسفن ايحأ
 ةجح الو ضراعم كلذ يف هضراعي ملف © لالحلا رهاطلا دجو اذإ مرحملا سجرلا

 هب يسحي ام مهلاومأ نم هل اوعابف لاومألا بابرأ دجو ول هنأل { اهتفلاخم هرفكب هعنم
 هل نكي مل ، رعسلا لدع نم رثكأب وأ ، رعسلا لدعب ةرو رضلا نم هب ضوعتيو هسفن
 الو . هسفن هب ييحي ام ردقب يرتشي نأ هيلع ناكو & سجرلا تامرحملا نم لكأي نأ

 ةرو رضلا لاح يف عئابلا هيلع طرتشا ولو رعسلا لدع الإ ةرو رضلا لاح يف هيلع تبثي

 يف رعسلا لدع ىلإ ادودرم كلذ ناك ؤ ةئيسن وأ دقنب رعسلا لدع نم رثكأب هعابف
 ىتح هلام ركتحي و ةرو رضلا لاح يف طتشي نأ عئابلا ىلع اروجحم كلذ ناكو . مكحلا

 راكتحالا نع يهنلاب نلك يبنلا نعرنثألا ءاج دق هنأل ©. رعسلا لدع نم رثكاب هنم ذخؤي

 ركتحلملاو قزرلا رظتني رجاتلا نأ» ةلي هنع ءاجو . راكتحالا ميرحتبو

 . «ةنعللا رظتني

 الف ةرو رض لاح لكو . ررضلا عيمج يف ةلخاد ةمرحملا ةركحلا نأ رثألا ءاجو

 كالملا فوخ دنع رعسلا لدع قوف ةدايزلا يناعم اهيف تبثت الو ةركحلا اهيف زوبي

 الو دقنب بوكرم وأ بو رشم وأ موعطم نم ، كاكفلا هب ىجري امم ء يش ىلإ ةرو رضلاو
 راكتحالا زوجي هلثم وأ اذه نم ء وش ىلإ ةرو رضلاو كالملا فوخ دنع سيلو 0 ةئيسن
 هلام لذب ءاش نإ رايخلاب كلذ يف هيلإ جاتحملاو ، كالمألا نم ءيشب الو . لاملاب

 هنمأو هسفن ءايحإ دعب نم هكلم لذب لضف نمو ث هتقاطب هندب توق لضف نم هدوهجو
 رجحلاو ةركحلا هيف هيلع لخاد ةفصلا هذه ىلع كلذ دعب مث ؤ هكلم كرت نم اهيلع

 هجول ءاش نإ هلذب هيلعو ث هب راكتحالا هعنم يف نعللاو ةياورلا هيف هقحليو 5 اندنع
 عيب نم رعسلا لدعب ءاش نإو . هللا ىلع هرجأ ناك نمل ىبوطو © هرجأ هللا ىلعف 5 هتلا

 يف دوهجملا لذب نم هيلع ردقي ام وأ ديبع وأ بوكرم وأ سفن نم هرجأب هئاركإ وأ كلذ

. ١٦٢



 وأ ةيالولا لهأ نم 3 رشبلا عيمج نم اهلتق مرحملا كالهلا اهيلع فوخملا سفنلا ءايحإ
 هل تبثي نم عيمج نم وأ كرشلا لهأ نم © ةمذلاو دهعلا لهأ نم وأ رارقالا لهأ نم

 . ءاوس ءالؤه لكف > كرشلا لهأ نم نامأ

 نإف ٠ ةمزاللا تالاحلا هذه دنع ةمرحملا سوفنلا هذه نم ع ش لتق زوجحم الو

 نمآ نمم رشبلا نم سوفنلا هذه عيمج يف مالسالا يف هل نوكي رذع ريغب كلذ لعفي مل
 لهأ نمو ث ةلبقلا لهأ نم يغبلا لهأ نم برحلا لاح يف نكي مل ام 5 رفك وأ مهنم
 نيعنتمملا اوفقيو مهيلع ردق امثيح مهلتقو مهؤامد لالح نيذلا نيكرشملا نم برحلا
 وأ شطع وأ عوج نم هنود امو هقوف ايف فيسلاب مهلتق زوجي نيذلا لطابلاب قحلا نع

 . مهنم هيلع ردق امب وأ 5 ةنيب

 كلاهملا نم ءيش نم هسفن هب يمحي ام ىلإ رطضاو ةفصلا هذه ريغ ىلع ناك اذإف

 وأ قرغ نم كالهلا كلذ نم هييحي هنأ ىلع رداق اهب ردقو {© كالهلا اهم يتلا ةمزاللا

 رزال كلذ موزلو © كالهلا اهيف عاطقنالا ين ةزافم يف عاطقنا وأ امظ وأ عوج وأ قرح

 كلذ ردقو } كلذب مهنم ملعي ريشك وأ سانلا نم ليلق نم كلذ مكح هصخ
 ىنعم همزل ، تكله ىتح اهيحي ملق سفنلا كلت ءايحإ ىلع كلذ مكحب صوصخملا
 همزلو اهلتق ىذلا وه هنأو اهلتق مكحو ث قافنالاو ةنسلاو باتكلا ماكحإ يناعم نم

 كلذ هئربي الو { اهلتق نم امثإ هيلع نأ افالتخا هيف ملعأ ال ايف مثإلا مكح يناعم ؤ

 ين مزلي ام عيمج يف { اهلتق نع ةرافكلاو اهتيد همزلي نأ هيلع مكحلا توبثب يدنع

 . اهلتق بابسأ نم مكحلا

 يدنع دعبي مل & كلذ اهب ديري كلذ ىلإ ادصاق تومي ىتح اهكرت ىلإ دصق نإو
 ام مكح يناعم كلذ يف همزلو {. اهب دوقلا همزلي نمم تناك نإ اهب و اهيف دوقلا توبث نم

 سانلا لتق امنأكف ضرألا يف داسف وأ سفن ريغب اسفن لتق نم هنا ىلاعت هللا لاق
 توبث يناعم يف مكحلا ين اهل اييحم ناك 0 كالهلا نع اهايحأ ول هنأو ، همياعيمج
 . اعيمج سانلا ايحأ امنأك كلذب ناكو ، ماكحألا

 ف تب اث وهو هللا نم ليئا رس أ ينب ىلع مكحل ١ تبث هوحنو اذه تبسح ىلعو

 لوق نم قافتالا مكح يناعمو . ةي هللا لوسر ةنسو هللا باتك مكح يناعم

 . هياعيمج سانلا لتق امنأكف » ىلاعتو كرابت هتنا لوق ليوأتو نيملسملا
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 . هيلع هتلا طسو هللا ةوادع يف وهف اهنم بئات ريغ سفن لتقب هتلا يقل نمف
 ناك نإو . اعيج سانلا لتق هنأ ول ام لثمك هلك كلذ نم قحتسم 7 هل هنلا ةبوقعو
 . يناعملا هذهم ءاوس مهنإف فعض لكل

 سفنلا هذه ءايحإ نم اهنسحأ دق يتلا ةنسحلا هذهب ىلاعت هللا يقل نم كلذك

 بوكر وأ مزال عييضت نم ملظلا نم ءيشب هناميإ سبلي مل نمؤم وهف ىنعملا اذه ىلع
 هتيالوو هتا ىضز نم بجوتسي امب اعيمج سانلا ايحأ امنأكف كلذ ىلع رصأ © مرحم
 . نوملعي امم تاجردو فعض لكل ناك نإو ث هباوثو

 ءام نم اسجن تبثف ةساجنلا هتضراعف رهاوطلا نم هلصأ ناك ام لك هنأ يعمو

 يناعم هيف يرجت هلكف . ةمعطألاو ةعتمألا نم تابو رشملاو تالوكأملا نم هريغ وأ

 القنتم تبثي مل ام هتراهط كردي ال وأ {} ةليحب هتراهط كردي ام عيمج نم فالتخالا
 لقتنيف ةساجنلا ماكحأ هيلع يلوتست نأ ىلإ ةراهطلا ىنعم نع مكحلاو مسالا نم

 يف فالتخالا ين ليق دق امو لاحلا هذهب رصي مل ام كلذ يف زوجي هنأو . همكحو همسا

 هب عسوتي نأو . لافطألاو باودلا نم مثإ هقحلي ال نمل هماعطإو هيقسو عسوتلا
 . لصألا يف تامرحملا نود ةرو رضلا دنع نوغلابلا

 باودلاو لافطألا ماعطإ ىلإ ةرو رضلا ىنعمب ةجاحلا تمزل نإ هنأ ينبجعيو

 مهماعطا كرت يف ررضلا نم مهيلع نوفاخي ام ىنعمب كلذ زاج ، لصالا يف تامرحملا

 ناكو . مهسفنا تاذ ئ ةرو رضلا لاح ف كلذ مهمزلي مل ولو 5 هل مهيقسو كلذل

 نوغلابلا نوكي نأ ينبجعأ . لافطألل ةهبش هيف سيلو لالحلا نم مهتوقي ام مهعم
 تامرحملا نم لافطألا ماعطإب نوعسوتيو . لالحلا نم نونغتسيو لالحلاب نوظعتي

 . لافطألاو لاجرلا نم مهل لضف لالحلا يف نكي مل اذإ ، لصالا يف
 هنا : لوقلا هيف جرخي كلذ نأ يعمف رهاوطلا نم تاساجنلا هتضراع ام امأو

 لالحلا نمو لالحلاب ةعسلا لاح يفو . ةرورضلا ريغ ىلع باودلاو لافطألا معطي
 يدنع كلذ معقيف ةرو رضلا لاح يف اماف . ةرورضلا لاح يف كلذ سيلو . رهاطلا

 ينغيو تامرحملا نم مصعي ناك ام لك هنأ ليق دق هنأ يعمو . هيف فلتخي ال ام عقوم

 ييحي ام ردقب برشي وأ هنم لكأي نأ هترو رض لاح يف رطضملل زاج . ةرورضلا نم
 هيلع عامجالا عقوم يدنع عقيف 3 كلذ هبشأ امو ريزنخلا محلو ةتيملا يف امأف . هسفن هب

 . هللا باتك مكح يف زئاج كلذو . زئاج هنا
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 ىعمف 7 ههبشأ ام الو هتلا باتك نم صن هيف تأي مل يذلا كلذ ىوس ام امأ

 ميرحتلا ةلمج ىلع وه ذإو صيخرت هيف تأي مل اذإ روجح هنإ : هلك هيف ليق دق هنأ

 هابشأو ةرذعلاو لاوبألاو رمخلا لثم كلذو اهريغ يف الو ةرورض يف هيف اينثتسم سيل

 اهريغ الو ةرورض يف كلذ زوجي ال : لاق نم لاقف . سجرلاو ، تامرحملا نم اذه

 ايحيو هب مصتعي نأ كلذ نم رطضملا اجر ام لك : لاق نم لاقو . امظ الو عوج نم

 وهف ةايحلا هنم هسفنل وجريو © كالهلا هسفن ىلع هنم فاخي . أمظ وأ عوج نم هب
 . تامرحملا لثم

 يحي هنأ فرع دق ىنعم ىلع الإ ، كلذ نم ءيش ىلع مادقالا ينبجعي الو

 نم ىكذملا نأ ليق دق هنأ يعمو . ميرحتلاو رجحلا ىنعم ىلع وهف الإو ، مصعيو

 امأو . هنم هسفن ءايحإ رطضملا ءاش مهيأبف ٥ تاللحملا نم ةتيملا ىنعمب & تامرحملا

 اذإ تامرحملا ةتيم نم لكأي نأ زوجي ال هنأو ، تاللحملا ةتيم نم دشأ تامرحملا ةتيم

 . ينبجعي كلذكو تاللحملا ةتيم دجو

 ملو ةتيملا نم لكأ رارطضالا لاح همزلأ ذإ تامرحملا نا : ليق دق هنأ يعمو

 لكأي ملو © اتيم ناك ولو ريزنخلا محل نم لكأي نم كلذكو . ديصلا محل نم لكأي

 هيف همزلي ال اذهو { ءادفلا موزلو مرحملا باكترا هيف همزلي اذه نأل ديصلا محل نم
 ديصلا محل نم لكألا نيب هل ارايتخا كلذ يف ملعأ ملو ، ةرورضلا دنع ءيش

 . تامرحملا رئاسو

 ام مكح دنع ل زي مل { هريغ دجي ملو ديصلا لكأ ىلإ مرحملا رطضا ول هنأ يعمو
 ضوعي هنألو ةرو رضلا لاح يف ديصلا محل لكأ هيلع قضي ملو ءادفلا نم همزلي

 . ةتيملا نم ةرورضلا دنع حيبأو قلطأ دق هبشي امم اذهو ث مصعيو يحيو

 نم اهريغ ةتيمو & تنكمأ اذإ 5 ماعنألا نم لالحلا ةتيم نوكت نأ ينبجعيو

 نم اههبشأ امو ماعنألا ةتيم مدقي نأ { اههابشأو ريمحلاو لاغبلاو ليخلا نم باودلا

 ريمحلاو لاغبلا ةتيم نم هسفن ايحأ ناف ش اههابشأو لاغبلاو ليخلا ةتيم ىلع ديصلا
 هيف ىنعملا نأل كلذ هل زئاج هنأ يعمف 0 اههبشأ امو ماعنألا ةتيم كرتو © اههابشأو

 . براقتم

 . تنكمأ اذإ اههبشأ امو ريمحلاو لاغبلاو ليخلا نم باودلا هذه ةتيم كلذكو

 ناف عابسلا ةتيم ىلع ةمدقم 3 اههبشأ امو ريمحلا ةتيم لثم يدنع تناك عابسلا ةتيمو
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 ي همزلي مل اههبشأ امو ريمحلاو ماعنألا ةتيم نود عابسلا ةتيم نم هسفن رطضملا ايحأ

 . يدنع ةتيملا عيمج نمو ماعنألا ةتيم نم زوجأو ىلوأ

 ٢ ميرحتلا عقوم كلذ يكذ عقي ال هنأ قافتالا يناعم ف كلذ جرحي هنأ يدنعو

 ءامدلا تاوذ نم ةيربلا باودلا نم حاورألا تاوذ نم ةتيملا عيمجو قافتالا يناعم

 نم حاورألا تاوذ عيمج نم يكذلاو قافتالا يناعمب ميرحتلا عقوم عقي { ةيلصألا

 ىلوأ ايههبشأ امو درقلاو ريزنخلا ىوس ام ، ةيلصألا ءامدلا تاوذ نم ةيربلا باودلا

 نم اهيكذ نم ناك اف . ةيلصألا ءاملا تاوذ نم 0 ةيربلا باودلا هذه عيمج ةتيم نم

 نم تامرحملا عيمجو ٠ اهنم ءايشألا عيمج نم اهتتيم نم ىلوأ يدنع وهف ءايشألا عيمج

 ٠ تداالحلملاو تامرحملا نم ةتيملا عيمج نمو 6 مرحملا ىلع ديصلا نم ءايشألا عيمج

 ف ةعسلا يناعم هيف يدنع جرخي . ةرو رضلا دنع تاضوعملا ساجنالا عيمجو

 فالتخالا يناعم توبث نم هلك ولخي الو & فالتخالاو قافتالا يناعمب تارورضلا

 ةعسلا لاح يف اهميرحت يناعم يف ءاج دق رشبلا موحل نإف ، رشبلا موحل ىوس ام هيف
 ٤ ملعأ الو . رثألا ت |اكحم نم تباثلاو ربخلا تاصوصنم نم حيحصلا ررضلاو

 نما نمم . رارطضا يف الو ةعس يف . رشبلا موحل لكا زوجي ال هناف ث افالتخا كلذ

 وأ هلتق احابم ناك رابكلاو مهنم راغصلا نم . رقأ وأ مهنم ركنأ نمم رفك وأ مهنم
 ف ملعأ الو رارطضا يف الو ةعس يف ليق اهف مهموخحل لكأ زوجي ال هناف . اروجحم

 . افالتخا كلذ

 ليلحتلا ىنعمب نوبطاخلملا مه مهنأ هميرحت ىلع كلذ ف ليلدلا ماكحأ يناعمو

 يناعم يف لمتحي الو زوجي الو . مهاوس اهف تامرحملاو تاللحملا عيمج يف ميرحتلاو

 نم ىنعم الو ، هوجولا نم هجوب اضعب مهضعبل نيدبعتملا قالطإ لوقعلا ججح
 الو ، هسفنل هسفن يف قرطتلا هيلع روجحو هسفنب بطاخحم مهنم لك ناك اذإ & يناعملا

 . نايدألا نم ءيش يف ملعأ الو { ةتباثلا قوقحلا ىنعم ين هنم هللا بجوأ ام ريغب هريغل

 لكأ ةزاجتسا ‘ ناميالا لهأ نم الو كرشلا لهأ نم 6 نايدألا لهأ نم دحأ عم الو

 . ناسنالا موحل

 عامجإو لوسرلا ةنسو باتكلا ماكحاو لوقعلا دهاوش نم قافتالا يناعمو
 تاومألاو ءايحألا نم رشبلا موحل لكأ نأ اذه ىلع يعم اطاوتي لوقعلا لهأ عيمج
 نم اغاسم الو ةعس كلذ يف ملعأ الو & تارو رضلاو تاعاسلا عيمج يف مرحم روجحم
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 ال امب ال هلضفو هنمب قفوملا . ملعأ هتناو كلذ يناعم مهفأف رصبلا لهأ نم دحأ لوق
 . هلدعو هللا ءاضق مكح ف هل مدقت ايف دبعلا هقحتسي ر

 اذإ لينلا غبص ف لاقو . دحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 دعب لسغي نأ هيف صخري هتيأرو آ بطر وهو لسغيو هب غبصي نا هل ن أ سجتنت

 ٠ سسبيي نأ

 . هررغ نمو : ةلأسم

 ريغ ءانإ يف هنم فرغ زرألا جضن نأ املف . زرأ يف خبط ضيب نع لئاس هلأسو

 . خرف اهيفو ةقشنم يه اذإف فورغملا يف ضيبلا نم ةضيب فرغو © فرع ام ردقلا
 همكح : لاق ؟ همكح نوكي ام ءانالا يف فرغ دق يذلا زرألا اذه نوكي ام : تلق

 ىذلا زرألا اذه فرغي نأ لبق ردقلا يف ةضيبلا تقننا اهنأ ملعي ىتح رهاط

 . فرغ دق

 رهاط هنإف مكحلا ين امأ : لاق ؟ ردقلا يف ىذلا زرألا رئاس لاح ايف : تلق

 ايف ام أو . فرغملا يف قشنت ملو ردقلا يف يه ذم تقشنا دق ةضيبلا ن أ ملعي ىتح

 : و ي . داسفلا ىلإ برقأ ردقلا ىف ىذلا اذه نأ بلقلا هيلإ بهذي

 فيك جضن ىتح ءاملا هب ىلغف سجن ءامب ارسب خبطي لجر نع لئس : ةلأسم

 ام ردقب ففجي مث ةساجنلا لسغ لسغي ليق هنأ يعم : لاق ؟ رهطي ىتح هب عنصي

 هنم هلخدي ام ردقب رهاط ءامب يلغي مث لسغي مث ففجي وأ هب ىلغ يذلا ءاملا بهذي
 . كلذ هيزجيو ايناث السغ لسغي مث لوألا نم هلخد ام لثم

 . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 لوبلا ناك ابص ءاملا هيلع بصي نأ هيزبي له بل ج ىلع لاب رونس نع لئسو
 . بطرلا ين كلذ ليق هنا يدنع لاق ؟ لوبلا غلب ثيح ءاملا جلي ىتح اسباي وأ ابطر

 كردأ ام بارجلا نم لسغو اسباي ناك اذإ هنإ لاق نم لاقو . لكني ىتحف سبايلا امأو

 ثيح للا رمتلا يف آ جلي ىتح جراخ نم بارجلا ىلع ءالا بصيو جراخ نم هلسغ

 . باوصلاب ملعأ هللاو { هولكني نأ مهيلع سيلو ث لوبلا غلبي

 . . خايشاألا باتك نم : ةلأسم

بجع له 6 ال م ا ءيش اهنم هيف عقو ى ردأ الف بتح ف جتنت ةرونس : تلق



 . لكأو زبخو نحط هنأ الإ رهطي مل هنإ : هل تلق . ال : لاق ؟ هتراهط ىلع ءيش
 ملعي ىتح ال : لاق ؟ هب زبخ يذلا رونتلا كلذكو { هسم وأ هلكأ نم سجني له

 . سجن هنأ

 . . : ءايضل ١ نم : ةل اسم

 لسغو هباصأ لوبلا نأ ملع ام جرخأ ؛ بح هيف افرظ رونس لوب باصأ نإو

 رهاطلا ءاملا لخدي ىتح لسغلا دنع لحي بحلا نا ليق دقو . يقابلاب ساب.الو

 . ءاملا فشني بحلا نأل ، سجنلا لخادم
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 نوعبرالاو ثلاثلا بابلا
 كلذ هبشأ امو عيلاوبلاو فينكلا ي

 راد برق ةعولاب ثدحي نأ دارأ لجر نعو بوبحم نب دمح هللادبع يبأ نع اهنإ

 ةعولابلل ثدحملا لاقف . هرادب ةعولابلا ةرضم جتحاو كلذ نع لجرلا هعفدف لجر

 . يل ةرضم اهناف اهلزعاف يرادج برق ةعولاب اضيأ تنأ كلو يضرأ يف اهعضأ امنإ

 كلذل الخ دقو هبحاص ىلع اهثدحأ يذلا تام دقو ةميدق ةعولابلا كلت نإ تلقو

 نم ناك ام امأو . هل وه يذلا عضوملاب اهترضم نم قبس يذلاب اهبحاص جتحاو

 . بلط نمل ةرضم تناك ولو اهتنكمأ نم جرخت ال كلتف 0 اوتامو اهلهأ اهرفح عيلاوبلا

 . ةرضم هوأرف لودعلا فقو اذإ ائيش ثدحي نأ هل سيلف ائيش ثدحي نأ دارأ نم امأو

 نكي مل اذإ دارأ ام هكلم ىف عنصي نأ عنمي الف هراجل ارضم نكي مل اذإ امأو

 . هراجب ارضم

 يذلاف . هثدحم تام اذإ قيرطلا ىلع ءالخلا يئ هللا همحر ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 قيرط ىلإ احوتفم ءالخلا باب اوكردا اذإ كلذكو هتلازإ ةثرولا ىلع سيل ليق هنأ يدنع
 ثدحأ ام ةلازإ مهيلع نأ يدنع ليق هنكلو 5 هلطاب ملعي مل ام هدس مهيلع نكي مل

 مكحي الو مهيلإ كلذف بابلا اودس نأ اوءاش نإو © قيرطلا ىلع ىذألا نم مهنم هيف
 هثدحمو قيرطلا ىلع ءالخلا اذه ناك نإو . ىذألا فرصب مكحي امنإو & هدسب مهيلع

 ام اوفقي نأ هتثرول يدنع ناك 0 هنولخدي سانلاو بارتلا هيف حرطي ناكو تام دق

 نع ةحئارلا ةلازإب مهيلع مكحي الو ، ءالخلا يف بارتلا حرط نم هلعفي كلاهلا اودجو

 اذه لخدي هنأ دحأب رفظ نإف تلق . اهنوثدحي نيذلا مه اونوكي مل اذإ ، قيرطلا
 اذإ هنأ يعم : لاق ؟ ىذألا فرصب هيلع مكحي له ث ةحارتسالاو هيف سفنتيو ءالخلا

 دوعي ال نأ رمأ كلذ نم دب ال ناك ناو & كلذب ذخأ نامدالا ىلع كلذب افورعم ناك
 . مهقيرط يف نيملسملا ىلع ةرضم هلعف نم دلوتي ناك اذإ
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 لعجي نأ لزنملا بر دازأف لجر لزنم برق ءالخ هل لجر نع لئسو : ةلأسم
 ىلع الإ ةرضم هيف سيل ءالخلا اذإف رظنف هنع ةرضملا فرص بلطو ىلصم هلزنم ين
 عفدو هراج ىلصم لاحل هرتسي ارادج ينبي نأ ءالخلا بر ىلع مكحي لهف هدحو يلصملا

 ةرضم هيف نكي ملو اقباس ءالخلا ناك اذإ هنا يعم : لاق ؟ ينبي نأ هيلع مكحي مك

 نأ ءالخلا بحاص ىلع يدنع نكي مل ، ىلصملا ثودح قيرط نم الإ اهفرص بجي
 . كلذ عدي وأ ةرتس هسفنل ينبي نأ نيب رايخلاب ىلصملا بحاصو . ينبي

 ىلإ ةرذعلا هنم لمجي رافلاو لجر لزنم برق ءالخ ناك نإ كلذكو : هل ليق

 ةثدحملا ةرضملا ةلازإب هيلع مكحي هنأ يعم : لاق ؟ هتلازإب مكحي له ، لجرلا لزنم

 مل © ةرذعلا ةرافلا لمح الإ ةرضم هيلع نكي مل ناف } اهل اثدحم ناك نإو هراج ىلع

 لزنملا بر ىلعو ى كلذ عنمي ال رافلا لمح نأل } ثدحملا نم ةرضم يدنع كلذ نكي

 . هنع كلذ عدي وأ هنكمأ امب كلذ نم ةرضملا فرص يف هسفنل لاتحي نأ

 هلزنم طئاح نمو لجرلا لزنم نم ءالخلا ةحئار مشي ناك نإ كلذكو هل ليق

 الإ ةرضم هيف نكي مل اذإ هنأ يعم : لاق ؟ هنع ءالخلا اذه ةلازإب هيلع مكحي له

 . هراج نع اهفرصي ىتح ءاش امب اهريغل ثدحأ اذإ ةحئارلا ىذأ فرصب رمأ ةحئارلا

 دق ءالخلا اذه ثدحم ناك نإف هل ليق . ةرضملا تفرص كلذ ريغ ةرضم هيف ناك نإف

 فرصب هيرتشم وأ ءالخلا اذه ثراو ىلع مكحي له 3 هراج ىلع هترضم تتبثو تام

 امم ثراولا الو يرتشملا ذخأي ال هنأ يعم : لاق ؟ هراج نع ءالخلا اذه نم ةرضملا هذه

 ناك . هلعف نم دلوت امو هلعف نم ةرضملا لاخدإ نم عنمي نكلو هريف لعف نم ثدح

 . هلعف نم ثدحي امم ةرضملا فرص هيلع

 قيرطلا بنج ىلإ هلام يف لجرلا هثدحأ اذإ ءالخلا يف لوقت ايف هل تلق : ةلأسم

 هل تلق . كلذ ليق دق هنأ ؛ يعم : لاق ؟ كلذ فرصي له قيرطلا ىلإ هباب لعجو

 ناك ولو كلذ فرصي له ةحئار هنم نكي ملو قيرطلا نع اربدم هلام ين هباب ناك نإف
 قيرطلا ىلع ةرضم نكت مل اذإ هفرصب مكحي ال هنأ ؛ يعم : لاق ؟ قيرطلا بنجب

 مكحي له ث قيرطلا نع اربدم ناك ولو ةحئار هنم جيهي ناك نإف هل تلق ى هنم

 اذإ . زئاجريغ وأ ازئاج ناك اذإ قيرطلا نع ىذألا فرصي هنأ ؛ يعم : لاق ؟ هتلازإب

 : لاق ؟ ازئاج قيرطلا نكي مل نإف : هل تلق . كلذ قيرطلا باحصأ بلط

 . قيرطلا باحصأ كلذ بلطي نأ الإ كلذل ضرتعي ال هنأ ؛ يعم

_ ١٧٠



 فينك ىذأ دجوي هنأ جتحاو دجسمل بستحاو لجرلا اعد اذإو : ةلأسم

 يدهاشب يتأي نأ الإ هلزعي نأ فينكلا بحاص رمأ ئ كلذ حصو دجسملا ف ةحئارو

 يف امأو دجسملا يف كلذو . معن : لاق . هريغ نمو دجسملا لبق ناك فينكلا نأ لدع
 . ةحئارلا فرصت هنأ الإ هثدحأ هنأ حصي ىتحف سانلا نيب لاومألا

 ءالخلا يف لوقت امو . ديعس نب ىجي ايركز يبأ يضاقلا باوج نمو : ةلأسم

 فرصت امنإ مأ ءالخلا فرصي له { ةيذأ هلو لزنم وأ قيرطلا ىلع هثادحإ حص اذإ

 وأ قيرطلا ىلع هباب نكي مل اذإ ءالخلا نأ نيملسملا راثأ نم تفرع يذلا لاق ؟ ةحئارلا

 امأو . هلهأ بلط اذإ لزنملا نعو قيرطلا نع ةيذألا فرصب هثدحم ذخؤي امنإف لزنملا

 لازم هنأ اهيلع ةيذأ هلو لزنملاو قيرطلا ىلع هثادحإ حص اذإ هنأ رثألا يف تدجوف انأ

 كلذ يف رظنيف © ملعأ هللاو لزنملا بابرأ كلذ بلط اذإ ، لزنملاو قيرطلا نع

 . هلدع يفو

 ءالخ هلام يف ثدحي نأ دارأ اذإ قيرطلا نع حسفي نأ لجرلا ىلع مك لوقت امو

 هتحئار رضي ام ليقو . اعارذ رشع ةسمخ حسفي ليق دقف © هلام يف عرذلا يف اهبرق

 . ملعأ هللاو قيرطلاب

 اذإ قيرطلا بنجت هلام يف افينك ثدحي نأ دارأ نمل زوجي ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 ىوك رادجلا يف لعجي نأ هل سيلو ، كلذ عنمي الو { ةطسبلا رادقمب ارادج هيلع ىنب
 © فينكلا نم دايسلا جارخإل قيرطلا ىلإ اباب حتفي نأ هل سيلو ، ةطسبلا نود اهف
 نفدب رمأ ةحئار فينكلا نم ثدح نإف ادبأ حتفي ال ادس هدسي نأ هيلع مكحيو

 كرت © هثدحم تام دقو قيرطلا ىلإ اباب فينكلل كردأ نإف & قيرطلا ىذؤي ال ةحئارلا

 ءاش نإ ريخي هنإف . ةيذؤم ةحئار كلذ نم ثدحي نأ الإ هتلازإب مكحي نكي ملو هلاحب
 اذكه قيرطلا يذؤي الئل بابلا دسيلف ءاش ناو هببسب ثدحت يتلا ةحئارلا ليزي نأ

 . ملعأ هللا ؛ ينبجعي

 ةماق هعفر رادج هيلع قيرطلا برق ناك اذإ ءالخلا نأ تفرع يذلا : ةلأسم

 ىلع نإف ةحئار هنم دلوتت نأ الإ هتلازإب مكحي مل قيرطلا ىلإ باب هل سيلو ةطسبو
 اذه ىلع هبحاص ذخأ قيرطلا ىلإ باب هل ناك اذإ امأو . ةحئارلا ليزي نأ هبحاص

 ةسمخ نم لقأ تعمس ينأ بسحأو . هتحئار يذؤت قيرطلا نم ابيرق ناك اذإ بابلا
 ليزأ دجسملا ىذآ اذإ ءالخلا نأ تفرع يذلاف دجاسملا برقب امأو . اعارذ رشع
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 بحاص قرفو . دجسملا لبق ناك ءالخلا نأ حصي نأ الإ { اميدق وأ اثدحم ناك ءالخلا

 رق ا ولو هثدح ةل ازإب ذخؤي ءالخلل يناثل او قيرطلاو دجسملا نب لوقل ااذه

 . هريغل هنا

 . نسحلا يبأ نع ةرركم : ةلأسم

 ؟ لسغ هيف همزلي له كرشلا هيف هقحلي امالك ملكت نميف لوقت ايف : تلق

 نإف ؟ لسغ هيف همزلي نإ لستغيو بوتي نأ لبق اهعماج نإ هتأرما هيلع دسفت لهو

 فرع اذإ ثادحألا كلتو . ةفصلا كلت لهأ نم هيلع امنإف هتدارإ هداقتعا وه كلذ ناك

 لسغ همزلي الو هتجوز ف هيلع سلاب الو . هاياطخ نع عوجرلاو هناسلب ةبوتلا كلذ

 ١ : باوصلاب ملعأ هللاو ، داتعا ريغ نم

 نم هلهج ام باكترا لهج هعسي ال انعم يذلاو © ملعأ هللا : لاق هريغ نمو
 نم هنم ناك ام ركذو فرعي ناك اذإ كرشلا لاح ف هتجوز ةمرح نم الو ث كرشلا

 يسن مث أطخلا ىلع ناك اذإ امأو . كرشلا نم هنم ناك ام كلذ دعب ركذ وأ ، كرشلا

 . هب نيدي الو هلعل هب ناد يردي الو هداعا كلذ نكي ملو { ةلمجلا يف باتو كلذ

 ةلمجلا يف قحلاو ديحوتلا داقتعاب ةبوتلا ثادحا دعب نايسنلا عم ةلمجلا يف بات اذاو

 يف عوفرمب أطخلا سيل . باوصلاب ملعأ هللاو كلذ ىلع تومي نأ ىلإ كلذل نايسنلا عم

 ًاطخاف لدعلاو قحلا نم ائيش لوقي نأ دارأ اذإ عفري يذلا أطخلا امنإو قحلا يناعم لك

 لهجو كرشلا ىنعم ىلإ دصق اذإ امأو . كرشلا هب عقي ال اذهف . كرشلا نم ائيش لاقف

 تمدقت دق . ةرركم) . هب أطخاف هريغ درلا نوكي نأ الإ كلذ لهج هعسي الف كلذ

 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر ىلاعت هللا ءاش نإ رظنلا هبجوي ام ىلع
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 نوعبرألاو عبارلا بابلا
 افصلاو لدنحلاو تتبنأ امو ضرألا رهطت ئ

 ةساجنلا هتلخد اذا كلذ هبشأ امو

 ؟ كلذ نم هركي امو رهطي فيك
 ؟ رهطي له سبيو سمشلا هتب رض اذإ سجنلا ءاملاو سجنلا لوبلا نع لئسو

 ىتح رهطي ال لوبلاو . رهط دقف رثألا ريغتي مل ولو سبي اذإ ءاملا نأ ؛ يعم : لاق

 : لاق ؟ لوبلا رثأ لاوز دح ايف هل تلق . قرف يدنع امهنيبو ، سبي ولو هرثأ لوزي
 . اهب ةفورعملا هتامالعب فرعي امم رثأ لوبلل قبي مل اذإ هنأ ؛ يعم

 دقف حيرلاو سمشلا اهتب رضو ضرألا يف تناك اذإ ةساجنلا كلذكو : ةلأسم

 . ةساجنلا رثأ يحم اذإ ترهط

 ءام هيلع بص اذإف هنيح نم فظني ءام هيلع تبص ضرألا يف لوب يفو : ةلأسم
 بص هيزبي ضرألا ةلزنمب ىصحلا كلذكو . ترهط دقف ءاملا ضرألا تفشن مث رثكأ

 وأ ءاملا فج . ءاملاو وهرهط دقف 0 هنمرثكأ ءاملا نم هيلع بص اذإ 0 هريغ لاق . ءاملا

 افصل او بلقي ىصح ١ نكلو ءاملا بص هي زجح ال ىصحل ا نا ليق دقو . فجع مل

 . بصلا ايهيزجي ةمسلاو بارتلاو . كرعي

 رادجلا كلذ رهطي ىتم سجن نيطب ينب رادج نع نسحلا ابأ تلأسو : ةلأسم

 تلق . اسباي راصو ءاملا هنم سبي اذإ رهط ءاملا هنم فح اذإ لاق . تيبلا جلاو ف وهو

 . معن : لاق ؟ رهاط وهأ تاراهطلا نم ءيش يف ءيش رادحلا كلذ نم عقو نإف : هل

 نيط نم ينب اذإ رادجلا. يف لاق هنأ نسحلا يبأ نع ديعس وبأ ىورو : ةلأسم

 . هجراخو هلخاد رهط دقف سبي اذإ هنإ سجن
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 مث سجنت اذإ بشخلا رئاسو لدنجلاو ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 يعم قرف الو بارتلا مكح همكحف ، حيرلاو سمشلا هتبرض مث ةساجنلا نيع تلاز

 . كلذ ين

 نسحلا يبأ نعف رهطي الزغ راصو اسجن اناتك وأ انطق ل زغ نمو هنمو : ةلأسم

 . رهطي ال هنأ ضعب لاقو ، رهطي هنأ

 اهتراهط ديري «اهسبي ضرألا ةاكز» لاق هنأ ىلع نب دمحم رفعج وبأ هنم : ةلأسم

 تناكف تلعتشا يأ ءاكذ وكذت رانلا تكذ نم اهلصأو . ةايحلا ةاكذلاو ةساجنلا نم
 هنعو . تييح ىأ تكذ ءاملا اهيلع بص وأ تفج اذإف ةتيملا ةلزنمب تسجنت اذإ ضرألا

 . بطرلا هتساجن نم رهطي اهنم سبايلا نأ ينعي . اضعب اهضعب رهطي ضرألا نأ
 يلصملل لحيو اهرهطي ناك اذإ ضرألا سبي هبشو ، ثيبخلا رهطي اهنم بيطلاو
 . اهللحتو اهبيطت تناك اذإ ةحيبذلل ةاكذلاك اهيلع ةالصلا

 لاعنلا نم ضراع ام وأ ضرألا نع ةساجنلا نيع باهذو هنمو : ةلأسم
 وهو ىلص هنأ ، ةلي يبنلا نع ةماعن وبأ ىور امل . ةراهطلاب هل مكحي هنأ فافخألاو

 ري ملف اهيلإ رظن مث اهعلخف ةساجن يف هلعنب ءىطو هنأ ركذ مث هتالص ضعب لعتنم
 علخ هوأر امل مهلاعن اوعلخ مهأ ةياورلا يفو . مهب هتالص متأف رذقلا نم ائيش اهيلع

 . اهيف ىطو ناك ةساجن لجأل اهعلخ امنإ هنأ مهتالص دعب مهربخاف هلعن

 باتك نأ ريغ . رظن هيف اذه ةماعن يبأ ربخ نأ عماجلا يف حرشلا باتك نمو

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر © نيباتكلا رخا حرشلا
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 ٠ ع ٠١

 نوعبرالاو سماخلا بابلا
 ثيغلا اهباصأ اذإ ةساجنلا ىف

 هريغ وأ تيب ىلع يهو

 باصأف ةمئاقلا تاوذلا نم اهريغ وأ ةرذع هرهظ ىلع تيبف : ديعس يبأل تلق

 ءام هنم لاسو هلك تيبلا يور ىتح ثيغلا ل ري ملف . هريغو ةرذعلا ىلع عقوف ثيفلا

 ؟اسجن مأ ارهاط ث ةرذعلا ىلع لاس ىذلا ءاملا لاح نوكي ايف راج

 عطقنا نأ تيأرأ تلق . ةرذعلا هيلع بلغي مل ام رهاط يدنع وه : لاق
 ؟ اسجن مأ ارهاط اذه هلاح ؤ نوكي ام . يرجي الصتم .ءاملا يقبو ثيذلا

 هعقو لوأ يف ناكو ثيغلا لزني ناك نإ تيأرأ : تلق . يدنع رهاط : لاق

 اذإ ةرذعلا هريغت مل ام ارهاط نوكي له . اراغص ارطق هعقو رخآ ناك مث . ارابك ارطق

 ؟ الصتم ءاملا ناك

 . هيلع بلغتو ةساجنلا هريغت مل ام ايراج ناك اذإ رهاط ؛ يعم وه : لاق

 بهذ ىتح ثيفلا اهب رض اهريغ وأ ةبانج لثم ةساجن اهيف ةمس ىفو : ةلأسم
 . كرعلا نع ىربي ثيغلا برض نأ اولاق دقو ترهط دقف ةساجنلا رثأ
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 ٠ ع

 ل وعب ر ال او سداسل بابل

 مهتراهطو ىتوملا ةساجن يف

 مهسم نم ءوصو ضقنو
 ملو ءاملا طسو ؟ هتسمف ةرذع هيلع تحاسنف ءام طسو ف أضوتي لجر نعو

 . هؤوضو متي له 3 ءيش هقحلي

 جراخ وهو هندب تسم تناك نإو دسفي ال ليقو . هؤوضو دسفي ليق دق لاق

 فالتخا الو © دساف هؤوضوف ] ءيش هندب قلعي ملو ةبطر يهو ةجراخ يهو ءاملا نم

 . كلذ يف
 ؟ نوكي ام يناثلاو لوألا يف ةتيم تناك نإف : هل تلق

 اهنإف دسفت يتلا ةتيملا نم ةسباي وأ ةبطر تناك اذإ ةتيملا نا : ليق دق : لاق

 تسم اذإ هريغ وأ يراجلا ءاملا يف تناك نإ ءاوس اذه ىلعف اهتتيم ءوضولا دسفت
 الإ دسفت ال اهنا : لاق اضعب نا بسحأو ٥5 هؤوضو يدنع هيلع دسف دقف . ءعىضوتملا

 ةتيملا ف ينبجعيو . اهيف ىضم ام ىلع ةرذعلا لثم يدنع اذه ىلعف 6 ةبطر نوكت نأ

 . ةسباي وأ ةبطر تناك اذإ دسفت نأ دسفت امم تناك اذإ

 ؟ اهتاذ نم وأ اهنم ةبوطرلا هذهف : هل تلق

 اهنم ةبوطرلا تناك ءاوسف ترهط اذإ رهطت ال امم تناك اذإ اهنأ ؛ يعم : لاق

 تناك اذإ دارأ هلعل هريغ لاق & ترهط ول نأ رهطت تناك اذإ كلذكو ث اهريغ نم وأ

 اهنإف تاراهطلا نم اهريغ نم ةبوطر اهتسمو رهطت ملف ترهط ول رهطت ةساجنلا

 كلت نم كلذ نم ةبوطرب تسمنف ترهطف ترهط اذإ رهطت تناك اذإ امنإو اه ةقحال

 © كلذب دسفت الف ترهط نأ دعب نم اهسمت يتلا ةراهطلا نم اهريغ نم وأ ةراهطلا
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 لهأو باودلا نم ةتيملا نم كلذ رئاس امتإو ةلبقلا لهأ نم ىتوملا رهطت نا : ليق امنإو

 . ريهطتلاب رهطت اهنأ ملعأ الف { اهتيم دسفت يتلا حاورألا تاوذ نم كرشلا

 مل ولو نورهاط مبغأ اهدحأ : نيلوقب يدنع ةيالولا لهأ يف ليق دقو

 اورهطي ىتح ليق دقو © ةس اجنل ١ عضوم ال ١ مهسم نم مهنم دسمي ال 7 ٠

 . ةلبقلا لهأ ةلزنم

 يف ةلعلا : لاق ؟ اورهطي ىتح نورهطي ال مجنل لوقي نم ةلع ايف : هل تلق

 الإ نورهطي ال مهنأ مهريغو ةلبقلا لهأ يف عامجإلاو مهيف توملا مكح لوصح كلذ

 . ريهطتلا دعب

 تلق . ةراهطلا يف ةدحاو ةلزنمب مهنأ ايحملا يف مهمكح عامجالاف : هل تلق
 لاقتنال يدنع كلذف : لاق ؟ اورهطي مل ولو نورهاط مهخأب لاق نم ةلع ايف : هل

 . ةيالولا ماكحأ لوصح ىلإ ةايحلا ف ةلبقلا لهأل هابشألاو دبعتلا مكح نع ماح

 ضقنلا ىأر نم لوق ىلع كلذو ءايإ هسم لاحل اضوت اتيم لسغ نمو : ةلأسم
 وأ ىذألا سم نم ءوضو ضاقتنا نم هركذ يذلا . حرشلا باتك نمو . تيملا سم يف

 اتيم وأ ايح بنجلا سم نم امأو . كلذك وهف بنجلا ضيرملا لسغ اذإ جرفلا سم نم
 لسغ نم نأ انباحصأ رثكأ لاق دقو . اهلسغ وأ ايهسم نم ىلع ةراهطلا ضقني الف
 ىلع بجوأ هنأ لي يبنلا نع يور 11 6 ةضقتنم هتراهط نأ لسغ ريغل هسم وأ تيملا

 . هيلع عقي ةتيم مساف تام ا ذإ ناسنالاو . ةراهطلا ضقن ةتيملا سم نم

 سجن وه له تيملا مكح يف سانلا فلتخاو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 : مهيفلاخ ضعب لاقو . رهطي ىتح سجن : انباحصأ لاقف ؟ رهاط وأ توملا دعب

 نع يورو .. ءايحألا ىلع ةدابع وه امتإو سجن هنأل هرهطي سيل هلسغو رهاط وه

 لولحف احيحص ربخلا ناك نإف . «اتيم الو ايح سجني ال نمؤملا » : لاق هنأ يي يبنلا

 . ملعأ هللاو كلذ لبق هيلع ناك ايع همكح لقتني ال هيف توملا

 ` : ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 رهاط وهو لمعتسيو ءاملاب لسغي الف تام امدعب عضو وأ شارف ىلع تام نمو

. «رشلا نايب باتك ىلإ عجر:



 ةلخنلا ةلجإ و ةلاجالاو ةبمللا ةساجن يف

 اهنم ةعار زلا لكأو اهتساجنو

 ةرذعلا لثم ةلخنلا ةلجإ يف نوكت يتلا ةساجنلاو : تلق رفعج نبا عماج نمو

 هسجنت ام دحب ربصي ىتح صقن اذإف { ةراهطلا همكحف ءاملا دس اذإ اهريغو

 . سجنت ةساجنلا

 اذإ عرذأ ةثالث اهلوح امو ةساجنلا عضوم الإ اسجن نوكي ال : نورخآ لاقو

 . نيعلا ةمئاق ةساجنلا تناك

 وهو عرزلا هب رفعيو { هبايثو هديب هسميو دايسلا دمسي نمعو : ةلأسم
 هسم ام دسفي هنإف بطر وهو هسمو ادساف داهسلا ناك اذإف ؟ هسجني له ك بطر

 نم حسكي ام امأو . فنكلاو ثورلاو سو ردلا لثم دسافلا دايسلاو لاق . هنم

 هيف نأ ملعي ال ناك نإو . كلذ لثم وهف سجن هنأ ملعي ناك نإف عمجيو لزانملا

 باودلا نم ثورلا ليق دقو هريغ لاق . سجن هنأ ملعي ىتح رهاط وهف اداسف

 ضعب نع كلذ ظفح دقو . الوب كلذ يف نأ ملعي نأ الإ اهب سأب ال سوردلاو
 . ملعلا لهأ

 ءام تيقس مث سجن بارتب ترفع اذإ ةبلحلا نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 اهنأ : لاق نم لاقف . سجن دايسب ترفع اذإ ليق دق هنأ يعم لاق . رهطت له ادحاو
 3 هايمأ ةثالث : لاق نم لاقو . نيئامم ىقست ىتح رهطت ال : لاق نم لاقو ترهط دق
 . هلوق نم ينعملا ىلع اذهو
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 : رفعج نبا عم اج نمو : ةلأسم

 سمشلا اهتبرض مث سجن نيطب تدس اذإ ةلاجإلا نع ديعس ابأ تلأسو
 سبي ام امأ : لاق ؟ اهلك رهطت له يرث اهلخاد يقبو اهجراخ سبي ىتح حيرلاو
 ام امأو . يعم كلذ لوقي نم لوق ىلع رهطي هنأ وجراف اهنم سمشلاو حيرلا هتبرضو

 ىنعملا اذه ىلع هتراهط يل نيبي الف هتب رض امم سبي مل وأ حيرلا الو سمشلا هب رضت مل

 لثم اسباي اهلخاد : هل تلق . رثألا لاوزو سمشلاو حيرلا برض ين هب ليق يذلا
 هب رضت ىتح هلاحب هنأ ؛ يعم : لاق . حيرلاو سمشلا برض هلني مل هنأ ريغرهاظلا
 رهظ ام سبي مث سجن ءامب تيقس اذإ ةبلحلا كلذكو : هل تلق . حيرلاو سمشلا

 . لوقلا ضعب يف رهطي اهنأ يعم لاق . رهطي له { حيرلاو سمشلآ هتبرضو اهنم
 رهطتو رهاطلاو يلاعلا مكح همكح نوكي له ايرث اهلخاد يقب نإف هل تلق
 . هلوق ىنعم ىلع كلذ ىل نيبي ال لاق . هتراهطب

 : ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

. «ع رشلاو باتكلا ىلإ مجر» هتاقوأ لوأ يف كلذ بهذ دقو ةرهاط يهف كردتو ربكت ىتح لاح ىلإ الاح تبلقتو ةرمثلا تداز اذإف اهلمح ىلع لاب مث ةلخن حقل نمو



 نوعب رأل او نماثل أ بابلا

 ةساجنب تدمس اذإ ةعارزلا لكأ ىف

 كلذ هبشأامو

 هنأ يعم لاق . اهرمث لكؤي له رمثتو ةصلاخلا ةرذعلا ؤ تبنت ةرجشلا نعو

 هريغ وأ لصب لثم ناك نإف تلق . ةرمثلا تاوذ نم تناك اذإ لوقلا ضعب ف زئاج

 . هيف فلتخي هنأ يعم لاق . لكؤت له اهرمث لكؤي الو لكؤت يتلا راجشالا لثم نم
 هنإ ضعب لاقو . رهاط ءام لاق نم لاقو . ةرهاط هايمأ ةثالث برشي ىتح لاق نم لاق

 . لسغي ةساجنلا نم هسم ام الإ لكؤيو رهاط

 رجش برش اذإو : بابلا نم لئاسم ءايضلا نم باتكلا ةيشاح نم : ةلأسم

 ءاش نإ هلكأب سأب الف بنع وأ نيت وأ لجف وأ لقب وأ عرق وأ ءاثق لثم ةتيم اهيف رئب نم
 ىتح لكؤي ال ل اق نم مهنم . فالتخا هرجش لكؤي امو لصبل او لقبل ١ ف ليقو . هلللا

 خيطبلاو حرقلا امأو . ملعأ هللاو لكؤيو لسغي موق لاقو . ضرألا نم رظنيو زجي
 . داش وهو لكؤي ال نورخا لاقو . لكؤي هنأ رثكألا وهو ضعب لاقف كلذ هابشأو

 . «باتكلا ىلإ عجر»

 اهيلع عورزملا عرزلاو يوط يف تعقو ةتيم نعو راثآلا ضعب نعو : ةلأسم
 يقس اذإ عرزلا نأ ليق دق هنأ يعم : هريغ لاق . ال : لاق ؟ دسفي له تلق . ءاثق

 اسجن ةرهاط هايم ةثالث ىقسي نأ لبق نمرمثأ امو ةرمثلا نم هيف امو وه ناك سجن ءام

 ريغ ارهاط ءام ىقسي ىتح ليقو . نيئام ىقسي ىتح ليق دق هن أ يعمو . هلك

 ىنعمب سجن وهف سجنلا ءاملا كلذ نم هسم ام الإ هلك رهاط ليق هنأ يعمو . سجنلا

 حيرلا هب رضتو ةساجنلا رثأ ريغيو رهاط ءام ىقسي ىتح . هل ةساجنلا هبشي ام
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 . كلذب لوقي نرم لوق لع سمشلاو

 دعب نم رمثأ ام ةرمثلاو اذإف عرزلا يف كلذب لوقي نم لوق ىلع هنأ يعمو
 سجن هلك كلذ يعمف . هب رهطي ام ءاملا نم قسي مل امو ٦ اهلبق نم وأ ةساجنلا

 نأ كلذ يف جرخي لوقلا اذه ىلع هنأ يعمو . رضم دق كلذ يف فالتخالا يناعمو
 اذه عيمجو زوملاو ناجنذابلاو . جنرتالاو عرقلاو بنعلا لثم راجشألا عيمج يف كلذ
 نم اههابشأو لخنلا ىوس ام تارمثملا عيمج نم ههابشآو ءاثقلا لثم تاعورزملا نم

 يف جرخيف اذه ىنعم ىلع جرخي امم كلذ وحنو مارلاو نيتلاو ردسلا نم رابكلا راجشألا
 نم ىضم ام وحن ىلع هلك سجن هنأ عرزلا ىنعمل جرخت يتلا راجشألا هذه عيمج

 كل تمصو ام ىلع ةراهطلا مكح هيلع يرجي ىتح هترمث يفو عرزلا ف فالتخالا

 . ليق ام دحاب

 . اهتراهط حصي ىتح اهترمث دسفي هنأ ةصاخ راجشألا هذه يف جرخي هنأ يعمو

 ةرمث يفو لخنلا هبشت يتلا رابكلا راجشألا رايث يف لوقلا اذه ىلع جرخي دق هنأ يعمو
 . رابكلا رجشلا اذه يف الو لخنلا يف جرخي هملعأ الو ، لخنلا

 رجشلاو عرزلا عيمج يف رهاط هلك كلذ نأ ماكحألا يناعم يف جرخي هنأ يعمو

 نم اهنم جرخي ام عيمج يفو . رابكلاو راغصلا راجشألا عيمج ينو . راهثلاو اهنم
 ىلع كلذ نم ء ىش لك نأل ماكحألا يناعم ين رهاط كلذ لكو . لخنلا يئو . راثلا

 هيلع بلختو هنولب همكح لقتني مل ام لاح ىلع هريغ مكح ىلا لقتني نلو همكح
 . ةدهاشلملا مكحب ميقتسي ال ام كلذو . ةساجنلا

 ىلع سجنلا ءاملا الإ يقس اهل سيل ةعارزلا هذه نكت ملول هنأ جرخي هنأ يعمو

 ةلزنم اهتساجن ىلع عامجإلا يناعم اهقحلي الو . فالتخالا يناعم اهقحلي هنأ دبألا

 جرخت ام حصأو . قافتالا يناعم ىلع كلذ ىنعم ىلإ لقتني الو ، باودلا نم ةلآلجلا
 وأ رجش وأ ةرمث نم هنيعب كلذ نم ةساجنلا سم امب الإ ةراهطلا يدنع اهماكحأ نم

 تب رض اذإو . كلذ ريغ ال ةساجنلا هتسم ام كلذ نم سجني ءيشب ، عذج وأ لصأ

 ريغ وأ راهثلا نم كردم هريغ وأ رمث نم ةساجنلا هتسم ام عيمج نم سمشلاو حيرلا

 دق هنأ يعمف . اهنولب تبهذو ةساجنلا تريغ ىتح حيرلاو سمشلا هتب رضف { كردم

 . كلذ ركذ ىضم دقو فالتخا كلذ يفو اهرهطي امم كلذ نأ ليق

نم ءيش ىف راجشألا نم وأ عرزلا نم ءيش تبن ول هنأ ليق هنأ يعم كلذكو



 نم ارهاط هانعم جرخي ارجش هتوبثو هتابن نيح نم ناكل اهريغ وأ ةرذعلا نم تاساجنلا

 يف هماو هنولب رجشلا مكح ىنعم ىلإ ةساجنلا ىنعمو ةساجنلا لاح ليازي ام نيح

 ماد ام هنأ هانعم قحلي دقف ةهبشلا نم جورخلاو هزنتلا ىنعم يفامأو . ماكحألا يناعم

 مل هنال ؛ ةساجنلا ىنعمب وهف ةريثك اهايم برش ولو { ةساجنلا هليازت ملو لاحلا كلتب

 . هليازت ملو ةساجنلا هليازت

 ةساجنلا تلاز اذإف . هليازت مل ةساجنلا تماد ام اسجن ءايلل هب رش يعمف

 كلذكو . فالتخالا يناعم هقحل برشي مل وأ ارهاط ءام برشو هتبنمو هلصأ رهطو

 . كل تركذ ايك . فالتخالا يناعم هقحلي ناك ةساجنلا هليازت نأ لبق

 اذإ رجشلاو ةعارزلا اهيف يتلا ضرألا يف هلثم قحلا اذه يناعم تبثأ اذإو

 نم ةساجنلا يناعم اهنع بغت مل تماد ام ةسجن نوكت اهنإ اسجن ءام تب رش

 يناعم اهقحل ، سمشلاو حيرلا اهتب رضو اهنع كلذ باغ اذإف 0 اهارثو اهتبوطر
 9 كلذب لاق نم لوق ىنعم ىلع ةراهطلا مكح اهقحيلف اهتراهط يف فالتخالا
 . ةرم ارهاط ءام برشت ىتح ةسجن اهنأ اهقحليو

 ارهاط ءام تارم ثالث تب رش اذإو . اثالث لاق نم لاقو © نيترم لاق نم لاقو

 . افالتخا اذه يف ضرألا ةراهط يف ملعأ الف

 ام هنأ اذه لثم يف ليق هنأ بسحأو . رابتعالا يناعمب اذه كردي امنإ هنأ يعمو

 عيمجف ةساجنلا تاوذ نم ء يشل وأ ةرذعلا هيف يذلا عضوملا لخدي يراجلا ءاملا ماد

 هنع عطقنا اذإف . رهاط رابتعالا ىف اريثك وأ اليلق عضوملا كلذ هيف ىذلا ءاملا كلذ

 نم الا عيمجف ريثكلا نم سجنتي ال ام لاحب دكارلا ءاملا ماد ايف يراجلا ءاملا مكح

 هيفو ليلقلا نم سجنتي ام دح ىلإ راص اذإف { ارهاط عضوملا اذه يف ناك ام ثيح

 يراجلا ءاملا مكح عطقني نأ لبق اهنع بيغيو كلهتست مل ، ةمئاق ةساجنلا نم ءيش

 ءاملا اذه ةساجن ىنعملا اذهل تتبث { ليلقلا نم سجنتي ام دح ىلإ دكارلا ءاملا ريصي وأ

 رابتعالا يف ناك اذإ اريثك وأ اليلق ناك عضوملا كلذ نم غلب ام ثيح هلك دكارلا

 ناك اذإف . اهاصقأ كرحتي اهلك هب ابنج كرحتي يتلا هب ابنج برقو ةلق نم سجنتي
 ضرألا نم هعضومف هتساجن تتبث يذلا سجنلا ءاملا اذه غلب ثيح نمف اذكه اذه

. ةراهطلا مكح هيلع يتأي ىتح ءارثو هتبوطر تماد ام كل تفصو ايك سجن



 ناك دقو ضرألا ىلع دجوي ةرذعلا نم ههبشأ امو اذه وحن يف ليق دق هنأ يعمو

 يف الإ ةرذعلا نم ءيش دجوي الو رطملا راثا نم اذه وحن ىلع بسحأ . ءاملا اهيلع

 ام فرعت ملو ءاملا يف تناك اهنأو ، ةرذعلا اهيلع ناك ءاملا نأ فرع دقو . اهعضوم

 اهلوح نم ىرثلاو نيطلا اذه نا ليق هنأ بسحاف . اهيلع الو اهيف ءاملا ماكحأ ناك

 . اب راد ام عرذأ ةثالث ىلإ اسجن هانعم جرخي

 نم عرذأ ةثالث ىلإ اهلوح امو سجن اهعضوم نأ لوقلا نم جرخي ام ىنعم يفف
 ال هنأل مكحلا ىنعم ىلع ال طايتحالا ىنعم ىلع الإ اذه يل نيبي الو ىرثلاو نيطلا
 ىلأ هضعب دهني ءاملا عاطقن ا دعب نم ةساجنلا عضوم نم ىرثلا مكح نأ ىدنع جرحي

 ف رابتعالا مكح ف كلذ جرخ نإف ى عرذأ ةثالث ىلإ ةساجنلا مكح ىنعم نم ضعب

 ةثالث ىلاإ ضرألا عبتيو ىقسي هسفنب ةساجنلا كلت ىرث نأ كلذ لثمل ةدهاشملا ىنعم

 . مكحلا ىنعم يف كلذ جرخ . عرذأ

 ضرألا مكحف هجولا اذه ىنعم ىلع رابتعالا ىنعم يف كلذ جرخي مل ام امأو

 ام ىنعمب وأ . هيف ةهبش ال امب مكحلا يف ةساجنلا ماكحأ اهيلع بلغي ىتح ةراهطلا

 . هبارتسالا ىنعم هقحليف ةهبشلا هيلع بلغت
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 نوعبرألاو عساتلا بابلا

 لعتنم وأ فاح وهو ةساجنلا ىف يشمي لجرلا ىف

 ةراهطلا كلذ دعب سمي مث ةساجنلا سمي و

 فينكلا قيرط يقالي ةزاجملا قيرطو ةزاجملا ىلإ يشمي مث فينكلا لخدي نمعو
 هالجرو اهيف أطي هنأ الإ ةساجن اهيف ىري الو قيرطلا يف أطي وهو لعتني الو أضوتيف
 يف ءعىطو نكي مل ام هيلع سأب الف ؟ هئوضو يف سأب هيلع له . ةساجنلا ي اتناك
 قيرطلا نوكت وأ ةسجن قيرطلاو ةبطر هلجر نوكت وأ ةبطر ةساجن قيرطلا كلت
 دسف ةبوطرب اهسم اذإف قيرظطلا تدسف كلذ ناك اذإف . ةسجن هلجرو ةبطر

 . سأب الف قلعي ال ناك اذإ لاق . ىرث ناك نإف تلق . هؤوضو

 : ءايضلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 عبس اهب اطخ اذإف لعنلاب ةساجنلا قصلت ملف ةساجن يف هلعنب ءىطو نمو
 لاق نم ةلعو © ةمئاق نع اهس ماد ام ءاملاب ترهط ةساجنلا تقصل نإو ترهط تارم

 هيلع لاقو . رهط دقف غبد باهإ اميأ» : ةي يبنلا لوق لسغ ريغب لعنلا ريهطتب
 ترهط دقف سمشلاب تسبي اذإف : اولاق 6 «غابد (١رحلملاو سمشلا» : مالسلا

 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر)
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 ل وسمخل ا ب ابل ١

 كلذ هبش أ امو هيلعو هب ة الصل او هلسغو دلحل ١ ق

 يسودسلا ةعيدو يبأ نب نيصح نع ثدح هنأ يلصوملا ركب يبأ نع يلا عفرو

 نأ دارأ دجسملا لخد الف ناسنإ رذق هلعنب ءىطوف دجسملا لإ ةديبع ابأ دوقأ تنك

 يلإ هيلجر ىدحإ عفرف ناسنإ رذق تيطو تنك كنإ ةديبع ابأ اي هل تلقف هيلعنب يلصي
 ' ؟ ائيش ىرتأ : يل لاقف ىرخألا عفر مث ، ال : تلق ؟ لعنلا ي ائيش ىرتأ لاق مث

 دمح هللادبع يبأ ىلع ثيدحلا اذه تضرع مث . هيلعنب ىلصف { ال : تلقف
 . نيفخلا يف هصخرأو ضرألا هتقحس اذإ ، معن : لاقف بوبحم نب

 لاقف فالتخاب كلذ ىف ليق دقف سجن محشب نهد ىذلا كسملا امأو : ةلأسم

 كلتف هنم ةساجنلا نول تريغتو هلسغ يف غلوبو كسملا كلذ لسغ اذإ هنأ : لاق نم

 نول بهذت يتلا ةامحلا يهو ةامحلا يف لعجي ىتح رهطي ال هنأ لاق نم لاقو . هتراهط

 محشلا اذه ناك نإ كلذ يف لوقأ انأ امأو . ءيش هنم قبي مل ىتح اهسندو ةساجنلا

 ٢ باتكلا لهأ حئابذ وأ سوجلا ةحيبذ لثم ءايشألا نم ءيش وأ ريزنخ وأ ةتيم محش

 نإف . ةبلتجم هيف ةساجنلا تسيلو . اسجن هتاذ نوكي ايف كلذ لثم نوكي ام وأ برحلا

 . رخآلا لوقلاب اذه يف ذخاو اهسندو ةساجنلا نولب ءاملا بهذي ىتح رهطي ال كلذ

 كلذ لصأو نهذلا ف وأ محشلا ف ةبستكم يه امنإ ةساجنلا تناك اذإ امأو

 ةراهطلا رهوج ناك ولو اهتراهط كلذف اهلسغ يف غلوب اذإف ةبستكم ةساجن لكف رهاط
 يف ذخآو . ةراهطلا نم ةساجنلاب بهذي ءاملا نأل اهنيعب ةمئاق ةساجنلا تبستكا يتلا
 . لوألا لوقلاب اذه

 وأ هفخب أطي لجرلا يف اوفلتخاو ركب وبأ لاق فارشألا باتك نمو : ةلأسم

 لاق . هيف يلصيو بارتلاب هحسمي نأ هيزبجي يعازوألا لاقف بطرلا رذقلا هلعنب
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 . ءاملاب اهلسغ الإ ايهيزجي ال نامدقلاو

 . رثأ هيف قبي مل اذإ هب يلصي نأ زئاج وهو هحسميف مدلا هبيصي فيسلا يف لاقو
 لاقو . الوب وأ اطئاغ نوكي نأ الإ ضرألا يف اهحسم زئاج مادقألا ين قاحسإ لاقو

 ارثأ الو احئار هل دبي ال ىتح ضرألاب هحسمي نأ هيزبجي لعنلاو فخلا يف روثوبا
 . يلا بحأ لسغلاو

 : لاق ءام دجي ملو نتن يف هلجر تسمتغا مث أضوت لجر يف يروثلا لاقو

 نتن ءوضولا عضاوم نم ائيش باصأ اذإ هءوضو متي مل لجر ةلزنمب وه . مميتي
 اله ءاملاب رهطت اهلك تاساجنلا نأ ناث لوق هيفو . ءاملا ةلزنم ناك بارتلاب هحسم

 ةرذعلاو ثورلا هبيصي فخلا يف نامعنلا لاقو . يعفاشلا لوق اذهف ءام ريغب رهطت

 هيزبحي ال بوثلاو هلسغي ىتح هزبي مل ابطر ناك نإو . يزجي كحف سبيف ينملاو مدلاو

 لسغي ىتح سبايلا يف هيزجي ال دمحم لاقو . ينملا يف الإ سبي نإو هلسغي ىتح

 ال فخلا بيصي ينملا ف دمحم لاقو . ةصاخ ينملا ف الإ هريغو فخلا نم هعضوم

 . سبي نإو هلسغي ىتح هيرب

 امو لعنلاو فخلا نأ يدنع انباحصأ لوق يناعم يف جرخي ديعس وبأ لاق

 لاحتسا ىتح ضرألا هتقحس وأ ، بارتلا وهو ضرألاب قحسو سجتنت اذإ اههبشأ
 هريهطت نع يزجي كلذ نإ تاساجنلا نم ناك امو . فرعلاو رثألاو نيعلا باهذ ىلإ

 يناو ا ءلوألا لوقلا لعلو . ءايشألا نم ء يش لك ءاملاب الإ رهطي ال ليق دقو . ءاملاب

 اذإ هنأ الإ © لسغلا ريغب رهطي هنأ مهلوق يف ملعأ الف ، بايثلاو نادبألا امأو . مهلوق

 يف تباث هريغ وأ بارت نم هيلع ردق امم بوثلاو ندبلا نم تاساجنلا ةلازإف ءاملا مدع
 نع مميتلا ىنعم تبث ءاملا مدع اذإ هنأل 5 انباحصأ لوق نم قافتالا هبشي ام ىنعم

 نأل ، نكم امب اهتلازإ عم تاساجنلا نم ةراهطلا ىنعمو ءوضولا يف تاراهطلا مكح

 الو همدعأ امو هيلع ردقي ال امب الإ هنع هيف لحتسي الو " هيف دبعتلا هجو ناك كلذ

 . هنيد نم ء يش يف هب مايقلا مدعي امم ءيشب مايقلا فلكت
 ةاكذملا دلجلا لايعتني لرثج ىلع سانلا عمجأ دمح يبأ عماج نمو : ةلأسم

 اذإ ةتيملا دلج لامعتسا يف اوعزانتو . اغوبدم نكي مل نإو ءاملا نم هيف امب رهطتلاو
 . غابدلا دعب اهلايعتسا مهضعب زوجف & نيلوق ىلع اضيأ انباحصأ فلتخاف . غبد
 . غابدلا اهرهطي ال ةتيملا نورخا لاقو

_- ١٨٨



 ن وسمخلاو ىداحلا بابل ١

 اهيسن مث ةساجن هيف تناك نميف

 اهلسغي مل مآ اهلسغ ردي ملف

 هتباص أ لجر نعو هللا همحر دمحم نب هللا دبع دمحح يبأ باوج هنا دجوي اممو

 طئاغلا يسنو ةبانجلا نم لستغاو بهذف طئاغلا نم ءاج دق كلذ لبق ناكو ةبانجلا

 رثألا يف تدجو يذلاف : لاق ؟ هلسغي مل وأ عضوملا لسغأ ردي ملف يلصي ماق ىتح

 هيف امل ركاذ وهو يراجلا ءاملا لخدف ةساجن هب تناك نم لاق هنأ هللا همحر رثؤملا يبأ نع

 ردي ملف كش ماق الف اهريغو ةساجنلا كلت نم لستغيل لعب لخد امتإ و ةساجنلا نم

 . هبايث .يف سلاب ال لاق . هبايث سبل دقو . ال وأ ةساجنلا كلت لسغ

 هنإف هيف ةساجنلا نم ارثأ ىري نأ الإ أضوت دق ناك اذإ هئوضو يف لوقأ كلذكو

 اذإ هريغ لاق © هبوث دسف ةبطر يهو ةساجنلا كلت نم هبوث سم امو ءوضولا ديعي
 بهذ وأ اهلسغ ديري ءاملا ىلإ ماق هنأ ركذو اهلسغ ديريو ةساجنلل ركاذ وه ءاملا لخد
 لهف كلذ يسن ءاملا نم ماق وأ ءاملا نم جرخ الف . كلذ يسن هنأ ملعي مل مث اهلسغيل

 وأ هكرتو كلذ لمهأو كلذ يسن هنأ ملعي ىتح ؟ اهيلإ مايقلاو ةراهطلا ماكحأ ىلع

 . ةراهطلا ىلإ مايقلا نم كلت هتين نع عجر
 سبلو ءاملا نم ماق ىتح ةساجنلل اركاذ ناك هنأ ملعي ملو ءاملا لخد ناك نإو

 ديعيو ةساجنلا كلت نم هبوث سم ام لسغيو ةساجنلا لسغي نأ هيلع اذهف هبايث

 . ءوضولا ديعي لوقأ نكلو . كلذ لثم يدنع اذهو . ءوضولا

 _راهذ عم يراجلا ءاملا ف ةدحاو ةكرع اهكرع دق ناك اذإ ةساجنلا عضوم امأو

 ةساجنلا رثأ باهذ دعب نم يزجي ال لاقف هللا همحر رثؤملا وبأ امأو . ىزبي ةساجنلا رثأ

 ةساجنلا نم هلسغ دق طئاغلا عضوم ناك اذإف . تاكرع ثالث الإ يراجلا ءاملا يف

- ١٨٩



 ةساجنلا نم قبي ملو اثالث وأ ةدحاو ةكرع هرثأ باهذ دعب هكرعو هرثأ ىحتما ام ردقب
 نأ توجر لسغلا دعب ةالصلل أضوت ناك دقو . يراجلا ءاملا يف كلذ ناكو ء يش

 . ةمات هتالص

 ترهط دقف ثالثلاب تلازو ي راجلا ءاملا ف اثالث ةساجنلا لسغ اذإ : هريغ لاق

 ءاملا ريغ يف ةساجنلا لسغ يف ليق دق كلذكو نيعلا تلازو ةثلاثلاب الإ ل زت مل ناك ولو

 . تاكرع ثالثو تابص ثالث كلذ هازجأ ىراجلا

 دصق ريغب ةساجنب ادحأ باصأ نمو ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . كلذب ايصاع ناك هملعي مل ناف هملعي نا هيلعف كلذل هنم

_ ١٩٠



 ر وسمخل او ىن اثلا ب ابل ١

 ةساجن سم هنأ رقي وأ ةساجن سمي هارت نميف

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك اهلسغ هنأ ملعت ملو

 ارهاط اهريغ سملف ةساجن هب ن وكت وأ

 . ةساجن كيف نأ كربخي وأ

 ةساجنلا ىلع عقو اذإ رهاطلا ف و
 كلذ هبشأ امو ةرهاظ رغ هتساحنو

 وأ ةساجن سم وأ رجلا ذيبن برش وأ بلك محل لكأ هنأ رقأ نع رثؤملا ابأ تلأس

 الإ سجتت هنأ لوقي هتعمس نم ىلع سيل : لاق ؟ لعف امب رقأ اذإ هب سجنتي له اهلكأ
 ناك ام لوبلاب أضوتي هنأ رقأ هنأ ولو { اهيف هربخي يتلا هتعاس يف كلذ لعف هنأ لوقي نأ

 . سجن ريغ لوبلا نأ نيدي نوكي نأ الإ لوبلا سم هاري ىتح هب سجنتي

 سجنتأ نأ يلع له رجلا ذيبن برشي انالف نأ ينربخي ةقث لجر نعو : ةلأسم

 كلذ لبق هآر ناك نإ امأو 5 هبكنتيلف ةقثلا لاق ام تقو برشي ناك اذإ معن : لاق ؟ هب

 ناك اذإ هلوق لبقي ال لاق ث ةقث ريغ ينربخأ نإف تلق . هب سجنتي نأ ىرأ الف ربخلا

 . كلذل اركنم لجرلا

 © ربخأ يذلا اذه ينعأ { ةساجن هيف نأ الجر ملعأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

_- ١٩١



 : هيلع ةجح نوكيأ

 ةساجنلا تناكو ةساجنلا ميرحتب نيدي نمم ناك اذإ ليق دق هنأ ؛ يعم : لاق

 سيل هنآ ليق دق هنأ وجرأو ، هيلع ةجح نوكي هنأ اهب ربخلا لصتم اهاري ال ثيح

 . كلذ ين اهلوق زوجي نمم نيدهاش انوكي ىتح ةجحب
 ملف اهم هملعأف هفلخ يلصي مامإ وه ةساجنلا رصبأ ىذلا ربخملا ناك نإف تلق

 نأ مامالا عسي له { نيدهاش انوكي ىتح هنأ لوقي نم لوقب ذخأو 0 هلوق ىلإ تفتلي

 ام ردقب رخآلا نع وه باغ اذإ ةساجنلا كلت لسغي نأ لبق هربخأ يذلاب مؤي

 هب مؤي نأ هعسي له © دعب اهلسغي مل مامالاو هفلخ ةالصلا هعستو . اهلسغي

 ؟اذه ىلع

 . ةجح نكي مل اذإ اذه ين ائيش مامالا ىلع نأ يل نيبي ال لاق

 اهيسن مث هريغو لوب لثم اهل نيع ال ةساجن هدي يف نوكي نميف لاقو : ةلأسم

 كلذ نم هسم ام سجني ال هنأ هب نهدو ةساجنلا كلت ىلع انهد هدي ف بصنف

 نم لاقو . اهعضوم يف اهقصلي هنأو ةساجنلا كلت عنمي ال نهدلا نإ لاقو . نهدلا

 كلت عنمي ال اضيأ نهذلا نإ ةساجنلا نم نيع هل امم هريغو مدلا لثم ف اضيأ لاق

 دق كلذ نإ لاق نم لاقو . سم ام سجنت ذئنيحف هنم تعام دق اهاري نأ الإ ةساجنلا
 .- نيع هل سيل امو سم ام دسفيو دسف

 :لع بابذلا عقوو © ةسجن هل ةاود برق ةرهاط هل ةاودف هل تلق : ةلأسم

 ؟ اهسجني له . ةبطر يهو ةرهاطلا ةفوص ىلع عقو مث . ةبطر يهو ةسجنلا ةفوص

 عقو نإ كلذكو تلق . اهنم ائيش ذخأي الأ نكمي هنأل اهسجني ال هنأ يعم لاق

 وأ نادبألا نم ءيش ىلع عقو مث لوبلا وأ ةبطرلا تاساجنلا نم ءيش ىلع بابذلا

 اهغأ يعم لاق ؟ لوألا لثم نوكي له ةسباي وأ .7 تاراهطلا نم ءيش وأ بايثلا

 نأ هيلعف هل تلق . ةساجنلا نم ةراهطلاب قصلي امم هنيعب ائيش ري مل ام اهلثم

 يف رظن هيلع نكي مل 9 ةساجنل نم ائيش بابذلا ىلع ري مل ام هنأ يعم لاق
 . يدنع كلذ

هديو رئبلا مهنم دحاو سمف اعيمج مهلك رئب نم نوقتسي موق نعو : ةلأسم



 فيك اولسغي نأ اوهركف اولسغي نأ مهرمأو ةساجنلاب موقلا ملعأو لستغاف ةسجن
 كلذب مهنم انواهت كلذ اوكرت مهنكلو ، ةساجنلا ميرحتب نونيدي مهو وه ءنصي

 . الفاغتو

 مهماعط نم لكأي له : دارأ هنأ انعم ىذلا هريغ لاق ؟ اماعط لكأي له تلق

 سي الو ةبوطرب مهسمي الف اولستغي مل مهنأ هل نورقي مهو نولصي ثيح يلصيو
 ؟ كلذ نم اولستغي ىتح ةبوطرب هوسم ام

 ايف امايأ هفلخ لصت الف اسجن اماعط لكأ هنأ كيلو نم تملع اذإو : ةلأسم
 هنأ ملعي مل اذإ هن ل © هتيالو كرتت الو هل حابم ىلع هالوتت نأ كيلعو ء كل بحتسي

 . هلكأ هل حابم وهف سجن

 يل نيبي الو مايأ ةثالث هفلخ ةالصلا بكنتي نأ بحتسي هنأ يعم ديعس وبأ لاق

 . يدنع طايتحا وه امنإو مكحلا يف كلذ

 هنإ هل لاقف 0 ابطر اسجن ائيش سمي الجر ىأر لجر نع ةتلأسو : ةلأسم
 وأ ةقث ناك ةراهطلا مكح هيلع عقي له { ةعاس هنع باغ مث ث هنم لبقي ملف سجن

 ؟ ةساجنلاب هسمي هآر يذلا عضوملاب هسم داع نإ . ةقث ريغ

 نم هل عقي ام ىلإ كلذف ةنانئمطالا ينامأو . كلذ يل نيبي الف مكحلا ينامأ لاق
 كلذ ةراهط ىلإ هبلق نئمطي مل نإف هل تلق . هيلإ نكسيو كلذ ين ةنانئمطالا ماكحأ
 اذإ اذه . هيف فص ناك دق يذلا فصلا يف ةالصلا يف فصي نأ هل زوجي له . هنم

 ؟ فصلا ين مامالا يلي امم ةساجنلا نيب ام ناك

 هيلع لخدي يذلا اذه لثم يف مايأ ةثالث ليق ايف هنم كلذ بكنتي هنا يعم لاق
 كلت ماكحأ نم هيلع لخدي امم اذه هابشأو هنم هسمي الو هفلخ يلصي ال نم داسفلا

 ليزي نأ هيلع مايأ ةثالثلا دعب ملعأ الو { اهملعب ةجحلا هيلع تماق دق يتلا ةساجنلا

 هنأ وجرأ ايف لواطت مايألا ةثالثلا نأ يدنع هنأ الإ { اضيأ ةنانئمطالا الإ ةساجنلا

 ةداعلا هيلع يرجت ام ىلع دصقي مل ولو & عضوملا كلذ ىلع لسغلا هيف يتاي
 . ملعأ هللاو

 ءاوس مامالا افق نع فصلا يف امئاق ةساجنلا سمي يذلا اذه ناك نإو هل تلق

 نم فصلا بناج يف فصتو ةعامج يلصت نأ كيلإ بحأ ام ىلخ نيبناجلا نم فصلاو

_ ١٩٣ _



 . مايأ ةثالث ولخت ىتح فصلا يف هآر يذلا اذه لجأل ىدارف يلصي مأ © لايشو نيمي

 مل نإو . اهيف يلصيو ىلإ بحأ ناك اذه ريغ ةعامج ةالص اذه دجو نإف لاق

 اهنيعب ةمئاق ةساجنلا نكت مل ام ةع اجلا ةالص كرت بحأ ايف ةع اجلا هذه الإ دبع

 مل نوكي نأ لمتحيو © يدنع ترهط دق نوكي نأ لمتحي اذه نأل © ىلص اذإ هسمت

 . ضئارفلا هل كرتأ مل كلذ لمتحا نكي مل اذإف . رهطي

 فصلا يف فصو هنم ارايتخا كلذ عم ىلصو اذه ريغ ةعامج دجو نإف هل تلق

 . ةمات هتالص ىرت له 4 مامالا افق نع امئاق ةساجنلا سم ىذلاو لوألا

 اذإ ةساجنلا عضوم هسمتو لاحب سجن هنا ملعي مل ام ةمات اهنا يعم لاق

 نم هلعن وأ ةساجن هبوث يف ىأر اذإ كلذكو تلق . هنع باغ اهف اهتراهط لمتحا

 مأ هتساجنو هتراهط لمتحاو هنع باغ اذإ هندب لشم وهأ هلجر سمت ثٹيح

 . ؟ قرف اهنيب

 يف نأ لوقي اضعب نأ بسحأو . اقرف كلذ يف نأ لوقي اضعب نأ يعم لاق

 لمتحا اذإ قرف كلذ يف ىل نيبي ال هنأ يعمو . قرف كلذ يف سيل نأ لوقلا ضعب

 كلذ هنع باغو هريغ للع كلذ ةراهطب دبعتلا ناكو هنيعب ري ملو كلذ ةراهط

 . هتراهط لمتحاو

 ام ردقب هنع باغو تاذ امهل سيل هتسم وأ اهسمي هار يتلا ةساجنلا تناك نإف هل تلق

 ؟ تاذلا ريغو تاذلا يف ءاوس لك كلذ نوكي له ث هتساجنو كلذ هتراهط لمتحي

 يف مامالا افق نع يذلا ناك نإف هل تلق . اهنيعب رت مل ام ءاوس كلذ نإ يل لاق
 فصلا ئ مهعم ىلصف هيف اهنأ ملعي اذهو . هبوث وأ هندب يف ةساجن هيف لوألا فصلا

 . ةمات هتالص ىرت له ." هئاذحب لوألا

 مامإ وه سيلو ث ةالصلا يف مئاق هنأل ةمات هتالص نأ لوقي اضعب نأ يعم لاق

 ام ضعب غ هنأ بسحأو . هتالص هنم دسفت ام هنم سمالو 0 هتالصب هتالص دسفتف

 . هتالص متت مل اذإ ةجرفلا هبش هنأل ةمات هتالص ىري ال هنأ ليق

 هل زيجي له ، ىلص اذإ ةمات هتالص نأ ىري ال يذلا لوقلا ىلعف هل تلق

 ؟ اهيف لخدي نأ لبق كلذ ىلع ةالصلا يف لوخدلا

 هرضي ال ىنعمل ةعامجلا ةالص هعنمت الف هعم هتالص تناك اذإ هنأ يل عقي لاق

_ ١٩٤



 ىلع كلذب هرمأي ال هنأ ل عقي يذلاف هنكمأ نإف ، كلذ ريغ هنكمي مل اذإ هدنع

 ؟ مثالا نم املاس نوكي له كلذ ريغ هنكمأ اذإ : دمعتلا

 نم هعسي ام ضعب قفاوف اهئادأو ةعايجلا ىلإ دصق اذإ مثإ هيلع يل نيبي ال لاق

 . لدعلا نم ملعلا لهأ لوق

 هتالصب هفلخ يلصي نأ هل زوجحم له 6 هتساجنو كلذ ةراهط لمتحي ام ردقب هنع

 ؟دجع مل وأ اهريغو ةعامح دجو مايألا ةثالث لبق هل امامإ نوكيو

 لعنلا سمي ال وأ هريغ بوث كلذ نوكي نأ لمتحا اذإف هبوثو هالعن امأ لاق

 نم جرح هل لمتحي مل اذإو ، ةالصلا عدي الو هفلخ يلصي نأ بحأف { ةبوطرب

 دجي مل نإو هفلخ يلصي الأ ةعامجلا ةالص دجو نإ ينبجعيف هندب ةساجنك ةساجنلا

 ةراهط لمتحم كلذ ذإو 3 ةبجاو يه ذإ ةعايجلا هعنمأ نأل بحأ مل ةعامجلا ةالص

 ىدارف لدبي مث ةعامجلا يلصي نأ هل بحأ ينأ الإ ، هنع بلاغ ايف هتساجنو كلذ

 . ةهبش ؤ لخدي الو ةعامجلا لضف هتوفي الئل طايتحالل

 هتالص متتو كلذ هعسي له . هل تببحأ اك لدبي ملو ةعاجلا ىلص هل تلق

 . دج مل وأ اهريغ ةعامح دجو

 اذه ىلع ىلصو © هنع باغ ايف هتساجنو كلذ ةراهط لمتحا اذإ هنأ يعم لاق

 جرخي ام ىلع قيض هيلع يل نيبي الف { ةالصلا نع هعنمت ةساجن ري مل اذإ داقتعالا
 . اذه لثم يف ىدنع

 نأ ملع اذإ كلذ هيلع قيضي الو ةمات هتالص نأ كعم جرخي ام ىلعف هل تلق

 ملعا ملعي مل وأ ةساجن هيف نا مامالا ملع هيلع فيضي الو ةساجنلاب ملع دق مامالا

 . كلذ فيك .3 هملعي مل وأ ةساجنلاب مامالا وه

 . هريغ وأ وه هملعأ ةساجنلاب مامالا ملع اذإ يدنع نم جرخي امنإ لاق

 اذإ وه اهبلطي 7 مأ مامإلا اذه ريغ دنع ةع اجلل هدوجوف هل تلق و

 . نيترضاح اتناك

 . هيف نوكت اهنأ
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 قيضي ال هنأ كدنع جرخي ام ىلع يلصي نأ هل له اهكردي الأ فاخ نإف هل تلق

 ؟ ةعامجلا هذه الإ دج مل اذإ هيلع

 هنأ وجراف اهريغ ةعامجلا كردي الأ فاخي هنأ هداقتعا ىلع ىلص اذإ هنأ يعم لاق

 : رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 تاراهطلا نم ءيش وأ لحلاو لخلا لثم ةنامأ لجرل هدنع ناك لجر نع هتلأسو

 هلام هيلع دسفي له هل تلق . ةساجن هيف تعقو وأ سجن هنا نيمألا هل لاقف

 ؟ هلوقب كلذ

 هقدصي نأ هل سيلف ةقث ريغ ناك نإو . كلذ يف هيلع ةجح ناك ةقث ناك نإ لاق

 ال نأ هل لهف ةقث ناك نإف هل تلق ، هقدصي نأ هيلع هل سيلف هلعل فيضملا لاق

 . هقدصي نأ الإ كلذ هل رن ملف . هقدصي

 هيلع دهشيف ل اومأل ١ ميرحت ؤ امأو . ا ذه لثم ف يدنع ةجح ةقثلا ل وق ل اقو

 هيلع دهشي نأ الإ هيلع ةجح كلذ نوكي الف لالح هجو نم هذخأ دق هلام ميرحتب
 . كلذب نالدع

 سجن بوثلا نأ ريعتسملا هربخأ مث ةلبقلا لهأ نم ابوث الجر راعأ نإف هل تلق
 ؟ كلذ ين همزلي ام

 ةساجن يف ةقث ريغ وأ ةقث ناك كلذ يف هقدصي نأ بجي هتيأرف لاق

 . ةصاخ بوثلا

 نأ هيلع رن ملف ةقث ريغ وهو هربخأو تاولص وأ ةالص هيف لص دق هنإو هل تلق

 لسغ ٢ فنأتسي ايف هقدصي نأ بحأ هنأ بسحأو © هتالص نم ىضم ايف هقدصي

 . (عرشلا نايب باتك ىلإ عجر) بوثلا
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 ءاشحألا ىنف

 ىتح ءيش هنم جرخف نطقلا هركذ يف يشتحي ناك نمو نسحلا يبأ عماج نمو
 نم ءيش ناك نإو هنم جرخي امم ء يش رهظي ىتح هيلع ساب الف لخاد نم ةنطقلا بطر
 دق ةبوطرلا كلت نأ ملعي ىتح سأب الف اهلخاد بطرتو ابطر سيل اهرهاظ نم ةنطقلا
 الو هفوج يف ام لسغي نأ هيلع سيلو رهظ ام لسغي امنإ ناسنالا نأل ، ءيش اهنم رهظ

 . ركذلا فوج ينام

 ء يش هنم جرخف هركذ يف نطقب ىيشتحي ناك نمو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 امم (ح) هنم جرخي امم ءيش رهظي ىتح هيلع ساب الف هركذ يف يتلا ةنطقلا تبطرت ىتح
 داسف الف اهلخاد بطرتو بطرب سيل ارهاظ ةنطقلا نم ءيش ناك نإو . هنم جرخ

 . اهنم رهظ يذلا يف تلخد دق ةنطقلا نطاب يف يتلا ةبوطرلا كلت نأ ملعي ىتح هيلع
 لسغ ىشتحا اذإ ناك هنأ ءاهقفلا ضعب نع انغلب و هقفلا لهأ نم لاق نم لاق كلذكو
 لاق . هريغ نمو هيلع كلذ نوكي نأ الب ةصخر كلذ يفو ، اضيأ هركذ سأر
 يف اهلخدي مث ةبشخ يف ةنطقلا يولي لاق 5 ءاشتحالا يف بوبحمل تلق ةرفص وبا
 ىقبيف ةنطقلاب ليلحالا يف ةبشخلا تلخدا نإف هل تلق . ةبشخلا بذبيو ليلحإلا
 . سأب ال لاق اجراخ ةنطقلا ضعب

 ال لاق ، فيظن جراخلاو لوب ركذلا لخاد نم ةنطقلا لصأ يف ناك نإف تلق

 عضوم نم تعلقنا اذا ةنطقلانع لئاس هلأسو هريغ نمو هؤوضو هيلع ضقتني ال ساب
 مل ام : ليق هنأ ؛ يعمو : هريغ لاق . ءوضولا ديعي : لاقف ؟ لوبلا نم ءاشتحألا

 . ضقتني الف ةراهطلا عضوم ىلا رصي

 فيك لوبلا عم وشحلا جرخي ملف لاب مث يذملا نم ىشتحا لجر نعو : ةلأسم
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 لاعي لب تفصو ام ىلعف جرخي ىتح وشحلا جلاعي مأ وه ايك يلصيو اضوتيأ © عنصي

 . هجرخي ىتح وشحلا

 وشحلا جرخي نأ يسنو ىجنتسا مث وشتحا مث لاب لجر نع رثؤملا ابأ تلأس دقو
 اريثك اوشح لمعتسا دق هنأ ءاشتحالاب يلتبا نم لجر لاقو ةمات هتالص لاق . ىلصو

 لبعلاو لسألا نم كلذ يف حلصأ بشخلا نم ائيش دبي ملف رجشلا فانصأ نم

 ء ش هنم جرخف نطقب هركذ ف ىشتحم ناك نمو هلوق امأو : حرشل ١ باتك نمو

 ناك نإو هنم جرخ امج ءيش رهظي ىتح هيلع سأب الف هركذ ف يتلا ةنطقلا تبطرت ىتح

 كلت نأ ملعي ىتح هيلع سأب الف اهلخاد بطرتو بطرب سيل ارهاط ةنطقلا نم ء يش
 . اهنم رهط دق يذلا يف تلخد دق ةنطقلا كلت نطاب يف يتلا ةبوطرلا

 تبطرت نإ اهنإف ةنطقلا رمأ يف هركذ ىذلا هقفلا لهأ نم لاق نم لاق كلذك

 اهتبوطرو ركذلا رهاظ يهو تبطرت نإو . اهلحم مكح اهمكحف ركذلا يف ةنطاب يهو

 يئ ناك امف انطاب اهضعبو ارهاظ اهضعب ناك نإو . ةسجن يهف ركذلا نم جرخي ام
 ناك نإ رهاظلا مكح همكحف اهنم ارهاظ ناك امو . اهلحم مكح اهمكحف اهنم نطابلا
 . ملعأ هللاو اسجن وأ ارهاظ

 كلذ ف اضيأ . هركذ لسغ وشتحلا اذإ ناك ءاهقفلا ضعب نع انغلبو هلوق امأو

 مدقت دق هنأ يدنع هريغ لاق . ةلأسملا هذه باوج مدقت لق . هيلع نوكي الف ةصخر

 . هركذ ف اللب دجي نميف لصف ف

 لجر ف ىرب لجر ؤ لاق 6 نسحلا نب لمحم نسحلا يبأ نع بسحأ : ةلأسم

 مث هيف يتلا ةساجنلاب ةساجنلا هيف يذلا لجرلا ملع دقو هدسج نم عضوم ف ةساجن

 كلذ نم ةبوطرب هسمف هيقل مث ةساجنلا كلت لسغي ام رادقمب لجرلا كلذ هنع باغ
 نيدي نمب ةلبقلا لهأ نم ناك اذإ لاقف { هدسج نم ةساجنلا هيف ىأر ىذلا عضوملا

 ناك اذإف © اهب يلابي الو ةساجنلا يقبي ال نمم هنأ ملعي ملو ةساجنلا كلت ميرحتب

 هنع باغ اذإ رهاط هنإف ةساجنلا كلت ميرحتب نيدي نمم ةلبقلا لهأ نم وهو كلذك
 مل اذإ امأو . اهنيعب ةساجنلا هذه ري مل ام © ةساجنلا كلت رهط دق هنأ وجري ام رادقمب

 هدنع هنإف { ةساجنلا كلتب ملع دق وه هنأ ةساجنلا هذه هنم ىأر ىذلا اذه ملعي

 نمم وأ ةساجنلا كلت ميرحتب نيدي ال نمم ناك نإ كلذكو . رهط هنأ معي ىتح سجن

 . رهاط هنأ ملعي ىتح سجن هنإف ةساجنلا يقتي ال
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 ينعي اهتساجنب ملاع وهو هبايث وأ هتينأ نم عيش سجنت اذإ كلذكو : لاق
 هبوث نم هسم وأ ةينآلا كلتب هاقس مث اهرهطي ام رادقمب هنع اذه باغ مث اهبحاص

 ةفصلا هذه ىلع ناكو ةساجنلا هيف ري مل اذإ رهاط وهف ةالصل هايإ هراعأ وأ ةبوطر كلذ

 . ا يلابي الو ةساجنلا كهتني هنأ هنم ملعي ملو يقتيو ةساجنلا ميرحتب نيدي نمم

 دحأ وأ تاساجن هبوثو هيلعنو هندب يف نأ لجر نم ملع لجر نعو : ةلأسم

 دق يذلا اذهل زوب له تلق ، كلذب ملع دق هنأ ملعأ الو كلذب هملعي ملو كلذ

 كلت لسغ دق هنأ داقتعا ىلع هنع باغ نإ هفلخ يلصي نأ رخآلا بايث ةساجنب ملع

 لهو لوألا بوثلا ريغ ابوث وأ نييلوألا ريغ نيلعن سبل دق نوكي نأ نكمأ وأ ةساجنلا

 هنم نياع هنأ هلوق ين مامالا ىلع ةجح وه سيلو رذع اذه يف نياعملل

 . هيف وأ ةساجنلا

 نأ لعنلا ريغ لعنلاو بوثلا ريغ بوثلا كلذ نوكي نأ لمتحا اذإ هنأ يعمف

 هبلق نئمطي وأ هملعي مل ام كلذ يف رذع يل نيبي الف وه الإ نكي مل اذإو زئاج كلذ
 . كل تفصو ام ربدت ملعأ هللاو هدنع لمتحي هجوب ةراهطلا كلذ ىلع ىتأ دق هنأ

 . باوصلاو قحلا قفاو امب الإ يلوق نم ذخأت الو

_ ١٩٩





 ال مأ ءيش هركذ نم جرخ هنأ كش نميف

 دسفأ دق هنأ نظو اراشتنا وأ اللب هركذ يف دجو نمو رفعج نبا عماج نمو

 جرخ دق امبرو ائيش ري مل اممرو جرخ دق ائيش دجو رظنف كلذ هانع اذإ ناكو . هبوث
 مل وأ ءيش ةرملا هذه يف هنم جرخأ ملعي ملو كلذ هانعف هنم جرخ دق هدجو رظن اذإو

 . هيلع دسفأ دق ام ةرملا هذه يف هنم جرخ دق هنأ ملعي ىتح سأب الف . جرخي

 وأ لسغ نم ةبوطر هب تناك نمو هللا همحر بوبحم نب دمحم نع اندنع كلذكو

 ةبوطرلا كلت يهف هنم تجرخ اهنأ كشو يه امم ملعي ملو ةبوطر دجو مث ءاجنتسا
 ةبوطرلا تناك اذإ كلذكو لاق هريغ نمو دعب نم هنم تجرخ دق اهأ ملعي ىتح ىلوألا
 . ملعأ هللاو تقولا كلذ ىلإ ةيقاب نوكت نأ نكمي تقو يف

 ادمع بطري ناك هنأ ملع هدنع ناك نم ضعب نأ انغلب دقو : باتكلا نمو

 ناك هنأ ةني يبنلا نع ثيدحلا يف كلذ اندجوو ، كشلا لاحل ادمعتم هخسن يفو
 جورخ ىلع نقيتسي ملو هليلحإ نم جرخي ءيشلاك دبي يذلا امأ هريغ لاق { كلذ لعفي

 5 كلذ لثم ائيش دجو اذإ دجي مل امبرو رظن اذإ دجو امبر ناك دقو كلذ نم ءيش
 ىتح ةراهطلا همكح نأ ءوضو ىلع ارهاط ناك اذإ هنأ مكحلا يناعم يف يدنع جرخيف

 دق ائيش دجو وأ رصبأو كلذ نم ائيش دجو اذإ ناك ولو ى ءيش هنم جرخ كلذ نأ ملعي

 ءيش جورخ ىلع اذه هلاح يف نقيتسي مل هنأ الإ هتالاح يف وأ هينعي ام رثكأ ىلع جرخ

 ةمدقتملا ةراهطلا مكح ىلع هبوثو ةراهطلا مكح ىلع وهف ث هيف كش الو للب دوجوب
 . مكحلا ىنعم ىلع اذهو ٦ اهيف كش ال هتساجنب ملعي ىتح

 ام تقو ين هرظني ملف كلذ دجو ناك وأ كلذ دعب رظن نإ هنأ يعمو : هعنمو

 ىنعم يفف } جرخ ىتم فرعي مل اجراخ ائيش دجوف كلذ دعب رظن مث ىضمو هدجو
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 هنم جرخ هنأ نقيتسي ىتح سملا الو رظنلا هيلع سيل لوقي نم لوق ىلع مكحلا
 يف ناك نإ هتالص مامت دعب ناك اجراخ هدجو يذلا كلذ جورخ نأ نكمأ اذإف { ء يش

 هنياع ام ىلع هتقو يف اجراخ همكح نع ليحتسم يناعملا نم ىنعمل وأ ، هتالص
 ناك كلذ نأ نقيتسي ىتح ةمات هتالصو ء يش ىضم ام مكح يف هيلع سيلف . هرصبأو

 . مكحلا ىنعم يف حيحص اذهو { هدجو ام نيح يف جرخ

 سي وأ رظني مل اذإف سملاو رظنلا هيلع نأ لوقي نم لوق ىلع جرخي هنأ يعمو
 وه اذإف كلذ دعب رصبأ ىتح هليلحإ نم لزني وأ جرخي هدجي . . ناك ام هتقو يف
 امنإ هنأ ملعي ىتح هالصم يف ناك نإ © هتالص داسف هيلع نأ ليق هنأ يعمف . جراخ
 مل ولو ، هيلع كلذ لوخد نم مدقت دق امل كلذ نكمأ ولو هتالص مامت دعب نم جرخ

 ةلأسملا ىنعمل كلذ لثم هنم جراخ وه اذإو رظن هتالص نم غرف ايلف ، كلذ رظن نكي

 يف جرخ كلذ نأ ملعي ىتح هتالص ين ةداعإ هيلع نيلوقلا يف يدنع نكي مل ىلوألا

 اذه يف كلذل هدوجو نيب طايتحالاب هيف لئاقلا لوقلا اذه بحاص قرفو 3 هتالص

 . دجي مل اذإ نيبو ىنعملا

 كلذ نأل ءاوسف مكحلا ىنعم ين امأو . طايتحالا ىنعم يف يدنع كلذ جرخيو

 مكح توبث عم ناسنإلا لاغتشا هب ديزي امم ناطيشلا رمأ نم ةضراعملا نم جرخي

 ذخألاو ناطيشلا ةضراعم ف يدنع ىوقأ مكحلا ىنعمب ذخألاو هنمو 03 هتراهط

 ىنعم نم هجرخي ام ىلإ هيلع ساوسولاو كشلا لوخد كلذ يف فخي مل ام طايتحالاب

 بلطو مكحلا كرت نم ناك امبر هنكلو طوحأ هلعلو . هب ساب ال طايتحالاو مكحلا

 ىلإ كلذ بحاص جرخي ىتح ساوسولاو كوكشلا دلوت اذه لثم نم جورخلا يف ةغلابملا
 . اهلهأ عم تاع ايجلاو . اهتقو يف لئاضفلا كرت نم طايتحالاو مكحلا ةقرافم ىنعم

 يناعم لمعتسم لمعتسا نإو هيلع ماقتساو مكحلاب ذخأ نمم هريغ كردا ام ةذل هتافو

 ناب راضب كلذ سيلف 7 رايتخالا عضاوم يف ةحسفلا ىجرت ام عضاوم يف طايتحالا
 رارطضالا دنع مكحلاو راضملا دلوت فخي مل ام { رايتخالا دنع طايتحالا لمعتسي

 . رارضألا دلوت فوخو

 اهيلع ماقتساو لوصألاب ذخأ نمو لوصألا مكح كردأ دقف مكحلا لان نمو

 دمعت نإ امأو هنمو . باوصلل قفوملا هللاو . هرومأ نم ريثك ىلع هب ردقي نأ داك

 اهيلي امو ةساجنلا نم جراخملا عضاوم نم مت امل ءاملاب حضنلا ىلإ لساغلا وأ ءىضوتملا
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 كلذ لعفي ناك هنأ ملعلا لهأ ضعب نع ليق دق هنأ يعمف . هندب وأ هبوث نم
 . هب رمأيو

 هنم جرخي هنأ همهوت امم هتضراعم دنع ناطيشلا ىلع هب ىوقتلا كلذ ؤ ىنعملاو

 كشلا هنع عفدي امم اهمدق يتلا ةبوطرلا هذه نوكتف ةبوطرلا ددجيو ةساجنلا نم

 رمأي ال اضعب نأ يعمو 5 ةرهاظلا ةبوطرلا كلت اهنأ كلانه ةبوطرلا نم دبي ام كرتيو
 كلتل اهعديف © ةحيحص ةساجن كلانه نوكي نأ افوخ اذه ىلإ دصقلاب كلذب

 . اهيلإ دصق يتلا ةبوطرلا
 مكحلا ىنعم ىلع لوألاو . طايتحالا ىنعم ىلع يدنع لوقلا اذه جرخيو

 كشلاب هسفن فرعي ناك نمل كلذ ينبجعيو { مكحلا توبث ىنعم ىلع ال طايتحالاو

 هسفن فرع نمل كلذ كرت ينبجعيو . كلذ لعفيف هتاضراعمو ناطيشلا سواسوو
 ىلع حص امو . ناطيشلا رمأ ىلع ىوقي ام ىلع هجو وهف كلذ لعف نإو كوكشلاب
 مازلإلا ىنعم يف ىلوأو دكأ هيلإ ليملاو ىوقأ يدنع وهف اههبشي ام لوصألا يناعم

 . رايتخالا يناعم ىلع نوكي نأ طايتحالا ىنعمو

 دسفأ هنأ نظو ائيش وأ هركذ ف اللب دجو نمو نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 هدجو رظن اذإو & جرخ دقو هري مل امبرو ائيش ىأرف رظنف كلذ هانع اذإ ناكو هبوث
 هنم جرخ دق هنأ ملعي ىتح هيف سأب الف ؟ جرحي مل وأ جرخأ ملعي ملو © كلذ هانعف

 . هبوث هيلع دسفأ دق ام

 ام ملعي ملو ةبوطر دجوو ءاجنتسا وأ لسغ وأ ءوضو نم ةبوطر هب تناك نمو

 نأل هنم تجرخ اهنأ ملعي ىتح ىلوألا ةبوطرلا نم يهف هنم تجرخ اهنأ كشو يه
 . هداسف حصي ىتح هتراهط ىلع رهاطلاو كورتم كشلا

 دق هنأ نظو اراشتنا وأ هركذ يف اللب دجو نمو هلوق امأو ؛ حرشلا باتك نمو
 رظن اذإو 3 هنم جرخ دق امب رو ائيش ري ملف رظنف كلذ هانع اذإ ناكو ث هبوث دسفأ
 جرخي مل وأءيش ةرملا هذه يف هنم جرخأ ملعي ملو ، كلذ هانعف هنم جرخ دق هدجو

 . هيلع دسفأ دق ام ةرملا هذه يف هنم جرخ دق هنأ ملعي ىتح هيلع سأب الف ؟ هنم
 مكحلا قيرط نم بجاولا وه هركذ يذلا بونبحم نب دمحم نع اندنع كلذكو
. طايتحالاو



 ۔ : ةفلتخ ةبوجأ ةثالث ةلأسملا هذه ف ءاهقفللو

 . طايتحالا ىلع ينب نيدلا نأل طايتحالا بجوأ نم مهنمف

 . رهاظلا مكحلا ىلع هانب نم مهنمو

 وأ ةداعالاب مكحلا مزلأو مهنم ةداعلا هخسن ةدابعلا قيرط نم هبجوأ نم مهنمو

 بحاص هرمأ ىتح كلذ دجو اذإ هسفن نم هفرعي امو ناسنإلا ةداع نم بلغألل اهكرت

 راهنلا يف ناكو رظنلا نكمأ اذإ رظنلاو { اهيف ناك اذإ ةالصلا نع فقوتلاب لوقلا اذه

 هذخف نم عضوم ىلع هدي ىرجأ ليل ين ناك نإو . اهيلإ رظنيو هتروع نع فشكي نأ
 ىلإ دوعي مث . هتساح هيلإ يدؤت امب مكحيو عضوملا كلذ ىلع هركذ سأر يرجي نأ دعب
 ىلع نقيتي مل نإ هتالص ىلع ىنب مث ةدملا هب تخارتو تقولا لواطت نإو هتالص

 . ملعأ هللاو انيلإ ىهانت ام ىلع ةلأسملا هذه ف لمعلا هيلع ام اذهو ك ثدح

 ام ملعي ملو ةبوطر دجو مث ءاجنتسا وأ لسغ نم ةبوطر هب تناك نم هلوق امو

 . هنم تجرخ دق اهنأ ملعي ىتح ىلوألا ةبوطرلا كلت يهف هنم تجرخ اهنأ كشو يه
 دجي يذلا ناك نإ نكلو كلذ بجوي مكحلا نأل لاق ايك ةلأسملا هذه ين هركذ يذلا

 ىلع هتداع بلغأ يف ناك امب ذخايو طاتحي نأ هيلعف ةيراجلا ةداعلا يف هنم جرخت ةبوطرلا
 . ىلوألا ةلاسملا ف انركذ ام

 . كشلا لاحل ادمع بطري ناك ملع هدنع نم ضعب نأ انغلبو هلوق امأو

 لهأ ضعب نع هركذ ىذلا كلذ لعفي ناك هنأ ةلي يبنلا نع ثيدحلا يف كلذ اندجوو

 ربخلا ناك نإ هلعف هجو فرعأ ال هنع هاكح هركذ يذلا اذه لعفي ناك هنأ ملعلا

 نيظفاحم مهنيد ىلع نيطاتحم اونوكي نأ ملعلا لهأب قيلت يتلا ةفصلا نأل & احيحص

 . مهسفنأ نم اهنوفرعي ةداع ءاملاب نوعفدي ال مهتراهط ىلع
 لهأ نم ادحأ نأ تملع ايف . كلذ لعفي ناك هنأ ةلي يبنلا نع هوور ام امأو

 ضعب هيف ناك ول لوبلا سلس الو ةدربألاب ةلي يبنلا فصو ريسلا باحصأو ثيدحلا

 نع يور امك الوقنم هنع لمعو هنم لوق . هنع كلذ مكحب ريسلا تدرول هركذ ام
 . ةباحصلا نم امهب راقي الو ةيم يبنلا ةجرد هتجرد غلبي ال امم هريغ لعف

 يذملا نع هلأسي مالسلا هيلع يبنلا ىلإ ثعب بلاط يبأ نب يلع نع يور ايك
 نأل ةلي يبنلا نم يحتسأ ينإف ةلاسرلا يلع متكأ لوسرلل لاقو ؟ اهمكح ام يدولاو

 . يتجوز هتنبا
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 . ملعأ هللاو { درابلا ءاملاب نينثالا حضني نأ رمأ ةني يبنلا نأ يور دقو

 باتك نمو ةبوطر دجو مث ىجنتساو لسغ نم رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 كلذ هانع اذإ ناكو . هبوث دسفأ دق هنأ نظف اراشتناو هركذ يف اللب دجو نمو ربتعملا

 ءيش هنم جرخ ملعي ملف كلذ هانعف ائيش ري ملف رظن امرو . جرخ دق ائيش دجو رظنف
 دق ام ةرملا هذه يف جرخ هنأ ملعي ىتح سأب الف { هنم جرخي مل وأ ةأرملا هذه يف

 .هيلع دسنفأ

 لسغ نم ةبوطر هب تناك نمو هللا همحر بوبحم نب دمحم نع اندنع كلذكو

 كلت نم يهو هنم تجرخ دق اهنأ كشو { يه ام ملعي مل ةبوطر دجو مث ءاجنتساو
 . دعب نم تجرخ دق اهنأ ملعي ىتح ىلوألا ةبوطرلا

 . كشلا لاحل ادمعتم بطري ناك هنأ ملع هدنع ناك نم ضعب نع انغلب دقو
 يف يتلا ةنطقلا تبطرت ىتح ءيش هنم جرخف هركذ يف نطقب يشتحي ناك نم كلذكو
 ارهاظ ةنطقلا نم ءيش ناك نإو . هنم جرخي امم ءيش رهظي ىتح هيلع ساب الف هركذ

 يف يتلا ةبوطرلا كلت نأ ملعي ىتح هيلع سأب الف اهلخاد بطرتو . بطرب سيل
 . اهنم رهاظ ىذلا يف تلخد دق ةنطقلا كلت نطاب

 ىشتحا اذإ ناك ءاهقفلا دحأ نأ انغلبو هقفلا لهأ نم لاق نم لاق كلذكو

 نكي مل هلسغي ملو يشتحي وهو هركذ لسغ نمل ةصخر كلذ يفاضيأ هركذ سأر لسغ
 .هيلع كلذ

 جورخ ىلع نقيتسي ملو هليلحإ نم جرخي ءيشلاك دبي يذلا امأ : هريغ لاق
 كلذ لثم ائيش دجو اذإ . دجي مل امبرو رظن اذإ دجو امم ر ناك دقو . كلذ نم ءيش
 ىتح ةراهطلا همكح نأ ءوضو ىلع ارهاط ناك اذإ هنأ مكحلا يناعم ين يدنع جرخيف

 رثكأ ىلع جرخ دق رصبأو كلذ نم ائيش دجو اذإ ناك ولو ءيش هنم جرخ كلذ نأ ملعي

 ال للب دوجوب ءيش جورخ ىلع اذه هلاح يف نقيتسي مل هنأ الإ هتالاح يف وأ هنيعي ام

 ملعي ىتح ةمدقتملا ةراهطلا مكح ىلع هبوثو ةراهطلا مكح ىلع وهف { هيف كشي
 . مكحلا ىنعم ىلع اذهو ، اهيف كشي ال ةساجنب

 دجو اذإ رظني نأ هيلع ليق دق هنأ يعم هنإف ، طايتحالا ىنعم ىلع جرخي ام امأو

 رظنلا نم يشخ وأ كلذريغ وأ ةالص يف وأ ليل يف ناك وأ رظنلا هنكمي مل نإف اذه لثم
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 ىلع هديب برضي هنإف { ةالص يف ناك وأ هتراهط ضقن نم ءيش هيلع دلوتي نأ سملاو
 نم نكمأ امم هندب نم هيلي ام ىلع وأ هذخف ىلع هب حسميف بوثلا قوف نم ركذلا
 ةراهط نم سيل ثداح جراخ هنأ هيف كش ال هيلع نقيتسا اللب دجو نإف ، كلذ

 ناكو هيلع نكت مل ائيش دبي مل نإو بيرلاو ةهبشلا نم جرخ دق ناك 5 ةمدقتم

 .طاتحادق

 ال امم هجورخو كلذ نآل اليبس دجي نأ الإ اذه هيلع سيل هنأ ليق دق هنأ يعمو

 . طايتحالا ىلع لوألاو © مكحلا ىنعم ىلع جرخي يدنع لوقلا اذهو { هيف كشي

 رظني مل ول هنأ ، اعيمج امهب لاق نم دنعو اعيمج نيلوقلا ىنعم يف جرخي هنأ يعمو

 هعم حصي ملو هيلع وه ام ىلع ىضمو رومألا هذه نم كل تفصو ام وحنب سمي ملو
 ءيش هسامي ةراهطلا عضوم ىلإ ضفم جراخ للب دوجو نم هيف كشي ال امب كلذ ملع

 الو ءوضو يف داسف هيلع سيل هنأ ، كلذ نم ء يش ىلع نقيتسي ىتح هبوث وأ هندب نم
 . .ةالص يف ناك نإ هتالص الو بوث

 يف هرظني ملف كلذ دجو ناك نأ دعب كلذ دعب رهط رظن نإ ليق دق هنأ يعمو

 يفف © جرخ ىتم فرعي مل اجراخ ائيش دجوف كلذ دعب رظن مث رضمو هدجو ام تقو

 هنم جرخ هنأ نقيتسي ىتح سملا الو رظنلا هيلع سيل لوقي نم لوق ىلع مكحلا ىنعم
 يف ناك نإ هتالص مامت دعب ناك . اجراخ هدجو يذلا كلذ جورخ نكمأ اذإف ء يش
 3 هرصبأو هنياع ام ىلع هتقو ىف اجراخ همكج نع ليحتسم يناعملا نم ىنعمل وأ ةالص
 يف جرخ ناك كلذ نأ نقيتسي ىتح ةمات هتالصو ء يش ىضم ام مكح نم هيلع سيلف

 . مكحلا ىنعم يف حيحص اذهو هدجو ام نيح

 وأ رظني مل اذإف سملاو رظنلا هيلع نأ لوقي نم لوق ىنعم ىلع جرخي هنأ ىنعمو
 اذإف كلذ دعب رصبأ ىتح هليلحإ نم لزني وأ جرخي هدجي ناك ام تقو يف سمي

 . جراخ وره

 جرخ امنإ هنأ ملعي ىتح ةالص يف ناك نإ هتالص داسف هيلع نأ ليق هنأ يعمف

 نكي مل ولو هيلع كلذ لوخد نم مدقت دق امل كلذ نكمأ ولو 3 هتالص مامت دعب نم
 مل ىلوألا ةلأسملا ىنعم كلذ لثم هنم جراخ وه اذإو رظن هتالص نم غرف امل كلذ دجو
 . هتالص يف جرخ كلذ نأ ىتح هتالص يف ةداعإ هيلع نيلوقلا يف يدنع نكي

 اذإ نيبو ىنعملا اذه يف كلذل هدوجو نيب طايتحالاب هيف لئاقلا لوقلا اذه قرفو
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 كلذ نأل ءاوسف مكحلا ىنعم ؤ امأو . طايتحالا ىنعم ف يدنع كلذ جرخيو دبع مل

 مكح توبث عم ناسنإلا لاغتشا هب ديري امم ناطيشلا رمأ نم ةضراعملا نم جرخي

 . هيف كشي ال امب اهداسف ملعي ىتح هتالص م امتو اهتس اجن ملعي ىتح هتراهط

 ةالصلا داسف ىنعم ين طايتحالا مكح ىنعم يف لوقلا اذه تبث اذإ هنأ يعمو

 اذإ نيبو دجو اذإ هنأ نيب كلذ يف قرفلاو © هدوجو ىنعمب دعب نم هجورخ لمتحا ولو
 نم هل جرخ ال ناك اذإ بوثلا ين فالتخالا ىنعم يدنع كلذ قحلا لاهحإ دنع دجي مل

 عضوم هسسامم جورخلا نيح دبح مل ولو كلذ دجو ام نيح ف ©}ك[ ةساجنلا ةسسامم

 ال هنأ جرحي يدنع كلذف . هتالص هر تدسف للبلا هيلإ راص اذإ يذلا ةساجنلا جرحم

 هنأل ةالصلا هب تدسف ام ىنعمب ةساجنلا هتسسامم نم بوثلا نم عضوملا كلذل جرخ

 جرخ ةساجنلا عضوم دجوي ملف بوثلا ىلع اذه تبث اذإو . يدنع كلذ ٢ قرف ال

 اك طايتحالا ىنعمب ، هيف باتري ام ىلإ لاكشالا هيلع لخد ام لسغ ىلع طايتحالا ف

 . ةالصلا يف تجو

 لثم ف بوثلا ف بجوي ال اذه لثمب ةالصلا داسفب لاق نم ضعب نأ يعمو

 هدنع تبث اذإو . كلذ لمتحا اذإ ةساجنلا نم ءيش هسم هنا ملعي ىتح اداسف اذه
 كلانه جرخي نأ الإ بوثلا يف همزلي ايك كلذل ةالصلا يف يدنع همزل اذه يف قرفلا

 . ةدهاشملا دنع كلذ نيب قرفلا ؤ ةرظن

 . نيقيلا هبشي ام كلانه عقي مل ام اذه ف مكحلا ىنعم ينبجعيو

 ةعفادم ىنعم لإ كلذب ىلتبملا ريصيو كلذب اذه لثم ف جرخي يدنع كلذكو

 يف هفرع وأ هيف ين مدلا معط هبش دجو اذإ اذه لثم يف جرخي يدنع كلذكو ث نيقيلا

 انيقي نقتسي ملو ‘ هريغ وأ كاتسي كلذ ناك كاوس ىنعمل هربد نم جرحي حيرلاك وأ هقنأ

 هنأ كلذ عيمج ف مكحلا ىنعم ىلع يدنع جرخيف { راه ف وأ ناك ليل ف كلذ ىلع

 كلذ نم هعم حصي ىتح ‘ هريغ وأ ءوضو نم ةراهطلا مكح ىنعم ىلعو هتراهط ىلع

 ملو © كلذ لٹمب ناطيشلا ةضراعم كلذ نم سحأ اذإ هيلع سيلو . هيف كشي ال ام

 هيلع وه ام ىلع يضميو ، سم الو رظنب كلذ يف هسفن لغشي نأ ءيش ىلع نقيتسي

 جورخلا هسفنل بلطي نأ طايتحالا لايعتساب كلذ يف لوقي نم لوق ىنعم ىلعو

 ةءاربلا ىلع نقيتسي امم ةضراعملا كلت نم جرخي ىتح هكردي هنأ وجري بحي ام كلذ نم
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 كلذ يعمنف .© اهلبق نم ةأرما وأ هربد نم كلذ هبشب يلب ول يدنع كلذكو . اهنم

 ةضراعم يف يدنع ىوقأ مكحلا ىنعمب ذخألاو نيلوقلا ىنعم يف جرخيو . ءاوس
 ىلإ هيلع ساوسولاو كشلا لوخد كلذ يف فخي مل ام طايتحالاب ذخألاو . ناطيشلا

 كرت نم ناك امبر طوحأ هلعلو . هب سأب ال طايتحالاو مكحلا ىنعم نم هجرخي ام

 جرخي ىتح ساوسولاو كوكشلا دلوي اذه لثم نم جورخلا يف ةغلابملا بلطو مكحلا
 اهتقو يف ضئارفلا كرت نم طايتحالاو مكحلا ةقرافم ىنعم ىلإ كلذ بحاص
 نإف 5 هيلع ماقتساو مكحلاب ذخأ نمم هريغ كردا ام ةذل هتتافو 5 اهلهأ مم تاعايجلاو

 رايتخالا عضاوم يف ةحسفلا ىجرت ام عضاوم يف طايتحالا يناعم لمعتسم لمعتسا
 . راضملا دلوت فخي مل ام رايتخالا دنع طايتحالا لمعتسا نإ راضب كلذ سيلف
 مكح كردأ دقف مكحلا لان نمو . رارضألا دلوت فوخو رارطضالا دنع مكحلاو

 نإ هرومأ نم ريثك ىلع هتردقب ناد ناك اهيلع ماقتساو لوصألاب ذخأ نمو . لوصألا

 . راوصلل قفوملا هللاو هللا ءاش

 مث ناك دقو نطاوملا هذه لثم يف هيلع نقيتسيو للبلاو ةبوطرلا دبي يذلا امأو

 لمتحاف ةراهطلا كلت نم هوجولا نم هجو نم وأ لسغ نم وأ ءوضو نم للب مدقتم
 ربد وأ & لبق نم تاساجنلا نم ءيش نم اثداح نوكي نأ هدجي يذلا للبلا كلذ

 ىتح ةراهطلا ىلع هنأ مكحلا ىنعم يفف © مدقتملا للبلا كلذ نم نوكي نأ لمتحاو

 ةراهطلا ريغ نم تقولا كلذ هل ثدح دق هنأ . هيف كشي ال امب ملعيو 0 نقيتسي

 نإف & تقولا كلذ ىلإ اهتوبث نكمي ال لاح ىلإ ةرهاط ةبوطرلا كلت ريصت وأ ةمدقتملا

 كشي ال امب ةبوطرلا دجوو ث هوجولا نم هجوب ةرهاظلا ةراهطلا كلت توبث نكي مل
 نم جرخي نأ لمتحي مل ام سجن اهمكحف تاساجنلا جراخم عضاوم نم ةجراخ هيف

 اذإف . ةراهطلا عضوم نم هجرح ءيش نم ةبوطرلا نم هوجولا نم هجوب ةراهط كلذ
 ء لاكشالا نم هيلع لخدي مل ام مكحلا ىنعم نم هب ىلوأ ةراهطلاف كلذ لمتحا

 . تاراهطلا نم ةبوطرلا نم كلذ نأ ىلإ ةنانئمطالا ىنعم نع هجرخي ام كلذ ىنعم

 نم وأ اهئوضو دعب نم ءاملا اهجرف نم جرخي بيثلا ةأرملا يف ليق دق هنأ يعمو
 رهطتلا دنع اهجرف يف لخدي رهاطلا ءاملا نأ فرعي دقو . ضيح وأ ةبانج نم اهلسغ

 وهف ةساجنلا جرحم وه ذإ هنأ ليق ام ضعب يفف 0 هفرعت الف اهنم ءاملا كلذ جرخيف

 ام هنإ لوقلا ضعب يفو رهاطلا ءاملا نم يقابلا ءاملا نم ناك هنأ نقيتست ىتح سجن

 ءاملا لاح نع اريغتم جرخي ىتح رهاط وهف رهاطلا ءاملا نم ايقاب نوكي نأ لمتحا
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 ةراهطلا غلبت ثيح نم جرفلا يف نقتحملا رهاطلا ءاملا نم نوكي نأ نكمي ال وأ رهاطلا
 . هترهطتو هتأضوت دق ىذلا ءوضولا كلذ نم

 لاق نم لوقف . لصأ ىنعم ىدنع هبشي ايهنم دحاو لك نالوقلا ناذهو

 هتراهطب لاق نم لوقو . ةداعلا رثكأ ف . ةساجنلا ىرج عضوم نم هجرخم هتساجنب

 جرخي و اهدسفي ام حصي ىتح ةراهطلا توبث عضوملف لمتحا ام سجن هنأ ملعي ىتح

 جرفلا اهيف تلسغ دق اهنم ةراهط رثأ ىلع ءاملا اذه جورخ ناك اذإ يدنع لوقلا اذه

 وأ طئاغ نم يجنتست اهنأ لثمك ءاجنتسالا نم كلذ ريغ ىلع امأو . هلخاد ترهطو

 طخب تاباوج يف خسانلا دجوو . كلذ يف هتراهطل جرفلا يف اهدي لخدت الو لوب

 وهف ادراب ءاملا ناك نإ ءوضولا دعب جرفلا نم جرخي يذلا ءاملا يف يوكزألا ةفيلخ يبأ

 جرخ مث ىنعمل . ملعأ هللاو جرفلا حلاو نم وهف انخاس ناك نإو رهنلا نم بستكم

 ىتح لاح ىلع ةساجنلا ىنعم هيف تبثي نأ الب برقأ ىدنع اذهو . ءاملا اذه اهنم

 . رهاط ءام نم ءاجنتسالا كلذ نم لخد دق رهاط هنأ ملعي
 ةبوطر هتسمف بيث يهو هتجوز جرف يف هدي لجر لخدأ هنأ ول ليق دق هنأ يعمو

 ضيحلاو ءايجلا نم ةراهطلا هلانت ام عضوم يف هدي لخدأ امنإ ناك اذإ هنإ كلانه نم

 ةبوطرلا كلت نم ةرهاط هدي نأ ةساجنلا نم همكح همزل امم رهط دق هنإف هيلع موكحملا
 نم ةراهطلا ةبوطر نوكي ال ام ىنعمب ةبوطرلا كلت سجن وأ { ةساجن اهنأ ملعي ىتح

 ىنعملا اذه تبث اذإف . ةساجنلا نم وه امنإ كلذ نأ ىلع لدي ىذلا نيللاو ةنوخسلا

 جرحم هنأو ةساجنلا ىنعم ىلع جرخي هنأو . فالتخالا ىنعم ىلع الإ يدنع جرخي الف
 جلاو نم ةعايجلا عضوم ادع امم كلانه نم سم ام سجن هنأو . ةساجنلا ىرج

 نم اهسمو ةبوطرلا هذه يف اذه يف فالتخالا ىنعم تبث اذإف . سجن وهف جرفلا
 نوكي نأ لمتحا نإ ءاملا نم جرخي ايف كلذ يواست يدنع دعبي مل اهنم وأ اهجوز

 هبشيف جرخ ىتح كلانه يقب و رهاطلا ءاملا نم تجنتسا نيح هتفسنا ارهاط ءاملا كلذ

 . هجولا اذه لاح ىلع فالتخالا ىنعم يدنع كلذ

 ءاملا كلذ نإ مكحلا ىنعم يف ناك ركب نم ءاملا اذه لثم جرخ ول هنأ يعمو
 هيلإ غلبي ال ىذلا ةساجنلا ىرجم جرخ هنأل ةراهط ىنعم يدنع هل جرخي الو & سجن

 اذه يف رابتعالا يناعم يف هب جرخي ال سجن مكحلا يف وهو مكحلا يف ةراهطلا مكح
 ىرجم عضوم ىلإ هلوخد ناك هفشنت نأ لمتحاو رهاطلا ءاملا نم لخد ناك ول هنأ ءاملا
 ةساجنلا ىنعمب جراخ وهف مكحلا يف الو رابتعالا يف ةراهطلا اهغلبت ال يتلا ةساجنلا

_ ٢٠٩ _



 ةساجنلا مكحب وهف . محرلا نم اجراخ ناك وأ . رهاطلا ءاملا نم الخاد ناك يدنع

 نم ةبوطرلا هذهو ءاملا اذه ىنعم تبث اذإو . فالتخالا عضوم هيف ل نبي ال يدنع

 ١٨ هنم ةجراخلا عضوملا ةراهطب ةرهاط يه وأ ٠ ةراهطلا ىنعمب ؟ ةرهاط اهنأ بيثلا جرف

 ةحرق هنأ لثم 5 ةراهطلا عضوم نم تاراهطلا نم ع يش جورخ اذه ىلع تبث ولف
 نوكي ال ام وأ سبي وأ حيق اهنم جرخ ولف . هتراهط كردت ثيح محرلا يف نوكت

 هذه نم يدنع اذه ناكل . ندبلا ف ةجراخ ةحرق نم جرخ ول نإ اسجن همكح

 نم ءاج وأ 6 ةساجنلا نم ع ش هسم هنأ ملعي مل ام { ارهاط حرجلا اذه نرمو ةحرقلا

 . ةراهطلا هغلبت ال ثيح نم ةساجنلا عضوم

 عضوم ي يتلا ةحرقلا هذه نم سبي وا حيق هنأ حص اذإ يدنع اذه هبشي الو

 نأ لمتحيو . رهاطلا ءاملا نم نوكي نأ لمتحي ءاملا نأل ءاملا جورخ ىنعم ةراهطلا

 الو يفاصلا سجنلا ءاملا ةأرملا نم جرخي دق هنأل ، سجنلا ءاملا نم اجراخ نوكي

 لانت ثيح نم ى رابخألا يناعم هب تءاج اهف رابتعالا يف هجورخ نوكي الو { ردك

 ةراهطلا هلانت ال ثيح ، محرلا جلاو نم هريغ وأ دلولا عضوم نم يتأي امنإ ، ةراهطلا

 ىلإ ةحرق نم اهجورخ امنإو 5 ةراهطلا عضوم يف ةحرق اهنأ تبث اذإ ةحرقلا هذهو
 محرلا ةراهط حص اذإ ندبلا رهاظ ين اهنأك اهانعم يدنع جرخي امنإف { ةراهطلا عضوم

 ةراهطلا كردي ثيح © محرلا جلاو نم عايجلا عضوم نوكي نأ دب الو { اذه ىنعمب

 ةراهطلا همكح نوكيف هيلعو 0 ةراهطلا هب تتبث يذلا ندبلا جراوخ ةلزنمب بيثلا نم
 لخاود نم نوكي وأ { هيف هسجني امم ائيش ثودحلا يف هتساجن ملعي ىتح رهط اذإ

 هربهطت ىنعمب نكي مل رهط ولو ث ةراهط هيف مزلي الو ةراهط هل حصي ال يذلا ندبلا
 ةلزنم لاح ىلع اسحن هنم جرخ ام نوكيو © ندبلا لخاود نم همكح ناك اذإ ارهاط

 . ةراهط هيلع سيل يذلا ربدلا

 حرق نم سبي وأ حيق هنأ حص ولو . سجن ةقلحلا ادع امم هنم ءاج ام مكحو
 . هب التبملاو هنم جراخلا كلذ ىلع نقيتسا دقو & لخاد

 يفف . اهيلع بيثلا جرف لخاد لسغ يف فالتخالا يناعم يف جرخي هنأ يعمو

 نم دلول ١ عضوم ىذؤيو رضي مل ام هلسغ ف غل ابتو هلسغت ن أ اهيلع هنإ ل وقل ا ضعب

 . اهندب رئاسك اهلسغ ةلزنمب هانعم اهمزل لسغ لك يفو . ةبانجلاو ضيحلا
 يف ءاملا لزن اذإ عايجلا نم جرفلا يجنت نأ اهيلع امتإ هنأ ضعب يف هنأ يعمو
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 كلذ اهيلع سيل هنأ لوقلا اذه ىنعم جرخيو . ضيحلا ف كلذ اهيلع سيلو اهجرف

 ناك اذإ يه اهئام نم الو { قفادلا ءاملا اهيف لزني مل اذإ يطولا نم لسغلا يف اضيأ

 6 قرف ال ۔ ضيحلا ةلزنمب يه اهنم ءاملا اهلازنإ ينعمف . ضيحلا نم كلذ اهيلع سيل

 ضعب يف جرخي دق لب 0 هتساجنو ضيحلا نم لسغلا توبث يف امهنيب يدنع كلذ

 عامجلا ريغ نم قفادلا ءامل تلزنأ اذإ اهنإ لوقي نم لوق ىلع دشأ ضيحلا نأ يناعملا

 نم تباث لسغلاو هنم لسغ ال ناك اذإف . ههابشأو مالتحالا لثم اهيلع لسغ ال هنأ

 هيف اهمزلي ال ايمف ، ضيحلا نم جرفلا يف اهدي لاخدإب اهيلع ءاجنتسالاو ضيحلا
 هل ميقتسي ال لوقلا اذه بحاصو . عاجلا ف كلذ اهيلع نوكي نأ ىرحأ \ لسفلا

 لكو ضيحلا ف كلذ اهمزلي الو 0 اهيف ل ازنالا عم ءامجلا ف كلذ اهمزلي نأ يدنع

 ناك نإ هلسغ تبث دقو © ةساجنلا ىنعمب ناك نإ هتساجن تبث دقو ، دحاو عضوملا

 © ءاوس وهف ةساجنلا ىنعم ناك نإف . اعيمج نيهجولا نم سجن هنأل { لسغلا ىنعمب

 . ءاوس وهف لسغلا ىنعم نم ناك نإو

 لعلو . ةبانج الو ضيح نم جرفلا ين اهيلع لسغ ال ليق دق هنأ يعمو
 . ربدلا ةلزنم هلسغب ةدبعتم ريغ ىذلا ندبلا لخاود نم هنأ بهذي لوقلا بحاص

 الو ضيح ئ اهيلع لسغ ال هنأ قافتالا يناعمل ىدنع كلذ دعبي الو

 ف محرلا ف انمكم ناك امنإو . جرفلا جراخ ف مدلا ضمي مل اذإ {©&}اةضاحتسا

 . جرفلا جلاو

 بغت مل ام عايجلا ين اهيلع لسغ ال كلذكو افالتخا لصفلا اذه يف ملعأ الو

 . . اهيف ةفشحلا

 ارهاظ قفادلا ءاملا ل زنت مل ام ةوهشلا تدجو ولو اهيلع لسغ ال ليق كلذكو

 نم نكي مل رهظي ملو عايجلا عضوم نم جرخ دق ناك ول هنأ ىنعملا ينو . جرفلا ىلع
 بجوي الف ضفي مل ايف . مالتحالا يف لسخلا اهمزلي لوقي نم لوق ىلع لسغ كلذ
 . جرخيو مدلا ضفي مل اذإ هلثمب ضيحلا يف اهيلع بجوي ال ايك ، هب لسغلا اهيلع
 همكح مزلل ندبلا نم اجراخ عضوملا ناك ولو ةهباشتم ةيواستم ماكحأ يعم هذه لكف
 . هنمو هيف اهيناعم فلتخت ملو ] اهلك ءايشألا هذه ف

 مزلي رىدلا ناك . اهنم كردأ ام . اهلسغ مزلي ندبلا نم لخاودلا تناك ولو

 دحأ الإ هلك اذه يف يعم جرخي الو . ةرضم ريغب هيف ديلا لاخدإ كردي دق هنآل هلسغ

_ ٢١١



 نوكيو ث مزال لسغ لك نمو ةساجن لك نم هلسغ اهيلع نوكي نأ امإ { نيينعم

 نم ءيش يف هيف اهيلع لسغ ال نوكي نأ امإو . اهندب نم رهاطلا مكح ىنعم هانعم
 . اهمزلي لسغل وأ اهب سجنتي ةساجن ىنعم

 ىلع الإ طايتحالا ىنعم ىلع يدنع جرخيو © يلإ بحأ هلسغ توبث ىنعمو
 ةلزنمب هيف اهيلع لسغ ال هنأ يناعملا هابشأ يف يف يدنع مكحلا ىنعمو . مكحلا ىنعم

 ايهو { اهندب لخاود نم هنأ كش ال هنأل هيف اهدي لاخدإ اهنكمأ ولو . ربدلاو لبقلا

 لخدملاو نطابلاو رهاظلاو ىنعملاو مسالا يف نايوتسم ربدلاو لبقلا ناجرفلا

 امم ءوضولا ضقتني امهالكو . دحلاو لسغلا يف عامجلا ايهب بجي امهالكو . جرخملاو

 عضوم نم ضفي ملو هيف نكمأ املك ناك اهندب لخاود نم هنأ تبث اذإو . ايهنم جرخ
 ىنعمب © ةراهطلا ضقني امم ثدحي سيلف ةردك وأ ةرفص وأ ءام وأ مد نم اجراخ عايجلا

 . اجراخ هنم مدلا جورخب الإ ةضاحتسا الو اضيح نوكي ال هنأ ، قافتالا

 هنم يناعملا هذه ىواستل هجولا اذه يف لوصألا يناعمب هبشأ يدنع لوقلا اذهو

 هنم جرخ املك ذاكو رهظ ولو . هتساجن عضوم ناك اذه ىنعم تبث اذإو . اهقافتاو

 نوكي الو ةردك وأ ةرفص وأ ءام نم ةراهطلل ضقان سجن وهف جرفلا جراخ ؤ رهظو

 ولو سبي وأ حيق نم هنم جرخ ام اسجن نوكي كلذكو . رهظي مل ام ةراهطلل اضقان
 لوق ىلع اهلك يناعملا كلت نم انركذ ام جرخي امنإو ةراهطلا غلبت ثيح وه امنإ هنإ حص
 اذه نوكيف ،“ سجن وهو هلسغ اهيلع تبثي نأ ميقتسي ال هنأل هلسغ اهيلع تبثي نم
 نأ ىنعمل الإ هلسغ اهيلع تبثي ال لب اثبع هقفلا يف نوكي نأ زوجي ال . لوقلا نم اثبع

 ناك ام دسفي الف ، ةراهط عضوم هنأو هلسغ تبث اذإو . ةراهط عضوم هنأو © رهطي
 مهفأف ، هريغو جرفلا نم ةساجن نوكي امم 0 ةيلصألا ةساجنلا نم هنأ حص ام الإ هيف
 وأ ءام نم اهنم جرخ ام هنأ ركبلا يف بجوي افالتخا ملعأ الو هللاءاش نإ يناعملا هذه

 جرفلا جلاو نم جرخ ام سجن هنأ الإ رهاطلا ءاملا نم لخد امم ناك هنأ حص ولو هريغ

 . هجراخ ىلإ

 يف وأ © رهاط ءام ربدلا يف لخد هنأ حصي ام ىنعم تبث ول يدنع كلذك

 9 فالتخا كلذ يف يل نيبي ال اسجن ناك ، جرخ مث ةراهطلا عضوم ىدعتي . ركذلا

 لخاد نم جرخ ام ليق كلذكو . ةراهطلا هيلإ غلبت ال ام عضومو ةساجنلا عضوم هنأل

فوجلا نم الو ، طئاغلا ىنعم نم سيل هنأ نقيتسا ولو . ءام وأ سبي وأ حيق نم ربدلا



 يدنع 7 ديلاب كلذ كردأ ولو =©١ بارشلا الو ماعطلا عضاوم نم

 . هيلع تبثي ام مكح هلقني الو ئ ءاوس

 ةساجن عضوم ناك اهجرف لخاد ءاملاب ترهط ول نأ لوقلا اذه ىلع كلذكو

 ةساجن عضوم هنأل ةراهطلا نم هنأ حص ولو © اسجن هنم جرحي ام ناكو 0 لاح ىلع

 سيل لخاد هنأ هماكحأ نم هركذ ىضم ام يناعمل . ندبلا نم جرفلا لخاود نمو

 عدي الو © هب اوص بسحب لمعيو . هلك اذه نم انلق ام ين اعم ف رظنيف . جراخي

 . هللا ءاش نإ هلكشمو هلطاب

 نم جراخملا عضاوم مت امل ءاملاب حضنلا ىلإ لساغلا وأ ء ضوتملا دماعت امأو

 ناك هنأ ملعلا لهأ ضعب نع ليق دق هنأ يعمف . هندبو هبوث نم اهيلي امو ةساجنلا

 امب هتضراعم دنع ناطيشلا ىلع هب ىوقتيل كلذ يف ىنعملاو . هب رمأيو كلذ لعفي
 امم اهمدق يتلا ةبوطرلا هذه نوكتف ةبوطرلاك دبي و ةساجنلا نم هنم جرخي هنإ . همهوي

 ولو . ةرهاط ةبوطرلا كلت اهنأ كلانه ةبوطرلا ئ دجي ام كرتيو ؤ كشلا هنع عفدي

 . هيلع دسفي امم ةبوطر هنم تجرخ هنأ ملعي ىتح ةبوطرلا دجو

 ةساجن كلانه نوكي نأ افوخ اذه ىلإ دصقلاب كلذب رمأي ال اضعب ذأ يعمو

 لع يدنع لوقلا اذه جرخيو . اهيلإ دصق يتلا ةبوطرلا كلتل اهعديف . ة>ي>ص

 . مكحلا توبث ىنعم ىلع لايتحالاو مكحلا ىنعم ىلع لوألاو . طايتحالا ىنعم

 هتاضراعمو ناطيشلا سواسوو كشلاب هسقفن فرعي زاك نمل كلذ ينبجعيو

 لع كلذ لعف نإو . كوكشل اب هسفن فرعي نمل كلذ كرت ينبجعيو . كلذ لعفيف

 امو لوصألا يناعم ىلع حص امو . ناطيشلا رمأ ىلع ىوقي ام ىلع هجو وهف لاح

 طايتحالا ىنعمو . مازلالا ىنعم ين ىلوأو دكأ هيلإ ليملاو ىوقأ يدنع وهف اههبشي
 . رايتخالا ىنعم ىلع نوكي

 نأ دعب اشتحا ول هنإ . لوقلا نم المج هيف ليق دق هنأ يعمف { ءاشتحالا امأو

 . كلذ هل نإ . ءاشتحالا جرخي ملو ىجنتسا مث ؤ لوبي

 جارخإ هيلع سيلو كلذ لعفي نأ هل نأ ليق ام ضعب يناعم يف جرخي هنأ يعمو
 اشتحا أجنتسا اذإف . يجنتسي ىتح كلذ هل سيل ليق هنأ يعمو .. هعديو ءاشتحالا

. ةراهطلل اعنام ءاشتحالا ناك يجنتسي نأ لبق ىشتحا اذإ هنأل



 ةراهطلا هلانت ام عضوم ىلإ غلبي هنم ائيش وأ ءاشتحالا ناك نإ ليق هنأ يعمو

 هلانت ال ثيح وه امنإ ناك نإو . كلذ هل رجي مل ئ ةراهطلا نيبو هنيب لوحيف

 . ءاجنتسالا دعبو ءاجنتسالا لبق كلذ هل ناك . ةراهطلا

 دعبو ءاجنتسالا لبق كلذ عنمي اعنام دجأ ال مكحلا ىنعم ف هنأ يعمو

 لاحف . بجتو ةراهطلا غلبت ثيح نم ةراهطلا عنمي عضوم ف ناك نإو . ءاجنتسالا

 لبق هعنمب لوقي نم لوق ىلع يدنع كلذ ىنعم جرخ ةراهطلا نيبو كلذ نيب

 نيب لوحي ال هلك ءاشتحالا ناك نإو . ءاجنتسالا دارأ اذإ هجرخي نأ الإ ءاجنتسالا

 ناك ولو مكحلا ىنعم ف هجارخإ هيلع سيلف لسغلا نيبو ةراهطلا عضوم نم ءيش

 وه سيلو ، هعنم بجوي عنام ال هنأل ، هجارخإ ىلع ردقي ناكو { سجنت دق هنأ ملعي

 . ةراهطلاب دبعتلا هيف بجي ام عضوم ي

 ذإو ةساجنلا عنمي ال ذإ مكحلا ىنعم يف لوبلا ىرج ةلزنمب ناك كلذك ناك اذإو

 نع هب عنتمي ام ىنعمل هلعجي امإ ناك اذإو . هتراهطو هلسغب دبعتم الو ةراهطل ا هغلبت ال

 . هبايث ةراهطو هتراهط رمأي ةساجنلا

 ىلع ردقي عضوم يف ءاشتحالا ناك اذإ هنإ ليق ام ىنعم ضعب يف جرخي هنا يعمو
 اهلك ةساجنلا ةلازإ هيلع نأل هجارخإ هيلعف ، سجن هنأو سجني هنأ ملع دقو هجارخإ
 نم جراخ ريغ وه امم ءىربتسي نأ هيلع نإ ناك اك . ةرضم ىنعم الب هيلع ردقي امم

 . هجرخي ىتح لوبلاب ينملا نم جراخ ريغ وه امم ءاربتسالا هيلعو { هجرخي ىتح لوبلا

 نم رهاطلا ةلزنمب وهف ةرضم ريغب اهجارخإ ىلع ردقي يتلا ةساجنلا هذه كلذك
 الإ هجارخإ ىلع ردقي ال ناك اذإ امأف 0 ةراهطلا يف يناعملا هذه هيلع تتبث امك هندب

 كلذ جرخي امنإو ، ءاشتحالا جرخي ىتح لوبي نأ هيلع نإ ليق هنأ ملعأ الف لوبلاب

 . هرهاظ نم ةجلاعملاب هجارخإ ىلع ردقو سجنت اذإ هجارخإ هيلع نأ يدنع
 نم يدنع كلذ جرخي مل ، سجتنت اذإ هيلع ردق اذإ هجارخإ هيلع نأ تبث اذإو

 همزل ام ىنعمب هجارخإ هيلع ايف هيلع تبث دق هنأ ايك ، لوبلاب هجرخي نأ هيلع هتوبث
 . كلذ يف قرف الو لوبلاب ينملا نم هجارخإ

 نيبو ءيش نب لوحي نكي ملو ةراهطلا عضوم ف ءاشتحالا اذه نكي مل نا املو

 ءيش هنا كلذ ىنعم ناك هر ءاشتحاا عنمي ام ىنعم هل نكي ملو هتراهط بجت ام

 لخاودلا جارخإ هيلع سيلو هندب لخاد نم سجن وه اذإ هعضوم ف لوبلا ىرجمك

- ٢١٤



 دعب ءاشتحالا سجنت مث ةراهط ىلع بجت ام عضوم ف نكي مل اذإ ةجلاعمب هندب ف

 . كلذ

 ول ناكو هجارخإ هيلع نأ لوقي نم لوق ىلع لوقلا ضعب يف هنا ؛ يعمف
 لص دق هنأك ناك لصو هجرخم ملو هتراهط ضقني ىذلا لوبلا ىنعم ريغب هجرخأ

 هنا هانعم تبث اذإ لوقلا اذه ىلع يدنع اذه جرخيو هتراهط ضقني ام هيف ةساجنب
 ولو هيلع سيل هنا لوقلا ضعب يف . جراخ نم وأ لخاد نم ةنطقلا تسجنت ءاوس

 نطب ام رتسي اهنم رهظ ام نإ اهجراخ ىلع ةبوطرلا رهظت ملو لخاد نم اهتساجنب ملع
 ضعب نال ةراهطلا عضوم ريغ يف تناك اذإ هيلع دسفي الو اهجارخإ هيلع سيلو
 هيلع ناك نا . ءاوس هلك ىنعملا نا ؛ يعمو . ركذلا ةمس رهظ امب عقت امنإ ةراهطلا

 نم اهجارخإ ردق ىلع اهضعب وأ اهلك تسجنت ءاوسف اهتساجن عضوم يف اهجارخإ
 لكب هيلع لاتحي نا هجارخإ بجي ام مكح ىنعم اذه نأل هريغ وأ لوبب نطابب وأ رهاظ

 . ردقي مل وأ هيلع ردق هجوب هجارخإ بجي ال امو هيلع ردقي ام

 ولو دوجولا ىنعم ىلع هب لمعلا همزل هيلع ردقي ايلك هنع هنلا طح ايلك سيلو
 نع ةليضفلا لغشت مل ام ةليضفلا ىنعم ىلع الإ مكحلا ىنعم يف لضف ىنعم هيف ناك
 وأ ءاجنتسالا لبق ناك ءاشتحالا جارخإ بجوي ىنعم الو اهنم لضفأ وه امع وأ مزال

 نيبو اهنيب لوحيف ةراهطلاعضوم ىلإ غلبي نكي مل ام سجنيف . ءاجنتسالا دعب

 ضقني ام عضوم ىلإ ةساجنلا رصت مل ام اهجارخإ ىلع ردق ولو اهنم ءيش وأ ةراهطلا
 ىلع اهجارخإ بجو ةسباي تناك نإو . ةبطر تناك نإ ةراهطلا ضقنيف © ةراهطلا

 ء يش يفو يلصي نأ يلصملل زوجي الو . هندب رهاظ نم عضوم يف تراص دق اهنأل لاح
 هيلع ردقي ام سيلو . ىنعمل وأ رذع نم الإ ةسباي الو ةبطر ةساجن هندب رهاوظ نم

 جارخإ ىنعم يف يدنع ةراهطب هلنت مل اذإ ةجلاعمب ءاشتحالا جارخإ نم ىشتحلملا

 ىلع ردقت بيثلا نأل ، اهجرف جلاو يف لسغلل اهدي لاخدإو بيثلا ةلزنمب هنم ةساجنلا

 . هعضوم يؤ ءاملاب كلذ ةراهط ىلع ردقي ال اذهو . ءاملاب وأ اهديب كلذ ةراهط

 ةراهطلا عضوم ىلإ ءاشتحالا غلب ول هنأ يعمو . بيثلا ىنعم ريغ اذه يعمف
 ةبوطر نم جرخي امم كلذ سجنت ناك اذإ ةراهطلا كلذ ضقن ، ةبطر ةساجنب اسجنتم
 عضوم نم سم ام لسغب ءاجنتسالا هيلعو & ينم وأ ىدو وأ ىذم وأ لوب نم
 هجارخإ ىدنع هيلع سيلو . ةراهطلا ةثلاثو ءاشتحالا نم رهظ ام لسغو . ةراهطلا
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 . هيلإ لصي الو © هلسغ هنكمي ال هنأل اسجن هنم يقب ام ناك ولو © قافتالا ىنعمب

 امنإو ث هلسغ هنكمأ ام جارخإ هيلع سيلو . هلسغ هنكمي مل ام جارخإ هيلع سيلو
 هلعج امم هيف لخاد وأ هنم جراخ نم هلسغ ىلإ غلب امو ى هلسغ هنكمأ اذإ هلسغ هيلع

 نم هلسغ هنكمأ ام لسغ هيلعف 3 هريغ هيف هلعج امم وأ هلعبجي نأ ىلإ هنم جرخ اموأ وه

 اذإ كلذ جارخإ هيلع سيلو . ةراهطلا تاوذ نم تاسجنتملا نم وأ ةساجنلا تاوذ
 امنإف . دحاو ع يش ناك ولو كلذ نم ء وش ةراهط ىلع ردقي مل اذإو . هتراهط نكمأ

 ردق اذإ هجارخإ هيلع ناك ولو . هجارخإ هيلع سيلو هنم هلسغ ىلع ردق ام لسغ هيلع

 ردق ام جارخإ هيلع بجي ناكل هنم ائيش لسغ وأ هلسغ ىلإ غلبي مل اذإ هجارخإ ىلع

 ىنعمب كلذ هيلع سيلو هيلع ردق اذإ كلانه ام لسغو ٥ هفوج لخاد نم هربد نم هيلع

 رهظ امي لصتم هنأ لقعلا دهشيو هديب هلاني ناك ولو رهظ ام لسغ هيلع امنإو . قافتالا

 كردأ ام لسغ ىدنع هيلع امنإ . كلذك هموزل الو هبوجو نسحي الو بجي ال امم اذهو
 ردق ام هنم لسغف اسجن ءيشلا ناك كلذ يف قرف الو 0 هنم ء وش وأ هلك ناك 3 هلسغ

 . هلك هلسغ ىلع ردق وأ . هيلع

 بوجوب سيلف ؤ هضعب وأ هلك ناك 5 هيلع لسغ الف هلسغ ىلع ردقي مل امو
 ىلإ غلب دق ءاشتحالا ناك نإو ، هلسغ ىلع ردقي مل ام جارخإ وأ هلك هضعب لسغ

 سيلف ، تاساجنلا نم هيف جرخ دق امب سجني نأ دعب سباي وهو ةراهطلا عضوم

 هسجنف ءاشتحالا عضوم ىلإ ليلحإلا نم جرخ ام جورخل ءوضولا ضقن يدنع هيلع
 ثيح نم ركذلا ةمس بطري ال ام ردقب كلذ هنم فجو سبي امدعب ءاشتحالا جرخ اذإ
 يف كلذ ىف هيلع لسغ الو سجنلا سبايلا ءاشتحالا جرخأ ءاش نإف ةراهطلا بجت ام

 ءاشتحالا نم رهظ ام لسغ هنكمأو ءاش نإو . ةراهط ضقن الو ءاجنتسالاو ليلحالا

 ههبشي ام وأ ىرج اف هركذ سمي نأ ريغب هلسغي نأ هنكمأ ذإ إ رهظي مل ام زود سجنلا

 . رهطي ىتح سجني الوأ سجنتي ال امم

 تشتحاف هيف اهيلع لسغ ال هنأ بيثلا جرف ىنعم تبث اذإ يدنع كلذكو

 وأ اهئوضو نم اهيلع هداسف فاخت ام اهنع كسميل جرفلا رهاظ ىلإ رهظي ال ءاشتحا
 ىنعمب هلسغ اهيلع بجي يذلا جرفلا رهاظ ىلإ كلذرهظي مل ايف . اهندب رهاظ وأ اهبايث

 هلسغ اهيلع بجي مل اذإو . لجرلا نمركذلا نم ءاشتحالا ةلزنمب كلذ يف وهف قافتالا

 ولو هجارخإ اهيلع بجي الف { ةساجنلا نم هيف ام لسغ اهيلع بجي ال ذإ هعضوم ىف
هنم غلب نإو . جرفلا جراخ نم ةراهطلا عضوم لإ غلبي مل ام هضعب وأ هلك سجنت



 ىضم ام وحن ىلع ركذلا يف ءاشتحالا جرحم يدنع جرخ بطر وأ سباي سجن عيش
 ٠ بطرلاو سبايلا ركذ نم

 الو هركذ يف لجرلا ءاشتحا لثم كلذ ين اهنأ الإ اهرمأ نم يل نيبي الف ركبلا امأو

 . فالتخا كلذ يف يل نيبي

 كلامو ةميرك يبأ نبا ملسم ةديبع وبأ قفتا دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 اهموحل لكأو عابسلا رئاس كلذكو هئام لضف ةراهطو بلكلا رؤس ةزاجإ ىلع سنأ نبا
 نم بان يذ لكو ةيلهألا رمحلا موحل ميرحت يف ةني يبنلا نع يورملا ربخلا افعضو
 . هلاجر ضعب يف اونعطو ريطلا نم بلحم يذ لكو عابسلا

 مل نم نود هملع نم دنع احيحص نوكيو ةنيت ل وسرلا نع لقني ربخلاو

 وأ دسافلا ةجح موقت نأ لإ نيرخأ ضعب دنع احيحص نوكي دقو . هملعي

 رخآ لدعم دنع ةداهشلا طقاس . لدعم دنع الدع نوكي دهاشلاك . حيحصلا

 ٠. ملعأ هللاو

 اورهط» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع يور ام بلكلا رؤس سجتنتي لاق نمل ليلدلا

 نهرخآو بارتلاب نهلوأ تارم عبس لسغي نأ هيف بلكلا غلو اذإ مكدحأ ءانإ
 ىور ام امأو . ةريره يبأ قيرط نم ةلي يبنلا نع لوقنم ربخلا اذهف . «بارتلاب
 دحأ يف تحص اذإ اهب لومعم ثيدحلا باحصأ دنع ةدايزلاو بارتلاب ةنماثلاو لقعم

 . ةدئاف مهدنع تناك نيربخلا

 ةق ىهن دقو اضيأ اولاقو . رهاط وهو ءانالا روهط يمسي ال ةلي يبنلاو اولاق
 رمأي مل اسجن نكي مل ولف . بلكلا غلو نم ءاملا ةقارإب انرمأ دقو . لاملا ةعاضإ نع

 . هظفحب رمأ ام عييضتب

 ارهاط بنجلا ىمس هللا نأ كلامو ةديبع يبأ لوقب جتحا نم صعب جتحاو

 لاقو . «اورهطاف ابنج متنك نإو » : لاقف . رهاطلا ءاملاب رهطتي نأ هرمأو
 ضوعال املالإ نوكي ال عييضتلاو اولاق . «اتيم الو ايح سجني ال نمؤملا » : ةلي يبنلا
 ةقارإ كلذ يفو . ارهاط ناك نم ةالصلل ةراهطلاب رمأ هارت الأ الجآ وأ الجاع هل
 . هفالتإو ءاملا

 هءاضعأ لجرلا رهط لاقيو . هظفحب رمأ دقو لاملا جارخإب انرمأ ةاكزلا كلذكو
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 . سجنلاو رهاطلا مسا ىلع عقي روهطلاو . ةالصلل رهطتو

 هدنع ءاملاو بلكلا غولو هدنع لسغي ءانالا نأ هنع ذخؤيف يلع نب دواد امأو

 سانلا نيب فالتخالا ىلع بلكلا غولو نم ءانالا لسغو . هلايعتسا زوجي رهاط

 ىلع سانلا نم قافتاب هلايعتسا دري مل نم ىلع هلسغ مزلي الو . هلايعتسا لبق قافتا

 . ملعأ هللاو يناوألا نم هريغو بوثلا لامعتسا دري مل نم ىلع كلذكو . كلذ

 رؤسك سجن هرؤس مهضغب لاقف رهلا رؤس يف سانلا فلتخا : ةلأسم
 ناك هنأ ةلي يبنلا نع يور امب ءالؤه جتحاو 0 رهاط هرؤس نورخا لاقو . بلكلا

 . نيترم وأ ةرمرهلا غلو نم ءانإلا لسغي مهضعب لاقو . برشيلرهلا ىلإ ءانإالاب يفصي
 لاقو . هعم رهاط هرؤسو هدنع سجن هنإف كرشملا الإ ةرهاط اهلك تاناويحلا دواد لاقو

 رؤس ةفينح وبأ لاقو . ريزنخلاو بلكلا الإ ةرهاط اهلك تاناويحلا رؤس يعفاشلا
 هنأ رخآلاو سجن هنأ اهدحأ نالوق كرشملا رؤس يف كلام نع يورو . رهاط كرشملا

 . سجن بلكلا رؤسو رهاط كرشملا رؤس ةفينح وبأ لاقو . رهاط

 امنإ : هلوقب اسجن هايس هللا نا لبق نم سجن بلك هنأ ىدنع كرشملاو
 هلثمف : لاقف . ابلك رفاكلا ايسو . ريزانخو ةدرق نيكرشملا اسو ك سجن نوكرشملا
 زع لاقو . نونمؤي ال مهف اورفك نيذلا هللا دنع باودلا رش نإ لاقو . بلكلا لثمك

 نم رشأ هللا قلخ ام دحأ ال هنأ ىلاعتو لج ربخاف ةيربلا رش مه كئلوا » : لجو

 . هيضريو هبحي امل هب دهشي هللاو رفاكلا

 نع ىور نم ربخ فعضو . لالح ةديبع يبأ دنع اهمحلو ءابسلا رؤس

 رمحلاو ريطلا نم بلحو عابسلا نم بان يذ لك موحل ميرحت نم ربخ يف ةل يبنلا
 . دحاو رصع يف اناكو سنأ نب كلام كلذ ىلع هقفاوو . ةيلهألا

 لكأ نأو اهموحل لكأل مهتيهارك نم نايع لهأ نم انباحصأ هيلإ بهذ ام امأو
 © نيلوق ىلع سانلا نال , اب اهجو كلذل مهدصق ين فرعي الف ، هوطخي مل مهنم لكا

 ربخلاب لاق نم مهنمو . اهروس ةراهطو اهلكأ هزاوج يف ةديبع يبأ لوقب لاق نم مهنم
 نأل دانسالا ةحص يدنع بجوي رظنلاو . روسلاو لكالا هب مرحو دانسالا ةحصو

 هب مملوقو نيفلاخملا يف ربخلا راشتناو . لودع مهعم هلاجرو تباث هدانسإ

 مهيف روهشملاك

سيل هروس نإف رونسلا الإ سجن اهرؤسو مارح عابسلا عيمج محل نأ يدنعو



 صخف . «تافاوطلاو مكيلع نيفاوطلا نم اهنإ» : ةيلوسرلا لوقل سجنب
 يورو .. برشيل ءانالاب هيلإ يفصي ناك هنأو ] عابسلا عيمج نم رونسلا كي يبنلا

 ءاملا داز اذإ لاقف .ى عابسلا عيمج نم هيوؤي امو ةالفلا ٤ نوكي ءاملا نع لئس ت هنع

 نكي مل ءاملا نم ائيش سجني مل عابسل ١ روس ن ا مولعمو . ٹبخل ١ لمحي مل نبتلق ىلع

 . ملعأ هللاو انعم اهنود امو نيتلقلا ىلع ءاملا داز ام نيب قيرفتلل

 نأ اضيأ . اهرؤس ؤ انفلاخو عابسلا موحلل ميرحتلا ي انقفاو نم ىلع انليلدو

 نأ بجو © عامجإلاب سجن هرؤسو هنبلو همحل امارح ريزنخلا انيأر امل انإ سجن اهرؤس
 مكنإ لاقف جتحم جتحا نإف { سجن هرؤس عابسلا نم هنبلو همحل مرح ايلك نوكي
 عابسلا محل انمرح اضيأ نحنو ، عبس وهو همحل نومرحتو رونسلا رؤس نوزوجت
 الو اهب انيلع ىولي ال عابسلا نأل عابسلا يف اذه انمزلي سيل هل ليق ، اهرؤس انزوجو
 رؤسو . ملعأ هللاو هن ىولبلا لجأل هب انع ةن>ملا تففخ ىذلا رينانسلاك اب ىلتبي داكي

 تالسغ ثالثب رهطي هنإف ةمئاق هل نيع ال امم هريغو لوبلاك تاساجنلا رئاسو عابسلا

 سمغي الف همون نم مكدحأ هبتنا اذإ» : لاق هنأ ةي يبنلا نع ةريره يبأ نع ىو ر امل

 يف ةساجن لك نم اطايتحا «هدي تتاب نيأ يردي ال هنإف اهلسغي ىتح ءانالا يف هدي

 مهوتي امم همون يف وأ ةساجن ىلع تعقو وأ اهيلع لاب وأ اهسحل | بلك ون همون لاح
 . همون لاح ف اهتباصا

 بلكلا غلو اذإ مكدحأ ءانإ اورهط» : لاق ةي يبنلا نعربخلا ىو ر ةريره وبأو

 ٨١ تالسغ ثالث بلكلا غولو يف هاوتف مث اعيمج نيربخلا ىو رو . «اعبس هلسغي هيف
 رهلا يف تاعئاملا تاساجنلا نم هريغو ناسنالا لوبو بلكلا رؤس نأ انفلخ نم دنع مث

 ةحص ىلع لدي رئبلا ريهطت باب يف انل مهتقفاومو 5 ريهطتلا باب يف دحاو اهمكح
 . ملعأ هللاو انفلاخ نم لوق فلتخاو . فلتخي مل اذإ انلوق

 . ريطلا نم همحل لكؤي ال امو يلهألا رايجلاك همحل لكؤي ال ام رؤس امأو

 ىرج امو رونسلاو رأفلا وحنك تويبلا يف هنم عنتمي ال هنأ لجأل انخايشأ هيف صخرو
 ذخات الو {. ءاملاب اهباعل طالتخا نقيتي الف هراقنمب ءاملا ذخأي ريطلا نإف اضيأو . اهارجم

 ةتيملا دلج غابدو . اهباهال ةراهط مئاهبلا ةاكذو . . . ملعأ هللاو عابسلا لثم اهتنسلأب

 مومعف لئاق لاق نإف . «رهط دقف غبد باهإ اميأ» : ةكم يبنلا لوقل ى هل ةراهطو هتاكذ

 . ةاكذلا هيف حصت ال ريزنخلا نإ هل ليق . ريزنخلا دلج ريهطت بجوي ربخلا اذه
 هيلع لوسرلا لوقل ةتيملاك عابسلا ميرحت ناكف . ةاكذلا اهيف حصت ةتيملاو عابسلاو
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 درو همريزنخ محلو » : لجو زع هلوقل درق ريزنخلاو 5 «اهلكأ مرح امنإ» : مالسلا
 هنأل اهتيلكب نيعلا ىلإ هدر . ريزنخ محلوأ » : لجو زع هلوقل هعيمج ىلا هيف ربخلا
 . ملعأ هللاو روكذملا برقأ

 يف رعشلاو اهنم ربولاو ةتيملا فوص زاوج ين انيلإ ىهانت ايف انباحصأ فلتخي ملو

 . ملعأ هللاو ريزنخلا نم ازئاج كلذ سيلو . اهتامم دعبو اهتايح

 ريمحلاو رقبلاو لبالاو ليخلا رؤسب ساب الو . ربتعملا باتك نم : ةلأسم

 الإ ةيح تناك اذإ كلذ نم . دسفم هنأ ملعن الو . اهثاروأو هريغو ءاملا نم منغلاو

 اهشرك يف امو تحبذ اذإ ةحبذملا مدو . اهئيق يف صخر نم صخر دقو اهئيق وأ اهلوب
 الف ريمحلا نم ناصي ام امأو . دسفم ناصت الو سبحت يتلا ريمحلاو لاهجلا قرعو

 قرع يفالو . اسأب هب ري ملو اهئيق زاجأ نم زاجأ دق يراوحلا وبأ لاق . هقرع دسفي
 رشبم كلذب ينربخأ . ريعبلا ءيق يف صخر نم صخر دقو . ريمحلا قرع الو ل اجلا

 نم صخر دقو . رجشو ءام لاقو ريعبلا ءيق يفو . ناليغ نب مشاه نع ديعس نب
 دسفي هنأب ةاشلا عسدو ريعبلا عسد نإ ليقو . ءاعمألاو دسفت ال شركلا يف صخر

 ريعبلا عسدو . قزخلا نم دشأب عسدلا سيل حبسملا نب دمحم لاقو . ءوضولا ديعيو

 دقو . دسفم ناصت الو سبحت ال يتلا ريمحلاو لاهجلا قرعو ليقو . ضقنت ال ةرحلاو

 دمحم لاقو . غبسي مل ام الوب نم ريطي يذلا ر رشلاو لاهجلا ف صخر نم صخر

 ىتح كلذب سأب الف سحلاو ةدوربلاك دبي نأ الإ ةدسفم ليالا لوب نأ حبسملا نب

 امل رارش بلاغ لك ريشب نع اولاق مهال ٥٨ بضخ هفكب هسمل امم ءيش ىلع نقيتسي

 لاقو . كلذب كسمتي هرأ مل ام بضخلا ف بوبحم نبا دمحم هاور ام عيبرلا نع يور

 هيف نيبي نأ مدقلا لاق نم لاقو . هلك هبطري ىأ مدقلاو 5 دسفم كلذ لك لاق نم

 لثم قيرطلا يف اهنم سانلا عنمت ال يتلا ةعساولا لفاوقلا يف كلذ امنإ ليقو . ررشلا

 كالمألا نم اههبشأ امو ماعنألا نم باودلا رؤس امأ هريغ لاق . كلذ وحنو ةكم قيرط

 ريغو كالمألا نم اههبشأ امو ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو . ةيشحولاو ةيلهألا نم اهريغو
 اهرخانمو اههاوفأ نم جرخ امو اهباعلو اهراوسأ نإف ةيشحولاو ةيلهألا نم كالمألا

 يف جراخ هنأ يعمف . ههبش وأ اذه لثم نم اهتابوطر نم جرخ ام عيمجو ، اهرودصو
 اههاوفأ نم اهنم جرخي ام رئاس ىنعمب . رهاط هنم كلذ نأ هيف قافتالا يناعم

 ائيش نودسفي ال مهنأل . انباحصأ لوق يف فالتخا كلذ يف يل نيبي الو . اهرخانمو

 الإ اهتايح يف اهفوج نم اهنم جرخ ام عيمج الو اهئاعمأ يف ام نم الو اهثاو رأ نم اهنم
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 ناك ام امأو . اهمد بابسأ ريغ نم اهفوج ي ام يناعم نم اهتاكذ دعب نم الو اهلاوبأ

 بابسأ يناعم يف جرخيف اههبشأ امو ماعنألا نم ثورفلاو شاركألاو ةرجلا تاوذ نم

 . اهفوج نم ثورفلا ىنعمب ةجراخ يهو اهترج كلذكو فالتخا نم اهثرفو اهئيق
 قرف الو . اهثرف لثم وه اهترجو اهثرف يناعم هبشأ امم اهئيقف كلذ تبث اذإ هنأ يعمو
 نأ همزلي اهثرف داسف ىلإ بهذي يذلاف . ءاوس هبشلاو ىنعملا يف وه هنأل يدنع هيف

 اهترج الو اهئيق دسفي ال نأ هل زوجي و همزلي اهثرف دسفي ال يذلاو . اهئيقو اهترج دسفي
 يف فلتخي هنأ يعمف اهثرف امأو . اهنم عيمجلا داسف همزلي ايهدحأ دسفي يذلاو

 : ىلاعتو كرابت هللا لوقب جتحي هتساجن ىلإ بهذي يذلا نأ بسحأو . اهتساجن
 اناك اذإ مدلا لثم ثرفلا نأ لوقي هنأ يعمف ، هياصلاخ انبل مدو ثرف نيب نم »»
 . ىنعملا اذه يف نههبشم

 ناك امنإ هنأ لوقب شركلا يف امو ثرفلا ةراهطب لاق نم لوق نم هنأ يعمو

 نول ايهنم دحاو لك نيفلتخم نيئيش «مدو ثرف نيب نم » : ىلاعتو كرابت لوق ىنعم

 نم جرخي امنإ نبللاو . اهفوج ين اهثرفو اهقورع يف امد ةاشحم يه امنإ نبللا تاذ نأل
 فلتحم نيئيش نيب نم نبللا بلتحاو مدلا رثكو ندبلا رزم ثرفلا :رثك ايلك . كلذ نيب
 هللا مهركذي امب كلذ امنإو . معطلاو نوللا يف ايف فلاخم صلاخ نبل جرخأ 5 ايهنول
 هل طلاخو هنم هنأل ثورلا دسفي نأ ثرفلا داسفب لاق نم مزليو ىلاعتو كرابت هتمعن نم

 . هيلإ هلاح نم لقنتمو هب لصتمو

 مفلا نم جرخ امم دشأ ثورلا نمربدلا نم جرخ ام نوكي نأ رابتعالا يف مزليو

 ىلإ لاح ين هلاقتنا يف ىنعم الف الإو اسجن ناك نإ قتعأو . ةساجنلا لاح يف أطبأ هنأل
 يناعم لاح اندجو انأل ىتعملا اذهو هجولا اذه نم لاقتنالا لاح يف هب رهطي نأ لاح

 يناعم ف تبثأ هربد نم هنم جرخ هدسفأ هيف دسفأ نم لك ىلع يضقيو .. قافتالا

 لوقو . اهماكحأ يناعم هبشي انعم ماعنألاو لوطي امم انموقو انباحصأ لوق ؤ قافتالا
 دعب كلذكو . اهمدو اهلوب الإ رهاط اهنم جرخي امم اهتايح ؤ اهيف ام عيمج نأ انباحصأ
 ىلإ بهذي نأ هنم هللا ءاش ايفو انموق لوق يف امأو . اهيف كلذ يناعم هبشي اهتاكذ
 ام عيمجو اهثرفو الوب نم اهتاكذ دعب و . اهتايح يفاهنم حوفسملا مدلا الإ اهعيمج ةراهط
 . . هنأ انعمو ةدسفم اهلاوبأ نأ قافتالا يناعم ىلع جرخيف انباحصأ لوق امأو . اهيف

 . هل هللا مهقفو دق باوص ىلع الإ نوقفتي ال

 تاوذ نم اهلوب دسفي باودلا نم ائيش دجن مل انإف رابتعالا يف جرخي ام امأف
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 دقو ، عيمجلا نم قافتالا يناعمب اهثور اودسفأو الإ ةيلصألا ءامدلاو ةيربلا حاورألا

 . لوبلاو مدلا الإ رهاط هنأ فلتخا نإو مهلوق يناعم يف ماعنألا ين ام عيمج نأ تبث

 . ةكم هللا لوسر ةنسو هللا باتك يف هميرحت ءاج دق مدلاو

 عيمج كلذكو . ناسجن هطئاغو ناسنالا لوب نأ قافتا مهعامجإ يناعم جرخي و

 باودلا نم اههابشأو ءابسلا نم اهنو ر سجنم قافتالا يف الوب سجنملا تاوذلا
 الو همهعفانم اهيف مكلو » : ماعنألا يف ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو . اهيلع عمتجملا

 مهلوق يناعم ةافتا ؤ انباحصأ لوق نم قبس دق ام الولو . اراضم هفانملا هلوق ذوكي

 يف ةراهطو عفانم اهتاكذ دعبو اهتايح يف اهلك نوكي نأ هبشأل ماعنألا لوب داسف ىلع

 وهو اهعيمج نمو . هللا باتكب الإ عاتجالا يناعم يف اهتراهط توبثب ح توبث يناعم

 مهفوق يف دجن ملو . اهريغ نم اعيمج امهنم ةراهطلاب هيلع اوقفتا ام هبشمو قافتاو مدلا
 نودسفي ام عضوم نم لوبلا نودسفي مهاندجو امنإو . اهريغ يف اذه هبشي ام

 ةيربلا باودلا عيمج نم . لوبلا نودسفي ام عضوم نم ثورلا نودسفيو . ثورلا

 { ةيكذ رحنلاو حايرلا يف نوكت يتلا باودلا هذه يف الإ ةيلصألا ءامدلا تاوذ نم

 اهراعبأ اورهطف . اهراعبأو اهثاروأو اهلاوبأ نيب قيرفتلا ىلع اوقفتا دق مهاندجوف
 ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو اههبشأ امو ماعنألا نم اهلاوبأ اودسفأو اهثاو رأو

 . اههبشأ امو

 حاورألا تاوذ نم باودلا نم اهريغ لثم نوكي نأ مزلي دقف سايقلا ين امأو

 ةيلصألا تامرحملا ادع ام هيكذ حبذلاب نوكي ام ميمج نم ةيلصألا ءامدلاو ةيربلا

 اهثاو رأو اهلاوبأ داسف نم مهقافتا نم اهقحلي ام هبش يف . ةيكذ ريغ وأ ةيكذ تناك

 اهثاو رأو اهلاوبأ نوكتف اهيناعمب ةلوزعم تناك اذإ اهنم لزعت نإ امأو . قافتالا يناعمب

 . اهثاو رأو اهلاوبأ داسف يف قافتالاب باودلا نم اهريغ نيبو اهنيب قرف ال ايك ءاوس

 يف دايقنالا ىلع مهقافتا يناعم عبتنو سايقلا عدن نكلو . ةرهاط اهلك هذه نوكتف

 مل ام كلذ نأل كلذ لهج هوجولا نم هجوب انيد يأرلا الو ايأر نيدلا تابلا

 . هب هللا نذأي

 هيف نيبي ال امو لوقلا نم قافتالا يناعم ىلع جرخي هنأ يعمف باودلا قرع امأو

 لك نأ مهريغو رشبلا نم باودلا نم داسجألا نم دسج لك نأ ةهبش الو فالتخالا

 اسجن ناك اذإو رهاط هقرعف ارهاط ناك اذإف . هتساجن وأ هتراهط ىف هل عبت هقرع دسج

 . رهاط هنأ بنحلاو ضئاحلا قرع يف ليق هنأ ىتح هتاذ نم ء ش هنأل سجن هقرعف
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 ىلع عمتجت يتلا باودلا هذهل يضقي هنأ قافتالا مكح ىلع لالدتسالاو

 ةراهط يناعمب ةرهاط اهنأ اههبشأ امو لاغبلاو ليخلا نم اههبشأ امو ماعنألا نم اهتراهط

 ىلع ةدايزو رثكأو ةرايطلا يناعم يف . نأش لك يف ناسنإلل ةهبشمو . ناسنإلا

 جرخي ال هنإف اهئيق يف فالتخالا ىنعم جرخ نإو اهئيقو اهثاورا ةراهط يف ناسنالا

 باودلا هذه عيمج ةراهط نأ قافتالا يناعم تبثو . ناسنالا ءيق يف فالتخالا يناعم

 نم تناك اذإ اهنم ةساجنلا لاوز تناك ام انئاك تاساجنلا نم ءىشب تسجنت اذإ

 . كلذ رثأ ريغتو تاوذلا ريغ سوبيو باودلا

 ينو اهيف كلذ ين نيدبعتملا ىلع لسغ اهتراهط يناعم يف جرخي هنأ ملعأ الو
 ءيش قرع وأ اهقرع ين انباحصأ لوق نم فالتخالا يناعم جرخي هنأ يعمو . اهرمأ

 ف . هتساجنب ملعي مل ام رهاط هنأ لاق نم لاقو . هداسفب لاق نم لاقف . اهنم

 . ةساجنلا ىنعمب اسجن قرعلا نوكيف اهندب نم قرعلا اهيلع ىرج يذلا عضوملا

 ين اهل ةضراعملا تاساجنلا عضومل اهقارعأ داسفب لاق نم يناعم نم هنأ يعمو

 ةساجنلا سوبي اهل ةضراعملا ةساجنلا نم اهتراهط نأ كلذ عم قفاوم وهو اهنادبأ

 نم ءيش ال . هب لوزت دودحم دح كلذ يف سيل . ناك هجو يأب اهرثأو اهنيع لاوزو
 نيح ةساجن اهيف ري ملام ةرهاط اهقارعأ هيلع عقي ام يناعم يف تبثف ء يش ن ود ءايشألا

 جراخ اهتلمج نم اهقرع داسف ضايب جارخاب يناثلا لوقلا اذه نإف اهيف لوصألا يف
 دح امم وأ اهنم نصي مل ام لك هنأل ، مكحلا ليبس ىلع ال هزنتلا ليبس ىلع هلوق انعم

 سوبحملاو نوصملا قحلي دقو رهاط سبحيو ناصي يذلا نأ قفاومو سجنو اهنم
 قرعلا ثودحو اهقوقحو ةنايصلاو سبحلا دعب هيف ةساجنلا ثودح نم هريغ مكح

 اذإ هنأ يعمو . اهقرع داسف نم ناصي الو سبحي ال امم اهريغ قحلي ام اهقحلي و . اهيف

 يف ءاوس اهنأل اهعيمج نع كلذ توبث جرخي مل 0 اهنم ءيش قرع يف داسفلا يناعم تبث
 & اهتويح ئ اهؤامد امأو . اهل ةساجنلا تاضراعم ؟ ةبارتسالا ف ءاوسو ةراهطلا

 ريغو هحوفسم يف ناسنإلا مد ىنعمب ، دسفم وهف طيبع مد اهنم جرخ ام ثيح نمف
 ةحوفسملا ءامدلا ركذ يف ءزجلا كلذ نم ىضم ايف كلذ ركذ ىضم دقو ، هحوفسم
 سجن هنا قافتالا يناعم يف جراخف اهلك باودلا هذه نم ةحبذملا مد امأو . اهريغو

 يناعم هيف جرخيف اهتاكذ دعب اهئامد نم كلذ ىوس امو ءامدلا نم حوفسملا ىنعمب
 مل امو { اهئامد نم محللا عبت ام ادع ام & لوقلا ضعب يف هلك هداسفب فالتخالا

 . هسفنب مكح هل نكي
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 يف جرخي هنأ ملعأ الو . اهراعبأو اهثاورأ ركذ رضم دقو كلذ ركذ ىضم دقو

 يف جرخي لب & سجن هنأ ثورلاو رعبلا تاوذ نم فالتخالا يناعم اهراعبأو اهئاو رأ

 وثخ نيب قرفي هنأ مهلوق ضعب ين هنأ الإ { انباحصأ لوق نم رهاط هنأ قافتالا يناعم

 يف كلذ جرخي الو . لوبلا عضوم ىلع كلذ ىرجم ىنعمب ركذلا نيبو ىثنألا رقبلا

 ايف تبث ىثنألا رقبلا يف كلذ تبث اذإو . ةبارتالاو فوخلا نم دعبي الف مكحلا يناعم

 . ماعنألا تاذ نم هاوسب قحال وهف ريعبلا حلس امم اهاوس

 بنذلا سم ىنعمل دسفم هنإف هحلس نم هبنذ نم سم ام نأ ليق دق يعمو
 رهاط هلك كلذ نأ مكحلا يناعم يف يدنع جرخيو ث ليق هنأ بسحأ ايف ، لوبلل

 . كلذ هتقو ف هتساجن هنم ء يش ف ملعي ىتح .7 هتراهط لصأل

 ىتح هريغو بنذلا رهاط هنأ هيف ليق ام ضعب يف اذه لثم يف ءاج دق هنأ يعمو

 هسم هنأ ملعي ملف ةراهطلا نم ع يش هنم سم ام هنأ ليق دق هنأ يعمو . هتساجن ملعي

 لوق ىلع بنذلا نم هسم هنأ ملعي ىتح ةراهطلا ىنعم ىلع وهف ث هريغ وأ بنذلا نم

 . بنذلا داسفإب لوقي نم

 وأ بنذلا نم كلذ ملعي ملو كلذ هسم مث بنذلا يفام داسف تبث اذإ هنأ يعمو

 يناعم هقحلو . هيف بنذلا توبثل ةبارتسالا يناعم نم جرخي مل هريغ

 . هلسغل طايتحالا

 هنأ يعمو . هلثم وه ام كلذ اههبشأ امو ريمحلاو لاغبلاو ليخلا لاوبأ امأو

 بسحأو انموق لوق نم هنأ وجرأو انباحصأ لوق نم دساف هنأ . قافتالا جرخ جرخي

 نم لوق ىلع كلذ نأ بسحأو . اهثاورأ داسف ىلإ بهذي انموق لوق ضعب يف نأ
 موحل لكأ نع ىهن هنأ هنع ىوري ةي يبنلا نأ كلذو { اهموحل ميرحت ىلإ بهذي
 تبث اذإف . ميرحتلا ىنعم ىلإ ةياورلاب بسحأ ايف ضعب بهذف .{ اهنم ةيلهألا
 ام عيمجو اهراوسأو اهثاو رأو اهقارعأ نم ءيش لك ةساجن تبث اهموحل يف ميرحتلا

 . تابوطرلا نم اهنم جرخ

 اذه بسحأو . اهموحل لكأل ةيهاركلا ىلإ ةياورلاب بهذي اهضعب نأ يعمو
 يف ماكحأل قافتالا ةلزنمب يهف هجولا لوق ىلع اذه تبث اذإف . زبخلا يناعم يف جرخي

 بهذ نم بهذ هنأ يعمو . اهماكحأ عيمجو لاوبألا نم اهريغو راوسألاو ثاروألا

 اذإف . مهل كلذ هاركتساو بدألا عضومل اهموحل لكأ يف ةيهاركلا ىلإ ةياورلا ىنعمب
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 هوركمف هوركم لك نأل اهثاو رأو اهقارعأو اهراوسأ ةيهارك ىنعم تبث اذه ىنعم تبث

 امي الإ اصيخرت اهيف انباحصأ لوق نم ملعأ الف ماعنألا لاوبأ امأو . هنم جرخ ام عيمج
 يف ليق امو . رجاوزلاو ساودلا لوب يف ليق ام وحنب . ةرو رضلا ىنعمب هانعم جرخ

 . تاجاحلاو تارو ضلا لاح يف كلذ وحنب جرخ ام يناعم يف لبالا لوب نم ررشلا
 ىلإ ةجاحلاو ةرو رضلا يناعم يف مدقلا غبصي مل ام هيف مهفالتخاو كلذ ركذ ىضم دقو
 . هاوس ام لقنيو كلذ لثم الإ نكمي ال ام يناعم يف كلذ لثم

 غابسإ ىنعمب ةبوطر ةرهاظ ملعي مل ام هنأ مدقلا غابصإ يف ليق دق هنأ يعمو

 . هيلع تيرجا اذإ فكلاب دجو ولو لوبلا هيف نبي مل ام ليق هنأ يعمو . ءوضولا
 هغابصإ دح كلذف هتبوطر دجو اهرهاظ نم فكلا هيلع يرجا ناك اذإ ليق هنا يعمو

 الا رضي الف كلذ هل نيبتف هيلع يف عقو هنأ حص ولو . كلذ نود امو هداسفإ ىنعمو
 . هغابصإ ىنعم يف ليواقألا هذه دحاب غبصي ىتح

 نم تبث اذإو . ريثكو ليلق نم هلك كلذ داسف ىلإ بهذ اضعب نأ بسحأو

 وأ ةرو رضل هوجولا نم هجوب وأ يناعملا نم ىنعمب وحنلا اذهب لبالا لاوبأ يف كلذ

 الف ماكحألا عيمج يف ءاوس اهلك اهنأل ماعنألا راوسأ رئاس يف يدنع هلثم ناك اهريغل

 . ضعب نع ضعب جرخيو ضعب اهضعب ماكحأ نم جرخت

 اهريثكو اهليلق . اهلك ماعنألا لاوبأ داسف يف لوقلا ضعب يف جرخي هنأ يعمو

 عيمج ين هريثكو هليلق تاساجنلا نم هريغك نوكيو تارو رضلا ريغو تارو رضلا لاحب

 نيب كلذ يف قرفي الو . هريغو سايدلاو رجزلا لاح يف نطاوملا عيمج نم لاوحألا

 هريغو رجزلا يف دحاو ىنعمب هتراهطف لاوحألا عيمج يف سجنت اذإ ةراهط يف الو ةساجن
 . اهريغو تارو رضلا نم
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 باودلا نم اهوحنو ةلالحلا ركذ ق

 طلخت ال تاساجنلا فلتعت يتلا يهف باودلا نم ةلالجلا يف ليق هنا يعمو

 هنا ىنعمف . الالج باودلا نم يش ىنعم تبث اذاف & تاراهطلا نم اهريغ اهعم

 هنبلو همحل لكأو هئارشو هعيب يف باودلا نم تامرحملا ىنعمب هماكحأ ىنعم جراخ

 . هب عافتنالاو

 اهقارعاو اهثاوراو اهراوسا يف باودلا نم ةلالجلا ىنعم جرخي هنا ؛ يعمو
 . .. ريزنخلاو درقلا نم باودلا نم ،© تامرحللا ىنعمب سجن هنا اهنم جرخ ام عيمجو

 نم اهتدسفا تابوطرلا نم اهتضراع امو تابوطرلا نم اهنم ناك ام لك دسفمو
 اههبشو لاغبلاو ليخلا نم وأ اهلثمو اهريغ وأ ماعنألا نم ةلالجلا تناك تاراهطلا

 . هلك اذه نم جرخي ام يناعم ين انعم دحاو ىنعمب وهف الالج همكح تبث ايف اهلثمو

 وأ ناك اليلق ةساجنلا ماعنألا نم ةبادلا تلكأ اذا : ليق دق هنا ؛ يعمو
 ين اهنبل لكأ زوجي الو اهنم & كلذ يضقني ام ردقب سبحت ىتح اهمحل لكؤي الف ؛ اريثك

 . لاحلا كلت

 دسفي كلذكو . محلل ا داسف توبث عم يعم ميقتسي الو اهنبل لكؤي : ليقو

 دق يذلا لاحلا كلت يف تناك اهمحل داسف تبث اذاف اهمحل دسفي يتلا ةبادلا نم نبللا
 نبل وا محل نم اهنم ناك ام عيمج داسف يف يدنع ةلالجلا جرخم ةجراخ هيف اهمحل دسف

 اهنم دسفي الف الاو ؛ ةلالجلا ةلزنمب رخنم وأ مف نم جرخ ام وأ ، قرع وا ثور وا

 ىتح ءيش يعم ميقتسي الو . ةلالجلا ةلزنمب ريصت ىتح هريغ الو محللا نم ءيش
 كلذكف همحل نع هزنتلا هجو نم ناك نإف ؛ ةرهاط هتابوطر نوكت لاح ف امرحم نوكي
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 يف هلثمف همحل يف ميرحتلا يف مكحلا دح يف ناك نإو ؛ هتابوطر نع هزنتلا هقحلي
 ىنعم يف لوقي هنأك صيخرتلا يناعم يف ررش بلاغ لكل هلوق ىنعم امأو 5 اهتابوطر
 بلغي مل اذا ، ررشلا رضي مل ةساجنلا نم بلاغ نم جرخ ررش لك نا صيخرتلا

 هلعل لبالا لاوبا يف ليق ام ىنعم يف غابصألا ىنعمب كلذ نيبتيو { ةراهطلا يناعم ىلع
 . هلك كلذ ف صيخرتلا ىنعم جرخي

 يف جرخي كلذ لعلو ! دسفي ال حوفسملا مدلا ررش نإ : ليق دق هنا يعمو
 وأ ىنعمب ء يش تاساجنلا نم يناعملا نم ىنعمب يف تبث اذإو ، تارو رضلا يناعم

 هيف زاج ام ىنعم هلعل جرخ اذإ تاساجنلا عيمج نم كلذ ةزاجا دعبت الف ىنعم
 مل ام هدسفي ال ءاملا يف ناك اهيلع بلغي مل ام هنا ، تاراهطلا ىنعم يق كلذ جرخيف

 يف جراخب سيل لحلا نم اهريغو ناهد نم تاعئاملا نم ةراهطلا نأل ؛ هيلع بلغي

 هدسفي مل هنم رثكأ نوكي وأ ، مدلا هيلع بلغي مل ام هنا فالتخالا ىنعم يف كلذ
 . هيف اكلهتسم ناكو

 ام وه امنإو . ءاملا نم الو ءامب سيل هنا قافتالا يناعم عم اذه يف اذه تبث اذإف
 ءونلا نم تاراهطلا ىنعم ىف اذهو . ىنعملا اذه ىف ءايلل هبشي اذه كلذكو ءاملا هبشأ

 امو مدقلا غابصا يف ليق دق ام ندبلا يفو هريغ يف اذه هبشي ام هيف تبث دق تاعئاملا
 اهنم اذه تبثو © لبالا لوب ةساجن تبث اذإو ؤ كلذ ةفص يف فالتخالا نم يرجي

 اهجرخ اجراخ ناك ام اهلثم & تاساجنلا نم اهريغ نم نوكت نأ دعبي مل 3 لاح يف

 . اهانعم ىن اتباث

 تبث اذإو . مدقلا ريغ يف كلذ قارتفا يف ىنعم الف مدقلا يف كلذ تبث اذإو
 اذإو . هلك كلذ هبشي نأ دعبي الو & كلذ ىنعمب برقأ بوثلا يفف ندبلا يف كلذ

 لاح ريغ ف هلثم نوكي نأ دعبي ملو . مو زللا ىلع ةرو رضلا لاح ف كلذ تبث

 لاح يف ماد ام هنا اطرش كلذ يف طرتشي مل هنأل ، هجرخ جرخ امو ةرورضلا
 . لاسرالاو كلذ يف قالطالا لوقلا ضعب يف لعلو © ةرو رضلا

 5 ةطي رش ريغ ىلع ةياورلا ىنعمو ةرو رضلا ىلع هنا ضعب كلذ طرتشي امإو
 ايح هب سأب ال هناو رهاط هنا قافتالا يناعم يف جرخيف ناسنالا ماوه نم بوصلا امأو

 . اتيم الو

 هتايح لاح يف حاورألا تاوذ نم سيل هنا هتايح يف هيناعم جرخي هنا { يعمو
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 ايح هترهط تبث دقو . اهنم كلذ ىنعمبو لمقلا نم ةضيبلا جرخم جرخي هنا بسحأو
 تاوذ نم اهلصا يتلا حاورألا تاوذ نم الو . ءامدلا تاوذ نم سيل هنأل اتيمو
 هبشي هنا رظنلا يف جرخيف 5 رهاط هنا هيناعم توبث ىلع لمقلل اضيب ناك ناو . ءامدلا

 ريطلا يناعم يف ليق كلذكو 7 هقرذ ةلزنمب هنم رهظ ايف ءيشلا ضيب نأل ، لمقلا قرذ
 ناك ارهاط هقزخ ناك امو ، هقزخ ىنعمب اسجن هضيب ناك هقزخ دسفا ام هنا هضيب يفو

 قرذ يف ليق دق هنأ بسحاو . قزخلا ىنعمب ضيبلا ىنعم تبثف . ارهاط هضيب رهاوط
 بايثلا ين هيف لوقلا فالتخا يناعم نم جرخي ام الا دسفم هنا ناسنالا نم ةلمقلا
 . ندبلاو

 اهنم نوكت يتلا باودلا نم هلوب دسفأ ام لك نا يعم جرخي كلذكو

 امو ، كلذ نيح ين هدلو ارهاط ناك ادساف هلوب ناك ام عيمجف . داليملا هبش ىلع دالوا

 باودلا ماحرأ نم جرخ الكو . هلوب ىنعمب دساف هلك كلذف ةبوطر نم هيلع جرخ

 ناسنالا يناعم نم هيف هبشلا توبثل هلوب ىنعمب دسفم وهف ءايشألا عيمج نم هلوب دسملا

 ثاو رألا ىنعمب وهف اهرابدأ نم اهراعبأو اهثاو را عضوم نم جرخ امو . هلوب دسفملا

 كلذ نم اهنم جرخي ملعأ الو . ةساجنلا نم ءيش وأ اطيبع امد نكي ملام ةراهطلا ىف

 يتلا باودلا رابدأ نم جرخ ام عيمج نم مدلا ىوس ايف . مدلا الإ ناك نإ . عضوملا

 نم وأ اهفوج جلاو نم جرخ . ةراهطلا مكح يف اهثاورأ ىنعمب وه اهثاو رأ دسفت ال
 اهريغ ةساجن نكت ملام دحاو ىنعمب كلذ لكف . اهرابدأ نم جرخ ام ىلإ هجراخ

 . (باتكلا) نمو ةمئاقلا تاساجنلا نم ةمئاق
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 ن وسمخل او س د اسل أ ب ابل ١

 لبالا حلس ركذ ىف
 غبصي ملام اهلاوبا نم ريطي ىذلا ررشلاو ل اجلا ءيق ف صخر نم صخر دقو

 نم ءيش هب راط نمف ، دسفم وهف اهحلس نم اهبانذأب لايجلا هب تبرض ام ث مدقلا
 . ملعي ىتح هيلع داسف الف اهبانذأب تبرض امم هنأ ملعي ملو كلذ

 سم هنا ملعي ىتح اهبانذاأب تج ام . دسفي ال هنا راثآلا ضعب يفو هريغ نمو

 . دسف دق هنا ملعي ىتح سجن ريغ رهاط كلذ لصأ نأل ؟ لوبلا كلذ

 ةجح هلو قحلل فلاخم هنإ : لوقأ ينإف اذه ىف رظنيو رثكألا وه لوألا لوقلاو

 نوكي نأ الإ هريغ لاق . . ضقني ال مدلا ىوس لمجلا رخنم نم جرخي امو 4 قح
 هبنذب برض ثيح الإ دسفي ال لمجلا قرع : حبسملا نبا دمحم لاقو . الالج

 . رطخا اذإ

 دسفي مل تسبحو تنيص اذإف 0 اهلاوبا ف اهغرمتل تدسفأ اهنإف ريمحلا امأو

 هريغ ل اق ، هبنذ برص غلب ام ينعي هرطخ غلب ام هقرع نم دسفي ريعبل او ل اق . اهقرع

 اهبانذأ نم اهحلس نم سمف مرهلا نم اهمانذأب لبالا تبرض ايف لوألا لوقلا ناك نإ

 لك نأل & لوصالا يناعم هتقفاومب اهنم رخآلل يضقي مكحلا نإف 5 انبحاصأ لوق رثكا

 © هتساجن حصت ىتح 7 هنيعب هنم ءيش لك ف هتراهط ىنعم ىلع وهف رهاط هلصا ءيش

 . . قافتالا يناعمب هتساجن حصت ىتح قافتالا يناعم ف رهاط ريعبلا حلس لصأو

 . هنيعب ءيش لك يف الإ ةبارتسالا ليبس ىلع كلذ حصي نلو

 هرطخ غلب ثيح دسفم هنأ لبالا قرع ف لاق نم لوق ىنعم ضعب ف نأ يعمو

 غلبي اثيح نم هنم دساف كلذ نأو ئ هدسمي هنا كلذ ىنعم جرحي امنإف {& هب رضو هبنذب

مكحلا يناعم ىلع امأو ث ةبارتسالا ىلع هتساجنب لوقي نم لوق ىلع كلذو . سمو



 5 كلذب ليق ام يناعم ىلع ريعبلا حلس ينعأ ؛ دجو ام ثيح نم هتساجن حصت ىتحف

 غلبي ثيح لمجلا نم عضوم يف نيعلا مئاق ماد ايف سجن هنا لوقي نم لوق ىلعو
 كلذ هسم نوكي نأ نكمي دق هنأل { ةبارتسالا ىنعمب جرخي هنإف 5 هبنذب هبرضو هرطخ
 هصخو 03 اذه ف ةبارتسالا مكح هقحل ةبارتسالا نم برق امل وه امنإو { بنذلا ريغ نم

 ةبارتسالاو . هندبو هرهظ رئاس نود © عضوملا كلذ نم هقرع داسفب لوقلا بحاص
 . هلك هندب يف هقحلت دق

 ةساجن هيف كلذ نيح يف نياعي ملام . هلك هندب ةراهطب هل يضقي دق مكحلاو
 الإ ةساجنلا كلتل ساملا هقرع دسف كلذ تبث اذإف { ةساجنلا موزل نم اهل جرح ال

 يف اهغرمت عضومل اهقرع دسفأ امنإ هنا ريمحلا يف هلوق كلذكو . ريعبلا قرع ىنعمل
 اهطبارم يف هلك اذه اهقحلي دقو منغلاو رقبلاو لاغبلاو ليخلا كلذكو . اهلاوبأ

 يف ىرعتت ال ام اهريغو ماعنألا نم باودلا عيمجو اهبورزو اهسوردو اهنطاعمو
 هيف ىضم دقف ، باودلاو اهلك ماعنألا رخانم نم جرخ ام امأو . اذه نم ةبارتسالا

 مكح هعم اهقحليو انعم لاق اكف اهنم ةلالجلا امأو 0 اهانعمب رهاط وهو ث لوقلا

 ام عيمجو اهثاورأو اهقارعأو اهمفو اهرخنم نم جرخ امم اهتابوطر عيمج يف ةساجنلا

 ريطلا رئاسلو قزخ ى زابلل لاقي هنا نيعلا باتك يف تدجو فيضملا لاق . اهنم جرخ
 . ىرد
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 ن وسمخلاو عباسلا بابلا

 هقزخو ريطلا راوسأ ركذ ىن
 دقو . يلهألا مايحلا الإ داسف هيف رصبن ال هقزخو اعيمج ريطلا روس كلذكو

 نم صخر نم صخرو . لدجألاو باقعلا قزخو هقزخ يف ءاهقفلا رثكا ددش
 . يلإ بحأ كلذو فافعلا ين ءاهقفلا

 وهو لجرلا هيلع ءعىطو اذإ هلوبو باقعلا قزخب ساب ال : لاق نم لاقو

 . عىضوتم

 الو فافعلا الو ىلهألا م |لا قزخب ساب ال : لاق نم لاقو ؛ هريغ نمو

 مامحلاو . لاح ىلع هب سأب الف يلهألا مرحلا مامح قزخ امأو ، ذخان هبو لدجألا

 هنكسأ دقو هقزخب سأب الف هنم رئاطلا امأو . . جاجدلا لثم ىعري امل هقزخ هرك ىلهألا

 . كلذ نم لهآ لهأ الف همرح هللا

 ام عيمج نم يلصالا مدلا تاوذ نم يربلا ريطلا عيمج نا ؛ يعم : هريغ لاق

 لوسر يجن هيف تأي مل ام ، ريطلا نم شهاونلاو رساونلا نود ام الالح اديص جرخ

 جراخ هنإف ؤ ريطلا عيمج نم بلاخملا تاوذ نم رساونلا نم هنا هيف تبث الو ةلي هللا

 تاوذلا ةلزنمب هنا مهريغ نم هنا لعل . . انباحصا لوق نم قافتالا يناعمب يدنع

 لالحإ نم قافتالا يناعمل حصأ ماعنألا هبش ىلاو © اههبشأ امو ماعنألا نم ةرهاطلا

 سنجلا اذهو . اهقحلي ام اههبشو ريمحلا قبحلي دق هنأل 0 اهتراهطو اهتاكذو اهموحل
 نم هتالاح عيمج نم هبشم هناو & كلذ هبشي ام الو ههبش ينعم هقحلي ال ريطلا نم

 نم هريقانم نم هتابوطر نم جرخ ام عيمجو 5 اهراوسأ يف باودلا نم ماعنألل ةراهطلا
 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو { اهراعبأو ماعنألا ثاورأ ةلزنمف هقزخو هندب رئاس

 عيمج يف ضرألا ىلع باودلا نم وحنلا اذه هبش وهو ريطلا نم وحنلا اذهو

_ ٢٢٣٢٣ _



 ةلزنم يدنع ناك لوب هلو لوبي ناكو لوب ريطلا نم سنجلا اذهل تبث نإو ى اهلاوحأ

 . هل ههبشل ماعنألا لوب

 رهاط هقزخ دسفي مل امو ريطلا نم وحنلا اذه لوب نا : ليق دق هنا يعمو

 دق ذإو . اهتراهط عضوم ماعنألا يف نوكي نأ كلذ ينبجعي ناك دقو . هقزخ ةلزنمب

 هيف ينبجعي امم كلذ ناك انباحصأ لوق نم هنا يعم امم ريطلا نم سنجلا اذه ىف ليق

 . هتراهط عضوم

 دق امم يلإ بحأ كلذ ناكل اهلوب يف اصيخرت ماعنألا ين انباحصأ نع ءاج ولو

 . ماعنألا لوب ىنعمب دسفم هنا هلوب يف ريطلا اذه يف لوقلا جرخي هنا يعمو

 هرهاظ سجن هنأ لوقلا ضعب ىف نأ بسحاف .5 هضيب يف فلتخي هنا يدنع كلذكو

 نم هلك ريطلا اذه ضعب ةراهط ىلا بهذي اضعب نا يعمو © جاجدلا ضيب ةلزنمب
 ىلع رساونلا ريغ نم ةفصلا هذه ىلع جرخ امم هبشلا اذهب اجراخ ريطلا نم ناك ام عيمج

 ىنعم رهاط هنأ هتبوطرو هلوبو هضيبو هقزخ نم هنم ناك ام عيمج نأ هركذ مدقت ام

 . هلك لصألا ىن هتراهط

 نم بيرلا هيلع لخدي ام جاجدلا ىعرم ىعري ىذلا يلهألا م احلا امأو

 هجو ىلع يدنع كلذ جرخيو . هقزخ دسفي اضعب نأ ىنعمف هيعر يف ساجنالا

 مكح جرخي ام يناعم ىلع هرما نم لصا ىن هنا يعمو ، ساجنألا نم ةبارتسالا

 نم اهريغ ةساجنلا عم طلخي ال الألج هانعم تبثي ملام رهاط هنا هيف لوصألا

 يف همحلو هتابوطر نم جرخ ام عيمجو هقزخو هروس ناك هيف كلذ تبث اذإف . . ةراهطلا
 ج راخ وهف ةساجنلا نم ائيش لكأ هنا حص اذا امأو ؛ يعم ةساجنلا نم دحاو ىتعم

 يف تناك كلذ ىنعمل اهمحل ادساف تبث اذإو { هلالج نكت ملام باودلاو ماعنألا ىنعمب

 . مكحلا نم جرخي ام يناعمب { اهنم ناك ام عيمجو ى اهمحلادساف لاحلا كلذ

 هلثم يدنع ريطلا اذهو . بئاجعلا نم وهو اهمحل الإ دسفي ال : ليق دقو

 ىتح سانئتسالا مسا ايشحو نوكي هلصا يذلا ريطلا نم قحل امو الألج نكي ملام
 امأو ، مايحلا لثم يدنع وهف لصالا يف رهاطلا ريطلا اذه لثمب مايحلا اذه لثم نوكي

 ايهقزخ يف فلتخي هنا يعمف . ايهههبشو ايههجرخغ جرخ امو . فافعلاو لدجألا

 ريطلا اذه ماكحأ ىلإ ريطلا نم سنجلا كلذب بهذ اضعب نأ بسحف . ايهرؤسو
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 رهاطلا ريطلا ىنعم ىف وهو & بلاخملا تاوذ نم الو رساونلا نم سيل هنأل رهاطلا

 . رهاط هروسو هقزخف رساونلا نم سيل هنأل

 ريقانملا تاوذ نم سيل هنأل رافلل هيبشتلا ىنعم ىلإ هب بهذي اضعب نأ ؛ يعمو
 يف هرعبو رأفلا روسو . هلثم وهف ءيشلا هبشأ امو . رافلا ىلإ ههبشو ريطلا ةلزنمب

 يعارم سيلو . رهاط همحل نا نم ليق ام ضعب يفو . سجن هنا يف ليق ام ضعب

 نأ يعمو . رافلا هبشت يتلا باودلا نم وه الو . رافلا يعارمك ۔ لادجألا فافعلا

 { هلك ريطلا اذه يناعمب هتساجن ملعت ىتح هب ىلوأ ةراهطلاف ، رهاط هلصأ يش لك

 نم ديصلاو . باودلا نم ماعنألا ىنعمب رهاط هماكحأف . رساونلا ف جرخي ملام

 نمو ، كلذ هبشأ امو ث لاعوألاو ءابضلا نم ماعنألا هبش ىلع جرخ امم شحولا

. باتكلا





 ل وسمخلاو نماثل ١ بابل ١

 لعجلاو جاجدلا ركذ ين
 رذق اهريقانم ىلع نوكي ىتح اسأب هب ىرن الف هروس امأو دسفم جاجدلا ثبخو

 ءاهقفلا ضعب ري مل : يراوحلا وبا لاق لعجلا كلذكو . اهلكأو ءاملا نم اهب رش دنع

 ريغ ريطلا قزخو : حبسملا نب دمحم لاقو . ريطلا نم همحل لكؤي ام قزخب اسأب
 هزنتلاو { ةصخرلاب اهيف اوذخأ ةجاجدلاو © دسفم اهقزخ نإف هنم رساونلا الإ دسفم
 انباحصأ لوق يناعم : ديعس وبا لاق . راذقألا ىعرت ةلأالج تناك اذإ نسحأ اهنم
 رهاط هنأل اهرؤس ىلعو . دسفم هنأب يلهالا جاجدلا قزخ ىلع قافتالا هبشي يعم

 دسفي الف همحل لكؤي ريطلا نم ءيش لك نأ مهلوق يناعمو هتساجن هيف ملعي ىتح

 كلذ يف ملعأ الو ، هقزخ دسفي الف همحل لكؤي يذلا ريطلا نم انعم جاجدلاو . هقزخ

 . افالتخا

 راذقالا ىعرت اهنا لجا نم كلذ ىلع مهلوق قافتالا يناعم جرخي هنا يعمو
 يه امنإو اهيلإ فاضي الو . فيجلا رشنت يتلا رشاونلا نم اهنأ ملعأ الو ۔ تاساجنلاو

 . رذقلا لكأتو ةرذقلا عضاوملا ةرهاطلا باودلاو ماعنألا ىعرت دقو © يعاورلا نم

 تناك نإو . لصالا يف ةرهاط يه ذإ اهثور الو اهمحل دسفي الف ةلالج نكت ملامو
 سجن اهمحلو . ةلالجلا لاح ىف تناك ام اهمحل لكأ زوجي الف ةلالج ةجاجدلا

 ماعنألا رئاس نم اهجرخي الف ةلالجب تسيل تناك نإو . اهنم ناك ام عيمجو اهرؤسو

 بجوي ليلد الإ اهقزخ يف اهلثم همحل لكأ زئاجلا ريطلا رئاس نم اهمحل لكأ صلاخلا
 ليوحت بجوت ال ةبارتسالاف ةبارتسالا ةهج نم تناك نإو . اهريغ نود اهيلع
 هيف نأو ، دسفي ال اهقزخ نأ مهلوق ضعب يف دجوي دق هنأ بسحأو 0 ماكحألا

 . اصيخرت
 ناك راذقألا يعرم نع تسبح ول اهنأ اهيف ملعلا لهأ ضعب لاق دق هنا يعمو
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 يعرملا ةهج نم اهقزخ دسف امنإ هنأ اهيف ىنعملا اذه تبث اذإو . ارهاط اهقزخ

 . هيف اهل ةبارتسالاو

 . ةرذعلا لكأو راذقألا هيعرب ابارتسم ماعنألا نم ءيشلا نوكي دق كلذكو
 كلذب لوحتي الف & تاراهطلا نم هريغ هعم طلخي هنأ الإ ، ماودلا ىلع كلذب فرعيو
 نم اهريغ ةساجنلا عم طلخي الالج نوكي ىتح هرؤس ىف الو هثور يف همكح

 ةساجنلا نمو . هتساجن حصي ىتح ةراهطلا نم هلصأ ىلع ءيش لكو ، تاراهطلا

 . دبألا لع سجن وهف اسجن هلصأ ناك امو » هتراهط حصي ىتح
 لكأ نعو رشنلا نع سبح هثبخ سجن هلصا امم عابسلا نم ائيش ن أ ولو

 كلذ هابشأو رومنلاو دسألا نم اهريغ اهعم طلخم ال ماعنألا معطت ام معطأو ساجنالا

 . هلصأ ىلعادسفم اهثبخ ناكل

 همكحل الوحم كلذ نكي مل ةشيعملا نم تاراهطلاب ىذغت ول ريزنخلا كلذكو
 ريط وهو . ريطلل هبشم انعم جاجدلاو هثبخ ةراهط ىلإ الو ليلحتلا ىلإ ميرحتلا نع

 رهاطلا ريطلا رئاس نع همكح لدعي نأ بحن الف 0 هتراهطو هلكأ ةزاجإ ىلع عمتجم
 يناعم هبشي ام هريغ ىلعف ةبارتسالا قيرط نم هقزخ داسف هقحل نإو . ليلدو دهاشب الإ

 رهاطلا ريطلا ةلمح ف هتابثإ لوصألا يناعم نم هبشي امو . انعم همكح ف لوصألا

 انلوقو همكحو همسا لك قحليو & شهاونلا الو رشاونلا نم سيل يعاورلا نم همحل
 . قيفوتلا هللابو مهباشم درنو مهبهاذم ىعاري امنإو . نيملسملا لوق

 . باوصلاو قحلا قفاو امب الإ انلوق نم ذخؤي الو اذه يف رظنيو
 باودلاو رئاطلا نم هيف مد ال امم اهلثمو سفانخلا نم اههبشأ امو نالعجلا امأو

 رهاط كلذ لك نإ © هبشلا هبشي ام ىلع قافتالا يناعم ىلع ةجراخ هماكحأ يناعم نإف

 مل ولو اهلكأو تاساجنلا لمحب فرع ولو اتيم ال ايح سم امب الو هرؤسب سأب ال
 الو همكح لوحي ال كلذ نإف . اهاوس يعارملا نم عضوم الو اهريغ لكأ ام فرعي

 ملعي ىتح مكحلا يف رهاط وهو . ةراهط ين اهنيعب هتساجن هيف نياعي ملام همسا لقتني
 يف ناك هجو يأب هنع اهلاوزو ةساجنلا نم هتراهط ىنعمو هنيعب مئاق هيف ءيشب هتساجن
 . ةرهاطلا باودلا يف انباحصأ لوق يف همكح نم جرخي ام يناعم

 اذهم وهف هل مد الو هيف مد ال هلصا امم باودلا نم اذه لثم نم ناك ام كلذك

 . باتكلا نمو 0 لكأملاو ىعرملا نم ليبسلا ١ ذهم فرع ولو ىنعملا
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 ن وسمخلاو عساتل بابل ١

 كلذ ريغو ريطلا نم شهاونلاو باودلا نم عابسلا ركذ ف

 نب دمحم نأ انغلبو بارغلاو مخرلا رؤس يف نيملسملا نم ددش نم هب ددشو

 اهرؤس دسفف ديصلا ريغ اهلك عابسلا امأو . هوركم هريغ لاقو . اسأب هب ري مل بوبحم
 . بطر وهو هسمام الو هرؤس دسفي ال ليق هنإف بلكملا بلكلا الإ اهسم نيمو

 سيلو هركي هنا : ليق درقلاو ريزنخلاو بلكلا ىوس ام عابسلا رؤس : هريغ لاق
 يف جرخي هنا ؛ يعم : هريغ لاق ؛ ريطلا نم بارغلاو مخرلا ةلزنمب وهو ، سجنب
 . رشنلا ىوس ام . فانصأ ةثالث ىلع ةجراخ اهنأ اهلك باودلا ماكحأ يناعم

 درقلاو ريزنخلا انعم كلذو . عامجإلاب وأ هلوسر ةنس وأ هللا باتكب مرحم اهنمف

 ريزنخلل هبشم هنا انعمف درقلا امأو مرحم هللا باتكبف ريزنخلا امأف ؛ بلكلا دلجو
 لوسر ةنس نم تبث درقلا ميرحت نأ : ليق هنأ يعمو . هللا باتك ضعب ف هل رياسمو

 يناعم جرخيف ٨ سجر هنا قافتالا يناعمب جراخ هنا انعم بلكل ا دلجو . ةي هللا

 نم هنم جرخ ام عيمجو هق ارعأو سجر هرؤس دسفم هنا ب اودل ١ نم فنصلا اذه م اكحأ

 امأو ٠ هلك هميرحت يعمف ريزنخلاو درقلا امأف ٠6 هثابخأو هلاوبأو رخنم وأ مف نم ةبوطر

 يناعم يف هداسفو هدلج ةساجن ىنعمف رؤسو ةبوطر نم هنم جرخ ام عيمجف بلكلا
 نم هز او اهنم بانل ١ تاوذ نم عابسلا ةلمح ف هتوبث ىنعملف هثبخو هلوب امأو . قافتال ١

 . شمهاونلا عابسلا

 هنأ بانلا تاوذ نم عابسلا نم شهاونلا عيمج نأ قافتالا يناعم يف جرخيو
 ىضم دق ي ذلا فنصلا اذه ادع امو © افالتخا كلذ ف ملعن الو ٨5 هثبخو هلوب 7

 تاوذ نم شمهاونلا عابسلا رئاس نم بلكلاو درقلاو ريزنخلا نم ههبشا امو هركذ
 وأ مف نم 0 ةبوطر وأ قرع وأ رؤس نم اهنم نوكي ام ماكحأ يناعم جرخيف ث بانلا
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 ىلع مد وأ ءيق وأ ثبخ وأ لوب نم اهنم جرخ ام ىوس ام ةبوطر نم ناك امو.. فنأ

 . لاوقأ ةثالثو © لاوحأ ةثالث

 يمهو اهميرحت تبثي مل اهنأل ؛ اذه عيمج يف رهاوطلا ةلمج يف اهنا اهنم لاحف

 ىلع امرحم ىلا يحوأ ايف دجأ ال لق ىلاعتو كرابت هللا لوق ىنعمل . لصألا يف لالح
 امإ » هلوقو «اهلك ةيآلا» ريزنخ محل وأ احوفسم امد وأ ةتيم نوكي نأ الإ همعطي معاط

 . هيريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا مكيلع مرح

 مرحي مل هنأ سيل معاطملا نم باودلا ي هلالحإو اذه ميرحت ىنعم ناك امإو

 نم كلذ ريغ وأ ابرلاو حكانملا نم اذه ريغ مرح دقف تامرحملا نم اذه الإ هللا

 امو مرحم هنا ريطلاو باودلا عيمج نم ىنثتسملا اذه ميرحت يف ىنعملا امتإو & تامرحملا

 تناك اذا } ةيلصألا ءامدلا تاوذ نم ةيربلا باودلا عيمج نم موحللا نم كلذ ىوس

 ام لكو 0 حبذ وأ ديص وأ رحن نم اهتاكذ حصي يتلا هوجولا نم هجوب & ةيكذ ةحوبذم

 حصي ىتح ارهاط هسم امو ث ارهاط هتاذ نم هيف ناك ام عيمج ناك الالح هلصا ناك

 © اهنم جورخلاو تامرحملا نع ءانثتسالا ةحص لاح نم هجرخي هجوب هتساجنو هميرحت

 نم رشاونلا هذهو عابسلا نم باودلا هذه راوسا نا يعم لاق نم لوق ىنعم اذهف

 ام الإ تارهاطلا نم باودلا رئاسك اهنا بانلا تاوذ نمو بلاخملا تاوذ نم ريطلا

 ةاكذ ريغل باودلا لكأ نم اهلثمو . ةتيملا نم تامرحملا شبتلاو رشنلا ىنعمل تبث

 لاغبلاو ليخلاو ، اههبشأ امو ماعنألا نم رهاوطلل اهتقرافمل اهيف تبثف كلذب فرعو

 نم رهاوطلا رئاسكف اهيناعم نم كلذ رئاس امأو . اهثبخو اهلاوبا داسف اههبشأ امو

 . باودلا

 بيدلا يناعم نم ريطلا نم رساونلاو باودلا نم عابسلا هذه قحلي هنا يعمو

 نم ائيش لكأي نأ مدعي ال ناك نإو . . تاساجنلا لكأ ىلع اهنم نامدالل

 رثكأ ىلع داكي هنأ الإ اهدحو تاساجنلا لكأ يناعم اهيلع حصي الو. تاراهطلا

 ولو هجولا اذه نم ةبيرلا اهتمزل ايلف & تاساجنلا نم اهلكأ كلذ نوكي نأ لاحلا

 ميرحتلاو ةلآلجلا مكح اهمزلل اهريغ اهعم طلخت ال ةساجنلا لكأ ىنعم اهيلع حص

 نم اهسم وأ تسم ام عيمجو اهتابوطر نم اهيناعم نم اهيف ام عيمجل سجرلاو اهمحلل

 ام ملعي ىتح فوقوم كوكشم لكو ، لاكشألا مكح همزلي بارتسم لكو تابوطر
 هل تبثيف اهيف كش ال ةساجن وأ . . اهيف كش ال ةراهط ىلإ لاكشالا لاح نع هجرخي

_ ٢٤٠



 تاودلا نم نيفنصلا نيذه نم ريطلا اذهو باودلا هذه مزليف ؟ هيف حصي ام مكح

 عيمج ينفو { اهموحل لكأل ةيهاركلاو فوقولاو لاكشالا مكح لاحلا اذه يف ريطلاو

 ريغ نم ليلحتلاو ةراهطلا لاح يف هنم حصأ وه ام ىلإ اهل كرتلا يناعم ىلع اهتابوطر
 اذه دجوو 7 هنيعب لالحلا رهاطلا دجوي مل اذاف ، ميرحت الو ةساجنب هيلع مكحي نأ

 نم ىلوأ فوقولا اذه ناك ، اهنيعب تاسجنلا تامرحملاو لاحلا اذه ىف لكشملا

 . تاسجنلا تامرحملا نود هيناعم ىف لمعتسي نأ ىلوأو . بيطأو تامرحملا

 ىنعم ريطلا نم رساونلاو عابسلا نم باودلا هذه يناعمب جرخي هنا يعمو

 اهلكأ نأ هرثكأو اهلاوحأ بلغأ يف اهنأ هجو نم . نيهجو نم ةساجنلاو ميرحتلا
 نم ءيش لكأ ول هنا ملعلا لهأ لوق لوقلا ضعب يف تبث دقو © مارحلاو ةساجنلا
 نع ةراهطلل سبحت ىتح . اسجن اهمحل ناك اريثك وأ اليلق ةساجنلا نم ائيش ماعنألا

 . ارهاط تابوطرلا نم اهيف امو اسجن اهمحل نوكي نأ يناعملا يف ميقتسي الو & كلذ
 اهلاوحأ ءعىربتسي نا الإ } اسجن اهمحل ناك اذإ ةسجن اهلك نوكت نا الإ ميقتسي الو

 . ةراهطلا لاح ىلإ ةساجنلا نم

 نم ناك ام عيمجو ذئنيح اهرؤس ةراهط تتبث اهمحل ةراهط تتبث اذاف

 الو ؟ تاساجنلا هلكأ نم بلغألا نم فيكف ةدحاو ةساجن لكأ ىف اذهو 0 اهتابوطر
 . هجو نم اذهف ، ةساجن الا لكأي نأ داكي

 . ريطلا نم بلخم يذ لك لكأ نع ةلي يبنلا نع يهنلا ءاج دق هنا ناث هجوو
 هنأو ميرحتلا ىلإ يهنلا اذهب ليق ايف بهذ نم بهذف . عابسلا نم بان يذ لكو
 . ميرحتب سيلو بدأ يهن هنا ليق ايف بهذ نم بهذو . هنع يبنلا يهنل مارح
 امو اهيف ناك ام عيمجو ةسجن اهلك تناك يهنلا رهاظ ين اهيف ميرحتلا يناعم تبث اذإف
 . ريزنخلاو درقلا لثم تسم

 يف عابسلا هذه نم ءايشأ نيب قرفي لوقلا اذهب لاق نم ضعب نأ يعمو
 نوكي ال ديصلا ناو } ديصلا يف همسا توبث يناعمل امارح هارن الف ش ميرحتلا
 لوقلا اذه يف ادكؤم ملعا الو © اذه ريغ هلعلو } بلعثلاو عبضلا كلذ نمو { امارح
 . اذه الا هركذ صخ ايف

 يعمو . هنع يهنلا يف هيف ةياورلا توبثل ءاوس هلك نا : لوقي اضعب نأ يعمو
 قيرط نم هتيهارك ىلإ ريطلا اذهو باودلا هذه يف جرخي انباحصأ لوق ةماع نا
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 ةراهطب لاق مهنم ادحأ نأ ملعأ الو ةبارتسالا ىنعمب هرؤس ةيهارك ىلإو ؤ بدألا

 . اهنم كلذ نم ءيش الو اهثبخ الو اهقزخ

 اهيف لوقلا ز فالتخالا يناعم ىلع جرخيف اهراوسأو اهتابوطر رئاس امأو
 الو اهرؤسل سجتنت الو اهل ميرحت الب انباحصأ لوق رثكا يف ةيهاركلا كلذ يناعم هبشو
 ناك ، ديصلا نم كلذ نم زوجي ام ىنعم ىلع ديص وأ حبذب تيكذ اذإو 0 اهتايوطر
 . بدألا ةيهارك اهوركم اهمحل

 يف ليق ام ضعب ىف اهلثم وهف دئاص ريغ وأ ادئاص بلكلا محل يدنع كلذكو

 ةلزنمب هنأ ىنعمف . ايكذ ناك اذإ همحل ىوس ام هتايوطرو هرؤس ةساجن امأو . محللا

 ىف فلتخي هنا ىنعمف دئاصلا بالكلا نم بلكملا امأو . ةساجنلا يف تامرحملا

 داسفب رثألا ءاج امنإ هنال امهنيب قرفي ىنعم ملعا الو . . ةالصلل هعطقو هتساجن

 لاح يف {، عابسلا ةلمج يف هلوخد ىنعم ىلع ال { ليق ايف ةساجنلل هلكأ ىنعمل ال هدلج

 . لوقلا كلذ نم كل تركذ ام
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 نوتسلا بابلا
 ايهوحنو رافلاو ر ونسلا ركذ ىن

 ىلا كلذ كرت بحأو ههرك ضعبف . رافل او رونسل ١ رؤس ف فلتخا دقو

 نع ذخؤيو . زئاج وهف ءاهقفلا يأر نم هب ذخآ اممو . اسأب هب ري مل ضعبو . . هريغ
 ماعطلاو غابصلا نم امأو . هكرت بحأ هنا ءاملا نم رونسلا رؤس يف هللا همحر يلع يبا

 ةمطخلا سم نم ىلع ضقن الو . هلك كل ذب سأب ال لاق نم لاقو هريغ نمو هزاجأف

 . ضقني رونسلا ةمطخ سم نم نإ لاق نم لاقو ى هنم

 . ةيح هنم تجرخاو ، لخ يف تعقو ةراف يف هللا همحر بوبحم نب دمحم نعو

 . ميرحت ىلع مدقتأ الو ةرذقل اهنإ لاق

 دشأ مهدنع اهرؤس لعلو {| ةيح تجرخأو ءاملا ف تلخدا ذإ هنع ليق كلذكو

 . هب سأب ال كلذ لك هريغ نمو & اهرؤس لثم وهف بوثلا تضرقا اذإ كلذكو

 يف تتام اذاو ، بايثلا هضرق الو . رأفلا رؤسب سأب ال حبسملا نب دمحم لاق

 هسم ام علقي هنإف هريغ وأ لسع وأ نمس لثم دماج ء وش يف تومت نأ الإ هتدسفأ ءيش
 اهنأ رئب يف وأ ءانا يف تعقو ةراف نع لئس هللادبع ابأ نأ ةقثلا ظفحو 3 يقابلاب سأب الو

 وا ءام ين ةرأفلا تعقو اذإ هب ذخان يذلا يراوحلا وبا لاق 0 اهنم لوبلا عضومل دسفت

 يعم رأفلاو رونسلا هريغ لاق . دسفي ال ءيشلا كلذ نا ؛ ةيح تجرخأو ] هريغ ف

 رهاوطلا ةلمح يفو 6 تامرحملا ةلمح نم ءانثتسالاب جورخلا اهل تباثلا باودلا ةلمح نم

 ام الإ & كلذ ف ىلاعتو كرابت هللا باتك ديكأت نم انركذ امم ، باودلا رئاس ةلزنم

 وا ميرحت ىنعم هقحلي انعم نم باودلا عيمج نم تاينشتسملا عيمج نم يش لك ضراع

 جرخ ام عيمجف الإو ، عامجالا وا ةنسلا وا باتكلا مكح هبشي ام بجوي ببسب ههبش
 مكح همكحف ةيلصالا ءامدلا تاوذ نم باودلا عيمج نم امرحم هللا هايس ايع هنم
 هنا يت يبنلا نع يوري ايف رونسلا ف ءاج دقو ك ت الاو ايحملا ف ةراهطلاو ليلحتلا
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 ىوري ايف " ةلي هنع ءاج دقو 03 ارهاط الإ نوكي ال تيبلا ءاتمو تيبلا ءاتم نم لاق
 هللا لوق ىنعمل لايعلا نم هنا ينعي تافاوطلا نمو مكيلع نيقاوطلا نم هنا هيف لاق هنا

 مكنم ملحلا اوغلبي مل نيذلاو مكناميأ تكلم نيذلا مكنذأتسيل » : ىلاعتو كرابت

 يف تبث دقو ضعب ىلع مكضعب مكيلع نوفاوط لاق مث (اهلك ةصقلا) 4تارم ثالث
 . مهتساجن ملعي ىتح ةراهطلا ىلع نيملسملا دالوأ نأ عامجالا يناعم يف . لايعلا

 ةالصلا ءوضو بسح أرهطتي وهو هيلا يتأي ناك هنا رونسلا ؤ ةي هنع ىوريو

 هيلا ليمي ناك هنإ ليقف 0 ءايلل ضرعتي هلعل ءانالا نم رهطتي وهو هيلا يتأي هنا الإ

 مث 0 ةلي هئام نم رونسلا برشيف هيلإ لصيو هنم برشلا لانيل هيلا هفر ىأ ءانالا

 . ءاملا كلذ نم رهطتي

 وأ باتكب تامرحملا الخ ام باودلا عيمج يناعم يف تباثلا وه رونسلا يناذهو

 الإ ميرحتب هوجولا هذه دحأ نم صوصنم ءيش هيف ءاج امم هملعن الو { عامجإ وأ ةنس

 نم هريغو رأفلا نم ةتيملا يناعم ةتيملا لكأ يف عابسلا نم شهاونلل اهبشم هاندجو انأ

 . ةيكذ نكت مل اذإ هدسافو اهتتيم مارح يتلا ةيلصألا ءامدلاو . ةيربلا حاورألا تاوذ

 نم فورعملا هبش هنم اذه اندجوو . دساف سجن كلذو ى ةتيم هلكأك ةيح اهل هلكأو

 تفرعو اهرابك نم ةتيملا تلكأ نإو عابسلا نأل هجولا اذهب اجرخم عابسلا ىنعمب هتاداع

 ىلع نامدألابو 5، اهرابك لثم اهراغصو 0 اهراغص لكأب فورعم رونسلا ناف ، كلذب
 ٠ نامدالا هبش ىلع كلذب فورعم وهف اهل تويبلا ىف ذختت امنإو © اهدجو اذإ كلذ

 عم رهاطلا طلخي هنأ فورعم هنأ الإ . شهاونلا عابسلل هبشمو عابسلا يناعمب تبث دقف
 فلتعي هنا فورعمب سيلو © هلاوحأو هتاداع رثكأ يف مارحلا عم لالحلاو ، سجنلا

 . هربغ هعم طلخي هنا حيحص لب ، هدحو كلذ

 يف رهاطلا نم طلخت ام لقأ اهنا يف ةبارتسالا ىلا برقا ةيربلا عابسلاو

 ىنعم يف عابسلا هبشأ نإو وهف . اهمكح نم بلاغ كلذف تطلخ نإو 3 اهتشيعم
 عم تاراهطلل طلخلا ةلقل اهتبارتسا يناعم يف اههبشي ال هنإف ةتيملا لكأو ء شهنلا

 . تاساجنلا

 مارحلا عم طلخت ال اهناب مكحلاب اهيلع ضقي مل ايف ةبارتسم تناك نإو عابسلاو
 ةلمج يف ةراهطلا اهلصا نإف ةراهطلا نم ائيش ةساجنلا عم الو . لالحلا نم ائيش

 نم اهربغ نم رثكا ىنعملا اذهب ةبارتسالا نم اهقحليو . تارهاطلا ف تاينشتسملا
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 . اهتراهط يف ةلعلا توبثو ، اهيف فالتخالا توبثو ءابسلا ركذ يضم دقو { باودلا

 اهتقحل هجو يأ نمو .{ اهيف بهذ نم بهذ ام ىلع ةساجنلا اهتقحل هجو يأ نمو
 كلذ لثم قحلي نأ انعم دعبي مل للعلا هذهل اهيف كلذ يناعم تبثا اذإو { ةيهاركلا
 5 ىنعمل هبشلا قحلا اذإ هنأل 5، اهيناعم نم اهتقحل املو اههبشي ام هيف تبث امل رونسلا

 فراعتلا نم اهنم هب جرخي امم 0 هيف انركذ دق امل اهنم برقأ انعم وهو 5 هريثك لثم هليلقف
 الو 3 هتاداعو هلاوحأ رثكأ يف هل دهشي امم . ةراهطلا نم اهريغ ةساجنلا عم طلخي هنأب

 . رونسلل فراعتلا يف هل دهشي ايك { انعم عابسلل كلذ لثمب دهشي

 هقحلي ام اهنم نوهأ ناكو اهتلمج يف عابسلا ىنعم نم انعم جرخ لاحلا اذهلف

 توبث عم ةي يبنلا نع ءاج املو { ةيهاركلاو ةساجنلاو اهلثم ةراهطلا مكح ىنعم
 ىنعم يف نوكي نأ انببحأ ، هجولا اذهب عابسلل اهتقرافم عم ةراهطلا يف اهل لصألا

 ام عيمجو هتابوطرو انعم رونسلا رؤسف . اهنم هتساجن تبث دق ام الإ اهلك ةراهطلا
 هثبخو هلوبو هيف امأو . هرمأ نم هبحن ايف ةراهطلا انعم هقرعو هرخنمو همف نم جرخ
 اهقحل ام يناعم ف امل اههبشو عامجالا يناعمب اهيف كلذ توبثل عابسلا ىنعمب انعم وهف

 امو ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو اههبشأ امو ماعنألا يناعم نم اهجارخإب . مكحل
 . اههبشأ

 . ةسجن اهنأ ةصاخ انباحصأ ضعب لوق ين اهيف ءاج دقف رونسلا ةمطحم امأو
 ةماع يف ةبطر يه ذإ كلذ يف نوبهذي مهأ بسحأو . ةراهطلا ضقني اهسم نأو

 3 اهلاوحأ ةماع يف ةبطر يه ذإ كلذ يف تسجتنت اذإ بيرلا اهقحلي اهنأو 3 اهلاوحأ

 ىنعم اهقرافي الو سبيت ال اهنال ةسجن لازت ال اهنأ تسجنت اذإ بيرلا اهقحلي اهنأو
 . همفو هندب رئاسك رونسلا ةمطحم نا انعمو . دبألا ىلع اهتبوطر عضومل ةساجنلا
 سجنت اذإ هنا ةافتالا ىنعم ىلع هلعل انباحصأ لوق يناعم نم جرخي هنأل كلذكو

 ةراهط نأو . تريغت هجو ىأب هنم ةساجنلا لاح ريغت هتراهط نأ باودلا نم ءيش
 يف برشتو لكأت وأ ائيش برشت وأ ائيش لكأت ام ردقب بيغت نأ تسجنت اذإ اههاوفأ
 . برشتو لكأت ام ردقب بيغت وأ برشت وأ لكأت نأ اههاوفأ ةراهط ناف . ةرضحلا

 نم رهظت ال ةساجنلا تناك ولف . افالتخا مهنيب اذه يناعم ىف ملعأ الو

 باودلا ةراهط نأ تبث اذإو . ارهاط باودلا نم عيش نكي مل رهطي ىتح باودلا

 نم ولخي نا باودلا يناعم جرخي ال رابتعالا ي ناك اهنم ةساجنلا لاوز تسجتت اذإ
 يناعم يف رابتعالا ين يتأي ةساجنلا لاوز نأو ؛ ةسبايلا عضاوملاو اهنم ةبطرلا عضاوملا
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 اهنأ ةبوطرلا ىنعم مكح توبثل ةسبايلا ىلع يتأي ايك اهنم ةبطرلا عضاوملا نم مكحلا
 . اهنم ةساجنلا تاذ نم ال ةراهطلا تاذ نم

 ماود الو ةساجنلا تاوذ نم رونسلا نم ةمطخملا يف ةبوطرلا ىنعم نكي ملو
 تاذ نم ةيلصألا ةراهطلا ىنعم نم كلذ امتإو . ةساجنلا بابسا نم الو ةساجنلا

 ناك ايك © اهتراهط وه ةبطر تناك ولو ةمطخملا نم ةساجنلا نيع لاوزف 0 رونسلا

 الو كلذ يف قرف الو هتراهط وه رونسلا نم سبايلا عضوملا نم ةساجنلا نيع لاوز
 ىلا برقأ ةمطخملا نكت مل ذإ ةقيقحلا يناعم ىلع ليلدب الإ اقرف كلذل بجوي ىنعم

 . رونسلا تاذ نم دبألا ىلع اهيف ةراهطلا توبث ىنعمل & ندبلا رئاس نم ةراهطلا

 نم تاساجنلل ىهاضم هنأ تبث دقو تاراهطلا نم باودلا نم ةراهطلا ىنعم هيلعو
 رهطي هنأ لوقلا ضعب يف كلذ توبثلو . هل مدلا ةطلاخم ىلع طاخملاو قيرلا

 ىنعم ناكف تاساجنلا نيع هانعم ليزي تاراهطلا نم برض وه ذإ تاساجنلا

 نوكي ام رهطأ نوكي نا الإ دبألا ىلع اهيف تاراهطلا نعم ةلعل رونسلا نم ةمطخلملا

 نم دحأ لوق نهوي الو ، كلذ لقأ ىوس رونسلا رئاسو يه نكت مل نإ رونسلا نم
 . فنعت الو هلوق نم ء يش يف ىطخي الو فعضي الو نيملسملا

 ىنعمل ةيوقتو تيبثت بيرلا نم هقحلي ام يناعمل هرؤس داسف ىنعم توبث عمو
 نأ داكي ال هنأل ، هدسفم هرؤس دسف اذإ هنم ةبوطرلاو 3 ةبوطر اهنأل هتمطحخغ داسف

 ءوضولل ةدسفم ةبوطرلاو . ةبوطرلا سمل توبث اهسم ىنعمف ةبوطرلا نم فجت
 ضقنت الو ةبطرلا ةراهطلا الإ دسفت ال ةساجنلاو . ةسبايلاو اهنم ةبطرلا تاراهطللو
 سم ضقنيو . هرؤس دسفي نأ ميقتسي الو . ةبوطرب اهسمي نأ الإ ضوتملا ءوضو
 ءوضو داسف يف قلطي مل هنكلو ، ةدسفم هتابوطر رئاسو الأ ةبوطرلا ىنعمل هتمطخ
 © ةبطر يهو اهسم املك هنإف مودلا ىلع اهتبوطر ىنعمل الإ ةمطخملا سم ء ضوتمل
 ، اسباي وأ ابطر ناك ءعىضوتملا ءوضو ضقنتو © سبايلاو بطرلا دسفت ةساجنلاو

 . رونسلا رئاس نم ءوضولا ضقن صوصخ رونسلا ةمطخم ىلع مقو يعم ىنعملا اذهلف
 ىلع ضقنيف ةبوطرب مومعلا يف هيلع مكحي ال وه ذإ هسم مومعلاب ضقني ال ذا
 يف صوصخلا يف كلذك وهو الإ & ةمطخملا يف مومعلا ىلع اذه نوكي الو & مومعلا

 نوكي وأ هتبوطرب ملعي ىتح هنا الإ } لوقلا اذه يناعم ىلع رونسلا ندب رث
 . هنم ذخأيو هتبوطرب هبطري ام رادقمب ابطر ءعىضوتملا

 نم بلغألا ىلع عابسلا نم شهاونلا ماكحأ يناعم هيلع تبثي الف رأفلا امأو
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 قيرط نم ةبارتسالا هقحليو هقلخ هبش يناعم يف رونسلا هبش هقحلي هنكلو . هتاداع

 هنإف كلذ نم ىرعتي ال ناك نإو اههبشو ةتيملا لكا نم تامرحملا قيرط نم ال يعارملا
 يعارملا ءوس نم بيرلا لاوحأ نم جراخ هريغو ، رونسلا لثم هلاح يف بلغالا سيل
 قلخلا يف هل ههبشل رونسلا هابشأ نم ولخي ملف هب فرع ام اهلكأو اهريغو تاساجنلل

 . يعارملا ءوس نم قالخألا نم ءيشو
 ريطلاو ءابسلا نم شهاونلا ريغ نم تاراهطلا رئاسل هبشلا لاح نم جرخي ملو

 هبش نم لخي ملف . ريطلاو ءابسلا نم رساونلاو مومعلا يف شهاونلا لاح نم هجورخب
 هلوبو هرؤس ادسفم اسجن نوكي نأ هقحليف هيف لوقلا قلعت ىف اذه هبش نمو اذه
 ريغب ةيهاركلا هقحلت نأ ولخي الو ، كلذ هيف تبثي امل ههبش ىنعمل همحل مارحو . هرعبو
 . هرعبو هتابوطرو هرؤس عيج ين ان ركذ دق امل ميرحت

 نوكي ال هنأل لاح ىلع دساف هلوب نا ليقو . هرعب لثم هنا هلوب يف ليق دقو
 ةراهط يناعم هق لي ذأ ولخي الو ماعنألا يف لوقلا يناعم ىضم دقو { ماعنألا نم نوها

 هلوب الإ ةرهاطلا باودلا ةلج ين هتوبثل هتساجن ملعي ىتح انعم هب هبشأ وهو هلك كلذ

 . فالتخالا ىنعم هق>لي هنإف هرعبو

 يه ذإ اهيف تبث دق املو . ماعنألا ثور ةراهط ىنعمل هرعب ةراهط ىنعم انبجعيو
 باودلا نم لصالا ف رهاط لك كلذكو . اهتساجن ملعي ىتح لصألا ف ةرهاط

 ماعنألل اهبشم نوكي نأ انبجعأ ث رساونلاو شهاونلا ىنعم مكح هقحلي مل ريطلاو

 ذإ ، باودلا نم نوكي ام عيمج نم اهثاورأو اهلاوبأ يف ، ةرهاطلا باودلا نم اهريغو

 ةلزنم اسجن ناك ىكذ نإو ريطلاو باودلا نم ناك ام عيمج امأو . ارهاط ناك ىكذا

 . تامملاو ايحملا ين هنم ناك ام لك انعم دسفم كلذ ناف ث ةتيملا

 الو هبطر دسفي ال هنأ لوقي نم مهنم رأفلا رعب يف نوفلتخي نيذلا نأ يعمو
 نم ةراهطلا لثم ناك اذإ هسبايو هبطر دسفي لوقي نم مهنمو ث هريثك الو هليلق هسباي
 وأ ابطر ناك كلذ نود ام دسفي الو . تاراهطلا نم ناك ام وأ ءاملاو نهدلا وأ ماعطلا

 ملام هسباي الو هبطر دسفي ال هنا لوقي نم مهنمو . ةراهطلا لثم نكي مل ام اسباي

 . هريثك الو هليلق هسباي الو هبطر دسفي ال هنأ لوقي نم مهنمو . ةراهطلا لثم نكي
 . ةراهطلا نم رثكأ نوكي ىتح هبطر دسفي لوقي نم مهنمو

 { ءاملاو نهدلا وا ماعطلا نم ةراهطلا لثم ناك اذإ هسباي دسفي ال نأ انبجعيو
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 لثم نكي ملام اسباي وأ ابطر ناك كلذ نود ام دسفي الو تاراهطلا نم ناك ام وأ

 نم رثكأ نوكي ىتح هسباي الو هبطر دسفي ال هنا لوقي نم مهنمو . ةراهطلا
 . ةراهطلا

 رايتخالا ماكحأ دنع دسفي لوقي نم مهنمو © هريثكو هليلق دسفي ال نا انبجعيو
 نإو . تارورضلا دنع دسفت الو . اهيف داسفلا فالتخاو لاوحألا هذه ىف ةنكملاو
 ريغف لوقلا نم هريغب لاق نمف . دحأل هيطخت ريغ ىف كلذ نم ءيشب ذخأو هزنتم هزنت
 رأفلا ينعأ هتراهط تبثا اذإو . هيف لوقلا نم ىضم دق ام يناعمب هلك ليق ام ديعب

 نم ءايشالا هذه عيمج نم هرؤس عيمجو بوثلا هضرقو هتابوطرو هرؤس نم رهاط هلكف
 هلك هنا تبث ايح جرخ اذإ ةراهطلاو ءاملا يف هعوقو دسف اذإو & تاسوبيلاو تابوطرلا
 . هنم لوبلا قيرط ي راجم نم ناك نإو . هرؤس دسفو سجن

 ع يش ف تعقو اذإ اهنأ اهانعم كلذ قحليف لوبلا يراجم اهيف ماعنألا كلذكو

 . لوبلا عضومل هتدسفا ةراهطلا نم

 اهنا ليق دق هنا اهئام دسفي رئبلا يف تعقو اذإ ةاشلا يف كلذ ليق دق هنا يعمو

 نيح اهيف ناك هنأ ملعي ىتح اهدسفي ال ليقو . اهيف لوبلا يراجم عضومل اهدسفي
 اهلثم ةرأفلا لعلف هاشلا يفاذه تبث اذإف . هنيعب امئاق ةساجن وأ لوبلا نم ء وش تعقو

 مث . ةاشلا رؤس يف فالتخا هنألو { اهرؤس يف فالتخالل عضوملا كلذ ىلإ برقأو

 يناعمب هبشا يدنع ةرأفلاو ، ةاشلا رعب يف فالتخالا الو 5 ةرافلا رعس يف فالتخالاو

 نبللا لثم هريغو لجلا نم ةعئاملا تابوطرلا نم هريغ يف وأ ءاملا يف تعقو اذإ داسفلا

 هيف فلتخي الو . اهنم هيف يذلا كلذ ىنعمل ةيح تجرخ ولو { كلذ هابشأو نمسلاو
 عضومل ةيح تجرخو اهيف تعقو اذإ رئبلا دسفت اهنا ةاشلا يف تبلا اذإو 5 ةاشلا نم
 . اهيف تعقو اذا رئبلا لثم تاراهطلا نم رئبلا ريغف لوبلا يراجم ىنعم

 سجن دساف كلذ نأ قافتالا يناعم يف جرخي كلذ ناف رأفلاو رونسلا ةتيم امأو

 وأ ةراهطلا يناتام ءاوسو . ةيلصألا ءامدلا تاوذ نم ةيربلا باودلا نم اهنأل ، مارح

 هيف اتام وأ ناتيم ايهو ةراهطلا نم اسم امل نادسفم ايهف ةراهطلا يف اعقو مث ةيحان اتام

 . تاعئاملا تابوطرلا نم

 باودلا نم ء ىش هيف ت اف ةعئاملا ريغ ةدماجلا تاراهطلا عيمج نم ناك ام امأو
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 ةتيملا سم ام ةراهطلا كلت نم دسفت امنإ هنإف ةتيم يهو هيف تمقو مث تتام وأ ةدسفملا

 . اهب قصلو

 داسف مكح هيلع عقي الف اهتسام ف اهترشب ىلا لصيو ةتيملا سمي مل ام امأو

 ادومج دماج ناك نإف . اعئام ناك نأ دعب دمج وأ تادماجلا نم اهلصا ةراهطلا تناك

 عيمج نم دسفي امنإ هنإف ، ضعب هضعب يف اقاستي الو ، اضعب هضعب نم ذخأيف عنمي ال

 ةراهطلا نم تجرخ اذإ ةتيملا ىلع ةراهطلا نم عويش جرخ ولو 0 ةتيملا سم ام كلذ

 ةتيملا ةرشبلا سفن سم ام الإ هنم دسفي ال انعم كلذ نإف { ةتيملا هتلمتحا دق ةدماجلا

 . ةراهطلا نم

 ىلع جرخ املك ناك ولو & جرخي نيح ةتيملا ىلع لمتحا ولو دسفي الف هريغ امأو
 يف ناكل 7 ةتيملا سفن تسجنت دق يتلا ةساجنلل سامم وه ذإ عضوملا دسفم ةتيملا
 اهضعبل ةسسامم اهنأل { ةسجن ةتيملا اهيف تعقو يتلا ةراهطلا عيمج نأ جرخب رابتعالا

 ريغ ال طقف ةتيملا سفن سم ام ةساجن رهطتلاو رابتعالا يف جرخي امنإ نكلو
 اهسمي مل ام اهعم جرخ ام ةساجن تبث اذإو . اهعم جرخي مل وأ اهعم جرخ . كلذ

 ىنعم مهناف ةسس املا ىنعمل هلك كلذ داسف تبث . ضعبل كلذ ضعب ةسسامم ىنعمل

 . كلذ

 يناعم ينءاج دق هنا يعمف © دماجلا لسعلاو دماجلا نمسلا يف كلذ تبث اذإو
 اذه يناعم توبثو { دماجلا نمسلا يف عقت رأفلا يف ةلي يبنلا نع ةنسلا كلذ ههبشي ام

 . ةتيملا ةرأفلا سم ام دماجلا نمسلا نم دسفي امنإ هنا اهيف

 اذإو . هب هبش هلعلو دمالا نمسلا لثم دماحلا لسعلا ئ رثألا ئ ادكؤم ءاجو

 امإو ادماج نوكي نأ امإ هنأل ةدماجلا هماكحأ يعمف .© اعئام لسعلاو نمسلا نكي مل

 سم ام هنم دسفي امنإف ادماج ناك اذإو . هلك دسف اعئام ناك اذإف . اعئام نوكي نأ

 اهطلاخي الو اهيف عنمي ال ام هبشي ام وأ ةتيملا هبشي امم هيف ةلاحلا ةساجنلا وأ ةتيملا

 دقو اعئام وأ ادماج همكح حصي مل ايف رابتعالا ف كلذ نم لكشأ ام هنا يعمو

 يناعم ف ليحتسي ىتح تاعئاملا نم هلصاف ٠ ةفصلا هذه ىلع ةساجنلا هذه هتسم

 ٠ دومجلا لا هماكحا

_ ٢٤٩



 . دمج دق هنأ ملعي ىتح مئام هنأ هماكحأ لصأ يناعم ىلع جرخي هنأ يعمف

 لاح ىلإ بلقلا نئمطي يناعم ىلإ جرخي ملام همكح لصأ يناعم يف هب هبشأ ةساجنلاو

 هماكحأ لصاف تادماجلا نم هلصأ ناك اذإو . ضعب هضعب ىف عنمي ال هناو { هدومج

 لثم يدنع نبللاو عئاملا دح ىلا راصو عام دق هنأ وأ عئام هنأ حصي ىتح هب ىلوأ

 هبشأو دحلا كلذ ىلإ هنم راص امو 0 دومجلا دح ىلإ راص اذإو . عئام هلصاو نمسلا

 . همكح هقحلو هلثم ناك هدومج ىف نمسلا

 كلذ لكو . ةدوربلا يف دماجلا ءاملا نم ناك ولو همكح هقحل ام عيمج كلذكو

 ةمعطألا نم ناك ام كلذكو . ههباشتو هيواست ىنعمل ، دحاو هانعمو . دحاو همكح

 ناك اذإ نوجعملا نيحطلا وأ نوجعملا وأ زونكملا رمتلا نم ةدماجلا ةبطرلا ةراهطلاو

 & ىولحلا نم ةبطرلا ةدماجلا ةمعطألا نم ناك ام كلذكو . عئامب سيل ادماج انيجع

 رانلاب تالومعملا ةمعطألا نم ههبشأ امو بطرلا دماجلا خوبطملا زرألا نم كلذ ريغو

 نإو بابسألا هذه نم ناك ام لكو 0 دورثملا ديرثلا كلذكو . اهريغو تاوالحلا نم

 امو ، ءاوس ىنعملا اذه ىفاهمكحف دومجلا ين اهيناعم توتسا اذاف © اهعاونأ تفلتخا

 ام عيمج نم مئاملا دح ىلإ ليحسم وه امنإو رابتعالا يف ادماج كلذ عيمج نم هلصأ ناك

 8 كلذ رصبي نمم هل رابتعالا رظن مكح يف هناعيم حصي ملو 0 هانعم هبشأو انركذ

 { هناعيمب هيلع رايترالاو ةهبشلا بلغي نأ الإ ؤ عئام هنا ملعي ىتح هب الوا هلصاف

 . ةهبشلاو بيرلا نم جورخلاو طايتحالا مكح يف ىلوأ نيرمألا نم بلغاألاف

 عئام ء وش هيفو دماج ءىش هيف دحاو وهو هلك ا ذه نم ءىش ىف ةتيملا تعقو نإو

 نم ةتيملا سم ام دسفي امنإو . دحاو لوقلاف هنم دماجلا يف تعقو نإف . هلك سام
 رهاط ، هعيمي الو هيف عيمي الو دماجلا سمي ىذلا عئاملاو دماجلا نم يقب امو & كلذ

 سي ملام ، دحاو عضوم يف وأ دحاو ءانا يف هلك ناك ولو رابتعالا يف انعم كلذ عيمج

 دحب دماجلا نم ةساجنلا مكح هيلع عقي امم ، هنيعب ةتيملا سم ام وأ ةتيملا هنم عئاملا

 . عئاملا هتسس ال عئاملا

 { يناعملا نم ىنعمب كلذ دعب دمج ولو دساف وهف اسجن عئاملا مكح تبثا اذإو

 ةراهطلا ىلإ همكح ليحتسي ملام يناعملا نم ىنعمب ةراهطلا ىلإ همكح ليحتسي ملام

 نم عضوم يف يتأي هلعلو ، لوطيو عستي كلذ ركذ يناعمو ليق ايف يناعملا نم ىنعمب
. هنيعب ءيش لك سجتنت اذإ هتراهط يناعم ركذب كلذ ركذ سجن عضاوملا



 نوتسلاو ىداحلا بابلا

 ريزانخلاو يحامألاو تايحلا ركذ ىف
 كلذ هبشاامو

 كلذكو ، نهثبخو هيف نتم امو نهرؤس دسفم ريزانخلاو يحامألاو تايحلاو

 عم خبط اذإ سبايلا رافلا رعبب سأب ال ءاهقفلا نم لاق نم لاقو . دسفم ةرأفلا ثبخ

 فصنلا وحن رعبلا نوكي نهدلاو رأفلا رعب ناك اذإ هنا ةقثلا انل ظفحو . هربغو زرألا

 يحامألاو تايحلا هريغ لاق ؛ دسفي ال هنأل فصنلا نهدلاو { كلذ نم فصنلا وأ

 فلتخا نإو ، باودلا عيمج نم كلذ هبشأ امو ريزانخلا نم هلثم وه امم كلذ هبشأ امو

 . دجاو ءيش يف ةقفتم يهو ، سانلا تاغل يف كلذ ءاسأ

 ةلمج ين تبثي مل امم هلثم وه امم باودلا نم كلذ سانجأ فلتخا ول كلذكو
 تاللحملا باودلا ةلمج نم جراخ وهف ث عامجإ وأ ةنس وأ هللا باتكب ميرحتلا

 { ةيهارك وأ ةساجن ىلإ هيدؤت ةبارتسا مكح اهنم كلذ نم هقحل ام الإ & تارهاطلا

 نم هيف بجي امم ، هيف ركذ اذإ هانعمل هيلع كلذ جراخو همكح كلذ نم ءيش لكلف

 يدنع جرخي كلذ نإف & كلذ هبشأ امو يحامألاو تايحلا امأف { همسا ىنعمو همكح

 يف عابسلا ىنعمل ، كلذ هابشأو ةتيملا نم تامرحملا شهاونلا تاودلا يناعمل هيبشتلا يف
 ف انعم ةجراخ يهو ، شهنتو عسلت اهنأ اهرمأ نم بلغألا نم انعم فرعي ام ين اعم

 يف جرخت اهنا الإ هجولا اذه يف عابسلا ىنعم اهقحليو 5 عابسلا مكح ىنعمل هجولا اذه
 شيعت امو 7 ءاملا تاوذ نم اهنا اهيناعم توبث يف عابسلا هبش نع انعم ىنعملا اذه لاح
 . ءاملا يف شيعت امم الو ءاملا تاوذ نم عابسلا سيلو . ءاملا يف

 ىلعف . اذه يفاهل هباشت ال ءايشألا هذه يناعم مكح قحليو جرخي هنا يعمف

 هذه نم سنجلا اذه قحليو . اهتابوطر داسفو اهروس ةساجنب لوقي نم لوق
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 ثبخ هبشي لخملا اذه ىلع اهرعب يناعم كلذكو . اهل اهيبشت اهق>لي ام باودلا
 اههبشأ امو يحامألاو تايحلا نم باودلا نم سانجألا هذه ةفلاخمب امأو . ءابسلا

 يف شيعت اهنأو { ءاملا تاوذ نم اهنأو ءاملا يف شيعت اهنا انعمف . ءابسلل ةفلاخم اهنإف
 هذهل اذه تبت نأ املف . اهيناعم نم ءيش يف عابسلا كلذك سيلو ث ءاملا يفو ربلا
 3 اهماكحأ نم ءايشأ يف عابسلل اهيناعم عيمج يف هبشلا عيمج اهقحلي مل باودلا

 رئاس ىنعمب ، دسفي ال اهلاوبأو باودلا هذه رعب نا ليق بسحأ ايف ىدنع كلذكف
 ىلع اهلاوبأ يف ءاملا باود هبش ىنعمو { اهراعبأو اهثاو رأ هبش ىنعم ىف ةرهاطلا باودلا
 . اهيف كلذ يناعم

 دسفي هنا جرخيو . اهراعبا دسفي الو اهلاوبا دسفي هنا اذه يف جرخي هنا يعمو

 ىف راوسألا ةرهاط نوكت اهناو ، اههراوسا دسفت الو اهراعباو اهلاوبا نم اهنم كلذ لك

 . . ريطلا نم رساونلاو باودلاو عابسلا نم كلذب لوقي نم لوق

 ضعب يف جرخيو اهر وسو الوب و اهرعب دسفي هنا لوقلا يناعم ضعب يف جرخيو
 اهراوسأو اهتابوطر رئاس جرخيو { اهراوسأو اهراعبأو اهلاوبأ دسفي هنا لوقلا يناعم
 . ةبارتسالا ىنعمب © ميرحتلاو ةساجنلا نود ةراهطلا نع ةيهاركلا ىنعمب

 ، هدسفي مل ءاملا ياذه لثم تام ول هنا ليق ام يناعم ضعب يف جرخي هنا يعمو

 ربلا يف شيعت يه ذإ عدافضلا ين ليق ام بسحب 0 اعيجربلا ين ءاملا يف شيعي وه ذإ
 . ءاملا ين اهتتيم ين يدنع فلتختف 0 اعيج ءالا ينو

 تايحلاو عدافضلا نم هلك اذه لثم يف هنتيم نإف تاراهطلا رئاس يف امأو

 الو ، هلثم تاراهطلا عيمج كلذ عيمج دسفمف { هلثم وه امم كلذ هبشأ امو يحامألاو
 ريزانخلا نم كلذ هبشا امو يحامألاو تايحلا ىوس ام امأو { افالتخا كلذ يف ملعا

 اهانعمو فلتخت كلذ ءايسأو ث ريزانخلا هبشت يتلا باودلا نم كلذ هابشأو ملسلاو
 ىنعمب جراخ انعم هلك كلذ نإف باودلا نم كلذ هابشأو غافلالاو لاسعلا نم دحاو
 ةلعل تاراهطلا يف انثتسملا نم جراخ وهام ةلمج يف باودلا نم تاراهظطلا
 يعرملا قيرط نم هوجولا نم هجوب ةبارتسالا كلذ نم هقحل ام الإ ؛ تارهاطلا
 . مارحلاو ةتيملا نم ءيشل شهنلاو

 قيرط نم يحامألاو تايحلا هابشأ ىنعم اهقحلي ال ءايشألا هذه نأ بسحأو

 اندنع يعارملا قيرط نم ةبارتسالا اهقحلي امنإو 3 اههبشي ام الو ةتيملا باودلا لكأ
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 ةبارتسالا ماكحأ نم هقحلي ام يناعم نم دعبي الو بارتسم كلذ لكو ، كلذ هبشو

 . تاساجنلا نم

 يحامألاو تايحلا ىنعمل هلك كلذ هابشأ لوقلا ضعب يناعم يف جرخي هنا يعمف

 عيمجو اهموحلو اهراعبأو اهلاوبأو اهراوسأ داسف نم لوقلا نم ىضم ام عيمج ين
 © تاساجنلا يناعمل اضعب اهضعبل اههابشأو ةبارتسالا نم انركذ ام عيمجل اهتابوطر
 . دحاو اهيناعمف تاساجنلا تفلتخا نإو

 فالتخالا يناعم نم اهعيمج يئ جرحيو اهراعبأو اهلاوبأ دسفي : ليق هنأ يعمو

 نم اذه ةتيم نأ افالتخا ملعأ هنا الإ ، كلذ هابشأو يحامألاو تايحلا يف جرخي ام

 مكح ف فالتخالا ين اعم اهقحلي الو هريغو ءاملا نم تسم ام لكل لدسمم ر اودل ١

 . اهماكحأ نم كلذ رئاسو هريغ وأ ءام نم تسم ام عيمج دسفت اهنأ الإ ةصاخ اهتتيم
 ىنعم ىدنع يضم دقو . يحامألاو تايحلا ف لوقلا قحلي ام اهيف لوقلا قحليف

 . كلذ يناعم يف فالتخالا نم رضح ام ركذو كلذ ي لوقلا

 رايتخالاو ةنكملا ىنعم يفف ئ هلك اذه لثم داسف ف بهذي اضعب نأ يعمو

 رايتخالا لاحو ةنكملا لاح ف جرحي امو ٠ رارطضالا هبشي ام يناعم دنع هيف عسويو

 . باتكلا نمو . رارطضالا ىنعمب هيناعم ضعب ف هبشم وهف
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 نوتسلاو ىناثلا بابلا

 عدافضلاو هوحنو يبدل او برقعلا ركذ يف

 باودلا عيمج نم مد هيف سيل امو
 © ةتيم الو ةيح دسفت الف { اهل مد ال ةباد لكو بابذلاو يبدلاو براقعلا امأو

 دسفي الف ءاملا نم تءاج اذإ امأو 5 ربلا نم تءاج اذا اهلوبو اهرعب دسفم عدافضلاو

 ماعط يف تتام نإ امأو . ءاملا تاوذ نم اهنأل { ءاملا نم هيف تتام ام دسفي الو .0 اهلوب

 لاق ؛ ةتيم يهو ءام هيف ءاعو يف وأ يوط يف تعقو مثربلا يف تتام نإ امأو . هتدسفأ
 اهنإف لخ يف تتام نإو . راذقألا نم تءاج نوكت نأ الإ دسفت ال حبسملا نب دمح

 . لخلا تاوذ نم تسيل اهنأل هدسفت

 هيف مد الو لصألا يف هيف مد ال ام لكو . . يبدلاو براقعلا امأ : هريغ لاق
 ةنسلا هبشي امو قافتالا ماكحأ يناعم يف جرخيف { باودلاو رئاطلا عيمج نم بلتج

 دارجلل هبشم هنا كلذ ىف ةنسلا نم تبث امل عيش هنم دسفي الو 3 اتيمو ايح رهاط هنأ

 ربلا تاوذ نم رئاطلا نم ءيش وه امنإو دارجلا ةتيم لحأ هنا ةل يبنلا نع حص املو
 . ءاملا تاوذ نم ال

 هق>لي اتيم ارهاط نوكي نأ مالسالا ماكحأ يف حصي ام يناعم ميقتسي الو

 هنم جرخ امم ، ءايشألا نم ءيش وأ رعب وأ لوب وا رؤس نم ةايحلا يف ةساجنلا نم ءيش
 حاورألا تاوذ نم عيش لك نأ ةنسلا هبشي ام ، لوقلا نم قافتالا يناعم هبشيو

 نم ءيشل ةبلتجم نكت مل اذإ ةيلصألا ءامدلا تاوذ ريغ نم ناودلاو رئاطلا نم ةيربلا

 نم اهل عبت وهف اهنم جرخ ام عيج نأو 5 ءايحألاو تامملا يف ةرهاط اهنا ءايشألا عيج

 نم عونلا اذه يف ميقتسي الو تبثي الو ، كلذ هبشا امو رعب وأ لوب نم ربد وأ مف
 . فالتخالا ىنعم انعم © حاو رالا تاوذ
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 رئاطلاو باودلا عيمج نم مد لصا هل سيل امم كلذ عيمج نم ناك ام امأو

 لوقلا فالتخا هنم كلذ يناعم يف جرخيف & بلتجم مد هيف ناكف امد بلتجاف

 تاوذ نم باودلا رئاس ةلزنمب هماكحأو ةتيم هنا لوقلا ضعب يفف } يدنع

 . ةيلصالا ءامدلا

 نم هيف ليق ام لثمل هبشم هنألو هقرذ جرخ ام دسفا هيف كلذ يناعم تبث اذإو

 هيف هبشأ لوب كلذ نم ءيشل تبث نإ كلذكو ث هيف فالتخالا يناعم ىلع باودلا
 ىلع اذه جرخي امم ، باودلا يف كلذب لوقي نم لوق ىلع هلوب يف فالتخالا يناعم

 ءامدلا تاوذ نم ةيربلا باودلا عيمج نم ديدشتلا يناعم ىلإ برقأ لاوبألاو © هبش

 يف اذه لثم ريركت ركذ ىضم دقو . انباحصأ لوق ين ماعنألا لوب داسف توبثل ةيلصألا

 . كلذ نم انركذ ام

 دسفت يتلا باودلا ماكحأرئاس هقحلي نا رعتي مل اذه لثم ةتيم داسف تبل اذإو

 ايف سجنلا مدلا نم هتشيعم قيرط نم ةبارتسالا هقحلت هنأل كلذ عيمج نم اهتتيم

 هقحل دقو } ءامدلا تاوذ ريغ نم هنأ همكح لصا هل تسثي تبثي مل اذإف 3 هرمأ نم فراعتي

 قحلي اذهو . كلذ يناعم ف تابارتسملا هبشي امم وهف اذه ف ءامدلا تاوذ مكح

 نادرقلاو ثيغاربلاو ريطلاو باودلا نم حاو رألا تاوذ عيمج هيفو هنم هابشألاو همكح

 همكح جرخي امم هلك كلذ هابشاو تكتكلاو ضوعبلاو بابذلاو . كلذ هابشاو ملحلاو
 . كلذ مكح هيف جرخيو . ءامدلل بلتجم هنا

 فالتخا نم كلذ مكح هيف جرخيو ، كلذ يناعم مكح هيف قحلي ال ام امأو

 يف رهاط هنا هماكحا يناعم تباث كلذف . هيف مد ال امم رئاطلاو باودلا نم ءامدلا
 . هبابسا عيمجو هنم جرخ ام عيمجو ؤ تامملاو ايحملا
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 ن وتسل او ثلاثلا بابل ١

 اهوحنو عدافضلا ركذ ف

 ءامدلاو حاورألا تاوذ نم اهنأ يدنع اهماكحأ يناعم جرخي هنإف عدافضلا امأو

 يناعم اهيف هبشي دقو { اهماكحأ ةماع يف ةيربلا باودلا ماكحأ اهقحليو . ةيلصألا

 ةجراخ اهنأ الإ ةيهاركلاب الوق اهيف ملعأ الف اهرؤس اماف . ةيئاملا باودلا ماكحأ

 نم ةبارتسالا يناعم اهقحلي ربلا يفاهنأل 5 ربلا نم تءاج اذإ ةبارتسالا لاح يف يدنع
 داسف اهقحلي نأ اهماكحأ يناعم دنع دعبي الف ربلا نم تءاج اذإف ، راذقالا يعارم

 ةيربلا ۔ باودلا نم اهريغ يف فالتخالا يناعم ىلع هتيهاركو اهتابوطرو اهرؤس
 اهمجحل يف فالتخالا يناعم اهقحلي نأ دعبي مب كلذ يناعم اهقحل اذإو ث ةبارتسملا

 اهلاوبأ امأو . ةبارتسالا ىنعم يف باودلا رئاس يف اهل هابشألا ىنعمل اهتابوطر عيمجو

 ءاملا نم برقي ام يناعم يف وأ ءاملا يف تناك وأ ءاملا نم تءاج اذإ اهيف فلتخي هنا يعمف

 يناعم اهقحلي ام دجي ءاملا نم رصت ملام يدنع اهيف كلذ دحو .. يدنع كلذ جرخيو

 ءاملا نم وأ ءاملا برق يف وأ ءاملا يف تناك اذإف 5 ءاملا تاوذ نم ىعرملا يف ةبارتسالا

 ماكحا نع اهلقني ةبارتسالا مكح هيف يه يذلا عضوملا كلذ نم اهقحلي ال ام وحنب

 ناك 7 ةيئاملا اهماكحا يف ةفصلا هذه ىلع اهل مكحي نا ينبجعيف 0 ءاملا مكحب اهتراهط

 امب وا ملعي امب ةبارتسالا مكح اهقحلي ملام 0 ءاملا ىلا ربلا نم وا ربلا ىلا ءاملا نم اهئيجم

 ليق دقف ، ةفصلا هذه ىلع كلذ مكح يناعم اهل تبث اذاف ، كلذل هبشلا نم بلغي

 . دسفمي سيل هنإ ليقو دسفم هنإ ليقف . فالتخاب اهلزانم نم ةلزنملا هذه يفاهلوب يف

 نكت مل نإو اهلاوبأ يف باودلا رئاس ةلزنمب فالتخالا يناعم اهقحلي هنا يعمو

 يحامألاو ةيحلا لوب ةراهط يناعم تبث اذإو ، دعبأب تسيلف اهريغ نم كلذ يف برقا
 تءاج هجو يأ نم اهلوب ةراهط مكح اهقحلي نأ برقا يدنع ءدفضلاف كلذ هابشأو
 ىلع دسفم هنأ عدافضلا رعب يف ليق دق هنا يعمو . فالتخالا ىنعمب هيف تناكو
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 . تءاج عضوم يأ نمو تناك عضوم يأ نم لاح ىلع دسفمب سيل هنا ليقو . لاح
 جرخيو ، كلذ اهنم فرعيو راذقألا عضاوم نم نا الإ سجنب سيل ليق هنا يعمو

 الو دسفم وهف راذقالا نم تءاج اهنا كلذ ليق دق هناو الوب كلذ قحلي هنأ ىدنع

 اهنا ىنعمب كلذ هبشو اهلاح نم انفصو ام يناعم كلذ قحليو كلذك نكت ملام دسفي
 امرحم همكح تبث ام الا اهنم ءاج ام رهاطو رهاوط ءاملا تاوذو .0 ءاملا تاوذ نم

 وا مكح ىنعمب ةراهطلا لاح نع لقنت ملام يهو ، عامجإب وأ صوصنم ةنس وا باتكب
 نع تلقتنا دق اهنا تبث اذاو ، ةراهطلا لصا ىلعو ةراهطلا لاح ىلع يهف { ةبارتسا

 ىتح كلذ مكح اهقحلو كلذب ةبارتسالاو اهيلع راذقألا مكح توبث ىلا ةراهطلا لاح

 . ةيئاملا مكح اهمكح عجريو 7 ءاملا ىلا لقتنتو لوحتت

 نأل اقرف اذه يف كلذ هبشأ امو يحامألاو تايحلا نيبو عدافضلا نيب نا يعمو

 نوكيو ءيجت اهنأ اهرمأ نم فراعتلاو اهمكح امنإو . ءاملا تاوذ نم يه امنز ءدافضلا

 ىتمف . ءاملاب الإ كلذ زيح يف شيعت ال اهنأو { ءاملا ذيص ةلزنمب ءاملا يف اهؤادتبا انعم

 ءاملا تاوذ نم اهلصا يفو اهيلعءاضقلا مكح يفو فراعتلا يف تكله ءاملا تقراف

 ةلزنمب ةلاحلا هذهب تماد ام اهنا اهيلعو اهل ءاضقلا مكح يف يدنع جرخيف ، ةيلصالا

 الو اوب دسفي الو . ةيح الو ةتيم لاحلا كلتب تماد ام دسفت ال اهنأو { ءاملا ديص

 هريغ يف الو ءاملل اهتتيم دسفت الو ءاملا ديص مد ةلزنمب اهمدو © رعب نم اهنم ناك ام عيمج

 ريغب ءاملا تاوذ نم اهنا اهيف مكحلا ةحصب اهرمأل رابتعالاب رظنلا مكح يناعم نم

 يدنع فالتخالا مكح اهقحل { ءاملاو ربلا يف شيعت ام لاح ىلا تلقتنا اذاو فالتخا

 ربلا تاوذ مكح اهل تبث اذاو 5 اهمد يفو اهتتيم يف ءاملا تاذو ربلا تاوذ قحلي ام

 جورخلاو كلذ اهل حصي امب ىعرملا ءوس يف ةبارتسا اهقحلي نا ريغ نم ربلا يف ةشيعملاو

 . ةبارتسالا لثم ىلإ كلذ اهلاح يف غلبت ال اهنا نم هيف كش ال امب كلذ نم

 يناعم تبث ايك . عامجالا يناعمب اهرعب دسفي ال نا اهنم لاحلا اذه ؤ ينبجعا

 ؤ اهوب ؤ فالتخالا توبث ينبجعأو . ةرهاط اهنأ اهثاو راو ماعنألا راعبا ؤ ءامجالا

 ءاملا تاذ نع لقتنت مل اهنا ىنعمل اهلوب دسفي ال نأ يلإ بحأ كلذ ناكو . لاحلا هذه

 تاوذ نم ماعنألا نأل ، لاوبألا مكح يف ماعنألا كلذ يف هبشي ال نأو { ةبير مكحب

 يناعم نم حاورألا تاوذ ىلا لقتنت نأ دعب نم اهتشيعمو © ةدسافلا ةيلصألا ءامدلا

 اهيناعم فلتخاف ث ةيربلا باودلا نم ةيلصألا ءامدلا تاوذ نم يهو اهتاهمأ ةشيعم

 تءاجف ىعرملا ةبارتسا لاح ىلإ لاحلا هذه نع تلقتنا اذإف { وحنلا اذه يف ىدنع
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 ام الو ملعب كلذ مكح اهقحلي الو ةبارتسالا يناعم اهقحلي ثيح نم ربلا لاح نم

 . اهراعباو اهلاوبا داسف ف فالتخالا يدنع جرخ © هبشلا نم كلذ هبشي

 اهرعب دسفي نأ ينبجعي الو . الوب دسفي نم لوق عضوملا اذه يف ينبجعأو
 ٨ هبشلا نم هيلع بلغي امب وأ كلذ نم ملعب راذقألا عضاوم نم يتأت نوكت نا الإ

 يدنع لخي مل هبشلا نم ههبشي امب وأ ملعب راذقالا عضاوم نم كلذ لاح نم تبث اذإف

 اذه ىف اهراعباو اهلاوبا داسف ينبجعيو . اهراعباو اهلاوبا داسف يف فالتخالا نم

 دشأ يدنع اهلاوبأو . ةلالجلا يناعم ىلإ رصت ملام يدنع برقأ اهراعبأو . عضوملا

 يناعم مهناف { ةرهاطلا ماعنألا نم كلذ داسف توبث يناعمل ةيرب ةيعار تتبث اذإ

 نم جرختو ربلا يفاهتشيعم تبثو ةيرب نوكي ام لاح ىلإ عدافضلا تراص اذإو.. كلذ
 اهنا اهماكحأ يناعم نم جرخي ام ىلع يدنع اهتتيم نإف ءاملا يف الإ شيعت الام لاح

 ين اريثك وأ اليلق ءاملا ناك ءاملا ين اهتتيم نإف 5 ءاملا ىوس ام تاراهطلا عيمجل ةدسفم
 داسف ؤ فالتخالا يناعم يدنع جرخي هنإف ، عضاوملا نم هريغ يف وأ ءانإ يف وأ رئب

 يف يل نيبي الف ءاملا ريغ امأو { ءاملاو ربلا يف شيعت ةيئام ةيرب تتبث اذإ ءاملل اهتتيم

 نم اهنا اهمكح تبث دق اهنأل فالتخا هجو الو ، فالتخالا يناعم ةتيم هل اهداسف

 ولو ىعرملا ؤ بيرلا اهقحلي ملام ينبجعيو . ةيلصألا ءامدلاو ةيربلا حاروألا تاوذ

 دسفي ال نأ ينبجعيف ىعرملا ءوس نم بيرلا اهقحلي ملام ربلا رثكا يف اهشيع تبث
 ين اهتتيم دسفي نم لوق ينبجعا بيرلا اهقحل اذاف لاح ىلع هيف تتام اذا ءاملا اهتتيم

 كلانهف 7 ءاملا يف تتام مث كلذ نيح يف { راذقألا نم تءاج اذإ ةصاخو { ءاملا

 تدسنفا ةلالج اهانعم تبث اذإف © ةلالج جرخت ملام يدنع اهداسف توبث يناعمب برقأ

 ةدسفم هنإو تتام امثيح اهتتيم ةدسفمو ةتيمو ةيح ةدسفم ةدساف تناكو لاح ىلع

 :باودلا عيمج نم همكح تبث ام كلذكو ث رعب وأ لوب وأ ةبوطر اهنم جرخ ام ميمج
 ىنعم يدنع جرخ ى ةباد وا رئاط نم ةيلصالا ءامدلاو ةيربلا حاو رألا تاوذ نم الالج

 هتابوطرو هرؤسو همحل دسفم مارح ةلزنملا هذهب هنا الالج همساو هانعم تبث اذإ همكح

 8٨ كلذ هابشأو يحامألاو تايحلا امأو ناك ايثيح نمو ناك ام عيمج يف هتتيمو هثبخو

 هقحلي امنإو ربلا يف كلذ ةشيعمو ربلا يفو ربلا نم جرخي كلذ ادتبم لصأ نأ يعمف
 نم ، ةييلصالا ءامدلاو ةيربلا باودلا يناعم مكح حاورألا تاوذ نم ريصي نا دعب
 هل تبثي نا لبق هماكحأف تامرحملا ريغ لالحلاو تاساجنلا ريغ رهاوطلا باودلا ةلمج
 كلذ يف ءاملا يف تام ولو هماكحا عيمجب ةيربلا باودلا ماكحا ءاملا يف هتشيعم يناعم
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 يف راص اذإف ، فالتخا كلذ يناعم يف يدنع جرخي ملو { ءايلل دسفم ناكل لاحلا

 هيلا لقتني نا كلذ يدنع دعبي مل © كلذ يناعم هقحلو ربلاو ءاملا يف هيف شيعي لاح
 ىلا اهمكحو ةيئاملا تاذ لاح نم عدافضلا تلقتنا ايك ، فالتخالا يناعم هقحليو

 مكح ةيربلا حاورألا تاوذل تبثت مل امو { ءاملاو ربلا يفاهتشيعمب ةيربلا مكح يناعم
 عدافضلا ىلع تبث ايك © هبرقو كلذ يناعم توبث نم هيف باتري ال امب ءاملا يف هتشيعم

 مكحب هنع لقتني ىتح همكح لصا ىلع ءيش لكف 0 اهماكحا لاقتنا يف كلذ مكح

 . هيف ةبارتسالاو هيلا نانئمطالا نم هيف كشي ال امب هيلع يتأي رمألا نم بلاغ وا ملع

 نم هريغو ءايلل كلذ هابشاو يحامالاو ةيحلا ةتيم داسفإ لاح لك ىلع ينبجعيو

 تبلا اذا هنا يعمو . يئام ال يرب كلذ لصا نأل تارهاطلا عيمج ين تارهاطلا ميمج

 ربلا يف شيعي امم اههبشأ امو عدافضلا نم ءاملا دسفت ال اهنا ءاملا تاوذ ةتيم يناعم

 هنا بسحأف ءاملا ين اهتتيم كلذكو & كلذ يف فالتخالا يناعم هيف قحليو { ءاملاو

 نم ءيش اهيف نكي ملام ، هدسفت مل لاح يا ىلعو لاح يأب ءاملا يف تتام اذا اهنا ليق

 . اهنيعب ةساجنلا

 . ربلا يف اهتشيعمو ةيرب اهمكح توبث يف لك ىلع دسفت اهنإ ليق هنا يعمو
 اذه ىلعف . هتدسفا هتريغ اذاف 3 هريغتو هيف نتنت ىتح هدسفت ال اهنا ليق هنا يعمو

 . هدسفت مل هريغت ملامو . هتدسفا حير وأ معط وا نولب تريغ اذإف ىنعملا

 لاح لك ىلع هتدسفا ءاملا يف تعقو مث ءاملا ريغ يف تتام اذإ اهنإ ليق هنا يعمو
 كلذب لوقي نم لوق يناعم ىلع ءاملا دسفت ربلا ةتيمو . ربلا ةتيم نم ةتيم اهنأك اهنأل
 يناعم ىلع الإ هيف تعقو هريغ يف تتام ولو لاح هدسفت ال ليق هنا يعمو . هريغت ملام
 جراخ هل اهرييغت امنإو ، هتريغ نإو لاح ىلع دسفي ال ليق هنا يعمو . فالتخالا
 . افاضم نوكيو ءاملا مسا نع همسا لقتني ملام تاراهطلا نم ءيشب هرييغت ىنعمب

 ول لوقنف 3 ءاملا ين اهتتيم ىنعم يف اهيف فلتخي وا اذهب لوقي نم لوق ىلع هنا يعمو
 ادرفنم نوكيو ث ماعطلا هطلاخي ال امم ةمعطألا نم ء يش هيف خبطي ءام يف تعقو اهنأ
 ءىشلا كلذ ىف تعقوف هوحنو ايبوللاو القابلا ءام لثم فاضملا ءاملا نم هنا الإ همساب

 هبشأ امو ايبوللاو القابلا نم ءاملا يف ام دسفت اهنا ليق ام ضعب يفف . هيف تتامف
 . اسجن كلذ عيمج نم هيف امو ارهاط ءاملا نوكيو ءاملا دسفي ال ، كلذ

اذإو . . ءيش يف ءاملا نم سيلو ماعط هنال سجن كلذ عيمج نا ليق هنا يعمو



 ءاملا ف ام ةساجنلا ةراهط ماكحأ يدنع قحلي مل ىنعملا اذهل ءاملا ةراهط يناعم تبث

 هدسفت مل ةسباي يهو سباي وهو القابلا يف تتام ول اهنأل هانع سجنت امنإو © رهاطلا
 اذه ةراهط ىنعم تبث اذإو {. هسجني امم هنم اهسمي وأ اهتاذ نم ةبوطر اهنم هسمي نا الإ

 ءيشب هنم يش درفني نا الا . ةساجنلا مكح هيف ام يدنع قحلي مل ةلعلا هذهس ءاملا

 نوكي نأ الإ ميقتسي ال يدنع اذهف ٠ رهاطلا ءاملا هسم ام ىنعم ريغب هدسفيف اهنم

 لاح نع لوحتملا ىنعمب وا ماعطلا ىنعمب يدنع جرخ ام امأو . اسجن هلك وأ ارهاط

 لثمو 7 اقيقر ناك ولو ذيبنلاو لخلا لثمو { اقيقر ناك ولو ءاسحلا لثم ءايشألا نم ءاملا
 ريغ وأ فاضملا ءاملا مسا نع لقتناو لوحت ام عيمجو © اقيقر ناك ولو جوسل ١

 ةتيم داسف يدنع هقحليو © فالتخالا يناعم مكح نم يدنع جراخف ى فاضملا

 جرخ ٠ همساو ءاملا مكح نع هلاقتنا ىنعمب ءيش اههبشي ناك نإ اههابشاو عدافضلا

 لقنيف ءاملاب زرألا طلتخي مل امو هيف فالتخالا هابشاو فالتخالا مكح لاح نم يدنع

 هقحلي هنأل } هيف فالتخالا هبش نع يدنع ىرعتي الف هيلا فاضملا ءاملا مسا زرألا

 لوقت الو ، شاملا ءامو ايبوللا ءامو القابلا ءامو زرألا ءام لوقت كنأل ءاملا ةفاضإ

 © لخلا الو ذيبنلا ءام الو ءاملاك اقيقر ناك نإو ماعطلا نم ءيشل الو } ءام ءاسحلل

 فالتخالا يناعم يدنع هبشيو ةفاضملا هايملا نم هقحل ام فالتخالا يناعم هبشي امإو

 توملا ىنعمب يه اهتوم ىنعمل ال رانلا ىنعم يف كلذ لثم يف تتام ول نا كلذ لثم يف

 ءيش ف تتام اذا اهنا فالتخالا يناعم ف جرخي هلعلف اتوم هلك ناك نإو { رانلا ريغب

 تاوذ نم تسيل اهنال ةلعلا هذهل هريغو ء الل لاح لك ىلع تدسفا رانلا ىنعم اذه نم

 © ةتيم يهو رانلاب ءاملا اهم يلغأ مث ءاملا ف تتام ولو © رانو ءام اذه نألو رانلاو ءاملا

 ىنعم لوحي الو رانلا ىنعم ريغب ةتيم تتبث دق هنآل {،ك فالتخالا ىنعمب يدنع تناك

 . توللا دعب رانلا

 اهتوم ىنعمب ءاملا ف تتام اهيف قرف هنا فالتخالا يناعم نم جرخي هنا يعمو

 . هيف قرف الف ءاملا ف اهتتيم تناك اذإ 0 كلذ ريغب وأ يلغملا ءاملاو نخسلا ءاملاو رانلاب

 نم حلاملا وا بذعلا ءاملا نم . ءاوس هلك ءاملا يف اهتوم نأ كلذ يناعم يدنع جرخيو
 الإ ءاملا تاوذ نم يهو دحاو ىنعمب هايملا نم يعم كلذ عيمج نال ، تارفلا وا رحبلا
 اهنأو كلذب تفرع دق ىنعمل رحبلا ءامب شيعت ال اهنأ فراعتلا يف اهانعم جرخي نأ

 اهقحلي نأ ىنعملا اذه ىلع يدنع دعبي الف رحبلا نم ءاملا باود يناعم نم ةجراخ

 . كلذك هنا هيف كشي ال امم كلذ ناك اذإ كلذ نم اهصخ ايف كلذ مكحب
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 نوتسلاو عبارلا بابلا
 كلذ هبشأ امو ةمليغلا ركذ ىف

 هماعطو ءاملا باود نم

 ماكحا هيناعم ضعب يف هقحلي هنا رحبلا تاوذ نمةمليغلا يف ليق دق هنا يعمو

 افالتخا هيف ملعا الام كلذو { ةاكذلاب الإ لحت ال اهنأ ليق هنا كلذ نم . ربلا باود

 نم يهو اهيف اذه تبث اذإو . ربلا باود ليبس ىلع ةاكذلاب الإ اهمحل لحي ال هنأل

 الإ ،كذي ملام © هنم تسم ام عيمجل ةدسفم ةدساف اهتتيم تناك يلصألا مدلا تاوذ

 ءاملا يف الإ ءايشألا عيمج ين اهتتيم يف عدافضلا ةلزنمب اذه يف اههبش اهيناعم جرخت اهنأ

 فالتخاو ربلاو ءاملا تاوذ نم يه ذا كلذ ىنعمب & فالتخالا ىدنع هقحلي هنإف

 ىنعمل رحبلا يف شيعت ايك هيف شيعت نكت مل نإ بذعلا ءاملا يف يدنع اهيناعم
 ءاملا يف شيعت ايك رحبلا ءام يف شيعت ال تناك نإ انركذ ام بسح ىلع عدفضلا

 كلذكو . هيف فالتخالا يناعم اهقحلي الو هيف تتام اذا ةدسفم هل يهف © بذعلا

 & ربلا يف شيعت ايكو رحبلا يف شيعت ايك بذعلا ءاملا يف شيعت ال تناك نإ ةمليغلا

 كلذكو . هتاذ نم تسيل اهنال ةتيملا ىنعمب وأ تتام اذإ هل ةدسفم اهنأ يدنع جرخيف

 تناك نإ بذعلا ءاملا يف شيعت يتلا ةيربلا ءاملا تاوذ نم عدافضلا هبشأ ام عيمج

 الو & تارهاطلا رئاس يف اهتتيمك رحبلا ءام يف اهتتيمف ، رحبلا ءام يف شيعت ال

 يف شيعت يتلا رحبلا باود نم ةميلغلا هبشأ ام كلذكو . فالتخالا يناعم اهقحلي

 . ةمليغلا ىنعمب قحال ىدنع وهف ءامدلا تاوذ نم ربلا

 هبشأ امو ربلا تاوذ قحلي ناك ولو ربلا يف شيعي ال ام كلذ نم ناك ام عيمج امأو

 يف ناك ام عيمجو . هيلع الو هيف ةاكذ الو رحبلا ديصو كمسلا ةلزنمب وهف ؤ ربلا تاوذ

 درقلا هبش ناك ولو ميرحتلا ىنعم هقحلي الف ، ربلا باود قلخ هبشا ولو رحبلا
 رحبلا يف هبشا ربلا يف ةباد لكل نإ ليق دق هنأل عابسلا هبشأ امو بلكلاو ريزنخلاو
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 ديص ةلزنمب هناو دحاو ىنعمب كلذ عيمج نا ليقف © اهنولب اههبشتو اهمساب ىمست
 كمسلا مد ف ليق ام يناعم ىلع الإ همد دسفي الو . ميرحت الو هيلع ةاكذ ال رحبلا

 سأب ال رهاط كمسلا مد عيمج نا لوقلا رثكأو هيلع اعمتجم كلذ ملعا الو ، حوفسملا

 رحبلا ديص مكل لحأ ه ىلاعتو كرابت هللا لوقل لح رحبلا باود عيمج ناو { هب
 . ءايشألا نم ءيش ف الو هوجولا نم هجو ف ءانثتسا هيف ملعن الو ه هماعطو

 نم هنم هبشأ امو هريزنخو رحبلا درق نأ هابشألا ىنعم ىلع ليق دق هنأ يعمو

 سيل كلذ ناك نإو . مسالاو هبشلاب ميرحتلا ىنعم هقحل ربلا باود نم تامرحملا

 هبشأ امو ةيهاركلا ىنعم هقحل هنم ربلا باود نم تاهوركملا هبشأ ام كلذكو . ديصب

 امنإ هنا يناعملا هذه ىف لوقلا اذه تبث اذإو ،اللحم ناك ربلا باود نم هنم تاللحللا

 هبشلا يناعم نم كلذ دنع هقحل ليلحتلاو ةيهاركلاو ميرحتلا يف هبشلا يناعم هق>لي

 تبئا اذإف ماكحألا ين هباشت اذه ىنعمب هباشت ام نأل ةتيملا يناعمو مدلا داسفو ةاكذلا ين

 وأ تاللحملا نم باودلا رئاس هبشا امو ماعنألا ماكحأ ىنعمب ماعنألا هبشأ ام ناك كلذ

 ءاملا ريط نم ناك ام امأو . هماكحأ عيمج يناعم ؤ كلذ هبشأ تاهوركملا وأ تامرحملا

 هلتق يفو مرحملا ىلع ديصلا ي ربلا ريط ةلزنمب هنإف بذعلا ءاملاو ربلا رف شيعي يذلا
 يف فالتخالا ىنعمب هيف فالتخالا يناعم جرخي هنإف { ءاملا يف الإ هتتيم داسف زو

 ىربلا ريطلا رئاس مد ىنعمب دسفم دساف هنا كلذ مد يناعم جرخيو ، يدنع عدافضلا

 الو ءاملا ديص ةلزنمب وهف ث ءاملا يف شيعي امنإو ، لاحب ربلا يف شيعي ال نوكي نأ الإ
 هماكحا عيمج ىفو همد يف ءاملا ديص ةلزنمب وهو . مد هل ناك نإ همد الو ٦ هتتيم دسفت

 . بذعلا ءاملا تاوذ نم ناك نإ بذعلا ءاملا ديص نم

 نم رحبلا ديص ةلزنمب وهف بذع وا رحب ىن ءاملا ىن الإ شيعي ال ناك ام كلذكو

 نم هريغ وا ريط نم هنم ائيش هبشا نا ربلا ديص نم كلذ هبشا ناك امو كمسلا
 ءام ىف ربلا باود نم ءعىشل اهبشم كلذ نم ءىش تبث نإ تاهوركملا وأ تامرحملا

 اذإ ان.دنع كلذ ءاوسف 5 راحبلا بذع نم ءيش وأ رابآلا وا نويعلا نم رحب وا بذع
 وأ بذعلا ءاملا نم هلكف ، باودلا هبشا امم ءاملا ين الإ شيعي الو ءاملا باود نم ناك

 توبثل فالتخالا يناعم هيف قحليو ، دحاو ىنعمب اندنع جراخ رحبلا نم حلاملا

 يف ميرحتلا عقو امناو ، يربب سيل هنال { ةلمجلا يف كلذ ليلحت ةحصلو ةهبشلا

 . هماعطو رحبلا ديص نم الإ هل هبش ام وا ايسم نم ربلا تاوذ

 هايملا نم كلذ ريغ الو لويغلا الو رحبلا الو حلاملا الو بذعلا ءاملا يف قرف الو
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 . ءاوس هلك كلذ يعمف 6 راهنالاو رابالا نم

 هيشاف باود وأ ربط نم ربلاو . بذعلا ءاملا يف وا رحبلاو ربلا يف شاع املك امأو

 نم هل جرحم ال هنا يعمف 3 ةيربلا باودلا نم اهوركم وأ الاحم وأ امرحم كلذ نم ع يش

 ةيهاركلاو ميرحتلاو ليلحتلا نم قحلي ايف كلذ يناعم يف مكحلا توبثو هبشلا قوحل
 & ىواستيو ههبشي ام كلذ يناعم ؤ ههباشتو كلذ ءاوتساو & كلذ نم ةتيملاو ءامدلاو
 ةتيم يناعم ف الإ هبتشا اذإ يدنع هوجولا نم هجو ف اذه نم ءيش يناعم فلتخي الو

 هنإف { ربلاو بذعلا ءاملا وا رحبلاو ربلا ؤ شيعي هنا تبث اذإ ةصاخ . ءاملا ف كلذ

 ههبشا امو مليغلاو اههبشا امو عدافضلا يف ليق ام ىنعمب فالتخالا كلذ ةتيم قحلي
 نم بذعلا نود بذعلا يفو ، رحبلا نود بذعلا ين هتايح يل هفالتخاو كلذ يناعمو
 نم بذعلا ين هتتيم ناك رحبلا نود ءاملا نم بذعلاو ربلا ىف شيعي هنا تبث ايف . ءاملا
 هنأ الإ ، جاجألا رحبلا ين هتتيم فالتخالا يناعم هقحلي الو ، فالتخالا ىنعمب ءاملا
 . هيف شيعي ال ناك اذإ هل دسفم يعم

 نم تارفلا بذعلا يف شيعي الو ربلاو جاجالا رحبلا ؤ شيعي ناك ام كلذكو

 هتتيم الإ ربلا تاوذب مكحلا ين هباشتم وهف 5 ريط وأ ةباد نم رهن وأ رحب وأ رئب وأ ليغ
 يناعم يف تاراهطلا رئاسل هداسفك هل دسفم هنإف { هيف شيعي ال ىذلا بذعلا ءاملا ىف

 . انركذ ام بسح ىلع كلذ يف هماكحأ جرخي ام
 ليق هنا يعمو . ةيربلا باودلا مد ىنعمب دسفم هنإ مليغلا مد يف ليق هنا يعمو

 نيبي الو نيهجو نم كلذ ىنعم هقحلي ذإ كمسلاو رحبلا ديص ةلزنمب دسفي ال همد نإ

 يناعم اههابشاو اهيف ةيكذتلا توبث عضوم ميرحتلاو داسفلا ىنعم نم جرخي هنا يل

 مد نم اهلثم وه امم اههبشأ ام وا اهمد نم يدنع دسفي نوكي ام لقأو 0 ةيربلا باودلا

 هيف ىرجي امم اهمد نم كلذ ىوس امأو . هب الإ ةيكذ نوكي ال ىذلا اهتحبذم

 قوحلو كلذ ف فالتخالا نم ىرعتي الف ةيربلا باودلاو ماعنألا مد نم فالتخالا

 . اضعب اهضعب اهل هبشلا

 ريغل سجن وه امنإو حوفسملا ةلزنمب لزان اهمد نم ءيش سيل هنا لئاق لاق نإو
 اهماكحا فالتخا ىنعمل كلذ ينبجعاو ، يدنع كلذ دعبي مل ، حوفسملا ىنعم
 ىن اهنإف لئاق لاق نإف ربلا يف الا شيعت الو ، لاحب ءاملا يف شيعت ال يتلا تايربلاو
 نم دعبي مل حوفسملا ريغو حوفسملا اهقحلي امم ةيربلا ريطلاو ةيربلا باودلا ةلزنمب كلذ
 جرخو ، باودلاو ريطلا نم اههبشا امو اهيف ةيربلا يناعم مكح توبثل دعبي الو كلذ
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 . هللا ءاش نإ فلتخي امو هنم هبشي امو هيناعمو اذه ف رظناف اهانعم

 نأ الإ دسفي ال ليالا لوب ر رش نا لاق نم لوق نع ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 . هرصبي ىتح هسم دجو هنا نقيت ول ىري ىتح بهذي اضعب نأ بسحأ لاق

 دقف هدجو هيلع هدي ىرجأ اذا بهذي اضعب نا يعمو . ادوجوم هرصبي ىتح هغابسأو

 اهبطري ىتح ينعي غبسي ىتح بهذي اضعب ن أ بسحأو . دسف أو غبسأ
 ام ىنعم تبث ١ دإ دعبي ال يدنع اذه ن اكو 7 وشل ١ ىلع ولعل ١ غابساأل او

 .هيف ليق
 يشاملا عيطتسي ال يتلا لفاوقلا يف تارو رضلا عضوم يف ليق هنا يدنع امو

 رقبلاو لبالا نم تاسنئادلاو سايدلا ف تارو رضلا ف ليق اك اهتلمج نم جرحي نأ

 افالتخا هيف نأ بسحأو . هيلع عمتجم رثالا نأ ىدنع سيلو اهجارخإ نكمي ال هنأل

 ف لوقلاو مدقلا لثم بوثلاو ندبلا ٤ وه كلذكو هل تلق . لبالا لوب ينعأ

 . دحاو كلذ

 . تبثا اذإ يدنع اذكه لاق

 نعو شيرق نب ديعس نع خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ؟ اهجسني له ايح جرخأو رئبلا يف عقو اذإ لوغلا
 . اهسجني هنا ليق دق لاق

 . هيف فلتخمف لابجلا جمض امأو . رهاط ةنطابلا حمض امأ لاق هنم : ةلأسم

 ؟ ةنطابلا جمضو لابجلا جمض نيب قرفلا ايف هل ليق

 مهمحر ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم يبأ خيشلا نع ىور اذك لاق

 . ىلاعت هللا

 مدو هل مد ال امو بابذلاو برقعلاو توبكنعلا امأو : ءايضلا نم : ةلأسم

 . دسمي ال اذه لك محللا

 هل نم تلأسف © تثغ اهنأل توبكنعلا لجأل ةلأسملا هذه تبتك امنا : ةلأسم

 . ائيش اهيف ظفحي ملف ةفرعم

_ ٢٦٦



 نتاألاك رهاطلا ناويحلا نم همحل لكؤي ال ام نبل نا انباحصا نعو : ةلأسم
 . ملعأ هللاو عابسل ا نبل يف نوفلتخم سانلاو رهاط اهوحنو

 مدلا هبش رمحا بايثلا يف يذلا نجلا جاتن سانلا هيمسي يذلاو : ةلأسم

 ملعا هللاو هر سأب ال

 نايب باتك نم عباسلا ءزجلا وهو تاراهلطلا نم لوألا ءزجلا مت

 نإ عرشلا نايب باتك نم نماثلا زجلا وهو 0 تاراهطلا ف يناثلا ءزجلا هولتيو عرشلا

 . ملسو هلاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو هدحو هلل دمحلاو ىلاعت هللا ءاش

 ه ١٤٠٣ ةنس ةدعقلا يذ رهش نم نيرشعلاو سداسلا يف دحألا

 م ١٩٨٣ ةنس ربمتبس رهش نم ,بارلا

 نيتخسن ىلع هانضرع دقو

 ةرجهلل رشع يناثلا نرقلا لوا ىف هخي راتو لوهجم طخب ىلوألا

 هخسان هركذي مل كلذك خي راتب كلذو

 هلل دمحل او ىهتن ١

_ ٢٦٧ _



 ميحرل ا نمحرلا هللا مسب

 ققحملا ةملك

 نايب باتك نم عباسلا ءزجلا ةعجارمو قيقحت هقيفوت نسحو هللا نوعب ىهتنا دق

 سجنلاو رهاطلا يناعمو تاساجنلاو تاراهطلا ماكحأ ين ءزجلا اذه ثحبيو عرشلا

 ةساجن يفو ةساجنلا اهيف تطقس اذإ اهحزن ةفصو رابآلاو راهنألا نم هايملا ليصفتو
 يفو 0 مهتراهطو ىتوملا ةساجن يفو اهتراهطو رايثألاو راجشألاو بايثلاو ضرألا
 ثورو ث ليالا حلس يفو ةلالجلا يفو { سجنلاو هنم رهاطلاو { ناويحلا ماكحأ
 رحبلا ناويح يفو ، عدافضلاو ، براقعلاو تايحلاو ، عابسلاو ريطلا ينو ناويحلا
 مارحلا ةجحلا يذ يداح خيراتب كلذو . نيملاعلا بر هلل دمحلاو . كلذ يناعمو

 ٤٠٢٣ ربمتبس نم رشاعلا قفاوملا ه ١٩٨٣ م .

يثراحل ا ديح نب نايلس نب دمح نب ملاس



 باوبألا بيترت
 ةحفص

 ٩ : لوألا بابلا

 ١٣ : يناثلا بابلا

 ٥ ١ : ثلاثلا بابلا

 هنم هب راطو ، ةساجن هيف حرط وأ ءاملا يف لاب نميف

 ١٧ : عبارلا بابلا

 كلذ هبشأ امو ةحارجلاو روقعلا لسغ ىف

 ١٩ : سماخلا بابلا
 كلذ هبشأ امو 3 طاخملاو ، قاصبلاو ، مفلا ةساجن يف

 ٢٥ : سداسلا بابلا

 ذيبنل او 0 راجشألا ءامو لحلا لثم ءاملا ريغب تاساجنلا لسغ ف

 كلذ هبشأ امو ةالصلل تاراهطلا نم كلذ هبشأ امو نبلل او قاصبل او

 ٢٧ : عباسلا بابلا

 ٢٩ : نماثلا بابلا
كلذ هبشأ امو اهتساجنو اهتراهطو رئبلا يف



 : عساتلا بابلا

 هريغ وأ فينك برقب تناك اذإ رئبلا ةساجن يف

 : رشاعلا بابلا

 كلذ هبشأ امو . حيقو ءام نم جرفلا جلاو نم جرخ ام

 : رشع يداحلا بابلا

 بايثلا ةساجن يف

 : رشع يناثلا بابلا

 كلذ هبشأ امو ءالخلا لوخدو طئاغلاو لوبلا ف

 : رشع ثلاثلا بابلا

 ىذولاو يذملاو ينملاو لوبلا ةساجن يف

 : رشع عبارلا بابلا
 طئاغلاو لوبلا نم ثدحلا شرا يف

 : رشع سماخلا بابلا

 كلذ هبشأ امو ث امد هبوث ف ىري نميفو مدلا ف

 : رشع سداسلا بابلا

 عابسلا دولجو ةتيملاو ريزنخلا يف

 : رشع عباسلا بابلا

 كلذ هبشأ امو هلوبو هرؤسو ريطلا قزخ يف

 : رشع نماثلا بابلا

 هتراهطو ةتيملا دلج- يف

٣٩ 

١ 

٤٢٣ 

٤٧ 

٥٢٣ 

٥٩ 

٦١ 

٦٧ 

٦٩ 

٧٢٣



 : رشع عساتلا بابلا

 ةيملا يف

 ١ بابل ١ نو رشعل :

 فارشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم مدآ ينب روعش يف

 : نورشعلاو ىداحلا بابلا

 لمقلا يئ

 : نورشعلاو يناثلا بابلا

 ناك امو 0 اهقزخو اهرؤسو اهلاوبأو اهثاو رأو اهترحو باودلا قرع ف

 اهسمو اهتتيمو اهنم دسفي

 : نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 هتراهطو هتساجن يفو ضيبلا يف

 : ن و رشعلاو عبارلا بابلا
 هتراهطو كسملا ركذ ف

 : نورشعلاو سماخلا بابلا

 نبللاو ضيبلاو امد تبلح اذإ ةاشلا نبل يف

 : ن و رشعلاو سداسلا بابلا

 اهتراهطو نوطبلا نم جرخي ام ةساجن يف

 : : نورشعلاو عباسلا بابلا

 رهلاو بلكلا ةساجن يف
 : ن و رشعلاو نماثلا بابلا

 رلا رؤس يف

٧٧ 

٨٢٣ 

٨4٥ 
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٩٥ 

٩٧ 

٩٩ 

١٠١ 
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 : نورشعلاو عساتلا بابلا

 تاساجنلا ريهطت ف

 ١ ن ونالثل ا بابل :

 تاساجنلا لسغ

 : ن وئالللاو يداحلا بابلا

 رانلاب ةساجنلا ريهطت يف

 ءام ريغب ةساجنلا لسغ ف

 اطخلاب كرشا اذإ كلذكو ال مأ لسغ همالسإ دنع هيلع بجي كرشملا ين

 : نوثالثلاو عبارلا بابلا

 ءىضوتم وهو دترا نميف

 : نوثالثلاو سماخلا بابلا

 هتاسبايو يدوهيلا تابوطر يف

 : ن ونالثلاو سداسلا بابلا

 لسغلا لعب ةساجنلا لاوز ؟

 : ن ونالثلاو عباسلا بابلا

 ءاملاب فشنت يتلا يناوألا ريهطت ف

 : ن ونالثلاو نماثلا بابلا

 بايثلا لسغ يف

١١١ 

١١٣ 

١١٥ 

١٧ ١ 
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١٢٩ 

١٣٣ 
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 : نوثالثلاو عساتلا بابلا

 : نوعبرألا بابلا

 فارشالا باتك نم ءام ف وأ ماعط ف باودلا توم ف

 : نوعبرألاو يداحلا بابلا

 ةرذعب دمس اذإ عرزلاو سجنت اذإ ماعطلا لكأ يف

 : نوعبرألاو يناثلا بابلا
 كلذ هيشأ امو لينلاو بوبحلاو ماعطلا لسغ يف

 : نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

 كلذ هبشأ امو عيلاوبلاو فينكلا يف

 : نوعبرألاو عبارلا بابلا

 اذإ كلذ هبشأ امو افصلاو لدنجلاو تتبنا امو ضرألا ريهطت ي

 ةساجنلا هتلخد

 : نوعبرألاو سماخلا بابلا

 هريغ وأ تيب لع يهو ثيغلا اهباصا اذإ ةساجنلا ف

 : نوعبرألاو سداسلا بابلا

 مهسم نم ءوضو ضقنو مهتراهطو ىتوملا ةساجن يف

 : نوعبرألاو عباسلا بابلا

 اهنم ةعارزلا لكأو اهتساجنو ةلخنلا ةلجأو ةلاجالاو ةبلحلا ةساجن يف

 : نوعب رألاو نماثلا بابلا

 كلذ هبشأ امو ةساجنب تدمس اذإ ةعارزلا لكأ يف
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 ١٨٥ : نوعب رألاو عساتلا بابلا

 مث ةساجنلا سميو لعتنم وأ فاح وهو ةساجنلا يف يشمي لجرلا يف
 ةراهطلا كلذ دعب سمي

 ١٨٧ : نوسمخلا بابلا

 كلذ هبش ا امو هيلعو هر ةالصل او هلسغو دلحل ف

 ١٨٩ : نوسمخلاو يداحلا بابلا

 اهلسغي مل مأ اهلسغ ردي ملف اهيسن مث ةساجن هيف تناك نميف

 ١٩١ : نوسمخلاو يناثلا بابلا

 اهلسغ هنأ ملعت ملو ةساجن سم هنأ رقي وأ ةساجن سمي هارت نميف
 ؟ كلذ ي مكحلا فيك

 3 ةساجن كيف نأ كربخي وأ ارهاط اهريغ سملف ةساجن هب نوكت وأ

 كلذ هبشأ امو ةرهاظ ريغ هتساجنو ةساجنلا ىلع عقو اذإ رهاطلا ينو

 ١٩٧ : نوسمخلاو ثلاثلا بابلا

 ءاشتحاا ق

 ٢٠٠٦ : نوسمخلاو عبارلا بابلا

 ال م أ ءيش هركذ نم جرخ هنا كش نميف

 ٢٢٧ : نوسمخلاو سماخلا بابلا

 باودلا نم.اهوحنو ةلالجلا ركذ يف

 ٢١١ : نوسمخلاو سداسلا بابلا

لبالا حلس ركذ ف



 ٢٣٢ : نوسمخلاو عباسلا بابلا
 هقزخو ريطلا راوسأ ركذ ف

 ٢٢٣٧ : نوسمخلاو نماثلا بابلا

 لعجلاو جاجدلا ركذ يف

 ٢٢٣٩ : نوسمخلاو عساتلا بابلا

 كلذ ريغو ريطلا نم شمهاونلاو باودلا نم عابسلا ركذ ف

 ٢٤٢ : نوتسلا بابلا

 ايهوحنو رافلاو رونسلا ركذ ي

 ٢٥١ : نوتسلاو ىداحلا بابلا

 كلذ هبشأ امو ريزانخلاو يحامالاو تايحلا ركذ ف

 ٢٥٥ : نوتسلاو يناثلا بابلا

 نم مد هيف سيل امو عدافضلاو هوحنو يبدلاو برقعلا ركذ يف

 باودلا عيمج

 ٥٧ : نوتسلاو ثلاثلا بابلا
 اهوحنو عدافضلا ركذ ف

 ٢٦٢ : نوتسلاو عبارلا بابلا

هماعطو ءاملا باود نم كلذ هبشأ امو ةمليغلا ركذ ٢



 أطخلا

 ؤوضوو

 يولا
 ءطولا

 ٨ هؤوضوو
 ٢٦ ىوطل أ

 ءطولا ١٨

٢٤ 

٣٤ 

٦٦



 اهتبتكمو نايع ةعبطمب عبط
 ٧٢٥٢ : ب.ص مرقلا

 نايع ةنطلس ۔ حرطم
ه ٤ ١٤٠ ۔ م ٤ ١٩٨


