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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ملسنو يلصنو 0 نيعتسن هبو 0 نيملاعلا بر هلل دمحلا

 هتباحصو هلآ ىلعو } نيمألا يداهلا دمحم . ميركلا هئيبن ىلع

 . نيدلا موي ىلا ناسحإب مهعبت نموس نيمايملا رغلا

 ناك امو ميركلا هباتك يف لجو زع هللا لوقيف { دعبو

 مهنم ةقرف لك نم رفن الولف ةفاك اورفنيل نونمؤدلا

 اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو نيدلا يف اوهقفتيل ةفئاط
 «نورذحي مهلعل مهيلإ

 نإف نينمؤملا ىلع اضرف نيكرثملا داهج ناك اذإف
 . نيدلاب لهجلا اميسال ى بجوأو مهيلع دكآ لهجلا ةبراحم
 نأ ةرخآلاو ايندلا يف هتداعس ىلع صيرح ملسم لكب يرحو

 مل نإو ، ادهج كلذ ليبس يف ولأي ال نأو هنيد يف هقفتي
 نم ةريصب ىلع وهو الإ ارمأ يتأي ال نأ هيلع بجاوف عطتسي
 لجو زع هللا لاق 0 مهلاؤس هللا بجوأ نم لاؤسب كلذو هرمأ
 «نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ اولأساف

 . ريبك بيصنو رفاو ظحب نيدلا هقف نم اوذخأ نممو اذه

 مهتالضعم لح يف مهتلبقو ىوتفلا يف سانلا عجرم اوناكف
 .ضويب رمع نب ميهاربا مامإلا خيشلا مالسإلاو ةيبرعلا ديقف
. هلل ١ همحر ۔



 ميركلا ئراقلا يدي نيب اهعضأ يتلا هذه يتمجرت نإ
 ال ةزجوم ةمجرت . انخيش ىواتف ةعومجمل اهب مدقأ ىتلاو

 وأ لامعألا ليلجب ةلفاحلا هتايح ليصافتب طيحأ نأ اهب دصقأ

 يذلا رحبلا هنإف ... ةذفلا هتيصخش بناوج لك اهب ىصقتأ نأ

 يفي الو . هاقترم بعصي يذلا فينملا دوطلاو هل لحاس ال

 يضرغو . انمز هدادعإ قرغتسا امبرو لقتسم باتك الا كلذب

 نم اهفطتقي ةروكاب سانلا ىلا هاواتف جارخإب ليجعتلا نآلا

 . ميقلا هثارت ىلع عالطالا ىلا مهسفنأ تفه

 . 1899 ليرفا 22 . ه 1318 ةجحلا يذ 12 يف دلو

 :ةنيدم نم حالصلاو لضفلا يف ةقيرع ةميرك ةلئاع هتبجنأو

 . ةيادرغ ةيالو نم ةرارقلا

 لقعلاو لبنلاب هتعبط ةيعامتجا ةيعيبط ةئيب يف شاع

 نيذلا ءابملعلا عئالط نم ناكف حالصلاو ملعلا بجو حجارلا

 يف دهج نم هولذب امب اهتماركو اهتزع بابسأ ميممأل وؤيه

 مالسإلل ةيولأ نم اوعفر امبو ينطولاو ينيدلا يعولا رشن
 يف ريسلل اهممه اوضهنتساو بوعنلا اوظقيأف . ةيبرعلا ةغللاو

 . ةماركلاو ةزعلا قيرط
 : هتسارد

 ظيفحت باتك هدلاو هلخدأ هرمع نم ةسداسلا غلب امل

 هيقفلا موحرملا دنع ةيبرعلا ةغللا ئدابم ميلعتو مي ركلا نارقلا
. يو اقطعل ١ فسوي نب دمحم



 نب ميهاربا جاحلا خيشلا دهعم ىلا تاونس ثالث دعب لقتنا

 ناسلو ميرك قلخو ةذف ةيصخش اذ ناك يذلا يكي ربل ىسيع

 هب اوقلعتف مهتودق هلعجو هتبلط هيلإ ببح امم حيصف يبرع

 انخيش ناكو هتيبرتو همولعب اوعفتناو ةيلاعلا هحورب مهرمغو

 هللا هابح امل مهملعم ىلا مهبحأو ةبلطلا زربأ ضويب ميهاربا

 اميأ هدهعمب بجعأف . ةبيط لئايشو ةزاتمم بهاوم نم
 ام ناعرسو ليصحتلا يف ادكو اطاشن هتاقوأ رمعو باجعإ

 نارقألا ىلع هقوفتو هغوبن رهظ
 ءارو و سلجي ميركلا نآرقلا نم هتصح ظفح دعب ناك

 يفصيف نآرقلا ةلمحل الا اهيف سولجلاب حمسي ال يتلا ةقلحلا

 نم وهو سورد نم ةبلطلا ىلا ىقلي ام لك ىلا هابتناب

 هتظفاح نع الو همهف نع تلفي ال ناك هنكلو انس مهرغصأ
 الو ةيوحن ةدعاق الو ةيهقف ةلأسم الو فيرش يوبن ثيدح
 هخيش ناكو . امات ايعو كلذ لك يعي . اهدهاوش نم دهاش

 3 هل لوقيو هعجشي ةقلحلا ةبلط محازي وهو هدهاشي امنيح

 . ينباي . كيتبكرب مهمحاز

 وهو بلق رهظ نع هرهظتساو ميركلا نآرقلا ظفح متأ
 لبقاو ةقلحلا يف طرخناف نينسلا نم ةرشع ةيداحلا زهاني

 . ابع اهنم بعي سوردلا ىلع

 ةديقعلا لوصأو ةيبرعلا يف اسورد هخيش ىلع ىقلت

 نيدشارلا ءافلخلا خيراتو تلت لوسرلا ةريسو ضئارفلاو

 . ايقيرفإو رصمو قارعلاو ماشلا حوتفو
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 ىلوت م1911 ه 9 ماع يكيربل خيشلا ةافو دعب

 ذملتت ،العلا وبآ ميهاربا نب هللا دبع خيشلا دهعملا يف سيردتلا

 ىلا م 1913 ةنس لقتناو نيتنس نم اوحن ضويب خيشنا هيلع

 جهانملا يف ابيرقت ادحاو هقباسو دهعملا اذه ماظن ناك

 يف اخوسر اهلالخ همدق تدادزا نيتنس نم اوحن هيلع سردف

 لمعف سيردتلل هحشر نأ ثبل امو . ةيبرعلاو ةيعرشلا مولعلا
 { 1921 ةنس يف هللا هافوت نا ىلا نينس سمخ نم اوحن هعم

 نم اوحن هخيش دهعم يف سردي يقب ضويب خيشلا نكلو

 . ميلعتلل هوبأ اهفقو راد ىلا اهدعب لقتنا نينس عبرأ

 : ةايحلا دهعم سيسات

 حاتتفاب سسأت يذلا ةايحلا دهعمل ةاون رادلا هذه تناك

 يام 21 . ه 13 ماع لاوش 28 ةعمجلا موي يف اهيف سوردلا

 . م 1925 ةنس

 يقرلا رامضم يف اثيثح اريس هدهعمب ضويب خيشلا راس

 ىرق نم هيلع ةبلطلا دوفو لابقإ دادزاف هتيص عاذو راهدزالاو

 ىلع جرختف هجراخو يرئازجلا رطقلا نم اهريغو بازيم يداو

 نيرينتسملا نيفقثملا لاجرلا نم لايجألا ولت لايجأ هيدي
 عشت ةعطاس اموجن اولح امثيح اوناكف دالبلا يف اوثبنا نيذلا

 . نيدايملا ىتش يف ةكرابم ةبيط اروذبو حالصلاو ملعلا رونب
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 ةيشاحب بيبح نب عيبرلا دنسم يوبنلا ثيدحلا يف سد
 نبال يرابلا حتف حرشب يراخبلا حيحص مث ةتس يبأ خيشلا
 هماتتخا ةبسانمب ميقأ . ةنس ةرشع سمخ نوضغ يف رجح
 . 1365 لوالا عيبر 22 نينثالا موي خيراتب دوهشم لفح

 . م1946 يرفيف 5

 رانملا ريسفت مث يواضيبلا خيشلا باتك ريسفتلا يف سدو
 ىهتنا ثيح نم ريسفتلا سرد لصاوو مع ءزج رسف مث همتخف

 . مهريغو يسولألاو يبطرقلاو يزارلاو

 يناثلا عيبر 25 موي يف همتخو 0 1934 ةنس ريسفتلا أدب

 ريبك ناجرهم متخلا ةبسانمب ميقأو 8 1980 يرفيف 12 ه 0

 . يرئازجلا رطقلا نم ىتش ت اهج نم ةريثك دوفو هترضح

 لوصأو نيدلا لوصأ ريسفتلاو ثيدحلا بناج ىلا سد
 فرصلاو وحنلاو قطنملا سرد امك هقفلا لوصأو ثيدحلا

 . بدألاو ةغالبلاو

 ميلعتلا نمو دجسملاب ظعولاو ريسفتلا سورد نم ذختا
 دجو امثيح ةميكحلا هتاهيجوتو ةميقلا هبطخ نمو دهعملاب

 يف يمالسإلا نيدلا ميلاعت رشنل نيدايم لحتراو لاح امنيأو
 ةيمالسالا ةديقعلاو قالخألا لئاضفب هعبطو عمتجملا

 . ةملسملا ةيبرعلا هتيصخش سسأ قيمعتو ةخسارلا
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 ىواتفلا يدي نيب
 طقف ةيهقف ةورث تسيل ىواتفلا نم ةعومجملا هذه نإ

 يتلا تاهيجوتلاو بادالا نم ةمهم ةعومجم اضيأ اهنكلو

 مل هلثم ىلعف سانلل ءاتفإلا ةيلوؤسمب ىلتبي نم اهجاتحي

 مل نإف ى هيف قمعتي و هيلا ىلا هجوملا لاؤسلا مهف يف تبثتي

 نع فكنتسي الو ىوتفلا ىلع ؤرجي الف لاؤسلا هل حضتي
 دقو . كلذب انذاتسأ حرص ام اريثكو . لاؤسلا مهفأ مل : هلوق

 ححصيف ةغللاب هلهجل اهعضوم ريغ يف ةظفل لئاسلا عضي

 ام وحن ىلع هيتفي مث كلذ ىلا لئاسلا هبنيو لاؤسلا خيشلا

 لاؤسلا ةغايص ديعي انايحأو ى لئاسلا ةرابع نم هل ىءارت
 باوجلا نوكي نأ هنم ةبغر ۔ ريثك اذهو ۔ وه هريبعتب
 نم عنتمي ةراتو ، ددحم حضاو لاؤس ىلع اينبنم اطبضنما

 نأ دعب هيلإ ةباتكلا ةداعإ لئاسلا نم بلطيو ةباجإلا
 اذا هدشري امك . هتلكشم وأ هتلأسم نم بناوج نع هحضوتسي

 اميلع ابتاك راتخي نأ يتفملاب رشابملا لاصتالا هل رسيتي مل
 لكشملا نيبي و دارملا نع حصفيل حيحصلا ريبعتلاب اريبخ

 . نايب لضف

 ءابطأ نم صاصتخالا لهأ يأر ذخأ ىلا جاتحا امبرو

 ددرتي الف مهريغو (كونبلا) ةيلاملا فراصملا لاجم يف ءاربخو
. هاوتف رادصتسا لبق مهتراشتساو مهتعجارم نع



 حورل خيشلا مهف ىدم كردت ىواتفلا هذه لالخ نمو

 يفتكي نكي ملف نامز لكب هتيحالصو يمالسالا عيرشتلا
 هنكلو ۔ نيدلقملا نأش كلذو ۔ ةيهقفلا صوصنلا ظفحب

 اهضعب حيجرتو هلبق نم ءاملعلا ىواتف ةشقانم ىلا هزواجت

 يف دج امم رصعلا اياضق يف ىواتف رادصا ىلا &“ ضعب ىلع

 يف لب غارف يف دهتجي ال ليق امك دهتجملا نأل سانلا ةايح
 دعاوقلا ةاعارم نم دب الو تاعمتجملاو دارفألاب لزنت عئاقو
 عم وهو . اهقيقحتل نيدلا ءاج يتلا ةيعرشلا دصاقملاو ةيلكلا

 هروغ ربسي و هرصع مهفتي هتلعج ةيرصع ةفاقث وذ كلذ

 نفلا نم اللَح هاواتف بلغأ تزرب كلذلو . هروطت بكاوي و

 اهنم ةدحاو أرقت تنأو كيسنت عيفرلا بدألا نم اعطقو عيدبلا

 ءارو يرجي ال اذه عم وهو . ةيعرش ةيهقف ىوتف علاطت كنأ

 . ةايحلل قيقدلا ري وصتلاو عقاولل نيمألا فصولا هنكلو لايخلا

 حصن وأ ميكح هيجوت نم اهلك هاواتف ولخت داكت الو اذه
 حصتني . . . ملسملا هيخأل صلخم بيط ءاعد وأ ميرك

 الماو ءاضقلاب اضرو ةنينامط هبلق الميو ربصلاب ضيرملا

 ةعاجش مهسوفن ًالميو ةينطولا ةمدخلا بابش دشري و ءافشلاب
 ظافحلا بجاوب مهركذي و ينطولا بجاولاب اروعشو ةسامحو

 فورظلا تناك امهم ةعاطتنالا دودح يف . نيدلا ىلع

 . لاوحألا مهب تبلقتو
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 هلام لك ىلع تتأ ةوبك نم هضوهن ىلع رخآ عجشيو

 ام نأ هيلا يحويو ريفولا حبرلا هل ىنمتيو اريخ هيلع ينثيو

 نم وه امنإ اهضرتقا ضورق ىلع ادمتعم هناكد ةرامع نم هاتأ

 هبيصي ام همزع ينثي الوءاضقلاب ىضري يذلا نمؤملا قلخ

 . ءالبلا نم

 هحور خيشلاب اباجعإ كسفن ألميو كبلق رسأي اممو
 هماكحأ يف ةيتاذلا ةعزنلاو بصعتلا نع هب ىأنت يتلا ةيلاعلا

 الو فده هتباجإ يف هل سيلف لئاسلا ةيوه تناك امهم

 امك باوصلا دبك باصأ دق هباوج يف نوكي نأ الا ءاجر

 هرظن يف قرف الو { هاواتف بلاغ ةرابعلا هذهب متخي ناك
 هذخأت ال امك 0 برشملاو بهذملا يف فلاخمو قفاوم نيب

 بيرق ةبارق الو س مئالةمول هيف فاخي الو ةفأر قحلا لوق يف
 . بيبح ةدوم الو

 ءامبأ ركذ مدع ىواتفلا ةلئسأ ةباتك دنع تدمعت دقو اذه

 ىلع عالطالا نم نكلو ادحأ جرحأ نأ ةيشخ اهباحصأ

 ابيجمو مهايا ايتفم اهباحصأ ىلا خيشلا نم ةهجوملا لئاسرلا
 نم ءاحنأ ةدع نم نيتفتسملا ةلبق ناك هنأ ايلج حضتي مهل

 نمو ليلجلا ملاعلا نم ، هريغو قفاوملا نمو 0 هجراخو رطقلا

 اهطرتشي نممو ىفكو ىوتفلا بلطي نمم ى يماعلاو فقثملا
 . . . ةعنقملا ةلدألاب ةمعدم

 ازيكرت 0 ارصقو الوط ىواتفلا نيب توافتلا رس وه اذهو

 . اهريغو ليلدلاب ةديؤملا ىوتفلا نيبو اطيسبتو
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 يدل تعمجت يتلا ئواتفلا لك تبثأ اضيأ ببسلا اذهلو

 هدجت ال ام ابلاغ اهنم لك يف دجاو كنأ ريغ ى تهباشت ولو
 يتلا ةلئسألا زربأ نمو . ةدافإ ةدايز اهنم لك يفف اهريغ يف

 لامعتساب ةقالع اهل يتلا كلت اهتبوجأ تددعتو اريثك ترركت
 اهباحصأ بلطي يتلا وأ٬ لسنلا ميظنتو لمحلا عنم بوبح
 مانآ نم مهيديأ تنج امم لصنتلا ةيفيك يلا مهداشرإ

 بونذ نم اوبكتراو

 يف فالتخالا نم ائيش ميركلا ئراقلا ظجال امبرو اذه

 نكلو ديدجلاو ميدقلا نيب ام دعابت هبجوي امم ىواتفلا ضعب
 . لاوحألاو فورظلا ريغت كلذل يعادلا ببسلا

 اذه يف ه هانعمج ام نأ ىلإ ميركلا ئراقلا هبنن اريخأو
 هلصأ ىقبتسا امم خيشلا دنع ناك ام وه ىواتفلا نم باتكلا

 يف الإ هلعفي مل ام اذهو . لئاسلا ىلا هنم ةخسنب ثعبو

 عاض دقف اهلبق ناك ام امأو نرقلا اذه نم تاينيسمخلا طساوأ

 . هبلغأ
 تابسانم يف ةددعتملا هسورد نمض ةلجسم ىواتف كانهو

 تدتما يتلا ريسفتلا سورد يفو دايعألا مساومو ناضمر روهش

 . ةنس نيتس ةبارق

 لضفتي نأ يطخ وأ ةظحالم ىلع علطا نمم وجرنو
 هللاو فاصنإلا نيعب عضاوتملا انلمع ىلا رظنيو انيلإ ةباتكلاب
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو . قيفوتلا يلو

 جاحلاب خيشلا دمحم نب ريكب
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 تآدلا لوصأ
 نآرقلا قلخو يهلإلا لدعلا

 ةدارإلا يف ةيضابإلل ةصاخ ةفسلف ترولبت له : لاؤس

 ةلزتعملا روهظ لبق نآرقلا قلخو يهلإلا لدعلاو ةيناسنإلا
 قرفلا ةذاتسأ ةيضابإلا ربتعت لهف كلذ ناك اذإو ؟ ةرعاشألاو
 ؟ ةديقعلا اياضق ليصأت يف ةيمالسإلا

 مامإ خيرات ةفرعم ىلع ينبني اذه نإ : باوجلا

 ةيضابإلا عامجإب ةيضابإلا مامإو 0 ةافوو ةدالو بهذملا

 تناكو ،‘ ديز نب رباج وه ةيمالسإلا قرفلا رئاس عامجإو

 نم اتيقب نيتنسل ليقو 0 ةرجهلل ةرشع ينامت ةنس هتدالو

 . ةرجهلل نيرشعو ىدحإ ةنس يف يأ باطخلا نب رمع ةفالخ
 ةئام ةنس ليقو نيعستو ثالث ةنس تناك ليقف هتافو امأ

 ناك هتوم نأ رهشو ث كلملا دبع نب ديزي ةفالخ يف ثالثو

 نيعستو تس ةنس كلام نب سنا توم عم ةدحاو ةعمج يف

 يور دقو ؛ ايردب نوعبس مهنم س ةباحصلا نم تائم كردأو

 مهدنع ام تيوحف ردب لهأ نم الجر نيعبس تيقل : لاق هنع
 هنأل هلك هدنع ام وحأ مل ينإف سابع نبا ادع ام ملعلا نم
 ( 133 ةحفص ٠ رئازجلا عبط ؛ ديحوتلا ةديقع حرش) . رحبلا

 دحاولا دبع نب ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ خيشلا هيف لاقو
 رباج ) ۔ ةرهاقلا عبط 70 ص ۔ «ريسلا» باتك يف يخامشلا

 لصأ ؛ نيدلا جارسو ملعلا رحب هللا همحر يدزألا ديز نبا
 سابع نبا بحاص ث هماطآ هيلع تماق يذلا هسأو بهذملا
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 ناكو س هيلع أرقو ، ةبحص نم رهشأ ناكو هنع هللا يضر

 ( ةرجهلل 109 ةنس يف ىفوتملا ‘ يرصبلا نسحلل اقيدص
 نب رباج ىلع ينانبلا تباث لخدو : 72 ةحفص يف لاقو

 يمتشأل ينإ : لاقف ائيش يهتشت له : لاقف رضتحا نيح ديز
 هملعأف تباث جرخف س ثومأ نأ لبق يرصبلا نسحلا ىقلأ نأ
 ىلع تباث ةلغب بكرف جاجحلا نم ايفختسم ناكو رباج لوقب

 يبأ ىلع لخد املف هناسليطب تباث هفلخ بكرو جرسلا
 هلإال لق : لوقي وهو هيلع نسحلا بكنا عجطضم وهو ءاثعشلا

 ودغ نم هللاب ذوعأ : لوقي وهو هينيع رباج عفرف هللا الإ
 هللاب ذوعأ : لاقف هللا الإ هلإال لق : هل لاقف رانلا ىلإ حاورو

 يتأي موي + ديعس ابأاي : لاق مث رانلا ىلإ حاورو ودغ نم

 تنمآ نكت مل اهناميإ اسفن عفنيال كبر تايآ ضعب

 لاقن «١( اريخ اهناميإ يف تبسك وأ لبق نم
 نع ينربخأ ديعسابأاي لاق مث ملاعلا هيقفلا هللاو اذه : نسحلا

 هترضح اذإ نمؤملا يف يي هللا لوسر نع هيورت ثيدح
 ىلع دجو ةافولا هترضح اذإ نمؤملا نإ) : لاقف ةافولا

 ادرب دجأ ينإ مهللا ى ربكأ هللا : رباج لاقف ()( ادرب هدبك

 هيلع هللا ةمحر ضبق مث ، يدبك يلع
 ىلإ ةيضابإلاو ، يضابإلا بهذملا بسني نأ لصألا ناكو

 بقلب ذئموي رهتشا هنكل يرباجلا بهذملا لاقيف رباج

 ماعنالا ةروس نم 158 ةيآلا (1)
 ثيدحلا اذه دجأ مل ()
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 عاذ يذلا ضابإ نب هللا دبع ىلإ ةبسن ةيضابإلاو ، يضابإلا
 قرفلا نم مهريغو: جراوخلا عم هتارظانمب رهتشاو هتيص

 بحاص هيف لاق ، ريرحتلا بورح يف هعابتأل هتدايقبو

 لهأ مامإ يميمتلا يرملا ضابإ نب هللا دبع : 77ص ۔ ريسلا -

 هباحصأب كلس قيرفتلا يلوأ بغش دنع ةدمعلاو قيقحتلا
 هللا همحر ناكو س لهجلاو ةلالضلا لبس قرافو لدعلا ةجحم

 نم هللا لوسر مرح عنمل ةكم ىلإ جرخ نمم تظفح ام ىلع

 يدبي ام اريثك ناكو ، فرسمب بقلملا ديزي لماع ملسم
 يف ردصي هنأ يظفح يفو ، ناورم نب كلملا دبعل حئاصنلا
 جراوخلا عم تارظانم هلو ديز نب رباج يأر نع هرمأ

 هريغو

 «ةيضابإلا فرعت مل نإو » هتلاسر يف شيفطا خيشلا لاق

 ةيدجنلاو ةيرفصلا تناكو : 25 ص ةرهاقلاب ةعوبطم

 ةيرفصلا تلاق املو ةيضابإلاب مهلك نومسي انباحصأو ةقرازألاو
 مهنم أربت ةيصعملاب لاومألاو ءامدلا ليلحتب ةقرازألاو ةيدجنلاو
 وه امنإ جراوخلا يف دراولا ثيدحلاو مهنع اوجرخو انباحصأ

 ءامدلا نولحتسي مهنأ ثيدحلا رخآ يف نأل ءالؤه يف

 . ةيصعملاب اهلحتسن ال نحنو ةيصعملاب لاومألاو
 اقيلعت ةلاسرلا هذه ىلع هيشاوح يف يملاسلا خيشلا لاقو

 كلذب ةيمستلا نأ رهاظلا ةيضابإ ميلك نومسي» : هلوق ىلع
 كلذ فرعي امك ةيرفصلاو ةقرازألا جورخ دعب ةثداح

 لبق مهل لماشلا مسالاو 3 قارتفالا ببس ىلع فوقولاب
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 راصو «هلل الإ مكحال» مهلوقل كلذب اومس «ةمكحملا» قارتفالا

 لهأ الإ ةلاقملا هذه لوقيال هنأ مهملعل مهل اراعش لوقلا اذه

 مهبر اضر يف مهسوفن لذب رثك امل مث ، ةيضرملا مهتقيرط

 عمج وهو « جراوخ» اومس فئاوط داهجلل نوجرخي اوناكو
 نم اذخأ هللا ليبس يف جرخت يتلا ةفئاطلا يهو ، ةجراخ

 هللا ىلإ ارجاهم هتيب نم جرخي نمو » : ىلاعت هلوق

 ىلع هرجأ عقو دقف توملا هكردي مث هلوسرو

 ةدومحم ةنيمست يهو جراوخلاب مهتيمست لصأ اذهف (" هللا
 يف سيق نب ميهاربإ هب رختفي ناك اذهلو ، روكشم ببسو

 مسا انع اوذخأ ةيرفصلاو ةقرازألا انقراف املو . هراعشأ

 . امذ حدملا بلقناف هب اوفرعو مهل هانكرتف جراوخلا

 خيشلا تارابع يف ريهشلا وهو ةماقتسالا لهأ مساب انصصتخاو

 ةيضايإلاب نوفلاخملا انامبو هنع هللا يضر يمدكلا ديعس يبأ

 مسالا اذه رهتشاو صقنلا نم ءيش هيف نكي مل ذإ هب انيضرف
 . انتيمست لصأ هذهف ، سانلا دنع

 تناك : 125 ةحفص ديحوتلا حرش يف شيفط خيشلا لاقو

 لوقلا ةيرفصلا نم رهظ املو ادحاو ابزح ةيرفصلاو ةيضابإلا

 اهفانصأب ةيضابإلا مهنم أربت كرش ةريبك لك وأ بنذ لك نأب

 مهنع اولزتعاو

 ادنج ةقرازألاو انباحصأ ناكو : 126 ةحفص ىف لاقو

 هقراف بنذلاب لاملاو مدلا ةحابإي لوقلا مهنم رهظ املو ادحاو
 . هللا دبع بهو نباك انباحصأ

 ١٨ . ءاسنلا ةروس نم 100 ةيالا ()



 نب كلملا دبع ىلإ ضابإ نب هللا دبع باتك يفو

 : سانلا نم هعابتأو قرزلا نيا نم هللا ىلإ ربن اننإ : ناورم
 مهنكلو ث انل رهظ اميف ، مالسالا ىلع اوجرخ نيح اوناك دقل
 حرش ) مهنم هللا ئربف مهمالسإ دعب اورفكو هنع اودترا

 ( 259 ص ديحوتلا

 3ج ه 1356 هنس رصم عبط) : لماكلا يف ريثألا نبا لاق

 : قرزألا نب عفان جورخ ىلع مالكلا دنع (337 ۔ 336 ص

 نم جرخو س نيتسو عبرأ ةنس لاوش يف زاوهألاب عفان قحلف
 هموي جورخلا دري مل نم الإ قرزألا نبا ىلإ ةرصبلاب مهنم يقب
 ء ضايإ نب هللا دبعو ء رافصلا نب هللا دبع مهنم . كلذ

 نم ةيالو نأ ىأرف عفان رظنو . امهيأر ىلع امهعم لاجرو

 نأو هل لحتال جراوخلا نم اودعق نيذلا نم داهجلا نع فلخت
 ىلإ مهاعدو كلذ هباحصأل لاقف هل ةاجنال هنع فلخت نم
 الو مهحئابذ لكأالو .مهتحكانم مهل لحيال مهنأو مهنم ةءاربلا

 مهثاريم لحي الو مهنع نيدلا ملع ذخأو مهتداهش لوبق زوجي
 رافك نيملسملا عيمج نأو ضارعتسالاو لافطألا لتق ىأرو
 ىلإ هباجأف لتقلا وأ مالسإلا الإ مهنم لبقيال برعلا رافك لثم
 راسو رماع نب ةدجن هقراف نممو مهضعب هقرافو مهضعب كلذ

 . تولاطابأ اوكرتو اهب نيذلا جراوخلا هعاطأف ةماميلا ىلإ
 نمو امهوعدي رافصلا نباو ضايإ نبا ىلإ عفان بتكف

 ىلع هأرقي ملو باتكلا رافصلا نبا ارقف كلذ ىلإ امهعم
 : هأرقف ضابإ نبا هذخأف اوفلتخي و اوقرفتي نأ ةيشخ هباحصأ
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 موقلا ناك ول عفان قدص ؟ ىأر يأر يأ ى هللا هلتاق : لاقف

 يف هتريسك هتريس تناكو ايأر سانلا بوصأ ناك نيكرشم

 نم ءآرب موقلا نإ : لوقي اميف بذك دق هنكلو نيكرشملا

 مهؤامد الإ انل لحي الو ماكحألاو معنلاب رافك مهنكلو كرشلا
 هللا ئربرافصلا نبا هل لاقف ، انيلع مارح وهف كلذ ىوس امو

 لاقف . الغ دقف قرزألا نبا نم هللا ئربو ى ترصق دقف كنم

 . موقلا قرفتف . هنمو كنم هللا ئرب : رخآلا

 نيعباتلا ةمئأ يف دودعم ديز نب رباج نأ مكافخي الو

 ثيدحلا ةمئأ هقثو دقو 4 حاحصلا ةاور ريهاشم نمو مهئاهقفو

 يف تناك اهلك هتايح نأ نوملعتو : ليدعتلاو حرجلا لاجرو
 قرتفا ةيدئاقع ةلأسم لوأ نأ نوملعتو ى يرجهلا لوألا نرقلا
 رخاوأ يف أدب يذلا يسايسلا فالخلا دعب) اهببسب نوملسملا
 ىتلا ردقلا ةلأسم يه (نافع نب نامثع ثلاثلا ةفيلخلا دهع

 «يمهلإلا لدعلا يف ةيناسنإلا ةدارإلاه مكباتك يف اهنع متربع

 وأ ةيلصاولا مامإ لازغلا ءاطع نب لصاو اهربك ىلوت يذلاو
 ةلزنملا وأ ناميإلاو رفكلا ىنعم ديدحت ةلأسم مث 3 ةلزتعملا

 امهربك ىلوت يذلاو نيتلزنملا نيب ةلزنمالو نيتلزنملا نيب
 يبسو نيملسملا نم ةاغبلا لاومأل نولحتسملا جراوخلا مه
 نآرقلا قلخ ةلأسم مث . يفبلاب تلح اذإ مهئامدل اعبت مهيرارذ

 رهاظت يذلا يسرافلا يناصيدلا ركاش وبأ اهراثأ يتلا همدق وأ

 نولفغملا هب رتغاف . مهتملك قرفيو نيملسملا نتفيل مالسإلاب
 دقف ءاطع نب لصاو امأف . ءاوعش ةنتف اهوراثأو ءامهدلا نم
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 باحصأ ةيلصاولا «لحنلاو للملاه بحاص يناتسرهشلا هنع لاق

 يرصبلا نسحلا ذيملت ناك لازغلا ءاطع نب لصاو ةفيذح يبأ
 . كلملا دبع مايأ يف ناكو . رابخألاو مولعلا هيلع أرقي
 ركذي امك كلملا دبع ةيالوو . ىكلملا دبع نب ماشهو

 تس ةنس هتافوو 0 نيتسو سمخ ةنس تناك نوخرؤملا

 هلاصتا نوكيف 125 ىلإ 105 نم ماشه ةيالوو ، نينامثو

 ۔ ىوريو ۔ 0 هرمع نم ريخألا فصنلا يف يرصبلا نسحلاب
 هباتك يف ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ خيشلا ركذ امك

 نسحلا سلجم مزل ءاطع نب لصاو نأ «ناهربلاو ليلدلا»
 هجو ىلع ملعنالو ، هلزتعي نأ لبق ةنس نيرشع يرصبلا

 . نسحلا سلجم لصاو اهيف لزتعا يتلا ةنسلا ديدحتلا

 ناك كلذ نأ خيراوتلاو تاياورلا عومجم نم دافتسيو

 ىلعو . ةرجهلل لوألا نرقلا رخاوأ يفو نسحلا مايأ رخاوأ يف
 ةيلصاولا مامإ ىلع اريثك امدقتم ةيضابإلا مامإ نوكي كلذ

 لدعلاو ةيناسنإلا ةدارإلا يف ةيضابإلا ةفسلف نوكتو . ةلزتعملا

 ءاطع نب لصاو رهظي نأ لبق ترولبت دق «ردقلا» يهلإلا
 . هبهذمب

 هللا نم هنأ هرشو هريخ ردقلاب ناميإلا مهتفسلف صخلمو
 مل أطخأ امو هئطخيل نكي مل هباصأ ام نأ ناسنإلا داقتعاو

 عيمجل قلاخ هنأو ى روجي ال لدع هللا نأو ، هبيصيل نكي
 ىطعأ هنأو ى اهلامعأو اهسوفنو اهحاورأو اهنادبأ تاقولخملا
 هلمعو مهبسك يف ارايتخاو ةرح ةدارإ هقلخ نم نيفلكملا
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 اهنودجيو مهسوفن نم اهنورعشتسي مهتانكسو مهتاكرحو

 اينادجو ايرورض اينيقي اكاردإ نوكرديو ى ايرورض انادجو

 ةدارإلا يبسك نيبو ، رايتخالاو ربجلا يتكرح نيب قرفلا

 باوثلا قلعتي يرايتخالا يدارإلا بسكلا اذهبو ، رارطضالاو

 نوصحفاني ةيضابإلا ناك ةفسلفلا هذه نعو 0 باقعلاو

 ربجلا ةعدب اتثدحأ نيتللا نيتلاضلا نيتقرفلا دض نوحفاكيو

 نأو ، ناثداح نيبهذملا نأ ىرت تنأف ء لاعفألا قلخ ةعدبو

 قبس يذلا لصألاب ةكسمتم يهو ى امهنم مدقأ ةيضابإلا ةفسلف

 . هيلع عامجإلا
 اهلك ةيلمعلا يصاعملا اولعج نيذلا جراوخلا ةعدب امأو

 ةثدحم اهنإف . ةيرذلا يبسو لاملاو مدلا هب لحي اكرش
 . كلذك

 هتذمالت ربكأ نم ملسم ةديبع وبأو ديز نب رباج ناكو

 نورظاني رباج مامإلا عابتأ نم مهريغو ضابإ نب هللا دبعو

 ريسلا بحاص لوق لبق كل هانلقن اميف انلقن دقو ، جراوخلا

 . مهريغو جراوخلا عم تارظانم هلو : ضابإ نب هللا دبع يف

 جراوخلا يتأي رباج ناك ماض لاق : 76 ص اضيأ ريسلا يفو

 نيملسملا ءامد هللا مرح دق سيلأ : مهل لوقيف
 هذه قبس ارباج نأ ىرت تنأف . خلا . . . ؟ هتنايدب

 يف هذه هتقيرط هتذمالت كلسو اهرظاني ناكو قرفلا
 . هتافو دعبو هتايح يف ةرظانملا
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 هجو ىلع ملعن الف ، همدق وأ نآرقلا قلخ ةلأسم امأو
 ح ع . ٤

 نع ةرخاتم اهنا ودبيو 0 اهيف تريثا يتلا ةنسلا قيقحتلا

 ىف تدتنا اهتنتف نإف . ناميإلاو رفكلا ةلأسمو ردقلا ةلأسم

 مهمامإ و ةيضابإلا بهذم نألف نكي امهمو ، نييسابعلا دهع

 ملعلاو ةايحلاك ةيتاذ مالكلا ةفص نأ نوري ديز نب رباج
 ةدئاز ةقص تسيل يأ « ةيريغ ال ةينيع يهو رصبلاو عمسلاو

 كرابت هللاف ، تاذلا مدق ةميدق كلذب يهف٬ تاذلا نع

 فقنو { املكتم اريصب اعيمس اريدق اميلع ايح لزي مل ىلاعتو

 ةماعلل هيناعم رسفت دق هنأ ديب . هيلع ديزن الو دحلا اذه دنع

 يح لاقيف اهضئاقنو اهدادضأ يفنب ءاسنلاك رظنلا راصقو

 ' عيمس ، زجاعب سيل ريدق ، لهاجب سيل ميلع ‘ تيمب سيل

 ديرم ص سرخاب سيل ملكتم . ىمعاي سيل ريصب .4 مص اب سيل

 لهسي ضئاقنلاو دادضألا ىفنب ةجحلا نإف ، هركتسمب سيل

 توبت ةديقع سفنلا ىف خسرت كلذبو ‘ اهداقتتعاو اهكاردإ

 سوفن نئمطت كلذبو 0 زجعلا تافصل ةضقانملا لامكلا تافص

 محتقن نأ انل يغبني ناك امل كلذ الولو ، سانلا نم ةزجعلا
 : ٤

 { ملسنو ضوفنو دقتعن نا انافكلو_ . لي واتلاو ريسفتلا باب

 بجي ذإ ى يتاذلا يسفنلا مالكلا يف اذه نا ريبخ تناو

 ةفص ىنعمب همالكف . ملكتم هنأب ىلاعتو كرابت هللا فصو

 امأو هفالخب لوقلا زوجي الو س هيف كشال ميدق هيف ملكتلا
2 

 فععلا هيوحت بتكيو ارقي امالك سانلل هعضوو هميلكت

 فصتي نأ نكمي ال ىرخأ تافصب فصتيو رودصلا هظفحتو
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 ىفخي ال ، رخآ ءيثو رخآ رمأف يناذلا يسفنلا مالكلا اهب

 تاذلا تافص نم ةفص وه يذلا مالكلا نيبو هنيب قرفلا

 هللا قلخو هللا يحو نم هنإ لاقي نأ زوجي الوأ . ةيلعلا
 له يرعش تيلو ؟ كلذ ىلإ امو ، هللا عنصو هللا عضوو

 ميهاربإ فحصو روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف لاقي نأ زوجي
 3 ميدق مالك هنإ هلسرو هئايبنا ىلإ هللا ىحوا ام رئاسو ىسومو

 ديرنال كئاش عوضوملا نإ ؟ نارقلاب صاخ فصولا اذه نا مأ

 ةباحصلا تكس امك هنع توكسلا انعسيو 0 هيف ضوخلا

 ىلإ مهوعدت ةرورضلا نأ الول فلسلا بهذمل هنإو ، نولوألا

 . تريثأ اذإ هبشلا ضحدو ى ترهظ اذإ عدبلا در

 قرفلا ةذاتسأ ةيضابإلا ربتعت نأ نكمي مدقت ام ىلع ءانبو
 . ةديقعلا ليصات ىف ةيمالسإلا

 مكل وجرأو 8 باوجلا يف هب هللا نم ام اذهف . دعبو
 انثعب يذلا ريسيلا رزنلا اذه يف اودجت نأ وجرأ امك ، حاجنلا

 ددسو هللا مكقفو 3 هددصب متنأ ام ىلع نوعلا ضعب مكيلإ هب
 . مكتاوطخ

 يضابإلا مالكلا ملع يف لئاسم نع مكلأسأ : لاؤس

 : ةصاخو
 يه ام (ةصاخ ةيالولاو) ةءاربلاو ةيالولا ةلأسم ۔ 1

 تناك له ؟ ةيالولا يف ةيساسأ مكل ودبت يتلا بناوجلا

 يأ يضابإلا عمتجملا كسامت ةرورض ىلع ةزكرتم ةيالولا
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 ةينيد بابسأ ىلع ةزكرتم مأ (ةيجولويسوس) ةيعامتجا امتجا بابسال

 ىلإ ءامتنالا م هللاب ناميإلا س ةرطفلا : الثم) ةفرص

 ؟ ثيدحلا تقولا يف ةيالولا ةركف تروطت له ؟ ( .

 ىلع ةدئاز هللا تافص تناك له : هللا تافص ۔ 2

 ؟ اهسفن تاذلا يه مأ ةيهلإلا تاذلا

 رح ناسنإلا نأ ىلع بهذملا ءاملع قفتا : لدعلا ةلأسم

 نأ ىري (ةسوفن نم رماع خيشلا لثم) ءاملعلا ضعب نأ الإ

 رمع لشم) نورخآلا ىري امنيب هلامعأ لعفيل لبج ناسنإلا
 حجرألا وه امف . . . بسكلاو رايتخالا ناسنالل نأ (يتالتلا

 ؟ مكيأر يف
 ءاضتقا نأ نيقرشتسملا دحأ دنع تعلاط ۔ 4

 هللا دوجوب يعولاو ‘ بونذلا نع فكلاو ةراهطلا

 يف دحلا ىصقأ غلب دق يعولا اذه هيضتقي امبو

 ةليط تاحلاصلا لمع يذلا نمؤملا يأ : يضابإلا بهذملا
 الو رانلا لخدي هتوم لبق بتي ملو ةريبك بكترا اذإ هتايح

 ؟ حيحص اذه له . . . هتايح ىف هلعف يذلا ريخلا هعفني

 اذه اهنمضتي يتلا تايضتقملا يه امف كلذ حص اذإو

 )(؟ أدبملا

 ءابالا ةس رسمل يمتنملا : يلريبوك رابي ديلا اههپجو يتلا ةلئلألا سحن وه اذه (1)

 لجنسو همالسا نع .ضويب ويب مامالا خيشلا هباجأ دقو . 3 يفناج 17 خيراتب ة ةي :ادرب ضيبلا
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب : باوجلا

 : يضابإلا بهذملا يف ةءاربلاو ةيالولا نع نولأست
 تسيلف ، ةينيد بابسأ ىلع ناتزكترم ةءاربلاو ةيالولا نإ

 نآرقلا يف درو ام اهلصأ امنإ ى ةيعامتجالا مظنلا نم اماظن

 نم ةءاربلابو ضعبل مهضعب نينمؤملا ةيالوب رمألا نم ميركلا

 اهنم ادجةريثك اذه يف ةدراولا تايآلاو 0 نيقفانملاو رافكلا .

 يف ةنسح ةوسإ مكل تناك دق » : ىلاعتو كرابت هلوق

 مكنم ءاءرب انإ مهموقل اولاق ذإ هعم نيذلاو ميهاربإ

 اننيب ادبو مكب انرفك هللا نود نم نودبيعت اممو
 هللاب اونمؤت ىتح ادبأ ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيبو

 كلمأ امو كل نرفغتسأل هيبأل ميهاربإ لوق الإ هدحو

 انيبأ نيد لوصأ نم لصأ اذهف ا)« ءيش نم هللا نم كل
 هب ءادتقإلاب انرمأ ىلاعتو كرابت هللاو مالسلا هيلع ميهاربإ

 امهيلع ىسيعو ىسوم مهنمو لسر تءاج ميهاربإ دعبو -

 باتكب ةقلع هللا دبع نب دمحم نيئيبنلا متاخ ءاج مث ۔ مالسلا

 كرابت هللا لوقي هيفو بتكلا نم هيدي نيب امل قدصم
 ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو » : ىلامتو
 () ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي ضعد

 ةنحتمملا ةروس نم 4 ةيآلا (1)

 ةبوتلا ةروس نم 71 ةيآلا (2)
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 اموق دجت ال إ : لجو زع هللا لوقي ةءاربلا نأش يفو
 هللا ةاح نم نوةاوي رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي

 وأ مهناوخإ وأ مهءانبأ وأ مهءابآ اوناك ولو هلوسرو
 ك 1

 مهدياو ناميإلا مهبولق يف بتك كئلوا مهتريشع

 راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مهلخديو هنم حورب
 كئلوا هنع اوضرو مهنع هللا يضر اهيف نيدلاخ

 لثمو ا)نوحلفملا مه هللا بزح نإ الأ هللا بزح

 ايندلا ريخب مهل ءاعدلاو نينمؤملا ةبحمف ريثك نارقلا يف هذه

 مهل ءاعدلا كرتو نيرفاكلا ضغبو ةيالولا ىنعم وه ةرخالاو

 ةءاربو ةلمجلا ةيالوب ىمسي ام اذهو ةءاربلا ىنعم وه كلذب

 . نيملسملا عيمج نيب هيلع قفتم وهو ةلمجلا
 ةيالو ىمسيف ةءاربلاو ةيالولا نم يناثلا عونلا امأ

 ةيضابإلا هب كسمت امم اذهو صاخشألا ةءاربو صاخشألا

 هنع انعمسو اريخ هنم انيأر نمف ةمدقتملا لوصألا ىلع ادامتعا

 نمو ى ةيالولا ىنعم اذهو ريخلاب هل انوعدو هانببحأ اريخ
 هللا هجول انبولق يف هانضغبأ ارش هنع انعمس وأ ارش هنم انيأر
 . مهنايعأب صاخشألا امهب دصقي . ةءاربلا ىنعم اذهو

 : يلي ام ظحاليف ةاصعلا ءالؤه لثم ةلماعم ثيح نم اما

 اهيف سيل هسفنب ةصاخ اهنكلو ةيصعم ام صخش نع انغلب اذإ
 عزني مل ثيحب اراهج تامرحلل كته الو عمتجملل زيبك ررض
 ةلداجملا ةروس نم 22 ةيالا (1)
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 هنع نلعيال كرتي اذه لثم نإف هسفن نع ءايحلا بابلج

 نوريثك ةاصع سانلا يفف ، هتيصعمب رهاجي مل ام ةءاربلا

 دقتعنو ءاطعلاو ذخألاو ءارشلاو عيبلاب ةيويند ةلماعم مهلماعن

 ث . هللا ىلإ مهرمأ كرتنو ةاصع مهنأ بلقلاب

 ثدحت ثيحب هتيصعمب رهاج دق يصاعلا ناك اذإ امأ

 بكترت ةشحافلا نوري انايبصو ءاسنو الاجر سانلا يف اررض

 يف هنم ةءاربلا نالعإ بجي اذهف اراهج كهتنت تامرحلاو
 يجولويسوسلا يعامتجالا رابتعالا لخدي انهو . دجاسملا

 برشي اناسنإ نأ ۔ الثم ۔ انملع ولف عمتجملا ىلع ةظفاحملل

 يف ةدبرع هنم رهظت ملو ةناح يف وأ هتيب يف رمخلا

 لملا سوؤر ىلع هتءارب نلعنال ينعأ هنع انتكس تاقرطلا

 يف رم اذإ هنكلو ى هلل صاع هنأل انبولق يف هضغبن اننأ ريغ

 نع فشكي وأ رجهلاب قطنيو هللا بسي دبرعم وهو عراش
 يفو دجاسملا يف هنم ةءاربلا نالعإ بجي انهف هتروع

 ىلع اظافح ةعطاقملا مامت عطاقي ىتح نيملسملا تاعمتجم

 رئاسو ىنزلإاو ةقرسلا يف كلذ لثم لقو ، عمتجملا ةمالس
 ىلع ةظفاحملاب ةمئاقلا ةينيدلا ةئيهلا بجاو نمف شحاوفلا
 دنع هفقوت نأ ةيعامتجالا تافآلا ةبراحمو ةماعلا بادآلا

 . هدح

 صاخشألا ةءاربو صاخشألا ةيالو نع مالكلا صخلم اذه

 كيدل ناك اذإو ةيافك تركذ اميف نأ نظأو ةيضابإلا دنع
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 عوضوملا ىلإ لاقتنالا لبق هب لضفتف عوضوملا يف لاؤس
 . يناثلا

 امم نأ ةيضابإلا صوصنلا ضعب يف تدجو : لاؤس

 مكوجرأ . . . هدابعل هللا ةيالو ةصاخلا ةيالولا يف لخدي

 . كلذ حيضوت

 ضعب نم ةذوخأمف هدابعل هللا ةيالو امأ : باوجلا

 سانلا ىلوأ نإ 3 : ىلاعت هلوق اهنمو ةينآرقلا تايآلا

 اونمآ نيذلاو ءيبنلا اذهو هوعبتا نيذلل ميهاربإب

 : ىلاعت كرابت هلوق اهتمو ا« نينمؤملا ىلو هللاو

 ىلا تاملظلا نم مهجرحي اونمآ نيذلا يلو هللا

 مهنوجرخي تونغعاطلا مهؤايلوا اورفك نيذلاو رونلا
 : ىلاعتو كرابت هلوق اهنمو ااي تاملظلا ىلإ رونلا نم

 نيرفاكلا نأو اونمآ نيذلا ىلوم هللا نأب كلذ »

 هتبحم نينمؤملا هدابعل هللا ةيالو ىنعمف اه مهل ىلومال

 ءاعد ءاوس مهئاعد لوبق اذه ىلع بنرتيو مهنع هاضرو مهل

 لاملاو دلولاو ةيفاعلا بلطيدقف . ةرخآلا ءاعد مأ ايندلا

 لوخدو رانلا نم ةاجنلاو بونذلا نارفغو ايندلا يف ةنسحلاو
 يلو هنأل هئاعدل بيجتسي لجو زع هللاو ، ىرخألا يف ةنجلا
 هاعد اذإ نمؤملا هدبع ءاعدل هللا ةباجتسا يف ظحالي نكلو هل

 نارمع لآ ةروس نم 68 ةيآلا ت)

 ةرقبلا ةروس نم 257 ةيآلا اا

 تم دمحم ةروس نم 11 ةيآلا (3)
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 . هركتسمب سيلو ديرم هللا نأل دللا ىلع ةبجاو تسيل اهنأ

 ايلو وه ناكو دلولا هللا نم بلطي نأ ناسنإل نكمي هنألو

 ريغ يف هدبع ةحلصم نأ ملعي هللا نكلو 3 هاضريو هبحي هلل

 دق اضيأو ، هئاعد نم اريخ هضوعي دقو هل بيجتسي الف دلولا

 هنأو هب حلصيال لاملا نأ هللا ملع اذإف هللا نم لاملا بلطي

 . ىرخأ ةمعنب هنع هضوعي هنكلو كلذ هءاعد لبقي الف هيغطي

 ةيهلإلا تاذلا ىلع ةدئاز هللا تافص له : لاؤس ۔ 2

 ٩ اهسفن تاذلا يه مأ

 وهو هسفن هب ىمس مسا هل ىلاعتو كرابت هللا : باوجلا

 لك يف دجوي عبطلابو . ةيبرعلا ةغللا يف (هللا) ةلالجلا ظفل

 وه ةغللا ءاملع دنع مسالاو . ةيلعلا تاذلا ىلع قلطي مسا ةغل

 هل نوكيال دق هتاذ دح يف مسالاو س تافصلا هيلع قلطت يذلا

 > لهاج ملاع لثم تافصلا هيلع يرجت مسالا اذهو . ىنعم

 . . . اهوحن وأ » حلاط حلاص > ديلب > يكذ > نونجم > لقاع

 هسفنل عضوو هتدارإب ءامسأ هسفنل عضو ىلاعتو كرابت هللاو

 : لوقن اهب ىعدي هنأل ءامسأ نآرقلا يف هللا اهامبو تافص

 . . . ريصباي . عيمساي . ريدقاي مويقاي > يحاي هللااي

 هوعداف ىنسحلا ءامسألا هللو ل : ىلاعت لاق

 (اتاممإ نيعستو ةعست هللا نإ) : ثيدحلا ىفو !"!اهب

 فارعألا ةروس نم 180 ةيآلا ()
 ركذلا باتك يف ملسمو تاوعدلا باتك -يف يراخبلا هاور )2(
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 . ىنعملا ةلوقعم ض ةلالجلا ظفل ريغ تافصلا وأ ءامسألا هذهو

 مأ قتشم وه له هيف اوفلتخا دق (هللا) ةلالجلا ظفل ىقبي

 ال ةيلعلا تاذلل مسا دماج هنا ءاملعلا ضعب راتخاو ؟ دماج
.: 

 مسب ةلمسبلا يف امك ىرخالا ءامبالاو هانعم نع ثحبلا فلكتن

 فاصوأ اهلك نيعستلاو عساتلا ىلإ اهريغو ميحرلا نمحرلا هللا
 ريدقلا يف ةردقلا ىنعمو ميحرلا يف ةمحرلا ىنعمك ناعم اهل

 يف ةدارإلاو ريصبلا يف رصبلاو عيمسلا يف عمدلاو
 . خلا . . . ديرملا

 روهمجو ، عامجإب ةيضابإلا داقتعا يف ةيتاذ تافص هذه

 ىلع ةدئاز تسيل ةيضابإلا رشعم اندنع اهنكل ، كلذك ةمألا

 هتاذ يف دحاو ىلاعتو كرابت هللا نأب نمؤن اننأل تاذلا

 قرفف ظافلألا تهباشت نإو اهيف هل كيرشال هتافص يف دحاوو
 فيضأ اذإف . هللا رصبو هرصب نيبو هللا عمسو قولخم عمس نيب
 اهل تناك هللا ريغل ةدارإلاو ةمحرلاو ةردقلاو رصبلاو عمللا
 يهف ىلاعتو كرابت هللا تافص فالخب ةرصاق ةدودحم ناعم

 يتلا ةقلطملا ةردقلا ريدق هللاف . قلطملا لامكلا ةلماك

 هللاو { زجع اهدعب يتأي الو زجع اهقبسي ملو زجع اهيرتعيال
 امأ . ادبأ هاركإ ةبئاش اهيف سيل يتلا ةقلطملا ةدارإلا ديرم

 ردقي الو ءيش ىلع ردقي وهف اذك ىلع ردقأ لاق اذإف قولخملا

 كلذ دعبو ازجاع ناك كلت هتردق لبقو ، رخآ ءيش ىلع

 نكلو ديرأ ام لعفأ ديرم انأ لوقأ دق كلذك . زجعلا نوكي
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 انأف ؟ يتدارإ اهيف رثؤتو اهديرأ نأ عيطتسأ يتلا ءايشألا ام

 هلمع ىلع ينربجي ام لمعأ هركم نايحألا نم ريثك يف
 انعمس كلذكو ى مهريغ وأ ذاتسأ وأ دلاو وأ ريمأ وأ ناطلس
 لوزتسو نكت مل نأ دعب ةثداح تافص انمالكو انرصبو

 . هللا نم ةبه يهو فعضو ةوق اهيرتعيو

 ول اهنأل ىلاعت هتاذ نيع يهو ةيتاذ هللا تافص انلق امنإو

 قلعت نائيش . ءامدقلا ددعت مزلل هب ةقلعتم هنع ةجراخ تناك

 اذاو فوصوملاب تقلعتو ةجراخ ةفصلا ، رخآلاب امهدحأ

 يضمي نأ نكميو ى اذإ لصفنت نأ نكميف هنع ةجراخ تناك
 نمؤن اذهلو ، تناك نأ دعب لوزت نأ نكميو ، نكت مل نامز
 يف ءاملعلا لوقيو . ىلاعت هتاذ نيع يه هللا تافص نأب

 فاشكنا يف'ةيفاك ىلاعتو كرابت هللا تاذ : اذه ريسفت

 نم ءيش ىلاعت هنع بزعيال 0 اهل تارصبملاو تاعومسملا

 كلذ لك يف ةيفاك هتاذف كلذ ريغو تاعومسملاو تارصبملا

 تافصلا» كلذ يف مهقفاو نمو ةيضابإلا لوق ىنعم وه اذهو

 قلعتت تاذلا ىىلع ةدئاز هللا تافص تسيلف «ةيريغال ةينيع

 تاذلا دجوت اذهلو ث مهتاوذب نيقولخملا تافص قلعتت امك اهب

 ء تافصلا مدعنت دقو ۔ تاقولخملا نم هللا ىوس ام تاذ -

 رجح لاثملا ليبس ىلع ركذنف ايعيبط اهنم ناك ام ىتح
 اذه بيصي ام ضرعلو ديدحلا بذتجي يذلا سيطانفملا

 نيعلا ىقبت امك . ةدا.۔هلا ىقبتو ةيبذاجلا مدعنت ندعملا
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 لكبو اهخامصبو اهتروصب نذألا ىقبتو ، رصبلا بهذيو
 . تاذلا ىقبتو ةايحلا بهذتو 3 اهعمس بهذي نكلو اهئازجأ
 اهلاوز القع ناكمإلا يفف ةيتاذ ريغ تافصلا تماد ام اذكهو

 نع هللا ىلاعتف . نكت مل نأ دعب اهدوجوو 0 اهدوجو دعب

 ايح ادوجوم لازي نلو لزي مل ىلاعت وهو س اريبك اولع كلذ

 ... اريصب اعيمس اديرم اريدق اميلع

 لخدي قلخلاو س قلاخ هللا انلوق لثمف لاعفألا تافص امأ

 فصوي نكلو ةيتاذ ةفص قلخلا ىلع ةردقلاو . ةردقلا نمض

 نيب قرفلا ءاج انه نمو . قلخلا قلخي امدنع قلاخلاب هللا

 . تاذلا تافصو لعفلا تافص

 يف دعاوق ىلع دمتعملا يضابإلا بهذملا لوق وه اذه

 هللا هيزنت هيضتقي ام اذهو اهلك :تانايدلا يفو هللا بتك

 مل مويق يح هنأل ، تعب وأ لبق صقن لك نع ىلاعتو كرابت

 مدع هقبسي مل يتاذ هدوجو نأ امك 0 كلذك لازي نلو لزي
 رشبلا ملعو رشبلا لقع فقوتي انهو ، مدع هيلع يتأي الو

 دحلا اذه زواجتي نأ ةوق نم يتوأ امهم عيطتسيالو
 دح كلانه ؟ هدوجو فيك وأ ؟ هللا دجوأ نم : لءاستيو

 امهم قولخملا ناكمإ يف سيل ةهادبلابو . ابوجو هيلإ يهتنن
 لب ى قلاخلا ةقيقح كردي نأ ملع ةرازغو لقع ةعس نم يتوأ

 هدنع افقيو يرشبلا لقعلا هيلإ يهتني دح نم هل دبال
 دوجولا ىف ىلوألا ةقيقحلا هذهب نمؤي و . هللا رمأل املستسم
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 ردصمو ءيش لك أدبم هللاف ، ىمست امك ىربكلا ةقيقحلا وأ

 يف باوجلا ةصالخ هذه . ءيش لك عجري هيلإو ءيش لك

 . ةلأسملا
 انيلإ ةبسنلاب ةدوجوم هللا تافص ىناعم : لاؤس

 انلقع نأ لجأل بناوجلا ضعب نيب زيمن انركف يف ةزيامتم
 اهيف سيل ىلاعت هللا تاذ نكل كلذ ريغ عيطتسيال فيعض

 ؟ زيامت

 ةردقو رصبو عمس كانه انلوقع بسحب : باوجلا

 . ةزيامتم ةددعتم اهنأك تافصلا رابتعاب . . . ةايحو ةدارإو

 تناك ةغل يأ ةرصاق انتغل كلذك ةرصاق انلوقع نأ امك نكلو

 تاغلب انملعيو انربخي ىلاعتو كرابت هللا ، ةيمجعأ مأ ةيبرع
 تاذلا ةقيقح نع ريبعتلا نع ةرصاق يهو ث انل اهقلخ

 رصبلاو عمسلا نيب قراوف كانه نأ انل ودبي كلذل 3 ىربكلا
 نكمي ام ىصقأ اذه نكلو س كلذ ريغو قوذلاو مشلاو مالكلاو
 امهم هيلإ يهتنت دح اهل ةرصاق اهنال رشبلا تاغل هنع ربعت نا

 يف وه امب هتاذ نع ربعي هللاو { هباشتلا ناك اذهلو « تقترا

 نحنو . . . ملكتم ريصب عيمس هنإ هتاذ نع لوقيو انتاوذ

 يف امأ طقف ظفللا يف هباشتلا نكلو رصبنو عمسن كلذك

 ىلاعت هعمسك انمالكو انرصبو انعمس سيلف يناعملا ةقيقح

 عيمسلا وهو ءيش هلتمك سيل» همالكو هرصبو
 ("يريصبلا

 ىروشلا ةروس نم 11 ةيآلا (1)
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 ناسنإلا نأ ىلع يضابإلا بهذملا ءاملع قفتا : لاؤس

 يسوفنلا رماع خيشلا لثم هنم ءاملعلا ضعب نأ الإ راتخم رح

 لثم ۔ نورخآ ىري امنيب هلامعأ لمعيل َلبَج ناسنإلا نأ ىري
 امف . . . بسكلاو رايتخالا ناسنإلل نأ ۔ يتالتلا رمع خيشلا

 ؛ مكيأر يف حجرألا وه
 . لدعلاب اهنع ربعملا ةيمالكلا ةلأسملا نإ : باوجلا

 نيب ريبك فالخ اهيف عقو ةريبك ةلأسم . كلذك ردقلابو

 لهأ ۔ ىرخألا تانايدلا بابرأو لب مهلك اوعمجأ 0 نيملسملا
 يف روجيال لدع هللا نأ ىلع مهلك ۔ ةيوامسلا بتكلا
 سانلا ملظي ال هللا نإ » : ميركلا نآرقلا يفو ، هماكحأ

 هللا نإ » هيفو !" نوملظي مهسفنأ سانلا نكلو اتيش
 ال قلطملا لدعلا لدع هللاف ا+ةرذ لاقثم ملظي ال

 ءيشل الو سنجل الو نولل الو بسنل هدابع نم ادبع يباحي

 لمعي نمق : لمعلا بسح ىلع ءازجلا امنإو اقلطم
 ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو هري اريخ ةرذ لاقثم
 مدآ نم تانايدلا عيمجل ةيساسألا ةدعاقلا ىه هذه مة)...وري

 هنكل . ادبأ روجلاب ىلاعتو كرابت هللا مهتيال ءايبنألا رخآ ىلإ
 الداع ةهج نم هللا نوك نيب عمجلا يف ةريح يف سانلا عقو

 نمو دابعلا تاوذ نم هل اردقم ءيش لكلاقلاخ هنوك نيبو

 سنوي ةروس نم هد ةيالا ()
 ءاسنلا ةروس نم 40 ةيآلا (2)
 ةلزلزلاةروس نم 8و 7 ناتيالا ()
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 امو مكقلخ هللاو إ ميركلا نآرقلا يفف مهلامعأ

 يف ءيش عقيال هنأ كلذك ةحيحصلا ةديقعلاو !)4 نولمعت

 ىنعم سيلو هدارأو هردقف هقلخ يذلا وه : هتدارإب الإ هكلم

 ىنعم سيلو اضرلاو ةدارإلا نيب قيقد قرفف ، هيضر هنأ هدارأ
 امك لب هيضر هنأ رفكلا نم ضرألا هذه يف عقي ام هللا دارأ

 اهي رفكلا هدابعل ىضري الو : ةينآرقلاةيألا يف لوقي
 هللا ءاش ولف . هرمأ ىلع ابولغم عقي مل هنأ هدارأ ىنعم نكلو

 وأ مهتيميف ، اهب اومه وأ ةيصعم اودارأ نإ رهقلاب سانلا عنمل

 ىلاعت هنكلو . . . رخآ ءيش يأب وأ مهعمس وأ مهراصبأ ليزي

 نم ارارفو مهنم ادحأ رهقي ملو هلضفب ةيرحلا مهاطعأ
 لوقلا ىلإ ةلزتعملا بهذ سانلا هيف عقو يذلا بارطضالا

 نإ اولاق ى يهلإلا لدعلا ةديقع ىلع ةظفاحم لاعفألا قلخب

 قحتسي كلذبو هلاعفأل قلاخلا وه ناسنإلاف روجيال لدع هللا

 نأ لدعلا نم سيلو ، ءاسأ اذإ باقعلاو نسحأ اذإ باونلا

 قحتسي نأ الو ةنسح ىلع اروبجم ناك نم باوثلا قحتسي

 رخآ قيرف قرطتو ، ةيصعم ىلع اروبجم ناك نم باقعلا

 اذهو لعفي ام ىلع روبجم دبعلا نإ اولاتف ىرخأ ةهج ىلا
 . ةربجملا مه ءالؤهو ، لجو زع هللا ىلإ ملظلا ةبسن يضتقي

 قحلا وهو طسولا ىلإ اوبهذف ةرعاشألا ةفاكو ةيضابإلا امأ

 لاق س دبعلا نم باستكالاو هللا نم لاعفألل قلخلا اولاقف

 تافاصلا ةروس نم 96 ةيآلا (1)
 رمزلا ةروس نم 7 ةيالا (2)
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 ةسوفن يف ةيضابإلا ءاملع نم يسوفنلا رصن وبأ ليلجلا ملاعلا
 : ةينونلا هتديصق يف
 ندبلل كرحتلاب باستكا انمو اهلك هللا نم قلخ انلاعفأ

 ه باستكالاو قلخلا نيب لصاف قيقد طخ كلانه يأ

 لفع ام لك يف هرايتخاب لمعو ةسرامم يأ باستكا دبعللف
 هنأل باقعلاو باوثلا قلعتم وه بسكلاب ىمسملا ردقلا اذهو

 اباقع قحتساو هناسحإ ىلع اباوث قحتساف هرايتخاب بستكم

 مهمولع ةلقو مهلوقع روصقل رشبلا ناك نإو ص هتءاسإ ىلع

 اينيقي اقيقد اديدحت باستكالا ىنعم ديدحت نوعيطتسيال

 روعشلا بابلا اذه يف انيفكي نكلو عاطتسم ريغ اذهف

 سانلا نم لقاع درف لكف ، لمعلا يف رايتخالاب ىنيقيلا
 اكاردإ كرديو هسفن نم رعشتسي ، قحلاب فرتعي فصنم

 اكرحت كرحتي دق ناتكرح هل هنأ بيرالو هيف كشال اينيقي

 ضعب وأ هفارطأ زتهتف يبصع ضرمب باصي يذلاك ايرارطضا

 اهلك هذه همد نارودو هبلق ضبن اذكو 4 هتدارإ نودب هئاضعأ

 . ةيرارطضالا تاكرحلل جذامن

 لوقي ىتح مهرايتخاب سانلا اهلوازي لامعأ كلانهو
 . دحأ هضراع اذإو " يدصق اذهو يتدارإ هذهو تدرأ مهدحأ

 رثكأ مويلا ناسنإلا حبصأ دقو ، ديرأ ام لعفأو رح انأ لاق

 امك ركفأ انأ : لوقيف هتيرحو هتداراي زتعي ىضم تقو يأ نم

 تبثت يتيرحو رح انأ ي ديرأ ام لعفأو ديرأ ام دقتعأو ر
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 لوقي امك يتيرح ناتبثي يتكرحو يريكفتو ، يدوجو

 هتعامجو «رتراس» نويدوجولا

 هدنع نأب ايرورض اروعش هسفن نم رعشي ناسنالا نذإ

 ىلإ هعفد اطغض هئارو نم نأ ادبأ رعشتسيال ث ارايتخاو ةدارإ
 ةعيبلا وأ ةسينكلا وأ دجسملا ىلإ بهذ اذإ يلمملاف لمعلا

 ارج لسالسلاب هرج اناسنإ نأ ادبأ هسفن يف رعشتسيال يلصيل

 انهيلإ هاعفد هناميإو هتدارإ امنإو ةالصلا ىلإ اعفد هعفد 5

 رج اركسم برشيل ةناح ىلإ هجوت يذلا يف لاقي ال اذكو

 دارأ ولو ، ديدح نم عماقمب اهيلا عفد وأ لسالسلاب اهيلإ
 . ديرأ ام لعفأ رح انأ لاقل بارشلا نع اربج هعنم سانلا
 نم لكأ امل مدآف ، ضرألا ىلع قولخم لوأ قلخ ذنم اذكهو

 ةسوسو دعب كلذ ناك ولو س هرايتخاب اهنم لكأ ةرجشلا
 . ةنجلا نم جارخإلا قحتسا كلذلو 4 ناطيشلا

 نيذللا رايتخالاو ةيرحلا قلطمب لمعتل ةسرامملا هذه

 ىهارش مأ تناك اريخ هتافرصت يف ناسنإ لك امهرعشتسي

 . باقعلا وأ باوثلا قلعتم

 داقتعا يوامس نيد لك يف ةيرورضلا دعاوقلا نم نإ مث
 نئاك وه امو نوكي امو ناك ام ملعي ىلاعتو كرابت هللا نأ

 هك:ثدحي ث اثداح ءايشألاب هللا ملع سيل ث ةمايقلا موي ىلإ

 ام لكو س عقي نأ دعب الإ ائيش ملعن الف نحن انلثم اهعوقو دعب
 ريغ يفو اهيف نحن يتلا ةظحللا هذه دعب ثدحي نأ نكمي

٣٨



 الإ هملعنال بيغ انيلإ ةبسنلاب وهف هيف نحن يذلا ناكملا اذه
 . هربخ غولب وأ هتدهاشم دعب

 ىف عقي ام .ملعيال ىلاعتو كرابت هللا نا لاقي نأ لاحمو
 عيمج يف ةيرورض ةديقع هذه س عقي نا دعب الإ نوكلا اذه

 ملعي ىلاعتو كرابت هللاف اذه ىلع ءانبو ث ةيوامسلا تانايدلا
 ام لك ةكئالملاو سنالاو نجلا نم نوفلكملا دابعلا هلعفي ام

 لبقو مهتاوذ قلخ لبق ىلاعتو كرابت هلل مولعم مهنم ردصي

 ليج دعب اليج بقاعتت تاوذلا نأ مولعمو . مهلاعفأ قلخ
 وأ ريخ نم لك هلعفيس امب ميلع وهو اهلامعأو هللا اهقلخي
 ىلع تومي ىتح هيهاون بنتجيو هللا رمأ عبتي اذهف 3 رش
 بكتريو هب رفكيو هللا رمأ ىصعي كلذو ءافولاو ركشلا

 { ءافجلاو رفكلا ىلع تومي ىتح اهريغصو اهريبك يصاعملا

 نم ملعي الأ هقلخ نم نوكي ام ملعيال هللا نإ لاقي الف
 نكمي ال هنا دقتعن اذهلو ا")هيريبخلا فيطللا وهو قلخ

 ة هملعي هللا ناك ام الإ رش وأ ريخ نم دبعلا نم ردصي نأ
 ضعبب عفد ام اذهو ى هللا ملع فالخ ىلع ءيش ثدحيال يأ

 نم اذخأ لبجلاب ريبعتلا ىلإ ةسوفن لبج يف ةيضابإلا ءاملع
 ةلبجلاو مكقلخ يذلا اوقتاو : ىلاعتو كرابت هلوق
 ةلزتعملاك لاعفألا قلخب نولوقيال مهنأ ىلع اينيلوألا

 كلملاقروس نم 14 ةيآلا )1(

 ءارعشلا ةروس نم 184 ةيآلا (2)
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 بسكلاب نولوقي لبء ةربجملاك ربجلاب الو نيفرطتملا

 نيبو لاعفألا قلخ نيب طسولا لوقلا وه يذلا رايتخالاو
 يف ىلاعتو كرابت هللا همحر شيفطا خيشلا لاق س ربجلا

 هريسفت يف « نيلوألا ةلبجلاو » : لجو زع هلوق ريسفت
 ةقباسلا ممألا “يةلبجلاوإ : لاق "ريسفتلا ريسيت» هاس يذلا

 ىلع نيلوبجملا وأ ةعيبطلا يأ ةلبجلا يوذ يأ ينيلوألاإل
 اوهبش : لاق مث . . . مهكلاسم اهيلع اونب يتلا مهلاوحأ

 دبعلا لاعفأب هللا ملعب قلعتي رمألاف. . لبجلا نم ةعطقلاب

 هللا هملعيال المع نآلا لمعأ تنك ولف س اهيلع مهايإ هربجب ال

 دعب وأ ةقيقد دعب هلعفأس ام ملعيال هناحبس ناكل لبق نم

 . لاحم لجو زع هقح يف اذهو . ماع

 ودعي ال لبجلا ءاملع ضعب هلاق يذلا مالكلا اذه نأ ىلع

 مهنمو برغلاو قرشلا يف ةيضابإلا بهذمف 3 مهنم اليلق اددع
 . بسكلاب, لوقلا مهبهذم ، مهسفنأ لبجلا لهأ

 اذه لثم يف مهنع هللا يضر ةباحصلا ضعب عقو دقو

 همأ نطب نم ديعسلا ناك اذإ : هق ءيبنلل اولاقف لاكشإلا
 : مهباجأف ؟ هللا لوسراي اذإ لمعلا ميفف همأ نطب نم يقشلاو

 نمف (‘(هل قلخ امل رسيم مكلكف اورتغت الو اولمعا)
 عبتاو ةيصعملا دارأ نمو اهبابسأ هل هللا رسي ةعاطلا دارأ

 نم-ةنجلا لهأ فرعيأ هللا لوسراي لجر لاق : ظفلب ردقلا باتك يف يراخبلا هاور (1)

 هل رسي امل وأ هل قلخ امل لمعي لك : لاق ؟ نولماعلا لمعي ملف لاق معن : لاق ؟ رانلا لهأ

 ). رسيم لكف اولمعا ال لاق ؟ هللا لوسر اي لكتت الأ (دممع) لئس : : زخآ ثيدح يفو
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 ىنعم سيلو . ةرسيم بابسألاو ةحوتفم باوبألا دجو اهقيرط
 نم قحلا لقو » : لوقي لجو زع وهو هربجأ هللا نأ اذه

 دارأ ولف 0 رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نمق مكبر
 مهتفراقم لبق مهكلهأل لب { ةاغطلاو نيملاظلا كلهأل هللا

 نأ هتمكح تءاش نكلو ةيصعم دارأ نم لك عنملو بونذ
 امأ ، ةيرحلا لماك ارح رايتخالا لماك اراتخم اقلخ قلخي
 نظأالو بتكلا ضعب نوطب يف ةيوطم تيقب ةملكف لْبَجلا
 . اهفرعي فلألا نم ادحاو نأ

 هلل قلخلا نأ نودقتعم ةرعاشأو ةيضابإ نم مويلا سانلاو

 { باقعلاو باوثلا قلعتم وهو انم يرايتخالا بسكلاو هدحو

 حدملأ : اعم لبجلاو ربجلا يفنت رومأ ةتس نولوقي ءاملعلاو
 هللا حدم ىرت تنأف 3 باقعلاو باوثلاو يهنلاو رمألاو مذلاو
 هراكنإو نيئيسملا مذو مهيلع هءانتو نينسحملل لجو زع

 لعافىلع الإ ناعقي ال ءالقعلا دنع مذلاو حدملاو ، مهيلع
 نم رمأ يف ةدئافالو هاهن املو هرمأ امل هلعفي اميف راتخم

 اذإو ، كرتلا ىلع هربجت نم يهن يف الو ، لمعلا ىلع هربجت
 ؟ ميكحلا ميلعلاب فيكف اذه نع نوهزنتي ءالقعلا ناك

 ءاضتقا نأ نيقرشتسملا دحأ نع تعلاط : لاؤس ۔ 4

 امو هللا دوجوب ىعولاو س بونذلا نع فكلا وه ةراهطلا
 . يضابإلا بهذملا يف دح ىصقأ غلب دق يعولا اذه هيضتقي

 . فيكلا ةروس نم 29 ةيآلا (1)

4 



 بكترا اذإ هتايح ةليط تاحلاصلا لمع يذلا نمؤملا نأ يأ

 يذلا ريخلا هعفنيالو رانلا لخدي هتوم لبق بتي ملو ةريبك

 يه امف حص اذإو ؟ حيحص كلذ له . . . هتايح يف هلعف

 ؟ ادبملا اذه تايضتقم

 رمأب ءانتعا سانلا رثكأ ةيضابإلا نإ اقح : باوجلا

 هنع ىهن ام نوبنتجيو ةيعرشلا تابجاولا نوسرامي مهف مهنيد

 ردصي ام دعب عوجرلاو ةبوتلاب كلذك اوفرعو ، فينحلا عرشلا

 ةيضابإلا دنع ةفورعم ةعيبط هذه ، فارحنا نم مهدحأ نع
 ابونذ نوبكتريو مهضعب فرحني دقف ، برغملاو قرشملا يف
 ميقتسملا طارصلا ىلا نوعجري ام ناعرس مهرثكأ نكلو

 قوقح نم مهيلع امم نولصنتيو مهبونذ نم هللا ىلإ نوبوتيو
 تارافك نم هيلع بجو امب ندوأ دقو الإ تومي الو . دابعلا

 ربكألا لضفلاو س هتافو دعب هنع ىضقي نأ نكمي امم قوقحو
 نم نأ نودقتعي مهف مهيدل دولخلا ةديقع ىلإ عجري اذه يف

 جرخيالو رانلا يف دلخ اهنم بتي ملو ةريبك ىلع رصم تام

 : مهلئاق لوقي نيدبالا دبا اهنم

 دهشن اذهب امئاد رانلا يف دلخي بتي ملو ىصع نمو

 : كلذ ريغ مهريغ لوقيو

 هبرل ضوفم هرمأف هبنذ نم بتي ملو ىصع نمو

 مث هبنذ ردق ىلع رانلا يف بذعي .مهرظن يف يصاعلا يأ

 ىلع ةيضاياإلا ريغ نم ةاصعلا ارج ام اذهو اهنم جرخي
 . توملا ىتح ةيصعملا ىلع يدامتلا

٢



 لبقي ميحر روفغ هذأو روجيال لدع ىلاعت هللا نأ حيحص

 ةرفغملا نوكت نيأ نمف ، تائيسلا نع وفعيو هدابع نع ةبوتلا

 رفغيف نورفغتسيو نوبوتيف نوبنذي ةاصع نكي مل اذإ ةمحرلاو

 . تائيسو رئابك ىلإ بونذلا مسق نأ هتمكح نمو ؟ مهل
 ام رئابك اوبنتجت نإ : ميركلا نآرقلا يف هللا لوقي

 الخدم مكلخدنو مكتائيس مكنع رفكن هنع نوهتت
 هذه تامدقم يه يتلا تائيسلاف ةنجلا يأ ا"ياميرك

 بانتجاب رفغت اهنم ملسي نأ ناسنإلا ردقي ال يتلا يصاعملا
 نإ : ميركلا نآرقلا يفف تانسحلا لمعبو رئابكلا

 عبتأو) ثيدحلا يفو ا©& تائيسلا نبهذي تاتسحلا
 ةامسملا ىربكلا شحاوفلا نكل ا“اهحمت ةنسحلا ةئيسلا

 وأ ةرم اهبكترا نمل هللا اهرفغي ث ةبوتلاب الإ رفغت ال رئابكلاب
 امك يهو احوصن ةبوتلا نوكت نأ طرشلا امنإو ةرم فلأ
 امك بنذلا ىلإ دوعيال نأ بئاتلا مزعي نأ : ءاملعلا اهرسفي

 هنم كلذ نوكي نأ طرتشي امك س عرضلا ىلإ نبللا دوعيال

 يف ميركلا نآرقلا هيلع .صن ام اذهو . توملا روضح لبق
 نيذلل هللا ىلع ةبوتلا امنإ» : ىلاعتو كرابت هلوق

 كئلوأف بيرق نم نوبوتي مث ةلاهجب ,ءوسلا نولمعي
 ءاسنلا ةروس نم 31 ةيالا »
 . دوه ةروس نم 114 ةيألا (2)
 ءاج ام باب يف ينمرتلاو . قاقرلا باتك نم قلخلا نسح باب يق يمرادلا هاور ا3)
 . ةلصلاو ربلا باوبأ نم ساتلا ةرشاعم يف

٤٢ 



 تسيلو 0 اميكح اميلع هللا ناكو مهيلع هللا بوتي

 مهدحأ رضح اذإ ىتح تائيسلا نولمعي نيذلل ةبوتلا
 مهو نوتومي نيذلا الو نالا تبت ينإ لاق توملا
 ىلع بجوأ هللاف ا"«اميلأ اباذع مهل اندتعأ كئلوأ رافك

 نولمعي نيذلا نيبئاتلل رفغي نأ ۔ هيلع بجاو الو د

 نيذلا امأ لجألا روضح لبق نوبوتي مث ةلاهجب ءوسلا

 مهنايصع ىلع نودامتيو ةبوتلاب نوفوسيو تائيسلا نولمعي

 اذإ ىتح : لجو زع هلوق امأ ، ةرفغملاب هدنع مهل دعو الف

 هيف تومي يذلا ضرملا هانعم سيلف ه“توملا مهدحأ رضح

 نأ عقوت هنأل رفغتسيو بوتيو الثم ارهش ناسنإلا ضرمي دقف
 لبق هللا هملعي رادقمب توملا روضح امنإ ى بيرق لجألا

 ضعب يتأي موي هبر تايآ ضعب ىري امدنع حورلا جورخ

 لبق نم تنمآ نكت مل اهناميإ اسفن عفنيال كبر تايآ
 ىتلا ةنياعملا ةظحل هذه ااريخ اهناميإ يف تبسك وأ

 ةبوت وه نآرقلا نم رخآ دهاش انلو . ةبوت اهدنع لبقت ال
 لجو زع لاق س ةلاحم ال قرغلاب كلاه هنأ نقيأ دقو نوعرف

 مهعبتأف رحبلا ليءارسإ ينبب انزواجوإ : هنأش يف
 قرفلا هكردأ اذا ىتح اودعو ايفغب ه دونجو نوعرف

 ليءارعمإ ونب هب تنمآ يذلا الإ هلإ ال هنأ تنما لاق

 اهيف ىأر يتلا ةظحللا يف كلذ لاق:اق)(4نيملسملا نم انأو
 . ءاسنلا ةروس نم 18و 17 ناتيآلا ()

 . ماعنألا ةروس نم 158 ةيآلا (2)
 سنوي ةروس نم 90 ةيالا )3(

٤٤ 

 



 زع هللا نكلو توملاب نقيأو ةهج لك نم هيلإ ايتآ رحبلا ءام
 ' نم تنكو لبق تيصع دقو نالآل: هباجأ لجو
 اذهو س ةبوت الو ناميإ اهيف عفنيال ةعاس هذهفا"”«نيدسفملا

 : ةلأسملا يف لصفلا لوقلا وهو اندقتعم وه

 ربتعي هتايح ةياهن ىتح ابونذ بكتري يذلا له : لاؤس
 ؟ هلل ايدحتم

 كلامو هقلاخل يدحتلا نم عون وه معن ىإ : باوجلا

 هللا ناك ى هللاب مكهتلاو ةيرخسلا نم عون هنأكو هتيصان

 رضح اذإ ىتح ؟ ينم رخستأ : هل لوقي باطخلا اذهب ىلاعت

 اذه سيلأ ؟ نآلا تبت ينإ تلق كينيعب توملا تيأرو كلجأ

 . هيف عمطم ال اميف عمطت مث كرمع لوط يل كنم ايدحت
 هلو هتايح يف ريخلا كلسم كلس يذلا نإ: لاؤس

 هرضحي نأ لمتحملا نم نوكي الأ 9 تاقوألا ضعب يف تارثع

 ؟ ريخلا وحن ةهجتم هتين نأل ةريخ ةلاح يف وهو توملا
 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإل معن : باوجلا

 ىلع مودي نأ ملسملا ىلعف مه«يمهناميإب مهبر مهيدهي
 نأ ىسعف تارثع هقيرط يف هيرتعت ناك ولو ريخلا لمع
 عيضي ال هللاو ، ميقتسملا طارصلا ىلعو ءافولا ىلع تومي

 تقولا ضعب غإازو .ريخلاب ارماع هبلق ناك اذإف ي هرجا

 سنوي ةروس نم 91 ةيآلا 1

 سنوي ةروس نم 9 ةيألا. 2

٥ 



٠ 

 هللاب نمؤملا بيطلا هبلقو اهيتأي ناك يتلا تانسحلاف

 نم جرخي الو ةبوتلا ىلإ هللا هقفويو قيرطلا ىلإ هنايدهي

 وهو الا توميالو هبونذ عيمج نم رهطت دقو الا ايندلا هذه

 نيملسملا نم .

 ؟ نيملسملا ريغل رصنلا بلط زوجي له : لاؤس

 نيكرشملل رصنلا بلطي نأ ملسمل زوجيال : باوجلا

 نم ةرذ كلذ لعاف بلق يف سيلو 0 ادبأ نيملسملا ىلع

 ةيقت نم ناك نإ الإ ، يعادلا ببسلا ناك امفيك ناميإ

 ىنعم اوهقفت ةو اورذحاف . نامي الاب نئمطم بلقلاو > ناسللاب

 . ةءاربلاو ةيالولا

 ريفكت نم عاشي امع الاؤس كمثلاسر ًئلا تلمح : لاؤس

 . كريبعت بسح هركسعو ن اطلسلا ركسعمل ةمض اب ال ١

 ةيضابإلا دنع رفكلا نأ الوأ خالا اهي أ ملعاف : باوجلا

 ىلع ثيدحلا باحصأ دنعو ةمألا ءاملع نم نيققحملا دنعو

 يراخبلا مامإلا ررقي امكو . قافن رفكو . كرش رفك : نيمسق

 امنإ ةاغبلا ريفكتف «رقك نود رفك ب اي» : لاق ذإ هحرحص ىف

 ركسعمب دارملا نأ ايناث ملعتلو ، كرش رفك ال قافن رفك وه

 اهدئاقو اهسيئر وه ناطلسلاو ةيغابلا ةئفلا وه ناطلسلا

 لوسر نعل دقو س ةملظلا ناوعأ مه هدنجو ث ىغابلا

 اقافن رفاك ىلع الإ نعللا عقيالو ث مهناوعأو ةملظلا وقم هللا

٤٦



 ةملظلا نعلو ، ةملاظ ةيغابلا ةئفلاو ملظ يفغبلاو . اكرش وأ
 ريفكتب دارملا سيلو . عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب تباث

 ىلع ميف قافنلا رفك الإ مهناوعأو ةاغبلا ةملظلل ةيضابإلا

 ماكحأ مهيلع يرجت ، نيكرشم ريغ نودحوم مهيغبو مهملظ

 ضعب معزت امل افالخ ، نيكرشملا ماكحأ ال اهلك نيملسملا

 . جراوخلا نم ةلاضلا قرفلا

 ؟ ةيضابإلا دنع رفكلاب دارملا ام : لاؤس

 هللا باتك نم اهماكحأ ذخأت بهاذملا لك : باوجلا
 . طابنتسالا قرط يف نوفلتخي دق مهنكل ، هلوسر ةنسو

 . اريبك ابنذ بكترا نم ىلع رفكلا ظفل قلطي نأرقلاو

 ىنعمب رقكلاف ‘ قافن رفكو ‘ كرش رفك : نارفك رفكلاف

 هريغ هب كرشأو هللا دوجو ركنأ نم ىلع الإ قلطي ال كرشلا
 ىلع قلطي قافنلا رفكو 0 ثعبلا وأ ةلاسرلاو يحولا ركنأ وأ
 وأ ، زمخلاو ىنزلاو ةقرسلاك ةيلمع ةريبك بكترا نم لك
 . اهريغو ةالصلا كرتو ‘ ناضمر مايص مدعك ةيكرت

 ةريبكلا ةيصعملا بكترم ىلع رفكلا قلطتال يتلا بهاذملاو
 . كرثلل فدارم اهدنع رفكلا نأل كلذ امنإ

 يلارلا ةمالعلا نع مهنع هللا يضر انخايشأ لقن : لاؤس

 حيرصتلا اذه هبتك نم باتك يأ يفف ةيؤرلا نع عجر هنأ

 لازنلا هيف حرص باتك يأب يل ملع ال هنإ : باوجلا

 نع اثحب هبتك ةعجارمب تقولا يل عستي ملو ، اذه لشمب

٤٧



 ترثع نإ هيلع ترثع امب مكديفأف كلذب نمي هللا لعلو 3 اذه
 خيشلا ةمئألا بطق هلاق ام وه هملعأ ام لكو س ءىش ىلع

 ىبقعاي ةيضايإلا فرعت مل نإ» هتلاسر ىف هللا همحر شيفطا
 نيذلا مهف ةيضابإلا فرعت مل نإو : اهيف لاق ذإ «يرئازجاي

 نإ مهلوق ىلإ رخفلاو فيرشلا ديسلاو دعسلاو يلازغلا عجر
 تماقتنا يلازغلا مامإلا نأ اضيأ ملعن ام لكو . ىريال هللا

 . هرمع رخاوأ يف هتفسلف

 نأ زوجي : خياشملا ضعبل بسن ام ىنعم ام : لاؤس

 نيلدتسم لوسر الو باتك ريع نم ماهلإلاب هدابع هللا فلكي

 اهاوقتو اهروجف اهمهلأفإل : ىلاعت هلوقب

 حصتال لوقلا اذه نأ ميركلا خألا اهيأ ملعإ : باوجلا

 ةنسو هللا باتكب نيكسمتملا ةمافتسالاو قحلا لهأ ىلإ هتبسن
 كرابت هللا نإف ميركلا هللا باتك حيرصل فلاخم هنأل هلوسر

 عديال امب ميظعلا نآرقلا ميركلا هباتك يف حرصي ىلاعتو

 ىلع ةجحلا مقي مل ىلاعتو كرابت هنأب بايترالاو كشلل الاجم
 مهقح يف لاق امك تانيبلا نم هب اوءاج امو لسرلاب الإ هدابع
 انلزنأو تانيبلاب انلسر انلسرأ دقلإل ديدحلا ةروس يف
 (»«طسقلاب سانلا موقيل نازيملاو باتكلا مهعم

 ديدحلا ةرو نم 25 ةيالا (1)

٤٨ 

 



 ةجحلا مايق نأش يف ةحضاولا ةحيرصلا تايآلا ضعب كنودو

 كلهم كبر ناك امو : صصقلاةروس يف لاق . دابعلا ىلع
 ةروس يف لاقو ("):الوسر اهمأ يف ثعبي ىتح ىرقلا
 ثعبن ىتح نيبذنعم انك امو + : ءارسإلا

 امك كيلإ انيحوأ انإزب : ءاسنلا ةروس يف لاقوا)» الوسر

 ىلإ انيحوأو هدعب نم نيئيبنلاو حون ىلإ انيحوأ

 طابسألاو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ
 انيتآو ناميلسو نوراهو سنويو بويأو ىسيعو

 لبق نم كيلع مهانصصق دق السرو اروب ز دوواد

 . اميلكت ىسوم هللا ملكو كيلع مهصصقن مل السرو

 هللا ىلع سانلل نوكي الئل نيرذنمو نيرشبم السر

 يف لاقو (}ه:اميكح ازيزع هللا ناكو لسرلا دعب ةجح
 هلبق نم باذعب مهانكلهأ انأ ولو : هط ةروس
 نم كتايآ عبتنف الوسر انيلإ تلسرأ الول انبر اولاقل

 الولوإلصمصقلا ةروس يف لاقو ا4اهىزحنو لذن نأ لبق
 انبر اولوقيف مهيديأ تمدق امب ةبيصم مهبيصت نأ

 نم نوكنو كتايآ عبتنف الوسر انيلإ تلسرأ الول
 : رفاغ ةروس يف رانلا لهأ نأش يف لاقو ا«نينمؤملا

 صمقلا ةروس نم 59 ةيالا )
 ءارسإلا ةروس نم 15 ةيآلا اا
 ءاسنلا ةروس نم . 165 . 164 . 163 تايآلا ا
 هط ةروس نم 134 ةيآلا (4)
 . صصقلا ةروس نم 47 ةيالا )5(

 ٤٩



 مكبر اوعدا منهج ةنزخل رانلا يف نيذلا لاقو

 مكيتأت كت ملوأ اولاق ى باذعلا نم اموي انع ففخي

 ءاعد امو اوعداف اولاق { ىلب اولاق تانيبلاب مكلسر

 : كلملا ةروس يف لاقو ("ا«“لالض يف الإ نيرفاكلا

 مكتأي ملأ اهتنزخ مهلأس جوف اهيف يقلأ املك »
 لزن ام انلقو انبذكف ريذن انءاج دق ىلب اولاق ، ريذن

 تانيبلا تايآلا هذه تلمأت اذإ ىرت تنأف اةاءيش نم هللا
 مل ىلاعتو كرابت هللا نأ ةلالدلا ةيعطقلا ةحضاولا ةحيرصلا

 نم هب اوؤاج .امو لسرلاب الإ نيفلكملا هدابع ىلع ةجحلا مقي

 هللا نأ يف بايترا الو كش نمؤم بلق يف ىقبي الف تانيبلا
 نم اهب اوؤاج يتلا بتكلاو لسرلاب هدابع ىلع هتجح ماقأ
 وأ باترا وأ هيف كش نمو ء اذه ريغب لوقلا زوجي الف ، هدنع
 تايآلا هذه ةلالد نإف ى نيدلا نم قرمو رفك دقف هريغب لاق

 لدي ام الإ اهل ليوأت ال ةلالدلا ةيعطق نآرقلا يف اههبشأ امو
 . اهظفل حيرص هيلع

 اهروجف اهمهلأفإ : ىلاعتو كرابت هلوق امأو
 هانيدهو » : هلوق نم كلذ هبشأ امو 'ياهاوقتو
 اركاش امإ ليبسلا هانيده انإ : هلوقو (ثكينيدجنلا

 قباطيو قفاوي امب الإ رسفت ال اهنإف ا} «اروفك امإو

 . رفاغ ةروس نم 50 ۔ 49 ناتيآلا ()
 . كلملا ةروس نم 9 ةيالا ()

 سمثلا ةروس نم 8 ةيالا ٥)

 دلبلا ةروس نم 10 ةيالا (د]

 ناسنالا ةروس نم 3 ةيآلا (ة)

 



 كلت ضقاني امب رسفت نأ زوجي الو . ةمدقتملا تايآلا حيرص

 امك ةلالدلا ةيعطق ةحيرص ةمكحم اهنأل اهفلاخي وأ تايآلا

 هضعب رسفي وهو ث فالتخا الو هيف ضقانتال نآرقلاو انمدق

 نآرقلا نوربدتي الفأإل ، همكحم ىلإ ههباشتم دريو اضعب
 افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولو

 ةحيحصلا ةقحلا ةديقعلاب ناوخإلا اهيأ اوكسمتف () اريثك
 الإ نيفلكملا هدابع ىلع اهتقي مل هللا ةجح نأ نم ةحيرصلا
 . هدنع نم اهب اوؤاج يتلا هبتكو هلسرب

 ظفحو ‘ هاضريو هبحي ام ىلإ اعيمج مكايإو هللا انقفو

 نم اهسبالي دق امم اندئاقعو س للزلاو غيزلا نم انبولق
 . بيجم بيرق عيمس هنإ 2 لطاب

 . ينغلا هالوم ىلإ ريقفلا مكيخأل هللا ظفح

 : ىلاعتو كرابت هلوق يف ةليسولا نع تلأس : لاؤس

 ةليسولا هيلإ اوغتباو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأاي

 اة)نوحلفت مكلعل هليبس يف اودهاجو
 نيرسفملا رابكو نيعباتلاو ةباحصلا نأ ملعا : باوجلا

 امنإ ةيآلا يف ةليسولا نأ ىلع نوعمجم نيدلا يف هقفلا ةمئأو
 ىوقتلاب رمأي وهف . هاوقتب هيلإ برقتلاو هللا اضر بلط يه
 ىوقتلاو ، مكاوقتب يأ هيةليسولا هيلإ اوغتباوإ : لوقي مث

 ءاسنلا ةروس نم 82 ةيألا (1)

 ةدئاملا ةروس نم 35 ةيالا (د)

٥١ 

 



 دبعلل ةليسو الف يهنلا بانتجاو رمألا لاثتما مولعم وه امك

 لطاب وهف كلذ فلاخي لوق لكوء حلاصلا هلمع الإ هبر ىلإ
 يف ارصقم ايصاع عفني الف س ةنس الو باتك يف هيلع ليلدال

 وأ نالف ةكربب ينمحراو يل رفغا يبر : لوقي نأ هللا قح

 ةيآ يف ةليسولا ىنعم كلذكو . نالف ةمرح وأ نالف هاجب

 يف دري ملو هعرش امب هللا ىلإ برقتلا يه امنإف '" ءارسإلا

 وأ كلم وأ رشب اقلطم قولخمب لسوت ةنسلاو باتكلا ةيعدأ

 تناك امفيك ىتوملاب لسوتلاف تاقولخملا رئاس نم امهريغ
 مهلامعأ تعطقنا دق مهنإف ، زئاج ريغو اقلطم عونمم مهتلزنم
 هنإف ءايحألا امأو ء ام ءيشب مهريغ الو مهسفنأ نوعفني الف
 هللا عدا : ملسملا كيخأل لوقت نأب مهئاعدب لسوتلا زوجي

 ٠ هلوبق ىجري بيغلا رهظب هيخأل نمؤملا ءاعد نإف ى يل

 نينمؤملا ةيعدأ يفو . اتيم وأ ايح هل وعدملا ناكأ ءاوس
 ةنسلاو ميركلا نآرقلا يف ةدراولا نيئيبنلاو ةكئالملاو
 لب ى زئاجلا وه طقف اذه . كلذ ىلع.ليلد عطقأ ةحيحصلا

 ةليسو ۔ ازوجت ۔ ىمسي نأ نكمي امم اعرش بولطملا

 يتيآ يف ةليسولا هب رسفت نأ اقلطم زوجي الو ، قولخمب

 . ءارسإلاو ةدئاملا

 مهنع هللا يضر ةباحصلا لسوت نم درو امو
 لسوت كلذلو ، يح وهو هئاعدب وه امناف لع ءيبنلاب
 مه

 ءارسالا ةروس نم 57 ةيالا دصقي (1)

٢ ٥ 

 



 توم دعب هئاقستسا يف باطخلا نب رمعانديس

 امك هئاعدب يأ { بلطملا دبع نب سابعلا همعب . ءيبنلا

 وهو باطخلا نب رمعل ع ءيبنلا لاق دقو ‘ روهشم وه
 ا"يكئاعد نم ئخأاي انسنت الإ : ةرمعلا ادصاق هعدوي

 .كلأسأ ينإ مهللا : لئاقلا لوق يف اقلطم ةدئاف الو ىنعم الف

 ال لوقلا نم وغل هنإف " اذك هاجب وأ اذك قحب وأ اذك ةمرحب

 نوكيال هاضرو هنم برقلا بلطو هللا ىلإ لسوتلا نإف هل رثأ
 هيلإ اهجتم هوعدت نأ هعرش اممو ث هعرش ام عابتاو هاوقتب الإ

 ىنوعداإل: كل لوقي هنإف ةطساو ريغب كءاعد اصلخم هدح

 ينع يدابع كلأس اذإوإل : لوقيو ا)“مكل بجتسأ
2 

 يناعد اذإ يعادلا ةوعد بيجا بيرق ينإف

 نعمأ اةهينودشري مهلعل يب اونمؤيلو يل اوبيجتسيلف
 نعمأ مث ، طرشلا اذه لمأتو يناعد اذإ هلوق يف رظنلا

 مهلعل يب اونمؤيلو يل اوبيجتسيلف) : هلوق يف رظنلا
 هقف كل رهظي ءافلاب عيرفتلا اذه اديج لماتو “نودشري

 نأ ىلإ ملسملاب ةجاحال هنأ كردتف ةلأسملا يف قيقد عساو

 اضرعم هدحو هللا ىلإ صلاخلا هجوتلاب الإ هئاعد يف نيعتسي
 يف اتاومأو ءايحأ نينمؤملا هناوخإ كرشي مث ، هاوس ام لك نع

 نأ مهنم ءايحألا نم بلطيو ةمحرلاو ةرفغملاو ريخلاب هئاعد

 ةالصلا باتك نم ءاعدلا باب يف دواد وبأ هاور (1)

 رفاغ ةروس نم 60 ةيالا (2)

 ةرقبلا ةروس نم 186 ةيالا (3)

٢ 



 لسوتلا يف ناك ولو ، ةمحرلاو ةرفغملاو ريخلاب هل اوعدي
 ءيش درول تاقولخملا ضعبل ةكربلاو قحلاو ةمرحلاو هاجلاب
 كلذ نم ءيش دري ملو ةريثكلا ةنسلاو باتكلا ةيعدأ يف هنم

 . اكرش نوكي نأ هبشيل هنإو اقلطم
 ءاعد هنغي مل نمو اعفن الو ارض كلمي ال امل ةوعد هنإف

 ام اذه س ءيش هانغأ الف هرارغ ىلع ناك امو ةنسلاو باتكلا

 مامإلا هبتك ام ىلع عالطالاب كيلعو نآلا هريرحت نكمأ
 ةيآ يف رانملا ريسفت يف اضر ديشر خيشلا ةجحلا

 دجت كنإف ةليسولا هيلإ اوغتباو هللا اوقتاإل: ةدئاملا

 ام نايب هيف دجتو ةليسولا ةلأسم يف كليلغ يفشي ام هيف
 ث كباتك يف هيلإ ترشأ امم ةلأسملا يف هرمأ كيلع هبتشا

 مالسإلا خيش باتكب كيلعف كلذ نم رثكأ اعسوت تدرأ نإو
 وهو «ةليسولاو لسوتلا يف ةليلج ةدعاق» ىمسملا «ةيميت نبا
 . لوادتم عوبطم

 . رمع نب ميهاربا ضويب : كيبأل كملسو هللا كظفح

٥



 نآرقلازاجعإ

 ؟ نآرقلا زاجعإ يف ةيضابإلا يأر وه ام : لاؤسم

 زاجعإ يف ةيضابإلا يأر نع كلاؤس امأ : باوجلل
 هلقن يل رسيت ام ثالث تاحفص يف كل تعمج دقف نآرقلا

 ... اثيدحو اميدق ةيضابإلا دنع ةربتعملا رداصملا ضعب نم

 يبأ نب ملسم ةديبع يبأو ديز نب رباج مامإلا يأر نع امأو

 نم يدي نيب اميف رثعأ مل ينإف ۔ ديدحتلاب اذكه ۔ ةميرك
 حيرص صن نع انخايشأ نع هتظفح اميف الو عجارمو رداصم
 زاجعإ يف اذكو اذك الاق ةديبع ابأ وأ ديز نب رباج نأب
 يف هدجت امم ةيضابإلا ءاملع دنع رتاوت ام نكلو س نآرقلا
 مهتمئأ يأر كلذ نأ ىلع لدي اهيلإ راشملا تاحفصلا
 . نيلوألا

 فسوي نب دمحم جاحلا خيشلا .ةمالعلا ةمئألا بطق لاق
 «داصملا راد ىلإ دازلا ناميه» ريبكلا هريسفت يف شيفط

 دقو بازيم نئازخ ضعب يفو بطقلا ةبتكم يف طوطخم

 الادج ةردان عوبطملا خسن نكلو رابجنز يف اميدق عبط

 ةرقبلا ةروس يف ىلاعت هلوق ريسفت يف لاق ۔ ىرت داكت

 اوتأف اندبع ىلع انلزن امم بير يف متنك نإو
 لعج ةمكحو : ليوط مالك دعب (")«هلثم نم ةروسب

 " ةرقبلا ةروس نم 23 ةيآلا (1)



 نم ةياو ةزجعم اهدرجمب ةروسلا نوك قيقحت اروس نآرقلا ةبقحت ا

 لقتسم قيرط ةروس لك نأ ىلإ ةراشإلاو لجو زع هللا تايآ

 ةءارب ةروسو . هتصق نع مجرتن فسوي ةروف . هعون يف

 لوطلا نأ ىلع هيبنتلاو مهرارسأو نيقفانملا لاوحأ نع مجرت
 طاسوأ و راصقو لاوط هنم ناك ذإ زاجعإلا طرش نم سيل

 ةزجعم يهو ثالث تاي أ رثوكلا ةروس هذهو . زجعم اهلكو

 رصقلاو لوطلاب زاجعإلا توافت ولف ةرقبلا ةروس زاجعإ

 نوتأي اوداك وأ ريصق زجعمب اوتأي نأ مهل نكمأل طسوتلاو
 . مهفاف . قلخلا عمتجا ولو كلذ مهل نكميالو . هب

 ةمكح يفو ةيآلا ريسفت يف ادج ليوط مالك دعب لاق من
 فرتعا دقو : هصن ام ارصقو الوط اهفالتخاو روسلا ددعت

 ثيح نم هب هللا ىدحت دق ناكو نآرقلا زاجعإب ءاحصفلا

 هيف تجاه نامز يف ناكو بيغلاب هرابخإو هيناعمو هفيلأت
 مهادحت امك هفيلأتب مهادحتف مالكلا ءاحصفو ءارعشلا لوحف

 لاق دقو . اوفشكناو مهلك اوزجعو بيغلاب هرابخإو هيناعمب
 نإو ةوالحل هل نإ هللاو : نآرقلا فصو يف ة نملا ن ه ديلولا

 اضيأ لاقو . رمثمل هالعأ نإو قدغمل هلصأ نإو ةوالطل هيلع
 نولوقي مأ : سنوي ةروس يف ىلاعت ; هلوق ريسفت يف
 ةغالبلاو ةحاصفلا يف: ه هلثم ةروسب اوتأف لق هارتفا

 يطاعتو مالكلل الوانت رثكأو يلثم ءاحصف نويبرع مكنإف

٥٦



 نمإ هب نايتالا ىلع ةناعإلل هاوعداو ... هرايتخاو هنسحأ

 متنك نإ» قلخلا عيمج ولو “هللا نود نم متعطتسا

 امك اوزجعف . هارتفا ادمحم نأ مكئاعدا يف ")نيقداص

 مهضعب ناك ولو هلثمب نوتأي ال» هناحبس هللا لاق

 يف ىلاعت هلوق ريسفت يف اضيأ لاقو ااه اريهظ ضعبل
 روس رعب اوتأف لق هارتفا نولوقي مأ دوه ةروس
 نإ هللا نود نم متعطتسا نم اوعداو تايرتفم هلثم

 نايبلاو ةحاصفلاو ةغالبلا يف «هلثم» اةه نيقداص متنك

 مهادحت سنوي ةروس لبق تلزن ةروسلا هذهو . مظنلا نسحو

 . رشعب دوه ةروس يف مهادحت امدعب ةروسب سنوي ةروس يف

 هتباتك نإ ةباتكلا ىطاعتي نم لوقي امك اذهو س اوزجعو

 زجعلا هل ناب اذاو ، يتباتك لثم راطسأ ةرشع بتكا : ريخ
 ال ذإ : يتباتك لثم ادحاو ارطس بتكا : لاقف هيلع لقَس
 ةيآ نإ ضعب نعو ض ارشع فلكي مث ةدحاو يف زجعي نأ حصي

 يف لاق هنإ : لاقو دربملا هركنأو " سنوي ةيآ لبق تلزن دوه
 يفوي ةحاصفلاو ةغالبلا يف ةلثامملا دارملا نأل ةروسب سنوي

 بيغلا نع رابخإلا يف ةلثامملا دارملا نأل روس رشعب دوه
 ةلثامملا : انه دارملا ليقو ، ديعولاو دعولاو ماكحألا ركذو

 دارملا نأل . هلاثمأ روس رشعب : لقي ملو ، مظنلا نسح يف

 سنوي ذروس نم ذا ةيالا (1)
 ءارسالا ةروس نم 88 ةيآلا (2)

 دوه ةروس نم 13 ةيالا (3)

٥ 



 نم برقأ ىنعملا اذه ةيدأت يف دارفإلاو 0 هلثامت نهنم الك نأ

 لثامت ةدحاو لك نأ ال هتلثامم ةقيقح دارملاو ى عمجلا

 ةروسب الوأ مهادحتي نأ عنامال : لوقأو . نآرقلا عيمج اهدحو

 فيكف ةدحاو نع متزجع مكنأ ىنعم ىلع رثكأب مهادحتي مث
 روسلا باب ناك ذإ رشعب مهل لثم هنإ لاقي دقو ؟ رشعلا
 اوتأف " لهس هب نايتإلاف ءارتفالا نم نآرقلا ناك نإ يأ ءارتفا

 هنم مزلأو 0 هلثم ءاحصف برع مكنإف تايرتفم روس رشعب هنم

 ... عجسلاو رعشلاب نوبردتمو مالكلا قرطل

 : ءارسإلا ةروس يف ىلاعت هلوق ريسفت يف اضيأ لاقو
 لثمب اوتأي نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا نئل لق
 ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب نوتأي ال نآرقلا اذه

 يف ام عم هلثمب نايتإلا ىلع انيعم اريهظ» ... ا)اريهظ
 كلذ لزن قيقحتلاو نايبلا بابرأو ةصلاخلا برعلا نم سانلا
 انتئج ولف اذه لثم انلقل ءاشن ول شيرق نم ةعامج تلاق امل

 قاف امم ىلع تعلطا اهتغالبو اهتحاصفل برعلاو س ةيآ هريغب

 برعلا ريغو س ةحاصفلاو ةغالبلا نم مالكلا رئاس هب نآرقلا

 كلذب يعطق ملع لصحو ارظنو الالدتسا كلذ ىلع علطي

 سانلا نم اريثك دجتو ء ةدحاو ةبترم يف سيل توافتم لكلل

 ءارسالا ةروس نم 8 ةيآلا )1(

٥٨ 



 رئاس نأ اونظ مهل نقل نإو كلذ ىلع نوعلطيال مهرثكأ لب

 قولخم ثداح نآرقلا نأ ىلع ليلد ةيآلاو ى كلذك مالكلا

 نايتالاب مهزجعتسيو مهادحتي نأ حصي مل اميدق ناك ول هنأل
 وأ لعفلاب ةردقلا نوكت ثيح. نوكي امنإ زجعلا نأل . هلثم
 هيلع لخدمالف 3 هلثمب نايتإلا ليحتسي ثيحال ناكمإلاب
 زجعلاب هللا فصو زاجل كلذ ليق ولو 0 ةردقلل الو زجعلل

 نولئاقلا رباكي نأ الإ ى لاحملا ىلع ةردقلاب فصويال هنأل

 ةقيقحلا بلقي وأ ،لاحملا ىلع رداق هللا : نولوقيف همدقب
 ... هلثمب اوتأل اقولخم ناك ول هنإ : لوقيف

 عوبطم وهو ريسفتلا ريسيت» ىمسملا هريسفت يف لاقو

 ةعبس يف ه 1325 ماع رئازجلا ةمصاع يف ايرجح اعبط

 اوتأف إ : ةرقبلا ةروس يف ىلاعت هلوق ريسفت يف تادلجم
 يف انلزنأ ام لثم يه ةروسب يأ « هلثم نم ةروسب

 26 ص) قدصلا عم بيغلاب رابخإلاو فيلأتلا نسحو ةغالبلا
 «هلثم ةروسب اوتأف سنوي ةروس ريسفت يف لاقو (1 ج

 ةروس ريسفت يف لاقو ( 3ج 48ص) ةغالبلاو ةحاصفلا يف يأ

 ةغالبلاو ةحاصفلا يف هلثم روس رشعب اوتأف دوه

 ريسفت يف لاقو (3ج 145 ص) بويغلاب رابخإلاو ةمكحلاو
 سنإلا تعمتجا نئل لق ل ىلاعت هلوق دنع ءارسإلا ةروس
 ةغالبو ةحاصف «نآرقلا اذه لثمب اوتأي نأ ىلع نجلاو

٥٩



 ذإ مهيلع ادر كلذ لزن : ةحفصلا سفن يفو (3ج 780ص)

 مهل ةقاط ال اوبذك ا"اهاذه لثم انلقل ءاشن ولإ : اولاق

 . بويفلاب هرابخإ يف مهل ةقاطال امك هتغالبو هتحاصفب

 ةعبطملاب عوبطملا "عرفلاو لصألا لماش» هباتك يف لاقو
 ةدع يف ليوط مالك دعب ، يرجه 1348 ماع ةرهاقلاب ةيفلسلا

 ام فرحأ ةعبس ىلع هلوزنو نآرقلا يآ بيترت ىلع تاحفص

 يدنع قيقحتلاو ، فرحأ ةعبسب هنوكل ازجعم ناك ليق : هصن

 . همظنب ضعب لاقو . هيناعمب اضيأ زجعمو همظنب زجعم هنأ
 . ها (1ج 48 ص) امهعومجمب ضعبو . هيناعمب ضعبو

 هونملا صلاخلا بهذلا» هباتك يف اضيأ بطقلا لاقو
 1343 ماع ةرهاقلاب ةيفلسلا ةعبطملاب عبط «صلاقلا ملعلاب

 نآرقلاب و امومع هللا بتكب ناميإلا ىلع مالكلا دنع 2 يرجه

 نايبلاو ةغالبلاو زاجيإلاب زاجعإلاو : هصن ام اصوصخ
 ةداعلا قرخبو هعمتسم للمو هئراق لالك مدعبو ، ةحاصفلاو

 هعمجبو ىضم نم رابخأبو بيغلاب رابخإلابو ي همظن يف
 لاثمأو ظعاومو مارحو لالح نم هريغ اهعمجي مل امولع

 اوحضتفاف ليلق هضراعو ‘ هتضراعم نع ةمهلا فرصبو

 (21-22 ص)

 لافنالا ةروس نم 31 ةيآلا (1)



 برغملا ةيضابإ ءاملع ربكأ مالك نم هلقن نكمأ ام اذه

 فسوي نب دمحم خيشلا . رضع عبارلاو رتع ثلاثلا نرقلا يف
 . ه 1332 ماع ىفوتملاو ه 1236 ماع دولوملا شيفط

 ءاملع ربكأ مالك نم كلذك هلقن نكمأ ام كنودو

 يملاسلا ديمح نب هللادبع خيشلا (نامع) قرشملاب ةيضابإلا

 وه ث برغملا ملاع هيف يفوت يذللا ماعلا سفن يف ىفوتملا

 سمث» ةامسملا ةيفلألا هتموظنم يف لاق 0 ه 1332 ماع

 : «لوصألا

 القن هنعو انيبن ىلع الزن مظن وهف باتكلا امأ

 هلاوحأ يف هاوان نم زاجعإ هلازنإ يف ناكو ارت

 ةموظنملا هذهل هسفن هحرش نم نيتيبلا حرش يف لاقو

 ةصبطمب نيأزج يف عوبطملا "سمشلا ةعلط» ىمسلا
 نرقلا اذه لئاوأ يف ةرهاقلاب قلخلا باب عراشب تاعوسوملا

 مظنلا هنأب ىلاعت هللا باتك هب دارملاو باتكلا فرع : هصن ام

 نأ لاحلاو . ارتاوت هنع لوقنملا قي دمحم انيبن ىلع لزنملا
 نم هلاوحأ نم ءيش يف هتضراعم دصق نم زاجعإ هلازنإ يف

 ةرهاقلا هنيهاربو }‘ ةرهاظلا هبيكارتو ةرهابلا هتغالب وحن

 ةامسملا نيدلا لوصأ يف هتموظنم يف: لاقو (1ج 27ص)

 : «لوقعلا راونأ»

٦١ 



 راتخملا ةنس دعب عامجإ يرابلا باتك هقفلل لصألاو
 هعضو يذلا ريغصلا هحرش يف تيبلا اذهل هحرش يف لاقو

 وهو راونألا ةجهب» ىمسملا "لوقعلا راونأ» هتموظنمل هسفن وه

 فنآلا «سمثلا ةعلط» نم لوألا ءزجلا شماه ىلع عوبطم

 لوسر ةنسو هللا باتك : ةثالث هقفلا لوصأ : هصن ام ركذلا

 هنألف باتكلا امأف . ةمألا نم نيدتهملا عامجإو هم هللا

 الو لب ‘ هلهج عسي الو ، كشالو هللا دنع نم وهو زجعم

 هزاجعإ هجو يف فلتخاو ، هتجح هيلع تماق نمل هيف كشلا

 نم وأ 9 اهيف ءاغلبلا محفأ هنأ ىلع بيكرتلا ثيح نم وه له
 ممألا نع هرابخإ ثيح نم وأ ى بيغلاب رابخإلا ثيح
 ٠ لاوقأ ؟ هلوط عم . هيف ضقانتلا مدع ثيح نم وأ ةيلاخلا

 . زجعم كلذ لك نأ رهاظلاو

 ةيضابإلا مالعألا ضعب لاوقأ نم هلقن نكمأ ام اذه

 . يرجهلا رشع عبارلاو رثع ثلاثلا نينرقلا يف نيرخأتملا
 مامإلا خيشلا لاق س نومدقتملا ةمئألا هلاق ام ضعب كنودو

 ءاملع نم وهو . ينغراملا يفوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ
 يف هعضو يذلا هباتك يف يرجهلا سداسلاو سماخلا نرقلا

 ؛تالاؤسلا باتك» ىمسيو ديحوتلاو مالكلا ملعو نيدلا لوصأ
 طوطخم وهو س باوجلاو لاؤسلا ةقيرط هفيلأت يف كلس هنأل
 يف لاق . عبطي ملو ةماعلاو ةصاخلا نئازخلا ضعب يف دوجوم
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 . اهملعب الإ اهلمع حصي ال ضئارفلا : نيعبرألاو عساتلا لاؤسلا

 فيلكتلا يف ةجحلاو : لاق نأ ىلإ ... ضعبل ةجح اهضعبو
 لالضلا نم دابعلا اهب مصتعي يتلا ةجحلاو حيحصلا لقعلا

 نيدلا ضرف اهب تبثي يتلا ةجحلاو 0 ةنسلاو باتكلا رفكلاو

 بيصملا باوص يف ةجحلاو ، لسرلاو بتكلا دابعلا ىلع

 . ةنسلاو باتكلا نم هيلع عمتجملا لصألا ئطخملا إطخو

 ةنس نم وأ هللا باتك نم . هملعت نأ وه عسي ايف ةجحلا

 مث . هب اوناد امم نوملسملا هيلع عمجأ امم وأ قلع هللا لوسر

 ةجحلاو : هصن ام ةجحلا ماسقأ نايب يف ليوط .ا دعب لاق

 هب زاجعإلا تبثي ام لقأو ى زاجعالاو عامجإلا باتكلا يف

 «هلتم ةروسب ١ اوتأف لقإ : ىلاعت هلوقل ةروس نآرقلا يف

 عقي زاجعإلا نأ تبثف 3 رثوكلا ةروس يهو تايآ ثالث اهلقأو
 هماظن لقف ازاجعإ نآرقلا ناك اذامب لاق نإف س تايآ ثالثب
 هيف زاج اذامب لاق نإو ‘ بيغلا ملع ليقو 0 هدرسو

 ةجحلا اهيف ماقأ تاحفص يف ليوط مالك دعبو ... راركتلا

 رهظ يقت دمحم لبق نم نآرقلا نأب مهلك للملا لهأ عامجإ
 به لاق نألف : هصن ام لاق ... رهبف مجن هلبق نمو 0 رهشف

 مجن هلبق نمو رهظ قلي دمحم لبق نم نأب متركذ امك رمألا
 هجوأ ةينامث نم انلق ؟ ازجعم راص هجو يأ نمف رهبو
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 يف مكلو : لجو زع هلوقك ةغالبلاو زاجيالا اهدحأ

 ددع ةملك يف عمجف ("اهَ بابلألا ىلوأ اي ةايح صاصقلا

 : هذه دوهيلا ضعب ضراع ىتمو . ةريثك دئاوف . ةرشع اهفورح

 اذه نيأف هل.ليق . لتقلل ىفنأ لتقلا : برعلا لوقب ةملكلا

 .افرح رشع ةعبرأ هذهو 0 فرحأ ةرشع لوألا . اذه نم

 عمس : لاق ةديبع وبأ ىكح يذلاك ةحاصفلاو نايبلا يناثلاو

 اةه«ايجن اوصلخ هنم اوسأيتسا املف أرقي الجر لجر
 عمس . مالكلا اذه لثم ىلع ردقيال اقولخم نأب تدهش لاق

 نع ضرعأو رمؤت امب عيسصافإ أرقي الجر رخآ

 ثلاثلاو . مالكلا اذه ةحاصفل تدجس لاقف اة)هنيكرشملا

 ةداعلل اقراخ هنوك عبارلاو . لميال هعمتسمو لكيال هئراق نأ

 مهرعشو مهعجس نم برعلا تاموظن رئاس نع اجراخو

 .. بويفلا رابخأ نم هيلع ىوطناام سماخلاو . مهبطخو
 ثيداحأو نيضاملا رابخأ نم هنع ربخأ ام وه سداللاو

 نم هريغ يف نكت مل مولعل اعماج هنوك عباسلاو ... نيلوألا
 ظعأوملاو رابخألاو صصقلاو مارحلاو لالحلا نم بتكلا
 ولو هتضراعم نع مهمه فرص ةفرصلا نماثلاو ... لاثمألاو

 (... ءيشب هيلع اوردق امل هوضراع

 ةرقبلا ةروس نم 179 ةيالا (1)

 فسوي ةروس نم 80 ةيآلا (2)

 رجحلاةروس نم 94 ةيآلا (3)
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 نم هجو لك دعب وهو تالاؤسلا بحاص هلاق ام اذه

 نم هنع لقن دقو 0 تاياورو رابخأب هديؤي زاجعإلا هوجو
 وبأ مامإلا خيشلا لعف امك ةبوجألا هذه نيفلؤملا نم دعب ءاج

 ىلع هيشاوح يف ‘ ةتس يبأ نب ورمع نب دمحم هللا دبع

 نب ليعامسا رهاط يبأ خيشلا هفلؤمل «مالسالا دعاوق» باتك

 يف لاق ثيح «رطانقلا» باتك بحاص يلاطيجلا ىسوم

 نأ تالاؤسلا يف اضيأ ركذو» : هصن ام ةروكذملا يثاوحلا

 « خلا... زاجيإلا اهدحأ هجوأ ةينامث نم نآرقلا زاجعإ

 يف ةيضابإلا يأر نايبل يفكي ام ردقلا اذه يف نأ نظأو

 زاجعإلا هوجو نم ةفرصلا ركذ نم رن ملو نآرقلا زاجعإ هوجو

 هنأ ىلع «تالاؤسلا»ه بحاص ورمع ابأ خيشلا الإ ةيضابإلا نم

 يتلا ةعبسلا هجوألا ىلإ اموضم نماثلا هجولا ةفرصلا لعج دق

 . روهمجلا اهب لوقي

 مل هنإف زاجعإلل دحاو ببسك ةفرصلا ىلع راصتقالا امأ
 ركذ اذإو 0 نيرخأتملاو نيمدقتملا انتمئأ نم مامإ نع انغلبي

 . مهريغل بوسنم لوقك ركذي امنإف مهبتك ضعب يف

 ؟ ضعبب اهضعب طبتري تادابعلا له : لاؤس

 ضئارف عيمجو جحلاو ةاكزلاو ةالصلاو موصلا : باوجلا
 ةلصفنمو ‘ رابتعاب اهضعبب ةطبترم ديحوتلا ريغ نيدلا

 مامت ةلصفنم 4 ءادألا ةحصو ءاضقلا بوجو ةهج نمف 4 رابتعاب
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 ة بات مث هموص عاضأو هتالص ىلع ظفاح نمف ، لاصفنالا

 اميف اذكهو 0 سكعلاو اقافتا ةالصلا نود موصلا ىضق
 طرش ناك نإ الا رخآلا عييضتب ضرف لطبيال ، امهادع

 امأو س جحلل تافرع يف فوقولاك وأ ، الثم ءوضولاك . هتحص
 اهضعب ةطبترم ضئارفلا عيمج نإف ةرخآلا يف ةاجنلا ةهج نم

 ضئارفلا نم ةضيرفل اعيضم تام نمف 0 طابترالا مامت ضعبب
 الو رانلا يف دلخي هنإف ث مدانالو بئات ريغ الثم ةالصلاك

 ةاكزل اعيضم تام يذلا يف اذه لثم لقو " هلمع رئاس هعفني

 لوق ىنعم اذهو . اهب صوم الو مدان الو بئات ريغ هلام

 : هللا همحر رصن يبأ خيشلا

 هضعب هنم بهاذ ءيش لك الأ

 هلقأ هنم لاز امهم نيدلا ىوس

 ينغي ال كاذ نم ضعبلاو هلك ىضم

 بكترمو ةضيرف كرات نع ناميإلا يفن ىنعم اذهو

 يف ثيداحألا تارشعو تايآلا تارشع هب دهشت امك ةيصعم
 . ةيفاخب مكلثم نع يه امو ٧ ةنسلا بتك عيمج

 ؟ ةرخآلا يف طارصلا ةقيقح ام : لاؤس

 اميقتسم يطارص اذه نأو : ىلاعت لاق : باوجلا

 تلاقق طارصلا ىنعم يف ءاملعلا فلتخا (”يهوعبتاف

 ٦٦ م روس نم ةيالا (1) اعنالا ةروس ,رم 153 ةيآلا
 



 نم قرأو فيسلا نم قدأ منهج ىلع رمي رسج وه ةرعاشألا

 مهنم الك نكلو . قحلا قيرط وه ةيضابإلا تلاقو . رعشلا

 امهنأ قحلا لوقلاو . ىرخألا كرتو ةيحان ىلإ رظن

 : ىلاعت هلوق يف نآرقلا يف درو يذلا طارصلا امأ : ناطارص

 هيلإ مهيدهيوز» : هلوقو ا"اه“ميقتسملا ظارصلا اندها

 ىنعمب وهف 0 تايالا نم اهريغو اهاميقتسم اطارص

 طارصلا نأ ى ةنسلاو نآرقلاب كلذك تبث دقو . قحلا قيرط
 : ىلاعت هلوق يف امك اهتفاح ىلع وأ منهج ىلع رمي ربسج

 . ايضقم امتح كبر ىلع ناك اهدراو الإ مكنم نإو

 !ة“ايثج اهيف نيملاظلا رذنو اوقتا نيذلا يجنن مث

 امأ . اهيلع نورمي مهنأ تبث دقو ثيداحألا ضعب انه انزوعي

 نورميف نوجانلا امأو ، اهيف نوطقسيف منهج باحصأ

 هللا ملع نم كلذف هناكمو طارصلا اذه ةفص امأو 3 نيملاس

 نم تسيل ةلأسملا هذهو 0 هيف دابعلا .لوقعل لخدالو ىلاعت

 اضعب مهضعب رفكي نأ دابعلا ىلع بجي يتلا لؤذصألا
 . ىلاعت هللا تافص نم ةفصب قلعتتال اهنأل . اهلجأل

 لوزن نم عاشي امع هيف لأست كباتك ينلصو : لاؤس

 ؟ ةفارخ مأ وه حيحصأ ، نامزلا رخآ يف ميرم نب ىسيع

 كلذ ىف ثيدحلا باحصأ ضغب ىور دق : باوجلا
 ةحتافلا ةروس نم 6 ةيالا )1(

 ءاسنلا ةروس نم 5 ةيالا (2)

 ميرم ةروس نم 72 ةيالا (3)
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 ال اهعومجم يف يهو ،‘ ةحصلا نم اهغلبم ملعن ال ثيداحأ

 ةيبيغلا رومألا هذه لثم يف داقتعالاو 0 اينيقي .املع ديفت

 ةلدألا هذه لثمل ىنأو ، ةيعطق ةلدأ ىلع آلإ ىنبي نأ نكميال

 : وه اذه كلاؤس نع انباوجف هيلعو ، ىسيع لوزن ةلأسم يف
 . ملعأ هللا

 نم اذه ريغب لاغتشالاو . ارخآو الوأ كيلع مالسلاو
 اميف ثحبلا نأل ، ىرحأو ىلوأ ةيويندلاو ةينيدلا تامهملا
 نأ ودعي الف دتماو لاط امهم اقلطم ةجيتنب يتأيال هنع تلأس

 . هيف ةدئافال اميف رمعلل اعييضت نوكي

 . رمع نب ميهاربا ضويب : كيخأل كاعرو هللا كظفح

 لوقلا قيقحت وجرأ : ليلجلا ذاتسألا ةرضح : لاؤس

 لوزن نع ثيدحلا قايس يف بتكلا ضعب نم هتأرق اميف
 لاق نم مهنمف» ،ةيلاتلا ةرابعلا هيف تدرو دقو ميركلا نآرقلا
 ةدحاو ةرم مالسلا هيلع ليربج ىلع (نآرقلا) هالمأ هللا نإ

 ىلع فقاوملاو بابسألا بسح هلزني يذلا وه ليربجو
 ؟ ةلأسملا يف يضابإلا بهذملا يأر امو «... لوسرلا

 يف هتركذ يذلا لوقلا اذهب طق انعمس ام : باوجلا

 ىلع (نآرقلا) هالمأ هللا نإ لاق نم مهنمف» : هصنو ، كتلاسر

 هلزني يذلا وه ليربجو ةدحاو ةرم مالسلا هيلع ليربج

 (لوسرلا ىلع فقاوملاو بابسألا بسح
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 نظنال يذلا مالكلا اذهل انتباتك نم هللا رفغتسنل اننإو

 اذه لثم ىلع ؤرجي نأ ناميإلا قح هللاب نمؤم ملسمب

 هفصو .يف لوقي باتكلا لزنم ىلاعتو كرابت هللاو لوقلا
 : لوقيو (”«ظوقحم حول يف ديجم نآرق وه لبإ
 الإ هسميال نونكم باتك يف ميرك نآرقل هنإ
 انغلب ام لكو اة!“نيملاعلا بر نم ليزنت نورهطملا
 هانلزنأ اتإ» : ىلاعت هلوق ليوأت يف وه امنإ فالخ نم

 (ههيةكرابم ةليل يف هانلزنأ انإ» اهردقلا ةليل يف

 نأب ملعلا عم اة؛نآرقلا هيف لزنأ يذلا ناضمر رهش
 ينيقي رمأ اذهو اماع ني رثعو ةعضب يف امجنم لزن نآرقلا
 ضعب ىلع ادامتعا ءاملعلا ضعب ىأرف . بير الو هيف ةهبشال

 هلوزن وه امنإ ناضمر يف ردقلا ةليل يف هلوزن نأ تاياورلا

 ىلإ اهنمو 0 ردقلا ةليل يف ةدحاو ةلمج ايندلا ءامسلا ىلإ

 يف هلوزن نأ ىلع نوققحملاو ، مولعم وه امك امجنم ضرألا
 ىمست نآرقلا نم ةيآلاو . هلوزن ءادتبا وه امنإ ردقلا ةليل

 يذلا وه ليربج نإ لاقي نأ زوجيال هنإف نكي امهمو 7 انآرق
 ناك نأ دعب لوسرلا ىلع فقاوملاو بابسألا بسح هلزني

 جراعملا ةروس نم 22و-21 ناتيالا (1)

 ةعقاولاقروس نم 80 ۔ 77 تايالا (2)

 ردقلا ةروس نم 1 ةيآلا (3)
 ناخدلا ةروس نم 3 ةيالا (4)

 ةرقبلاقروس نم 185 ةيالا (5)
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 يذلا وهو هللا مالك نآرقلا نإف ، كلذ لبق ةلمج هظفح

 ة نيمألا حورلا ليربج ةطساوب ت دمحم هلوسر ىلع هلزني
 بابسأو تايضتقمب ميلعلا ةداهشلاو بيغلا ملاع هدحو هللاو
 ىلإ هفلبيل نيمألا حورلا ىلإ ءاشي امب يحويف ى لوزنلا

 نم اذهو ى نيعمجأ سانلا ىلإ هغلبي يذلا نيمألا لوسرلا
 اهتقيقح نأل اهيف ضوخلا يغبنيال يتلا ةيبيغلا روسألا
 ةلاسرلا تمتخو يحولا عطقنا دقو هللا نم يحوب الإ فرعتال

 ةقيقح ىلع فوقولا يف عمطم الف نيئيبنلا متاخ تومب
 . كلذ

 نع اهيف لأست ىتح ةيهقف بهاذم ةلأسم ةلأسملا تسيلف

 ىلإ فقاوملاو بابسألا بسح ليزنتلا ةبسنو ةيضابإلا بهذم
 . هيف ام رطخلا نم هيف لبق هيلع لزنملا هظوفحم نم ليربج

 . اذه نع اوفكو هللا اوقتاف

 ينوانجلا ةديقع نيب لوصألا يف قرفلا ام : لاؤس

 نع ةمجرتملا يبرجلا عيمج نب رمع خيشلا ةديقعو

 ؟ ةيربربلا

 ينوانجلا ةديقع نيب لوصألا يف قرفال هنإ : باوجلا

 الو ص ةيربربلا نع ةمجرتملا عيمج نب رمع خيشلا ةديقعو

 امك ى يربربلا صنلا فلؤم وه نم قيقحتلا هجو ىلع فرعأ
 . مدقألا امهيأ كلذك فرعأ ال
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 تا ر اهطل ١

 تاساحنل او تب اراهطل ١

 مكح امو ؟ ةساجنو ةر اهط لوحكل ١ مكح ام : ل اؤس

 ؟ هب ةطلتخملا روطعلا

 هتساجن وأ لوحكلا ةراهط نع كلاؤس امأ : باوجلا

 وه امنإ اذه لصأ نأ ملعاف ، هب ةطولخملا روطعلا مكح نعو

 نحنو 0 اهتراهطو رمخلا نيع ةساجن يف ءاهقفلا فالتخا

 . اهتساجن ىلع يعطق ليلد الو نيعلا ةراهطب لوقلا راتخن
 لتقو ريهطتلا وأ ميقعتلل وأ دوقولل ذختملا لوحكلا امأو
 ىمسي حالطصالا يف سيلف ‘ روطعللو ةيوداللو ميثارجلا

 نيعلا ةساجن يف رمخلا مكح ىطعي نأ ادبأ نكميالو ، ارمخ
 ثبخ لكل ليزم رهطم هنالف اهتساجنب نيلئاقلا دنع ىتح

 اذه اميف لاقي نأ نكمي الف ضارمألاو تانؤفعلا ميثارجل لتاق
 . نظلاب سجن هنإ هتعيبط

 ادج ةعساو ةروصب هلامعتساب ىولبلا مومع عم اذه

 يديأل ا هب خضت ، تويبلا مزاول نم حبصأ دقف { ةيرورضو

 هذه ضعبب ثولتلا دنع هب لسغتو س حارجلا ةجلاعم ةدارإ دنع

 . تافافللاو لمعلا تاودأ هب مقعت امك ، حورجلا
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 اميف عرشلا يف ارابتعا ىولبلا مومعل نأ مطت تنأو اذه
 اعطق مارح اجوزمم وأ افرص ركسلل هبرش نإ معن ، هيف عطقال

 . هيف بيرال

 نيع نوكي نأ وجرأو باوجلا يف هب هللا نم ام اذه
 . باوصلا

 رهاطأ ؟ هعاونأ فالتخا ىلع لوحكلا مكح ام : لاؤس

 ؟ سجن مأ وه
 دوقولل ناكام هنم ءاوس نيعلا رهاط لوحكلا : باوجلا

 ضقتني الو هيف ةساجن الف روطعلاو ةيودألا يف لخدي ام وأ

 . هب ةخضملا باوثألاب ةالصلا زوجتو 3 هسمب ءوضولا

 ؟ ةسجن لوحك اهيف يتلا روطعلا له: لاؤس

 . حوجرم لوق وهو ى رمخلا
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 روطعلا يف ىرخا ىوتف

 هنإف روطعلا عم جزتمي يذلا (لوكلالا) لوحكلا امأو

 . هب ةجزتمملا حئاورلا سجنتالو هيف ةساجنال رهاط

 ؟ ةساجنلا مأ ةراهطلا ةحئارلا مكح ام : لاؤس

 ينعأ ةبيطلا حئاورلا نع لأست كنأ رهاظلا : باوجلا

 يف بيرال ةرهاط اهنأ ملعاف 4 اهعاونأ فلتخمب روطعلا

 كيلع هبتشي دقو س ثئابخلا نم ال تابيطلا نم اهنإو ي كلذ
 ريغ رهاط هلصأ يف هنأ ملعاف ى اهب جزمي يذلا لوحكلاب رمألا

 . هب جرم ام سجني الف س سجن

 رثكأ تاهجاو ألمت يتلا حئاورلا مكح ام : لاؤس
 ؟ ةسجن مأ ةرهاطأ اهلامعتسا ةيحان نم انرجاتم

 صوصنملا تاساجنلا نم ائيش نأ ملعنال اننإ : باوجلا

 يتلا ةيرطعلا حئاورلا هذه بيكرت يف لخدي اعرش اهيلع
 يف باترزي وأ ةساجنلا اهيتأت نيأ نمف 4 . اهيلإ ريشت

 . ةبيط ةرهاط اندنع يهف ؟ امتراهط

 ؟ ةساجنو ةر اهط نوب اصلا مكح ام : ل اؤس

 موحش نم لاخ هنأ متققحت امف نوباصلا امأ : باوجلا

 > اهب هلطلخ متنقيت امو < ره اط وهف اهكدوو تان اويحل ١

 > هيق ام اوملعت ىتح هوكرتاو هوعدف هبف متفقوت امو . سجنف
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 رسيأ بنذلا كرت نإف ث مكنيدل اورحتو . مكسفنأل اوطاتحاو

 . ائيش ةمالسلاب لقاعلا لدعي الو . ةبوتلا نم

 هلصأ فرعأ ال يننإلف (قوازلاب) هنع ربعملا ءاملا امأو

 وهف كلذك ناك اذإف س ندعم هنأ سانلا دنع رهتشا هنأ ريغ

 لهسلا نمو ، سانلا لوقي امك ندعم هنأ رهاظلاو ، رهاط

 هلصأ ىلع اوفقت نأ ءايميكلا ءاملع نم نوبيرق متنأو مكيلعا

 . ةقفنالو ابعت كلذ مكنلكي .الو
 :99 سرام 29 ل قفاوملا 1357 رفص 7

 يف مث نوباصلا يف ىرخأ يواتف
 لوحكلاب ةجزتمملا روطعلا

 نم صاخ عون ةساجنب الو ةراهطب مكحن مل اننإف & دعبو
 هنأ ققحت ام ةراهطب انلق امنإو ى انع كيلإ لقن امك نوباصلا

 تابن نم رصتعم صلاخ تيز هكدو نأو ى موحشلا نم لاخ
 . هريغ وأ تويز

 جزمي اهضعب نكلو روهزلا نم اهلصأف حئاورلا امأو
 ةهبشال اعطق رهاط وهف ةداملا هذهب جزمي مل امف ، لوحكلاب

 هتراهط يف ءاملعلا فالخ نإف لوحكلاب جزم امو ى هيف

 هترانهط شيفطا ميهاربا خيشلا راتخا دقو س تباث هتساجنو

 ام اندنع سيلو انموق نم ءاملعلا رابك ضعبك . اهب ىتفأو

 . اهانلبقف عطاق ليلد نم مهتجح هب عفدن

 1357 لوألا عيبر 11 ةرارقلا
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 ؟ اهلسغ مامت دعب ةساجنلا رثأ مكح ام : لاؤس

 وأ امد مأ اينم : ام ةساجن بوثلا تباصأ اذإ : باوجلا

 ءام ناك ىتح هلسغ يف دهتجا اذإف ؛ هلسغ بجو اهريغ

 يذلا رثألا نإف سجنلا نول نم ايلاخ افيظن لزني ليسفلا
 . هيف ةالصلا نم عنميال كلذ دعب بوثلا يف ىقبي

 مدب سيلو قرعلا نم جراخلا للبلا مكح ام : لاؤس

 ؟ نيليبسلا دحأ نم جرخي الو لوب الو
 اميف يه امنإ ةساجنلا نإف ةراهطلا همكح نإ : باوجلا

 حوفسملا مدلا يفو ربدلا وأ لبقلا نيليبسلا دحأ نم جرخ

 امأو ، هريغ وأ ناك اقرع مسجلا ءازجأ نم ءزج يأ نم جراخلا

 ءارفص وأ ءاضيب ةدام نم ههبشي امو حيقلاك امد نكي مل ام

 . سجن ريغ رهاط هنإف الثم

 السغ تلسغ يتلا ةسجنتملا بايثلا مكح ام : لاؤس

 ةوغر تليزأو اهب ةساجنلل رثأ قبي ملو نوباصلاو ءاملاب اديج
 هللا ، هللا مسب» لقي مل لسافلا نأ ديب اريخأ ءاملاب نوباصلا

 ؟ ةسجن مأ يه ةرهاطأ لسفلا ةياهن دنع «ربكأ

 اهريغو بايثلاو نادبألا نم سجنلا ةلازإ نإ : باوجلا
 متتو ، ةين هيف بجتال ، ىنعملا لوقعم رمأ تاسجنتملا نم
 يذلا ءيشلا كلذ ةراهطب مكحيف ؛ ةساجنلا رثأ لاوزب ةراهطلا

 نم ققحتلا ريغ طرش يأ كلذ يف طرتشي الو اسجنتم ناك
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 ءاسنلا نم ةلهجلا صعب هدقتعي ام امأ . ةساجنلا رفأ لاوز

 دنع لوقي نأ دبال سجنتملا ءىشلل لسافلا نأ نم نههابشأو

 مل نإو «ربكأ هللا ، هللا مسب» لوسغملا ىلع اريخأ ءاملا هرارمإ

 هل لصأ ال اذهف 0 اسجن ىقبي لوسغملا ءىشلا ناف كلذ لقي

 . اقلطم هيلإ تفتلي ال ، لطاب داقتعاو أطخ وهو ةعيرذلا يف

 ةساجنلا رثأ ةلازإ وه امنإ ريهطتلا يف تاذلاب دوصقملا نإف

 اذإ ملسملل يغبني معن ، طرش الو ديق نودب طقف سجنتملا نم
 ىتح «هللا مسب» لوقي نأ لاب ىد لمع ىأ يف عرشي نأ دارأ

 بابسأ هل رسييو ، هيلع هنيعيو هلمع يف هل هللا كرابي
 لاب يذ رمأ لك) : فيرشلا ثيدحلا يف درو امك 0 هحاجن.

 كرابي ال يأ ("ا(رتبأ وهف هللا مسبب هيف ادبي ال
 . هيف هللا

 ؟ ملتحملا بوث مكح ام : لاؤس

 ارثأ دجوف بنجأ دقو همون نم ظقيتسا نم : باوجلا
 اهسبال ناك يتلا هبايث نم سجنيال هنإف هبايث ضعب يف ينملا

 . رهاظف هريغ امأو 3 ينملا رثأ هيف دجو ام الإ همون لاح يف
 . طقف سجنلا لسغ الإ هيلع بجي الف

 يذ رمأ وأ مالك لك : ظفلب هدنسم نم يناثلا ءزجلا نم 359 ةحفص يف دمحا هاور (1)

 ةحتاف ريسفت يف يسولألا هدروأو . عطقأ لاقو رتبأ وهف لجو زع هللاوئ' ذب حتتفي ال لاب

 «يناعملا حوره هريفت نم باتكلا
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 ساقنلاو ضيحلا مد

 رهظلل لستغت لهف حبصلا لبق تسنن ةأرما : لاؤس
 ؟ نيعبرألا موي رصعلاو

 هلبق وأ نيعبرألا موي يف رهطلا تأر اذإ امأ : باوجلا

 فالخ الب اعامجإ ابوجو ةيلاتلا ةالصلا يلصتو لستفت اهنإف
 لوقي امك ‘ بذكتال ةراهطلا نإف . ةمألا ءاملع نيب اقلطم
 ارهط رت ملو نيعبرألا مامت ىلإ مدلا اهب ماد نإ امأو { ءاهقفلا

 ىوتفلا يف دمتعملا روهشملا لوقلا ىلع مايأ ةثالث رظتنت اهنإف
 رهطلا تأر نإ اهنأ ةرورضلاب مولعمو ‘ يلصتو لستغت مث

 . ةمدقتملا ةدعاقلل ، تلصو تلستغا مايألا ةثالث لخاد

 اذهو يهتني نياو ءيدتبي نيا مايالا باسح ةلاسم ىقبت

 نا ملعاف ، كلاؤس صن نم ودبي ام ىلع كيلع لكشا ام وه

 ةعاس نم نوكي نأ امإ 0 سافنلاو ضيحلا يف مايألا باسح

 ىلا سافنلا عوقو وأ ضيحلا لوزن ةعاس نم ينعأ ، ةعاسل
 ةعيبطل قفاوملا رهظألا وه اذهو . ةدودعملا مايألا دعب ، اهلثم

 . هللا همحر شيفطا خيشلا ةمئألا بطق هراتخا يذلاو ءايشألا

 عولطلا نم نوكي نأ امإو ، سبل الو هيف لاكشإ ال اذهو

 عولط دعب تسفن وأ تضاح اذإ ةأرملا نأ ينعأ ،بورغلاو

 الو مويلا كلذ ىغلت ، ضعب دنع سمثلا عولط وأ رجفلا
 ىف ةداتعملا اهمايأ نم وأ سافنلا يف نيعبرألا نم هدعت

 مويلا كلذ سمش بورغ نم باسحلا ئدتبت امنإو ؤ ضيحلا
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 وأ رجفلا عولط لبق تسفن وأ تضاح نإو 0 يلاتلا مويلا ىأ

 كلذ نم باسحلا تأدتبا ، موق دنع سيشلا عولط لبق
 لبق تعقو ةدالولا نأ اهيف تصصن يتلا كتلأسمف . مويلا

 لمكت يذلا مويلا امأ ، اعطق بوسحم مويلا كلذ نإف حبصلا

 أدبيو { عيش هرصع نم الو هرهظ نم اهيلع سيلف نيعبرألا هب

 وهو راظتنالاب لوقي نم دنع مويلا كلذ بورغ نم اهراظتنا

 برغملا دعب لستغت هدنع اهنإف هب لقي مل نمو . روهمجلا

 . امهدعب امو ءاشعلاو برغملل

 ذنم ادقار انينج اهمحر يف نأ يعدت ةأرما : لاؤس
 ضيحلا اذه ربتعت لهف س داتعملاك امئاد ضيحت اهنكلو { ةدم
 ؟ مدلاب يلصت م همايأ يف ةالصلا كرتتو

 ضيحلا ماظتناو س دقارلا اذهب فرتعن ال اننإ : باوجلا
 نأب ةعورشملا ةداتعملا اهقيرط عبتتلف س هنالطب ىلع ليلد
 اهل زوجيال . اهرهط مايأ يلصتو اهضيح مايأ ةالصلا كرتت
 . كلذ ريغ

 اهرعش صقنت ن ا صن احلا و أ ءاسفنلل زوجي له: ل اؤس

 ال مث 2 يعرشلا لسفلا موي لبق اهكدو ةدش نم اهسأر أر لسختو
 5 ةيؤر دعي .« يعرشلا لسفلا دنع كلذ دعب هضقنت

 ؟ ضقن ريغ نم طقف ازمغ اهنورق زمغت امنإو
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 نيب ةدملا لطت مل نإ كلذ اهل زوجي معن : باوجلا

 ءاهقفلا ديقي ملو ، يعرشلا ةراهطلا لسغو 4 الوأ هلسغو هضقت

 اهلاحب ةريبخلا يه ةأرملاف ، مايألا نم نيعم ددعب ةدملا

 تدجو اذإف ى كلذ يف مكحلا اهدحو اهلف ، اهرعش ةعيبطبو

 . تزمغ الإو تضقن اريثك اكدو وأ ادبلت

 لهو س ةبانجلل ةأرملا رعش لسغ ةيفيك يه ام : لاؤس
 ىلا ءاملا لاصيإو اهرئافض ضقن ةرم لك يف اهيلع بجي
 ثدحت ءاملا ةرثك نأ ةظحالم عم ؟ سأرلا دلجو رعشلا لوصأ
 ؟ اطقاست هيف

 ىلا ءاملا لاصيإو رعشلا لح وه لضفألا نإ : باوجلا

 وه امك اروفضم هيلع ءاملا بصت نأ اهل زوجيو ث هلوصأ

 ررضت ققحت نإو (اهديب اهيلع طغضت يأ) اهرئافض زمخغتو
 هلسغ كرتت نأ اهل زاج. ةروصلا هذهب ولو هلسغب رعشلا

 يف امأو ، ةبانجلا يف اذه س اهندب رئاس لسغ دعب هل مميتتو
 ءاملا لاصيإو هضقن نم دب الف ةدملا ليوطلا ضيحلاو سافنلا

 مايأ ةثالثك . ةدملا ريصقلا ضيحلا امأ ء سأرلا ةدلج ىلا

 زمغ عم ءاملا بص هنف يفكي . ةبانجلا همكحف ى الثم ةعبراو

 . رئافضلا
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 امهلكاش امو يذملاو ينملا يف

 ةبانجلا نم لاستغالاو

 هلهجل لسغلا عيضو ادمع ىنمتسا نم مكح ام : لاؤس

 ؟ لاحلا هذه لثم يف هيلع هبوجوب
 اصن اعطق لسفلل بجوم ينملا جورخ : باوجلا

 اعامج : ببسلا ناك امفيك . افالخ كلذ يف ملعنال اعامجإو

 ىتح وأ امالتحا وأ اهوحن وأ ديب ءانمتسا وأ امارح وأ الالح

 حصت ال لاستغالا مدعب ةبانجلا ءاقب عمو 0 ركفتلا وأ رظنلاب

 نأ نظ يذلا ينمتسملاف بوجولا لهجب رذعالو . ةالصلا

 شوه هريغب ال هسفنب كلذ لعف هنأل هيلع بجاو ريغ لسفلا
 نالطب يف ءاوس س بوجولاب :ملعلا عم لسغلا كرتل دمعتملاو

 . اراهن وأ اليل ناضمر يف كلذ عقو نإ امهموصو امهتالص
 وأ كلذ بوجوب الهج ةبانجلا لسغ عيضملا اذه ىلع

 ىلع ةردقلا عم ةبانجب اهالص ةالص لك ءاضق « ادمعت

 لستغي ملف هليل يف هتبانج تناك نإف ناضمر امأو ، لاستغالا
 هتليل نم ةقباس ةبانجب اسبلتم هماص موي لك ءاضق هيلع نإف

 كلذكو ى ءيش ءاضقلا ريغ هيلع سيلو ‘ لايل نم اهلبق امم وأ

 دمعت ريع نم مالتحاب ناضمر راهن يف ةبانجلا تثدح نإ

 رئاسل طقف ءاضقلا . هقباس مكحك همكح نإف ، لسغلا عيضو

 . كلت هتبانجب اهماص يتلا مايألا
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 هتجوز ةرشابمب ناضمر راهن يف ادمعتم بنجأ نإ امأو
 ناف > هوحنو ءانمتسالاك ةدمعتم ىرخأ ةقيرط ةيأب وأ لالحلا

 هلك هموص مدهني > صاع قساف > ناضمر ةمرحل كتاه اذه

 بوتيو هنم ردب ام ىلع مدنلا رعشتسي نأ الإ هل ةاجنالو

 مزعلا يهو ‘ احوصن ةبوت بوتيو علقيو ىضم امم رفغتسيو

 يضقي مث . عرضلا ىلا نبللا دوعيال امك بنذلا ىلا دوعي الأ

 مث ى ةشحافلا هذه اهراهنأ يف بكترا يتلا هتاناضمر عيمج

 نمل مكحلا كلذكو س ةظلغم ةرافك ناضمر لك نع رفكي

 ةبوتلا هيلع س ادمعت برشلا وأ لكألاب ناضمر ةمرح كهتنا
 . هتمرح كته ناضمر لكل ةرافكلاو ءاضقلاو

 ناك اذإ لاستغالا ىلع رداقلا بنجملل نسحتسيو بدني

 نأو ةساجنلا نم رهطتي نأ ، اديعب ةضورفملا ةالصلا تقو

 لوخ دو دوجسل او نآرقل ١ ةو التو فحصمل ١ سم هل حابيف مميتي

 ريغ ىلع لامعألا نم هسرامي نأ يغبني ال امو ، دجسملا

 ماتلا لسفلا لستغا ةالصلا تقو ءاج اذإ ىتح س ةراهط

 دعب ماني نأ دارأ نمل ىتح اذه يغبني لب ةبانجلا نم رهطتلل
 3 ةراهط ىلع مانيو مميتيو 0 ساجنألا نم رهطتيف ةبانجلا

 نم ظاقيتسالا دنعو مونلا دنع ةدراولا راكذألاب هللا ركذيو

 اهل حيرستو حورلل ريهطتو ريبك لضف كلذ يفف .مونلا
 . هللا لضفب ةقداص اهايؤر نوكتو هللا توكلم يف حبستل
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 لجرلا نم جرخي ام وهو يذملا نم لاستغالا بجي ال

 ةبانجب كلذ سيلو س الثم هتجوز عم ةبعادملا وأ يهشتلا دنع
 . لاستغالا هنم بجي الو

 لاستغالا لبق رفاغألا ميلقت وأ رعشلا قلح نم عنام ال

 . ةبانجلا نم

 نيفخلا ىلع حسملا

 نيفخلا ىلع حسملا انموق عم رتاوت نيأ نم : لاؤس
 ؟ مهنع هللا يضر انباحصأ لئاوأ ىلع يفخ ىتح

 هيف رهتشا امم نيفخلا ىلع حسملا نإ : باوجلا

 ىلع ءيش كلذ نم فخي ملو ، لوألا ردصلا يف فالخلا

 هللا همحر عيبرلا هيف ىورف . مهنع هللا يضر انباحصأ لئاوأ
 ةشئاع نعو سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع
 هلعفي مل ةع هللا لوسر نأ ىلعو . هنم عنملا ىلع لدي ام

 ثيداحأل هتياور دعب هدنسم يف هللا همحر عيبرلا لاقو

 لاقو (مهثيداحأ يف انوفلاخم هيوري امب ملعأ هللاو) : عنملا

 حسم يف نيتضراعتملا نيتياورلا نيب عمجلا يف مهضعب
 لوزن لبق حسم دق ناك هنأ همدعو هيفخ ىلع ةل ءيبنلا

 مكلجرأوإ : ىلاعت هلوقب هخسنل حسملا كرت مث ةدئاملأ ةيآ

 يور دق هنأ ىلع ى ةروكذملا ةيآلا يف (آ)«نيبعكلا ىلا

 ةدئاملا ةروس نم 6 ةيالا(1)
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 فالخلاو ، ةيآلا لوزن دعب طق نيفخلا سبل ام هنأ هنع هنع

 زاوجلا يف اثيدحو اميدق ةمألا ءاملع نيب روهشم كلذ دعب

 ضعب لاق دقو ‘ هب لوقلا ىلع زاوجلا طورش يفو عنملاو

 نع حصت مل ةعوضوم اهلك اهنظأ » حسملا ثيداحأ يف ءاملعلا

 . اهلك ثيداحألا هذه عضو نحن ىرن الو « هللي هللا لوسر

 كرتو الوأ حسم هلع ءيبنلا نأ وه هيلإ ليمن يذلا امنإو

 ملو هملع وأ 9 هريغ هري ملو هآر ام يباحص لك ىورف 4 اريخأ

 يف ةباحصلا قرفت دقو ، هملع ام ريغ دج ام كلذ دعب هغلبي

 هيلإ قبس امب لك ثدحتف . ةيبرعلا ةريزجلا فارطأو راصمألا
 اذهو ، ثيداحأ نم مهنم اوعمس ام مهنع سانلا ىورو هملع

 ال ةريثك لئاسم يف ةمئألا فالتخا يف بابسألا مظعأ نم

 . ةمألاب ةمحر فالتخالا اذه يف لعلو ىصحت الو دعت داكت

 ىلوأ نيلجرلا لسغ نأ يف كش نم امف اذه لك دعبو
 نأ ىلا حسملاب نيلئاقلا عيمج بهذ دقو . ملسأو طوسأو
 . لضفأ لسفلا

 هضقاونو ءوضولا يف

 هناكد حتفي مث رهظلا يلصيف أضوتي رجات : لاؤس
 نهعم لماعتيف ثاجربتمو تارفاس نهو ءارشلل ءاسنلا لخدتف

 { لاجرلا لثم نهربتعي امنإو ، ةوهشب نهيلإ رظني ال هنكلو
 ؟ هءوصو صقتني لهف

٨٣



 هيلع سيلو هءوضو ضقتني ال اذه لثم نإ : باوجلا

 هضقني مل ام . ءاشعلاو برغملاو رصعلا هب لصيلف ٧ ةداعإ
 دمعتملا رظنلا وه ءوضولا ضقني يذلا امنإ ، رخآ ضقان

 لوسر نع ثيدحلا هب حص امك : ةوهشب دوصقملا

 . مكراصبأ نم اوضغو . متعطتسا ام هللا اوقتاف هني هللا

 . مكل ىكزأ كلذ 4 مكجورف اوظفحاو

 . مكملسو هللا مكظفح

 يف تازاغ هنم نوكتت ضرمب بيصأ ناسنإ : لاؤس

 سفن نيب نوكي ال دقف 8 تقو لك يف حير هنم جرخت هنطب

 ءوضولا كرت هل غوسي لهف ، قئاقد سمخ نم رثكأ رخآو
 ؟ مميتلاب ءافتكالاو

 ضرملا اذه يف ببسلا وه ءوضولا ناك اذإ : باوجلا
 هنإف ۔ هنظن ال ام اذهو ۔ . ءوضولا كرت اذإ هنع لوزي هنأو

 يف ريثأت ءوضولل نكي مل اذإو ، ءوضولا كرت هل زوجي

 ضقتنا املك ءوضولا ديدجت طقف هيلع قشي امنإو ضرملا

 يذلا امنإو 0 ءوضولا كرت هل زوجي ال هنإف حيرلا جورخب

 نيبو رصعلاو رهظلا ‘ نيتالصلا نيب عمجي نأ هل زوجي

 يف دهتجيو . امهتالصل فقي مث أضوتيف ، ءاشعلاو برغملا
 هتالص ءانثأ هنم جرخ ام س كلذ دعب هريضي الو ، هسفن طبض

 "اهياهعسو الإ اسفن هللا فلكي الإ

 ةرقبلا ةروس نم 286 ةيالا (1)
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 مميتلا يف
 ةلازإب اديج رهطتي ،لوبلا زاهج فيعض صخش : لاوس

 هنم لزنت ليلقب كلذ دعب نكلو أضوتيو ىجنتسي مث سجنلا

 طقسي لهو ، هتراهطو هتالصب عنصي فيكف ‘ لوب تارطق

 ؟ مميتلا هبجاو نوكي و ي ءوضولاو ءاجنتسالا هيلع
 ءاجنتسالا يف ءاملا لامعتسا كرت ناك اذإ : باوجلا

 كلذ ققحتو ، هنم لوبلا رطق ءاد . ءادلا اذه ليزي ءوضولاو

 اذهب بيصأ ءاملا لمعتسا اذإ هنأ ينعأ ، ةرركتم براجتب
 ضرف هنع طقسي اذه نالف 0 هنع عفترا هكرت اذإو ى رطقلا

 ال ءاملا لامعتسا كرت ناك اذإ امأو ، مميتيف ءاملا لامعتسا

 أضوتيو ىجنتسي نأ هيلع نإف ضرملا اذه ةلازإ يف رثؤي
 برغملا نيبو ث رصعلاو رهظلا نيب عمجيو ةالصلا ىلا ردابيو

 . هل رسيتي امك ى هرخآ وأ هطسو وأ تقولا لوأ يف .ءاشعلاو

 لزني نأ لبق ، هرهطت روف ةالصلا ءادأ ىلا ردابي نأ مهملا

 . هنم جرخي ام يرحتلا اذه دعب هرضي الو 4 ءيش هنم

 امك امهنيب عمجيو نيتالص لكل أضوتي هنأ : ةصالخلا

 . ةقرخ لوبلا جرخم تحت عضيو اسلاج يلصي نأ هلو ، رم

 الف ى لاحلا كلت يف هنم جرخي ام هتالص نالطبب هرضيالو
 . اهعسو الإ اسفن هللا فلكي

 . اباوص نوكي نأ وجرأو باوجلا يف هب هللا نم ام اذه
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 يعرش رذعل ةبانجلل مميت نم ىلع بجي له : لاؤس
 ؟ ءاملا دجو اذإ لستغي نأ

 طقسي يعرش رذعل ةبانجلل بنجملا مميت اذإ : باوجلا
 ةالص مميتلا كلذب ىلص مث مميتلا هل حيبيو لسغلا هنع

 ىقبت الو هنع عفترت ةبانجلا نإف سمخلا تاولصلا نم ةضيرف
 عفترا اذإ كلذ دعب ةبانجلا كلتل لسغ هيلع بجي الف هب ةقلاع

 . ىرخأ ةبانج ددجتت نأ الإ عناملا
 لاستغالاو ءوضولا هيلع رذعت نم لعفي اذ ام : لاؤس

 ةمدخلا يف ينطولا هبجاو يدؤي وهو بابسألا نم ببسل
 ؟ ةينطولا

 يتلا تابوعصلا ضعب نم هيلإ مترشأ ام امأ : باوجلا
 ءوضولاو ءاجنتسالاو لاستغالاب ةراهطلا ليبس يف مكضرتعت

 ندبلا ةراهط ةالصلا ةحص طورش نم نأ نوملعت مكنإف
 مكيلع رذعت اذإف 0 ءوضولاو لاستغالاو ناكملاو بوثلاو
 مكيزجي مميتلا نإف بابسألا نم ببسل ءوضولا وأ لاستغالا

 . مكعم هللاو ةحارلا ىلا ليملا وأ نواهتلاو مكايإو هللا ءاش نإ
 ""ينونسحم مه نيذلاو اوقتا نيذلا عم هللا نإل
 . نيفاعم نيملاس مكيلهأ ىلا مكدرو هللا مكظفح

 ليلق ءام الإ يدنع نكي مل اذإ هعنصأ يذلا ام : لاؤس

 ؟ ةبانج يلعو ءوضولل يفكي امنإو لاستغالل يفكي ال
 ۔ > ۔۔۔;۔۔ سك

 لحنلا ةروس نم 128 ةيالا (1)
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 . . الا دجت ملو ةبانج كتمزل اذا : باوجللا ال الللق ءام ر ةنأل ك :

 هب اضوتف س طقف ءوضولل كيفكي امنإو لاستغالل كيفكي

 . هللا ءاش نإ كتالص كيزجتف ةبانجلل مميتو
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 ةالصلا

 نطولا ذاختا

 رطقلا يفو (مانصألا) انتدلب يف مكلوق ام : لاؤس

 برح رادو س مالسإ راد مأ ، كرش راد وه له ض هلك يرئازجلا

 يف كلاملاو لهأتملا ىلع مامتإلا بجي لهو . ملس راد مأ

 رصقلا امهنم لك ىلع بجي ما س كرش راد تناك نإ تاولصلا

 بجيأ ملسو مالسإ راد تناك نإ اذكو . مامتإلا ال

 41) ؟ اهب مامتإلا

 روهمجلا هيلع يذلاو بهذملا يف دمتعملا : باوجلا
 ال ، كرش راد نيكرشملا ناطلس اهيلع بلغ يتلا دالبلا نأ وه

 . مهنيد رئاعش اهيف نورهظي اهوملسم ناك نإو ، مالسإ راد
 . اهيف كرشلا اوقبس نيذلا اهلهأ ريغل اهنيطوت زوجي الف هيلعو
 اهيف ءاقبلا مهل زوجيف كرشلا مهيلع لخد نيذلا اهلهأ امأو
 بجت الو . اليبس مهنيد راهظإل اودجو ام اهنيطوت رارمتساو
 اهزعأ ةكم حتف دعب ةخوسنم ةرجهلا نأل اهنم ةرجهلا مهيلع

 لكك هريغو بازيم اهيف امب مويلا رئازجلا دالبف س هللا

 اهريغو ةيبوروأ ةكرشملا لودلا اهمكحت يتلا تارمعتسملا
 مالسإ راد يف ناك نمل زوجي ال هنإ ثيح نم كرش راد

 وأ ملعلا بلطل اهلزني نأ امأ . اهنطوي نأ زاجحلا وأ نامعك
 . زئاجف طقف ةجاح ءاضق

 ُرْوَصَي ام اذهو . رئازجلل اسنرف مكح نايإ هللا همحر خيشلا ىلإ لاؤسلا اذه ةّجَو (1)
 . ذئموي رامعتسالا ىلإ سانلا ةرظن
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 لتقلاو ةءاربلاو كرشلاب اهلهأ ىلع مكحلا ثيح نم امأو
 لحي امك : اهيف نيملسلا دوجو نقيتل س الف يبسلاو ةمينفلاو

 ىلع اوبلغ نإو اددع نورثكألا مه اهيف نوملسملا لب مهل
 نييبازيملا نيملسملا رشعم نحنف ، اذه ررقت اذإ . مهرمأ

 اننال دالبلا هذه نم انئش ام نيطوت انل زوجي نييرئازجلاو
 نطو نمو ى هيلع ذرن ملو ، انيلع لخدف 3 اهيف كرشلا انقبس
 . رصقي ملو ابوجو تأ اهنم ائيش

 دلب يف جوزت نم ىلع مامتإلا زوجي له مكلوق امأو
 ؟ رصقلا هل زوجي مأ اراد اهيف كلمو

 نم نأ ۔ هللا همحر ۔ ةديبع يبأ انمامإ بهذم نأ اوملعاف

 اذإ هريغ لاقو ، جوزتي مل ولو هيف متأ دلب يف اراد كلم
 ذختاف ، كلمو جوزت نمب مكلاب امف ، كلمي مل ولو متأ جوزت

 ولو } رصقلا هل زوجي الو مامتإلا هيلع بجي اذهف 0 ارادو الهأ
 درجم نأل { هلامو هلهأ يف اميقم ناك اذإ نيطوتلا وني مل
 هررقو هققح ام .اذه س وني مل ولو نيطوت رادلا ذاختاو لهأتلا

 اذهو ةجح هب ىفكو ۔ هللا همحر ۔ يملاسلا نيدلا رون خيشلا

 ىلع ىفخي نأ نم رهظأ هباوصف ، هب يتفنو هب نيدن ام

 ناسنإلا ميقي نأ ةعيرشلاب ثبعلاو نيدلاب نواهتلا نمف ، لقاع
 لاوطلا نينسلا هدالوأو هلهأ ينارهظ نيب راد يف انئمطم انمآ

 ةماقإ اذه نكي مل نإ هنإ م رفاسم هنأ ىوعدب رصقي مث
 . نيطوت الو طق ةماقإ الف 0 انيطوتو
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 وأ اولهأت نإو مهيلع بجاو رصقلا نأ ضعبلا ىوعد امأو

 الو اهنيطوت زوجي ال 3 كرش راد اهنأل بازيم جراخ اوكلم
 ةبسنلاب كلذك تناك ول اهنأل ، لطابو أطخف اهيف مامتإلا
 اهيف زوجيال كرشلا راد نإف . مهيلع اهب جوزتلا مَّرحل مهيلإ

 ه دجسم الو راد ءانب الو نيطوت الو قتع الو رست الو حاكن

 رئاعشو ةملسم ةيرثكأ اهيف يتلا دالبلا نأ . لبق انيب دقو
 امنإ نيكرشملا ناطلس اهيلع بلغ نكلو ى ةرهاظ اهيف مالسإلا

 . مالسإلا لود لهأ نم اهلهأ ريغ ىلإ ةبسنلاب كرش راد يه يه

 مكحل رايتخا نع اضر مهنم كلذ نأل . اهنونطوي ال

 ىلإ مالسإلا ةقبر نم اوجرخ مهنأكف ث هللا مكح دعب ..
 راد نم هنطو عزن نم مهب قحليو . هللاب ذايعلاو رفكلا لغ
 امف 0 اهيف هدر هلزوجي ال هنإف ، اهلهأ نم ناك دقو س كرذخلا

 نإو 0 اهنم هللا هاجن ذإ دعب رفكلا راد يف دوعي نأ هل نوكي

 . ريخ وه يذلاب ىندأ وه يذلا لدبتسا دقف لعف

 عوجرلا دعب مكلاؤس ىلع باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 تقفو دق نوكأ نأ وجرأو س ةلأسملا يف ةمئألا هققح ام ىلإ

 ىلوملا نمف اباوص ناك نإف ص اهيف قحلا هجو .نايب ىلإ

 الف ناطيشلا نمو ينمف أطخ ناك نإو . هناحبس ميركلا

 . مالسلا مهيلع ءايبنألل الإ ةمصع
 ه 1354 هيناثلا يدامج

 م 1936 ربمتبس رهشل قفاوملا
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 ةمبرأ اناطوأ تذختا كنأ كتلاسر يف تركذ : لاؤس
 رئازجلا ةمصاعو ةيادرغو زاجحلا : رضح ةالص اهيف يلصت

 ىتح « هريغ نع لصفت يتلا دودحلا نع ينتلأسو 4 ينلوأو

 ضعب كنودف س ةالصلا رصقي ارفاسم دحلا اذه زواج نم نوكي

 باوج اهنم ديفتست ث رفسلاو رضحلا مكح يف ةماعلا ماكحألا

 . كلاؤس

 نوكي نأ ةايحلا هذه يف ناسنإلل دب ال ۔ 1 : باوجلا

 ربتعي رخآ عضوم هل نوكي نأو . ايرضح هيف ربتعي نطو هل
 اهلك ضرألا يف نوكي نأ هل زوجي ال هنأ ينعأ .ارفاسم هيف

 ال ارفاسم ضرألا عيمج يف نوكي وأ ، هل رفس ال 0 ايرضح

 عرشو ث رفسلاو رضحلا ركذ ىلاعتو كرابت هللا نأل . هل رضح

 . تادابعلا يف اماكحأ امهنم دحاو لكل

 نأ هلو . هدادجأو هئابآ نطو لوألا ناسنإلا نطو ۔ 2

 . رخآ انطو هغولب دعب ذختي

 . اهجوز نطو ةأرملا نطو - 3

 هل امك . ةلصفنم ناطوأ ةعبرأ ذختي نأ لجرلل زوجي ۔ 4

 . ةوسن عبرأ جوزتي نأ

 اذه امنإو قيضلاو ةعسلا رابتعاب دودح نطولل سيل ۔ 5

 هلمكأب ارطق ذختي نأ هل زوجيف س نطوتسملا ةين ىلإ عجار
 هدودحب هلك يرئازجلا رطقلا ذختي نأك ث هل انطو الثم

 ضرألا ذختي نأ وه زوجيال يذلا امنإو 3 هل انطو ةعبرألا
 . اهنم ءزج يأ يف ارفاسم نوكي ال ثيحب انطو اهلك
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 ارتموليك رشع ينثا رادقمب هنطو نارمع دح زواج اذإ 6

 . رفسلا ماكحأ هيلع ترجو . ارفاسم راص تناك ةهج يأ ىلإ

 ه كلذ ريغو ناضمر يف رطفلا ةصخرو ى ةالصلا ريصقت نم
 نم جورخلل كل نسحتسن اننإف ، ةصاخلا كتلاح يف امأو

 امو ةنيدملاو ةكم ذاختا يونت نأ ةبيرلاو كوكشلاو ةريحلا

 ابونج ةكم نارمع تزواج اذإف ى ةالصلا هيف متت انطو امهنيب
 تحبصأ رصقلا رادقم ةفاسمب ء الايش ةنيدملا نارمع وأ

 . انرظن يف نسحأ ناك ةدج امهيلإ تفضأ نإو س ارفاسم

 . دحاو نطو لكلاو

 هارقب بازيم ةقطنم ذختت نأ كل نسحتسنف ةيادرغ امأو

 ةرارقلا وأ نايرب ةهج نم هلايمأ تلخد اذإف س هلك انطو عبسلا

 لخاد تنك تاهجلا نم اهريغ وأ طارمنلا وأ فطعلا وأ

 تاهجلا هذه نم ةهج يأ نم هلايمأ نم تجرخ اذإو . كنطو
 هذه لخاد امأ « رفسلا مكح كيلع ىرجو ارفاسم ترص

 .رضحلا ماكحأ كيلع يرجت يرضح تنأف دودحلا

 اهيحاوضو ةمصاعلا ذختت نأ كل نسحتسنف رئازجلا امأو

 لخديو ى ادحاو انطو ىربكلا رئازجلاب افرع مويلا ىمسي امم
 ةلخاد ةديلبلا ىرن الو ، ءاضيبلا رادلاب ةصاعلا راطم اهيف

 اهيحاوضو اهلك سيراب ذختت نأ انل ودبيف ينلوأ امأو . اهيف
 . ادحاو انطو يثيلكو شرعلا رادو تاراطملاو ينلوأ اهيف امب
 ةيحاض يأ يف كسفن ربتعت الو ى تنك امنيأ هيف ةالصلا متت
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 اهيلع كددرت رثكي ناك اذإ ةصاخ . ارفاسم يحاوضلا هذه نم

 كتريح لوزت ةيفيكلا هذهب هنأ نظأو » تاجاحلا ءاضقل

 . كتدابعل كسفن نئمطتو كبارطضاو
 . ارتيموليك رشع انثا وه يذلا رصقلا ةفاسم دح : هيبنت

 ةنيدملا نيب يتلا ةفاسملا نم ءاملعلا هذخأ دق . افنآ ركذامك

 هددح يذلا ةنيدملا لهأ تاقيم ةفيلحلا يذو ةرونملا

 . روهشملا وه امك رفسلل هقيي ءيبنلا

 يرئازجلا رطقلا ربتعي نأ ناسنإلل زوجي له : لاؤس
 ارفاسم هسفن ربتعي ال ثيح هل انطو هاصقأ ىلإ هاندأ نم هلك
 ةالصلا متيف ، هلك رطقلا ءاجرأ يف ناك ناكم يأ يف

 مايصلاو ةالصلا يف رفاسملل هللا صخرب عتمتي الؤ ةيعابرلا

 . حرشلا ضعب عم لاؤسلا وه اذه . اهريغو ةراهطلاو

 تايآ يف رفسلا ركذ ىلاعتو كرابت هللا نإ : باوجلا

 {. ةحضاو ةحيرص ماكحأب هصخو . ميركلا هباتك نم ةريثك

 نوكي نأ امإ ضرألا هذه رهظ ىلع ناسنإلا نأ كلذ نم ملعف
 نوكي نأ امإو س ةماقإلا ماكحأ هيلع يرجتف هنطو يف اميقم
 نأ اقلطم زوجي الف ى رفسلا ماكحأ هيلع يرجتف هنطو جراخ

 يف ارفاسم نوكي نأ الو ، اهلك ضرألا يف اميقم نوكي
 رهظ ىلع هل نوكي نأ نم نذإ دب الف . كلذك اهلك ضرألا

 مابكحأ هيلع يرجتل اميقم هيف ربتعي هل ناكم ضرألا هذه
 ةتس رادقمب هنارمع زواجتو هنم جرخ اذإف . اعرش ةماقإلا
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 ارفاسم ناك ى ةفيلحلا يذو ةرونملا ةنيدملا نيب املثم لايمأ

 يتلا يه ةفاسملا هذهو ث اعرش رفسلا ماكحأ هيلع يرجت

 ه هنطو نم جراخلل رفسلا دح نايبل قي هللا لوسر اهدح

 نوكي دقو ، ةعس الو اقيض نطولل ددحت مل ةعيرشلا نكلو

 ءابآلا نطوم يه . ةريبك وأ ةطسوتم ةنيدم وأ ةريغص ةيرق
 ةبراقتم ىرق ةعومجم ينعأ ةزوح نوكي دقو . دادجألاو

 ةروكذملا ةفاسملاب اهنارمع نم جرخ اذإ . حلاصملا ةكباشتم

 هلك راطقألا نم ارطق ذختي نأ هل زوجيو 3 اعرش ارفاسم ناك

 كلذ يوني ي هلك يرئازجلا رطقلاك . هل انطو ةعبرألا هدودحب

 هئازجأ نم ءزج يأ يف دجو امنيأ نوكيف . هدقتعيو

 ىصقألا برغملا ىلإ هدح زواج اذإف .. اعرش اميقم ، ايرضح
 نأ وه زوجي ال يذلا امنإ . ارفاسم ناك الثم ايبيل وأ سنوتوأ

 نطو نمل نطو ال» : نولوقي ءاهقفلاو ، اهلك ضرألا نطوي

 . «ايندلا

 ةقشملا لاوزو نيرفاسملا ةحارو لقنلا لئاسو ركيت امأ

 هللا ملع دقف . اقلطم رفسلا ماكحأ يف اهل لخد الف مهنع

 نودب نيرفاسملا نع ماكحألا ففخو ، كلذ ىلاعتو كرابت

 . طرش وأ ديق

 ةالصلا ريصقت نع اهيف لأست كتلاسر ينتلصو : لاؤس

 دحو ‘ نطولا موهفم نعو 0 ةدودحم ةدم هل لهو . رقسلا يف

 باوجلا كنودف ى ةلأسملاب قلعتت ىرخأ ماكحأ نعو ى رفسلا
 : راصتخاب
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 ام بجاو رفسلا يف ةيعابرلا ةالصلاريصقت : باوجلا

 ذختم ريغ هيلإ عوجرلا ايوان هنطو دودح جراخ ناسنإلا ماد

 كلمتم الو هيف لهأتم ريغو . ايناث انطو هيف وه يذلا ناكملا

 الإو . مامتإلا هيلع بجو رادلاو لهألا ذختا اذإف . هيف اراد

 ء ةدملا تلاط امهم ةالصلا رصقي ارفاسم هرابتعال دح الف

 ريصقت عم اهتقو يف ةالص لك ءادأ رفسلا يف لضفألاو

 برغملا نيبو رصعلاو رهظلا نيب عمجلا زوجيو 0 ةيعابرلا

 يف وأ 8 ةيناثلا تقو يف وأ ىلوألا تقو يف . ءاشعلاو

 يف وه يذلا هنطو جراخ لماعلا فظوملاو . امهنيب طسولا

 ريغ . هيلإ لقن دلب لك يف ارفاسم ربتعي 3 مئاد لقنت ةلاح
 وه هنطوف . اهجوزل نطولا يف ةعبات ةجوزلاو . يلصألا هنطو
 نطولاو . رصقي ثيح رصقتو . متي ثيح متت .اهنطو
 رشع انثا هدودحو . هدادجأو هئابآ نطو وه ناسنإلل يلصألا

 ةي رقلا نارمع دودح نم ءادتبا . ةهج لك نم ابيرقت ارتموليك
 ىرق ةعومجم يأ ةزوح تناك نإو ى ةدرفنم تناك نإ

 رخآ نم ئدتبي ارتموليك رشع ينثالا باسح نإف ث ةبراقتم
 يتلا ةفاسملا ىه كلتو . تاهجلا عيمج يف ةيرق لك نارمع

 ةنيدملا نيب ام رادقم يهو . رفسلل : ءيبنلا اهددح

 نمف . انخايشأ نع هانظفح امك . ةفيلحلا يذ نيبو ةرونملا
 ناك هللا ضرأ ىف ابراض هنطو نم ةفاسملا هذه زواجت

 نم دلب يأ ذختي نأ هلو . دوعي ىتح ريصقتلا هضرف ارفاسم
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 لك يف ةالصلا متيف يلصألا هنطو عم هل انطو مالسإلا دالب
 ارفاسم ناك هيلإ داع اذإف 0 يلصألا هنطو عزني وأ 9 امهنم

 رطقلا ذختي نأ زوجيف ، نطولا ةحاسمل دح الو 0 هيف
 امنإ . ةالصلا هيف متي . هل انطو ةعبرألا هدودحب هلك يرئازجلا

 اهلك ضرألا يأ ايندلا ذختي نأ وه اقلطم زوجي ال يذلا

 اماكحأ هل عرشو رفسلا ركذ ىلاعتو كرابت هللا نإف . انطو

 يفو ، ايرضح دالبلا ضعب يف نوكي نأ نذإ ناسنإلل دب الف

 . ارفاسم اهضعب

 ريغ دلب يف لمعي ناسنإ ىلع بجي اذ ام : لاؤس

 له . هنطو يف هنكمي امم رثكأ هيف ثكمي وهو 0 هنطو
 هيلع بجت لهو ؟ رفس ةالص يلصي مأ رضح ةالص يلصي

 ؟ ال مأ ةعمجلا ةالص

 ملو هيف لمعي يذلا دلبلا يف جوزتي مل اذإ : باوجلا

 هيف هسفن ربتعي لب ، انطو هذختي ملو 0 اراد هيف كلمي

 نأ لمأيو ، هلمع دلبو هنطو نيب امئاد ددرتي وهو ى ارفاسم

 يف هللا دم نإ هيف رارقتسالل رمألا رخآ هنطو ىلإ دوعي
 لوطأ هلمع دلب يف هثكم ناك ولو ارفاسم ربتعي هنإف ، هرمع
 بجت الو . رضح ال رفس ةالص يلصيف هنطو يف هثكم نم

 اهالص نإو ، رفاسملا ىلع بجت ال اهنأل ةعمجلا ةالص هيلع

 نع هتزجأو هتالص تحص هيف اهنوميقي نيذلا عم دجسملا يف
 . هللا ءاش نإ ميظع لضف كلذب هل ناكو . رهظلا ةالص
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 يتدلبو ، لهأ اهيف يل سيلو وداجب بلاط انأ : لاؤس
 يلصأ فيكف 0 لطعلا تاقوأ يف اهيلإ بهذأ ةزيمدنت يه

 ؟ امامت مأ ارصقأ وداجب

 كدادجأو كئابآ نطو وه يلصألا كنطو : باوجلا

 دح تزواجتو هنم تجرخ اذاف ‘ رضح ةالص هيف يلصت يذلا

 اذإ الإ كنطو ىلإ دوعت ىتح رصقلا كيلع بجو رفسلا
 وأ كل ايناث انطو اهيف ملعتت وأ اهيف لمعت يتلا ةدلبلا تذختا

 دودح ىلإ ابرغ تولان نم هلك ةسوفن لبج تذختا اذإ الإ

 ةيبيللا ةيروهمجلا بارت تذختا وأ كل انطو اقرش لبجلا
 وأ. ةيرق يف تنك امنيأ مامتلا يلصت ذئنيح كنإف كل انطو

 هنم تجرخ اذإ رصقتو ى كنطو دودح لخاد ةالف وأ ةنيدم

 زوجيف هرغص وأ نطولا ربكل دح الو 3 رفسلا دح تزواجتو
 انطو كرشلا راد ريغ هللا ضرأ نم ءاش ام ذختي نأ ناسنإلل

 متي انطو اهلك ضرألا ذختي نأ وه زوجي ال يذلا امنإو . هل

 ارضح ضرألا يف لعج ىلاعتو كرابت هللا نإف ةالصلا اهيف
 نم هعرش اميف هب اصاخ امكح امهنم لكل لعجو . ارفسو

 نم هعرش اميف هب اصاخ امكح امهنم كل لعجو . ارفسو
 ايبيل وأ لبجلا وأ وداج خألا اهيأ تئش نإ ذختاف ، تادابع

 . كتريح نم جرخت انطو

 هل ترفوت دقو هنطو جراخ لمعي فظوم : لاؤس

 لماك قفارملا مات نكسم نم هلمع رقم يف ةحارلا لئاسو

 هدلب ىلع ددرتي هنإ ثيح اليوط هيف رقتسم ريغ وهو زيهجتلا
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 ؟ ارصق

 يلصي نطو نم ايندلا هذه يف ناسنإلل دبال : باوجلا
 ةبسنلابو > هدادجأو هئابآ نطو لصألا ىف وهو مامتلا هف

 ناكم نم كلذك هل دب الو . اهجوز نطو ةجوزتملا ةأرملل

 هلل ( ركذ دقو ‘ رفسل ١ ماكحأ هيلع يرجنو ارفاسم هيف ربتعي

 انه نمو ، ةصاخ اماكحأ هل عرشو رفسلا ميركلا هباتك ىف

 اهلك ضرالا ذختي نأ ناسنإلل زوجي ال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 اذه نإف اهنم ءزج يأ يف ارفاسم نوكي ال ثيحب . هل انطو

 نم جر اخل اف هيلعو > رفسل او رضحلل هعرشو هلل ١ مكحل ضق انم

 ىلإ ةفيلحلا يذو ةرونملا ةنيدملا نيب ام رادقم هنطو دودح

 مكح يف ارفاسم نوكيي عبرألا تاهجلا نم تناك ةهج يأ

 . هنطو ىلإ دنعي مل ام رطفلا هل حابيو رصقلا يلصي عرشلا

 انطو الثم هيف لمعلل هيلإ لقتنا يذلا دلبلا ذاختا ىون نإ الإ

 الو رصقي الو متيف ، هنطو يف نوكي ذئنيح هنإف هل ايناث

 ذاختا وني مل نمو ‘ ناضمر يف رطفلاب صخرتلا هل حابي

 هيف هسفن ربتعي لب ، هل رخآ انطو هيف لمعي يذلا دلبلا

 هنع لوزي ال هنإف . ىلصألا هنطو ىلإ هنع لقتنيس ارفاسم

 نإ رطفلاب صخرتيو رفاسملا ةالص يلصيف رقسلا فصو

 دلب يأ يف ةماقإلا لوط سيلف " هتماقإ ةدم تلاط نإو س ءاش

 لخد الو ، دصقلاو ةينلاب نوكي نيطوتلا امنإو ، انيطوت
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 ال امك . رصقلا يف الو مامتلا يف اهتلقل الو قفارملا رفوتل

 يف الثم كولملا رافسأك رافسألا ضعب يف ةقشملا مدعل لخد

 قلطم وه امنإ مكحل ا طانمف .4 رصقل ١ ةصخرو رصقل او مامتل |

 . نطولا جراخ دوجولاو نوكلا وهو رفسلا

 ةلئسأ ضعب هيف لأست يذلا كباتك يف ينءاج : لاؤس

 كنإ : يلاوتلا ىلع هنع باوجلاو اهنم لك صخلم ةيعرش
 تجوزتو تكلم ثيح كل انطو رئازجلا ةيصاع تذختا

 بسح امات ءاغلإ ةيادرغ وه يذلا كئابآ نطو تيغلأو تدلوو

 كترايز دنع ةيادرغ يف يلصت نأ كل زوجي لهف . كريبعت
 ؟ رفس ةالص اهل

 يلصت نأ ايعرش ابوجو كيلع بجي هنإ : باوجلا

 اذإ الإ ، امامت اهيلصت الو . ةيعابرلا رصقت رفس ةالص ةيادرفب

 . يرضح مامإ ءارو تيلص
 ناسنإلل ققحتي فيكو ؟ رفسلا ةالص مكح ام : لاؤس

 ناطوأ ةعبرأ

 هذه رهظ ىلع هل نوكت نأ ناسنإ يأل دب ال : باوجلا

 نوكي .نأ اقلطم نكمي الو رضح ةلاحو رفس ةلاح ضرألا
 عيمج يف ادبأ ارفاسم الو ضرألا عاقب عيمج يف ادبأ ايرضح
 . ضرألا عاقب

 ٠ ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلاب ناتتباث ناتلاحلاو
 كلذ ريغو ةعمجلا ةالصو موصلاو ةالصلا يف امهمكحو
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 ةينلا هددحت امنإو هقيضو نطولا عاستال دح الو 2 فلتخم

 ىلاعتو كرابت هللا ةحابإ نم ءاملعلا طبنتسا دقو . دصقلاو

 جوزتي نأ هل ذإ ناطوأ ةعبرأ ذاختا زاوج تاجوز عبرأ ذاختا

 اناطوأ هل نوكتف . ةدعابتم راطقأ ةعبرأ يف عبرألا تاجوزلا

 دحاو يأ لايمأ لخد اذإف ، اهنيب هلقنت ةلاح يف ارفاسم نوكي

 . ارفاسم ناك هلايمأ نم جرخ اذإو ، هنطو لخاد ناك اهنم

 . رخآلا هنطو لايمأ لخدي ىتح

 ةدج يف يلصأ لهف ، جحلا ىلإ ترفاس اذإ : لاؤس
 ؟ مامتلا مأ رصقلا ةكمو ةنيدملاو

 كنطو يه يتلا رئازجلا نم ترفاس اذإ كنإ : باوجلا
 تنك دلب يأ يف . رصقلا يه يتلا رفسلا ةالص يلصت كنإف

 . كرويوينو ندنلو سيراب يف وأ . ةدجو ةنيدملاو ةكم يف

 ةالص نطولا يفف { هريغو نطولا نيب الا دلبو دلب نيب قرف ال
 . ريصقتو رفس ةالص نطولا ريغ يفو . مامتو رذح

 يلصي نأ لتلا يف رجات وأ لماعل زوجي له : لاؤس

 ؟ ةيرضح

 هئابآ نطو ريغ دلب يأ يف لمعي نمل زوجي : باوجلا
 هيف يلصي هل انطو دلبلا كلذ ذاختا يوني نأ هدادجأو

 يذلا دلبلا يف هل انكسم اراد ذختا نمل يغبنيو ى مامتلا

 . انطو هذختي نأ ، هيف ةجوز يأ لهأ هل ناكو . هيف لمعي
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 دلب يأ يف لهألاو رادلا ذاختا ءاملعلا ضعب ربتعا دقو

 الو مامتلا يلصيف . ارفاسم ال اميقم هيف نوكي . هل انيطوت

 . رصقلا هلزوجي

 كعم نأل رضح ةالص يلصت نأ عيطتست له : لاؤس
 ؟ كتلئاع

 اميقم تمد ام ارضح يلصت نأ عيطتست معن : باوجلا
 . كتلئاهب

 ةالصلا تاقوأ ىف
 م٠

 زوجي لهو ءاشعلاو برغملا تقو دودح ام : لاؤس

 ؟ ليللا رخآ ىلإ امهريخأت اقح

 هرخآو سمشلا بورغ برغملا تقو لوأ : باوجلا

 هرخآو 0 ءاشعلا تقو ئدتبي ثيح ى رمحألا قفشلا بورغ

 عولط لبق كردي ثيحب س هرخآ وأ هفصن وأ ليللا ثلثا
 امهتقو نأ ةيضابإلا مهنمو ءاملعلا نم ريثك دنعو . رجفلا

 ةلعل وأ ميغل وأ رفسل عمجلا هل زوجي ناك نمف ، كرتشم

 هل غوسي للعلا نم كلذ وحن وأ نطبلا قالطناوأ لوبلا سلسك

 يف وأ 9 ةرخآلا ميدقتب ىلوألا تقولا لوأ يف امهنيب عمجلا
 وأ ميدقتلا عمج كلذ ىمسيو ث ىلوألا ريخأتب ةرخآلا تقو
 امهالكف س نيرمألا الك هقيَع ءيبنلا لعف دقو ريخأتلا عمج

 نايصعب مكحي الو 4 لضفأ ةرورضلا مدع دنع دارفإلاو { ةنس
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 لوقلل } رجفلا لبق امهالص مث ليللا رخآ ىلإ امهرخأ نم
 وأ امهلصي ملو رجفلا علط نإف 3 هلك ليللا يف امهكارتشاب

 . رقك امهادح ١

 ىلإ ءاشعلاو برغملا ةالص ريخأت زوجي له : لاؤس
 ؟ اليل فصنو ةنمانلا

 ريخأت امأو هب سأب ال ءاشعلا ريخأت نإ : باوجلا
 لوألا هتقو نع هرخأ نمو س ةهاركلا ديدش هوركمف برغملا
 اسبال هتقو ناك نإ نيبجاولا ةراهطلاو سابللاب هل أيهتيل
 نإ هيلع ءيش الف كلذ دعب هادأ مث ئضوتم ريغو ةسجن بايثل
 . هللا ءاش

 ةالص وأ ءاشعلا ةالص تقو يهتني ىتم : لاؤس

 ؟ رفسلا يف اعمج ءاشعلاو برغملا
 ءاشعلا تقو رخآ يف دمتعملا روهشملا نإ : باوجلا

 دودح ليربج ميلعت ثيدح يف تبث امك ليللا ثلث وه
 . هقلع ءيبنلل تاولصلا تاقوأ

 وهف تقولا يف ظقيتسي ال مونلا ليقت لجر : لاؤس

 اهعولط لبق وأ اهعولط عم وأ سمشلا غولط دعب رجفلا يلصي

 ؟ هتالص حصت لهو ؟ همكح امف ، قئاقدب

 همون نم ظقيتسي ملو ةالصلا نع مان نم نإ : باوجلا

 هتقافإ دعب ينعأ ى كلذ دنع اهيلصي هنإف اهتقو جرخ ىتح
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 . نفع هللا لوسر هيلع صن امك اهتقو وه كلذف ةرشابم

 طرشب { ةرافك الو مثإ الف . جرح نم كلذ يف هيلع سيلو

 نوكي ال نأ طرشبو 4 اهتقو لوخد لبق مان دق نوكي نأ

 بهذ نإف ث همون ىلإ داع مث تقولا لوخد دعب همون نم قافأ
 همون نم قافأ وأ يلصي نأ لبقو تقولا لوخد دعب مونلا ىلإ
 الإ ظقيتسي ملف يلصي نأ لبق مونلا ىلإ داع مث تقولا يف
 هيلع . دمعتملا كراتلا مكح همكح نإف 0 تقولا جورخ دعب
 كردأ نم امأ . ةرافكلا ءادأو هتالص ءاضقو هبنذ نم ةبوتلا

 رصعلا ةالص كردأ وأ ، قئاقدب سمشلا عولط لبق حبصلا ةالص

 . دعب جرخي مل تقولا نإف هيلع سأب الف قئاقدب بورغلا لبق
 . امهيف ةالصلا نع يهن دقف بورغلا وأ عولطلا لاح امأو

 علطت سمشلا تأدب دقو تقولا كلذ يف ةالصلا دارأ نم ىلعف

 رمأ كلذ . بورغلا وأ عولطلا متي ىتح رظتني نأ برغت وأ

 . قلع هللا لوسر

 نيبو ث رصعلاو رهظلا نيب ينمزلا دحلا وه ام : لاؤس

 ؟ ءاشعلاو برغملا

 ىلع اهرخاوأو تاقوألا لئاوأ ديدحت نإ : باوجلا
 دمتعملاو هقفلا بتك نم كيدي نيب اميف كنم مامتلا فرط

 برغملاو ، رصعلاو رهظلا كارتشا وه هب ىتفملاو مويلا هيلع
 نم ىفكي ام نيبو سمشلا لاوز نيب امف 2 تقولا يف ءاشعلاو

 نيب امو ، امهل تقو بورغلا لبق رصعلاو رهظلا ءادأل تقولا
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 برغملا ءادأل تقولا نم ىفكي ام نيبو سمشلا بورغ
 ينعأ امهل تقو ضعب دنع هفصن وأ ليللا ثلث لبق ءاشعلاو

 قبي مل اذإ الإ نيتالصلا نم ىلوألا كرات رقكب مكحي ال هنأ

 رسيأ وه اذه ى اهيلت يتلا عم هيف اهكردي ام تقولا نم

 ريغب يتفن نأ اقلطم اننكمي الف س اننامز لاحب اهقفوأو لاوقألا
 هذه نأ ريبخ تنأو ى اعيمج سانلا انرفكو انرفك الإو اذه

 هطسو نم لضفأ تقولا لوأ نإف الإو س اهب انكسمت ةصخر

 ةالصلا لامعألا لضفأف . موقي الو :ردقي ال امب ، هرخآو

 . اهتقول

 ؟ تقولا يف ناتكرتشم رصعلاو رهظلا له : لاؤس
 . تقولا يف ناتكرتشم رصعلاو رهظلا ةالص : باوجلا

 بهذم وهو س ةنسلا كلذب تحص . ءاشعلاو برغملا كلذكو
 اهتقو يف لك ىلصت نأ ىلوألاو لضفألا نكلو ى باحصألا

 . رذعل الإ

 رصعلا ةالص ميدقت زاوج نع كباتك يف تلأس : لاؤس

 رصعلا ةالص ميدقتلاب ديرت كنأ ةرورضلاب مهفيو ث اهتقو نع
 ريغ روصتي ال ذإ . لاوزلاب ئدتبي يذلا رهظلا تقو يف

 رصعلاو رهظلا نيب عمجلا يف ثحبلا ىلإ انوعدي اذهو ث كلذ

 تقوو ، كرتشم نيرصعلا تقو لهو 0 ءاشعلاو برغملا نيبو

 هريرحت رسيت ام كنودف ؟ كلذك كرتشم نيءاشملا

. راصتخاب



 بابلا يف لوألا ءزجلا عيبرلا حيحص يف : باوجلا
 وبأ) 251ثيدنح «ةالصلا يف نارقلا باب» نيعبرألاو ثلانلا

 نأ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع

 برغملاو اعيمج رصعلاو رهظلا ىلص تلم ءيبنلا
 الو ، رقس الو فوخ ريغ يف اعيمج ةرخآلا ءاشعلاو

 حاضيإلا بحاص هب لدتسا دقو . ها (رطم الو باح

 ناكرتشم رصعلاو رهظلا ، انباحصأ ضعب لاقو : لاق ثيح

 اذه ىلع ليلدلاو ، ءاشعلاو برغملا يف كلذكو تقولا يف

 : لاق مث ... رم امك ثيدحلا قاسو سابع نبا ثيدح لوقلا

 يف مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ يور ام ثيدحلا اذه ديؤي و

 : لاق هسمشلا كولدل ةالصلا مقأز» : لجو زع هلوق

 قسغ ىلإ» (رصعلاو رهظلا سمثلا كولدب ينعي)
 4رجفلا نآرقو (ءاشعلاو برغملا ينعي) 4ليللا

 ليلد مالسلا هيلع هنع يور ام اذه . (رجفلا ةالص ينعي)

 . ءاشعلاو برغملا كلذكو رصعلاو رهظلا تقو كارتشا ىلع

 كبر دمحب حبسقإ» ىلاعتو كرابت هلوق اضيأ ليلدلاو
 :)... سمثلا عولط لبق

 : هللا همحر رصن يبأ خيشلا ةيئار يفو
 رصإ ىلع هولئاق اذ يف ددشو اهل لصاح اهتقو ةالص لكف

  

 ق ةروس نم 39 ةيالا كلذكو هط ةروس نم 130 ةيالا )9
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 رمأ نيفلكملا ىلع اوقيض كلذب نيلئاقلا نإ : هحراش لاق

 نيبو تقولا يف رصعلاو رهظلا نيب اوكرشي مل ثيح ةالصلا

 اهتقو نع اهرخؤم منأي اولاقو ى اضيأ هيف ءاشعلاو برغملا
 قافن رفك رفكيو 0 اهتيلات تقو لوخد ىلإ اهب صتخملا

 ىلاعت هللا همحر بيبح نب عيبرلا لوق وهو ةظلغم همزلتو

 ةدايزو تيبلا ىنعم لصاحو» : كلذ دعب لاق مث ، ةعامجو
 هرفكو هنع اهرخؤم مثإيو اهتقوب ةالص لك دارفناب نيلئاقلا نأ
 هلوق عم ةالصلا رمأ نيفلكملاىلع اوقيض س هل ةظلغملا موزلو

 «جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج و : : ىلاعت
 ضعب لوقو (ةحمسلا ةيفينحلاب تثعت) : يني هلوقو

 : كلذ دعب ةيئارلا يفو «رسع ال رسي نيدلا» ءاملعلا

 اهكارتشا اهيف ليق دق ام طرفأو
 رجح ىلع اذ حرطاف اليلو اراهن

 ةكرش رصعلاو رهظلاف اهطسوأو
 يرسي اهل تقو ليللا ةالص كاذك

 لوقلا اهنسحأو سمخلا يف لاوقألا لدعأ نإ : هحراش لاق

 برغملا كارتثابو 0 تقولا يف رصعلاو رهظلا كارتشاب
 مث ، اهتقوب حبصلا ةالص دارفنابو ى اضيأ تقولا يف ءاشعلاو

 رهظلا كارتشاب لوقلا نأ ةدايزو تيبلا ىنعم لصاحو لاق
 نسحألا وه س رخآ يف ءاشعلاو برغملاو ، تقولا يف رصعلاو
 . هللا مهمحر انباحصأ دنع هب لومعملاو هيلع دمتعملاو قيلألاو
. ةمألا فعضب قفرألاو



 دنسم ىلع هتيشاح يف هللا همحر يشحملا خيشلا لاق

 نيب عمجلا زوجي هنأ ملعا : ةالصلا يف نارقلا باب : عيبرلا

 ةسمخ عضولا يف اهنم ركذ بابسأل . انباحصأ دنع نيتالصلا

 ةسمخل نيتالصلا عمج زوجي هنأ رثألا يفو : لاق ثيح
 ء فندملا ضيرملا : يناثلاو ، رفاسملا اهدحأ : ءايشأ

 : عبارلاو ے باحسلاب ةالصلا تاقوأ هيلع تيفخ نم : ثلاثلاو
 اذإ عُمَجب تئابلا : سماخلاو س جحلل ةفرع موي ةفرعب فقاولا

 ةضاحتسملا : دعاوقلا يف دازو ... تافرع نم ضافأ

 هنم فاخي نيب رذع هل نم : حاضيإلا يف دازو . نوطبملاو

 يف لاق . عجاريلف ى كلذ هابشأو لاومألاو سفنألا يف تاوفلل
 ةفلدزملاو ةفرعب عمجلا زاوج ىلع سانلا قفتا دقو : دعاوقلا

 نم روهمجلا هزاجأف ، نيعضوملا نيذه ريغ يف اوفلتخاو
 دعب رجح نبا لاقو ... هعايشأو ةفينح وبأ هعنمو سانلا

 لاقف ملعلا لهأ نيب فالخلا هيف عقو امم اذهو : مالك

 يروثلا ءاهقفلا نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك قالطإلاب

 زوجي ال : موق لاقو . بهشأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو
 يعخنلاو نسحلا لوق وهو ةفلدزمو ةفرعب الإ اقلطم عمجلا
 نم درؤ امع اوباجأو : لاق نأ ىلإ ، هيبحاصو ةفينح يبأو
 امب در مث ... يروص عمج عقو يذلا نأب كلذ يف رابخألا

 : كلذ دعب لاق مث . يشحملا مالك نم هلك اذه . هركذ لوطي

 دوجو دنع عمجلا زوجي هنأ هللا مهمحر انباحصأ هيلع يذلاو
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 يف لاحلا فلتخي هنأ الإ الزانو ارئاس اريخأتو اميدقت هببس
 اق مث ، خلا... حاضيإلا يف لاق . دارفإلاو عمجلا نم لضفألا

 حارش نم هريغو رجح نبا نع لقنو ليوط ثحب دعب يثحملا

 اذه رهاظب ذخألا ىلإ ةمئألا نم ةعامج بهذ دقو : حاحصلا

 هذختي ال نأ طرتشي نكل 0 ةجاحلل رضحلا يف عمجلا زوجف
 رذنملا نياو بهشأو ةعيبرو نيريس نبا هب لاق نممو ء ةداع

 باحصأ نم ةعامج نع يباطخلا هاكحو ريبكلا لافقلاو

 ؟ كلذ لصف مل سابع نبال تلقف : لاق نأ ىلإ ثيدحلا

 قيرط نم يئاسنللو 4 هتمأ نم دحأ جرحي ال نأ دارأ : لاق

 ةرصبلاب ىلص سابع نبا نأ ءاثعشلا يبأ نع مره نب ورمع
 سيل ءاشعلاو برغملاو ، ءيش امهنيب سيل رصعلاو ىلوألا
 ةثع ءيبنلا ىلإ هعفر هيفو لغش نم كلذ لعف . ءيش امهنيب

 جرحلا يفنب ليلعتلا نم سابع نبا هركذ امو : لاق نأ ىلإ
 : هظفلو يناربطلا هجرخأ . اعوفرم دوعسم نبا نع هلثم ءاج

 نيبو رصعلاو رهظلا نيب وثي هللا لوسر عمج)
 تعنص : لاقف 0 كلذ ىف هل ليقف ءاشعلاو برغملا
 هركذ ام ديؤي هلك اذهو [(يتمأ جرحت الئل اذه

 رصعلاورهظلا نيب كارتشالا نم هللا همحر حاضيإلا بحاص
 . يشحملا صن ىهتنا . ملعأ هللاو ءاشعلاو برغملا نيبو

 ةالصلا باوبأ نم نيتالصلا نيب عمجلا باب يف يذمرتلا هاورو (1)
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 حيحصلا عماجلا ىلع يملاسلا خيشلا ةيشاح يف اذه لثمو

 عيبرلا يبأ لوق ۔ كارتشالاب لوقلا يأ وهو : هيفو
 . هللا همحر فلخي نب ناميلس

 ةريره يبأ نع : 103 ص لوأ ج ةنامضلا ءافو يفو

 ةالص لبق ماني نأ يثخ نم هقب هيلإ اعوفرم ال هيلع افقوم

 ,ضعب ساقو . قفشلا بيغي نأ لبق يلصي نأ سأب الف ءانعلا
 . رصعلا اهب ءاملعلا

 `نيبو رصعلاو رهظلا نيب عمجلا نأ تملع دقف . دعبو

 دنعو ضرملاو رفسلاو ةفلدزملاو تافرع يف ءاشعلاو برغملا

 امم فوخلا دنعو رطملاو باحسلاب تاولصلا تاقوأ ءافخ

 هيلع دقعناو العفو ارمأ ةحيحصلا ةيوبنلا ةنسلا هب تتبث
 لاق كلذ ادع اميف عمجلا زاوج يف فالخلا امنإو . عامجإلا

 ءاهقفلا نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك اقلطم زاوجلاب

 نبا ركذ ام ىلع بهشأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو يروثلا
 مث . ةنسلا هب تدرو اميف الإ زاوجلا مدعب موق لاقو . رجح

 ىلإ هدنسب هحيحص يف ىور بيبح نب عيبرلا نأ تملع دق

 اعيمج رصعلاو رهظلا ىلص هت ءيبنلا نأ) سابع نبا
 الو فوخ ريغ يف اعيمج ةرخالا ءاشعلاو برغملاو

 هنأ دوعسم نبا نع تعمسو ا"ا(رطم الو باحس الو رفس

 . هحيحص نم نيعبرألاو ثلاثلا بابلا يف عيبرلا هاور (3)
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 جرحت الئل اذه تعنص) : لاقف كلذ يف هيع هل ليق
 يف هيف فلتخم ، تالاح يف هيلع عمجم عمجلاف (يتمأ
 اممج ناكأ ءاوس ةمألا نع جرحلا عفر هنم ضرفلاو . اهريغ
 اعمج وأ } هتيفيك يف اهيلع صوصنملا هطورشب ايقيقح
 نأ وهو . نيثدحملاو ءاهقفلا ضعب هنع ربعي امك ايروص
 وأ عمج ةين ريغ نم ةيناثلل اهدعب موقي مث ىلوألا يلصي

 يف مأ ىلوألا تقو يف ناكأ ءاوس 0 ةنيعم ةيفيكب دييقت

 وأ ناك ميدقت عمج نذإ عمجلاف س نيتقولا نيب مأ ةيناثلا تقو

 حضاو يوق ليلد ۔ ةنسلا يف تباث امهالكو ۔ ريخأت عمج

 تقو يف ىلوألا ىلصت فيكف الإو نيتقولا كارتشا ىلع
 وأ ببسلا ناك امهم س ىلوألا تقو يف ةيناثلا وأ ةيناثلا
 نيب لصافلا دحلا نم ققحتلا رذعت اذه ىلع دز . ةرورضلا

 فالخب . ءاشعلاو برغملا يفو رصعلاو رهظلا يف نيتقولا
 عولط نيبو ، ليللا ةالصو راهنلا ةالص نيب لصافلا بورغلا
 سمشلا عولطو 0 حبصلا ةالصو ليللا ةالص نيب لصافلا رجفلا

 هذه لصاوفب ققحتلا نإف . رجفلا ةالص تقو هب جرخي يذلا

 نع جرحلا لي ءيبنلا عفر اذهل ى رذعتم ريغ نكمم تاقوألا

 ءاشعلاو برغملاو ، تقولا يف رصعلاو رهظلا كارتشاب هتمأ
 ىوقألاو حصألا وه تاقوألا هذه كارتشاب لوقلاف ، تقولا يف

 نيعطقنملا ىلع الإ نامزلا اذه يف هريغب لمعلا رذعتي يذلاو
 يف ةالص لك ةماقإ نم دجاسملا هب موقت ام الإو ةدابعلل
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 نيدايم يفو مهنكاسم يف دارفألا امأ ، اهتماقإو اهناذأب اهتقو
 اورخؤي وأ اومدقي نأ مهل نإف ث ةفلتخملا ةبعشتملا مهلامعأ
 يعرشلا تقولا راطإ لخاد مهلمع ةرورض هيضتقت ام بسح
 نم ءاشعلاو برغمللو . بورغلا ىلإ لاوزلا نم رصعلاو رهظلل
 لاحلا اذه يف وه امنإ مهيلع يذلا نإ { رجفلا ىلإ بورفلا
 يف امإو هلوأ يف امإ ى كرتشملا امهتقو يف نيتالصلا ءادأ

 نيذلا مويلا انتبلط نم تائملا نإو ء هرخآ يف امإو ، هطسو
 لبقو رهظلا تقو لوخد دعب ةيماظنلا سرادملا ىلإ نولخدي

 تقو يف الإ ةسردملا نم نوجرخي الو ، ريثكب رصعلا لوخد

 جرخ دقو الإ نوجرخي ال وأ٬ رصعلا نوكردي ال ثيحب رخأتم

 لوأ يف رهظلا ةالص دعب ةرشابم رصعلا نولصي مهلك ؛ رصعلا
 يف لامعلا نم نوريثك كلذكو ى انداشرإبو انرمأب تقولا
 ةيمسرلا مهلامعأ يف نولخدي تانكثلا يف دونجلاو تارادإلا

 الإ اهنم جورخلا يف مهل نذؤي الو ليلقب رهظلا دعب ةبجاولا
 مهيلع بجي الوأ لب . ءالؤهل زوجي الفأ ، تقولا تاوف دعب
 مهلمحي الوأ ، ةرشابم رهظلا دعب رصعلا اولصي نأ ابوجو
 ثبعلاو هب نواهتلا وأ رصعلا كرت ىلع اذهب مهيلع ديدشتلا
 دعب تقولا اذه دهشت نأ كل ردق ولو ؟ هطورشو هناكرأب

 :أضيملا يف نومحازتي بابشلا تيأرل اندجسم يف رهظلا
 يف رصعلاو رهظلا نيتالصلا ءادأ ىلإ نوعراسيو رهطتلل
 ىلع مهثحنل اننإو مهسرادم ىلإ اعارس نوقلطني مث دجسملا
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 يف لوقي ي ذلا دنع هرخذو كلذ رب وجرنو هب مهرم أنو اذه

 «جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج امو : ميركلا هباتك

 الو اوري و ارفنت الو اورشب) : ميركلا هيبن لوقيو

 اناقوو . نيرسيملا نيرشبملا نم مكايإو هللا انلعج (اورسعت

 . ني رسعملا نيرفنملا رش

 ابيصم نوكي نأ وجرأو . باوجلا يف هب هللا نم ام اذه
 . باوصلا دبك

 رفس ةالص يلصت كنإ كتلاسر يف لوقت : لاؤس

 دلبلا يف . ءاشعلاو برغملا نيبو ، رصعلاو رهظلا نيب عمجتو

 ترصو انطو دلبلا اذه تذختا كنإ مث . هيف رجاتت تنأ يذلا

 لك يلصت نأ كيلع بعص نكل ى ةدم ذنم مامتلا هيف يلصت

 رفسلا ةالص ىلإ دوعت نأ كل زوجي لهف . اهتقو يف ةالص

 ؟ عمجلاو رصقلاب

 كيلعف كيف ةرفوتم مامتلا ةالص طورش نإ : باوجلا
 . رفسلا ةالص ىلإ دوعت الو س ةمات رضحلا ةالص ىلع موادت نأ

 اهتقو يف ةدرفنم ةالص لك يلصت نأ كتعاطتسا مدع امأو

 ةرثكل ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا عبرألا تاولصلا نم
 اهتقو لوأ يف ةدحاو لك ةالص نأ كش ال هنأ ملعاف ى لامعألا

 نع حص ام ىلع ادامتعا ءاملعلا نم ريثك لوقي نكلو . لضفأ

 نم تقولا يف ناتكرتشم رصعلاو رهظلا نأ قيلع هللا لوسر
 برغملاو . اهئادأ رادقمب سمشلا بورغ لبق ام ىلإ لاوزلا
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 وأ ليللا ثلث ىلا بورغلا نم تقولا ىف ناتكرتشم ءاشعلاو

 يف نيتالصلا يلسحت نأ كل زوجيف . كلذك . هرخأ وأ هفصن

 ال ىرخألا نع امهادحا ةلصفنم هرخآ وأ هطسو وأ تقولا لوأ

 توعدو اهنم تغرف اذإف ىلوألا يلصت ثيحب عمجلا ةين ىلع
 اهتيدأف ة ةيناثلا ىلإ تمق. كارخأو كايندل كل رسێتي امب هللا

 فيفختو لي هللا لوسر نم ةصخر هذهو . كيلع بجي امك

 لاق امك اهتنعي الو اهجرحي نأ ديري ال يتلا هتمأ ىلع هنم
 صيرح متنع ام هيلع زيزع هفصو يف ىلاعتو كرابت

 ااه ميحر فوؤر نينمؤملاب مكيلع

 ةعامجلا ةالصو ةمامإلا

 ؟ ةعامجلا ةالص يف ةأرملا فقت نيأ : لاؤس

 مرحم يذ مامإ عم اهدحو ةأرملا تلص اذإ : باوجلا
 نوكي ثيحب س اليلق هنع ةرخأتم هراسي نع تفقو اهنم
 اهعم ناك اذإو . كلذ وحن وأ مامإلا بكنم ءاذح اهدجسم

 . مهعم فصت نأ اهل زاج مراحم اوناك نإف لاجرلا نم اه
 . اهدحو ولو مهفلخ فقت نأ اهيلع بجو بناجأ اوناك نإو
 ام لاجرلا فوفص نع رخأتت نأ ادبأ ةأرملل لضفألاو
 . تعاطتسا

 ةبوتلا ةروس نم 128 ةيالا (1)
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 دحأ يف مامإلا عم ةعمجلا ةالص حصت له : لاؤس
 ؟ نيمرحلا

 ميقي ملسم مامإ لك عم ةعمجلاةالص حصت : باوجلا

 دالب نم دلب يا نم دجسم يا يف اههجو ىلع ةعمجلا ةالص

 ةعمج موي لك يف ةعمجلا يلصت نأ كنكمأ اذإف 9 مالسإلا

 ء لعفت انسحف (ياد نيسح) يف هيف ماقت يذلا دجسملا يف

 . رهظلا نع كينغتو ةحيحص كتالصو

 ةعامجل ةالصلا ميقي نأ لفنتملل زوجي له : لاؤس
 ؟ ةضيرفلا يلصت

 ىدأ نمل زوجي ينعأ 8 كلذ زوجي معن : باوجلا

 نأ دارأو ةضيرفلا ةالص يلصت ةعامج كردأ مث. دعب هتضيرف
 يف رجح ال ةعامجلا كلتل ةالصلا ميقي نأ الفن مهعم اهيلصي
 مث ةعامجلل ةالصلا ميقي نأ وه زوجي ال امنإ ، جرح الو كلذ

 . ةالص ريغ نم بهذي

 يرضحلا ةمامإو رفسلاو رضحلا ةالص نع تلأس : لاؤس

 كنودف ث ةلأسملا ىف ةصاخلا كتلاح تركذو . رفاسملاب

 : باوجلا
 تنك نأ دعب رضحلا يلصت ميقم تنأ : باوجلا

 تنك يتلا رفسلا ةلاح ىلإ عوجرلل اقلطم يعاد الف ، ارفاسم

 امامإ يلصت نأ كل زوجيو ، رضحلا ةالص ىلع مدف . اهيلع
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 ه نيرفاسم كعم نولصي نيذلا رثكأ ناك نإو ، رضح ةالص

 يلصي ايرضح امامإ دجو اذإ ، ناك دلب يأ يف رفاسملا نإف

 اذهو . ارصق ال امامت مامإلا يلصي امك ةعامج ةالص هءارو

 اقلطم جرح الف ، رفس ةالص هدحو يلصي نأ نم هل لضفأ

 ةالص يلصي مهمامإ نوكي نأ نيرفاسملا ناوخإلا عيمج ىلع

 رجألا كلذ يف مهلو ، هتالص لثم هعم نولصيو رضح
 ىلص نم نإف ى رفس ةالص يلصي مامإلا ناك اذإو 9 ريبكلا

 ميلست دعب نيتعكر ديزي نأ هيلع بجي نيرضاحلا نم هعم

 . ءاشعلاو رصعلاو رهظلا يف مامإلا
 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 ؟ فلاخملا مامإلا ءارو ةالصلا زوجت له : لاؤس

 ال ناك اذإ فلاخملا فلخ ةالصلا زوجت : باوجلا
 . هتراهط ىلإ سفنلا تنأمطاو اهدسفي ام اهيف لخدي

 وأ يكلاملا مامإلا ءارو ةالصلا حصت له : لاؤس
 ؟ ةيضابإلا ريغ ةيمالسإلا بهاذملا ةمئأ نم امهريغ وأ يفنحلا

 يأ نم ملسم مامإ لك ءارو زوجت ةالصلا نإ : باوجلا
 وأ ةكم يف { عورشملا اههجو ىلع ةالصلا ميقي ناك بهذم
 . مالسالا دالب رئاس نم اهريغ وأ رئازجلا وأ ةنيدملا

 لك فلخ اولص) قي ءيبنلا لوق ىنعم ام : لاؤس

 ؟ هفلخ يلصيو ارفاك ملسملا فرعي فيكو (رجافو رفاك
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 ؟ نيملسملاب يلصي نأ رفاكلل زوجي فيكو
 نأ هباوصو ى ثيدحلا ظفل يف متأطخأ مكنإ : باوجلا

 ملو ‘(رجافو راب لك فلخ اولص) : لاق ي ءيبنلا
 . مكباتك يف امك «رفاك» ادبأ لقي

 وه رجافلاو 0 يقتملا نمؤملا وه ثيدحلا يف رابلاو
 ىنعمو ‘ ةيلمعل ١ ص اعملا وهو روجفل ١ بكتري ي ذلا ملسمل ١

 ةعامجلا ةالص ىلع نيملسملا ضرحي هقلع ءيبنلا نأ ثيدحلا

 وه كلذف اراب دجسملا مامإ ناك اذإف > دجاسملا ةرامعو

 ناك اذإو ى هفلخ لصتلف ، هب رومأملا بجاولاو ، بولطملا

 ةعامجلا ةالص كرتب اهبيرختو دجاسملا نارجه انل حيبي ال
 الو 9 مامإلا كلذ فلخ يلصنو دجسملا رمعن نأ انيلعف 3 اهيف
 طرشب هلك ١ ذهو ك هلل ١ ىل ١ هر وجف رم ١ عدنلو هر وجف انرضي

 نوكت نم سانلا نم نإف ، اهدسفي ام هتالص يف لخدي ال نأ

 ىلتبم كلذ عم هنكلو : اهفئاظوو اهتراهطب ةمات هتالص

 ةماعل وه امنإ مكحلا اذهو > هقلاخ نيبو هنيب يصاعملا صعبب

 مامإلا نييعتو دجسملا ىلع ةطلسلا هل نم امأو ، نيملسملا
 الإ ةالصلل مدقي نأ هلازوجي ال هنإف سانلاب يلصيل هيف

 لك فلخ ةزئاج ةالصلا) ظفلب هحيحص نم نيثالثلاو سماخلا بابلا يخ عيبرلا هاور (1)
 (اهدسفي ام اهيف لخدي مل ام رجافو راب

 ةبوتكملا ةالصلا) ظفلب ةالصلا باتك نم نيتسلاو ثلاثلا بابلا يف دواد وبأ هاورو
 رئابكلا لمع نإو ارجاف وا ناك ارب ملسم لك فلخ ةبجاو
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 رزو هيلع نإف ةمامإلل ارجاف مدق نإو . رابلا ىقتلا نمؤملا

 امأو 9 لزعلاو ةيالولاو دقعلاو لحلا هديب نم ىلع ىنعأ . كلذ
 ةالص ىلع اوظفاحيلو دجسملا اورمعيلف نيملسملا رئاس

 وه كلذ نإ لب . جرح نم كلذ يف مهيلع سيلو ةعامجلا

 ال ةيقاب ةدلاخ يهو هللا تويب دجاسملا نإف . مهنم بولطملا

 ث دودحم قسافلا نمز نإف 3 اهيف قساف دوجول اهنارجه زوجي

 . ةلاحم ال بهاذ وهو

 ؟ فلاخملا فلخ ةالصلا زوجت له : لاؤس

 ال ناك اذإ ةزئاج فلاخملا فلخ ةالصلا : باوجلا

 مهدنع نكي مل يذلا ثبعلا نم اهدسفي ام هتالص يف لخدي
 كيرحت وأ ضبقلا وأ الثم يديألا عفرك ابودنم وأ ةنس

 كلوق يف ةماقتسالاب كدارم ام يردأ الو 0 تونقلا وأ ةبابسلا

 طورش رفوت دارملا ناك نإف "خلا . . . ةماقتسالا طرشب وأ»

 ناكملاو بوثلاو ندبلا ةراهطك ةالصلا ةحص طورشو ةمامإلا

 ٠ هيف فالخال ام اذهف س ناكرألاب مايقلا ىلع ةماتلا ةردقلاو

 ٠ افلاخم وأ نأك اقفاوم 3 هيف رفوتت مل نمب مامتإلا حصي الو
 . ميقتسي ال اذهف ةديقعلا ةماقتسا دارملا ناك نإو

 ةالصل ةمئاق ةعامجلا دجوو دجسملا لخد نم : لاؤس

 ةنسلا يتعكر يضقي مث ةعامجلا عم ةضيرفلا يلصي لهف رجفلا

 ؟ اهدعب
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 ةعامجلا عم رجفلا ضرف يلصي نأ هيلع معن : باوجلا
 ٠ اهدعب ةنسلا ىتعكر صقيو

 ؟ هتيحل صقي مامإ فلخ ةالصلا مكح ام : لاؤس
 ١ ذإ هتيحل صمي مامإ فلخ ةالص لطبت ال : ب اوجل ١

 . اهدسفي ام هتالص يف لخدي ال ناك

 ؟ نيفلاخملا ةمئأ فلخ ةالصلا مكح ام : لاؤس
 ناك اذإ ةزئاج نيفلاخملا ةمئأ فلخ ةالصلا : باوجلا

 اذإ امأو ةرهاط بايثب يلصيو ةالصلا نسحيو ةراهطلا نسحي

 سجنلا هلي وارسب يلصيو لوبلا نم ئربتسي ال هنأ متملع
 . اقلطم حصت ال هفلخ ةالصلا نإف ۔ كتلاسر يف تلق امك ۔

 افص ىلإ فص نم لقتني نأ ءرملل زوجي له : لاؤس
 ؟ ةالصلا يف وهو رخآ

 فصلا يف ةجرف دسل ناك اذإ الإ زوجي ال : باوجلا
 . هعم فطصيل فلخ نم هبذج يذلل ةباجتسا ناك وأ يمامألا

 ؟ ةالصلا يف مامإلا قبس زوجي له : لاؤس

 دوجسلاو عوكرلا يف مامإلا قبس زوجي ال : باوجلا

 نمو ، هتالص تلطب ادمعتم كلذ لعف نمو . امهريغ يف الو

 . هرجأ لطب ايه اس هلعف
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 ةالص تقو دجسملا لخد نمل زوجي له : لاؤس

 نأ اعضوم اهيف دجي ملو ةصارتم فوفصلا دجوو ةعامجلا
 ؟ هبناجب يلصيل فوفصلا نم ايلمصم بحسي

 نيلصملا نم ادحاو بنجي نأ هل معن : باوجلا
 هتوفي ال ىتح ، اعرش كلذب رومأم وه لب ، هعم فطصيل

 فلخ ادرفنم ةعامجلا عم يلصي نأ هل سيلو س ةعامجلا لضف

 فطصيل رخأتيف هل بيجتسي نأ بوذجملا ىلعو فصلا

 ةعمجلا ةالص

 ؟ ال مأ بجت لهو ةعمجلا ةالص طورش ام : لاؤس

 يف ةطوسبم اهتحصو ةعمجلا ةالص طورش نإ : باوجلا

 حاضيإلاو هحرشو لينلاك مكيديأ نيب يتلا هقفلا بتك عيمج
 ماكحأ يف ةعنقملا ججحلا» باتك لثم اهريغو دعاوقلاو

 شماه ىلع عوبطم وهو ‘ يملاسلا خيشلل «ةعمجلا ةالص

 . مكيلطم اودجت اهنم متئش ام اوعجارف «سمشلا ةعلط» باتك
 دالبلا رئاس يف مويلا اهمكح يف صاخلا انيأر نع اما

 . بجت الو حصت اهنإف ىربكلا مصاوعلا ريغ ةيمالسإلا
 1970 ربمفون 10 ل قفاوملا 1390 ناضمر 1

٢٠ ١



 انليل د امو اهطو رش امو ةعمجل \ ة الص مكح ام : ل اؤس

 نالا يننكمي الو 0 ةيمالسإلا بهاذملا رئاس دنع هقفلا بتك

 نيب يتلا هقفلا بتك يف ةطوسبم يهو طورشلا هذه ليصفت

 هارأ يذلاو ، رسيو ةلوهسب اهيلإ عوجرلا مكنكميف مكيديأ
 ريغ عنملا طورش نأو ةرفوتم ريغ بوجولا طورش نأ مويلا
 مويلا ةعمجلا ةالص نأب يتفأو ىرأ كلذل . كلذك ةرفوتم

 اهدهشف هنم ابيرق ةعمجلا تميقأ نمف ا""بجت الو حصت

 انسحو } فورعم وه امك ، رهظلا نع تنغأو تحص اهالصو

 . ةاجنلاو ةحصلا هل انوجر ارهظ اهالص نمو ى لعف

 ؟ نييبازيملا نحن ةعمجلا يلصن ال اذامل : لاؤس

 تبجو تلمك ١ ذإ اطورش ةعمجل ا ة الصل ن ١ : ايب اوجل ١

 طرش صقن اذإو ، ةعمجلا لحمب ميقم ملسم لك ىلع ةالصلا

 عم ةعمج اهالص ءاش نإف ‘ اهالص نمل حصن اهنكل > بجت مل

 7 ع

 ك ىرخالا مايالا بسح ارهظ اهالص ءاش نإو اهل ميقملا مامإلا

 هيف ماقت دجسم يف ةعمجلا يلصت نأ تنأ ثيح كل زوجيف

 يسنرفلا لالتحالا دهع ذنم رمألا لوأ ةلأنملا هذه يف هنلا همحر خيشلا يأر وه اذه (1)

 لك ىلع اهبجواف يرجه 1391 ماع لبق هنم ناك امم اهلاثمأو هذه هاوتف نع عجر مث

 ةيعورشم يف نيماه نيسردب ةرارقلاب ماعلا يأرلا اهل دهم نآ دعب لعفلاب اهذفنو ميق ، يرضح

 . يرجه 1391 ماع نم مرحم لئاوأ يف كلذو ۔ اهتيمهأو اهطورشو ةعمجلا ةالص
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 اهنونكسي يتلا نكامألا يف كناوخإ نم ريثك لعفي امك
 . مايألا رئاسك ارهظ اهتيلص تئش نإو 0 ةعمجلا اهيف ماقتو

 ه 1387 ةجحلا يذ حتاف موي ةرارقلا

 م 1968 يرفيف 9

 يه ضرفأ ةعمجلا ةالص يف ةعيرشلا مكح ام : لاؤس

 ؟ ال مأ

 نود ميقملا لجرلا ىلع ضرف ةعمجلا ةالص : باوجلا
 ةنسلاو باتكلا صنب رئاج وأ لداع مامإ هل ناك اذإ رفاسملا

 . مامإ هيف انل يذلا اننمز يف لوقن اذهبو ةمألا روهمج قافتاو

 مامإ هلو اهب افافختسا اهكرت نم) : لوقي هت لوسرلاو

 يف هل كراب الو هلمش هللا عمج الف ، رئاج وأ لداع

 موص الو الأ ، هل جح الو الأ ، هل ةالص الو الأ ، هرمأ
 بات بات نمف ‘ بوتي ىتح ى هل ةكرب الو الأ ، هل

 نم اثالث ةعمجلا كرت نم) : اضيأ لاقو ا"( هيلع هللا
 (ة)(هبلق ىلع هللا عبط رذع ريغ

 ةنيدم ةيأب دجاسملا لك يف ةعمجلا حصت له : لاؤس
 ةلاح يفو 0 عيمجلا عسي عماج دجنم دوجو مدع ةلاح يف
 ؟ عيمجلا عسي عماج دجسم دوجو

 ظفللا اذه نم بيرق ثيدح نم ةعمجلا ضرف باب يف ةجام نب هاور (1)
 انواهت عمج ثالث كرت نم : ظفلب ةعمجلا باتك نم يناثلا بابلا يف يئاسنلا هاور (2)

 هبلق ىلع هللا عبط اهب

 ةالصلا باتك نم ةعمجلا باوبأ نم عباسلا بابلا يف يذمرتلا هاورو
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 ةيلمعلا ةنسلا نأ نيملسملا نيب فالخ ال : باوجلا

 ىتح ةعمجلا ةالص تضرف ذنم ة ءيبنلا اهيلع جرد ىتلا

 هيتأي عيمجلا عسي دحاو عماج دجسم يف اهتماقإ يه هللا يقل
 هلهأ ىلإ ليللا هيوؤي نم لك ةنيدملا ءايحأ نم يح لك نم

 اهيف ماقت ىتلا دجاسملا دوجو عم . ةعمجلا ةالص دعب

 كلت نم يح لك يف موي لك سمخلا تاولصلل تاعامجلا

 وه اذه نأ يف كلذك نيملسملا نيب فالخ الو س ءايحألا

 ال ةعمجلا نأ اذه نم ذخؤي له نكلو ، لضفألاو لصألا

 دجاسم نم هريغ نود طقف دحاو دجسم يف الإ حصت
 دجسم دجوي نأ امإ : نيتلاح كلانه نأ كش ال ؟ ءايحألا

 عيمجلا عسي دجسم دجوي مل اذإ امأف ، ال امإو . عيمجلا عسي
 ال هنإف (مولعم وه امك دجاسملا يف الإ حصت ال ةعمجلا)

 اذه يف ةعمجلا يلصي ال لاقي نأ لاوحألا نم لاحب نكمي

 ةعمجلا ضرف طقسيو عماجلا هدجسم مهعسي نيذلا الإ رصملا

 دجاسم دوجو عم اهئايحأو ةنيدملا ناكس ةيقب نم مهريغ نع
 هذه لثم يف رهاظلاف س مهلك سانلا اهعومجم يف عست ىرخأ

 . دحاولا رصملا يف هبوجوب لقن مل نإ اهددعت زاوج لاحلا

 ةعمجلا يلصي نأ هنكمي نم عيمج عسي دجسم دجو اذإ اماو

 ددعتلا مدع لضفالاو لصالا نإف ، هلها ىلإ ليللا هيوؤيو

 ةحص مدعب لوقلا ىلع ةأرجلا بعصلا نم نأ الإ ةنسلل اعابتا

 . كلذ يف هيلع دمتعي يذلا يوقلا ليلدلا دوجو مدعل ددعتلا
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 لضفألا وه اميف بيغرتلاب ليوأتلا لبقي هق ءيبنلا لمعو
 رثكأ عمجو هللا رئاعش نم ةريعشلا هذه ميظعت نم ىلوألاو
 ةيم هللا لوسرب مامتئالا ىلع نيملسملا نم نكمم ددع

 ٠ ميظعلا مويلا كلذ يف ةرشابم هنع يقلتلاو هبطخل عامتسالاو

 دعب هدجسم ريغ يف اهتماقإ ةحص مدعب مكحلا هنم ذخؤي الف

 عم ددعتلا ةحصب لوقلاف ث اقلطم ددعتلا عنم يأ ، هنامز

 رارضلا ددعتلاب دصق اذإ الإ ؟ باوصلا ىلإ برقأ هتيلوضفم
 مرحيف نينمؤملا نيب قيرفتلاو قاقشلاو ةنتفلا ثادحإو
 . كلذب

 ؟ ةيرق يف ةعمجلا ةماقإ زوجت له : لاؤس
 نإف 9 ةيرقلا يف ةعمجلا ةالص مكح امأ : باوجلا

 ىلع نإف ةعمجلا اهيف ماقت ةنيدم نم ةبيرق تناك اذإ ةيرقلا
 اوناك اذإ ةعمجلا ةالصل ةنيدملا ىلإ باهذلا ةيرقلا لهأ

 ٠ ليللا لوخد لبق عوجرلا دنع مهتيرق ىلإ لوصولا مهنكمي
 نسحي الو 0 اهكرت نسحي الو مهتيرق يف اهومافأ الإو
 امك ملسم ناطلس مكح تحت ةيرقلا تناك اذإ اهنع فلختلا
 ۔ ايبيل ۔ مكدلب اهنمو ةيمالسإلا دالبلا رثكأ يف مويلا لاحلا وه

 لضفلا مكلو اهوميقأف ض هنيدل ىرحتي نمل طوحألا وه اذهو

 ذنم كلذ انسمل دقو س ةكربو اريخ اهتماقإ يف نإف رجألاو
 . لالقتسالا دعب اهتماقإ يف انعرش

٤!١



 صصخم ناكم يف ةعمجلا ةالص زوجت له :.لاؤس
 تيبملا ذيمالت ىلع رمألا ريسيت كلذ نم ضرغلاو ث ةساردلل
 بعصي هنأ ملعلا عم مهبولق يف ناميإلا سرغو مهتاتش عمجو
 ؟ تايوتسملا عونت سفنبو ددعلا سفنب مهعمج

 ءالعإ نم ليبنلا ضرفلا اذه لثمل زوجت معن : باوجلا

 مايقلا ىلع نيملسملا بابش ةيبرتو هنيد رشنو هللا ةملك

 اهارن لب . مهبولق يف ةيمالسإلا قالخألا سرغو هللا رئاعشب
 دجسملا طارتشا نأ ريبخ تنأو ةليضفو ةبحتسم ضرغلا اذهل

 روهشم كلذ يف ف الخل او > هيلع اعمجم سيل ةعمجل ا ةحصل

 ةيفنحلا بهذو ةيكلاملاو ةيضابإلا روهمج هطارتشاب لاق دقو
 ناكم يأ يف حصتف س هطارتشا مدع ىلإ ةلبانحلاو ةيعفاشلاو
 دجسملا زجع اذإ ةصاخو اهددعت زوجيو راصمألاو ىرقلا نم

 نوزجعي نمم ةعامج كانه تناك وأ نيلصملا باعيتسا نع

 ةيميت نب دمحأ مامإلا لاق دقو ، دجسملا ىلإ باهذلا نع

 بناجلا يف ةعمج اهيف اوماقأ نابناج اهلو دادغب تينب امل »
 رثكأ كلذ زوجو س يبرغلا بناجلا يف ةعمجو ث يقرذلا

 بلابط يبأ نب يلع مامإلا لعفب كلذ ىلع لدتساو «ءاملعلا
 هل ليق املف س ءارحصلا ىلإ زوربلا اهتنس يتلا ديعلا ةالص يف

 فلختسا > جورخل مهيلع قشب ءاقعضو اخويش ةني دمل اب نإ

 سانلاب يلصي وهو ، دجسملا يف ديعلا مهب يلصي الجر يلع

 لبق اذه لعفي نكي ملو» : ةيميت نبا لاق ، ةنيدملا جراخ
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 لج ءيبنلا لاق دقو ، نيدشارلا ءافلخلا نم يلعو . كلذ

 ا}»(يدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع)

 ه هلوسرو هللا عاطا دقف نيدشارلا ءافلخلا ةنسب كسمت نمف

 رثكأ ىلإ وعدت تاقوألا هذه يفو دالبلا هذه يف ةيجاحلاو

 مهنكمي الو ، مهعسي دحاو عماج سانلل سيل ذإ ةعمج نم
 . ءةميظع ةقشمب الإ ةدحاو ةعمج

 ديزنو يرجهلا عباسلا نرقلا يف مالسإلا خيش هلاق ام اذه

 دادعتو تاعمجلا ريثكت ىلإ مويلا انجوحأ ام : نآلا نحن هيلع

 رثنل بابشلا تاعمجت رثكت ثيح ةصاخو اهتماقإ نكامأ
 ىلإ ةوعدلا ثبو ٠ هللا ةملك ءالعإو . مهنيب يمالسإلا يعولا

 ةفلتخملا تاوعدلا نم ةفراجلا لويسلا ةهباجمو ميوقلا هنيد

 دالب وزغت يتلا داحلإلاو غيزلاو رفكلا ىلإ لئاسولا

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ يور دقو ‘ نيملسملا

 دبع نأو 3 اوناك ثيح ةعمجلاب مهرمأي نيملسملا ىلإ بتك

 مهو ةنيدملاو ةكم نيب يتلا هايملاب رمي ناك رمع نب هللا

 دحأ يبرع نبا لاق دقو . مهيلع ركني الف ةعمجلا نوميقي
 ةحصل دجسملا طارتشاب مهلوق ىكح امل ةيكلاملاءاملع باطقأ

 . ؛ههجو ملعأ الو» : ةعمجلا
 راصتخاب كلاؤس نع باوجلا يف هب هللا نرم ام اذهف دعبو

 نم عسوأ طسبل تقولا عستي ملو : هردقأ اميف ۔ لخم ريغ

 سداسلا بابلا يف ينمرتلا هاورؤ . ةنسلا باتك نم سماخلا بابلا ىف دواد وبأ هاور (1)
 . ملعلا باوبأ نم رشع
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 ىمظعلا ةريعشلا هذه ةماقإ نم هيلإ تيعد امل بجأف . كلذ

 3 اريخ نيبلاطلا هللا ىزجو ‘ كيلإ هللا اهقاس ةمركم اهناف

 ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عداو مهبطخاو مهب لصف
 . اهل ةباجتسالاو كتوعد لبقتل بولقلا هللا حتفيسو . ةنسحلا
 . اهيف امو ايندلا نم كل ريخ الجر كب هللا يدهي نالو
 ام ىلإ ةبلطلا كئانبأ يديأو كديب ذخأو كدشرأو هللا كقفو

 . هاضري و هبحي

 ص .

 . ةمسن ةئامنامث مهلك ("٨؛ةريهدنت» لهأ ددع :ى لاؤس

 ىلإ وا ‘ ثرحلا لصف يف ثرحلا ىلإ سانلا جرخي امدنعو
 . ةيرقلا ىف سانلا نم ةلق الإ ىقبت ال . هلصف ىف داصحلا

 م ح

 ؟ ال مأ تميقأ اذإ حصت لهو ؟ ال مأ ةعمجلا بجت لهف

 يف ةعمجلا ةالص ماكحأ نم ذخؤي يذلا : باوجلا

 ال ةريغصلا ىرقلا هذه لثم نأ ةمئألا لاوقأو ةنسلاو باتكلا

 هيف ماقت اهنم بيرق رصم ناك نإو . ةعمج اهيف بجت
 رصملا كلذ يف اهيلصي نأ مهنم رداقلا ىلع ناك ةعمجلا

 دعب هلهأ ىلإ عجري ينعأ 3 هلهأ ىلإ ليللا هاوآ اذإ بيرقلا
 مهكرديف مادقألا ىلع ريسلاك ةيداعلا لئاسولاب ةعمجلا ةالص

 نم اهطورشب ةعمجلا ةيرقلا لهأ ماقأ اذإو ، ليللا لوخد لبق
 الو ة هللا ءاش ن ١ تلبقو تحص دجسمل او م ام ال او ةبطخل

 . اهدعب مهيلع رهظ

 . هيبيللا ةيروهمجلا نم (يبرغلا لبجلا) ةسوفن لبج يف ةيرق (1)
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 ىوتفلا هيف نوبلطت مكدنع نم لاوس ينءاج : لاؤس

 مكدنع نإو ةينطولا ةمدخلا يف مكنإ هيف نولوقت ى ةيعرشلا
 ىلإ نوعمتستو ةعمجلا ةالص هيف نولصت مكنم ابيرق ادجسم

 يفاكلا تقولا مكدنع نإو ةالصلا لبق ةعورشملا مامإلا ةبطخ

 نوبظاوت مكنإو 0 ةعامجلا عم دجسملا يف ةعمجلا ةالصل

 ةعمجلا ةالص زوجت ال ناوخإلا ضعب مكل لاقف 0 اهيلع

 . رمألا يف متريحتف رفاسملل

 لئاقلا اذه لوق نإ ۔ باوصلل قفوملا هللاو ۔ ؛ باوجلا

 ةالص هل زوجت رفاسملا نإف ‘ شحاف أطخو حيرص أطخ

 دجسملا يه يتلا اهطورشب اهميقي نم دجو اذإ ةعمجلا

 مكتالصف . مكيدل ةرفوتم اهلك هذهو . ةبطخلاو ةعامجلاو
 اهيلع اوموادف . هللا ءاش نإ هللا دنع ةلوبقم ةحيحص ةعمجلا

 رهظلا ةالص اولصت نأ نم لضفأ يهو ى اليبس اهل متدجو ام

 لئاقلا أطخأ دقو مكنم بيرق ةعمجلا هيف ماقت يذلا دجسملاو
 الو حصت اهنأ ءاملعلا دنع حيحصلاو ، زوجت ال اهنإ مكل

 بجت ال اولاق امنإو 0 حصت ال اهنأ ءاملعلا لقي ملو 8 بجت

 نولعفت امك ةعمج اهالص اذإ هنم حصت اهنأو رفاسملا ىلع
 ؛زوجت ال» هلوق يف أطخأ لئاقلا اذه نإو ، مكيف هللا كراب
 ال » اولاق مهنأ وه معزو «بجت ال » ءاملعلا لوق نيب قرفي ملو

 ةعمجلا ةالص هيلع بجت ال رفاسملا نا ةقيقحلاو «زوجت

 هل لضفأ اذه نإ لب ى ةعمج اهالص اذإ هنم حصت اهنكلو

١٢٨



 نم اريثك نإو 3 مكيف هللا كراب هيلع متنأ ام ىلع اومودف

 امئاد ةعمجلا نولصياهوحنو رئازجلاك لامثلا ندم يف انئانبأ

 ال ارهظ اهالص اذإ رفاسملا نإو ث مهنم ةبيرقلا دجاسملا يف

 وه اذهو ى ةئطخب مكحي الو هنم تحص ، ام ببسل ةعمج
 . بجت الو حصت رفسلا يف ةعمجلا ةالص : ءاملعلا لوق ىنعم

 . مكيلع مالسلاو

 عم ةعمجلا ةالص يلصت نأ عيطتست له : لاؤس

 ؟ مهدجاسم يف نييكلاملا ناوخإلا

 دجاسم عيمج يف ةعمجلا يلصت معن : باوجلا
 . رجأو لضف كلو تنك امنيأ نيملسملا

 . هيلإ لخادلل دجسملا ةيحت نع كلاؤس امأ : لاؤس

 ... ؛ال مأ اهيلصيأ . ةعمجلا موي بطخي مامإلاو

 ةيحت نأ هيلع عمجملا نأ هنع باوجلاف : باوجلا

 نأو ى ةبجاو ريغ 0 اهب رومأم اهيف بغرم ةنس دجسملا
 نإ ىتح س ادكؤم ارمأ هب رومأم كلذك ةبطخلا ىلإ تاصنإلا
 هبش وأ ضراعتلا اذهو س ةعمجلا لطبي وغل «تصنأ» ةملك

 : لضفألا امهيأ يف سانلا فالتخال ببس ةلدألا نيب ضراعتلا

 ضعبلا راكنإ غوسي الف زئاج لكلاف س تاصنإلا مأ ةالصلا
 ئرما لكل امنإو تاينلاب لامعألا امنإف ، ضعبلا ىلع
 . ىون ام
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 ماق وأ ةعمجلا ةبطخ يف ملكت نم مكح ام : لاؤس

 ؟ ةالصلاو ةبطخلا نيب لمعب
 يف مامإلا عرش اذإ اليلق ولو مالكلا نع يهن : باوجلا

 ٠ اغل دقف ملكت نمو 0 اهتالص نم ملسي ىتح ةعمجلا ةبطخ

 يف لوخدلاو ةبطخلا نيب لمعلا امأو . هل ةعمج الف اغل نمو
 يف ةجرف دسل لقتني نأك ةالصلا حالصإل ناك اذإف . ةالصلا

 نم نكمتيل الثم هبايث يوسي وأ فوفصلا ةيوستل وأ فص
 وه لب ، كلذب سأب الف . ةالصلا تاكرحب مايقلا نسح
 دسفي نأ ىشخنف كلذ ريغب لاغتشالا امأو 0 اعرش بولطم
 . هعمج

 ناك اذإ ةعمجلا ةالص كرت يف ةمكحلا ام : لاؤس

 ةالصب اهنع ءانغتسإلاو ، ىحضأ وأ رطف ديع موي اهموي
 ؟ ديعلا

 موي ةعمجلا ةالص كرت زاوج رثألا يف اندجو : باوجلا

 يتلا ديعلا ةريعش ةماقإب اهتريعش ةماقإ نع ءانغتسالاو ديعلا

 جراخ اهيلإ زوربلاب رمألا هيلع لدي امك لمشأو مظعأ يه
 ىتح اعيمج نيفلكملا ةيرقلا لهأ جورخبو 0 تويبلا

 اهيتعكرب ةيديعلا ةريعشلا هذه تنغأف ث ءاسنلا نم تاردخملا

 ةعمجلا ىلصتف 0 اهيتبطخو ةعمجلا يتعكر رع اهيتبطخو

 ةالص ةماقإ زاوج مدع اذه ىنعم سيلو مايألا رئاسك ارهظ

 رهظلا ةالص ىلصتو اهكرت زاوج دارملا امنإو ، ةعمجلا
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 ىلع فيفختلا يه كلذ يف ةمكحلا نأ انل ودبيو . اهلدب
 امهناكرأب دحاو موي يف اعم نيتريعشلا ةماقإ يف امل سانلا
 نم ىرخأ تابجاوو ننس نم نيديعلا يف ام عم امهننسو

 امك ريسيتلا بلجت ةقشملاو س ىفخت ال سانلا ىلع ةقشم

 اعم امهماقأ نمو ، رسعب سيل رسي نيدلاو 3 ءاهقفلا لوقي
 . هلمع رجأو هتين لكلو ى لعف انسحف ث ةعمجلاو ديعلا

 ؟ ةعمجلا ةالص هتتاف نم مكح ام : لاؤس
 اعامجإ ارهظ اهاضق ةعمجلا ةالص هتتاف نم : باوجلا

 اهنم ائيش كردأ نمو ، ةبطخو ةعامجو مامإب الإ حصت ال اهنأل

 نيتعكر وأ ةعكر اهنم هتاف ام كردتسا ، دهشتلا ولو مامإلا عم

 . ارهج ةروسو ةحتافب

 ؟ ةعمجلا ةالصب نواهتملا مكح ام : لاؤس

 حص دقو ، ادج حيبق ةعمجلا ةالصب نواهتلا : باوجلا
 يلع هللا عبط ةيلاوتم تارم ثالث اهكرت نم نأ ثيدحلا يف
 يأ ، هيلع بجت نمل اذهو ، ديدش ديعو كلذ يفو . هبلق

 . ةأرملاو رفاسملا ريغ
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 رفسل ا ةالص

 ةالصل ةينب تأي ملو رفاس نم مكح ام : لاؤس
 ؟ رفسلا

 الو اعامجإو اعطق بجاو رفسلا يف رصقلا : باوجلا

 . كلذك اقلطم رصقلا مكح يف اهل لخد الو رصقلا ةينل ىنعم

 ءيش الو ةنس الو باتك هب دري مل ةماعلا ماهوأ نم كلذ امنإو

 لوق وه مهولا اذه يف سانلا عقوأ يذلاو . ةمئألا لاوقأ نم

 يف نيتالصلا نيب عمجلا يوني نأ ناسنإلل نإ : ءاملعلا ضعب

 نع كلت هتين هيفكتف هنطو دودح نم هجورخ دنع هرفس

 عمجلا ديري نيتالص لكل تقولا لوأ يف عمجلا ةين ديدجت
 رفسلا يف رصقلا نإف رصقلاب ال عمجلاب صاخ اذهو . امهنيب

 ةحيحصلا ةنسلا هتنيبو هتدكأو ىلاعتو كرابت هللا هعرش رمأ

 ةجاح الو ىعاد الو ةمألا هيلع تعمجأو هلع هللا لوسر نع

 هرفس يف لايمألا نم هجورخ دنع رفاسملا يوني نأل اقلطم

 أطخو لطاب مهو اذه نإف . رصقلا هل زجي مل الإو
 عامجإ الو ةنس الو باتك نم هيلع ليلد ال هلئاق نم شحاف
 نيتالصلا نيب , تجلا امأو . رصقلا صخي اميف اذه . سايق و

 يف عمجي ةثع ءعيبنلا ناكو عورشم زئاج هنإف رفسلا يف

 ءاشعلاو برغملا يتالصو رصعلاو رهظلا يتالص نيب هرفس
 طارتشا ريغ نم . ىرخأ ةرات ريخأت عمجو ةرات ميدقت عمج

١٣٢



 َوْرَي ملو ، تقولا لوأ يف الو رفسلا لوأ يف كلذل ةقبسم ةين

 بجاوب كلذ سيلف . كلذ هباحصأ ىلع طرتشا هنأ اقلطم هنع

 عامجإ الو ةنس الو باتك نم هيلع ليلد ال هنإف بولطم الو

 ءاملعلا ضعب نأ رمألا يف ام لكو ، حيحص سايق الو
 نأ ىعدا مث ىلوألا ةالص تقو لوأ يف ةينلا هذه نسحتسا

 لاط امهم عمجلل هيفكتو هينغت رفسلا لوأ دنع عمجلا ةين
 نم ليلد ىلع هل فقن مل ناسحتسا درجم نذإ وهف هرفس

 عمجلاو ، بجاو رصقلا نأ وه نذإ قحلاف ، ةنس الو باتك
 . ةاعدملا ةقبسملا ةينلا هذهل طارتشا نودب اقلطم ةنسو زئاج

 يضابإلا بهذملل ةيعرشلا دعاوقلا كل حمست له : لاؤس
 ؟ اماوعأ تماد ولو ، كتبرغ لاوط رفس ةالص يلصت نأ

 ضرغ يأل كنطو نع ارفاسم اديعب تنك اذإ : باوجلا

 يهو ةيعابرلا رصقت يأ ، رفس ةالص يلصت نأ كيلعف ، ناك

 يف تمد ام « نيتنثا نيتعكر ىلإ ءاشعلاو رصعلاو رهظلا
 تنأ يذلا دلبلا ذاختا تيون اذإ الإ كنطو نع ابرتغم كرفس

 تجوزت اذإ الإو امود هيف ةماقإلا تمزتعاو 0 كل انطو هيف
 ةالص يلصت ذئنيح كنإف كانكسل كل اكلم اراد تذختاو هيف

 تقول افظوم كتفصب مويلا اهيلع تنأ يتلا ةلاحلا امأ « رضح

 . رخآ دلب ىلإ هنم لقنت ىتم الو هتياهن الو هتدم يردت ال

 رفسلا مكح كنع عفري الو نيطوتلا يضتقي ال اذه نإف

 كل ادب نإو ‘ رفس ةالص يلصت نأ اذإ كيلع بجاولا نوكيف
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 يونت ال كل امئاد انطو هيف تنأ يذلا دلبلا اذه تذختاف

 حبصت كنإف افنأ رم امك هيف تجوزت وأ هنع لقنتلا

 هيف نوكت ، كل انطو اذه ديدجلا كدلب حبصيو ى انطوتسم
 . رضحلا ةالص يلصت ايرضح

 يف ةجي مل هناف ةعمجلا ةالص يف دج امع كلاؤس امأ

 اذه ىلإ اهريغ نود ةرارقلا يف ىلصت يهف 0 ءيش ةيضقلا
 تنأ يذلا دلبلا دجسم يف ماقت ةعمجلا تناك اذإو ا" مويلا

 . ةعامجلا عم يلصت نأ كل لضفألاف ى هيف

 رقسلا ةفاسم ديدحت نيب عمجلا هجو ام : لاؤس

 ؟ مايأ ةثالثب اهديدحتو ص نيخسيرفلاب

 نيلوقلا دروم سيل نأ ىل رهظي يذلا : باوجللا
 مايألا ةثالثلا نإو ، ةفاسملل ديدحت نيخسرفلا نإف 3 ادحاو

 دح ؤي ءيبنلا نأ انيقي ملعن نحن ، نامزلل ديدحت

 ةفيلحلا يذ ىلإ هباحصأب جرخ موي نيخسرفب رفسلاةفاسم

 ة ةرونملا ةنيدملا نم نيخسرف ىلع وهو ى رفسلا دح مهل نيبي
 نم لك ربتعي له كلذ دعب ىقبيو . هيف فالخ ال امم اذهو

 امهجراخ هثكم دمأ ناك امفيك ؟ ارفاسم نيخسرفلا زواج

 كانه نأ رهاظلا ؟ امهدح نم هدعب وأ هبرق ناك امفيكو

 ةفللا اهيف مكحتت ةلأسملاو ، لاحو لاح نيب اريبك اقرف

 كلذ دعب نكلو ةرارقلاب اهئدي نم عيباسأ ةثالث يلاوح دعب يأ 1 مرحم 20 موي (1)

 . اهتالص ىلا بازيم ىرق بلاغ قحالت
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 مكنم ناك نمق : لوقي ىلاعتو كرابت هللاو ، فرعلاو

 ىلع متنك نإو» : لوقيو "ا«رقس ىلع وأ اضيرم
 !ةرفس ىلع وأ ىضرم متنك نإو» : لوقيو اتيرفس
 برعلا دنع افرع موهفم هلولدم نأل رفسلا ظفل قالطإي اذكه

 ةجاح ءاضقل نيخسرفلا زواجت نمف ى مهتغلب نآرقلا لزانلا

 نم هتيب ىلإ دوعي مث كلذ وحن وأ باطتحا وأ ةأمك ينجك
 ارفاسم فرعلا يف دعي وأ ةغللا يف ربتعي له ى هتليل وأ هموي
 هتكردأ ةيعابر رصقي وأ نيخسرفلا جراخ حبصأ نإ رطفي

 ارفاسم اذه يمسي ادحأ نأ نظن ال ؟ نيخسرفلا جراخ

 صخشلا اذه الو ، رطفلاو رصقلا يف رفسلا مكح هيلع قبطيو

 ء رفاسملا هب صخرتي امب صخرتي ارفاسم هسفن ىري هسفن

 نوجرخي سانلا نم اريثك نأ مويلا ةداعلا هب ترج اممو

 ضعب ىلإ نيخسرفلا نوزواجتيو . ةيدابلا وجب عتمتلاو ةهزنلل

 دحأ رعشتسي الو نودوعي مث مهموي نوضقي ضايحلا وأ ةيدوألا

 دب الف ، نيرفاسم سانلا نم دحأ مهيمسي الو رفاسم هنأ مهنم

 3 نيخسرفلا زواجت دعب رفسلا هب دحي نمز رابتعا نم نذإ
 مهضعب هدَحو ، مايأ ةثالثب ءاهقفلا ضعب هدح يذلا وه اذهو

 : نلع هلوقل حجرألا وه اذه لعلو ، ةليلو موي ةفاسمب

__ 

 ةرقيلا ةروس نم 184 ةيآلا (1)

 ةرقبلا ةروس نم 283 ةيآلا (2)

 ةدئاملا ةروس نم 6 و ءاسنلا ةروس نم 43 ةيآلا (3)
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 رفاست نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي الا

 ناخسرفلاف ا"(اهنم مرحم ىذ عم الإ موي ةريسم

 نود ناكم ىلإ هتيب نم جرخ نم نوكي الف ةفاسملا ديدحتل
 ال امك اروهش هيف ماقأ نإو ارفاسم هتيرق نم نيخسرفلا دح

 الو دوعي مث ةجاح ءاضقل نيخسرفلا زواجت نم ارفاسم نوكي

 ارن ام اذه . ضعب دنع مايأ ةثالث وأ ةليلو موي نم رثكأ ميقي
 . باوصلاب ملعأ هللاو . ةلأسملا هذه هقف يف

 ؟ رفسلا يف مامتإلاو رصقلا مكح ام : لاؤس

 يف اهمامتإو ضرف رفسلا يف ةالصلا رصق : باوجلا

 هنطو جراخ ناك نم وه ؟ رفاسملا وه نمف . ضرف رضحلا
 ىلإ عوجرلا مزتعي رفاسم هنأب امئاد رعشيو هسفن سف سحي
 ددحي ملو . رصق مأ هدمأ لاط س هلمع ءاضقنا دنع هدلب

 دقو س رفسلا ةلاح اهدعب عطقنت ةدودعم امايأ قي ءيبنلا

 نم ريثك ثكمو ي ىنمو ةكمب ارصقم جحلا مايأ لاوط ثكم

 نوفظوم مهو قارعلاو ماشلا يف نيرصقم اليوط انمز ةباحصلا

 رثكأ كلذو روهشو روهش دمب الإ متت ال مهلامعأ نأ نوملعي
 دقلو ى رفسلا ةلاح عاطقنال ءاهقفلا ضعب هددح امم ريثكب

 جحلا باتك يف ملم هاور (1)
 ةريثك ثيداحأ يف (هريغو جح ىلإ مرحم عم ة ةأرملا رفس باب ب يف) يمرادلا ورو .

 . لايل ثالث
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 انطوتسم دع دلبب الام لثأتو الهأ ذختا نم نإ انؤاهقف لاق
 لمعلاب وأ ناطيتسالا ةين يأ ةينلاب ذختي نطولا نإف ، لمعلاب
 ةيعرف ةلأسملاف دعبو . هب يتنأ ام اذهو س انركذ امك

 ونيلف هنطو جراخ ام دلب يف هلمع هرطضا نمف ، ةطيسبو

 نأ دعب هعزن كلذ دعب ءاش نإو . هيف متيو انطو هذاختا

 كلام مامإلا لوق راتخا نم ىلع اسأب ىرن امو 0 هنع لحتري
 نم مكح امأ ، هب لمعف ةمئألا نم امهريغ وأ ةفينح يبأ وأ

 نيتنس وأ ةنس هلمع مكحب ميقم وهو هنطو جراخ اعبرأ ىلص
 الإ ةالصلا ٌمتَي مل هنإف هلمع رقمل نطوتسم اذه نأ ىرن انإف

 ىوقأ نيطوتلل ةين يأو ى رفاسم ريغ هنأ دقتعم رعشتسم وهو
 الو متي رفاسم ريغ يرضح رابتعالا اذهب وهف ؟ هذه نم
 . رصمي

 نمل رفسلا يف رصقلا يف عرشلا مكح ام : لاؤس

 ؟ هعم هتجوز تناك

 عورشم رمأ ةيعابرلا ةالصلل رفاسملا رصق نإ : باوجلا
 نارمع دح دعب نيخسرفلا زواج نم وه رفاسملاو هب رومأم
 انطو هيلإ بهذ يذلا ناكملا ذختم ريغ رفسلا ايوان { هنطو

 عوجرلا امزتعم ارفاسم هسقن ربتعي ماد ام رصقي اذهف هل رخآ

 نكستو نئمطيل هلهأب ءاجو هل اراق المع ذختا اذإف هنطو ىلإ
 امأو } نطولل اذاختا ربتعي كلذ نأل مامتإلا هيلع بجو هسفن

 وأ ةدايع وأ ةرايزل وأ الثم ضرم نم ةاوادمل هلهأب رفاس نم
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 وه رصقي هناف . تقؤملا رفسلا ضارغأ نم كلذ ريغ وأ جح

 . نارفاسم امهنال هجوزو

 يداو نم كنإ لوقتو . رفسلا ةالص نع لأست : لاؤس

 ةماقإلا اي وان اهب ةراجتلل فيطس ىلإ تبهذ كنإو ى فوس
 يداو يلصأل ا كنطو ىلإ دوعت مث ، ةنس فصنو ةنس وأ ةنس

 . ةدملا هذه لوط ةالصلا رصقت نأ كل زوجي لهو ، فوس

 . يعرشلا ليلدلاب ديؤملا باوجلا بلطتو
 رفسلا ماكحأ» ةلاسر كيلإ يدهأ نأ تيأر : باوجلا

 اهيف دجت ، لضافلا اهفلؤم نم يل تيدهأ «مالسإلا يف

 ه كلذ ريغو هنمزو هتفاسم ين اهتلدأب ةلصفم رفسلا ماكحأ

 هللا يضر ةباحصلا لمع نمو هت الع لوسرلا ةنس نم ةذوخأم

 . اهتلدأ نم هب تعنتقا امب لمعاو اديج اهربدتف " مهنع
 ةمئألا نيب فالخ نم ولخت ال ۔ كلذ عم ۔ ةلأسملاو

 مهنم دحاو لوقل هبلق نأمطا نمو س هللا مهمحر نيدهتجملا
 باب نمو ث هللا دنع ةمالسلا هل انوجر هاوه عبتم ريغ هدلقف

 ولخ ىلإ كيمبنأ ملسملا هيخأل ملسملا ىلع ةبجاولا ةحيصنلا
 3 نيملسملا بتك اهب حتتفت نأ بجي يتلا ةلمسبلا نم كباتك

 نأ اندنع سانلا داتعا امك . اهماقم موقت يتلا ةلدمحلا وأ

 يغبني الف ى «هدحو هلل دمحلا» ، باتكلا ردص يف اوبتكي
 يف اهب رمألا درو ىتلا ةدكؤملا ةنسلا هذه فلاخي نأ ملسملل

 ءاملع عمجأو 3 احي ولت ميركلا نآرقلا يفو احيرصت ةنسلا
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 تاملكب كباتك تردص كنإ مث اهديكأت ىلع ةمألا

 اذه لثمو ءةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا»
 ال لودلا عيمج مظن نم هملعن اميف ۔ ريدصتلا

 يف نيفظوملا نم ةرداصلا ةيمسرلا تابتاكملا يف الا نوكي
 . ةصاخلا لئاسرلا يف ال . تارادالا فلتخم

 يف اوعمجتو ةالصلا اورصقت نأ مكل زوجي له : لاؤس
 مكنأ عم رتموليك ةئامو فلأب مكنطو نع ةديعبلا ةدلبلا هذه

 ؟ ماعلا يثلث اهيف نوميقت

 نورفاسم اذه مكلمع زكرم يف مكنا اوملعا : باوجلا

 بجاولاف ماع نم رثكأ وأ اماع هيف مكتماقإ ةدم تلاط ولو

 رهظلا يف نيتعكر ةيعابرلا ةالص ينعأ ةالصلا رصق مكيلع

 ريغو زئاج هنإف نيتالصلا نيب عمجلا امأو . ءاشعلاو رصعلاو
 رصق عم ةدرفنم اهتقو يف ةالص لك ءادأ لضفألاو 3 بجاو
 اذه ، نيتعكر هتقو يف رهظلا نولصت ينعأ . اهنم ةيعابرلا
 . مكل زئاجف رصعلاو رهظلا نيب متعمج نإو ى لضفألا وه
 . ءاشعلاو برغملا نيب كلذكو

 رصق هيف هيلع بجي ارفاسم ناسنالا ربتعي ىتم : لاؤس

 ؟ ةالصلا

 هيف ةماقإلل وان ريغ دلب يف ارفاسم تنك اذإ : باوجلا

 يلصت ينعأ 9 امامت ال ارصق يلصت نأ كيلع بجي هنإف 2 ادبأ
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 طسو يف نيتالمتلا نيب عمجلا كل زوجيو نيتنثا ةيعابرلا

 نطوتسا نمل الإ مامتإلا زوجي الو . لضفأ دارفإلاو . تقولا

 . هيف وه يذلا دلبلا

 نيب عمجلا ذختي نأ رفاسملل زوجي له : لاؤس

 ؟ ةداع نيتالصلا

 دختي مل ام رفاسملا ىلع بجاو رصقلا نإ : باوجلا

 امأو 0 هقفلا بتك نم فورعم وه امك ةينلا وأ لمعلاب انطو

 نع جرخت نأ نسحي ال ةصخر وهف نيتالصلا نيب عمجلا

 عمج اذإ نكل . فالخ الب ، لضفأ رفاسملل دارفإلاو ، اهدح
 هل وجرنو }‘ اهداسفو اهنالطبل بجوم الف هتالص تحص

 . هرجأ صقن نإو هللا دنع زوفلاو ةاجنلا

 ؟ نيتالصلا نيب عمجي نأ رفاسملل له : لاؤس

 ينعأ ، تاولصلا دارفإ رفاسملل لضفألا : باوجلا

 رهظلا نيب عمجلا هل زوجيو اهتقو يف ةالص لك يلصي

 . ءاشعلاو برغملا نيبو رصعلاو

 هعبر نع هيف نول است ب اتك مكنم يسع اج : ل اؤس 4 1 ٠. . ٤ ء

 ع

 لاؤسلا صن ركذ ريغ نم اهنع باوجلا مكنودف ةيعرش ةلئسا
 )1( ىلع ا م . . ۔

 هضرم يف اهبتك دقو هتايح يف هللا همحر خيشلا بتك ام رخاوأ نم ىوتفلا هذه (1)
 ةعساولا هتحرب هللا هدمفت . هتافو لبق عيباسأ ةثالثو رهشأ ةعستب كلذو . هيف تام يذلا

 . ءازجلا ريخ مالسالا نعو انع هللا هازاجو همولعب انعفنو
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 ناك نإو عمجلا نم لضفأ رمسلا يف تاولصلا دارفإ - 1

 . اهتقو يف ةالص لك دارفإ يف تنسحأ دقلو ازئاج عمجلا
 ذختي مل ام رفاسملا ىلع ةبجاو ريغ ةعمجلا ةالص ۔ 2

 يتلا ةعامجلا عم اهتالص نكلو ، انطو هيف وه يذلا دلبلا

 تنأ ام ىلع بظاوف٬ لضفأ كنم بيرقلا دجسملاب اهيلصت
 . هللا دنع ميظعلا رجألاو لضفلا كلو ةعمجلا ةالص نم هيلع

 . سانلا لاوقأب لابت الو
 عمجي نأ هنطو ريغ دلب يف لماعلا رفاسملل زوجي - 3

 تلاط ولو س ءاشعلاو برغملاو 0 رصعلاو رهظلا نيتالصلا نيب
 هذاختا وني ملام ةديدع تاونس هنطو ريغ يف هتماقإ ةدم

 . انطو

 هدلب ريغ دلب يف هدالوأو هتجوز عم ءرملا ناك اذإ ۔ 4

 يلصيف هتماقإ تلاط ولو ارفاسم هسفن ربتعي هنإف هيف لمعي

 نم ةجوزب جوزت وأ س هل انطو هذاختا ىون اذإ الإ رفسلا ةالص

 . ةالصلا هيف متي انطو هذختي نأ هل نسحي هنإف دلبلا كلذ

 . باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 رصعلاو رهظلا نيب رفسلا يف عمجلا زوجي له : لاؤس

 ؟ ءاشعلاو برغملا نيبو

 برغملا نيبو رصعلاو رهظلا نيب عمجلا : باوجلا
 ةصاخ . هنسو قل ءيبنلا هلعف دقو { زئاج رفسلا يف ءاشعلاو

 وأ س ةيناثلا تقو ىلإ ىلوألا ريخأتب امإ ، ريسملا لاح يف
١٤١



 ه لاحلا هيضتقت امبسح س ىلوألا تقو ىلإ ةيناثلا ميدقتب ٠ ۔۔۔. - 2 - - ٤

 مهقافتاب لضفأ دارفإلا نكلو { ءاملعلا قافتاب زئاج لكلاف

 لك جرحلا امنإو > كلذ نم ءيش يف جرح الف > كلذك

 مويلا نيملسملا رثكأ هب يلتبا يذلا ةالصلا كرت يف جرحلا

 الو اورسيف ى ءادألا قرط يف ريسيتلا ىلإ ةسام مويلا ةجاحلاف

 . اورسعت

 ؟ دارفإلا مأ عمجلا رفسلا ةالص يف عورشملا ام : لاؤس

 نيب عمجلا رفسلا ةلاح يف مكل زوجي : باوجلا

 ميدقتب امإ . ءاشعلا عم برغملاو رصعلا عم رهظلا نيتالصلا

 تعقو ىلاإ ىلو ال ١ ريحاتب و ١ . ىلو ال ١ تقو ىلإ ةينانلا

 . نكمأ اذإ لضفأ دارفإلاو س دارفإلا مكل زوجيو . ةيناثلا

 يلاوح اعمج ءاشعلاو برغملاةالص نع تلأس : لاؤس
 نأ عم ، هلعفت نأ ةعامجلا تداتعا امبسح ةعباسلا ةعاسلا

 كتالص نع تلأس امك .4 نيتقولا نيب نوكي نأ يغبني عمجلا

 { ةعامجلا عم الفن هديعت مث هتنسو برغملا ادرفنم تنأ

 . مهعم ءاشعلا يلصتو

 نأ ةعامجللف هيف جرح ال زئاج كلذ لك نإ : باوجلا
 كلذ يف مهل نإو داتعملا تقولا يف اعمج نيتالصلا يلصت

 لادبتساو ص اهل رهطتلاو ةالصلل ؤيهتلا مهنكمي ثيح ارذعل
 . اقلطم كلذ يف جرح الف ، لمعلا بايثب ةالصلا بايث
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 تنأ كتالصو ، لضفأ دارفإلا ناك نإو س ةحيحص ةالصلاو

 . بحتسم رمأ اهضرف تيدأ نأ دعب الفن مهتعامج عم برفملا

 كردأ مث ةضيرف ىلص نم نأ حيحصلا رثألا يف درو دقو
 نم هل ريخ كلذو الفن مهعم لصيلف اهيلصت نأ ديرت ةعامج

 . نولصي سانلاو ادعاق ىقبي نأ

 هتنس مث برغملا ةالص رفسلا يف زوجي له : لاؤس
 ؟ رتولاو عفشلا مث ءاشعلا مث س ةدكؤملا

 . لاؤسلا اذه لثم لأسي نأ بيرغلا نم نإ : باوجلا

 اهب تءاج يتلا ةميزعلاو لصألا وه هتركذ يذلا بيترتلا نإف
 نيب عئاشلا لطخلا نم لاؤسلا اذه أشن امنإو ث ءارغلا ةعيرشلا

 بجاو رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا نأ نونظي ذإ ءسانل

 عقت نأ هللاب كذيعأ شحاف أطخ اذهو ، رصقلا بوجو لثم

 رفسلا يف رصقلا نأ قحلا نإف . ملع بلاط تنأو 0 هيف

 رفسلا يف ةميزع اهتقو يف ةالص لك دارفإ نأو ى بجاو
 اهل س ةصخر الإ رفسلا ىف نيتالصلا نيب عمجلا امو ، رضحلاك

 جراخ انراجت نيب ئاش وه ام امأ ، اهادعتت ال ةصاخ تالاح

 الإ سيل هناف ادبأو امئاد نيتالصلا نيب عمجلا نم بازيم

 ىتح ريبكلاو ريغصلا هيلع جردو هومزتلا دق ةفيعض ةصخر

 أطخ اذهو ى رفاسملا قح يف بجاولا وه هنأ نودقتعي اوحبصأ

 . دارفإلا يه ةميزعلا امنإو . دارفإلا وه هب رومأملا نإف ريبك
 ةنس يف هل نإلف ءاشعلاو برغملا نيب عمجف صخرت نمو
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 ةقراشملا ةيضابإلا ءاملع امأ : نيتقيرط ةدكؤملا برغملا

 . اهل ءاضق الو عمجلا لاح يف برغملا ةنس طوقس نوريف

 ءاملع امأو ، رتولاو عفشلا مث ءاشعلا مث برغملا عماجلا يلصيف

 عماجلا يلصيف . ءاشعلا دعب برغملا ةنس ءاضق نوريف برغملا

 . رتولاو عفشلا مث ى برغملا ةنس مث ، ءاشعلاف برغملا مهدنع

 . كيلع جرح الو بيصم تنأف اذه نم تلعف مايأو

 يف برغملا ةنس يتعكر يف عرشلا مكح ام : لاؤس

 امم امهوحن وأ هريغ وأ رفسل ءاشعلاو برغملا نيب عمجلا لاح

 ؟ هببسب عمجلا عرشي

 نايضقت امهنأ برغملا ةمئأ نم انباحصأ ىري : باوجلا

 نم هتاف ام يضقي ناك ي ءيبنلا نأ تبث دقف ءاشعلا دعب

 ىلعو } امهطوقس قرشملا نم انباحصأ ىريو س بتاورلا هننس
 . قرشملاو برغملا يف مويلا لمعلا يرجي نيلوقلا نيذه

 ءاشعلاو برغملا نيب ركذلا وأ ءاعدلا زوجي له : لاؤس
 ؟ امهنيب عمجلا لاح يف

 يتأي ال رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجي نم : باوجلا

 امنإو برغملا نم ميلستلا دعب ءاعد وأ ركذ يأب الو لمع يأب
 . لاحلا يف ءاشعلل موقي
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 ناذألا ىف

 . ريخألا ريبكتلا عر ايضابإ انذؤم لجر عمس : لاؤس
 نوئطخم ةيضابإلاو ، طلغ اذه : لاقف ةداهشلا ةملك ىنثو

 . ةلأسملا حيضوت مكوجرأف 3 هيف

 اهراركتو ناذألا تاملك ددع يف فالخلا نإ : باوجلا

 ةمئأ نيب هقفلاو ثيدحلا بتك يف روهشمو ريثك اهعيجرتو
 خيشلا لوقي ، دحاولا بهذملا ءاملع نيبو ةيمالسإلا بهاذملا

 ام 9 ص يناثلا ءزجلاب عرفلاو لصألا لماش هباتك يف شيفطا

 ارخاو الوا ةفينح يباو يعفاشلا بهذم ريبكتلا عيبرتو : هصن

 الوأ هتينثت ةيكلاملاو انضعب بهذو انضعب هيلإ بهذ امك

 . . . ارخآ (هللا الإ هلإ ال) دارفإ ةيكلاملا بهذمو ارخآو

 ءزجلا يف يخامثلا رماع خيشلا حاضيإلا بحاص يوريو

 ديز نب هللا دبع نع ناذألا ثيدح 397 ص لوألا

 (هللا الإ هلإ ال) ةينثتو ريخألا ريبكتلا عيبرت هينو ، يراصنأ
 يف ةدايزو اطايتحا انباحصأ ضعب لمع اذهبو . اريخأ
 هلإ ال دارفإو ريخألا ريبكتلا ةينثت ىلإ مهضعب بهذو ث ريخلا
 .. روهمجلا هيلإ بهذ امك . هللا الإ

 زوجي امم ةيهقف ةيعرف ةلأسملا نأ اذه يف لصفلا لوقلاو
 كنودو . ضعبلل ضعبلا ةئطخت هيف زوجي الو فالخلا هيف

 حيحص حرش يرابلا حتف يف رجح نبا مامإلا اهلاق ةملك
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 ةيهبلا ةعبطملا عبط 67 ةحفص يناثلا ءزجلا يف يراخبلا

 : اهصن ةماقإلاو ناذألا ظافلأ يف فالخلا ركذ دعب ، ةيرصملا

 ريرج نباو دوادو قاحسإو دمحأ بهذ ربلا دبع نبا لاقو

 لوألا ريبكتلا عبر نإف ، حابملا فالتخالا نم كلذ نأ ىلإ
 ىنث وأ عجري مل وأ دهشتلا يف عجر وأ هانث وأ ناذألا .يف

 عيمجلاف س ةالصلا تماق دق الإ وأ اهلك اهدرفأ وأ ةماقإلا

 ال هنأ اوملعتل كباحصأ يفكيو كيفكي اذه نأ نظأو « زئاج
 . ةيعرفلا لئاسملا نم اذه لثم يف طيلغتلاو ةئطختلا زوجت
 ةئطخت رش هللا اناقو . هريغ اطخ يذلا وه أًطخملا امنإو
 لاوقأ ىلع نيدمتعملا ةنسلاو باتكلل نيعبتملا نيملسملا

 . نيدهتجملا ةمئألا

 ( هيلع وأ هيف ىلصي ام لكو )

 اهنم ، ةميدق ذجاسم ةينامث ةراوز اندلب يف نإ : لاؤس

 بيراحمو . ةميدقلا هتلاح ىلع يقب ام اهنمو هؤانب ددج ام

 ٠ قرشملا ىلإ اهنم رثكأ بونجلا ىلإ ةهجتم ةميدقلا دجاسملا
 دقو س ةلصوبلا بسح ىلع اهبيراجم تلدع دقف ةديدجلا امأ
 يف يلصن فيك س ةلأسملا هذه لوح سانلا نيب فالخلا دتشا

 نورجهي ضعب ادبو . نيتفلتخم نيتهج ىلإ ةدحاو ةنيدم
 ؟ مامإلا يأر امف . اهتلبقب مهتقث مدعل ةميدقلا مهدجاسم - ٠ ٠

١٤٦



 لصأ نأ ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا نم نإ : باوجلا

 اهاري نم لكل ةلبق اهنأو س مارحلا تيبلا ةبعكلا يه ةلبقلا
 مارحلا دجسملا نأو ، هجراخ وأ مارحلا دجسملا يف ناك نمم
 ةلبق مرحلا نأو ى مرحلا لهأل ةلبق ةكم نأو 2 ةكم لهأل ةلبق
 اهنع ديعبلا ىلع طرتشي الو .اهلك ضرألا يف قافآلا لهأل
 فصلا ةالص ةحص ىلع ةمألا عامجإلو س هرذعتل اهنيع ةباصإ
 نم علض يأ فاعضأ نوكي دقف س هلوطل دح الو س ليوطلا

 يأ ةهجلا يفكتف ، اهضرعو اهلوط يف ةبعكلا ةيانب عالضأ
 هللا عرش دقو ، ةبعكلا اهيف دجوت يتلا ةهجلا ىلإ هاجتالا

 يف كهجو بلقت ىرن دق هلوقب كلذ ىلاعتو كرابت

 رطش كهجو لوف اهاضرت ةلبق كنيلونلف ءامدلا
 مكهوجو اولوف متنك امثيحو مارحلا دجسملا
 ةهج ىلإ انك امثيح هجوتن نأ هللا انرمأ دقف ()«“هرطش
 . افيفختو"اريسيت هنيع ةباصإ انفلكي ملو س مارحلا دجسملا
 نأ مولعملا نمو ، ضرألا لهأ نم ريثك ىلع كلذ رذعتل

 دقف . بونجو لامشو ، برغو 0 قرش : عبر أ ةيلصألا تاهجلا

 : هلوق لج ءيبنلا نع ةريره يبأ ةياور نم يذمرتلا جرخأ

 نسح ثيدح لاقو ا(ةلبق برغملاو قرشملا نيب ام)
 عبرأ ىلإ قفألا انمسق اذإ اننإف اذه ىلع ءانبو ، حيحص

 دجوي يذلا علضلا نإف ايمهو اعلض ةهج لكل انمسرو 3 تاهج
 . ةرقبلاةروس نم 144 ةيالا )1(

 ةالصلا باوبأ نم ةلبقلا باب رخآ يف ةجام نبا هاور (7)
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 وه ضرألا راطقأ نم رطق لكل ةبسنلاب مارحلا دجسملا هيف

 دجسملا رطش اهجوتم نوكي كلذبو يلصملا هيلإ هجوتي يذلا
 ثيدحلا هيلع لد امك ةلبقلل البقتسمو . هللا رمأ امك مارحلا

 فالتخاب فلتخي ديدحتلاو لابقتسالا يف ماعلا مكحلا وه اذه

 لك لهأ ىلعف 0 ةرورضلاب مولعم وه امك تاهجلاو راطقألا

 دقو 3 مهدلبل ةلبقلا تمس نييعت يف اورحتي نأ دلبو رطق
 . راصعألاو راصمألا عيمج يف كلذ نيملسملا ءاملع لعف

 . مهدلبل ةبسنلاب ةلبقلا دودح نايب يف اولاطأو اولصفو اولَّصأف
 لادتعالا تقوو ءاتشلاو فيصلا يف اهبراغمو ضرألا قراشمب

 لوطلا طوطخبو هريغو ليهسك موجنلا علاطمبو نيبطقلابو

 لوقأ الو كلذ نم ءيشب انأ يل ملع الو . اهتاجردو ضرعلاو
 نيملسملا دجاسم ةلبقلا ىلع اليلد هولعج اممو ث ملع ريغب هيف

 اذإ ملسملا يزجيف ث ملعب الإ هجوت مل اهبيراحم نأب مهنم ةقث

 هتلبق ىلإ هيف يلصيو هدجسم مؤي نأ ايمالسإ ادلب لخد
 نيرخأتملا ضعب نكل . ىلاعت هللا ءاش نإ ايجان نوكيو
 ةحيحص ريغ ةيمالسإلا دالبلا ضعب بيراحم نإ : اولاق
 لصألا لماش يف هللا همحر شيفطا خيشلا لاق دقو . هاجتالا

 ةفلتخم ةيرصملا رايدلاب ىرقلا بيراحمو» : هصن ام عرفلاو

 ةروهشملا اهبيراحم دلقي دلب اهيف سيلو 3 اهيلع نوعطم ادج
 نبا ةينمو ةلحملا امأو طايمد ضعبو ةيردنكسالاو رصم الإ
 ةلبقتسم اهنإف . داسفلا ةياغ يف اهعماوج نإف مويفلاو بيطخ
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 . دعبو ةبسانم ةبعكلا ةهج نيبو اهنيب سيلو ٠. نادوسلا دالب

 دق ةيضرألا ةركلل ةيفارغجلا عاضوألا حيحصت لئاسو نإف

 اوححصي نأ رمألا مهمهي نمل نكميف رصعلا اذه يف ترسيت

 اوحلصي و . مارحلا دجسملل ةبسنلاب اههاجتاو 3 مهنادلب عاضوأ
 مل امو . إطخلا نقيت دنع مهبيراحمو مهدجاسم ء ءاطخأ
 نأ مهل زوجي مهنإف 3 هاجتالا إلطخب اونقيتيو كلذ نم اونكمتي

 نحن ۔ اننإف ىرخأ ةهج نمو 0 فلسلا هعضو ام ىلع اودمتعي

 ليلقلا فالتخالا ضعب اندالب بيراحم يف ىرن ۔ نيرخآلا

 امك ةلبقلا تمس نع اجورخ كلذ يف ىرن الو . هاجتالا يف

 اهوبصن يتلا ةلدألا هيلع تلدو . ميدقلا يف انؤاهقف هققح

 اذه ضعب ةراوز مكدلب يف لعلو 0 ةلبقلا ىلع ليلدتلل

 تمس نع نيبارحملا دحأ جرخي ال يذلا فيفطلا فالتخالا
 هيلإ مترشأ يذلا فالخلا نكي مل اذإف ةهجلا ىنعمب ةلبقلا

 امبرف ، ديدشلا فارحنالاك ربادتلا ىلإ برقي ام وأ " اربادت

 ال نوكيو مارحلا دجسملا رطش ةيلوت نع جراخ ريغ نوكي

 . ةمألا لمش تتشي عازن هببسب روثي نأ يفبني الو 3 هب سأب
 الإ هذه امو ، نسحف هحالصإ نكمأ اذإف ى اهتملك قرفيو

 ةكم لهأو لكشملا اذه لح ىلع نيعت يدنع نم تاظحالم
 . اهباعشب ىردأ

 ؟ عوفرم فقس ىلع دجاسملا ذاختا مكح ام : لاوس

 ةنسلا بتك نم هيلع انعلطا اميف دجن مل اننإ: ب اوجلا
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 . فوقسلا ىلع دجاسملا ذاختا عنميف هيلع دامتعالا حصي ام

 ديدحت الب دجاسملا ءانبب رمألا يف مومعلا الإ انذجو ام لب

 اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع لوق كلذ نم ‘ صيصخت الو

 نأو رودلا يف دجاسملا ءانبب يتي هللا لوسر رمأ)

 دجاسملا نيعبرأ يف ثيدح لوأ وهو ا"(فظنتو بيطت

 ءاهقفلا ضعبل ايأر نوكي نأ رمألا ودعي ال س ةنامضلا ءافو نم

 نم سيلو ، اهل ىنعم ال تاطايتحاو فواخم ىلع اينبم
 دجاسملا ءانب عنمتف هذه مهئارآب ديقتن نأ ءيش يف ةمكحلا

 اذإ ةصاخو ، ةعوفرم فقس ىلع اهيلإ ةجاحلا سيسم دنع
 ضعبل لغتسي دجسملا فقول اعبات فوقسلا تحت ام ناك

 يداونو رضاحملاو بتاكملاك اهلجأ نم ينب يتلا اهضارغأ
 ناك وأ س ةمألا حلاصم ىف رظنلاو داشرإلاو ظعولل تايعمجلا

 امم س ةعانص وأ ةراجت وأ نزخل ىركي دجسملل كلذك افقو

 ىلإ ادئاع هعير نوكيو س مارح ةهبش هيف سيلو اعرش حيبأ
 الب قلطملا زاوجلا هارن يذلا نإو ، هرامعو دجسملا حلاصم

 ءزج دجوي بازيم يف اندجاسم نإو 3 اقلطم منأت الو جرحت
 امأ 0 ةمهم حلاصمل اهتحت ام لغتسي فوقس قوف اهنم ريبك

 قوف اهلك اهنإف اهعيمج لامشلا ندم يف اندجاسم رئاس

 يف اهضعب ينب دقو . اهل عبات اهتحت ام عيمج نأ الإ . فوقس

 هللا همحر شيقطا خيشلا مهسأر ىلعو رابكلا خياشملا نمز

 ىلع فظنت ظفل ميدقتب ةالصلا باتك نم رشع ثلاثلا بابلا يف دواد وبأ هاور (1)
 . ةالصلا باتك يف دواد يبأ ةرابع لثمب يذمرتلا هاورو ى بيطت
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 باوجلا اذه يف نوكي ن أ وجرأو . طق اريكن انعمس امو

 مكرتي نلو مكعم هللاو مكلمع يف اوضمافةيافك
 ٦١! مكلامعأ

 نم عضوم يف ىلصم ذاختا يف عرش ناسنإ : لاؤس
 ةالصلا هل زوجت لهف ، ةيمدآ ةيلاب اماظع هيف دجوف هنكسم

 ماظعلا هذه عزتني نأ بجي مأ ؟ لاحلا اذه ىلع ناكملا يف

 ؟ ةفاسمةيأ ىلإو

 اذه نأ رهظيو فيطس ةدلب نم كباتك نإ : باوجلا
 لبق خيراتلا يف ميدق دلب فيطسو ى ةدلبلا هذه لخاد تيبلا

 تسيل نفادملا هذه نأ نظلا ىلع بلغي ، يمالسإلا حتنلا

 يتلا ماظعلا هذه عزنتلف 0 هدهع لبقو ةميدق اهنأو نيملسملل
 . ىلصم اهذاختا ديرأ يتلا ةحاسملا عيمج نم اهيلع رثع

 يف دعب سأب الو ىلصملا ىنبي مث رخآ ناكم يف نفدتو
 . هيف ةالصلا

 نأ نيبت ناكد وأ تيب قوبف ةالصلا زوجت له : لاؤس
 ؟ ةيلاب ةيمدآ اماظع اهضرأ تحت

 تويبلا قوق ةالصلا يف اسأب ىرن ال اننإ : باوجلا

 ميدق دهع نم ةينبم اهاندجو ىتلا نكاسملا رئاسو نيكاكدلاو

 قيضيل هللا ناك امو ، اهضرأ تحت ام ملعن الو اهيناب ملعن ال

 . نقلع دمحم ةروس نم 35 ةيآلا () هلا
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 ةفداصم هيلع رثع امو ، شيتفتلا اذه لثم انيلع بجوي و انيلع
 رخآ ناكم يف نفديو لازي هنإف « تركذ ام لثم نم اقافتاو
 . كلذ ءارو انيلع ءىش الو . هتلازإ تنكمأ نإ

 ربق ىلع هيف رثع لزنم يف ةالصلا مكح ام : لاؤس
 ؟ هئانب دنع

 ربق ىلع هيف رثع لزنم يف ةالصلا عنمت ال : باوجلا
 . ةرشابم هسفن ربقلا قوف زوجت ال امنإ { هئانب دنع

 فوصلا نم عنص ام ىلع ةالصلا زوجت له : لاؤس
 ؟ اهريغو ةداجسك

 الو اعطق ةزئاج فوصلا ىلع ةالصلا نإ : باوجلا

 . اقلطم اهنالطبب دحأ لقي ملو . ءاملعلا نيب اذه يف فالخ
 امو ضرألا ىلع ةالصلا بابحتسا درو هنأ رمألا يف ام لكو
 . اذه ءارو ءيش الو . تتبنا

 ؟فوصلا ىلع ةالصلا زوجت له : لاؤس
 ضرألا ىلع نوكت نأ ةالصلا يف لضفألا : باوجلا

 الب رهاط لك نم هريغو فوصلا ىلع زوجتو 4 تتبنأ امو

 امم امهريغ وأ ريصح وأ ناتك ىلإ ةجاح نودبو ةيهارك

 نسحف كلذ لعف نإف ، فوصلا ىلع شرفيل ضرألا تتبنأ
 . بجاوب .سيلو
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 ال تناك اذإو 0 يبارزلا ىلع ةالصلا زوجت له : لاؤس

 ؟ ليلدلا امف زوجت

 ام 7 يه ةروهشملا ةيعرشلا ةدعاقلا : باوجلا

 يف ء ءاهقفلا نيب فالخ الو ‘ هيلع زوجت هب ةالصلا زوجت

 . كلذ نم لضفألا يف مالكلا امنإو . هيف مالك الو ، كلذ

 ضرألا ىلع نوكت نأ ةالصلا يف لضفألا نأ ىلع روهمجلاو

 ةيتابنلا داوملا نم كلذ ريغو ناتكلاو نطقلاك ت تتبنأ ام وأ

 يبارز ىلع اولصف ، رصحلاو يبارزلاو شرفلا اهنم عنصت يتلا
 . مكيلع جرح الو 0 ةرهاطلا فوصلا

 حوللاب فقسمو روسم هتيبيف ناسنإ هذختا ىلصم : لاؤس

 ةشورفم ىلصملا ضرأو «يكالب رتنوك» ةيسنرفلاب ىمسلا
 ريصحلاو هيلع يلصي ريصح حوللا قوفو يداعلا حوللاب

 هل لاق دقو . ىلصملا هب روسملا «يكالب رتنوكلا»:سمالي
 هب روسملا حوللا نأل ةلطاب ناكملا اذه يف ةالصلا نإ سان

 ريصحو ى هؤازجأ هبةقصتلملا هلخادب يذلا ءارغلاب سجن
 يف ةالصلا لهف . ءارغلا ال حوللا سمي يأ ، هسمي ىلصملا
 ؟ ةحيحص ناكملا اذه لثم

 ال ، كلذ يف كش ال ةحيحص ةالصلا نإ : باوجلا

 ال اسجن سمي ال يلصملا نإف اهضقنل الو 0 اهداسفل بجوم

 يفو ريصح ىلع ناسنإ ىلص ول ىتحو ث هبوثب الو هندبب

 ءزجلا قوف يلصي وهو رهاظ سجن ريصحلا كلذ فرط
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 يف هبوث هيلع عقي الو سجنلا سمي الو ريصحلا نم رهاطلا

 ال ةمات ةحيحص هتالص نإف . الثم دوجسلا وأ عوكرلا لاح

 . اهنالطبل بجوم

 انه اديدج ادجسم هللا ةكرب ىلع انينب : لاؤس

 (قدنف) ليتوالا طئاحب اقصال ءاج ةالصلا بارحمو ، (فيطس)
 اهب دجوي . ءاركلل ةدعم نزاخمو تويب دجسملا تحت نمو

 ةالصلا زوجتأ (ىرسيبلا) ةراجتلا ةعلسو عئاملا نوباصلا الثم

 ؟ ال مأ اهقوف

 ال ‘ تاسجنتملا نم فقس تحت عضو ام : باوجلا

 فالخ فوقسلا ىلع دجاسملا ذاختا نكل 9 هقوف ةالصلا عنمي

 للعل ضرألا ىلع نوكي امنإو ى بهذملا يف هب لومعملا

 بلاغ نإ اندنع فورعملا نإ مث ، هنع متلأس ام اهنم س ةريثك

 يه امنإ لتلا يف ةالصلل انباحصأ اهذختي يتلا تويبلا
 ء دجاسملا ظفلب ةماعلا اهنع تربع نإو دجاسم ال تايلصم

 ليدبتلل ةضرع بلغألا يف اهنوكل كلذك تربتعا امنإو
 . ةفيعض دجاسم اهئاقبب ةقثلاو 8 بابسألا فلتخمب رييغتلاو
 اهنم اريثك ىرتو ، اطورش اهسيسأت يف نومزتلي مهارت اذلو
 نإو اذه س ىلصم هوذختا نيذلل كلم ريغ كلذل ارجأتس

 ىفوتساو موي لوأ نم كلذ ىلع سسأ وأ ادجسم هنم ىون

 قوقح عيمج هل تبجوو 0 ادجسم ناك دجسملا طورش

 . دجسملا
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 اتويب لعجيو ناهي له هبارحمب ميدقلا دجسملا : لاؤس
 ؟ ةميدقلا دجاسملاك مرتحي مأ 0 ىنكلل

 سسأو ادجسم ينب ميدقلا مكالصم ناك نإ : باوجلا

 تمادام ادجسم ىقبي هنإف دجسملا ةين ىلع موي لوأ نم

 ىركي نأ زوجي الف ى هتمرح هل ىقبتو ى ضرألاو تاوامسلا
 نإو هراتخن ام اذه . كلذ وحن وأ ةراجتلل وأ ىنكسلل اتويب
 ) 1 ( صعب هعنم

 لالخالا ىلإ رطضملا وأ ضيرملا ةالص
 اهناكرا ضعبب

 يتلا ىلثملا ةقيرطلا ىلإ داشرإلا مكوجرن : لاؤس

 دوجو مدع عم ةبوتكملا سمخلا تاولصلا اهب ىدؤت نأ نكمي

 تقولا قيضو ةراهطلا لئاسو دوجو رذعتو س ابلاغ تايناكمإلا
 . الثم يمسرلا بيردتلا تالاحك ، تالاحلا ضعب يف

 اهيأ مكهبشي نم تالاحو مكتالاح نأ اوملعا : باوجلا

 لك نع يأ ، اهنع باوجلا نكمي ال ادج ةفلتخم نولئاسلا
 اماع نوكي نأ بجي باوجلا امنإو ، اليصفت اهنم ةدحاو
 ء ةصاخلا هتلاح هيضتقت امبسح هسفن ىلع دحاو لك هقبطي

 . لمأتيل . ضعب هزاجأ ناو خيشلا دصق لمل (1)
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 اباتك نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا نإل كلذو

 يف دبعلا ىلع هللا نهبتك تاولص سمخ يهو ا”)هاتوقوم

 عولط ىلإ رجفلا عولط نيب ام هتقوو رجفلا : ةليللاو مويلا

 امهو 0 بورغلا ىلإ لاوزلا نم رصعلاو رهظلاو ‘ سمشلا

 رخآ ىلإ بورغلا نم ءاشعلاو برغملاو: تقولا يف ناتكرتشم
 نع اهنم ةالص رخأ نمو 4 تقولا يف ناتكرتشم امهو ليللا

 بوثلاو ندبلا ةراهطو ‘ رفك دقف رذع ريغب ادمع اهتقو

 طورش ةلبقلا لابقتساو ةبانجلا لسغو ءوضولاو ناكملاو
 يزجي ، ام ببسل لاستغالا وأ ءوضولا رذعت دنعو . اهتحصل
 اذإ هتالصل أيمتيلو هتلاح ىلإ مكنم دحاو لك رظنيلف . مميتلا

 امدنع ةالصلا ءادأل ادعتسم نكيلو ، لخد وأ اهتقو برق

 رثكأ ىضتقت ةقت ال ءاشعلا ةالصك ةالص لوطأو . ةصرفلا هل حنست

 لبق ةراهطلاب ادعتسم اهبحاص ناك اذإ قئاقد سمخ نم

 ىلع نيصيرح مكنيد رمأ يف اقاذح اونوكت نأ مكيلعف ، كلذ ا

 . اجرخمو اجرف مكرمأ نم مكل لعجي ىتح مكبر ضرف ءادأ
 لبق ولو ى ةصرفلا حنست امدنع ةراهطلاب ةالصلل اودعتساف

 امنيأ تقولا لوخد دعب اهب مايقلا مكيلع لهسي ىتح ، تقولا

 ةيأ ىلع هضرف ءادأل قئاقد دجي نأ مكدحأ نزجعي الف 0 متنك

 هيلإ مكهجوت :قدص ىلاعتو ك رابت هللا ملع اذإو ، لاح

 ءاسنلا ةروس نم 103 ةيالا (1)
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 بابسألا مكل رسي 0 هضرف ءادأو هرمأ لاثتما ىلع مكصرحو

 . باوبألا مكل حتفو

 يف كتالص مكح نع كتلاسر يف تلأس : لاؤس

 ًأضوتتف ام ةرورضل ءاجنتسالا اهيف كيلع رذعتي يتلا تالاحلا

 . ىلصتو

 يف تبصأ دقو ، ةحيحص كتالص نأ ملعا : باوجلا

 دوجو عم حصي ال نأ ءوضولا مكح يف لصألا نأ ملعاو كلمع

 . اهريغ يف وأ جورفلا يف مجلا يف عضوم يأ يف ةساجن
 ترذعتو مسجلا نم ام عضوم يف ةساجن تدجو اذإ نكلو

 اهبحاص ًأضوتيف اهمكح طقسي ةساجنلا نإف ام ببسل اهتلازإ
 ءاملاب طئافلا وأ لوبلا ةساجن لسغ هيلع رذعت نمف ، يلصيو
 رثأ ةلازإو ءاربتسالا يف اديج طاتحي نأ هيلع ناك ام ببسل
 مث ، كلذ وحن وأ دغاك وأ بارت وأ ةراجحك رهطمب سجنلا

 ضرف هنع طقسي الو كلذ ريغ هيلع سيلو يلصيو أضوتي

 يأ يف ةساجن دوجو عم حصت ال ةالصلا نأ امك . ءوضولا

 تحمص اهتلازإ ترذعتو تدجو اذإ نكلو ص مسجلا نم عضوم

 يف يلصت نأ كيلع نإف اذه ادع اميف امأ ! مهفاف اهعم ةالصلا
 وأ دوجسو عوكرب مميتب وأ ءوضوب كنكمأ امبسح تقولا

 نأ مهملا . ناكرألا ةماقإ ترذعت نإ ادعاق وأ افقاو ءاميإي

 رصعلاو رهظلا نيب عمجت :نأ كلو اهتقو يف ةالصلا يدؤت
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 اوقتاف : لوقي ىلاعتو كرابت هللاف . ءاشعلاو برغملا نيبو
 الإ اسفن هللا فلكي ال : لوقيو (")ه“متعطتسا ام هللا

 ءيشب مكترمأ اذإ) : هني هللا لوسر لوقيو ا«اهعسو
 اة(متعطتسا ام هنم اوتاف

 اقرع هل تجرخأف ريساوبلاب باصم صخش : لاؤس

 اضوتي مث لحملا رهطيو يجنتسي ناكف جراخلا نم هربد برق

 نيرصعلا نيب عمجي هنأل مويلا يف تارم ثالث ةالصلل

 ءانثأ ةدام يأ اللب قلطي دق قرعلا اذه نكل . نيءاشعلاو

 كلذب ضقتنت لهو ؟ همكح امف نيتالصلا نيب وأ ةالصلا

 ؟ هتاولص

 ىلإ قفو دق صخشلا اذه نإ ملعأ هللاو ۔ : باوجلا
 لاهسإ وأ ى لوبلا سلسب نيباصملا نم هلاثمأل عرش امب لمعلا
 مث ةالصلل رهطتلا ءالؤه بجاو نإف ، ةضاحتسالا وأ ى نطبلا

 دعب مهرضي الو ، نيتالصلا نيب عمجلا مهلو 3 اروف اهل مايقلا
 مهتاولصو س نيتالصلا نيب وأ ةالصلا ءانثأ مهنم لاس ام كلذ
 . هللا ءاش نإ ةمات ةحيحص

 هتنكما امفيك ىلص صيرم ىلع ءاضق نم له : لاؤس

 َ ؟ ةالصلا

 نباغتلا ةروس نم 6 ةيآلا (1)

 ةرقبلا ةروس نم 286 ةيآلا (2)

 ! جحلا باتك لوأ يف يئانلا هاورو .:جحلا باتك نم لوالا بابلا يف عيبرلا هاور (3)

 هننس نم لوالا بابلا يف ةجام نبا هاورو
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 هنكمأ امبسح ىلصف ضرملا هب دتشا نم : باوجللا
 هتالص يه كلتف ريبكتب وأ ءاميإب اعجطضم وأ ادعاق مهيتب

 ه هضرم نم يفش اذإ اقلطم هيلع ةداعإ الف هقح يف ةبجاولا

 الو . صوقنم ريغ الماك ةماتلا ةالصلا رجأ هللا لضفب هلو

 ولو ، ترصق مأ تلاط ى هضرم يف اهاضق يتلا ةرتفلاب ةربع

 . نينس شارفلا مزل

 ةلاح يف كموصو كتالصو كتراهط نع تلأس : لاؤس

 ىلع كركشأ ينإو ، هب تبصأ يذلا ديدشلا ضرملا اذه

 نم هتفصو ام عيمج تمهف دقو كنيد رمأب كمامتها
 . . . كتلاح

 ضيرملا ةراهط نأ ميركلا نبالا اهيأ ملعاف : باوجلا

 هنكمي ام بسحب هيلع بجت اعيمج هتالصو همميتو هءوضوو

 نإف ا"«اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الإو 0 هيلع ردقيو
 مميتف ءاملا دقف وأ ردقت مل نإو ث أضوتف ءوضولا ىلع تردق

 نإ كل لوقي نم كرغي نأ كايإو ث كنكمي امك ةالص لكل

 ةالصلا نإف ، نيبم لالض اذه نإف س كيلع ةبجاو ريغ ةالصلا

 ضيرملا ةلاح تناك امفيك ناكمإلا بسح اهتقو يف ةبجاو

 نإف اهتقو يف اهؤادأ هيلع بجي لب ادبأ هيلع طقست الو
 رهاط شارفو رهاط بوثو رهاط ندبب اهيلصي نأ عاطتسا
 مل وأ رهاطلا بوثلا نع زجع نإو ث هللا لضف نم كلذف

 ةرقبلا ةروس نم 286 ةيألا (1)
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 وه ام ىلع اهلصيلف سجنلا شارفلا نم لاقتنالا ىلع ردقي

 رذعي الو ، اهنع زجع يتلا ةراهطلا يف روذعم هنإف ث هيلع

 . اهيف وه يتلا ةلاحلا ىلع اهيلصي لب . ادبأ ةالصلا كرت يف

 هيلع وه ام ىلع ءاميإلاب اهيلصي ، هيف وه يذلا شارفلاو
 ه هيبنج دحأ ىلع وأ هرهظ ىلع اعجطضم وأ ادعاق وأ امئاق

 ربتعت ال اهنإف 9 اهنع داعتبالاو اهتلازإ نع زجعي يتلا ةساجنلاو
 . روذعم هنأل كلت هتالص هنم لبقتي هللاو { ةساجن هقح يف

 هللا كناعأ ، هيف تنأ ام ىلع ناضمر كمايصب تنسحأ كنإو

 ه رخآ اموي ةداعإلا لمحتو راطفإلا نم كل ريخ اذهو . هيلع

 موصلا نكل كضرملو كرفسل كل ازئاج راطفإلا ناك نإو

 ىضرملا ضعب ةروع ىلإ رظنلا امأو ، هللا ءاش نإ كل ريخ
 رظنلا زوجي ال هنإف مهل ءابطألا ةلوانم دنع كعم نيذلا

 هنالف دمعت الو دصق ريغ نم ةفداصم رظنلا عقو اذإف 0 ادمعت

 نم ةفداصم رظنلا عقو اذإف ى كمايص ضقني الو .هب سأب ال
 ىتح ىرخأ ةهج ىلإ لوحت وأ ، كينيع ضمغأف ، دصق ريغ
 رظنلا ديعت نأ رذحاو س كريغ ةروع ىلع كنيع عقت ال

 اريخأو ، دصق ريغ ىلع ةرم لوأ كنم عقو نأ دعب هدمعتتو

 بلقلا هجوتب ناكمإلا بسحب اهتقو يف ةبجاو ةالصلا نأ ملعا
 الو ، ءاميإلاب دوجسلاو عوكرلاو ةوالتلاو ةينلاب ، هللا ىلإ
 عطقت الف س اهتلازإ ىلع ردقي ال يتلا ةساجنلا ادبأ اهرضت

 كرذعيو كتالص كنم لبقتي هنإف كبر نيبو كنيب ةلصلا
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 ميركلا هباتك يف لوقي هللاو س ةراهطلا نم هنع تزجع اميف

 دهتجاو اآ)“ةالصلاو ربصلاب اونيعتساو :: ميظعلا نآرقلا

 تزجع نإ كرس يف ولو نآرقلا روس نم هتظفح ام ةوالت ىف

 : لقو 0 كبلقب هللا ركذ نم رثكأو كناسل كيرحت.نع
 لوح الو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس

 كركفو كبلق اهب لفشا ى ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو

 ساوسوو رطاوخلاو سجاوهلا اهب درطت س تعطتسا نإ كناسلو
 اذه . ماتلا ءافشلاب كل لجعو ربصلا هللا كقزر ، ناطيشلا

 . كتلاسر ىلع باوجلا يف هب هللا نم ام

 ةالص تقو هيلع لخد نم يلصي فيك : لاؤس

 قئاس وأ عنصم يف لماع هنإ ثيح اهؤادأ هنكمي ملو ةضورفم

 ةالص رثإ ىلع رصعلا يلصي نأ ناسنإلل زوجي لهو س ةلفاح
 ؟ الثم ةدحاولا ةعاسلا ىلع رهظلا تقو لوأ يف ينعأ رهظلا

 بجاو اهل ددحملا اهتقو يف ةالصلا ءادأ : باوجلا

 الو رطضم ريغ اراتخم اعئاط اهتقو نع اهرخأ نمو ، ضورفم

 نم الو رذعلا نم سيلو هبر رمأ نع قسف دقف هركم

 نإف ث ةلفاح قئاس وأ عنصم يف الماع نوكي نأ رارطضالا
 يدؤي يكل هتلفاح سبحي نأو هلمع كرتي نأ هيلع بجاولا
 ةرورض ةيئانثتسالا تالاحلا ضعب يف هتعنم اذإو ي هبجاو

__ 

 ةرقبلا ةروس نم 45 ةيآلا (1)
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 يف ءاميإلاب ولو هنكمأ امك اهالص لمعلا ةلصاوم ىلع ةرهاق

 . اهريخأت زوجي الو اهتقو

 هنإف رهظلا ةالص دعب رهظلا تقو يف رصعلا ةالص امأو

 , ةحيحصلا ةنسلا هيلع تلد امك س كرتشم امهتقو نأل زئاج .

 ضيرملاك راذعألا باحصأل الإ يغبني ال كلذ نأ ديب

 ٠ عطقني ال نطب قالطنا وأ لوب سلسب باصملاو ةضاحتسملاو
 بتك يف طوسبم وه امم كلذ وحن وأ . أقري ال مد ناليس وأ

 بجي يتلاو انرصع يف ةثدحتسملا راذعألا نمو . هقفلا

 ةبلطلاو مهعناصم يف لامعلا لوخد ةلأسملا هذه يف اهرابتعا

 رهظلا دعب مهلمع رئاود يف نوفظوملاو ةيمسرلا مهسرادم يف
 دنع وأ تقولا رخآ يف الإ اهنم جورخلاب مهل نذؤي الو ليلقب

 ٠ ةراهطلاك ةبجاولا اهناكرأب ةالصلا نوكردي ال ثيحب بورغلا

 ةضيرف ءادأ رثإ ىلع رصعلا اولصي نأ مهل يفبني ءالؤمف
 ام.هيف طرتشي الف نيتالص نيب عمجب اذه سيلو ث رهظلا
 دعب ةدرفنم ةالص ءادأ وه امنإو ، نونسملا عمجلا يف طرتشي
 . كلذك ىرخأ ةالص ءادأ

 اهديعي لهف ةراهط الب ةلفاحلا يف ىلص نم : لاؤس
 ؟هدلب هلوصو دنع

 قاب ةالصلا تقوو هدلب لصيس هنأ ملع اذإ : باوجلا

 اذإو ، دلبلا يف ناكرألا ةمات اهيلصي ىتح ةالصلا رخؤيف
 ىلإ ةالصلا رخأ ء انظ تقولا جورخ لبق لوصولا نظي ناك
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 وأ ةلفاحلا يف اهالص تقولا توف فاخ اذإف . اهتقو رخآ

 نم امأو ناكرألا مهأ تقولا نإف .نكمأ امك ضرألا ىلع

 اهتقو جرخو رفس يف وهو ةيعابرلا ةالص تقو هيلع لخد

 اهيضقي هنطو لخد ىتح اهلصي ملو ‘ رفسلا يف وهو

 وأ ةلفاح يف ةالصلا هتكردأ نم يلصي فيك : لاؤس

 ؟ ةرئ

 الو ةرئاط وأ ةلفاح يف ةالصلا هتكردأ نم : باوجلا

 الو هنكمأ امك ىلص تقولا جورخ دعب الإ لوزنلا هنكمي
 وأ يلصي نأ لبقو تقولا لوخد دعب بكر نإو . هيلع ةداعإ
 ةداعإ هيلع نإف لعفي ملف ضرألا ىلع ةالصلل لوزنلا هنكمأ

 . هلوزن دعب نأمطا اذإ ةالصلا

 ؟ ةرئاطلا رهظ ىلع ناك نم ىلصي فيك : لاؤس

 ةنيفسلا ىلع ةالصلاك ةرئاطلا ىلع ةالصلا : باوجلا

 نع اهريخأت زوجي الو 0 ناكمإلا بسحب اهتقو يف ىدؤت

 نإو نكمأ ام الإ ةصاخ ةيفيك اهل سيلو لوزنلا ىلإ اهتقو
 . ة:يفسلا باحصأك فص اهباحصأ ىلع سيلف ةعامج تناك

 فرعي ملو ءارخصلا يف ناك نم مكح ام : لاؤس

 ؟ ةلبقلا
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 نإف ةلبقلا فرعي ملو ءارحص يف ناك نم : باوجلا

 نإو 0 هديلقتو هلاؤس هيلع بجو تاهجلا فرعي نم هعم ناك

 ةهجلا ىرحتو وه دهتجا ى ةلبقلا هفرعي اقلطم ادحأ دجي مل

 هئزجتو 0 اهيلإ يلصيف ث ةلبق اهنأ هنظ ىلع بلغي يتلا
 . هللا ءاش نإ هتالص

 اهؤاضقو ةالصلاب نواهتلا

 ؟ يضابإلا بهذملا يف ةالصلا كرات مكح ام : لاؤس

 ؟ هيف فلسلا لوق امو

 بهاذملا رئاسو يضابإلا بهذملا نيب قرف ال : باوجلا

 . ةالصلا كرات ىلع مكحلا يف مهنيب فالخ الو ى ةيمالسإلا

 ةحيحص ةريثك ثيداحأ يف يي هللا لوسر هب مكح دقو

 اهيلع نوملسملا عمجأو ةنسلا بتك يفو حاحصلا يف تدرو

 نم) : قلع هلوق اهنم ؟ ةالصلا كرات رفكب اهلك ةحرصم

 مكنيبو اننيب يذلا دهعلا) : هلوقو ا(رفك ةالصلا كرت

 سيل) : هلوقو ا)(رفك دقف اهكرت نمف ةالصلا مككرت

 يبأ نب يلع نعو اة(ةالصلا هكرت الإ رفكلاو دبعلا نيب

 : اولاق مهنأ ءاهقفلاو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامجو بلاط

 . هدعب ةوركذملا ثيداحألا نم ذخؤي هانعم نكلو ظفللا اذهب هدجأ مل (1)

 هاورو 0 رفك دقف اهكرت نمف ةالصلا مهنيبو اننيب يذلا دهعلا نإ ظفلب يئاسنلا هاور (2)
 . .. خلا . . . مهنيبو اننيب يذلا دهعلا : ظفلب يذمرتلا

 عماجلا نم لوألا ءزجلا نم نيعبرألاو نماثلا بابلا يف بيبح نب عيبرلا هاور (3)
 يمرادلا هاورو س ةالصلا كرت الا رفكلاو دبعلا نيب سيل : ظفلب يئاسنلا هاورو . حيحصلا
 . "كرشلاه ظفل ةدايزب يذمرتلاو
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 دقف ةالصلا كرت نم : اضيأ يلع نعو ى رفاك ةالصلا كرات

 : هل ليق نيح باطخلا نب رمع لاقو ‘ ناميإلا نم جرخ

 الو معن : امد ثعبني هحرجو لاق : نينمؤملا ريمأ اي ةالصلا
 نم : دوعسم نبا لاقو . ةالصلا كرت دحأل مالسإلا يف ظح

 نيدلا دامع ةالصلا) : يي لاقو . هل نيد الف لصي مل

 كرت نم) : اضيأ لاقو ("(ناميإلا مده دقف اهكرت نمف
 لا م دمحم ةمذ نم ءيرب دقف ادمعتم ةالصلا

 رفكب حرصت اهلكو . ىصحت داكت ال ةريثك رابخألا هذه لاثمأو

 نم جورخلاو ناميإلا مده نم هانعم يف امبو ةالصلا كرات

 هتءاربو هنع نيدلا يفنو مالسإلا يف هظح طوقسو ناميإلا

 امم ميركلا نآرقلا يف ام ىلع ةدايز هقلع هللا لوسر ةمذ نم

 نإ ، معن 0 هداريإل ماقملا عستي ال امم كلذ ىلع هب لدتسي
 يف فالخلا امنإو ةالصلا كرات رفك ىلع دقعنم عامجإلا
 ةيضابإلا رشعم اندنعف ؟ ةمعن رفك مأ كرش رفك وهأ اذه هرفك

 كرش هرفك نإف اهكرتل الحتسم اهتيضرفل اركنم اهكرت نإ هنإ

 نفدي الو هيلع ىلصي الف ، نيكرشملا مكح مه هيف مكحلاو

 مكحب هلاوحأ رئاس يف هيلع مكحيو نيملسملا رباقم يف

 السكو اروتفو انواهت ةالصلا هكرت ناك نإ امأو ، نيكرشملا

 دومع ءيش لكل : ظفلب لوألا ءزجلا نم نيعبرألاو عباسلا بابلا يف عيبرلا هاور ! )

 هدومعو مالسإلا رمألا سأر : ظفلب ناميإلا باب يف يذمرتلا هاورو . ةالصلا نيدلا دومعو

 تئرب دقف ادمعتم اهكرت نمف : هيف لاق ثيدح نم نتفلا باب يف ةجام نيا ..
 . ةمنلا هنم
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 هرفك نإف ءاضقلاو ةبوتلا يف لمألاو اهضرفب ناميإلا عم طقن
 ةءاربلا عم نيدحوملا ةلماعم هلاوحأ رئاس يف لماعي ةمعن رفك

 ةيضابإلا دنع رفكلا نأب ريبخ تنأو . هللا ىلإ هرمأو ، هنم
 باحصأ دنع وه امك ةمعن وفكو كرش رفك { نيهجو ىلع

 . رفك نود رفك بابء يراخبلا حيحص باوبأ نمو . ثيدحلا

 هقف» هباتك يف قباس ديسلا لوق ىلع انعلطا : لاؤس

 بات مث ببس يأ نودب ادمعتم ةالصلا كرت نم نأب ةنسلا
 نم رثكي نأ هيلع امنإو ، اهؤاضق هيلع بجي الف 3 بانأو
 يف انتمئأ لوق امو ؟ مكتليضف يأر امف ى ريخلا لعفو لفاونلا
 ؟ اذه

 فرحلاب وه ‘ ةنسلا هقف بحاص مالك صن : باوجلا

 نأو مثأي هنأ روهمجلا بهذمف ادمع ةالصلا كرات امأو» : اذكه
 ال ادمع ةالصلا كرات : ةيميت نبا لاقو ى بجاو هيلع ءاضقلا

 لقت مث ، عوطتلا نم رثكي لب هنم حصت الو اهؤاضق هل عرشي

 جرخ ىتح ةالصلا كرت دمعت نم امأو : هلوق مزح نبا نع
 ريخلا لعف نم رثكيلف ادبأ اهئاضق ىلع ردقي ال اذه اهتقو

 هللا رفغتسيلو بتيلو ةمايقلا موي هنازيم لقثيل عوطتلا ةالصو

 دعب اهيضقي : يعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ لاقو ى لجو زع

 دمعت نم : الاق ةفينح ابأو اكلام نإ ىتح ، تقولا جورخ
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 نإ اهتقو رضح يتلا لبق اهيلصي هنإف تاولص وأ ةالص كرت
 جرخ ءاوس ، لقأف تاولص سمخ اهكرت دمعت يتلا تناك

 سمخ نم رثكأ تناك نإف س جرخي مل وأ ةرضاحلا تقو
 . ىمتنا . . . ةرضاحلاب أدب تاولص

 ام «عرفلاو لصألا لماش» هباتك يف ةمئألا بطق لاقو

 كلام لاقف هيف فلتخا دقف اهكرت دمعت نم بات نإ : هصن

 لاقو س انلوق كلذو ءاضقلا هيلع بجي ةفينح وبأو يعفاشلاو

 ىلع هرفكب نالئاق امهو . بجي ال : لبنح نباو بيبح نبا

 نوملعت اذهبو . ها . ثيداحألا رهاظل اهركني مل ولو اهكرت
 ىلع ءاضقلا بوجو يف ةمألا روهمج بهذمو ةيضابإلا بهذم

 نأو ث اذه هرفك نم لب ى هبنذ نم بات اذإ ةالصلا كرت دمعتم

 ملو ناكمإلا ةرئاد يف كلذ ماد ام هتبوت ةحصل طرش اهءاضق

 ءاضقلا ةيعورشم مدعب نولئاقلا امأو ، رذعتلا دح ىلإ جرخي

 دمعت رمأ ليوهت كلذب نوديري مهنإف مزح نباو ةيميت نباك
 هللا دنع هنأش نأو ، ريبكو ريبك هيف مثإلا نأو ، ةالصلا كرت

 دودحملا هتقو يف هكرت دمعت دعب هلعف نإو ي ريطخو ريطخ

 تقولا دعب اذه هلعف نإو . ائيش هللا نم هنع ينغي ال

 نإف 9 نيعملا تقولا يف بجاولا لعفلا ماقم موقي ال ، نيعملا

 هل عرشيال » ةيميت نبا لوق اوظح ال . اعطق كلذ ريغ اذه

 نم امأو» : مزح نبا لوق اوظحالو «هنم حصت الو اهؤاضق

 اهئاضق ىلع ردقي ال اذه اهتقو جرخ ىتح ةالصلا كرت دمعت
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 ليوف : ىلاعت هلوقب مزح نبا لالدتسا اضيأ اوظحالو هادبأ

 هلوقو ا”“نوهاس مهتالص نع مه نيذلا نيلصملل
 ةالصلا اوعاضأ فلخ مهدعب نم فلخف : ىلاعت
 مزح نبا لوقو اه“ايغ نوقلي فوسف تاوهشلا اوعبتاو
 كرتل دماعلا ناك ولف : ةنسلا هقف» بحاص هلقن امك كلذ دعب

 ىقل الو ليولا هل ناك امل اهتقو جورخ دعب اهل اكردم ةالصلا
 يذلا اهتقو رخآ ىلإ اهرخأ نمل يغ الو ليو ال امك 0 يفلا
 ضرف ةالص لكل لعج هللا نإف اضيأو . اهل اكردم نوكي
 يف لطبيو 0 دودحم نيح يف لخدي « نيفرطلا دودحم اتقو

 نم نيبو اهتقو لبق اهالص نم نيب قرف الف ، دودحم تقو

 سيلو تقولا ريغ يف ىلص امهيلك نأل ، اهتقو دعب اهالص

 دودح ىدعت يف ءاوس امه لب رخآلا ىلع امهدحأل اسايق اذه
 دقف هللا دودح دعتي نموإ: هللا لاق دقو 0 ىلاعت هللا

 .ها اة«هسفن ملظ

 . حصت ال : مهلوق نم ةصاخو اذه لك نم رهظي
 كرت نم نأ مهدارم نأ 9 ادبأ اهئاضق ىلع ردقي ال : مهلوقو
 اهتقو جورخ دعب اهاضق مث اهكرتل ادمعتم اهب انواهتم ةالصلا
 الو } نيعملا اهتقو يف اهئادأ دسم أدبأ دسي ال اذه هءاضق نإف

 هبنذ ةعبت نم وجني الو ، نيعملا اهتقو يف اهئادأ لضف كردي
: 

 . نوعاملا ةروس نم كو 4 ناتيالا (1)
 . ميرم ةروس نم 59 ةيآلا (2)

 ىالطلا ةروس نم 1 ةيآلا (3)
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 كردي ال ءاضقلا نأ نونعي . اهتقو يف اهكرت دمعتب ريبكلا
 ال وأ ءاضقلا هنم حصي ال : اولاق كلذلو ى ادبأ ءادألا وأش

 ريخلا لعف نم رثكيلف : اولاق مث س هيلع ردقي ال وأ هل عرشي
 رفغتسيلو بتيلو { ةمايقلا موي هنازيم لقثيل عوطتلا ةالصو

 لعف نم راثكإلاب هورمأ مهنأ مهنم بجعلاو ، لجو زع هللا

 يتلا ةالصلا هذه يف اولاقو س ةبوتلاو عوطتلا ةالصو ريخلا

 ةعيضملا ةالصلاءاضق سيل وأ س اهيضقي ال هنإ اهكرت دمعت

 مدنلاو ةبوتلا دعب هب نايتإلاب قحأو ىلوأ ادمع ةكورتملا
 لامعألا لئاضفو عوطتلا ةالص كلذ دعب يتأت مث 2 رافغتسالاو
 دقو . ءاضقلاو ءادألا نيب صقنلا ربجل ريخلا لعف نم راثكإلاو

 «ةيدمهلا لبقيال نيدلا بر» ةلأسملا هذه لثم يف ءاملعلا لاق

 هنإف هتعيض هل قحو هللا ضرف نم نيد كيلع هلل ناك نإف
 نإ مث ى نيد نم كيلع هل ام يضقت ىتح الفن كنم لبقيال
 كراتلا اذه اورمأ دقو رافغتسالاو ةبوتلا يف امالك مهعم انل

 . هيلع عمجم رمأو قح اذهو رفغتسيو بوتي نأ ادمع ةالصلل
 ةبوتللو ، حوصنلا ةبوتلاو رافغتسالاب الإ بنذلا نم ةاجن الف
 اممو 0 ءاملعلا اهركذ طورش اهلوبق ىجري يتلا حوصنلا

 رفغتسملا بئاتلا هعيض ام ءاضق هملعن اميف اهنم هيلع اوعمجأ

 لاق دقف ص كلذ ةعبت نم لصنتلاو قولخملاو قلاخلا قوقح نم

 ينإ مهللا» : لوقي هعمس يبارعأل ههجو هللا مرك يلع مامإلا

 ةبوت ةبوتلاب ناسللا ةعرس نإ اذهاي : "كيلإ بوتأو كرفغتسأ
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 هللا مرك يلع لاقف ؟ ةبوتلا امو : يبارعألا لاقف ، نيباذكلا

 ةمادنلا بونذلا نم يضاملا ىلع : ءايشأ ةتس اهعمجي : ههجو

 مزعت نأو موصخلا لالحتساو ملاظملا درو ةداعإلا ضلئارفللو

 اهتيبر امك هللا ةعاط يف كسفن بيذت نأو . دوعت ال نأ ىلع

 ةوالح اهتقذأ امك ةعاطلا ةرارم اهقيذت نأو ، ةيصعملا يف

 يف هللا همحر : يلاطيجلا ليعامسا خيشلا لاقو . يصاعملا

 نم يناثلا مسقلا : «رطانقلا باتك» نم ةيوتلا طورش باب

 وأ موص وأ ةالص نم ىلاعت هللا تابجاو كرت وه بونذلا
 وأ رثكأ وأ ةدحاو ةالص كرت ناف . اهريغوأ ةرافك وأ ةاكز

 ةينريغب وأ تقولا لبق وأ ءوضو ريغىلع وأ سجن بوثب ىلص

 لوطي امم اهناكرأ نم نكر وأ اهطورش نم طرش لالخاي وأ
 عم هلك كلذ ءاضق هيلعف ىس تادسفملاو ضقاونلا كلت حرش

 يف رصن وبأ خيشلا لاقو ء ادمع اهكرت اذإ ةظلغملا ةرافكلا

 : ةيئارلا ةالصلا ةموظنم

 اهضتي بات نإ ئيلملا قسافلا رم
 رهدلا يف حماسي كرش وخأ امأو

 كراتلا دحوملا ىصاعلل بطاخملا اهيأ لق : هحراش لاق

 رذع ريغ نم اعرش هب حصت ال امب اهل لعافلا وأ ادمع ةالصلل

 دقعنت ال امب اهنم تيتأ ام وأ ادمع تكرت ام ضقا : ةساجنك

 نم كتاف ام ضقا همالسإ دعب كرشملل لقت الو ، اعرش هب

 هنإ انلق نإو اهئاضقب رمؤي ال هنأل ككرش لاح ةالصلا
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 امك هلبق امل ابج مالسإلا نوكل ةعيرشلا عورفي ب بطاخم

 : ةدايزو تيبلا ىنعم لصاحو : كلذ دعب لاق مث ي رقع لاق

 رمؤي اهيف عرشي مل امب اهل لعافلاو اهل كراتلا دحوملا نأ

 نإ اعم ءاضقلاو ةبوتلابو ، بات نإ طقف اهنم كرت ام ءاضقب
 جورخ ىلإ ةالصلا كرت دماع نإ : اضيأ لاقو . . . بتي مل
 رهاظلا لهأل افالخ ةظلغملا عم اهؤاضق هل مزالو مثآ اهتقو

 لاقو 0 همثإلب اولاق نإو ص اهئاضق موزل هنع مهيفن يف

 : . فالخلا لهأ لوق وه امك ةراقك همزلت ال : ةقراشملا

 هللا همحر حراشلا هدافأ امك س هيلع اهبوجو ىلع ةقراشملا

 . ىلاعت

 هباتك نم ةبوتلا باب يف يدنقرمسلا ثيللا وبأ لاقو
 نيبو كنيب اميف بنذ: نيهجو ىلع بنذلا : «نيلفاغلا هيبنت»

 يذلا بنذلا امأ س دابعلا نيبو كنيب اميف بنذو س ىلاعت هللا

 مدنلاو ناسللاب رافغتسالا هتبوتق ىلاعت هللا نيبو كنيب

 نم حربي ال كلذ لعف نإف ى دوعت ال نأ راضإلاو بلقلاب

 الف ضئارفلا نم ائيش كرتي نأ الإ . هل هللارقغي ىتح هناكم
 . رفغتسيو مدني مث هتاف ام ضقي مل ام ةبوتلا هعفنت

 عيمج يف ءاضقلا طوقسب ءالؤه لوقي له يرعش تيلو
 ةاكزلاو مايصلاك ادمع ةكورتملا ةعيضملا هضئارفو هللا قوقح

 لبقتو اهبحاص يزجت اهكرت بنذ نم ةبوتلا نإو ي جحلاو
 اهب ةيصولابو لب اهئاضقب رمألا تبث دقو . اهئاضق نودب هنم
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 ىلوأ ةالصلا تسيل وأ ؟ توفلا فيخو ةينملا ترضح اذإ

 يلصي ال هنأل ةيصو اهيف حصت الو ؟ رفغتسملا بئاتلل ءاضقلاب

 مث ، عامجإلا هيلع دقعناو رثألا هب حص امك دحأ نع دحأ

 مدن مث ادمع ةالصلا كرات يف ءالؤه لوقي اذ ام يرعش تيل
 نوكيأ هتاولص نم هكرتدمعت ام ىضقف هبنذ نم رفغتساو باتو
 هتالص هنم لبقتأ ؟ايصاع مأ اعيطم ؟ ائيسم مأ انسحم كلذب

 دعب لفنلاو عوطتلا ةالص نم رثكأ اذإ مث ؟ درت مأ ةيئاضقلا

 ؟ هؤاضق دريو ؟ هلفنو هعوطت لبقي لهف هورمأ امك كلذ

 ريخو٬ تكرت امل كئاضق يف تأسأ : هل لاقي نأ نكمي لهو
 ريغ هللاو اذه نإ ؟ عوطتلاو لفنلا ىلع ترصتقا ول نأ كل

 ةبوتلا وه الوأ اذه هيتأي ام ريخ نإو . لوقعم الو لوبقم
 لعف يف داهتجالا مث تاف ام كرادت مث رافغتسالاو مدنلاو

 مزح نباو ةيميت نبا هلاق ام نأ ىرن انلعج ام اذهو ، تاريخلا
 ال ام ائيش نإو ى ةالصلا كرت دمعت نأش ليوهت هب اودارأ امنإ
 الو اهدسم دسي الو اهتقو يف ةالصلا كرت ماقم ادبأ موقي

 مب أبرنو . ادبأ هيلع ردقي ال اهءاضق نإو اهلضف وأش لبي
 اهكرت دمعت يتلا ةالصلل رفغتسملا بئاتلا ءاضق نإ اولوقي نأ

 مهنأ عم ، ةيصعمو ةئيس وه وأ ے لمعلا نم لطابو ثبع

 اذه سيل د عوطتلا ةالصو ريخلا لعف نم ريثكتلاب هنورمأي
 كانه نإ معن ؟ نازيملا هب لقثي ريخ مظعأ ةبوتلا دعب ءاضقلا
 دمعتملا ةالصلا كرات رفك ىري نم نيملسملا ءاهقف نم
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 اذإ هيلع مكحيف مالسإلا ةلم نع هب جرخي كرش رفك يدامتملا
 هللا لوق هيلع قبطيو ملسأ اذإ كرشملا مكحب بانأو بات

 مهل رفغي اوهتني نإ اورفك نيذلل لق : ىلاعتو كرابت
 (ة(هلبق امل بج مالسالا) : يم هلوقو افلس دق ام

 نأ دعبي الو ، هرفك تقو هعيض وأ هلمع امم ءيشب بلطي الف

 اذه اوربتعا دق ادمع ةالصلا كرات نع ءاضقلا طوقسب نيلئاقلا

 رفكلاو دبعلا نيب سيل) ثيدح حيرصب اومكحو رابتعالا

 روهمجو ةمألا فلس هيلع ام متملع دقف (ة)(ةالصلا هكرت الإ

 اورحتو مكسفنأل اوطاتحاف ةماقتسالا لهأ بهذمو ةمئألا

 هللا نأ متملع دقو ، احوصن ةبوت هللا ىلإ اوبوتو مكنيدل

 هعبتأو الإ نيبنذملا ديعو هباتك يف ركذ ام ىلاعتو كرابت
 نآرقلا يف اذهو ‘ احلاص لمعو نمآو بات نم ءانثتساب

 ميرم ةروس يفف هنم تايآ ثالثب مكركذأ ريثك ميركلا
 اوعبتاو ةالصلا اوعاضأ فلخ مهدعب نم فلخف

 لمعو نمآو بات نم الإ ايغ نوقلي فوسف تاوهشلا

 ث«يائيش نوملظي الو ةنجلا نولخدي كئلوأف احلاص

  

 . لافنألا ةروس نم 38 ةيآلا (1)
 ام بجت ةرجهلا نإو هلبق ناك ام بجي مالسإلا نإف ورمعاي عياب : ظفلب دمحأ هاور (2)

 . صاعلا نب ورمع نع هتايورم يف كلذو . اهلبق ناك
 يمرادلاو . هحيحص نم لوألا ءزجلا نم نيعبرألاو نماثلا بابلا يف عيبرلا هاور (ة)

 . امهننس يف ينمرتلاو
 ميرحتلا ةروس نم 60 و 9 ناتيآلا (4)
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 لمعو نمآو بات نمل رافغل ىنإوزب هط ةروس يفو

 بات نم الإ ناقرفلاةروس يفو ("اه“ىدتها مث احلاص

 مهتائيس هللا لدبي كئلواف احلاص المع لمعو نمآو
 ال يذلا اذ نمف اه“اميحر اروفغ هللا ناكو تانسح

 هبنذ نم بئاتلا هب موقي نأ بجي حلاص لمع لوأ نأ ىري

 نم عيض ام ءاضقب تاف ام كرادت وه امنإ هتبوت رثإ ىلع

 دعب يتأي مث ، دابعلا قوقح تاعبت نم لصنتلاو هللا ضئارف

 طارصلا يف ريسلا ىلع رارمتسالا عم عوطتلاو لفنلا كلذ

 ركذو ىدتها مث هلوق هيلع لد امك هعابتاو ميقتسملا

 طرش هنأ ىلع ليلد تايآلا رئاس يف ةبوتلا دعب حلاصلا لمعلا
 ال يتلا ةصيخرلا لاوقألا مكنرغت الو مكنيدل اورحتف . اهلوبقل

 هللا لوق اوركذتو ليلد لك ضراعت لب ليلد ىلع دمتعت

 ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراس ىلاعتو كرابت
 هلوقو اةه“ينيقتملل تدعأ ضرألاو تاوامسلا اهضرع

 اهضرع ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوقباسإ : ىلاعت
 هللاب اونمآ نيذلل تدعأ ضرألاو ءامسلا ضرعك

 . امئاد مكنيعأ بصن نيتميركلا نيتيآلا اولعجاو يهلسرو

 مكبونذ نم ةبوتلاب مكبر نم ةرفغم ىلإ اوقباسو اوعراسف

 هط ةروس نم 82 ةيالا (1)

 ناقرفلا ةروس نم 70 ةيآلا (2)

 . نارمع لآ ةروس نم 133 ةيالا (3)

 ديدحلا ةروس نم 29 ةيالا (4)
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 دابعلا قوقح نم لصنتلاو مكبر قوقح نم متعيض ام ءاضقو

 زوفلا ليبس وه هدحو اذه نإف . اهنم ةللاحملا وأ اهئاضقب
 . ةاجنلاو

 . هاضريو هبحي ام ىلإ مكايإو هللا انقفو

 كلت يف لصي ملو ةدم نجسلا يف ثكم لجر : لاؤس
 ؟ هيلع اذ امف 0 ةبوتكملا تاولصلا نم ةالص ىأ ةدملا

 ةبوتكملا ةالصلا كرت هدمعتب رفكو ىصع هنإ : باوجلا

 ه هبنذ نم رفغتسيو 0 هبرل بوتي نأ الوأ هيلعف ، رذع ريغ نم

 قيضي الو ، اهعيض يتلا تاولصلا كلت عيمج يضقي نأ ايناثو

 هل لب ، اهلك اهيضقي يتح ناكم يف الثم فكتعي نأ هيلع

 لك يف تاولص سمخ ولو ، اهنم اضعب موي لك يضقي نأ
 ةرافك هيلع اثلاثو . اهلمكتسي ىتح كلذ ىلع رمتسيو موي
 (مهل ليكلا وأ انيكسم نيتس ماعطإ) ةدحاو ةظلغم

 هيف لصي ملو ىفشتسملا يف امايأ ىضق لجر : لاؤس
 ؟ هيلع اذ امف ، طق ةالص

 هكرتب صاع هنأل رافغتسالاو ةبوتلا هيلع نإ : باوجلا
 ةيأ ىلعو هنكمأ امفيك يلصي نأ هل هللا صخر دقو ةالصلا

 ةبوتلا هيلعف ، ىصع لعفي مل املف ءاميإلاو مميتلاب ولو لاح
 ةالصلا هكرتل ةظلغم ةرافك هيلعو هتاولص عيمج ءاضق هيلعو

 . ادمع
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 عم اهيلصم وأ س ةالصلا كرت دمعتم مكح ام : لاؤس

 ؟ اهناكرأ نم نكرب هلالخإ
 كرتب هيلع تدسف وأ ةالصلا كرت دمعت نم : باوجلا

 بجو س ام دسفم لمعب وأ لابقتسالاو تقولاو ةراهطلاك نكر
 ولو تقو لك يف زئاج ءاضقلاو ‘ ترثك نإو اهؤاضق هيلع

 ملس اذإف ى تبجو امك اهنم لك ىضقت س رتولا وأ رصعلا دعب
 ةيرضحلا اهيف بيترتلا بجي الو ، ىرخألل ماق اهادحإ نم

 طتحيلف اهرصح عطتسي مل اذإو 0 ةيرفس ةيرفسلاو ةيرضح
 حوصنلا ةبوتلا عم هل رسيت ام موي لك ضقيلو ريدقتلا يف

 . ريبكلا هبنذ نم

 نم مانيو ءاشعلاو برغملا ةالصب نواهتي لجر : لاؤس

 ؟ همكح امف يلاتلا مويلا يف امهيضقي هنكلو امهيلصي نأ ريغ
 ؟ ةرافك هيلع لهو

 هلو سمخلا تاولصلا ىدحإ كرت نم نز : باوجللا

 رفك رفاك صاع قساف وهف تقولا جرخ ىتح ادمع اهلصي

 نم ةبوتلا هيلعف ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلا صنب ةمعن
 رركت نإو 0 ةظلغم ةرافكو هتالص نم عيض ام ءاضقو هتيصعم

 ةرم نيب ةرافكلا يدؤي نأ ريغ نم ةديدع ارارم كلذ هنم

 امأو س ىضم ام عيمجل ةدحاو ةرافك هيلع نإف ، ىرخأو
 ` ..... حوصنلا ةبوتلا عم اهلك اهئاضق نم دب الف تاولصلا
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 وأ انكر عيض وأ ادمع ةالصلا كرت نم مكح ام : لاؤس

 ؟ اهطوزش نم اطرش

 هل بقاعمو كرتلل كلاه رفاك ةالصلا كرات : باوجلا

 نم طرش وأ اهنم نكرل عيضمو . ةرملا دمب ةرملا كرتي يني
 . اهكرات مكح يف ةردقلا عم مايقلاو ءوضولاك اهتحص طورش
 دهتجاو مدنو بات نمو 0 ءاضقلا عم الإ حصت ال لكلا ةبوتو

 ةمحرلا هل انوجر عاطتسا ام موي لك يضقي ناكو ءاضقلا يف
 . هللا ءاش نإ

 يلصي راص مث تاونس ةدع ةالصلا كرت لجر : لاؤس

 رمخلا برشي ناكو ‘ كلذك تاونس انيح كرتيو انيح
 . ؟ هيلع اذ امف حوصن ةبوت ىلع مزع دقو 0 ينزيو

 هيلعف ‘ هذهةحيبقلا هلاعفأ عيمجب رفك دق : باوجلا

 ةبوتلا مث 8 كلذ عيمجل قلطملا كرتلا ينعأ ، عالقإلا الوأ
 لك ءاضق مث هنم ردص امع مدنلا رابشتساو 7 هلل رافغتسالاو

 ام موي لك يضقي نأب كلذو ةبوتكملا تاولصلا نم عاضأ ام
 دق هنأ ىلإ هسفن نئمطت ىتح تاولص نم هنكمأو هعاطتسا

 سبحي نأ هيلع بجي الو ، تاولص نم هيلع ام عيمج ىضق

 وأ ليللا لاوط ةالصلا هيف يضقي ، الثم ناكم يف هسفن
 هيلع مث ، موي لك هنكمأ ام ءاضق يف دهتجي امنإو ث راهنلا
 كرت : ثالثلا هعيصاعم نع تاظلغم تارافك ثالث

 نإ هتبوت هب حصت ام اذه . ىنزلاو { رمخلا برشو ةالصلا
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 نم ناسحالاو ربلا لامعأ يف دهتجي نأ هيلعو ى هللا ءاش

 تانسحلا نإف تانسحلا نم رثكيو تاعاطلا عاونأ عيمج

 ريخلا لبس يف قفني نأ ءاملعلا نسحتسيو ، تائيسلا نبهذي

 عيمج نم رهطتي ىتح ءاسنلاو رمخلا يف هقننأ ام ربق
 ك

 . هن ار دأ

 موص لبقي لهو ؟ موصلا كرات ةالص حصت له : لاؤس
 ؟ ةالصلا كرات

 لوقل نيملسملا عامجإب رفاك ةالصلا كرات : باوجلا

 هكرت الإ رفكلاو دبعلا نيب سيل) : تي هللا لوسر
 رفك سيلو س نايصعلاو قوسفلا رفكلا اذه ىنعمو ا"ا(ةالصلا

 اكرات ماد ام هنم هللا هلبقي ال ةالصلا كرات مايصو س كرش

 اهنم هيلع ام ,ىضقو ةالصلا كرت نم بات اذإ هنكل . ةالصلل

 . تادسفملا ىدحإب هدسفي مل اذإ موصلا ءاضقب رمؤي ال هنإف
 بات اذإ هنكل هنم لبقت ال ناضمر لكأي نم ةالص كلذكو

 الصلا ءاضق هيلع بجي ال هنإف مايص نم هيلع ام ىضقو
 . اهدسفي ام اهيف لخدي مل يتلا ةحيحصلا

 تققحتو غولبلا تارام أ اهيلع ترهظ تنب : لاؤس

 مل امايأ كلذ ىلع تثكمو الجخو ءايح اهلهأ ربخت ملو كلذ

 ؟ اهيف ةالصلا تكرت يتلا مايألل اهيلع اذامف اهيف لصت

 . مدقت دقو ةبراقتم ظافلأب يمرادلاو يئاسنلاو عيبرلا هاور (1)

١٧٨ 



 ةيصاع اهنأل هرفغتستو هللا ىلإ بوتت اهنإ : باوجلا
 يتلا مايألا تاولص عيمج يضقت نأ اهيلع مث ةالصلا اهكرتب

 ٠

 يتات ىتح موي لك هعيطتست ام ءاضق يف عرشت .ناب اهتكرت

 . اهيلع يتلا تاولصلا ددع ىلع

 ةالص نع مان نم ئدتبي نأ بجي اذ امب : ل اؤس

 ؟ سمشلا تعلط ىتح حبصلا

 ءاضقلا دارأ نإف اهؤاضق بجي ال ننسلا نإ : باوجلا
} 

 ىلع رصتقا نإو ، حبصلا ةضيرفب ينثي مث ةنسلاب ادبيلف

 . ساب الف ةضيرفلا

 لبق اهيضقي نأ دارأو حبصلا ةالص هتتاف نم : لاؤس

 يتعكر اضيأ يضقي لهو ؟ ةينلا يف لوقي اذ ام ث رهظلا
 ؟ ال مأ رجفلا

 يتعكر عم اهاضق حبصلا ةالص هتتاف نم : باوجلا

 نع دري ملو . اهتنسو اهضرف نم هيلع ام ءادأ يونيو رجفلا

 امنإو ، هيلع دمتعي ىتح ةينلل صوصخم كفل ٍقيإع عراشلا
 ناّيسف س ديكأت الإ ناسللا امو س يبلقلا دصقلا وه دوصقملا
 . اذك نم ئلع امل ءاضق وأ ، اذك نم ئلع امل ءادأ : تلق
 . هتدهع نم جورخلاو رمألا لاثتما دصقلاو س غئاس لكلاف
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 رهظلا لبق سافن وأ ضيح نم ترهط ةأرما : لاؤس
 ‘ بورغلا دنع الا هتنن ملف > لسنلا لئاسو دادعاب تلغتشاف

 ؟ ال مأ امهضقتف رصعل او رهظل ٥ ١ الص اهيلع بجت لهف

 يف ءاملعلا نيب ملعن اميف فالخ ال هنإ : باوجلا

 . رصعلاو رهظلا ءاضق بوجو

 هتالص يف هدسج سمي ناك نم ةالص لطبت له : لاؤس
 هرعش يف كاسم وأ هينيع ىلع راظنمك . الثم ديدحلاك ندعم
 ؟ كلد وحن وأ :هدي يف ةعاس وأ

 كنآلاب ةالصلا نع ىهن ةيب ءيبنلا نإ : باوجلا

 امهيلع ءاملعلا ضعب ساقو . ساحنلا ريدصقلا يأ هبشلاو
 نأ ىلإ مهنم ريثك بهذو 9 نداعملا نم ههبشأ امو ديدحلا

 نإف ميرحتلاب لوقلا ىلع ىتحو 0 ميرحتلل ال ةهاركلل يمهنلا
 كلذب لاق دقلو . ةمألا روهمج دنع كلذب لطبت ال ةالصلا

 امهسبل مرحملا ريرحلاو بهذلا يف ىتح ةمألا ءاهقف نم ريثك
 "تحصو ىصع» امهب ىلص نميف نولوقيف ، لاجرلا ىلع
 يلصملا ودعي الف رسيأو نوهأ نداعملا نم امهريغ يف رمألاو

 ةداعإ الو ةحيحص هتالصف هوركمل ابكترم نوكي نأ اهب

 نم ءيشب ىلص نم رمأ هنأ ز : ءيبنلا نع تبثب ملو . هيلع >
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 ىهنملا داسف ىلع هب لدتسي ال يهنلاو س ةالصلا ةداعإب كلذ
 . ةمالا روهمج دنعو اندنع هنع

 ؟ سأرل ا فوشكم ىلص لجر ةالص زوجت له : لاؤس
. 

 نكلو ، سارلا فوشكم لجرلا ةالص زوجت : باوجلا

 مظعأ ناك . ةئيه لمكأ يلصملا ناك املكو اهتيطغت لضفألا

 . ارجأ

 ؟ بهذلا نم انانسأ ذختا نمةالص مكح ام : لاؤس

 رخآ ندعم نم وأ بهذ نم نانسألا ذاختا : باوجلا

 اهذختا نمف . عونمم ريغ زئاج ةنيزلل ال ةجاحل وأ ةرورضل
 يف ةهبش الو . هريغل هتمامإ تحصو هتالص تحص كلذك

 . اهنع لأسي كلذ

 هريغ وأ ديدحلا نم ءيشو ىلص نم مكح ام : لاؤس
 هرعش هب كسم كاسم وأ الثم متاخك هدسج سملي نداعملا نم

 ؟ هتالص ديعي له .4 الهاج وأ ايسان وأ ادمعتم كلذ وحن وأ

 . الهاج وأ ايسان وأ ادمعتم هيلع ةداعإ ال : باوجلا

 ريدصقلاب هركت اهنأ الإ ندعم لكب ةزئاج ةالصلا نإف
 ءاملعلا لمحو ى لي ءيبنلا نع يهنلا دورول ‘ ساحنلاو

 ةهارك عم ، ةحيحص اضيأ امهب ةالصلاف ، ةهاركلا ىلع يهنلا

 . اهبحاص ىلع ةداعإ الف
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 ندعم نم ةنيزب يلصت نأ ةأرملل زوجي له : لاؤس
 ( ؟ ةضفلاو بهذلا ريغ

 ندعم نم ةنيز يأب نيزتت نأ ةأرملل زوجي : باوجلا

 نأ اهل زوجيو ةريقف تناكاذإ ةصاخ ى ةضفلاو بهذلا ريغ

 يلصت نأ اهل اوهرك ءاملعلا ضعب نأ الإ ء ةنيزلا كلتب يلصت
 اسأب كلذ يف ىرن الو ى ةضفلا و بهذلا ريغ ةيندعم ةنيزب
 ال هلك رمألا نأ ىلع ء ةجاتحملا ةريقفلل ةصاخو ةهارك الو

 . كلذب ةالصلا لطبت الف س نالطبلا ىلإ ةهاركلا زواجتي

 لمحي يبهذ يلحب يلصت نأ ةأرملل زوجي له : لاؤس
 ةيزيلجنإلا ةيبهذلا ةلمعلا عطق يف امك ناسنإ ةروص

 ؟ امهريغ وأ ةيسنرفلاو
 لطبت الو يلحلا كلذ لثمب ةالصلا زوجت : باوجلا

 عم ةيندعملا مهاردلا هذه لمحي نأ لجرلل زوجي امك ى هب
 . هيلع جرح الو اهب يلصيو ةيناويح وأ ةيمدآ روصل اهلمح

 تعبط شارف ىلع وأ بايثب ةالصلا زوجت له : لاوس

 ؟ تاناويح روص تجسن وأ اهيف

 . هب ةالصلا لطبت الو كلذب سأب ال : باوجلا

 ناك اذإ ايراع يلصي نأ ناسنإلل زوجي له : لاؤس

 ؟ هتيب ىف اديحو
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 ضرف ةروملا رتس نأ ىلع ءاملعلا عمجأ : باوجلا

 يف ناك نإو نايرعلا ةالص زوجت الف س ةالصلا يف بجاوو

 نإف دحأ هيلع علطي نأ ىشخي ال هيف ادرفنم قولغم تيب
 ىلع اهضرف ةريعش مظعأ يف ةزعلا بر يدي نيب مايق ةالصلا
 نيب فقي نأ ىلاعتو كرابت هللا عم بدألا نم لهف 3 هدابع
 لقاملا اهنجهتسي ةروص يف دجسيو عكري انايرع هيدي

 هتيب يف ادرفنم اديحو ناك ولو ص هسفن زئمشتو اهنم لجخيو

 نمو . لاستغا ةلاح ىف نوكي نأ الإ مهللا . ةالص ريغ يف

 ىلص هتروع هب رتسيل اقلطم ءيش هل سيلو ةالص هترضح

 ال ، هللا نم ءايح ءاميإ ءعىمويو هسفن ىلع اشمكنم اسلاج

 ةفلابم ، هندب لوح هعمج ابارت دجو نإو ، دجسي الو عكري

 يف ىلص نم ةالص نالطبب اومكح ءاملعلا نإ لب ث رتسلا يف
 ةروع يأ) هتروع ىري ثيحب ررزم ريغ بيجلا عساو بوث

 ةروعلل رتاسلا سابللاو ، هتيب يف درفنم وهو عكر اذإ (هسفن

 مكتنيز اوذخ : ىلاعتو كرابت هلوق يف ةنيزلا يناعم نم

 يف اوفلتخي ملامك س ةالصلا هب دارملاو ()يدجسم لك دنع

 بيج نم هريغل ةفشكنم هتروعو ىلص نم ةالص نالظطب
 ةالصلا ماقمب قئاللا وه اذهو ، هيف قرخ وأ همك وأ هصيمق

 نإ قحلا وهو ، ىلاعتو كرابت هللا دنع اهتناكمو اهتمرحو
 . هللا ءاش
_ 

 فارعألا ةروس نم 31 ةيآلا (1"
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 نيرصعلا يف ةروسلاو ةحتافلا ةءارق

 رهظلا نم نييلوألا نيتعكرلا يف بجاولا له : لاؤس
 ؟ ةروسو ةحتافلا مأ طقف ةحتافلا ةءارق رصعلاو

 تاعكر يف اهرادقمو ةءارقلا يف فالخلا نإ : باوجلا

 ه روهشمو ريثك ةعامجلا ةالصو درفلا ةالص ىف ضرفلا تاولص

 كلذ يف ةيضابإلا بهذم نع حاضيإلا بحاص هلاق ام كنودو
 نأ ريغ : 473 ةحفص لوألا ءزجلاب ةالصلا يف ةءارقلا باب يف

 نيتعكرلا يف أرقي ال نأ هللا مهمحر انؤاملع هب ذخأ يذلا

 مهعم ليلدلاو باتكلا ةحتاف ريغب رصعلاو ىلوألا نم نييلوألا
 . امهيف رهج ال رصعلاو رهظلا ةالص نأ ىلع سانلا عامجإ

 . اهب تي باتكلا ةحتافب الإ امهيف أرقي ال ةعكر لك انيأرو
 ةالصو ةعمجلا ةالص ىلإ ىرت الأ رامن يف الو ليل يف ال

 كلذ ناك ولو ةروسلا لجأل ةءارقلاب امهيف رهجي نيديعلا
 نيتعكرلا يف أرقي مل نم لوق انباحصأ حجر كلذلو . اراهن

 . ملعأ هللاو باتكلا ةحتافب الإ ء رصعلاو ىلوألا نم نييلوألا
 . اهيف ةئطختلا زوجت الف ةيفالخ ةيعرف ةلأسملاو ىهتنا
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 ةالصلا دعب ةحتافلا ةءارق

 نإو ؟ ةنس ةالص لك دعب ةحتافلا ةءارق له : لاؤس

 يذلاو . ةينآرق ةيآ وأ ثيدحب كلذ ىلع نهربف ةنس تناك .
 اندلب يف ةالصلا دعب ةحتافلا أرقن اننأ وه لاؤسلا اذه ىلإ اناعد

 لك نإو ةعدب اهنإ لاقو نيدشرملا دحأ كلذ نع اناهن دقو
 . رانلا يف ةلالض لكو ى ةلالض ةعدب

 باتكلا مأ يه ةحتافلا نأ ۔ ملعأ هللاو ۔ : باوجلا
 يبأ ثيدح يف مالسلا هيلع هنع تبث امك يناثملا عبسلا يهو

 لضفأ نم يهو نيرسفملا روهمج هيلإ بهذ امكو بعك نبا
 اهنأش مظعو . هللا ىلإ تابرقلا مظعأ نم اهتوالتو ، ركذلا

 مظعأ يف اهتوالت طارتشا يفاحضاو ودبي ىلاعتو كرابت هللا دنع

 ةالص الف . ةالصلا يهو صالخالا ةملك دعب هللا ىلا تابرقلا

 يف ينغت يهف الفن وأ ةنس وأ تناك اضرف باتكلا ةحتافب الإ

 نم س ءيش اهنع ىنغي الو اهريغ نع تاعكرلا نم ريثك
 ام لضفأ نم ناكم لكو نامز لك يف نذإ اهتوالتف س نآرقلا
 درو يتلا تالاحلاو نكامألا يف الإ هبر ىلإ دبعلا هب برقتي
 يفو الثم ةبانجلاب سبلتملا ةلاحك اهيف نآرقلا ةءارق نع يهنلا
 ةحتافلل يلصملا ةءارقف ، ةجاحلا ءاضق دنعو . ءالخلا تويب

 وأ هللا تويب نم تيب يف هالصم يف سلاج وهو هتالص ربد

 ريغ ةءارقك ، تابرقلا نم ةبرق هيف ىلص رخآ ناكم يأ يف

١٨٥ -



 حيبستلاو رافغتسالاكو هللا باتك نم هل رسيتي امم ةحتافلا

 ةريثك ر اثآ تدرو دقف . ر اك ذال ١ رئاس نم كل ذ وحنو ريبكتل او

 : :: هنعف . هالصم يف يلصمل ا سولج لضف يف

 يذلا هالصم يف مادام مكدحأ ىلع يلصت ةكئالملا

 مهللا هل رفغا مهلل ا : لوقي ثدحي ملام هيف ىلص

 ال : لاق مالسلا هيلع هنع رخآ ثيدح يفو ا"ا 4 همحرا

 رظتني هالصم ىف ناك ام ةالص يف دبعلا لازي

 مهلل اهل رفغا مهلل ا: ةكئالملا لوقت 0 ةالصلا

 ؟ ثدحي امو : ليق ث دحي و ا فرصني ىتح . همحر ١

 اذه نأ ةرورضلاب مولعملا نمو . اةاهي4طرضي وأ وسفي : لاق
 دعب ةالصلا راظتنا يف وأ ةالصلا ربد ىلصملا يف سولجلا

 يف سلاجلا هيتأي امل امنإو 0 هتاذل ابولطم نكي مل ةالصلا

 ركذ يأ وأ نآرق ةوالت وأ رافغتسا وأ ءاعدب ةدابع نم ىلصملا

 ةريثك ر اكذأب ةريثك ر انآ تدرو دقو ةعورشمل ا ر اكدأل ١ نم

 ملسو هيلع هلل ١ ىلص ن اك دقو ض ة الصل ا ربد يلصمل ا اهرك ذي

 اذإو ، رصقت دقو لوطت دق تقولا نم ةرتف هالصم يف سلجب
 ةهينه سلجي لب ميلستلا دعب لابقتسالا لطي مل ًامامإ ىلص

 مكدحأ لازي ال : ظفلب ةالصلا باتك نم نيتسلاو يداحلا بابلأ يف يراخبلا هاور (1)
 بابلا رظنا . ةالصلا الإ هلهأ ىلإ بلقني .نأ هعنمي ال . هبحت ةالصلا تماد ام ةالص يف

 . ناذألا باتك . نيثالثلاو سداللا

 راخبلا هب ىتأ ى دحاو ثيدح نم ناتذوخأم نيترابملاوأ نيثيدحلا نأ ودبي (2) و (1)

 ءاشعلا ةالص تقو باب يف ةجام نبا هاورو . ءوضولاو ناذألاو ةالصلا باوبأ ىف اءزجم
 . ةالصلا مترظتنا ام ةالص يف اولازت نل مكنإو : ةيلاتلا ةرابعلاب ةالصلا باتك
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 نوكي الو . هسلجم يف وهو هباحصأ ىلإ تفتلي مث البقتسم
 . هلاوحأ ةماع يف نوكي امك هبرل اركاذ الإ لاجلا كلت ىف

 سانلاو ةالصلا ربد عفترم توصب وعدي ناك هنأ هنع دري ملو
 يف ةنس هنع حصت مل امك ةنس كلذ يف حصت ملو نونمؤب

 امب رمأي ناك هنأ لي هيده نم ناكو ةالصلا دعب ةحتافلا ةءارق

 ةركب هحيبستو اريثك اركذ هللا ركذ نم هباتك يف هب هللا رمأي
 اميف ارارحأ كلذ يف مهنأشو 2 ه اليصأو

 ةحلاصلا لامعألاو ةعورشملا راكذألا نم مهسفنأل هنوراتخي

 يف مهل عرشي ال ى دجسملا ريغو دجسملا يف تاعامجو ادارفأ
 مهيلع ضرفت نأ فوخو . مهجرحي ال ىتح ةنيعم اسوقط كلذ

 ىلاعتو كرابت هللا لاق امك نم هنإف . اهل ةمحرو هتمأب ةفأر

 نم لوسر مكءاج دقل : ةءارب ةروس يف هفصو يف

 مكيلع صيرح متنع ام هيلع زيزع مكسفنأ
 نامز لك يف نوملسملاف () ميحر فوؤر نينمؤملاب
 تادابعلا عاونأ نم هنوتأي اميف رارحأ تاعامجو ادارفأ ناكمو

 ناكم يأ يفو تقو يأ يف ناكرألاب المعو ناسللاب اركذ

 يف تماد ام هاضرل ابلطو ىلاعتو كرابت هللا ىلإ ابرقت
 لئاضف اهنإف هللا لوسر هنسو هللا هعرش امل ةقباطم اهروص

 ةحيحصلا ننسلاو ةيعطقلا ضئارفلا ىلع ةدايز لفاونو لامعأ
 اهنإ الو ضرف اهنإ اهيف لاقي نأ زوجي ال هنأ ديب . ةدكؤملا
 يعرشلا ىنعملاب ةعدب اهنأب فصوت نأ زوجي ال هنأ امك س ةنس

 ( . ةبوتلا ةروس نم 129 ةيآلا (1)
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 . يعطقلا هعرش فلاخي امي هللا ىلإ برقتلا وهو س ةعدبلل

 حيحصلا ثيدحلا يف تبث دقو . ةلاضلا ةعدبلا يه و

 برقت امإ : ىلاعتو كرابت هللا لوق ى هيلع قفتملا يس

 الو هيلع ,هتضرتفا امم يلإ بحأ ءيشب يدبع يلإ

 اذإف هبحأ ىتح لفاونلاب يلإ برقتي يدبع لازي

 رصبي يذلا هرصب و هب عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ

 .اهب يثمي يتلا هلجرو اهب شطبي يتلا هديو هب

 خهنذيعأل ينذاعتسا نئلو هنيطعأل ينلأس نئلو

 باتك نم نيثالثلاو نماثلا بابلا يف يراخبلا هاور ثيدحلا

 يتلا لفاونلا هذه ىف لوقي نأ ؤرجي يذلا اذ نمف .قاقرلا

 لاق نمو ؟ ةلاض ةعدب اهنإ ل هللا ةبحم ماقم ىلإ دبعلا عفرت

 هيلإ بدنو هللا عرش امع ىهن ذإ لاضلا عدتبملا هنإف كلذب

 هللا نأ : كلذ نايب س لامعألا لفاونب هيلإ برقتلا نم هب رمأو

 اونمآ نيذلا اهيأاي : ميركلا هباتك يف لاق ىلاعتو كرابت

 !"االيصأو ةركب هوحبسو اريثك اركذ هللا اوركذا
 متيضق اذإف ا&« نوحلفت مكلعل اريثك هللا اوركذاو

 اةياركذ دشأ وأ مكءابآ مكركذك هللا اوركذاف مككسانم

 بازحالا ةروس نم 2 ةيألا (1)

 ةعمجلاةروس نم 0 ةيألا (2)

 ةرقبلا ة هروس نم 200 ةيألا )(3)
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 اونوكت مل ام مكملع امك هللا اوركذاف متنمأ اذإفإ
 امايق هللا اوركذاف ةالصلا متيضق اذإف ()«نوملعت

 مكلعل اريثك هللا اوركذاو امكب ونج ىلعو ادوعقو
 هورزعتو هلوسرو هللاب اونمؤتلإ ا«نوعحلفت

 كحبسن يك( ١ُ«اليصأو ةركب هوحبستو هورقوتو
 نأ هللا نذأ تويب يف اةه«اريثك كركذنو اريثك

 لاصالاو ودغلاب اهيف هل حبسي همسا اهيف ركذيو عفرت
 اه)يهللا ركذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت ال لاجر

 ا راكبإلاو يثعلاب حبسو اريثك كبر ركذاو

 لبقو سمشلا عولط لبق كبر دمحب حبسو
 كلعل راهنلا فارطأو حبسق ليللا ءانآ نمو ى اهبورغ

 كبر دمحب حبسو كبنذل رفغتساو ا «ىضرت

 عولط لبق كبر دمحب حبسو .) (راكبإلاو يثعلاب

 رابدإو هحبسف ليللا نمو» '"مبورغلا لبقو سمشلا

 ةرقبلا ةروس نم 239 ةيآلا "!)

 ءاسنلا ةروس نم 103 ةيآلا ()

 . ةعمجلا ةروس نم 10 ةيآلاو لافنألا ةروس نم 45 ةيآلا )٬3

 حتفلاقةروس نم 9 ةيالا(4)
 هط ةروس نم 34 و 33 ناتيآلا 5١

 رونلا ةروس نم 37 و 36 ناتيآلا هر

 نارمع لآ ةروس نم 1 ةيآلا ا7)

 هط ةروس نم 130 ةيألا ا8)

 رفاغ ةروس نم 55 ةيالا )

 ق ةروس نم 39 ةيآلا (10)
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 نمو موقت نيح كبر دمحب حبسو ()4دوجسلا

 دجساف ليللا نمو () موجنلا رابدإو هحبسف ليللا

 اوحبس نأ مهيلإ ىحوأف ا" اليوط اليل هحبسو هل
 مهو ليللا ءانآ هللا تايآ نولتيإ ا «ايشعو ةركب

 ادجس مهبرل نوتيبي نيذلاو ا 4نودجسي

 ارهط نأ ليعامسإو ميهاربإ ىلإ اندهعوإ ما «امايقو
 ا" هدوجسلا عكرلاو نيفكاعلاو نيقئاظطلل يتيب

 هللا نم الضف نوفتبي ادجس اعكر مهارت

 نيمئاقلاو نيفئاطلل يتيب رهطو) اث «اناوضرو
 اريثك هللا نيركاذلاو ا} دوجسلا عكرلاو
 نيحو نوسمت نيح هللا ناحبسف ا""ا«تاركاذلاو
 ايشعو ضرألاو تاوامدلا يف دمحلا هلو نوحبصت

 مهبر نوعدي نيذلا درطت الو ا""«نورهظت نيحو

 كسفن ربصاو 0"}«ههجو نوديري يشعلاو ةادغلاب

 ق ةروس نم 40 ةيالا (آ)
 . روطلا ةروس نم 49 و 48 ناتيالا ()

 ناسنإلا ةروس نم 26 ةيالا ؛ذ)
 ميرم ةروس نم 11 ةيالا ا4)

 نارمع لآ ةروس نم 113 ةيآلا (ة)

 ناقرفلا ةروس نم 64 ةيآلا اه6)

 ةرقبلا ةروس نم 125 ةيآلا ا7)

 حتفلا ةروس نم 29 ةيالا ا8)

 جحلا ةروس نم 26 ةيآلا (9)

 بازحالا ةروس نم 35 ةيآلا (10)

 مورلا ةروس نم 17و:16 ناتياآلا )1٥(

 ماعنألا ةروس.نم 52 ةيآلا ,1در
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 ىفاجتتإ (١)«يثعلاو ةادغلاب مهبر نوعدي نيذلا عم

 ا4«)2اعمطو افوخ مهبر نوعدي عجاضملا نع مهب ونج

 مه راحسألابو نومجهي ام ليللا نم اليلق اوناك

 اهنإو ةالصلاو ربصلاب اونيعتساو» اةهينورفغتسي

 '‘ه“ نيعشاخلا ىلع الإ ةريبكل
 . ريثكو ريثك ميركلا نآرقلا يف اهرئاظنو تايآلا هذه

 نأ نينمؤملا نم بولطملا نأ ىلع ةيعطق ةحيرص ةلالد لدت

 . يشعلاو ةادغلاب { اليصأو ةركب هللاب لاصتالا يمئاد اونوكي

 . ميركلا هباتك نم رسيت ام ةوالتب 9 راهنلا فارطأو ليللا ءانآ
 . هرافغتساو هريبكتو هحيبستو هدمحو ىنسحلا هئامسأب هركذبو

 ريغو ث هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو ى دوجسلاو عوكرلاو ةالصلاو
 لخدي امم تاحلاصلا تايقابلاو ريخلاو ربلا لامعأ نم كلذ

 اوعكرا اونمآ نيذلااهيأاي» : ىلاعتو كرابت هلوق مومع يف
 مكلعل ريخلا اولعفاو مكبر اودبعاو اودجساو
 كرابت هللا هضرتفا ام دعب ۔ كلذ عيمجو ا«نوحلفت

 يف تدرو يتلا لفاونلا ةملك مومع يف لخاد ۔ ىلاعتو

 ىتح لفاونلاب يلإ برقتي يدبع لازي الو) يسدقلا ثيدحلا
 سانلا مزلي ةنيعم ةقيرط الو رجح الو كلذ يف دحال (هبحأ

_ _ 

 فهكلا ةروس نم 8 ةيالا (1)

 ةدجسلا ةروس نم 16 ةيآلا (2)

 تايراذلا ةروس نم 18و 17 ناتيآلا (3)
 ةرقبلا ةروس نم 45 ةيآلا (4)

 جحلا ةروس نم 77 ةيآلا ()
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 يأ يفو 0 هل رسيت ام ردقبو هنكمأ امبسح لمعي لكف « اهب
 ناك دقو ب هنع ايهنم نكي مل ام هدارأ نامز وأ ناكم

 نومزلي ۔ مهنم ةفصلا لهأ ةصاخو ۔ مهنع هللا يضر ةباحصلا

 اوناك امو ث ةالصلا دعبو ةالصلا لبق ةليوطلا تاقوألا دجسملا
 اوناك امنإو ى ايندل لمع الو لطاب ثيدح الو وغلب نولغتشي

 يلصملا مهنمف هتلكاش ىلع لك ، هنودبعيو هللا نوركذي

 نم مهنمو حبسملاو ركاذلا مهنمو نآرقلل يلاتلا مهنمو

 ميلع ، مهيلع جراخ لخاد يقي لوسرلاو ، ملعلا يف نوركاذتي

 مه ام ىلع مهرقيف تاعامجو قلح وأ دارفأ مهو 0 مهلاوحأب

 . مهنم هاري امب جهتبم ، طبتغم مهنع ضار وهو ، هيلع

 يف مهتدابعو { مهركذ يف ةفلتخم مهلاوحأ تناك كلذكو

 . دجسملا نم مهجورخ دعب اوناك ناكم يأ يفو . مهتويب
 . ةي هللا لوسر ىلع كلذ يف مهرابخأ نوصقي اوناكو
 ءايشأ نع ىهن دق هنإف ، ردنو لق اميف الإ كلذ ىلع مهرقيو

 0 اهتاورو ةنسلا ةلمح اهنود دقو س ةنسح ريغ اهآرو هتغلب

 ام انعسي انتودقو انتمئأ مهو ، ىدهلا حيباصم ةباحصلا ءالؤهو

 هيف نوفلتخي ائيش ضعب ىلع ركني مهضعب ناك امو ث مهعسو
 فلسلاو نوعباتلا جرد مهتقيرط ىلعو . مهلفاونب مايقلا يف
 . مولعملا تقولا موي ىلإ كلذك رمألا لازي نلو ي نوحلاصلا
 تملعو ىلاعتو كرابت هللا اهضرتفا ضئارف يه امنإ ةعيرشلاف
 ىدؤت نأ بجيف .« ةمألا اهيلع تعمجأو ةرورضلاب نيدلا نم
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 الو ةدايز الب اهتاقوأ يف اهطورشو اهناكرأب تعرش امك

 اهنس ةدكؤم ةحيحص ننسو س اهنم ءينش يف رييغت الو ناصقن

 يتعكرو رجفلا يتعكرو رتولاك هبر نذإب قلع هللا لوسر

 بظاوو اهب لمع { فاوطلا يتعكرو نيديعلا ةالصو برغملا

 . ةدكؤم ةنس اهتفصب اهيف هب يدتقن نأ انيلعف اهب : رمأ اهيلع

 فوسخلا ةالصك تادكؤملا هذه نود ىرخأ ننس كانه مث

 ضرفلا تاولص دعبو لبق بتاورلا تاعكرلا ضعبو فوسكلاو
 نود ننس هذهف هقفلاو ثيدحلا بتك اهتطبض دقو

 ءادتقالاو ةنسلا ءايحإ ةينب اهب مايقلاو ، تادكؤملا

 الإ ةنس اهنأب فصوت نأ حصيو ، ريبك لضف هيف هقلع ءيبنلاب

 ماسقألا هذه يف هتركذ يذلا اذهو . ةدكؤم اهيف لاقي ال هنأ

 هقف بتكب هيلعف هقفتلا دارأ نمو ، رصح ال ليثمت وه امنإ
 رطانقكو ث يلازغلا مامإلل نيدلا مولع ءايحإك تادابعلا

 ةنسلا بتكو . امهريغو 9 يلاطيجلا ليعامسإ خيشلل تاريخلا
 ` .... ثيدحلا ةمئأل حاحصلا

 يف ةلخاد تاعامج وأ ادارفأ ةالصلا دعب ةحتافلل مكتءارقف

 هيلإ بدنو هباتك يف هب هللا رمأ يذلا ريثكلا ركذلا مومع

 ركذلا يف لخدي ام ىلوأو لوأ نم يه لب س هلهأ حدمو
 ولعل لفاونلا نم هللا ىلإ هب برقتي امو تادابعلا مومع يفو
 هل دبعتو هيلع ءانثو هلل دمح اهنإف ، اهلضف ميظعو اهناش
 هوعديو هرفغتسيو هللا ركذي هنأ قيرب هنع حص دقو . ءاعدو
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 7 هجاوزأو هباحصأ لعفي ناك كلذكو . ةالصلا دعب

 امإ ةالصلا دعب اهب نوعدي ةيعدأ هباحصأ ضعب ملع دقو 0 مهنع

 ةباحصلا ناكو . ءاملعلا هيلع صن امك هدعب امإو ميلستلا لبق

 سمثلا علطت ىتح رجفلا ةالص دعب مهالصم يف نوبلجي

 كلذ لعفي هجاوزأ ضعب ناكو ىحضلا ةحبس نوحبسيف

 تاياورلا ضعب يف درو لب ، كلذ ىلع ىلع مهل رقم ني ءيبنلاو

 خم ءاعدلا) : هنع حص اميق ةلب لاق دقو هب رمأي هنأ
 بجتسأ ينوعدال : ميركلا هباتك يف لاقو ا"(ةدابعلا

 ةادغلاب مهبر نوعدي : هلوقب نيعادلا حدمو اةهمكل

 اه“ياعمطو افوخ مهبر نوعديإ : هلوقو اة)“يشعلاو
 اممو . هللا باتكل نيلاتلا ىلع ىفخي ال امم كلذ لاثما يف

 نورمأيو نورحتي اوناك مهنأ نيحلاصلا فلسلا نع رثؤي

 نأ نوريو ناكمو نامز ريخ يف ةباجإلا نامضل يرحتلاب

 ٠ هدعب امإو ميلستلا لبق امإ س ةالصلا رخآ كلذل تالاحلا

 هبر ىلع لبقم وهو هنع لوحتي مل هسلجم يف يلصملاو

 هلوق ثيدحلاو ميدقلا يف نورسفملا رسف دقو ، هيجاني

 تغرف اذإف : حارشنالا ةروس رخآ يف ىلاعتو كرابت
 ةالصلا نم غارفلاب «بغراف كبر ىلإو بصناف

 نإ ظفلب ةجام نبا هدروأو ةجام نبا ننس ىلع هتيشاح يف ظفللا اذهب يدسلا هاور (1)
 ةدابعلا وه ءاعدلا

 . رفاغ ةروس نم 60 ةيالا (2)

 . فهكلا ةروس نم 28 ةيآلا (3)

 . ةدجسلا ةروس نم 16 ةيآلا (4)
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 ملعلا ةمئأ نم يراوحلا وبأ خيشلا لاق ٠ ءاعدلل باصتنالاو
 تغرف اذإ» : ةيالا ريسفت يف يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف نامعب

 لبق ةالصلا رخآ يف سلاج تنأو دوجسلاو عوكرلاو ةءارقلا نم
 يف هيلإ بغراو هللا ىلإ ءاعدلا يف بصناف ملست نأ
 ملو ريسفتلا نم هجولا اذه ىلع رصتقا اذكه . ها « ةلأسملا

 لاق» : لوقي ثيح هجولا اذهب يبطرقلا ردصو ى هريغ ركذي
 غلاب يأ بصناف كتالص نم تغرف اذإف : ةداتقو سابع نبا

 حور هريسفت يف يسولألا لاقو « كتجاح هلسو ءاعدلا يف

 هنأ سابع نبا قرط نم هريغو ريرج نبا جرخأو» : يناعملا

 ىورو . ءاعدلا يف بصناف ةالصلا نم تغرف اذإ يأ : لاق

 يف ىرخأ اهوجو ركذو . ها « ةداتقو كاحضلا نع هوحن
 يحولا غيلبتك ةدابع نم يأ تغرف اذإف هلوق اهعمجي ريسفتلا
 نم كيلع انددع امل اركش ىرخأ ةدابع يف بعتاف بصناف
 امل لجو زع هنأك . ةفنآلا ءالآلا نم كاندعوو ةفلاسلا معنلا

 ركشلا ىلع هثعب ، دعو امب لي هدعوو ددع ام هيلع ددع

 اذإف اهنم هتاقوأ نم اتقو يلخي الأو ةدابعلا يف داهتجالاو

 ىرخأ اهوجو ركذ نأ دعبو ، ىرخأب اهعبتأ ةدابع نم غرف
 امأو مدقت ام ىلع ةيآلا لمح بسنألاو : لاق ةيآلا ريسفت يف

 اغارف تادابعلا ضعبل صيصخت وهف هعم نمو سابع نبا لوق

 لاقي اذكو . رهظألا وهو صاخ ظفللا نأ ال الاثم اًِإ الغشو

 تادابعلا مهأ ةالصلا نأل امأو س دوعسم نبا نع يور اميف
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 , مامإلا لاق . ها . امه امهف ةدابعلا خم ءاعدلاو ةيندبلا

 نأ : ةرشع ءاعدلا بادآ : نيدلا مولع ءايحإ يف يلازغلا

 : لاق مث ... ةفرع مويك ةفيرشلا تاقوألا هئاعدل دصرتي

 يضر ةريره وبأ لاق . ةفيرشلا لاوحألا منتغي نأ : يناثلا

 يف فوفصلا فحز دنع حتفت ءامسلا باوبأ نإ : هنع هللا
 تاولصلا ةماقإ دنعو ثيغلا لوزن دنعو ىلاعت هللا ليبس

 ةالصلا نإ : دهاجم لاقو-: اهيف ءاعدلا اومنتغاف ةبوتكملا
 . ها . ةالصلا فلخ ءاعدلاب مكيلعف تاعاسلا ريخ يف تلعج

 نم ةبرقو تادابعلا نم ةدابع ةالصلا دعب ةحتافلا ةءارقف

 عيمج يف نمؤملا نم ةبولطملا لفاونلا نم ةلفانو تابرقلا
 نأ زوجي ال امك ةنس اهنإ لاقي ال هنأ ديب تالاحلاو تاقوألا

 . ةلاض ةعدب اهنإ لاقي

 كرابت هللا نأ ةرورضلاب نيدلا نم ملع امم هنأ ةصالخلاو

 رافغتسالاو ءاععدلابو ريثكلا ركذلاب دابعلا رمأ ىلاعتو

 ةركبلاب ةالصلاو ريخلا لعفو دوجسلاو عوكرلاو حيبستلاو

 نيحو بورغلا لبقو عولطلا لبقو يشعلاو ةادغلاو ليصألاو
 عرشو راهنلا فارطأو ليللا ءانآو نوحبصي نيحو نوسمي
 . اهيف سولجلا ةلاطإو اهيلإ فالتخالاو دجاسملاب فاكتعالا

 : لاقو '"(دجاسملا ةرامع يتمأ ةينابهر) هيج لاقو

 «اهوعدببا ةينابهرو : ىلاعت هلوقل ريثك نبا ريسفت يف امنإو ثيدحلا انه دجأ مل )1(

 زع هللا ليبس يف داهجلا ةمألا هذه ةينابهرو ةينابهر ءيبن لكل : دمحأ مامالا نع ةياور
37 . 

 يف داهجلا ةمألا هذه ةينابهرو ةينابهر ةمأ لكل : ىلعي يبأ ظفاحلا نع ىورو " لجو
 . هللا ليبس
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 ركذل تلعج امنإ) : لاقو ("(نيقتملا تويب دجاسملا)

 نأ اضيأ ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا نمو ا“(ةالصلاو هللا
 مويلا نيب طقف سمخ يه امنإ دبعلا ىلع ةبوتكملا تاولصلا
 ةدكؤملا ننسلا نأو ةعكر ةرشع عبس اهتاعكر عومجم ى ةليللاو

 تاعكر ددع زواجتت داكت ال ةليللاو مويلا يف بتاورلا ننسلاو
 هذه عيمج هقرغتست يذلا تقولا نأو ةضورفملا تاولصلا

 ىلع ةقرفم قئاقدلا نم تارشع عضب زواجتي ال تاولصلا
 . ةليللاو مويلا يف ةعاس رادقم تعمج اذإ غلبت داكت ال اهتاقوأ

 هللا تويب رامعو نوفكاعلاو نودهتجملاو دابعلا يضقي ميفف

 ةليلقلا تاعاسلا دعب ةليلو موي لك يف لاوطلا تاعاللا

 يف اهنوضقي كش ريغ نم مهنإ ؟ مهتشيعمو مهمونل ةيرورضلا

 هنوراتخي امبسح مهل عرش ام عون نم ربلا لامعأو لفاون
 كلذ يف مهو هنوعيطتسي امو مهل .رسيتي ام بسحو مهسفنأل
 ةوالت لضفي نم مهنمف مهتجزمأو مهعئابط فالتخال نوفلتخم
 ركذلا لضفي نم مهنمو ةالصلا لضفي نم مهنمو نارقلا

 نيلصملا نمو ‘ ىصحت ال ةريثك ةروثأملا راكذألاو حيبستلاو

 ىلإ ةءارقلا ةلاطإ لضفي نم مهنمو تاعكرلا ةرثك لضفي نم
 نوميم نب ورمع نع هيوري دمحأ مامإلل ثيدح ريثك نيا ريفت يفو اضيأ هدجأ مل , (١)

 هنإو ضرألا يف هللا تويب دجاسملا نإ : نولوقي .ههو تع دمحم باحصأ تكردأ : يندرالا

 . اهيف هراز نم مركي نأ هللا ىس قح

 دجسملا يف لاوضلا داشنإ نع يهنلا باب يف ةجام نبا ننس يفو : اضيا هدجا ملو ()
 شيفطا خيشلا بطقلا هاور امك . هل تيتب امل دجاسملا تينب امنإ : ثيدحلا رخآ يف لاق
 : ثيدح هيف دازو م دجاسملا لاوحأ باب ىف ءةناضلا ءافو» هباتك يف هللا همحر
 . هللا ركذو نآرقلا الا وغل دجسملا يف مالك لك : لوقي هته ناك
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 عيمج متختو . تابرقلاو لفاونلا نم هرصح نكمي ال ام رخآ
 اعيمج اهترمت وه ءاعدلا ناف > تاحلاصلا تاوعدلاب تادابعلا

 ملو ىلص نم نأو . ةالصلا ةرمت ءاعدلا نأب رذأل ١ درو دقو

 يف مهو . اهطقتلي مل اهترمث كرتو ةرجش زه نمك عدي
 مهل هللا دحي مل ، ءاشي ام مهنم لك راتخي رارحأ كلذ عيمج

 ملو ، ةنيعم ةموسرم ةقيرط مهل عضي ملو ، ادح كلذ يف

 نذإ لفاونلا عيمجف ، لمعلا يف صالخإلا الإ مهيلع طرتشي
 . ةماعلا هللا رماوأ تحت ةلخاد ماعلا عرشلاب ةعورشم

 هللا ىنثأ نيذلا مومع يف نولخاد صالخإب اهب نومئاقلاو
 ةركبلاب حيبستلاو ىشعلاو ةادغلاب ءاعدلاو ريثكلا ركذلاب مهيلع

 هضرتفي مل ام ةيضرف اوعدي نأ مهل زوجيال هنأ ديب ، ليصألاو

 نأ مهل زوجي الو ث قي هلا لوسر هنسي مل ام ةينس الو . هللا

 ةلفان نم مهسفنأل هوراتخا اميف مهكراشي مل نم ىلع اوركني

 هذه ركني نأ ناك دح أ يأل زوجي الو 0 ةنس الو اضرف تسيل

 اهيلع قبطي نأ الو . ةلالضو ةعدب اهنأ يعدي وأ لفاونلا
 وهف هنم سيل ام اذه انرمأ ىف ثدحأ نم) : ثيدح

 ماعلا هعرتش نمو هللا رمأ نم اهلك لفاونلا هذه ناف (٦)(در

 ضئارف يف ناصقنلا وأ ةدايزلا وه هنع يهنملا ثادحإلا امنإو
 هللا مرح ام ليلحت وأ س صنلاب هللا لحأ ام ميرحت وأ هللا

 سماخلا بابلا يف يراخبلا هاورو . ةيضقالا باتك نم نماثلا بابلا يف ملسم هاور (1)
 يف دواد وبأ هاورو س .در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم : ظفلب حلصلا باتك نم
 . ةنسلا باتك نم سدابلا بابلا
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 دمعتو ملع ريغب هللا ىلع لوقلا دمعتو . كلذك صنلاب
 نينمؤملا هدابعل ةيرحلا هللا قلطأ دقو هقح هيبن ىلع بذكلا
 عاضوأ يف ىتح ائيش مهيلع طرتشي ملو ى هركذ يف

 ادوعقو امايق هللا اوركذافز : لاقف ركذلا دنع مهماسجأ

 / '!مكبونج ىلعو
 يف هقيقحت تدرا ام ضعب تغلب دق ينأ نظاف ى دعبو

 تادابعلا رمأ مكيلع نونوهي نيذلا نم اورذحاف ى ةلأسملا هذه

 لوسر هلعفي مل اذه نأ ىوعدب ةالصو ركذو ةوالت نم

 رارحأ مكنأ ىلع تانيب نم رم ام ىلع اليلد مكافكف ٍقيع هللا

 نأو ميقتسملا طارصلا ىلع مكنأو ى نورذتو نوتأت اميف
 . ماعلا رمألاب اهب رومأم س ماعلا عرشلاب ةعورشم مكلامعأ
 لثم كلذ نم ءيش يف مكفلاخ نم ىلع اوركنت نأ اورذحاو
 اذه لثم ناف ةدكؤملا ةنسلا وأ ةالصلا كرات ىلع راكنإلا

 ةنس وأ ةضيرف ةالص يف متنك اذإو ، ريبك أطخ راكنإلا

 ةددحملا ةعورشملا جحلا كسانم نم كسنم يف وأ ةدكؤم

 اولص) ةيج لئاقلا هنإف اهيف هلوسر ةنسو هللا دودح اومزلاف
 (مككسانم ينع اوذخ) : لئاقلاو (يلصأ ينومتيأر امك
 هللا مكبحي ىتح لفاونلا نم اورثكأف كلذ ادع اميف امأ

 هللا مكيدهي ىتح ربلا عاونأو ركذلاو ةدابعلا يف اودهتجاو
 كرابت هنإف { نينسحملا ةرمز يف مكلخديو هتيعمب مكلمشيو
 . ءاسنلا ةروس نم 103 ةيألا )1(
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 انلبس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاو : لوقي ىلاعتو
 ا:ه&“نينسحملا عمل هللا نإو

 . ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش هرضي مل هعم هللا ناك نمو

 . ميقتسم طارص ىلإ يده دقو
 اديعب نوكي ال نأ وجرأو باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 ىلع انرجؤيو هب هللا مكعفني نأ وجرأ امك . باوصلا نع
 ام ىلإ اعيمج مكايإو انقفويو اناياطخ انل رفغيو انداهتجا

 اذإ ىعادلا ةوعد بيجي بيرق عيمس هنإ ، هاضريو هبحي

 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ، هاعد

 دهشتلا ةقص يف

 ؟ ةالصلا يف دهشتلا دح ام : لاؤس

 ه دنع يهتنت ةالصلا يف ةعورشملا تايحتلا : باوجلا

 تايحتلا يف زوجي الف 0 «هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو

 ال يتلا ةريخألا ةيحتلا يف امأو . اذه ىلع ديزي نأ ىلوألا

 ام نأو : الثم ديزي نأ هل زوجي هنإف ميلستلا الإ اهدعب ىقبي
 وأ . زع ءيبنلا ىلع يلصي وأ ، هبر دنع نم قح هب ءاج
 ۔ لقن ةالص ةالصلا تناك اذإ ةصاخو نينمؤمللو هسقنل وعدي

 . توبكنعلا ةرو نم ةريخالا ةيالا (1)



 وهسلا دوجس يف

 لك دعب نيتدجس دوجس نويبازيملا مزتلي اذامل : لاؤس

 ؟ وهسلا يتدجس اهنومسيو ؟ ةلفان وأ ةنس وأ ةضيرف ةالص
 مل نم ىلع راكتإلا دجاسملا يف نيمدقتملا ضعب ددشيو

 الإ ةالصلا متت ال ضرف هدنع امهنأ ىلع لدي امم 0 امهدجسي

 يهاسلا ىلع نابجت امهنأ هقفلا بتك يف هدجن يذلاو 0 هب
 ؟ طقف

 هيلع تعمجأو ةيوبنلا ةنسلا يف تبث امم : باوجلا
 هتالص يف اهس نم ىلع الإ بجي ال وهسلا دوجس نأ ةمألا

 ةدايزب هتالص يف اهس نمف . وهسلا ىلإ هتفاضإ هيلع لدي امك

 نيتدجس ةالصلا دعب دجس ةالصلا هب دسفت ال امب صقنب وأ
 يف رسأ اذإ امك هلمعو ةلي لوسرلا رمأب وهسلا اذهل اربج
 بجي ثيح ماق وأ رسلا عضوم يف رهج وأ رهجلا عضوم

 وأ ، حيحصلا عضولا ىلإ داعف ركذت مث ى سكعلا وأ دوعقلا .
 وحن وأ هتالص متأو نيقيلا ىلع ىنيف تاعكرلا ددع يف كش
 نم أطخ هتالص يف يلصملا هيتأي امم ۔ريثك وهو كلذ

 ه باوصلا ىلإ دوعيف ركذتي نأ ثبلي ال فيفخ لمع
 مامتإلل موقيف ركذتي مث ع ةيعابرلا يف نيتنثا دعب هميلستك

 انلا رم طق انعا ءيش يأ لمعيو . ملكتي ن نأ لبق الاح

 دجس هنأ هقلع ء ءيبنلا نع حصي ملو ، وهلل وهسلل دوجسلا هببسب
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 نم مامإ اذهب لقي ملوء كلذب رمأ هنأ وأ وهس ريغل ةالصلا دعب

 مامإلا نأ ىلع ةلدألا تماق دقو . ملعن اميف نيملسملا ةمئأ

 اذإو ى ازهس نإ مهيلع دوجس الف نيمومأملا نع وهسلا عفري.
 ال هنأ ملعن اذه نمو ث الف الإو دوجسلا هيلع بجو مامإلا اهس

 ليلد الو ى ةالص لك ربد اقلطم دوجسلل مازتلإلا اذهل لصأ

 ام الإ حيحص رذأ الو عامجإ الو ةنس الو باتك نم هيلع

 . ةيج عرشملا نم ليلد ىلإ دانتسا ريغب ةهقفتملا ضعب هلوقي
 دجسي نأ يلصملا ىلع يغبني هنأ نم مهتنسلأب هنولقانتيو
 هتالص يف اهس دق ناك ناف ص ةالص لك دعب نيتدجسلا نيتاه

 ال اذه نأ ديب ، ناطيشلل ماغرإ امهف الإو . وهسلل امهف كلت
 لثم يف ةصاخو ى ليلدلا نع درجملا يأرلاب لاقي نأ زوجي
 انيقي اعطق اتعرش وهسلا يتدجس نإف . دودحملا ماقملا اذه

 امك اولص) : لاق يذلا مظعألا عرشملا لمعو رمأب

 ريغ رمأي ملو . هتالص يف اهس نمل (يلصأ ينومتيأر
 ملف . ةقع هلعفي ملو . كلذ هل عرشي ملو دوجسلاب يهاسلا

 ريغل ةالص لك ربد دجسي ناك هنأ الو دجس قبت هنأ هنع ورت

 ىتح سانلل مازتلالا اذهوأ مزلالااذهءاج نيأ نمف وهس
 هتيعورشم تبثت مل ام كرت ىلع مهيلع مازلإلا ددشيو اوفنعي
 لأي مل يتلا ةالصلاب قلعتم صاخ رمأ يف ةنس الو باتكب

 هل عرش اهوهس ىتح . اهماكحأ نايب يف ادهج يق ءيبنلا

اذه دعبو « نايب هنايب دعب امو . المعو الوق نيتدجسلا نيتاه



 سانلا لكو ۔ ملعن اننإ : هقح ضعب عوضوملا يفونل لوقت
 يدي نيب يلصملا ماقم نأو هبرل جانم يلصفلا نأ ۔ نوملعي

 ركذي نأ هتالص دعب هل يغبني هنأو 2 تاماقملا مظعأ نم هبر

 ىلع يلصيو ى هللا باتك نم تايآ ضعب ولتيو هحبسيو هلل

 امبسح هالصم يف وهو . هارخأو هايندل هللا وعديو هللا لوسر

 كلذ لكو ى قالخألاو هقفلاو ةنسلا بتك يف طوسبم وه

 ال هتايناكمإو هفورظو هملعو هتمهو يلصملا ةدارإ بسح

 نم فلع هللا لوسر نع درو ام الإ ديدحت الو كلذ يف رجح

 . ةيعدأو راكذأ ضعب ىلإو ةنيعم تايآ ضعب ةوالت ىلإ داشرإ
 احبسم وأ ايعاد اركاذ هالصم يف هثكم يلصملا لاطأ املكو

 هنإف ى دوجسلا كلذ ةلمج نمو ى هل لضفأ كلذ ناك ايلاتو

 لاق دقو (”“يبرتقاو دجساوإ هللا ىلإ تابرقلا مظعأ نم

 بصناف تغرف اذإقإل : ىلاعت هلوق يف نيرسفملا ضعب

 بصناف كتالص نم تغرف اذإ ا”«يبغراف كبر ىلاو

 نم هيتأي اميف راتخم رح يلصملاف ث هيلإ بغراو ءاعدلل
 نإو ث ةالصلاب لفنت ءاش نالف ، هتالص دعب راكذأو تادابع

 نودب وأ ى ةدجس ةيآ ةوالت دعب دجس ءاش نإو نآرقلا الت ءاش

 تقولا يفةالصلا الإ ، همامأ ةحتفم اهلك ربلا باوبأف ى كلذ

 نيعم ءيشب رخآ مزلي نأ دحأل سيلف . هيف ةالصلا نع يهنملا

 وأ ركذ نم ائيش هيلع ركني نأ الو ، هكرت هيلع ركني نأ الو

 قلعلاةروس نم ةريخألا ةيآلا (1)
 حارشنالا ةروس رخآ ()
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 . الثم نيلصملا ىلع كلذب شوشي نأ الإ هسفنل اهراتخا ةدابع

 مهراكذأ يف نوفلتخي مهنع هللا يضر ةباحصلا نأك دقو

 ىلع مهدحأ ركني الف س اريثك افالتخا ةصاخلا مهتادابعو

 ةالص لك دعب نيتدجسل ماعلا مازتلالا اذه يف رطخلاو .رخآلا

 ناتبجاو امهنأ ةماعلا داقتعا يف هرمأ رهظ ى ادج ميظع رطخ

 هذه دكأو نينمؤملا ليبس ريغ عبتا دقف امهكرت نم نأو
 ةمئأ ضعب نم ردصي يذلا ديدشلا راكنإلا مهسوفن يف ةديقعلا

 سوؤر ىلع ، انلع هب ريهشتلاو ، امهكرت نم ىلع دجاسملا

 نظلا ءوس عاش ىتح ى ةبوتكم ةضيرف كرت هنأك . إلملا
 دعب ةصاخو س كرات الو دجاس فنعي ال نأ قحلاو ، امهيكراتب
 رئاس نع وهسلا اهيف مامإلا عفري يتلا ةعامجلا ةالص

 لوؤسم لصم لكف ى ةعامجلا ةالص ريغ يف امأو ، نيمومأملا
 نإف © هريغو اوهسو اداسفو ةحص هتالص يف هلاح نع هدحو

 اذه مازتلا نأ ىرن اننأ ىلع ، هيلع ءيش الف الإو دجس اهس
 بلغألا معألا يف سرامت ةداع حبصأ ةالص لك دعب دوجسلا
 مكيلع مالسلا) يلصملا لوقي ال ةيلآ ةروصب سانلا لاوحأ نم
 امل هبنتم الو ، هريغب الو وهسب هبآ ريغ دوجسلل يوهي ىتح

 وهسلل دوجسلا ةدئاق هعم بهذت امم هتالص يف هنم ردب

 3 وهسلاب ثداحلا صقنلا ربج ةين وهو ، هنم ضرغلا توفيو

 مازتلالا اذه نكي مل ول ام فالخب . طقف ةداع حبصأ ثيح
 0 هتالص يف هاتأ امل اهبنتم نوكي ذئنيح يلصملا نإف قلطملا
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 ةينب هل دجيف وهس نم هنم ناك ام اهمامت دعب ركذتيو

 ىمسملا دوجسلا اذه ةيعورشم نم دوصقملا وه اذهو . ةدوصقم

 هيلع راصتقالا بجاولاف . مدقت امك هب رومأملاو وهسلا دوجسب
 بهذتف هريغب طلخي الو . طقف وهسلا عوقوب ابولطم ناك اذإ

 نم هناف دوجسلا نم هريغ امأو . هتدئافو هترمثو هتمكح

 لبق س تاقوألا رئاس يف هب دبعتلا نكميو ، تابرقلا مظعأ
 نم بهذملا يف نعطلا رثك دقو . ةالصلا دعبو ةالصلا

 لك دعب ةقلطم ةيعامج ةروصب دوجسلا اذه ببسب هيفلاخم

 امو } تاليوأتلا فلتخمب عافدلا ىلإ انرطضي امم " ةالص

 . اذه نع انانغأ ناك

 هتالص مامت دعب ماق لصم يأ ىلع ركنن ال اننإف 2 دعبو

 نم ىلع ركتن امنإوء دوجسلاك ةيلمع وأ ةيلوق تادابع ضعبب
 ركننو ، هسي مل نم ىلع وهسلل دوجسلا اذه بوجوب لوقي
 مدع عم ، اقلطم دوجسلل كراتلا فنعي نم ىلع راكنإلا دشا

 نأب سانلل ماهيإو هل ملظ اذه نإف 3 هسي مل وأ اهس هنأب هملع
 . هيف ام رطخلا نم اذه يفو . هكرات فينعت بجي ضرف اذه

 نإف ,ث ةالصلا دعب ءاعدلا ةيعورشم نع كلاؤس امأو
 يف ن ء يبنل ا لمع نع امأ > مدقت امم ملعي هنع ب اوجلا

 هتالص دعب وعدي ن اك هنأ - ملعن اميف ۔ هنع حصي مل هناف كلذ

 نكمي الف س نونمؤي هئارو نم سانلاو يروهج توصب سانلاب
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 اهنس ةنس هئارو نم مهنيمأتو سانلل مامإلا ءاعد نإ لاقي نأ

 . ةلل هللا لوسر

 ابمب نوكي ال نأ وجرأو . باوجلا يف هب هللا نم ام اذه
 . باوصلا نع

 نم ىلص مك ردي مل نم ىلع بجي اذام : لاؤس
 ؟ هتالص

 ردت ملو كرطاخ باغف ةالصلا يف تنك اذإ : باوجلا

 امأو ، كتالص دعأو ملسو دهشتو سلجاف تنأ ةعكر يأ يف
 دجساو كتالص لمكو نيقيلا ىلع نباف اكاش تنك اذإ
 ( . ميلستلا دعب وهسلا يتدجس

 ؟ وهسلا دوجس بجي نم ىلع : لاؤس

 يف اهس نم ىلع بجي وهسلا دوجس نإ : باوجلا

 مل نم امأو ء ةالصلا هب ضقتنت ال امم صقن وأ ةدايزب هتالص

 تءاج اذهب 2 هدوجسل ىنعم الو 0 دوجسلا هيلع بجي الف هسي

 ٠ الف الإو ، دجس اهس اذإ هقلع هللا لوسر نع ةحيحصلا ةنسلا

 . مالسلاو . اذه نم رثكأل ماقملا عستي الو
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 عوطتل ا ةالص

 , دتحاو كناوخإ ضعب عم تشقانت كنأ تركذ : لاؤس

 يهام : تلأسو «نيدلاولا ةالص» عوضوم يف مكنيب شاقنلا

 يأ يفو ؟ ةبغرم مأ ةدكؤم ةنس يه لهو . هللا دنع اهتميق

 ؟ اهؤازج امو ، ىلصت تاقوألاو مايألا

 يف ارثا اهل دجن ملو ةدكؤم ةنسب تسيل : باوجلا
 ةفورعم ةدكؤملا ننسلاو ، ةربتعملا حاحصلا ثيدحلا بتك

 اهنم ةالصلا هذه تسيلو س ثيدحلا باحصأ دنع اهيلع قفتم

 همحر ۔ يلاطيجلا ليعامسإ خيشلا نأ الإ اهنيب نم تركذ الو
 هجرخي ملو اهثيدح دنسي ملو رطانقلا هباتك يف اهركذ ۔ هللا
 تاعوطتلا مسق يف اهلعج امنإو تابغرملا الو تادكؤملا نم

 الف هللا دنع اهؤازجو اهتميق امأو . يلازغلا نع هلقن يذلا
 لوسر هنع ءيشب انربخي ملو هللا الإ هملعي ال رمأ اذه . هملعن

 اهيف دمتعي ال ةيبيغلا رومألا هذهو 0 هنع حص اميف ي هللا
 لوسر ثيدح نم حيحصلا وأ هللا باتك نم حيرصلا ىلع الإ

 ةعامج ىلصت ال تاعوطتلاو لفاونلاو ننسلا نإ مث زع هللا

 ةالصو نيديعلا ةالصو ناضمر مايق الإ ىدارف ىلصت امنإو
 ةالصلاف كلذ ادع افو ،‘ فوسكلاو فوسخلا ةالصو ءاقستسالا

 . ةعامجلا نم لضفأو ريخ ادارفإ هيف
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 ؟ ليللا يف ةالصلاب عوطتت نأ زوجي له : لاؤس

 ه ليللا يف ةالصلاب عوطتلا نم عنام ال : باوجلا

 . رتوب متتخت نا يغبنيو

 هلعف زوجي ام

 ةالصلا ءانتا زوجي ال امو

 : اهتلئسأ ةباتك ريغ نم ةبوجأ ضعب يلي اميف
 ثيحب مامألا ىلإ وأ الثم ءارولا ىلإ هصيمق ىلدت نم ۔

 . هبتري نأ هل زوجي هنإف دوجسلا وأ عوكرلا نع هلطعي
 اهيف أرقت ال يتلا ةعكرلا يف ةروس ةءارق يف عرش نم د

 نأ هيلع بجيو ث عكري مث ركذت اذإ اهعطقي هنإف ةحتافلا الإ
 . ةالصلا دعب وهسلا دوجس دجسي

 همف ىلع هدي عضي نأ هل زوجي ال ةالص يف بءاثت نم

 . هتالص تلطب كلذ لعف نإف ث هلل دمحلا لوقي نأ الو

 يف وهو لوقي نأ هل زوجي ال عّركتف يلصي ناك نم ۔
 «هلل دمحلا» ةالصلا

 دمحلا» لوقي نأ هل زوجي ال ةالصلا يف سطع يذلا ۔
 . «هلل

 نأ اهعجول انيكست ةالصلا ىف هينيع حسم نمل زوجي ال
١ . كلذ دعب هدي لبقي



 هتداع نم يتلا ريغ ةالصلا يف ةروس ةءارق يف عرش نم ۔

 . اهيف عرش يتلا ةروسلا كرتي نأ هل يغبني ال هنإف اهأرقي نأ

 اهعطق نإو . ءاش نإ ىرخألا أرقي مث ، هل نسحأ اهممتي لب

 . هيلع سأب الف اهداتعا يتلا ةروسلا ىلإ لقتناو
 . بجت ال ثيح ةحتافلا عم ةروس ارق نم ةالص دسفت ال

 . ميلستلا دعب وهسلا يتدجس دجسي نأ هيلع نأ الإ
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 :اكزلا
 باصنلا ىف ةاكزلا

 ؟ ةاكزلا باصن ردقي مك : لاؤس

 فلأ نيسمخب "") مويلا ةاكزلا باصن ردقي : باوجلا

 رادقملا اذه لثم هترجأ نم عمج اذإ ريجألاف س ميدق كنرف

 اهنم صقني مل هكلم يف يهو لوحلا هيلع لاحو ادعاصف

 ىلع يتأت هتاقفن تناك اذإ امأ 4 ةاكزلا هيلع تبجو . ءيش

 نم هيلع سيلف ةلماك ةنس افلأ نوسمخ هل ملست ملف هترجأ
 . ءيش ةاكزلا

 ؟ ةضفلاو بهذلا باصن ردقم ام : لاؤس

 الاقثم نورشع وه ةضفلاو بهذلا باصن نإ : باوجلا
 مهرد اتئامف ةضفلا باصن امأو 0 نآلا فورعملا نزولا بسحب

 . ةصلاخلا ةضفلا نم امارغ نوتسو ةتسو ةئامتس يأ

 لاقتملاو مهر دلاو رانيدلا فرص

 نازوألاب لاقثملاو مهردلاو رانيدلا فرص ريدقت ام : لاؤس
 ؟ انرصع يف ةلمعتسملا

 نييعرشلا مهردلاو رانيدلا فرص ريدقت نإ : باوجلا

 ريداقم ةفرعمل لماعتلا اهب يرجي يتلا دوقنلا ىلإ ةميقلاب
 رعس يف طبضني نأ نكمي ال تايدلاو حورجلا شورأو ةاكزلا

 .1966 لي رفا 19ل قفاومل ا 1385 ماع ةجحلا يذ نم 28 موي وه قوتفلاه ذه خي رات )1(
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 راصمألا فالتخاب ارهاظ انيب افالتخا فلتخي هنإف دودحم

 ةعاس نم فلتخي دقو راعسألاو ميقلاو لودلاو راصعألاو
 ام انمز هل ضرعي دقو ماعلاو رهشلا هلب مويل موي نمو ةعاسل

 الإ مهردلاو رانيدلل طابضنا الف اذإو رارقتسالا نم برض
 يأ يف مكحلل ردصت وأ ىوتفلل ىدصت نم ىلعف 0 نازيملاب

 دقنب اهتميق فرعي مث اهنازيم فرعي نأ نامز يأ يفو دلب
 ال باوصلا ةلكاش بيصيف مكحي وأ يتفي مث هموي يف هدلب

 لمعلا سانلا مزلي نأ ىلع الو هرمع لوط كلذ مزتلي نأ ىلع
 ةرتف تماد ام الإ ليبس نم كلذ ىلإ امف هدعب نم هب

 نزولاب امهوطبضف نيملسملا ءاهقف اذه فرع دقو رارقتسالا

 اهب عفتنيل مهمويو مهدلب يف اهتميق نوركذي اوناك نإو

 مهدومجب اولضأو موق لضدقو بئاغلا اهيلع دمتعيل ال دهاشلا
 الغ رابتعاب تارم ةميقلا اوفعاض نإو مهقبس نم ميوقت ىلع
 ةميقلا رابتعا نيبو الصأ نزولا رابتعا نيب قرفلا نإف ث مويلا
 .ادج ميظع الصأ ةميدقلا

 يف هيلع عمجملا بهذلا باصن نأ نوملعت مكنإف دعبو
 الاقثم نورشع ككسملا ريغ يفو ارانيد نورشع ككسملا
 ةمألا روهمج هيلع يذلا نأو مهرد اتئام اقلطم ةضفلا يفو
 نزو لاقثملا نأ وه برغملا دالبب لوعملا هيلعو دمتعملا وهو

 نأو طسو ريعش نم نيفرطلا عوطقم طسو ريعش ةبح نيعست
 صقن لاقثم نذإ وهف كلذك ةبح نينامثو عبرأ نزو رانيدلا
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 ةبح نيتس نزو مهردلا نأو كيكستلاو رهصلاب هسمخ ثلث
 ' .. كلذك

 ضعب ابيرقت اماع نيرشع ذنم موي تاذ انعمتجا دقو

 ريعشلا نم اعاونأ انعمجو ءالضفو انايعأو ءابجن ةذمالتو ءاملع.

 انرتخاف بهذلاو ريرحلا نيزاوم نم نيزاوم ةعضبو ةفلتخم

 عون لك نم انزو انعطقو تابحلا انددع مث اهمكحأو اهفخأ

 اذإف هلهأ قاذح هالوتي نزولاو احيحصت تارم داعي دعلا ناكو

 يف يواست طسولا ريعشلا نم فارطألا ةعوطقم ةبح نوعست

 اهنع رصقي قيقدلاو اهزواجتي ظيلغلا . تامارغ ةسمخ نازيملا
 تامارغ ةسمخ يواسي يعرشلا لاقثملا نأب انمكحو انقيأف
 باوصب ةنينأمط انبولق ألمو كلذ ىلع انديأو يسنرفلا نزولاب
 . تامارغ سمخ لاقثملا نزو راهتشا نم ذئموي هانظفح ام

 نارفعزلاو حئاورلاو روطعلا ةعاب اميس الو سانلا عيمج دنع

 ملع ىلع اينبم ناك امهريغو رئازجلاو سنوت يف اههبشأ امو
 سانلا يف هرمأ عاش 0 ءاهقفلا قاذح نم قيقدتو حيحص

 اذإو هنع مويلا لدعم الف هب لمعلا مهدنع رقتساو هودقتعاف

 قيقحتلا اذه دعب كلذ نم صانم الو ةبسنلا هذه ىلع اندمتعا

 مهردلا نأو نيثلثو تامارغ عبرأ نزو رانيدلا نأب انمكح
 ريغ بهذلا ةاكز باصن نوكيف ثلثو :تامارغ ثالث نزو
 يف نيرشع برض نم ةلصاح مارغ ةئام يلحلاك ككسملا

 اثلثو امارغ نيعستو اثالث ككسملا بهذلا باصنو ةسمخ
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 باصنو نيثلثو تامارغ ةعبرأ يف نيرشع برض نم ةلصاح
 برض نم ةلصاح نيثلثو امارغ نيتسو ةتسو ةئامتس ةضفلا

 هقيقحتو نزولا طبضاذه ثلثو تامارغ ةثالث يف نيتئ

 . هريرحتو

 نأ الإ مكيلع امف مويلا دقنب باصنلا ةفرعم متدرأ اذإف

 مويلا ةيقنلا ةضفلا مارغو صلاخلا بهذلا مارغ رعس نع اولأست

 ةجيتنلا ىلإ اهب نولصت ةطيسب باسح ةيلمعب اوموقت مث مكدنع

 ناجاتحي ال ةضفلا نيع كلامو بهذلا نيع كلام نأ ىلع

 امك ةميقلاب ال نزولاب باصنلا ناربتعي امهنأل ميوقتلا ىلإ

 امهل نأش الو دعلاب ماعنألا كلامو ليكلاب رامثلا كلام هربتعي

 . انيع ال ، ةميق بجاولا قحلا جارخإ اوديري نأ الإ ةميقلاب
 ريدقت ىلإ جاتحن اننكل . نوملعت امك ادج فيعض اذهو

 ابهذ سيل مويلا دقنو نويدلاو ةراجتلا لامل ةميقلاب باصنلا

 ؟ ربتعي نيباصنلا يأ ىف ءاهقفلا فلتخي اذه يفو ةضف الو
 رثكأ هيلإ بهذي ىذلاو ؟ ةضفلا باصن مأ بهذلا باصنأ

 نإ بهذلا هيلع لمحي الصأ اهنوري مهنأل ةضفلا باصن انئاملع

 نيعتي ملو اعم اهكلام دنع امهدحأ يف باصنلا لمكي مل
 بهذلا لمحي اذه ىلعو باصنلا مامتل بهذلا ىلع لمحلا

 اذه ىلع ءانبو . سكعلا ال باصنلا لامكتسال ةضفلا ىلع

 قاروأو نويدلاو ةراجتلا لام ةاكزل ربتعملا مويلا باصنلا

 ةئامتس نازيم دعت يتلا ةضف مهرد يتئام ةميق وه كنبلا
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 نمف ث ةصلاخلا ةيقنلا ةضفلا نم نيثلثو امارغ نيتسو ةتسو

 سانلا ممذب هل ناكو ةراجتلا ضورعو كنبلا قاروأ نم كلم
 كلذ نود ام امأ ةاكز رشعلا عبر جارخإ هيلع بجو كلذ نمث

 ال اهنأل مويلا اندنع ةميقلا مكل ركذن نأ عيطتسن الو ؤ الف

 نيب نوكي دقو هيف ةدئافال هنأ ىلع قلقلا نم لاح ىلعرقتست
 . ريبك فالتخا دحاو موي يف مكدنعو اندنع نيتميقلا

 نوكن نأ وجرنو مكيلإ ةباتكلاو هريرحت نكمأ ام اذه

 نم انب مكنظ نسحل انإو نيعفتنم نوكن نأو ، هيف نيقفوم
 كلذ نإف اننيب لئاسرلا لبح لصتي نأ انرسيو نيركاشلا
 . ليزجلا ريخلاو مجلا عفنلاب مكيلعو انيلع دوعي

 (1937۔ 4 ۔ 21 خي راتب)

 ؟ اذه ىفو ؟ اذه ىلع ةاكزلا بجت له

 يف ةلمعتسملا تالآلاو تاودألا ىكزت له : لاؤس

 تانيكامو نيزاوملاو تاجالثلاو تارايسلا لثم ةراجتلا
 ؟ كلذ هبشأ امو باسحلاو ةباتكلا

 يف لمعتسي ام ,لك يف ةاكزلا بجت ال هنإ : باوجلا

 نم سيل هنكل ةراجتلا رييست يف هب عفتني ام ينعأ ةراجتلا
 ةاكزلا بجت يذلا ةراجتلا لامو عابتل ىرتشت يتلا ةعاضبلا

 دق هبحاص ناك نإو حبرلل ابلط عابيل ىرتشي ام وه امنإ هيف
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 وهو هعيب وه هب دوصقملا نكل الثم تضرع ةجاحل هلمعتسي
 اهنإف اهيلإ راشملا تاودألا كلذك تسيلو عيبلل ضورعم ادبأ

 ةراجتلا لحم لثم كلذ يف اهلثمو لامعتسالل الإ ىرتشت ال

 هلمع هيف رشابيل الإ ضرغل ال رجاتلا هيرتشي يذلا هسفن

 . هتيكزتو هميوقت بوجوب ادبأ لئاق الو يراجتلا

 ميوقتلا رفسأ اذإ ةراجتلا لام ىكزي له : لاؤس

 ىوتسم يف لاملا نم يقب ام نأب ملعلا عم ةراسخ نع يونسلا

 ` ؟ قوف امف باصنلا

 دح غلب لام لك يف ةبجاو ةاكزلا نإ : باوجلا

 الام ناكو ةراجت ضورع ناك وأ ادقن ناكأ ءاوس باصنلا

 هيلع ام عيمج طاقسإ دعب ايفاص هل ايقاب ينعأ هكلامل اصلاخ
 ديحولا ءىشلا امنإ ةراسخب الو حبرب اقلطم ةربع الف نويد نم

 ةيفصت دعب هبحاصل اصلاخ ىقبي ام وه ميوقتلا دعب ربتعملا

 امف باصن هل يقب نإف هنويد عيمج طاقسإو هتاباسح عيمج

 باصنلا نود هل يقابلا ناك نإو ة ةاكز هيف هيلع تبجو قوف

 دقن نم هلام لمكتسي باصنلا نأب كركذأو 3 هيلع ةاكز الف

 ىلإ فاضي اذه نأ ينعأ هتراجت نع جراخ يلح وأ نيد وأ
 ام اذه س باصنلا عيمجلا غلب نإ ىكزيفةراجتلا يف هدنع ام

 . باوصلا قيرط ىلإ يداهلا وهو هب هللا نم
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 هيلإ نجتحي امم مهتانبل نودلاولا هرخدي ام : لاؤس

 ؟ ال مأ ةاكزلا هيف بجت له جاوزلا دنع نهزاهجل
 تاودأو ابايث زيهجتلل رخدملا اذه ناك اذإ : باوجلا

 تنبلا هب زهجت امم كلذ وحنو ةيطغألاو شرفلاو ةرسألا لثم
 وأ ابهذ ناك.اذإ امأو س غلب ام اغلاب اقلطم هيف ةاكز ال هنإف

 وهو باصنلا هيف مت اذإ ةاكزلا هيف بجت هنإف مهارد وأ ةضف

 اهيف بجت مهاردلاو ةضفلاو بهذلا نأل ابهذ مارغ ةئام ةميق
 قح ةاكزلا نأل غلاب ريغ ميتي يبصل اكلم تناك ولو ةاكزلا

 يدؤيو اهبوجول غولبلا طرتشي ال ةضيرفو لاملا يف هلل
 هديب يذلا هليكو وأ هيلو لاملا بحاص يبصلا نع ةاكزلا

 مهارد وأ ةضف وأ بهذ نم اكيش ةاتفل ىطعأ اذإف ى هلام

 وأ يه اهيدؤت هتاكز اهيلع نإف اهجاوز دنع اهزاهجل هرخدت
 نأ مولعمو ى اهل هظفحي هديب لاملا كلذ ناك نم اهنع اهيدؤي

 . هتكلمت نأ دعب لوحلا هيلع لاحو باصنلا هيف مت اذإ اذه

 كناكد تحلصأ يةثراكلا هذه دعب كنإ : لاؤس

 سان دنع نم ديدج لام سأرب هتراجتب تضهنو هترمعو
 كيلعو ميوقتلا دعب حبر ىلع كتراجت نم تلصحف نيرخآ

 ةاكز نم كيلع لهف كتكرش لام سأر ريغ ةقباس ىرخأ نويد

 ؟ تحبر اميف

 ىتأف نويسنرفلا رامعتسالا ةالغ همرضأ يذلا قيرحلا اهيلإ راشملا ةثراكلاب دوصقملا (1)

 . ةزيجو ةرتفب لالقتسالا ليبق كلذو ناكدلا يف ءيش لك ىلع
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 يتلا كنويد عمجتو كحبر يصحت نأ كيلع : باوجلا

 نم كل يقب نإف كحبر ةليصح نم اهحرطت مث اهلك كيلع
 رادقمو الف الإو . ةاكزلا هيف كيلع تبجو باصنلا ردق حبرلا
 ابهذ مارغ (100) مارغ ةئام ةميق لداعي ام وه باصنلا

 يف كتمه ىلع ينثأ نأ لبق يباتك متخأ الو . اصلاخ
٠ 

 نأشب قيلي ام اذهو ةملؤملا ةثراكلا دعب كتراجتب ضوهنلا

 نيكتسي ال طقس املك موقيو رثع املك ضهني نمؤملا
 . هللا حور نم سأبي الو ثادحألل

 . باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 نم ةعاضبلا ىرتشي امنإو لام هل سيل رجات : لاؤس

 هيلع لهف عيبلا دعب مهلام مهل عفدي مث نيدلاب ةلمجلا راجت
 ؟ هرجتم يف ام ىلع ةاكز

 نم هل يقب اميف الإ ةاكز ءرملا ىلع سيل : باوجلا

 دعب ايفاص هئافرح ىلع هل انيد وأ ةعاضب وأ ناك ادوقن لام
 يقابلا اذه ، نيد نم هيلع ام طاقسإو سانلل هيلع ام عفد

 هيلع لاحو باصنلا غلب اذإ ةاكزلا هيف بجت يذلا وه يفاصلا
 امو هلامو هلك هرجتم يف ام موقي نأ رجاتلا اذه ىلعف لوحلا

 نإف ةراجتلا هئدب نم ىلوألا ةنسلا مامت دعب نويد نم هيلع

 بجو باصنلا غلب دق ۔ الوأ تركذ امك ۔ ايفاص احبر دجو

 دعب كلذ هلام يكزيف هتاكزل اتقو رهشلا كلذ ذختي نأ هيلع

 وأ دوقن نم رخآ لام هل ناك اذإ الإ لوحلا هيلع لوحي نأ
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 هنإف هرجتم يف ام ريغ ةاكزلا هيف بجت ةضف وأ بهذ وأ يلح

 اغلاب ىلوألا هتنس يف هتراجت يف هحبر ام لمح هيلع بجي

 الو قباسلا هتاكز تقو يأ هتقو يف هيكزيف هيلع غلب ام

 لمحي هنإف ثدحي لام لك اذكهو ، لوحلا نارود هب رظتني

 . هتقو يف ىكزيف لبق نم ىكزملا لاملا ىلع

 له ةضفلاو بهذلا نم ةأرملا يلح نع لأست : لاؤس

 ؟ ةاكزلا هيف بجت

 وهو باصنلا امهيف مت اذإ ةضفلاو بهذلا نإ : باوجلا

 ةضفلا يف مهرد يتئام نزوو بهذلا يف الاقثم نيرشع نزو

 امهيف بجت هذاختا اهل لحي يذلا ةأرملا يلح نم انوكي ملو

 لضفأ هيلع هيبن ةنس حيحصو ميركلا هللا باتك صنب ةاكزلا

 نيدلا نم ملع ام وهو ةمألا عامجإو ميلستلاو ةالصلا

 ةرورضل ةأرملا هذختت يلح امهنم ناك ام امأو ةرورضلاب
 ةمئأ نيب نإف اهيف داتعملا دح ةزواجتم ريغ اهجوزل اهتنيز

 ةيضابإلا بهذمف اروهشم افالخ اهيف ةيمالسإلا بهاذملا

 مت ىتم اقلطم يلحلا يف ةاكزلا بوجو ةيرهاظلاو ةيفنحلاو

 كلذ ىفلع مهلو ةضفلاو بهذلا رئاس نم هريغك باصنلا هيف
 بوجو مدع ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا بهذمو س ةيوق ةلدأ
 يرورضلا ردقلا قوف نوكي ال نأ طرشب يلحلا يف ةاكزلا

 ناك نإو ةيلام ةريخذك ذختيو بستكي امم ةنيزلل داتعملا
 نم ىلحلا اذه نوكي ال نأ طرشبو انايحأ هب نيزتت دق
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 ةريللاو ينيلرتسإلا هينجلاو مهردلاو رانيدلاك ةككسملا عطقلا
 اقلطم ةاكزلا اهيف بجت تالمعلا رئاس نم اهوحنو ةيسنرفلا

 اعامجإ بجت امك اعامجإ ةنيزو ايلح ةأرملا اهتذختا ولو
 . راخدالل ينحلا نم ذختي اميف كلذك

 بهذم يف حيحص ريتنش يلع خيشلا نم هومتعمس امف
 نمحرلا دبع خيشلا اضيأ كلذب حرص دقو كلام مامإلا

 ةاكزلا بوجو ىلع دكأو ةعاذملا ةيعرشلا هاوتف يف يلاليجلا
 وهو) يباطخلا لاق دقو ، راخدالا يلحو ككسملا يلحلا يف
 دعب «ةنسلا هقف» بحاص هركذ اميف (ثيدحلا حارش ربكأ نم

 باتكلا نم رهاظلا» : هصنام يلحلا ةاكز يف فالخلا ركذ

 ىلإ بهذ اهطقسأ نمو 0 هديؤي رثألاو اهبجوأ نم لوقل دهشي
 نأ ىرت تنأف (اهؤادأ طايتحالاو رذألا نم فرط هعمو رظنلا

 طوحألا وه ةيرهاظلاو ةيفنحلاو ةيضابإلا هيلإ بهذ ام
 . هنيدل ىرحت نم سانلا مزحاو س ىوقالاو

 بانلا رادقم كلم نم ىلع ةاكزلا بجت له : لاؤس
 يأ الو ميف رجتي ناكدالو اهنكسي راد هل تسيل نكلو رثكأف
 نم هل عمجت لماع وأ فظوم ىلع بجني لهو ؟ رخآ راقع
 هيلع لاحو رثكأ وأ باصنلا رادقم هتقفن دعب هبترم وأ هترجا
؟ لوحلا



 لاملا نم كلم نم لك ىلع بجت ةاكزلا نإ: باوجلا

 نم ناكأ ءاوس هديب وهو لوحلا هيلع لاحو باصنلا رادقم
 وأ ةقدص وأ فيظو بترم وأ لمع ةرجأ وأ ةبه وأ ثازيم

 نأب كلذ دعب ةربع الو لخدلا هوجو نم كلذ ريغ وأ ةاكز

 ام رخديو هلخد نم عمجي ناك ول ىتح ال مأ راقع هل نوكي

 يدؤي نا هيلع بجي هنإف ةيرورضلا هانكسل اراد هب يرتشي

 ناك وأ رادلا يرتشي ىتح لوحلا هيلع لاح املك كلذ ةاكز

 هرخدم نع ةاكزلا يدؤي نأ هيلع نإف هجاوزل رخديو عمجي

 امأ { هتايرورض ضعب يف وأ هجاوز يف هقفني ىتح ماع لك

 نمث وأ هايإ ةَضَرْقأ ضرق ببسب ناسنإ ةمذب نيد هل ناك نم

 هنإف سانلا نيب نيادتلا هوجو نم كلذ ريغ وأ هل اهعاب ةعاضب
 ام لوحلا هيلع لاح املك هنع يكزيو هلام ةلمج نم هبسحي

 ببسب هنم سيأ اذإف . تاونس هيلع ترم ولو هضبق وجري ماد
 ال ىتح هل ام عايض وأ هسالفإ ببسب وأ الثم ميرفلا راكنإ

 يدؤيالو هلام نم هبسحي الو هطقسي هنإف 0 ءافو هل عيطتسي

 ماعل هاكز هنم سايإلا دعب هضبقب هيلع هللا معنأ نإف ائيش هنع

 ةلمج يف كلذ دعب لخديو طقف ةيضاملا ماوعألا نم دحاو
 . هلام
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 ؟ لاملا اذه يف ةاكزلا بجت نم ىل

 : ؟ ةاكزلا هيلع بجنت د ىلا اذ أذ نمف رثكأ وأ ع هيلع ىصمو

 وجري ماد ام لاملا بر ىلع هتاكز بجت : باوجلا

 ! اذه يف ةاكزلا فرص يل غوسي له
 وأ اهجوزل اهتاكز يطعت نأ ةجوزلل زوجي له : لاؤس

 ؟ اهدلو

 اهجوزل اهتاكز يطعت نأ ةجوزلل زوجي معن : باوجلا
 اهقفني نأ هنم فاخي ال ثيحب هاوقتل ةاكزلا لهأ نم ناكاذإ

 هيفكت ال هليخادم تناك اذإ كلذو ء هرقف و مارح يف

 هتانب زيهجتل جاتحاو هتنسل هتلئاع تاقفنو هتاقفن تارورضل

 اهدلول ىطعت كلذكو كلذل هلام هيفكي الو هينب جيوزت وأ

 . الهأ ةاكزلل ناك اذإ

 ىلع ردقي ال رادلل مزالم ضيرم مره لجر : لاؤس

 رقف وهو عراشلا ىلإ جورخلا عيطتسي الو اقلطم بسكلا

 وهو , فص ةاشملا» ضعبب ىلتبم هنكلو اقلطم ائيش كلمي ال مدعم

 نم هلفكنو هليعن ; نأ زوجي لهف انمع نبا لب انماحر أ نم

 ؟ انلام ةاكز

 لوانتو رسيملا يطاعت ةيعامتجالا تافآلا ضعب : ةيماعلا ةجهللاب اندنع ىنعت قاشملا ةظفل (1)

 . طوعللاو ناخدلا
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 ح

 نأ متدرأ اذإ هبونذ نم هوبيتتست نأ مكيلع : باوجلا

 ام الو هتيصعم ىلع هب نيعتسي ام هوطعت ال نأو 0 هوطعت
 ءاذغ ةنوؤمو ماعط نم هلكأب ام هوطعأ لب امرحم هب يرتشي
 اهنم ائيش عيبي نأ هوعنماو سابل نم دربلاو رحلا هيقي امو

 كلذ دعب هرمأو محرلا ةلص هبجوت ام اذه س امرحم يرتشيل
 . هللا ىلإ

 راد نمث يف ةاكزلا نم عفدلا زوجي له : لاؤس

 وه امف معن باوجلا ناك نإو ؟ كلذل فقوتو ميلعتلل ىرتشت

 ؟ هيلع دمتعملا

 نآرقلا يف اهيلع صوصنم ةاكزلا فراصم نإ : باوجللا

 امنإ ةياع ةبوتلا ةروس يف ةنيبملا ةينامثلا فانصألا يهو

 ادبأ قح نم ةاكزلا يف اهريغل سيل يخلا . . . تاقدصلا
 الإ اليوأت وأ لولدملا يف اعسوت لبقت داكت ال ةنيبم اهلكو

 هيف ءاملعلا فلتخا دقف « هللا ليبس يف » وهو اهنم عباسلا

 هتاودأو داهجلا وهو ذئموي هنم ردابتي ام ىلع روهمجلا هلمحف
 هيضتقت امم اهلكاش امو . هاياطمو هداوزأو هرئاخذو هتادعم

 هيف اولخدأف نورخآ ءاملع هلولدم يف عسوتو 0 داهجلا ةعيبط

 ةيولأ رشنيو نيدلا رانم عفريو هللا ةملك يلعي ام لك

 ملعلا رشن هلوانتي ام لوأو يلوأف نذإو مانألا ىلع مالسإلا

 ملعلا تدجو ينإف اذه ىلإ ليمأ انأو ةلاهجلاو ةيمألا ةبراحمو

 داهجلا ةجاحو ةيناث ةماعد داهجلاو مالسإلل ىلوألا ةماعدلا وه
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 ملعلا تدجوو داهجلا ىلإ ملعلا ةجاح نم دشا ملعلا ىلإ

 راط اعم امهبو رسيألا حانجلا داهجلاو مالسإلل نميألا حانجلا
 نوكي نأ لبق املعم قي ءيبنلا ناك دقو ارثلا ىلعأ ىلإ

 فيسلا نود ناكم لكو نامز ىلك داهج ملعلا نأ ىلع ابراحم .
 اهنييعت يف ملعلا مكحي ةصاخ ةيئانثتسا فورظ هل يذلا

 نأش نم يلعي ىلاعتو كرابت هللا تدجوو اهترورض ريدقتو

 الو هرغث يف طابرلاو هباب موزلب نيملسملا روهمج رمأيو ملعلا
 فيسلاب داهجلا ىلإ ريفنلا يف ةقرف لك نم ةفئاطل الا نذأي
 هنأكف فيسلا داهج ىلإ ةيعاد اهاوقأو اجرح تاقوألا دشأ يف

 هيلإ رفني الف اهردقب ردقت ةرورض فيسلاب داهجلا نإ : لوقي

 امو اهيلإ ةجاحلا وعدت وأ مهترفن ةرورضلا يضتقت نم الإ

 ةقرف لك نم رفن الولف ةفاك اورقنيل نونمؤملا ناك
 مهموق اورذنيلو نيدلا يف اوهقفتيل ةقئاط مهنم

 نأ ىلوأ ليبس يأف ا")“نورذحي مهلعل مهيلإ اوعجراذإ
 هيلع همدق يذلا داهجلا دعب ملعلا ليبس نم هللا ليبس نوكي

 . ةيآلا ةلالد يف

 يف هتميقو ملعلا رطخ نايب ىلإ ةجاح مكب نظأ امو
 امو نيدلا ملع يف اذه تايهدبلا نم هنإف نيدلا نكر دييشت

 ةعيبطلا مولع ىلإ انرظن اذإ امأو ، ناسللا مولع نم همدخي
 فلتخم يف ةسدنهلاو ضرألا ثرحو نيدعتلاو ءايميكلاو

 ةبوتلا ةروس نم 122 ةيالا (1)

٢٢٤ 



 رمألا دجن انإف اهل ةلهأتملا ممألا دنع كلذ ىلإ امو اهعاونأ

 عيطتسي برغموأ ضرألا قرشم يف لقاع الف كلذ نم مظعأ
 وأ ةمأ هيآل عفنأ ةعلق دييشتو نصح ءانب نإ مويلا لوقي نأ

 الو عالقلا ترمع و ربتخم دييشتو ةسردم ءانب نم ةلود

 نيورنلا ءاملعلا نم ةلثف ءاملعلا تاركتبمب الا دونجلا ججد

 دونجلا نييالم نم ةلودو ةمأ ةيآل عفنأ مهرباخم اياوز يف

 رابتعالا اذهبو ، روفنلا ىلإ قاست وأ عالقلا يف دشحت

 ىتح ةيآلا يفو "هللا ليبس» يف ايلوأ الوخد الخاد ملعلادجن

 ملع سنت الو هتادعمو هتاودأ داهجلا هنأ روهمجلا ريسفت ىلح

 الإ هيف قفني ال اذه نأ ديب بابلا اذه يف هترورضو بطلا

 كلذ نم ليبسب تناك يتلا وأ كلذل ةدعتسملا ةلقتسملا لودلا

 هيلع موقت امو نيدلا مولع ىلع قفنن نأ مويلا انلثم ىراصقو

 صلخنو دهاعملاو سرادملا اهل ديشنو باسحلاو ناسللا مولع
 ةاكز وأ هتاكز نم ائيش قفنأ نم ىلعو . لمعلا يف ةينلا
 عاطتسا ام طاتحي نأ الثم ملعلل راد دييشت يف هنذإب هريغ

 بلقنت نا اهلعلو هللا لام نم اهنإف ملعلل افقو رادلا ىقبتل

 مقيلو مهدعب نم مهتنرو وأ هوثراو هثري اصاخ اكلم هدمب

 . نأشلا اذه يف تايمسرلا هيضتقت ام لكب

 نم ةلأسملا ثحب يف عسولا غارفتسا دعب يل ادب ام اذه

 ةهج نم ال اذه لثم يف صاخلا ييأر امأو .ىوتنلا قيرط
 نينسحملا تاعربت نم اهؤارش وأ سرادملا دييشتف ۔ ىوتفلا
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 ةجاح يفكتل ةاكزلا لام ريفوتو . ةريغلاو لضفلا ىلوأو
 نم ىلع كلذ امو نيكاسملاو ءارقفلاو نيملعملاو نيملعتملا

 ام ىلإ مكايإو هللا انقفو . ريسعب هيلإ هقفوو هل هللا هرسي

 1942 . 2.3 : موي وه ىوتفمف هذه خي رات . هاضريو هبحي

 نم هلخد يفكي ال لايعلا ريثك ريقف لجر : لاؤس
 هئاكرش ضعبل نيد هتمذبو ةيرورضلا هتاقفنل يلاحلا هلمع

 اذه بحاصل زوجي لهف مهنيب تناك ةراجت نم نيقباسلا
 نم هيلع ام ةلباقم يف هضعب وأ هلك هل هكرتي نأ نيدلا

 ؟ ةاكز

 هنم ملعي ال ايقت نيدملا ريقفلا اذه ناك اذإ : باوجلا

 ام كرتي نأ زوجي هنإف بونذلا رئابك نم ةريبك ىلع رارصإ
 . ةاكز نيد نم هيلع هل

 ؟ ةجوزلل ةاكزلا ءاطعإ زوجي له : لاؤس
 تناك اذإ ةجوزلل ةاكزلا ءاطعإ زوجي : باوجلا

 ةرورض يف وأ سانلل وأ هلل الثم نيد نم اهيلع اميف اهفرصت

 ىلع اميف اهتقفنل ىطعت نأ زوجي الو ى ةصاخلا اهتارورض نم
 . نكسلاو ةوسكلاو ةقفنلاك جوزلا
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 ؟ ةالصلا كراتل ةاكزلا زوجت له : لاؤس

 هنم تققحت نمل ةاكزلا ءاطعإ زوجي ال : باوجلا

 ةضيفتسملا ةروهشملا ةلدألل نمؤم ريغ هنإف ةالصلا كرت دمعت

 هكرت الإ رفكلاو دبعلا نيب سيل) ةث هلوق اهنم
 (٦)(ةالصلا

 عيمجب نمقي تانمؤم تاملسم تاوخأ هل لجر : لاؤس
 دكب نهسفنأ نلعي تاريقف نسلا يف تانعاط نهو تابجاولا
 ديهج دهجب الإ نهتوق ىلع نلصحي الو نيبجلا قرعو نيميلا

 ءاركلا نمث عفد نع تازجاعو ءاركلاب راد يف تانكاس نهو

 ؟ هلام ةاكز نم ءعاركلا نمت عفدي نأ نهيخأل زوجي لهف

 ءالؤه نم رثكأ ةاكزلا هل قحت يذلا اذ نم : باوجلا

 نهيخأ ةاكزب دحأ لك نم ىلوأ نهنإف تانمؤملا ةوسنلا
 ميظعلا رجألا نهيخألو نهتبارقو نهرقفو نهاوقتو نهناميال

 ماعطلل هيلع ةبجاولا هللا قوقحب نهيلإ ناسحإلاو نهب ربلا يف

 . نكسملاو سيلملاو بارشلاو

 الو نمصي ال نهنكلو) : لاؤسلا باتك يف كلوق امأ
 نعبتي نهنأ هنم موهفملا نإف (نيملسملا ةعامج عم نرطفي

 موصلا يف مهندلقيو بازيم يف ةبلطلاو ءاملعلا ضعب ىوتف

 كلذ ىلع نهلمح امو مهب نهنظ نسحو مهب نهتقثل راطفإلاو
 داسف نم نهفوخ ةدشو نهموص ةحص يف يرحتلا ةدش الإ

 . يذمرتلاو يمرادلاو عيبرلا ءاور (1)
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 نيملسملا ةعامجب مهنع تربع نمم مهريغ نعبتا اذإ نهمايص

 نيب ةقرفتلا نم نهنكمي ام كاردإلاو ملعلا ةوق نم نهل سيلو

 رهشو ناضمر رهش لوخد تقو يف نيتفلتخملا نيتعامجلا

 تانمؤملا ءاسنلا ءالؤهف ناملسم نيقيرفلا الكو لاوش

 نم ىوتف نعبتي تادلقم نه اكاردإو القعو املع تافيعضلا

 مثإ ال و جرح ال تاروذعم اذإ نهف هتنامأو هنيدبو هب نقثي

 قوسفلاو رفكنا نمو ، نهيلع بجي امب نلمع دقف نهيلع

 نهلضأ نم ىلع مثإلا امنإو { نهنظ يف نررف نايصعلاو
 نهودهعتو مكل اومأ ةاكز نم نهوطعأو نهورذعاو نهب اوقفراف

 ام ىلإ اعيمج مكايإو هللا انقفو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب

 . هاضريو هبحي .

 ريقف وهو اهبلط نمل ةاكزلا ءاطعإ زوجي له : لاؤس

 اهجرخي نأ يكزملا دارأ اذإ ةعلسلا موقت ةميق يأبو ؟ قحتسم
 ؟ عيبلا ةميقب مأ ءارشلا ةميقبأ ةعاضب

 اهبلطي نأ ةاكزلل قحتسملا ريقفلل يغبني ال : باوجلا

 نأ زوجيف ةاكزلا ىف هقح طقسي ال هبلط نكلو ةرورضل الإ

 اهعيب ةميقب موقت نأ زوجيف ةاطعملا ةعاضبلا امأو . هل ىطعت
 زواجتي ال نأو اهنمث يف يلاغي ال نأ طرشب ، جارخإلا موي
 يف ححاشملا سكامملا يرتشملل هب عيبي نأ نكمي ام لقأ هب
 . هل ريخف هل تماق امب اهموق ناو . ةعيابملا
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 الا نمؤم لمعلا نع زجاع ريقف نسلا ريبك خيش : لاؤس
 هل ئطعت نأ زوجي لهف ديعلا موصيو ناضمر لوأ رطفي هنأ
 ؟ ةاكزلا

 ةيرقلا يف ىتح اريثك سانلا فلتخي دق : باوجلا
 امب قيرف لك لمعيف راطفإلاو موصلا لاله تابثإ يف ةدحاولا

 مامأ هتيلوؤسمب لمحتيو هللا نيبو هنيب هيلع ابجاو اقح هاري
 هملع ىلع هرطفو هموص يف دمتعي خيشلا اذه ناك نإف هللا

 نيردصتملاو هموق ءاملع نم هب قثي نم ىلع وأ املاع ناك :نإ

 هللا ىلإ هرمأ لكن اننإف ايماع ناك نإ مهيف نيدلا لاجر نم
: 

 هيلع بجي امب لمع هنإف س ةاكزلا هنع عنمن الو هنم اربن الو

 ةمرح كته دصقي ملو هنيدو هملعب قثي ملاع ديلقت نم
 مهرمأو انرمأو ، مايصب ديعلا ةمرح كته الو راطفإب ناضمر
 وهف ةاكزلا هل لحت الو هنم ةءاربلا بجت يذلا امأو . هللا ىلإ
 ادمعتو ايهشت هوحنو راطفإلاب ناضمر ةمرح كتهي يذلا

 ( . هللا رمأل ايدحتو

 ةاكز نم هدلول يطعي نأ دلاولل زوجي له : لاؤس
 . ؟ هلام

 هسفنل ازاحنم دلولا ناك اذإ ۔ راصتخاب ۔ : باوجلا

 هنم قفني لخد هل نكي ملو لايع اذ ناكو هخبطمب القتسم
 لك هتقفنل هيفكي ام هلام ةاكز نم هيطعي نأ هيبأل زوجي هنإف
 ه هملعت ليبس يف هقفنپ ام هيطعي نأ هل زوجي امك ى ةنس
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 الو ضئارفلا كرتي ال انمؤم ايقت نوكي نأ طرشب هلك اذهو
 . تاركنملاو شحاوفلا بكتري

 الو ضرم ةلاح يف انأو باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 نيكاسمو ءارقفل ةاكزلا ءاطعإ زوجي له : لاؤس

 ؟ اناريج اوناك اذإ ةصاخو نيفلاخملا

 نمم نيملسملا نيكاسملاو ءارقفلا قح ةاكزلا : باوجلا

 ملو ةيصعم ىلع اهب نيعتسي هنأ ملعي ال لاحلا روتسم ناك
 اهوحنو ةقرسلاو رمخلاو انزلاك رئابكلا باكتراب هقسف رهظي
 فلاخملاو قفاوملا يف طرش اذهو شحاوفلاو مثإلا رئابك نم
 . ءاوس دح ىلع

 ةأرما نم اراغص ةيرذ كرتو هدج يفوت لجر : لاؤس
 مهل كرتي ملو ةرشع ةيناثلا انس مهربكأ زواجتي ال هتدج ريغ

 هلإم ةاكز نم مهيلع قفنيو مهلفكي نأ ررقف قزرلا نم ائيش
 قافنالل ابناج هعضيو ةاكز نم هيلع ام ماع لك جرخي نأب
 ؟ كلذ هل زوجي لهف مهيلع

 ءارقف ، ةاكزلا هيف فرصت باب لضفأ اذه : باوجلا

 ةلهؤملا تافصلا لك مهيف تعمتجا ماحرأ ووذ ىماتي نيكاسم
 ام مظعأ اذهو مهريغ نم ىلوأ مه لب ةاكزلا قاقحتسال

 نم جاوزلل هتانب زهجي نأ كلذك هلو هللا ىلإ هب برقتي
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 ينعي ال اميف هللا لام نم قفني ال نأ هيلع بجي امنإ ةاكزلا

 ةرك الثم نبالل يرتشي الف اههبشأ امو نايبصلا بعل لثم
 . تايرورضلل .ةاكزلا امنإف اسو.رع تنبللو

 ةاكزلا لبقت نأ ةسردم ةرادإل زوجي له : لاؤس

 ؟ اهثيثأتو ةسردملا زيهجت ىلع اهقافنإل
 ينيد ضرغل ةسسؤم ةسردملا تناك اذإ : باوجلا

 ميلعتو نآرقلا ظيفحتو ةباتكلاو ةءارقلا ميلعت ينعأ يوبرت
 ةيمالسإلا قالخألا ىلع مهتيبرتو ةينيدلا مهتابجاو اهذيمالت

 نيعي ام لكب اهزيهجت ىلع ةاكزلا قافنإ نإف مهكولس ةبقارمو

 ليبس يف قافنإ هنأل زئاج دوشنملا فدهلا ىلإ لوصولا ىلع
 الاثتما هللا لزنأ امل غيلبتو رشنو هللا ةملك ءالعإو هللا

 . دللا رمأل

 ؟ ةاكز اهنأب ربخي مل نمل ةاكزلا زوجت له : لاؤس
 ةاكزلا هل ىطعت نم رابخإ ءاهقفلا طرتشي : باوجلا

 نم ناك امبر هنأ يهو ةلوقعم كلذ يف مهتلعو ةاكز اهنأ
 نإف اهل نيقحتسملا اهلهأ نم ناك نإو اهلبقي ال ةاكزلا يطعأ
 ءاحلصلا نم مهنيكاسمو نيملسملا ءارقف ضعب نأ مولعملا
 اعروت اهلوبق نع نوهزنتي ةاكزلل لهأ مه نيذلا ءايقتألا
 هولبق ةيدهلا وأ ةقدصلا مسرب ائيش اوطعأ اذإف مهنيدل اطايتحاو

 حصي ىتح رابخإلا بجو كلذل . هودر ةاكزلا مسرب ناك نإو
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 ةدهع نم اجراخ هيلع امل اقح ايدؤم يطعملا نوكيو ءادألا
 ال نمم اهل ذخآلا ناكو ةاكز اهنأب ربخي ل نإو هيلع بجاولا

 ةيده وأ ةلص وأ ةقدص اهنأ اهنم انظ اهذخأ امنإو ةاكزلا لبقي

 اذإ رادملاف ى هيلع امم أربت مل يطعملا ةمذ نإف كلذ وحن وأ
 نم نأ تملع اذإف ث ةاكزلا لبقي نمم ذخآلا نأب ملعلا ىلع

 ام هيطعت نأ سأب الف ةاكزلا لقي نمم كلام ةاكز هيطعت
 رابخإ نودب تئش

 ز نع نوريثك كل ناوخإ لأسب .و تلأس : لاؤس

 ةيقيقحلا مأ ةيمسالا ةيمسرلا نيتميقلا يأبو 4 مويلا يلحلا

 ؟ىكزي ةيعقاولا

 فالخ ال يذلاو هيلع صوصنملا نأ نوملعت : باوجلا
 للم ءيبنلا نرق يف لمعلا هب ىرج يذلاو هيف ةمألا نيب
 امنإ ايلك ةاكزلا لاومأ يف ةاكزلا نأ هيلت يتلا نورقلا ريخو

 امنإ مولعملا بجاولا قحلا نأو اهتميق يف ال اهنايعأ يف بجت

 بهذلا يف نزولاب هيف تبجو لام لك نيع نم جرخي

 ىلإ روظنم ريغ ماعنألا يف دعلاو بوبحلا يف ليكلاو ةضفلاو

 ال ةاكزلا رمأ نم ءيش يف ةربتعم الو اهيلإ تفتلم الو ةميقلا

 باصتنلاف ص بجاولا قحنا يف الو صقولا يف الو باصنلا يف

 الاقثم نورشعو رقب وأ دوذ سمخو ةاش نوعبرأو قسوأ ةسمخ

 ةاشو .رشعلا عبرو رشعلا فصنو رشعلا قحلاو . مهرد اتئامو

 نبا وأ ضاخم تنبو رقب وأ دوذ سمخل ةاشو نيعبرأ نم
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 هناف لام هيف لعجو ةراجتلل ذختا ام الا نيرشعو ةسمخل نوبل

 دق ةراجتلا نإف ةاكزلا يف امهب قحليل ةضفلا وأ بهذلاب موقي
 ساقي الف ةاكزلا اهنايعأ يف بجت ال يتلا لاومألا يف نوكت

 امبرو . هنيع يف ةاكزلا بجت ام ميوقتلا رابتعا يف اهيلع

 فرص باب وه طقف دحاو باب يف ةميقلا رابتعا ىلإ جيتحا

 ىف لمكي مل اذإ باصنلا لامكتسال رخآلا ىلإ نينيعلا دحأ

 ربتعي امنإ هنأ يلع طقف امهدحأ يف لمكوأ ادرفنم امهنم لك
 يف ىتح دمتعملا نأ ىلع قحلا جارخإ نود لامكتسالا يف

 يف رثؤي ال اذه نإف نكي امهمو نزولا وه امنإ فرصلا اذه
 ةميقلا رابتعا يف هيلع لمحلا حصي .الو قحلا جارخإ ةيضق
 . اقلطم

 نم اباصن كلم نم ىلع بجاولا نأ انملع اذه ررقت اذإ

 بجاولا ءزجلا هنيع نم جرتخب نأ هنيع يف ةاكزلا بجت لام
 ةجاح مكب نأ نظن امو ةميق الو الدب هنم هللا بلط امو هيف

 ريخ لمعو راثآلاو ثيداحألاو تايآلا صوصن لقن ىلإ

 يف اوصخر ءاهقفلا ضعب نأ ديب كلذ ىلع ةلادلا نورقلا

 ةحلصم اهيف ىعارت نأو ةلداع نوكت نأ طرشب ةميقلا جارخإ

 طق ةصخرلا هذهبالماع انيأر امو ةاكزلا ذخآ ريقفلا

 هنيع نم ءيش جارخإ نإف يلحلا ةاكز يف الإ ةرورضلاريغل
 اهب يراجلا ةكسلا ىلإ اودمعف سانلا نم ريثك ىلع رذعتي
 ءاجلإ هبشب اذه ناكو بجاولا ءزجلا ةميق ءاطعا و لماعتلا
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 ناك امبرو ءاملعلا هنع تكسف نوملعت امك ةرورضلا

 لمع وأ ٍثيي لوسرلا ةيضقأ نم حيحص دنس نيصخرملل

 ضهني نلف نكي امهم هنأ ديب س نآلا هركذأ ال ةباحصلا

 رابتعا بوجو متكردأ اذه متمهف اذإ اهمواقي نلو ةميزعلل

 دلب يف لماعتلا اهب الإ يرجي ال يتلا ةيلمعلا ةيعقاولا ةميقلا

 دق هللا نإ كلوقب يكزملا ىلع ةجحلا ميقت كنأ كلذ يكزملا

 لك يفو لاقثم فصن الاقثم نيرشع لك يف كيلع بجوأ

 هعبر وأ قسو فصن قسوأ ةسمخ لك يفو ةاش ةاش نيعبرأ

 وأ تلغ هتميق ىلإ رظان ريغ هلهأ ىلإ كيلع يذلا دأف

 نإف ىكزتو رهطتل هتميقل طعم هنيعل كسام الو تصخر

 ۔ اعئاب تنك ول ۔ عيبتال يتلا ةميقلا ربتعاف العاف دب الو تنك

 اهب الإ ةعاب اوناكو ايرتشم تنك ول سانلا كعيبي الو اهب الإ

 ريغ يف اهربتعت امك عفدت امو ةاكزلا لام نم ضبقت اميف

 ريغف يرتشت امو عيبت اميفو يطعت امو ذخأت اميف ةاكزلا
 جارخإلل وأ باصنلل ميوقتلا باب يف ةاكزلا صخت نأ لوقعم

 رعسلا ررقي يذلا وه لماعتلاف العف سانلا نيب يرجي ال ءيشب

 نم لوق يناعم نم كلذ لعلو نيطالسلا عضو ال ةميقلاو

 ةراشإلا ىفخت الو (هللا وه رعسملا) : ملكلا عماوج يتوأ
 اميف ةاكزلا نم بجاولا قحلا ميوقت يف ليق امو بيبل ىلع

 اميف ةاكزلا جارخإل هلك لاملا ميوقت يف لاقي هنيع ىكزي

 هيف ربتعي نأ بجيف ةراجتلا لاومأ نم هنيع ال هتميق ىكزت
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 امأو اهليبس هليبس امم مويلا اهنومسي امك ءادوسلا قوسلا راعسأ

 نأ ىلع يمسرلا اهرعسب راجتلا ىلع ةموكحلا هعزوت ام
 هذهب اعطق موقي هنإف يمسرلا اهرعسب نورخالا مه هوعزوي

 ناك ةاكزلا مسرب ريقفل اهنم ءيش يطعأ اذإو ةيمسرلا ةميقلا
 نأ امك ريقفلل املظو ةاكزلل اسخب ناك الإو ةميقلا سفنب

 دنع نوناقلا ةميقب ءادوسلا مهعلس ميوقت ىلع سانلا لمح

 يف ملظلا عاونأ حبقأو . مهل ملظ ةاكزلا مسرب ريقفلل اهئاطعإ
 كلذ ةاكزلا ذخاو ةاكزلا سخبب جودزملا ملظلا وه بابلا اذه

 ةئامسمخو نيفلأ اهنم جرخيل ةيمسر فلأ ةئامب هتعلس موقي نأب

 ةسمخ هنم جرخي نأ بجي نويلم سانلا نيب اهتميقو

 نم طقف ةئامسمخو نيفلأ ءارقفلا يطعي مث ، افلأ نيرشعو

 ةئامسمخو نيفلألا يف هتعلس نم مهيطعي وأ ةيراجلا مهاردلا

 رعسلا يف هنكل ءادوسلا قوسلا يف ددعلا اذه يواسي ام

 الإ يواسي ال فلأ ةئاملا باسح يف هيلع ىرج يذلا يمسرلا

 نأ ىرنو اعم ريقفلاو ةاكزلا سخب دقف اكنرف نيسمخو نيتئام
 اهمكح هبتشي الو اهرمأ سبتلي ال ثيحب روهظلا نم ةلأسملا
 مهتبلغ نيذلا وأ ، همعني ال نم وأ رظنلا راصق ىلع الإ

 نوفوتسي سانلا ىلع اولاتكا اذإ نيذلا نيففطملا نم مهتاوهش

 : رومأ كلذ حصويو . نورسخي مهونزو وأ مهولاك اذإو

 ةراجتلا لامو ةضفلاو بهذلا ةاكز ىف رظنت نأ : اهلوأ

 ءزج اهيف قحلا نأل لاملا يف ةيقيقح ةكرش اهدجتف بوبحلاو
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 ةاكزلا فرصم نوكي ال مث هعبر وأ هفصن وأ رشع هنم ىمسم

 كش كلذ يف ام ةبسنلا كلتب لاملا يف اكيرش الإ اهقحتسمو

 لاملا نيع نم همهس هيطعت نأ امإف هقح هل جرختل هتمساق اذإف

 هقح هيفوتف ةميق رابتعا ريغ نم حص نإ دع وأ نزو وأ ليكب

 لاملا نيع نم هقح هيفوت نأ امإو ليبس كيلع هل نوكي الف
 اهي تعقو يتلا ةميقلاب ذخاي ام ذخأيف ةميقلا رابتعا عم
 نأ امإو 8 تصخر مأ ةميقلا تلغ ملظ الو سخب الف ةمساقملا
 بجيف همهس ةميق ككيرش يطعتو هلك لاملا نيعب رثأتست
 سانلا نيب لماعتلا اهب يرجي ةيلمع ةيقيقح ةميقلا .نوكت نأ
 بلق اضرو سفن بيطب ءارشو اعيبو ءاطعو اذخأو اعفدو اضبق

 ريغب كيخأ لام ذخاتف اهيلع هركملا ميقلا ىلإ رظنت الو .
 نوكراشتي سانلا لاز امو هقحل سخبو ملظ هنإف هاضر

 ةميقلا ءالغ نولأسي ال مهنأ مهفرع ىرج دقو نومساقتيو
 نيع نم نوذخأي قوقحلا باحصأ عيمج ناك اذإ اهصخرو

 ناك اذإ اهريدقت يف رظنلا نوققديو اهنولأسيو موسقملا
 هنيع نم هقح ضعب ذخأي وأ لاملا نيع نم ذخأي ال مهضعب

 يأ يف كيرش سفن حمست لهف هتميق نم يقابلا يفوتسيو
 لاملا نيع يف هقح كرتي نأ ةكرشلا روص نم ةروص يأب لام
 نباغتي امم اليلق الإ لماعتلا اهب يرجي يتلا نود هتميقب
 . نوحماستي وا هيف سانلا
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 هيطعت نأ ديرت يذلا ةاكزلا قحتسم ربتعت نأ : اهيناث
 هسفن حمست لهف هيرتشم تنأو هقحل اعئاب هنيع ال هقح ةميق
 نم هعيبي نأ دجي وهو ةرشعب كنم هعيبي نأ ۔ هديب ناك ول ۔

 . ةئامب هموي نم هتعاس يف كريغ

 اكلهتسمو اجتنم اريقفو اينغ مهلك سانلا نأ : اهثلاث

 ةميقلا نوري راعسألا حئاول نوعضي نيذلا ىتح ارجاتو اعناص
 ام نولذبيف سانلا هب لماعتي ام يه ءيش لكل ةيقيقحلا
 مهسوفن ةبيط نوذخأي ام نوذخأيو هب مهسوفن ةبيط نولذبي

 ةمارصو ةبقارملا ةدش مغر سوفنلا نم اذه { نكمت دقو هب

 ؟ اذه نم ىوقأ ميقلل تبثم تبثم يأف ء باقعلا

 ةميقب هورتشا دق مويلا راجتلا يديأب ام رنكأ نإ : اهعبار

 كلذب ةبيط هيف توافت ىلع يمسرلا رعسلا نم ريثكب ىلغأ
 نوبيصم مهنأ الإ نوري الف س هيف ةبغرلا ةديدش لب مهسوفن
 يف مهتراجتب اوراسو . هباصن .يف قحلا اوعضو دق ، نونسحم

 اوموق ةاكزلا رهش لهأ اذإف نوطبتغم هب مه حبار قيرط
 ه صقن ةميقلا ىلع رط امو اهيف اولعج امم لقأب مهمهس

 مويلا يمسرلا رعسلا ربتعن اولاق نإف . ةدايز اهيف تناك امبرو

 نم بجاولا ةاكزلا نوجرخت لهو ؟ هب نوعيبت لهف مهل ليق

 3 ميقتسم طارص ىلعل مهنإو اذبحف معن اولاق ناف ؟ هب هنيع
 رماوأ اوعبتاو ةيمسرلا راعسالا ىلإ اوداع مهلك سانلا تيلو

 عفتراو اودعسل نذإو ابناج راكتحالا اوذبنو اهيف ةموكحلا
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 اوبأ مهنكل لكاشملا هذه نيمج تلحناو فالخلا لازو عازنلا

 نم اوثدحأ ام بسحب ةيضقأ مهل ثدحتف ءاجرعلا بوكر الإ
 مهيف لزن نيذلاكو نيففطملاك اوناك ال اولاق نإو ث روجفلا
 هلل ناك امو هللا ىلإ لصي الف مهئاكرشل ناك امف

 ("«نومكحي ام ءاس مهئاكرش ىلإ لصي وهف

 نم ةيسنرف ةيبهذ ةريل نوعبرأ هدنع تناك نم : اهسماخ

 ةاكز اهنم ةدحاو جارخإ هيلع بجو اكنرف نيرتعلا تاوذ

 قاروأ نم اكنرف نيرشع اريقف ىطعأ اذإ ةمذلا ءيرب هارت لهف

 نم نيفلألا اهتميق زواجتت بهذلا ةريل امنيب يلام فرصم
 نظن ام . ةضفلا مهارد يف اذه لثم لقو ؟ فراصملا قاروأ

 وأ اذه لثمب يتأي توملا دعب امل لمعيو هسفن نيدي اسيك نأ

 . هب لوقي

 هل سيل كنب قاروأ كنرف فلأ نيرشع كلم نم : اهسداس
 اعطق اهنم ًأقرو كنرف ةئامسمخ جارخإ هيلع بجو اهريغ لام

 ةئامسمخب هارتشا دق بوث هدنع ناك نإف 8 كش كلذ يف ام

 دق ريقف ةجاح ىأرو كلذ مويلا هتميق تزواجت دقو كنرف

 امبرو . ةئامسمخلا ىف هايإ هاطعأف هلثم بوث ىلإ تدتنا

 ةميق نأ ىلع بوثلا راتخاف ةئامسمخلاو بوثلا نيب ريقفلا ريخ

 ةاكزلل اسخاب هنورت لهف ، طقف اكنرف نوسمخ ةيمسرلا بولا

 ىلإ انسحم ةاكزلا قح ايفوم هنورت الفأ ؟ ريقفلل املاظ وأ

 مامنألا ةروس نم 136 ةيآلا (1)
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 وأ اقرو كنرف ةئامسمخ لذب الإ هتمذ ءىربي لهو ؟ ريقفلا
 نأ عم ةئامسمخب اهيطعيو فالآ ةسمخب اهيرتشي باوثأ ةرشع
 ال مكحت اذه نإ ؟ ةئامسمخ ىلع ادحاو ابوث راتخي ريقفلا

 . لقع هلبقي
 ةحلصملا تضقو هنع تنغتسا يلح اهل ةميتي : اهعباس

 اهيصو ءىربي لهف هجاتحت امم ءيش وأ اهل راقع ءارشو هعيب

 وهو فئاخ الو هركم الو هيلع مغرم ريغ سخب نمثب هعيبي نأ

 نيب لماعتلا هب يرجي امم هفاعضأ فاعضأب هعيب ىلع رداق

 نوكي لهو ؟ رطخل ضرعت الو ةقشم الو ةفلك الب سانلا

 حالصإ لق ىلاعت هلوق يف هب رومأملا حالصإلا نم كلذ
 (٦)يريخ مهل

 سابل وا بارش وا ماعط ىلإ هتجاح تدتشا ميتي : اهنماث

 هيصو عنميأ . . . ةعس هلام يفو ةرورضلا دح دعب غلبت ملو

 تنعلا ىلإ ميتيلا ملسيو يمسرلا رعسلا ريغب ائيش هل يرتشي نأ
 لهو ؟ هل حالص اذه يف لهو ؟ شيعلا فظشو ةقشملاو

 ؟ هدلوبو ؟ هسفنب اذه يصولا عنصي

 عض) صيرت مكحمل ةيضقلا يف ءارغلا ةعيرشلا نازيم نإ
 (كريغل هبحأف كسفنل هبحت امف كردص ىلع كدي

 دقف اة(كوتفأو سانلا كاتفأ نإو كبلق تفتسا) وا"

 ةرقبلاا ةروس نم 220 ةيالا (1)

 سانلل بحأو ... هيف ءاج دهزلا باتك يف اثيدح يذمرتلا ىور امنإو اذه دجأ مل (2)

 املم نكت كفنل بحت ام

 نم يناثلا بابلا) . ةصباو اي كبلق تفتسا ى كفن تفتسا : ظفلب يمرادلا هاور (3)

 (عويبلا باتك
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 يرجي يتلا يه امنإ ادبأ ربتعت نأ بجي يتلا ةميقلا نأ متيأر
 نيبو ةثرولا نيب مساقتلا عقي اهبو سانلا نيب العف لماعتلا اهب
 نأل ىماتيلاو دجاسملاو فاقوألا لاومأ يف فرصتلاو ءاكرشلا

 . عفاد نم هل ام عقاولا وه كلذ

 نإف اذه عيمج نم طسبا يلحلا ةاكز ةلاسم ناف دعبو

 نزولاب هنم عزج جارخإ بجاولاو اعطق هنيع يف بجت ةاكزلا
 ريقفلا لزنأ ةميقلا جارخإ دارأو ةصخرلاب لمع نمف اعطق
 ةلزنم بجاولا قحلاو 0 يرتشملا ةلزنم هسفنو عئابلاةلزنم

 ناك ول هب عيبلاب هسفن هب حمست ام هيطعيف 0 عابت ةعلس
 هب لمكيام عم الثم ابهذ امارغ نيعبرأ كلم نمف . اعئاب

 ةاكز دحاو مارغ جارخإ هبهذ يف هيلع بجو دوقن نم باصنلا
 نأ دارأ نإو هتمذ تئربو اجن دقف بهذ ةعطق هاطعأ نإف

 ةئام هيف ىطعي نأ الإ هئربي الف هتميق جرخيو هسفنل هكسمي

 يرتشي يذلا يراجلا رعسلا بسح نيتئام وأ اكنرف نيسمخو

 ال مث هسفنل هلل قح وه يذلا مارغلا كسمي فيكو . هب.عيبي و
 ء يمسرلا رعسلا بسح 0 الثم اكترف نيرشع الإ هيف يطعي

 عيبي نأ حمسي الو كلذب يرتشي نأ دجي ال وهو ريقفلل

 هضعب وأ هنيع بهذلا كلذ هسفن وه يرتشا دق هلعلو 2 كلذب

 نم كلذب يرتشي نأ دجي دق هنإ ليق نإف ى كلذ نم رثكأب
 : هل ليق رمألا ءايلوأ نم نذاب ةيمسرلا تاسسؤملا
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 اهرازم نإ فيخلاب اهرادايف

 لاوها كلذ نود نكلو بيرق

 نايب نانعلا دعب امو هتجاح رشع دجي ال دجو نإ هنأىلع

 ماكحألل ادنتسم ذختي نأ الو ربتعي نأ حصي ال اذه لثمو

 راعسألا هذهب ىولبلا تمع دقلو ىولبلا هب معت اميف ةماعلا

 اهانبراحو اهانمواق املاطو ءادوسلا قوسلا يف ةطشملا

 شيعلا تارورض نأل حلفن ملف اهررض مظعل لئاسولا فلتخمب
 نأ هنكمي ناك نم انئاك دحأ امف اعفد اهيلإ سانلا تعفد

 امم سابللاو بارشلاو ماعطلا يف هلايع ةجاحو هتجاح دسي
 ريبك يطايتحا هدنع نوكي نأ امأف ، نيومتلا قاروأب هاطعي

 وأ بحأ ءادوسلا قوسلا محتقي نأ امإو عون لك نم رخدم
 ضرعلا ةلقو بلطلا ةرثك نأ ىرت تنأف بلاغلا وه اذهو هرك

 جاتنإلا ةكرح للشو دادمألا عاطقناو دراوملا نيعم بوضنو

 جاتنالا ىلإ ملاعلا عناصم رثكأ ليوحتو دوقولا دقفب لاصيإلاو
 لمأ ةقراب حول مدعو برحلا دمأ لوط نم فوخلاو يبرحلا

 ناريطلا ىلع ترهاظت ةيعيبط لماوع اهلك ةبيرق ملس يف
 ىرت امك اهنإو لابب رطخي نكي مل ام ىلإ تاجاحلا راعساب
 سحأ دقلو هل ةيقيقح بابسأو ءالغلا يف ةيعيبط لماوعل

 ةليخأب يه امو اهترخآ اوفرع امو اهترارم اوقاذو اهلقث سانلا
 اودجو امو تاءوسلا ترعتو نوطبلا تعاج دقف ماهوأ الو

 ميقب نولافي ال فيكف 7 ارتس ةروعل الو ادس ةعوجل
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 يتلا هذه نا و . مهناوما مهتعسو ام تيجاحلاو تايرورضلا

 ىلع امو يخأاي ةربتعملا ةيقيقحلا ميقلا ىهل ةجاحلا اهرقت

 نمضيو ةرضاحلا سانلا تاجاح عيمج دسي نأ الإ اهبراحي نم
 هذه طقستف اهرازو ا برحلا عضت ىتح اهنم دجي ام دس مهل

 وأ ةيمسرلا ميقلا يواست ىتح اهسفن تاوذ نم ةيلاغلا ميقلا

 لدب يمسرلا رعسلا نم صقنلا يف يرابتلا عقيف اهنع لزنت

 علسلا ضعب يف عقي ناك امك هيلع ةدايزلا يف يرابتلا

 . برحلا لبق ايمسر ةرعسملا
 ةبقاع نم سانلا ريذحت ىف دهتجن اننأ : ةصالخلاو

 يف يدعتلا نعو ططشب راعسألا عفر نع مهاهننو ةالافملا

 ةقفشلاو قفرلاو ةمحرلاب مهرمأنو ريقفلا ةجاح رامثتسا
 ماحتقاو راكتحالا نع يهنلا ددشنو حبرلا ليلقب ةعانقلاو

 يف ةبغرلاو هرشلاو مهنلا الإ مهللا ةرورض ريغل ءادوسلا قوسلا

 و ١ مهريغو ءاكرشو ةثرو نم قوقحل ١ يو ذ نيب اهتمسقل

 وا ةراجإ وأ قادص وأ عيبب كلام ىلإ كلام نم اهليوحتل

 ال تالماعملا فلتخم نم كلذ وحن وأ نيد ءاضق وأ ةلدابم

 سفنو اهب عيبلاب كلاملا سفن هب حمست يتلا ةميقلا الإ ربتعن

 دجاسمو ىماتيو بايغ لاومأ نوكت دقو اهعفدب يرتشملا
 نكمي امو مثأتن الو كلذ يف جرحتن ال ءاهفسو ف ابقوأو

 . اذه عيمج نع ذشي نأ ةاكزلا ميوقتل
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 قيرط نم ةياغلا ىلإ كب تغلب ينأ تننظ دقلف دعبو
 ال تامدقم نم ةجيتنلا ىلإ كب تيهتناو بيرق بحال دبعم

 اميف كبلق تفتساو كردص ىلع كدي عضف اهيف لباجت
 هضراف كسفنل هتيضر امو هللا لامل هببحأف كلامل هتببحأ

 هللا لامل ههركاف كدلوو كلامو كسفنل هتهرك امو ريقفلل .

 نم اوطعأف رمألا ةميزع ىلإ سانلا عجر ولو ميتيللو ريقفللو

 املو ىلوألاو ةرخآلا يف مهل اريخ ناكل هتاكز لام لك نيع
 تاوهشلا عابتا الإ اوبأ مهنكلو سابتلا الو ةريح يف اوعقو

 هللا امو مهلوقعل ةعداخم نيدلا ةمسب اهمسوو تابغرلا ميكحتو

 ةامحل هل نإو لطاب ىلع مهل رقمب نيدلا الو لفاغب مهنع
 . لهاجلا فيرحتو لطبملا لاحتناو يلاغلا لي وأت هنع نوفني

 رخآو رمع نب ميهاربا ضويب مكيخأل مكاعرو هللا مكظفح
 نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد

 متاوخو (سيياقم) ةنيزلل بهذ اهل ةأرما : لاؤس
 ؟ ةاكز نم اهيلع له كلذ هبشي امو ةنيز رهاوجو

 ةضف وأ بهذ نم ناك اذإ ةأرملا يلح نإ : باوجلا

 100 نازيم بهذلا باصنو باصنلا غلب اذإ ةاكزلا هيف تبجو

 ىرخألا رهاوجلا امأو مارغ 670 وحن ةضفلا باصنو مارغ

 سيلف ههبشأ امو قيقعلاك ةضفلاو بهذلا ريغ ةنيزلل ةذختملا
 ةاكز هب يدؤت ام هتجوزل يطعي نأ جوزلل زوجيو ةاكز اهيف

 . ةينغ نكت مل اذإ اهيلح
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 دالوأ تاذو ةريقف يهو اهجوز يفوت ةأرما : لاؤس

 هترخدا بهذلا نم ءيش اهلو لمعلا نع ةزجاعو ريبك لايعو
 اهترورض بسح ائيشف ائيش هنم عيبت اهدالوأ ةقفنو اهتقفنل

 ؟ ال مأ ةاكز هيف اهيلع لهف

 نم باصنلا رادقم ىلع لوحلا لاح املك : باوجلا

 مولعم وه امك رشعلا عبر ةاكزلا هيف تبجو رثكأف بهذلا
 رادقم نع بهذلا صقني ىتح ماع لك رخآ يف اذكهو
 . ع يش هيف بجي الف باصنلا

 نم اهدنع ام يكزت نأ ةأرملا ىلع بجي له : لاؤس
 ؟ ةراجتلل ال ةنيزلل هتذختا ةضفو بهذ يلح

 امهتاذل ةضفلاو بهذلا يف ةبجاو ةاكزلا معن : باوجلا

 ءاوسو راخدال وأ ةراجتل وأ ةنيزل امهكالتما ضرغ ناك امفيك
 اذإ ةككسم ةلمع وأ ًاربت وأ يناوأ وأ كئابس وأ ايلح ناكأ

 . ةاكزلا اهيف تبجو باصنلا تغلب

 ائيش ثرو هل نكسم الو دالوأ وذ ريقف لجر : لاؤس

 كلذ رخداو الثم امهريغ وأ هتدلاو وأ هتجوز نم بهذلا نم
 هب يرتشيل بهذلا كلذ عيبيو لاملا ضعب عمجي ىتح بهذلا

 كلذ ىف ةاكزلا هيلغ بجت لهف هدالوأ ىنكسو هانكسل اراد

 . ؟ ال مأ بهذلا
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 رثكأف باصنلا رادقم بهذلا كلذ ناكاذإ : باوجلا

 ماد ام اذكهو لوحلا هيلع لاح املك ةرم ةاكزلا هيف بجت

 وأ رادلا ءارشل هعيبي وا باصنلا نع صقني ىتح ا زونكم

 . ىرخألا هتاقفنل

 يلح الإ لام اهل سيل ريقف جوز تاذ ةريقف لاؤس

 ؟ ةاكز اهيلع له : هب نيزتت

 باصنلا غلب نإ اهيلع ةبجاو ةاكزلا نإ : باوجلا
 هريغ هنم يطعت ام اهل نكي مل اذإ هينفت ةاكزلا نأب راذتعالاو

 هيف بجت مل باصنلا نع صقن اذإ هنأل لوبقم ريغ لطاب
 مويلا نزوب بهذلا باصنف س ادبأ اهدنع ىقبيف ادبأ ةاكزلا

 يلح ةأرملل نوكي دقف ةاكزلا بجت مل تصقن اذإ مارغ ةئام

 ائيش هنم ىطعت ال امارغ نيعستو ةسمخ زواجتي ال فلتخم

 ه ةضفلا باصن غلب اهيلإ فرص اذإ ةضف اهل تناك اذإ الإ

 ابيرقت امارغ نوتسو ةعبسو ةئامتس مويلا نزوب ةضفلا باصنو
 الو ةاكزلا هيلع تبجو باصنلا كلم نم لك نأ لصاحلاو

 . ىنغ الو رقفب رابتعا

 لهف هتراعإ يف يلحلا ةاكز نأ عمسن ام اريثك : لاؤس
 لضفأل وه امو ؟ كل ذ يف ةيض اب ل ١ لوق امو ؟ حيحص ١ ذه

 ؟ هتميق نم وأ يلحلا نيع نم ةاكزلا جارخإ
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 يف ةبجاوةاكزلا نأ ىلع ةيضابإلا عمجأ : باوجلا

 وأ ةينآ وأ ايلح وأ ادقن اناك ءاوس امهنيعل ةضفلاو بهذلا

 ةنسلاو باتكلا يف ةريثك ةلدأل باصنلا امهيف مت اذإ ى كئابس

 ةيضابإلا ريغ نم ةمئألا ضعب ىريو . كلذ تبثت ةحيحصلا

 ال نأ طرشب ةأزملل ايلح اناك اذإ امهيف ةاكزلا بوجو مدع

 ةيضف مهارد وأ ةيبهذ ريناند نيبورضم يأ نيككسم انوكي
 ىلع عمجم اذه نإف اهتنيزل اهوحن وأ ةدالق ةأرملا اهنم ذختت

 يرورضلا ردقلا ىلع داز ام كلذكو هيف ةاكزلا بوجو
 وأ اطارقأ يلح لكش يف نوكي امم ةأرملا ةنيزل فراعتملا
 ءيشلا لجرلا وأ ةأرملل هنم عّمجت اهوحن وأ دئالق وأ ةرواسأ

 ةجاحلا دنع هنم قافنإلل زنكلاو راخدالا دصقب. ريثكلا

 تناك نإو اعامجإ ةاكزلا هيف بجت امم اذه نإف ةرورضلاو
 هكلام ناكأ ءاوس تابسانملا ضعب دنع ةنيزك هلمعتست ةأرملا

 ام اذهو ةنيزلل داتعملا يرورضلا ردقلا ىقبيو الجر وأ ةأزما

 الو ، هتراعإ هتاكز : ةيضابإلا ريغ نم ءاهقفلا ضعب هيف لوقي

 يذلا لاملا نيع نم ةاكزلا جارخإ نأ يف فالخ الو كش

 جارخإلا زوجيو هيف ةكربلا لوصحل ىعدأو لضفأ هيف تبجو
 بلاغلا وه امك لاملا نيع نم جارخإلا رذعت اذإ ةميقلا نم

 . ةحيحص ةميقلا تناكو يلحلا ةاكز يف
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 ٥ اكرزل ا تقو ىف

 امبسح ةداع نوكي هتراجتل رجاتلا ميوقت : لاؤس

 فيكف ماع لك نم ربمسيد رهش رخآ يف فورظلا هيضتقت

 ؟ يرمقلا ماعلا نارودب بجت يتلا هتاكزب عنصي

 ذختي نأ رجاتلا ىلعف كلذ يف لاكشإ ال : باوجلا
 اذه لخد اذإف امئاد هتاكزل مرحم وأ ناضمزك ايرمق ارهش
 ةضف وأ بهذك ةاكزلا هيف بجت لام نم هدنع ام عمج رهشلا

 نم هدنع ناك ام هيلإ فيضيو ريغلا ةمذب نويد وأ مهارد وأ

 ةاكز نم هيلع بجو ام جرخي مث هتراجت يف فاص لام سأر .

 يداليملا هميوقتو يرمقلا هتاكز رهش نيب توافتلا هرضي الو

 ءيش هتاكز نم عيضي ال ةقيرطلا هذه ىلع هتظفاحمبو

 . هللا قحل ايدؤم نوكيف

 نأ بجي يذلا رهشلا نع كباتك يف لأست : لاؤس

 ؟ هتاكزل اتقو رجاتلا هذختي

 . ايرجه ايرمق ارهش ذختي نأ بجي هنأ ملعا : باوجلا
 لصو اذإف ، تلعف انسحف ناضمر رهش ترتخا كنإ تلق دقو

 كتوناح يف ةنامأ نم كدنع ام رظناف لبقملا ناضمر رهش

 كدنع نوكي ام هيلإ عمجا مث يضاملا ربمسيد رخآ ميوقت يف
 «لاطسوب كيشلا» كيشلا يف وأ 2 كتنازخ يف وأ كبيج يف

 بجاولا ةاكزلا رادقم دنم .جرخأو صخش ةمذب كل امو س الثم
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 الو ‘ كيلع لخدي ناضمر لك يف كلذك لمعاو ، لاحلا يف

 ام بسحت كنأل . رخأت وأ مدقت ىمسرلا ميوقتلا اذه كرضي

 اذه كل تركذ امك ناضمر رهش لك يف هيف كل لصحت

 بسحب اهيف يكزت ماوعا نم كل ىضم ام اماو ، لبقتسملل

 هذه ىلع نينسلا نم كل ىضم ام رظناف يداليملا خيراتلا

 هنأ ملعت تنأو ، كلذل اطايتحا ةاكزلا نم اغلبم .جرختو لاحلا

 يرمق ماع دلوتي هب داليم اماع نيثالثو ةثالث وحن يف

 لاحلا هذه ىلع كل تضم ىتلا نينسلا بسحاف . يرجه

 . ميحر روفغ هللاو اطايتحا هعفدتاغلبم:ردقو .

 ءاوس ةاكزلا هيف بجت هنإف ةأرملا يلح نع كلاؤس امأو

 رادقم وه باصنلاو ‘ باصنلا غلب اذا اهريفل وأ ةنيزلل هتذختا

 بسح ابهذ مارغ ةئام ةميق يأ ابهذ الاقثم نيرشع ةميق

 يأ رشعلا عبر وه ملعت امك ةاكزلا رادقمو ، يلاحلا رعسلا

 الوأ كيلع مالسلاو هاضريو هبحي ام ىلإ هللا انقفو
 . ارخآو
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 ؟ لاملا اذه ىكزأ فيك

 نم بجاولا قحلا جارخإ يف لصألا وه ام : لاؤس
 ؟ نزولا مأ ةميقلا وه له ؟ يلحلا ةاكز

 جارخإ اهيف بجاولا نإف يلحلا ةاكز امأ : باوجلا

 ابهذ الاقثم نورشع هدنع نمف ، نزولاب يلحلا نم ءزج
 ىطعأ ةضف مهرد اتئام هدنع نمو لاقثم فصن هنم ىطعأ

 بهذلا يف بجاولا رشعلا عبر كلذف انزو مهارد ةسمخ اهنم

 نيعبرأ نم ةاش ىطعت امك هنيع ىكزملا نم جرخيو ةضفلاو
 وه اذه « ميوقت الب اهتاذ اهنم بوبحلا ةاكز جرخت امكو ةاش

 يف اهب لمع نمف ةصخر الإ ةميقلا ءاطعإ سيلو لصألا
 نوكت نأ بجيو ةميقلا رثع عبر ىطعأو ةضفلاو بهذلا
 اهب يرجي لماعتلا اهب عقي يتلا يه ةقيقحلا يف ةميقلا

 ال يذلا يمسرلا رعسلا ال ءادألاو ضبقلاو ءاطعلاو درلاو ذخألا

 ردقلا طعيلف كلذ هيلع نمو هب لماعتي نم دجوي داكي

 نمو ةاكزلا قرس دقف اذه فلاخ نمو ةميق ال انزو بجاولا

 عنصي فيك ةاكزلا يف يمسرلا رابتعاب لاقو اذه فالخ معز

 كنرف ةئامسمخب قوسلا يف عابي ناتك هدنع دجوي نم الثم

 ريقفل اهيطعي نأ دارأو طقف اكنرف نوسمخ يمسرلا هرعسو

 طقف اكنرف نيسمخ ةميقب ريقفل اهيطعي: نأ ىضريأ هتمزل ةاكز
 تناك اذإ فيكف ادبأ اذه لعفي نأ عيطتسي ادحأ نأ نظن ام
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 لالح اذهإل مأ طقف ةيمسرلا نيسمخب اهموقيأ ةراجتلل هدنع

 ىلحلا ليبسو (١هي بذكلا هللا ىلع اورتفتل مارح اذهو

 نم زج جارخإ هيف بجاولا نأل دشأ وه لب اذه ليبس
 عستي سيلو ةميقلا نم عزج جارخإف ةراجتلا لام اماو س نيعلا
 ىرحت نم ىلع فاخب رمالا سيلو لمكا وا ىفوا ةطسبل

 . ابناج ةوهشلاو ةبغرلا حرطاو هرمأل طاتحاو هنيدل

 نم بجاولا قحلا جارخإ يف لصألا ام : لاؤس
 ؟ ةميقلا مأ نزولا ةضفلاو بهذلاةاكز

 جرخي نأ ةضفلاو بهذلا ةاكز يف لصألا : باوجلا

 امارغ نيعبرأ لك يفف باصنلا مت اذإف ةميقلاب ال نزولاب اهنم
 نم ةضف وأ ابهذ ىطعي ةاكز نم مارغ ةضف وأ بهذ نم
 هدنع نمو صخرب الو ءالغب موقي ال ىكزملا لاملا كلذ سفن

 مث نزولاب كلذك مارغ فصنو نيمارغ اهنم ىطعأ مارغ ةئام

 هنم ىطعأ مارغوليك هدنع ناك اذإف غلب ام هنزو اغلاب اذكه

 . اعرش بجاولا قحلا وه اذه ، نزولاب امارغ نيرشعو ةسمخ
 وهو ةميقلا جارخإ يف اوصخر ءاملعلا ضعب نأ الإ

 بجيف هيلعو 7 هتلوهسل هيلإ اولام سانلا نكل فيعض صيخرت
 نكمي يتلاو سانلا اهب لماعتي يتلا يه ةميقلا نوكت نأ
 سانلا عمجأ اذإف اهب يرتشيو عيبي نأ ةضفلاو بهذلا بحاصل

 ناكو هب عيب الو ءارش الف يمسرلا رعسلا ةفلاخم ىلع مهلك

 لحنلا ةروس نم 116 ةيآلا ا1)
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 نأ بجو رخآ رعسب رارمتساب الصتم ادرطم ايراج لماعتلا

 ىلإ عجر هسفن بطت مل نمو ةاكزلا هذه لثم يف اذه ربتعي

 ةميقلا يف هيلع الو نزولاب بجاولا ءزجلا ىطعأف لصالا
 بجي ام عيمجو رمتلاو ريعشلاو ربلا اذكهو تصخر مأ تلغ
 لام هسفنل ضبقي نأ زوجي ال منغلاو رقبلاو لبإلاك ةاكزلا هيف
 دجي الو ادبأ اهب عيبي نأ هسفن بيطت ال ةميق جرخيو ةاكزلا
 بيطت لهف اذه معز نمو . مكاح رهقب الإ ادبأ اهب يرتشي نأ

 ريقفل كنرف ةئامسمخ سانلا نيب اهتميق ةبج يطعي نأ هسفن

 نظن ال ؟ الثم ةيمسرلا اكنرف نيسمخ ةميقب هتمزل ةاكز يف

 يلحلا ميوقت نوديري نيذلا ءالؤه ىرنو اذهب ىضري ادحأ نأ

 ليبس يف ةنوؤمو اسابل ءارقفلل نوطعي يمسرلا رعسلاب ةاكزلل
 امف « ءادوسلا قوسلا يف مهنيب يراجلا يلافلا رعسلاب ةاكزلا

 ؟ ضقانتلا اذه

 ةعطق ةاكز نم هيلع ام جارخإ ىلإ رطضا مهدحأ نأ ولو
 اهموقي نأ الإ هسفن تباط امل اريثك ءاسنلا لعفت امك بهذ

 ىمسالا وأ يمسرلا يرظنلا رعسلاب ال يراجلا ىلمعلا رعسلاب
 ام نيع نم ةاكزلا جارخإب وه امنإ هلك اذه نم جرخملاو

 ةعيرشلا هب تدرو يذلا لصألا وه كلذو ةاكزلا هيف تبجو
 . تافآلا نم ظفحيو لاملا يف ةكربلا لزنت هبو

 كرحملا وأ رجزلاب ىقست ليخن هل لجر : لاؤس
 يرتشملا هيلع طرتشاو لخنلا سوؤر ىلع هتلغ عاب (روتوملا)
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 هيف قفنأو كلذ عيمج لعفف اهعمجيو اهيقني ر اهعطقي نأ

 ام حرطي لهو ؟ اهنمث يف ةاكزلا هيلع بجت لهف اريفو اددع

 ؟ هتاكز يف بجاولا رادقملا وه مكو ؟ يقابلا يكزي مث قفنأ

 رجزلاب عورزلاو ليخنلا نم ىقسي ام لك : باوجلا

 دوقولا عاونأ رئاس وأ ءابرهكلا تاكرحم لثم هوحن وأ (دابجآ)

 تعيب اذإو ةئاملا يف ةسمخ يا رشعلا فصن هيف بجاولا نإف

 ىلوت نإف اهنمث نم تجرخأ اهنم ةاكزلا جارخإ لبق ةلفلا
 ةاكزلا نإف اهلقنو هسفنب اهتيقنتو اهعمجو ةلغلا عطق يرتشملا

 كلت ةلغلا كلام عئابلا ىلوت نإو . نمثلا ةلمح يف بجت

 ةلمج نم كلذ ليبس يف قفنأ ام طقسي نأ هل زاح ةمذخلا

 فصن وأ اروب تناك نإ رشعلا يقابلا نم جرخي مث نمثلا .

 . الوأ ركذ امك رجزلاب ىقست تناك نإ ىشعلا

 يف امهسأ وأ تارامع وأ تارايس كلتمي صخش : لاؤس

 ؟ طقف اهلخد يف مأ اهتميق يف ةاكز هيلع لهف تاكرش

 اهنإف تاكرشلا مهسأ امأف فلتخي رمألا نإ : باوجلا
 ةيعانص وأ ةيراجت ةكرش يف ةبراضملا ليبس ىلع عدوأ لام
 ةكرشلا يف عدوملا لاملا سأر يف ينعأ ةيف ةاكزلا بجت
 تارامعلاك تاراقعلا امأو هيف فالخ ال اعطق هنع جتن اميفو

 لمحل ىركت يتلا تارايسلاك ةلقتنملا ضورعلاو ىركت يتلا
 كلذ لثمل لمعتست يتلا باودلاو عئاضبلا لقن وأ نيرفاسملا
 لام نم هتجتنأ اميف ةاكزلا امنإ اقلطم اهتميق يف ةاكز ال هنإف
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 لحو باصنلا هيف متو لام ىلإ عمج وأ باصنلا هيف مت اذإ

 باودلا وأ تارايسلا وأ تارامعلا تيرتشا اذإ اماو ، لوحلا

 امغيك اذه نإف اهعيبيل اهيرتشي ينعأ اهنايعأ يف راجتالل
 ! ه ام ةفلاب هتميق يف ةاكزلا بجت ةراجت لام ربتعي هعون ناك

 ؟ةاكزلاب اذه عنصأ نأ زوجي له

 هريغ وأ اسابل ةراجتلا ةاكز ءاطعإ زوجي له : لاؤس

 هؤاطعإ زاج اذإ موقي رعس يأبو ؟ مهارد ريغ هيلإ جاتحي امم
 ريغ يف ريقف ىلإ لسرأ اذإ هئارك ةقفن بجت نم ىلعو
 ؟ هدلب

 نم ةراجتلا لاومأ ةاكز ىطعت نأ زوجي : باوجلا

 ىلإ دصقي ال نأ طرشب اهيف تبجو يتلا لاومألا سفن

 عابت نأ نكمي ام لقأب موقت نأ طرشبو ىطعيف اهنم ثيبخلا
 نم حرطي الو . هيف ىطعت يذلا ناكملاو مويلا سفن يف هب

 ريقفلا لبق اذإو لمحلاو لقنلا فورصم بجاولا ةاكزلا رادقم

 . اهؤاركو اهلمح هريغ ىلع ال هيلعف ناكملا نيع يف ةاكزلا

 نيعم لجأل لاملا نم اغلبم رخآ ضرقأ لجر : لاؤس

 بحاص هنأل كلذك زجعف ىرخأ ةرم هلجأف ءافولا نع زجعف

 روجي لهف مهيلع يعاسلا هدحو وه تانبو نينب راغص دالوأ َ

 ؟ هلام ةاكز نم هبسحيو نيدلا اذه هل كرتي نأ هل
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 ام قفنأ امنإ هنأ ملع اذإ كلذ زوجي معن : باوجلا

 ال هللا لام نإف مارح يف هقفني ملو هلايع ىلع هنم هضرتقا

 دق نيد نم كيلع يلام نإ هل لقيلف هيصاعم ىلع هب ناعتسي

 . ةاكز ينم هلبقتف هنم كتمذ تأربأو كل هتكرت

 لاملا نم اغلبم ةموكحلا هتضرقأ صخش : لاؤس

 أدبي كلذ وحن وأ ةعانص وأ ةعارز يف هلمع ىلع هل ةدعاسم
 لهف اماع رشع ةسمخ ةدمل اطاسقأ تاونس سمخ دعب هديدست

 ؟ هيلع يكزي ال انيد هربتعي
 يف كش الو هيلع نيد هنإ ملعأ هللاو ۔ : باوجلا

 هلام نم هطقسي نأ هلف ةليوط الاجآ هيلغ لجؤم هنأ الإ كلذ
 هلام ةلمج نم بسحي رخآلا وه ناك اذإ ةاكزلا باسح دنع

 يه هذهو ةلجؤم تناك ولو سانلا ىلع نويد نم هل ام

 مهلام نوبسحي لاومألا بابرأو راجتلا دنع ةعبتملا ةقيرطلا

 كلذك الجؤم ناك نإو مهيلع ام نوطقسيو الجؤم ناك نإو

 . رصق وأ لوطب ةربع الو

 سمخ وأ عبرأ دعب ةمارغ هيلع ترهظ رجات : لاؤس

 حرطي نأ هل زوجي لهف ماع لك هتاكز جرخي ناكو تاونس

 نم هيلع بجي امم ةمارغلا ريداقم ىلع ةبجاولا ةاكزلا ريداقم

 ؟ لبقتسملا يف ةاكزلا
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 . هل زوجي هارن ال لب اذه هل نسحتسن ال : باوجلا

 نم هتراجت ةاكز جرخي نأ رجاتلل زوجي له : لاؤس

 ؟ ديدجلا دوجو عم هدنع ميدق ناتك

 نيع نم ةاكزلا جرخي نأ رجاتلل زوجي : باوجلا
 مأ اميدق ناكأ ءاوس هتميق يف ةاكزلا هيف تبجو يذلا لاملا
 تقو اهب عابي يتلا ةيقيقحلا هتميقب هموقي نأ طرشب اديدج
 . ةدايز نودب هجارخإ

 قلاخل هتجوز ىلع نيدءاضق جوزلا ىلع له : لاؤس

 ؟ قولخم وأ

 وأ قلاخل هتجوز نيد ءاضق جوزلا ىلع سيل : باوجلا
 اهيلع ناكو ةيقت تناكو ةينغ نكت مل اذإف هيلع ءانبو قولخم

 ةاكز نم اهيطعي نأ اهجوزل زاج ةرافك وأ ةاكز ولو نيد

 برغم وأ لكأمل اهيطعي نأ امأو اهنيد هب يضقت ام ردق هلام

 ليلقب ةينغ ربتعت الو اقافتا اعطق زوجي الف يلح وأ سبلم وأ
 ريغ نم اهدلب يف داتعملا بسح اهجوزل هب نيزتت يلح نم

 . بازيم ءاسن دنع بلاغلا وه امك فارسإ

 كرتي ملو تارافكب ةيصو كرتو لجر تام : لاؤمم
 هذه زوجت لهف هلام ةاكز نم تارافكلا هذه هل خأ ذفنأف الام
 ؟ ةاكزلا
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 ءادأ كلت هتقدصب ىون نإ هنإ ۔ ملعأ هللاو ۔ : باوجلا

 نع هيزجي ال كلذ يف هقفنأ ام نإف ىفوتملا هيخأ تارافك

 نيبجاو ءادأ حصي ال هنإف اهاون نإو هيلع ةبجاولا هتاكز

 ةروسحلا يف امك دحاو رادقمب اعوضومو اعون نيفلتخم نييلام

 دحأ يف قفنت مل اهنأل ةاكزلا نع يزجت الف . اهنع لوؤسملا
 ناك ولو . هللا باتك يف اهيلع صوصنملا ةينامثلا هوجولا
 نم هيلع ام يدؤيل هلام ةاكز نم هاطعأف ايح يصوملا هوخأ

 ريقف نيعم صخش ةاكزلا ذخآ نأل كلذ هل زاجل تارافك

 يصوملا تارافكلا بحاص نع ءادألا اذه ءانغإ امأو . مراغو

 الام كرتي مل اذإ هيلع ءيش ال نأ ىرن اننأ ىلع هللا ىلإ هرمأف

 . هيلع امب ءاصيإلاب هتمذ تئرب دقو

 لقن انل زوجي لهف اننطو جراخ انتراجت : لاؤس

 ؟ اندلب يف انماحرأ نم نيكاسملاو ءارقفلا ىلإ انتاكز

 قحأ رمتلاو ريعشلاو ربلا نم بوبحلاةاكز نإ : باوجلا
 زوجيو مهيف قرفتف ةعرزملا هيف دجوت يذلا دلبلا ءارقف اهب

 لاومأ ةاكز امأو يكزملا ماحرأ نيكاسمو ءارقف ىلإ اهلضف لقن
 نيملسملا ءارقف نم يكزملا ءاش ثيح اهفرص زوجيف ةراجتلا
 هلهأ ءارقف مرحي نأ نسحتسي الو مالسإلا دالب نم دلب يأ يف
 هربب ىلوأ مهو هدلب يف هيلإ نورظني نيذلا هماحرأو هبراقأو
 . هناسحإو هتلصو
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 هلام ةاكز جرخأ نميف ةعيرشلا مكح ام : لاؤس

 لوحلا هيلع لاح ىتح اهيقحتسمل اهعفدي ملو ابناج اهعضوو

 ؟ اهيقحتسمب هتفرعم مدع وه ببسلاو

 ةاكزلا لهأ نإف بجاولا ءابأ يف رصقم هنإ : باوجلا

 نمب مهتفرعم يف نيعتسي نأ هيلعو تقو لك يف نودوجوم

 ىرن الو هموق نم ةفرعملا لهأو هناوخإ نم ريخلا هيف نظي
 .. انايصع وأ ةعبت كلذ يف هيلع

 ؟ةاكزلا عّيض نم ىلع اذام

 سأرب 1950 ةنس يف ةراجتلل اناكد حتف لجر : لاؤس

 رشع ةتس تضمو ميدق كنرف فلأ نوعبس ذئموي هردق لام

 اقلطم ةاكز جرخي ملو هتراجتل ميوقت يأ اهلالخ رجي مل اماع

 نم هيلع ام ءادأ ىلع مزعو هبرل بانأو هبنذ نم بات مويلاو
 اكنرف انويلم رثع ةسمخ وحن غلب دق هب اذإف هلام موقف ةاكز

 نكي ملو ةيضاملا نينسلا ةاكز يدؤي نأ نكمي فيكف اميدق
 ؟ اهيلع دامتعالا هنكمي ةطوبضم تاباسح هل

 ةاكزلا رادقم ةفرعمل قيرط اذهل تسيل هنإ : باوجلا

 دعب هيجني الو بيرقتلاو ريدقتلا الإ ماع لك هيلع بجاولا
 هناوخإ ضعب ةنوعمب ولو عيطتسيف طايتحالا الإ كلذ

 لكل ردقي نأ هدلب يف اهل نيرشابملاو ةراجتلا نفب ني ريبخلا
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 نم ءادتبا هلام سار عم هتاكز بسحي و :و حبرلا نم هبيصن ماع

 ريسعب اذ ده سيلو > ةريخ ل ١ ةنسلا ىتح ١ ( ذكهو ىلو ل ١ ةنسل ١

 قل نأ دعب لمعلا اذه ىلع هانعأل هعم انك وأ انعم ناك ولو

 مدعي ال هنأ ىلع ليبسلا انل اهتبوجأ عيضت ةفلتخم ةلئسأ هيلع

 تحص اذإ اميس الو قيرطلا هل رينيو هنيعي نم هناوخإ نم

 هي هللا نم ام اذه . هسفن حش هللا هاقوو همدن قدصو هتبون

 باوجلا سيلو ةصي وعلا ةيضقلا هذه ىف باوجلا يف انيلع

 اذه نم جرخملا بلط ىلع ةناعإو اهيجوتو اداشرإ الإ اهيلع

 . قزأملا

 ميوقتو هلام ءاصحإ عيض نم لعفي فيك : لاؤس

 ؛ كردتسي نأ دارأو ةديدع تاونس ةاكزلل هتراجت

 ماع لكل لاملا ريدقت يف دهتجي نأ هيلع : باوجلا

 مويلا ىلإ باصنلا ردق هدنع عمتجا هنأ نظ ةنس لوأ نم

 بوتيو هنم لبقتي هللا لعل ححاشي الو لخبي الو طتحيلو

 . هيلع
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 رطفلا ةاكز ىف

 نع رطفلا ةاكز ءادأ لجرلا ىلع بجي له : لاؤس

 ىقبي دق هنأ ملعلا عم (سامخلا) ريجألا لمشت مأ طقف هتلئاع

 ؟ ةليوطلا تاونسلا ةلئاعلا عم

 نم ىلعو لجرلا ىلع بجت رطفلا ةاكز نإ : باوجللا

 هيلع مكح نمو غلاب ريغ دلوو ةجوز نم هتقفن هيلع بجت

 امأو ، اعيمج ءالؤه نعو هسفن نع لجرلا اهيدؤيف س هتقفنب

 بجت الف امهريغ وأ رادلا يف وأ لقحلا يف لماعلاو ريجألا

 رصق وأ نمزلا لاط همدختسمو هرجأتسم ىلع رطفلا ةاكز

 هرجأتسم هنع اهادأ نإف هتمذ يفو هسفن ىلع هتاكز امنإو

 . عربتي نأ الإ هترجأ نم اهعطتقي نأ هل ناك
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 موص ( ا

 ىكلفلا دصرلاب ةلهألا تابثإ

 يلصألا ميلعتلا ريزو مساق دولوم ميركلا خألا بانج
 هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ه هللا هظفح . ةينيدلا نوؤشلاو

 . رمع نب ميهاربا ضويب مكيخأ نم هتاكربو

 نأش يف عيباسأ ذنم مكعم يثيدحل اعبت س ريزولا يديس
 دقو ۔ مكركذأ نأ تيأر ةينيدلا رئاعشلاب مايقلل ةلهألا تابثإ

 ةلهألا ةنجل فيلكت وهو مكنم هتبلط امب ناضمر رهش برتقا

 يكلفلا دصرملا نم بلطت نأ مكفارشإ تحت لمعت يتلا .
 هبورغ تقوو لالهلا ةدالو دعومب اهربخي نأ ةعيرزوبب

 هئاقبب مث الوأ هداليمب ققحتت ىتح هتدالو موي سمنلا بورغو

 له ملعتل هئاقب ةدمب مث ، اهبورغ دعب سمشلا ءارو قفالا يف

 لبقت نأ اهنكمي كلذ ءوض ىلعو } ليحتست وأ هتيؤر نكمت

 يعطق مويلا كلفلا باسح نإف . اهدرت وأ ةيؤرلاب ةداهشلا

 انسلو ، يعطقلا تضراع اذإ اقلطم لبقت الف ةينظ ةداهشلاو

 تابثإ يف هدحو يكلفلا باسحلا دامتعاب نيلئاقلاب اذه عم

 فلسلا نم ءاملعلا ضعب بهنم كلذ ناك نإو ةلهألا

 ةيؤرلا : نيليلدلا نيب عمجلاب لوقن نحن لب ص فلخلاو

 : ناضمر لاله نع لاق هقلع ءيبنلا نأ كلذ نايب ، باسحلاو
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 مكيلع مغ نالف هستيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص)
 قفتم ثيدح وهو ا(اموي نيثالث نابعش ةدع اولمكاف
 .روهشلا رئاس مكح وه اذه نأ ءاملعلا عمجأو ، هيلع

 نع لأسيو كلذب هباحصأ رمأيو لالهلا ىءارتي لي ناكو
 ملو ، هللا رئاعش نم ةريعش لالهلا ةيؤرب ءانتعالاف ‘ هتيؤر

 . اهب نولفتحي اهبراغمو ضرألا قراشم يف نوملسملا لزي
 ىغبني الغ س ةيافك ضرف امنإ ءاملعلا نم ريثك لاق دقو

 ينبني ال كلذكو يكلفلا باسحلاب ءافتكا اهكرتو اهلامهإ
 ةقيقحلا ةفرعم تنكمأو . هلبس ترسيت دقو باسحلا لهاجت

 ينتعت نأ : ةروسيم ةلهس .نيليلدلا نيب عمجلا ةقيرطو

 ىلع نينمؤملا نينطاوملا عيمج ضرحتو ةيؤرلاب ةلهألا ةنجل
 نأو ةداهش نم تبث امب اهرابخإو كشلا ةليل اهب ءانتعالا
 دعومب يكلفلا دصرملا نم كلذ لبق قبسم ملع اهدنع نوكي

 بورغ دعب قفالا يف هئاقب ةدمو هبورغو لالهلا ةدالو

 باسحلا تبثأ دقو ۔ ةيؤرلاب ةداهشلا تءاج نإف ، سمثلا

 تلبق ۔ هتيؤر نكمت ثيحب سمشلا بورغ دعب هءاقبو هتدالو

 ةيؤرلاب ةداهش تءاج نإو س رهشلا لوخد نع نلعأو ةداهشلا
 هنكلو دولوم هنأ وأ دعب دلوي مل لالهلا نأ تبثي باسحلاو

 تدر هتيؤر ليحتست ثيحب ادج ليلقب اهبورغ دعب برغي

 . ةبراقتم ظافلأب امهريغو دواد وبأو يئاسنلا هاور (1)
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 نأ اهيف لادج ال يتلاو ةملسملا ةيهقفلا دعاوقلا نمو . ةداهشلا
 يوقلا اهنم تاجردو عاونأ ةبيرلاو ، تبي رتسا اذإ درت ةداهشلا
 درت هذهو ةققحملا ةبي رلاب هنع ربعي ام اهاوقأو فيعضلا اهنمو
 سو مهتلادع وأ۔ دوهشلا ددع غلب ام اغلاب اعطق ةداهشلا اهب

 ملعلاو لالهلا ةيؤرب دوهش دهش اذإف ايعطق فلاخ ام عونلا اذه

 دقو ، طئاحلا ضرع مهتداهشب برض دعب دلوي مل هنأ تبثي
 يعدي نأ لثم : اولاقف ميدقلا يف ةلثمأ كلذل ءاملعلا برض
 دعب اهاعدا اذإ امك هيف نكمت ال نامز يف لالهلا ةيؤر:

 اذإ امك هيف نكمت ال ناكم يف وأ سمثلا بورغ نم تاعاس
 امك هنم نكمت ال ناكم نم وأ لالهلا قفأ ريغ قفأ يف اهاعدا
 لالهلا قفأ هنع بوجحم ناكم يف فقاو وهو اهاعد اذإ

 طسو الإ هنم ىري ال ثيحب لاع ءانب وأ قهاش لبجب هعلطمو

 ةداهشلا اودر دقو . ةدودرم تاداهش اهلك ء.ذه . الثم . ءاملا

 عفد وأ عفن رجب دهاشلا مهتا اذإ امك كلذ نم فعضأ وه امب

 يف انينج لازي ال وهو ديلو ةيؤر ةداهش درت نأ ىرحأف رض

 . همأ محر
 ناكمإو لالهلا ةدالو ملعلا تبنأ اذإام ةلأسم ىقبت

 نم ةهج يأ يف َرَي مل هنكلو سمشلا بورغ دمب هتيؤر

 نيثالثلا لمكن لب هب لمعن ال اذه نإف اقلطم رطقلا تاهج

 اندبع يذلا عراشلا نم هنع وفعم موي اذهو مرصنملا رهشلل

 رواجم رطق نم ةيؤرلا ةداهش انيتأت نأ الإ ةيؤرلاب لسعلاب
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 ةيمقعلا ةدعاقلاب المع اهب لمعنف باسحلاب ال ةيؤرلاب لمعي
 فالتخالا لك اهعلاطم فلتخت مل اذإ دالبلا نإ : ةروهشملا

 ةنسلل نيعبتم نوكن اذهب ‘ ضعب ىلع اهضعب لمح بجو

 ليلدلل نيفلاخم ريغ ةيرب هللا لوسر رمأب نيلماع ةرهطملا
 لد نإ : يكبسلا نيدلا يقت مامإلا لاق دقلو . يعطقلا

 تامدقمب كلذ فرعيو ةيؤرلا ناكمإ مدع ىلع باسحلا

 سمشلا نم ادج ابيرق ةلاحلا هذه يف رمقلا نوكيو ةيعطق

 هب ربخأ ولف . ةليحتسم اهنأل هتيؤر نكمت ال ةلاحلا هذه يفف
 طلخلاو بذكلاو قدصلا لمتحي ربخ اذهو ۔ رثكأ وأ صخش
 هتضراعم وأ يعطقلا باسحلا ىلع هميدقت وأ هلوبق زوجي الف

 ةيؤر يف نوئطخي وأ نوطلغي سانلا نم ريثك كانهو 7 هب

 ةعامج عم رضح هنأ كلام ن سنأ نع ايور دقو. لالهلا

 مهنم دحأ هري ملف ةيواعم نب سايإ مهعم ناكو لالهلا ةيؤرل
 راشأو نسلا ريبك هنأ عم هآر هنإ لاق يذلا كلام نب سنأ ريغ

 اوعلطتف اهيف لالهلا ئأر هنإ اهنع لاق يتلا ةهجلا ىلإ سنأ
 ىوقأ وه نم مهنمو ائيش اوري ملف ةيحانلا كلت ىلإ اعيمج

 ةهيدبلا رضاح ايكذ ناكو سايإ تفتلا انهو سنأ نم ارظن
 تلدت دقو ةرعش امهادحإ ىلع ىأرف سنأ ينيع ىلإ رظنو
 لاقو هاوس ىتح هديب سنأ بجاح سايإ حسمف هبجاح نم
 دقو . نآلا هرظنأ ال : سنأ لاقف ، نآلا. لالهلا .ينرأ : هل.

 ىدم يف تاليختلاو ءاطخألا هذه نم ريثكلا ءيلا انولب
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 نحنو . ةيؤرلا دوهش عم قيقحتلا هيف رشابن انك نرق فصن
 ناك امم يكلفلا باسحلا جئاتن ةيعطقب ةنينأامط دأ مويلا

 اودمتعا نيذلا ةمئألا دهع يفو . مالسإلا ردص يف لاحلا هيلع

 . باسحلا

 ال ۔ نوملعت امك ۔ يملاع مويلا يكلفلا ميوقتلا نإف

 هتقد نم غلب دقو . ةبير ةيأ هلخادت الو كش يأ هيلإ قرطتي

 نم نويلملا نم ءزجلا ظحالي هنأ مارجألا ريس باسح يف

 . كلذ نم لقأ وأ ةيناثلا

 ةيرخسلل ءارغلا ةيمالسإلا ةعيرشلا ضيرعت فخسلا نمف
 سيدقتب تءاج يتلا يهو ملعلا نم يعطقلا ضراعت اهنأ مغزب
 . ملعلا

 رثأ اهل نوكي نأ ءاجر مكل اهتيدبأ ةظحالم هذهف 0 دعبو
 الو٬ اهنع نالعإلاو ةلهألا تابثإ ةقيرط يف نوررقت اميف
 ميواقتلا ربتعن لالقتسالا لبق نمو نمز ذنم نحن اننأ مكمتكن

 حيحصت يف اهب نيعتسنل اهرداصم نم اهبلطنو ةيكلفلا

 هذه يف فالخ اننيب نوكي نأ ديرن الو ، لازن الو ةداهشلا
 هيف انيلع هللا نم يذلا دهعلا اذه يف ةماحزو ةمهملا ةلأسملا
 لئاسولا فلتخمب اهميعدتل لمعن لازن ال يتلا ةدحولاب

 . نيدهاج

 يف هيلإ متقفو امب مكئنهأ يباتك متخأ نأ لبقو اريخأو
 يفو مرصنملا ربمتبس ددع «ةيبرع قافآ» ةلجم عم مكثيدح
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 قلعتي اميف ةصاخو اهب متبجأ ىتلا ةديدسلا ةبوجألا كلت

 ةأرملا ةيضق يفو مهئايلوأ ةيلوؤسمو بابشلا فارحناب
 . يصعتسمل ا اهلكشمو اهكولسو

 مكريخ هيف ام ىلإ مكيديأب ذخأو اقيفوت هللا مكداز
 ث

 هللا نم ن اوضرو .ك ٥ اضرو هترفقغم كلذ يفو ‘ مكتم ١ حالصو

 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو . هلل دمحلاو ربكأ هللاو . ربكأ

 1971 ربوتكأ 8 ۔ 1391 نابعش1

 يف ةيرئازجلا ءاتفإلا ةنجل ىوتف ىلع ةظحالم

 تيقاوم نييعتل يعطقلا يكلفلا باسحلاب لمعلا
 تادابعلا

 ه 2 مظعملا ناضمر 2
1 

 م 1972 ربوتكا 0

 ذاتسألا ةينيدلا نوؤشلاو يلصألا ميلعتلا ريزو يديس

 هللا ةمحرو مكيلع مالسلا . للا هظفح ث مساق دولوم

 ةنجل اهتردصأ ىتلا ىوتفلا صن تارق دقف ‘ دعبوس هتاكربو

 تادابعلا تيقاوم نييعتل يكلفلا باسحلاب لمعلا يف ءاتفإلا

 5 ه 1392 مرحم 29 موي ءاسم ةدقعنملا اهتسلج يف

 . م 1972 ربوتكا

 دامتعا يف ةنجللا ىوتف ىلع ةقفاوملا لك قفاوم يننإ
 ىلعو تادابعلا تيقاوم نييعت يف يعطقلا يكلفلا باسحلا
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 ةضيرف ءادأل ناضمر رهش نم لوألا مويلا نييعت صوصخلا

 . راطفإلا ةضيرف ءادأل لاوش رهش نم لوألا مويلاو ، مايصلا

 نم نينسلا تارشع ذنم ماع لك هولبنو هانولب ام انافكف

 رطفلا لالهو موصلا لاله ةيؤرب ةلطابلا ةفئازلا تاداهشلا
 تائيه اهاضتقمب لمعلاب رمأتو اهتحصب مكحتو اهلبقتت يتلاو

 اهملع عم ةيبرعلا ةيمالسإلا راطقألا رئاس يف ةلوؤسم ةصتخم
 مدعب يعطقلا يكلفلا باسحلا هيلع لد امب اهملع ناكمإ وأ
 ءارو يبرغلا قفألا ىلع اعطق هدوجو مدع وأ لالهلا ةدالو

 ةعيرشلا دعاوق ىلإ ءيسي يذلا رمألا 3 اهبورغ دعب سمشلا

 اهيف نعطلاب نيصارخلا ةنسلأ قلطي و ءارغلا ةيمالسإلا
 . اهب ةيرخسلاو

 مكوجرأ ةلأسملا ىلع ةظحالم ءادبإ ى ريزولا يديس ديرأ

 رهثلا لوخد قيقحتب ةفلكملا ةئيهلاو ةنجللا يلع اهضرع
 . هب نالعإلاو

 ةلأسم رابتعالا نيعب ةنجللا ذخأت نأ : يه ةظحالملاو

 نكمت ثيحب سمشلا بورغ دعب يبرغلا قفألا يف لالهلا ءاقب
 دعب هئاقبو لالهلا ةدالو ىلع باسحلا لد اذإف 0 هتيؤر

 بوجوو ى رهشلا لوخدب تنلعأ هتيؤر نكمت ثيحب بورغلا
 هنأ ىلعو لالهلا ةدالو ىلع باسحلا لد نإو . هب لمعلا

 دعب دوجو هل نوكي ال ثيحب سمشلا بورغ دعب برغي

 هللا ءاش نإ نوكن كلذبو ى هربتعت ملو كللذ تفلأ بورغلا

٢٦٧



 . ةمئألا لاوقأل نيربتعم ةنسلاب نيلماع ليبسلا ءاوس يف

 . كلذك ةنكمم هتيؤرو اعطق ةيؤرلا قفأ يف دوجوم لالهلاف
 وحن وأ يوق قفش وأ ميغ وأ رطق وأ باحس اهنم عنم نإو

 . كلذ

 هيف نحن يذلا اذه ناضمر لوأل ةققحملا ةئيهلا نأ نظأو

 ناضمر لوخدب تنلعأف ةلأسملا هذه رابتعالا نيعب تذخأ دق

 سنوت ةيقرشلا انتراج تنلعأ امنيب ربوتكأ عسات نينثإلا مويب
 موي ناضمر لوأ نأ ىرخألا يه يكلفلا باسحلا دمتعت يتلا
 هلو طقف لالهلا ةدالو تربتعا اهنأ ودبيو . ربوتك 8 دحألا

 وجرن ام اذهو 0 اهناكمإ مدعو هتيؤر ناكمإ كلذ عم ربتعت

 ناكمإ ةاعارمب لالهلا قيقحت ةئيه مزتلتف نحن هادافتن نأ

 مالسلاو باوصلا ىلإ برقأ هللا ءاش نإ كلذب نوكنوء هتيؤر
 . هللا ةمحرو مكيلع

 مايصلا يف يكلفلا باسحلاب لمعلا له : لاؤس

 ؟ ال مأ زئاج راطفإلاو

 مايصلا يف يكلفلا باسحلاب لمعلا نإ : باوجلا

 قثوأ مويلا هيلع دامتعالاو ينيقي يعطق هنإف زئاج راطفإلاو
 ةهبشلاو ريوزتلاو بذكلا رثك يتلا ةيؤرلا ىلع دامتعالا نم
 ةدالوب ةيعرشلا ةموكحلا نذإب ةيمسرلا ةئيهلا تنلعأ اذإف . اهيف

 بجو ةيروهمجلا قافآ ضعب يف هتيؤر ناكمإو لالهلا

 . هب لمعلا
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 يف يضاملا ناضمر نم اورطفأ نيذلا مكح ام : لاؤس

 ةليل ةموكحلا هترشن يذلا غالبلاب المع ربمفون 7 ءاثالثلا موب

 رطقلا تاهج ضعب يف هتيؤر ناكمإو لالهلا ةدالوب ءاثالثلا

 نأ دعبو " رطفلا ديع وهو لاوش لوأ وه ءاثالثلا موي نأو
 وه ءاثالثلا موي نأ بازيم نم ربخلا مهءاج { ني رطفم اوحبصأ

 امف . مئاص هلك بازيم نأو اديع سيلو ناضمر نم نوثالثلا

 نوضقي مأ هلك مهموص مدهني لهو ني رطفملا ءالؤه مكح
 ؛ مهيلع اذ ام مأ 0 طقف اموي

 غالبلاب مهلمع نإو اقلطم ءيش مهيلع سيل هنإ: باوجلا
 هنإف باوصو قح ءاثالثلا موي مهراطفإ نإو حيحص يمسرلا

 يف مهيلع بجي كلذكو ي بايترا الو كش ريغ نم ديع موي
 . لبقتسملا

 ه 1392 لاوش 4

 ه 1972 ربمافن 0

 ةبارتسم ةداهشب راطفالاو موصلا

 انيأر ناضمر نم نيرشعلاو عساتلا مويلا يف : لاؤس
 دقو ارينمو اريبك سمشلا عولط لبق سانلا عيمج هآرو رمقلا

 سمشلا تعلط مث مث ديدحتلاب عبرو ةعاس رادقمب سمشلا قبس

 لاله نأ عيمجلا ىدل دوهعملا بسحبو س ةروكذملا ةدملا دعب
 دعبو عولطلا لبق قرشلاب هتيؤر نكمت ال نيرشعو عسات
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 لاله ةيؤر توبث ةموكحلا تنلعأ مويلا كلذ سمش بورغ
 هذهلو . يلاتلا مويلا ين راطفإلاب ترمأو لاوش
 مهمايصب نيكسمتم سانلا نم ريثك حبصأ ةبي رملاةرهاظلا
 ؟ ةلأسملا هذه يف يعرشلا مكحلا امف . ةيفخ

 اندنع متركذ امك عيمجلا ىدل دوهعملا : باوجلا

 نكمت ال سيثلا عولط لبق احابص يئر اذإ رمقلا نأ مكدنعو

 . ةقطنملا سفن يف مويلا كلذ سمش بورغ دعب لالهلا ةيؤر
 يف نوكي امنإ هنإف ءاملعلا ضعب لوقي امك اذاش نكمأ اذإو
 سيثلا عولط نيب قرافلا نوكي ثيحب ةنسلا مايأ لوطأ
 يتلا ةيلامثلا دالبلا يف وأ رثكأف ةعاس ةرثع سمخ اهبورغو
 نكمي الف انضرع يف امأ . ةدملا هذه نم رثكأ اهموي لوطي
 امأ س وينوي رهش طساوأك ماعلا مايأ لوطأ يف الإ اقلطم اذه

 مايأ رصقأ اهنإف مويلا ىلإ تاينيعبسلا لئاوأ نم انتاناضمر
 يف هرثكأ نإف . (ه 1388) ماعلا اذه ناضمر ةصاخو . ةنسلا

 نوكب ال يذلا ربمسيد 21 وه هيف موي رصقأو ربمسيد رهش

 الف تاعاس عست وحن الإ اهبورغو سمشلا قورش نيب هيف قرفلا

 لبق قرشملا نم يئر موي سمش بورغ دعب لالهلا ىري

 لثم يف هنيدل ىرحتي نم ىلع اذإ بجاولاف . اهقورش

 نأل رطفي الو نيثالثلا موي كسمي نأ اهنع لوؤسملا ةروصلا

 عقو اذه لثمو ، ةيؤرلا يعدم ةداهش اهب درت ةققحم ةبيرلا

 نم رمقلا انيأر ثيح مرصنملا ناضمر يف ماعلا اذه انل
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 دعب نلعأ مث ةعاسلا فصن وحنب سمشلا عولط لبق قرشملا

 سانلا حبصأف تاهجلا ضعب يف يئر دق لالهلا نأ بورفلا
 هارن امب المع نيكسمم نحن انحبصأو عيذأ امل اعبت نيرطفم
 نأ ةيكلفلا دصارملا نالعإلو ةبيرلا ققحتل انيد انيلع ابجاو
 امنإو ةيؤرلا هيف تيعدا يذلا تقولا يف دعب دلوي مل لالهلا
 . تاعاس سمخ وحن دعب دلوي

 نم ام اذه . هنيدل يرحتملا ملسملا ىلع بجاولا اذكهو

 . باوصلا دبك باصأ نوكي نأ وجرأو باوجلا يف هب هللا

 1970/12/12 ۔ 1390 لاوش1

 نم ةلاسر اوثعب نيلئاسلا نم ةعامجل ىوتف هذه : لاؤس

 اورطفأو مظعملا ناضمر رهش اهيف اوماص دقو ةسدقملا يضارألا
 . كلذك اهيف

 لالهلا روهظ عم ءانالثلا موي مكراطفإ امأ : باوجللا

 الف ةموكحلا نالعإ ىلع ادامتعا ةلبقلا نم نينثالا موي رجف

 عقي دق اذه لثمو 0 طقف دحاو موي ءاضق الإ هيف مكيلع سأب
 : هصنو 9 ص 3 ج ريسيتلا يف شيفطا خيشلا ركذ امك اردان

 ناك نإ ةليلو نيثالث رهشلا ناك نإ نيتليل رمقلا رتتسي و»

 دمب يئر هنأ نيترم تققحتو بلاغ اذهو نيرشعو ةمست

 فولأملا ىلع ماص نم امأو (نيرشعو ةعست نم ناكو رجفلا
 نم انيقي رهظ دقو ءاسم لالهلا لالهتسا مدع نم داتعملا
 ءيطخي الف ، هيلع ءيش الو هيلع سأب الف احابص ةلبقلا

 1970 يفناج 7 ۔ 1389 لاوش 9 . اضعب مكضعب
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 ن اضمر م ايق يف

 يتيب يف ناضمر مايق يلصأ نأ يلزوجي له : لاؤس
 ؛ صالخإلا ةروسو ةحتافلا الإ أرقأ الو ؟ ةعامجب

 مايق يف طرتشي الو كلذ كل زوجي معن : باوجلا

 امنإو . تايالا نم نيعم رلىقم الو ةنيعم ةروس ةءارق ناضمر

 ةرم صالخالا ةروس ولو نآرقلا نم رسيت امو ةحتافلا أرقت

 . ةعكر لك يف ةدحاو

 هيلع نحن يذلا ناضمر مايق يف كلوق ام : لاؤس
 نامثو س ركب يبأ ةنس نامثو ثلث ءيبنلا ةنس تاعكر ينامث

 ىونت نأ نسحتسملا نم سيلأ ؟ امهنع هللا ىضر رمع ةنس

 ؟ :- ء يبنل ا ةنس اهلك

 ناضمر. مايق نأ يف نيملسملا نيب فالخ ال : باوجلا
 ةنسلا هذه نأو اهيف بغرو الوقو المع ة ءيبنلا اهنس ةنس

 مايقلا يف تاعكرلا ددع امأو 3 مايقلا لصأ يه اهيلع عمجملا
 رمأ قثب ءيبنلا نع دري مل ذإ . اريثك افالتخا هيف فلتخمف

 نم امأ ، فالخلل اعفار نوكي ىتح نيعم ددعب حيرص يلوق
 تاعكرلا ددع يف هنع فلتخت تاياورلا نإف لي هلمع ثيح

 عبتت نم رهظي يذلاو 0 اهب موقي ناك ؤأ اهب ماق يتلا
 ددعل امزتلم نكي مل تي هنأ كلذ يف ةفلتخملا تاياورلا

 هتايح لوط ناضمز يلايل اهب موقي يتلا تاعكرلا يف نيعم
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 ام ةليل لك يف يلصي هنأ ينعأ صقنيو ديزي ناك هنأو

 . هب نحن انل ملع الو وه هملعي امم كلذ يضتقي ببسل هنكمأ

 ددع نم يأ كلذ نم هدهاش وأ هيلإ لقن ام وار لك ىورف

 يف يه ةنسلا نأ نم الوأ هانلق ام كلذ نم حضتيو تاعكرلا

 . تاعكرلا ددع ىف ال مايقلا لصأ

 ينامث نووني مكدنع سانلا نأ نم هتركذ ام لصأ امأ

 ةنس ًاينامثو ركب ىبأ ةنس ينامثو .و ءئبنلا ةنس تاعكر

 : لاق ثيح هللا همحر حاضي الا بحاص هركذ ام.وهف رمع

 ينامث ناضمر مايق نم ىلص ةلي ءىبنلا نأ انغلب دقو»
1 ٤ 1 َ ٤ 

 مث > ىرخااينامث ركب وبا داز مث تاميلست 7 عبرا نهو تاعكر

 ‘ ةعكر نورشعو عبرأ هلك كلذو > ىرخأ اينامت رمع داز

 دعب لاق هللا همحر خيشلا نكل «مهدعب نمل ةنس كلذ ناكف

 ناك ) : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور : ليلقب كلذ

 اعبرا ةعكر نيرشع ناضمر يف يلصي دنع هللا لوسر

 هجرخو حاضيإلا يف هركذ) ("( ثالثب رتويو اعبرأ

 دمحأ نع قلعملا هجرخو حاضيإلا يف هركذ (1)
 يف (حيروارتلا ةالص باتك نم) ناضر ماق نم لضف باب يف يراخبلا حيحص يفو

 تناك فيك اهنع هللا يضر ةشئاع لأس هنأ نمحرلا دبع ني ةملس يبأ نع ... 2013 ثيدحلا
 ىلع هريغ يف الو ناضمر يف ديزي ناك ام تلاقف ؟ ناضمر يف تج هللا لوسر ةالص

 نع لأسالف امبرأ ىلصي مث نهلوملو نهنسح نع لأسن الف اعبرأ يلصي ةعكر ةرشع ىدحإ
 هحرش يف يرابلا حتف يف رجح نيا لاقو ... ثيدحلا ... اثالث لضي مث نهلوطو نهنسح

 نيرشع ديزي نب بئاسلا نع ةفيصخ ني ديزي قيرط نم كلام .ىورو: بابلا انه ىلع

 نامز نوموقي سانلا ناك : لاق نامور نب ديزي نعو ى رتولا ريغ ىلع لومحم اذهو ةعكر

 نولصي ناضمر يف مهتكردأ لاق ءاطع قيرط نم رصن نب دمحم ىورو نيرشعو ثالثب رمع
 ها . رتولا تامكر ثالثو ةعكر نيرشع
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 «سمخب رتويو» «ةنامضلا ءافو» يف شيفطا خيشلا لوقيو

 لوق نيب ةنراقملاب رهظيو . ىرت امك نورشعو ةسمخ كلذف

 نع يور» ةيناث هلوقو « تيي ءيبنلا نأ انغلب » : الوأ خيشلا
 يباحصلاب اهيف هحيرصتل حجرأ ةيناثلا ةياورلا نأ «ةشئاع
 ملعأ ةشئاع ةديسلا وه ثيدحلل يوارلا نأ ةصاخو يوارلا

 ةع وهو ليللا يف ةصاخ هتيب يف قي ءيبنلا لمعب سانلا
 ىلوألا ثالثلا يلايللا ءانثتساب هتيب يف الإ ناضمر موقي ال
 فوخ سانلا رثك نأ دعب كلذ كرت مث دجسملا يف اهماق يتلا

 .. روهشملا وه امك مهيلع ضرفي نأ

 نم امهنإف امهنع هللا يضر رمعو ركب وبأ ناتفيلخلا امأ

 ءافتقاو هتنس عابتاو ةقلع ءيبنلاب ءادتقالا ىلع سانلا صرحأ

 يف تاعكرلا ددع نم امهنع يور ام حص نإف 4 هرثأ

 ىلع كلذ لمحن انإف .، كلذ حيحصت بعصلا نمو . امهمايق

 اذإو هب لمعو هدمتعا امب امهنم لك دنع تحص ةنسلا نأ
 نأ امإو 0 امهتنس نم ال ةي ءيبنلا ةنس نم كلذ نوكيف
 ددع امأو مايقلا لصأ يف يه امنإ ةنسلا نأب ناملعي انوكي

 اقفرو افطل هيف رصح ال نانعلا قلطم رمأف تاعكرلا

 همايق يف تاعكر نم هنكمأ ام ملسم لك يلصيف . نيملسملاب
 ةالصو دجهتلا ىفو ردقلا ةليل ءايحإ يف نأشلا وه امك

 ىلإ ةضوفم اهريداقمو ةنس اهلصأ تادابعلا نم رثكو ، رحسلا
 . نيدلا رسيب قفوألا وه اذهو . نيلماعلا ةمه
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 ىلإ ةنسلا بسنت نأ نسحتسن الو ىرن ال اننإف نكي امهمو
 امهنع هللا يضر نيتفيلخلا نأ نظن امو ةي ءيبنلا ريغ

 . اهاركنأل اهاعمس ولو امهيلإ ةبسنلا هذهب نايضري

 مكدنع يه امك اندنع ةعبتم ةقيرطلا هذه تدجو دقو

 اهرمأ هيف تحرش عماجلا دجسملا يف سرد دعب اهتلطبأف مويلا
 سيردتلا تيلوت نأ ذنم كلذو ، رهاظ حايتراب سانلا هلبقت
 اندنع رمألا اذهل قبي ملف ، اماع نيسمخ ةبارق نم دجسملاب
 دقف ، هنع يضرو هللا همحر رماع خيشلا نع هللا افعو 4 ركذ

 ٨ هيوارب نظ نسحو ةين نسح نع هصحمي ملو هغلب ام ىور

 دبكل ابيصم نوكي نأ وجرأو ، باوجلا يف هب هللا نم ام اذه
 . باوصلا

 مايصلا ءاضق يف

 ىتح مرحم تاذ ريغ يلا رظنلا لاطأ لجر : لاؤس

 ث ؟ همايص مكح امو هيلع اذ امف ناضمر يف ىنما

 ةرافك هيلعو هؤاضق هيلع دساف همايص نإ : باوجلا

 تاذ ىلإ رظن نوكي نأ نيب اذه يف قرف الو ، انيكسم

 ءانمإلا ىلإ يضفملا رظنلا نإف ث مرحم تاذ ريغ وأ مرحم

 يف ةوهشب رظنل ١ نأ امك . مدقت ام همكحو اعطق م ارح

 ٠ هيلإ روظنملا ناك ايأ موصلل دسفم اعطق مرحم ناضمر
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 . ءانمإلا ىلإ ضفي مل نإ هيلغ ةرافك الو مويلا ءاضق همكحو

 يف وه امتإف ةيبنجألاو مرحملا تاذ نيب قرفلا امأو

 اقلطم حابم مرحملا تاذل هنإف ، هشت ريغ نم رظنلا قلطم
 تشمو اهسفن نم كلذ تحابأ اذإ الإ مارح هنإف ةيبنجألل امأو

 . مرحملا تاذك وأ لجرلاك ذئنيح اهنإف ةرفاس لاجرلا نيب
 . الف الإو موصلا دسفأ ةوهشب رظنلا ناك نإف

 ةجوز ريغ ةيبنجأ ةاتفو ىتف مايص مكح ام : لاؤس
 ىتح جرفلا ريغ يف ناضمر يلايل يف ارارم امهضعب عم اثبع
 وأ ةرافكو ءاضق امهيلع لهو ؟ دسفي مأ امهموص حصيأ : اينمأ

 ؟ امهالك

 ةمألا عامجإب نايصاع ناقساف امهنإ : باوجلا

 بجت ، ةشحافلا هذه باكتراب ناضمر ةمرح امهكاهتنال

 امأ 3 امهبنذ نم رافغتسالاو هللا ىلإ ةيانالاو ةبوتلا امهيلع
 ةيعرشلا ةلدألل لوبقم ريغ هللا دنع دساف لطابف امهموص

 دنع ءيش هنم امهيلع سيلف ءاضقلا امأو كلذ ىلع ةريثكلا

 امهنم عقي ملو رجفلا لبق امهتبانج نم الستغا اذإ ءاهقفلا رثكأ
 امهموص ءاضق نكل ، ناضمر راهن يف ثبعلا كلذ نم ءيش

 لوبقل ىجزأو امهل طوحأ انيكسم نيتس ماعطاي ةرافكلا ءادأو
 . امهتبوت
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 ؟ ناضمر يلايل يف ملتحملا ىلع اذام : لاؤس

 لبق همالتحال هبنتو همون نم ظقيتسا نم : باوجلا

 رجفلا عولط لبق ةبانجلا نم لستفي نأ هيلع بجو رجفلا
 مل نإو ، هموي ىضق رجفلا علط ىتح لفلا عيض نإو
 هيلع تبجو رجفلا عولط دعب الإ همالتحال هبنتي ملو ظقيتسي

 هلئاسو دادعإ ريغو هريغب لغتشي الو لاستغالا ىلإ ةردابملا
 نإو كلذ دعب هيلع ءيش الو ، الثم هنيخستو ءاملا بلطك

 . هموي ءاضق هيلع بجو ناكمإلا تقو نع هرخأو لسفلا عيض

 ةليل .يف ةبانج هيلع تبجو نم مايص مكح ام : لاؤس

 بنجأ وأ رجفلا علط ىتح لستغي ملو ناضمر يلايل نم

 لوأ لاستغالا ىلإ ردابي ملو ناضمر راهن يف مالتحاب
 ؟ تقولا

 الصأ ةدابع هعم حصت ال ثدح ةبانجلا نإ : باوجلا

 الو نآرقلا أرقي الو دجسملا لخدي الو يلصي ال بنجلا نإف

 ىتح مارحلا تيبلاب فوطي الو هلمحي الو فخصملا سمي
 هتدابع تقوو تادابعلا مظعأ نم موصلا ناك املو . لستغي

 ال نأ بجو نآرقلا صنب سيثلا بورغ ىلإ رجفلا عولط نم

 ريبك ثدح لك نم ارهطتم الإ ةدابعلا هذه ملسملا لخدي

 . سافنلاو ضيحلاو ةبانجلاك

 بهذ 0 ارطفم حبصأ ابنج حبصأ نم : للع هلوقلو اذهل

 حبصأ نم نأ ىلع ةيضابإلا ءاملع عمجأو ءاملعلا نم ريثك
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 ىلإ ردابي ملو راهنلا يف ملتحا وأ ريصقت وأ عييضتب ابنج
 ام :اضق هيلع بجووهموسد دسف ناكمإلا تقو لوأ لسفلا

 . ديلع ةرافك الو هنم ىضم

 ال اضق هيلع اوري ملو كلذ يف ءاملعلا ضعب صخرو

 كلام مامإلا كلذ يف نيصخرملا نمو . همويل الو هيضامل
 . ةمحر ءاملعلا فالتخاو ةيعرف ةلأسملاو . هنع يور اميف

 امك ةيربلا ةداعلا ةمرح لهجي قهارم باش : لاؤس

 انمز اهسرامي ناكف اهتبانج نم لاستغالا بوجو لهجي

 اهسرام دقو . لسغلا بوجوب هلهجل لستغي الو اهتحابإ ادقتعم

 مويلا ملع دقو . كلذ نم لستني ملو ناضمر يلايل ضعب يف
 يف همايصو هتالص نع مويلا لأسي وهو اهنع علقأف كلذ مكح

 نم رافغتسالاو ةبوتلا دعب هيلع بجي اذ ام نعو . ةرتفلا كلت

 ؟ ةرافك وأ ءاضق

 : هيلع بجي هنإ : باوجلا

 الو هلعفب صاع هنالف هبنذ نم رافغتسالاو ةبوتلا : الوأ

 كرتلاب رفكي ثيح لهجلاب رفكي ناسنإلا نإف هلهجب رذعي
 لخدي مل ام ضرفلا لهج هعسي هنأ راصتخاب كلذ ىنعمو
 ضرفلاب ملعلا بجو ءادألا تقو لخد اذاف . هئادأ تقو

 لهجلا عسي كلذكو . هؤادأ هيلع بجوو . هئادأ ةيفيكبو

 يف هيلع بجو . هتفراقم ىلع مزع اذإف هفراقي مل ام مارحلاب
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 لوق ينعم كلذو . هكرت هيلع بجوو هتمرحب ملعلا دحاو ن

 . كرتلاب رفكي نيح لهجلاب رفكي : ءاهقفلا

 ةبانجب اهالص يتلا تاولصلا ريدقت هيلع بجي : ايناث
 . ناكمإلا بسح ائيشف ائيش اهلك اهيضقيف ةيرسلا ةداعلا

 اضعب موي لك يضقي نأك توفلا فوخءاضقلا يف دهتجيلو

 الثم هلك اموي اهئاضقل هسفن سبحي نأ هيلع قيضي الو 3 اهنم
 . كلذك امايأ وأ

 ةداعلا ةبانجب اهماص يتلا مايألا ريدقت ىرحتي نأ : اثلاث

 هناكمإ بسح تاقرتفم وأ تاعباتتم اهلك اهيضقيف ةيرسلا

 . هتعاطتساو

 عاضأ امل امهادحإ نيتظلغم نيترافك يدؤي نأ : اعبار

 . مايص نم دسفأ امل ىرخألاو ةالص نم

 قزأملا اذه نم جرخملا يف كل هاندجو ام صخرأ اذه

 ةردابملا مث راففتسالاو هتبوتو بلقلا مدن رمألا يف مهألاو
 . ناكمإلا تقو لوأ ىف ءاضقلا ىلإ

 رخأو ناضمر يلايل نم ةليل يف بنجأ لجر : لاؤس
 رحسلا يف مايقلا داتعا هنا ثيح رحسلا تفو ىلإ لسنلا

 كلت يف هنكل .ي نيعملا بسانملا تقولا يف هلظقوي هبنمب

 نم همايق روف لسفلا ىلإ ردابو ابنج حبصأف هظقوي مل ةليللا

 اذام مأ هموي وأ هيضام وأ هلك هموص ضقتني لهنف ‘ همون

 ؟ هيلع
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 ةرافك الو طقف هموي يضقي اذه لثم نإ : باوجلا

 ىلع ادامتعا لاستغالا لبق ةبانجلا دعب مان هنأل مثإ الو هيلع

 ه رجفلا لبق ارحس همون نم ظاقيتسالا يف هتداع نم هققحت ام

 نودب ةليللا كلت تفلخت ةداعلا هذه نكل لاستغالل يفكي امب

 . هيضقي موي الإ اذإ هيلع سيلف هنم عييضت

 ردابي ملو ناضمر راهن يف ملتحملا مكح ام : لاؤس

 ؟ لاستغالا ىلإ

 ةلئاقلا مون يف ناضمر راهن يف ملتحا نم : باوجلا

 هظاقيتسا دعب لاستغالا ىلإ ردابي مل مث رجفلا دعب وأ الثم

 . همايص نم ىضم ام ءاضق هيلع نإف همون نم

 وأ ثالث ةدمل ةقهارملا نس يف يلتبا الجر نإ : لاؤس

 جرخي ىتح هسفن عم ثيعلا يأ هديب ءانمتسالاب نينس عبرأ
 يف تاناضمر ةعبرأ وأ ةثالث يف اذه لعف دقو هنم ينملا

 حبصأ مويلاو 3 ةبانجلا نم لاستغالا ىلإ عرسي نكلو راهنلا
 مدان مهلا ميظع وهو هبر باقع نم فاخيو هبونذ نم يكبي
 هيلع عرشلا هضرفي امب ةاجنلا بلطي رفغتسم بئات:فساتم
 . ةيضقلا هذه يف

 يذلا اذه ركشن اننأ الوأ ۔ خألا اهيأ ملعا : باوجلا
 بلطو ، هبنذ نم رافغتسالاو ةبوتلا ىلإ هادهو هللا هقفو

 ةبوتلا ىلإ ردابي نأ ملسم لك بجاو اذهو هتعبت نم صلختلا
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 هل توملا ةأجافمب ناوألا تاوف لبق هنع ريفكتلاو هبنذ نم

 نأ هللا دمحنو . نآلا ةءاجفلا توم رثكأ امو س ةبوتلا لبق

 ناطيشلا نم فئاط مهسم اذإ» انناوخإو انئانبأ رثكأ

 ةبانالاو ةبوتلا ىلإ نوردابيف ا"هنورصبم مه اذإف اوركذت

 . مهنع هللا افع رافغتسالاو

 بكترا يتلا تاناضمرلا ددع ءاضق هنإف هيلع بجي ام امأ

 ةبانجلا نم هلاستغا ائيش هينغي الو . اهراهن يف ةشحافلا هذه

 عيمج نع ةدحاو ةظلغم ةرافك ءادأ مث ۔ هيلع بجاو وهو -

 هذه يف ءاملعلل لوق صخرأ كلذو . اهلك تاناضمرلا كلت

 . هللا ةمحرو كيلع مالسلاو ةلأسملا

 ام وأ هلك هديعي ناضمر يف ينمتسملا له : لاؤس

 ؟ طقف هموي وأ ىضم
 يف ادمع ينمتسملا نأ بهذملا يف روهشملا نإ : باوجلا

 اهيف اريخم ةظلغم ةرافكو هلك رهشلا ءاضق هيلع ناضمر راهن

 ام اذهو ، انيكسم نيتس ماعطإو نيرهش مايصو قتعلا نيب

 كتمه ربجني الف ‘ ناضمر ةمرح مظعل ارظن هب ىوتفلا ىرن
 ققحتي ال يتلا ةثالثلا لوصألا دحأب هداسفإ دمعتب هتمرح

 يذلا عامجلاو بارشلاو ماعطلا يهو اهنع كاسمإلاب الإ مايصلا
 اذه . ةرافكلا ءادأو هلك رهشلا ءاضقب الإ . ءانمتسالا هب قحلي

 لوقي نم كانهو . دمعتلا باب يف ىوتفلا يف هدمتعن ام
_ 

 فارعألا ةروس نم 201 ةيآلا (1)
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 لاح يعاري نأ يتفمللو 0 اعبط ةرافكلا عم ىضم ام ءاضقب

 هلك رهشلا ءاضق هيلع قشي و ةبوتلا قداص ناك نإف يتفتسملا

 طقف مويلا ءاضقب لوقلا ىلإ لزنتن الو ، ىضم ام ءاضقب هاتفأ

 وهو اميس ال هب يتفن الف ليلدلا ثيح نم حصي هارن الو

 هتبوقع ةفخل ادمعت لعفلا هنمرركتيف هناميإ فعض نم ئرجي
 ةوهش ءاضق ةلباقم يف موي مايص ةميق ام : الثم لوقي ذإ

 صيخرتلاب ىوتفلا لاجم نإف عييضتلا باوبأ امأ . ةذلب عتمتو

 . هللا ءاش نإ هيف جرح ال عساو اهيف

 تلطأ دقو ا" كتلئسأ نع باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 ةصاخل هب لمعي نمل ال هجوم هنأل باوجلا يف ءيشلا ضعب
 بالط نم نيتفتسملا هب يتفيو سانلا هملعي نمل لب هسفن
 اياضق نم مهل ضرعي اميف ءارغلا ةيمالسإلا ةعيرشلا مكح
 اميف نوكأ ال نأ وجرأو ميقتسملا طارصلا ىلإ مهيديأب ذخأيو
 . باوصلا نع اديعب هب تبجأ

 ابروأ يف ةيلخاد ةيوناث يف سراح كنإ : لاؤس

 ن أ عطتست مل 3 تاونس تس ىف ت اناضمر ةتس هيف تيضقو

 ةرادالا فرط نم ةررقم ى ةنيعم لكألا تاعاس نأل اهموصت

 ؟ كيلع اذ امف

 ضورفملا موصلا مدع يف اقلطم كل رذع ال : ب اوجلا

 كنكميو ى راطفإلا ىلع اروبجم الو اهركم تسلو 0 كيلع

 . اهريغ ةلئسأ يتفتسملا ةلاسر يفو موصلاب ةصاخ ةباجإلا هذه نأ ىفخي ال (1)
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 تناك امهم موصت نأ ةيوق ةدارإو ةقداص ةميزع كل تناك ول

 ىلع كنيعي فيفخ ءيشب ولو رحستلل لاتحت نأو فورظلا
 نم كدنع امل هتقو كيلع ىفخي ال ىذلا رجفلا ليبق موصلا

 الوأ : كيلع بجت عيضم كنإف هيلعو . ةققدملا تاعالا

 عايض نم هتبكترا امم كبرل رافغتسالاو كبنذ نم ةيوتلا
 يتلا روهشلا ةتسلا ينعأ هلك كموص ءاضق بجي مث 0 هضرف

 ةمباتتم اهلك اهيضقت نأ كيلع بجاوب سيلو . اهمايص تضأ
 180 يه امنإف . اهؤاضق كيلع رذعتي وأ كيلع قشي ىتح
 لك يف كتعاطتسا بسح ةقرفتم اهيضقت اموي نونامثو ةئام
 ةرافك اذه دعب كيلع مث . ددعلا متت ىتح عوبسأ لك وأ رهش
 حمق قيقد وأ احمق امارغوليك 80 نونامث اهرادقم ةظلغم

 . هللا ءاش نإ كتمذ أربت كلذبو ى انيكسم نيتس ىلع قرفت

 يف ام صخرأ اذهو ث ميحر روفغ هنإف كبنذ كل هللا رفغيو

 . هللا ةمحرو كيلع مالسلاو ، اذه لثمل دعت الف كتلأسم

 نم دحاو موي لكأ دمعت نم ىلع بجي اذ ام : لاؤس

 نم مايأ ةرثع لكأ دمعت نم ىلع بجي اذ امو ؟ ناضمر

 ؟ كلذك ناضمر

 نم مايأ ةدع وأ دحاو موي لكأ دمعت نم : باوجلا

 . ءاضقلاو ةرافكلاو رفكلا : ءايشأ ةثالث هيلع نإف ناضمر

 نأ هيلع بجي ةريبك ةيصعم بكترا هنأ هانعمف رفكلا امأ
 . اهنم هرفغتسيو هللا ىلإ بوتي
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 مهل عنصي نأب انيكسم نيتس معطي نأ هيلعف ةرافكلا امأو

 ىطعي وأ اوعبشي ىتح نولكأي ثيحب . ءاشعو ءادغ اماعط

 .هؤاشعو هؤادغ كلذف حمق نم نيدم مهنم دحاو لك

 ءاضق لماك رهش مايص هيلع نأ هانعمف ءاضقلا امأو

 ناضمر نإف رذع الب ادمعتم هيف لكألاب هدسفأ يذلا ناضمرل

 عامج وأ برذ وأ لكأب هنم اموي دسفأ اذإ ةدحاو ةضيرف هلك

 . هلك هؤاضق بجوو هلك رهشلا دسف ادمعت ءانمتسا وأ

 . مالسلاو

 ناضمر نم ةليل رخآ يف ادمعتم كلهأ ترشاب : لاؤس

 ال كتجوزو تنأ كنأ ملعتو ارخأتم تقولا ىرت تنأو

 دق رجفلاو لاستغالا ىلإ تمقف رجفلا لبق لاستغالا ناكردت

 ؟ امكيلع اذ امف . كلهأ كدعبو غزب

 امو مويلا كلذ ءاضق امكيلعف ناعيضم امكنإ : باوجلا

 يف عباتتلا بجيو ةرافك امكيلع سيلو ناضمر نم ىضم
 نم هللا اورفغتساو ، ةقرفتلاب سأب الف رذعت نإو ءاضقلا
 . ميحرلا روفغلا وهو مكل رفغي اذه مكبنذ

 نابعش مايأ نم موي يف هتأرما عماج لجر : لاؤس
 ؟ مكحلا امف رطفم وه هنكلو ةمئاص يهو

 هؤاضق اهيلع مدهنم لطاب ةأرملا مايص نإ : باوجلا .

 ىلإ بتيلف ةمئاص اهنأ ملعي ناك اذإ هتلعفب صاعف وه امأو
 . هبنذ نم هللا
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 ضيبأ ءام اهل لزن ناضمر يف ةمئاص ةأرما : لاؤس

 راطفإلا ىلإ تعرسأف ضيحلل ةمدقم هتنظ ةردكلا ىلإ لئام

 ىلإ تداع نيموي دعبو لزني مل هنكل ضيحلا مد لوزن ةبقرتم

 داتعملا ضيحلا مد اهءاج اهمايص نم نيموي دعبو : مايصلا

 امهترطفأ نيذللا نيمويلا يف مكحلا امف ، ترطفأف فولأملا
 ؟ داتعملا مدلا جورخ لبف

 نيلوألا نيمويلا ءاضق الإ اهيلع ءىش ال هنإ : باوجلا
 امل مادهنا الو اهيلع ةرافك الف . داتعملا اهضيح مايأ ءاضق عم

 ةمرحل ةكهتنم ريغ ةهبشب ترطفأ اهنال اهمايص نم ىضم

 اذه لثمل ىرخأ ةرم دوعت الأ اهيلعو . هب ةنواهتم الو ناضمر

 هنولو هتوقب ضيحلا مد اهءاج اذإ الإ راطفإلاب لجعت الف

 . داتعملا اهمد ةعيبط اعبط ملعتل اهنإو . هتحئارو ردكلا

 ملو سافنلا ببسب هلك ناضمر ترظطفأ ةأرما : لاؤس

 اهكردأف ءاضقلا يف تعرشف نابعش يف الإ ءاضقلا نم نكمتت
 ؟ اهيلع اذامف مايأ ةعبرأ اهئاضق نم يقب دقو ناضمر

 ةعبرألا مايألا يضقت نأ الإ اهيلع ءيش ال : باوجللا
 . ناضمر رهش ءاضقنا دعب ةيقابلا
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 يموص ضقني اذه له

 ءاللا تارفاسلا تايبنجألا ىلإ رظنلا مكح ام : لاؤس

 ؟ ناضمر يف نيكاكدلا نيشفي

 ريغبو ةرورضلا ردقب ايداع رظنلا ناك نإ : باوجلا
 . موصلا هب ضقتني الف ةوهش

 ىتف وأ ةاتف ىلإ ةوهشب رظن نم مايص مكح ام : لاؤس

 ىذمأ ىتح ناضر راهن يف حاكنلا رم أ يف هركف لمعتسا وأ

 ؟ ينم هنم جرخي ملو يذملاب ىمسي ام هنم جرخ يأ

 عاونأ رئاس نم ههبشي امو ةوهشلا رظن نإ : باوجلا

 لطبي (ةيسنجلا ةوهشلا نوؤشب قلعتي ام لك وهو) ثفرلا

 ةلع ءيبنلا نع ةدراولا ثيداحألا صنب هدسفيو مايصلا
 . اعامجإ اعطق هللا دحع امه مايصلل نالطبلاو داسفلا اذهو

 اذه فالخ همدعو ءاضقلا بوجو يف ءاهقفللف مكحلا يف امأو
 هيلع نإف ينمأ هنم جرخ نإ امأو ء ينم هنم جرخي مل اذإ
 . قافتالاب ةظلغم ةرافكو هلك رهشلا ءاضق

 عم ءارشلاو عيبلاب يلتبا نم مايص مكح ام : لاؤس

 ؟ تاجربتم تارفاس

 وأ تارفاس ءاسن عم ءارشلاو عيبلاب يلتبا نم : باوجلا

 هيلع بجي هنإف نهنع هرظن فرصي نأ عيطتسي الو تاجربتم
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 نهيلإ رظني نأ زوجي ال ينعأ ، يهشتلا نم هبلق رهطي نأ
 اذإ امأو ، هموص ضقتنا مئاص وهو كلذ لعف نإف ، ةوهش رظن

 امنأك ةلماعملا هيضتقت ام بسح نهيلإ رظني ناكو هبلق ملس
: 

 . هيلع ساب الف لجر ىلإ رظني

 ىلع رطخ نم هينواعمو بيبطلا ىلع له : لاؤس

 ةجلاعملا دنع اهيلإ رظنلاو تاروعلا سمل ءارج نم مهمايص
 ؟ ناضمر راهن يف

 وأ ضارمألا ةجلاعم ةرورض تضتقا اذإ : باوجلا

 وأ مده وأ قرح وأ قرغب كالهلا نم سوفنلا ةيجنت ةرورض

 رشابملا كلذ رضي مل اهيلإ رظنلا وأ ةروملا سمل كلذ وحن
 زوجي ال لب هموص كلذب مدهني الو هنيد يف جالعلاو ةيجنتلل
 ةظفاحم كلذ نم هيلإ رطضي امل ةيجنتلا نم عنتمي نأ هل

 ةمواقم:يف دهتجي نأ طقف هيلع يذلا امنإو . همايص ىلع

 اسفن هللا فلكي الو . رظنلاو سمللاب يهشتلا يف هسفن عزاون
 دمحلا هلو ءاشب وه امو . مكتنعأل هللا ءاش ولو ى اهعسو الإ

 . ةنملاو

 وأ دخلا يف اهليبقتو ةجوزلا ةقناعم زوجي له : لاؤس

 ءوضولا ضقتني لهو ؟ مايصلاو ءوضولا ةلاح يف مفلا يف

 ؟ كلذب مايصلاو
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 لوزن نم ةأرملاو لجرلا نمأ اذإ كلذ زوجي : باوجلا

 نإف . كلذ ثودح مدعب هسفن تنأمطاو كلذ ببسب ىنملا
 ببسب لوزنلا ثدح اذإ هنإف . اريبك ارطخ هيلع مادقإلا ىف

 ءاضقو ةظلغملا ةرافكلاو رفكلا هبحاص ىلع ناك كلذ

 . ىلوأ ناضمرل امارتحا هبنجتف . ناضمر

 ءوضولا ضقاون نم تارفاسلا ىلا رظنلا له : لاؤس

 ؛ موصلاو

 ال تارفاسلا ءاسنلا ىلا ةوهش ريغب رظنلا : باوجلا

 ءيربلا وهللا ىلإ عامتسالا امأو ، ءوضولا الو موصلا ضقني

 يتفي ال هيقفلا نإف رمخ الو اهعم روجف ال يتلا ىقيسوملاك

 هرجأ صقن هيف ام لقأ نكلو هئاضق بوجوو موصلا ضاقتناب

 . ىلوأ هبانتجاف

 وأ تاروعلا ةيؤر ىلإ رطضا نم موص مكح ام : لاؤس
 ؟ اهريغ وأ ةيجنتلل اهسم

 ةأرما ةيؤر ىلإ رطضاف امئاص ناك نم : باوجلا
 وأ ركذ نم ناك يأ ةروع ىلإ رظنلا ىلإ رطضا وأ ةيبنجأ
 نم ذقنملا وأ ں الثم بيبطلاك ةيجنتلل ريبكوأ ريغص ىثنأ
 هيلع سأب ال هنإف سرتفم ناويح وأ مده وأ قرغ وأ قرح

 هسفن دهاجي نأ هيلع نأ الإ سم وأ رظن امهم حيحص هموصو
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 مكب ن اك هللا نإ + ةوهشل هسم و أ هرظن نوكي ال ىتح

 ا)هاميحر

 نم اينم هبوث يف دجوو همون نم ظقيتسا نم : لاؤس

 ؟ همكح امف س مالتحا ريغ

 ةدام هبوث يف دجوو همون نم ظقيتسا نم : باوجلا

 همانم يف ري مل ولو ةبانجلا نم لاستغالا هيلع بجو ينملا
 ناك اذإو ، كلذ وحن وأ اهريغ وأ هتجوز ةرشابم لثم ائيش

 هل زوجي الو لاستغالاب ليحعتلا هيلع بجو ناضمر ىف كلذ
 . هتامدقمو لاستغالا ريغ ءيشب لغتشي ن

 و أ عامج ةيلمعب ماق هنأ همانم يف ىأر نم : ل اؤس

 هنم تجرخةدامل رفأ يأ دجي ملف همون نم ظقيتساو هوحن

 | ؟ هيلع ا ذامف

 وأ عامج ةيلمعب ماق هنأ همانم يف ىأر نم : باوجلا

 هنم تجرخ ةدامل رثأ يأ دجي مل همون نم -

 . ةبانج هيلع تسيلو لغ هيلع بجي ال

 ملو مميتف ناضمر يف ةبانج هتباصأ لجر : لاؤس
 هدي يف ةكحل ءاملا لامعتسا نم هعنم بيبطلا نأل لستغي

 ماقف هباحصأ ضعب همال مويلا ةيشع يفو (برجلا نم عون)

 ؟ هموص مكح امف .ء يش هرضي ١ ملو لستغاو

 . ءاتلا ةروس نم رال ةيالا )1)
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 ١ الو هيلع سأب الو حيحص هموص نا : اب اوجل ١ ةداع .

 هل ءاملا رارضا مدع امأ . بيبطلا لوق ىلع هدامتعا ةحصل

 . هتمعن ىلع هركشيلف هللا لضف نم كلذف هلامعتسا دعب

 ؟ ناضمر يف يوادتلل لاحتكالا مكح ام : لاؤس
 دقو . هب سأب ال زئاج ناضمر يف لاحتكالا : باوجلا

 نأ اعئام ءاودلا ناك اذإ نسحتسنو بحنو لب يبنلا هلعف
 . نكسأ هيلا سفنلاو فخأ هنأل اريطفتال الاحتكا هب لحتكي

 ؟ رطفم ناضمر راهن يف عمشلا لامعتسا له : لاؤس

 وه ةماعلا ريبعت بسح عمشلا لامعتسا نإ : باوجلا

 دسفم رطقم وهو ربدلا يف ناقتحالاب ةيبرعلا يف فورعملا

 موص داعأ الهاج هلعف نمف فوجلا ىلإ لصوي هنأل مايصلل

 لاوقألا صخرأ يف هموي

 ذاختا ىلإ رطضاف اهفصن هنانسأ نم فلت لجر : لاؤس
 ةنباث تناكو ةضفلا نم انانسأ بيبط هل عنصف ةيعانض نانسأ

 ضعب هل معز دقو امات احاجن ةيلمعلا تحجنو اهعزن نكمي ال
 اذه لهف هموص دسفي ةيضف نانسأ هل تناك نم نأ سانلا

 ؛ حيحص
 وأ ةماعلا نم نييمألا ةلهجلا ىوتف هذه نإ : باوجلا

 نم نانسألا ذاختا يف خألا اهيأ كيلع جرح ال. ةماعلا هابشأ
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 وأ تناك ةضف بيبطلا يأرو كيأر بسح ةحلاص ةدام يأ

 . ىرخأ ةدام وأ ابهذ

 امبر ةضفلا ةدام نأب كوتفأ نيذلا ءالؤه فسلفتي امبر
 ملعاف موصلا دسفي اذه نأ اومهوتف دصلا نم ءيش اهنم جرخ

 الف } اقلطم عرشلا رظن يف ةميق الو هل نزو ال اذه نأ

 كيلع مالسلاو ‘ طئاحلا ضرع مهمالكب برضاو مهيلإ تفتلت

 . اريخأو الوأ

 راهن يف ةيقت بذك مئاص رجات مكح ام : لاؤس

 ؟ ناضمر

 دجوت ال ةجاح بلاطل لاق مئاص رجات : باوجلا
 هفوخل هيلع ب ذكلا دمعت هنكلو هدنع ةدوجوم يهو ي دنع

 . هيلع سأب ال لوقعم ببسل ةيقت هيلع بذك ينعأ هنم

 ضرملاو موصلا

 تاونس ثالث موصلا نع بيبطلا كاهن : لاؤس

 ريقف تنأو ماعطإ كيلع لهف ثلاث يقبو نيناضمر ترطفأف
 امايأ موصت نأب ءاضقلا موص طيسقت كل زوجي لهو ى لاحلا
 موصلا نيد نم كتمذ ءيربتو ةدعلا متت ىتح امايأ رطفت مث

 ؟ ليقثلا
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 ءافشلا وجرت كنأل كيلع ماعطإ ال هنإ : باوجلا
 ةدشل ءافشلا نم سئي نم ىلع ماعطإلا امنإ . ءاضقلا مزتعتو

 لماحلا ىلعو ث مرهلا ةدشل ةحصلا نم سئي نم وأ ضرملا

 . هقفلا بتك يف لصفم وه امك عضرملاو
 نم هيلع تنأ امل كل زوجي هنإف ءاضقلا طيسقت امأو

 ففخت ةروصب هطيسقت امأو كرضت موصلا ةلصاوم نإف ضرم
 هناف هتأطو دادتشاو ضرملا ةدايزب اهعم سحت الو هلقث كنع

 ضرف نم ةمذلا ةءارب : نيينسحلا هب كردت ذإ . كب ردجألا

 نم الثم موصت نأ كنكميف ، ندبلا ضرم نم ةحارلاو . موصلا
 هلل سيلف ةدعلا متت ىتح اذكهو ةثالث وأ نيموي عوبسأ لك

 نم ةدعفإ» : لاق امك رارطضالا دنع ةدعلا مامت الإ انيلع

 ةقشمب هيف سحت الو كتحار هيف دجت ام لمعاف هرخأ مايأ
 يتفمو كسفن بيبط تنأو زاجل مويب اموي اهلك اهتمص ولف

 . ىرخأو ايند كريخ هيف امل هللا كقفو . كسفن
 هب اولمعف كضرم لثمب اوبيصأ نم ضعبل اذهب انيتفأ دقل

 . مهتحص تملسو مهنيد اوضقف

 بيبطلا هاصوأ دقو ةدعملا ةحرقب باصم لجر : لاؤس

 ةرتفل ءافشلا نم سئاي وهو ملسمب سيل بيبطلاو موستلا مدعب
 امو ؟ هراطفإ لاح مويلا ةيدف هيلع لهف - لقألا ىلع ةليوط
 ام ءاضق هيلع بجيأ ؟ الثم تاونس رشع دعب يفش نإ هيلع اذ
 ؟ ال مأ ةيضاملا تاونسلا يف رطفأ
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 ىلاعت هلوق يف وه ةلأسملا هذه يف مكحلا : باوجلا

 ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو ةرقبلا ةروس يف
 ال يذلا مرهلا خيشلا : ءاملعلا لوقي امك مهو ه نيكاسم

 ضرف مهنع طقسي ءافش وجري ال يذلا ضي رملاو ابابش وجري

 ةيضق نأ ودبيو ، موي لك نع انيكسم نومعطيو موصلا

 نع نيكسم ماعطإ هبجاوف مكحلا اذه تحت ةلخاد كبحاص

 نم انملع' يف ام بسح ةدعملا ةحرق نال . هرطفأ موي لك

 اهتجلاعمو . ءافشلا ققحت نع اهدعبأو اهبعصأو ضارمألا رطخأ

 مويلا ضيرملا مكح وه اذه هنيكستو ملألا فيفختل يه امنإ
 عاطتساو ماتلا ءافشلا هل هللا ردق نإف ، لاحلا اذه يلع ماد ام

 اقرفتم ولو يضاملا يف رطفأ امل ءاضقلا هيلع بجو مايصلا

 نكي مل ول لب 0 هيلع قشي ال ءاضقلا نأ نظنو . عباتتم ريغ

 ضرم نم هافش يذلا ىلاعتو كرابت هلل اركش ماصل ابجاو

 دوجول نيه هيف رمألا نإف ملسم ريغ بيبطلا نوك رأ

 ملسم بيبط ىلع هسفن ضرعي نأ لهسلا نمف نيملسم ءابطأ
 لسملا ريغ بيبطلا لوق ىلع دامتعالا نإف رذعت نإو هب قثي
 مل نإ هيلع دمتعي نأ سأب الف هلوق ةحص دقتعاو هب قثو اذإ
 نسحتسيو 0 نيدلاب نواهتلا ىلإ اليم هسفن نم سحي نكي

 . رخآ ايصاصتخا ابيبط ريشتسي نأ ةجحلا هل ىوقت يكل
 لوقيو . انب ميحر ىلاعتو كرابت هللاو ةجحلا ىوقت نينثالابف

٢٩٣



 مكب ناك هللا نإ مكسفنأ اولتقت الو : ميركلا هباتك يف

 مكب هللا ديري » : هفن مودلا يف لوقي و ا"“اميحر

 ا{هرسعلا مكب ديري الو رسيلا

 محت ملو هلك يناملا ناضمر رهش تلكأ كنإ : لاؤسم

 امع لأست كنإ مويلاو . ضرملا ببسب ادحاو اموي ولو هنم
 كنإو مايصلا نع زجاع مويلا ىلإ كنإ لوقتو كيلع بجي

 يف عرشلا مكح امف ، تارم ةدع وأ ةرم موي لك يف يقتت
 ؟ اذه

 يضقت نأ كيلع بجي هنأ خألا اهيأ ملعا : باوجلا

 نأ عطتست مل اذإ نكلو . هلك هتلكأ يذلا رهشلا عيمج مايص
 الثم اقرفتم هموصت نأ كل زوجي هنإف اعباتتم هلك رهشلا موصت

 بسح ةنالث وأ نيموي وأ اموي عوبسأ لك يف موصت

 ىتح رطفتو موصت عوبسأ لك يف لعفت اذكهو 0 كتعاطتسا
 نيرشعو ةعست وأ اموي نيثالث هتلكأ يذلا ناضمر مايأ لمكت

 ضرفلا اذه نم كتمذ صلخت كلذبو . رهشلا رصق اذإ اموي
 . كيلع يذلا

 نأ ملعاف تارم ةدع موي لك يف أيقتت كنا كلوق امأو
 ينعأ ةقيرطلا هذهبو ادمع نكي مل اذإ موصلا ضقني ال ءيقلا

 كتمذ ًأربتو كؤاضق حصي ث ةقرفتم ناضمر ءاضق مايأ موص

 ءاسنلا ةروس نم 29 ةيالا (1)

 . ةرقبلا ةروس نم 185 ةيآلا (2)
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 ال هنأ نظأو 4 ميحر روفغ هللاو ‘ كيلع ليقثلا نيدلا اذه نم
 ٤ ٤

 ةين ىلع عوب۔ا لك نم ا دلو اموي موصت نا كيلع بعصي

 مكيلع مالسلاو ى اهترطفأ يتلا مايألا ددع متي ىتح ءاضقلا

 . هللا ةمحرو

 ةلاح يف وهو لسلا ضرمب باصم ناسنإ : لاؤس

 اراهن عوبسأ لك يف نيترم ءاودلا لوانت ىلإ رطضم ةجلاعملا
 موي لك رطفيأ ؟ ناضمر يف عنصي اذ امف ، ذغمءاودلاو

 ىضقي مث ؟ ىرخألا مايألا موصيو ءاودلا لوانتل هيف رطضي

 ؟ لعفي اذ ام مأ طقف اهرطفأ يتلا مايألا

 ميحر ىلاعتو كرابت هللا نأ خألا اهيأ ملعا : باوجلا

 ةماقإلا دعب ايضقيو ارطفي نأ رفاسمللو ضيرملل حابأ هدابعب

 اضيرم مكنم ناك نمف ميركلا هباتك يف لاقف ةحارلاو
 الو» : لاقو ا"اهرخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ

 لملو اةااميحر مكب ناك هللا نإ مكسفنأ اولتقت
 نم لسلاو { رفسلاو ضرملا ناببسلا هل عمتجا لاؤسلا بحاص
 اذهل نسحألاف ، اهبحاص مايصلا رضي يتلا ضارمألا رطخأ
 ءاودلا هلامعتسا مايأ هلك ناضمر رطفي نأ لولسملا ضيرملا

 وه اذه ، موصلا هتعاطتساو هئافش دعب همايص يضقي مث اهريغو

 .نأ بحي ىلاعتو كرابت هللاو ، هتجلاعمل عجنألاو هل لضفألا

 ةرقبلا ةروس نم 4 ةيالا (1)

 ءاسنلا ةروس نم 29 ةيآلا ()
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 رطفي نأ دارأ نإو 0 همئازع ىتؤت نأ بحي امك هصخر ىتؤت - 3 -
 . كلذ هلف اهريغ :موصيو طقف ءاودلا اهيف لمعتسي يتلا مايألا

 . طقف رطفأ ام يضقيو

 رفسلاو موصل

 رفس هل ضرع مث ناضمر ءاضق امئاص ناك نم : لاؤس

 نأ هل زوجي لهف قيرطلا يف ةخود هبيصت تناكو يرورض

 ؟ طقف رطفأ ام يضقي مث رطفي

 . رطفأ ام يضقيو رطفي نأ هل زوجي معن : باوجلا
 . هموص مدهني الو

 ةميزع مأ ، ةصخر رفسلا يف راطفإلا له : لاؤس

 ؟ ةبجاو
 اهب هللا معنأ ةصخر رفسلا يف راطفإلا نإ : باوجلا

 باعتأ هيف لصحت ام اريثك رفسلا نأل نمؤملا هدبع ىلع

 ىل اعتو كر ابت هللا صخرف ‘ موصل أ اهعم بعصي ت اقشمو

 مايألا ةدع يضقيو هرفس يف ءاش اذإ رطفي نأ نمؤملا هدبعل

 مل ولو راطفإلا اذه هل زوجي هنطو ىلإ داع اذإ اهرطفأ يتلا

 ن اببس ضرمل او رفسل ١ ن اف ‘ مايصل ١ يف ةقشم هل لصحت .

 : ميركلا هباتك يف لاق امك هللا مكح يف رطفلا ةصخرل
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 مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ اضيرم مكنم ناك نمف
 . همئازع ىتؤت امك هصخر ىتؤت نأ بحي هللاو رخأ

 . راطفإلاو موصلا نيب ريخم وهف ارفاسم ناك نمف
 مامتإلا بوجوك بجاو وهف رفسلا يف ةالصلا رصق امأو

 . ةي هللا لوسر ناسل ىلع هدابعل هللا عرش اميف رضحلا يف
 . ةرورضلاب نيدلا نم ملع امم وهو

 تلق ذإ ملسملا لاح يف ضقانتلا نم كل ليخت ام امأو

 يلصي ةضقانتم ةيعضو يف نوكي كلذ دنعو : كباتك يف

 لايخو لطاب مهو وه امنإف ، رضاح موص موصيو رفاسم ةالص

 هللا هب نذأي مل ام كلذو هللا عرش اميف لقعلل ميكحتو فئاز

 لكلو اهسفنب ةلقتسم ةضيرف ةالصلاو موصلا نم الك نإف

 اهب مايقلاو ، تدرو امك اهظفح بجي هب ةصاخ ماكحأ امهنم

 عابتاب كيلعف 3 ماكحألا يف لخدي ال لقعلاو ، تبجو امك
 . هللا ةمحرو كيلع مالسلاو ماهوألاو ساوسولا عدو عراشلا

 ةرقبلا ةروس نم 184 ةيالا (1)
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 جحلا
 ناسنإلا ىلع جحلا بجي ىتم

 تقولا يف ناسنإلا ىلع جحلا بجي ىتم : لاؤس
 ؟ رضاحلا

 مولعملا نإف ، ىنعم لاؤسلا اذهل مهفن مل اننإ : باوجلا
 هيلإ عاطتسا نم ىلع جحلا نأ هيلع صوصنملا ظوفحملا

 نكامألا ىلإ رفسلا اهعم رسيتي ندب ةحص ةعاطتسالاو . اليبس
 ةقفنل هيفكي لاملا نم رادقمو كسانملاب مايقلاو ةسدقملا

 عم هنطو يف هكرتي نمم همزلت نم ةقفنو ابايإو اباهذ هتلحر
 . قيرطلا نمأ

 هذه دجو نإف هلامو هلاح يف رظني نأ فلكملا ىلعف

 الو اعامجإو اقافتا جحلا هيلع بجو هيدل ةرفوتم طورذلا

 هيلع بجو جحي ملو ةينملا هتكردأ نإف ، ريخأتلا هل يغبني
 . هب ءاصيإلا

 جاوزلاو جحلا

 اماع رشع ةينامث رمعلا نم غلبي بزعأ باش : لاؤس

 يف عرشلا مكح ام ؟ جوزتي نأ ىلإ جحلا رخؤي مأ جاوزلا
 ؟ كلذ
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 ال تباث يعرش مكحب انه ةيلضفألا قلعتت ال : باوجلا
 ققحت اذإف تاناكمإلاو تارورضلا اهيف ربتعت امنإو هنع لدعم

 ةيعاد نكت ملو هطورش رفوتب باشلا اذه ىلع جحلا ضرف
 هليجأت ىلع بترتي ال ثيحب ، ام ببسل ةحلم ة ةرورض جاوزلا

 نودب لضفأو ىلوأ جحلا ضرف ءادأ ميدقت نإف ررض يأ

 اقلعم انيد ىقبيف . دعب هتعاطتسا دقف نم ىشخي امل ‘ بير

 ىلإ ام رمأل ةحلم ةجاح وأ ةرورض تعد نإو 0 ةمذلاب
 هميدقت نإف ريخأتلل ررض نم عقوتي امل اعفد جاوزلا ليجعت

 . روفلا ىلع سيل جحلا بوجوو اريخ نوكي

 ةرمعل او جحل اب ةيصول ١

 امهيف ريفلا ةبانإو

 امو ؟ جحلا ىف ريغلا نع ةباينلا مكح ام : لاؤس

 ؟ هترج أ ر دقت فيكو هريغ نع جاحلا طورش

 رشعم اندنع ةزئاج جحلا يف ةباينلا نإ : باوجلا

 ثيدحلا ةحصل ةيمالسإلا بهاذملا نم ريثك دنعو ةيضابإلا

 وأ ، مرهب زجاع نع وأ تيم نع الإ زوجت ال اهنكل ، كلذب
 حيحص نع زوجت الو ‘ هسفنب جحلا هعم عيطتسي ال ضرم

 فاخ دمألا ليوط وأ دبؤم نجسب عنم نإ الإ اقلطم عيطتسم
. توفلا هعم



 ةفرعملاو ةنامألاو ىوقتلا يهف هريغ نع جاحلا طورذ امأو

 نع جح دق نوكي نأ ءاملعلا ضعب طرتشاو جحلا كسانمب
 ةحص طرش ال لامك طرش اذه نأ هيلإ ليمنو هارن يذلاو هسفن

 ىفوتسا اذإ هريغ نم لضفأ وهف لبق هسفن نع جاح دجو نإف
 نيمأ ةقن يقت دجو نإو ، كش كلذ يف ام ىرخألا طورشلا

 قبس نمم هريغ ىلع مدقو هتبانإ تحض جحلا كسانمب فراع
 هلك رمألا كالم نإف عروأو ىقتأ ناك اذإ هسفن نع جحلا هل

 . . عرولاو ىوقتلا وه امنإ

 اباهذ هتقفنل هيفكي امع ةرابع يه امنإف ةرجالا امأو

 فالتخال كلذ طبضني الو ريتقت الو ريذبت ريغ نم ابايإو

 يضارتلاب متي امنإو ى صاخشألاو لاوحألاو ةنكمألاو ةنمزألا
 اهذختي نمل ةجحلا ىطعت نأ نسحتسي الو نيفرطلا نيب
 كئلوأ نإف هسفنل احبر اهنم رفوي ام الإ اهنم ديري ال ةراجت
 حشلا مكحب جحلا يف قالخألا وئيس مهو هللا هجو نوديري ال

 .جحلا ةمكحل ضقانما كلذو .مهسوفن ىلع يلوتسي يذلا
 "نيمرحلا يف ةدابعلا يف بغري نمل ىطعت امنإو ىمظعلا

 اذهف هدي تاذ ةلقل.امهيلإ لوصولا عيطتسي .ال هنكلو نيسدقملا

 رثألا هيلع قيبطنيو هتجح. لوبق ىجريو اقح جحي يذلا وه
 ةثالث ةدحاؤلا ةجحلاب ةنجلا لخدي هللا نإ دراولا

 .ىف هب.هللا نم ام اذها""«جاحلاو اهل ذفنملاو اهب يصوملا

 ( 236 ص 2ج حاضيإلا رظنا) يقهيبلا نع قلعملا هجرخو حاضيالا يف هانعمب هركذ (1)
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 بر هلل دمحل او ب اوصل ١ نيع نوكي ن أ وجر و ب اوجل ا

 . نيملاعلا

 الثم هيبأك هريغ نع جحي نأ دحأل زوجي له : لاؤس

 ؟ هيلع بجو دق جحلا نأ عم هسفن نع جحي نأ لبق

 جحي نأ جحلا هيلع بجو نمل يغبني ال هنإ : باوجلا

 نع ع هللا لوسر ىهن دقو ، وه هضرف ءادأ لبق هريغ نع

 حص هضرف ءادأ لبق هريغ نع جح ينعأ لعف نإ هنكل ، كلذ

 . هتمذب اقلعم هضرف يقبو كلذ هجح

 قرف لهو ؟ حيحص رداق نع ةرمعلا زوجت له : لاؤس

 ؟ جحلا يف لوقلاك اهيف لوقلا لهو ؟ عربتملاو رَجتؤملا نيب
 اذه ناك اذإ ريغلا نع ةباين ةرمعلاو جحلا : باوجلا

 وهو ثيدحلا صنب حيحصو اعرش زئاج عيطتسم ريغ وأ اتيم
 عامجإلا مهضعب ىكح ىتح بهاذملا ةمئأ عيمج دنع روهشملا
 ءادأ يف ئزجي الف عيطتسملا رداقلا حيحصلا نع امأ . هيلع
 ندبلا ةحص لمشت ةعاطتسالا نأ ريبخ تنأو ث اقافتا بجاولا
 مامإلا هللا همحر دابع نبا دع دقو قيرطلا نمأو دازلا رفوتو

 طرش رفوت مدعل جحلا هنع طقسأف عيطتسم ريغ باهولا دبع

 لبجب ماقأف جحلا ىلإ هقيرط يف ةدوسملا ناك ذإ نمألا
 همحر بيبح نب عيبرلا امأو ، ترهات ىلإ اهنم داع مث ةسوفن
 ةرمعلاو جحلا يف اذه ء هنع اجاح بيني نأب هاتفأف هللا

٣٠٢



 قييضتلل ىنعم الف ، اعسوم الإ هارن الف لفنلا امأو ، نيبجاولا

 ةلفانلا جح يف ةباينلا عنم يف عطاق صن دري ملو ، هيف

 عسوأ ةرمعلاو 3 ءاهقفلا ضعب ءارآ نم ناك ام الإ اهترمعو

 سايقلاو رظنلابو . هل ةعبات بوجولا يف اهنإف جحلا نم الاح
 ةباينلا همالسو هيلع هللا تاولص عراشلا زاجأ امل هنأ رهظي

 باب حتف دقف نيبجاولا ةرمعلاو جحلا يف زجاعلاو تيملا نع

 رمعب نوثعبي نوحلاصلا انفلس لزي ملو ث اقلطم لفنملل ةباينلا

 ىلع الفن رامتعالاب نوعربتي جاجحلا لاز امو ماع لك لفاونلا

 عنم ريغ نم ءاهقفو ءاملع دهشمب مهناوخإو مهجاوزأو مهئابآ .
 عربتت نأ ميركلا خألا اهيأ كل رسيت نإف ، راكنإ الو مهنم
 نأو كنم ىلاعتو كرابت هللا اهلبقتي نأ وجرن اننإف انع ةرمعب
 . نيركاشلا نم كل نوكنو ريثك ريخ اهتكرب نم انلاني

 ةايحلا ديق يف تنأو بينت نأ كل زوجي له : لاؤس
 لاح يف كيلع تبجو يتلا ةضيرفلاةجح كنع جحي نم

 ةلاح يف مويلا تنأو اهدؤت ملف هوجولا لك نم ةمات ةعاطتسا
 ؟ ةيحصلا ةعاطتسالا ثيح نم مات زجع

 يف تفصو ذإ تنسحأ دقل ث ميركلا يخأ : باوجلا

 كمرهب جحلا ةضيرف ءادأ نع ماتلا كزجع اقيقد افصو كتلاسر

 للخو رصب دقفو 0 ةنس 74 رمعو كيلع ةيلاوتملا كضارمأو

 فعضو يومد فيزنو ضوحلا يف عاجو أو يرقفلا دومعلا يف
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 مدعو ، بيبط ءاود هيف عفني مل يذلا فيزنلا اذه ببسب ماع

 . يثملا يف مكحتلا كتعاطتسا

 وهو جحلا يف ةبانإلا هل زوجت نم قحأ تنأ خألا اهيأ معن

 نملف لاحلا هذه يف كلثمل زجت مل اذإو . ةايحلا ديق يف

 اهئادأ ىلع ةعاطتسالا دقف نمل هقلع ءيبنلا زاجأ دقو ؟ زوجت

 رتخاو هللا ةكرب ىلع مدقف . ت ! تنأ هب تيلتبا امم لقأ ببسب

 ء كتضيرف كنع يدؤي انيمأ ةقن ۔ لقاع يح تنأو ۔ كسفنل

 الو كتامم دعب ذفنت ةيصو اهكرتت نأ نم كل ريخ اذهو

 ديق يف تنأو ةبانإلا كيلع ترذعت نإو ؟ال مأ ذفنتأ يردت

 هبحي ام ىلإ انايإو هللا كقفو . اهب ةيصولا كيلعف ةايحلا

 . هاضريو
 يفني انأ اهيدؤأ نأ ديرأو ةجحب ىصوأ يبأ نإ.: لاؤس

 امف 3 يسفن يسفن نع دعب جحأ مل يننأ الإ يبأ نع انأ جحأف
 . ؛ لمعلا

 نم كعنمي ال لبق كسفن { نغ كجح مدع .نإ أ ناونجلا

 يصوملا نع جحت نم قحأو . . ةنيضول اذيفنت كيبأ نع جحلا
 اذإ الإ هريغ نض دحأ جحي ال نأ لضفألا نإ معن 3 هدالوأ مه

 نبالل نكل . . هيلع بجو دق جحلا ناك نإ هسفن نع .وه جح

 ةيصو ذافنإب ليجعتلا ىلع تمزع اذإف & ةصاخ ةلاج هيبأ ت

 ابيرق كسنن نع جحلل قيرطلا ,هللا كل رسيي اهذفنأف كيبأ
. هللا ءاش نإ



 عسي هلام ثلث ناكو ةلماك ةجحب ىصوأ لجر : لاؤس

 ٠ هدلب نم جرخي نأ جاحلل نكمي ثيحب ةلماك ةجح تاقفن

 ينعأ ةيكم ةجح هنع يدؤي نأ هتيصو ليكول زوجي لهف

 مث اهب نيميقملا وأ ةكم لهأ نم يصوملا نع جحي نم بيني

 يف يصوملا دلب نم ةكم ىلإ رفسلا تاقفن يقاب قفني
 ؟ ارجأ مظعأ اهاري يتلا ةيريخلا عيراشملا

 ةيصولا يف فرصتلا اذه لثم زوجي ال هنإ : باوجلا
 هنع جحلل يفكي ينعأ عسي هلام ثلث ناك اذإ اقلطم جحلاب

 الب ارجأ مظعأ هتيصول اذيفنت هدلب نم هنع جحلاو 3 هدلب نم
 بان ام ناك وأ هتجح عسي ال هلام ثلث ناك ناف ى بير

 جحلل يفكي ال اياصولا يقاب عم ةصصاحملاب ثلثلا نم ةجحلل

 برقأ نم يأ قيرط برقأ نم ةجحلا هنع تيدأ هدلب نم هنع

 تناك اذإ الإ اهريغ عم ةجحلا كرشت نأ زوجي الو ناكم
 . اهتاذ ةكم نم هنع جاحل ولو يفكت ال ةقفنلا
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 تيقاوملاو مارحإلا

 نيبهاذلا ةبراغملا جاجحلا مارحإ ىف

 ةدج قيرط ىلع ةرئاطلاب جحلا ىلإ

 ىلعألا يمالسإلا سلجملا سيئر ميركلا خالا ةرضح

 هللا ةمحرو مكيلع مالس ، ينيسحلا سابعلا خيشلا رئازجلاب
: : 

 ينودعس يبرعلا ذاتسألا ميركلا خألا ىلعو هتاكربو ىلاعت

 ه سلجملا ءاضعأ ماركلا ناوخإلا رئاسو . فاقوألا ريزو

 . هنم حورب مكديأو اعيمج هللا مكظفح

 جاجحلا مارحإ يف ىوتف ينم مكبلطل ةباجتساف . دعبو

 { ةدج قيرط ىلع ةرئاطلاب جحلا ىلإ نيبهاذلا ةبرافملا
 هقفلاو ثيدحلا ةمئأ ضعب صوصن نم تافطتقم الوأ مكنود

 نكي مل نئلو اهب رم نمل تيقاوملا نم مارحإلا مكح يف
 : ةلأسملا يف اناوتف ايناث اهنم صلختسن . اهيلع هقيرط

 "جحلا تيقاوم» باب يف ملسم حرش يف يوونلا لاق

 كلام لاق مث . ةعورشم تيقاوملا هذه نأ ىلع ءاملعلا عمجأو
 اهكرت ول ةبجاو يه : روهمجلاو دمحأو يعفاشلاو ةفينح وبأو
 ءاطع لاقو ، هجح حصو مد همزلو مثأ اهتزواجم دعب مرحأو

 حصي ال : ريبج نب ديعس لاقو ‘ هيلع ءيش ال : يعخنلاو
. هجح



 : لاق سابع نبا نع هدنسب هحيحص يف يراخبلا ىورو
 . ةفيلحلا اذ ةنيدملا لهأل تقو ةين عيبنلا نإ)

 . لزانملا نرق دجن لهألو 0 ةفحجلا ماشلا لهألو
 نم نهيلع ىتأ نملو مهل نه . ململي نميلا لهألو
 كلذ نود ناك نمو ةرمعلاو جحلا دارأ نمم نهريغ

 حرش دنع يرابلا حتف يف رجح نبا لاق ا"!(ًاشنأ ثيح نمف
 نم تيقاوملا ىلع يأ (نهيلع ىتأ نملو): هلوقو : ثيدحلا

 ادلب لخد نم كلذ يف لخديو ى ةروكذملا دالبلا لهأ ريغ
 هيف لاكشإ ال لخدي ال يذلاف ‘ لخدي مل نمو تاقيم تاذ
 . فالخ هيف لخدي يذلاو ، نيعم تاقيم هل نكي مل اذإ

 ةفيلحلا وذ هتاقيمف ةنيدملا لخدف جحلا دارأ اذإ يماغلاك

 يه يتلا ةفحجلا يتأي ىتح رخؤي الو 0 اهيلع هزايتجال
 قلطأو " روهمجلا دنع مد همزلو ءاسأ رخأ نإف 3 هتاقيم
 يف بذمهملاو ملسمل هحرش يف فالخلا ىفنو قافتالا يوونلا

 فورعملاف الإو 0 يعفاشلا بهذم يف دارأ هلعلف ةلأسملا هذه

 ريغب ةفيلحلا اذ زواج اذإ الثم يماشلا نأ كلام بهذم نم

 نإو . كلذ هل زاج ةفحجلا وهو يلصألا هتاقيم ىلإ مارحإ
 رذنملا نباو روث وبأو ةيفنحلا لاق هبو س هفالخ لضفألا ناك

 . ةيعف اشلا نم

__ 

 جحلا باتك نم عبالا بابلا يف يراخبلا هاور (1)
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 ثيدح حرش يف يملاللا نيدلارون خيشلا لاقو

 ةفحجلاو » : بيبح نب عيبرلل حيحصلا عماجلا نم تيقاوملا

 مهمزل اهب اورم نإف ةنيدملاب اورمي مل نإ ماشلا لهأل تاقيم
 مهضعب ىكحو اعامجإ ليق 0 ةفيلحلا يذ نم مارحإلا

 ىلإ ريخأتلا هل : اولاق ةيكلاملاو روث يبأ نع صيخرتلا
 ىلإ هريخأت اضيأ يندملل زوجي ةيفنحلا نعو . ةفحجلا
 الإ هزواجي ال تاقيمب رم اذإ هنأ اندنع روهشملاو . ةفحجلا
 اضيأ لاقو «بهذملا بتك يف دوجوم اضيأ فالخلاو 9 امرحم
 همحر ةرفص وبأ لاق» : هصن ام تيقاوملا يف ليوط مالك دعب
 قش ءاتشلا ءاج املف فيصلا يف ةدج نم مرحن انك ىلاعت هللا

 ةمحر ناك هنأ كلذو س قرع تاذ نم مرحن انرصف انب كلذ

 ةدج نأ ىلع لدي اذه همالكو قارعلا لهأ نم هيلع هللا
 لبق اهنم نومرحي مهف قرع تاذ نم ةكم نم دمبأ تناك
 «. تاقيملا

 لوق دنع لينلا حرش يف هللا همحر شيفطا خيشلا لاق

 نم نإو مرحي نأ ةيحان لك لهأل زاجو » : لينلا بحاس د
 هريغ تاقيم ةيحان نم ءإج ءاوس» : هصن ام « هريغ تاقيم

 نم مرحأ مث هتاقيم زواج وأ هسفن تاقيم زواجي نأ نودب
 نم مرحيو ةفيلحلا اذ يندملا كرتي نأ لثم ، هريغ تاقيم

 يتلا تيقاوملا اولمحو . مهدنع حيحصلا وهو ةفحجلا
 اهتزواجم دعب اهلهأ قيرط ءيجي ال اذإ ام ىلع قي اهتقو
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 يف كلذ دعب رميو هتاقيم زواجي ناك اذإ امأو ى اهريغ ىلع
 رخؤي نأ هلف هيلع هترمأ ةجاحل رخآ تاقيم ىلع هقيرط
 نمو رخآل دحاو نم رودي ناك نإ اذكو ي يناثلا ىلإ مارحإلا
 رخؤي نأ هلف يذاحي وأ ى ةجاحل اذكهو س ثلاثلل رخآلا

 لهأ تاقيم دمبأو : اضيأ هيف لاقو «ريخألا ىلإ مارحإلا
 امنإو ، لصألا وه كلذ ليقو س مهرجأل اميظعت ةنيدملا

 ليلعتلا اذه لثمو "قافآلا لهأب اقفر مهريغ تيقاوم تبرق
 . يرابلا حتف يف رجح نبال

 ديلقت نم مارحإلا بجوي ال ام باب يف إلطوملا يفو
 هدلقو هرعشأف هسفنل يدهب جرخ نمع كلام لئسو » يدملا

 بحأ ال : لاق ةفحجلا ءاج ىتح وه مرحي ملو ةفيلحلا يذب
 هرعشيو يدملا دلقي نأ يغبني الو 3 هلعف نم بصي ملو كلذ
 ميقيو هب ثعبيف جحلا ديري ال لجر الإ لالهإلا دنع الإ
 «هلهأ يف

 ةرمعلاو جحللو ةلأسم» : يلحملا يف مزح نبا لاقو

 مرحي نأ دحال لحي ال تاقيم اهدحاو تيقاوملا ىمست عضاوم

 نم لكف» تيقاوملا نايب دعب لاق مث «اهلبق ةرمعلاب الو جحلاب

 الف ةرمعلاو جحلا ديري وهو عضاوملا هذه دحأ ىلع رطخ

 هل مارحإ الف هنم مرحي مل نإف امرحم الإ هزواجتي نأ هل لحي
 رم يذلاتاقيملا ىلإ عجري نأ الإ هل ةرمع الو هل جح الو
 رمت ال هقيرط ناك نمو » : مالك دعب لاق مث «. . . هيلع
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 مث « ارحبو ارب ءاش ثيح نم مرحيف تيقاوملا هذه نم ءيشب
 يفو » : لاقف تيقاوملا ةلأسم يف فالخلا عضاوم ركذي عرش

 هنمو» : لاق نأ ىلإ « اذكو اذك هنمف فالخ انركذ ام ضعب

 ىذاح اذإ اولاق اموق نإف تيقاوملا ريغ ىلع هقيرط تناك نم

 هانيور امب اوجتحاو ءاطع لوق وهو مرحي نأ همزل تاقيملا
 يف رمع ىلإ اوكش قارعلا لهأ نإ لاق ، رمع نبا قيرط نم
 اورظنا : مهل لاقف مهقيرط نع روج لزانملا نرق نأ مهجح
 ضحد نا دعب مث «قرع تاذ مهل دحف مكقيرط نم اهوذح

 لهأل تقو يذلا وه هم هللا لوسر نأ هتابثإي ةجحلا هذه

 ةمألا عيمج نأ وهو رخآ ناهربو : لاق ص قرع تاذ قارعلا

 ءيشب رمي ال هقيرط ناك نم نأ ىلع انقيتم اعامجإ نوعمجم
 عضاوم ةاذاحم لبق مارحالا همزلي ال هنإف تيقاوملا نم

 ةفئاط تلاقف تاقيملا عضوم ىذاح اذإ اوفلتخا مث ، تاقيملا

 بجي نأ زوجي الف مزلي ال نورخآ لاقو مرحي نأ همزلي

 مارحالا يف فالخلا هركذ دعب مث « عامجإ الو صن ريغب ضرف

 ضعب مارحا نع تاياور درسو عنملا هحيجرتو تاقيملا لبق

 : لاق . نوزيجملا اهب جتحا تاقيملا لبق نيعباتلاو ةباحصلا

 سيلف نيعباتلاو ةباحصلا نع انركذ يتلا تاياورلا رئاس امأ»

 اهيف اذه سيل ذإو ، تاقيملا ىلع اورم مهنأ اهنم ءيش يف
 ثيح نم مرحيلف تاقيملا ىلع رمي مل نم نإ لوقن كلذكف
 ه. ةتلزت ءيبنلا نع حص ام عم مهنع رابخألا قفتت اذهبو ءاش
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 عيمج يف ةيفالخ ةلأسملا نأ صوصنلا هذه نم ذخؤي

 كلذ دعب مرحأ مث مرحم ريغ هتاقيم زواج نميف ىتح اهروص

 نأ ىلع روهمجلا نإف ، ادمعتم رخآ تاقيم ىلع رام ريغ

 رمألاو هيلع ءيش ال نورخآ لاقو ‘ مد هيلعو حيحص هجح

 اهاذاح امنإو تيقاوملا هذه نم تاقيم ىلع رمي مل نميف دعب

 وأ ةرئاطلا بكار رمأو ، ريسي ربلا يف ، اهنع اديعب رم وأ

 رمأ يف ةلي هللا لوسر نع انغلبي ملو 4 رسيأؤ رسيأ ةرخابلا

 اذإ ةلأسملاف ث وجلا هلب ءيش رحبلا قيرط نع رمتعملا و جاحلا

 قفري هنأ لع هتنس نم انملع دقو . ةيفالخ ةيداهتجا

 . اليبس كلذ ىلإ عاطتسا ام ةقشملا مهنع ففخي و نينمؤملاب.

 ام هيلع زيزع : ىلاعتو كرابت هلوقب كلذب هل هللا دهشو
 اميحر فوؤر نينمؤملاب مكيلع صيرح متنع

 ريثكب ةكم ىلإ برقأ مهتيقاوم لعجف قافآلا جاجحب قفر دقي
 قفرلاب قافآلا جاجح نم ىلوأ نمو ةنيدملا لهأ تاقيم نم
 نم مهلثم ناك نمو ةبراغملا جاجح نم ةقشملا نم فيفختلاو

 بوكر قاشمو ؟ ةديعبلا نكامألا نم وجلاو رحبلا جاجح
 ه روهظلا ىلع داوزألاو ةعتمألا لمحو ث ةرخابلاو ةرئاطلا
 زايتجاو ، نول لك نم سارحلاو نيعدوملا فوفص ماحتقاو

 رمأ ، بوكرلا دنع رفسلا تازاوج بتاكمو كرمجلا زكارم
 زايتجاو ةدجب لوزنلا ةلاح دشأو هنم رطخأو ، ديدش ميظع

 ةبوتلا ةروس نم 128 ةيالا (1)
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 اذه ملعي ، يوق الإ هنم صلخي ال يذلا طارصلا اذه دصارم

 ىلع دز ، وجلا وأ رحبلا قيرط ىلع جح نم لك هققحتي و
 ةئيهتك ةقاش ةفلتخم لامعأ نم ةدجب لزانلا لبقتسي ام اذه

 { ةكم لوخدل هئيهتو هتاكيش فرصو هتعتمأ لمحو هلزنم

 ؟ مرحم وهو لامعألا هذه عيمجب مايقلاب فلكي نأ لقعي لهف

 . قاطي ال امب فيلكتو قاش تنعل هللاو اذه نأ

 ىوني ةدجب لزنت يتلا ةرئاطلا ىلع جاحلا نإف اذه دعبو

 هنأ ينعي ةدج قيرط ىلع مارحلا هللا تيب جحي هنأ اعطق

 اقلطم نكمي الو ، اهنم جحلا دصقب ةدج ىلإ باهذلا يوني

 قيرط يأ ىلع لئس جاح يأف هذه ريغ ةين كانه نوكت نأ
 مارحإلا يف همكحف . ةدج قيرط ىلع اعطق بيجيس ؟ جحت

 ، قرف ريغ نم مهدحأ ناك اهلزن اذإف ؟ ةدج لهأ مكح اذإ

 نذؤي طقف اهيفو ، بير ريغ نم ىلوألا ةلحرملا يه ةدجف

 . ةمئاقلا ةموكحلا فرط نم ةكم هلوخدب نذؤيال وا هل

 لبق مارحإلا هيلع بجوي رظنلا نم ظح هل ليلد يأف
 ؟ ةدج لها تاقيم

 نم ءيشب رمي ال ةدج ىلإ ةرئاطلا ىلع باهذلا نإ
 امك ةمئألا ضعب لاق دقو ةدج لزني ىتح اعطق تيقاوملا

 مرحيلف تيقاوملا هذه نمأ ءىشب رمت ال هقيرط ناك نم انيأر

 هقيرط يف ىذاح هنإ ليق نإف ارحب وأ ارب ءاش ثيح نم
 يف ءاملعلا ضعب لاق دقف ةفحجلا وهو تيقاوملا دحأ يوجلا
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 ثيح نم مرحي لب ةاذاحملاب مارحإلا همزلي ال هنإ يذاحملا

 تناك اذإ ملعن ال اننأ ىلع ، تاقيملا ىلع رمي مل اذإ ءاش

 ةفحجلا تمس ىلع رمت ةدج ىلإ ةبهاذلا ةيبرغملا تارئاطلا

 اهنع اديعب رمت اهنأ نظلا ىلع بلغيو ؟ ال مأ اهقوف
 وأ ةتماسملا دنع مارحإلا بوجوب انلق اذإ مث اهل ةيذاحمريغ

 : ةرئاطلا يف مارحإلا تابجاوب مايقلا رذعت انضرتعا ةاذاحملا

 هيلع بجي ۔ ضرألا ىلع اريس ۔ ربلا يف جاحلا نأ كلذ

 لاستغا نم مارحإلا تاعورشمب مايقلاو ، تاقيملا دنع قوتلا
 وأ جحلاب لالهإلا مث ، مارحالا يبوث سبلو ةالصو ءوضوو

 هباحصأو ني يبنلا لعف امك تاقيملا ةزواجم لبق ةرمعلاب
 بوجو تقو نإف ةرئاطلا ىلع رذعتم اذهو 0 ةفيلحلا يذب

 قوف ةرئاطلا اهيف نوكت يتلا ةظحللا يف نوكي هيلع مارحإلا

 عرشي جاحلا داكي الف هيبناج دحأ نم هتمس يف وأ تاقيملا

 تدعتبا دق ةرئاطلا نوكت ىتح مارحإلا (»”عئارشب مايقلا يف

 وا اجح هكسنب لالهإلا هنكمي الو تاقيملا نع اريثكو اريثك

 اذإ نورطضم نحنف ى تاقيملا نم ةريثك لايمأ دعب الإ ةرمع
 يفو . ريخأتلا زاوجب لوقلا وأ ميدقتلا بوجوب لوقلا ىلإ
 نم هيف ام عم يعطق ليلد هيلع مقي مل امل باجيإ ميدقتلا

 ةيهارك نم تبث ام عمو 0 ةريبك ةقشم ىلإ جاحلا ضيرعت

 ث تاقيملا ىلع مارحإلا ميدقتل ءاملعلا نمو ةباحصلا نم ريثك

 . مارحإلا رئاعش دوصقملا لعلو ةيلصألا ةخنلا يف انكه (1)
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 اميف كلام مامإلا ههرك نممو . هزجي ملو مهضعب هعنم لب
 لهأ تاقيم ىلإ مارحإلا ريخأت زاوجب ىوتفلا تناكف هنع حص

 جاحلا نع ةقشملل عفرو قفرو فيفخت نم هيف امل ىلوأ ا ةدج

 وهو ۔ تاقيم ىلع رم نمل. اوزاجأ ءاملعلا نم اريثك نألو

 ىلإ مارحإلا رخؤي نأ ۔ ةجاحل تاقيم ىلع رمي نأ ديري

 . هيلع ءيش الو ريخألا تاقيملا

 لوأ وه رئاطلا تاقيم نإ انلق اذإ عونلا اذه نم انتلأسمو

 تاقيم وه رخآ اتاقيم هدعب نإف هناريط يف هيذاحي تاقيف
 وهف راتخم ال اهيف لوزنلا ىلإ رطضم وه يتلا ةدج لهأ

 . زاوجلا مكحب ىلوأ

 ةعيرشلا رسيل ةقباطملا ىوتفلا نإ : لوقن اذه ىلع ءانب

 هرماوأو تع ءيبنلا يدمل ةقفاوملاو اهتحاسو ءارغلا ةيمالسإلا
 ةدج ىلإ نيبهاذلا ةرئاطلا جاجح ىلع سيل هنأ يه هيهاونو

 هارن لب ةصخر اذه ىرن الو 0 ةدج لهأ تاقيم نم الإ مارحإ
 نع تبث دقلو . اربتعم اليلد ضراعت مل اهنإف ةميزع
 ةجح ماع ةباحصلا نم هعم نيجاحلا رمأ هنأ هلت ءيبنلا

 اوعتمتيل ةرمعلا ىلإ مهجح اوخسفي نأ جحلاب اولهأ دقو عادولا
 مارحإلا ةفلك نم افيفختو مهل ريسيتو مهب اقفر لالحإلاب
 فوقولا نيبو مهنيب قبي مل هنا ىلع ، مهدعب يتأي نم ىلع
 . ثيدحلا يوار رباج ركذ امك لايل عبرأ الإ تافرعب
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 اورعشتسي مل مهنأك ةكم يف مهو مهسفنأ ةباحصلا نأىلع
 ىتح هرمأ يف لم ءيبنلا اوعجارو لالحإلا اوهركو ةقثم

 هرمأ يف دجلاو مزعلا اوأر ىتح مهمارحإ نم اولحي ملو بضغ
 تع ءيبنلا دارأ ى تللحأل يدهلا تقس ينأ الول : لاق ىتحو

 عم اذه س جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتتف هتمأل رسيلا اذه عرشي نأ
 . جرح نم اهيف لوخدلا دعب ةدابعلا ةين خسف يف ام

 مهعسي امب سانلا ىوتفب رمألا انخويش نع انيور دقلو
 . هسفن ىلع ددشيلف قييضتلا دارأ نمو

 ةقبط نم بويأ نب لئاو بويأ وبأ ليلجلا ةمالعلا لاق
 عسي ام ملعي يذلا هيقفلا امنإ» : هللا همحر بيبح نب عيبرلا

 ذخأ ءاش نمف قييضتلا امأو 0 هنع هنولأسي امم هيف سانلا
 «طايتحالاب

 ملعلا ةمئأ رابك نم يمدكلا ديعس وبأ مامإلا لاقو

 ملاعلا امنإ ى هعرو ىلع سانلا لمح نم ملاعلا سيل» : نامعب
 . «ملعلا نم مهعسي امب سانلا ىتفأ نم

 لاوقأ نم هفاطتقا نكمأو باوجلا يف هب هللا نم ام اذه
 ريصقلا تقولا اذه يف تيقاوملا ةلأسم يف نيدلاو ملعلا ةمئأ
 مكبلطل ةيافكلا هيف نوكت نأ وجرأ ، هنم انومتنكم يذلا
 . لجعتسملا

 ةريبكلا مكتمهم ىلع مكناعأو مكديأو هللا مكظفح

 ه 1387 ةدعقلا وذ 6 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو
 م 1968 يرفيف 5
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 ةرئاطلا يف م ارح ال

 اذإ ةرئاطلا يف مرحي نا جاحلل زوجي له : لاؤس

 ىلإ نوبهذي امنإ ةرئاطلا ىلع جاجحلا نإ : باوجلا

 لهأ مرحي ثيح نم نومرحي ةدج لهأك مهف 3 اسأر ةدج

 يأ ةاذاحم دنع ء ةرئاطلا يف مارحإلا مهيلع بجي الف 0 ةدج

 يف الو تاقيملا قوف فقوتت ال ةرئاطلا نأ ةرورض تاقيم
 لاق دقو فطاخلا قربلاك ةعرسم هيلع رمت امنإو هتاذاحم

 امنإف رخآ اتاقيم دصاق وهو تاقيمب رم اذإ جاحلا نإ: ءاملعلا

 ةرئاطلا يف" مارحالا نإ مث ، يناثلا تاقيملا نم مارحإلا هيلع

 يدؤي دق هتابجاو ءادأل ةفلتخم ةريثك تاكرح نم هيضتقي امب

 يف نيبكارلا تائم مايق نوروصتت فيكف . ريبك رطخ ىلإ
 اهيضتقت يتلا تالقنتلاو تاكرحتلاب دحاو تقو يفو ةرئاطلا

 ؟ ريبك رطخل ةرئاطلا ضرعتت نأ ريغ نم مارحإلا تابجاو
 الو ، كلذ لثم نع ةرئاطلا ةمالس نع نولوؤسملا ىضري نلو

 ىلع ينبني امنإ كلذ يف مكحلاو ى كلذك ءالقعلا هاضري
 نمو . هل بجوم الو اقلطم اذهل عنتميف ، باكرلا ةماع رابتعا

 صخش ىلإ ةيدرف ةرظنب ةلأسملا هذه يف رظني نأ إلطخلا
 موقي ةيواز يف درفنم باكرلا تائم وأ تارشع نم دحاو
 لثم ىلعو شحاف طلغ اذه نإف ، هدحو مارحإلا تاكرحب
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 يف وه هب ماق ام لثمب باكرلا عيمج ماق ول ركذتي نأ اذه
 يف عطنتلا كرتيلو هللا قتيلف ؟ ثدحي اذامف ةظحللا سفن
 3 هلعف نإ حيحص همارحإ نالف اذه عمو ى هيف ددشتلاو نيدلا

 مرحملل ىتأتي فيكو ؟ مارحإلا نوكي نيأ نم : لاؤس

 جحلا نأ عم ةالصو لاستغاو ةراهط نم مارحإلا رعاشمب مايقلا

 ؟ مارحالا رعاشمب مايقلا هيف رذعتي يذلا وجلا قيرط ىلع

 ىلع الو كجوز ىلع الو كيلع بجي ال هنإ : باوجلا

 نوبهاذ مكنإف . ةدج نم الإ مارحإلا ةرئاطلا جاجح عيمج

 مكيلع بجيف اهلهأك نونوكت مكنإف ةدج متلزن اذإو ةدج ىلإ
 ءيش مكيلع بجي ال ةدج باحصأ مرحي ثيح نم اومرحت نأ

 ضرألا ىلع نونوكت ذئنيحو ى اقلطم اهيلإ لوصولا لبق

 . رئاعشلا عيمجب مايقلا ةلوهسب مكنكمي نينئمطم

 طقف ةرمعلاب ةدج نم نومرحت مكنإف ةرمعلا نع امأ

 ةورملاو افصلا نيب نوعستو تيبلاب نوفوطتو ةكم نولخدتو

 ةبجاولا ةرمعلا يه كلتو مكمارحإ نوكفتو ةكم مكلوخد موي

 يذلا ةيورتلا موي هدحو جحلاب مارحإلا نوددجت مث جحلا عم

 { ىنم ىلإ هتيشع نوبهذتو ةجحلا يذ نم نماثلا مويلا وه
 جحلا لبق ةرمعلا ءادأل ۔ نظت امك ال ۔ ادج عستم تقولاف

 متلخد امبرو ةجحلا يذ 5 موي ةدج نولخدت تلق امك مكنإف

 يف لمع الو 7 وأ 6 موي يف امبرو مويلا سفن يف ةكم
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 ةورملاو افصلا نيب يعسلاو اعبس تيبلاب فاوطلا الإ ةرمعلا

 . اذه نوضقت ةينمز ةعاس يفف اعبس
 مكتيذحأب اوبهذت نأ مكنكمي هنإف ءاذحلا صخي ام امأ

 مكيلع بجي ذئنيحو هيف نومرحت يذلا تقولا ىتح ةداتعملا

 يطغت ال يتلا باقبقلاب ةهيبشلا لاعنلا الإ اوسبلت الأ

 مالسلاو ‘ نيلجرلاب قلعتي اميف مارحإلا وه اذهو . نيبعكلا
 . هللا ةمحرو مكيلع

 ةكم لخاد ىلع مارحإلا موزلب لوق نم له : لاؤس
 زواجي ال) : مومعب اذخأ تيبلل ةيحت لب ةرمع وأ جح ريغل
 ؟ هيلع لدت اةابهذلا ةرابع لهو ا"(مرحم الإ تاقيملا

 ىلع مارحإلا بوجو يف ةمألا نيب فالخ ال : باوجلا
 امهريغل اهلخاد يف فالخلاو . ةرمع وا جحل ةكم لخاد
 اقلطم هبجوأ نم مهنمف س بهاذملا ةمئأ عيمج نيب روهشم

 باطحلاك اجورخو الوخد هددرت رثك نإو لخاد لك ىلع

 رثكي مل نإ:امهريغل لخادلا ىلع هبجوأ مهضعبو . الثم
 طقف ةرمعلاو جحلا ديرم ىلع الإ هبجوي مل مهضعبو 3 اددرت
 ءالؤهو . رثكي مل وأ هددرت رثك امهديري ال نمم هريغ نود

 تاقيملا زواجي ال) ثيدح نولوأتي ريخألا لوقلاب نولئاقلا
 . امهدحأ وأ ةرمعلاو جحلا ديرم هب دارملا نأب (مرحم الإ

 " حاضيالا يف هركذ (1)

 . هللا همحر ةمئألا بطقل صلاخلا بهذلا» باتك ۔ ملعأ هللاو ۔ بهذلاب ينعي ()

٣١٨ 

 



 {. هرسي و مالسإلا ةحامسل قفاوملا وه اذه نأ لمأتملل رهظيو

 هحرشو لينلا يف امك هريغ يف وه امك بهذملا يف فالخلاو

 . امهريغو

 نكمي يتلا ةيعانصلا نانسألا سبل مرحملل له : لاؤس

 ؟ اهيلإ رطضم وهو اهعلخ

 رئاسو ةيعانصلا فنألاك ةيعانصلا نانسألا : باوجلا

 فلاتلا وضعلا عضوم اهعضو ىلإ ناسنإلا رطضي يتلا ءاضعألا

 نم ءزج يه ، طقف نيزتلا لجأ نم اهذختي ملو همسج نم

 ؟ ال مأ اهعلخ نكمي ناكأ ءاوس اقلطم هئاضعأ رئاسك همسج

 اهليزي نأ هيلع بجي الو اهببسب مرحملا ىلع اقلطم سأب الف
 هنيهارك عم متاخلا سبل زيجأ دقو . همارحإ ببسب اهناكم ن
 يرورض وه امب فيكف ، طقف ةنيز هنأ عم هسبال ىلع مد الو
 ديري الو رسيلا مكب هللا ديري ؟ ةيعانصلا نانسألاك

 !"١عرسصلا مكب
 ىلع متاخلاو ديلا ىلع ةعاسلا دش نم مكح ام : لاؤس

 ؟ مارحإلا ةلاح عبصالا

 الف عبصإلاب متاخلاو ديلاب ةعاسلا دش امأ : باوجلا

 يأ ىلع حالسلا دش نع ىتح عنم دقو . مارحإلا يف نازوجي
 امك اضبق هذيب هضبق هيلإ رطضا نإو . مسجلا ءازجأ نم ءزج
_ » 

 . ةرقبلا ةروس نم 185 ةيالا (ا)
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 . متاخلا وأ ةعاسلا دش زوجي فيكف . ءاملعلا هيلع صن

 ةيدمحملا ةنسلا اومزلاو ءيش لك يف طايتحالاب مكيلعف

 . هنيدل ىرحت نم سانلا مزحأو عادتبالاو مكايإو 3 اوحلفت

 ةنيدملا مرح

 دجو نمو ؟ ةنيدملا مرح يف انخايشأ لوق ام : لاؤس

 ؟ هبلس لحي له هكهتني
 : لاقو ةنيدملا مرح ٍقلَع ءيبنلا نأ تبث : باوجلا

 يف كراب مهللا روت ىلإ ريع نيب ام مرح ةنيدملا)
 .ىنعملا اذه يف ىرخأ ثيداحأ يف ("(مهعاصو مهدم

 . همارتحا بوجوو مرحلا اذه توبث ىلع ةمألا تقفتاو

 ناكد» ةنامضلا .ء افو يف هللا همحر شيفطا خيشل ىورو

 عطقي اصخش ىأر اذإ ناكو قيقعلاب انكاس صاقو يبأ نب دعس

 ةقلع هللا لوسر همرح يذلا ةنيدملا مرح يف هطبخي وأ ةرجش

 دري نأ هيلإ هلهأ ءاجف لجر بايث اموي بلسف هبايث بلسي

 : لوقي قلع هللا لوسر تعمس ينإ» : لاقو ىبأف هبلس مهيلإ

 ائيش هيف ديصي هومتيأر نم) : مرحلا اذه مرح امل
 لوسر اهينمعط ١ ةمعط مكيلع در ١ نك ملف ) هبلس مكلف

 دنسم نم لقن مث «هومكتيطعأ هنمث متئش اذإ نكلو قي هللا

 . صقن اهضعب ىفو ةدايز اهضعب يف ةبراقتم ظافلأب دمحأو ملمو يراخبلا هاور (1)
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 نم) : هرخآ يف لوقي ةنيدملا مرح يف اثيدح دواد يبأ

 خينلا قلعي ملو !إهبلس هذخأ نملف ائيش هنم عطق
 انخايغأ لوق ىلع فقن ملو ، ءيشب ثيدحلا ىلع هللا همحر

 . هذخأآل اقلطم لحي لهو بلسلا اذه مكح يف هللا مهمحر

 متئش نإ : لاق هنكلو هدر نم عنتما هللا همحر ادعس نأ عم

 يفف ٧ اقلطم هكلمت ةحابإ ىري ال اذإ وهف ، هومكتيطعأ هنمث

 هيف مكحلا عجري امم رمألا اذه لثم نأ ىرنو ، رظن ةلأسملا

 الو ، رمالا ةالو ىلإ ينعأ ناطلسلا وأ ةفيلخلا وأ مامإلا ىلإ

 ثادحإ نم هيف نإف ، اقلطم سانلا رئاسل اذه حابي نأ نكمي

 ةمرحل اكهتنم ذخأ نم ىلعف ، ىفخي ال ام ةنتفلاو بفشلا

 ةالوو ، كلذب هتمذ أربتو مكاحلا ىلإ هرمأ عفري نأ مرحلا

 ىلع برضلاو مرحلا ةيامحو نمألا ظفحب نوفلكملا مه رمألا
 . مرحلاو لحلا يف مَرَحلا يكهتنم يديأ

 ؟ جحلا يف اذه يل زوجي له

 حبذ كرت يدملاب عتمتملا جاحلل زوجي له : لاؤس
 : هتميقب قدصتلاو يدملا

 نم رسيتسا ام بجوأ ىلاعتو كرابت هللا نإ : باوجلا
 يدهلا ناك اذإف ليوأتلا لبقي ال ميركلا هباتك يف اصن يدملا
__ 

 . كسانملا باتك نم ةنيدملا ميرخت باب يف دواد وبأ ءاور (1)
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 الو هحبذ الإ هل زوجي الف هتميقل اكلام جاحلا ناكو ادوجوم

 مايصف دجي مل نمف هرمأ هيلإ لوؤي ام كلذ دعب هينعي

 مكح۔اذه ("امتعجر اذإ ةعبسو جحلا يف مايأ ةثالث
 مكيلع مالسلاو > هاوسب يتفن الف هنع لدعم ال ىذلا هللا

 . هللا ةمحرو

 اوقلح ناوخإلا ضعب نأ جحلا يف تظحال دقل : لاؤس

 الو» : لوقي ىلاعتو كرابت هللاو هلحم يدملا غولب لبق
 اذه لهف ا2)“يهلحم يدهلا غلبي ىتح مكسوؤر اوقلحت
 ؟ ةيالا هذه ىنعم امو ؟ زوجي

 نايمه يف هللا همحر شيفطا خيشلا لوقي : باوجلا

 مكملعب غلبي ىتح يأ هلحم يدهلا غلبي ىتحإ : دازل
 يضمب وأ مولعم تقول ةدعاومب وأ ديعب نم ةدهاشم وأ ربخب

 مرحلا وهو رحنلا موي هيف رحني يذلا هعضوم يدهلا رحنلا موي
 . ها . دوه خيشلاو ةفينح يبأ لوق اذهو ، ىنم وأ هلك

 يدهلا نم رسيتسا امف ةيآ ريسفت يف اضيأ لاقو “
 هلبق يعفاشلا زاجأو رحنلا موي لضفألاو مارحإلا دعب حبذلاو
 ةفينح وبأ عنمو . هب مرحي نأ لبق ال جحلاب مرحأ ام دمب
 هيده حبذ ىلوتي ال نم ىلعف . ها ، رحنلا موي لبق حبذلا

 هدعب قلحي امولعم اتقو هنع حبذي نم عم دعاوتي نأ هسفنب

 ةرقبلا ةروس نم 196 ةيال" (ا)

 ةرقبلا ةروس نم 196 ةيال"(2)
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 يف طاتحي نأ هيلعو 0 هللا همحر بطقلا هيلإ راشأ امك

 3 هيده رحن دعب هقلح نوكي ىتح عاطتسا ام تقولا ريدقت
 نمةمألا ءاملع نيب ةيفالخ ةلأسم اناكمو انامز يدهلا لحمو
 مزحأو . هللا ءاش نإ اهيف جرح الو قيض الف 2 فلسلاو فلخلا

 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو هنيدل ىرحت نم سانلا

 ؟ هب جحأل الام ضرتقأ نأ يل زوجي له : لاؤس

 اذإ هب جحيل الام ضرتقي نأ ملسملل زوجي : باوجلا
 . هجح دعب هضرتقا ام هب دري نأ عيطتسي ام هل نأ ملعي ناك
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 بابشلا اياضقو ةأرملا نكر

 جاوزلا نع فزاعلا مكح

 ؟ جاوزل نع فرز اعلا مكح ام : ل اوس

 هيف بغرم هب رومأم عورشم حاكنلا : باوجلا
 يف درو دفو .هنع فوزعلا رداقلل روجي الو ةبجاولا ةناصحلل

 نع بغر نمف يتنس نم حاكنلا) : حيحصلا ثيدحلا
 ةردقلا عم هنغ فزاعلاب ىفكف )1( ) ينم سيلف يتنس

 سيل : هلوقب قبع هللا لوسر هنم أربتي نأ ارث ناكمإلاو
 نم عنمي ال : هنع هللا يضر رمع انديس لاق دقو . ينم

 . باوجلا يف هب هللا نم ام اذه ، روجف وأ زجع الإ حاكنلا

 روهملا يفق

 دوقنلا لهو ؟ رؤهملا ءالغ يف عرشلا يأر ام : لاؤس

 لهو ؟ لالح مأ مارح ضورفملا ردقلا ىلع ةدايز ةذوخأملا

 مل نمف يتنس نم حاكنلا : ظفلب حاكنلا باوبأ نم لوألا بابلا يف ةجام نيا هاور (1)

 . ينم سيلف يتنبي لمعي
 ۔ حاكنلا باتك نم لتبتلا نع يهنلا باي يف يمرادلا هاورو

 . ةفلتخم ظافلأب دمحأو دواد وبأو ملمو يراخبلا ءاور امك
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 دنع ةجوزلل قادصلا ىلاعتو كرابت هللا عرش : باوجلا

 ءاسنلا اوتآو : ءاسنلا ةروس يف هلوقب حاكنلا دقع

 نهنم هب متعتمتسا امف : هلوقو (1)«ةلحن نهتاقدص

 ةحيحصلا ةنسلا هتديأو ا2)«ةضيرق نهروجأ نهوتآف

 . لجؤم وأ لجعم قادصب الإ حاكن الف هيلع ةمألا تعمجأو
 ام الإ ةرثكو ةلق قادصلا رادقمل انيعم ادح ةعيرشلا عضت ملو

 يذلا ردقلا رانيد عبر نم لقأ نوكي ال هنأ نم ءاهقفلا هلاق

 قادصلاو . كلذ ىلع ةأرملا عضبل اسايق قراسلا دي هب عطقت

 يأل الو اهمأل الو اهيبأل هنم ءيش ال اهدحو ةجوزلل قح وه

 اهسفن يه قدصتت نأ الإ اهجيوزت ىلوتي نمم رخآ يلو
 نم ىلع وأ اهمأ ىلع وأ اهيبأ ىلع اهقادص نم ءيشب اهرايتخاب

 قدصتت نأ اهل نأ امك هاركإ الو ربج الب اهبراقأ نم بحت

 لجؤم وه ام هنع طقست وأ اهجوز ىلع اهقادص نم ءيشب

 لوقي اذه يفو س كلذ ىلع اهل جوزلا نم هاركإ نودب هيلع

 نع مكل نبط نإلقإ : ءاسنلاةروس يف ىلاعتو كرابت هللا
 سفن بيطف (3)ي ائيرم ائينه هولكف اسفن هنم ءيش
 . هذخأ ةحابإ يف يساسأ طرش هيطعت امب ةأرملا

 ردقلا ىلع ةدايز ةذوخأملا دوقنلا له : مكلوق امأ
 ناك اذإف ىنعم هل مهفن مل اننإف ؟ مارح مأ لالح ضورفملا

 ءاتلا ةروس نم 4 ةيالا (ا)
 ءانلا ةروس نم 24 ةيالا ()

 ءاسنلا ةروس نم ةعبارلا ةيالل ةمتت ()
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 لاملا نم ائيش هتنبا بطاخ نم بلطي الثم بألا نأ دارملا

 نأ ىغبني ال اذه نإف هتنبا هجيوزتل طرشك ةصاخ هسفنل

 سيل هنكلو هولعفي نأ ةءورملا يوذل نسحتسي الو نوكي

 وأ اهمأ دأ ةبيطخلا دلاول ىطعأو بطاخلا يضر اذإف ، مارحب

 ٤ .ونخام نأ مهل لحي زئاج كلذ نإف اهبراقأ نم امهريغ

 أ ۔ راطقألا ضعب يف يه امك ۔ مكدنع ةداعلا ترج اذإو

 حاكنلا دقع ىلع قافتالاو ةبطخلا مامت دعب بطاخلا يطعي

 اربو امهل اناسحإ دوقن وأ سابل نم ائيش اهمأو ةبيطخلا دلاول
 اهل قح وه يذلاو ةجوزلل ضورفملا قادصلا ىلع ةدايز امهب
 آ رم امك ديعب وأ بيرق نم اهريغ دحأل هيف ظحال اهدحو

 نم تسيلف روهملا ىف ةالاغملا امأو . هب سأب ال كلذ نإف

 نوددشتيو نولاغي امنإو نيحلاصلا نيقداصلا نيملسملا نأش

 هنيد نوضري نم مهءاج اذإف نيحلاصلا ءافكألا رايتخا يف

 لك ريخلا كلذ يفو ةنوؤم رسيأو ةفلك لقأب هوجوز هتنامأو
 ةفلألا متت هبو 0 نيترهاصتملا نيتلئاعللو نيجوزلل ريخلا

 هبحاصل امهنم لك نكسيو نيجوزلا نيب ةمحرلاو ةدوملاو

 نهنسحأ ةكرب ءاسنلا مظعأ) : هنع هللا لوسر لاق دقو

 عابت ةعاضب ةأرملا تسيلو اآ(اًرهَم نهصخرأو اهجو

 اهوجو نهحبصأ يتمأ ءان ريخ : ظفلب نابح نبا نع هجرخو لينلا جرش يف هركذ )1(

 : هيف ءاج اثيدح حاكنلا باتك نم نيرشعلاو عساتلا با بابلا يف دواد آ ىورو . ارهم نهلقأو

 . تع يبنا
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 ىلغأ اهيف عفد نمل ىطعت مث اهنمث يف يلاغيو ينلعلا دازملاب
 ةنوصم ةردو ةنامأ ةارملا امنإو . هقلخو هنيد ناك امفيك نمث

 يف لاغيلف اهتماركو اهضرعو اهنيد اهتميقو . اهيوبأ دنع
 اهبحأ اذإ نمم ةءورملاو. نيدلا يوذ نم اهل ءفك بلط
 لاق امك. اهقح اهسخبي ملو اهملظي مل اههرك اذإو اهمركأ
 ا1)ع ناسحإب حيرست وأ فورعمب كاسمإفإ : ىلاعت
 . هللا ةمحرو اريخأو الوأ مكيلع مالسلاو

 مأ يه ةزئاجأ ؟ رهملا يف ةغلابملا مكح ام : لاؤس
 ؟ ةعونمم م ةهوركم

 ةنسلا يف الو ميركلا باتكلا يف سيل : باوجلا

 ردق ديدحت ىلإ ديعب نم وأ بيرق نم ريشي ام ةحيحصلا

 ريغ هتاذ دح يف وهو 4 اراكيأو تابيث ءاسنلا روهمل نيعم
 نامزلا فورظ فالتخاب سانلا لاوحأ فالتخال نكمم

 . رصحلا هيلع يتأي ال امم كلذ وحنو تائيبلاو ناكملاو
 لكو ناكم لكو نامز لك يف سانلا فارعأل لوكوم رمألاف
 ةأرما نيب ةددعتملا ةريثكلا فالخلا هوجو هيف ربتعتو ةئيب

 نيحلاصلا فلسلا نع درو يذلا امنإو . لجرو لجرو ةأرماو

 نامز لك يف نيدشرملاو ظاعولا نم ريخلا ىلإ ةاعدلاو
 لبسل اريسيت روهملا يف ةالاغملا مدع ىلإ ةوعدلا ناكمو

 . ةرقبلا ةرو نم 2260 ديالا (1)
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 ةنسلاو باتكلا يف اعرش هيف بغرملاو هب رومأملا حاكنلا
 بابش نم ففعتلاو ةناصحلا يف نيبغارلا ىلع افيفختو
 اولمحتي نأ نم فعضأ بلاغلا يف مه نيذلا نيملسملا

 بلط زواجت اذإو . هللا ءاش نإ قحلا وهو جاوزلا فيلاكت

 بيطخلا لاح رابتعا عم دلبلا يف هيلع فراعتملا ردقلا رهملا
 بلط يف اهيلو طاطتشاب ةأرملا لضع دح ىلإ ةبيطخلاو
 نصحي امم لجرلا نامرح ىلإو حاكنلا يف إهتبغر عم رهملا
 ديدش كش ريغ نم نوكي اذه نإلف ةرورض ريغل هنيد هب

 نآرقلا يف حيرصلا هيهنل املظ هللا دنع نوكي دقو ةهاركلا
 نهجاوزأ نحكني نأ نهولضعت القل لضعلا نع ميركلا

 . ا6“فورعملاب مهنيب اوضارت اذإ .

 لوخدلل تأيهت امدنعر ةرما تبطخ كنإ لوقت : لاؤس

 دج ةافول لوخدلا لطعت ى سرعلا سابل يف تنأو اميلع
 تخسفو اهيلع تلخدف ىرخأ ةجوزب كلهأ كاتأف كتسورع
 ؟ قادصلا درت لهف ث ىلوألا ةبطخ

 قحتست اهنإف اهتقلط مث اهيلع دقعلا عقو اذإ : باوجلا

 امأو . اهب لخدي مل ثيح فصنلا درتو دقعلاب قادصلا فصن

 دري قادصلا نإف جوزلا ةهج نم خسفلا ناكو دقعلا عقي مل اذإ

 جاوزلل اديهمت كلذ لبق ايادهلا نم ىطعأ ام امأو . الماك

 . درت ال اهنإف

 ۔ ةرقبلا ةروس نم 232 ةيآلا (1]
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 فافزلا ةلفح ىفق

 سيراب يف ةيبطلا هتسارد لوازي نبا يدنع : لاؤس
 دهج دعب هتعنتقأ ينكلو ةيبنجأب جوزتي نأ ىلع امزاع ناك

 لبقف ةبرج ةريزجب هتدلب نم ةملسم ةاتفب جوزتي نأب ديدش
 لبطلا هفافز لفح يف لمعتسي نأ هل نذآ نأ طرش ىلع

 لفح يف لمعتسي ال نأ هسفن ىلع دهعلا عطقو رامزملاو
 نيدلا همرحي امم اقلطم رخآ ائيش الو ارمخ اذه هسرع

 لهف ى رامزملاو لبطلا ىلع طقف رصتقي امنإ ، يمالسإلا

 ؟ امهلامعتساب هل نذآ نأ يل زوجي

 يف رامزم ريغب لبطلا امأ ۔ ملعأ هللاو ۔ : باوجلا

 نذإلا هنر ءيبنلا نع درو دقف حاكنلا راهشإل سرعلا لفح

 مل ام حاكن ال) هنع يور اميف لاق ىتح هب رمألا لب هيف
 نيب عقو دقو . اذه ىنعم يف ام وأ (آ)(فدلا نينح عمسي

 . هرقأف هرصبو هعمس

 وجرن تائيسلا نم ةئيس وهو هنع يهنم وهف رامزملا امأو

 نإ : ىلاعتو كرابت هلوق يف تائيسلا مومع يف لخدت نأ
 مكتائيس مكنع رفقكن هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت

 اهنع لوؤسملا ةيضقلا يفو (2)اميرك الخدم مكلخدنو

 بابلا يف ةجام نيباو س حاكنلا باوبأ نم سداسلا بابلا يف يذمرتلا هانعمب هاور ()
 حاكنلا باوبأ نم نيعبسلاو يناثلا بابلا يف يئاسنلا انكو حاكنلا باتك نم . نيرشعلا
 توصلاو فللا مارحلاو لالحلا نس ام لصف : ظفلب

 . ءاسنلا ةروس نم 31 ةيآلا (2)
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 نم ةرم فلأ ريخ هموق ينب نم ةملسم ةاتفب مكنبا جوزت نإ

 الو اهحرذل ماقملا عستي ال ةريثك تارابتعال ةيبنجأب هنارتقا

 يف نوكي ال نأب هدهعب يفي دلولا ناك اذإف . مكنع ىفخت

 كلذ ريغو لاجر نيب ءاسن صقر الو جربت الو رمخ لفحلا

 رامزملا ةئيس نع ىضافتت نأ كيلع جرح الف رئابكلا نم

 جاوزب هموق هل ضرعتيو هل ضرعتي دق امم كدلو ذقنتل

 رظنلا نم ظح اهل تارابتعال اهنإو راطخأ نم ةيبنجألا
 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ى حلصملا نم دسفملا ملعي هللاو

3 

 ؟اهجؤرتأ نأ يل زوجي له

 ةيعرش ةلأسم نع كباتك يف خألا اهيأ تلأس : لاؤس

 ه كل ةبسنلاب تاف دق اهناوأ نوكي امبر عاضرو جاوزب قلعتت

 نكل ى رمألا يضقو جاوزلا متو كاتفأ دق يريغ نأ تركذو

 كلذل اهناوأ توفي ال ةماعلا اهتفصبو اهتاذ دح يف ةلأسملا

 كنودق ي كريغل اعفنو كل ةدافا اهنع كبيجأ نأ تيأر

 : هنع باوجلا مث لاؤسلا صخلم
 همع ةنبا جوزتي نأ ديري ريكب همسا باش : لاؤسلا

 م نم عضر دمحم ىمسي قيقش خأ ريكبلو ةشئاع ىمست يتلا
 مأ نم عضر ناميلس ىمسي اقيقش اخأ ةشئاعل نأ امك ةشئاع

 . رخآلا مأ نم امهدحأ عضري مل ةشئاعو اريكب نكل ريكب

 ؟ اجوزتي نأ امهل حصي لهف
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 دحأ عاضر نإلف اجوزتي نأ امهل حصي معن: باوجلا

 اوعضري مل نيذلا هتوخإ ىلع اقلطم رثؤي ال ةأرما نم ةوخإلا
 امنإو مهل امأ ةأرملا كلت ربتعت الف اثانإ وأ اوناك اروكذ اهنم
 الإ ةوخإ اهدالوأ نوكي الو . طقف اهعضر يذلل امأ نوكت
 ةأرملاف كلذ ىلعو هتوخا رئاس نود طقف اهعضر يذلل

 مل نيذلل ةبسنلاب مراحم ريغ تايبنجأ نربتعي اهتانبو
 ام اذه ، رخآ عنام نكي مل نإ مهنيب جوازتلا حصيف { اهوعضري

 ىلإ هيف اقفوم نوكا نا وجراو باوجلا يف هب هللا نم
 . ارخآو الوأ هلل دمحلاوء باوصلا

 كنودف . كباتك ىف اهتصخل امك اديج كتلأسم تمهف

 : باوجلا
 نكي مل هنأب ةنقيتم ةمزاج كتدلاو تناك اذإ : باوجلا

 موي كمع ةنبا مف يف اهيدث تعضو موي بيلح اهيدث يف

 هدعب الو كلذ لبق اهيدث يف ابيلح رت مل امك ةرورضل اهتدالو
 ء هيف كشت ال ةمزاج ةنقيتم كمأ تناك اذإ ى لي وط نمزب

 اتخأ تسيل تنبلا هذه نإو اعاضر ربتعت ال ةلاحلا هذه نإف

 اهجوزتت.نأ كل زوجي و س كيلع مرحت الف ةعاضرلا نم كلا
 ةدوم امكنيب لعجو كيف اهل كرابو اهيف كل هللا كراب

 كرابت هللا وجرأو مويلا نم جاوزلا اذهب كننها انأو ةمحرو
 جرح الف . ةبيط ةحلاص ةيرذ امكنيب نم جرخي نأ ىلاعتو
. هللا ءاش نإ كيلع



 ريقفلا ء ريخلاب كل ىعادلا كيبأل كملسو هللا كظفح
 . ىنفلا هالوم ىلإ

 هل متت نأ لبق ةأرما نم دلو عاضر مكح ام : لاؤس
 ؟ ناتنس هيلع ىضم نم عاضر مكح امو ؟ ناتنس

 ام عاضرلاب مرحي) : نيع هللا لوسر لاق : باوجلا
 (2)(لاصف دعب عاضر ال) : لاقو (1)(بسنلاب مرحي

 ناتنس هل متي نا لبق ةارما عضر نمف هيلعو نيلوح دعب ينعي

 . هتوخا اهدالوأو . ةعاضرلا نم هل امأ ربتعت ةأرملا كلتق

 اهريغ نم ولو هدالوأو ، هل ابأ ةأرملا كلت جوز ربتعي كلذكو

 لك س كلذك مألاو بألا مراحمو . لحفلل نبللا نأل هل ةوخإ

 . هتوخإ دالوأ كلذكو 4 مهجاوز هيلع مرحي كنلوأ

 ةربع الف ناتنس هيلع ىضم نأ دعب هعاضر ناك اذإ امأ

 . عاضرلا كلذب

 . . 1 ى 4 َ
 اهغولبو اهماطف دعب كمع ةنبا تعضرأ كتخأ : لاؤس

 اذهب كل ةمرحم نوكت لهف ، ايرمق ارهش نيرشعو ةسمخ
 ٤ ٤ ك

 ؟ اهل الاخ تنا نوكتو كتخأ تنب نوكت ىنعأ عاضرلا

 ةمجرت يف درو كلذكو حاكنلا باتك نم نيرشعلا بابلا ةمجرت يف يراخبلا هركذ (1)

 باوبأ نم يناثلا بابلا يف ملم ءاورو. حاكنلا باوبأ نم نيثالثلاو عبارلا بابلل ةجام نيا
 عاضرلا

 نيال حاكنلا باوبأ نم نيثالثلاو عبالا بابلا ةمجرت وه (لاصف دعب عاضر ال) ()
 . ةجام
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 . ارهش نيرشعو ةعبرأ دعب عاضرلا ربتعيال : باوجللا

 ناذللا نالوحلا لمكي ارهش نيرشعو ةعبرأ مامت دعب هنإف

 ةدم مامت مي ركلا هباتك يف ىلاعتو كرابت هللا امهلعج

 نعضري تادلاولاو» : ةرقبلا ةروس يف لوقي ثيح ةعاضرلا

 متي نأ دارأ نمل نيلماك نيلوح نهدالوأ
 يف اهتضرع يتلا ةروصلا يف عاضرلا اذهف (آ)عةعاضرلا

 وأ كل لح هذه كمع ةنباف ، اعرش هل رابتعا ال ىفلم كلاؤس

 الو اهيلإ رظنت نأ كل زوجي الف مرحم تاذب تسيلو كيخأل

 هللا نم ام اذه . ةيبنجأ اهنإف كل فشكنت نأ يه اهل زوجي

 . باوصلا نيع نوكي نأ وجرأو باوجلا يف هب

 بطاخللو هتلاخ تنب يه ةاتف بطخ لجر : لاؤس

 نكلو ةبوطخملا ةاتفلا مأ ةلاخلا هذه نم تعضر تخأ
 تعضر هتبيطخ الو هتبيطخ مأ نم عضري مل هسفن بطاخلا

 ؟ اهجوزت هل زوجي لهف 0 همأ نم
 مثإ الو جرح الو اهجوزتي نأ هل زوجي معن : باوجلا

 هبو اقلطم رثؤي ال هتبيطخ مأ نم هتخأ عاضر نإف . اقلطم
 هل ريثأت ال اذهو س طقف عاضرلا نم هتجوزل اتخأ هتخأ ربتعت
 جوزتي سايلإ كنباف هيلعو 0 هتلاخ تنب نم وه هحاكن ىلع
 . كوربمو نينبلاو ءافرلاب هتلاخ تنب

 . ةرقبلا ةروس نم 233 ةيالا (1)
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 (همأ مأ ريغ) همأل هدج ةجوز نم عضر لجر : لاؤس
 جوزتي نأ هل زوجي لهف تنب اهلو هتلاخ يه ةقيقش همالو

 ؛ همأ ةقيقش هتلاخ تنب يه يتلا تنبلا هذه

 نإو اهنأل تنبلا هذه جوزتي نأ هل زوجي ال : باوجلا
 ةعاضرلا نم هتخأ تنب ىرخأ ةهج نم اهنإف هتلاخ تنب تناك
 لوقي امك ۔ لحفلل نبللاو. هدج نبل نم عضر لجرلا اذه نأل
 زوجي الف ةعاضرلا نم هل تاوخأ نهلك هتالاخو همأف ۔ ءاملعلا
 نم اهلاخ اهل ةبسنلاب وه ربتعي يتلا هتخأ تنب جوزتي نأ هل
 نوكي نأ وجرأو باوجلا يف هب هللا نم ام اذه . ةعاضرلا
 . باوصلا نيع

 غلبت ةريغص اتنب تعضرأ ركذ دلو اهدنع ةأرما : لاؤس
 ىلع اهعضو ضرمب ملأتت اهنكلو تاونس ثالث وحن رمعلا نم

 ةروكذملا ةأرملا اهيلع تفطعف ادج اهفعض ببس نم ضرألا

 دلول زوجي لهف ريسعلا ملألا كلذ نم اهذقنتل اهنبل اهعاضرب
 ؟ تنبلا هذه جوزتي نأ ةعضرملا

 زوجي ال هنأ روهمجلا هيلع يذلا روهشملا : باوجللا
 تناك ولو ةعاضرلا نم ناوخأ امهنأل احكانتي نأ امهل

 رثكأ دنع عاضرلل ىصقألا دحلا وهو نيلوحلا تزواجت

 اهدعقأو شارفلا اهمزلأ يذلا تنبلا فعض نكل . ةيضابإلا
 اذه لعج عاضرلاب ذاقنإلا ىلإ ةديدش ةجباحب اهلعجو ضرألا

 ناوخأ امهنأب مكحلا يف هيلع دمتعي رابتعالا بجاو عاضرلا

٥



 امنإ) : هق لاق دقو ناحكانتي الو ناحفاصتي عاضرلا نم

 ام عاضرلا امنإ» دوعسم نبا لاقو (آ)(ةعاجملا نم ةعاضرلا

 دعب ربتعي ال عاضرلا نإ لاق نم لكو «مظعلاو محللا تبنأ
 ةروصلاو . نبللا نع يبصلا ءانغتسا طرتشي امنإ نيلوحلا

 يف تناك تنبلا نأ مكمالك صنب حوضوب نيبت اهنع لوؤسملا

 اهذاقنإ و اهيلع فطعلا ىلإ ةأرملا ترطضا ادج ةديدش ةلاح

 متنك نإ . مكيفكي ةريثكف صوصنلا امأ ۔ تلعف انسحو ۔

 نم ام اذه 3 هحرشو لينلا يف ه عاضرلا باب اهمهف نسحي نمم

 . باوصلا دبك بيصي نأ وجرأو . باوجلا يف هب هللا

 ؟ هبيبر هجوز جوزتي نأ لجرلل زوجي له : لاؤس

 جوز ىلع مرحت ال بيبرلا ةجوز نأ ملعا : باوجلا _
 الف ةمرحم ال ةيبنجأ هيلإ ةبسنلاب يهو لالح هل يه لب مالا

 . ادبأ اهيلإ رظني نأ هل زوجي الو هل فشكنت نأ اهل زوجي
 . هب نيدن يذلا قحلا وه اذه

 اهتمرحب الوق ۔ هللا همحر ۔ شيفطا خيشلا ىكح دقو

 هبسني ملو لينلا حرشو ريسيتلا يف أل ا جوزل اهفاشكنا زاوجو

 هل ملعن امف هيلإ تافتلالا الو هرابتعا ىرن الو هيلع للدي ملو

 الو ةنس الو باتك يف حيرص صن نم هيلإ دنتسي ليلد نم

 لب ، هيلع عمجم وأ هيلع صوصنم لصأ ىلع حيحص سايق

 يف لوقي ىلاعتو هناحبس هللاف ‘ هضقنيو هلطبي نم اندجو

  

 . حاكنلا باتك نم عساتلا بابلا وهو (ريبكلا ةعاضر بنب) يف دواد وبأ هاور (1)
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 نم نيذلا مكئانبأ لئالحوثءاسنلا نم تامرحملا دادعت

 نم مهنأب احيرص افصو ءانبألا فصي اذكه (7)يمكبالصأ

 وأ ىغلم يفصولا ديقلا اذه نإ لاقي نا ادبا نكمي الو انبالصا

 هب دارم دويقلا ضعب يف لاقي امك هل موهفم ال وأ ربتعم ريغ

 فصولا نأ تبث اذإو . مهمكح يف نمو ءايمعدألا جارخإ

 هيلع ىرج نم ىلع الإ ةيآلا مكح يرجي ال نأ بجو دوصقم
 انع بزعي الو . بيبرلا مهنم ، هادع نم عيمج جزخف فصولا

 مهجاوزأ حاكنل سانلا ميرحتو ءايعدألا رمأ يف هللا ددش ام

 اهأيه بابسأب مالسلا هيلع هيبن دي ىلع كلذ لطبأ ىتح
 نم باتعو مول نم لان ام اهنم ءىبنلا لان اهعضو لئاسوو

 لازت الو بابسلاو متشلاب هموق نم ةرفكلا ةنسلأ هتلوانتو هبر
 يف لوقتتو صرختت مويلا ىتح مالسإلا يف نينعاطلا ةنىلأ

 هللا نأ ةيضقلا هذه نم انيقي ملعنو بنيزو ديز ةيضق

 ميرحت اهنمو ءانبألا ماكحأ ىرجت نأ ىضري ال ىلاعتو هناحبس

 ام لب بالصألا نم نيذلا نييقيقحلا ءانبألا ىلع الإ مهجاوزأ

 ميرحت يف الإ هيف ددشت الو مهماكحأ نم مكح ىلع ضح

 عم انل غوسي فيكف مهئابآ ريغل مهتوعدو ءابآلا ىلع مهجاوزأ
 ىشخن الفأ هجوز ميرحتب نبالا مكح بيبرلا يطعن نأ اذه
 لكلاو قرف يأو ؟ يعدلا جوز نومرحي نيذلاك نوكن نأ

 مكحلا طانم وه ةيقيقحلا ةونبلا مدعو ؟ بلصلا نم انبا سيل

 . بيبرلاو يعدلا نيب كرتشم ردق وهو ةيضقلا يف

 ددح ث مو ةيالا (ا) . ءانل ا ة
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 أرقي مث ءاسنلا تايآ أرقي ملسم نم هللاو بجعأل ينإ
 ةجوز ةمرحب لوقي مث مهجاوزأو ءايعدألا يف بازحألا تايآ

 . مرحم اهنم هنأك مألا جوزل فشكنت نأ اهل نذأيو . بيبرلا

 انل يغبني ناك امو . ةمرحم اهنأك اهيلإ رظني نأ هل نذأيو
 ليقو : فلؤملا لوق نم هقفلا بتك يف ىرن ام ىلع دامتعالا
 ليلدل هتفلاخم تنيبت اميف اميس ليلدلا ةفرعم عم الإ 9 اذك

 نع فدصن نأ انل غوسيأ : انتلأسمك حيحص مكحو حيرص
 ال باتك يف .مرحت ليق : ةملك ىلإ يفاشلا هللا باتك نايب

 وهل هللاو اذه نإ ؟ هدنتسم الو هليلد ملعن الو اهبحاص يردن

 نسحأ دقلو 3 هنيدل ىرحت نم سانلا مزحأو 9 نيدلاب نواهتلا
 ةهاركلا ركذ امنإو الصأ ميرحتلا ركذي مل ذإ يملاسلا خيشلا

 ةهارك نم ازارتحا هي زنتلل ةهاركلا نأ ىلع صن مث ضعب دنع

 هيزنتلا ةهارك نأ ىلع س ميرحتلا ضتري مل هنأكف ميرحتلا
 امأ . لبقيو ةيضقلا يف لاقيام رسيأ كلذو ، سبل ةلازإ
 ىتفأ نم هللا قتيلف 3 ريطخ ريبك رمأف ميرحتلا ىلإ زواجتلا
 . نيهلا لهسلاب سيل رمألا نإف لمع نمو

 هاوس لبقن الو هب يتفنو ةيضقلا يف باوصلا هارن ام اذه
 ءيش انريغ نم مكدنع ناك نإو . هليلد ىلع انعالطا مدعل
 نايبلاو ةجحلاب انورقم ناك نإ هيلع انعالطإ ءاجزلاف اذه ريغ

 ضعب لوق نم انيأر ام لثم ناك نإ ال ليلدلاو
 يذ لك قوفو . هيف ءانغ ال اذه نإف «مرحت ليقو»: نيفلؤملا
 . باوصلل قفوملا هللاو { ميلع ملع
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 تايباتكلاب جوزتلا
 ضعب ليجست نم هتعمس ام ىلع لكشأ : لاؤس

 عم ةيدوهيلاو ةينارصنلا حاكن ملسملل زوجي هنا نم مكثيداحا

 . اهنيدب اهكسمت

 اوحكنت الو : ىلاعت هلوق عم اذه يلع لكأ
 مهدالوأ رمأ يلع لكشأ امك (1 )«نمؤي ىتح تاكرشملا

 ؟ادالوا هللا مهقزر اذإ

 : ميركلا هباتك يف ىلاعتو كرابت هللا لوقي : باوجلا,

 لح مكمامطو 9 مكل لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو
 نيذلا نم تانصحملاو تانمؤملا نم تانصحملاو مهل

 نهومتيتآ اذإ مكلبق نم باتكلا اوتوأ

 دوهيلا مه باتكلا لهأو . ةيآلا (2)ه. . . نهروجأ

 ‘ مهئاسن حاكت زاوج يف ةحيرص ةيالاو. نوباصلاو ىراصنلاو

 : زيزعلا هباتك نم ىرخأ ةيآ يف ىلاعتو كرابت هللا لوقيو

 نوكرشملاو . . . نمؤي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو

 الصأ هلإلا دوجو نوركني نيذلا ةدحالملاو ناثوألا ةدبع مه

 . ةلاسرلاو ةءوبنلاو يحولا نوركني مهنأ الإ هدوجوب نونمؤي وأ
 ءاج امنإو . مهئاسن جوزت مرحي نيذلا نوكرشملا مه ءالؤه
 باتكلا لها نيب قرفلل ككاردإ مدع نم كتريحو كلاكشإ

 يفو هتايآ حيرص يف قرفي نآرقلا نأ ملعاف‘ نيكرشملا نيبو

 . ةرقبلا ةروس نم 221 ةيالا (1)
 . ةدئاملا ةروس نم 5 ةيالا (2)
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 نم ةنيبلا ةروس أرقت نأ كيفكيو . نيتفئاطلا نيب هماكحأ

 بهذيو كلاكشإ لوزي و ايلج رمألا كل حضتيل ميركلا نآرقل
 لوأ يف ىلاعتو كرابت هللا لو ةي ى بير لك كنع
 نيذلا نكي مل ميحرلا نمحرلا هللا مبإل: ةرولا

 ىتح نيكفنم نيكرشملاو باتكلا لهأ نم اورفك
 اورقك نيذلا نإإ» كلذ دعب اهيف لوقيو ةنيبلا مهيتات

 نيدلاخ منهج ران يف ىيكرشملاو باتكلا لهأ نم
 نيتفئاطلا نأ ىرت تنأف ةئيربلا رش مه كئلوأ اهيق
 نإو اهمكح يفو اهبقل يف ىرخألا ريغ ةفئاط لك. ناتفلتخم

 . امهعمجت رفكلا ةملك تناك

 نأو نيملسم مهئشني نأ ملسملا بألا ىلعف دالوألا اسأ
 ناك الإو ،يمالسإلا نيدلا ماكحأو نآرقلا مهبر باتك مهملعي
 ماكحأ مهيلع مكحي هنإف مهمكح امأو . هللا يدي نيب الوؤسم

 ملحلا اوغلب اذإف ، نيغلاب ريغ انايبص اوماد نيملسملا دالوا
 ,{. مالسإ وأرفك نم مهنم رهظي امب مهيلع مكح

 نم رثكأل ماقملا عستي الو راصتخاب ةلأسملا لصاح اذه

 نإف تاينارصنلاو تايدوهيلاب جوزتنس اننإ دعب لقت الفء اذه
 دق ىلاعت هللا نإف : لق لب كلذ انل لحأ دق ضويب خيشلا

 . هللا ةمحرو كيلع مالسلاو . كلذ انل لحأ

. . 

 ريغب جاوزلا يف فينحلا عرشلا يار ام : لاؤس

 ؟ ةملسملا
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 ةيباتك تناك اذإ زوجي ةملسملا ريغب جاوزلا : باوجلا

 ال يتلا ةكرشملا امأو . ةيدوهي وأ ةيحيسم يأ اهنيدب ةكسمتم

 مارحف هللا بتك نم باتكب الو هللا لسر نم لوسرب نمؤت

 اوحكنت الو : لوقي ىلاعتو كرابت هللاو . اهجوزت

 ةكرشم نم ريخ ةنمؤم ةمألو نمؤي ىتح تاكرشملا
 ) 1 ( 4 . مكتبجع أ ولو

 اهجوز ة همصع يف ة زتان ةأرماب جاوز

 جوز ةمصع يف تلاز ام ةزشان ةأرمال حصي له : لاؤس

 ؟ هريغب جوزتت ن أ هرادل عوجرلاب اهيلع مكحو

 اذه لثم نع لأسي نأ بجعلا بجعأ نم نإ : باوجلا

 لئاسم نم وه سيلو« ةرورضلاب نيدلا ن نم ملعي امم هتمرحو

 هميرحتب حرص دقو اقلطم فالخلا اهيف حصي يتلا داهتجالا
 دادعت ةيآ يف ءاسنلا ةروس يف ىلاعت هلوق يف ميركلا نآرقلا

 ىلع افطع (- )ءاسنلا نم تانصحملاوإ» تامرحملا
 'مكتاهمأ مكيلع تمرح»ل هلوق نم مكتاصمأ
 نأ ىلع نورسفملا عمجأ دقو .ةيآلا ())ي. . . مكتانبو

 عطقي ال زوشنلاو جاوزألا تاوذ يه امنإ ةيآلا يف تانصحملا

 نإو اعامجإ ناصحإلا مكح لطبي الو نيجوزلا نيب ةمصعلا
 ةرقبلا ةروس نم 221 ةيالا (1)

 ءاسنلا ةروس نم 24 ةيالا ()

 ءاسنلا ةروس نم 23 ةيآلا ()
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 حصي له : لاقي نأ الإ اذه كلاؤس هبشي الو 4 هدمأ لاط

 صوصنملا تامرحملا نم نهريغ وأ هتخأ وأ همأ حاكن لجرلل
 تاذ ةنصحملا حاكن اعرش نكمأ ولو 3 ءاسنلا ةيآ يف نهيلع

 تنبلاو مألا حاكن يعرشلا ناكمإلا يف كلذك لخدل جوزلا
 . ادبأ ملسم اذهب لوقي نلو لقي ملو مراحملا رئاسو تخألاو

 ريغ احيرص اصن هتمداصمل اكرشم نوكي نأ هلئاق يف هبشألاو
 . ليوأتلل لباق

 نإ حاكنلا اذه ىف ةيمالسإلا ةعيرشلا مكح ام : لاؤس

 ؟ عقو

 اعامجإ حافس هنأ هيف ةعيرشلا مكح نإ : باوجلا

 بترتيو خسفنم دساف لطاب هنإف يش يف حاكنلا نم سيلو
 اردي ةهبش نوكت نأ الإ حافسلا ىلع بترتي ام عيمج هيلع ع ح

 . هلحم يف لّصف ام ىلع بسنلا تبثيو دحلا اهب

 ةقرفتلا بجتو كلذك اماقأ ام نايناز امهنإ : باوجلا . ؟ امهنيب قرفي لهو نيجوزلا نيذه مكح ام : لاؤس

 اربج اهيلع ناربجيو كلذ ىلع ةردقلا هل نم ىلع امهنيب

 ىلع امرحو امهلاح هيضتقت امبسح نالكني وأ نادحيو

 نإف ي قالط ىلإ امهنيب ةقرفتلا يف جاتحي الو 0 ادبأ امهضعب
 امهنيب عقي الو قالطلا ىلإ جاتحي ال قافتاب خسفنملا حاكنلا
 انئاهقف روهمج صن دقو 0 كلذ ىلع امهدحأ تام نإ ثراوت
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 ةمصعلا يف ةبوطخملاو ةدعلا يف ةبوطخملا ميرحت ديبأت ىلع

 عم ءاقبلا ةمرح ىلع اوصنو . ةمصعلا يف ةحوكنملاب فيكف

 تقدص نإ ةدعلا ءاضقنا لبق عقو هنأ اهحاكن دعب تعدا يتلا

 ىلإ مهضعب بهذو ، هذهب فيكف . ةنيب كلذ ىلع تماق وأ

 هنم ولخ يه اذإف جوز تاذ اهنأ ىلع ةحوكنملا ميرحت

 بحاص لاق : كلذ يف ةمئألا هلاق ام ضعب كنودو

 ىلع اهتدعب ةبوطخم ميرحت ديبأت روهشملاو» : لينلا

 كيطعأو كتأرما قلط رخآل لاق نمو»: اضيأ لاقو « اهبطاخ
 ىلعو هيلع تمرح كجوزتأف هعم يقرتفا ةأرمال وأ.. اك

 يك يملسأ ةكرشمل لاق نإ اذكو 0 هنمذخأ ام اهجوز

 تمرح امنإو» : هحراش لاق «هيلع تمرح تلعفف كجوزتأ
 ناوأ نإف هناوأ لبق ءيشلاب هلاجعتسال فنصملا ةلأسم يف
 نيح يف امأ جوز نم ةأرملا ولخ تقو هلوانتو جوزتلا بلط

 بلطب هيبش اهجوزت بلطف ةيعجر ةدع يف وأ جوز اهل ناك

 جوز تاذ اهنأ انه ددشي نكل اهمرحي ال ناك ولو . «انزلا

 عنم دقو ؟ هذه مرحت ال فيكف ةدعب ةبوطخلا تمرح دقو

 يعجر قالط نم ليقو اقلطم قالط نم ةدتعمل ضرعتلا

 نم دشأ جوزلا تاذل ضرعتلا نإ ليق دقو ؟ هذه فيكف

 سنت الو . ىهتنا ء ةدعاوملا اذكو 0 ةدعلا ىف ىتلل ضرعتلا

 ةبوطخملا يف وه امنإ هلك ةمئألا بطق هركذ يذلا اذه نأ
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 اهيلع دقعو تبطخ يتلاب فيكف جوز ةمصع يف يهو طقف

 . عظفأو مظعأ اهرمأ نأ كش ال ؟ اهب ىنبو
 ىلع لجر ةجوز عم قفتا نم» : طقللا بحاص لاقو

 © اهقلط وأ اهجوز تام ولو هيلع تمرح اهايإ جوزت
 بطخ اذإو » : حاكنلا باتك يف يحي خيشلا لاقو

 هيلع تمرح دقو ادبأ اهجوزتي الف اهتدع يف ةأرما لجرلا
 يهو ةكرخم ةأرمال ملسملا لجرلا لاق اذإو»: اضيأ لاقو هادبأ

 نيبو كنيب مالسإلا عطقي يك مالسإلا يف يلخدا جوز تاذ

 . « اهجوزتي نأ هل سيلف تلعفف كجوزتأف كجوز
 نإ اتوم وأ اقالط ةيعدم قذصت الو» : لينلا بحاص لاقو

 اهل ملعي مل نإو اهاعدم رهظي ىتح جوزتت الو جوز اهل فرع

 همزل ينع تام وأ ينقلطف جوز يل ناك تلاق مث تجوزتف

 ملعي مل نيح ال ليقو 0 اهبذك وأ اهقدص حضتي ىتح اهلزع
 قرفي الو هتفرعم ناكمإل اقافتا همزل ايح هتعدا نإو . اهل

 نإو » : حراشلا لاق ىهتنا «هروهظ ىلإ مكحلا يف امهنيب

 اهنأ نيبت نإو» : اضيأ لاقو «امهنيب قرف اجوز اهل نأ رهظ
 ةتس دعب تدلو ام يناثللو امهدحأ يلع قادص الف جوز تاذ

 وه دنح يناثلا ملع نإو . نيرادلا جاوزأ اهيلع مرحو رهشأ
 : لاقو «اهلبق هب تتأ نإ ليقو اقلطم لوألل دلولاو يهو
 جاوزأ اهل لح تبات نإو ةزشانلا ىلع نيرادلا جاوزأ مرحو
 ىلع ربجيو هيلإ تزشن نم ريغ ايندلا جاوزأ ليقو ةرخآلا
 ه

 . لوألل ليقو تدلو ام هلو امه دحأ ىلع قادص الو ",لارف
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 نإو . ناويدلا يف كلذ لج ركذ . نالوق ةثراوملا يفو
 ئرد ةعبرأ يل لحب هنأ تننظ تلاقو جوز تاذ تجوزت

 ام اهل لحي هنأ ةناظ اهمالغ ةجوزتم نع ئرد امك دحلا اهنع

 مرحتو . تمجر كلذ لقت مل نإو انل لح امك اهنيمي تكلم

 لوخدب مرحت ال ليقو: لاق مث ، يناثلا لوخدب لوأل ا ىلع

 ىنزب مرحت امنإو ةهبش ىوعد الب ةيناز هب نوكت امب الإ يناثلا
 . « ةهبش الب دمع ىلع

 لكنيو : ناويدلا يف لاق» : لينلا حرش يف اضيأ لاقو

 هيبأ وأ لفس نإو هنبا ةجوز وأ ةدع يف وأ جوز تاذ جوزتم

 وأ عبرأ نم رثكأوأ رهص وأ عاضرب نإو ةمرحم وأ الع نإو

 اهجوزمو ةأرملا اذكوس ةينثو وأ ةيسوجم وأ اهتخأو ةأرما

 ةدعلا يف جوزتم بسن تبثي الو 4 ملعو دمعت عم اهدهاشو

 . نادحي الو تبثي ليقو 0 نادّحّيو ادمع

 اذه دالوأ يف ةيمالسإلا ةعيرشلا مكح ام : لا ؤس

 ؟ حاكنلا

 هللا همحر ۔ بطقلا مالك نم رهظي يذلا : باوجلا

 يناثلل تبثي رهشأ ةتس دعب مهنم ناك ام نأ ةلأسملا يف

 ىندأل بسنلا تابثإ ىلع ءاهقفلا صرحلو حاكنلا ةهبش ناكمل

 العف هشارف عاطقنال لوألاب هقاحلإ ىرن الو اذه انبجعيو ببس
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 دلولا) : ةني هلوق هلوانتي الف . امكح عطقني مل نإو
 هذه ناكمل مهمأب مهقاحلإ الو (آ)(رجحلا رهاعللو شارفلل

 بس مهصعب تبت ا دقو ‘ اهب جوزل ١ ص اصتخ الو > ةهبشل ١

 : ٤

 اهذختاو انمز اهب رثأتساو هتيبب اهسبح نمل ةطيبرلا دالوأ
 يف يل سيلو ‘ قحاو ىلوا هذهو ۔ هارن الو ۔ ةجوزك

 نيذه نيب ثراوتلا امأو . اذه ريغ هيلع دمتعأ ام ةلأسملا

 هذه لثمب تبثي ال ثاريملا نإف . ادبأ هارن ال انإف نيجوزلا
 ىلع دعب علطن ملو هتوبثب ضعبلا لوق نم بجعنل انإو ةهبشلا

 . د الوأل ا بسن توبث نيبو هنيب قرفو مهليلد

 يلو نودب حاكن
 ؟ ىلو نودب عقاولا حاكنلا مكح ام: : لاؤس

 دوهشلا عم نابدؤيو امهنيب قرفيو لطاب هنإ : بلوجللا
 ن هنع رهش» : لينلا بحاص لاق . ناثراوتي الو دقاعلاو

 تحكن ةأرما اميأو) ثيدحلا (ذ)( يلوب الإ حاكنال)

 يف اتثالت اهلاق لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب
 يلوب الإ حاكن ال) اهنم : هحراش لاق (ة)(ثيداحأ

 قادصو يلوب الإ حاكن ال) اهنمو (ةنيبو قادصو

 . اهريغو اياصولاو ماكحالاو ضئارفلا باتك يف ثيدح نم يراخبلا هاور (1)
 . مدقت دقو. مهريغو يذمرتلا اذكو عاضرلا باب يف ملسم هاورو
 سةل! بابلا يف يراخبلاو حاكنلا باوبا نم رثع يداحلا بابلا يف يمرادلا هاور (2)

 حاكنلا باوبأ نم رشع يداحلا بابلا يف يذمرتلاو حاكنلا باتك نم نيثالثلاو
 بلا يف يذمرتلاو حاكنلا باوبأ نم رثع يداحلا بابلا يف يمرادلا هاور ثيدحلا (ذ)

 حاكنلا باتك نمرشع عساتلا بابلا يف دواد وباو . حاكنلا باوبا نم رشع عبارلا
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 اذإ ةأرملا نإ) : ةي هلوق اهنمو (نيلدع نيدهاشو
 (ا)(ةنجلا ةحئار حيرت الف اهيلو نذإ ريغب تحكن
 نأ اندافأو عوفرملا مكح يف هنكلو عوفرم ريغ رثأ وه ليقو
 لمع نم لك قح يف اذكه . اهقح يف ةريبك يلو الب دقعلا
 ةبطخ ئراقو دهاشو جوز نم يلولا مدعب ملع ىلع هب

 ةأرما اميأ) : ةشئاع قيرط نمو : اضيأ لاقو . خلا مهريغو
 ثالث ىلإ (“( لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن
 ناطلسلاف اورجتشا نإف اهنم باصأ امب اهرهم اهلو
 قرفي هنأ الطاب هنوك ديفيو . هل يلو ال نم يلو
 قالطإل ۔ سملا دعب زاجأ نإ ۔ يلولا زاجأ ولو امهنيب
 نإ يتأيسو قيرفتلا ثيدحلو ثيدحلا يف نالطبلا
 جرخ اذإ هنأل حيحصلا ىلع ادبأ مرحتو . هللا ءاش

 ىنز لجراسيأ) : يع لاق دقو حافس وهف حاكنلا نع

 (:)(ةمايقلا موي ىلإ نايناز امهف اهجورت مث ةأرماب
 ىلع مرح : ةشئاع تلاقو )د )(حافس دعب حاكنال) : لاقو

 يلولا مدع دمعت نإ كلذو . اهب ىنز نمب جوزتي نأ لجرلا

 ةهبشلل نامجري الو نادلجي الو لهج وأ كلذ عنمب ملع ءاوس
 هدرت ىنزلا يف ىطعأ نمكف اهاطعأ ام لكف الطاب ناك اذإو

 __سه

 قالطلا باوبأ نم نيرشملاو يداحلا بابلا يف ةجام نبا هافر (1)
 . حاكنلا باتك نم نيرشعلا بابلا يف دواد وبا هاور (2)

 ' . ةجام نبا نع هجرخأو لينلا حرش يف هركذ (3)

 . نايح نبا نع لينلا حرش يف هجرخأ (4)
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 وأ اهعماجي نأ ىلع اهاطعأ اذإ ءارقفلا ىلع هب قدصتي و هيلإ

 ىنزلا نم تبثي ال امك بسنلا تبثي الو هتجوز اهنأ ىلع
 : حاكنلا باتك يف يحي خيشلا لاقو ىهتنا « تبثي ليقو

 كسمتسي نأ يلوللف اهيلو نذإ ريغب ةأرما تجوزت اذإو»
 دنع اعيمج حاكنلا اودقع نيذلا دوهنلاو ةأرملاو جوزلاب

 قح مهنم مكاحلا جرخيلف كلذب اورقأ اذإف \ كلذ ىلع مكاحلا

 . اعيمج نيميلا مهيلع كردي هنإف اوركنأ نإو اعيمج بدألا
 وأ ءايركز ابأ نأ دمحم يبأ نع هنع هللا يضر خيشلا ىورو
 تجوزت ةأرما نيب قرف ورمع نب دمحم هللا دبع ابأ هابأ لاق

 يف اهدالوأ ناك دقو . اهجوز نيبو اهيلو نذإ ريغب

 قرفي هنإف اهيلو نذإ ريغب ةأرملا تجوزت نإو . اهرجح
 اندنع ناثراوتي الو اضيأ لينلا بحاصل كلذ لثمو . « امهنيب

 ةزاجإو س لينلا حراش هيلع صن امك س ةنيدملا لهأ دنعو

 : لينلا حراش هيف لاقف هدعب امأو ، ةحيحص سملا لبق يلولا
 اهقادص اهلو . هدعب الإ زجي مل نإ اهميرحت حيحصلاو

 اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ) : هيت هلوقل

 يلولا زيوجت صخي ملو (اثالث لطاب اهحاكنف اهيلاومو

 . نييناز ريغ ذئنيح امهنأل سملا لبق هتزاجإ عفنت امنإو
 ةأرما اميأ) ع هنع صاملا نب ورمع نب هللا دبعىورو

 ناك نإإف٬ لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكذ

 قرفيو اهجرف نم لحتسا امب اهقادص اهلف اهب لخد
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 ناطلسلاو امهنيب قرف اهب لخدي مل ناك نإو امهنيب

 . ىهتنا . (!)(هل يلو ال نم يلو

 اذإو : ىلاعت هلوق يلولا طارتشا ىلع لدي اممو
 نحكني نأ نهولضعت الف نهلجأ نفلبف نغلبف ءاسنلا متقلط

 ناك ول ذإ (2)عفورعملاب مهنيب اوضارت اذإ نهجاوزأ
 امأو . ىنعم يلولا لضعل دكي مل اهديب ةأرملا رمأ

 ال لامكلا يفنل هنأب يلوب الإ حاكن ال ثيدح ليوأت

 ثيدحلا يف نالطبلاب حيرصتلل لطابف ةحصلا يفنل
 دق ثيدحلاف اعطق ةحصلا ءافتنا وه نالطبلاو ى رخآلا

 . ليوأتلل 'لحم الف ثيدحلا رف

 ؟ ارس عقاولا حاكنلا مكح ام : لاوس

 . روهمجلا دنع ةهاركلا عم ةحصلا همكح نإ : باوجلا

 امات ناك اذإ ةينالعو ارس هدقع زوجي هنأ ىلع اوصن دقف

 حاكن يف امك . اضرلاو دوهشلاو قادصلاو يلولا نم هطورشب

 ىلع ةنيبلا تماق نإ امهنيب قرفي الف اذإ و (3)ىحي خيثلا

 . دقعلا دنع طورذنلا مامت

 . اذه نم بيرق ظفلب حاكنلا باتك نم نيرشملا بابلا يف دواد وبا هاور )٦(

 . ةرقبلا ةروس نم 232 ةيالا ()

 . هللا همحر ينوانجلا ريخلا نيف نب يلغم ايركز يبأ خيشلل حاكنلا باتك : ينعي ()
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 ةيدلبلا دئاق ناذيا مدعو ضاق دنع ليحستلا مدع له

 تابجوم نم ةيندملا ةلاحلا رتفد ىف هدييقت مدعو

 ؟ رسلا
 م ح

 ىرخأ لئاسوب رهشي مل نإ كلذك هنأ رهاظلا : باوجلا
: 

 ةيفيكب ديقي مل نكل هب رومام بولطم حاكنلا نالعإ نإف

 هربخ س انلا يف عا دو هرم ١ هب رهتش ا ام لكب حصيف ةصوصخم

 . يمسر ريع و يمسر لمع نم

 تافلاخملا هذه هيف تعمتجا حاكن مكح ام : لاؤس

 ريغ نم هنع ةزشان جوز ةمصع يف ةأرما هيف تجوزت . اهلك
 دقعلاو لحلا لهأ نيملسملا ةعامج الو مكاح الو ضاقو يلو
 بوجوو زوشنلاب نايصعلاو ةمصعلا توبثب اهيلع مكح دقو ۔

 ىلع اهبلجو كلذ عيمج ملعي لجرب ۔ اهجوز ىلإ عوجرلا

 ضاق دنع امهحاكن لجسي ملو ادالوأ هل تدلوف اهسمو كلذ

 هيضتقت امك ةيندملا ةلاحلا رتفد يف ديقي ملو دئاق الو

 (:)؟ هبشلا عفدو ضارعألا ةنايصل لمعلا اهب يراجلا نيناوقلا

 بابسأو نالطبلا رصانع عَمَج حاكن اذه نإ : باوجلا

 هب كلهي حافس وه لب خسفنم لطاب دساف حاكن وهف داسفلا

 : قرفيو نولكنيو بتاكلاو دهاشلاو دقاعلاو ةجوزلاو جوزلا

 الو ادبأ امهضعب ىلع هب نامرحيو قالط ريغ نم اربج امهنيب

 )٦( هفن لئاسلا نم ىهق ةقباسلا ةميلا ةلئسألا يف درو ام ىلإ ريشي .
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 ركنم كلذو س لوق يف الإ بسن هب تبثي الو ثراوت هب عقي

 . هب يضارلا كلهيو رداق لك ىلع هراكنإ بجي

 اذه. انلامعأ تائيسو انسفنأ رورش نم مكايإو هللا انذاعأ

 يلع متطرتشا يذلا قيضلا تقولاو ةقاطلا هب تحمس ام

 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو . عجارملا ةلقو ، هيف ةباجإلا

 . . . ةمصعلا يف ةجوزتملا نع : لاؤس

 يف يهو تجوزت يتلا ةأرملا ةلأسم امأو : باوجللا
 ةلأسملا مهفأ مل ينإف تصصق امك هاركإلا تعداو رخآ ةمصع
 عيمج نم اهتسارد بجي ةبعص جورفلا لئاسمو 0 اديج

 نكمتي ىتح ةلأسملا رصانع عيمج ىلع فوقولاو اهيحاون
 نم عامسلاب الإ كلذ نكمي الو اهنع باوجلا نم لوؤسملا
 حرشي ريبخ ميلع ةباتكب وأ ةرشابم اهبحاص وأ ةيضقلا ةبحاص
 ءيشب مويلا اهنع كيجأ مل نإ ةرذعمف . ايفاو احرش ةيضقلا
 هللا ءاش نإ ىفوأ نايبب اهنأش يف ىلإ ةباتكلا تدعأ نإو
 .. مالسلاو . كبجأ

 ينإو ةيحيسم يل ةليمز ةاتفب ةعماجلا يف تفرعت : لاؤس
 ينإ مث يل ةجوز نوكت نأ تبغرف ةيلاع اقالخأ اهنم تيأر
 يلصت اهنإو 3 اهمالسإب تحرص نأ دعب. العف اهتجوزت
 تلمح دق اهنإو نأ اهيلصأ امك ةضورفملا سمخلا تاولصلا
 جاوزلا اذه ىلع اديدش اطحس ناطخاس يدلاو نإو ء ينمو

 نأ يناعنمو جاوزلا اذه ىلع تررصأ نإ رشلا ةوعدب يناددهو
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 مكح وه امف . يعم هذه تماد ام امهراد ىف امهيلإ يوأ
 جاوزلا اذه يف يضابإلا بهذملاو يمالسإلا عرشلا

 يف تأطخأ كنأ ميركلا خألا اهيأ ملعا : باوجلا

 نأ ملعت تنأو كيوبأ ريشتست نأ لبق دقعلا اذهب ليجعتلا

 ميظع جاوزلا رمأ نأ ملعت امك 0 ادج ميظعو ميظع امهقح

 ةصاخو ىرخأو ايند هيلع بترتت يتلا بقاوعلل كلذك ميظعو

 لوط دعب الإ هيلع مدقي نأ لقاعلل يغبني الف تايبنجألاب
 دقف . نيدلاولا ةصاخو نيبرجملا رابكلا ةراشتساو ربدتو ةركف
 لوقي امك ۔ لذعلا فيسلا قبس دقو . كتيضق يف تلجع

 هلل رمألاو ۔ لثملا
 لوقت امك ةملسم تناك اذإ ةاتفلا نإف ةيعرشلا ىوتفلا امأ

 ملو لوقت امك اهتيضرفب ةنموم مالسإلا ضئارف سرامت تناكو

 اعرش حاكنلا نإف حاكنلا دقع لبق امكنيب يسنج لاصتا قبسي

 نم بلط نم ةيعرشلا ةقيرطلا ىلع دقعلا ىرج اذإ حيحص

 قادصو يلولاو ةجوزلا ةهج نم لوبقو باجيإو جوزلا ةهج

 امات دقعلا نوكي اذهب . حاكنلا ةبطخ ةوالتو تو نيدهاشو نيعم

 كابأ ملعأ ال يننإف نيدلاولا ةلكشم ىقبتو . اعرش احيحص

 ةيادرغل يتارايز ىدحإ دنع هب لامتال ينكميو ايمخش :
 يلإ تبتك اذإ الإ هب لصتأ ال نكلو ى هناونع تركذ كنأل
 ؟ هرمأ مت فيكو .4 دقعلا ةقيرط الصفمو احضوم ىرخأ ة ةرم

 مت فظوم يأ مامأو ؟ هرمأ مت فيكو مالسإلا يف لوخدلاو

 ىقبتو ، كيدلاو ءاضرتسا ةلواحم نكمت ذئمويو ؟ هليجست
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 اريخأ ردص يذلا ديدجلا يرئازجلا نوناقلل ةبسنلاب ةلكشم كل
 نسنجت اذإ الإ تايبنجألاب جوزتلا عنمب انغلب ام بسح

 . ةيرئازجلا ةيسنجلاب
 هللا ىوقتب كيصوأو باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 قتي نمو ({)« اجرخم هل لعجي هللا قتي نمو
 . مالسلاو (ث)«ارعسي هرمأ نم هل لعجي هللا

 ةيعرشلا قرطلاب ةاتفو ىتف نيب جاوز دقع مت : لاؤس
 جوزلل اخأ نإ مث لوخدلا لبق جوزلا تام مث رهملا عفدو
 مامت لبق اهب لخدو اهيلع دقعو هذه هتلمرأ بطخ ىفوتملا
 ءاملع ضعب ىوتف ىلع !دامتعا ارشعؤ رهشأ ةعبرأ ةدملا

 يتلا صوصنلا عيمج نأب انومتربخأ نأ دعب سنوتب ةيكلاملا

 اذه يف مكحلا امف . كلذ نم عنمت اعبط اهيلع متعلطا

 ؟ جاوزلا

 الف حيحص حاكنلا اذه نأ ملعأ هللاو ۔ : باوجللا

 ريغ اهنع ىفوتملا ىلع ةدعلا بوجو ةلأسم نإف امهنيب قرفي
 روهمج بهذ دقف ةيفالخ ةيهقف ةيعرف ةلأسم اهب لوخدملا
 تبهذو ةدعلا بوجو ىلإ مهريغو ةيضابإلا نم ةمألا ءاملع

 نب هللا دبع انديس ةمألا ربح مهنمو اهبوجو مدع ىلإ ةفئاط
 يف هللا همحر شيفط خيشلا ةمئألا بطق لاق دقف سابع

 قالطلا ةروس نم 2 ةيآلا (1)
 . قالطلا ةروس نم 4 ةيألا (2)

٣ 



 اهمومعل ةيالاو» : هصن ام ريسيتلا ىف ةافولا ةدع ةي آ ريسفت

 ريغل ةدع ال: سابع نبا لاقو . اهب لوخدملا ريغل ةلماش

 «.اهب لوخدملا

 هل معنأف رخآ لجرةنبا هنبال بطخ الجر نإ : لاؤس
 دقع متو لبقف هنبال هتنبا رخآلا وه هيطعي نأ طرشب لبقو
 لك تفزو اهقادص نيتجوزلا نم لك تيطعأو نيحاكنلا
 تبجنأ تاونس ةدع حاكنلا اذه ىلع تضمو اهجوزىلإ امهنم

 اذه ةحص يف كش يل عقو مويلاو . ادالوأ امهنم لك اهيف

 ؟ هيف يعرشلا مكحلا امف حاكنلا

 ساوسولا اوعدف هيف كش ال حيحص حاكنلا : باوجلا

 مكلعلو. ةدملا لوطو باجنإلاو سملا دعب ةصاخو ماهوألاو

 مويلا هيف متعقو اميف متعقوف راغشلا حاكن نع يهنلاب متعمس
 حاكن ةقيقح مكسوفن نئمطت يكل مكنودف ، ساوسو نم

 جوزي نأ : وهو . هداسف ىلع قفتملاو هنع يهنملا رافنلا

 ريغ نم هتيلو رخالا وه هجوزي ن أ ىلع رخآل هتيلو لجرلا

 اقادص امهنم لك نوكت لب قادص امهنم ةجوز يأل ىطعي نأ

 عايضل ادساف حاكنلا ناك كلذ ىلع ادقاعت اذإف .. ىرخألل

 سيل اهب صاخ ةجوزلل قح قادصلا نإف هيف نيتجوزلا قوقح
 اقلطم قادص ال نأ ىلع حاكنلا دقعو قح نم هيف اهريغل

 نم تسيلف اهنع متلأس يتلا مكتيضق امأو . هنم اذهو ، لطاب
 يف مهءابآو دالوألاو جاوزألا اوعدو اونئمطاف ءيش يف اذه
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 ماهوألاو سجاوهلا مهيلع اولخدت نأ مكايإو ةنينأمطو ءانه

 . مهورصتف

 يذلا سانخلا ساوسولا نم مكايإو هللا انظفح

 . سانلاو ةنجلا نم سانلا رودص يف سوسوي

 اهيلع رهظ رهشأ ةسمخ دعبو ةاتف جوزت لجر : لاؤس

 ىلإ اهجوز اهذخأف ملألا اهب دتشاو ضاخملا اهباصأو لمح
 هذه نإ : لاق بيبطلا اهصحف املو { نينجلا ضهجيل بيبطلا
 دقو ةقلخلا لماك محرلا يف دلولاف اضاهجإ تسيلو ةدالو

 لبق ةقلخلا مات الماك ادلو تدلوف ةلماك لمحلا ةدم ىضمأ

 لبق اهجوز ريغ نم هتلمح اهنأب ةجوزلا تفرتعاو . رهشأ ةتس
 ؟ عرشلا يف ةيضقلا هذه يف مكحلا امف 0 اهحاكن

 اعطق دساف حاكنلاو خسفنمف دقعلا امأ : باوجلا

 . افلخو افلس ةيمالسإلا ةمألا ءاملع نيب فالخ الب اعامجإ

 له كلذ دعب ءاملعلا فلتخا مث ى اهبرقي الو اهبنجتي نأ هيلعف

 اذهو ؟ كلذ دعب ادبأ اهجوزتي نأ زوجي الف . ادبأ هيلع مرحت

 هل زوجي ءاملعلا ضعب لاقو ، روهمجلا بهذمو روهشملا وه

 . اهتبوت تنسحو تبات نإ ديدج حاكن دقعب اهجوزتي نأ

 . مالسلاو

 دقو ةدعلا يف يه امنيبو اهجوز نم ةأرما تقلط : لاؤس

 ريغ نم ارس اهيلو نم بطاخ اهبطخ . ناءرق اهنم اهل ىضم
 ةلسرم نوكت نأ ريغ نم) اهتءاج ةيلوضف ةأرما نأ الإ عمست نأ
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 اهل تلاقف كبطخي اذكو اذك هتفص الجر نإ اهل تلاقو (اهيلإ
 ىلع مرحت لهف . ىلب : تلاقف ؟ انالف وه سيلأ : ةدتعملا
 ؟ اهبطاخ

 اهيلول وأ اهسفنل ةدعلا يفا ةأرملا ةبطخ نإ : باوجلا

 وهف . ميركلا نآرقلا صنب هنع يهنم اهحاكن رمأل كلاملا

 ال اهنأ الإ . ةبوتلا هيلع بجت اعطق صاع بطاخلاو ةيصعم
 ةيلوضفلا مالكو . هراتخن يذلا بهذملا ىلع كلذب هيلع مرحت

 اذه . يلولا نم ةحيرصلا ةبطخلا الول ريضي ال كتيضق يف
 . ادبأ هيلع تمرح ةدعلا يف حاكنلا دقع عقو ناو

 هيف نيقفوم نوكن نأ وجرنو هيلع انردق ام نسحأ اذهو

 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو 0 هللا ءاش نإ

 ةينازلا حاكن
 ؟ ةينازلا حاكن مكح ام : لاؤس

 ةمألا ءاملع نيب هيف فلتخم ةينازلا حاكن نإ : باوجلا
 ةفئاطو اتاتب هتمرح ةفئاطف 0 مهنع هللا يضر ةباحصلا دهع نم

 وأ هفرش سندي نأ ملسملاب نسحي ال ذإ 8 ةهارك ىلع هتزاجأ
 فلاس ىلإ رحت نأ نمأي ال يفبب نارتقالاب هتمارك طقسي
 . هنوختف اهدهع

 تمدنو احوصن ةبوت تبات اذإ ةينازلا نإف لاح لك ىلعو
 ىرن امف ففعتلاو ناصحإلا حاكنلاب تدارأو اهنم طرف ام ىلع

 . هللا ءاش نإ . سأب نم اهحاكن يف

٦



 ةينزملا حاكن
 ؟ هتينزمل لجرلا حاكن يف عرشلا مكح ام : لاؤس
 فلتخا ةلأسم هتينزمل لجرلا حاكت نأ ملعا : باوجلا

 انبهذم لهأو . اذه انموي ىلإ ةباحصلا دهع نم ءاملعلا اهيف

 لوسر نع تحص ثيداحأل مارح هنأ ىلع نوعمجم مهلك
 ىنز لجر اميأ) : هتيج هلوق اهنم . كلذ يف هقلع هللا
 هلوق اهنمو (آ)(ادبأ نايناز امهف اهجوزت مث ةأرماب
 اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقو (2)(حاقس دعب حاكنال): اضيأ

 ىلع كلذ مرحو : ىلاعت هلوق ريسفت يف
 لاقو . هتينزم حاكن ينازلا ىلع مارح هنإ (3)ي«نينمؤملا
 نإ : ناليلجلا نايباحصلا بزاع نب ءاربلاو دوعسم نب هللا دبع

 رخآ يباحص لئسو . ادبأ اهحاكن هل لحي ال ةأرماب ىنز نم
 هانز نم رش اهجوزت» : لاقف اهجوزت مث ةأرماب ىنز نمع
 لعجيلو اهجوزتي الف ةأرماب ىنز نم : ديز نب رباج لاقو
 . لعفيلف امهيلإ رظني ال نأ ردق نإو رضخألا رحبلا امهنيب
 ةرهاع جوزتي نأ ديري دثرم هل لاقي ىباحص ناكو)
 هبجي ملف تكسف ي ءيبنلا لأسف قانع اهل لاقي

 وأ ةيناز الإ حكني ال ينازلا» : ىلاعت هلوق لزن ىتح

 مرحو كرشم وأ ناز الإ اهحكني ال ةينازلاو ةكرشم
7 
 كلذك (2)

 ۔ رونلا ةروس نم 3 ةيالا (3)
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 لاقو ةيآلا هيلع أرقف هادانف «نينمؤملا ىلع كلذ

 يذمرتلاو دواد وبأ هاور ثيدحلا اذهو «. اهحكنت ال) : هل

 .. ةيضابإ اوسيل مهلكو رذنملا نباو يقهيبلاو مكاحلاو

 يهو ميرحتلا يف انباحصأ هيلع دمتعا ام اذه : لصاحلا
 ةلدأ ىلع ادامتعا زاوجلاب مهريغ لاق دقو . ةحيحص ةلدأ

 مهنيبو اننيب ةيعرف ةيفالخ ةلأسملاو اهركذب ليطن ال ىرخأ

 ةعاطتسا مدع ۔ مكرذع امأو . رذعلا هيف عطقي آل امم

 ناطيشلا ساوسو نم هنأل ادبأ هيلإ تفتلي ال هنإف ۔ اهتقرافم
 ةدارإلاو ةقداصلا ةميزعلا تناك اذإ هنإف . هرورغو هعادخو

 باحصأ معزي امك اذهو. بعصي ملو ، عيش لك لهس ةيوقلا

 ة كلذ يف نوباذك مهو اهقارف نوعيطتسيال مهنأ رمخلا

 رمخلا يف كمهنم نم مكف . لوقن ام ىلع دهاش خيراتلاو

 مهسفنا ةباحصلل عقو امك اهيلإ تفتلي دعي ملف هيلع هللا بات
 اهب تلاس ىتح مهموي يف اهوقارأ مهنإف رمخلا تمرح امل
 ذنم اهوفلأ مهو اهكرت عيطتسن ال اولاق امو . ةنيدملا ةقزأ

 ادج ةميظع ةهبش هيف نإ: رمألا يف لاقي ام لقأو ، مهرغص

 ام عد) : لوقي قلي لوسرلاو 0 ىلوأ هكرتف 3 ةريبك ةبيرو

 تاهبشلا ىقتا نمو) اا( كبيري ال ام ىلإ كبيري
 تاهبشلا يف عقو نمو هضرعو هنيدل أربتسا دقف

 (2)(مارحلا ىف عقو
 . يمرادلاو دمحأو يئانلاو يذمرتلا هجرخأ (1)
 . ناميإلا باتك نم نيثالثلاو عساتلا بابلا يف يراخبلا هجرخأ ()

٥٨ 

 



 نع تقولا قيض عم ةلأسملا يف يل رضح ام اذه

 ... مكبحمو مكيخأل متمد 0 ةعجارملا

 ةدم ةجوزلا ةرشاعم اهرشاعي ةليلخ ذختا لجر : لاؤس

 اهقلطي مل رخآ لجر ةمصع يف يأ جوز تاذ يهو ةليوط

 وأ اهنع زشن هنأ الإ اعرش هتصع يف لزت مل لب هنم دتفت ملو

 مزاع مويلا وهو دالوأ ةعبرأ اذه اهليلخل اهنم دلوف هنع تزنن
 ةعبرألا دالوألا ذخأيو اهنم صلختي نأ ديريو ةبوتلا ىلع

 اهجوزتي نأ هنم ةأرملا لهأ ديريو هدالوأ مهنأب فرتعي هنأل

 غوسي لهف . . . اهقلطي نأ يقيقحلا اهجوز نم اوبلط نأ دعب
 ؟ اذه هل

 دنع امرج اهمظعأو ىنزلا روص حبقأ نم نإ : باوجلا
 هل اشارف اهذختا نإ ةصاخبو جوز تاذب لجرلا ينزي نأ هللا

 دوعقلاب هقفلا يف هنع ربعملا كلذو ، ةيجوزلا ةرشاعم اهرشاعي

 نم هللا لبقي ال رئابكلا ربكأ نم وهو 4 مارحلا شارفلا ىلع

 ةبوتلا ديري يذلا اذه ىلع بجاولاف . الدع الو افرص هبحاص

 نأ دعب ولو اهجوزتي نأ هل لحي الو دبألا ىلإ اهقرافي نأ

 درو امك رضخألا رحبلا اهنيبو هنيب لعجيلو 0 اهجوز اهقلطي

 . رثألا يف

 معز اذهف هدالوأ مهنأب فرتعي هنإ تلق نيذلا دالوألا امأو

 دالوأ مهنإف ةيمالسإلا ةعيرشلا يف هل دنس ال ءاره لوقو لطاب

 نيب عقو نإ الإ 6 مهمأ جوز بسنب عرشلا يف نوقحلي ىنز
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 نوبسنيف ا) رونلا ةروس يف هللا هركذ امك نعالت نيجوزلا

 يفو ، رهاع هنإف رجحلا هل نإف مهمأ ليلخ امأو . ميمأل دعب
 '2)(رجحلا رهاعللو شازقلل دلولا) حيحصلا ثيدحلا
 هئابآ بسن يف مهلخدي نأو هسفن ىلإ مهبسني نأ هيلع مارحف

 ثيدحلا يفو . اعرش مهتلالس نم اويل مهنإف 3 هدادجأو

 اة١(هيلاوم ريغ ىلوت وأ هيبأ ريغل ىعدا نم نوعلم)
 هنأ دارملا له «هدالوأ مهنأب فرتعي» كلوق ىنعم ىردأ الو

 همساب انهيف اودلو يتلا ةيدلبلا يف تادالولا لجس يف مهلجس

 نأ ابوجو هيلع نإف كلذ لعف ناك نإف ؟ اذام مأ هبسنو

 ال ىتح هيلإ مهبسن هيف يفني ةيعرش ةمكحم يف امبر لجسي

 فاشكنالاو ةحكنألا عقتو ثيراوملا مسقتو باسنألا طلتخت

 ريبكلا رطخلا نم اذه يفو ث فئازلا بسنلا اذه ىلع ءانب

 ناسحإلا دارأو مهيلع قفشأ نإو . هيف ام ةعيرشلا ةمرح كتهب
 يف هريغ وأ اراقع لاملا نم مهيطعي نأ هل غوسي هنإف مهيلإ

 زواجتي ال امم ديري امب مهل يصوي نأ هلو ديري ام هتايح
 ام ةيصولا لاطبإ ةثرولا دجي الو هتكرت نم مهل ىطعيف ثلنلا

 . رونلا ةروس نم ۔ 9۔8۔ 7 ۔ 6 تايالا ىلا ريشي (1)

 نم نيرشعلاو عساتلا بابلا يف يراخبلاو . دودحلاو مجرلا باب يف عيبرلا هاور (2)

 بابلا يف ملسمو ةيضقألا باتك !نم نيرشعلا بابلا يف كلامو . هريغ يفو ماكحالا باتك
 يبئاسنلاو دواد وباو عاضرلا باوبأ نم نماثلا بابلا يف يذمرتلاو . عاضرلا باتك نم رشاعلا
 . حاكنلا باتك يف يمرادلاو ةجام نباو قالطلا باتك يف

 ظافلأب هاورو . ةئامعستلا دعب نيعبسلاو نماثلا (978) ثيدحلا يف عيبرلا هاور (3)

 ناميإلا باتك يف ملمو بقانملا باتك نم سماخلا بابلا يف يراخبلا نم لك ةبراقتم
 . ريللا باتك يف يمرادلاو دودحلا باتك يف يئاسنلاو اياصولا باتك يف ينمرتلاو
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 اذه لثمب يلتبا نم ضعب اندنع اذه لعف دقو . ثلثلا اهعسو

 نييعرش هل ادالوأ اوسيل دالوألا ءالؤه نأب ايعرش امبر لجسف
 مهل ىصوأو 9 هثاريم ةمسق يف الو هموق بسن يف نولخدي الف
 حصت نأ نكمي اذهبو ةعبت لك نم كلذب لصنتق ريفو لامب

 . هللا اهلبقتي نأ ىجري احوصن ةبوت نوكتو 2 هتبوت
 نيع نوكي نأ وجرأو باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 . باوصلا

 تجوزت نأ اهل قبس بيث ةأرماب ىنز لجر : لاؤس
 اهب ىنزو ارس ةنس وحن اهبحصو دالوأ امهعم اهلو نيجوزب
 اهرمأ حضتفي الئل ادمع اهلمح تضهجأو هنم تلمحف ارارم

 دوهش الو يلو الب جاوز ةروصب ماق كلذ رّتأ ىلعو ةدالولاب

 مأ ربخأ مث ةأرملا تخأ روضحب ةحتافلا أرق ابلاط رضحأ امنإو

 رتستلا اذه هلمع نم ادصاق رهملا مدقو تلبقف كلذب ةأرملا

 تبثيو رتستلا انه نم جرخي نأ مويلا ديريو ناكمإلا ردقب
 هل لحت لهو كلذ هل زوجي لهف س يعرش دقعب حاكنلا اذه
 ادالوأ اهعم دليو ةجوز اهذختي نأ عيطتسيو ةأرملا هذه

 بلطي هنإو ، هب قلعتلا ةديدش ىهو اهبحي وهو ؟ نييعرش

 هللا لزنأ امب هتلكشمل الح هل اودجت نأ حاحلإ لكب مكنم

 . مكريغ نم ىوتف لك ضفر دقو ةخمسلا ةعيرشلا مكحبو
 سدقأ نم حاكنلا دقع نأ ۔ ملعأ هللاو ۔ : باوجلا

 (٦)ياظيلغ اقاثيمإ ميركلا هباتك يف هللا هامس دقو دوقملا
 ءاسنلا ةروس نم 21 ةيالا (1)
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 نع نوتفملا اذه اهبكترا يتلا تايثبعلا هذه هيف حلصت الف

 ! هوجولا لك نم لطاب دقع مث ‘ ضاهجإ مثء ىنز . هنيد

 ةيضابإلا ءاملع عامجإاي مارح اهب ىنز نمل لجرلا حاكن نإو

 مأ ةشئاعو دوعسم نبا ةباحصلا نم هعنمو 0 فلخلاو فلسلا نم

 نب رباجو بزاع نب ءاربلاو بلاط يبأ نب ىلعو نينمؤملا

 مامإ ديز نب رباج نيعباتلا نموء ةريره وبأو هللا دبع

 بحاص لاق دقو‘ يعخنلاو نيريس نباو نسحلاو ةيضابإلا

 دعب وأ هركب نإو هتينزم حاكن لجرلا ىلع مرح» : لينلا
 ةياورلاو» : هللا همحر بطقلا لينلا حراش لاقو «. ةبوت

 اهجوزتي الف ةأرماب ىنز نم : ديز نب رباج نع ةحيحصلا

 اهيلإ رظني ال نأ ردق نإو ، رضخألا رحبلا امهنيب لعجيلو
 : لاقف اهجوزت ةأرماب ناز نع يباحص لئسو « لعفيلف ادبأ

 يأ هتمرح يأ هتهركف ةشئاع تلئسو س هانز نم رش اهجوزت
 ىنبي امو جوزتلاب ءطولا رركتلو هشت ىنزلاو لالحتسا هنأل
 اهجوزت مث ةأرماب ىنز لجر اميأ) : هلي هنعو © هيلع
 دعب حاكن ال) : هتيب هنعو (:)(ادبأ نايناز امهف

 كلذ مرحو : ىلاعت هلوق يف ةشئاع نعو (-)(حافس

 ، هتينزم حاكن ينازلا ىلع مارح هنأ (:)«نينمؤملا ىلع

 ىلا عوفرملا ثيدحلا مكح هللا اهمحر اهمالك مكحو

 . مدقت (.)
 . اضيأ مدقت (د)

 . رونلا ةروس نم 3 ةيالا (!)
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 ليلحتب نيفلاخملا نم لاق نم لوقل در كلذ يفو ةقلم ءيبنلا

 هليلحتب مهنم لاق نم لوقلو اقلطم هتينزمب ينازلا حاكن

 اهب ىنز ةأرما جوزت ةفينح وبأ زاجأو ةبوتلاو حالصإلا طرشب
 حراشلا لاقو . اضيأ كلذ يعفاشلا زاجأو اهجرف رظن وأ

 مل ولو ليقو " امحكانت زاج احلصأو ابات نإ ليقو : اضيأ
 . ىهتنا . ةفينح يبأو يعفاشلاو كلام لوق وهو ابوتي

 هذه يف ةيضابإلا عيمج بهذم نأ تملع دقف دعبو
 وه اذهو . اهريغو ةمدقتملا ةلدألل اقلطم عنملا وه ةيضقلا

 عطقت ال اننكلو هللا ءاش نإ اقح هارنو هب يتفنو هارن يذلا

 ةلأسملاف نيملسملا ةمئأ لاوقأ نم هريغب لمعو هفلاخ نم رذع

 حصننو ، فلاخملا رذع عطق اهيف غوسي ال ةيداهتجا ةيعرف

 ةلأسملا ىلع رمع نب نمحرلا دبع خيشلا قيلعت اوؤرقت نأ مكل
 ةيبرعلا ةعبطملا عبط ۔ لينلا باتك نم يناثلا ءزجلا يف

 هذه يف لهاستلا رطخ نايب هيفف اهدعب امو 324 ةحفص

 طاتحي نأ هنع هللا افع ۔ ىلتبملا اذهل حصننو . ةيضقلا

 كلذو ث هنيدل ىرحت نم سانلا مزحأ : اميدق ليق دقف هنيدل

 . ةنكمم ةليسو لكب اهليبس ةيلختو ةأرملا هذه نم صلختلاب

 يتلا مئاظعلا نم هتبوت حصتو هتمالس ققحتت هدحو كلذبو

 وه امنإ ديدج دقعب ولو اهعم هرارمتسا نالف اهيف طروت

 سجنلا بحلا كلذلو ةيميهبلا ةوهشلا كلتل ماودو رارمتسا
 ملو عطقني ملو ةرم لوأل مارحلا ىلع امهنيب عمج ىذلا رذقلا
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 : ب : ص ليإ هلوق رس اذ دهو ةظحلل ا كلت ذنم فعضي ملو رتفي

 ناين از امهف اهجوزت مث ةأرماب ىنز لجر اميأ)
 نم هيف نإف اذه هلوق يف ٍقْلَع ءيبنلا مكحأ امف ا! )إادبأ

 يفةمالسلا لك ةمالسلاف . هربدت نمل هيف ام ةمكحلاو هقفلا

 نأ ردق نإو : ديز نب رباج مامإلا لاق دقو ى ماتلا لاصفنالا

 ةدارإلا ةوق نم ءىش الإ وه امف . لعفيلف ادبأ اهيلإ رظني ال

 انيد هب ةقدحملا راطخألا نم جان وه اذإف ةميزعلا قدصو

 نم هفقوم هب رربيو هب للعتي ام ائيش هينغي الو ، ىرخأو

 تارربملا نم كلذ وحنو نيدلا اهميلعتو بهذملا ىلإ اهرج

 هذه ريغ اقرطو البس يمالسإلا نيدلا ىلإ ةوعدلل نإف ةلطابلا

 هريغ عم لمعت نأ ه هنمؤي امو . هل ريخ كلذف اهنأشو اهعديلف

 نعتسيلف 0 هل نكت ملو هريغل تناك موي هعم تلمع ام لثم

 كرابت هللا ىلإ عرضتلاب يأ ةالصلاو ربصلاب اهقارف ىلع

 يدهي نأو ناولسلاو ربصلا هقزري نأ ةالص لك ربد ىلاعتو
 هبلق يف ةدقتملا ةرمجلا هذه ئفطي نأو ناميإلا ىلإ هبلق

 نأو 0 نمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب بولقلا نإف اهوحن

 هلوق يف هدعو هل ققحي ىتح هللا يف هسفن دهاجي

 عمل هللا نإو انلبس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاو
 ( `) :نينسحملا

 . مدقت ( )
 . توبكنعلا ةرو رخآ يهو 9 ةيالا ( :)
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 ؟ ةجوزلا مرحت له

 صن انه لجسأ : هللا همحر خيشلا لاق : لاؤس

 باوجلا نوكي ىتح كباتك يف درو امك ايفرح كلاؤس

 وه اذهو 0 مهو الو كش ىقبي الو بير لك لوزيف هب انرتقم

 :( ايفرح لاؤسلا صن
 يننأ لحملا اذه مكتيطعأ اذإ مهل لوقأ يلاب يف ءاج _

 يف هترضأ ام اذه . اهلهأ ىلإ ىتجوز درط ىلإ رطضأ
 يف يعرشلا مكحلا امو . نآلا دح ىلإ هب قأ مل ى يريمض
 كلذ دعب يننإ (كلذ دعب تلق مت) ؟ كيف هللا كراب كلذ

 مأ لحملا اذه يطعأ نأ يل غوسي له . يتركف نع تعجارت ٠ ٣ غ ئ . - . - -
 ؟ ال

 هانعم (يلاب يف اج) كلوق نأ خألا اهيأ ملعا : باوجلا

 نأ ريغ نم كسفن يف هب تثدحتو كبلق يف رطخ رطاخ هنأ
 هب هفأ مل يريمض يمك هترمضأ) كلوق هيلع لد امك هب حرصت
 ثبي دح) هقفلا ءاملع فرع يف ىمسي ام ذهو ) نال ا دح ىلإ

 نيفلاخمو نيقفاوم ءاملعلا عيمج دنع هنع وفعم وهو (سفنلا

 الو اقلطم يعرش مكح هيلع بترتي الف فلسلاو فلخلا نم

 3 اهريغ الو نيمي الو قالط الو حاكن ال اقلطم بقع هب تبثي

 وأ سبحي وأ رذني وأ قلطي وأ جوزي نأ هلابب رطخ نمف

 الو اقلطم هيلع ءيش الف ءيش ىلع كلذ نم ائيش قلعي

 ظافلألاب ةحارص هب ظفلتي مل ام اقلطم مكح هيلع بترتي
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 هنأ ه . ءيبنلا نع تبث دقو 4- افرعو ةغل كلذل تعضو يتلا

 ملام اهسفنأ هب تثدح ام يتمأل زواجت هللا نإ) : لاق
 خألا اهيأ مدقأف س ةجح ثيدحلا اذهب ىفكو (آ)(هب ملكتت

 نعاو ةحناسلا ةصرفلا هذه منتغاو ريخ نم هيلإ تيعد ام ىلع
 كنفرصتالو كباتك يف هيلإ ترشأ يذلا يريخلا عورشملا اذه

 لعجن نأ ىلاعتو كرابت هللا ىهن دقو ماهوألاو سواسولا هنع

 هللا اولعجت الوإل: حالصإلاو ىوقتلاو ربلل ةضرع ناميألا
 نيب اوحلصتو اوقتتو اوربت نأ مكن اميأل ةضرع

 لوقيف ريخ لمع ىلإ لجرلا ىعدي (2)يةيآلا. . . سانلا
 امم كلذ وحن وأ نيمي يل قبس دقو لعفأ ال نأ تفلح دق

 نيمي هنم قبس اذإو ريخلا لمع نم عانتمالل ةعيرذ هذختي
 امك ريخ وه يذلا ىتأيو هنيمي نع رفكي نأ هيلع نإف اقح

 هب هللا نم ام اذه (ة) حيحص ثيدح يف ه ءيبنلا هب رمأ
 . هنم الإ قيفوتلا اموء باوجلا يف

 الأ مارحلاب اهل مسقأف هتجوز هتبضغأ لجر : لاؤسم
 لاق هنأ هذه كترابع نم مهفي ث رادلا يف ةليللا كلت تيبت

 ظفلو . ةجام نباو يئاللاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور ثيدحلا (1)

 رظنا) ملكت وأ لمعت مل ام اهرودص هب تسوسو ام ىتمأ نع يل زواجت هللا نا : يراخبلا
 (قتعلا باتك نم سداسلا بابلا

 . ةرقبلا ةروس نم 224 ةيآلا (2)

 نع رفكف اهنم اريخ اهريغ تيأرف نيمي ىلع تفلح انإو تي هثيدح ىلإ ريشي (3)
 . هريغ يفو ناميألا باتك نم لوألا بابلا يف يراخبلا هاور . ريخ وه ل تئاو كنيمي

 . امهريغو دواد وبأو ملسم هاور امك
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 نتيبت ال مارحلاب) نيشئاطلا ءالؤه لاثمأ نم داتعملا بسح اهل

 لئس فلاحلا اذه نإ كتلاسر يف تلقو (رادلا يف ةليللا هذه

 اهميرحت كلذب دصقي ال هنأب باجأف مالكلا اذهب هدصق امع

 امل هنأوء طقف ةيبرتلاو ديدهتلا درجم دصقي امنإو اهقيلطت الو
 . حابصلا ىلإ رادلا يف تيقب ليللا فوج يف اهجورخ رذعت

 راد ىلإ عوجرلا يف تبغر مث . اهلهأ ىلإ تبهذو تجرخف
 امهتايح فانئتسال اهجوزو اهلهأ كلذ يف بغر امك اهجوز
 ؟ كلذ يف جرح نم جوزلا ىلع لهف . . . ةيداعلا ةيجوزلا

 ؟ مارحلاب هفلحل ةرافك هيلع لهو
 ىلإ اهدر يف هيلع جرح ال هنأ ، ملعأ هللاو : باوجلا

 دصقي مل ذإ هيلع مرحت ملو قلطت مل هتصع يف لازت ال . هتيب
 نيمي ةرافك هيلع نإف ةرافكلا امأو 3 هنيمي يف كلذ نم ائيش

 هذه دؤيلف . لوقلا اذه ينبجعيو ءاملعلا ضعب لوق يف

 ةمرحلاب مسقلا اذه لثمل دعي الو 0 هللا قتيلو ةرافكلا

 . قاسفلا ناميأ نم ۔ رثألا يف درو امك ۔ اهنإف 0 قالطلاو

 . باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 اذإ هنم عنمتت تناك ةريغص اركب جوزت لجر : لاؤس _

 كيلع ۔ بضغ دقو ۔ اموي اهل لاقف اهيلع لمعلا ةقشمل اهدارا

 كلذب وني ملو 4 تيتأ ثيح نم يعجراف الإو يربصت نأ

 الو ةقرف كلذك ىرخألا يه هنم مهفت ملو اقالط الو ةقرف
 رشع ةعضب كلذ ىلع ىضم دقو ، طقف ديدهت وه امنإو اقالط
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 مويلا ثدح دقو دالوأ امهلو ةنئمطم بولقلاو اعم امهو اماع

 هتجوز هيلع تمرح امبر هنأب هسوسوف هباحصا ضعب كلذب

 . يفاشلا باوجلا بلطي وهو هرمأ نم ةريح يف حبصأف

 هيلع سأب الو كلذب هتجوز هيلع مرحت ال : باوجلا

 حرطيلف اقلطم كلذ نم ءيش يف ةبيرالو هتصع يف يهو

 اهبكترا يتلا ةئيسلا امنإو هجوزب معنيلو هسفن نع ساوسولا

 يف تبث دقف هتجوز نيبو هنيب عقي امب سانلل هثدحت يه

 دحأ ثدحتي ال نأ وقي هللا لوسر نع حيرصلا يهنلا كلذ

 نأ الإ اقلطم سانلا نم دحأل هجوز نيبو هنيب امب نيجوزلا

 هتئيس نم بتيلف الثم يعرش لاؤسك ةرورض كلذ ىلإ هئجلت
 . اهلثمل دعي الو هذه

 نم جورخلل أيهتت اهآر دقو هتجوزل لاق لجر : لاؤس
 يهنل ةلثتمم ريغ تجرخف مارح كنإف تجرخ اذإ : لزنملا
 تبلطو تمدننف دالوأ ةسمخ اذه اهجوز عم اهلو اهجوز

 ؟ هل لحت لهف ؟ كلذك اهيف ةبغر جوزللو اهجوزل عوجرلا

 « مارح كنإ» : هلوقب ديري جوزلا ناك نإ : باوجلا
 قالط اذهف ةقلطم كنإ «مارح كنإ» هلوقب يوني ينعأ قالطلا

 اهيلع دقعلا ددجي نأ هل زوجيف هيلع مرحت ال اهنكل هب نيبت

 يه هذه تناكو نيترم كلذ لبق اهقلط دق ناك اذإ الإ
 حكنت ىتح هل لحت ال ذئنيح اهنإف ةثلاثلا ةقيلطتلا

 . هريغ اجوز
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 امنإو . قالطلا مارح كنإ» هلوقب يوني نكي مل نإو
 نم عنملا ديكأتو فيوختلاو ديدهتلا دصقيو ميرحتلا ديري

 هيلع بجتو لطابو وغل همالكو هيلع مرحت ال اهنإف جورخلا

 ال هتصع يف ةيقاب هتجوز ةأرملاو » طقف نيمي ةرافك كلذب

 اهيأاي : ىلاعت هلوق لزن كلذ لثم يفو . امهيلع سأب
 ةاضرم يفتبت كل هللا لحأ ام مرحت مل ءيبنلا

 ةلحت مكل هللا ضرف دق ميحر روفغ هللاو كجاوزأ

 . (!) ميكحلا ميلعلا وهو مكالوم هللاو مكناميأ

 ةلأسملا ثحب يف داهتجالا دعب هيلع انردق ام نسحأ اذه

 فلخلاو فلسلا نم مالعألا ةمئألا هلاق ام ىلع عالطالاو

 ءاش نإ قحلا هجو نيبيصم نوكن نأ وجرنو / هللا مهمحر ۔

 مكيلع مالسلاو هاضريو هبحي امل مكايإو هللا انقفو هللا

 . هلل ١ ةمحرو

 امدنع تمدن دقل هللاو هتجوزل لاق لجر: لاؤس

 لتلا تانب نم اتنب جوزتأ مل ينأ ىلع تفسأتو كب تجوزت

 ؟ لوقلا اذهب هتجوز هيلع مرحت له . اهعم اديعس نوكأل
 الو قالطلا يف اخيرص سيل ظفللا اذه نإ : باوجلا

 يوني ناك نإف . هتين ىلإ عجري رمألا نإف هيلعو ميرحتلا يف
 مل نإو اقالط كلذ ناك اهقيلطت «كجوزت ىلع تمدن» هلوقب

 نأ ناسنإلل يغبني الو 0 هيلع سأب الف قيلطتلا يوني نكي
 . ميرحتلا ةروس نم 2 1 ناتيآلا (1)
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 ربكأ هررضو ، ريبك رطخ هيف يذلا مالكلا اذه لاثمأب بعلي
 وغللا نم مكتنسلأ اوظفحاو متعطتسا ام هللا اوقتاف . هعفن نم

1 

 . مكارخاو مكايند ملست

 لاقف هبكترا ءيشل هل لماع ىلع بضغ لجر : لاؤس

 هلصف مث . مارح ىتجوزف مويلا دعب المع يعم تدز نإ : هل
 هدرط كلذب يوني ال وهو هنيميل اذيفنت لاحلا يف هلمع نع

 مل هنأ امك ابيدأتو هل ةيبرت طقف تقولا ضعبل لب . ادبأ

 هقطنأ طقف بضغلا امنإو هتجوز ميرحت ادبأ كلذب دصقي
 ىلإ لماعلا كلذ در نيرهش نم وحن دعب هنإ مث ، مالكلا كلذب
 مكح امف . ىرج امم طق ءيشب ةجوزلل ملع الو ، هلمع

 ؟ ةيضقلا يف ةعيرذلا

 كلذ يف هيلع سيل هنإ قيفوتلا هللابو ۔ : باوجلا

 لامعألا امنإف هيلع ةرافك الو قلطت الو هتجوز مرحت الف ءيش

 عقو دقو دبؤملا ال تقؤملا درطلا هنيميب ىون دقو تاينلاب

 ةهج نم هنإ مث ، نيميلا ةدقع تلحناو هنيميب كلذب ربف

 نوكي نأ هبشأف اقيلطت الو هتجوزل اميرحت وني مل ىرخأ
 مكذخاؤي الإ»>: لوقي ىلاعتو كرابت هللاو اوغل اذه هنيمي

 متدقع امب مكذخاؤي نكلو مكناميأ يف وغللاب هللا
 . باوجلا يف هب ىلاعتو كرابت هللا نم ام اذه (!)يناميألا

 . ةدئاملا ةروس نم 89 ةيآلا (1)
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 ةرافكو) هنيمي نع رفكي نأ هل نسحتسن هلك اذه دعبو

 ىقبي الو سفنلا نئمطت ىتح (نوكي ام صخرأ نيميلا
 ربخي نأ كلذك هحصننو . بير بلقلاب الو جرح ردصلاب
 . هتبقاع دمحت ال اساوسو اهبلقىلع لخدي ال ىتح هتجوز

 ةيعدم اهجوز عم ةقرفلا بلطت تماق ةجوز : لاؤس

 مث . قالطلا اديرم س مارح يلع تنأ : اهل لوقي ام اريثك هنأ

 كلذ رركتو ، نيمي ريفكت الو ، ةعجارم نودب اهسميف دوعي

 امب ثرتكم الو لابم ريغ . ةليوط ةدم يف ةديدع ارارم هنم
 ىتح كلذ يف عرشلا مكح يردت ال ةلهاج يهو ب يتأي
 اولاقف . كلذب فرتعاو رقأف جوزلا اولأسف اهيوذ اموي تربخأ
 مكحل اراظتنا ى اتقؤم امهنيب اولصف مث هيلع تمرح : اهل
 ؟ كلذ يف يعرشلا مكحلا امف ءارغلا ةعيرشلا

 بجيو 7 ادبأ هيلع تمرح اهنأ ملعأ هللاو - : باوجلا
 يف لمحب ۔ امهنيب دلو نم ناك امو ى الاح امهنيب قيرفتلا

 ليجعتلا يف اهلهأ نسحأ دقلو ى هبسن تبثي ۔ ةدملا كلت

 امهيلعف ‘ مارح شارف ىلع نيدعاق اناك امهنإف امهنيب لصفلاب

 . ةرافكلاو رافغتسالاو ةبوتلا

 نيع نوكي نأ وجرأو باوجلا يف هب هللا نم ام اذه
 . باوصلا

 دنع اهل هلوقب اهجوز ىلع ةجوزلا مرحت له : لاؤس
 نم كلذ وحن وأ « ةرفاكاي وأ ةيدوهياي» : الثم بضغلا
 . «مارحلا تنب اي» وأ ةلملا نع ةجرخملا فاصوألا

٣٧\



 هب مرحت الف اقلطم هل لصأ الو لطاب اذه : باوجلا

 نأ هل يفبني ال هنكل ةرم فلأ اهل هررك نإو كلذب ةجوزلا

 اذه اوبنجتو سجاوهلاو سواسولا اوعدف اذه لثمب اهبطاخي

 : اهل لاق اذإ الإ ةجوزلا مرحت الو . ءاهفسلا لاوقأ نم وغللا

 مكح اهمكح نوكيف اهقيلطت كلذب دصقيو مارح ىلع تنأ

 . نيمي ةرافك هيلع تبجو اهقيلطت دصقي مل نإو . ةقلطملا

 ناك همراحم ىدحإ وأ يمأ لثم مارح يلع تنأ لاق نإو

 ةلداجملا ةروس يف هيلع صوصنم صاخ مكح هلو اراهظ كلذ
 . نآرقلا يف

 اذك تسبل لاقو هتجوز نع ثدحتي لجر : لاؤس

 اهنإ نيرضاحلا ضعب هل لاقف 3 ةيمور اهنأك تعجرو اذكو

 ؟ حيحص اذه لهف. هيبشتلا اذهب كيلع تمرح

 هنأل اقلطم اذهب هيلع مرحتال اهنإ ! ال . ال : باوجلا

 اهيز يفو اهتئيه يف ةيمورلا هبشت اهنأ الإ كلذب دصقي ال
 كلذكو . ةكرشملا تمرح امك هيلع مارح اهنأ ديري الو طقف

 ةأرما ةروص ناطيشلا هل ليخو اهرشابي ناك اذإ هيلع مرحت ال
 الو سواسولا هذه اورذحاف . ةملسم ريغ وأ ةملسم ىرخأ
 نيجوزلا دعأ ثدحتي نأ ةعيرشلا تهن دقو ث اهب اولغتشت
 . هجوز نيبو هنيب امب سانلل

 . هاضريو هبحي ام ىلإ مكيديأب ذخأو مكادهو هللا مكقفو
 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

٣٧٢



 حرستو حرمت ثيح لمعلاب يلتبا باش : لاؤس
 تاحزامم يف نهنيب هموي يضقي تاجربتملا تايتفلا

 الف هتجوزل ةبسنلاب يسنجلا زجعلاب بيصأ ىتح تابعادمو
 همزاليو هتايتف ىدحإ اهليخت اذإ الإ اهرشابي نأ عيطتسي
 ةلاحلا هذه ىف ىضقو . اهرخآ ىلإ ةيلمعلا لوأ نم ليختلااذه

 ؟ هيلع اذ امف س اليوط انمز

 كلت ىلإ ةوهنلا رظنب قلعتي اميف امأ : باوجلا
 ةشحاف باكترا نود تايفيكلا فلتخمب نمهتبعادمو تايتفلا

 هيلعف عامجإلاو صنلاب ريبك بنذل بكترم صاع هنإف انزلا

 ةشحافلا بكترا نإو رافغتسالاو مدنلاو حوصنلا ةبوتلا
 صخرو ةرم لكل ةظلغم ةرافك كلذ عم هيلع نإف ىربكلا

 دعب داع نإو ىضم ام عيمجل ةدحاو ةرافك ىف ءاملعلا ضعب

 قلعتي اميف امأو . اقافتا ىرخأ ةرافك هيلع ناف ريفكتلا

 هيلع كلذب صاع هنالف اهريغ ليختب اهرشابي يتلا هتجوزب

 مرحت ال هتجوز نأ الإ اهنع عالقإلاو هتيصعم نم ةبوتلا

 . كلذب هيلع

 ةيبنجأ ةأرما ليختيو هتجوز رشابي لجر : لاؤس

 لهف هجوز قح ءادأو هلمع مامتإ ىلع كلذب نيعتسي ىرخأ
 ؟ كلذب هجوز هيلع مرحت

 هيلع امنإو كلذب هيلع مرحت ال هتجوز نإ : باوجلا

 حص دقف « مارحلا نع لالحلاب هسفن ناصحإ كلذب يوني نأ
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 ىلإ امهدنسب يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ اميف ِهقيت ءيبنلا نع

 نإ) ۔ يذمرتلل ظفللاو ۔ لاق هللا دبع نب رباج

 ىضقف بنيز ىلع لخدف ةأرما ىأر هنب ءيبنلا
 يف تلبقأ تلبقأ اذإ ةأرملا نا : لاقف جرخو هتجاح

 تأيلف هتبجعأف ةأرما مكدحأ ىأر اذإف ناطيش ةروص

 حيحص نسح ثيدح (؟)(اهعم يذلا لثم اهعم نإف هلهأ
 ساوسو هيلع بلغ نم ىلع سأب نم ىرن امف . بيرغ

 هسفن نصحيل ليختلا كلذ لثم نم ادب دجي ملف ناطيشلا

 . ةشحافلا نايتإو مارحلا ةعقاوم نم وجنيو هجرف ظفحيو

 هيلع مرحي وأ كلذ ىلع هذخاؤي نأ نم محرأو مركأ هللاو

 هتين نكت مل نإ امأو ، هتيصعم نم رف دقو كلذب هجوز
 ءوس ىلع هبقاعم هللا نإف مارحلا ىلع يدامتلا لب ناصحإلا
 . هيلع مرحت ال هجوز نأ ديب هتين

 وهو ، باوجلا ىف هب هللا نم امم انردق ام نسحأ اذه

 . باوصلل قفوملا

 ؟ اهمكح امف ةجوز ىلع دونجلا ىدتع ا اذإ : ل اؤس

 ؟ همكح امف دلوب تتأ نإو
 ىلع اهمرحي ال هاركإلاب ةأرملا سم نإ : باوجلا

 دلولا امأ . اهحاكن دسفي الو هتصع نم اهجرخي الو اهجوز

 . عاضرلا باوبأ نم عساتلا بابلا يف يذمرتلا هاور (1)
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 دلولا) : : هللا لوسر هنأش يف لاق دقف هب تتأ نإ

 . (1)(رجحلا رهاعللو شارفلل

 امو ؟ ىنزلاب اهجوز ترهاج ةارما مكح ام : لاؤس

 ؟ ىنزلاب هتجوز رهاج لجر مكح

 لينلا يف هللا همحر زيزعلا دبع خيشلا لوقي : باوجلا

 ملعب تنز وأ» : ()«تاجوزتملا ءاسنلا نم مرحي ام» باب يف
 هللا همحر شيفطا خيشلا لوقي و «هب ارقأ نإ ال 0 ىنز وأ هنم

 مرحي مل ىنزلاب رخآلل نيجوزلا دحأ رقأ اذإف» : هحرش يف
 هفنيلف امهدحأ بلق يف قيدصتلا عقو نإو هقدصي الو هيلع

 « كلذب بذكي و هبلق نم

 اذه لثمب ةمرح الف ةلأسملا يف قحلا وه اذه نأ ىرأو

 نم حيحص وأ باتك نم حيرص صن ىلع رثعن ملو رارقإلا

 ىلع امهميرحتو نيجوزلا نيب قيرفتلا يف هيلع دمتعي ةنس

 ترهاج» هلوقب لئاسلا دارم ناك اذإ اذه . اذه لثمب امهضعب
 اذإ امأو ، نحن هانمهف امك ىنزلاب هل ترقأ «ىنزلاب اهجوز

 اهنم جوزلا ملعو اراهج تنز اهنأ ىنزلاب ةرهاجملاب هدارم ناك

 ه هحراشو لينلا بحاص صن امك كلذب هيلع مرحت اهنإف كلذ
 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 بابلا يف ملم هجرخأو ... اياصولاو ماكحألاو ضئارفلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (1)
 عاضرلا باوبأ نم نماثلا بابلا يف يذمرتلاو عاضرلا بوبأ نم هريغو نيثالثلاو سدالا
 ةعبطلا يأ لينلا حرشل انيديأ نيب يتلا ةعبطلا يف بابلا اذه ناونع يف اذه دري مل (3)

 : ىلي امك وه امنإو م1972 ه1392 خيراتب (توريب) ىف حتفلا راد رثن نم يهو هل ةيناثلا

 . لينلا حرش نم سدالا ءزجلا نم 456 ةحفص رظنأ . اهنيبي وأ ةأرملا مرحت اميف باب
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 اهمهتا نوديدع دالوأ اهعم هل ةجوز هل لجر : لاؤس

 نئارق كلذ ىلع هل تماقو هتبيغ دنع اهيلع يبنجأ لوخدب
 امب فارتعالا ىلا هعم ترطضا احربم اديدش ابرض اهبرضف

 له مأ ؟ اهتقرافم بجتو كلذب هيلع مرحت له .هب اهمهتا
 عايضىشخي وهو ؟ لعفي فيك مأ ؟ اهكسمي و اهبيتتسي

 . اهتلئاع رتس كته ديري الو ؟اهقراف نإ هدالوا

 تبات نإف اهظعيو اهبيتتسي نأ هل زوجي : باوجلا

 الجر نأ) ىور دقن اهكاسمإ هل زاج اهبنذ نم ترفغتساو

 لاقف كلذ لثمب اهل امهتم ةيب ءيبنلا ىلإ هتأرما اكش
 ينإ هللا لوسراي لجرلا لاقف 4 اهقلط نت ءيبنلا هل

 اهنم يل : هل لاق ةياور يفو يسفن اهعبتت نأ فاخأ

 هل لاقف ‘ هللا لوسراي ةبحصو دلو

 كي نإف اهظع هل لاق مث اهب عتمتس تساف مني ءيبنلا

 لثم يف تي ءعيبنلا ىوتف هذه (1)(لبقتس ريخ اهيف
 ةوسأ يع هيف انلو اهنع انل لدعم الو ةلأسملا هذه

__ 

 : هيف ءاج دقو حاكنلا باوبا نم عبارلا بابلا يف دواد وبأ هور تيدحلا اذه (ا)

 لاق . سمال دي عنمت ال يتارما ن را : لاقف ت ءيبنلا ىلإ لجر ء ءاج لاق سابع نبا نع

 دلو اهنم يل) ةرابعلا امأ . ها . اهب هتتاف لاق . يفن اهعبتت ن رأ فاخأ لاق . اهبرغ
 يف دواد وبأ ىور دقف هذه ريغ ةبسانم يفو رخآ ثيدح ف تدرو دقن خلا . : . ةبحصو

 : هيف ءاج الوطم اثيدح ةراهطلا باتك نم نيسمخلاو سداسلا بابلا

 لاق . اذإ اهقلطن لاق . هنلا يب .امش انال ياو ةا نإ هللا لوسراي تلق

 رخ اهيف كي نإف . اهظع لوقي . اهرمف لاق دلو اهنم يلو ةبحص اهل نإ هللا لوسراي تنق
 (هرخا ىلا. . . لعفتف
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 هنع مك اهن امو هوذخف لوسرلا مك اتآ امو » ةنسح

 مالسلاو ءاوسألاو هراكملا مكايإو هللا اناقو ( )هي اوهتناف

 . هللا ةمحرو مكيلع

 هتجوز يدث صتما لجر يف ةعيرشلا مكح ام : لاؤس

 ؟ كلذب هتجوز هيلع مرحتا هنبل برشف عضرم يهو ةبعادم

 ؟ كلذب صاع وه لهو

 الو هيف جرح الو كلذب امهيلع سأب ال هنإ : باوجلا
 . امهنيبةمرح هب عقت الو مثإ

 لهو ؟ مارح هتأرما يدث جوزلا صاصتما له : لاؤس
 ؟ كلذب هيلع مرحت

 ايهن هنع انعمس الو ةمرح كلذ يف ملعن ال : باوجلا

 نأ انخايشأ نع انيور دقو . عقو نإ ةجوزلا هب مرحت الو هنع

 هتقسف هنم صلختلا تدارأو هتجوز هتهرك ءاملعلا نم املاع
 دق هل تلاق هبرش املف ۔ هنم ملع ريغ ىلع ۔ اهنبل نم ابوك

 نم هتبلح . ينبل وه نالا هتبرش يذلا اذهف كيلع تمرح
 تحبصأف طقف ةجوز يل تنك اذه نسحأ ام لاقف . ييدث

 . يتجعنو ىتجوز مويلا تنأف اضيأ ةجعن يل

 مل هنكلو اهمف يف هركذب هتأرما بعاد لجر : لاؤس

 ؟ هيلع اذامف نمي

 . رح ذرو س 7 ةيالا ( )
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 هب مرحو اعرش هنع ىهنمو حيبق رمأ اذه نإ : باوجلا
 دعت الف . مفلا يف لازنإلاب ةيلمعلا متأ اذإ ةجوزلا ءاملعلا ضعب

 تلاق دقو . هفرشو ناسنإلا ةماركب لخم هنإف اذه لثمل

 اهترشاعم لوط عم ۔ اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع ةديسلا

 ىأر الو هنم تيأر ام) ۔ هل هبح ةدشو ةقب ءيبنلل

 ناهزنتي ةشئاعو ي ءيبنلا يأ امهنأ كلذب ينعت (آ)(ينم

 عطتست مل اذإف س ناجوز امهو امهضعب ةروع ىلإ رظنلا نع

 هذه لثم نع هزنتت نأ نم لقأ الف كلذ لثم يف امهب ءادتقالا

 ٠ هل ةرورض ال امم كلذ وحنو مفلا يف عاقولا نم ثئابخلا

 هللا انظفح . ناطيشلا ساوسو الإ هيلإ وعدت ةجاح الو

 رودص يف سوسوي يذلا سانخلا ساوسولا رش نم مكايإو

 . اريخأو الوأ مكيلع مالسلاوء سانلاو ةنجلا نم سانلا

 ةروع امهدحأ لبقي نأ نيجوزلل زوجي له : لاؤس
 ؟ كلذ يف ةعيرشلا مكح امو رخألا

 فانمو ةعيرشلا يف ادج هوركم رمأ اذه : باوجلا
 هبنجتف ةيصعمب سيل يأ مارحب سيل هنكل ةيناسنإلا ةماركلل
 . ةءاندو لفست هنإف ىلوأ

 نيب ةيلسانتلا ءاضعألاب ةبعالملا مكح ام : لاؤس
 ؟ جاوزألا

 نع : هظفلو . ةراهطلا باتك نم ةئاملا دعب نيثالثلاو عبالا بابلا يف ةجام نبا هاور(1)
 . طق تي هللا لوسر جرف تيأر ام وأ ترظن ام تلاق ةشئاع
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 جاوزألا نيب ةيلسانتلا ءاضعألاب ةبعالملا : باوجلا
 سيلو ةهاركلا ديدش هوركم . . . الثم صاصتمالاو ليبقتلاك

 قيلي ال هنكلو رخالا ىلع نيجوزلا دحأ هب مرحي الو . مارحب

 ةيؤرلا نع ىتح هزنتي قي ءيبنلا ناك دقو ناسنإلا ةماركب

 هنم تيأر ام هللاو) : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق ىتح

 هب هللا نم ام اذه . ةروعلا ىنعت (آ)(ىنم ىأر الو
 ...وجلا يف

 اهجوز ركذ ةأرملا صاصتما يف عرشلا مكح ام : لاؤس

 ؟ كلذب هيلع مرحت لهو

 لجرلا ليبقت وهو هلباقم لثم لعفلا اذه نإ : باوجلا
 اهنع هزنتي يتلا ةعينشلا ةحيبقلا لامعألا نم هتأرما جرفل

 نييبوروألا ةقسف تاداع نم يهو ةيلعلا ممهلا ووذو ءالقعلا

 ديلقتلا ضرمب نيباصملا نيملسملا ءانيأ ىلإ اهاودع تراس
 درو دقو اهمف يف ةأرملا نايتإ نع يهنلا درو دقو . ىمعألا

 قلخلا مركأ نع رظنلا وهو كلذ نم فخأ وه امع هزنتلا
 يضر ةشئاع ةديسلا هتجوز هتور اميف قلع هللا لوسر انديس

 (1)(ينم ىأر الو هنم تيأر ام) : تلاق نيح اهنع هللا
 ةجاح ال يتلا ةعينشلا لامعألا كلتب كلاب امف رظنلا يف اذه

 عنم الو هيف رجح الف رظنلا امأ ، اهيضتقت ةرورض الو امهيلإ

 لوسر جرف تيأر ام : اهلوق ىلع دزت مل ةشئاع نأ ريغ مدقت دقو ةجام نبا هاور (1)
 . هتيم هللا

 . ةجام نب ا نع مدقت (ث)

٣٧٩ 



 ماقم ! ماقم ىلعأ ىلإ هيف لواطتن نأ عيطتسن نلو ةهارك الو
 نأل اماقمو ةمه مهالعأوء هللا ىلع قلخلا مركأ هللا لوسر

 سيلو تالاحلا بلغأ يف هيلإ وعدت ةجاحلاو هيضتقت ةرورضلا
 ممهلا هنع وبنتو ةميركلا سوفنلا هنم ززقتت يذلا نيشلا نم
 الإ اهيلإ عفدي ال يتلا ةحيبقلا لاعفألا كلت فالخب ةيلاعلا

 ال ةجوزلا نإف اذه عمو 0 ىلفسلا ةيمييبلا زئارغلا ناجيه

 . كلذب مرحت

 ؟ اهمفب لجرلا جرف سمت يتلا ةأرملا مكح ام : لاؤس

 اذكهو اهجوز لجرلاب ديرت كنأ كشال : باوجلا

 امهمو . داصلاب صمت كدارم نأ ودبيو نيسلاب سمت تبتك
 سيلو جوزلا ىلع ةأرملا مرحي ال كاذ وأ اذه نإف نكي

 . هنع هزنتلا بولطملا ناك نإو هتاذ دح ىف ةيصعمب

 مادقإلا زوجي ال مارحف مفلا يف ماتلا يسنجلا لمعلا امأ

 . ةجوزلا هب مرحت ال نكل ءاملعلا ضعب دنع هيلع
 . مالسلاو . هب هللا نم ام اذه

 زوجي لهو مفلا يف ةرشابملا زوجت له : لاؤس
 ؟ لمحلا عنمل ءاودلا لامعتسا

 امك مفلا يف ةرشابملا نع اديدش ايهن يهن: باوجلا

 جرف ىلع همف لجرلا عضي نأ اديدش ايهن يهن كلذكو ث مدقت
 . هللا ايصعو اريبك اطخ ابكترا دقف كلذ العف اذإو . هتجوز

 نيب فالخ هيفف اهجوز ىلع ةجوزلا كلذب مرحت نأ امأ
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 طرشب زوجي هنإف لمحلا عنمل ءاودلا لامعتسا امأو . ءاملعلا

 كلذ لعفي نأ امهدحأل زوجي الوء امهيضارتو نيجوزلا قافتا
 هبر ىصع دقف كلذ امهنم لعف نمو 0 هنيرق اضر ريغب هسفنب

 دعب لمحلا طاقسإ امأو لمحلا عنم يف اذه ، هجوز قعو
 نمو 0 اقلطم زوجي ال سفن لتقو ةريبكو مارح اذهف هعوقو

 ايصع دقف ةجوزلاو جوزلا ينعأ هيلع اقفتا نإو ىصع دقف هلعف

 ۔ هيف ببستو هدحو امهنم هلعف نم ىلع وأ ۔ امهيلعو امهبر

 دنع نينجلا راوطأ فالتخاب فلتخت ةيدلاو . ةيدو ةرافك
 . هطاقسإ

 ؟ ركذلاب ربدلا وأ مفلا سم مكح ام : لاؤس

 يف ءطولا مكح ربدلا وأ مفلا يف سملا مكح : باوجلا

 ةفشحلا لوخدب انه ةربعلاو روهمجلا دنع ميرحتلا وهو ضيحلا
 د . . . . ء .

 ىنا مكثرح اوتاف . مكلا ترح مكؤاسن ج باتكلا ليلدب

 مكرما ثيح نم نهوتاف نرهطت اذإف (1)يمتئش

 ثيح نم اسيلو ثرح لحم ربدلا الو مفلا سيلو (2)يهللا

 . هللا مكرمأ

 . هيهاونو هللا رماوأب نونواهتملا نوكهتنملا هللا قتيلف

 دعب امهضعب جورف ناسحلي هتجوزو لجر : لاؤس
 ؟ كلذ مكح امف . امهلسغ

 . ةرقبلا ةروس نم 223 ةيالا (1)
 . ةرقبلا ةروس نم 222 ةيالا (2)
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 نسحي ال: ادج هوركمو ادج حيبق لمع هنإ: باوجلا

 ةميركلا ةملسملا ةأرملاب الو ميركلا ملسلا لجرلاب قيلي الو

 نوهزنتي نيملسملا تاهمأ هجاوزأو ت ناك دقو . هالعفب نأ
 يضر ةشئاع تلاق دقف ي مهضعب تاروع ىلإ رظنلا نع ىتح

 تيأر ام) : هيلإ هت لوسرلا جاوزأ بحأ يهو اهنع هللا

 تننإف انه عمو ةروصلا ينعت ; (1 !ينم ىأر الو هنم

 ال ةءاند وه امنإو ةيصعم هنإ لوقن نأ عيطتسنال

 . ةيلعلا ةمهلا يذ ملسملاب قيلت

 جاوزألا ليبقت يف فينحلا عرثلا مكح ام : لاؤس
 ؟ يسنجلا لمعلا ءانثأ كلذ ىلإ امو ضعبلا تاروعل مهضعب

 عم اثانإو اروكذ بابشلا ضعب هسزامي ام : باوجلا

 كلذ وحنو اهصاصتماو ةظلغملا تاروعلا ليبقت نم مهجاوزأ

 مالفا ةدهاشم نم مهيلإ تبرست ةحيبق ةيجنرفإ تاداع يه امنإ
 يف ةعيلخلا ةيسنجلا روهصلا نمو ةحوضفملا ةرعادلا سنجلا

 نم لفسألا كردلا ىلا طاطحناو لفست وهو ، هفحصو هتالجم

 نأ تملع دقو . عيفرلا يمالسإلا قلخلا هنع هزنتي ةيميهبلا

 ام وأ هلوق» : ثيدحلا اذه ىلع اقيلعت ةجام نبا ننس ىلع هتيشاح يف يدنلا لاق (1)

 يف ادرطم انه سيل لوقأ يطويسلا لاقو : لاق مث فيض دانسإ اذه دئاوزلا يف !هنم تيأر
 ني دعس قيرط نم يناربطلاو ديعس نبا جرخأ دقف نهيلع اعونمم كلذ ناك الو -."

 نأ بحأ ال ينإ هللا لوسراي لاق نوعظم نب نامثع نأ يبصحيلا بارغ نب ة ةرامعو دوعم
 . اسابل اهل كلعجو اسابل كل اهلعج هللا نإ هتلع هللا لوسر لاقف ىتروع ىتأرما ىرت
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 ىأر الو هنم تيأر ام) : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع
! 

 يتايس امك هوركم هضعبو اعطق مرحم كلذ ضعبو )1( ينم

 . ةيلاتلا ةلئسألا ةبوجأ ىف

 ؟ اهربد ىف ةجوزلا نايتإ مكح ام : لاؤس

 حيرصب اعطق مارح ربدلا يف ةجوزلا نايتإ : باوجلا
 : لوقي ىلاعتو كرابت هللاف ، ةنسلا حيحصو باتكلا

 اومدقو متئش ىنأ مكثرح اوتأف مكل ثرح مكؤاسن 7 ء ه ٤ م. 7 8 ء؛ .دد
 ثرحلا عضوم يف وه امنإ عورشملا نايتإلاف (2)همكسفنال

 لسنلا ءاغتبا يف «مكسفنال اومدقو . ثرفلا لحم . ال

 7 نهبرق نع يهنلاو ضيحملا يف ء انلا لازتعاب ب رلا

 (:)ههللا مكرمأ ثيح نم نهوتأف نرهطت اذإف نرهطي

 نعل حص دقو) .دلولاو ثرحلا لحم وهو

 نعلي الو (4)(اهربد يف هتأرما ىتأ نمل نع ءيبنلا
 . ةريبكلا ةشحافلا بكترم الا .ك يبنلا

_ 

 : هظفلو ةاراهطلا باتك نم ةئاملا دعب نيثالثلاو عباسلا بابلا ىف ةجام نبا هاور (1)
 (طقإتلم هللا لوسر جرف تيأر ام وأ ترظن ام تلاق ةشئاع نع)

 . ةرقبلا ةروس نم 223 ةيالا (2)
 ةرقبلا ةروس نم222 ةيالا (3)

 !اهربد يف هتأرما عماج لجر ىلا هللا رظني ال) : هنت ملع لاق : هظفلو ةجام نيا هاور (4)

 دمب يناثلا بابلا يف يذمرتلا هاورو . حاكنلا باو نم ني ثعلاو عساتلا بابلا يف هركذ

 يف ةأرما وأ اضئاح ىتأ نم ) لاق تع ءيبنلا نع ةريره يبأ نع ةراهطلا باوبأ نم ةئاملا
 ( دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف انهاك وأ اهربد
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 ؟كلذب ةجوزلا مرحت لهو : لاؤس

 اميرحت ةجوزلا ميرحت ءاملعلا ضعب ىري : باوجلا

 ال لب ، كلذ نورخآ ىري الو 0 ادمع اهربد يف اهنايتإي ادبؤم

 نابكترم امه امنإو . . . ةمئاق امهنيب ةمصعلاو نيجوز نالازي

 رافغتسالاو ةبوتلا امهيلع بجت اعطق ناقساف نايصاع ةريبكل
 يف هيلع دامتعالا حصي ايوق اليلد ىرأ الو اذه ىلإ ليمأ انأو

 انئاملع ضعب ىريو . ةدبؤم وأ تناك ةتقؤم ةمرحلاب مكحلا

 ريناند ةسمخ ةقدصي امهنم لك رفكي نأ امهتبوت مامت نم نأ

 هذه ىلع نوقلطي و نيكاسملاوءارقفلا ىلع دحاو وأ ةثالث وأ

 . ةعواطم ةجوزلا تناك اذإ اذه ، شارفلا رانيد مسا ةرافكلا

 الو اهيلع مثإ الو ةئيرب اهنإف اهاركإ كلذ ىلع تهركأ نإ امأو
 . ةرافك

 ؟ اهمف يف اهنايتإي مرحت لهو : لاؤس
 حيبق لازنإلاب اهمف يف ةأرملل ماتلا نايتإلا : باوجلا

 دجن مل اننكل . ءالقعلا اهلثم نع هزنتي ةسخو . ةءاندو ادج

 دقف كلذ عمو هبكترم نعل يف وأ هميرحت يف احيرص اصن

 الو . ةدبؤم ةمرح هببسب ةجوزلا ةمرحب ءاملعلا ضعب لاق
 هيف رمألا نإف نكي امهمو . هيلع ليلدلا مدعل .اذهب انأ لوقأ
 يف ىرن الو . ضيحملا يف وأ ربدلا يف نايتإلا نم فخأ
 . عالقإلاو هزنتلا الإ ةرافك كلذ
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 نايتإ يف فينحلا يمالسإلا عرشلا مكح ام : لاؤس

 ؟ اهربد يف ةارملا

 ةنسلاو باتكلاب مارح اهربد يف ةأرملا نايتإ : باوجلا

 رئابك نم وهف . لزني الوأ لزني نأ نيب قرف ال . عامجإلاو

 سيلو . لجرلاو ةأرملا ىلع هنم ةبوتلا بجت اعطق بونذلا
 اهجيرحت يف اوفلتخا ءاملعلا نكلو۔ كلذ دعب اهقلطي نأ هيلع
 مرحت ال لاق نم مهنمو 0 هيلع اهمرح نم مهنمف ، كلذب

 ليقو ريناند ةسمخ ةرافك امهنم دحاو لك ىلعو ، كلذب

 ٠ (1). امهماحرأ نم ةيالولا لهأ ىلع قدصت ةثالث

 ءاسقن وا ضئاح ىهو ةجوزلا ةرشابم

 'اهضيح ع اننأ هجوز نم لجرلل روجي ي ذلا ام : ل اؤس

 ؟ زوجي ال يذلا امو اهسافن وأ

 وأ ضئاحلا هتجوزب عتمتي نأ لجرلل زوجي : باوجلا

 . لبقلا: عضاوم ةثالث ادع ام اهندب نم ءزج يأ يف ءاسفنلا

 تقو يف مارح لبقلا وه يذلا لوألا يف هنإف . مفلاو ث ربدلإو

 نيريخألا يف امأو . لستغتو رهطت ىتح . سافنلاو ضيحلا
 هل زئاجف كلذ ريغ يف امأ امئاد مارح وهف مفلاو ربدلا امهو
 . تءاشو ءاش امفيك

 اهريغ يف وأ ىوتفلا هذه يف ةروكذملا ريناندلا نأ ميركلا ئراقلا ىلع ىفخي ال (1)

 ريناندلا نم اهريغ الو ةيرئازجلا ريناندلا ال ةيبهذلا ريناندلا يه امنإ هقفلا بتك يفو

 حيشلا هققح امك تامارغ ةسمخ وه يبهذلا رانيدلا نزوو . سانلا نيب مويلا ةلوادتملا
 ةاكزلا عوضوم يف نأشلا اذه يف هاوتف عجار . هللا همحر
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 فوفلم ركذلاو ضئاحلا ءطو زوجي له : لاؤس

 ؟ كلذل صصخم بروج وأ ةقرخ يف

 ولو جرفلا يف ضئاحلا ءطو اقلطم زوجي ال: باوجلا

 ةذختملا براوجلا نم بروج وأ ةقرخ يف افوفلم ركذلا ناك

 لخدي ام ىلوأو لوأ نم اذه نإف . اهتدام تناك امفيك كلذل

 نهوب رقت الوإ» باتكلا حيرصب هنع يهنملا برقلا يف

 نأ زوجيف اهجرف ةأرملا ترتس اذإ امأ هنرهطي ىتح
 . اهذخافي

 . ضئاح يهو جرفلا يف ةجوزلا ءطو مكح ام: لاؤبس

 ؟جرفلا جراخ ينملا غارفإ عم
 ضيحلا ةلاح يف جرفلا يف ةجوزلا ءطو نإ : باوجلا

 عامجإو ةنسلا حيحصو باتكلا حيرصب انيقي اعطق مارح
 رمألا نيب ميركلا نارقلا يف همكح يف هللا عمج دقو . ةمألا

 وه لق ضيحملا نع كنولأسيول: لاق ثيح يهنلاو
 ىتح نهوبرقت الو ضيحملا يف ءاسنلا اولزتعاف ىذأ
 هيف.ءاسنلا لازتعاب رمأو ىذأ هلعجف . ةيآلا “.(1) نرهطي
 ينملا غارفإ امأو . بونذلا رئابك نم اذإ وهف نهبرق نع ىهنو
 نم ففخي الو مكحلا يف رخؤي الو مدقي الف جرفلا جراخ

 ةيآلا يف يهنلاو رمألاب دوصقملا وه سيلو ةريبكلا هذه رطخ
 يف ءاسنلا لازتعاب احيرص ارمأ رمأي هللا نإف ةميركلا
 . ةرقبلا ةروس نم 222 ديالا ااا
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 يأو نرهطي ىتح نهبرق نع احيرص ايهن ىهنيو ضيحملا
 لازنإ هب داري امنإ مكحلا يف ديدشتلا اذه نأ نظي لقاع

 رمأ نع قساف وأ نونجم الإ اذهب لوقي الو ؟ جرفلا يف ينملا

 يهنملا برقلاو هب رومأملا لازتعالا ةملك لمأت نمو 0 هبر

 . هيف بير ال ايلج ارهاظ قحلا هجو هل نيبت هنع

 نإف ةرافكلا امأو ةبوتلا امهيلع بجت نايصاع نابكترملاو
 رانيد ةرافكلا نأ ةلدألا ضعب ىلإ ادانتسا نوري ءاملعلا ضعب

 ىمسيو . نيكاسملاو ءارقفلا ىلع هب قدصتي امهنم لك ىلع

 . شارفلا رانيد مهدنع

 تقو هتأرما عماجي نأ لجرلل زوجي له : لاؤس
 ؟ جرفلا جراخ هئام غارفإ عم سافنلا وأ ضيحلا

 وأ ضيحلا يف هتأرما عماجي نأ زوجي ال : باوجلا
 وأ الخاد ءاملا ةقارإ نإف جرفلا جراخ هءام قيريو سافنلا

 مارح جرفلا يف لمعلا سفن نأل ةلأسملا يف رثؤت ال اجراخ

 . فالخ الب اعطق

 يف عامجلا يف فينحلا عرشلا مكح ام : لاؤس
 ؟ ضيحملا

 يهنلل اعامجإ مارح ضيحلا يف عامجلا : باوجلا
 ةمكحلاو ةلعلا نايبت عم هللا باتك يف هيلع ددشملا حيرصلا

 اولزتعاف ىذأ وه لق ضيحملا نع كنولأسيو

 اذإف نرهطي ىتح نهوبرقت الو ضيحملا يف ءاشنلا
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 بحي هللا نإ هللا مكرمأ ثيح نم نهوتأف نرهطت

 ةصخرل هيف عمطم الف (آ)«“ني رهطتملا بحي و نيباوتلا
 هذهب هنع هللا ىهن ام لحي نأ ؤرجي يذلا اذ نمو . ادبأ

 نع يهنلاو لازتعالاب رمألا نيب ةعماجلا ةديدشلا ةغيصلا

 هب ةجوزلا ةمرح يف افالخ ءاهقفلا نيب نأ ديب ؟ برقلا

 نأ ىلإ ضعب بهذو . كلذب ادبأ مرحت اهنأ ىلإ ريثك بهذف
 ايصع امهنأل ةبوتلا اهجوز ىلعو اهيلع امنإو مرحت ال ةجوزلا
 حوصنلا ةبوتلا الإ صلخم الف اعطق هللا رمأ نع اقسفو هللا

 امهنم دحاو لك ىلع بهذ رانيد ةرافك ضعب دنع امهيلعو

 . ةاكزلا لهأ نم ملسم ريقف ىلع امهب ناقدصتي
 ةجوزلاةلأسم يف ينعأ ةلأسملا يف ليق ام صخرأ اذه

 مكح رشبلا نم دحأل هيف سيلف لعفلا لصأ امأو ، اهميرحتو
 ادامتعاو الهاست ۔ يدامتلا نوكي نأ ىشخيو . هللا مكح دعب

 . هبحاص ةمتاخو هتبقاعءوست ارارصإ ۔ رانيدلا ةرافك ىلع
 ىقلأ وأ بلق هل ناك نمل ىلوأ هللا دودح دنع فوقولاف

 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو . ديهش وهو عملا

 ؟ ضيحلا يف ءطولا مكح ام : لاؤس

 الب بونذلا رئابك نم ضيحلا يف ءطولا : باوجلا

 ظافلأب هللا باتك ىف ىهنو رمأ هيلع عمتجا دقف بير

 . ةرقبلا ةروس نم 222 ةيالا (1)
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 ءاسنلا اولزتعاف» : اليوأت لبقت الو اهيف سبل ال ةحيرص
 ىرأ الو ؛نرهطي ىتح نهوب رقت الو ، ضيحملا يف
 نم اهبحاص اهب دادزي ال ةريبك ىلع ارارصإ الإ هيلع يدامتلا

 ءاقتلاب ةربعلاو دبؤملا ميرحتلا ىلع روهمجلاو ادعب الإ هللا
 ةقداصلا ةبوتلا هنم كلذ ردص نم ىلعف . لازنإلاب ال نيناتخلا
 . ءاملعلا هيلع صن امب ريفكتلاو هنم طرف ام ىلع مدنلاو

 ضيحلا يف احكانت اذإ ةأرملاو لجرلا مزلي اذام : لاؤس

 ؟ اجراخ عقو امنإو جرفلا يف لازنإ عقي ملو امات احاكن

 اهنايتإ مارح ةيصعم ضئاحلا ةأرملا نايتإ نإ : باوجلا
 : لاقف يهنلاو رمألا نيب اهيف هللا عمج ثيح نآرقلا صنب

 نايتإ مارحف ٩4نهوبرقت الو ضيحملا يف ءاسنلا اولزتعافل
 ةيآلا حيرص هنأل لازنإ نودب وأ لازنإب ضيحلا يف ةأرملا

 رهطتلا دعب الإ اهنم برقلا زوجي الو نهوب رقت الو

 نرهطت اذإف نرهطي ىتح نهوبرقت الو : لوقي ثيح
 عالقإلاو ةبوتلا امهيلعف هللا مكرمأ ثيح نم نهوتأف
 رانيد ةرافك امهنم لك ىلع مث لبقتسملا يف لمعلا نع
 . نيكاسملاو ءارقفلا ىلع هب قدصتي

 ملعلا عم ضئاح يهو هلهأ رشاب نم مكح ام : لاؤس

 ىنعم امو ؟ هنر افك امو ؟ هتبوت امو اعرش م ارح كلذ نأ

 ؟ نآلا هتميق امو هنع عمسن :يذلا شارفلا رانيد
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 يف حيرصلا صنلاب مارح ضئاحلا ءطو نإ : باوجلا

 يف ءاسنلا اولزتعافإ ميركلا نآرقلا يف اهبرق نع يهنلا

 نرهطت اذإف نرهطي ىتح نهوبرقت الو ضيحملا
 ىنعم يف ةدئاف كديفأ « هللا مكرمأ ثيح نم نهوتأف

 هانعم «نرهطي ىتح ىلاعتو كرابت هلوقف ةميركلا ةيالا

 هلوقو س فورعملا ضيبألا ءاملا وه يذلا رهطلا نهيتأي ىتح

 دعب نلستغا اذإ هانعم «. . . نهوتأف نرهطت اذاف دعب

 دعب ولو ةأرملا ةرشابم زوجي ال هنأ اذه ىنعمو ةراهطلا لوزن
 ةرتفلا هذه مكحف ض لاستغالاب رهطتت مل ام اهل ةراهطلا لوزن

 ةمرح يف ضيحلا تقو مكح لاستغالاو ةراهطلا لوزن نيب
 ةدوعلا مدع ىلع مزعلاو مدنلاو رافغتسالاف ةبوتلا امأ . عامجلا

 لك هيطعي شارفلا رانيدف ةرافكلا امأو لمعلا كلذ لثم ىلإ
 شارفلا ىلإ هتفاضإو ءارقف ةدع وأ ريقفل نيجوزلا نم دحاو
 هتميق امأ . الثم عامجلا ةملك ركذ نع هزنتلل ةفيطل ةفاضإ

 هرادقم نأل اضافخناو اعافترا بهذلا ةميقل ةعبات يه امنإف

 يأ بهذلا نم لاقثم نع ةرابع وهو ةميقلاب ال نزولاب دودحم

 ككسملا امأو .ككسملا ريغ بهذلا نم تامارغ ةسمخ
 نزولاب رانيدلا طبض وه اذه. ناثلثو تامارغ ةعبرأ هرادقمف

 ربتعيو اهيضتقت فورظو بابسأل ضفخنتو عفترتف ةميقلا امأو

 . هيف مارغلا ةميق تقو لك يف
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 نملو ؟ هتميق مكو ؟ شارفلا رانيد بجي نم ىلع : لاؤس

 ؟ ىطعي
 اذإ نيجوزلا نم بحاو لك ىلع بجي هنإ : باوجلا

 كلذو رافغتسالاو ةبوتلا عم ضيحلا يف ةرشابملا امهنيب تعقو
 نم كلذ ىلع ةروبجم ةروهقم ةأرملا تناك اذإ الإ امهل ةرافك

 ةسمخ ةميق يهف هتميق امأ 9 ةرافك اهيلع سيلف اهجوز لتق
 نامزلا فالتخاب هتميف فلتخت بهذلاو بهذ تامارغ

 ةدع وأ ةعطق طعيلف ابهذ هيطعي نأ هنكمأ نمو ، ناكملاو

 نمل امأ« ميوقت ىلإ ةجاح ريغب تامارغ ةسمخ نازيم عطق
 نيلَوتملا ءارقفلا نم ةاكزلا يقحتسمل ىطعي هنإف ىطعي

 . ءاسنلاو لاجرلا نيب كلذك قرف الو رثكأل وأ دحاول ىطعي

 لمحلا عنمو لسنلا ميظنت يف

 درو لاؤس نع ةباجإ هللا همحر ضويب خيشلا ىوتف هذه

 مكح يف رئازجلاب ىلعألا يمالسإلا سلجملا سيئر نم هيلإ
 . لسنلا ديدحت

 خيشلا نب سابعلا ديسلا ليلجلا خيشلا ةليضف : باوجلا

 مكيلع مالس رئازجلاب ىلعألا يمالسإلا سلجملا سيئر نيسحلا
 امأ رمع نب ميهاربإ ضويب مكيخأ نم هتاكربو هللا ةمحرو

 مالسإلا مكح نع مكلاؤس نع راصتخاب يباوج مكنودف « دعب

 . لسنلا ديدحت ةيضق يف
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 : لئاسم ثالث لوانتي ةيضقلا يف مالكلا

 امهقافتاو نيجوزلا اضرب يرايتخالا لمحلا عنم : ىلوألا

 . قولعلا ققحت دعب نينجلا طاقسإ : ةيناثلا

 ميقعتلاب ةطلسلا يوذ فرط نم يرابجإلا عنملا : ةثلاثلا

 . هوحنو

 ةليسولا نأ روهشملا مولعملا نمف : ىلوألا ةلأسملا امأ
 رمأ وهو لزعلا يه ميدقلا يف لمحلا عنمل ةروثأملا ةيديلقتلا
 املع نيب ملعن الو مهنع هللا يضر ةباحصلا دهع يف فورعم
 اضرب ناك اذإ هزاوج يف افالخ فلسلاو فلخلا نم نيملسملا

 ميطارتشاو ، مهضعب دنع هل ةهارك ىلع . امهقافتاو نيجوزلا

 دلولاو ةعتملا نأل هب ملسم لوقعم امهقافتاو نيجوزلا اضر
 امهنم كلذ لعف نمو ‘ ةكرتشملا ةيجوزلا قوقح نم امهيلك

 لئاسولا سايقو . هقح هسخبو هملظ دقف هبحاص نذإ ريغب
 سايق هنأ ودبي هزاوج يف لزعلا ىلع لمحلا عنمل ىرخألا
 ةعتملا توفي ال هنأل ىلوألا هنأل لب . لقاع هركني ال يلج
 . طقف عنمي امنإو ى لزعلاك

 ملعن ال : قولعلا دعب نينجلا طاقسإ : ةيناثلا ةلأسملا
 هدمعت نم نأو هزاوج مدع يف افالخ ةمألا ءاملع نيب كلذك

٢79 
 يهو ةيدلاو ةبوتلا هيلعو ىصع دقف امهريغ وأ ما وا با نم

 ةرافكلا مث (ةمأ وأ دبع) قلع هللا لوسر اهب مكح يتلا ةرغلا

 يف ببست نمو ث دعب حورلا هيف خفن دق نينجلا ناك نإ
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 نينجلا ناك روط يأ يف اقلطم ةرغلا هيلعف اطخ هطاقسإ
 . نينجلا خفن دعب ناك نإ اضيأ ةرافك هيلعو

 ناطلسلا يوذ فرط نم يرابجإلا عنملا :. ةثلاثلا ةلأسملا

 اقلطم ربجلا اذه زاوجب لوقن نأ ؤرجن ال: هوحن وأ ميقعتلا
 . هبرو دبعلا نيب ةروطخلا ديدش هيف رمألا نإف ةماع ةروصب

 يتلا ةأرملا هيف ضرعتت ةيصخش ةيدرف ةلاح نوكت نأ الإ
 نإف ۔ ءاربخلا ريرقت بسح ۔ ققحم كاله ىلإ لمخلا ددصب
 . اهنع مغرلاب اهعنمل بجوم اهتايح ذاقنإ

 دنتسي يتلا بابسألا نم اريثك نأ هارن يذلا نإف. دعبو

 ريخ نأو . اهب ملسم ةلوقعم لسنلا ديدحت يف نوبغارلا اهيلإ
 ايند اهملسأو ضرفلا اذه قيقحت يف اهيلع دمتعي يتلا لئاسولا
 لئاسولا فلتخمب ميهفتلاو ةيعوتلاو ةياعدلا يه ىرخأو
 ةمألا يف ىرنو دجاسملا يف ينيدلا ظعولا ءانثأ ةصاخو

 نأب تعنتقا اذإ ، ارايتخاو اعوط ةركفلا هذه لوبقل ادادعتسا

 اذإ لمحلا ىلإ ةدوعلا نكمت ثيحب مئاد ال تقؤم عنملا
 . تدارأ

 مالسلاو قيفوتلا يلو وهو باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ارخآو الوأ مكيلع

 ؟ لمحلا عنم صارقأ لامعتسا زوجي له : لاؤس

 قلخ ءدب يأ قولعلا لبق كلذ نوكي نأ طرشب نيجوزلا
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 ولو هطاقسإ نإف نينجلا نوكت أدب اذإ امأ ، محرلا يف نينجلا
 . ةرغلا يهو ةيدلا هيلع بجتو مارح ةفطن ناك

 ؟لمحلا عنم بوبح لامعتسا زوجي له : لاؤسم
 قافتاب لمحلا عنم بوبح لامعتسا زوجي: باوجلا

 الو { ةدالولاو لمحلا ةرثكب ررضتت ةأرملا تناك اذإ نيجوزلا

 مهقزر نالف دالوألا ةقفن نم فوخلا كلذب يوني نأ زوجي
 يف هلك اذهو امهتينب نايصاع امهف كلذ ايون نإو ى هللا ىلع

 بجتو مارحف هنوكت دعب هطاقسإ امأو . لمحلا عنم
 . ةيدلا هيف

 ىتشب لسنلا ديدحت يف عرشلا مكح ام : لاؤس

 ؟ هعاونا

 لبق لمحلا نع عانتمالاب ديدحتلا زوجي : باوجلا

 عنم بوبح يطاعتب وأ فالغلا لامعتساب وأ لزعلاب امإ قولعلا
 امهل قح دالوألا باجنإ نإف نيجوزلا يضارت طرشب لمحلا
 فوخ وأ رقفلا هيلع ثعابلا نوكي ال نأ طرشبو ةيوسلاب

 اذهل دلولا لتق باب يف لخدي هللاب نظ ءوس اذه نإف رقفلا
 هللا لوقي ثيح نآرقلا يف حيرصلا صنلاب هنع يهنملا ببسلا
 قالمإ نم مكدالوأ اولتقت الو3ةيآ يف ىلاعتو كرابت

 الو» ىرخأ ةيآ يف لوقيو (1)مهايإو مكقزرن نحن

 . ماعنالا ةروس نم 151 ةيآلا(1)
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 نإ مكايإو مهقزرن نحن قالمإ ةيشخ مكدالوأ اولتقت
 عباتتل ةأرملا فعض ناك اذإو (!)ياريبك ائطخ ناك مهلتق

 ريغ وأ الثم لُئلاك اهب ملأ ضرمل وأ اهتدالو رسعل وأ اهلمح

 . سأب الق تلمح اذإ اهتحص ىلع رطخلا هنم عقوتي امم كلذ
 أدبي ثيح محرلا يف ةفطنلا لوخد يأ قولعلا لبق هلك اذه
 ناك ةفطن هطاقسإ زوجي ال ذئنيح هنإف نيوكتلا يف نينجلا
 ىلع رطخلا ققحت اذإ الإ كلذ نم رثكأ وأ ةغضم وأ ةقلع وأ

 داشرإب اهنينج طاقسإ ريغب اهذاقنإ رذعتو لماحلا ةايح

 ىدحإب نينجلا طاقسإ ذئنيح زوجي هنإف يصاصتخا بيبط
 . مألا ةايحل اظفح ةنكمملا لئاسولا

 امع يلإ اوبتكت نأ ليلجلا انخيشاي مكوجرأ: لاؤس
 ضاهجإلاب قلعتي امو دبؤملا وأ تقؤملا لسنلا ديدحتب قلعتي
 . فينحلا عرشلا رظن بسح

 عنم ينعأ دبؤملا وأ تقؤملا لسنلا ديدحت : باوجلا
 ءاش نإ هب سأب ال ةأرملا قولع لبق ينعأ هعوقو لبق لمحلا
 يف قحلا امهنم لكل نأل هيلع نيجوزلا قافتا طرشب . هللا
 ةأرملا ةحص ىلع ةظفاحملا هيلع ثعابلا نوكي نأو ةدالولا
 نوكي نأ زوجي الوء عضولاو لمحلا يلاوتب ررضتت يتلا
 نايصع اذه نإفء دالوألا ىلع قافنإلا نم فوخلا هيلع ثعابلا

 ءارسالا ةروس نم 31 ةيآلا (1)
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 مكدالوأ اولتقت الون : ميركلا هباتك يف هيهنل دحتو هلل

 اولتقت الو (ا)«مهايإو مكقزرن نحن قالمإ نم
 مهلتق نإ مكايإو مهقزرن نحن قالمإ ةيشخ مكدالوأ
 دقف لسنلا ديدحتب كلذ ىون نمو ا-)ياريبك ائطخ ناك

 ةرافك نم هيلع ءيش الو رافغتسالاو ةبوتلا هيلعف هتينب ىصع

 . لتاقب سيلف لمحلا نم عنم امنإو انينج طقسي , هنأل

 نم محرلا هاوح نأ دعب نينجلا طاقسإ وهو ضاهجإلا امأو

 هيف بجتو سفنل لتق يأ دأوو مارح هنإف اهقوف امف ةفطنلا
 فلتخت يهو () ةرغلا ۔ ثيدحلا يف درو امك ۔ يهو ةيدلا

 وأ اروصم وأ ةغضم وأ ةقلع وأ ةفطن طقنلا عاضوأ فالتخاب

 ةلماك ةيد هيفف حورلا خفن دعب ناك نإف ، حورلا هيف اخوفنم

 ينعأ ريثك فالتخا هيف ءاملعللف كلذ نود ام امأو 3 عامجا
 ريناند ةرشع ةفطنلا يف نإ مهضعب هلاق اممو 0 هتيد ريدقت يف

 يفو نورشعو ةعبر أ ةقلعلا يفو رشع ةعبر أ جزتمملا يفو

 يفو نونامث روصملا يفو نوتس دتمملا يفو نوعبرأ ةغضملا
 . ةلماك ةيد حيرلا هيف خوفنملا يفو . رانيد ةئام رعشلا تبان

 اذه يف لمأتو . ءاملا اهبيذي ةفطن يف ةيد الو ةرغ الو

 ماعنالاةروس نم 151 ةيالا (1)

 . ءارسإلا ةروس نم 31 ةيالا (د)

 وأ دبع وهو اهريغ ,هطوقس يف ببستي وأ ةأرملا هطقست يذلا نينجلا ةيد : ةَرْغلا (3)

 هللا يضر ةريره يبأ نع تايدلا باتك نم نيرشعلاو سماخلا بابلا يف يراخبلا ىور . ةمأ
 ةتبَع هللا لوبر ىضقف اهنينج تحرظطف ىرخألا امهادحإ تمر ليذه نم نيتأرما نأ هنع

 . مهريغو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملم ثيدحلاتورو .. ةمأ و أ دبع ةرغب
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 وه رانيدلا نأ ريبخ تنأو ، هنع تلأس ام مكح كل رهظي

 . ابهذ تامارغ سمخ نزو

 ميظنتل بوبحلا لوانتت نأ ةأرملل زوجي له : لاؤس

 ناضمر يف ضيحلا عنمل اهلوانتت نأ اهل زوجي لهو ؟ لسنلا
 ؟ ءاضقلا مث راطفإلا ىلإ رطضت ال ىتح

 قافتا طرشب لمحلا عنم ريقاقع لوانت زوجي : باوجلا

 ةأرملا ررضتك لوقعم ببس كلذل نوكي نأ طرشبو نيجوزلا

 لسلاك ريطخ ضرمل وأ اهفعضل سافنلا رسعو تادالولا ةرثكب

 فوخلا وأ رقفلا وه هيلع ثعابلا نوكي نأ زوجي الو . الثم

 باتك يف هنع يهنم اذه نإف دلولا ىلع قافنإلا نمو هنم

 يف ملعن ال اننإف ناضفر يف ضيحلا عنمل اهلوانت اماو . هللا
 تقو يأ يف داتعملا مظتنملا ضيحلا عنم نأ الإ } اعنام كلذ

 ةأرملا ضيح نإف ، ام ضرم رطخل ةأرملا ضرعي دق ناك

 ال اهيلع هللا نم ةمعن وهو اهتحص لامكل يرورض مظتنملا

 ريشتست نأ كلذ ديرت يتلا ةأرملا ىلعف مهوتي دق امك ءالب

 كلذ يف ررض ال هنإ لاق نإف 0 هب اقوثوم ايصاصتخا ابيبط

 اهضرعي دق كلذ نإ لاق نإو . اهل زاج هنم اهيلع رطخ الو

 . اهيلع مرح ام رطخل

 يف اريطخ املأ اهل ببسي قتفب ةباصم ةأرما : لاؤس

 اتقؤم لمحلا عنمي ءاود لامعتسا اهل زوجي له ‘ لمحلا نابإ
 ؟ اهيلع ىضقي امبر رطخل ءاقتا امئاد ال
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 نأ اهجوز عم قافتالا طرشب ةأرملل زوجي : باوجلا

 لجرلل زوجي امك امئاد وأ اتقؤم لمحلا عنمل ءاود لمعتست
 ملع طرشب باصخالا نم هعنمي ءاود رخآلا وه لمعتسي نأ

 هنيرق اضر ريغب هسفنب كلذ لعف نمو . اهاضرو ةجوزلا

 ايضارتو اقفتا اذإ امأ 0 هقح هسخبو هملظو هقع دقف هملعو

 كلذ ىلإ يعادلا ببسلا ناك امهم عونمم ريغ زئاج كلذ نإف

 زجعلاو قالمإلاو رقفلا فوخ ببسلا نوكي نأ هركي هنا الإ
 نع ىلاعتو كرابت هللا يهن نم ذخؤي امك دالوألا ةقفن نع

 . ىرخأ يف قالمإلا ةشخو . ةيآ يف قالمإلاب هليلعتو دأولا
 ىلع الإ ضرألا يف ةباد نم امول : ىلاعت هللا لاق دقو

 باتك يف لك اهعدوتسمو اهرقتسم ملعيو اهقزر هللا

 اذإ امأو لمحلا عنمل ءاودلا لامعتسا يف هلك اذه (!)ينيبم

 اقلطم طاقسإلا زوجي ال هنإف لمحلا عوقو ينعأ قولعلا ققحت
 هلعف نمو . رغصألا دأولا هنإف . نينجلا راوطأ نم روط يأ يف

 . ةرغلاب عرشلا يف اهنع ربعملا ةيدلاو ةبوتلا هيلعو ىصع دقن
 ليصفتو هطاقسإ دنع نينجلا راوطأ فالتخاب فلتخت يهو
 . هقفلا بتك يف كلذ

 لهو ؟ ةأرملا ةرشابم دنع لزعلا مكح ام : لاؤس

 ةفطنلا روط يف لازيال وهو قولعلا دعب نينجلا طاقسإ زوجي
 ؟ ةقلعلا وأ

 . دوه ةروس نم 6 ةيالا (1)
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 يهو اميدق ةفورعملا ةقيرطلاب لزعلا : الوأ : باوجلا
 ناك امهم ناجوزلا يضر اذإ هزاوج ىلع قفتم اجراخ لازنإلا

 نم دجتسا ام لك همكح يف هيلع لمحيو . هنم ضرفلا

 وأ ، هيف لازنإلل ءاطغ يف ركذلا فل نم لمحلا عنمل لئاسو

 عناوم نم كلذ ريغ وأ نقح وأ ريقاقع وأ 3 صارقأ لوانت
 . نيجوزلا اضر طرشب لمحلا

 ةيشخ وأ قالمإلا لمحلا عنم نم ببسلا نوكي نأ يغبني الو

 : قالمإ نم دالوألا لتق يف لوقي ىلاعتو كرابت هللاف قالمإلا

 : قالمإلا ةيشخ لتقلا يفو (!) «مهاياو مكقزرن نحن
 رئاسل قزرلا ناض يفو () چمكاياو مهقزرن نحن
 هللا ىلع الإ ضرألا يف ةباد نم امو : تاقولخملا

 نأ ىشخيو () اهعدوتسمو اهرقتسم ملعيو اهقزر
 . هللاب نظ ءوس ۔ دلولا ةقفن نم ًابرهت لمحلا عنم نوكي

 نإو قولعلا دعب نينجلا طاقسإ اقلطم زوجي ال : اينات

 ققحم كاله نم مألا ذاقنإك ةققحم ةرورضل الإ ةفطن ناك

 ءاربخلا دنع نظلا ةبلخغوه انه ققحتلا نأ ريبخ تنأو

 . نييصاصتخالا

 نع فكي ال مد ناليسب تبيصأ لماح ةأرما : لاؤس

 لمعتست نأ اهل زوجي لهف دسف دق اهلمح نأ تنظف ناليسلا

 ؟ هطاقسإو هتباذإل ءاود
 (٦) ماعنألا ةروس نم 1 ةيالا .

  (2)ءارسالا ةروس نم 31 ةيالا .

 ) )3دوه ةروس نم 6 ةيالا .
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 هطاقسإ زوجي الف اميلس نينجلا ناك اذإ : باوجلا

 تاتف الإ محرلا يف قبي مل ثيحب هداسف ققحت اذإو اقلطم

 رمألاو 0 هل حلصي امب جلاعي كلذ نإف لماحلا رضي الثم محل
 ةجح نوكي هدحو ويف يصاصتخا بيبط ىلإ هلصأ يف عجري

 . عوضوملا يف

 ةينوناقلا نسلا غلبت نأ لبق ةاتف جوزت باش : لاؤس

 ةيبسنلا لاوحألا رتفد يف هحاكن لجسي نأ اعبط هنكمي الو
 دلو نم هللا هقزري نأ نكمي ام ليجست هيلع رذعتي كلذكو

 ةعناملا ريقاقعلا لوانت هل زوجي لهف ةينوناقلا ةدملا لبق

 . ةدملا يهتنت ىتح لمحلل

 لوانتت نأ عضولا اهيلع رسعتي يتلا ةأرملل زوجي لهو
 ؟ اهيناعت يتلا مالآلل ءاقتا ةرمتسم ةفصب ريقاقعلا هذه

 لمحلا نم ةعناملا ريقاقعلا لوانت زوجي معن : باوجلا

 ضارتو قافتاب نوكي نأ طرشب ةرمتسم ةفصب وأ ةتقؤم ةفصب
 نذإ نودب هسفن مقعي نأ امهدحأل زوجي الف نيجوزلا نيب

 يف قحلا لثم دلولا يف قحلا امهنم لكل نإف هبحاص
 هطاقسإل ال لمحلا عنمل ريقاقعلا لمعتست نأ طرشبو 3 ةعتملا

 دأولا نم وهو اعطق عونمم اذه نإف هدوجو ققحت دعب

 ببستلا اهيلع مرح لمحلاب ةأرملا ترعش اذإف 9 مرحملا

 بابسألا امأو ، هتيد هيلعف هطاقسإ يف ببست نمو هطاقسإل
 نوكي دقف اهيف :رجح الف لمحلا عنم ريقاقع لوانتل ةحيبملا
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 ةارملا فعض نوكي دقو نيلوألا نيلاؤسلا يف ركذ ام ببلا
 ال هنأ الإ كلذ ريغ وأ يوئرلا لسلاب ةباصم وكو ديدلا

 ةقفن نع زجعلاو رقفلا نم فوخلا وه ببسلا نوكي ن

 . كلذ نع ىهن ىلاعتو كرابت هللا نإف 7

 ةنصب لمحلا عنم صارقأ لوانت زوجي له : لاؤس
 ؛ ةمئاد ةفصب لمحلا عنم صارقأو ةتقؤم

 رعتك ةرورضلا هيلإ تعد اذإ كلذ زوجي : باوجلا

 يعم رضي ةنيعم ضارمأ ضعبب اهتباصإكو ةأرملا ىلع عضولا

 رضت ةروصب عاضرلا ةدم مامتإ لبق لمحلا عباتتكو لمحلا

 قالمإلا نم فوخلا الإ كلذ وحنو اهلسن فعضتو ةأرملاب
 ذختي نأ الو ىوني نأ زوجي ال هنإف دالوألا ةقفن نع زجعلاو

 لامعتسا زوجي ال هنإ مث . مئادلا وأ تقؤملا لمحلا عنمل اببس

 . امهيلك نيجوزلااضرب الإ كلذ

 عنم صارقأ نم نيعون كانه نإ كباتك ىف لوقت : ايناث

 امأو ةدودعم قئاقدب ةرشابملا لبق امهدحأ لمعتسي لمحلا
 لهف ‘ داتعملا هتقو نع ضيحلا رخأت دعب لوانتيف رخآلا

 ؟ امهنم يأ لوانت زوجي

 لبق لمعتست يتلا صارقألا لوانت زوجي : باوجلا

 يتلا امأو لمح نوكتي الف قولعلا عنمت اهنأل طقف ةرشابملا

 ال هنإف مايأب داتعملا هتقو نع ضيحلا لوزن رخأت دعب لمعتست
 تسيلو هطقستو لمحلا دسفت اهنأل اقلطم اهلوانت زوجي
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 ةيوق ةرامأ هدعوم نع ضيحلا رخأتو . هنوكتل يأ هل ةعنامب

 ىلع ذئنيح مادقإلا زوجي الف لمحلا نوكت وأ قولعلا ىلع
 . نينجلا طاقسإو لمحلا داسفإ هنم فاخي ام لوانت

 عنم صارقأ هتجوز لوان يذلا كبحاص ةلأسم : اثلاث

 هعمو مدلا اهءاجف مايأب هدعوم نع اهضيح رخأت دعب لمحلا
 ءاملاب اهتلسغف عباصألا فارطأك ةريغص محل نم عطق ةدع
 صارقألا هتدسفأ لمح اذه لهف ، امامت بذت مل اهنكل تصقنف

 هيدلاو ىلع بجي اذامف كلذك ناك نإو ؟ هتطقسأ نينجو

 ؟ الصنت

 مدلا عم ةلزانلا ءايشألا هذه نأ كش ال : باوجلا
 صارقألا نأو ىلوألا نينجلا راوطأ نم روط ةقلعلاو تاقلع

 مايأ يف تلمح دق اهنأ نظلا ىلع بلغيو اهتطقسأ يتلا يه
 نم هللا ىلإ ابوتي نأ نيدلاولا ىلع نإف هيلعو ىلوألا اهرهط
 نيكاسملاو ءارقفلا ىلع ءيشب اقدصتي نأو امملمع
 . امهل ةرافك

 مث اهجاوز لبق نم ايعيبط ةفيعض ةأرما : لاؤس
 ةعبرأ تدلو دقف اهتدالو ةرثكو اهجاوز.دعب افعض تدادزا
 لهف س فعض ىلع افعض تدادزاف سماخلا تطقسأو دالوأ
 زوجي لهو ى لمحلا عنمت يتلا صارقألا لوانتت نأ اهل زوجي
 وأ اجراخ ةرشابملا دعب هينم غرفي نأ ينعأ اهلزعي نأ جوزلل
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 لوصو نم عناملا فورعملا فالغلا هترشابم يف لمعتسي
 ؟ محرلا ىلإ ينملا

 لمحلا عناوم لامعتسا ينعأ : كلذ اهل زوجي : باوجلا

 كلذلكو روجي الف هاضر نودب امأ كلذب جوزلا اضر طرشب

 هءام غرفي و أ ةرشابملا دنع لئاحلا عضي نأ جوزلل زوجي

 الف اهاضر ريغب امأ 8 كلذب ةجوزلا اضر طرشب اجراخ
 دعب لمحلا طاقسإ امأو ةرورضلل لمحلا عنمل هلك اذه . زوجي

 رذحتلف نيجوزلا قافتاب ولو اقلطم زوجي ال هنالف هنوكت

 . هدوجو دعب لمحلا طقست يتلا صارقألا لمعتست نأ ةأرملا
 لمحلل ةعناملا ةيودألا لامعتسا وه طقف اهل زوجي يذلا امنإ

 الو . اهنع لوؤسملاةروصلا يف امك كلذ ةرورضلا تضتقااذإ

 .ةقفن نم فوخلا امهدحأ وأ نيجوزلا ةين نوكت ن

 الإ ضرألا يف ةباد نم امو هللاديب قزرلا نإف 7

 ) ا )هاهقزر هللا ىلع

 ةدالولا تقو يف اديدش ابعت بعتت .كتج وز : لاؤس

 يفناج رهش يف اتيم امالغ تعضوو اهتدالو تددعت دقو

 1973 سرام رهش يف كلذك اتيم امالغ تعضو مث 2

 نأ كل زوجي لهف اديدش اريثأت عضولاو لمحلا اذه اهيلعرذأو

 ؟ بيبطلا داشرا لمحلا غنمل ءاود اهل لمعتست

 نأ امناضربو اهعم قافتالاب كلأزوجي معن : باوجلا

 ةردقلا انهل وجرت تنك نإ اتقؤم لمخلل اعنام اود لمعتست
 . دوه ةروس نم 6 ةيالا (1)



 كلذ يف نكي مل نإ ادبؤم وأ عضولاو لمحلا ىلع ةدم دمب
 . مهملا رمألا يه اهتحص نإف ، ءاجر

 قافتالاب لمحلا عناوم لامعتسا زوجي هنإ : ةصالخلا

 امهدحأ كلذ لمعتسي نأ زوجيالو نيجوزلا نيب يضارتلاو

 كرتشم قح مهب عتمتلاو دالوألا باجنإ نإف رخآلا اضر نودب

 . ةأرملاو لجرلا نيب

 تلمح ينعأ اهتدالو تعباتت ةجوز هل لجر : لاؤس
 زوجي لهف تفعضو كلذ ببسب تبعتو ةبراقتم ةريثك انوطب

 يف مثإ هيلع لهو اجراخ هءام غرفي نأ اهرذاب اذإ اهجوزل
 ؟ هلعف اذإ كلذ

 مثإ الو زئاج وهف كلذب ةجوزلا تيضر اذإ : باوجللا
 نيجوزلا قافتا لاحلا هذه لثم يف بجاولا نإف اقلطم هيف

 بذجت نأ ينعأ اهسفن لزعت نأ ةأرملل زوجيالف . امهيضأرتو

 زوجي الو ‘ هاضر ريغب هئام غارفإ لبق جوزلا نع اهسفن

 امهنم لعف نمو . ةجوزلا اضر ريغب كلذ لثم لعفي نأ جوزلل
 الف ايضارتو اقفتا نإ امأو . هبر ىصعو هبحاص ملظ دقف كلذ

 . مثإ الو جرح
 ةجوزلا فعضل ةدالولا عنمل ةجلاعملا مكح ام : لاؤس

 ؟ ةديدع انوطب اهتدالو دعب اديدش افعض

 عنمل ةجلاعملا تزاج ناجوزلا قفتا اذإ : باوجلا
 دكأتت دقو كلذ ىلإ ةيعادلا بابسألا تناك امفيك ةدالولا
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 عنمل هلك اذه .. تالاحلا ضعب يف تبجو امبرو ةجلاعملا

 مارح هنإف قولعلا دعب نينجلا طاقسإل ةجلاعملا امأ . لمحلا

 صنب هنع يهنملا دأولا نم برض وهو ، زئاج ريغ
 . ميركلا نآرقلا

 تبجنا دقو اديدش افعض ةفيعض كلها نإ : لاؤس

 تررق ريخألا دلولا اهتدالو دعبو افعض تدادزاف دالوأ ةسمخ

 تعرثف اهتحصل اظفح تناك ةروص يأب هدعب لمحت ال نأ
 امارح اذه نوكي نأ تنأ تفخو لمحلا عنمل ةيودأ لوانت يف

 تلأس اهنأب كتربخأ اهنكل هب تيضر اذإ هلل ايصاع نوكت نأو
 تماد ام حابم هنأب تبيجأف كلذ يف ةعيرشلا مكح نع

 ؟ حيحص اذه لهف . . . عاضرلاو لمحلا نع ةرجاع ةفيعض

 عنم نإو كتجوز تلاق امك رمألا نإ معن : باوجلا
 نوكي دق لب حابم ةروكذملا ةلعلل هعناوم لامعتساب لمحلا

 الو تنأ كيلع جرح الف ةرورضلا ققحت دنع ابجاو وأ ادكأتم
 اهضرحتو اهنيعت نأ كيلع لب هلوبقو كلذب اضرلا يف مثإ
 لأسن نيذلا ةسمخلا اهدالوأ ىلعو اهيلع ةظفاحم كلذ ىلع
 لمحلا عناوم لامعتسا مكح اذه . مهيف امكل كرابي نأ هللا

 لبق اهعاونأ فالتخا ىلع صارقألاو ريقاقعلاو ةيودألا نم
 نوكت ءدبو لمحلا دوجو ققحت اذإ امأو . لمحلا دوجو ققحت

 مارح دأو كلذ نإف هطاقسإ زوجي ال هنإف محرلا يف نينجلا
 ةايح ىلع اهيف فاخي يتلا ىوصقلا ةرورضلا دنع الإ اعرش
 . صاصتخالا يوذ ءابطألا ريرقتب نوكي كلذو مألا
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 ديزي ال اهرمعو تارم عبس تعضو كتجوز : لاؤس

 ةدم يف باجعلا بجعلا ىرت اهنإو اماع ني رشعو ةعبس نع

 عنم ىلع ترصأ اهنإو س ةيلقعو ةيندب ضارمأ نم لمحلا
 لهف . . . لمحلا ىوس ءيش لك لبقأ : لوقت اهنإو لمحلا
 ؟ لمحلا عنملءاودلا لامعتسا كل زوجي

 هذه يف كيلع بجي لب كلذ كل زوجي معن : باوجلا

 هذهل اهضرعت الو اهتدارإ ىلع لزنتو كتأرما عواطت نأ ةلاحلا

 كدنع اميف كل كرابي هللاو . اهتحصب ظفتحت ىتح راطخألا

 . دالوأ نم
 ال ىتح لمحلا عنمل ءاودلا لامعتسا نوكي نأ بجي امنإ

 ىتح هطاقسإ زوجي الف تبثو لمحلا ققحت اذإ امأو لمحت
 . هسفن ءاقلت نم طقسي وأ دلوي

 نيب ماوعأ ةعبس يف دالوأ ةعبس كل دلو دق هنإ : لاؤس
 تفعضو كلذب ةأرملا تبعتف دحاو ماع دلوو دلو لك

 تنأ تزجع امك ةحار نودب ةلصاوتملا ةيبرتلا نع تزجعو

 له لأست مويلا تنأف ، ةلاحلا هذه نع جتني ام لمحت نع

 ىتح كلهأ رشابت نأ وهو ءاهقفلا هيمسي امك لزعلا كل زوجي
 ؟ اجراخ هتغرفأ ىنملا كءاج اذإ

 سأب الو هيف جرح .الو كلذ كل زوجي معن : باوجلا .
 الف نيقفتم .امتنك اذإف ، كلذب ةيضار كتجوز نوكت نأ طرشب

 . سأب
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 رعشت نأ لبق لمحلا عنم بوبح ىطاعتت ةأرما : لاؤس
 ةقلع تطقسأ موي تاذو ، كلذ ىلع ترمتساو لمحلاب

 بوبحلا نم هتلكأ ام ببسب طاقسإلا اذه نوكي نأ تفاخف

 هب تملع اهنأ ولو قولعلا اذهب رعشت مل اهنأ الإ قولعلا دعب
 مرج نم اهيلع لهف بوبحلا هذه يطاعت نع تمعلقأل
 ؟ مرغ وأ

 وأ امنإ ةأرملا هذه ىلع نأ انل رهظي ال هنإ : باوجلا

 نم ءيشب اهيلع مكحلا يف هيلع دمتعي ءيش الف ةرافكوأ امرغ

 وفع هنإف ةرفغملاو وفعلا هللا لأستو ءيشب قدصتتلف كلذ

 اهنم انظ قولعلاب اهملع عم بوبحلا تطاعت يتلا امأو ، روفغ
 ةقلع تطقسأف حورلا هيف خفني مل ام لمحلا طاقسإ زوجي هنأ
 . اهلهج يف اهل رذع الو ةقلعلا ةيدو ةرافكلا اهيلع نإف

 نإف رطخلا اهداقتعا عم اهلمح طاقسإ تدمعت يتلا كلذكو

 امك كلذ ريغ وأ ةغضم وأ ةقلع تطقسأ ام ةيدو ةرافكلا اهيلع

 . تايدلا رادقم ينعأ هقفلا بتك يف نيبم وه

 تاجوزلا ددعت ىف

 ددعتل فينحلا عرشلا ةحابإ يف ةمكحلا ام : لاؤس

 ؟ تاجوزلا

 هعرش امو ادج ةريثك تاجوزلا ددعت مكح : باوجلا
 جوزتي نم ىلإ ترشأ دقو ، نيفلكملا هدابع حلاصمل الإ هللا
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 !هركنتست وأ اذه نجهتست كنأكو هتزيرغ عابشإل اعبرأ

 ةناصحلل ابلط كلذ ناك اذإف ، نظت ام ىلع رمألا سيل نكلو

 هل ابودنم كلذ ناك كلذ يف الإ هتناصح ىري ال نم دنع

 نم لوألا فدهلا يه ةناصحلا نأل هيلع ابجاو نوكي امبرو
 ةديدعلا ىرخألا مكحلا كنع ىفخت الو ، جاوزلا ةيعورشم

 يتلا هتجوز ءرملا قلطي نأ ءيش يف مالسإلا نم سيلف

 اهدعب جوزتيل ارقاع تناك وأ تفعض وأ تصرم وأ تربك

 اهيلع جوزتيو هتصع يف اهكرتي نأ مالسإلا لب . ىرخأ
 . عاطتسا ام لدعيو اهاضرب

 . باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 قالطلا

 لكاشم ببسب رادلا نم كتجوز تدرط كنإ : لاؤس

 ةدم دعب مث قالط كنم ردصي نأ ريغ نم امكنيب تعقو
 مل اذإ: مايألا نم موي يف اهل تلق كنإ مث . رادلا ىلإ اهتعجرأ
 تجرخف . كيبأ راد ىلإ يبهذاف يراد يف لاحلا كدعاسي

 كراد ىلإ تعجر دحاو موي دعبو 4 اهيبأ راد ىلإ كراد نم

 دعب مث . ةرملا هذه يف اضيأ قالط كنم ردصي نأ ريغ نم

 يضاقلا مامأ احيرص اقالط اهتقلط ةثلاثلا ةرملا يف كلذ .

 كقالط ىلع تمدنو لماح يهو تنب اهعم كلو (جوجلا)
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 تنأف٬ كيلع تمرح اهنإ سانلا كل لاقف اهعجارت نأ تدرأو

 ؟ ال مأ اهعجارت نأ كل زوجي له مويلا لأست
 . كتبقر يف قلعمو كيلإ عجار رمألا نإ : باوجلا

 ةرملا يف اهقلطت مل كنأ نقيتمو كلوق يف اقداص تنك اذإف

 ريغ نم طقف رادلا نم اهتدرط امنإو ةيناثلا يف الو ىلوألا
 ةرم الإ ايقيقح احيحص اقالط اهقلطت مل كنإو ، قالط

 هللا نيبو كنيب كلذك رمألا ناك اذإ ، ىضاقلا مامأ ، ةدحاو

 هذه ربتعتو كيلع امارح تسيلو اهعجارت نأ كل زوجي هن ف

 كلذ دعب اهتقلط نإف ، ىلوألا ةقلطلا ىه ىضاقلا مامأ ةقلطلا
. . ّ ّ . ٤ . 

 اذه ص كريغ اجوز حكنت ىتح كيلع تمرح نييرخا نيترم

 . ميركلا هباتك يف هللا مكح

 اذه نانف كتجوز ةماركب ٹبعت الو هللا قتا : ةحيصن

 كتجوز تذختا كنأ كيلع رهظي ، نيملسملا لمع نم سيل

 نايبصلا بعلك اهدرتو كلجرب اهفذقت كيدي نيب ةركلاك ةبعل

 مدنلا كعفنيال نيح مدنت اريخأو ناطيشلا كل سوسو املك
 > كرمع لوط ريمضلا بذعم ) شيعتف و امكنيب دالوألا عيضيو

 باوجلا يف هب هللا نم ام اذه . كادهو هللا كقفو هللا قتاف

 . كلاؤس نع

 نأب هيف مهرمأي اباتك هيدلاو ىلإ بتك لجر : لاؤس
 نع اجراخ نيحلا كلذ يف ناكو ۔ اهقلط هنأب هتجوز اوربخي
 كترابع بسح « هتلعف ىلع مدن هلاح ىلإ ىلوت املو ۔ هلقع
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 هذه ثعب دعب نكلو : باتكلا رخآ يف تلق مث باتكلا يف

 . ابيرقت رهش ةدم اهعم دقرو اهحكنف هراد ىلإ عجر ةلاسرلا

 لبق باوجلا نكمي ال هنأ خألا اهيأ ملعا : باوجلا

 ؛هلقع نع اجراخ نيحلا كلذ يف ناك» كلوقف لاؤسلا حاضيإ

 نونج مأ ؟ ركسم بارش وهأ . جورخلا اذه ببس نيبت مل

 نأ كيلعف . همكح اذه نم لكلو ؟ هيف هل دي ال يعيبط

 اوربخأ لهو نيدلاولا ىلإ باتكلا لصو له مث . ببسلا نيبت
 نم هنكمت نأ لبق قالطلاب تملع لهو قالطلابةجوزلا
 ؟ اهسفن

 نأ لوؤسملا نكمتي تىح هحيضوتو هنايب بجي ام اذه

 ال تنك نإف 0 اهيف هداهتجا هيدؤي امب يتفيو ةيضقلا سردي
 ءاش نإ كبجن تاحاضيإلا هذهب ثعباف باوجلا يف ابغار لازت
 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو . هللا

 الوق ةجوزلا اهب مرحت ىتلا رومألا يه ام : لاؤس

 وأ هعوقو نكمي امم اتقؤم وأ ادبؤم اميرحت اداقتعا وأ العفو

 . الصفم الودج اذه يف وجرأ (اذكه) ؟ ليحتسي
 ضعب يف وهو ضي رعو عساو لاؤسلا اذه نإ : باوجلا

 صوصنملا اهنم ةبعشتم ةريثك ميرحتلا لئاسمو بيرغ هيحاون

 هيلع قفتملا اهنمو . داهتجالاب طبنتسملا اهنمو هيلع

 لثم يف اهليصفت الو اهب ةطاحإلا نكمت الف هيف فلتخملاو

 لينلا اهنمةصاخو حاكنلا بتك كيدي نيبو . ةلاجعلا هذه

 . كتيغب دجت اهسرداو اهيلإ عجراف هحرشو
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 ثالثلا ظفلب قالطلا

 كتقلط ينإ اهل لاقف هتجوز هتبضغأ لجر : لاؤس
 هنم ردص ام ىلع مدن بضغلا هنع تكس املف . تمرحو اثالث

 . ىوتفلا رظتني وهو اهلزتعا دقو هجوز ىلا عوجرلا ديريو

 ةرملا هذه لبق قالط هنم قبس نكي مل نإ : باوجل ١

 ىلع نيلدهع نيدهاش دهشيلف ةيعجر ىلوأ ةقيلطت دعت هذهف
 الإ ، لبق نم ناك امك كلذب هتصع ىلإ دوعتف اهعجار دق هنأ

 تمرح نيترم مويلا دعب اهقلط نإف ناتقيلطت اهل ىقبت اهنأ

 هيلع نإف (تمرح) هلوق امأو 3 هريغ اجوز حكنت ىتح هيلع
 يف هب هللا نم ام اذه . نيمي ةرافك كلذ ببسب

 . باوصلا نيع نوكي نأ وجرأوء باوجلا

 تنك كنإو دالوأ ةسمخ مأ ةجوز كل نإ : لاؤس

 دعي كلذ نأب كتيتفأ ىنإو دحاو ظفلب اثالث اقباس اهتقلط
 ىلإ ةليوط ةدم كعم تيقبو اهتعجار كنإو ةدحاو ةقيلطت

 . اهتدلاو ببسب قاقش امكنيب عقو ثيح مايألا هذه نم موي

 روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف ةقلطم كنإ) : ايفرح اهل تلقف

 قالطلا هنم ابلاط يضاقلاىلإ كرمأ تعفر كنإو (ناقرفلاو

 امف : كباتك يف تلق مث اثالث اقالط هربتعاو قالطلاب مكحف
 ؟ كلذ يه يمالسإلا عرشلا مكح
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 اقح يتفملا هدقتعي امب ىوتفلا ثيح نم امأ : باوجلا

 ءاملعلا نيب روهشملا لوقلا دمتعأو راتخأ يننإف هللا نيبو هنيب

 امك . ةدحاو ةقيلطت ربتعي دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا نأب
 ربتعي مويلا كنم ردص ام نإف هيلع ءانبو . اقباس هب كتيتفأ

 قالط ةأرملا هذه تجوزت ذنم كنم ردصي مل نإ ةيناث ةقيلطت

 كيلع مرحت ةثلاث ةقيلطت كديب لازت الف ، نيترملا نيتاه ريغ

 ليجنإلاو ةاروتلا يف كلوق امأ . رخآ اجوز حكنت ىتح اهدعب
 هل رثأ الو هل ىنعم ال اذهو لطابو وفلف ناقرفلاو روبزلاو
 . لهاج الإ هب هوفي الو ةيضقلا يف مكحلا يف

 دبعلا نيب اميف ةلأسملا يف مكحلا رمأ نم ناك ام اذه

 ىلإ كرمأ تعفر اذإ كنإف رهاظلا مكحلا يف امأو ، هبرو
 نإف هتفلاخم غوست ال هنإف ثالثلا قالطلاب مكحف يضاقلا
 اذكه قالطلاب مكح اذإ هنكل فالخلا عفري يضاقلا مكح

 ةثلاث ةقيلطت كديب لازت ال هنإف ثالثلاب هديقي ملو اقلطم

 . اهيلع دقعلا ددجت وأ اهعجارت نأ كلف

 بيصي نأ وجرأو . باوجلا يف يلع هب هللا نم ام اذه

 . باوصلا دبك

 ريغب لزنملا نم جورخلا نم هتجوز عنم لجر : لاؤس
 ٠ اثالث قلاط كنإف نذإ ريغب تجرخ نإ : اهل لاقو هنم نذإ
 اهنإ مث اهل نذأف . ةنيعم ةيضقل جورخل يف اموي هتنذأتساف

 نذإ ريغب ىرخأ ةجاحل مويلا سفن يف ىرخأ ةرم تجرخ
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 ؟ هيلع مرحت لهو. لاق امك . اثالث ةقلاط نوكت لهف . اهنم

 نأل ةيناثلا ةرملا يف اهجورخب ةيصاع اهنإ : باوجلا
 نوكت هيلعو ةنيعم ةجاحل ىلوألا ةرملا الإ اهل نذأي مل اهجوز
 اثالث ال ةدحاو ةقلط نكلو هحيرصت بسح كلذب هنم ةقلاط

 نإ اهيلع دقعلا ديدجت وأ اهتعجارم هل زوجي و هيلع مرحت الف
 نإ امأو " دحاو قالط هل قبس وأ اذه لبق قالط هنم قبسي مل
 ىتح هيلع مرحت اهنإف ريخألا اذه لبق ناقالط هنم قبس
 . هريغ اجوز حكنت

 ردص قالط ةيضق نع اهيف لأست يتلا كتلاسر ينتلصو -

 . اثالث قلاط تنأ : اهل لاق ثيح حيرص ظفلب جوزلا نم

 هيلع تمرحو كلذب هتصع نم تجرخ اهنإ : باوجلا

 الإ ىرخأ ةرم اهيلع دقعلا ديدجت الو اهتعجارم هل زوجت الف
 ذئنيح زوجيف هتصع نم جرخت مث هريغ اجوز حكنت نأ دعب

 (1). مالسلاو. اهيلع جاوزلا دقع ددجي نأ

 يباوج نأ هيف ركذت يناثلا كباتك ينلصو دقف دعبو -
 يناقلا خيشلا ىلإ هب تبهذ كنأو كيلإ لصو دق كتلأسم نع

 ظفلل باوجلا يف ضرعتأ مل يننأ ظحال ۔ هللا هظفح ۔ هنأو

 مكلاؤس يف يل اوركذت مل مكنأ متننظو اهمكحل الو ثالثلا

 قالطلا يف هبهذم فلاخ ىوتفلا هذه يف هللا همحر انخيش نأ ملعأ هللاو يل ودبي (1)
 . ناتقيلطت هل تقبس دق هنأ ةيضقلا بحاص ٠6 صوصخ نم. ملع ةلعل : لاقي نأ ال ١ ثالثلا لظفلب

 ! لمأتيل

٤١٣ 



 كباتك يف تركذ كنإف ! يخأ اي ال . . . ثالثلا ظفل لوألا

 كنإ تجرخ اذإ»: هتجوزل لاق لجرلا نإ تلقف ثالثلا ظفل

 صيخلت يف ثالثلا ظفل ءاغلإ تدمعت انأ يننكل .اثالث مارح
 الو الوهذ ال ادصق كلذ تدصقو هنع باوجلا يفو. كلاؤس

 قحلا وه هارأو هب يتفأو هراتخأو هيلإ بهذأ يذلا نإف . ةلفغ

 نيقلطملا مالك يف ثالثلا ظفل نأ : وه هللا ءاش نإ

 هب ددعتي ال روزو لوقلا نم ركنمو لطاب وفل نيمرحملاو

 رزولا الإ مكح هيلع ينبني الو ةدحاو ةرم عقاولا قالطلا

 امبو هللا باتكب هثبعل هبحاص ىلع ميظعلا بنذلاو ديدشلا
 بضغ دتشا دقو همكحو هماكحأو قالطلا قرط نم هيف عاش

 ثالث هتأرما قلط لجر نع ربخأ امل ت هللا لوسر
 باتكب بعليأ) : لوقي نابضغ وهو ماقف اعيمج تاقيلطت

 . لوسراي : لاقف لجر ماق ىتح (1 ١(؟مكرهظأ نيب انأو هللا

 ماوقأ لاب ام) هقيرب هنع رخآ ثيدح يفو ؟هلتقأ الأ هللا

 دق كتعجار دق كتقلط دق لوقي هللا دودحب نوبعلي

 ىلع ةمألا تعمجا دقو (2)(غلا. . كتعجار دق كتقلط

 نم نيتنسو ركب يبأو هنلك لع لوسرلا دهع ىلع ثالثلا قالط نأ

 هنع هللا يضر رمع انديس نكل ةدحاو ةقيلطت ناك رمع ةفالخ

 هيضمي نأ هل ادب هب مهثبعو رمألا اذهب سانلا راتهتسا ىأر امل
 - .۔۔۔۔__» ==

 قالطلا باتك نم لوألا بابلا يف يئانلا هاور ()
 قالطلا باوبا نم سداسلا بابلا يف ةجام نبا هاور (2)
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 نإ : لاقو ابيدأتو ارجزو مهب ةياكن تاقيلطت ثالث مهيلع

 هانيضمأ ولف ةانأ هيف مهل تناك رمأ يف اولجعتسا دق سانلا

 ةمألا ءاملع ضعب بهذ اذهىلإو . مهيلع هاضمأف ؟مهيلع

 مهنإو ى هوراتخا ام هدلق نملو رمعلف ، رمع بهذم اوراتخاف
 قحلا نأ ىرن انكل . نوروجأم س نوروذعم ۔ هللا ءاش نإ ۔

 قرطتي ال نايبب هباتك يف هللا هعرش اموه هيف بير ال يذلا

 كاسمإف ناترم قالطلا : لاق ذإ ليوأت الو لامتحا هيلإ

 ةيآلا رخآ ىلإ (!)«ناسحإب حيرست وأ فورعمب
 يهو اهرخآ يف لوقي ىتح قالطلا تارمل ةبترملا . ةميركلا

 ىتح دعب نم هل لحتالف اهقلط نإف ةثلاثلا ةقيلطتلا
 ةيآلا هذه لمأت نمف . ةيآلا اهريغ اجوز حكنت
 ةيهلإلا ةمكحلا هذه هجو كردأ لمأت لضف ةمكحملا ةميركلا

 امك مهحلاص دابعلل نمض يذلا يماسلا عيرشتلا اذه يف
 يف ةربتعملا ةيماسلا مكحلا هذه عيمجو . مهعئابط هيف ظحال

 ىدس بهذت هتيعورشم حور يه يتلاو هبيترتو قالطلا دادعت

 دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا انلعج اذإ رثأ نم اهل ىقبي الو

 ىلع ىلاعتو كرابت هللا هبتر ام هيلع انبترو اقح انالث
 ىلع ةعمجم ةمألا نأ ىلع ةيلاوتملا ةددعتملا ثالثلا تارملا
 أربي ال نيعم ددعب راكذألا نم هراركت بدن وأ بجو ام نأ

 بودنملاب ايتآ نوكي الو بوجولا ةدهع نم جرخي الو هبحاص
 ةرقبلاةروس نم 229 ةيالا (1)

 . ةرقبلا ةروس نم 230 ةيآلا (2)
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 الو ةبولطملا تارملا ددع هظفلب ركذلا كلذ سفن ررك اذإ الإ

 بقع لوقي مث ةدحاو ةرم ركذلا ظفلب قطني نأ اقلطم هيزجي
 لك كلذكو . ةرم نيعبس وأ تارم رثع وأ تارم ثالث كلذ

 نيمي وأ رذن وأ قاتع وأ قالط نم ددعتم لوق ىلع قلع ام
 تارملا ددع دوصقملا لوقلا رركت اذإ الإ هيلع قلع ام عقي ال

 تارم رشع اذكو اذك تلق نإ : هتأرمال لاق نمف . ةنيعملا

 احيحص اقطن كلذب تقطن اذإ الإ اعطق قلطت مل قلاط تنأف
 لوقي ال نأ مسقأ نإ كلذكو تارم رثع قطنلا تررك ينعأ

 رشع لوقلا ررك اذإ الإ ثنحي ال تارم رثع اذكو اذك

 ماكحألا كلت نأب ةمألا ءاملع نم اقلطم لئاق الو ى تارم

 ركذ ظفلب هبيقعتو . ةدحاو ةرم لوقلاب قطنلا ىلع بترتت
 امو 0 هتيدوأو هباعش رثكأ امو بابلا اذه عسوأ امو . ددعلا

 يف ةبولطملا دادعألا نم ءارغلا ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ام رثكأ

 ركذو ةدحاو ةرم لوقلاب اهيف ىفتكا ولو تادابعلا عاونأ عيمج
 ىلع اسأر ةيمالسإلا ةعيرشلا تمدهنال هدعب ددعلا ظفل

 مظعأو دشأل لامعألا يف رمألا نإو لاوقألا يف اذه . بقع

 قباطي امب ثالثلا قالطلا رمأ يف ةنسلا تءاج دقو رطخأو

 مكحلا ركني مل هنع هللا يضر رمع ىتحو . باتكلا حيرص

 . هيلإ بهذ ام هلف بيدأتلاو رجزلا دارأ امنإو هلوأتي ملو
 , عم رمع هآر يأر لجأ نم هلوسر مكحو هللا مكح كرتن نلو
 . همكحأو هللا هعرش اميف قحلا هجو نيبتو ةمكحلا روهظ
 اهيف ثحبلاءاصقتساو ةلأسملا يف داهتجالا دعب انيأر هلك كلذل
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 نأ يف هلوسر مكحو هللا مكحب ىوتفلا نم انل صانم ال نأ

 عقي مل ةقيقحلا يف وهو . اثالث قالطلا لعجي ال ثالثلا ظفل
 يتلا دادعألا هذهل اقلطم اندنع رابتعا الفء ةدحاو ةرم الإ

 . هل ةميق ال وغل يه لب نومرحملاو نوقلطملا اهب قطني

 وأ ىلوألا هترم يف يلعفلا قالطلا ىوتفلا يف ربتعن امنإو
 نأ الإ كلذءارو ام عيمج يفلنو ةثلاثلا هترم وأ ةيناثلا هترم

 . هلوسر ةنسو هللا رمأ هتفلاخمب هنايصعل ةبوتلاب هبحاص رمأن
 ءاش نإ نيئطخم نوكن ال نأ وجرنو هيلع انردق ام نسحأ اذه
 خيشللو مكل تحضو دق ةلأسملا نوكت نأ وجرن امك هللا
 مكناوخإ عيمج ىلإو هيلإ انمالس . هللا هظفح يضاقلا

 . هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 ناركسلا قالط

 نأ هيلإ إ يمن دالوأ هتجوز نم هل جوزتم لجر : لاؤس

 هللا رمأل لثتمي ملو هل اسيل نيدلولا نأو هنوخت هتجوز

 مكءاج نإ اونمآ نيذلا اهيأاي هلوق يف ىلاعتو كرابت

 ةلاهجب اموق اوثبيصت نأ اونيبتف لبنب قساف

 روف عراس لب (آ)«نيمدان متلعف ام ىلع اوحبصتف

 لهن دعب اللع ابع رمخلا اهيف بعي ةرمخملا ىلإ ربخلا هعامس

 تارجحلا ةروس نم'6 ةيآلا (1)
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 ركسلا هب غلب دقو هتيب يلإ اهدعب داع تايلاوتم تاعاس ينامث

 اهباجم هب قطن امم ناكو قالغإ يف دبرعيو يذهي هاهتنم

 قلاط تنأ» ناريجلاو رادلا لهأ نم عمسمو ىأرم ىلع هتجوز
 اذه ى لوقلا رجه نم كلذ ريغ ىلإ ءافلأو ةئامو اعبسو اثالث
 نأ نيبت هركس نم احص نأ دعبو حابصلا دنعو ليللا لوأ يف

 عنص ام ىلع مدنف هوتعم نع ردص ناتهبو بذك هيلإ يمن ام

 اذه يف عرشلا مكح نع لأسي ءاجف قالط نم هب هوفتو
 . قالطلا

 لوانتب هلقع دقف يذلا ناركسلا قالط نإ : باوجلا

 حيحص قالط ادمعتم لقعلا ليزي امم اههبشي ام وأ رمخ
 يحاصلاك قالطلا ماكحأ عيمج هيلع بترتت اعرش ربتعم
 هلقع لاوز يف ببستملا هنأل نونجملاك ربتعي الو امامت

 قالط يف ةيضابإلا بهذم اذه س روبجم الو هركم ريغ اراتخم

 : هللا امهمحر هحراشو لينلا بحاص لوقي .. ناركسلا

 هيف دوجوم هلقع نأل هب هيلع موكحمو عقاو ناركسلا قالطو»

 ام صخرأو . انبهذم دمتعم وه اذهو . «ارومغم ناك ولو

 . انئاب ال ايعجر اذه هقالط ربتعي نأ لئاسلا اذهل هب يتفن

 هذهو { هذه هتجوز عجار هنأب نيدهاش دهشي نأ هنم جرخملاو

 0 هل ةجوز ةأرملا ىقبتف ، ةجوزلا اضر نودب ولو متت ةعجرلا
 الو اهب نيبت ةثلاثو { ةيعجر ةيناث ةقيلطت كلذ دعب هل ىقبتو
 اهل هنم قبسي مل نإ اذه . هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت
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 هرابتعا نم دب الف قالط قبس نإو ث ةرملا هذه لبق قالط

 . كلذ يف مكحلا ملعت تنأو . تاقلطلا ددع يف هباسحو

 نيدلاولا ةبغر لجأ نم قالطلا

 عيطتست الو اهنم كدالوأو كتجوز بحت تنأ : لاؤس
 نإ ءوسلاب كيلع وعديو اهقيلطتب كرمأي كوبأوء مهقرافت نأ
 دنع كيبأ ةوعدل لهو ؟ عنصت نأ كيلع اذامف . اهقلطت مل

 . ؟ رثأ هللا

 الو اهلح بعصي ادج ةدقعم كتلكشم نإ : باوجللا
 عم هيلإ ثعبتو هفطالتو كابأ يرادت نأ الإ لح نم كل ىرن

 هنم كل اوبلطيف هيلع اورثؤي نأ مهنكمي نيذلا هفراعم ضب
 امبر يتلا ةبقاعلاب هوركذيو كجوز عم كئاقبل لوبقلاو اضرلا
 هتقرافمو هتجوز قيلطت ىلع هربجأ اذإ هدلو اهيلإ لصوت
 نع فكيو كنع ىضريو هيأر نع لدعي نأ وجرنو . هدالوأ

 كجوز عم ىنكسلا يف لقتست نأ كنكمأ اذإو ءوسلاب ءاعدلا

 كتجوز دعتبتف اهيلإ لقتنت اراد ۔ الثم ۔ يرتكت نأب كدالوأو

 اذه نإف هيلع هتضرع اذإ لحلا اذهب ىضري هلعلو كيبأ نع

 ىلع وه رصأ نإو كتلكشمل الح نوكي نأ نكمي ام نسحأ
 ىلع هرارصإل نكي ملو قارفلا نع تنأ تزجعو قالطلا
 قيلطت كيلع بجي هنأ ىرن ال انإف لوقعم ببس قالطلا
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 نم قحملا ملعي يذلا هلل هئاعد رمأو كدالوأ ةقرافمو كجوز

 . دعب نمو لبق نمرمالا هللو . حلصمل ا نم دسفملاو لطبملا

 اهسفن ةأرملا قالط

 اهلو نيماع نم رثكأ هتجوز نع باغ لجر : لاؤس

 اهقفني اليفك الو ةقفن اهل كرتي ملو ىثنأو اركذ نادلو هنم
 مهاردلا نم اردق الإ ةدملا هذه لاوط مهيلإ ثعبي ملو اهيدلوو

 هنإ مث . رهشأ ةعضبل مهتايرورض ضعبب يفي داكي ال اديهز
 لواحي ءاجف هنطو نم ةرجهلا ررق هيبأ نيبو هنيب قاقشل
 . ةيبوروألا دالبلا ضعب ىلإ اهادلوو يه هبحصت نأ هجوز

 ال نأ ىلع اممصم اهقلطي نأ ريغ نم اهكرتو بهذف تعنتماف
 ؟ ةأرملا عنصت اذ امف". ةايحلا ديق يف ماد ام هنطوىلإ دوعي

 ترصأ دقو ؟ عنصت اذ ام مأ ؟ اهسفن قلطت مأ ؟ هنم يدتفتأ

 ٠ عرشلا قيرط نم جورخلا ديرت ال امهنأ الإ هتقرافم ىلع
 . . . هللا كمحري انتفأ

 لك يفو ادبأ اهل حوتفم هباب نإف ءادفلا امأ : باوجلا

 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ءادفلا نأ ملعت نأ بجي هنأ الإ نيح
 يضارتب الإ هنم دوصقملا لصحي الو حصيال ةضواعم دقع

 ةراتخم ةعئاط جوزلل اهقادص درت ةجوزلاف نيفرطلا

 جوزلاو . . . ناك يأ وأ ةعامج وأ مكاح وأ ضاقةطساوب
 . اهل حيرستو هجوزل ءادف هنأىلع كلذك اراتخم اعئاط هلبقي
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 اهيلعو هتصع نع ةجراخ ةقيلط ةرح تحبصأ كلذ مت اذإو
 . قالطلا ةدع

 دق تناك اذإ الإ حصي ال هنإف هنم اهسفن قيلطت امأو

 مكح عجر هب لخأ نإ اطرش حاكنلا دقع يف هيلع تطرتشا
 تماق مث دقعلا يف طرشلا اذه لثم دجو نإف اهديب اهقالط

 ةيقاب يهف الإو اهسفن قلطت نأ اهل حص هل هلالخإ ىلع ةجحلا
 وأ راسعإلاب مكاحلا قيلطت امأو . هللا جرفي ىتح هتمصع يف
 . ةيضابإلا ءاهقف هاري ال هنإف قافنإلا مدع

 راهظلا يف
 يلع تنأ : اهل لاق نأب هتجوز نم رهاظ لجر : لاؤس

 هبلق يف قيضب اهيف بيصأ ةئراط ةلاح يف وهو يتخأك
 هنأ نظو كلذ لبق اهبحي ناك يتلا هتجوزل ةديدش ةيهاركو

 هل عقو ذإ هئاقدصأ نم قيدص هيلإ هادهأ ماعط يف رحس دق
 ۔ هلوق بسح ۔ كلذ عم هلو ماعطلا كلذل هلكأ رثأ ىلع كلذ
 ملعلا لهأ ضعب كلذ نع لأس هنأو 0 ىرخأ نئارقو تارامأ

 هتجوز ىلإ دوعي نأ زوجي هنأو اراهظ سيل كلذ نأب هوتفأف
 داعف ، راهظ ةرافك هيلع بجت ال ينعي ، رفكي نأ ريغ نم
 رمألا يف باترا هنكل انمز كلذ ىلع مادو اهسمو هتجوز ىلإ
 . هسفن نئمطتل لأسي مويلا ءاجف كلذ دعب
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 هتجوز نم راهظ وه لجرلا اذه لمع نإ : باوجلا

 همهوت راهظلا مكح نع هجرخي الو فالخ الو كش الب اعطق

 هيلع مكحي ىتح نجي مل هنأو . كلذ هبشأ ام وأ روحسم هنأ

 دق مهتاجوز نم نورهاظي نيذلا مكح نإوس نونجملا مكحب
 همهفي احيرص انايب ميركلا نارقلا يف ىلاعتو كرابت هللا هنيب

 : ةلداجملا ةروس يف ىلاعت هلوق يف كلذو ناسنإ لك

 اولاق امل نودوعي مت مهئاسن نم نورهظي نيذلاو

 هب نوظعوت مكلذ اسامتي نأ لبق نم ةبقر ريرحتف
 نيرهش مايصف دجي مل نمق ريبخ نولمعت امب هللاو

 ماعطإف عطتسي مل نمف اسامتي نأ لبق نم نيعباتتم
 لجرلا اذه ىلع بجاولا ناكف (آ)ه. . . انيكسم نيتس

 “ةيآلا يف اهيلع صوصنملا ثالثلا تارافكلا ىدحإ يدؤي نأ
 ريغب هاتفأ نمو. هتجوز سمي نأ لبق بيترتلا ىلع ةميركلا
 رمأ يف رظنلا نآلا يقب . هاوتف يف أطخأو هلضأ دقف كلذ

 هيلإ بهذ يذلا ، رفكي نأ لبق هتجوز سم يذلا لجرلا اذه
 نورخآ هيلإ بهذ يذلاو . ادبأ هيلع مرحت اهنأ ملعلا لهأ ضعي
 رفكي مث اهلزتعي هنأ إلطوملا يف كلام مامإلا مهنمو ءاملعلا نم
 اميف عقي مل مويلا ةلأسملا بحاص ناك املو . هللا رفغتسي مث
 كلذب هل تراص ملعلا لهأ ضعب هاتفأ نأ دعب الإ هيف عقو

 هيتفأ ينإف كلذلو . هل صيخرتلاو هنع فيفختلا يضتقت ةهبش

 . ةلداجملا ةروس نم 4 و 3 ناتيالا (1)
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 كلذو . هرصع يف ةنيدملا ءاملع ملعأ كلام مامإلا هراتخا امب

 مث ةبجاولا ةرافكلا يدؤي مث اهنع فكيو هتجوز لزتعي هنأ
 إطوملا صن اذهو ، كلذ دعب هتجوز هل لحتف هللا رفغتسي

 رفكي نأ لبق اهسم مث هتأرما نم رهاظ نمو»: كلام لاق .
 رفكي ىتح اهنع فكيو ةدحاو ةرافك الإ هيلع سيلف

 مالك ىهتنا «تعمس ام نسحأ كلذو هللا رفغتسيلو
 . كلام مامإلا

 كرابت هللا رمأ امك بيترتلا ىلع راهظلا ةرافك نإ مث
 مويلا ارذعتم ةبقرلا قتع ناك املو رييختلا ىلع ال ىلاعتو
 عاطتسا نإ نيعباتتم نيرهش موص ةلأسملا بحاص ىلع بجو

 ةيفيكو انيكسم نيتس معطأ مايصلا هيلع قشو زجع نإف
 ادحاو اموي مهيشعيو مهيدفيف انيكسم نيتس وعدي نأ ماعطإلا
 نإو ماعطلا عون طرتشي الو اوعبشي ىتح اولكأي نأ طرشب
 نيتسلا نم دحاو لك يطعي نأب كلذو اليك مهل لاك ءاش
 نم اليلق ائيش رادقملا يف تربتعا دقو) احمق افصنو وليك

 باوجلا يف انيلع هب هللا نم ام اذه . (نزولا طبضل طايتحالا
 هبحي امل هايإو هللا انقفو دشرتسملا لئاسلا اذهل اداشرإ

 . ٥ اضري و
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 ةدعلا ىف

 ؟ اهتيفيك امو ةدعلا يه ام : لاؤس

 تادتعملا لامعأ نم هيلإ ترشأ ام عيمج نإ : باوجلا

 تأت ملو 0 اقلطم ةعيرذلا يف اهل لصأ ال تافارخو عدب
 ءاوس اهنم جورخلل الو ةدعلا يف لوخدلل ةيفيك ةيأب ةعيرشلا

 وأ ءارقألاب تناكأ ءاوسو . ةافو ةدع وأ قالط ةدع تناكأ

 رجزو كلذ نع يهنلا بجيف " لمحلا عضوب وأ روهشلاب
 اهل لحي نأ لبق ةأرملا اهيضقت ةدم ةدعلا امنإف . هباحصأ

 وأ همرح وأ قالطب هنم تجرخ يذلا لوألا اهجوز دعب جوزتلا

 قالطلا يف اهلمح عضت نأ اهلجأف الماح تناك اذإف . ةافو

 رهشأ ةعبرأو لمحلا عضو: نيلجألا دمبأف ةافولا يف امأو
 ضيحت تناك نإ ءورق ةثالثف ةقلطم تناك نإو ى ارشعو

 ةسيآ ينعأ هقوف وأ ضيحلا نس نود تناك نإ رهشأ ةنالثو

 اهروهش يف باسحلا ققدت نأ الإ هلمعت ءيش يأ اهيلع سيلو

 ىفوتملا ىلع بجي ام الإو لطخلا يف عقت ال ىتح اهئارقأو
 . اهتدع متت ىتح ةنيزلا كرت نم اهنع

 ؟ اهجوز اهنع ىفوت يتلا ةمألا ةدع مك : لاؤس
 نوفوتي نيذلاوإ: ىلاعتو كرابت هللا لاق : باوجلا

 رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي اجاوزأ نورذيو مكنم

 نإل: م موصعملا نع ثيدحلا يف دروو (آ)ارشعو
 . ةرقبلا ةروس نم 234 ةيالا (1)
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 نوكي مث ةفطن اموي نيعبرأ همأ نطب يف هقلخ عمجيل مكدحأ

 كلم هيلإ لسري مث كلذ لثم ةغضم نوكي مث كلذ لثم ةقلع

 نينجلا نأ ثيدحلا نيب دقف . ثيدحلا 'آ)حورلا هيف خفنيف

 نإ محرلا ءاربتسالو رهشأ ةعبرأ دعب الإ حورلا هيف خفني ال

 كلتو ارثعو رهشأ ةعبرأ اهتدع هللا لعج ، ءيش هيف ناك
 هتكرح تناك وأ افيعض ناك نينجلا لعل اطايتحا ةرثعلا

 نأ يفءاملعلا ضعب لوق نأ ملعت انه نمو . سحت ال ةفيفخ

 ةمكحلا هنه لجأل لطاب ةرحلا ةدع فصن ةمألا ةدع

 نالف لجأل ريغتت ال هتاقولخم يف ىلاعت هللا ةنسو 0 ةرهاظلا

 . سانجألا نم سنج يأ وأ ةنالف وأ

 ةعتملا ىف
 م٠

 مامأ ةدحاو ةملكب اثالث هتجوز قلط لجر : لاؤس

 عنتماف اهعتمي نأ يضاقلا هرمأو امهنيب ةقرفلا تمتو يضاقلا
 ىنغ وأ رقف نم هلاح بسح ةعتملا ىلع هربج يضاقلا دارأف

 اهريغو ةقرسلاب ةءاسإ نم انهنم هلان امل عانتمالا ىلع رصأف

 لهو ؟ ةعتملا نم عانتمالا هل زوجي لهف ۔ هاوعد بسح ۔

 ؟ هاضر مدع عم اربج ةعتملاب هيلع مكحي نأ يضاقلل غوسي
 : عبرأ تاقلطملا نإ : باوجلا

 نيع ينعأ اهل ضرف دقو ةسوسمم اهب لوخدم : ىلوألا

 نإ ائيش هنم درت ال صوقنم ريغ الماك اهقادص اهلف قادص اهل
 . انه نم بيرق ظفلب قلخلا ءدب باتك نم سدادلا بابلا يف يراخبلا هاور
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 وأ هلك ناك نإ صوقنم ريغ الماك اهل عفديو هتضبق دق تناك
 مكل لحي الو : ىلاعت هلوق لزن هذه يفو . الجؤم هضعب

 نإو هلوقو (آ)«ائيش نهومتيتآ امم اوذخأت نأ
 نهادحإ متيتآو جوز ناكم جوز لادبتسا متدرأ
 امثإو اناتهب هنوذخأتأ ائيش هنم اوذخأت الف اراطنق

 ضعب ىلإ مكضعب ىضفأ دقو هنوذخأت فيكو انيبم
 (2)عاظيلغ اقاثيم مكنم نذخأو

 ضرف دقو ةسوسمم الو اهب لوخدم ريغ ةقلطم : ةيناثلا
 هلوق لزن اهيفو٬ ضورفملا قادصلا فصن اهلف قادص اهل

 دقو نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإوإل: ىلاعت
 . (3)«متضرف ام فصنف ةضيرف نهل متضرف

 اهل ضورفم ريغ ةسوسمم اهب لوخدم ةقلطم : ةثلاثلاو

 افلخو افلس ةمألا روهمج دنع اهلف اهقادص رادقم نيعي مل يأ
 نم ابسنو ابسحو انس اهتاليثم قادص رادقم ىأ لثملا رهم

 . اهموق تانب

 حيرص صن دورو مدعل ةعتملا نهل بجت ال ةثالثلا هذهف
 نذخأ نهنألو كلنب ةنسلا حيحص وأ باتكلا يف

 ةيناثلاو الماك ضورفملا اهرهم تذخأ ىلوألاف . . . نهروهم
 تذخأ ةثلاثلاو ، هباتك يف هللا مكحب ضورفملا فصن تذخأ
_ 

 . . ةرقبلا ةروس نم 229 ةيالا (1)

 . ءانلا ةروس نم 21 - 20 ناتيآلا (2)

 . ةرقبلا ةروس نم 237 ةيالا (3)
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 ال ابابحتسا ةعتملا نهل بحتست امنإو 0 الماك لثملا قادص

 عاتم تاقلطمللو: ىلاعت هلوق مومع نم اذخأ ابوجو
 ةنسب ءادتقاو (1) نيقتملا ىلع اقح فورعملاب

 ذإ نهنع هللا يضر نينمؤملا تاهمأ هجاوزأ عم يع ءيبنلا
 ةايحلا ندرت نتنك نإل ىلاعتو كرابت هللا رمأب نهل لاق
 احارس نكحرسأو نكعتمأ نيلاعتف اهتنيزو ايندلا

 نذخأ دقو نهل ضورفم نهب لوخدم نهلك نهو ا2) اليمج

 . نهروهم

 دعب تقلط يتلا يهف تاقلطملا عاونأ نم: ةعبارلا امأو
 نيعي مل يأ قادص اهل ضرفي ملو سمت نأ لبقو اهيلع دقعلا
 حيرصلا صنلاب ةعتملا اهل بجت يتلا يه هذهف اهقادص رادقم
 ال: ىلاعت هلوق لزن اهيفف٬ ىلاعتو كرابت هللا باتك نم
 وأ نهوسمت مل ام ءاسنلا متقلط نإ مكيلع حانج
 هردق عسوملا ىلع نهوعتمو ةضيرف نهل اوضرفت
 ىلع اقح فورعملاب اعاتم هردق رتقملا ىلعو
 ةعتم يف ءاج ام باب ىف إلطوملا ىفو ا3)«نينسحملا

 نمحرلا دبع نأ هغلب هنأ كلام نع ىيحي ينثدح : قالطلا

 عفان نع كلام ينثدحو ى ةديلوب عتمف هل ةأرما قلط فوع نب

 الإ ةعتم ةقلطم لكل : لوقي ناك هنأ رمع نب هللا دبع نع

 . ةرقبلا ةروس نم 241 ةيالاأ1)
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 ف فصن اهبسحف سمت ملو قادص اهل ضرف دقو قلطت يتلا

 لكل: لاق هنأ باهش نبا نع كلام نع ينثدحو . اهل ضرف

 لثم دمحم نب مساقلا نع ىنغلبو : كلام لاق . ةعتم ةقلطم

 اهليلق يف فورعم دح اندنع ةعتملل سيل : كلام لاق 2 كلذ
 . ىمهتنا. . . اهريثك الو

 هلوق مومع يف ءاملعلا ضعب لاق دقو

 ىلع اقح فورعملاب عاتم تاقلطمللو: ىلاعت

 هذه نأو اقلطم ةقلطم لكل ةبجاو ةعتملا نإ اآ)منيقتملا
 قادص وأ ضورفملا فصن وأ ضورفملا قادصلا يه ةعتملا
 ام يه نهتعتمف تاقلطملا نم ىلوألا ةثالثلا عاونألل لثملا
 يهو عاونألا نم ةعبارلا ةقلطملا ىقبتو . نهتاقدص نم نذخأ
 ىلع ةعتملا اهل بجت هذه نإف اهل ضرفي ملو سمت مل يتلا
 باتك يف حي رصلا صنلاب هردق رتقملا ىلعو هردق عسوملا
 ريسفت يف اضر ديشر خيشلا مامإلا ذاتسألا لاق دقو . هللا
 طوحأو»: هصن ام كلذ يف ءاملعلا:لاوقأ ركذ دعب رانملا

 نمل اهبجوأو رهملا ريغ ةعتملا لعج نم لوق اهطسوأو لاوقألا

 هراتخنو الرن يذلا وه اذهو . اهريفل اهبدنو ارهم قحتست ال

 تايآلا نيب عمجلا متي هبو لاوقألا لدعأ هنأل هب يتنن
 «تاقلطملا نأش يف ةدراولا

 ةرقبلا ةروس نم 241 ةيال ()
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 ىلع بجت ال هنأ خيشلا اهيأ ىرن مدقت ام ىلع ءانبو

 اعوط عتمو نسحأ نإ الإ ةضورعملا ةيضقلا يف قلطملا
 اذإ ةعتملاب هيلع مكحي نأ يضاقلل غوسي ال كلذكو ارايتخاو

 الماك هايإ اهاطعأو اهقادص اهل ضرفو هتأرماب لخد دق ناك
 يف ثالثلا ركذ امأ . لاؤسلا قايس نم مهفي امك صوقنم ريغ

 ىلع ، همدع يف الو ةعتملا بوجو يف هل رثأ ال هنإف قالطلا
 باتكلا ةفلاخم هدمعتل هبحاص هب يصعي يعدب قالط هنأ

 . ءاهفسلا هفسو نيلهاجلا لهج رش مكايإو هللا اناقو . ةنسلاو

 ةريس عابتاو هيبن ةنسو هباتكب لمعلا ىلإ مكايإو انقفوو
 يضر نيدتهملا ةمئألاو نيعباتلاو ةباحصلا نم نيحلاصلا فللا
 . ماتخلاو ءدبلا يف مكيلع مالسو. نيعمجأ مهنع هللا

 ةناضحلا ىف

 نم ركذلا هنبا عزتني نألا بألل قحي ىتم : لاؤس

 ؟ هتيبرتو هتلافكل هراد ىلإ هذخأيو همأ ةناضح
 هب لومعملاو هبىتفملاو ءاملعلا دنع روهشملا : باوجلا

 . ماوعأ ةسمخ لفطلا غلب اذإ وه
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 ةيلئاعلا حنملاو ةقفنلا ىف

 هيبأ نم هتقفن ذخأت دلو اهلو ةقلطم ةأرما : لاؤس
 ةحنملا بسحي نأ لفطلا دلاول لهف ةيلئاع ةحنم هيلع ذخأتو"

 ؟ ةقفنلل ددحملا ردقلا هب غلبي ام اهديزي و ةقفنلا ةلمج نم

 بألا نوك ببسب ةقحتسم ةحنملا تناك اذإ : باوجلا

 ن كل زوجي هنإف ةيلئاملا حنملا ةحلصم يف الجسم الماع
 ابم مألا ىلإ لسرت تناك نإو . ةقفنلا ةلمج نم اهبسحي

 نع فيفختلا وه امنإ ةيلئاعلا حنملا يأ اهنم دوصقملا نإف

 ىوتفلا ىه هذه مهدالوأ تاقفن فيلاكت نم نيلماعلا ءابآلا
 ال سانلا ن نم اريثك نأ ظحالن اننكل .ةلأسملا يف ةماعلا

 نوكت ثيحب الداع اريدقت مهيلع ةبجاولا تاقفنلا نوردقي

 يفي ال اليئض ارادقم نوطعي امنإو 0 هيلع قفنملل ةيفاك

 نسحألاف كلذك رمألا ناك اذإو 0 ناسحإ ةقدص هنأك ةجاحلاب

 اهب دست ةدلاولل كرتت لب ةقفنلا نم ةحنملا بسحت ال نأ

 . اهدلو تاجاح يف صقنلا

 دلولا يف كشي جوزلا

 رثع ةسمخب .اهجوز بايغ دعب تدلو ةجوز : لاؤس

 ؟هيبأب دلولا قوحلو بسنلا توبثب يضاقلا مكحف ارهش
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 شارفلل دلولا نإف حيحص يضاقلا مكح نإ: باوجلا
 ام لكو هل شارف اهنإف جوزلا ةمصع يف تماد ام ةأرملاو

 هنم ىفتنا نإ الإ شارفلاب قحلي هروضج و أ هتبيغ يف هتعضو

 هللا باتك نم رونلا ةروس ىف هللا هعرش امك ناعللا بجيف

 دلولا نم جوزلا صلختو امهنيب قرف انعالت اذإف ٠ ميركلا

 امك لدع وهو هلوسر مكحو هللا مكح اذه . همأ نبا نوكيف ٤

 يف هكرت هل دلولا نأ فرع نإو جوزلل هيف رمألا نإف ىرت

 رعشي ال ثيح نم ةبيغلا تقو يف هتجوز راز هنأ وا نطبلا

 ىفتناف همأ نعالو هافن كلذ ريغ نظ نإو ث هبسن رقأ سانلا
 . . . هللا مكح لدعأ امف . هنم

 نيماع وحن دعبو لوألا اهجوز نم تقلط ةاتف : لاؤس

 اموي نيرشعو ةتسو رهشأ ةعبرأ دعبو رخآ اجوز تجوزت

 ةنمؤم ةاتفلاو ، ةقلخلا مات هنأ الإ اتيم انينج تطقسأ ةيرمق

 ةصاخو اهيوذ ةداهشب اقلطم ةبيرب ةمهتم ريغ ةنصحم ةفيفع
 مأ ؟ لوألا جوزللأ دلولا نوكي نملف 9 يناثلا اهجوزو اهابأ

 ردق بيبطلا نأ ةظحالم عم ؟ همأ نبا وه مأ ؟ يناثلا جوزلل

 رهشأ ةسمخ يلاوحب طقسلا رمع
 الو يناثلا جوزلل دلولا نأر ملعأ هللاو 7 باوجلا

 ةفيفع مأل اف همأ نبا سيلو ، اقلطم هب لوألا جوزلل ةقالع

 ةبيرب اهمهتي ملو اهتنامأو اهتفعب دهشي يناثلا اهجوزو ةنصحم

 طوقس نإ هلك اذه ءارو نمو ‘ يل دلولا نإ لوقي لب اقلطم

٤٣١



 ةعبرأ الإ رهشأ ةسمخب لوخدلاو حاكنلا دقع دعب ناك نينجلا
 طقس يذلا نينجلا ةقلخ اهيف متت نأ نكمي ةيرمق مايأ
 ةملسملا ةنمؤملا هذه مهتي نأ ناك يأل اقلطم زوجي الف اتيم

 تالفاغلا تانصحملا نومري نيذلا نإل ةبيرب ةنصحملا

 باذع مهلو ةرخألاو ايندلا يف اونعل تانمؤملا

 ىلإ ادبأ ةجاح نم امف اتيم نينجلا دلو دقو (1)“ميظع

 نم ريثك اهب لضي ةنتف ثدحت دق يتلا هبسن ةلكشم ةراثإ

 ثداحلا اذهل رثأ الو . اهجوز ةمصع يف ةيقاب ةجوزلاو سانلا
 امهتقالع ىلع ناجوزلا قبيلف حاكنلا ةدقع خسف يف اقلطم

 ادلو امهضوعي ىلاعتو كرابت هللا لعلو امهضعب ةمصع يف
 هنم هللا امهحارأ يذلا طقسلا نينجلا اذه نم اريخ احلاص

 متنفد امك اهونفداو ةلأسملا يف ثيدحلا نع اوفكو هللا اوقتاف

 . ريمض ةحارو ةيفاعو ءانه يف نيجوزلا اوعدو تيملا طقسلا

 . نوملعت متنك ول مكتبقاعل ملسأو مكل ريخ كلذ نإو

 نأ اهيلو وأ ةجوزملا ةلفطلا يبال زوجي له : لاؤس (

 ؟ اهقادص نم ذخاي

 دحأل سيل اهب صاخ ةجوزلل كلم قادصلا : باوجلا

 نأ اهدحو اهل امنإو 3 هريغل الو اهيبأل ال قح هيف اهبراقأ نم

 الف اهتيبل ازاهج هنم اهل عنص اذإو ث ءاشت امك هيف فرصتت

 . اهل اصاخ اكلم نوكي زاهجلا كلذ نأل . اسأب كلذ يف ىرن

 رونلا ةروس نم 23 ةيآلا (1)
٦٧7 
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 نع اولأسي نأ ةقلطملا تنبلا ءايلوأل قحي له : لاؤس
 ؟ اهقالط بابسأ

 ىلع اوفرعتي نأ تنبلا ءايلوأ قح نم : باوجلا
 تاذ حالصإ يف اوعسي نأ مهيلعو عقو اذإ قالطلا بابسأ

 : لوقي ىلاعتو كرابت هللاو . اليبس كلذل اوعاطتسا ام نيبلا

 هلهأ نم امكح اوثعباف امهنيب قاقش متفخ نإو ه

 هللا قفوي احالصإ اديري نإ اهلهأ نم امكحو
 . ةيآلاا1)ه امهنيب

 يف بغر اذإ هجيوزت قح هيبأ ىلع دلولل له : لاؤس
 ؟ جاوزلا

 غلب اذإ هجوزي نأ هيبأ ىلع دلولا قح نم : باوجلا

 امأو . لام هل ناك اذإ نبالا ىلعف قادصلا امأ . ملحلا
 بسح بألا اهب موقي نأ يغبنيف ةداتعملا سرعلا فيراصم
 . لام هل ناك اذإ هنبا نم اهبلط ءاش اذإو ةداعلاو فرعلا

 . هركني الو عرشلا هرقي مكح لئاسملا هذه يف فرعللو

 . ءاسنلا ةروس نم 35 ةيالا (1)

٣٣ 





 ةيلاملا رصعلا لئاسم

 عويبلا
 هانكس راد نينس عضب ذنم ىفوتملا كدلاو عاب : لاؤس

: : 
 نم ريثكب لقا نمثي كما تسيل يتلا هتجوزل هتايح يف
 دنع هتافو دعب الإ اذه ىلع اوعلطت ملو 0 ةيقيقحلا اهتميق

 لهو ! اذه هل زوجي لهف ‘ هتكرت ةيفصت يف مكعورش
 ؟ حيحص عيبلا اذه لهو ؟رادلا هذه كلمتت نأ هتجوزل

 وهو كيبأ نم ردص دق عيبلا اذه ناك اذإ: باوجلا
 هنكلو عيبلا دقع ةلاح يف اضيرم ناكوأ ندبلاو لقعلا حيحص

 هيلع بترتي اعرش حيحص عيبلا نإف كلذ هضرم يف تمي مل

 يف ةثرولا ةيقبل قح الو ، رادلل ةيرتشملا ةجوزلا كلمت

 يف ةجوزلا ىلع جرح الو ‘ هخسف بلط وأ عيبلا اذه ضقن
 نيبو هنيب اميف امأو 3 مكحلا يف اذه . هب كاسمتسالاو هكلمت

 نم وأ رادلا نم ةثرولا ةيقب نامرح يوني ناك اذإ هنإف هللا

 رثبلل سيلو هتين ءوس ىلع هيزاجي هللا نإف يقيقحلا اهنمث
 ، هيف تام ضرم لاح يف عيبلا ناك نإو 4 اذه يف لخدم

 عيبلا اذه ضقن ةثرولل نإف ، يفوت ىتح هنم فشي مل ينعأ

 هعفد ناك ام يرتشملا ءاطعإو ةكرتلا ةلمج ىلإ عيبملا درو

 . نمث نم

 عاب الجر تلكو. نيعستلا زهانت زوجع ةديس : لاؤس

 نم دحأ الو اهئايلوأ نم يلو نذإ ريغ نم اهراد اهل

٤٣٥



 عيبلا هب عقو يذلا نمثلا يف نأ ءالؤه ىأرو 0 اهتريشع
 ؟ عيبلا خسفب اوبلاطي نأ مهل زوجي لهف . انبغ

 ةحص يف نسلا ربكل ريثأت الو رابتعاال هنإ : باوجلا
 تناك اذإف كاردإلا مامتو لقعلا لامكب ةربعلا امنإو 9 دوقعلا

 . نونجوأ لبخ ضارعأ اهيلع رهظت مل لقعلا ةحيحص ةديسلا
 حيحص اهليكوت نإف ‘ اهفرصت ءوسل هفسب اهيلع مكحي ملو

 اهءايلوأ نذأتست نأ ةأرملا ىلع سيلو حيحص ليكولا عيبو

 نأ اهب نسحيف جوز اهل نوكي نأ الإ 0 اهلام يف فرصتلا يف

 . هريشتست

 ابيصم هب نوكأ نأ وجرأو 2 باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 . باوصلا دبك

 ة يضاقلا دي ىلع اهل اراقع تعاب ةأرما : لاؤس

 تناعتساو س ةداع ءاسنلا فرعت يتلا ، يضاقلا ةمأ رضحمبو
 رثتست ملو ، اهتريشع ريغ نم لجرب اهراقع اهعيب يف ةأرملا
 يأ 1953 ةنس خيراتب عقو عيبلا اذه نإو 3 اهبيرق كلذ يف
 زوجي لهف ‘ كلذ دعب ةأرملا تيفوت مث ى تاونس عست ذنم

 عيبلا كلذ ربتعي لهو س عيبلا كلذ خسفب.اوبلاطي نأ اهتنرول
 ؟ اعرش احيحص

 فرصتلا ةقلطم ةرح ةلقاعلا ةغلابلا ةأرملا نإ : باوجلا
 ام يرتشتو تءاش ام عيبت ء اضورع وأ تناك الوصأ اهلام يف
 ةحيحص اهلك كلذ ىف اه دوعو .« طرش الو ديق نودب 2 ت ءاش

٤٣٦



 اذإ اهنكل . اهتافو دعب الو اهتايح يف ال. خسفنت الو لطبت ال

 اهتافرصت يف هريشتست نأ اهل نسحتسي هنإف جوز تاذ تناك
 نيدلا مكح وه اذه . اهتحصل طرشب اذه سيلو « ةيلاملا

 يف قلطملا فرصتلا يف ةأرملا قح يف فينحلا يمالسإلا

 يتلا ةيضقلا يف مكحلا ميركلا خألا اهيأ مهفت اذهبو . اهلام
 هتدقع ام خسفب ةبلاطملا ةثرولل سيل هنأ كردتو اهنع تلأس
 يف مهل ةأرملا ةراشتسا بوجو براقألا ىوعد نأو . ةافوتملا
 يف هل لصأ ال لطاب رمأ ى ةلطاب تناك الاو ةيلاملا اهتافرصت
 نأ وجرنو باوجلا يف هب هللا نم ام اذه . ةيمالسالا ةعيرشلا
 { مالسلاو: باوصلا ىلا هيف نيقفوم نوكن

 يف نيدلا بحاص هيلع حلأف نيد هتمذب لجر : لاؤس

 مث هنيد ىضقو هل اراقع عابف ةرورضلا هتأجلأف صالخلا بلط
 نأ هل زوجي لهف 3 انبغ عيبملا نمث يف نأ كلذ دمب هل ادب
 ؟ عيبلا خسفب بلاطي وأ نبغلاب يرتشملا بلاطي

 الو هركم ريغ القاع اغلاب عئابلا ناك اذإ : باوجلا

 كردي الو خسفني ال حيحص عيبلا ناف عيبلا دقع تقو روبجم

 نبا لاق دقو بهذملا روهشم وه اذه . يرتشملا ىلع نبغ يأ
 لجر عاب ولف نبفلاب عيبلا ضقتني ال : هنع هللا ىضر بوبحم

 ةعسلا يف كلذو هيلع زاجل مهرد فلأب رامح نسر لجرل
 . ةرورضلاو

٤٣٧



 ويدارلا ةزهجأ عيب يف ةعيرشلا مكح ام : لاؤس

 ؟ اهحالصإو نويزفلتلاو

 تالآلا رئاسك ةلآو تاودألا رئاسك ةادأ اهنإ : باوجلا

 نيكاكسلا لثمك كلذ يف اهلثم ى رثللو ريخلل لمعتست

 جرح ال ، ةحلسألا عاونأ رئاسو حامرلاو فويسلاو رجانخلاو

 اهلمعتسم ىلع جرحلا امنإو اهحلصمو اهعئابو اهعناص ىلع

 رجؤي امك . ملظو رش نم هيف لمعتست نأ زوجي ال اميف
 . ريخو قح يف اهلمعتسم

 رمخلا عيب يف ةيمالسإلا ةعيرشلا مكح ام : لاؤس

 ؟ نيملسملا نم كلذ ىطاعتي نم مكح امو ؟ ريزنخلا محلو

 ؟ هتقدص لبقتو هب جحلا حصي لهو ؟ هلام يف مكحلا امو

 باتكلاب نامرحم ريزنخلا محلو رمخلا : باوجلا

 نم امهب راجتالاو . اعامجإ امهلثم امهنمثو 0 عامجإلاو ةنسلاو
 نإ الإ ةمعن رفك رفاك كلذ ىطاعتمو اعامجإ رئابكلا ربكأ

 هنم لبقي الو . كرش رفك هرفك نإف 0 كلذ لحتسي ناك
 بوتي نأ الإ هتقدص لبقت الو هجح ربي ال لدع الو فرص
 مارح نم هبسك ام عيمجب قدصتي نأ هيلع بجيف احوصن ةبوت

 لب ، هنم ناسحإ ةقدص هنأ ىلع ال نيكاسملاو ءارقفلا ىلع
 0 اعرش هل سيل وه يذلا مارحلا لاملا اذه نم لصنت هنأ ىلع

 نودبو « ءارقفلا هليبس مارحلا لاملا نأ ىلع صنت ةعيرذلاو
 . مالسلاو . هتبوت حصت ال اذه

٤٣٨



 ةموكحلا اهضرعت يتلا علسلا ءارش زوجي له : لاؤس
 نيفلاخملا راجتلا نم اهترداص دقو ينلعلا دازملاب عيبلل
 نمم افؤارش زوجي لهو ؟ داريتسالاو كرمجلا نيناوقل
 ؟ اهارتشا

 قرطب علسو عئاضب نم ةموكحلا هترداص ام : باوجلا

 ناديملا: يف اهب لومعملا نيناوقلل اهباحصأ ةفلاخم ببسب ةيمسر
 نمم وا ةرشابم هؤارش زوجي عيبلل هتضرع مث » يداصتقالا

 . باوجلا ىف هب هللا نم ام اذه .اهارتشا

 ةموكحلا اهضرعت يتلا علسلا ءارث زوجي له : لاؤس

 لومعملا نيناوقلا ىضتقمب سانلا نم هذخأت امم ينلعلا عيبلل

 ؟ اهل اكلم حبصيو ٠ اهب

 هذه يف هظفحن يذلا نأ ۔ ملعأ هللاو ۔ : باوجللا

 نمو ث هللا ءاش نإ هيف سأب الو ءارشلا زاوج وه ةلأسملا

 مزحأو & لعف انسحف اطايتحا هنع فكف كلذ نم ائيش بارتسا
 اربتسا دقف تاهبشلا ىقتا نمو ، هنيدل ىرحت نم سانلا

 . هضرعو هني دل

 ةموكحلا هضرعت ام يرتشي نم مكح ام : لاؤس
 ؟ عيبلل

 علسلا نم يمومعلا عيبلل ةلودلا هتضرع ام : باوجلا

 نإو س هعون ناك امفيك هؤارش كل زوجي اهتكلتما يتلا

٤٧٩



 ناك كنيدل اطايتحا ءارشلا نع تعروتف ةهبش كل تضرع

 مالسلاو . كلاريخ

 عيبلل ةموكحلا هضرعت ام ءارث زوجي له : لاؤس
 ببسب اربج اهباحصأ نم اهتذخأ علس نم ينلعلا دازملاب
 مهيلع ةلودلل قوقح ببسب وأ اهوبكترا ةينوناق تافلاخم

 ؟ اهئادأ نع اوعنتما وأ اوزجع

 نم عونلا اذه نم ةموكحلا هضرعتام نإ : باوجلا

 يف باترا نمو س هيرتشم ىلع ةعبت الو هئارشب سأب ال علسلا
 . ملسأو هل ريخف اهنع عروتو . اهئارش نم زرتحاف اهرما

 لاملا ءارش يف فينحلا عرشلا مكح ام : لاؤس

 ؟ قورسملا

 هتقرسب ملعلا عم قورسملا لاملا ءارش زوجي ال : باوجلا

 . ةعامج نم وأ درف نم اقلطم

 ام ءارش زوجي هنإف دلبلا ىف ةمئاقلا ةموكحلا هضرعت ام امأ

 . ىلوأو طوحأ هنع هزنتلاو ار داصم ناك ولو عيبلل هتضرع

 رعسلا قوف يرتشملا ىلع ةدايزلا زوجت له : لاؤس
 ؟ ررقملا

 قوف يرتشملا ىلع ديزي نأ رجاتلل زوجي ال : باوجلا

 . قرس دقف كلذ لعف نمو ى اميتنس ولو ررقملا رعسلا

٤٤٠



 ريصع ةروراق يف اهتحرش يتلا ةلأسملا نع باوجلا

 زوجت ال ينعأ . اهلبق يتلا ةلأسملا ىلع باوجلا وه نوميللا

 زوجت الو ةروراقلا قوف هنع نلعملا ررقملا رعسلا ىلع ةدايزلا

 يرتشملا ةطلاغم

 سكامي ال يذلل عيبي نأ رجاتلل زوجي له : لاؤس
 رعسلا نع لأسي ال لب ى ةعاضبلا نمث يف ححاشي الو

 ؟ ححاشملا سكامملل هب عيبي يذلا نم ىلغأ رعسب س اقلطم

 يلقعلا رظنلا ىتحو ، اقلطم اذه زوجي ال : باوجلا

 رجاتلا بعتي الو سكاميال يذلا رعس نوكي نأ بجوي

 سكامملاريغل ضيفختلا يفو . ةمالسلا ةاواسملا يفو 4 صخرأ

 . هللا ةمحرو كيلع مالسلاو . ةماركلا

 يسنرفلا كنرفلا ءارش يف ةعيرشلا مكح ام : لاؤس

 ؟ يرئازجلا رانيدلاب

 ليدبت ينعأ ، افرص ىمست ةلأسملا نأ ملعا : باوجلا

 لك ىلع زئاج فرص اذهو 0 ىرخأ ةلود ةلمعب ةلود ةلمع

 ينعأ . هيف لجأ ال س ديب ادي ارضاح نوكي نأ طرشب لاح

 رعسلا بسحب . ىرخأ ةلمع اهفرص ذخأتو . ةلمع يطعت

 امهدحأ يف ةدايزلا نوكت الو س نيفراصتملا نيب هيلع قفتملا
 نكي مل نإو ث مارح وهف كلذ .ناك نإف 4 لجألا بسحب
 . حابم لالح وهف ناصقنلا وأ ةدايزلا يف رابتعا يأ لجألل

٤٤١



 عيمج ديب ادي) : انؤاملع لوقيو . لع هب هللا نم ام اذه

 )1( «ةئيسنلا ىف ايرلا امنإ» ثيدحلا ىفو (لح عيبلا

 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ، لجألا يف ينعي

 ةيبنجأ مهارد ضرقي نميف ةعيرشلا مكح ام : لاؤس
 ؟ ال مأ ابروهأ اهيف ةدئاف ذخأيو هبلطي نمل

 . زئاج ىرخأ ةلود ةلمعب ةلود ةلمع فرص : باوجلا

 لكل ةيقيقحلا ةميقلا هيضتقت امنإ نيتلمعلا نيب ام قرفو

 يف ابر الف . ت اقوأل ١ بسحب صخرتو ولفت يهو » امهنم

 . ديب ادي لماعتلا دنع امهنيب لضفلا

 ال ضحم ابر هنإف لجألا بسحب حبرلا اهب دصق اذإ امأ

 . هيف بير

 ةيوبرلا تالماعملا

 فلأ ةئامسمخ ةلماعملاب رخآ نم ضرتقا لجر : لاؤس

 يف نيرشعو ةسمخ ماع لك هيطعي نأ هعم قفتاو كنرف
 هل عفدي وهو تاونس رشع لاحلا هذه ىلع ىضمو ى ةئاملا

 يف 25 هلام سأر ىلع ماع لك ديزي لاملا برو ائيشف ائيش

 لاملا سأر عفد نع زجاع ضرتقملاو حبرلا ينعأ ةئاملا
 فرعي نكي ملو 0 هقزر عاب ىتح لاحلا هب لصوو ، هضئاوفو

 ظافلأب هريغ هاورو ۔ عويبلا باتك نم ابرلا باب يف ملسم هاور (1)
 . ةملتخم هلتخ

 ٤٤4٢



 > مارح اهنأ نقيتو مويلا عمس هنكل مارح ةلماعملا نأ مويلا لبق

 يذلا ددعلا هيطعي مأ طقف لوألا لاملا سأر هل عفدي لهف

 ؟ ةدايز نم هيف ام عم هلك هيلع ىضمأ

 كباتك يف تربع امك ةلماعملا ةملك نإ : باوجلا

 انل نكمي ىتح ةلماعملا هذه ةيفيك انل حرشت ملو ، ةضماغ

 وهف ماعلا باوجلا امأ ، كتيضق ىلع احيحص اباوج كبيجن نأ

 ضعب اهب عرذتي يتلا ليحلا نأو نارقلا صن مارح ابرلا نأ
 اهروص فالتخاب اهماكحأ فلتخت ةيلاملا مهتالماعم يف سانلا

 هلأسي نأ يغبني لاؤسلا اذه لثم نإ مثء اهيف ءاملعلا فالتخاو
 ضئافلا اذه ذخآ نأ يل زوجي له: الثم لوقيف 3 لاملا بر

 يف هيدي طخب نيدلا ىلع ىضمأ يذلا ضرتقملا امأ ؟ ال مأ

 هب يرجي يذلا رهاظلا مكحلا يف عفدلاب مزلم هنإف نيعم لجأ
 ال انأ لاق اذإ هل عمتسي يذلا اذ نمف ، مكاحملا يف لمعلا

 . ءالبلل هسفن ضرعي هعانتمابو . مارح هنأل لاملا اذه عفدأ
 . هللا دنع ةقيقحلا ملعو ، لاحلا رهاظ نم انل ودبي ام اذه

 ةدئافلا اهيف مخضتت يتلا ةروصلا هذه لثم نأ انل ودبيو

 عيب ىلإ رطضي ىتح ازجاع ضرتقفلا نوكيو دحلا اذه ىلإ
 ملعلا ىوذ ضعب ةطساوب نيفرطلا نيب حلصلاب ىوست ‘ هقزر
 ةهج نم ةيفاو ةسارد ةيضقلا اوسردي نأ دعب ةملكلا ذوفنو

 . لمعلا اهب يراجلا نيناوقلا ةهج نمو عرشلا
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 ىلإ هيجوتلاو داشرإلا هجو ىلع مكل هانيدبأ انيأر اذه
 3 ةيضقلا يف لصفلا لوقلا عيطتسن الو ةيوستلل قيرط لضفا
 . هللا ةمحرو ف كيلع مالسلاو

 رخ آ لجر نم ل املا نم ١ ار ١ دمم صرتعف ةا لجر : ل اؤس

 هيطعمو ابرلا ذخآ نأ كلذ دعب عمسو ٠4 هاضق مث ابرلاب

 ىذلا بلاطي نأ هلع بجي لهف . هبنذ نم باتف ‘ نايصاع

 ؟ هنم ذخأ ام هل دري نا نم ابرلا ذخأ

 مدنلاو ةبوتلا هيلع امنإ ابرلا يطعم نإ : باوجلا

 يذلا نم ىطعأام درتسي نأ ةبوتلا طرش نم سيلو رافغتسالاو
 الو تالاحلا بلغأ يف نكمم ريغو رذعتم اذه نإف هنم هذخأ
 بوجو امأو اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الو } مكحلا يف هكردي
 نأ هتبوت طرش نم نالف بات اذإ ابرلا ذخآ ىلع وه امنإف درلا
 هب قدصت مهيلإ لصوتي ملو اودقف نإو . هلهأل ذخأ ام دري
 . نيكاسملاو ءارقفلا ىلع

 هبنذ نم ةبوتلاب هنم هذخأ حصني نأ ابرلا يطعمل زوجي معن

 ناف ‘ امارح ابر هنم هذخأ ام هيلإ دري نأ هنم بلطي نأو

 يف دجاو هنأ نظن امف الإو 0 هسفنل نسحأ دقف هنم لبق

 . درلا ىلع هربجل ةليسو مكحلا
 نيع نوكي نأ وجرتو س باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 . باوصلا

٤٤٤



 وا صخش نم لاملا نم غلبم ضارتقا زوجي له: لاؤس
 ةدئافلا كلت دعت لهو ؟ ةنيعم ة دئافب نيعم لجأل فرصم نم

 تناك اذإو ؟ ابر هلام سأر ىلع ةدايز ضرقملا اهذخأي يتلا

 حيبت تارورضلاو ةرورضلا دنع هيلع مادقإلا زوجي لهف ابر

 ؟ لاقي امك. تاروظحملا

 يه اهتركذ يتلا ةروصلا نآ ۔ ملعأ هللاو ۔ : باوجلا

 ةنسلاو باتكلا صنب هميرحت ىلع عمجملا ققحملا ابرلا نيع
 نم اهئاملعو ةيمالسإلا بهاذملا ةمئأ نيب هيف فالخ الو
 هريغ يف ددشي مل ام هيف هللا ددش دقو فلسلاو فلخلا

 يقب ام اورذو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأاي : لاقف

 اونذأف اولعفت مل نإف نينمؤم متنك نإ ابرلا نم
 نا عيطتسي يذلا اذ نمف ( « هلوسرو هللا نم برحب
 نوكراشملاو 9 مارح هتلماعمف ؟ هلوسرو هللا برح لمحتي
 . نومنآ دهاشلاو بتاكلاك نيدقاعتملا نيفرطلا عم اهيف

 نأل هلام سأر نع ةدايزلا ذخآ وهو . ابرلا لكآ امثإ مهمظعأو

 قدصتلا وأ مهفرع نإ اهباحصأل ةدايزلا در هتبوت طورش نم
 اهلهأ ىلإ لوصولا رذعت دنع نيكاسملاو ءارقفلا ىلع اهب

 مكلاومأ سوؤز مكلف متبت نإو : ىلاعت هلوقل نييلصألا

 ةدايزلا يطعم ةبوتامأو ا" نوملظت الو نوملظت .ال
 { مدنلاب حوصنلا ةبوتلا يه امنإف ةداهش وأ ةباتكب نيكراشملاو

 همح

 . ةرقبلا ةروس نم 279 ۔ 278 ناتيآلا (1)

٤٤٥ 



 لحم الف ةرورذلا امأو . ةدواعملا مدع ىلع مزعلاو رافغتسالاو
 ةدئافلاب ضرقملا ةهج نم امأف . ابرلا باب يف رابتعا الو اهل
 ضرعت ذئنيحو . كلذل رطضم هنأ يعدي امبرف ابرلا يطعم
 اهردقيو اهققحي هيقف ملاع ىلع ةاعدملا ةرورضلا ةروص

 نم سيلو ث ةرورض ضارتقالا ىلإ ةجاح لك تسيلف اهردقب
 . لامعألا يف عسوتلل لاملا ىلإ ةجاحلا ءيش يف ةرورذلا

 . مالسلاو ، هبرحل اوضرعتت الو ، هدودح اودعتت الو هللا اوقتاف

 ديدست ىلع اقفتي نآ ضرتقملاو ضرقمللزوجي له : لاؤس
 ةئام غلبم ضرتقي : يلاتلا بولسألا ىلع هضئاف عم نيدلا

 ىلع : ةئاملا يف نورشع هردق ضلئافب نيعم لجأل رانيد فلأ
 ام سنج نم فلأ نيعست لجألا لولح دنع ضرتقملا عفدي نأ
 عم نيدلا غلبم كلذف . رخآ سنج نم افلأ نيثالثو . ذخأ
 ؟ هضئاف

 وهو كباتك يف دوجوم كتلأسم باوج نا : باوجلا
 هرشثابي يذلا بولسألا نأ ربتعيو يفرحلا صنلاب كلوق
 فوشكم حيرص لياحت ةيروصلا ةعيابملا كلت يف ضعبلا
 لياحت كلذك يه اهنع تلأس يتلا ةروصلاو عرشلا ىلع
 . كلذك اهدجت اديج اهربدتف عرشلا ىلع فوشكم حيرص

 تاولص مظعألا لوسرلا اهيلإ اندشرأ يتلا ىلثملا ةقيرطلاو
 يه لاملا سأرو لمعلا نواعت يف هيلع همالسو هللا
 نم انيعم ارادقم لماعلل لاملا بر عفدي نأ يهو 3 ةبراضملا

٤٤٦



 لمعلا نع جتانلا حبرلا نم ءزج هل نوكي نأ ىلع لاملا

 ةقيرطلا يه هذهو : رمألا لوأ نم هيلع قفتم لاملا كلذب

 ملعن الو ، اهيف ةكربلاب قلع ءيبنلا اعد يتلا ىلثملا ةيعرشلا

 كرابت هللا هجول ضرق نوكي نأ الإ ، اهريغ ىرخأ ةقيرط
 فلس» مويلا سانلا هيمسيو . اقلطم ضئاف نودب ىلاعتو

 ال ةفلتخم علسو سانجأ نيب لماعت نوكي نأ الإو . «ناسحإ

 ليحلاك ةيوتلم قرطب ابرلا ىلإ لصوتلا اهنم ضرفلا نوكي
 . اهيلإ ترشأ يتلا

 ةمحرو مكيلع مالسلاو . باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 . هللا

 ىلع لاملا نم افلبم رخآ نم لجر ضرتقا : لاؤس
 ةدحاولا ةنسلل لاملا سأر عبر رادقم ايوبر اضئاف هيطعي نأ

 نأ نم عنتماو ، طقف هلام سأر هيلإ ةر ةنسلا تلمك املف

 . لاملا سأر قوف ام ائيش هديزي

 مارح ضئافلا اذه نإو ةيوبر ةلماعملا نإ : باوجلا
 هيلع لاملا ضرتقم نكل . ةلماعملا هذهب نايصاع امهو هذخأ

 هنم ذخأو . لاملا بر عدخ هنأل عادخلا مثإ . ريبك مثإ

 ركنت هتجاح ىضق املف ، ضئافلا هيطعي نأ طرش ىلع ضرقلا
 ةعداخم هذهو . ابر هنأل مارح ضئافلا ءاطعإ نأ ايعدم هل

 نأ ضرتقملا ىلع نكلو مارح ابرلا نإ معن ، ةنايخو شغو

 . هعدخ يذلا لاملا بر نم لحلا بلطي

٤٤٧



 سأر ىلع دئازلا ضئافلا طسقلا ذخأ زوجي له: لاؤس

 هردقو ث ام ةقيرطب (كنبلا) يلام فرصم يغ عدوملا لاملا

 ؟ ةئاملا يف ةينامث ىلإ ةعبرأ نم ابلاغ

 هضارغأ فلتخت كونبلا يف لاملا عضو نإ : باوجلا

 امب هرامثتسا هبحاص هب ديري ام اهنمف هيلع ةثعابلا هدصاقمو

 نوناق بسح هلام سأرل ةنيعم ةيونس ةيوئم ةبسن نم هذخأي
 ام اهنمو خراصلا حيرصلا ابرلا وه اذهو هيف عدوملا كنبلا
 عفدو ضبق يف هيلع ليكوك كنبلا لامعتسا هبحاص هب دصقي

 عدويف ، ةيراجتلا هتالماعم يف اهوحنو نويد نم هيلعو هلام
 . هبسك نم هعمجي ام مايأ ةعضب لك وأ موي لك كنبلا يف

 رخآ يف كنبلل عفدي مث هئانبز ىلع نويد قئاثو نم هل انو
 ث كنبلل اهعفد ىلوتي ، نويد هيلع مهل نم ءامسأب ةمئاق رهشلا

 ثعبي ةنيعم ةدم دعبو ى عدوملا لام نم هيدل عمجت امب
 وأ نوفلت رجأ نم هقفنأ ام هيف الخاد هباسح ةيفصتب هل كنبلا

 ىواستي نأ اماف . . . كلذ وحنوأ ديرب عباط وأ ةيقرب

 كنبلل نوكي نأ امإو ء عوبتمالو عبات الف عوفدملاو ضوبقملا

 ناك نإ هعدوأ ام ىلع ةدايز هنع هعفد امم لضف عدوملا ىلع

 عدوملا لاحلا هذه ىف نوكيف هضئافبو هب هبلاطيف هيف ةقث هل

 كنبلا يف لضف عدوملل ىقبي نأ امإو ذخآلا .ال عفادلا وه

 ةيلمعلا هذه لثم راركتبو ث هيف اهكرتيف هنويد ءاضق دعب

 صصخي ربتعم رادقم كنبلا يف عدوملل عمجتي دق ماعلا لاوط
٤٤٨



 هدصقي مل نإو ضئافك هرادقم نم ةيوئم ةبسن كنبلا هل

 ءافولا نم كونبلا باحصأ دنع اذهو)هبلطي ملو هبحاص

 اوعفد هلام سأر ذخأل لاملا عدوم ءاج اذإف (ءافرحلا قوقحب
 ةثلاثلا ةروصلاو ؟ هملست هل زوجي لهف ، هعم ضئافلا اذه هل

 ةيلاتتم تاعفد ىلع وأ ةدحاو ةعفد هلام لجرلا عضي نأ يه

 نم ظفحت ةنامأ وأ ةعيدو ةقيرط ىلع كونبلا نم كنب يف

 وأ اليلق اضئاف الو ارامثتسا الو احبر اهنم ديري ال ، عايضلا
 لجأ كلذل سيلو س ءاش ىتم ءاش ام اهنم ذخأي . اريثك

 ملعن اميف كونبلا نكل رامثتسالا دصق ةروص يف امك ى نيعم

 ةظوفحملا ةنامألا هذه بحاصل صصخت قباسلا دهعلا نم

 3 ةئاملا يف دحاو فصنب ردقت ةليئض ةيوئم ةبسن اهدنع

 ٠ بولطم الو دوصقم ريغ هنأل عربتلا هبشي اذهو ث هل اناسحإ

 برءاج اذإف (" (هدزو هضقأ) : دراولا رثألا يف لخدي هلعلو
 زوجي لهف ى ليلقلا ضئافلا اذه اهعم هوطعأ اهبحسل ةنامألا

 ؟ هلمستب نأ هل

 ةريبكل بكترم صاع هنإف ىلوألا ةروصلا بحاص امأف

 نأ هيلعف 0 ليوأتلا لبقت ال ةحارصب اهيلع صوصنملا ابرلا
 هذخأ ام عيمجب قدصتي نأ هيلعو ى هبنذ نم رفغتسيو بوتي
 بات نمو 9 نيكاسملاو ءارقفلا ىلع هلام سأر قوف ابر نم
 ىلع ال هذخأي هنإف كنبلا ىلع ابرلا اذه نم ءيش هل يقب دقو

 ٦ ةلاكولا باتك نم نماثلا بابلا ىف ثيدح نم يراخبلا هاور ۔ .

٤٤٩ 

 



 ةدعاقلاو ٬هل كلام الو هبر لهج لام هنأ ىلع لب ،هللام هنأ

 (نيكاسملاو ءارقفلا هليبسف هبر لهج لام لك): لوقت ةيعرشلا

 ءارقفلا ىلع ضئافلا ينعأ ، هلك هب قدصتيلو هذخأيلف
 ه برب هل وه امو هل سيل هنإف كنبلل هكرتي الو 0 نيكاسملاو

 لاملا سأر بحاص ىلإ عفديل هدعأو هكلم نم هجرخأ دقو
 الو ، ةيمسرلا هتالجس يف كنبلا قودنص نم هجارخإ لجسو

 اينوناق ۔ دب الف قودنصلا يأ هيلإ هدر الو هيف هكرت لبقي
 ريدم هل لاق هذخأ نم عنتما نإف٬ هبحاصل هعفدو هجارخإ نم

 ةقيرط ةيأ اينوناق انل تسيلو هضبق نم دب ال : كنبلا
 هذخأ درت مل نإف باسح يأ يف هلاخدإل الو هب ظافتحالل

 ىرج دقو س كباسح ىلع مهنيب هقرفو ةلمعلا ىلع هب قدصتف

 قباس نمز يف كونبلا نم كنب يف انرصبو انعمس نيب اذه

 مهو { نييقيقحلا هلهأ ىلع هب قدصتو هذخ هبحاصل تلقف

 ء ركذلا ةفنآلا ةيعرشلا ةدعاقلا بسح . نيكاسملاو ءارقفلا

 . ناك كلذكو

 ذختي ثيح اسأب اهتسراممب ىرن امف ةيناثلا ةروصلا امأو
 تاباسحلا طبضو عفدلاو ضبقلا يف الثم رجاتلل ليكوك كنبلا
 لضف ىلع ضئافلا نم ائيش اذه ىطعأ نإف . افنآ هانحرش امك

 ال لام هنأ ىلع لب ى هل لام هنأ ىلع ال كلذك هضبق هباسح
 الو امهرد هسفنل هنم ذخأي ال . ءارقفلا هليبسف 0 هل كلام
 . ارانيد

٤٥٠



 كنبلا يف الام عضي يذلا ةثلاثلا ةروصلا بحاص كلذكو

 ظفحت ةنامأو ةعيدوك طقف هظفحل لب حبرلل الو رامثتسالل ال

 هتعيدو ىلع ادئاز اليلق ائيش يطعأ اذإف س هتجاح تقول هل
 . نيكاسملاو ءارقفلا ىلع هب قدصتي هنأ هل طوحألاو ، هذخأ

 ىرحت نم سانلا مزحأو ، ميظع هللا دنع ابرلا رمأ نإف
 يف ناسحإو عربت هنأ ىلع ادامتعا هسفنل هذخأ نإو . هنيدل
 ظح اهلو اهب قلعت يتلا ةهبشلل هرذع عطقت ال اننإف ءاضقلا
 ةثالثلا ءالؤهل نسحتسن الو . هللا ىلإ هرمأو رابتعالا نم

 ىلع هب قدصتلاو ضئافلا اذه ذخأ نم اوعنتمي نأ اعيمج
 اوسيل مهنإف هتلمع نم كنبلا باحصأل هوكرتي نأو ءارقفلا
 كنبلاو ، لوهجم ةقيقحلا يف هبرو ث هبابرأب الو هيكلامب
 هب اونيعتسي نأ مهل كرت اذإ نمؤي ال هنألو ةيونعم ةيصخش

 لضفأو كلذ نم ىلوأو ىلاعتو هناحبس هللا يضري ال ام ىلع
 ءارقف ىلع هب قدصتلا ةين ىلع ذخؤي نأ طوحأو مزحأو
 لامعألا امنإو. هللا ةعاط ىلع هب نونيعتسي نيذلا نيملسملا
 . ىون ام ئرما لكل امنإو تاينلاب

 عم ةروهشملا تالماعملا روص نم انرضح ام ضعب اذه

 وجرن ام اهيف انلق دقو ةيوبر ضئاوف نم ولختال يتلا كونبلا
 يف هب ىتنأ ام مظعأو دشأو ى باوصلا نع اديعب نوكي ال نأ

 اهريغ وأ كونبلا تالماعمب قلعتي امع لأسأ نأ ىوتفلا باب

 ةيوبرلاب ةهيبش وأ ةيوبر تايفيكب لاومألا رامثتسا روص نم
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 يف ضوخلاب انل فيكف س ادج ريطخو ريطخ ابرلا رمأ نإف
 نيذلا اهيأاي : هيف هللا لوقي يذلا اذه . تاملظلا رحب
 متنك نإ ابرلا نم يقب ام اورذو هللا اوقتا اونمآ

 هللا نم برحب اونذأف اولعفت مل نإف ث نينمؤم
 نوملظت ال مكل اومأ سوؤر مكلف متبت نإو هلوسرو

 نم انيصعو . برحلا هذه رش هللا اناقو ا٦!« نوملظت الو
 سانلا اهيأ ةلئسألا هذه لثم نم انوفعأف ى للزلاو إطخلا

 . لضفلا مكلو

 عفادلا وه ناكو هنم ضارتقاب كنبلا لماع نم امأو
 ارانيد الو امهرد طق ذخأي ملو . امئاد كنبلا ىلإ ضئافلل

 ةلماعم يف هتكراشمب صاع وهو هل لكآ ال. ابرلل لكوم هنإف
 مهتبوتف ، ثيدحلا يف اونعل دقو. دهاشلاو بتاكلاك ةيوبر

 . مهبر اورفغتسي و اوعلقي نأ

 نم ةرئاد نم ذخؤي يذلا ابرلا يف مكلوق ام : لاؤس

 ؟ نيد نم اهيف عضو ام ىلع ةموكحلا رئاود

 تربدتو هتلمأتف نضملا كباتك ينغلب : باوجلا
 ذخؤي يذلا ابرلا نع الا لأست ال كنأ يل ادبف اديج كلاؤس

 مهارد نم اهيف عضو ام ىلع ةموكحلا رئاود نم ةرئاد نم
 ىلع كنأكف . هنع ربعت امك (ىشراملا) امأ . هببس ناك امفيك

 اندنع دعب وهو هرمأ نم نيقي ىلع نحن اننأك وأ هلح نم ةنيب

 . ةرقبلا ةروس نم 279 ۔ 278 ناتيالا ۔ 1

٥٢ 



 هعم ىوتفلا ميقتست ال يذلا ضومغلا نمريثك هطوحي لازي الرمأ

 لفو(يثرام) ىرتشا : ىنعم مهفن ملانإف
 امو ؟ نيفرطلا نم طقف دهاعت درجم ما ؟ ءارشو عيب ةمث

 ؟ هب .افولا مدع وأ هنم ءيش ضقن ىلع بترتي امو ؟ هتروص

 ىلع قفتي له ؟ نامثألا عفدو راعسألا ريدقت ةيفيك امو

 ةلجعم عفدت لهو ؟ قوسلل عبت يه مأ ؟ موي لوأ نم راعسألا

 لاجآ عئاضبلاو علسلا عفدل لهو ؟ ةقبسم عفدت مأ ؟ ةلجؤم مأ
 رثكأو كلذ لك ؟ ةقلطم يه مأ ؟ ةمولعم ةنكمأو ؟ ةدودحم

 كنإ مث ، ىوتفلا يف تبلا لبق هب ةطاحإلا بجت كلذ نم

 هعفدي نامضلا اذهو كلوقك . ارارم عاتبملاب كباتك يف ربعت

 ةنيزخل عاتبملا مدقي كلوقو هرخآ ... ىلإ افلس عاتبملا

 يردن امو يرتشملاوه ةغللا يف عاتبملاو هرخآ ىلإ ... ةموكحلا

 نكي امهمو ۔ انل ردابتي امك ۔ عئابلا هب ديرت أ ؟ اذه ديرتأ

 ةلوهجم حاون هب طيحت اضماغ لزي امل هذه كتلأسم لصأ نإف

 كنأ كباتك نم انل ودبيو مكحلا رادصإ لبق اهفاشتكا بجي

 امنإو «يثراملا» اذه زاوج نم نيقي ىلعو اهنم ةنيب ىلع تنأ
 ملعاف كلذك ناك نإف ةموكحلا هعفدت يذلا هابر نع كلاؤس

 ينعأ ، ةموكحلا عم ابر ال هنأ انخايشأ نع انظفح يذلا نأ
 نم رمألا يف امف جرحتت الو ذخف ةعفادلا ىه تناك اذإ

 ام لح نم ةنيب ىلع تنك نإف 0 كيفكي اذه نظأو . سأب
 ام ىلع ةدايز نزاخلا هعفدي ام الإ قبي ملو عناص تنأ

 . كيلع مثإ الو هضبقاف ، ةرم لوأ هدنع هتعضو
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 تدجوو مهل اهرامثتسا ديرت ماتيأل ةنامأ كديب : لاؤس

 ضعب نيب ةداتعملا ةيوبرلا ةقيرطلاب كنم اهذخأي انيمأ
 فيقتي مث لاملا نم يلصألا غلبملا ذخأي نأ يهو . سانلا
 رمعي مث ، ماع ةدمل قافتالا بسح ةردقم ةيوئم ةبسن هيلإ

 كص يف ةدايزلاو يلصألا غلبملا نم كلذ عيمجب هتمذ

 . هلحأ ىلإ هدي طخب هيضمي

 ةروصب كعم لماعتي نأ هتلواح كنإ كلاؤس يف تلقو
 ابرلا نم بورهلل سانلا ضعب اهب لياحتي يتلا ةلماعملا

 نأ ىلع ادامتعا س اهيف ءارشو عيبو ةعلس راضحإب حيرصلا

 عنتماو ىبأ هنكل عئارذلا عويب نم اهنأو اهوزاجأ ءاهقفلا ضعب
 ذخأي نأ وهو ى وه هفرعي ام آلإ لعفي الأ ىلع رصأو كلذ نم
 كلذ عيمجب رمعيو اهيلع قفتملا ةدايزلا هيلإ فيضيو لاملا
 هريغ اقداص انيمأ دجت مل كنإ تلقو ، ىفكو هلجأ ىلإ هتمذ
 . كماتيأ ةنامأ هدنع رمثتست

 نيع وه كبحاص هيلع رصأ يذلا اذه نإ : باوجلا
 نالعإبو ديدشلا ميلألا باذعلاب هيلغ دعوتملا حيرصلا ابرلا

 يطاعتملا اذه نإو هيطاعتم ىلع هلوسرو هللا نم برحلا

 حيحصلا يعرشلا ىنعملاب قداص الو نيمأب سيل ابرلا اذهل
 نأ كل حيبي ال اذه نإف هريغ دجت مل كنأ امأ نيفصولل
 . اوكلهيو كلهتف مارحلا مهلكؤتف ابرلاب كماتيأ لاومأ رمثتست
 اهلكأت الئل اعرش هب رومأم ىماتيلا لاومأ رامثتسا نإ معن
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 قرطلاب الإ كلذ نوكي الو س تاقفنلا اهيلع يتأتو ةاكزلا

 نيمأل لاملا عفدي نأ يهو 0 ةبراضملا اهلضفأ نمو . ةيعرذلا

 بسح لاملا سأرو لمعلا نيب هحبر مسقيو هيف رجاتي

 بصن لعجيو هسفنب كلذب موقي نأ ماتيألا ليكولو . قافتالا
 مل اذإو حلصملا نم دسفملا ملعي هللاو ماتيألا حالص هينيع
 جرح الو هللا حتفي ىتح رظتناو ةنامألا ظفحاف انيمأ دجت

 نوكي ال نأ وجرأو باوجلا يف هب هللا نم ام اذه . كيلع

 . باوصلا نع اديعب
 ديشر خيشلا نأ نم ضعب هركذ ام حيحص له : لاؤس

 ؟ ةيمالسإلا لودلا كونب عم ةلماعملا حابأ اضر

 نم يل عستم الو ىوتفلا هذهب يل ملع ال يننإ: باوجلا
 هيلإ بسن اميف ققحتأل { هاواتفو هتافلؤم ىلا عوجرلل تقولا
 لودلا كونب ةلماعم : كلوقب تربع كنإف نكي امهمو
 ةروصلا ىلع يه ةلماعملا نأب حيرصتلا نودب اذكه ةيمالسإلا

 تسيل ةيمالسإلا كونبلا عم ةلماعملا نأ ملعن نحنو ةيوبرلا

 بسن ام حص نإ خيشلا لعلو ‘ ةيوبر اهروص لك يأ اهلك

 امنإو ةيقيقحلا ةحيحصلا ابرلا ةروص ةحابإ ديري ال - هيلإ
 ديشر خيشلل سيل ذإ ، ىرخألا تالماعملا عاونأ ضعب ديري
 ام لحي نأ نيرخأتملاو نيمدقتملا ءاملعلا نم هريغل الو اضر
 لازي نلو ليوأتلا لبقت ال ةحارصب هباتك يف هللا همرح
 . اهيلع نمو ضرألا هللا ثري ىتح امرحم
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 ىوتفلا نم توتلش خيشلا هركذ امع لأست : لاؤس

 ةموكحلا اهعضت يتلا راخدالا قيدانض ىف لاملا عضو زاوجب

 ةبسن مهيطعتو ريفوتلا ىلع سانلا ديوعتلا « ديربلا تارادإ يف
 ه لاومألا كلت لامعتساب ةلودلا اهينجت يتلا ةدئافلا نم ةليئض

 هقاهرإ الو ريقفلا ةجاح لالغتسا هب داري ال عونلا اذهو

 يه يتلا ةلودلا دصق يأ) دصقلا لب . ابرلا تافعاضمب

 كلذ عم هيفو امامت كلذ سكع ( ضئافلا كلذل يطعملا

 ؟ ابر ةهبش

 قدصت مت هراخداو ص هلام ريفوتل هلمعتسا نم : باوجلا
1 

 . سأب نم هيلع ىرن امف هلام سأر ىلع داز امب

 يأ كريبعت بسح كنبلا ةطلاخم نع لأست : لاؤس
 ؟ اعرش زوجت له س كنبلا عم ةلماعملا

 هل (ةيلاملا فراصملا) كونبلا عم لماعتلا نإ : باوجلا

 كينعت يتلا ةروصلاو اهمكح ةروص لكلو ةددعتم ةريثك روص

 : نورتشمو نوعئاب ءافرح هل ارجات كتفصب كعفنتو تنأ
 اهيف نوكي الو هئافرح عم يضاقتلا هل رسيت ةليسو بلطي

 حتفت نأ : يلي امك يه ةينيدلا ةهجولا نم هللا ءاش نإ ساب

 ۔ الثم ۔ ايعوبسأ وأ ايموي هيف عضت كنب يف ايراج اباسح كل
 كباسح لجس يف كل ظفحيل ريناندو مهارد نم كيدل عمجت ام
 ةلجؤم نويد كيلع مهل نيذلا ءامسأب ةمئاق كنبلل ىطعت مث
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 ىلوتيف (وردروب) مهلام ريداقمبو ۔ الثم ۔ رهشلا رخآ ىلا
 ثعبي مث هدنع ظوفحملا كلام نم نويدلا هذه عفد كنبلا

 نم كل يقب امو ، كنع هعفد ام نايبو باسحلا ةيفصتب كيلإ

 امئاقو كنع اليكو كنبلا نوكي اذكهو ‘ هدنع كديصر

 ةمظتنم ةطوبضم ةروصب كنويد عفديو كلام ظفحي كماقم

 كديصر نم هعطتقي انيعم ارادقم اذه هلمع ىلع ذخأيو
 نأ طرشب ، لمع ةرجأ وه لب 3 ابر ربتعي ال اذهو . هلرجأك
 كيلع امل ةيزاوم كتاعوفدم نوكت نأ ىلع امئاد ظفاحت

 يف ناك اذإ امأوء هضئافب كبلاطي ادئاز كنبلا عفدي ال ىتح
 كاطعأف ، كنبلا اهعفد يتلا كنويد نع لضف كتاعوفدم

 ىلع هب قدصتو هذخف هفيراصم حرط دعب هنع احبر كنبلا

 بوسحم هنإف كنبلل هكرتت الو هليبس كلذو نيكاسملاو ءارقفلا

 يف فرصيو كمساب كنبلا قودنص نم جرخي لاح لك ىلع كل

 وه يذلا هليبس يف هقفنأو هذخف : انلق كلذلو س هليبس ريغ
 . نيكاسملاو ءارقفلا

 ؟ رسيملا يف جردني «بيصنايلا» له : ل اوس

 . ىرن اميف رسيم هعاونأ عيمجب (بيصنايلا): باوجلا

 ام . ةمألا نم اعامجإو ةنسلاو باتكلا يف اصن مرحم رسيملاو

 انبتك يف هانرشنو انسورد يف كلذ انلعأ ,افالخ كلذ يف ملعن

 سانلا عنتقي ىتم ىتح يردن امو انلأس نم لك نع هب انبجأو
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 هنم سانلا غرف رمأ نع لاؤسلا راركتب انتانعإ نع اورصقيو
 ؟ انرق رشع ةعضب ذنم

 يف هحبر لامب لعفي امع لأس هنأ معز يذلا امأو
 ملف كبيجأف ةلأسملا علاطأس هل تلقف (ينطولا بيصنايلا)
 الو فخسأ تيأر امف . زاوجلا ىلع اليلد كلذ ذختاف هبجأ

 ىلإ تفتلي نأ يغبني ناك امف س هنم الالض دعبأ الو لهجأ
 هل تلعج ينأ بهو همالكل نزو ماقي نأ الو 0 اذه لثم

 عرشلا هلعجي يذلا جرخملا نإف هبنذ نم ةبوتلل اجرخم
 ىتفأ دقو . بنذلل ةقفاوم هيف نوكي ال مهبونذ نم نيبئاتلل
 رذعت مث لحي ال الام عمج وأ قرس وأ بصغ نم يف ءاملعلا

 ءارقفلا ىلع هب قدصتي نأ هبابرأ ىلع هدري نأ هيلع

 ىلع ليلد كلذ نأ نونجم الو لقاع لاق امو } نيكاسملاو
 لئاسلا اذه انيتفأ انأ بهو . امهوحنو ةقرسلاو بصغلا ةحابإ

 نإ ، بنذلا لصأل ةحابإ نوكي لهف ، حبر امب قدصتي نأ
 . نيعمجأ مكيلع مالسلاو ، نيبم لالضل اذه

 بيصنايلا عاونأ يف فينحلا عرشلا مكح ام : لاؤس

 ؟ مويلا ةرشتنملا

 يرتول) ةيسنرفلاب هنع ربعملا (بيصنايلا) : باوجلا
 رسيملا نم وه ءامسألا نم كلذ ريغو (الوبمط ۔ نايريجلآ
 الو . اعامجإ صاع هلمعتسمو هللا باتك نم صنلاب مارحلا
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 . ليلد ىلإ جاتحي ىتح هرمأ هيلع لكشي املسم نأ نظن

 تحت لخدي نأ نكمي الو ةرماقم ةروص هتقيقحو هتروص نإف

 تبجو هبكترا نمو ، طق ةعورشملا عويبلا عاونأ نم عون
 لثمب ءارقفلا ىلع قدصتي نأ هتبوت لامك نمو ى ةبوتلا هيلع
 نإو ، كلذك هب قدصتي هنإف هنم هحبر ام امأو ى هيف قفنأ ام
 مكحلا نم هملعن ام اذه س زئاجف مرغملاك هباحصأ ملظ هب عفد

 . ملعا هللاو هب يتفنو 0 هيف

 بيصنايلا مكح ام : لاؤس

 مرحملا رامقلا نم عون (يرتوللا) بيصنايلا : باوجلا

 رمخلا نإف ث هراشتنا هحيبي الو 0 ميركلا باتكلا صنب

 . نارثتنم كلذك ىنزلاو
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 ةيصخشلا لاوحألاو تالماعملا

 ةبهلا يف
 هنكل ءاقشأ ةوخإو اتنبو ةجوز كرت كلاه : لاؤس

 نأ ةوخإلل لهف ، هتدفحو هتجوزو هتنبل هلام رثكأ بهو

 ؟ ةبهلا هذه اوضفري

 ةيعرذنل ١ اهطورخب ةبمل ١ هذه تحص ١ ذا : ب اوجل ١

 ىلع ةلداعلا ةينبلا تماقو هتوم ضرم ريغ يف بهاولا ةايح يف
 دي نم جرخ بوهوملا لاملاو ةحيحص ةبهلا نإف كلذ

 الف \ هل بوهوملا هريغ دي يف لخدو ، هتايح يف بهاولا

 . اقلطم ضارتعا ءاقشألل سيلف ، كلاهلا ةكرت نم ربتعي

 هللا ىلع بهاولا باسحو ى عقاولا رمألاب لوبقلا الإ مهل سيلو

 نامرح يوني ناك وأ . ةميلس هتين تناك اذإ اميف
. ٠ 

 هرو صعب .

 نمز ذنم تميأت هنم نسأ تخأ هل لجر : لاؤس
 هيلإ جاتحت ام عيمجو اهتوسكو اهتقفن بجاوب ماقف ليوط
 امب اهتبلاطم يوني الو هللا هجو الإ اهب ديري ال مايق نسحأ
 نم دلو اهلو تاراقعلا ضعب يف مهسأ تخألا هذهلو س قفنأ
 ءانبا دحال ةأرملا هذه تبهوف (تركذ امك لولهب) ، اهبلص

 يف عايشلا ىلع اكلم اهل امهس اهيلإ نسحأ يذلا اهيخأ
 نبال اهنم ةبهلا هذه تناكو . اهيف فصنلااذه اهيخأل (ةريود)
 تحرصو 0 ندبلاو لقعلا ةحيحص يهو اهتايح يف اهيخأ
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 ريثك مامأ كلذ يف ةبغارلا يه اهنوكبو هب تفرتعاو كلذب
 تلاقو اهتيصو يف كلذ ىلع تصن مث تالئاعلاو براقألا نم

 بهأ ينم ضارت نعو يبلق ميص نم ينإل دحاولا فرحلاب

 نم لخدت يأ ادبأ ىضزأ نلو) : تلاق مث (خلا. . . يخأل
 رانلاف اذهب هفن هتثدح نمو ةبهلا هذه خسف ةلواحموأ دحأ
 اهتطسب امك ةيضقلا يأ ةلأسملا صخلم اذه ( هريصمو هاوثم

 امك ةبهلا هذه نأش يف عرشلا يأر نع تلأس مث كباتك يف
 . تربع

 ةحيرص يهو ةيضقلا يف لاكشإلا مهفأ مل : باوجلا

 ريغ لقعنا حيحص غلاب كلام نم تناك اذإ ةبهلا نإف ةحضاو

 مل نإ هبئان و ا غلابلا هل بوهوملا اهلبقو روبجم الو هركم

 ةتبابث ةحيحص ةبهلا نإف كلذب ةداهشلا تحصو ، كلذك نكي
 ىلإ بهاولا كلم نم بوهوملا ءىشلا لاقتنا ايلآ اهيلع بترتي

 اذه ، خسف الو ضقن كلذ دعب دحأل سيلو. هل بوهوملا كلم

 امأ 8 كتيضق ىلع هقبطف تابهلا يف يعرشلا مكحلا وه
 تخألا ىلإ خألا ناسحإ نم تركذ يتلا ىرخألا يثاوحلا

 ريثأت الف كلذ وحن وأ الولهب وأ ابئاغ هنوكو اهل دلو دوجوو

 . الصأ ةلأسملا يف اهل

 اهبيترت بسح اهتبثن لئاسلا سفنل ةعست ةلئسأ يلي اميف
 . اهلصأ ىف
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 نبال هلام نم ائيش بهي نأ دارأ زجاع بأ : 1 لاؤس

 . هئانبأ ةيقب اهمدخي مل ةمدخ همدخو هيلإ نسحأ راب
 ةبهب هدالوأ دحأ صخي نأ بأل زوجي ال : باوجلا

 هيلع بجت لبء اقاع وأ اراب ناك ءاوس اقلطم هلام نم ءيش
 . نييثنالا ظح لثم ركذلل كيلمتلاو ةبهلا يف مهنيب ةلادعلا

 هل حلصي ام دالوألا نم لكل نإف ةلحارلاو ةوسكلاو ةقفنلا امأ

 ربلا امأو ى هلمعو هتفرحو هرمعو هتحصو هسنج رابتعاب

 ليضفتلل اببس ربلا نوكي نلو . هللا دنع امهؤازجف قوقعلاو

 ةمق يف امهنيب هللا ىوس امك نامرحلل اببس قوقعلا الو

 . ةمألا هيلع تعمجأو ةنسلا هب تحص ام اذه . ثاريملا

 اهلام نم ائيش بهت نأ تدارأ ةزجاع م : 2 لاؤس

 ؟ اهتمدخ تنب وأ اهل نسحم نبال

 اهيلع تسيلف اهدالوأ قافنإ مألا ىلع سيل : باوجلا
 ام اهلام نم يطعت نأ اهلف كيلمتلاو ةبهلا يف مهنيب ةلادع
 دعب امأ 0 اهتايح يف اهتانب وأ اهينب نم تءاش نمل تءاش
 ةمدخلاب للعتلا ينغي الو ، اقلطم ثراول ةيصو الف توملا

 . اليتف ناسحإلاو

 هثاثأ وأ هكالمأ نم ائيش بهي نأ دارأ جوز : 3 لاؤس

 اهقوقح نم عاضأ ام لجألاوأ هنوؤشب اهمايق لجأل هتجوزل

 ؟ ةيونعملا وأ ةيداملا

لت



 ءاش ام هتايح يف هتجوزل بهي نأ جوزلل : باوجلا

 ةعاضإل وأ هيلع اهمايق نسحل كلذ ريغ وأ هناثأ وأ هكالمأ نم
 نم كلذ ريغل وأ ةيونعملا وآ ةيداملا اهقوقح نم ءيش
 نيب لدعلا هيلع بجي ال ذإ ، كلذ يف هيلع رجحال بابسألا

 ىرخ أ ت اجوز وأ ةجوز هل نوكت ن أ ال إ 0 اهريغو هتجوز

 يف ةجوزلل هيطعي اميف هلك اذه س نهنيب لدعلا هيلع بجيف

 ناك امفيك س اقلطم اهل زوجت الف اهل ةيصولا امأو . هتايح
 ةيصو الو 0 ةثراو اهنأل ى ةيصولل ةلع هلعج يذلا ببسلا
 شرإ وأ هلكأ اهل لام نم نيد هيلع اهل نوكي نأ الإ ى ثراول

 هب اهل ارارقإ رقيف اهلام يف داسف ةميق وأ . اهسفن يف ةيانج
 اهرجأو اهيلع بجاو رمأف هل اهناسحإو اهتمدخ امأ ةيصولا يف

 . هللا ىلع

 هتجوزل بهي نأ ديريو دالوأ هل سيل جوز : 4 لاؤس
 دعب هتبصع اهيف لخدتي نأ نم افوخ امهانكس راد
 . . . رادلا نم ةجوزلا جرخنو هنوم

 هلام نم ءاش ام بهي نأ جوزلل زوجي : باوجلا
 بهو ام ةجوزلا اهب كلمتتو . ةبهلا حصتف هتايح يف هتجوزل
 ةبهلا تفوتسا اذإ 2 هيف تعزون نإ كلذب اهل مكحيو « اهل
 رهاظ يف مكحلا وه اذه 0 ضبقلا طرش ةصاخو اهطورش

 اميف ىصوملا وأ بهاولا ةيين تءاس نإف هللا دنع امأ عرشلا

٤٦٤



 ىف مهقح نم ةثرولا نامرح دصقك الثم ءاصيإلا هب حصي

 ائيش اهتنبا جوزل وأ اهتنبال بهت نأ ديرت مأ : 5 لاؤس
 بجو امم الاصتنا ةاكزلا هجو ىلع اناتسب وأ اراد اهكالمأ نم

 اذكه ةاكزلا يطعت لهف . . . اهتايح ةليط ةاكزلا نم اهيلع

 ؟ دحاو صخشل ةدحاو ةعفد

 الف } ءيش يف ةبهلا نم ةروصلا هذه تسيل : باوجلا

 لهف ، ىطعت ةاكز يه امنإ ى ةبهلاب اهنع ربعي نأ حصي
 اذإ معن ؟ دحاو صخشل ةدحاو ةعفد ادحاو اكلم اذكهىطعت

 ناك اذإف ى ةجاحو ةيالو ةاكزلا لهأ نم صخشلا اذه ناك

 نكسم ال هل ءاطعإلا داري يذلا ناكو. اراد هؤاطعإ داري يذلا

 ضعب هيوؤي وأ . ءاركلابوأ ةيراعلاب نكسي ناكو . هكلمي هل

 هيوؤي انكسم ىطعي نأ ريخلا نم نإف ، هعم نينسحملا
 لاق امك (١«ىنغ تقبأ ام ةقدصلا ريخو» س هينغيو
 هنع يهنملا لاملا لثأت نم اذه سيلو. ملسو هيلع هللاىلص

 ؟ براقألا دحأل ةبهب ةيصو مكح ام : 6 لاؤس

 ةبملا نيب عمجلا هجو اقلطم مهفأ ال : باوجلا

 نوكت ال ةبهلا نإف 0 ةبهب ةيصو :مكلوق ىنعم امف : ةيصولاو

 : هظفلو تاقفنلا باتك نم يناثلا بابلا يف يراخبلا هاور 1
 . ثيدحلا ... ىنغ كرت ام ةقدصلا لضفأ . زتع يبنلا
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 بهاولا ةايح يف اضوبقم ازجان ءاطع نوكت امنإو 0 ةيصولاب

 بهي دق معن . ادبأ ةبه ىمست ال كلذ نودبو 0 هل بوهوملاو

 بيرق نم اوءاش نمل مهتايح يف مهلاومأ نم ائيش سانلا ضعب

 هيبنتلا قيرط ىلع مهاياصو يف نولجسي مث ، ديعب وأ
 ۔ الثم ۔ ةينالفلا رادلا اوبهو دق مهنأ طقف ةثرولل ريكذتلاو

 امب طقف ًارابخإ انلق امك ناك نإ اذهو . مهتايح يف نالفل
 وهف (احيحص ةايحلا يف ىرج يذلا ناكو) 0 ةايحلا يف ىرج

 ةيصولاب ةبهلا ءاشنإ هب دارملا ناك نإو 3 هب سأب ال حيحص
 براقألا دحأل لاؤسلا يف مكلوق امأ ، هب لمع ال لطاب اذهف

 بيرقلا نيب سيل ، اذه لثم يف قرفلا نأل هل ىنعم الف

 . هريغو ثراولا نيب ام وه ربتعملا قرفلا امنإو ، هريغو

 اهبحاص اهبتكي يتلا ةبهلا مكح ام : 7 لاؤس

 ؟ نمثب ةعيب هل بوهوملل

 ضبقب تمتو اهطورشب ةبهلا تحص اذإ : باوجلا

 قرطلا نم ةقيرطب اهليجست نم اسأب ىرن الفء هل بوهوملا
 اهبقعت يتلا تايلكشلاب ال ىلوألا ةبهلا ةيلمعب ةربعلا نإف
 . اهتاعارم بجت تارابتعاو فورظ اهيلإ ءعىجلت دق يتلاو
 دصقي مل ام حيحصو زئاج كلذو. ةكرتشملا نيفرطلا ةدئافل
 . هقح لكأو دحأ ملظ هب
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 امهدلو نال هتجوزل هلام بهي نأ دار جوز : 8 لاؤس

 . حلاص ريغ
 يعاد الف ينغي ام ةبوجألا نم مدقت اميف : باوجلا

 هقح نم ثراولا نامرح دصق نأ ىلإ هبنن اننأ ديب ر اركتلل

 . هللا دنع اهتبقاع ىشخت ةئيس ةين

 دحأ ىف قاقحتسا رهظ اذإ اميف مكحلاوه ام : 9 لاؤس

 ؟ ايلك وأ ايئزج اقاقحتسا نيضؤعلا نم

 يف ةلألا ةمجارمل تقو يدل سيل : باوجلا

 نأ ابيصم نوكأ نأ وجرأو . يظفح يف يقب يذلاو ث اهنطاوم

 قاقحتسالا يف اهمكح نأو عويبلا عاونأ نم عون ةضواعملا

 خفلاب رثؤي ۔ روهشملا ىلع ۔ قاقحتسالا نأو . عيبلا مكح

 . لدب وأ ةميقب قحتسملا ضيوعت ىلع نافرطلا ىضارت نإ الإ

 امنإو ٠ قاقحتسالاب دقعلا خسفني الأ ىلع اطراشت اذإ الإو

 نوقثوملا فلأ يتلا ةرابعلا بسح هقحب قحتسملا موقي
 . اهتباتك

 نأ زوجي ال هنإف ايمومع ابتاك كتفصب كب قلعتي ام امأ
 نالوؤسم ديهشلاو بتاكلا نإف 0 مهلالض ىلع سانلا يراجت

 . هب ادهشي وأ لطابلا ابنثكي نأ امهل سيلف 0 ادهشو ابتك امع

 هادرط الإو لبق نإف 8 كلذ ىلع امهدارأ نم حصن امهيلعو

 هحاحلإ ائيش هللا نم ابمهنع ينغي نلف ، امهتحاس نم

 . هؤارغإ الو
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 نماهريغوأاراد۔اراقعهيتجوز ىدحإ ىطعأ نم :لاؤس

 اذإو ؛ ىرخألل كلذ لثم ءاطعإ هيلع بجي لهف ۔ لوصألا
 ةيمسر ةقيرطب هلجسي ملو. نيتجوزلا ىدحإل ةبهب ادقع بتك

 ىتح هنم ةليح ةموكحلا ىدل نيدمتعملا نيقثوملا ىدل

 الدع مويلا هخسف زوجي لهف . هلبق تتام نإ هخسف هنكمي

 مكح امو ؛ كلذ لثم ىرخألا يطعي ال ىتح هيتجوز نيب

 ؛ دقعلا خسفب ىتفأف أرجت نم

 لدعلا نإف لاؤسلا نم لوألا قشلا نع امأ : باوجلا

 . ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلاب اعطق بجاو نيتجوزلا نيب

 . جوزلا هكلمي امم هنع لوؤسملا اذهو . جوزلا هكلمي اميف

 ريغ يرورضلا يبلقلا ليملاو بحلا وهو هكلمي ال ام امأ
 نأ دعب ةقلم لاق دقو . هنع وفعملا وه طقف اذهف يرايتخالا
 كلمأ اميف يمسق اذه مهللا» : هاصقأ يداملا لدعلا يف غلب
 نم يناثلا قشلا نع امأو (1) "كلمأ الو كلمت اميف ىنملت الف
 اهنطاب نوكي نأ نيملسملا نيب دوقعلا يف لصألا نإف لاؤسلا

 ءيش اهلخد نالف . ةليحلاو ركملاو ديكلا نم ةيلاخ اهرهاظك
 يفدسفت روصلا نمريثك يفو .هللا دنعاعطق اهدسفآ كلذ نم

 يف يمرادلاو حاكنلا باتك نم نيثالثلاو نماثلا بابلا يف دواد وباا هاور (1)
 ينملت الف لدب ىنمولت الف هيفو حاكنلا باتك نم ني رثعلاو سماخلا بابلا
 . هظفلو ةئامنامتلا دعب نماتلا ثيدحلا يف ح عيب رلا داورو

 كلمأ اميف يلعف اذه مهللا لوقيو لدعيو هئاسن نيب مقي خ هنلا لوسر ناك
 . كلمأ الو كلمت اميف ىنملت الف
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 ةروص امأ . كلذ عيمج ليصفتل انه لاجم الو . كلذك مكحلا

 نأ اما : نيرمأ دحأ اهلاح ودعي الف . اهنع لوؤسملا ةيضقلا

 ربخأ دق ايمسر هلجسي ملو ةبهلا دقع بتك يذلا جوزلا نوكي

 نأب العف امهنيب ةيلمعلا تمتو هتبهب اهل بوهوملا هتجوز

 لجسي مل هنأ الإ . مسرلا بتك مث تلبقف اهبهو ام اهبهو
 . دقعلا حصو ةبهلا تمت دق لاحلا هذه ىفف . نوناقلا بسح

 الف . هتجوز ىلا بهاولا جوزلا كلم نم بوهوملا لاقتنا متو

 بلط نإ الإ . ملظ دقف لعف نإو. هضقن الو هخسف هل زوجي

 هيلعو . ارايتخاو اعوط هنم تذخأ ام هيلإ تدرف ةجوزلا نم
 ىلوألا تكسمت اذإ كلذ لثم ىرخألا هتجوز يطعي نأ

 . اهتثرو قرس دقف اهتوم دعب هركنأو دقعلا خسف نإو . اهتبهب

 . هثاريم الإ هيف هل سيلو مهل لاملا نإف

 امهنيب تمت دق ةبهلا ةيلمع نوكت الأ ىناثلا رمألا

 لجسم ريغ كلذك هكرتو مسرلا بتك امنإو لوبقلاو ءاطعإلاب
 هب ملعي ملو هقزمو هافخأ هلبق تتام نإ هتجوز ةثرول ةعداخم

 ةثرو نود هب رثأتسي هديب بوهوملا راقعلا يقبو . دحأ
 ةجوزلا رهظتستف اهلبق تام نإ هتثرول ةعداخم امإو .هتجوز

 هذه يفو 0 هتايح يف اهل هبهو هنأ معز امب رثأتستو هب

 يف . اقلطم هيلع دامتعالا حصي ال الطاب دقعلا نوكي ةروصلا

 نم ةحيحصلا ةيعرشلا دوقعلا ىلع ايلآ بترتي امم ءيش يأ
 فرعي اذهبو . كلذ ريغ وأ يناثلا ىلا لوألا كلملا لقن
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 نم مكح ام)مكلوق وهو لاؤسلا نم ثلاثلا قشلا نع باوجلا
 ةروصلا هذه ىلع رمألا ناك نإف (دقعلا اذه خسفب ىتفأف أرجت
 باوصلا دبك باصأ دق دقعلا اذه خسفب يتفملا نإف ةريخألا

 همكح نإف ىلوألا ةروصلا تناك نإو . همكح يف نسحأو

 ةيناثلا ءاطعإب امإ بجاو لدعلاو ةبهلاف حيحص ريغ خسفلاب

 اهجوز ىلإ اهتبهل ىلوألا درب امإو ٠ ىلوألا لثم
 ( . ارايتخاو اعوط

 ةباتكلا يف
 قيثوتلا هم ه : ٠٠٥

 فقول عيب دقع ريرحت يضاقلل زوجي له : لاؤس
 الو ىرتشي الو عابيال هنأ فقاولا صن ىلع هعالطا عم يريخ
 ناك اذإو ؟ هوجولا نم هجو ي ب توفي الو نهري الو ثروي

 هئانبأ ءانبأو روكذلا هئانبأ ىلع ينعأ 3 ةيرذلا ىلع فقولا
 فوقوملل زوجي لهف . اولسانت ام ثانإلا نود كلذكروكذلا

 ذخان الل لهو ؟ هومستقي و فقول ١ اوعيبي ن ا ةقبط ي يف مهيلع

 . ٠ ٠ 1 ٤

 نأ يضاقلل روجي لهو ؟ هتمسق تديراو عيب اذإ هيف ظح

 ؟ هتمسق دقعو عيبلا اذه دقع ررحي

 هعير قفني يذلا وهو. يريخلا فقولا امأ : باوجلا
 زوجي ال اذه ناف هللا ليبس يفو ناسحالاو ربلا هوجو يف

 فقاولا نم ضيوفت هليكول ناك اذإ الإ هوحنوأ عيبب هتي وفت
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 ةقدص هلعجب وأ افقو هريغب هلادبتساب ةحلصملا .ةياعر يف

 ضيوفت ناك اذإف س مويلا اهرثكأ امو ۔ ام ةرورضل ۔ ةزجان

 هريغ وأ عيبلاب فقولا يف هفرصت نإف ةيصولا يف اتباث ليكولا

 تضتقا اذإو .كلذك نازئاج هيلع ةداهشلاو هتباتكو زئاج

 زئاج هنإف ةرورضلا هتضتقا وأ كلذ ةحجارلا ةحلصملا

 ل هل لصب ام هملع نإف ؛ كلذك نازئاج هيلع ةداهشلاو هتباتكو

 دقو . ميتيلا لام نم دشأب هرمأ سيلو ۔ ءاهقفلا لوقي امك -

 ىماتيلا نع كنولأسيو : هيف ىلاعتو كرابت هللا لاق

 هللاو مكناوخإف مهوطلاخت نإو ريخ مهل حالصإ لق
 نإ مكتنعأل هللا ءاش ولو حلصملا نم دسفملا ملعي
 ا}١ ميكح زيزع هللا

 ىلع مث ثانإلا نود دالوألا نم روكذلا ىلع فقولا امأو

 تانبلل ملظو روجو لطاب هنإف اولسانت ام كلذك مهئانبأ
 نم مثإو فنجو فيح الإ وه امو نهيبأ ثاريم نم نهنامرحب
 ةليح هنإف ، فقولاب هرتست كلذ نع هجرخي الو يصوملا
 ملو هسفنب هالوت يذلا ثاريملا مسق يف هللا مكح نم صلختلل

 : هلوقب كلذ يف رمألا حتتفا دقو . هريغ ىلإ هيف رمألا لكي

__ 
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٤٧١ 



 هللا نم ةيصو» : هلوقب همتخو () هللا مكيصوير
 هللا دودح كلتإل: هلوقب هبقع مث ا ميكح ميلع هللاو

 اهتحت نم يرجت تانج هلخدن هلوسرو هللا عطي نمو
 صعي نمو ميظعلا زوفلا كلذو اهيف نيدلاخ راهنألا
 هلو اهيف ادلاخ اران هلخدن هدودح دعتيو هلوسرو هللا

 ةيصو فقولا اذه نإ لاقي نأ زوجي الو ا 4»نيهم باذع

 وأ اهب يصوي ةيصو دعب نم» : ىلاعت هلوق يف لخدت

 هب حص امك "ا «ثتراول ةيصو ال» هنإف اث نيد
 نأ ؤرجي يذلا اذ نمف ث نآرقلل ةنيبملا ةنسلا هتنيبوء ثيدحلا

 رتتسملا وأ رهاظلا فرصتلا نم ءيشب ماكحألا هذه سمي

 هلوسرلو هلل نايصع .هنإف كلذ نم ناك ام ايأو ؟ ليحلاب
 ءاهقفلا ضعب همعز ام ائيش كلذ يف ينغي الو هدودحل دعتو

 الآم هفقول لعج اذإ فقاولا اذهك نأ نم ۔ هملعن ليلد نودب ۔

 يف لخدي اذه نإف . هفقو حص هينب لسن ضارقنا دعي ايريخ

 نم صلختلا دصقب هنم تالفإلل هللا مكح ىلع لياحتلا باب

 يه امنإ ةربعلا نأل كلذو ، نومهوتي اميف هتفلاخم ةبقاع

 ءاسنلا نم 11 ةيآلا لوأ ۔ 1

 ءاسنلا ةروس نم 12 ةيآلا رخآ ۔ 2

 ءاسنلا ةروس نم 14 و 13 ناتياآلا و
 ءاسنلا ةروس نم 11 ةيآلا نم ۔ 4
 بابلا ىف دواد وباو۔ اياصولا باوبا نم سماخلا بابلا يف يذمرتلا هاور ۔ 5

 بابلا يف ثراول ةيصو زوجي ال: ظفلب يمرادلاو . اياصولا باتك نم سداسلا
 نم ةيصولا باب لوأ يف بيبح نب عيب رلاوء اياصولا باتك نم نيرشعلاو نماثلا
 . حيحصلا عماجلا

1٧٢ 



 نم ىلوألا ةقبطلا ىلع ، هتكرت يأ فقاولا ثاريم ةمسقب

 ةقبطلا هذه نم مرح دقو نييضرف وأ اوناك ةبصع هتثرو

 ٠ تانبلا مهو ةكرتلا يف ةيلصألا قوقحلا يوذ ضعب ىلوألا

 تانبلا ىلع مهليضفتو روكذلا ىلإ ليملا الإ كلذل ببس الو

 اذه نإف هيلعو كش كلذ يف ام مثإلاو فنجلا نيع كلذو

 ىلع لكلا مسقيو ةكرتلا يف عمجي نأ بجي لطاب فقولا

 روكذلا دالوألا ىلعو هضرفو هللا همسق امك اعيمج ةثرولا

 هتافو دعب هيلإ اونسحيو مهابأ اوربي نأ مهيلع فوقوملا

 كلذو ى هفقو ببسب هاقلي نأ نكمي دق امل هنع فيفختلاب

 امنإو ، هتكرت يقابك اثاريم هولعجي و مهفقو نع اولزانتي نأب
 مداقت اذإو ، فقاولا ةثرو نم ىلوألا ةقبطلل اثاريم نوكي

 نم كلذ عم دبال هنإف نييلصألا ةثرولا ضعب تامو هدهع

 لمعلا يرجي مث ، فقاولا ةثرول ةيلصألا ةضيرفلا ىلإ. عوجرلا

 ىلإ لصوتي ىتح تاخسانملا قيرط ىلع باسحلاب كلذ دعب

 وأ يضاقلا نإف اذه ىلعو ث ةثرولا ةثرو جنمءايحألا قوقح

 قحلا در ىلع اناعأ اذإ نيروجأم نينسحم نانوكي قثوملا
 ةثرولا عيمجل اثاريم هلعجو فقولا اذه خسفب هباصن ىلإ

 مهلام لاملاف س نوؤاشي امك هتميق وأ هعير وأ هنيع نومسقي

 . اعيمج مهل هيف فرصتلا قحو

 رمأب رامتئالا يضاقلا وأ قثوملل زوجي له : لاؤس
 ببسل هتينزمو ناز نيب جاوزلا دقع ريرحت يف مكاحلا

٤٧٣



 عفرل وأ هانز نم ةأرملا هب تقلع يذلا ينازلاب دلولا قاحلإك
 نسلا نود امهنم كلذ ناك اذإ ، امهنع نجسلاب مكحلا

 ؟ كلذ ريغ وأ ةينوناقلا

 الو رخؤي الو مدقي ال مكاحلا رمأ نإف الوأ امأ باوجلا

 رمأ ولف نييعرشلا ميرحتلاو ليلحتلا رمأ يف هل رابتعا

 زاج امل ئعدو لجر نيب بت دقع بتكي نأ هيضاق ناطلسلا

 اذهو . اعطق هللا رمأل فلاخملا رمألا اذهب رمتأي نأ يضاقلل

 _ . ءيش لك يف ماع
 اهيف عقو ةلأسم هتينزمل لجرلا حاكن نإف ايناث امأو

 نيبو نيعباتلا نيبو ةباحصلا نيب مالسإلا ردص يف فالخلا

 ايدبأ اقلطم اميرحت مهضعب همرحف ةيمالسإلا بهاذملا ةمئأ

 بلاط يبأ نب يلعو نينمؤملا مأ ةشئاعو دوعسم نبا مهنم
 نم ةريره وبأو هللا دبع نب رباجو بزاع نب ءاربلاو

 نيريس نباو نسحلاو ديز نب رباج نيعباتلا نمو . ةباحصلا
 دعب هزاجأ نم مهنمو . ةيضابإلا عيمج اذه لمو . يعخنلاو
 مامإلا مهنمو طرش نودب هزاجأ نم مهنمو ءاربتس اربتسالاو ةبوتلا

 ثالثلا فئاوطلا نم لكلو س ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام
 ةيفالخ ةلأسملا نأ ىرت تنأف س اهيلإ اودنتسا ةيضقأو تاياور
 نأ كش الو . اهيف رذعلا عطقل لاجم الف لوألا ردصلا ذنم
 ء عرولا باب يف لخدأو طوحأو مزحأ اذه لثم نع ه م عزتل

 ىلعف ، ةداهشلا يف وأ ةباتكلا يف وأ لمبلا يف

٤٧٤



 امهم عاطتسا ام كلذ نم عنتمي نأ دوقعلا ةباتكل يدصتملا

 الف هرمأ ىلع بلع نإف ى تافوخملاو تايرغملا تناك
 . هرذع عطقن

 هيعّيب ةحأ ميب ةباتك يف بتاكلا فقوم ام : لاؤس
 ۔ هللا مكمركأ ۔ ةسموم

 عيبملا ماد اه جرح نم كلذ يف ىرن ال اننإ : باوجلا

 نا نقيتبي ملو قورسم الو بوصخغم ريغ هعئ ابل اكولمم الالح

 . مرحم يف هلامعتسا دب ري هي :

 ءارثلا مبر نمض بتكت يتلا تارابعلا له : لاؤس
 ةرابعلاو (اعرش بجي ثيح كردل عجرملاو ضبقلاب هزاح)

 ريغ نم هقحب جرخيفريغلل عيبملا يف ءيشثرهظ ناو)يه يتلا
 ةدحاو لك مأ ، ادحاو ىنعم يدؤت امهاتلك له (هيقابل خسف
 ؟ اهب صاخلا اهانعمو

 يهف (ضبقلاب هزاحو) ىلوألا ةلمجلا امأ : باوجلا
 ةيرورض يهو اهريغ عم قفاوتت الو ضراعتت ال اهسفنب ةلقتسم

 عيبملا نع عئابلا يلخت ىلع صنت اهنأل . ءارشلا مسر يف
 ضبقلاو عيبلا ةحصل يساسأ طرش كلذو ، هل يرتشملا ضبقو

 مولعم وه امك تاعيبملا عاونأ فالتخاب نافلتختف ، يلختلاو
 . هقفلا بتك يف طوسبمو

٤٧٥



 نإف (اعرش بجي ثيح كردلاب عجرملاو) ةلمج امأو
 نوديري ام سفن اهب نودصقي نيقثوملا باتكلا نأ رهاظلا

 أذإ ناعقتف (خلا ... ريغلل عيبملا يف ءيش رهظ نإو) مهلوقب
 عجرملاو) ىلوألا ةلمجلا نأ ىرن اننكل . دحاو دصقم ىلع
 مهلوق ىنعم هجو يأب ديفت ال (اعرشث بجي ثيح كردلاب
 خسف ريغ نم هقحب جرخيف ريغلل عيبملا يف ءيش رهظ نإو)

 اذهب يهف اقلطم ىنعملا اذه اهب دصقي نأ حصي الو (هيقابل
 اهب ديرأ اذإ اقلطم ةدئاف اهيف ىرن ال كلذكو ث وغل رابتعالا

 اعرش بجي ثيح كردلاب عجرملا نوك نإف 0 يفرحلا اهانعم

 تبثي ال ، هيلع صيصنتلا ىلإ ةجاح ال اعرش يرورض رمأ

 . ادبأ هسفنب تباث هنإف ، اهطوقسب طقسي الو ةرابعلا هذهب
 ءيش رهظ نإو) مهلوق امأو © كلذك وغل رابتعالا اذهب ةرابعلاف
 ةلمجف (هيقابل خسف ريغ نم هقحب جرخيف ريغلل عيبملا يف
 خسفني ال نأ وه 0 نيدقاعتملا نيب اطرش ديفت ةربتعم ةمهم

 لب عئابلل كولمم ريغ ءيش ىلع لمتشم هنأ نيبت اذا عيبلا دقع
 يف عيبلا ةدقع خسفب مكحل طرشلا اذه الولو . هريغل كلم وه
 . مولعم وه امك ةلاحلا هذه

 وأ ضاق نم دوقعلاو موسرلا بتاكل زوجي له : لاؤس
 يذلا ينبتلا يف ادقع بتكي نأ امهريغ وأ نييمسر قثوم

 دحأك هل اثراو هلعجيو هبسنب هريغل ادلو لجرلا هب قحلي
 بسح ۔ لازنإ دقع بتكي نأ هل زوجي لهو ؟ هبلصل هئانبأ

٤٧٦



 لجرلا لزني نأ وهو نيقثوملا دنع فورعملا داتعملا ريبعتلا

 هبلص ءانبأ ةلزنم هيبأ لبق ىفوتملا هنبا نبا هديفح
 ىفوتملا هيبأ ةلزنمب ينعأ ، ثاريملا يف همامعأ مه نيذلا

 ؟ صوقنم ريغ الماك هيبأ ظح لثم ثاريملا نم ذخأيف
 ينبتلا نيب تبتك اميف تطلخ كنإ : باوجلا

 صنلاب مرحم وهم ينبتلا امأف نيقرشملا دعب امهنيبو ، لازنإلاو
 عامجإلاو ةحيحصلا ةنسلابو هللا باتك يف يعطقلا حيرصلا

 ربكأ نم هنإف َناؤحألا ةروس ةيآ كنع بزعت الو تباثلا

 . هب اضرلا الو هيلع ةداهشلا الو هتباتك زوجي الف : رئابكلا

 . ثيدحلاو هيدقلا يف مالسإلا ءاملع نيب كلذ يف فالخ الو

 اهمكح ةيصو هنأ هرابتعا ىلع زوجي هنالف لازنإلا امأو

 صصاحتو٬ ثلثلا اهعسو اذإ حصتو تبثت اياصولا رئاس مكح

 اديفح هل ىقوملا ذخأيف . ثلثلا امسي مل اذإ اياصولا رئاس

 نأ اقلطم زوجي الو ةصصاحملا نم اهبان ام هريغ وأ ناك

 نبالا نبال هللا باتك يف ثاريملا يف قح الف 4 اثاريم ربتعت

 ءاش امب هل يصوي نأ هدجل زوجي نكل . بلصلا نبا دوجو عم

 عونلل اذه فرعيو اياصولا ماكحأ عيمج هل يرجتف هلام نم

 نتيضرفلاو ءاهقفلا دنع ۔ الازنإ مويلا سانلا هيمسي يذللا

 نب نالفل تيصوأ) : لجرلا لوقي (بيصنلا لثمب ةيصولاب)

 وأ اديفح هل ىصوملا ناكأ ءاوس (يئانبأ دحأ بيصن لثمب نالف
 نم اهريغك تبثتو ةيصولا حصتف يبنجأ وأ بيرق نم هريغ

٤٧٧



 بوبيو ةصاخ ةقيرط ةضيرفلا حيحصت يف اهلو اياصولا رئاس
 . بيصنلا لثمب ةيصولا باب : اذكه ضئارفلا بتك يف اهل

 ام ىلع اقلطم دئاز ءيشب ةثرولل مزلمب لازنإلا اذه سيلو
 بتاكلل يفبنبف هبلعو. ىرخألا اياصولا رئاس ذافنإ نم مهمزلي

 نالف ىصوأ : بتكي ناا ۔ عاضوألل احيحصت ۔ لازنإلا اذهل

 . هينب دحأ بيصن لثمب نالف هنبا نبال
 يرجتو اياصولا باب يف ديفحلا اذهل يطعي ام لخديف

 . اقلطم ثاريملا باب يف لخدت الو انركذ امك اهماكحأ هيلع

 خراص دحت هنإف ثاريم كلذ نأ ىلع ةضيرفلا ررحت نأ مارحف

 . هللا لزنأ امريغب مكحو 0 هللا باتكل حيرص

 اياصولا يف

 ثلثلاب ةيصولا

 ريغ اتنبو انباو اجوزو امأ كرتو لجر تام : لاؤس
 لاق مث . اهلصفو ءايشأ ىلع اهيف صن ةيصو كرتو . نيغلاب

 اذكه (هلام ثلثب ىصوأو) : ليصفتلا كلذ دعب ةيصولا رخآ يف

 ذافنإ دعب هلام ثلث نم لضف ام ىرجم نيبي نأ ريغ نم
 ىلع ثلثلا نم لضف ام دري لهف . . . ةلصفملا هاياصو
 ةفولأملا ةداعلا بسح هللا ليبس يف هب قدصتي مأ ؟ ةثرولا
 ؟ ثلثلاب ةيصولا يف

٤٧٨



 ضرغ نأ رظنلا ناعمإو لمأتلا دعب ىرن اننإ : باوجلا

 المح ، هيف كشالو لوقعمو رهاظ ثلثلاب ةيصولاب يصوملا
 دالبلا هذه يف مهتماعو سانلا ةصاخ نيب داتعملا فولأملا ىلع

 نالف : مهلئاق لوقيف ثلثلاب ةيصولا ةرابع مهراصتخا يف

 ثلثلاب صوآ نالف ايو ثلثلاب صوي مل نالفو ثلثلاب ىصوأ
 لاملا ثلث لضف قافنإ الإ كلذ عيمجب داري الو ، كلذ وحنو

 ةجوزلاو مألا نإ مث ، ريخلا ليبس يف ةلصفملا اياصولا دعب

 الف يصوملا ضرغ ناملعت 0 ناتلقاع ناتغلاب ناتثراو امهو

 ثلثلا لضف قفني نأ لبق اذإ نيميتيلا ةفيلخ ىلع ذإ جرح
 قحلا وه اذه نإف . ةثرولا ىلع دري الو هللا ليبس يف

 يف نونظملا نإف . هيف رطخ الو هللا ءاش نإ باوصلاو
 امنإو . مهئافلخو مهئابآ لعف ازيجي نأ اغلب اذإ نيميتيلا

 امنإف هعمم ام دعب هلدب نمف ةيصولا ليدبت يف رطخلا

 . (17)«ميلع عيمس هللا نإ هنولدبي نيذلا ىلع همثإ
 نإ اباوصو اقح نوكي نأ وجرنو هيلع انردق ام نسحأ اذه

 . هللا ءاش

 مهنع هللا يضر ناويدلا خايشأ نع بطقلا لقن : لاؤس
 ةلأسملا يف لهف ، ةيصولا يف ثلثلا ىلع ةدايزلا زاوج

 ؟ ههجو امو ؟ فالخ

 . ةرقبلا ةروس نم 181 ةيآلا ۔ 1

٤٧٩ 

 



 كرابت هللا همحر لينلا بحاص لوقي : باوجلا

 مل نإ هنم رثكأب ءاصيإ ثراو كراتل حصي الو) : ىلاعتو
 هل حصي هنإ مهضعب لوق امأو): هحراش لاق (اعامجإ هزجي
 نم رثكأب ءاصيإلا حصي هنإ مهضعب لوقو فصنلاب ءاصيإلا
 امهب دتعي ملو ، امهطقسأ امهتبارغو امهفعض ةدشلف فصنلا
 لوألا: ناويدلا يف امهوركذ دقف الإو . عامجإلا تبثأو

 : لوقنو ( كلذ ريغ ليقو : اولاق ذإ ةراشإب يناثلاو ، حيرصتب

 ةيصولا زاوج مدع ىلع عامجإلا نم خيشلا هركذ ام قحلا نإ
 هليلعت يف حراشلا خيشلا نسحأ دقلو 0 ثلثلا نم رثكأب

 رثكأب ةيصولا زاوجب لوقلا ةبارغو فعض ةدشب عامجإلا ةياكحل
 نم هل ظحالو . ربتعي ال فالخلا اذه نإ اقح . ثلثلا نم

 ؛ اولاق اميدقو . رظنلا

 رظنلا نم ظح هل فالخ الإ اربتعم ءاج فالخ لك سيلو

 فيكو رظنلا نم هل ظح ال يذلا فالخلا نم عون اذهو

 ثيدح يف ع ءيبنلا حرص دقو رظنلا نم ظح هل نوكي

 ثلثلاو ثلثلا» : لاق ذإ روهشملا صاقو ىبا نب دعس

 نأ هنع هللا يضر لبج نب ذاعم ثيدحو (" "ريثك
 مكتافو دنع مكيلع قدصت هللا نإ» : لاق هي ءيبنلا

 باتك نم سماخلا بابلا ىف ةجام نبا هاور ,ثيدح نمءزج ةرابملا هذه ۔ 1

 . هريغ هاورو اياصولا

٤٨٠ 



 وهو دقتعن نحنو (") "مكتانسح يف ةدايز مكلاوما تثلتب

 انيدو ةيصو ةكرتلا نم نأ هيلع .صوصنملاو يرورضلا نم
 نأو س نيدلاو ةيصولا دعب نوكي امنإ ثاريملا نأو . اثاريمو
 نأو ، هلك لاملا قرغتسي دقو ، هل دح ال تبث اذإ نيدلا

 اذإ هلك لاملا قرغتست نأ انيقيو اعطق اقلطم زوجني ال ةيصولا
 هزواجتت ال دح نم اهل دب الف اذإو ، ثراو كلانه ناك
 عراشلا الإ هيلع صنيو دحلا اذه عضي يذلا اذ نمو . اقلطم

 اذإو ، ثلثلاب العف هدح دقو ى همالسو هيلع هللا تاولص

 ؟ فقن رادقم يأ يفف هانيدعتو دحلا اذه انركنأ

 ىلع تضرع دق ثلثلا قوف ةلمتحملا ريداقملاو

 يبأ نب دعسل هلوقب اهركنأف 3 ناثلثلاو فصنلا: هيع ءيبنلا

 هدح ام ىدعتي نأ هسفنل حيبي يذلا اذ نمف () "ل : صاقو
 دودح ال ءاضف ىلإ كلذب جرخي هنأ ملعي وهو هقلع هللا لوسر

 لقع الو عرش هلبقي ال ام اذهو 0 اهل ماظن ال ىضوف ىلإو. هل

 ملظ دقف هللا دودح دعتي نمو هللا دودح كلتو

 ثلثلا نم رثكأب ةيصولا زاوج انربتعا اذإ هلك اذه (ة) هسفن
 امهم ةثرولا ىلع اهذافنإ بوجوو ةيصولا ةحصب امكح

 دنع مكيلع قدصت هللا نا . ظفلب بابلا ىف كلذك هجام نبا هاور ٦-
 . مكلامعأ يف مكل ةدايز مكلاوما ثلثب مكتافو

 امك ةئامتسلا دعب نونامثلا ثيدحلا وهو ةيصولا باب يف عيب رلا هاور ۔ 2

 . ننسلا باحصا نم هريغ هاور

 . قالطلا ةروس نم 1 ةيالا 3
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 : هتلق تغلب امهم كلذ دعب يقب اميف ثاريملا عوقوو . تفلب

 . هلوقي نأ ملسمل زوجي ال يذلا عونمملا هنإف اذه ناك نإف

 . هب مكحي نأ الو هب ىتفي نأ الو

 ال هنأ ناويدلا يف يكح يذلا زاوجلاب اندرأ اذإ امأو

 نأ دقتعي ناك اذإ ثلثلا نم رثكأب يصوملا نايصعب مكحي

 ثلثلا ىلإ درلا وأ ىصوأ امب لوبقلا يف ةثرولا ىلإ عجار رمألا
 الإ ثلثلا نم رثكأب ةيصولا ت توبثب اربج مهيلع مكحي ال هنأو

 مهنيب نوكي الأ طرشب نيراتخم نيعئاط لوبقلاب اوعربت نإ

 ذئنيح نونوكيف 0 لقاع ريغ نونجم وأ غلاب ريغ ميتي

 قيرطب مهل تبث يذلا صاخلا مهلام نم ءزجب نيقدصتم
 باحصأ نم لوقلا اذهب لئاقلل الامتحا هارن ام اذهو ، ثاريملا

 يصوملا اذه ىلع مكحي ال هنأ زاوجلاب هدارم نأ ينعأ ناويدلا

 . هثيصو درجمب نايصعلاب

 اياصوب يصوي نأ صوم دارأ ذإ ، اذه لثم اندنع عقو دقو

 نم رثكأ ذخأت اهريغو تارافكب هللا دنه هتاجنل ةيرورض اهآر
 زوجي ال اذه نإ : ءاصيإلا لاح يف هل ليق املف . ةكرتلا ثلث
 اذه ملعأ ينإ : باجأ ، كتكرت ثلث زواجتت۔ريداقملا هذهوأ
 يصوأ امنإو ، ناطلس يتوم دعب نم ةثرولا ىلع يل سيلو
 كلذف اهلك اهوذفنأو اونسحأو اوعربت نإف ، مهب نظ نسح اذهب
 مول الو مهل قح وهف ثلثلا ىلا اهودر نإو 0 يبر لضف نم

 هعينصب ىصع لاقي ال يصوملا اذه لثمف ‘ بتع الو مهيلع
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 ابلطو هتثرو نم ءاجر نوكي نأ ودعي ال هرمأ ناف 0 اذه

 رمألاو ه هتيصو نم ثلثلا زواج امب هيلع اوعربتي نأ مهنم

 . مهل دعب

 نظ نسح ناويدلا باحصأ مالك ليوأت يف هارن ام اذه
 يف هب هللا نم ام اذه س هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو . مهب
 . باوصلا دبك باصأ نوكي نأ وجرأو باوجلا

 دقو 0 هدالو و هتجوزو همأ كرتو لجر يفوت : لاؤس

 اهرمت قدصي ةلخنب ىصوأ امك القتنمو الصأ هلام ثلثب ىصوأ

 نايعأ اهموقو هكلم نم ةلخن ليكولا راتخاف . ةعمجلا ةليل

 ةيصولا ةثرولا عيمج لبقف ثلثلا نم اهنمث جرخيل ةريشعلا
 اهنإف كلاملا مأ الإ ، يقابلا نومستقيو ثلثلا نوجرخيف
 اذه حصي لهف ، كلاهلا تافلخم عيمج عيب تبلطو تضفر

 ؟ مهتوروم كورتم عيب ىلع ةثرولا ربجي لهو ؟ ضفرلا

 الو اهضقن زوجي ال ةتباث ةحيحص ةيصولا : باوجلا

 ىلع مهلك ةثرولا قفتا ولو ، اهريغل الو مألل ال . اهلاطبإ
 نيفلاخم نيصاع اوناكلو ، كلذ مهل حص امل اهلاطبإ

 نايعأ ميوقتو ةلخنلا رايتخا يف ليكولا لمعو . ةتعيرذلل
 ةيرم ال يذلا قحلا وه ثلثلا نم اهنمث عفديل اهل ةريشعلا
 ال لطاب رمأ كلاهلا تافلخم عيمج عيب مألا بلطو . هيف

 ربجي نأ دحأ عيطتسي نلو٬ هيلإ تفتلي الو هيلع لوعي
 ليكو وأ اميرغ ناك ولو 4 مهتوروم كورتم عيب ىلع ةثرولا
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 ةيصولا ليك ولو ءامرغلل اولوقي نأ ةثروللف . . . ةيصو
 ول لب ، لاملا مستقتو ةيصولا هب نوذفنت امو مكنويد مكيطعن

 عيب مهنم نوعستو ةعست بلطو ةئام ةثرولا ددع ناك

 الإ ، اومستقي نأ مهيلع بجول ةمسقلا دحاو بلطو ، كورتملا
 ام اذه . لاوحألا نم لاحب هتمسق نكمت ال كورتملا ناك اذإ

 ةمحرو مكيلع مالسلاو ،كتلأسم ىلع باوجلا يف هب هللا نم
 . هللا

 فقولاب ةيصولا

 تكرتو نيتنبو نينبا تكرتو ة ارما تيفوت : لاؤس

 نمو ، ثلثلا ىلإ اهدر ىلع ةثرولا قفتاو اهيف تفرسأ ةيصو
 تناكو . ءارقفلا ىنكسل اسبح اهب تصوأ اراد تكرت ام ةلمج
 هذه بسحت لهف ، اهتايح يف ةريقف ةأرما اهيف تنكسأ دق
 بسحت ال مأ ؟ ثلثلا نم جرخت مث ةكرتلا ةلمج نم رادلا
 ؟ الصأ ةكرتلا نم

 يصوملا فرسأ اذإ ثلثلا ىلإ ةيصولا در امأ : باوجلا

 هيف مهيلع جرحال } مهقوقح نم قح هنإف نيثلثلا زواجو
 الإ كرت اميف تيملل سيلف س ىماتي وأ اغلب اوناكأ ءاوس اقلطم
 نإف 0 ءارقفلا ىنكسل اسبح اهب تصوأ يتلا رادلا امأو ، ثلثلا

 صنلا ىلع عالطالا دعب الإ اذه لثم نع بيجن الأ لصألا .
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 اذه نأ الإ . اهانمزتلا يتلا انتقيرط بسح ةيصولل يفرحلا

 ينبن يتلا ةماعلا ةيعرشلا ةدعاقلا مكل نيبن نأ انعنمي ال

 سبح اذإ : يهو ، فاقوألا هذه لثم يف مكحلا اهيلع

 هتايح يف هلام نم هجرخأو هللا ليبس يف اسبح ناسنالا
 كلذ ىلع ةنيبلا تماقو هيلع سبحملا هارجم يف هارجأو
 ةحيحص ةيصو وأ قثوم وأ ضاق دنع مسر وأ لودع ةداهشب

 نإف ، هتايح يف هبحاص هجرخأ سبحلا اذه نأ ىلع اهيف صن
 نم ربتعي الو ى الصأ ةكرتلا يف لخدي ال سبحملا راقعلا اذه

 ةدعاقلا هذه اوقبطف ‘ هتلت نم بسحي « . كلاهل ١ تافلخم

 . مكتيضق ىلع

 ثراولل ةيصولا

 ضعب سبح يف ةيمالسإلا ةعيرشلا مكح ام : لاؤس
 ةيقبو تانبلا نامرحو روكذلا مهئانبأ ىلع مهلام ضعبل سانلا

 ؟ سبحلا, كلذ ثرإ يف مهبيصن نم ةثرولا

 تناكأ ءاوس اعرش ةلطاب ثراولل ةيصولا نإ : باوجلا
 هنأ هع هللا لوسر نع تبث امل ى سبح ريغ مأ ادبؤم اسبح

 ةيصو الالا»: ةياور ىفو (1)«ثراول ةيصو ال» : لاق

 عماجلا هباتك نم 676 ثيدحلا وهو ةيصولا باب لوأ يف عيب رلا هاور (1)
 هاورو ۔ اياصولا باتك نم سداسلا بابلا ةمجرت يف يراخبلا هركذو "حيحصلا
 سماخلا بابلا يف يئاسنلاو ۔ اياصولا باتك نم صداسلا بايلا يف دواد وبا

 بابلا يف ةجام نباو اياصولا باتك نم ني رشعلاو نماثلا بابلا يف يمرادلاو
 عبارلا دلجملا نم اهريغو 186 ةحقص يق دمحاو . اياصولا باوب ١ نم سداللا

 . هدنسم نم
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 هللا همحر شيفطا خيشلا لوقي . ديكأتلل الأ ةدايزب «ثراول

 ةحفص . ةرهاقلاب ةينورابلا ةعبطملا عبط) لينلا حرش يف
. ` : 

 لوسر تعمس يلهابلا ةمامأ يبا نعو (سداسلاءزجلا نم ےء 4

 الف هقح قح يذ لك ىطعأ دق هللا نإ» : لوقي هتيم هللا

 ءاشي نا الإ» ثيدحلا رخا يف دازو "“ثراول ةيصو

 هل تبثت مل ثلثلا نودب ولو ثراول ىصوأ اذإف اه هةثرولا

 اذه ةثرولا ءاشي نأ الإا» : لاق امك ةثرولا زاجأ نإ الإ

 اذإف ، ةثرولل قح كلذ نأ ههجوو . حيحصلا وهو انبهذم

 0 ينزملا اهعنمو . ةمألا روهمج بهذم وهو . زاج هوزاجأ

 بابلا ثيدح اولاقو . يكبسلا هاوقو . ةثرولازاجأ ولو دوادو

 اذكو . هرتاوت يف رخفلا هعزان ولو يعفاشلا لاق امك رتاوتم
 وأ 0 ةثرولا ءاشي نأ الإ : هيف سيلو . رتاوتم هنإ انباحصأ لاق

 . سابع نبا نع ءاطع قيرط نم الإ . زيجت نأ الإ
 . ىهتنا .. فيعض ءاطعو

 فقولا ةثرولل ةيصولا نمو) : ةحفصلا سفن يف لاق مث
 ثيدحلو «“ثراول ةيصو ال» ثيدحل تبثي الف مهيلع

 اذه () '"سبح هنلا باتك ماهس هيلع عقو اميف سيل»

 ىصوي لجرلا حيرت نع تيدح يماردلل نكلو ظفللا انه دجا مل )1(

 بابلا رظنأ ثيدحلا رخآ ىلا . 7 هانزجأ ةثرولا هتزاجا نا : لاق هتلت نم رمس دكأب

 . اياصولا باتك ,رم سداسلا

 تيدحلا اذه دجأ مل (2)
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 دصب ءارقفلا ,ىلع هارجأ اذإ مهضعب هزاجأو انباحصأ بهذم

 ةيصولاب هيف مهقح قلعتل ةثرولا

 ثراولا ىلع سبحلا عنم ىلع ةمألا روهمج نأ ىرت تنأف

 «ثراول ةيصو ال» ثيدح ةحصل حيحصلا وهو . هلةيصولاو

 ثيدحلا نإ ۔ ةجح هب يفكو ۔ يعفاشلا مامإلا لاق ىتح

 فيكف ، ةمئألا نم ريثكو ةيضابإلا هرتاوتب لاقو ث رتاوتم
 بهذم وه امنإو . مامإلا ايهقف ابهفم سيلو ؟ هتفلاخم زوجت

 عاطأ دقف لوسرلا عطي نمإل و ب هللا لوسر دمحم
 هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكاتآ امو (')يهنلا
 ةثرولا عيمج ىلع مسقي نأ بجي سبحلا اذهف (2)اوهتناف

 بتك يف ثحبأل تقولا نم ةعس يل سيلو . ةكرتلا رئاسك
 راوجب هاوتف نع ةفينح يبأ مامإلا عوجر صن ىلع ةيفنحلا
 . باوجلا يف هب هللا نم ام اذه ... ةرنعمف ، سبحلا

 مالسلاو

 يضابإلا بهذملاو ةيمالسإلا ةعيرشلا مكح ام : لاؤس
 الجر نأ كلذ ؟ ثراوللقيصولا“ ىف صوصخلا ىلع

 نسحلو اهقوقح نم عيض امل هلام تالقتنمب هتجوزلىصوأ

 لهف اهتحص ضرف ىلعو ؟ ةيصولا هذه حصت لهف . هب اهمايق

 ؟ همهاردو هعلسو هتراجت تالقتنملا يف لخدي

 ءاسنلا ةروس نم 80 ةيآلا ۔ 1

 . رتحلاةروس نم 7 ةيآلا ۔ 2
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 ةيصو اهنأل ةلطاب ةيصولا هذه نإ : باوجلا
 حيحصلا ثيدحلل اعطق ةلطاب ثراولل ةيصولاو س ثراول

 يف هنع هللا يضر بيبح نب عيبرلا هاور يذلا روهشملا

 نع ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع يبآ نع هحيحص

 ةاور رئاس هاورو (ثراول ةيصو ال) : لاق هنأ ز ءيبنلا

 يلهابلا ةمامأ يبأ نع) : مهضعب دنع هظفلو ، ثيدحلا
 هللا نإ : لوقي وقت هللا لوسر تعمم هنع هللا يضر

 هاورو «تراولةيصو الف هقح قح يذ لك ىطعأ دق
 لاقو . ديكأتلل الأ ةدايزب « ثراو ةيصو ال الأ : ظفلب مهضعب
 يعفاشلا مامإلا كلذب لاق امك رتاوتم ثيدحلا نإ انباحصأ
 ثيدحلا اذنه دمتعي يضابإلا بهذملاو ةمئألا ضعبو

 كلذ ىلع صن امك ثراولل ةيصولا لاطبإل الصأ هذختيو

 نم مهريغو ماظنلا رهوج هحراشو لينلا بحاص

 . هللا مهمحر مالعألا ءاملعلا

 ثيدحلا حيرص فلاخي امب اقلطم لمعلا زوجي الف

 نسحو قوقحلا ةعاضإب للعتلاو قلعتلا عفني الو 3 حيحصلا
 كلذ نإف ، ضرملا يف وأ ةحصلا يف ةلماعملا وأ ةرشعلا

 جوزلا ىلع ةأرملل قح الو ضعبل مهضعب جاوزألا ىلع بجاو
 وأقادص نم رادقملا فورعم انيعمانيد نوكي نأ الإ كلذ دعب
 . ةيعرشلا نيدلا بابسأ نم كلذ وحن وأ عيبم نمث وأ ضرق
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 لوانتي ال تالقتنملا ظفل نإلف : يناثلا لاؤسلا نع امأو
 باحصأ فرع يف نويدلاو مهاردلاو اهعلسو ةراجتلا اقلطم
 نيذفنملا فرع يف الو اياصولا باتك فرع يف الو اياصولا

 فرعلاو ۔ دالبلا هذهب ۔ اعيمج سانلا فرع يف الو اياصولل
 ىلع ماكحألا قيبطت يف هيلع دمتعم عرشلا يف ربتعم
 . ظافلألا

 . ةيمالسإلا ةمألا ءاملع نيب اهيف فالخ ال ةلأسم هذهو
 فلإخي ةيوغللا ظافلألا يناعم يف مهب صاخ فرع موق لكلف

 . هقالطإ ديقي وأ همومع صخي وأ يوغللا ىنعملا اريثك
 دوقعلا رئاس يف ظافلألا يناعم يف ربتعملا وه فرعلاف

 ةراجإلاو ةبهلاو ةيصولاو نهرلاو عيبلاو قالطلاو حاكنلاك
 تالقتنملاب اياصولا تددعت دقو س دوقعلا رئاس نم كلذ ريغو

 مهاردلاو ةراجتلا نيكاكد اهيف لخدأ هانفرع اميف ادحأ رن ملو

 ةيصولا بحاص نأ طايتحاو عرو يف ۔ نظن اموء نويدلاو
 هنويدو همهاردو هتراجت تالقتنملاب دارأ دق اهنع لوؤسملا

 . افنآ هانحضوأ يذلا فرعلا باحصأ نم وهو

 نوكي نأ وجرنو 0 هيلإ انقفوو هيلع انردق ام نسحأ اذه

 هلل ركشلاو ةنملاو لضفلاو ى باوصلل اقفاوم قحلل اقباطم
 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو . باهولا زيزعلا
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 لهف هتجوزل هلزنم ثاثأ عيمجب ىصوأ كلاه : لاؤس

 بلطو ؟ ةيصولا هذه ضفر ةبصعلل لهو ‘ كلذ هل زوجي

 ؟ ثاثألا اذه نم مهبيصن

 قح يذ لك ىطعأ هللا نإ» : رثع لاق : باوجلا

 كلذ ىلع ةمألا تعمجأ دقو « ثراولةيصو الف هقح
 ءاملعلا فلتخاو س ةثرولا اهزاجأ اذإ الإ اعطق ةلطاب ةيصولاف

 لاق كلذبو ؟ هتيصوب صاع وه له ‘ ثراولل يصوملا يف
 نأ ملعي ناك اذإ هتيصوب صاع ريغ هنإ نورخآ لاقو . مهضعب

 مكوجرأ: لاق هنأكف . ضفرلاو لوبقلا يف ةثرولل عجار رمألا

 عجار رمألاف . متئش نإ ثراولا نالفل يلام نم اذك اوطعت نأ

 امآ ، هبر ىلإ ضوقم يصوملا رمأو ضفرلاو لوبقلا يف مهيلإ

 مهبيصن بلطوةيصولا هذه لاطبإ قح اعطق مهل نإف ةثرولا
 . اهنم

 ةجوزلا تذوحتساف اريثك ثاثأ ىفوتملا كرت : لاؤس

 نأ اعرش اهل لحي لهف . هب ةيصو ريغ نم هتافو بقع هيلع

 ؟ ةثرولا ةيقب نود هب رنأتستو هذخأت

 هكرت امم ذخأت نأ اقلطم اهل زوجي ال هنإ : باوجلا

 - هريغ وأ اثاثأ ۔ هلك كورتملا نإف . ريثك وأ ليلق نم اهجوز

 . هباتك يف هللا عرشام بسح مهنيب هنومستقي ةثرولا عيمجل

 الإ اهل حصي ال هنإف هتجوزل هضعب وأ ثانألاب ىصوأ ول ىتحو

٤٩٠



 نأ الإ "ثراول ةيصو ال» : زتيم لاق دقف . ةثرولا ىضر اذإ
 . هل حصي هنإف ةثرولا ضعبل حيحص تباث نيدب رارقإ نوكي

 . مالسلاو ، باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 هذه هيلع صنت اميف ميكحلا عرشلا يأر وه ام : لاؤس !

 ؟ اهيف درو ام ذيفنت بجي له « ةقيثولا

 نيتفلتخم نيتيضق ةيصولا ةقيثو يف نإ : باوجلا

 ةباغ يف هتزوح فصنب هتجوزل يصوملا رارقإي قلعتت امهادحإ
 ةيناثلاو ، ةزوحلا كلت يف ةنئاكلا هراد فصنبو (قفارموب)
 . اهلك رادلا ثانأب هتجوزل هئاصياي قلعتت

 هيلع نأب فرتعاو رقأو : ةيصولا لوقت ىلوألا ةيضقلا يفف
 بلطو اهتللاحم هيلع بجت (ةنالف) هتجوزل قوقح ضعب

 هذه نايب يف لاطأو . . . قوقحلا هذه نمق . اهنم ةحماسملا
 ءاداو ركذ امم الصنتف : لاق مث ، ارطس رشع دحأ يف قوقحلا

 يتلا هتزوح فصنب اهل رقأ اهل ةللاحمو اهقوقح ضعبب اهل
 . . . (قفارموب) ةيحان يف يتلا ةباغلا يف اهكلمي

 هتجوزل فرتعاو رقأو : لاق اهدودحو ةزوحلا فصو دعبو

 اهدودح ركذ دعبو . ةروكذملا ةزوحلا يف ةنئاكلا هراد فصنب

 كلم امه رادلا فصن عم ةروكذملا ةزوحلا فصنو : لاق

 اهلو اهقوقح نم قحو ةيصولا ةباتك خيرات نم ةجوزلل

 . ىهتنا .. امهيف لماكلا ماتلا فرصتلا

٤٩١



 نإف اهنم ريخألا صنلا ةصاخو صوصنلا اذه ىلع ءانبف

 وأ ةبه ةجوزلل كلم امه اهب يتلا رادلا فصنو ةزوحلا فصت

 . هتايح يف امهتكلمت اهجوز نم . اعم امه و أ 3 نيد ءاضق

 ةترولل امهيف قح الو ، ىفوتملا اهجوز ةكرت يف نالخدت الف
 هتجوز قوقح رب دقتنت يفو هتبه يف هباسحو 7 اقلطم

 . هللا ىلع

 ثراولل ةيصو ربتعي هنإف رادلا ثاثأب ةجوزلل هرارقإ امأو
 . اوضفر اوءاش نإو اولبق اوءاش نإ 9 ةثرولل اهيف رمألا عجري

 الو . ةثرولا عيمجل ةكرتلا ةلمج نم ثاثألا تناك اوضفر نإف
 نأ طرتشاو) كلذ دعب لاق هناف (فرتعاو رقأ) : هلوق انه عقني

 . هتافو دعب ركذ امبسح ذفنتو ، ايح ماد ام اهيف فرصتي

 نيع وه اذهو (هل اكلم ىقبتف هلبق هتجوز تيفوت نإو

 . مالسلاو . ةثرولا لبق نإ الإ ذفنت الف٬ ثراولل ةيصولا

 مهويأو مهدج نم دافحألل ةيصولا حصت له : لاؤس
 ؟ ةايحلا ديق ىلع

 تام اذإ الإ مهل ذفنتو زوجتو حصت اهنإ : باوجلا
 ذئنيحف مه دجلةتثرو اوحبصأف يصومل ١ مهدج لبق ىند الا مهوبأ

 ةيصو الو ةثرو اوحبصأ ممنأل . اهب ىصوأ يتلا ةيصولا لطبت
 ال» هتلع هلوق يف ةيصولا هب لطبت يذلا ثاريملاو ى ثراول
 ه يصوملا توم دنع ىتوملا لاح ربتعي امنإ “ثراول ةيصو
 اثراو حبصأف . ء ةيصولا لاح يف ثر او ريغوهو هل يموأ اذإف

٤٩٢



 . اثراو حبصأ دق هنأل لطبت ةيصولا نإف يصوملا ةافو دعب
 مث اثراو هنوك ةلاح يف هل ىصوأ اذإ كلذ نم سكعلا ىلعو

 3 الثم هبجح نم دوجول ‘ ثراو ريغ يصوملا توم دعب حبصأ

 نوك رابتعا نأ لصاحلاو س ذفنت ةزئاج ةحيحص هل ةيصولا نإف
 وأ هل ةيصولا ةحصب مكحلل ثراو ريغ وأ اثراو صخشلا
 هلاحل اقلطم ةربع الو ، يصوملا ةافو دنع نوكي امنإ اهنالطب

 . نيتروصلا يف كلذ لبق

 هل رقملل تبثي هنإف ، ام قحب رارقإلا امأو ةيصولا يف اذه
 طخ ةفرعمب ةيصولا تحص اذإ ، ثراو ريغ وأ ناك انثراو
 هتمذل ىصوملا نم ءاربإ كلذ نأل ، ةحيحص ةداهش وأ يصوملا

 . ملعأ هللاو . هب رقأ امك ذفنيف ، ريغلا قوقح نم هيلع امم
 نيذلا ىلع همثإ امنإف هعمم ام دعب هلدب نمف

 . (٦)«ميلع عيمس هللا نإ هنولدبي

 ةيصولا يف عوجرلا

 يذ 22 خيراتب هل اراد هتنبال بهو لجر : لاؤس
 مسرلا بسح 1966 ليرفأ 13 .مويل قفاوملا 1385 ماع ةجحلا

 هذه كلذ دعب بهو مث( ةيادرغب قيثوتلا بتكم نم رداصلا

 قفاوملا 1392 ماع ةدعقلا يذ 2 موي يف هتجوزل اهنيعب رادلا

 ةرقبلا ةروس نم 181 ةيالا (1)

٤٩٣ 



 قيثوتلا بتكم نم مبر بسح 1972 ماع ربمسيد 18 مويل

 كلذو) : هصن ام تنبلا ةبه مسر يف لاقو ، اضيأ ةيادرغب
 لوصحلاو هايإ اهتعاط لجأل هتنب وحن بهاولا نم ناسحإ
 لحملا يف اهعم نكسي نأ طرشبو . هيلإ اهناسحإو هاضر ىلع
 طرشلا تنبلا تلبقف س ةايحلا ديق يف ماد ام بوهوملا

 قح يف ةروكذملا ةبهلا لبقو) : لاق مث (هب تيضرو

 ةجوزلا ةبه مسر يف لاقو ىمهتنا(دلاولارهص اهجوز اهل بوهوملا

 اهبهو ةروكذملا هتجوز عم لاحلا يف اهيف نكاس وهف) هصن ام
 زجعلا ةلاح يف وهو هتمدخو هيلإ اهناسحإ لجأ نم اهل
 مومعلا ىلع ةيجوزلا اهقوقح نم اهمرح املو مرهلاو

 جرخأو هاركإ ريغ نم اعوطت ركذ ام اهل بهو قالطإلاو
 اهكالمأ نم اكلم رادلا تراصو هلام نم بوهوملا ءيثلا

 ام لاق مث .ىهتنا (هكلمل كلاملا فرصت ءاشتامك هيف فرصتت

 اهل بوهوملل ةبهلا لبقو اهل بوهوملا نبا رضح دقو) : هصن

 تنبلا تضبق له كتلآسو .ىمهتنا(روطسملا طمنلا ىلع هتدلاو

 تنكس ام اهنأ كباتك يف تبجأف اهيف تنكسو رادلا هذه
 تناك لب . اهدحو الو اهيبأ عم ال ام اموي ةقيقد ولو رادلا

 يهف اهل بوهوملا ةجوزلا امأو نارهو ىلإ اهجوز عم رفاست
 رشع ةدم هعم تثكمو اهجوزت ذنم اهجوز عم رادلا يف ةنكاس

 تلقو ليللا فصتنم ىف اهيدي نيب هللا هافوت ىتح نينس
 يأب هعفنت ملو اهابأ تَقَج تنبلا نإ ۔ هانعم ام ۔ اضيأ

 هتضّرمو هتلفك يتلا يه اهدحو ةجوزلا لب هنوؤش نمءيش
٤٩٤



 ةجوزلا تصاخت بهاولا يفوت امل مويلاو . هتافو ةعاس ىتح

 ةيكلم ةيعدم اهتبه مسرب امهنم ةدحاو لك ترهظتساو تنبلاو
 ؟ ةعيرشلا مكح يف رادلا هذه نملف رادلا

 ثحب يف عسولا غارفتسا دعب ۔ ملعأ هللاو ۔ : باوجلا

 ةحيحصلا يه ةجوزلا ةبه نأ يل رهظ ةدقعملا ةيضقلا هذه
 يأ اهل سيلف . ةلطابو ةخسفنم تنبلا ةبه نأو . اهل رادلاف
 : ةيلاتلا بابسألل كلذو . رادلا يف قح

 هبه نأ مهدنع زاتخملاو ةيضابإلا روهمج بهذم نأ ) 1

 هذه يف تنبلاو 8 ضبقلاو لوبقلا اهيف طرتشي دلولل دلاولا

 نم ةروص يأب بوهوملا راقعلل ضبق اهنم ققحتي ةي مل ةيضقلا

 ملو ، كلذ ريغب الو ىنكسلاب الو هيف فرصتلاب ال روصلا

 هتفج لب 3 هيلا ناسحإلاو اهيبأ ةعاط وهو ةبهلا طرش ققحت
 جرخأ بهاولا نأ ىلع اهتبه مسر يف صني ملو هنع تدعتباو

 . هل بوهوملا كالمأ نم اكلم راصولام نم بوهوملا ءينلا

 . ةجوزلا ةبه يف كلذ ىلع صن امك هرخآ ىلإ

 اهجوز عم اهل ةبوهوملا رادلا يف تناك ةجوزلا نإ ( 2

 لاحلا يف اهيف نكاس وهف) هلوقب ةبهلا مبر يف هيلع صت امك

 بوهوملا ءينلا جرخأو) هصن ام لاق مث (ةروكذملا هتجوز عم

 ءاشت امك هيف فرصتت اهكالمأ نم اكلم رادلا تراصو هلام نم

 كلت ذنم رادلا ةيكلم نع ىلخت دقف (هكلمب كلاملا فرصت
 عضوو 0 اهل بوهوملا هتجوز نيبو اهنيب ىلخو ةظحللا

٤٩٥



 كلاملا فرصت 0 ءاشت امك هتجوزل اهيف قلطملا فرصتلا

 عم لاحلا يف اهيف نكاس وهف) هلوقب ربع ىتح . هكلمب

 ال هتجوز عم نكاسلا وه هسفن لعجف 0 ةروكذملا هتجوز
 اذإ ةجوزلاف لوصألا يف ضبقلا هب ققحتي امم اذهو 0 سكعلا

 نم جرخت ملو . ضبقلاو لوبقلا ةبهلا ةحص اطرش اهل ققحت

 يفاهيدي نيب بمهاولااهجوز يفوت ىتحاهنع لختت ملو رادلا

 . ةحيحص ةبهلاف رادلا سفن

 تخسفنا دق اهنإف هتنبال دلاولا ةبه ةحص ضرف ىلع ( 3

 اهسفن رادلا كلت هتبهب اهلاطبإو اهيف دلاولا عوجرب تلطبو

 رمأ هدلول بهو اميف دلاولا عوجرو ٠ هتنبال اهتبه دعب هتجوزل

 تحصو ءارغلا ةعيرشلا هب تءاج هيلع قفتمو عورشمو زئاج

 ماركلا ةباحصلا هب لمعو قلي هللا لوسر نع ثيداحأ هب
 يضر ركب وبأ انديس لوألا ةفيلخلا مهلوأو مهيلع هللا ناوضر
 ما ةشئاع ةقيدصلا هتنبال بهو اميف عجر نيح هنع هللا

 دقو . ةروهشم كلذ يف هتصقو 4 اهنع هل هللا )ا يضر نينمؤملا

 نود هدالوأ دحأل ةباحصلا ضعب ةبه يب ءيبنلا لطبأ

 يباحصلا ثيدح يف امك . اهدرو يعاجرتما هرمأو نيقابلا
 ىريو . روهشم وهو هنع هللا ىضر ريشب نب نامعنلا ليلجلا

 ضعبل ةبهلا نالطب ثيدحلا اذه ىلعءانب ءاملعلا نم ريثك

 ةبيلا نأ نورخآ ىريو حيحصلا وهو ضعب نود دلولا

 سنأتسي امم ثيدحلا اذهو . صاع بهاولا دلاولا نأو ةحيحص

٤٩٦



 ىطعأ بهاولا نكي مل اذإ تنبلل ةبهلا هذه نالطبب مكحلل هب

 ةبهلا امأو ، مدقت ام ىلع ةدايز ، كلذ لثم هدالوأ ةيقبل

 دالوأ نم اهريغ نيبو اهنيب لدع اهيف بجي الف ةجوزلل
 . ءاسنلا نيب لدعلا نم هللا بجوأ ام الإ ، مهريغ وأ بهاولا

 ىطعي نأ لجرل لحي ال» لع هللا لوسر لاق ( 4

 اميف دلاولا الإ اهيف عجري مت ةبه بهي وأ ةيطع
 هللا همحر شيفطا خيشلا ةمئألا بطق هاورا") "هدلول يطعي

 نباو دواد وبأو دمحأ لاق : اضيأ هيف لاقو . ةنامضلا ءافو يف
 نباو ةجام ن نا يذمرتلا هححصو 0 يئاسنلاو يذمرتلاو ةجام
 لحي ال» : لص هنع سابع ن نباو رمع نبا ىلإ مكاحلاو نابح

 دلاولا لإ اهيف عجرب مث ةيطعلا ىطعي نأ ملسم لجرل

 روصتي ةيطعلاو ةبهلا يف عوجرلاو . ىهتنا «هدلول يطعي اميف

 دلاولا جارخإب روصتي امك هل ىطعملاو هل بوهوملا نم اهذخأب
 نإف امامت ةيصولا يف امك هوحن وأ عيبب هكلم نم اهل بهاولا
 كلذ جرخأ مت هتيصو يف كلذ لجسو ءيشب دحأل ىصوأ نم
 كلذ ناك امهوحن وأ ةبه وأ عيبب هتايح يف هكلم نم ءيثلا

 ريغ هتافو دعب ةحوتفم تدجو نإو هتيصو يف اعوجر هنم

 هبهو نأ قبس ام هتجوزل بهاولا اذه ةبهف . اهيلع بورضم

 اخسفو هتنبال ىلوألا هتبه يف اعوجر بير الب دعي هتنبال

 امك ،} كلذ هل عرشلا زاجأ دقو . اهل الاطبإو ةبهلا كلتل

 . ةبهلا باتك يف ىناثلا بابلا ىف ىئاسنلا هاور (1)

٤٩٧ 



 امو هوذخف لوسرلا مكاتآ امو ةني ءيبنلا هب مكح

 ةيضقلا هذه يف تنبلل ةبهلاف ااا هاوهتناف هنع مكاهن

 ةحيحص ةجوزلل ةبهلاو . انرظن يف ةيعرشلا ةهجولا نم ةنضب

 . كلذك انرظن يف ةيعرشلا ةهجولا نم

 ىلع بهاولا اذه دهشي مل وأ لجسي مل مل : لاقي ال
 نأ لق ث لوألا هل بوهوملا نم بوهوملل هعاجرتسا
 ؟ يناثلل هبهي

 ال كلذ هلعف مدع نكلو . نسحأ ناكل كلذ لعف ول معن

 نم جارخإلا سفن نإف . ةيضقلا يف يعرشلا مكحلا يف رثؤي
 . مالسلاو . بير الب ةيصولا وأ ةبهلا يف اعوجر ُدَعي كلملا

 هيلع انردق ام نسحأو باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 . هلدعب اوذخو هيف اورظناف

 ميدق ني دب ةيصولا

 نإ) هتيصو يف ابوتكم دجوو لجر يفوت : لاؤس

 اهل ىصوملا هذه نكلو (ميدق كنرف ةعبس ددع ةنالفل يتمذب

 اذه ردقي فيك نولأسي ةثرولاو 1941 ةنس تيفوت دق
 ةميقب مأ . اهل ىتومل | ة افو نيح هتميقب ا ؟ ددصلا

 ؟ ىلاحلا دقنلا

 . رشحلا ةروس نم 7 ةيالا (1)

٤٩٨ 



 رارقإ (ةنالفل يتمذب نإ) ةيصولا يف هلوق نإ : باوجلا
 لبق اهل ىتوملا تومب تلطبل ةيصو تناك ولو ةيصو ال

 اهل رقملا ةثرول هؤاطعإ بجو ارارقإ ناك املو . ىصوملا
 ريدقتلا ةلأسم ىقبتو . كباتك يف اك 0 1941 ةنس ةافوتملا

 رقملاف . هب مكيتفن يعطق مكحب مكحن نأ عيطتسن ال اننإف
 نيب رمألا يقبو ، هبر ىلإ ىضفأ دق امهالك هل رقملاو

 أربت ال امبر نبغ هيف نوكي ميدقلا كنرفلا رابتعاف س امهتنرو
 هيف نوكي امبر ديدجلا كنرفلا رابتعاو .رقملا يصوملا ةمذ هب

 نيب مهافتلا يدنع نسحألاف ، هتيلوؤسم لمحتن ال قاهرإ

 هب ىضري رادقم ىلع حلاصتلاو 3 اهل رقملا ةثروو رقملا ةترو

 . نافرطلا

 . هب هللا فطل عيضملا يصوملا ةاجن كلذ يف لعلو

 مكيلع مالسلاو . مكيلإ رمألاو هيلإ مكدشرن ام اذه
 ٠. هلل ١ ةمحر و

 ىلع فلختسي ةيصولا ليكو

 هريغ ةيصولا

 اسابحأ ا هكالمأ ا نم سبحو 1 دوب ىصو أ لجر : . ل اؤس ‘

 هد الو أ م هتجوز هسابح و هتيصو ىلع فلختس او ةنيعم

 ءالكول ١ نأب اح د رصت ةيصول ا يف صنو ني رخ آ نيلجرو

 وأ عيبلا وأ ناصقنلا وأ ةدايزلاب ولو ضيوفتلا تأ نوضوقفم

٩



 مهل رهظ اذإ تافرصتلا عاونأ عيمج نم كلذ ريغ وأ ليدبتلا

 مهنم رضانحلا نأ ىلع كلذك احيرصت صنو . حالص كلذ يف

 هتافو دعبو ‘ تيملا نع يفكي يحلاوء بئاغلا نع يفكي
 ىلع يفوت مث ةلاكولا نم هسفن نيليكولا نيلجرلا دحأ لزع
 ال نيضوفم نيليكو رخآلا لجرلاو ةجوزلا تيقبو . كلذ رثإ
 سابحألاو ةيصولا ةحلصمل ةياعر امهنإ من . امهل كيرش
 ىلع افلختساو الكو امهتافو دعب عيضت نأ اهيلع ةظفاحمو

 يصوملا ةنبا امهتافو دعب سابحأ نم اهيف امو ةيصولا هذه
 ةظفاحملا ىلع ةريغو ىوقتو حالص نم اهيف امسوت امل ، هسفن

 ؟ حيحص فالختسالا اذه لهف . اهيبأ سابحأو ةيصو ىلع
 وأ ةلاكولا هذه يف ةليكولا تنبلا عزاني نأ دحأل زوجي لهو
 ؟ اهنم ةلاكولا عزتني وأ اهضراعي

 فالختسا نم ناليكولا ناذه هلعف ام نإ : باوجلا

 هتررق ام ىلع راج يعرش لمع وه امهتافو دعب يصوملا تنب

 نالوؤسم ةيصولا ةفالخ البق ذنم امهنإف س ةيمالسإلا ةعيرشلا
 امهئربي الو امهتافو دعبو امهتايح يف اهيف نانماض . اهنع
 ةيصولا نم يقب ام ىلع افلختسي نأ الإ ةيلوؤسملا نم
 العف دقو ‘ امهتافو دعب كلذب موقي انيمأ امهيديأب سابحألاو

 تنبلا ةفالخ نابف كلذ ىلع ءانبو ى امهيلع بجو امك كلذ

 زوجي الف٬ اقلطم كلذ ىتق عازن الو فالخ ال اعرش ةحيحص

عيمج يف اهضراعي وأ اهعزاني نأ ناك نم انئاك دحأل



 هذه مكحب اهدحو اهل نإف . هيلع تفلختسا اميف اهتافرصت
 ىرخألا يه اهيلعو ى سابحألاو ةيصولا يف فرصتلا ةفالخلا
 ام اذه . اهتافو دعب كلذ يف اهماقم موقي انيمأ فلختست نأ
 نيع هللا ءاش نإ وهو ، باوجلا ىف هب هللا نم

 ` . باوصلاو قحلا

 اهفرصم مدعني ,ةيصولا

 دعب هلام رح نم ةنمؤم ةبقر قتعب لجر ىصوأ : لاؤس

 لطبت لهف 0 اهدوجو ىجري الو . ةتبلا ةبقرلا دجوت ملف هتوم
 ؟ ربلا عاونأ نم ءيش يف ةبقرلا ةميق فرصت مأ ةيصولا هذه

 ؟ هيف فرصت يذلا بابلا وه امف كلذ ضرف ىلعو

 اذإ ةيصولا نأ ءاملعلا نع ظوفحملاو روهشملا : باوجلا

 صن بسح هيف فرصت يذلا عضوملا يأ اهعوضوم دجوي مل

 لاز مث توملا لبق ادوجوم ناك وأ ةتبلا دجوي مل نأب ءاصيإلا

 عجرت اهنإ ءاملعلا ضعبل لوق يفف 0 دوجو هل ىجري ال ثيحب

 اذخأ نيكاسملاو ءارقفلا ىلع قفنت اهنإ : لوق يفو 3 برقأل
 هليبسف هبر لهج لام لك) : ءاهقفلا نيب ةروهشملا ةدعاقلا نم

 هيلإ ليمنو هنسحتسن يذلا وه لوقلا اذهو (نيكاسملاو ءارقفلا
 انباوج نالف اذه ىلع ءانبو . ةدعاقلا هذهب اسانئتسا هب لمعنو
 ةكرتلا ثلث اهعسو اذإ ةبقرلا ةميق نأ ةصاخلا مكتلأسم يف
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 وه هيف قفنت ربلا هوجو نم هجو لضفأ نإف هزواجتت ملو
 الف : دلبلا ةروس يف ىلاعتو كرابت هلوق نم اذخأ ىماتيلا
 ماعطإ وأ ةبقر كف ةبقعلا ام كاردأ امو ةبقعلا محتقا

 اذ انيكسم وا ةبرقم اذ اميتي ةبغسم يذ موي يف

 ةبقرلا كف لدع ىلاعتو كرابت هللا لعج دقف ( “ةبرتم
 . ةبقعلا ماحتقا يف امهعمج نأ دعب نيكاسملاو ميتيلا ماعطإ

 . هاوس ىلا هنع لدعم الو ث هلل الا مكح الو هللا مكح اذه

 ةبقرلا ريرحت نع الدب تارافكلا تايآ يف ماعطإلا لعج دقو
 انتلأسم يف مايصلل لحم الو ليبس هيلإ دجوي ملو رذعت اذإ
 . لاومألا باب نم اهنأل هذه

 وجرأو عسولا غارفتسا دعب باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 ريصق ريغ اتقو باوجلا رخأت نإ ةرذعمو اباوص نوكي نأ

 ء هب ليجعتلا نود تلاح تارورضل باتكلا لوصو دعب

 . اريخأو الوأ مالسلاو

 ةيصولا ىلع داهشإلا

 ؟ نيتأرماو لجر ةداهشب ةيصولا حصت له : لاؤس

 نإ نيتنيمأو نيمأ ةداهشب ةيصولا حصت معن : باوجلا
 . هلقع لامكو يصوملا ةحص لثم ىرخألا طورشلا تفوتسا

 دلبلا ةروس نم 16 ىلا 11 تايالا ۔ 1
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 فاحجإلاو فنجنا مدعو ‘ اعرش ازئاج هب ىصوملا نوكيو

 عفد وأ عفن رجب دوهثلاو بتاكلا ماهتا مدعو ةثرولا قوقحب

 . كلذ وحنو رض

 نأ وجرأو باوجلا يف هب ىلاعتو كرابت هللا نم ام اذه

 مك دشري م هف اودجت نأ وجرأ امك باوصلا دبكل ًابيصم نوكا

 ال امب اهلكشم لحو مكتيضق لصفىلا مكماما ليبسلا رينيو
4 ٠ ٠ 

 همحرو مكيلع مالسل او > 1 ارخ ا يف الو مك اين د يف مكرضي

 . اريخأو الوأ هللا

 ةلادعلاب ةيصولا

 ةيصولا باب نم ةلادعلاب ءاصيإلا نأ اقح له : لاؤس

 ؟ ىدؤيف قحب رارقإ وه مأ ، عنميف ثراولل

 برشملاو لكآملا يف دالوألا نيب ةلادعلا: باوجلا

 ةبجاوب تسيل ضارمألا نم ةاوادملاك كلذ وحنو سبلملاو
 ريبكلا ءانبألا نم نإف . اقلطم ةنكمم ريغ يه لب بألا ىلع

 يضاقلاو ملاعلاو ضيرملاو حيحصلاو فيعضلاو يوقلاو ريغصلاو
 ةيعيبطلا تاقبطلا فلتخم نم كلذ ريغو لماعلاو حالفلاو
 ام بكريو سبليو برشيو لكأي مهنم لكف ةيعامتجالاو

 حلصي ام لكل يأ . هتفرحو هتقبطو هتعيبط بسح هب قيلي
 بألا ىلع بجاولا وه كلذو . هيبأ يلام نم هتجاح ردقب هل
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 وأ ةبهلاب ضورعلا وأ لوصألا كيلمت امأو ، هينب قوقح نم

 ةبجاو كلذ يف دالوألا نيب ةلادعلا نإف كلذ وحن وأ ةيصولا

 ةنسلا توبثل ةمألا روهمج دنعو ةيضابإلا رثعم اندنع

 يور دقف . المعو الوق ق هللا لوسر نع كلذب ةيحيحصلا

 يراصنألا دعس نب ريشب نأ» ةنسلا بتك نم حيحصلا يف
 هنبال اهاطعأ ةيطع ىلع هدشيل ةلب ءيبنلا ءاج
 هل لاقف ۔ هريغ دالوأ هلو ۔ ريشب نب نامعنلا ريغصلا

 : لاقف ؟ اذه لثم تلحن كدلو لكأ : هثب ءيبنلا

 هنأ يورو “ روج ىلع دهشأ ال»: غلم ءىبنلا لاقف 0 ال

 "قح ىلع آلإ دهشأ ال ينإو اذه حصي سيلف» : لاق

 لخديو (1)«هتيطع درب هرمأ مث ،ماقف بضغ هنأ يورو

 لجرلا جوزي نأ هقفلا بتك يف هيلع صن امك بابلا اذه يف

 جوزي وأ بألا ام يأ هلام نم قادصلا عفدي و روكذلا هدالوأ دحأ

 لدعلا هيلعف . هلام نم داتعملا بسح اهزهجيو هتانب ىدحإ

 فراعتملا وه اذهو ، مهريغ نيبو مهجوز نيذلا نيب كلذ يف

 باتك حالطصا يف ۔ ةلادعلا ۔ ظفلب دوصقملاو اندنع

 هدلول ةلادعلاب نالف ىصوأ : بتاكلا لوقي ثيح . ةياصولا

 : لوقي وأ . ةلادع نالف هدلول هلام نم اذكو اذكب وأ 3 نالف
 نم كلذ وحنوأ . هدالوأ نم هجوزي مل نمل ةلادعلاب ىصوأ

 نم هانعمو ثيدحلا ظفل ذخؤي ةدع قرطب تابهلا باتك يف ملسم هاور ۔ 1

 . دمحاو يل اسنلا هاور امك . اهعومجم
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 ةمذب تباث بجاو قح ةلادعلا نإف كلذ ىلعو . تابعلا

 قلعتم تباث قحب رارقإ ةقيقحلا يف كلذب ةيصولاو ، بألا
 ربعي نأ قحلاو ، عربت وأ ناسحإ ةيصو سيلو يصوملا ةمذب
 بتاكلا ريبعتو ‘ سابتلالاو مهولا عفتري ىتح رارقإلاب هنع

 نمث رانيد ةئامب نالفل ىصوأ) ةملكب اذه لثم يف ةيصولل
 نيدب ارارقإ كلذ ناك (اهنمث عفدي ملو هنم اهارتشا ةعلس

 اقلطم غوسي الو ‘ ثلثلا نم ال لكلا نم هؤاضق بجي

 . اهولطبي وأ ثلثلا ىلا اوؤاش نإ ةثرولا اهدري ةيصو هرابتعا
 . (ىصوأ) ةملكب اقلعت

 نم تسيل دالوألا دحأل ةلادعلاب ةيصولا نإف 3 دعبو
 ةيصو ال» ثيدح صنب اعرش ةبلطابلا ثراولل ةيصولا

 يصوملا ةمذب قلعتف قحب رارقإ يه لب «ثراول
 رئاس يف امك 0 ثراو ريغ وأ ناك اثراو ى هب هل ىصوملل

 لبق ةكرتلا نم جرخي نيد اذإ يهف 0 ةمذلاب ةقلعتملا قوقحلا

 ماكحألا ضعب يف نويدلا رئاس قرافت اهنأ ديب 0 ثاريملا
 ولو ، بألا اهب صوي مل اذإ ةثرولا ىلع كردت ال اهنأ اهنم
 يف ءامرغلا صصاحت ال اهنأ اهنمو . اوءاش نإ الإ اهب اوملع
 ضعب دنع اذهو ‘ نويدلا نع ةكرتلا تقاض نإ ةكرتلا
 . نويدلا صصاحت اهنإ : نورخآ لاقو . ءاملعلا

 ةيضق يف ييأر كل يدبأ ةدئافلل امامتإ : ةظحالم
 نوربتعي سانلا تدجو : جيوزتلا رمأ ىف دالوألا نيب ةلادعلا

بجاوو نبالا قادص بجاو يف بألا هقفني ام رادقمب ةلادعلا



 قادصلا رادقمب هينب نم هجوزي مل نمل يصويف 0 تنبلا زيهجت

 مل يتلا تنبلل هفصنبو ث مهنم هجوز نم ىلع هعفد يذلا
 ام فعضب هينب نم هجوزي مل نمل يصوي كلذكو . اهجوزي

 مل يتلا هتنبل اهزاهج رادقمبو 0 اهجوز يتلا هتنب زهج

 امنإ ةلادعلا نوربتعي ذإ ، كلذب نولمعي نولازي الو . اهجوزي
 زاهج وأ نبالا قادص يف هعفد يذلا لاملا رادقم يف يه

 زاهجو نبالا قادص ةرورضب ىقَو 3 رثك وأ كلذ لق تنبلا

 تيلتبا امب تيلتبا امل يننكل . في مل مأ امهل ىصوملا تنبلا
 لحو يواتفلاو اياصولا لئاسم ةصاخو . ةماعلا رومأ نم هب
 تسملو 0 نيبلا تاذ حالصإو تاعزانملاو تاموصخلا لكاشم

 تالمعلا ةميق طوقسو راعسألا لدبت نم ةسرامملاب تسمل ام

 دعبو ءانثأ اميس الو س ةشحاف ةروضب ةشيعملا ىوتسم عافتراو

 بلقي افينع اه ملاعلا زهت يتلا ةيملاعلا ىربكلا ثادحألا

 . ةيناثلاو ىلوألا نتيملاعلا نيبرحلا لثم هميق ريغيو هعاضوأ

 ال روكذلا ءانبألل تالادع اهيف ةريثك اياصو ميلع تضرعو

 همحر ۔ يدلاو ةيصو اهنم . تاكنرفلا نم تائم عضب زواجتت

 مل نملو س كنرف ةئامنامثب هينب نم جوزتي مل نمل ۔ هللا

 ه . 1921 ةنس يفوت دقو 0 كنرف ةئامعبرأب هتانب نم جوزتي

 هل ىصوأ دقو . 1928 ةنس ريكب ضويب يخأ هنبا جوزتو .

 ٠ فالآلا تارشع هجيوزت يف انقفنأو ةلادع كنرف ةئامنامثب

 ةلادعلا نأ تنقيأ كلذ لك تيأر امل . . . كلذ ىلع سقو

 هنبا جوز امك هتنب وأ يناثلا هنبا بألا جوزي نأ يف يه
٦.



 ناك امب يناثلا هنبال ةجوزب يتأي نأ هيلع نأ ينعأ . لوألا

 لوألا هنبا جوز امك هتنب جوريو ‘ رثك وأ لق امهم قادص نم

 رظني الو ، يرورضلا اهزاهج ةميق تفلب امهم ىلوألا هتنبوأ
 اتنب وأ ناك انبا لوألا حاكن يف هقفنأ ام ىلا اقلطم

 ينتئا ۔ ينجوز : هيبأل نبالا لوقي نأ راصتخاب كلذ ىنعمو

 : تنبلا لوقتو 4 ةأرماب هتيتأو يخأ تجوز امك ۔ ةأرماب

 تجوز امك وأ يخأ تجوز امك ۔ لجرب ينتئأ ۔ ينجور

 نبالل ىطعملا ءيشلا نإف . لدعلا ققحتي طقف اذهب 3 يتخأ

 امنإ ةلادعلا هيف بجت يذلا كيلمتلاب هبشأ وه يذلاو تنبلا وأ

 ةميق الو قادصلا غلبم ال ، تنبلل جوزلاو نبالل ةجوزلا وه

 اعافترا تالمعلا ةميق ريغتو راعسألا بارطضا لعلو . زاهجلا
 امم ىضم تقو يأ نم دشأ مويلا وه ةريصق دامآ يف اضافخناو

 باتك يصوأو بتكأ انأ ينإف كلذ ىلعو . خيراتلا يف هانفرع

 ىصوأو): صنلا اذه لثمب ةلادعلاب ةيصولا اوبتكي نأ اياصولا

 اروكذ هدالوأ نم هتكرت نم هتايح يف هجوزي ل نم جفزي نأ

 هل ثدحي نأ فخي مل نإ مهئامسأب مهركذي وأ (اثانإ وأ اوناك

 بسح جاوزلا نس مهغولب دنع هتكرت نم نوجوزيف ۔ هريغ

 نس غولب لبق ةكرتلا ةمق دنع ةثروللو 0 ذئموي فراعتملا
 عم وأه نيجوزتملا ريغ دالوألا ءالؤه عم اوقفتي نأ جاوزلا

 بسح ۔ مهيفكي ةكرتلا نم مهل غلبم صيصخت ىلع مهئالكو

 ةيافكلا يف اوربتعي نأ مهلو 0 مهزاهجو مهقادصل ۔ مهريدقت

 هرامثتسا نكمي ناك اذإ مهل صصخملا رادقملا اذه هرمثي ام
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 ديؤيو ، حاكنلا دمأ غولب لبق ةعورشملا هوجولا نم هجو يأب

 ءاملعلا نم ادحأ نأ عمسن مل اننأ ، ييأر يف هيلإ تبهذ ام

 نيب نيزاهجلا وأ نيقادصلا نيب ام لضف يف ةلادعلا بجوأ

 هدالوأ لوأ جوري نأ لثم . هتايح يف هدالوأ نم مهجؤز نم

 . رانيد ةئامصمخ قادصب يناثلا جوزي مث 9 رانيد فلأ قادصب
 يناثلا نعو رانيد ةئامسمخ لوألا نع قدصي نأب سكدلا وأ

 داز ام لثمب هابأ بلاطي نأ امهنم هقادص لق نمل سيلف . افلأ

 هدلول نأب رعشتسي نأ بألا ىلع سيلو . هيخأ قادص ىف

 نيقادصلا نيب لضفلا رادقمب هتمذب افلختم اقح قادصلا صقان

 بوجو ىوعدب انعمس ام ، هب هل يصوي وأ هايإ هحنمي ىتح

 لاثمأ نم هانيأرو هانولب ام ةرثك ىلع 0 طق كلذ يف لدعلا

 نرق يثلث نم برقي ام َلاَوط ةددعتملا ةريثكلا تالاحلا هذه

 يف بجي امنإ لدعلا نأ نم هانلق ام انيدل ققحتف س نمزلا نم
 ةزهجألا ميق يفال و 0 تاقدصلا ريداقم يف ال ، جيوزتلا لصأ
 امل اقلطم رابتعا ال هنأب ريبخ تنأو . تانبلل ةيرورضلا
 جاوز ةبسانمل اهنوميقي يتلا تالفحلاو مئالولا يف ءابالا هقفني

 . هوجولا نم هجو يأب ةلادعلا باب يف لخدت الف ، مهئانبأ
 هذه حاضيإ نم دارملا ۔ نظأ اميف تغلب دقف 3 مهت الو مهفاف
 نم هب تيلتبا اميف هئوض ىلع ريست كل اساربن نوكتل ةلاسملا

. داشرإو هيجوتو ىوتف



 اهجاوز ىلع قفنأو هتايح يف هتنب جوز لجر : لاؤس
 هتكرت نم هتافو دعب روكذلا هدالوأ جوزي نأ ىصوأو هلام نم

 ردقت ساسأ يأ ىلعف 7 هدالوأ نيب هنم ةلادع ، مهثاريم نم ال
 . هتنبا جاوز ىلع هقفنأ ام ساسأ ىلع له ؟ مهجاوز تاقفن

 أم مأ ؟ نييثنالا ظح لثم ركذلل نأل هفعض ركذلل يطعيف

 ؟ اذ

 نيب ةلادعلا ساسأ نإ ۔ قيفوتلا هللابو : باوجلا

 هجوز نم ىلع هقفنأ يذلا لاملا وه سيل جيوزتلا يف هالوألا
 افالتخا فلتخت قادصلا ريداقمو راعسألا نالف ، الوأ مهنم

 ىرخأل ةلئاع نمو رخآل صخش نمو رخآل تقو نم اريبك

 امنإو ، فالخلا بابسأ نم كلذ ريغ ىلا .. ىرخأل ةيرق نمو

 هنيب ةمذلا هب أربتو ةلادعلا هب ققحتت يذلا حيحصلا ساسألا

 هدالوأ دحأ جوز اذإف ، طقف جيوزتلا لصأ وه ث هللا نيبو

 نيح كلذك نيقابلا جوزي نأ هيلع بجو ىننأ مأ ناك اركذ
 نأ ينعأ ى ةلادعلاب مهل يصوي وأ . جاوزلا نس نوكردي

 ءالغو صخر كلذ يف ربتعي الو . هتافو دهب هلام نم اوجوزي

 يذلا ىلع هقفنأ يذلا غلبملا اقلطم ربتعي ال امك . اقلطم

 هتافو دعب هتثرو ىلعو ايح ناك نإ هيلع امنإو 4 الوأ هجوز

 ناك امهم طقف ةجوزب نبإلل اوتأي و 3 جوزب تنبلل اوتأي نأ

 وه اذه . ةلقو ةرثك كلذ يف قفني نأ بجي يذلا غلبملا
 امنإ ةلادعلا هذه نأ مكل ظحالنو ، هنع لدعم ال يذلا قحلا
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 ال يتلا ةطورشملا همباوتو قادصلا يف يرجت
 نم كلذ ءارو ام امأو . اهب الإ جوزلا ىلإ ةجوزلا بلج متي

 نأ الإ ى بجت الف تاقفنلا لوضف نم كلذ ريغ وأ ماقت ةميلو

 نم ام اذه . نينسحملا بحي هللاو ، اونسحيو . ةثرولا عربتي

 . باوصلا نيع نوكي نأ وجرأو باوجلا يف هبل

 جحلاب ةيصولا

 ىصوأ كابأ نأ اهتروص ةيعرش ةلأسم نع لأست : لاؤس

 هنع يدؤي نم دجت مل كنأو 0 هتضيرفل هئادأ دعب ةلفان ةجحب
 كسفنب هنع اهيدؤت نأ حيطتست ال تنأو 0 ةيصولا هذه

 ىنعأ . ةيكم هنع اهيدؤت نأ كل زوجي لهف. ةريثك تارورضل

 ؟ قيرط برقأ نم

 هذه هنع يدؤت نأ الوأ ب بجاولا نأ ملعإ : باوجلا

 نم هنع جاحلا ةراجإل يفكي هتكرت ثلث ماد ام هدلب نم ةيصولا
 نم دوجو رذعت وأ جاحلا ةرجأ نع ثلثلا رصق نإو 0 هدلب

 برقأ نم هنع ىدؤت نأ زوجيف ، ببسل ةجحلا هذه لبقي
 ءاش نإ يزجتف س اهسفن ةكموأ ةنيدملا وأ ةدج لثم قيرط

 هذهل لاملا نم نيعم رادقمب ىصوأ كوبأ ناك نإو . هللا

 كل ىلوألاف س ةيكملا ةجحلا نع لضف هيف ناكو . ةجحلا
 صقنلل اربج كلذ نوكيف س ةيناث ةيكم ةجح يف هلعجت نأ
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 نيعم رادقمب صوب مل نإو .هدلب نم جحلا مدع نم لصاحلا

 ةدحاو ةجح هللا ءاش نإ كيفكت هنإف ةجحلا هذهل لاملا ,نم

 . مالسل او . ماكح ١ ةرورضللو . نولوقي امك ةكم

 يف اهذفنيو ةيصولاب يصوي لجرلا
 هتايح

 دعب رمتعاو جح مث ء ةرمعو جحب ىصوأ كلاه : لاؤس

 زوجي لهف . اهيلع طخي مل ةحوتفم ةيصولا تيقبو . هتيصو

 ! ةلفان اهنأ ىلع ءانب اهولطبي نأ ةثرولل

 نإ اهذافنإ مهيلع لب اهلاطبإ مهل زوجي ال : باوجلا

 نأ مهلو هدلب نم ىطعت نأ اهيف لصألاو . ثلثلا تعسو
 وأ . الثم ةدج وأ ةرونملا ةنيدملاك ناكم برقأ نم اهوطعي

 ىلا لوكوم رمألاو 0 ةرورض كلذل تعد نإ اهتاذ ةكم نم
 حلصي اميف رمألا ىصوملا هل ضوف اذإ ةصاخو ةيصولا ليكو
 باوجلا يف ف هي هللا نم ام اذه 3 مالسلاو . هل

 اهجوزل اهل ام ضعبب يصوت ٥ أرمل (

 ديدهتو هنم حاحلإب

 اهنم هل . جوز ةمصع يف مويل ١ يه ةأرم | : ل اؤس

 مهيفو .قباس جوز نم نورخآ دالو أ يه اهلو . د الوأ

 ءيس ةريسلا دساف قاع دلو 7 لاؤسلا يف كترابع بسح
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 يلاحلا اهجوز حلأ راد ةأرملا هذهلو ، حلاص ريغ قالخالا

 نم افوخ كلذو (هل اهبهت يإ) قثوملا دنع هل اهبتكت نأ اهيلع
 هبانم وأ رادلا هذه عيبي نأ ةريسلا دسافلا قاعلا دلولا اذه

 اذهلف . ارفكو انايغط مهقهري وأ ، هذه همأ توم دعب اهنم
 ةبرغلا دالب يف اديعب ىقبي نأ ۔ جوزلا يأ ۔ مسقأو دهاع

 ذفنتو هرماوأ لثتمت مل ام ائيش اهيلع قفني الأو ، اهنع
 اهنأب املع كلذ تلعف نإ هللا باقع نم تفاخ دقو . هتطخ

 ىلع مدقت لهف . اذه اهرمأ يف ةراتخم يهو اثراو تدحج
 لعفت ال وأ ؟ امهنيب ءافصلاو مائولا دوعيل اهجوزل رادلا ةباتك
 دودصلا رمتسيو اهيلع ابضاغ امئاد جوزلا اذه ىقبيف

 . ةعطاقملاو نارجهلاو

 اذه هل زوجي الف جوزلا امأ ۔ ملعأ هللاو ۔ : باوجلا

 اذهل اهيلع قافنإلا مدعو هتجوز نع ضارعإلاو دصلاو نارجهلا
 . ءاشي امك بلطلا يف حليو بلطي نأ هل ناك نإو. ببسلا
 وأ لق ، اهلام نم ءاشت ام اهجوزل بهت نأ اهلف ةجوزلا امأو
 هزوشنو هضارعإ نم اهيلإ هل اباذتجاو اهنع هاضرل ابلط ث رثك
 ةعيطقلا لدب امهنيب مائولاو ءافصلا لالحإ يف ةبغرو . اهنع
 نيب ققحتي نأ بجيو بلطي ام ىلغأ وه اذهو ، ماصخلاو

 كلذ ليبس يف هبحاصل نيجوزلا دحأ هلعف امو ، نيجوزلا
 نامرح دصق نم ةينلا ملست نأ ىلع ى هللا ءاش نإ قحلا وهف
 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو . ةثرولا دحأ
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 ءاضعألا ةاشب ةيصولا

 ةاشب قدصتلا نمةداع سانلا هب يصوي امل له : لاوس

 ؟ ىعرش لصأ نم ءاضعألا كفل

 ءاضعألا ةاشل هيلع لومي دنتسم ىلع علطأ مل : باوجلا
 دق يأر درجم ىرأ ينأ ديب " ثحبلا ىلع رفوتأ مل تنك نإو
 نالطبب قتعلا رذعت دنع اذه اوعرش سانلا نأ : اباوص نوكي

 راثآلا نأ كلذ 0 قيقرلا عيبل نوناقلا ميرحتو قاقرتسالا

 هللا قتعأ هللا دنع ام ءاغتبا ةنمؤم ةبقر قتعأ نم نأب تحص

 اودجي مل امل مهلعلف ، رانلا نم هنم اوضع اهنم وضع لكب
 بتك يف اروكذم ناك نإو اولعف ام اولعف قتعلا ىلا اليبس
 . ركذأ اميف ةمئألا بطق

 علطن مل الصأ اذهل لعلو . ةدوجوم لازت ال قيقرلا اياقبو

 . مالسلاو . ةصرفلا تحنس نإ تيصقتو تثحب امبرلو هيلع

 نيزملا ىلع تاقدص قيرفتب ةيصولا
 رثكأ هلعفت اميف ةيمالسإلا ةعيرشلا مكح ام : لاؤس

 تاقدص عيزوت نم اهدارفأ دحأ توم دنع تالئاعلاو رسالا

 دح ىلإ غلبت دق ةيلاتتم مايأ يف ، نيزعملا ىلع ةريثك
 صن بسح كلذو. ءاسنلا سلاجم يف ةصاخو فارسإلا

 ؛ ماتيأ ةثرولا يف نكي دقو 3 ةيصولا
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 صن بسح كلذو): كتلاسر يف تلق كنإ : باوجلا

 اصوصنم اهب قدصتي يتلا ريداقملا هذه تناك اذإف (ةيصولا

 ترثك امهم افارسإ ربتعت الو اهلك ذفنت اهنإف ةيصولا يف اهيلع
 اوءاش اذإ ةثرولل نإف س ةكرتلا ثلث تزواجت اذإ الإ تددعتو

 نإ ىرخألا اياصولا عم صصاحتتف ثلثلا ىلا اهودري نأ
 ثلثلا ىلا ةيصولا ةر نإف ماتيأ ةثرولا يف ناك اذإو . تناك

 نيثلثلا نم مهبانم ىماتيلا ذخأي ىتح ابجاو ذئنيح نوكي

 ام مهلاومأب اولعفيلف ءالقعلا لبلا امأو . صوقنم ريغ الماك

 نآرقلا ةءارق ىف ةرجألا امأ . ةيصعم نكي مل ام نووءاشي

 . اهب يتفن الو اهارن ال انإف

 . باوجلا يف هب هللا س ام اذه

 هتوروم ةيصو صر اعي ثر اول

 ؟ هٹوروم ةيصو ضراعي ن ا ثراول حصي له : لاؤس

 اعرش زئ اجل تن اكو ةيصول ا تحص | ذإ : ب اوجل ١

 نكلو اهضراعي نأ ثراو يأل زوجي الف ةكرتلا ثلث اهعسوو

 اهتباتك يف اروز يعدي نأ لثم اهتحص يف نعطي نأ ثراولل

 بلاطيف ، اهلطبي امم كلذ وحنوأ اهخيرات وأ اهتداهش وأ
 نيب عازنلا مدتحا نإو هاوعد ىلع ةجحلاو ةنيبلاب ذئنيح

 مكحيل تفُم وأ مكاح ىلا رمألا عفر نيلطبملاو نيححصملا

 . اهنالطب وأ ةيصولا ةحصب
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 تقلعو « : ايفرح هلوقب هَسصو يف صن كلاه : ل اؤس

 الإ اهنم ائيش يتثرو نم دحأ ثري الف كلذ يف اهلك يتكرت
 نم ئلع ام عيمج ءادأ دعبو روكذملا ثلثلا جارخإ دعب

 وأ ةجحب يتمذ يف ةتباثلا وأ اهب رقملا وأ اهب فرتعملا نويدلا

 مسقل ١ نم عنتماو ةنيب هل تسيل نمو 4 ئلع اهيعدم نيمي

 : هلوقل هللا ىلا هرمأو ءالكولا رظن بسح ناكمإلا ردقم حماسي

 نأ دعبو ")نيدوأ اهب يصوي ةيصو دعب نم : ىلاعت

 اولمعي نأ مهنيب اميف اوقفتا ةيصولا هتيصو ءالكوو هتترو أرق

 مث ةمكحملا يف اذه مهقافتا اولجسو اهوذفني نأو ةيصولا صنب

 انثوروم ىلع نوي دل ( نم ء يشب فرتعن ال نحن كل ذ دعب اول ق

 ائيش ىعدا نم امأو ى ةيمسر ةقيثوب اتباث اهنم ناك ام الا
 ءالكو نم دارأ نمف ‘ ائيش هيطعن ز الف ةيمسر ةقيثو هل تسيلو

 ؟ كلذ يف مكحلا امف ‘ كلاهلا ثلث نم هطعيلف ةيصولا

 هللا باتكل قباطم ةيصولا يف صنلا اذه نإ : باوجلا

 نم الإ نوكي ال ثاريملا نأ يف حيرصلا ىلاعتو كرابت

 نم ءيش ثراول تبثي الف «نيد وا اهب يصوي ةيصو دعب
 ةثرولا قافتاو . ةيصولا ذافنإو نويدلا ءاضق دعب الا ةكرتلا

 نإف ، ةيضقلا لصأ يف رخؤي الو ائيش مدقي ال هيلإ راشملا
 نوب دلاف .« اوقفتي مل مأ اوقفتا ‘ اعرش مهيلع بج اول ١ وه كلذ

 نيميب وأ ةحضاو ةجحب وأ هرارقإ وأ يصوملا فارتعاب ةتباثلا
_ 

 . ءاسنلا ةروس نم 12 ةيآلا نمو 11 ةيآلا نم. ضعب اذه (1)
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 اهباحصأل اهلك اهعفد بجي ۔ ةيصولا صنت امك ۔ يعدملا

 ام يصوملا هيف لوقي يذلا رخآلا فنصلا امأو 0 تفلب ام ةغلاب

 ردقب حماسي مسقلا نم عنتماو ةنيب هل تسيل نمو) : هصن

 ربتعي ال اذه نإف (هللا ىلا هرمأو ءالكولا رظن بسح ناكمإلا

 نم جرخت ةحماسملاب ةيصو وه امنإو لكلا نم جرخي انيد

 الو لكلا نم اهجارخإ اولبقو ةثرولا يضر نإ الإ ، ثلللا

 اهل قحال ةيصولا نإف . كلذ اولبقي مل اذإ مثإ الو مهيلع جرح
 . ثلثلا نم رثكأ يف

 اقفاوم نوكي نأ وجرأو 2 باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 . باوصلل

 ةيصولا ةباتك يف حئاصن
 سانلل اياصولا ةباتك ىلوتي نمل زوجي له : لاؤس

 ؟ هوفرتقاو هوبكترا امع لاؤسلاب مهجرحي نأ

 مهاياصو ةباتكل سانلا هيتأي نم ىلع سيل : باوجلا
 الإ ماثأ نم مهتايح يف هوبكترا امع لاؤسلا يف مهجرحي نأ
 يف بتاكلا اودشرتساو هنم جرخملا اوبلطو هب اوحرص ام
 بتاكلا لصوتي ملو كلذ ةقيقح نع اونيبي مل اذإو . كلذ

 مهرمأ حضوتسيو مهرسفتسي نأ هيلع نإف هيف مكحلا هجو ىلإ
 الوأ مهل ركذي نأ هيلعو . احيحص همكح نوكي ىتح
 . ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعملا مالسإلا ضئارف راصتخاب
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 ىلإ ريشيو كلذك ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعملا مثإلا رئابكو
 ةعيرشلا يف هل 4 ةريبك يأ باكترا وأ ةضيرف لك ةعاضإ نأ

 هيلع سيلو ، نولوقي اميف ةيرحلا مهل كرتي مث صاخ مكح

 . ءيش يف مهجرحي نأ
 نارفغلا يعئاب ةلزنمب نيملسملا دنع ةيصولا ةبتك سيلف

 . نيبحيسملا دنع

 م اكحأل ىق

 يعدا راد لجأ نم عازن يف ىوتق

 اهسبح

 هللا ةمحرو مكيلع مالس (نالف) ميركلا خالا ىلإ

 تاذ حالصإ ةنجل يف مكعم نينيعملا مكئالمز ىلعو هتاكربو
 اهتكرت يتلا رادلا سبح ءاعدا لوح راث يذلا عازنلا يف نيبلا

 . . . نقزي ينب ةدلبب (ةنالفوةنالن) ناتقيقشلا
 عم ماتلا مكضيوفت ةقيثو ىلع عالطالا دعب هنإف . دعي امأ

 نيقيرفلا نم . . . ةداسلا نيرخآلا ة ناللا مكئالمز

 محل احلاص هنورت امب لكشملا انه لح يف نيعزانتملا

 عالطالا دعبو 0 هيف زيزعلا عرشلا ءاتفتساو هتسارد دعب عازنلا
 ينب) ةمكحم نم رداصلا نيتخألا دلاو ةكرت ةمسق مبر ىلع
 نأ ىلع هيف صوصنملا 1932 ةنس ةيليوج 25 خيراتب (نقزي
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 ناك هتكرت رصح نأو 1923 توا 26 موي ةنايلمب تناك هتافو

 عالطالا دعبو 1925 يفناج 8 موي رداص ةمكحملا نم مسرب

 يتلا تارقفلا ىلع صخألابو نيتخألا نم لك ةيصو ىلع

 دعيو رادلا سبح يعدي نم اهيلع دمتعيو اهب جتحي

 ىلإو ث ةيضقلا بناوج رئاسل يوفشلا مكحرش ىلإ عامتسالا
 لمأتلا دعب ، حاضيإلا ةدايزل ةلئسأ نم ءانحرط امع مكتبوجأ

 ءالج لكب انل نيبت هيف رظنلا ماعنإو ركذ ام عيمج يف
 رادلا نم نانثلثلا :نيتقيقشلل صاخ كلم يهرادلا نأ حوضوو

 . هالعأ هيلإ راشملا ةمسقلامسر صنب امهيبأ نم ثرإلاب

 ةثرولا ذخأو : هصن ام ةمسقلا مسر هيف لوقي رخالا ثلثلاو

 يقابلا ثلثلا مث : لاق نأ ىلإ . . . ميوقتلاب ثوروملا ةيصول
 امه امهس ةثرولا ربكأو . هرخآ ىلا ... ةروكذملا رادلا يف

 ٠ ةكرتلا عيمج نم نيثلثلا امهل نإف (ةنالفو ةنالف) : ناتنبلا

 تصلخف هريغو ثلثلا اذه ةميق نم تذفن ةيصولا نأ رهظيو

 يف امهيلع ىعدن نأ انل سيل هنإف نكي امهمو . امهل رادلا

 ترم اماع اه ن ةعضب دعبو امهتافو دعب ائيش ثلثلا اذه
 تبثت ام فاعضأ كلذو . عزاتم الب , اسيديا رادلاو

 يعدي هنإف اذه ركني نأ مصخلا عسي الو . اعرش ةزايحلا

 توبث دعب الإ تبثي ال سبحلاو 4 رادلا 77 امهسبح

 ربعملا نيتنبلل رادلا ةيكلم توبثب قلعتي اميف اذه { ةيكلملا

 . .نيتخألاب مويلا امهنع
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 تدجو تاملك ىلع دمتعت اهنإف سبحلا ىوعد امأو

 اهل قحلمك نيتخألا يتيصو نم ةيصو لك رخآ يف ةروطسم

 ممرلا ةدساف يهو اهتداهش يف نوعطم خيراتلا نم ةيلاخ

 . اهرابتعا الو اقلطم اهيلع دامتعالا حصي ال بولسألاو ةغللاو

 وأ يتفي هملعو هسفن مرتحي ايضاق وأ املاع نأ نظن امو

 ةيماعلا تاملكلا هذه ىلع ادامتعا سبحلا ةحصب يضقي

 هللا باتكب تباثلا ثاريملا قح اهاضتقمب عنميو ةدسافلا

 هذه نأ انضرف ول ىتحو ى ةبصعو ضورف يوذ نم هباحصأل

 اهنإف اهطورش رئاسو اهتداهشو اهصنب ةحيحص سبحلاب ةيصولا
 اهلعلو ريثكب هتزواجت لب ثلثلا يف نكت مل اهنأل اعرش ةلطاب
 نإ رادلا سبحبةيصولا حصت يكلو س لاملا عيمج تقرغتسا

 ةريثك نيتخألا ةكرت نوكت نأ بجي ۔ هلوبقم ةباتكلا تناك

 ةثرولا ذخأي يكل لقأ وأ اهل اثلث رادلا ةميق نوكت ثيحب

 عرش امك رخالا ثلثلا يف ةيصولاو سبحلا يرجي و نيثلثلا
 دعب انيتفأف انيلع ةضورعملا ةلأسملا يف نكي مل ام اذهو . هللا

 رادلا نأبو ث موعزملا سبحلا اذه نالطبب يرحتلاو داهتجالا
 . بيصعت وأ ضرف قح هل نم ىلع هللا باتكب مسقي ثاريم
 هللا اوقتاف س هللا لضفب باوصلا ديك انبصأ نوكت نأ وجرنو
 ملعلا» : تلع هللا لوسر لاق دقو . اهلهأب ضئارفلا اوقحلأو

 ().هقلداع ةضيرفو ةمئاق ةنسو ةمكحم ةيآ

 امو ةثالث ملعلا . ظفلب شارفلا باتك نم لوالا بابلا يف دواد وبآ ءاور () .
 . ةلداع ةضيرف وأ ةمئاق_ةنس وأ ةمكحم ةيآ : لضف كلذ ىوس
 . ةمدقملا نم نماثلا بابلا يف ةجام نبا هاورو
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 هلفاك لامب ميتي لام طلخ

 هجوز مث هابرو اميتي هل مع نبا لفك لجر : لاؤس

 هلاومأ مظعم هيبرمل ىطعيو لمعي دلولا اذه راصو هتانب ىدحإ

 سيلو امهلاومأ تطلتخاو هتيب يف هعم نكسي وهو هجتني امو

 اذإ ةجحك هب رهظتسي ىتح دلولا مساب ايمبر لجسب ءيش

 هكرتي ام عيمج ىلع ةثرولا يوتحي نأ فاخيو هيبرم تام
 معلا انه لازي الو ص هدحو همساب الجسم لكلا ماد ام مهثوروم

 ظفحل عنصي انام لأسي وهو ةايحلا ديق ىلع ميتيلل لفاكلا
 ؟ هميتي لام

 ديق ىلع معلا انه ماد ام ةطيسب ةلأسملا : باوجلا
 كلذ لجسيو ميتيلا لام ديدحتب موقي نأ مويلا هيلعف ةايحلا
 ةجح دلولل موقت يتلا ةينوناقلا ةيعرشلا قرطلاب هيلع دهشيو

 قيثوتلا رئاودو ةيعرشلا مكاحملاو . هلامب لقتسيف ةثرولا ىلع
 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو . ناكم لك يف باوبألا ةحتفم

 دشرلا يف

 اهرمع نم ةرثع ةسماخلا غلبت ل ةاتف: لاؤس

 اهغولب ىلع ةجح امهجاوز ربتعي له . اهوبأ يفوت ةجوزتم

 ةمداقملا رمأب اهسفنب يه موقت نأ اذإ اهلزوجيف اهدشرو
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 كلذ ىلع لكوت مأ ، ةثرولا رئاس عم ةلصاقملاو ةبساحملاو

 ةدشار ريغ ربتعت مأ ؟ كلذ يف اهماقم موقي نم اهرايتخاب

 بجي لب . اهفنب كلذ يف فرصتلا اهل زوجي الف اهرغصل
 كلذ يف اهماقم موقي اهتريشع ءاحلص نم اهيلع يصو ميدقت

 ؟ اهدشر سنأت ىتح
 هباتك يف لوقي ىلاعتو كرابت هللا نإ : باوجلا

 نإف حاكنلا اوغلب اذإ ىتح ىماتيلا اولتباو : ميركلا

 وه دشرلاو ا" مهلاومأ مهيلإ اوعقداق ادشر مهنم متسنآ

 نبغي الو عدخي ال ثيحب هتالماعمو لاملا يف فرصتلا نسح

 . سانلا ةماع هنم ملسي داكي الو ربتعي ال يذلا ليلقلا يف الإ

 . دشرلا ىلع الو غولبلا ىلع ال ةجح نوكي ال جاوزلا نإو

 ريغ ةفلاب نوكت دقو ةغلاب ريغ نوكت دق ةجوزتملا نإف
 هتارامأب الوأ غولبلا ققحت ىلع وه امنإ اذإ رادملاف ةديشر

 يف اهلوخد راتخملا ىلع ةاتفلا يف وهو نينسلاب وأ ةمولعملا
 دشرلا ققحت ىلع ايناث رادملا مث . اهرمع نم ةرشع ةسماخلا

 ناجتمالا هانعم يتلا ءالتبالا دعبو غولبلا ققحت دعب

 اهنع لوؤسملا ةاتفلا هذه يف غولبلا ققحت ناق . رابتخالاو

 موقت نأ اهل زاج افنآ هانركذ يذلا ىنعملاب اهدشر ققحتو

 هيضتقت ام عيمجب اهرايتخاب يه همدقت ليكوب وأ اهسفنب
 اهزجع ققحت نإو 0 تافرصتلا رئاس نم ةكرتلا ةيفصت ةعيبط

 ءاسنلا ةروس نم ك ةيآلا ()
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 كلتل ةيوتلملاو ةقيقدلاو ةيفخلا قرطلل اهلهجل كلذ نع
 رايتخا نسحت الف مهعابطو سانلا قالخأب اهلهجلو تافرصتلا
 ميدقت ةريشعلا ءاحلص ىلع بجوف ةديشر ريغ تناك ليكولا
 ةعيرشلا يف همكح اذهو دشرلا وه اذه . اهيلع يصو

 . باوجلا يف هيلع انردق ام نسحأ اذهو . ءارغلا ةيمالسإلا

 ةمحرو مكيلع مالسلاو . هللا ءاش نإ نيقفوم نوكن نأ وجرنو
 . هللا

 دلولا ةزاحإ

 هللا نأ هنع باوجلاف كدلو ةكرت ةمسق نع كلاؤس امأ

 سدسلا امهنم دحاو لكل نيوباللف : هتمسق ىلوت ىلاعت
 سيل نييثنالا ظح لثم ركذلل دالوألل يقابلاو نمثلا هتجوزلو
 اميف دلولا نإف هباتك يف هللا عرش امع دئاز قح همأل الو كل

 رجتيو هنيبج قرعو هنيمي دكب لمعي هسفنب لقتسم ملعن

 هنويدب اعلطضم هلمع تاعبت عيمج المحتم صاخلا همساب

 هدج ۔طقس ول ارانيد الو امهرد هنع امراغ كارأ امو هدحو
 هلام لاملاف هبسكب لقتسي هنأ اذإ مرج ال ! هرهد هب دعقو

 ىتح هيبأل كولمم دبعب سيلو هتثرو نيب لدعب مسقي هدحو
 . هررحي مل وأ هررح لاقي

 عرش هلبقي ال يذلا يأرلا اذه ىلإ انلزانت نإو اننأ ىلع

 موي ، كش الب اعطق قوتعمو ررحم هنإ لوقن اننإف لقع الو
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 { ادرفنم اهيف حبسي ةايحلا مضخ ىلإ كيدي اتلكب هتعفد

 هتقفنو هبسكو هلمعب لقتساف ، هبراغ ىلع هلبح تيقلاو

 موسر ال قحلا ةزاحالاو قحلا ريرحتلا وه كلذ ء هنكسمو
 ۔اهب لومعم ريغ قيدانصلا يف ىبخت مث۔ةمكحملا يف لجست

 امل لهاج وهو هيبأ ناضحأ يف دلولاو ةزاحإلا ىلع صنت
 ىفتنا ارض بلج نإو هوبأ هب رثأتسا اريخ بلج نإف . هب داري

 ناطيشلا اهب ىحوي ليح كلت . هب اجتحم همسر جرخأو هنع
 هنبا زيحي نأ اهسكع ث هلوسر الو هللا اهاضري ال هئايلوأ ىلإ

 هبراغ ىلع هلبح يقليو اريبك اداعبإ هدعبيو هسقن ىلع

 عمج نإف . ةزاحإ مبر هل بتكي ال مث هب ةلص لك عطقيو

 مرعب بلوط اذإو .هدلوو هجوز نود يلوه لاق يفوتو الام

 همساب هتراجتو هلمع يف هلالقتساب اجتحم هبناجب ائنو ضرعأ
 . لبإلا دروت دعساي اذكه ام . ةيمسرلا رئاودلا ىف ىصخشلا
 . ةبحألاو خياشملا نم مكيلع مالسلاو

 ينبتلا يف
 اريغص ادلو ذخأ نميف ةيمالسإلا ةعيرثنلا مكح أم : لاؤس
 هتيب يف هيوؤيل هتيبرت نع نيزجاملا نيريققلا هيوبأ نم
 هل هتجوز نوكتو أل اك هل نوكيو هدالوأ دحأك هيبريو

 هيلع قفني الو هرمع لوط هيبأ ىلإ دلولا اذه عجري الو مالاك
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 هتبر يتلا ةأرملل زوجي لهو ؟ اذه زوجي لهف . هجوزي الو

 نإو ؟ هل ةمرحم اهنأك ينعأ همأك هغولب دعب هل فشكنت نأ
 . عوشلا يضاق دي ىلع ناك هيبأ عم قافتالاو دلولل ذخألا اذه

 ؟ كلذ عيمج يف مكحلا امف

 هميلعتو هتيبرتو نيملسملا نم دلو ءاويإ نإ: باوجلا

 ريقف هنأ الإ قزري عيح بأ هل وأ ناك اميتي هيلع قافنإلاو

 ةربمو ريخلا لامعأ نم لمع ۔ هدلو نوؤشب مايقلا نع زجاع

 بسني دلولا اذه قحلي نأ امأ ۔ هللا دنع رجألا ةميظع ىمظع

 رفكو لطاب مارح اذهف يقيقحلا هيبأ بسن نع عطقيو هيبرم
 لعج امو: بازحألا ةروس لوأ يف هباتك يف هللا لزنأ امب
 لوقي هللاو مكهاوفأب مكلوق مكلذ مكءانبأ مكءايعدأ

 طسقأ وه مهئابال مهوعدا ليبسلا يدهي وهو قحلا

 اذهو) لاؤسلا ىف كلوقل اقلطم ىنعم الف ا" هللا دنع

 دنع هتيبرتو 4 هنبا هنإف (هرمع لوط هيبأ ىلإ عجري ال دلولا

 ةونبلاو ةوبألا ةلص عطقت ال اهدمأ لاط امهم هيبأ ريغ

 ءيش اهلطبي ال اقوقح رخآلا ىلع امهنم لكل نإف امهنيب

 ال امك س امهنم تيملا هكرت اميف ناثراوتي امهنإو اقلطم

 الو هدالوأ رئاس عم هثري الف هيبرمل ادلو ةيبرتلا هذه هلعجت
 ائيش رخآلا يطعي نأ امهدحأءاش نإو ى كلذك يبرملا هثري
 الف ثاريملا امأو.. كلذ هل زئاجف هب هل يصوي وأ هلام نم

 . بازحألا ةروس نم 5 ۔ 4 ناتيالا (1)
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 اهلف هتبر يتلا ةأرملا امأو . امنهنيب بسن ال ذإ اقلطم زوجي

 هنع ةيبنجأ ىقبت امئاد اهنكلو ةيبرتلاب ناسحإلا قح هيلع
 نم اهريغك هنع تبجتحا ملحلا غلب اذإف ةمرحم تسيل

 ةبجتحم يهو اهعم ثدحتلاو اهيلإ سولجلا هل زوجي و 0 ءاسنلا
 رهظ امالإ» :ىلاعت هلوق يفهيف هللا نذأ امالإ اهنمودبي ال

 كرابت هللا مكح اذه ، نافكلاو هجولا امهو (” اهنم
 الو مكاح مكح هضتقني ال ميركلا هباتك يف ىلاعتو

 . ضاق ءاضق

 ر اد يف عازن

 ال ثاريم رادلا نأ ىعدا نمل زوجي له : لاؤس

 ؟ اهبصغي وأ اهلتحي نأ سبح

 اهيف ىتفتسي ةيعرش ةلأسم تسيل هذه نإ : باوجلا
 اهل بصاغلا رادلل لتحملا اذه ةنايد ىلإ عجري اهيف رمألا نإف

 ىلع ءانب هل ثاريم رادلا نأ دقتعي ناك نإف ، كترابع بسح

 دجي مل نإ باوص هلمع نإف الثم هديب ججح نم هيعدي ام

 ال دعب رمألاو ملاظ وهف الإو . كلذ ريغ هقح دادرتسال اليبس

 . نافرطلا هيضتريهمكح يأ وأ تفم وأ ضاق الإ هلصفي

_ 

 رونلا ةروس نم 31 ةيآلا (1)
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 ةباغ نم ءاملا جارخإ ىف عازن

 نأ (ةباغ) يف ءاكرشلا دحأل اعرش زوجي له : لاؤس
 ؟ اهريغ ىلإ اهنم ءاملا جرخي

 عبات لئاسملا هذه لاثمأ يف عرشلا مكح : باوجلا
 ىرق رئاس يف كلذك هنأ نظأو ةرارقلا يف انفرعو فرعلل

 الإ ةباغلا نم ءاملا جرخي نأ كيرشل زوجي ال هنأ بازيم
 مهلقأ عناملا ناك ناو مهدحأ هعنم نإو > ءاكرشلا عيمج نذاب

 جرخي ناك ءاملا نأ ىلع ةنيب مقت مل نإ اذهو . عنم امهس

 نأ كيرش يأل زاج ةنيب كلذ ىلع تماق نإف ةباغلا نم اقباس
 ولو هعنم نوقابلا دجي الو دارأ ةهج يأ ىلإ هءام جرخي

 . مالسلاو . لمعلا هيلع يذلا اندالب فرع اذه . اوقفتا

 قلخلا ةئيس ةأرما مكح نع لاؤس

 كلوق مغر ددحم ريغ الاؤس كباتك نمضتي : لاؤس
 نظأ) هرخآ يفو (ةللسملا هذه مكل حضوأ زاجيايو) : هلوأ يف
 : كلاؤس صخلم (حيضوتلا نم اهقح تذخأ ةلأسملا هذه نأ

 ةفلاخملا لامعألا ضعبب موقت ام اريثك ةأرما مكح ام ۔

 ىلع ةبذاك يهو فلحتو . اهل ةموسرملا نيناوقلاو ةعيرشلل
 . قحلل نعذت الو هتلعف اهنأ نقيتت يهو كلذ لعفت مل امنأ
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 اهيلع ظحول اذإو اهريغل اهملظ وزعتو ةملاظ يهو يكتشتو

 نعذت ملو تركنأ يضرم ريغ المع تلمع اهنأ تبثتلا دعب
 وه اهملظو اهأطخ اهيلع ظحال يذلا اهريغ نأ تعداو قحلل

 ؟ ملاظلا ءعىطخملا

 مكحلا وه هنع لوؤسملا مكحلا ناك اذإ : باوجلا

 امم نإف اهنايصعو اهقوسف وأ اهاوقتو اهناميإ يف يعرشلا
 دقف . ةيقتم الو ةنمؤم تسيل ةيصاع ةقس ةقساف اهنأ اهيف كش ال

 ملظلا : نايصعلاو قوسفلاو رفكلا لاصخ نم اريثك تعمج
 ىلإ ملظلا ةبسنب ناتهبلاو روزلاو ربكلاو ةرجافلا نيميلاو بذكلاو
 ؟ اذه نم دشا هللا رما نع قوسف ياف 4 ى ءايربالا نم اهريغ

 ىلإ بوشت ىتح ىلوتت الو اهنم أربي ةيصاع ةقساف يمف
 . اهناتهبب هتملظ نتم للاحتو. اهبنذ نم بوتتو اهدشر

 مل يننإف اذه ريغ ائيش هنع لوؤسملا مكحلا ناك نإ امأو

 هللا كظفح ىرخأ ةرم لاؤسلا دعأف تئش نإو همهفأ

 . كيبأل كملسو

 ةيكلملا

 وأ رهشأ ةعبرأ ذنم ميركلا كباتك ينلصو : لاؤس

 كتسارد عوضوم لوح الاؤس رثع دحأ هيف لأست س ديزت

 . (ةصاخلا ةيكلملل ةيعامتجالا ةفيظولا)
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 نيوانعلا ضعبو ناونعلا اذه لثم نأ ميركلا خألا اهيأ ملعا

 مل: ةيكلملا لوح ةرثع ىدحإلا كتالاؤس يف اهتلمعتسا يتلا

 بهذم يأ نم نيملسملا ءاهقف دنب ۔ ملعن اميف ةفورعم نكت
 هذه هيف تبرست يذلا ريخألا دهعلا اذه ىلإ لوألا ردصلا نم

 نييداملا ةفسلف نم نيملسملا ءاملع ىلإ تاحالطصالا

 هبسكو هكلمت قرطو لاملا عوضوم نوسردي نيذلا نييبرغلا
 نم ىده ىلع ال مهئاوهأو مهلويمو مهتاوهش ةملظ يف هفرصو

 امم اوذختي ىتح هلسر ىلع ةلزنملا هعئارش ءوض يف مهبر

 سانلا لاومأ لكأ يف اهيلع نودمتعي دعاوق هنوطبنتسي
 لاؤسلا اذه ىنعم امف الإو ث مهءايشأ سانلا.سخبو لطابلاب
 امو ؟ ةصاخلا ةيكلملل ةيعامتجالا ةفيظولا يه ام : الثم

 . هرخآ ىلا ؟ ةيكلملا صئاصخ امو ؟ ةيكلملا ةيرظن

 يف ةلئسأ ةدع اعماج نكمأ امب كبيجأ ينإف نكي امهمو
 . اهبرغأ وهو رشع يداحلا وهو لاؤس رخآب أدبأ . دحاو باوج

 : هصنو

 كلام درفلا لهو ؟ هلل وأ ةعامجلل وأ درفلل لاملا له ۔

 ؟ ةعامجلا وأ هللا وهو ، كلاملا نع ليكوو بئانو فظوم وأ
 وأ هنع لؤاستلا وأ اذه لثم ىف ككشتلا بيرغلا نم د

 هملعو . ىفخي نأ نم رهظأ وهو هيف ثحبلل تقولا ةعاضإ

 راصعألا فلتخم يف رشبلا رئاس دنع تايرورضلا نم
 زازتبالا دارا نم لإ نانثا هيف فلتخي الو م راصمألاو
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 لخد يذلا هبحاصل كلم هعون ناك امهم لاملاف ، باصتغالاو

 الو ةعامج يأل سيل 0 هيلإ ريشنس امك عورشم قيرطب هدي

 يف ةكرش ىنعمب هيف قح ناطلس وأ ةموكح وأ ةلود يأل

 هيف فرصتلا نم هعنمو هيفسلا ىلع ريجحتلا قح الإ { هكلم
 قافنإلا عم 0 قح ريغب كلذ يف فرسأ اذإ هدي نم هجارخاي

 ءاقب عم ىنكسو ةوسكو اماعطإ هشيع تارورض يف هنم هيلع

 3 نويعرشلا هتثرو هنع هثرو يفوت اذإ ىتح 0 هل كلملا قح

 تاوامسلا نم هللا ىوس ام لك نإف هلل كلملا نوك امأو

 ىرثلا تحت امو ءامسلا قوف امو امهنيب امو امهيف امو ضر الاو

 اذإف ، هكلم يف هل كيرش ال س هل ديبعو هل قلخو هلل كلم

 (1)«هيف نيفلختسم مكلعج امم اوقفنأوإ : انل لاق
 3 هلل لاملا كلامو لاملا ناف ، هيف بير ال قح كلذ نإف

 نإو»(4)2ضرألاو تاوامسلا ثاريم هللو هيلإ عجار لكو

 فيضلاو . ةيراع هدي يف امو فيض ايندلا يف نم

 . ثيدحلا اهب حص امك (ة) «ةدودرم ةيراعلاو . لحترم
 نيفراعلا دنع فورعم اهلاثمأو ثيداحألاو تايآلا هذه ىنعمو

 رارتغالا مدعو رابتعالاو ظاعتالا وهو 0 نيعمجأ سانلا دنع لب

 نم صقنلا هانعم سيلو . لاوزلا ةكيشولا ةينافلا ايندلا هذهب

 عورشملا قلطملا هفرصت نم دحلا وأ هكلم يف كلاملا قح

 ديدحلا ةروس نم 7 ةيآلا ۔ 2و ۔ 1

 . ثيدحلا اذه دجأ مل - 3
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 ةملكلا هذه يف ام لكب صاخلا هلامل كلام وهف . هكلم يف

 اعطق هل كلمو هلل ديبع اعيمج رشبلا نأ امك ، ىنعم نم

 لكب ةيرحلا يلماك ارارحأ مهنوك نم. اذه عنمي الو 7 انيقيو
 حص دقو . ايندلا ةايحلا هذه يف ىنعم نم ةملكلا هذه يف ام

 مهتدلو دقو سانلا متدبعتسا ىتم) رمع نع رثألا
 . (ًارارحأ مهتاهمأ

 ةعيرشلا ىف ةيكلملا ةيرظن نع لوألا لاؤسلا امأ

 يف ةيكلملا نإف . ةيكلملا صئاصخ نع يناثلاو ةيمالسإلا
 ةعورشملا قرطلاب اهل كلاملل قلطم قح ةيمالسإلا ةعيرذلا
 هباتك يف ىلاعتو كرابت هللا رثكأ دقو اهيلإ راشيس يتلا
 يف ام رثكأ امف . اهيكلام ىلإ لاومألا ةفاضإ نم ميركلا

 نيكلاملا ةيكلم ققحي امم مكلاومأو مهلاومآ ةملك نم نآرقلا
 ام لك اهنإف ةيكلملا صئاصخ امأو . مهب ةصاخ اهلعجيو

 يف تامرحمو تابجاوو قوقح نم كلمتلا قح ىلع بترتي
 نود ناك نمو جاوزألا تاقفنو ةاكزلاف: لاملا ببسبو لاملا

 دنع هتبصعو هعورفو ناسنإلا لوصأو د الوأل ا نم دشرلا نس

 ء قيرطلا نمأو . ندبلا حص اذإ جحلاو ، ةجاحلا ققحت

 ذخأ ةمرحو ث ودعلا ةراغإ دنع نطولا ةزوح نع عافدلاو
 انل هعرش اميف ىلاعتو كرابت هللا هبتر امم كلذ لك . ةاكزلا
 ىقبي هنأ ةعورشملا هصئاصخ صخأ نمو . لاملا كلمت ىلع
 نيذلا هتثرو ىلإ ةعورشم ةيلآ ةقيرطب لقتنيف توملا ىتح هل
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 ديدحتو مهيلع ةمسقلاو مهنييعت ىلاعتو كرابت هللا ىلوت

 ةيصولاب فرصتلا قح يلصألا كلامللو . مهئابصنأو مهماهس
 ريغي نأ دوجولا يف ام دحأل سيلو ،نود امف ةكرتلا ثلث يف

 هلدب نمفإل : اهتنيب تماق نأ دعب ةيصو لدبي وأ هللا مسق
 هللا نإ هنولدبي نيذلا ىلع همتإ امنإف هعمسام دعب

 (!)يميلع عيمس
 قح ىلع ةدراولا دويقلا نع : ثلاثلا لاؤسلا

 نع لاؤس اهنأ ةرابعلا هنه نم هانمهف يذلا ؟ كلمتلا

 وه : اذإ باوجلا نوكيف ةعورشملا كلمتلا بابسأ
 .ثالث ىدحاب الإ ملسم ءيرما لام لحي ال» : . هلوق

 باتك نم ثاريمو ضارت نع عيبو ضارت نع ةبه
 ةبهلا تحت لخديو يعرشلا كلمتلا لوصأ يه هذه (2) «هللا

 . مئانغلا ماهسو نيفظوملاو لامعلا روجأو دونجلا تايطعأ
 ماهس هبشأ هبوهو عيبلا تحت لخديو 0 كلذ وحنو
 . تابراضملا

 ةيكلملا لامعتسا ىلع ةدراولا دويقلا نع عبارلا لاؤسلا

 . قحلا لامعتسا يف فسعتلا نع سماخلا لاؤسلاو

 . ةرقبلا ةروس نم 180 ةيآلا ۔ 1

 ديعس يبأ نع تاراجتلا باوبا نم رشع نماثلا بابلا يف ةجام نبا ىور ۔ 2

 . اهدجأ ملف ثيدحلا ةيقب اما «ضارت نع عيبلا امنإ : لاق زتم هنأ يردخلا
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 هب تءاجو ةرورضلاب نيدلا نم ملع امم نإ : باوجلا
 باتكلا ىف ةدراولا ةحيرصلا صوصنلا ةرثكل ةرهطملا ةعيرشلا

 ملظل ماكحلا ىلإ هب ءالدإلاو لاملاب نايغطلا نأ ةنسلاو

 يف هقافنإو لطابلاب مهلاومأ لكاو مهقوقح مضهو . ءافعضلا

 تاردخملاو روجفلاو قسفلا يف هقافنإو هب ةابارملاو رسيملا
 طلستلل ةعيرذ هذاختاو قبحلا ىلع لطابلا ةرصنو رومخلاو

 وهو هيلع صوصنم مارح كلذ لك ،داسفلاو ضرألا يف ولعلاو
 باب يف لخدي هلك اذهو ، شحاوفلاو رئابكلا ربكأ نم
 هيف فرصتلا يف هفسلا كلذكو قحلا لامعتسا يف فتلا

 شحاف نبغ هيف ءالغب ءارش وأ شحاف نبغ هيف صخرب عيبلاب
 وحن وأ ةعورشم ةقدص ريع يف لباقم ريغب ءاطعإ وأ ‘ كلذك

 ةريشع ۔ هرمأ ءايلوأ ىلع نإف كلاملا هفس ىلع لدي امم كلذ

 - مهتعامج وأ ةيرقلا يف نيملسملا يضاق وأ يلئاع سلجم وا
 ٠ هكلم نم ءيش جارخاإي فرصتلا نم هعنمب هيدي ىلع برضلا

 ةلطاب هلام يف هدوقع نأب مالعإلا لئاسو ىدحإب هيلع ءادنلاو

 هلام ىلع فارشإلا ىلوتي هل ليكو ذاختا مث ، سانلل اريذحت

 لاق . هشيع تارورض يف هيلع قافنإلاو هظفحو هرامثتساو
 هللا لعج يتلا مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو : ىلاعت
 الوق مهل اولوقو مهوسكاو اهيف مهوقزراو اميق مكل
 هل لاملا ىقبي هلك انه عمو 0 (!)«افورعم
7 

 ءاسنلا ةروس نم 5 ةيآلا ۔ 1
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 ىطعيف تومي وأ هيلإ دريف دشر ىلإ بوثي ىتح

 ةيآلا يف هلوق يف ةفاضإلا هذه يف سيلو 0 هتنرول

 وأ ةكرش انل لمجي ام مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو

 انيلع لب س انل امنإو ى انكلم ىلإ هلقني وأ 9 لاملا يف ابيصن

 هل اظفح عيضي ال ىتح هريذبت نم هبحاص عنمن نأ طقف

 دعب نييعرشلا هتنرول عفدي وا هلاح حلص نإ هيلإ دري ىتح
 . ةفاضإلا هذهب طقف ايونعم ايبدأ اقح هيف انل نأكف . هتافو

 نع عباسلاو ى راوجلا راضم نع : سداسلا لاؤسلا امأ
 امهنع باوجلا نأ نظأ ينإف ريغلا عافتناب ةصاخلا دويقلا

 ءاشنإو ءانبلاب نارمعلا ماظنب ةصاخلا بتكلا يف الصفم دجوي

 بتكلا نمو س كلذ وحنو راهنألا قشو راجشألا سرغو قرطلا

 ةسوفن نم ، برغملا ةيضابإ دنع ةدمتعملاو كلذ يف ةمهملا

 يبأ خيلل نيضرألا لوصأ) باتك . بازيمو غيرأو ةبرجو

 يذ رهش يف يفوتملا ركب نب دمحم خيشلا نب دمحأ سابعلا
 لازي ال ءازجأ ةتس يف وهو (ه 504 ماع ةجحلا

 دقو ، بتاكملا ضعب يف ةليلق خسن هنم دجوت اطوطخم

 زيزعلا دبع خيشلا (لينلا) بحاص ليلجلا ةمالعلا هنم رصتخا

 هب لخأ ام ضعبل ليمكتلا) هايس اباتك ينيمثلا ميهاربإ نبا
 نيتسو عبأو نيتئام يف دحاو دلجم وهو (لينلا باتك
 يف ينيمثلا دمحم خيشلا فلؤملا ديفح هعبط دقو. ةحفص

 ةينامث ىلإ همسق . ه1344 ماع سنوتب برعلا ةعبطم
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 . قرطلا يف يناثلا . تامسقلاو ةكرشلا يف لوألا: بتك

 ءامب نارمعلا يف : عبارلا ، روصقلاو لزانملا ءاشنإ يف ثلاثلا

 ةرضملا توبث يف : سداسلا . ثرحلا يف : سماخلا . رطملا

 يف : نماثلا : سرفلاو ميرحلا يف : عباسلا . اهعزنو

 دلجملا اهلك اهعمجي لوصفو باوبأ باتك لك يفو . عاشملا
 دمحم خيشلا دنع بتكلا راد يف هدجاو كنظأو هيلإ راشملا

 كضرفب يفوي اذهو ، لبجلا يف وأ ةبرج يف وأ قاحسإ يبأ

 . عوضوملا يف
 . ةماعلا ةعفنملل ةيكلملا عزن نع : نماثلا لاؤسلا

 ةعفنملا تققحت اذإ نيملسملا مامإل نأ ظوفحملا : باوجلا
 نم كلملا اذه عزتني نأ صاخ لامب عافتنالا ىلإ ترطضاو

 نبغ ال ةيقيقح ةميقب ضوعلا يف هقح هيفويو صاخلا هكلام

 نم فورعملا وه اذه . عاطتسا ام هءاضرتسا لواحيو اهيف
 هانفرع نم رخآو ، روصعلا فلتخم يف نيملسملا ةمئأ لمع

 ثيح زاجحلاو دجن كلم دوعس لآ زيزعلا دبع مامإلا وه مهنم
 الاومأ كلذل دصرو نيفيرشلا نيمرحلا عيسوت ىلإ رطضا
 هذبل اهباحصأ نم اهذخأ يتلا كالمألا ميق يف غلابو ةلئاط
 ىرجو ، اوضر ىتح ءاطعلا مهل لزجأو . ةريبكلا ةعفنملا
 نيذلا نم ۔ بازيم ينب ۔ نحنو هننس ىلع هدعب نم هؤافلخ
 اهب انينب ةيضرم ةريبك ةميقب يوبنلا مرحلا يف مهراد تلخدأ

 . ةرونملا ةنيدملاب رذ يبأ عراش يف ةديدجلا انراد
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 . راعسألا ديدحتو راكتحالا عنم نع : عباسلا لاؤسلا

 علسلا ءارش وهو هيلع قفتملا ىنعملاب راكتحالا : باوجلا

 اهراخداو اهنزخ مث اهيلإ ةجاحب سانلاو نيملسملا قاوسأ نم
 ةجاح ترهظ اذإو ، اعرش عونمم مرحم ى رعسلا َوَلْغَي ىتح

 ىلع هربجي نأ رمألا يلول نإف ةرخدملا علسلا هذه ىلإ سانلا

 امأو ، هيلع قفتمف اذه امأ 9 عيبلل اهضرعو هتعلس جارخإ
 نأل هعنم نم مهنمف } هيف نوفلتخم ءاهقفلا نإف رعسلا ديدحت

 هيلإ بلط امدنع هضري ملو رعسلا ددحي مل ع ءيبنلا

 ىلع ربجي ركتحملاف (!)«هللا وه رعسملا» : لاق لب ، كلذ
 ءاهقفلا نمو ، ريعستلا يف رح هنأ الإ ةءوبخملا ةعلسلا راهظإ

 ثيحب لدعب ريعستلا زاوج ةلسرملا ةحلصملل ارابتعا ىري نم

 اوناك نيذلا ةعابلا رضي الو نوكلهتسملا نورتشملا عفتني

 ةياعر ثعابلا ماد اماذه ىلإ ليمن نحنو ‘ نيركتحم
 . ةينلا نسح عم ةحلصملا

 دجوي له: يعامتجالا لفاكتلا نع : رثاعلا لاؤسلا

 جاتحملا جاوزل ةريشعلا لمحتو ةبازعلا ماظن نأشب دنس مكيدل

 نم هنأ مأ هترسأ ىلع قافنإلاو هتسارد فيلاكت لمحو > اهنم

 ؟ ةيفرعلا ديلاقتلا ليب
_ 

 وه طسابلا ضباقلا : هيفءاج ثيدح نم عويبلا باتك يف عيبرلا هاور ۔ 1

 ۔ هللا اولس نكلو رعحسملا
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 لصتت نأ كل ىرأىف ةبازعلا ماظن نع امأ : باوجلا

 رنوت ةرضاحب سردملا يبرجلا يريبعجلا تاحرف ذاتسألاب
 هافوو عوضوملا اذه يف ةلصفم ةسارد عضو دق هنإف ءارضخلا

 . ادج ديج وأ زاتمم ةجرد اهب لان يتلا هتحورطأ يف هقح

 . بيرق كنم وهو

 ةلافك نم ةيلئاعلا سلاجملاو اندنع رئاشعلا هب موقت ام امأو

 ىثنأ وأ اركذ جاتحملا جاوز فيلاكت لمحتو لمارألاو ماتيألا
 ءابجن نع ةساردلا فيلاكت لمحتو ةريقفلا رسألا ىلع قافنإلاو

 ةريثك تاقدص قيرفت لثم كلذ وحنو ، نيجاتحملا ةبلطلا
 ىلع مهتناعإل ماع لك نم نابعش رهش رخاوأ يف ةريقفلا رسألل
 اهروذج اهلو ةيفرعلا ديلاقتلا نم هلك اذه نإف 2 ناضمر موص

 ركذ دقو س تاربملا هذه لثم نم فلسلا نع هانثرو اميف
 نحنف ، ريسلا باتك يف اذه نم ائيش يخامثلا دمحأ خيشلا

 ماظنلا اذه ىلع ةظفاحملا لواحنو نودتقم حلاصلا انفلسب

 وجرن نيذلا انئانبأل هثرون ىتح عاطتسملا دهج يعامتجالا
 . نيحلاص افلخ اونوكي نا

 مث ةدملا هذه لوط باوجلا رخأت نإ خألا اهيأ ةرذعمو

 عجارملا هيف ركذن ملو س دحلا اذه ىلا ارصتخم ناك

 عم لامعألا ةرثكو ، رصبلا للكو ةحصلا فعضف 0 تادنتسملاو
 نأ قحلا ىفف ، كبلط ةباجتسا نود تلاح تقولا عاستا مدع

 نأ وجرأو ى ةلوطم ةساردو ةبهسم ةلاسر اهيضتقت كبلاطم
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 ةدئافلاو عفنلا ضعب هب كانبجأ يذلا ليلقلا اذه يف نوكي
 يف تاف دق تقولا نوكي الأ وجرأ امك ، كعورشم يف كل
 تلضفت نإو . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو هب عافتنالا
 كل هللا ردق . لعفت انسحف نئمطنل باتكلا لوصوب انرابخإي
 . كتمهم يف حاجنلا

 تاكرشلا

 ةبراضم ةكرش رخآ ناسنإ نيبو كنيب : لاؤس

 امكنيب حبرلاو لمعلا كيلعو لاملا سأر هيلع . ةيراجت
 تاونس تضمو . ةكرشلا سيسأت دنع امكقافتا بسح فاصنأ

 اّضَس ةيرئازجلا ريرحتلا برح ءانثأو . لاحلا هذه ىلع امتنأو

 نييسنرفلا ةضراعملا بزح نم نيمرجملا ةالغ امكناكد ىلع

 لامو كلم نم ءيش لك تلكأف ناكدلا يف رانلا اومرضأف
 لوقتو ؟ هلام ناض نم ءيش كبحاصل كيلع لهف - كبحاص

 يجنت نأ تنأ ديرت امنإو عيش يف كبلاطي مل كبحاص نإ
 تناك نإ ةعبتلا نم صلختتو . هللا نيبو كنيب كسفن

 هلام ناض نم ءيش كبحاصل كيلع سيل : باوجلا

 كب تلزن ةيوامس ةبيصم هذه امنإف ى اريثك الو اليلق ال اقلطم

 سيلف هلام تلكأ امك كلمع ةرمثو كدهج تلكأف كبحاصبو
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 دقلو . هللا دنع اعيمج امكرجأو ءيش رخالا ىلع امكدحأل

 نمؤي يذلا نمؤملا نأش اذهف ، كيجني امع تلأس ذإ تنسحأ

 . هباسحو هبر ءاقلب
 هعم نيرخآءاكرش عم راقع يف مهس هل رجات : لاؤس

 يقابلا رجاتلا اذهو هتثرو اوكرتو هؤاكرش تام . عايشلا ىلع

 يرتكي راقعلا كلذ ىلع ليكولاو ميقلا وه ةايحلا ديق ىلع
 يف قفنيو هحالصإ بجي ام حلصيو « ءاركلا نمث ضبقيو

 ىلع ذخأي الو ةلودلا ةمارغ عفديو ةقفنلا نم بجي ام كلذ
 ىقبتي ام كرتي ىرخأ ةهج نم هنكلو رجأ يأ هذه هلامعأ

 تحت فيراصملا عيمج دعب راقعلا لخد نم هئاكرش ةثر

 ةبراضم هربتعي الو هتراجت يف صاخلا هلامب هطلخي هدي

 باحصأ ةثرولل حرصي ملو . حبرلا نم مهس هل نوكي ثيحب
 هعافتنا نأ ربتعي هنأكو . كلذ نمءيشب لاملا اذه يف قحلا

 ‘ كرتشملا مهراقعب همايق رجأ لباقم يف هتراجت يف مهلامب
 ؟ كلذ هل زوجي لهف

 قوقحلا باحصأل حرصي نأ هيلع بجاولا نإ : باوجلا
 يف هلمعل نيعم رجأ ىلع مهعم قفتي نأو ، رمألا ةقيقحب
 هلغتسي يذلا مهلام غلبم يف رظني مث. كرتشملا كلملا

 لمعلا رجأو ةيونسلا لاملا ةدئاف تبراقت نإف 0 هب عفتنيو

 قفتملا ةقيرطلا هذه ىلع ىدامتي نأ سأب الف 8 كلذك

 نإو ى قوقحلا باحصأ اضر يف رسلا لك رسلا نإف 3 اهيلع
٥٢٣٨



 ةدئافلا تناك نإو . مهيلإ نسحأ دقف رجألا نع ةدئافلا تلق
 . يقابلا مهل عفدو هرجأ مصخ رجألا نم رثكأ

 هذه لثم يف لمعلا هب يرجي يذلا فرعلا نإو اذه
 قيضي الف . ةنس لك سأر ىلع نوكت ةبساحملا نأ لاوحألا

 لك وأ رهش لك سأر ىلع بساحي نأ كلملاب مئاقلا ىلع
 عفديو ضبقي وهف. كلذ ىلع صاخ قافتا ناك نأ الإ . لصف

 لاح اذإف 0 هلام ةلمج يف هدي تحت ضوبقملا لضف كرتيو
 يف اوجاتحا نإ مهنكل ، يقب ام مهاطعأو هباسح ىفص لوحلا
 نأ زوجي الف 9 مهل هدنع امم مهل عفدي نأ اوبلطو ماعلا ءانثأ
 . لاحلا هذه لثم يف داتعملا فرعلا وه اذه ، هنم مهعنمي

 ناك لاملا رثك نإف س هماكحأ يف فرعلا ىلع دمتعي عرشلاو
 هدنع مهلام كرتب اوضر نإ الإ مهل ةبراضم هلعجي نأ هيلع
 ٠ هيلإ ةجاحلا دنع هودجي ىتح ةنامألا ليبس ىلع اظوفحم
 . ةر اجتل ١ ر اطخأل هوصضصرعي نأ نوديري الو

 ةمسقل (

 لك مه 0 ةجوزو نيتنبو نينبا كرت كلاه : لاؤس

 ام مهلك ةثرولا قفتاو ، انانجو اراد راقلا نم كرتو هتثرو

 هعرش ام بسح مهنيب كورتملا اذه ميسقت ىلع ةجوزلا ادع

 ةجوزلا الإ ، لودملا ءاربخلا ميوقتب . ميركلا هباتك يف هللا

٥٣٩



 زوجي لهف س ةيمومعلا ةلالدلاب رادلا عابت نأ ىلع ترصأ اهنإف

 ؟ عيبلا ىلع ةثرولا ربجت نأ اهل

 ضعبلا ربجي نأ ةثرولا ضعبل زوجي ال هنإ : باوجلا
 نكمت امم اضورع وأ الوصأ ةكرتلا نم ءيش عيب ىلع رخالا

 ةثرولا عيمج نيب ةكرتلا ةمسق وه يعرشلا مكحلا نإف 3 هتمسق

 امك . ميركلا هباتك يف اهيلع هللا صن يتلا مهئابصنأ بسحب

 لكل ءانمألا ءاربخلا ميؤقتب كلذو { ةرورضلاب مولعم وه
 ضعب ةميق يف ناك اذإ مهنيب لضفلا ةثرولا ددارتي مث ، بيصن

 هب يراجلا فرعلا وه اذهو مكحلا وه اذه ، لضف ءابصنألا

 ىلع اضعب مهضعب ربج زوجي الف ، نيملسملا عيمج دنع لمعلا

 ةمسق رذعتتو ليحتست نأ يه ةدحاو ةلاح يف الإ عيبلا

 بيصن رغصأب عافتنالا ناكمإ مدعب روصتي كلذو . كورتملا

 هنمث ةمسقو هعيب ىلع نورباجتي طقف ذئنيحف ‘ كورتملا يف
 رذعت دنع الثم ۔ ءاركلاك هعفانم ةمسق تنكمأ اذإ ىتحو

 ىلع رباجتلا نوزيجي ال ءاملعلا نم اريثك نإف ۔ لصألا ةمسق

 مكتيضق يف ةجوزلاف . عفانملا ةمسقب نومكحي امنإو عيبلا

 ىلا عجرت نأ اهيلعف هب كسمتلاو عيبلا اهبلط يف ةئطخم

 امأو . نيملسملاةقيرط وه امك ميوقتلاب ميسقتلا لبقتو قحلا
 هيتخأ نم يرتشي نأ نينبالا دحأل زوجي له : يناثلا كلاؤس
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 كلذ يف اتبغر دقو لودعلا ميوقت ساسأ ىلع امهبانم نيتنبلا

 دنع ناتلوفكم امهنأل مهارد امهبانم ةميق ذخأ ىفو

 ( ؟ امهجاوزأ

 امهيخأل زوجيو عيبلا امهل معن : كلذ ىلع باوجلا نإف
 الو نافرطلا هب ىضري يذلا لودعلا ميوقت ساسأ ىلع ءارثلا

 يف هب هللا نم ام اذه . مكيلع مالسلاو . اقلطم كلذ نم عنام

 ِ . باوجلا

 روكذ دالوأ ةثالث تكرتو تيفوت كمأ نإ لوقت : لاؤس

 نيب اهتكرت ةمسق نوكت فيكف . دالوألا وبأ وه يذلا اهجوزو

 ؟ ةثالثلا اهئانبأو اهجوز

 يقابلاو ةكرتلا نم عبرلا جوزلل : باوجلا

 نم ةضيرفلا نوكتف ، مهنيب ةيوسلاب ةثالثلا روكذلاءانبألل
 . عبر ةثالثلا ءانبألاو جوزلا نم دحاو لكل ى ةعبرأ

 ةيركألاو تاراجإلا

 حبر يف هلمعب الماع هعم كرشأ رجتم بحاص : لاؤس

 ةراجتلا يف هفنب لمعي رجتملا بحاص ناكو . هتراجت

 رخآ الماع هلدب عضوو لمعلا نع ىلخت ةدم دعب هنكلو
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 بحاص ينعأ ؟ لماعلا اذه ةرجأ نوكت نم ىلعف ى رجأب
 ؟ ةراجتلا لام عيمج نم جرخت مأ هدحو رجتملا

 قافتا لحم نوكي نأ بجي اذه لثم نإ : باوجلا

 نأ بيرغلا نمو 4 لوأل هكيرشو رجتملا بر نيب قبسم

 اذه لصحي مل ثيحو 0 يرورض وهو قافتالا اذه لثم لفغي

 دعب ولو حلاصتلاو مهافتلاب امهنيب لح ىلإ لصوتلا نكمي هنإف

 ةنحاشملا تلصحو يضارتلاو قافولا لصحي مل اذإو . نيح

 هنأل رجتملا بر ىلع نوكت ريجألا اذه ةرجأ نإف ةححاشملاو

 بر ناك اذإ هلك اذه . هدسم دسيو هناكم يف لمعيل هب ءاج

 . كلذ لبق رجتملا يف ةقيقح لمعي رجتملا

 لالحلا اهيف عابي لحم يف ًاريجأ لمعت كنإ:: لاؤس
 نم رهش لك اهضبقت ىتلا ةرجألا لهف ... رفلا لثم مارحلاو

 ؟ مارح مأ لالح لحملا بحاص

 عيب كسفنب رشابت تنك نإ ملعأ هللاو ۔ : باوجلا
 باتكلاب نوعلم صاع كناف - الثم - رمخلاك تامرحملا

 : هقلع لاق دقو ء مارح كلذ ىلع كترجأ . عامجإلاو ةنسلاو

.. ٥٤٢



 اهنم ةعو (1)«... ارشع اهعم نعلو رمخلأ هللا نعل»

 ةرثكب راذتعالا كبر دنع ائيش كينغي الو كعفني الو . اهعئاب

 اذه يف ناك نإو . لمع دوجو مدعو لاملا ةلقو لايعلا
 لالحلا اهيف ةفلتخم تاعاضب هيف عابت هنإ تلق يذلا لحملا

 لالحلا الإ هيف عابي ال لقتسم مسق هيف ناك نإ مارحلاو
 مارحلا رثابت ال ثيحب مسقلا اذه يف لمعت تنأ تنكف

 اسيلو ، طقف نيهوركم نانوكي كرجأو كلمع نإف ، اقلطم

 ريغ هللا بابو ، كلذ نع هزنتلا لضفألاو ىلوألاو ، نيمرحمب

 الو هباب كهجو يف دسي نلو ث ةعساو هتمحرو حوتفم كلذ

 بلط يف كمزع قدصو كتين تصلخ اذإ هتمحر كنع ضبقي

 . كتداعسو كريخ هيف امل كقفوو كديب هللا ذخأ 2 لالحلا

 لمحأ (يسكاط) ةرجأ ةرايس قئاس يتفرح : لاؤس

 ينخبوي يريمض نأ الإ رهاوع ءاشن لقنأ انايحأو ,نيرفاسملا
 . مارح مأ لالحأ : نهيلع هذخآ يذلا نمثلا ةلاح لهجأ ينأل

_ 

 لامك رمع نبا نع ةبرشألا باوبا نم سداسلا بابلا يف ةجام نبا هاور ۔ 1

 اهمئابو اهرصتممو اهرصاع : هجوأ ةرشع ىلع رمخلا تنعل : ةت هللا لوسر

 . اهيقاسو اهبراشو اهنمث لكاو هيلا ةلومحملتاو اهلماحو اهعاتبمو

 رمخلا يف غ هللا لوسر نعل : لاق (بابلا سفن يف) رخآ ثيدح يفو

 . ثيدحلا . . . اهرصتممو ى اهرصاع : ةرشع
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 ىتح رمألا يف ينوتفت نأ مكلضف ليزج نم وجرأ كلذلف

 ؟ يرمأ نم ةريصب ,ىلع نوكأ

 لدي كلاؤس حيرص نإ قيفوتلا هللابو ۔ : باوجلا
 ةرجأ يغبلا نم هذخأت يذلا نمثلا رمأ يف راتحم كنأ ىلع

 نإف ةروطخ مظعأ لمحلا رمأ نكلو ء رخآل ناكم نم اهلمح
 بنذو مارح اهقسف هيف سرامتل ناكم ىلإ يفبلا ةأرملا لمح

 ىلاعتو كرابت هللاو نينمؤملا نيب ةشحافلل ةعاشإ هنأل ريبك

 نيذلا يف ةشحافلا عيشت نأ نوبحي نيذلا نإل : لوقي
 ملعي هللاو ةرخآلاو ايندلا يف ميلأ باذع مهل اونمآ

 ناك امفيك ةيصعملا ىلع ةناعإلاو (آ)ه«نوملعت متنأو

 . هللا قتاف ةيصعم اهعون

 لقأ اهيف رمألا نإف رهاوعلاو اياغبلا مهارد ةلأسم امأ
 ينعأ اهدراوم نأل ةعسوتلا ضعب اهيف ءاهقفلا ّبَودقو ةروطخ
 نم الثم رهاع ترتشا اذإف س فلتختو ددعتت مهاردلا دراوم

 ال هنإف سبلم وأ برشم وأ لكأم نم اهتاجاح ضعب رجات

 ه لالح بيط عيبم نمث هنأل نمث نم هذخأي اميف هيلع جرح

 سيلو ، لعفي انسحف روت نإو ، ءيش كلذ ءارو هيلع الو
 قرفلاو لمحلا فالخب ةيصعم ىلع ةرشابم ةناعإ هعيب يف

 . رونلا ةروم نم 9 ةيآلا . 1
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 وهو هنع يهنم هلصأ يف لمحلا نآ ةصالخلاو . رهاظ امهنيب

 نمثلا رمأ نإف ةرهاق ةرورض هيلإ كتأجلأ نإو ةيصعمو مارح
 . هيف عسوم

 . ةكئاشلا ةلأسملا هذه نع باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 مهف ىلإ هللا انقفو . باوصلا انبصأ نوكن نأ وجرنو

 . هعابتاو قحلا

 ءاركلاب مهبئاقح عم اباكر كترايس يف تلمح كنإ : لاؤس

 . رانلا اهيف لعتشت ةرايس متدجو قيرطلا يفو كتداع بسح

 مهبئاقحو كترايس باكر تلزنأف ، اهباحصأ ذاقنإل متفقوو

 تلمحو تعجر مث ، ةبيرق ةدلب ىلإ نيبوكنملا تلمحو

 ىدحإ اودجت مل مكتدلب متلصو املو مهبئاقحو كباكر

 لهف ، ائيش دجت ملف ثداحلا ناكم ىلإ تعجرو بئاقحلا

 ؟ اهبحاصل اهناض كمزلي

 يف مهعم باكرلا اهلمحي يتلا بئاقحلا نإ : باوجلا

 كلذكو ةرايسلا بحاص ىلع اهيف نامض ال ءاركلا تارايس

 لمح اذإ امأو 3 مهعم نورفاسملا اهلمحي يتلا ءايشألا رئاس
 اهعم نكي ملو ى اهريغ وأ ةبيقح ام ائيش ةرايسلا بحاص
 . اهلهأ لصت ىتح اهل نماض ةرايسلا بحاص ناف 0 اهبحاص
 . باوجلا يف هب هللا نم ام اذه
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 ؟ مرحم لمعل الحم ىركأ نم مكح ام : لاؤض

 ىنزلاك مرحم لمع يطاعتل لحملا ءارك : باوجلا

 اصعظطق مرحم هريغو ريزتخلاو رمخلا عيبو رسيملا بعلو

 لامعألل ءاركإلاو كلذك مارح تحس هترجأو 0 اعامجإ

 مرحم نم يرتكمل ١ هلعن ام كل امل ١ رضب الو > حابم ةحابمل ١

 هيلع مرحت الو . ءاركلا دصاقم نم نكي مل ام لحملا يف

 كلذل دجو نإ هجرخي نأ هيلع بجي نكل كلذب هترجأ

 يطاعت يرتكملا يف نظو حابمل ءاركلا ناك نإو . اليبس

 ال نأ ءاركلا دقع يف هيلع طرتشي نأ سَح هيف مرحملا
 ملو مثإ كلاملا قحلي مل دقعلا ضقن نإف امرحم هيف ىطاعتي
 مل نإف . اليبس دجو نإ هجارخإ هيلع نكل ةرجأ هيلع مرحت

1 

 ىلع ةرجالا هذخآ يف ىرن امف مويلا بلاغلا وه امك عطتسي

 كلذو ى هيلع انردق ام نسحأ اذه . جرح نم رخسملا هلزنم

 . ميلع ملع يذ لك قوفو ث مكحأو ملعأ هللاو ، انملع غلبم

 اهارتكا ةبانع يفاتوناح كل كرت كابأ نإلوقت : لاؤس

 ةعلسلا ةميق نأو ،رهشلا يف كنرف فلأ نينامث ددعب ةغلس نم اهيف امب

 ةبتع عم ةسلسلا يرتكت نأ زوجي لهف ، كنرف نييالم ةعبرأ

 ؟ توناحلا
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 توناحلا عفارم يه ةعلسلا تناك اذإ : باوجلا

 ىلع نيزاوملا لثم لمع تاودأو (تانيرتيف) و (ريجاتيإ)
 ه امهانعم يف امو زافلاو تيزلا ليك ةزهجأو اهعاونأ فالتخا

 عيمج نم كلذ وحنو (ريديجيرف) تاجالثلاو ءابرهكلا ةزهجأو

 ه ركذ ام لثم توناحلا يف هب عافتنالاو هلامعتسال دعم وه ام

 عم ىركي نأ زوجي اذه نإف باسحلاو ةباتكلا تانيكام لثمو
 . توناحلا ةبتع

 نأ نكمي ال اذه نإف نيرتشملل اعيب عابت يتلا علسلا امأو

 اهنمث اهبحاص ذخأيو مؤقت امنإو اقلطم ءارك اهيف روصتي
 يف اهنمث كرتي نأ ىلع توناحلا يرتكم عم قفتا نإو

 كلت غلبم نأ ينعأ ةيعرشلا ةبراضملا ليبس ىلع توناحلا
 لك هيلع ذخأي توناحلا يف اهبحاصل لام سأر نوكي ةعلسلا
 زئاج كلذ نإف { امهنيب اقبسم هيلع قفتم حبرلا نم اءزج ةنس

 . هب سأب الو

 بايغلاو دقفلا ىف

 شارحلاب هرجتم نم ارسق فطتخا (نالف) ديسلا نإ : لاؤس

 (نالفو نالف) هيريجأ ةداهشب 1957 سرام 12 موي ءاسم

 ىز يف ‘ نوحلسم نولوهجم صاخشأ مه هوفطتخ ١ ني ذل او
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 رنأ هل رهظي مل مث . تالظملا دونج نم ةرزل ١ تامبقل ١ يو ٢

 لئاسولا عيمج مغر ىمويلا كلذ ذنم ربخ ىلع هل فقوي ملو

 وه تيمأ ؟ هيف ةعيرشلا مكح امف ، هنع ثحبلل تذختا يتلا

 ؟ بئاغ مأ دوقفم مأ

 مكحي ال ةبيغلا وأ دقفلا نإ خألا اهيأ : باوجلا كنود

 ىلع ةرامأ الو ليلد متي ملو لكشأو رمألا مجعتسا اذإ الإ امهب

 ديمح نب هللا دبع خيشلا ريبكلا ةمالعلا لاق دقف . توملا

 : ماظنلا رهوج نم بئاغلاو دوقفملا باب يف يملاسلا

 مجعتسي هرمأ ام الإ مكحي ال هب دقنلاو بيغلا

 تالاحلا نم ةلاح يأب تامملا ةيآ انيأر ولف

 مهفن اهنم دارملا اذإ اهب مكحنو اهب ذخألا انل زاج

 مهفلا لهأ دنع موصخلا نيب مكحلا لثمك بابلا اذ سيلو
 جاجفلا تتاَض نيدهاشل جاتحت ةجاح لك ناك ول

 رمألا د يف قييضتلا اذ فيكف رسع نم هب ام رسي نيدلاو

 وأ ، تام دق ديسلا اذه نأب دهش نم مكءاج نإف هيلعو

 هسفنل عفن رجب هتداهش يف امهتم نكي ملو 0 هنفد دهش هنأ

 لاق دقف ، هربخ ىلع ءانب توملاب مكحلا زاج هومتقدصو
 هتياكح دعب ماظنلا رهوج يف ۔ هللا همحر ۔ يملاسلا خيشلا

 : هصن ام ص دحاولا ربخب توملاب مكحلل نيعناملا لوقل
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 اربتعي نأ زوجي اذ لثم يف ربخلا نإ لو ةأ يناو

 قييضتلا نم عون هكرتو يدصتلا ىلع ىنبي هنإ
 ماكحألا يف ذخؤت دحاو نع مانألا يف رابخألا هذهو

 الملا نيب ام راتخملا لصت نأ ىلإ درفلا نع درفلا اهعفري

 دحلا سفن بجوت لب عطقت يديألاو . هب قحلا بجيف
 بللا نيأف هنقدصي بلقلاو انه اه ىغلي فيكف

 همكح نإف هيلع دامتعالا حصي امربخ هتوم ,نع دري مل نإو

 نينس عبرأ ءاضقنا دعب هتومب مكحي دوقفملاو ي دوقفملا مكح

 هلام مسقيف ، كلذ يف فالخ ال اعامجإ هدقف موي نم ةلماك

 رهشأ ةعبرأ ةافولا ةدع دتعت مث ، هتجوز هيلو قلطيو

 وهوس قالطلا ةدع اهيلع سيلو كلذ دعب جوزتت مت 4 ارشعو

 امنإو ۔ هللا همحر ۔ لينلا بحاص هب صن امك هب ىتفمل

 تالاحلا رطخأ نم اهنأل س ةبيغ ال دقف ةلاحلا هذه نأب انيتفأ

 نم كلذب ىلوأ يهو ، كالملا اهيف نظلا ىلع بلغي يتلا
 قرافلا نإف ، دقنلل ءاهقفلا اهب لثم يتلا تالاحلا ضعب

 نودب ىفتخا نم بئاغلا نأ وه بئاغلاو دوقفملا نيب يلصألا

 وأ ةجاح ءاضق وأ .ةزر بلطل رفاس اذإ امك 2 فرعي ببس

 اذهف هرثأ ىلع هل فقوي ملو دعي مل مث ۔ الثم ۔ ةرمع وأ جح

 نم نيعبسلا هغولب دعب الإ هتومب مكحي ال يذلا بئاغلا وه
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 دوقفملا امأو س برغملاب ةيضابإلا ءاهقف راتخم وه امك هرمع

 كالهلا ىلإ يدؤت لاوهأو رطاخم هب تطاحأ نم لك وهف
 يذلا دوقفملا وه اذهف . اهدعب رثأ هل رهظي مل مث ، ةداع

 ةلاحوس هدقف موي نم نينس عبرأ ءاضقنا دعب هتومب مكحي

 دقو س كالهلاب ةنذؤملا تالاحلا رطخأ نم مويلا هنع لوؤسملا

 هركذ دعب لينلا حرش يف ۔ هللا همحر ۔ شيفطا خيشلا لاق

 هتداع رئاج هسبح نم اذكو) : هصن ام دقفلا روص ضعبل

 : ماظنلا رهوج يف ۔ هللا همحر ۔ يملاسلا خيشلا لاقو (لتقلا

 دحتم ريغ لصألا نأل يردي دقف نمو بئاغ نيب قرفلا

 بهذملا ءافتخاب الإ فرعي ببس نود باغ نم بئافف
 قيرغلاك ءاملا يف هنأ وأ قيرحلا يف هارت نأ دقفلاو

 الحر ذإ هملع باغف راد ىلإ رحبلا بكر نم هلثمو

 اعجر ام هدراط نأ دعبو امعبسلا ندراطي هنأ وأ

 لاحلا اذهك رطخم لكو لاوهألا يف صاغ دق هنأ وأ

 هلجأ هاتأ مأ يح رظني هلجأ نينسلا نم عبرأف

 : هللا همحر خيشلا لوق اديج لمأتيلف

 لاحلا اذهك رطخم لكو لاوهألا يف صاغ دق هنأ وأ

 دقفلا يتلأسم يف ريبك هقف له لصح هلمأت نم نإف
لينلا بحاص لوق نأ ملعو امهنيب قرفلا ةقيقحو ث ةبيغلاو



 هب داري امنإو ، رصحلا هب داري ال دقفلا باب يف ۔ هللا همحر -

 اذه ةلاح لخدن نأ اننكمي هنأ ىلع ء طقف ليثمتلا

 نم ثلاثلا هجولا مومع يف ى مويلا اهنع لوؤسملا فاطتخالا

 (برحب لاجر وأ) : لوقي ذإ لينلا بحاص دنع دقفلا هوجو

 نيحلسملا نيفطتخملا نإف ، برحب لاجر هب طاحأ يأ

 لوؤسملا ةلاحلا هذه نأ يف كش نم نذإ قبي ملف ، نوبراحم

 عبرأ دعب توملاب اهبحاص ىلع مكحي دقف ةلاح يه اهنع

 اهباحصأ نع اهعنمو قوقحلا ليطعت اذإ غوسي الف ، نينس

 ءاضقتا دعب ةمصعلا نم اهجورخ نم ةجوزلا عنمو 0 ةثرولا

 كلذل عرذتلا غوسي ال امك . اهيلع عمجملا ةعورشملا ةدملا

 . باوصلل قفوملا هللاو 2 بابسألا ىهوأب
 ةعبرألا مامت لبق دوقفملا مكح نأ ىلإ اريخأ هبنتو

 عيمج امهيلعو امهل ءايحألا مكح ى نيعبسلا مامت لبق بئاغلاو

 . هريغو ثاريملا نم مهيلعو ءايحألل يتلا تابجاولاو قوقحلا
 اقح نوكي نأ وجرنو ، هيلع انردق ام نسحأ اذه مالسلاو

 هللا مكظفح هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو س هللا دنع اباوصو

 ىلإ ريقفلا هدي طخب هاضمأو اذه ىلمأ يذلا مكيخأل مكملسو

 . . . ميركلا هبر وفع يجارلاو ، ينغلا هالوم
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 هناكد وأ هراد نم جرخ لقعلا حيحص لجر : لاؤس

 رثعي ملو ، روهش كلذ ىلع تضمو « دعي ملو هنوؤشل احابص

 نكي ملو ث ةرركتملا ثاحبألا مغر هربخب نلعي ملو هيلع

 مكحيأ ؟ هيف ةيمالسإلا ةعيرشلا مكح امف . هبايغل عاد كانه

 لجأ كلانه مأ ؟ هلام ثرويو هتأرما جوزتتف الاح هتومب
 ؟ كلذل برضي

 روص فالتخاب فلتخت نيبئاغلا ماكحأ نإ : باوجلا

 هتومب مكحي نم مهنمف ‘ ةيناكملاو ةينامزلا اهفورظو مهتبيغ
 انئاهقف حالطصا يف ىمسيو . هدقف نم تاونس عبرأ مامت دنع

 ةنس نيعبس غولب دنع الإ هتومب مكحي ال نم مهنمو ى ادوقفم

 انبرغم ءاملع دنع هب لومعملاو هيلع قفتملا روهشملا ىلع
 دعب اهركذل ةجاح ال ىرخأ لاوقأ هيفو ى بازيم يف ةصاخو
 اهنع تلأس يتلا ةروصلا امأ . اندنع هب لومعملا لوقلا ركذ

 بئاغلاو ، ابئاغ انئاهقف حالطصا يف ربتعي اهبحاص نإف
 امك ةنس نيعبس هرمع غولب دنع الإ هتومب مكحي ال مهدنع

 لاوحأ وأ فورظ كتلأسم يف كلانه تناك اذإ الإ ء افنآ ركذ

 لعجتف مكحلا يف رثؤت امبر كباتك يف اهركذت مل ةصاخ

 نم ام اذه . تاونس عبرأ دعب هتومب مكحي ادوقفم بئاغلا اذه
 . هللا ةمحرو كيلع مالسلاو . باوجلا يف هب هللا
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 فاقوألا ىف

 ؟ ةيضابإلا دنع سبحلا ةحص طورش ىه ام : لاؤس

 اكلام . لقعلا حيحص اغلاب سبحملا نوكي نأ : باوجلا

 هيف قفني يذلا هجولا نوكي نأو ، هسبح امل احيحص اكلم

 ىلع اقلطم سيبحتلا زوجي الف 3 ازئاج اعورشم ارمأ سبحلا
 نوكي نأ زوجي الو 0 ةعيرشلا يف هنع يهنم وأ مرحم ءيش
 3 ةثرولا ةيقبل نامرحو عنمو روجو فيح هنأل ثراو ىلع

 نم ال هجارخإ زوجي ال الطاب ناك طورشلا فوتسي مل اذإف
 همستقي ةكرتلا ةلمج نم ريصي لب ى هريغ نم الو ثلثلا
 هطورش ىفوتسا اذإو 0 مهنيب ةكرتلا رئاس نومستقي امك ةثرولا

 ةكرت ثلث نم بسحي هنكل س هلاطبإ زوجي ال احيحص ناك

 عم ثلثلا هعسو نإف . صوي مل مأ ثلثلاب ىصوأ ءاوس سبحملا
 اياصولا رئاس عم ثلثلا هعسي مل نإو س كلذف ىرخألا اياصولا
 ةصصاحملاب هبوني ام ردق هنم سبحي ىنعأ 3 اهصصاحي هناف

 اذه جرخأ دق سبحملا نكي مل اذإ اذهو . اياصولا يقاب عم
 هيرجي ناكو ، كلذ ىلع صنو هتايح يف هلام نم سبحلا
 سبحلا نم عونلا اذه نإف هل هسبح يذلا هجولا يف هتايح يف

 ىقبيو هيلع ةثرولل ناطلس الف ، تيملا ةكرت نم دعي ال
 . هيلع سبحملا هفلختسا نمل هيف فرصتلا

 ريخلاو ةبرقلا لقعي يذلا قهارملا يبصلا ةيصو زوجتو
 هيفسلا هلثمو ى كلذك هسبح ىضميو . رانلاو ةنجلاو رشلاو
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 ريخو ةعاط هذه نأل ، هسبحو هتيصو زوجت هيلع روجحملا

 وأ هب نايصوي امل نيكلام اناك اذإ س هللا ىلإ برقتو

 . ليكولاو يلولا نذإ ريغب ولو ، هناسبحي
 متثعب يذلا (نالف) ديسلا سبح نع صاخلا منكلاؤس امأو

 ةدلب يف هل رايد ثآلث هيف سبحي يذلا همبر نم ةخسن ىلإ

 اسبح هتدجوف رظنلا هيف تمعنأو مسرلا تأرق ينإف (ةملاق)
 هنأ ىلع سبحملا صن دقو ص طوربثلا عيمجل ايفوتسم احيحص
 خيرات موي نم هتايح لاح يف هكلم نم سبحلا اذه جرخأ

 هسفنل لعج امنإو ، (نقسي) ةمكحم يف مسرلا ليجست
 ديق ىلع مادام ةروكذملا هوجولا يف هقافنإب هيف فرصتلا

 الف ، هتجوزو هنبا دي ىلا فرصتلا عجري هتامم دعبو . ةايحلا

 ةكرت ثلث نم هباسحل الو . سبحلا اذه لاطبإل اقلطم هجو

 نم هجارخإ دعب سبحملل اكلم سيل هنإف ، سبحملا
 نأالإءالكولا ىلع سيلو ،ءيش يف ةكرتلا نم سيلف ٬هكلم

 هب هللا نمام اذه .كلذ نم هيلعاوفلختسا ام ىلع مايقلا اونسحي

 . باوصلا دبك ابيصم نوكي نأ وجرنو ، باوجلا يف

 ىلع ةرجألا زاوج مدع ظحالن : ةظحالمو ةحيصن

 عسوتلا اذه لثم اوعسوتي الأ نيسبحملا حصننو س نآرقلا ةءارق

 هسبحب ضرع دقف كلذ لعف نم نإف ، هوجولا يف بيرغلا

 هذه لكب موقي نأ عيطتسي يدلا اذ نمف ى عايضلاو فلتلل
 ليكولا ضوفي نأ سبحملا يفكيف تابونلا ةصاخو س لامعألا

 ع
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 صنلا زواجتي الف دبالو ناك نإو . هللا ليبس يف قافنإلا يف
 . نينثا وا هجو ىلع

 لجسو هدالوأ ىلع هراد سبح دق الجر نإ : لاؤس

 فصو دعب سيبحتلا صنو ، ةيعرش ةمكحم يف ايمسر كلذ
 مسرلا نع القت دحاولا فرحلاب اذكه اهديدحتو رادلا
 دالوأ ىلعو اثانإو اروكذ هدالوأ ىلع اهسبح دق: روكذملا

 الو يرتشت الو عابت ال ادبؤم اسبح ثانإلا نود روكذلا هدالوأ

 هضرغب كلذ لعف . اهيلع نمو ضرألا هللا ثري ىتح بهوت
 . ىهتنا . هاركإ ريغ نم هسفن ةبيطبو

 الو ةدايز ريغ نم سيبحتلل لماكلا صنلا وه اذه

 هلسن ضرقنا نإ سبحلل الامو اعجرم هيف لعجي مل . ناصقت
 دنع ىنكسلاب قحأ دافحألا يأ وأ دالوألا يأ هيف نيبي ملو
 . ةيولوألاو قاقحتسالاو ةجاحلا لك ءاعداو عازنلا ثودح

 دالوألا وذو لعبلا تاذو ةلمرألاو جوزتملاو بزعألا مهنمو

 دقو ، حيحصلاو ميقسلاو باشلاو خيشلاو هل دلو ال نمو
 ددع زواجتي دقو . كلذ نم رثكأو كلذ عيمج ثدحي

 رادلاو نامزلا رم ىلع رثكأف تائملا ىلا تارشعلا نيقحتسملا

 فيكف ةدحاو ةلئاع نم رثكأ يوؤت داكت ال ةريغص ةقيض

 ٠ ثانإلا نود روكذلا هدالوأ دالوأ ىلعو هلوق نإ مث ؟ لمعلا

 لصألا وه امك اظفل هيلي يذلا هدالوأل اتعن روكذلا انلعج نإ

تانب لوخدل عورفلا ترثكو ابعشت ةلأسملا تدادزا ردابتملاو



 روكذلا لعج نكميو ى مهيلع سبحملا يف دافحألاو دالوألا

 الكو ث دالوألاو دافحألا تانب جرختف ىلوألا دالوأ ةملكل اتعن

 صني نايب الو سبحملل ادارم نوكي نأ لمتحي نيلامتحالا
 لحم ادبأ ةيضقلا ىقبتف لامتحالا هعم طقسي و دارملا ىلع

 اكرات ليلقب هسيبحت دعب يفوت سبحملا اذه نإ مث . عازن

 رادلا نكسي نم لوح فالخ مهنيب رجثف اثانإو اروكذ ادالوأ

 ةوادع حبصأ ىتح مهنيب عازنلا دتشاو ، نكسي ال نمو

 ةنمزم ةموصخو محر ةعيطق اهنع تجتن ةوخإلا نيب ةمكحتسم

 كلذ نع جتن امك ةيعرشلا ةمكحملا مامأو 9 مهتريشع مامأ

 يتلا لئاسولا عيمج تقفخأو ى ضعب ىلع مهصعب مجهت

 ه نينس كلذ ىلع لاحلا تمادو ، نيبلا تاذ حالصإل تذختا

 سبحملا بلص دالوأ تاوخألاو ةوخإلا نيب عقاو هلك اذهو

 اورصأو هيفاوعرش دق لب ء حافكلا ةلصاومل نيدعتسم مهدالوأ مجن دقو
 لثم مهنيب ةعيطقلا ترمتساو همأ وأ هابأ رصاني لك 3 هيلع
 . مهئابآ

 ةميقب هثلث يفي نأ نكمي الام كرتي مل سبحملا نإ مث
 ٠ هكرت امم كلمي ام رثكأ يه رادلا نأ يبنعأ ى ةسبحملا رادلا

 ضعب ماق دقلو ‘ ةثرولل قح امه نيذللا نيثلثلا يف لخدتف

 لعجو هلاطبإو سبحلا خسفب نوبلاطي موي لوأ نم ةثرولا
 يف ىلاعتو كرابت هللا مسق امك ةثرولا عيمج نيب اثاريم رادلا

 اهونكسو رادلا ىلع اوذوحتسا نيذلا نكل . ميركلا هباتك
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 ىلع اورصأ لب . اثاريم اهلعج اولبقي مل اهب عافتنالاب اورثأتساو
 ةصاخ ةعفنم نم كلذ يف مهل امل اسبح اهكرتب ةبلاطملا

 مهتيضق نع انولأسو نامز ذنم مهرمأ انيلإ اوعفر دقو . ةرهاظ
 ةحلصمو مهتحلصم نأ ىلإ اعيمج نيقيرفلا يأ مهاندشرأف

 خسف ىلع مهنيب اميف اوضارتيو اوقفتي نأ مهدعب نم مهدالوأ
 انتبو ، كلذ يف مهانبغرو اثاريم رادلا:لعجو هلاطبإو سبحلا
 جراخ وه يذلا قيرفلا لبقف ، ةرخالاو ايندلا يف هتدئاف مهل
 عنتماو ، موي لوأ نم خسفلاب بلاطي ناك يذلاو رادلا
 سبحلاب كسمتلا ىلع رصأو عافتنالاب رثأتسملا نكاسلا قيرفلا
 ىلإ رجيس يتلاو اهيلإ رج يتلا ةميخولا بقاوعلا تناك امهم

 ةبغر ةلأسملا يف ىوتف رادصإ نم زرتحن انك دقو . اهنم رش
 اوكردي نأ وجرن انك ذإ 0 حلصلا بناجل ارايتخاو ةمالسلا يف
 هيلع اوقفتي نأو اثاريم هلعجو سبحلا خسف يف ةلأسملا مظع

 حجني مل امك هذه انتلواحم يف حجنن مل املف . رايتخاو اضرب
 املو ! حالصإلا ةلواحم يف ادهج اولأي مل نيذلا ءالقعلا عيمج
 بجاولا نم نأ انيأر ، موي لك ةروطخ دادزي رمألا ناك
 وجرنو انيتفأف ىوتفلاب ةلأسملا يف قحلا هجو راهظإ انيلع
 سبحلا اذه نالطبب ۔ هللا ءاش نإ نيبيصم نيقفوم نوكن نأ

 هللا مف امك سبحملا ةثرو عيمج نيب اثاريم رادلا لعجو

 مهنيب اعاشم رادلا نوكتف 0 ميركلا هباتك يف ىلاعتو كرابت

 اهتعفنم وأ ةمسقلا تنكمأ نإ اهنيع نومستقي مهماهس ردق ىلع
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 عابت يذلا اهنمث وأ ، كلذ ىلع اوضارت نإ الثم اهئارك رجأك
 كلذب انيتفأ ، كلذ عيمج رذعت نإ مكاحلا ةطساوب اربج هب

 : ةيلاتلا هوجولل هللا دنع ام ءاجر

 نيب ةلصاوتملا ةعيطقلاو ةلعتشملا رانلا هذه ءافطإل : الوأ

 رم ىلع اراشتناو الاعتشا الإ دادزت ال يتلاو ماحرألا يوذ

 سبحلا لاطبإلب الإ افطت وأ دمخت نأ ليحتسي يتلاو نامزلا
 . اثاريم هلعجو

 نم هيف امل مثإلاو فنجلا نم سبحلا اذه يف امل : ايناث

 هتمسقو همكحب مهل ةتباثلا مهقوقح نم ةثرولا ضعب نامرح
 . ميركلا هباتك يف

 . كورتملا لاملا رثكأل هقارغتساو ثلنلا هتزواجمل : اثلاث

 سبحلا هيلإ لوؤي مئاد يريخ عجرم نييعت مدعل : اعبار
 ريثك بهذم وه امك . مهيلع سبحملا لسن ضارقنا دنع
 . ءاملعلا نم

 . قيفوتلا يلو هللاو

 هدالوأ ىلع اهسبح اراد كرتو ىفوت كدج نإ : لاس

 اذإو ؟ سبحلا كلذ لاطبإ ةثرول زوجي لهف هدالوأ دالوأو

 ؟ طقف روكذلا ىلع له س هتمسق نوكت فيكف سبحلا لطب

 مسقي له لاحلا هذه يفو ؟ اعيمج ثانإلاو روكذلا ىلع مآ
 ؟ نييثنألا ظح لثم ركذلل مأ ؟ ةيوسلاب
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 ةكرت ميسقت ىلوت دق ىلاعتو كرابت هللا نإ : باوجلا

 عيبن ىلإ الو برقم كلم ىلا كلذ لكي ملو هسفنب ىكلملا
 ىلع سبح الو ثراول ةيصو الف ، هيقف وأ ملاع ىلإ الو لسرم
 . هقح قح يذ لكل ىلاعتو كرابت هللا ىطعأ دقو 0 ثراو

 . هللا دودحل دعت هنإف ام ءيشب ةثرولا دحأل صيصخت لكو
 كلتإ : هلوقب ثيراوملا ةيآ ىلاعتو كرابت هللا متخ دقو
 تانج هلخدن هلوسرو هللا عطي نمو هللا دودح

 زوفلا كلذو اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت
 هدودح دعتيو هلوسرو هللا صعي نمو 0 ميظعلا
 : ءاسنلا) 4نيهم باذع هلو ى اهيف ادلاخ اران هلخدن

 صوم نم فاخ نمف : ةيصولا ةيآ يف لاقو . (14 - 3

 : ةرقبلا) 4هيلع مثإ الف مهنيب حلصأف امتإ وأ افنج

 نيعو هللا دودحل يدعتلا نيع وه سبحلا اذهو . (182 ةيالا

 افرصم هل لعج نإ ءاهقفلا ضعب هزاجأ دقو . مثإلاو فنجلا
 عاطقناو هتيرذ ضارقنا دعب ةماعلا ريخلا هوجو ضعب يف الآمو أ

 لطاب كلذب وهف ، هسبح يف مكدج هلعفي مل ام اذهو . هلسن
 مهنإف نوققحملا امأو 0 طرشلا اذهب نيزيجملا دنع ىتح
 عم ولو (ثراولا ىلع سبحلا يأ) هنولطبي وأ اقلطم هنوعنمي

 همحر ۔ يملاسلا خيشلا لوقي امك هنأل ، طرشلا اذه دوجو

 . دلولا راثيإ دصق امنإو . ربلا هب دصقي مل ، ركم عون ۔ هللا
 - بجي هلصأ نم لطاب اذه مكدج سبح نإف اذه ىلع .ءانبو
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 هتجوز مهو دجلا ةثرو عيمج ىلع هنمث وأ هنيع مسقي نأ

 نمف ى نييثنالا ظح لثم ركذلل . اثانإو اروكذ هبلصل هدالوأو

 يطعأ مهنم تام نمو ى هسفنب هبانم ذخأ مويلا مهنم ايح ناك

 . هتثرو ةثروو هتثرول :همهس

 . مثإلاو فنجلا بنجتب { مكترخآ مكل ملست طقن اذهبو
 دالوأ نيب ابلاغ أشنت يتلا نتفلا ءاقتاب مكايند مكل ملستو

 انولب دقو ث محرلا ةعيطق ىلإ ةيدؤملا مهدافحأو نيسبحملا
 هيف عقي نا نكمي ام نوحلصت اريخاو 0 اريثكو اريثك كلذ نم

 . هللا دنع كلذ هعفني نأ وجرنو مثإلاو فنجلا نم سبحملا
 . باوجلا يف هب هللا نم ام اذه
 روكذلا هؤانبأ هلغتسي افقو كرتو كلاه كله : لاؤس

 نملف 0 اثانإو اروكذ ادالوأ كرتو مهدحأ تامو . ةعبرألا

 مأ ؟ اعيمج ثانإلاو روكذللأ ؟ فقولا عير نم هبانمىطعي
 ؟ مهريغو هدالوأ نم هتثرو عيمج ىلع مسقيف اثاريم ربتعي

 اذه لثه ىلع باوجلا حصي ال هنأ قحلا : باوجلا

 هيف ددحي۔يذلا فقاولا صن ىلع عالطالا دعب الا لاؤسلا

 يف يل نإف نكي امهمو‘ هليبسو فقولا ىرجم
 : نيتملك ةلأسملا

 امف فقولا اذهب نيكسمتم متنك اذا مكنأ يه: ىلوألا

 فقولا يف اوفرصتتف فقاولا صن ىلا اوعجرت نأ الإ مكيلع
 ' . فقولا ةقيثو يف هلصفو هددج ام بسحب هعيرو
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 لثم لاطبإي نمز ذنم يتفأ يننأ يهف : ةيناثلا ةملكلا امأ
 ىلع اهنم فقوي ام صخألابو 0 ةيرذلا ىلع فاقوألا هذه

 هذه لاطبإي ارارم اندنع مكح دقو 0 مهثانإ نود دالوألا روكذ
 عيمج ىلع مسقي ثاريم ىلا اهدرو ةيرذلا ىلع فاقوألا

 روكذ نم مهريغو دالوأ نم فقاولا ةثرو ينعأ س ةثرولا
 هباتك يف كلهلا تاكرت يف مهسب مهل هللا برض نمم ثانإو

 تاعزانمو قاقشو نتف نم فاقوألا هذه هتثدحأ امل س ميركلا

 محر ةعيطقو ءاضغبو تاوادع ىلا تدأ فقاولا دافحأ نيب

 ثيحب ةيرذلا رثاكتب مقافتتو عستت لزت ملو ، نينسلا تارشع

 نيب ثاريم ىلا فقولا درب الا اهراوأ دمخي ملو اهران ًافطت مل

 يذلا ميكحلا ميلعلا هللا مكح امك هيف قوقحلا باحصأ عيمج

 اذه لثم ىرن امو . نوكلاهلا هكرت ام ةمسق هسفنب ىلوت

 لياحت هنأل اعرش اًمْرَحُم الا ةصاخ ةثرولا ضعب ىلع فقولا

 هلصأ يف وهو هللا ماكحأ ذيفنت نم صلختلل هللا ةمسق ىلع

 نم مكدالوألو مكل حالصإلا متدرأ نإف ، هللا دودحل عت
 رثأ نم هب ام ضعب هنع ففخي هللا لعل فقاولا مكيبألو مكدعب
 هساسأ نم فقولا اذه اولطبأف ، عطقنا اذا مثإلاو فنجلا اذه

 مكل ملستو مثإلا نم مكترخآ مكل ملست ثاريملا ىلا هودرو

 يتلا محرلا ةعيطقو ءاضغبلاو ةوادعلاو نتفلا نم مكايند
 فيكف 4 اهرداوب مكل تدب دقو ‘ كش ريغ نم مكدالوأ بيصت

 ادالوأ .اوكرتو بلصلا ءانبأ نم نوقابلا تام اذإ لاحلا نوكي
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 الإ هنم ملسن ملو ، ريثكلا ءيشلا اذه نم انولب دقلو ؟ كلذك

 نربكي الو . اهلثم ديدجت نع يهنلاو ةرئاجلا فاقوألا لاطبإي
 اذإ فقولا اذه نم مويلا هنوذخأت ام:ضعب يف ميلستلا مكيلع

 لك ريخلا كلذيفو ظح هيف مكل يذلا ثاريملا ىلا هومتددر
 . مكيلع مالسلاو . مكل ريخلا

 ىلع هعير قفني هلام نم ائيش سبح لجر : لاؤس

 ليبس يف قفني نأ زوجي لهف هتريشع ءارقف نم ءاحلصلا
 نيدلا مولع ملعت يف نيبغارلا ةريشعلا نم ءارقفلا دالوأ ميلعت

 ؟ يلاعلاو يوناثلا رودلا يف ةصاخ س نآرقلاو

 ليبس لضفأ ليبسلا اذه نأ : قيفوتلا هللابو : باوجلا

 مولع ملعتل نيعطقنملا ءارقف نإو٤ سبحلا اذه ةلغ هيف قفنت

 امل نوعلا اذهب س مهريغ نم ىلوأو قحأ نآرقلاو نيدلا
 يف اهرشنو نأرقلاو نيدلا مولع ملعت لضف نم ىفخيال
 يي دمحم انديس ميركلا انيبن ثاريم وه كلذف . سانلا

 نأ كش الو هتوعد وغلبمو هيده ورشانو هؤافلخ مه كئلوأو

 هبىصوأ ام نأ انيقي ملعن نإ مث . سبحملل ارجأ مظعأ اذه

 نأ ةيصولا ذفنم ىلع بجي ال ، الثم ةليبق وأ دلب ءارقفل
 نأو مهنم دحاو ذشي ال ىتح ءارقفلا كلفللوأ عيمج يصحي

 لئاق ال ص مهنم درف لك لاني ىتح اعيمج مهيلع لاملا مسقي

 ىصوأ اذإ هنأ هيلع صوصنملا لب اقلطم ءاهقفلا نم اذهب
 ىري امبسح ادعاصف ةثالثل ىطعي عمجلا“ةغيصب اذكه ارقفلل
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 ديدبحت نأ ىلع . كلذ يف هيلع رجح الو 0 ذفنملا ليكولا
 ابلاغ رذعتم رمأ مهيلع قبطنت نم عيمج ءاصحإو رقفلا فصو

 يذلا امنإو . مهل اتانعإ ناك الإو . ايصوالا هل فلكي ال

 اينبم كلذ نوكي نأ ءارقفلا ضعب صيصخت اودارأ اذإ مهيلع

 ماملا عفنلاو ىوقتلاو حالصلاك ةعورشم تارابتعا ىلع

 يصوملا نم ةبارقلاو هللا ةملك ءالعإو نيدلا رشنو نيملسملل

 ىوه نم ايلاخ اذه مهصيصخت نوكي نأو ى كلذ ىلإ امو

 اذإف ، ذفنملا ليكولل يداملا عفنلاو يصخشلا ضرغلاو سفنلا
 مولعل نيملعتملا ءارقف ىلع هيلإ ىمّملا سبحلا اذه عير قفنأ

 هب ىصوملا ةرئاد نع جرخي مل رمألا نإف ةريشعلا نم نيدلا

 اذه نم دعبأ ىلا اوبهذ ءاهقفلا ضعب نأ ىلع ص ةرعش ديق ولو

 ءارقفل هب ىصوأ ام دلب وأ ةريشع ءارقف ىلا فرصي نأ اوزاجأف

 يف ليكولا ىأر اذإ ،رخآ دلب وأ . ىرخأ ةريشع
 . احالص كلذ

 نأ وجرنو 9 مكلاؤس ىلع باوجلا يف هب هللا نم ام اذه
 هللا مكظفح . مكمامأ ليبسلل ارينمو مكل اعفان نوكي

 . مكيخأل مكملسو

 .... نالف : ميركلا رخألا ىلا : لاؤس

 سبح مسر نم ةروصم ةخسن هيفو كباتك ينلصو دق

 نيتلأسم يف كل يتنأ نأو ، مسرلا علاطأ نأ ينم تبلطو
 : روكذملا سبحلاب ناقلعتت
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 ؟ سبحلا لوصحم نم ديفتسملا نوكي نم : الوأ

 ؟ نيديفتسملا نيب لوصحملا اذه ةمسق نوكت فيك : ايناث

 . كريبعت بسح

 دعب هرمأ ىلوتي نميف حيرص مسرلا صن نإ : باوجلا

 رمأ عجري اهتافو دعبو . (ةنالف) هتجوز يهو ‘ سبحملا توم

 ىلا سبحلا عجري امهدعبو (نالفو نالف) اهيوخأ ىلا سبحلا
 توم دعبو : لاق مث ‘ بيترتلا ىلع اذكه (نالف) دي

 سابحأ ىلا عجري روكذملا سبحلا نإف مهلك نيروكذملا

 ال - ضرقنا نإو . ماعلا فيظولا يف نوكي نچسي ينب دجسم

 اذه ث نيفيرشلا نيمرحلا سابحأ ىلا عجري هنإف ۔ هللا ردق

 ء هيف سبل ال حيرص وهو سبحلا ىلع ةلاكولاب قلعتي اميف

 . بيترتلا .اذهىلع هاضتقمب اولمعاف . لاكشإ الو

 ةنيبم اهنإف فقولا عير اهيف فرصي يتلا هوجولا امأو
 سبحلا اذه ةلاكو ىلوت نم لكل لعج دقو ، كلذك ةلصفم

 قفني مق ، هتجاح بسح هسفن ىلع هنم قفني نأ يف قحلا
 ليكولا قح يف لاقف س اهيلع صن يتلا هوجولا يف لضفلا

 ىلع هنم قفنتو) : هصن ام (ةنالف) هتجوز وهو هدعب لوألا

 هصن ام هتجوز دعب ءالكولا بيترت دعب لاقو ( . اهسفن

 سبحلا عير نم نوذخأب نيروكذملا ءالكولا ءالؤه لكو)

 نم لكف اذه ىلعو (خلا ءيش يقب نإو نوجاتحي ام روكذملا
 هسفن ىلع هنم قفني نأ قحلا هل ناك هديب سبحلا رمأ راص
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 ةجوزلا وه يذلا لوألا ليكولا يف امك ادحاو ناك نإ
 يف اددعتم ناك نإو (نالف) وه يذلا ريخألا ليكولاو

 ةلاكو يف نايواستم ناكيرش امهنإف (نالفو نالف) نيوخألا
 ىلع قافنإلا يف قحلا اعم امهلف ۔ صنلا بسح ۔ سبحلا

 يف لضفلا نافرصيو امهتجاح بسح سبحلا عير نم امهسفنأ
 ىلا سبحلا عجر لكلا ضرقنا نإو ى اهيلع صوصنملا هوجولا
 . سبحلا مبر يف حيرصلا صنلا بسح نچسي ينب دجسم

 نمل اهسبح ىلع عزانتملا رادلا ءارك حصي له : لاؤس

 قدصي حيحص سبح اهنأ ادقتعم سبحلا ليكو نم اهارتكا

 ؟ نيكاسملاو ءارقفلا ىلع ةبجاولا فيراصملا دعب هعيز

 ىلع مثإ الو جرح الوءاركلا اذه حصي معن : باوجلا
 عازن عقو اذإ نكلو سبح اهنأ ادقتعم اهليكو نم اهارتكا نم
 . ءاركلا حص هتحصب مكح نالف ، سبحلا ةحص يف كلذ دعب

 . اروف ءاركلا لطب سبحلا نالطبب مكح نإ هتدم ىلإ تبثو

 هوسبحو ةثرول ١ هفقو ي ذلا فقول ١ عجري له : ل اؤس

 هليبس يف ءوذفنأو مهرايتخاب مهلام نم هوجرخأو ادبؤم اسبح

 ؟ سبحلا طقسيو مهنيب هنومستقي اثاريم ةليوط ةدم

 جرخي هتيصو يف سبحب ىصوا نمل زوجي : باوجلا

 ، هلطبيو هيف عجري نأ هتايح يف وه هذفني ملو هتافو دعب

 نم ائيش سبح نم اماو 2‘ كلذ يف مثإ الو هيلع جرح الو
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 هل زوجي ال هنإف هليبس يف هذفنو هتايح يف هجرخأو هلام
 لدبتسي نأ الإ هريغ الو وه ال اقلطم هلاطبإ الو هيف عوجرلا

 ۔ ميتيلا لامك ۔ فقولا ملع نإف حلصألل ةاعارم هنم اريخ هب
 . هل حلصي ام

 هلام نم هنإ ثيح نم كلاملل فقو هنإ له : لاؤس

 هل وه مأ ، هتثرو نم ءوفقو نيذلل فقو وه مأ ، هكرت يذلا

 ؟ اعيمج مهلو

 هتايح يف هسبحو هفقو ام الإ كلاهلل سيل : باوجلا

 هسبح ام امأو . هتكرت ثلث هعسوو ةحيحص ةيصو هب ىوأ وأ

 مهل هنإف نيدلاو ةيصولا دعب اثاريم مهل هكرت امم ةثرولا

 هل هوون ام مهثوروملو 0 مهيلإ بسني سبحلاو ‘ ةصاخ

 . هللا لضفب

 عم مهثوروم ىلع افقو ةثرولا هلعجي ام تبثي له : لاؤس

 ؟ ثلثلاب الو . هب صوي مل هنأ

 دعب وه كلاهلا هكرتي يذلا لاملا عيمج : باوجلا

 يوذ وأ اوناك ةبصع هتثرو عيمجل يعرش كلم نيدلاو ةيصولا
 يف اقلطم مهيلع رجح الف نوؤاشي امك هيف نوفرصتي ضورف
 هلك هوسبحي وأ مهثوروم ىلع هضعبب وأ هلك هب اوقدصتي نأ

 اذإ مهلك مهقافتا طرشب ى هللا ليبس يف ادبؤم اسبح هضعب وأ

 لك لعفي وأ . ةمسقلا .لبق كرتشملا لاملا يف كلذ ناك

 . ديري ام ةمسقلا دعب هبيصن يف ثراو
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 ةفلتخم ىواتف

 ةبرشألاو ةمعطألاو حئابذلا يف

 ؟ مارح مأ لالحأ زيلكنإلا حئابذ مكح ام : لاؤس

 ماعط انل لحأ ىلاعتو كرابت هللا نأ كشال : باوجلا
 نيذلا ماعطو ةدئاملا ةروس يف هلوق يف باتكلا لهأ
 كش الو (1)«مهل لح مكماعطو مكل لح باتكلا اوتوأ

 يف خسن الف 0 الوزن نآرقلا زخآ نم ةدتاملا ةروس نأ

 . حئابذلا ماعطلاب دارملا نأ ىلع ةمألا تعمجأو ى اهماكحأ
 ةمومسم ةيدوهيلا هل اهتمدق يتلا ةاشلا نم ري ءيبنلا لكاو

 يف قلطم مكحلا اذهو . ربيخ لهأ مادإ نم نوملسملا لكأو

 ضعب بهذ دقو ديقم الو صصخم ريغ ماع ث هللا باتك
 باتكلا لهأ نوكي نأب طورشم لحلا اذه نأ ىلا ءاملعلا
 لسألاف . لوقلا اذه ىلع ركعت ربيخ ةيضق نكلو . نييمذ
 ىقبيو 0 ةلأسملا لصأ يف مكحلا وه اذه. مومعلاو قالطإلا
 ؟ باتكلا لهأ نم زيلكنإلا له كلذ دعب

 نييسنرفلاك ةيحيسم ةمأ زيلكنإلا نأ هملعن يذلا
 ةيحيسملاب ةثبشتملا ىرخألا ممألا صعبو نييلاطي الاو

 تناتستوربو كيلون اك نم اهبه اذم فالتخا ىلع اهترص انمو

 . ةدئاملا ةروس نم 5 ةيآلا ۔ 1
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 سئانكلا ةرثكو . هيف ءافخ ال رهاظ رمأ اذهو . سكذوثروأو
 ةايحلا ىلع اهيف سئانكلا ةطلسو س ممألا هذه راطقأ يف

 عيمج يف ةرشتنملا ةيريشبتلا اهتايلاسرإوء ةصاخلاو ةماعلا
 ةسينكلاو ةلودلا لاجر نيب ةنيتملا قئالعلاو 2 ملاعلا راطقأ
 3 ةلودلا نع نيدلا لصف مهئاعدا مغر ضعبل مهضعب ةيامحو

 هذه طاسوأ يف نأ ملعنو ى باتك لهأ مهنأ ىلع رهاظ ليلد

 ةربعلا نكلو . نيينيد ال نيكرشمو ةدحالم ةيحيسملا ممألا

 يتلا ةيمالسإلا راطقألا نأش كلذ يف مهنأش بلغألا معألاب
 عمو 0 نوينيد الو ةدحالم اهيلإ نيبستنملاو اهينب نيب دجوي
 . نيدايملا فلتخم يف اهيلع يرجت يتلا ماكحألا نإف كلذ

 ءارو ائيش فلكن الو. ةيمالسإ ماكحأ يه امنإ ةحيبذلا اهنمو
 هنأ نيعم صخش ىلع ةجحلا تماق اذإ نكل ماعلا مكحلا اذه

 فلكن الو ‘ هتحيبذ تمرح يباتك الو ملسم ريغ كرشم

 سكعلا يف مكحلاو ممألا هنه نم درف لك نع ثحبلا
 اهيلع قبط ةنينيدال ةدحلموأ ةكرشم ةمأ تناك اذإف كلذك
 تماق اذإف ى مهتانصحم حاكنو مهحئابذ ةمرح نم ماعلا مكحلا

 يباتك وأ ملسم هنأ مهنيب شيعي صخش ىلع ةعطاق ةجح
 . يباتكلا وأ ملسملا ماكحأ رئاس هيلع تقبطو هتحيبذ تلح

 نع تنأ كهزنت امأ هرسيو مالسإلا ةحامسو قفتي ام اذه

 نم سانلا مزحأ : كلريخ هللاو هنإف زيلكنإلا موحل لكأ
 جرح الف دمعتم ريغ لكأب ةرم كؤطخ امأو ،هنيدل ىرحت
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 رفغتست نأ ال ١ > مهتحيب ذ ةمرح ىرت تنك ولو ‘ هيف كيلع

 . ةبوتلا ريغ ءىش الو كيلع ةرافك الف { هيلإ بوتتو هللا

 ؟ صاصرلاب ديص امم لكألا زوجي له : لاؤسم

 مأ اددحم ناكأ ءاوس صاصرلاب ديصلا زوجي : باوجلا

 توميف > مسجل ١ ىل ١ ذفني و 0 دلجل ١ قرتخي هنال ح ددحم ريع

 همعزف رانلاب تومت اهنأ معز نم امأو ث اميدق لبنلاك هببسب
 تناك ولو اهران تأفطنا تجرخ اذإ ةصاصرلا نأل لطاب

 درب ام امأو . تجرخ اذإ باهشلاك ةصاصرلا تيأر اهب تومت
 هوللع دقف ددحم ريغ ءىشب ديصلا نع يهنلا نم ثيدحلا يف

 ةلعلا هذهو . مهسلاك مسجلا ىلإ ذفني الو احدق حدفت اهنأب

 . مهسلاك ذفنت اهنأل ةصاصرلا يف ةمدعنم

 يتلا ةحيبذلا يف ةيمالسإلا ةعيرشلا مكح .ام : لاؤس
 حباذملا يف لاحلا وه امك ءابرهكلا ةطساوب حبذت

 ٤

 ؟ ابورواب ىربكلا

 نيينثولا نم نيكرشملاو رافكلا حئابذ : باوجلا

 ةقيرط تناك امفيك نيملسملا عامجإي اعطق مارح نييرهدلاو
 . ةاروتلا باحصأ دوهيلا مهو باتكلا لهأ حئابذ امأو . مهحبذ
 نآرقلا صنب انل لالح اهنإف ، ليجنإلا باحصأ ىراصنلاو
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 اوتوأ نيذلا ماعطو : ىلاعتو كرابت هلوق يف ميركلا

 ءاملعلا قفتاو (آ")«مهل لح مكماعطو مكل لح باتكلا
 اذإ انل لالح مهحئابذ نأ ينعي حئابذلا ماعطلاب دارملا نأ ىلع

 اماعط نوكت ثيحب مهدنع ةعورشملا ةقيرطلا ىلع اهوحبد

 ةفاضإ نم دافتسي ام اذهو س مهتعيرش بسحب مهل الالح

 ال ينإف ءابرهكلا ةطساوب حبذلا ةقيرط امأو . مهيلإ ماعطلا

 ديب ، اهيف يتفأ ىتح اهروصتأ الو قيقحتلا هجو ىلع اهفرعأ
 يئابرهكلا رايتلا طيلست يه ةقيرطلا تناك اذإ هنإ لوقأ نأ

 اذه نالف رايتلا ريثأتب تومي ىتح هحبذ دارملا ناويحلا ىلع

 ناويحلا هب لحي الف . ةاكذ الو رحن الو حبذ ال لتق

 يئارهكلا رايتلا لامعتسا يه ةقيرطلا تناك اذإو . لوتقملا

 اميف ۔ اذه نإف ، هحبذل ناويحلا قنع ىلع ةداح ةرفش رارمإل

 هديب ةرفشلا حباذلا كسمي نأ نيب قرف ال ذإ 3 حبذ ۔ ودبي

 اهلمعتسي نأ نيبو بيرق نم ناويحلا قلح ىلع اهب رميو

 رايتلاك ةعفاد ةوق وأ ةلآ ةطساوب ديعب نم كلذ يف

 هذهب دسجلا نع لصفت ال سأرلا تناك اذإف٬ يئابرهكلا

 هيف فالخلا يغبني ال امم نإف حبذلا ةظحل سفن يف ةقيرطلا
 دسجلا نع لصفت سأرلا تناك اذإ امأو . ةحيبذلا هذه ةيلح

 ، نيملسملا ءاهقف نيب روهشم ةحيبذلا ةيلح يف فالخلا نإف

 سأرلا لصف اذإ مرحت ةحيبذلا نأ ةيضابإلا بهذم روهشمف

 . ةدئاملا ةروس نم ؟ ةيآلا ۔ 1
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 اهنأ ةيكلاملا بهذم روهشمو اطخ ناك اذإ لحتو . ادمع
 . اقلطم لالح

 ةحيبذلاريدخت يف ةيمالسإلا ةعيرشلا مكح ام : لاؤس
 ؟ اهمالآ نم فيفختلل

 اوملكت مهنأ ءاملعلا نم انمدقت نمع انغلبي مل : باوجلا

 اهمالآ نم فيفختلل اهحبذ لبق ةحيبذلا ريدخت مكح يف
 . رصعلا اذه لبق نم رمألا اذه يف ركفي مل ادحأ نأ ودبيو
 ةيحارجلا ةيلمعلا مالآ نم فيفختلل ريدختلا نأب ملعلا عم

 عومجم نم اذخأ هارن يذلاو . ليوط نمز ذنم فورعم
 نإ ريدختلا اذه نأ هقنلا بتك يف ةطوسبملا حئابذلا ماكحأ
 زوجي ال ذإ ةحيبذلا هب مرحت اعطق مارح هنإف اتيمم التاق ناك

 ريغ هب ليجعتلل وأ ةحيبذلا حور قاهزإل ءش يأ لامعتسا
 اميف كلذك عورشملا يلصألا رحنلا وأ عورشملا ىلصألا حبذلا

 دربت ىتح اهلاح ىلع ةحيبذلا كرتت مث لبإلاك ارحن رحني

 ال ريدختلا ناك نإو . اهخلس يف عرشيف اهتكرح نكستو

 هجو انل رهظي مل امم اذه نإف انيقي توملا ىلإ يدؤي
 متلتق اذإ» : ةث هلوق هزاوجال هب سنأتسي امم لعلو . هعنمل
 الفأ (")«ةحبذلا اونسحأف متحبذ اذإو۔ ةلتقلا اونسحأف
 نم طقف ملألا ففخي لب تيمي ال يذلا ريدختلا اذه نوكي
_ 

 . اياحضلا باتك نم هريغو ني رشلاو ىناثلا بابلا ىف ىئاسنلا هاور 1
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 . ةلأسملا يف انلودبي يأر اذه ؟ حبذلا يف ناسحإلا باب

 لوقن نأو . لمعلاو لوقلا يف للزلاو لطخلا نم هللاب ذوعنو
 . ملعن ال ام هللا ىلع

 ؟ باتكلا لهأ ماعط نم انل لحي يذلا ام : لاؤس

 ؟ مهئاسن نمو

 تابيطلا مكل لحأ : ىلاعت هللا لاق : باوجلا

 لح مكماعطو مكل لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو
 نيذلا نم تانصحملاو تانمؤملا نم تانصحملاو مهل

 نهروجأ نهومتيتآ اذإ مكلبق نم باتكلا اوتوأ
 نإ اآ)ناذخأ يذختم الو نيحفاسم ريغ نينصحم
 ٠ تلزنأ دقف هع ءيبنلا ىلع لزنآ ام رخآ نم تايالا هذه

 مويلا : ىلاعت هلوق رثإ عادولا ةجحب .

 تيضرو يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ

 ماعط تايآلا هذه يف انل هللا لحأ (2)يانيد مالسإلا مكل

 تافيفعلا ينعأ ، مهئاسن نم تانصحملا حاكنو باتكلا لهأ

 . ةنسلا يف الو باتكلا يف طرش الو ديقريغ نم ى نهنم

 مهرابحأو مهنابهر هربتعي ام لكف حئابذلا ىنعمب ماعطلاو
 هنيعل عرشلا همرح ام الإ انل لالح وهف . مهل الالح اماعط

 . ةدئ امل ١ ةروس نم 5 ةيال ١ ۔ 1

 . ةدئاملا ةروس نم 3 ةيآلا ۔ د
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 هنإف ٧ هب هللا ريغل لهأ امو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملاك

 ام كلذكو عئارشلا نم ةعيرش هلحت ال مهيلعو انيلع مارح

 امأ ى اندنن زوجت ال ةيفيكب وأ ہيمانصأل هوحبذ منأ انققحت

 تحتاونوكي نأ ءاهقفلا ضعب طرشامأ ۔سأبالف ققحتتن ملاذإ

 نيملسملا ةباقر تحت مهتحيبذ نوكت وأ ، نيدهاعم وأ ةمذلا

 ثبع ءيبنلا لعف لب 0 هلوسر الو هللا هطرتشي مل لطابف

 لي ءيبنلا نأ) يور دقف 0 اذه فالخ ىلع لدي ةباحصلاو

 ريغ يف ةبراحم يهو ةمومسم ةاش فتك ةيدوهيلا هل تدها

 هللا نأل مسلا اذه هرضي مل نكلو (هباحصأو وه اهلكأف ربيخ

 اريثك ائيش ربيخ نم ةباحصلا منغ دقو ، كلذب هربخأ ىلاعت
 ةيآلا هذه نأ عم ، لوسرلا مهيلع ركني ملف محللاو محشلا نم
 تلح اذإف ةيلحلا تبثت يهف . لزن ام رخآ نم انلق امك

 تانصحملا حاكن امأو ، ىلوأ باب نم تاموعطملاف حئابذلا

 الو باتكلا يف طرش الو ديق هيف دري مل كلذكف مهئاسن نم

 تاكرشملا اوحكنت الو : ىلاعت هلوق امأ . ةنسلا يف

 ال نآرقلا فرع نأل نوينثولا هب دارملاف ا!)«نمؤي ىتح

 دوهيلا امأو 0 نيينثولا ىلع الإ نيكرشملا ظفل قلطي

 . فورعم وه امك باتكلا لهأ ظفل مهيلع قلطيف ىراصنلاو
 اننإف ىراصنلاو دوهيلا لمشي نيكرشملا ظفل نأ انملس نإف

 ةديقمو ةرقبلا ةيآ مومعل ةصصخم ةدئاملا ةيآ نإ : لوقن

 . ةرقبلا ةروس نم 221 ةيآلا ۔ 1
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 خسني رخألا نأ ةدعاقلاو . اهدعب تلزن اهنأل اهقالطإ

 . ديقملا ىلع لمحي قلطملاو . لوألا

 ىلع ناطلس اهموقل نوكي ال نأ هتاعارم بجي اسمو

 يه نآرقلا ةدعاقو . هيلع ةمكاح اهسفن دعت اهنأل . هموق
 هدالوأ نأ فرع نإ كلذكو (")«ةجرد نهيلع لاجرلل
 ضعب ىرن امك كاجو سيروم ال . . . احونوأ ادمحم مهيمسي
 . مويلا نيملسملا

 ليلحتو باتكلا لهأ ماعط ليلحت يف ةمكحلاو

 لعجيو مالسإلا نيد نم اوبرتقي نأل مهئاسن نم تانصحملا

 مهل رهظيلو . مالسإلا نيد اونلأيل . ةلص نيملسملا نيبو مهني
 . ةقرف نيد ال ةفلا نيد هنا سانلا ملعيلو . هتحامسو هرسي

 ةينادحوب مهناميإ يهو نيينثولا ىلع ةيزم باتكلا لهأل نألو
 باسحلاو ثعبلاو توملاو باتكلاو لسرلاو ءايبنألاو هللا

 مهنيب ةبارقلا هذه ىعارت نأ بجيف . رانلاو ةنجلاو

 . نيملسملا نيبو

 بر هلل دمحلاو . نيقداصلا نينمؤملا نم هللا انلعج

 . نيملاعلا

 ؟ باتكلا لهأ ماعط ةيلح طرش ام : لاؤس

 . ةرقبلا ةروس نم 228 ةيالا ۔ 1
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 دارملا يه يتلا باتكلا لهأ حئابذ نع امأ : باوجلا

 باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو : ىلاعت هلوق يف ماعطلاب

 اماعط نوكت نأ انل اهلح يف طرشلا نإف (آ)«مكل لح
 تناك امفيك مهئاملع ىوتفب مهنيد يف مهل لالح اهنأ ينعأ مهل

 رحنلا وأ حبذلا نم ةنيعم ةقيرط اهيف طرتشن ال مهحبذ ةقيرط
 ىراصنلاو دوهيلا مه نيذلا باتكلا لهأ يف اذه الثم

 الف نيكرشملا رئاس نم مهريغ امأو ى ليجنإلاو ةاروتلا باحصأ
 . اقلطم ءيش مهحئابذ نم انل لحي

 خبطم يف كلكأ نع ايتفتسم كباتك ينلصو : لاؤس

 ةقيرط لهجت كنأ عم ث اسنرفب (زولوت) ةنيدمب ةعماجلا

 لكأ نم نيملسملا ةبلطلا يفعي خبطملا نإ لوقتو ، مهحبذ

 موحللا لكأب هل حمت ة ةقاطب مهنم لكل يطعيو ريزنخلا
 مأ اهلكأ لحي له مهتحيبذ يف نآلا ةلكشملا ىقبت ، ىرخألا

 . هنمث صخرل خبطملا يف لكألل رطضم كنإ لوقتو ؟ ال
 . كدحو خبطلاب كل حمست ال كتحنم نأو

 يتلا تارورضلا نم سيل ر رذعلا اذه نأ ملعا :باوجلا

 ضيبلابو كمدلاب ىنفتست نأ كنكميف ، تاروظحملا حيبت

 شيعتف . رامثلاو ةهكافلاو زبخلا عم 0 هتاقتشمو نبللابو

 . لقعلاو ندبلا يف ةوقلا لماك ةحصلا روفوم
_ 

 . ةدئاملا ةروص نم 5 ةيآلا . 1
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 لهأ نوحابذلا ناك اذإ : هيف مكحلا كنودف محنلا امأ

 عابتأ نم اوناكو انيد نييليئارسإ وأ نييحيسم ينعأ باتك

 ىلاعتو كرابت هللا نإف ةيليئارسإلا عبتاو ةيحيسملا سئانكلا
 اوتوأ نيذلا ماعطو : لاق ثيح مهحئابذ لكأ حابأ دق

 نأ ىلع نيملسملا ءاملع عمجأو هميمكل لح باتكلا
 مهل لحي ام لكف . حئابذلا ةميركلا ةيآلا يف ماعطلاب دارملا

 ٠ انل لالح يلاتلاب وهو مهل ماعط وه مهنيد يف حئابذلا نم

 مهنيد ءاسؤر ماد ام مهحبذ ةقيرط كلذ دعب انينعي الو

 لحت الف نوينثولا نوكرشملا امأو . اهنوضتري مهؤاملعو
 نع ةرذعمو . باوجلا يف هب هللا نم ام اذه . اقلطم مهتحيبذ

 . كيلع مالسلاو . كلذ تضتقا تارورضل باوجلا رخأت

 لمعم يف ىبريو دلوي يذلا جاجدلا مكح ام : لاؤس
 لالح هلكأ له ؟اسنرف نم اهب ىتؤي موحلب معطي و يئابرهك
 ؟ مارح مأ

 هلكأ لالح رهاط هضيبو جاجدلا اذه محل نإ : باوجلا
 نع هل ءانغ الف ى تركذ يتلا موحللاب معطي ناك نإو هنإف
 عاونأ نم اهريغو ةفلتخملا بوبحلاك ةيتابنلا داوملاب ةيذغتلا
 هذه نأ انضرف ول ىتحو . يقنلا ءاملا برشو شئاشحلا
 ريثكو ريثك رهاطلا ءاذغلا نم هطلخي ام نإف ةسجن موحللا

 جرح الو ي هب سأب ال لالح هضيبو همحل لكأ نإف هيلعو

 . مالسلاو ، هيف
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 محل لكأ نم يف ةعيرذلا مكح نع لأست : لاؤس
 ١ . ناصحلا

 ناك اذإ هلكأ زوجي لالح ناصحلا نأ ملعا : باوجلا

 الف هحابأو هيف صخر تم ءيبنلا نالف ةيعرش ةاكذ ىكذم

 . هلكأ نم ىلع سأب
 هنأ نيبت ملو ناضمر مايأ ضعب ب يف ةصاخو: كلوق امأو

 ليللا يف هلكأ ناك نإف . هليل يف مأ ناضمر راهن يف هلكأ
 كلذ ريغو ةيعرش ةحيبذ ةحوبذملا موحللا عاونأ نم هريغك وهف
 هلكأ هنأ كدارم ناك نإ امأو هيلع ءيش ال هنإف تاموعطملا نم

 , رفس وأ ضرمك رذعل رطفم ريغ مئاص وهو ناضمر راهن يف

 . ةظلفغم ةرافك عم هموص ءاضق هيلع بجيف هموص مدهني هنإف

 اريخأو الوأ كيلع مالسلاو

 . باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 موحللاو ليخلاو لافبلا موحل مكح ام : لاؤس

 ؟ ةدروتسملا

 ةجلثملا موحللاو لاغبلاو ليخلا محل : باوجلا
 يهنم هحبذ ةيفيك الو هحباذ ملعي ال امم ديعب نم ةب ولجملا

 ( . هنيدل ىرحتي نم اهنم برتقي ال اهنع

 مأ اهلكأ لالحأ ؟ عيباريلا يف مكلوق ام : لاؤس
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 لوقحلا يف نكست يتلاو ةيربلا عيباريلا : باوجللا

 لكألا ةحابم راجشألاو ليخنلا عوذج يف نكستو نيتاسبلاو
 . ائيرم ائينه اهلكف

 بلاعثلاو بائذلا لكأي نم اندالب يف : لاؤس
 يأر امف امارح سيلو هوركم هنأ ىلع ادامتعا ، نابرفلاو
 ؟ كلذ يف عرشلا

 تاناويحلا موحل لكأ يف فالخلا نإ : باوجلا

 ةيلهألا رمحلاو ريطلاو شحولا عابس نم اههبشأ امو ةروكذملا
 ردصلا ذنم بهاذملا ةمئأو ةيمالسإلا ةمألا ءاهقف نيب روهشم

 نكلو نآرقلا يف اهميرحتب يعطق حيرص صن دري مل ذإ لوألا
 يهن ةمئألا ضعب لمحف ةنسلا يف اهنع يهنلا درو

 ىلع نورخآ هلمحو . ميرحتلا ىلع اهنع : لوسرلا

 الف ةهاركلا ىلع هنولمحي ۔ ملعن اميف روهمجلاو . ةهاركلا

 أربي الو هنايصعب مكحي الو ائيش اهنم لكأ نم رذع عطقي
 : ليق اميدقو طوحأو ىلوأ اهنع هزنتلا نأب ملعلا عم ، هنم

 . هنيدل ىرحت نم سانلا مزحأ

 ةرورضلا يف بلكلا محل لكأ زوجي له : لاؤس

 ؟ ضرمل ءاود فصو ثيح
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 سفنلا ةيجنتل رارطضالا دنع كلذ زوجي : باوجلا

 هللا نإ هيلع مثإ الف داع الو غاب ريغ رطضا نمف

 (1)«ميحر روفغ
 . باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 اسنرف يف ةعونصملا ةربصملا موحللا مكح ام : لاؤس

 نوحبذي الو اعرص نوعرصي مهنأ نم رهتشا ام عم
 ؟ ةيعرش ةقيرطب

 ال مارح سجر هنإف ريزنخ محل ناك اذإ امأ : باوجلا

 موحللا امأو . مولعم وه امك . امهريغ الو عرص الو حبذ هلحي
 معألا يف هلهأ نأو يحيسم دلب اسنرف نأ مولعملا نإف ىرخالا
 باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو باتكلا لهأ نم بلغألا

 لاجر هلكأي باتكلا لهأل اماعط ناك امف هيمكل لح
 ملو مهحبذ ةقيرط يف لخدتن الو ، انل لالح وهف مهنيد

 نع عروتو كلذ نع هزنت نمو 0 اهنع ثحبلاو شيتفتلا فلكت
 . هل ريخ وهف هلكأ

 نيعو)ايبوللاو ةنابلجلا انناكد يف .عيبن اننإ : لاؤس
 ديدحلا بلع يف تاربصملا نف اهريغو مطامطلاو ةرقبلا
 نأ انل زوجي لهف 0 هعم ءام ال اهضعبو. ءام هعم اهضعب

 ؟ اهنم لكأن

 . ةرقبلا ةروس نم 173 ةيآلا ۔ 1
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 نمو هنمث لكأو هعيب مرح هلكأ مرح ام نإ : باوجلا
 هنع لوؤسملا عيبت تنأو لكألا زاوج نع لأست نأ بيرغلا
 كيلع مرحي هلكأ كيلع مرح ام نأ نقيتو ملعاف .هنمث لكأتو

 لوؤسملا تاربصملا هذه امأ . امهنيب قرف ال هنمث لكأو هعيب

 لالح ةرهاط رامث يهف . اهتمرحل اببس ملعن ال اننإف اهنع

 . اهيف راجتالاو اهلكأ

 بيلح اهيف جراخلا نم ةقلغم تاجاجز انيتأت : لاؤس
 زوجي لهف « رقبلا بيلح نم اهنإ لاقيو بئار نبلو
 ؟ اهلوانت

 امنإو 0 اقح رقب بيلح هنأ هملعن يذلا : باوجللا
 الو انملع امو هفيفجتو ٥ ديمجتو هظفحل ةص اخ ةجل اعم جل اعي

 ىتح ةر دحم و أ ةركسم و أ ةمرحم ةد ام هب طلخت هن أ طق 277

 حيرصتلاو شغلا مرحت اهعيمج لودلا نيناوقو 0 هلوانت مرحي

 دعبتسملا نمف س باقعلا دشأ كلذ ىلع بقاعتو ةقيقحلا ريغب

 ةدام وه يذلا بيلحلا ناديم ىف ةصاخو كلذ ىلع مادقإلا
 : اخويشو الوهكو ابابشو الافطأ . ةبطاق رشبلا ءاذغل ةيساسأ

 ساوسولا اورذحاف ، تايفشتسملا عيمج يف ةماع ىضرمللو

 . باوجلا يف هب هللا نم ام اذه . نيدلا ىف ولفلاو

 نعو ؟ ابوروأ نم دروتسملا نبجلا مكح ام : لاؤس

 ؟ لوحكلا نم جرختسملا لخلا
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 ةدام كلانه نأ طق عمنن مل امك ملعن ال اننإ : باوجلا

 وهف هيلعو . نوملعت امك نبل هلصا يذلا نبجلاب طلخت ةمرحم
 لالح هلك هنإف لخلا امأو ، هعيبو هلكأ لالح تاحابملا نم

 . هعنص ةقيرطو هلصأ ناك امفيك ى عيبلاو لكألا حابم رهاط
 ىنعملاب ايقيقح الخ نوكي نأ وه هيف ربتعملا مهملا امنإف
 اقلطم هيف راكسإ الو ةضومح هيف لئاس سانلا دنع فورعملا
 رهاط وهف كلذك ناك ام لكف . هريثكب الو .. هليلقب ال

 . مالسلاو . لالح

 لخلا مكح نع هيف لأست كباتك ينلصو : لاؤس
 موحللا تاربصم نعو لوحكلا لخو رمخلا لخ ىمسلا
 يسبباو (الوكاكوك) بورشم نعو ى اهريغو اهتصالخو اهقارمأو
 . خألا اهيأ باوجلا كنودف . بيلحلا ةنبجم نع مث (الوك

 : باوجلا

 وأ ابنع هلصأ ناك ايأ لالح رهاط هنإف لخلا نع امأ 1
 تناك امفيكو لخلا هنم عنصي امم كلذ ريغ وأ ارمت وأ ابشخ

 تجلوع وأ تللختف تدسف ارمخ هلصأ ناك ولو هعنص ةقيرط

 ال الخ لئاسلا نوكب يه امنإ ةربعلا نإف . الخ تراصف

 كلذك ناك ام لكف هريثكب الو هليلقب ال اقلطم هيف راكسإ

 . لالح رهاط لخ هنإف

 هنإف تابورشملا نم اههباشي امو الوكاكوكلا نع امأو 2
 الو ليلقب ال ركست الو لقعلا رماخت ال هنأ اعطق تبن اذإ
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 لوق كلذ يف لبقيو اهبرش لالح ةرهاط اهنإف . ريثكب
 . نيينفلا ءاربخلا

 امم اهريصعو اهتاجرختسمو ةربصملا موحللا نع امأو 3
 اهلصأ قيقحتلا ىلع ملعنال اننإف تركذ ام ريغ نمو تركذ

 يتلا داوملا الو اهب تجلوع يتلا ةقيرطلا الو اهتاكذ الو

 كبيجن نأ انيلع رذعتي كلذلو اهب تجزم نوكت نأ لمتحي
 كييجن امنإو هنع تلأس امم ءيش لك ىلع الصفم اباوج

 ضرعي ام لك يف كعفنيو كينغي دق المجم اباوج

 . هنودف كل

 وأ نييحيسم باتكلا لهأ حئابذ نم ناك ام لك
 لالحرهاطوهفرمخ هب جزتمي ملو ريزنخب سيلو نييليئارسإ

 كلذكو اقلطم مارحف ريزنخلا امأ ، ىرتشيو عابيو لكؤي

 . ركسم لكو رمخلا
 ةرهاطف باتكلا لهأ حئابذ نم تناك نإف ةنبجملا امأو

 . هللا ةمحرو كيلع مالسلاو ۔ كلذك لالح

 اقلطم مارح هنإف حوفسم مد نم هلصأ ناك ام : (ةظحالم)

 ناك ولو هتحيبذ تناك امفيكو هجالع ةقيرط تناك امفيك
 . املسم حباذلا

 عونلا ةصاخو . مويلا لمعتسملا لخلا مكح ام : لاؤس

 ؟ (لوحكلا لخ) وأ (رمخلا لخ) : هتجاجز ىلع بوتكملا
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 ماعطلا يف هلامعتسا حابم رهاط هلك لخلا : باوجلا

 رامثلا ضعب عيقت نم ناكأ ءاوس ث هؤارشو هعيبو بارشلاو
 ريصع نم وأ ، بنعلاك هكاوفلا ضعب ريصع نم وأ رمتلاك
 لازو تدسف ارمخ هلصأ ناك ولو ىتح باشخألا ضعب

 ليزي امب ادمعتو ادصق تجلوع وأ . ركست دعت ملف اهلوحك

 هتضومحل لمعتسي الخ كلذب تبحصأف اهراكسإو اهلوحك
 لخلا نيب قرفلا نأ مولعملا نمو ، راكسإلل رثأ هيف قبي ملو
 يف همدعو رمخلا يف راكسإلا .وهو س ادج ريبك رمخلاو

 ء هعيبو رمخلا ةعانص يف ةددشم نيناوق ةموكحللو س لخلا

 اذإ الإ « لخ هنأ ىلع لئاس عببو ةعانص يف نذأت ال اهنإو

 . هلوانتب ركس الو هيف لوحك ال هنأ ققحت

 مأ لالحأ ؟ لوحكلاب جوزمملا لخلا مكح ام لاؤس

 ؟ مارح

 لخلا) كلوق ىلع الوأ ظحالأ : باوجلا

 لخلا نأ ةيسنرفلا ةرابعلا هذه ىنعم سيل (لوحكلاب جوزمملا

 وأ مسا وه امنإو لوحكلا نم رادقم هيلإ فيضأ ينعأ جزم
 زييمتلل ةيتابنلا باشخألا ضعب ريصع نم ذختملا لخلل فصو

 لخ ىمسلا ، بنعلا ريصع نم ذختملا لخلا نيبو هنيب
 هلصأ ناك امهم لخلا نإف نكي امهمو . رمخلا لخ ال بنعلا
 ال هنإف { رهاط بيط لالح هنإف هعنص ةقيرط تناك امفيكو

 هلامعتسا يف تاموكحلا نذأت الو الخ لمعتسي الو الخ ىمسي
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 يف ال راكسإ هيف نكي مل اذإ الإ ه الخ هتفصب هيف راجتالاو
 روظطب هتعنص يف هرورمب ةربع الو هريثك يف الو هليلق

 ةربعلا امنإو ، هيلع رورملا نم دب ال روط كلذ نإف ، رمخت
 ةوق هنم تلازو هتدش ترتف نأ دعب س هلاح هيلع رقتسا امب

 وأ اهسفن تاذ نم تللخت ارمخ هلصأ ناك ولو ىتح راكسإلا

 ائينه اهولمعتساف ى الخ تحبصأف اهلوغ لاز ىتح تجلوع
 . ائيرم

 مكيرحت ىلعو مكنيد رومأب مكمامتها ىلع مكركشأ ينإو
 . نورذت امو نوتأت اميف قحلا هجو مكبلطو مكطايتحاو
 . مكاوقت مكاتاو ىده هللا مكداز

 لخ) ىمسملا لخلا مكح نع كباتك يف لأست : لاؤس
 : باوجلا كنودف (لوحكلا لخ) ىمسملا لخلا نعو (رمخلا

 عونصملا لخلا وه رمخلا لخ ىنعم نأ وه هفرعن يذلا
 نم عونصملا لخلا وه لوحكلا لخ نأو بنعلا ريصع نم
 لخلا نإف ، لالح امهالكو. تاتابنلاو باشخألا ضعب ريصع
 ه هريثكب الو هليلقب ال ركسمب سيل هنإ ثيح نم لالح هلك

 يه يتلا رمخلا مرح امنإ ىلاعتو كرابت هللاو 3 رمخب سيلف
 هليلقف هريثك ركسأ امو ، لقعلل بهذملا ركسملا بارشلا
 يف ال رمخب سيلف ‘ اقلطم ركسمب سيل لخلاو 0 مارح

 امل اركسم ناك ولو نوناقلا يف الو فرعلا يف الو ةعيرشلا

 مكح هيلع قبطي ذئنيحو .ارمخ ىمسي امنإو . الخ يمس
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 تاركسملاب ةصاخلا ةبيرضلاب نوناقلا مكحو ميرحتلاب ةعيرشلا

 . اهتراجتو اهتعانص يف

 هتجاجز ىلع بتكي يذلا لخلا يف مكحلا ام : لاؤس
 ؟ هؤارشو هعيبو هلامعتسا زوجي له ث رمخلا لخ

 نم عنصأ ءاوس رهاط لالح هلك لخلا نإ : باوجلا

 الو ، ىرخألا ةيتابنلا داوملا ضعب نم مأ بنعلا نم مأ رمتلا

 امنإ رمخلاو ، راكمإلل رثأ هيف نكي مل اذا الإ الخ ىمىي
 اذإف (لوحك) لوغ نم اهيف امل اهراكسإ لجأ نم تمرح
 لصحو . راكسا ةوق اهيف قبت ملو اهلوغ ليزأو تجلوع
 مالسلاو : هؤارشو هعيبو هلكأ زوجي الخ تحبصأ كلذب نقيتلا
 . هللا ةمحرو كيلع

 (لوحكلا لخ)ناونع لمحي يذلا لخلا مكح ام :لاؤس

 . هلصأ ناك امفيك لالح رهاط لخلا نإ : باوجلا

 وأ ابيبز وأ ارمت اهنمرصع ىتلا ةداملا تناك امفيك ىنعأ
 هيف ةيتابن داوم نم عونصملا لئاسلا اذه وه لخلاف . امهريغ

 بيطرهاطوهف هتضومحل هب عفتني .لوحك هيف سيلو ةضومح
 نم انملع بسح عنصي هيلإ ترشأ يذلا عونلا اذهو . لالح

 . رمخلا الإ تابورشملا يف ملعن الو . باشخألا ضعب ريصع

 مالسلاو . ريغ سيل ركسملا بارشلا يه رمخلاو
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 رهاط وهأ (كيرافوب) ةدلب يف عونصملا لخلا : لاؤس
 ؟ ال مأ لالح

 ىأ يف لالح رهاط هعاونأ عيمجب لخلا نإ : باوجلا

 الخ نوكي نأ طقف مهملا . جلوع ةقيرط ةيأبو . عنص ناكم

 . باوجلا يف هب هللا نم ام اذه . هيف راكسإ ال ايقيقح

 ؟ رمتلا ذيبن مكح ام : لاؤس

 نمو رمتلا ذيبن نم سانلا هذختي ام نإ : باوجلا

 مل ام لالح حابم هنإف لخنلا رامج نم جرختسملا بارشلا

 لوحكلا ةدام هيف نوكتت ثيحب رمختيو ريغتيو دتشي
 رئاسك ميرحتلا همكح . ايقيقح ارمخ نوكي ذئنيحف ةركسملا
 . باوجلا يف هب هللا نم ام اذه . تاركسملا

 (الوك يسبيب) تابورشم مكح نع تلأس : لاؤس

 مكح امف امارح تناك نإو ؟ ال مأ يه مارحأ (الوك اكوك)و

 ؟ اهبراش

 هذهب ةفرعملا لهأ نم هانملع يذلا : باوجلا

 ريثك ىتفأ دقو ةركسمب تسيلو اهيف لوحك ال هنأ تابورشملا
 يمالسإلا قرشلا يف ةرشتنم يهو اهتيلحب نيملسملا ءاملع نم
 مكح اهيلع قبطني ال يتلا ةحابملا تابورشملا نمض يبرعلا
 يمف يرئازجلا رطقلا يف كلذك اهنأ رهظيو 0 تاركسملا
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 اميف ۔ اهيلع قبطت الو ليوط نمز ذنم ةرشتنمو هيف ةفورعم

 ةصانخلا نيناوقلا ينعأ . ةيلوحكلا تابورشملا ماكحأ ۔ ملعن

 . اهتيلحب مكحلا يف فاك اذه نأ رهظيو تاركسملاب
 تالوكأملا وأ تابورشملا نم ائيش لوانت نم مكح امأ

 ريغءيش الو رافنتسالاو ةبانإلاو ةبوتلا هيلع نإف ةمرحملا
 امك ةظلغم ةرافك نم ءاهقفلا ضعب هبجوأ ام الإ 0 اذه

 هب هللا نم ام اذه رئابكلا يبكترم ىلع اهنوبجوي
 ١ . باوجلا يف

 بورشملا يأ ۔ كريبعت بسحف زوزاقلا : لاؤس

 انل زوجي له ةيئاذغلا داوملا نيكاكد ىف عابي يذلا ، يزاغلا

 ؟ هبرشو هعيب

 ةدام يأ نم ركست ال يتلا تابورشملا عيمج : باوجلا

 نم هللا مرح امنإف . ءارشو اعيبو ابارش اهلوانت لالح ي تناك

 ةدام يأ نم ركسم لك يهو . طقف رمخلا تابورثملا

 . مارح هليلقف هريثك ركسأ امو س تاركسملا

 روذنلا يف

 ينقزر اذإ الثم ناسنإ لوقي ؟ رذنلا مكح ام : لاوم

 ؟ اذكب تقدصت ادلو هللا
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 ةعاطب ىلاعتو كرابت هللا ىلإ برقتلاب رذنلا : باوجلا
 ثداح ثدح اذإ جحلاو مايصلاو ةالصلاو ةقدصلاك ةعورشم

 ةاجن وأ ضي ضيرم ءافش وأ بئاغ عوجر وأ دولوم ةدالوك ديعس

 ةحابم ةينمأ غولب وأ عقوتم فوخم نم ةمالس وأ رطخ نم
 تافص نموس بجاو هبءافولاو . هيف بغرم لب اعرش زئاج
 ةروصو (1)يرذنلاب نوفوي) مهنأ هللا باتك يف نينمؤملا

 تقدصت ادلو هللا ينقزر اذإ : الثم لوقي نأ ةحيحصلا رذنلا

 ىلاعت هلل تيلص وأ 4 امامط وأ ارانيد وأ امهرد اذكو اذكب

 تيب تججح وأ اموي اذكو اذك تمص وأ ى ةعكر اذكو اذك

 زوجي الو ، ركذ ام لثم وأ نآرق ةمتخ تولت وأ مارحلا هللا
 يف وأ نالف ديسلا وأ نالف خيشلا تحبذ : لوقي نأ ادبأ
 ىلإ برقتلا هيف امم كلذ هباشي ام وأ هربق ىلع وأ هحيرض
 . اقلطم زئاج ريغو اعرش عونمم هلك ا.ذه نإف هللا ريغ

 ءاركلا ةميق عفدي نأ ىلاعت هلل رذن لجر : لاؤس
 ددحي ملو ءاركلاو ةسردملا تيقب ام ةينآرق ةسردمل يرهشلا
 ةسردملا نإ مث 0 هرذنب ءافولا يف رمتساو انيعم الجأ كلذل
 طقسف ادبؤم اسبحو افقو اهتلعج يتلا ةرادإلل اكلم تحبصأ

 يذلا هلحم طوقسب رذنلا طقسي لهف ، لاحلا ةعيبطب ءاركلا

 ؟ هريغب ال هب اقلعم ناك

 ٦ ناسنالا ةروس نم 7 ةيآلا ۔ .
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 لاوزب طقسي نيعم ءيثب قلعملا رذنلا نإ : باوجلا

 لك وأ موي لك انالف يطعي نأ الثم رذن نمف 0 ءيشلا كلذ
 رذن نمك . هرذن طقس نيعملا صخشلا تام مث ارانيد رهش
 مث الثم اذكو اذك ةنس لك هيف عفدي نأ يريخ عورشمل
 .كلذك هرذن طقس ايئاهن طقسو عورشملا اذه لحضا

 ثدح اذإ مهل رذنلاو ءايلوألا ةرايز مكح ام : لاؤس
 ؟ التمءع يش

 ةينب نيملسملا رئاسو ءايلوألا روبق ةرايز : باوجلا

 دقو 0 ةزئاج مهيلع ميلستلاو مهيلع حرلا رابتعالاو ركذتلا

 مهب ةناعتسالاو مهب ةناغتسالا ةينب امأو . قي ءيبنلا اهلعف
 هلعاف ىلع فاخيو . اقلطم زوجي ال مارحف ام عيش ىلع

 ينعأ . كسنلاب مهل رذنلا اذكو هللاب كرشلا يف طروتلا

 نيشلل تحبذ ادلو هللا ينقزر اذإ : لوقي نأك مهل حبذلا
 ةحيبذلاو رفك اذه نإف . كلذ وحنو ةرقب وأ ةاش وأ ةقان نالف

 ىلع حبذ امو هللا باتك صنب لكؤت ال ةتيم مارح

 بابقلا برق ىنبتو بصنت راجحأ بصنلاو (آ7)عبصنلا

 اهيف حبذتل هللا نود نم تادوبعملا ليثامتو ةحرضالاو

 حئابذلاو حارص رفك لمعلا اذهو تاناويحلا عاونأ نم نيبارقلا
 . تامرحم تاتيم

 . ةدئاملا ةروس نم 3 ةيالا ۔ 1
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 ةيعرشلا قوقحلا
 ةناضحلا ىف

 ةناضح يف يضابإلا بهذملا نع لأست : لاؤس

 ؟ دالوألا

 اندنع ةناضحلا نأ ميركلا خألا اهيأ ملعا : باوجلا

 سمخ غلبي ىتح ركذلا دلولا : مهمأل يه رافصلا دالوألل

 ىتح اهمأ ةناضح يف ىقبت تنبلاو ، هوبأ هذخأيف تاونس
 داسفو هدالوأ قالخأ داسف بألا فاخ اذإ نكلو . جوزتت

ِ : 
 هيلع بجي هنإف مهما دنع اوقب اذإ بابسالا نم ببسب مهتريس

 ثوسو ةريسلا داسف نم مهظفحيل مهنضتحيو مهذخأي نأ

 مهمأ دنع مهكرتي الو ةيحالصإ ةينيد ةيبرت مهيبريو قالخالا
 . مالسلاو . باوصلل قفوملا هللاوء داسفلل اوضرعت اذإ

 ملعتل ا ةلصاوم نم هدلو عنمي دل اولا

 ةلصاوم نم هدلاو هعنمي نم فقوم وه ام :ب لاؤس

 ؟ ملعتلا

 هيصعت نأ كل زوجي الو كيبأ ةعاطب كيلع : باوجلا

 نم ضرف ملعت ناك اذإ الإ كعنمي وهو ملعتلا ىلإ بهذتو

 ريخلاف كلذ ريغ امأو ى فلكم لك ىلع ةبجاولا هللا ضورف
 . هيلإ ناسحإلاو هتعاط يف ريخلا لك
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 ماتيألا قوقح نع عافدلا يف ةقفنلا

 قوقح نع عافدلا ليبس يف هتقفنأ امع لأست : لاؤس

 عيب ىلع مهربج ةثرولا نم مهؤاكرش دارأ نيذلا ىماتيلا
 تنأو كلام نم هعفدت له . اهتمسق ناكمإ عم ةكرتلا عيمج

 ؟ مهنع عفادملا ىماتيلا لام نم عفدي مأ ؟ طقف عفادم ليكو

 ام نأل ، قح ريغب هيف نوببستملا ةثرولا همرغي نأ بجي مأ
 ؟ عيبلا ىلع هيف رباجتلا حصي ال هتمسق نكمت

 رمأ يف مكح دق ىلاعتو كرابت هللا نإ : باوجلا

 اليزم ةهبش لكل اعطاق احضاو احيرص امكح مهلاومأو ىماتيلا
 نع كنولأسيو ةرقبلا ةروس يف لوقي ثيح ةبير لكل
 مكناوخإف مهوطلاخت نإو ريخ مهل حالصإ لق ىماتيلا
 ىرت تنك نإف (آ)ةيآلا(حلصملا نم دسفملا ملعي هللاو

 ةحلصمل وه امنإ عافد نم هب تمق ام نأ ميركلا خألا اهيأ
 عافدلا ليبس يف هتقفنأ ام مهلام نم ذخأت نأ كل نإف ىماتيلا
 كلذ ىلع كل نإ مث . ءيش كلذ نم تنأ كيلع سيلو مهنع

 مكحيو هب ينفي يذلا رهاظلا مكحلا يف اذه . هللا دنع ارجأ

 امنإف ليبسلا اذه يف ىماتيلا هرسخ ام نإف هللا دنع امأو . هب

 هذه يف هنم اولصنت نإف . قح ريغب:هيف نيببستملا ىلع هتعبت
 . ىرخألا رادلا يف هب اوذخأ الإو ث ايندلا

 . ةرقبلا ةروس نم220 ةيآلا ۔ 1
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 اهيلإ امو زئانجلاو رباقملا يف

 ةمحرو مكيلع مالسلا هللا هظفح ... ميركلا خآلا ىلإ

 خيشلا ىلإ باتك مكدنع نم ءاج دقف س دعبو . هتاكربو هللا

 6 { 1968 رياني 6 يف خرؤم ۔ هللا هظفح ۔ ناظقيلا يبأ

 ةربقمب هولعفت نأ مكل زوجي امع هيف نولأست . ه 1387 لاوش

 ٦ناناويحلل اعترم تحبصأ (ةراوز) ةنيدم طسو ةيسنم ةميدق
 اهلو نوحئارلاو نوداغلا هكلسي ارممو ةراضلا تارشحلل ىوأمو
 اهليوحت زوجي لهف ۔ مكباتك تارابع بسح ۔ نيشم رظنم
 . خلا ؟ اهضرأ ىلع دجسم ةماقإك ةماع ةحلصم ىلا

 هرمع يف هللا دمأ ناظقيلا وبأ خيشلا ناك : باوجلا
 باوجلا ئلع لاحأف هنس ربك ىلع ضرملا هب حلأ دقو افيعض

 تارورضل مويلا ىلإ باوجلا يل رسيتي ملو مكلاؤس نع
 . ةرذمعف . ةرهاق

 ديسلا ميركلا خألا لاؤسلا سفن ينلأس دقل ميركلا يخأ
 مويب خرؤم باوجب هتبجأو نيتنس ذنم يروصنملا دمحأ دوعسم
 ةربقملا نأ نظأو . 1966 سرام 25 . ه 1385 ةجحلا يذ 3

 ناكو .مويلا اهنع لأست يتلا ةربقملا سفن يه اهنع لأس يتلا
 ةحفص : ريبكلا عطقلا نم تاحفص ثالث يف هل يباوج

 شبن يفاضر ديشر خيشلا ىوتف امهيف هل تلقن ناتحفصو باوج

 نم 14 دلجملا يف ترشن ةماعلا ةحلصملل اهلعجو رباقملا
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 ةراوز يف وه اذه دوعسم دينللا نأو . 32 ةحفص ء رانملا

 مويلا اندنع سيلو ةيافك اهيفف 0 هنم ىوتفلاو باوجلا اوبلطاف
 نم باوجلا ىلع لوصحلا مكيلع رذعت نإو . اهيلع هديزن ام
 يذلاو ء هنم ةخسنب مكيلإ ثعبن انوربخأف ث ميركلا خألا

 عترو نيشملارظنملاو لامهإلا ةيضق نأ مويلا ةظحالمك هديزن
 ريثأت ال كلذ هبشأ امو نيحئارلاو نيداغلا رورمو تاناويحلا

 اهنإف ، روبقلا شبن زاوجل ادنتسم حصت الو ىوتفلا يف اهل
 ةيدلبلا ىلع لهسلا نمفء٬ هنم صلختلاو هيدافت لهسي امم اهلك

 نيعربتملا نينسحملا نم نيملسملا ةعامج وأ ةموكحلاو
 راجشأب اهفح مث سانلا رورمو تاناويحلا يعر عنمل اهري وست

 ةقيدح اهنأك اليمج اهرظنم ودبيف ، روسلا ةطاحإ اهب طيحت
 . ةنيدملا طسو

 ةحلصم تافرلا لقنو روبقلا شبنل يعادلا ناك نإ امأو
 ه الثم ةسردم وأ ، دجسم ىلإ ةحلم ةجاحك ءايحألل ةماه

 . مهداهتجاو ءاملعلا فالتخا عوضومو رظنلا لحم وه اذهف

 مدع نع مكل رذتعيو ناظقيلا وبأ خيشلا مكيلع ملسي
 يف هب هللا نم ام اذه ۔ هللا هافش ۔ هضرمل هسفنب هتباجإ

 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ث باوجلا

 ذنم لزي ملو ، ميركلا كباتك ينلصو . ميركلا يخأ
 الجاع هيلع درلا نم نكمتأ ملو ينيع بصن يبتكم يف هلوصو
 ةميظع اهيف ىوتفلا تبلط يتلا ةلأسملا نأل . تبلط امك
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 بتك تاهمأ يف بيقنتلاو ليوطلا ثحبلا بلطتت ةيمهألا
 لوألو ، ىوتفلل ةحيحص تادنتسم ىلع روثعلل ثيدحلاو هقفلا
 ةيعرشلا ةهجولا ريغ نم ىتح اهلو. اهيف لاؤس يلإ ةجو ةرم
 شبن داري نيذلا ىتوملا ءايلوأ روعش سمت اهنأل ريبك رطخ
 نوري سانلا ةماعو . اهترثعبو اهسود وأ مهتافر عمجو مهروبق

 نأ مهناهذأ يف رقتسا دقو ى ةسدقم تامرحل اكته كلذ نأ

 دق هنأب فرتعن اننأ عم ، نيضرأ عبس ىلإ هربقل كلام تيملا

 وعدت ةرورض تاهجلا ضعب يف العف تثدح دق لب ثدحت

 ملو . قيضملا اذه نم جرخم داجيإل هماعنإو رظنلا ةداعإ ىلإ

 عجارم نم يدي نيب اميف ثحبلا يف ادهج قيدصلا اهيأ لآ
 دبع يلكب خيشلا ليلجلا ذاتسألا ميركلا خألاب تدجنتسا مث
 تبتكف رانملا تادلجم ةعومجم كلمي يذلا رمع نب نمحرلا

 يف ثحبلا ىصقتسي نأ هنم تبلطو نايرب ةدلب ىلإ هيلإ

 هللا هظفح َئلإ لسرأف تادلجملا كلت نم يوانلا باوبأ
 ام اهيلإ افاضم باتكلا اذه قحلم يف اهنودجت يتلا ىوتفلاب

 همحر شيفطا خيشلا ةمئألا بطق تافلؤم نم هيلع ترثع

 . عرفلاو لصألا لماشو . لينلا حرشو. ةناضلا ءافو : هللا
 ريني افشاك ةلأسملا ىلع اءوض يقلي كلذ عومجمو
 . مكمامأ ليبسلا

 :ره ةماهلا تاعوسوملا يدي لوانتم يف نكي مل نأ فسآو

 سوماقو عرشلا نايبك نيينامعلا ةقراشملا انناوخإ بتك
٥٩٤



 ولخت اهتعس ىلع اهنأ نظأ امف ... جامهنملاو جاتلاو ةعيرشلا

 خيشلاو شيفطلا خيشلا ةبتكم يفو . ةيضقلا هذهل ضرعت نم
 وأ اهيلع لوصحلا نأ الإ ابهنم خسن رمع نب حلاص جاحلا
 تاونس ذنم تأرق دقلو . ئلع رصعتم اهثحبل اهيلإ باهذلا
 ةيكلاملا ةداسلا يتفم ورمع اباب دمحم خيشلا دي طخب ىوتف

 اهيق يتفي (ةايحلا ديق ىلع لازي ال وهو) رئازجلا ةمصاعب
 ةيمالسإ ةربقم حاستكا زاوجب ةيادرغ ةيكلام نم ةعامجل

 مهدنع نأب ىوتفلا يف حرصو . ةضايرلل ابعلم اهناكم ذاختاو
 زوجي اهدعبو اماع نوعبرأ روبقلا ةمرح نأ ةيكلاملا ينعأ

 عماجلاب هبتكم يف هترز دقو . ناكملاب عافتنالاو اهعزن

 نم عمج رضحمب اهيف هتشقانو هاوتف ةءارق دعب رئازجلاب ريبكلا
 . ةيكلاملا بهذم حيحص اهنإ لاقو ىوتفلا رقأف ناوخإلا

 يه لب ةيدئاقع لوصأ ةلأسم ةلأسملا تسيلف . دعبو

 بجي يعطق صن اهيف سيلو ةيعرشلا عورفلا نم يلمع عرف
 ريغ عسوم اذإ اهيف رمألاف ، هتفلاخم مرحتو هدنع فوقولا

 . نيملسملا ةعامج وأ نيملسملا مامإ ىلإ هدرمو . قيضم
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 ىوتف
 اهلعجو رباقملا شبن يف رانملا بحاص

 ةماعلا ةحلصملل
 (32: ص 14 دلجم : رانملا)

 اهيلع ضويب خيشلا قيلعتو

 ءانبلا مرحي ةلبسملا رباقملا نأ هقفلا بتك يف روهشملا

 . همده بجيو ادجسم مأ اتيب مأ ةبق ينبملا ناكأ ءاوس اهيف

 اهانب يتلا يعفاشلا انمامإ ةبق ىتح : يمثيهلا رجح نبا لاق

 هنم شخي مل ام كلذ مده دحأ لكل يغبنيو . كولملا ضعب

 ءيش عرز زوجي ال هنإ لاقو . مامإلل عفرلا نيعتيف ةدسفم

 سيثلا لاق . نفدلا ريغب اهب عافتنالا زوجي ال هنأل اهيف

 اهيف ينب ام مدهب ءاملعلا نم ةعامج ىتفأ دقو : يلمرلا
 لهج نإف عضولا يف هلاح فرع اذإ ام ىلع هلمح رهظيو

 لهأ رقن يتلا سئانكلا يف امك قحب هعضو ىلع المح كرت
 دوجوملا ءانبلا يف امكو . اهلاح انلهجو اندلب يف اهيلع ةمذلا

 ءانبلا ةمرحب ةعومجملا يف حرصو عراوشلاو راهنألا ةفاح ىلع
 نال اهب تاوملا قاحلإ برقيو : يعرذألا لاق . ةلبسملا يف

 يعرش ضرغ الو ةحلصم ال امب نيملسملا ىلع اقييضت هيف

 ةمرحلا هدييقت لمأتو . ىهتنا . ءايحإلا فالخب . هيف

 اذإ هنأ نم هموهفمب لمعي لهو . هيف ةحلصمال امب قييضتلاب

 كلت لادبتساب قييضتلا عنتماو ةماع ةحلصم كلانه تناك
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 لبق ناك نإف : روبقلا شبن امأو ؟ زوجي هنإف اهريغب ةربقملا
 وأ لسغ ريغب نفدلا اهنم ءاهقفلا دعو ةرورذضل الإ مرح ىلبلا

 يف عقو وأ ةلبقلا ريغل وأ ةبوصغم بايث وأ ةبوصغم ضرأ يف
 ىلبلا دعب امأ : ةياهنلا يف يلمرلا لاق . كلذ ريغو لام ربقلا

 لب شبنلا مرحي الف (ضرألا كلتب ةربخلا لهأ يأ) رم نم دنع
 ةلبسم ةربقم يف ناك اذإ هيلع بارتلا ةيوستو هترامع مرحت
 لاق دقو . ىلبلا مدع مهنظل هيف نفدلا نم سانلا عانتمال

 رفح زوجي ال هنأ ىلع اوقفتاو : ىربكلا نازيملا يف ينارعشلا

 نمز تيملا ىلع ىضم اذإ الإ رخآ هدنع نفديل تيملا ربق
 نب رمع ناكو ث ذئنيح زوجيف اميمر ريصي و هلثم يف ىلبي

 اوعرزاف لوح تيملا ىلع ىضم اذإ : لوقي زيزعلا دبع

 . ىهتنا .عضوملا

 ةفوقوملاو ةلبسملا ةربقملا ةعارز عنمب اوحرص ةيعفاشلاو

 نم عنمي كلذ نأل اهيف روبقلا فيرشتو اهيلع ءانبلاك
 نم (عانقإلا نتم نع عانقلا فشك) باتك ىفو . عافتنالا

 يفو 0 هوركم ربقلا ىلع ءانبلا نأ ةربتعملا ةلبانحلا بتك
 . ماع فقو يف هعنم دمحأ مامإلا نعو . ةهارك دشأ ةلبسملا

 ةعارزلا تزاج اميمر) تيملا (راص اذإو) : هصن ام لاق مث

 وبأ لاق . هيلع ءانبلاك (كلذ ريغو) نفدلا عضوم يأ (هثرحو

 ةعارزلا زوجت يلاعملا يبأ لوقب يأ (دارملاو) : يلاعملا
 فقاولا طرش فلاخي مل اذإا اميمر راص اذإ امهوحنو ثرحلاو
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 الو اهثرح زوجي الف نفدلل ضرألا نيع نأب (ةهجلا هنييعتل

 روبق شبن زاوج ركذ مث . هنم دارملا ىهتتا . اهسرغ
 قبع ءيبنلا دجسم عضوم نأل ادجسم اهناكم ذختيل نيكرشملا

 . ادجسم اهلعجو اهشبنب رمأو ضرألا ىرتشاف مهل ةربقم ناك

 هلوقب مهبتك نم (ىهتنملا) يف ربعو . لام اهيف ناك اذإ اذكو
 . (هيف لامل وأ ةحلصمل يبرح ربق شبن حابيو)

 هيف بهاذملاو ءاهقفلا مالك نم هدروأ نأ تيأر ام اذه

 تيأر دقو . ةعقاولا يف مهدنع احيرص اصن ركذأ الو ةبراقتم

 ةربقملا نأ ىلع مهروهمجو ةحلصملا نم مهضعب هركذ ام

 ه نفدلا ريغب اهيف فرصتي نأ دحأل سيل ةلبسملا وأ ةفوقوملا

 نم هريغل وأ هسفنل اربق اهيف ناسنإلا رفحي نأ اوعنم مهنأ ىتح
 هنأ ىري نم ءاهقفلا نمو ى توملا دنع هيف نفديل ءايحألا

 ىلإ برقأ وه امبو لادبتسالاب تقولا يف فرصتلا زوجي
 نع يورو . نوهأ ةلسملا ىف فرصتلاو . فقاولا دصقم
 نأب جتحاو ةحلصملل دجسمب دجسم لادبتسا زاوج دمحأ مامإلا
 لوألا راصو س رخآ دجسمب ميدقلا ةفوكلا دجسم لدبأ رمع
 يف ولو ، ةحلصملل هريغ هنمثب ىنبيو عابي نأ زوجو . اقوس

 . رخا دلب وا ناكم

 الإ . كلذك ةنسلاو ةلأسملا هذهل هيف ركذ الف باتكلا امأ

 دجسم ءانب ثيدح ةلأسملاب قلعتي امم اهيف درو هنأ

 ىلإ ةراشإلا تمدقتو . ةربقم ناك ناكم يف ,7 يبنلا
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 يئاسنلاو يراخبلا دنع رباج ثيدحو ء ءاهقفلا مالك يف كلذ

 ىتح يفن بطت ملف لجر يبأ عم نقد» : لاق
 ضعب لاق (1)«ةدح ىلع ربق يف هتلعجف هتجرخأ

 قلعتي رمأل تيملا شبن زوجي هنأ ىلع ليلد هيفو : ءاملعلا

 وهو ةجح يباحصلا لعف دعي نم يأر ىلع يأ . يحلاب
 هذهل جاجتحالاب ةيانع مهل ناك ولو . روهمجلا هيلع ام فالخ
 ةباحصلا هرقأ دقو ىفخي ال امم لمعلا اذه نإ : اولاقل ةلأسملا
 . كلذ لثم اولاق مكو ى اعامجإ ناكف هيلع

 صن ال يتلا لئاسملا رئاسك ةلأسملا هذه نا هارأ يذلاو
 سوؤر مهو نيملسملا نم رمألا يلوأ ىلإ درت عراشلا نع اهيف

 نورقيو اهيف نورواشتيف مهيف ةناكملاو ملعلا باحصأو سانلا
 يف ةحلسملا اوأر اذإف نيملسملل ةحلصملا هيف نوري ام
 ممر ذئنيح اولقني نأ مهلو . اولدبتسا ىرخأب ةربقم لادبتسا
 اذإ امأو . الف الإو ةديدجلا ةربقملا يف اهونفديو 4 ىتوملا
 نونوكي مهنأ رهاظ رمألاف كلذ ىلع ةموكحلا مهتهركأ
 . رانملا نع ةلوقنملا ىوتفلا تهتنا . نيروذعم

_ 

 باتك نم ثدحي رمآلل هعضوم نم تيملا ليوحت باب يف دواد وبأ هاور ۔ 1

 كلذ نم يسفن يف ناكف لجر عم يبأ نفد : لاق رباج نع : هظفلو زئانجلا

 امم هتيحل يف نك تاريعش الإ هنم تركنأ امف رهشأ ةتس دعب هتجرخأف ةجاح

 يلي ١ ضرال ٠
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 ةنامضلا ءافو يف ۔ هللا همحر ۔ شيفطا خيشلا لاق

 ءارجإل دحا ءادهش روبق شبنف ةيواعم امأو) : 313ص 1ج

 لبقي ال هنأل امإو افوخ امإ ةباحصلا هيلع ركني ملو نيع
 ربق نم هابأ شبن هنأ هللا دبع نب رباج نع يورو . مهنع

 ليق 0 دحأ ءادهش نم امهو ، لجرلا ىقبأو لجر عم هيف نفد
 . ىهتنا ( . . . ةباحصلا هيلع ركني ملو

 انباحصأ رثأ يفو) : (719 ص 1ج) لينلا حرش يف لاقو
 لماش يف لاقو (رخآ هيف ربقيو ةيحان تيملا ماظع لزعت

 مأظع ربق يف ناك نإو) 274 : ص ٦ ج : عرفلاو لصألا
 لاق (عسو نإ كلذب سأب الو هيف ربقو ةيحان تلزع تيم
 كلذ نأ يدنعو) : هللا همحر زيزعلا دبع خيشلا لينلا بحاص

 . ىهتنا (هلحم كلم دق لوألا نأل هريغ دجوي مل اذإ

 ةميدق ةربقم (ةراوزا) ةنيدملا ةطساوب تناك : لاؤس

 ازكرم اهنمض نم ينابم اهضرأ يف تنبو ةموكحلا اهتلازأ
 نيفظوملا ضعب رطضيو تاعلاطملاو تارضاحملل ايفاقت

 زوجت لهف « اهتقو مهكردأ اذإ هيف ةالصلل راوزلاو لامعلاو
 ؟ ةربقم ناكم دجسم ءانب زوجي لهو ؟ هيف ةالصلا

 لازت الو شبنت الف ةمرح نيملسملا روبقل : باوجلا

 . كلذك اهيلع ىلصي الو اهيلع سلجي الو س ةرورض ريغل
 ةمئاد ةمرح ةمرحلا هذه نأ نيملسملا ةمئأ ضعب ىريو

 عبس ىلإو تاومس عبس ىلإ ربقلا ةمرح : نولوقيو . ةرمتسم
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 ةنس نوعبرأ ربقلا ةمرح نأ نورخآ ةمئأ ىري امنيب 4 نيضارأ

 وحن وأ ءانب وأ سرغل هضرأب عافتنالاو هلاصئتسا اهدعب زوجي
 قيسفت الف فالخلا اهيف زوجي ةيهقف ةيعرف ةلأسملاو . كلذ

 نم يناثلا قشلا باوج نوملعت اذهبوء ليلضت الو اهيف

 ةرورضلا تعد اذإف ةربقم ناكم دجسم ءانب وهو 0 مكلاؤس

 اجراخ كلذب نوكي الو ةمئألا ضعب دنع هب سأب الف كلذ ىلإ
 يعيبطوأ يناسنإلمامب ةربقملا تلصؤتسا اذإو عرشلا ةرئاد نع

 اهب عافتنالا زاج نكاسم وأ سرادم وأ دجاسم اهيف تينب مث
 وجرأو 0 باوجلا يف هب هللا نم ام اذه . اهيف ةالصلا تحصو

 . باوصلا نع اديعب نوكي ال نأ

 زاوج يف ىوتفلا اهيف نوبلطت مكتلاسر ينتلصو : لاؤس

 تبلط ثيح رخآ ناكم ىلإ يلاحلا اهناكم نم مكتربقم لقت
 . ةيلاحلا ةربقملا ناكم ىلإ اهجايتحال كلذ مكنم ةموكحلا

 يلكب خيشلا ةلأسملا هذه نع اولأست نأ وجرأ : باوجلا

 عيطتسي يذلا وهف نايرب ةدلب يف ليلجلا ةمالعلا نمحرلا دبع
 ضيرم يننإف انأ امأ ةلأسملا يف عرشلا مكحب مكبيجي نأ
 الإ ةلاحلا هذه عم ىوتف ردصأ نأ عيطتسأ ال شارفلا حيرط

 روبقلا شبن عونمم رايتخالا لاح يف هنإ مكل لوقأ يننأ

 اماو ‘ يضابإلا بهذملا يف ناكم ىلإ ناكم نم امهلقتو
 نأ طرشب ةرورضلا هتضتقا اذإ كلذ زوجيف يكلاملا بهذملا
 مهدنع ربقلا ةمرح نإف اماع نوعبرأ اهيف نوفدملا ىلع رمي
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 يلب دق ةدملا كلت يف نوفدملا نوكي ثيحب اماع نوعبرأ

 يف اهعمجو اهلقن زوجي اميمر اناتف هلك حبصأو هماظع تبرو
 مكل تحمس اذإف . هيلع ءانبلا وآ هيف نفدلا.ةداعإو ناكم

 مكتربجأ اذإؤ هيلع ناك ام ىلع ءيش لك اوكرتاف ةموكحلا

 مكتضوع يتلا ضرألا اولبقاف ارذع مكنم لبقت ملو مكتمغرأو
 اهوعدو تبلط امك ةميدقلا اهوطعاو ةديدج ةربقم اهوذختتل

 اورشابت ال نكلو لوطالو مكل لوحال هنإف ءاشتام اهيف لعفت
 هب مئاقلا وه هللا دنع كلذ نع لوؤسملاف مكسفنأب روبقلا شبن

 نم تسيل اهلصأ نم ةيضقلاو ، ناطلسلاو ةوقلا ىلوأ نم
 نوكي الف بهاذملا نيب ةيفالخ يهو ةيرورضلا نيدلا لوصأ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هللا دنع جرح مكيلع

 تيملا ربق ىلع لعجي نأ ملسملل لحي له : لاؤس
 زوجي لهو ؟ هتافو خيراتو تيملا مسا هيلع بتكي ادهاش

 ؟ هعضو يذلا هبحاص نذإ نودب دهاشلا كلذ عزني نأ ملسملل

 ربق ىلع ادهاش تعضو ذإ كل ثدح اذه لثم نأ تركذو

 ةعضب دعب هتدجو مث هتافو خيراتو همسا هيلع ابوتكم كجوز

 . كلذل لعافلا يملعت ملو امئَهَم اعوزنم رهشأ

 اذه لثم عضو نإ لوقن نأ عيطتسن ال اننإ : باوجلا
 هوركم هنإ لوقن امنإو هنايتإ لحي ال مارح ربقلا ىلع دهانلا

ةباتكلاو اهصيصجتو روبقلا مينست نع ىمن ع ءيبنلا نأل



 هنأ ملعي ليلق رادقمب الإ ضرألا ىلع ربقلا عفريالأ رمأو اهيلع
 ءيش هيلع عضوي الو مادقألاب أطوي الو هيلع سلجي الف ربق
 ةمالع عضو يأ ذاختا زوجيو 0 هيف نوفدملا هبحاصل امارتحا

 ربقب تي هللا لوسر لعف امك اهب فرعيل اهيلع ال هسأر دنع
 نودب نكلو هنع هللا يضر نوعظم نب نامثع ليلجلا يباحصلا
 روبق اوكرتف ةيوبنلا ةنسلا هذه حلاصلا انفلس كلس دقو. ةباتك

 نأ اوهركو ةباتك الو ماخر الو صج اهيلع سيل الفغ مهئايلوأ .
 هذه لشم عضوو ‘ كلذ فلاخي ام مهرباقم يف ثدحي

 هيف هتافو خيراتو تيملا مسا اهيلع شوقنملا ةيماخرلا دهاوشلا

 3 فارسإو لام لذب هيفو هنع ةعيرشلا تهن ام ةرهشلا نم

 رضأ بابلا اذه حتف اذإف ، سفانتلاو ديلقتلاب نوعلوم سانلاو

 لثم ةماقإ نع مهنم زجاعلا حبصي ىتح اريبك اررض سانلاب
 هكرت اذإ ىلوألاف ث ءازهتسالاو ةيرخسلل ةضرع دهاشلا اذه

 نع ذوخأم ةباتكلا هذه لثموء كلذ يف فلسلا ةقيرط عابتاو
 اذه لثم عالتقا زاوجب لوقن ال اننإف كنلذ عمو بناجألا
 نأ كلذ هءاس نم ىلع نأ ىرنو هبحاص نذإ ريغب دهاشلا

 اذه لثم عالتقا نسحألاو حلصألا نأ ىلإ هبحاص دشري
 هبحاص ملعب كلذ متي ىتح ةعدبلا هذه لاطبإو دهاشلا
 . هاضرو

 .مكيلع مالسلاو باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

٦٠٢



 ؟ رباقملا يف ءاعدلا مكح ام : لاؤس

 هباتك يف لوقي ىلاعتو كرابت هللا نإ : باوجلا

 اذإو» : لوقيو 1 )«مكل بجتسأ ينوعدا : ميركلا

 يعادلا ةوعد بيجأ بيرق ينإف ينع يدابع كلأس

 مهلعل يب اونمؤيلو يل اوبيجتسيلف يناعد اذإ
 هلل يعادلا ةباجتسا وه امنإ ةباجتسالا طرشف (2)«نودشري

 ناكم سيلو هئاعد يف هصالخإ مث هيهنو هرمأ يف هتعاطب

 اهريغك رباقملاو 0 هللا تويب الإ هيف ءاعدلاب ناكم نم ىلوأ

 بلقلا عثاخ يعادلا ناك نإ الإ كلذ يف نكامألا رئاس نم

 امنإو . هللا ءاقلو ثعبلاو توملاب هركذت يتلا روبقلا هتيؤرب

 اهباحصأ ىلع ميلستلا وه روبقلا ةرايز يف عرشي يذلا

 نينمؤملا عيمجل مث مهل ءاعدلاو نينمؤملا

 باوج اذه يفو. باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 نإف ؟ هيلع دريو مالسلا تيملا عمسي له : كلاؤسل

 فلكتن الو هتنس عبتنلف كلذب رمأو اعدو ملس : هقلع ءيبنلا

 . هدحو هللا دنع بيغلا ملعو بيغ رمألاو كلذ ءارو ائيش

 نأ اقح لهو ؟ رباقملا ةرايز نم ةدئافلا ام : لاؤس

 ؟ باجم نيحلاصلاو خياشملا رباقم يف ءاعدلا

 رفاغ ةروس نم 60 ةيالا ۔ 1

 ةرمقبلا ةروس نم 186 ةيالا ۔ 2



 لمع عورشم رمأ نيملسملا رباقم ةرايز نإ : باوجلا

 (آ)«ةرخآلا ركذت اهنإ» : لاقو هب رمأو ةقب يبنلا هب
 اعدو روبقلا لهأ ىلع ملس نيملسملا روبق راز اذإ قي ناكو

 انآرق اهيلع أرقي ناك امو 0 نينمؤمللو هسفنل اعدو ريخلاب مهل
 : ماظنلا رهوج يف ۔ هللا همحر ۔ يملاسلا خيشلا لوقي

 اربدأو اعدو امالس الإ ارق امو اهراز دق ىفطصملاو

 ةرخالا ركذت نم حيحصلا دصقلإو ليبنلا ضرفلا اذهلف

 اهلهأ ىلع ميلستلاو اهترابز عرشت روبقلا دهاشمب رابتعالاو
 نم ةباجتسالاو لوبقلا ىجريو نينمؤملا عيمجلو مهل ءاعدلاو
 هدابعب مكايإو هللا انقحلأ ، ميحرلا نمحرلا ميركلا ىلوملا
 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ى نيحلاصلا

 هيف اقفوم نوكأ نأ وجرأو باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 . باوصلاو قحلا لوق ىلإ

 هبر ني ءيبنلا ناذئتسا باب يف ملسم هاور ثيدح نم ءزج ىنعم اذه ۔ 1

 روبقلا اوروزف : هرخآ يف ءاجو زئانجلا باتك نم همأ ربق ةرايز يف لجو زع

 . توملا ركذت اهنإف

 اوروزف : ظفلب زئانجلا باتك نم روبقلا ةرايز باب يف دواد وبا هاورو

 اهترايز يف نإف اهوروزف : رخآ ثيدح يفو . توملاب ركذت اهنإف روبقلا

 . ةركذت

 



 بكترمو ةالصلا كرات ىلع ةالصلا ىف
 شحاوفلاو رئابكلا

 براشو ةالصلا كرات ىلع ةالصلا زوجت له : لاؤس

 دارملاو شحاوفلاو مثإلا رئابك يبكترم نم امهوحنو رمخلا
 ؟ ةزانجلا ةالص

 لهأ مهو نيدحوملا ىتوم ىلع ةالصلا نإ : باوجلا
 ةيافك ضرفو ةبجاو ۔ هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ۔ .

 كلذ ىلوتي نأ نسحتسي ال نكلو مهنفدو مهنيفكتو مهلسغك

 نيملسملا ةعامج نم دقعلاو لحلا لهأ نم مهيلإ روظنملا
 ةماع نم مهريغ كلذ ىلوتيو اندالب يف ةبازعلاك دلبلا يف
 نيملسملا ةعامج نم اوبلط اذإ تيملا لهأل لاقيف . سانلا

 رمأ اولوت» . مهتيم زيهجت ىتوملا زيهجتب ةداع موقت يتلا
 ةل ءيبنلا ناك امك (٦)«مكبحاص ىلع اولص»وأ«مكبحاص
 . مهيلع ةالصلا هنم بلط اذإ ىتوملا ضعب نأش يف لوقي

 شحاوفلا باكترا نع مهل رجزو سانلل بيدأتو ةيبرت كلذو

 هئاعد ةكرب ىجرت نم ةالص نم مهمرحي امم اهيلع رارصإلاو
 . هيلع محرتو هل ءاعد تيملا ىلع ةالصلاو 0 هيلع هتالصو

 . ةلاوحلا باتك نم ثلاثلا بابلا يف يراخبلا هاور ۔1
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 ! ةيزمرلا ةزانجلا لمح يف مكيأر ام : لاؤس
 ةزانجلا لمح ىنعم مهفن مل اننإ : باوجلا

 ءالؤه لاثمأ يف ةعيرشلا مكح نم هملعن يذلاوء ةيزمرلا

 مل نمل زوجي هنأ اديعب نوتومي نيذلا نينمؤملا نم ءامظعلا

 . ناك امثيح ةزانج ةالص مهيلع يلصي نأ مهزئانج دهشي
 ةنيدملاب تلع هللا لوسر اهالص دقو ۔ بئاغلا ةالص ۔ ىمستو

 يفوت يذلا ملسملا ةشبحلا كلم ىشاجنلا ىلع ةرونملا

 ةيزمر ةزانج عنضت هنأ انعمس الو انغلب امو اهب نفدو ةشبحلاب

 ہهمؤيو ةلبقلا نيلبقتسم نولصملا فطصي لب س اهيلع ىلصي

 الو ، فورعم وه امك تاريبكت عبرأب مهنم دحاو

 مهنكمي له خزربلا يف ىتوملا لاح يه ام : لاؤس

 ؟ اوعمتجي نأ

 يتلا قلطملا بيذلا رومأ نم ىتوملا لاوحأ : باوجل ١

 ملعي ال لق ميركلا نآرقلا يفو { هدحو هللا دنع اهملع

 ملغن الف (1) هللا الإ بيغلا ضرالاو تاومسلا ىف نم

 انربخي هللا نكل خزربلا يف مهقارتفا وأ مهعامتجا نع ائيش

 : نينمؤملا نأش يف هلوق كلذ نمو ثعبلا دعب مهلاح نع

 _ه»

 لمنلا ةروص نم 65 ةيالا ۔ ]
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 مكينعي امب اولغتشاف (1)%نيلباقتم ررس ىلع اناوخإ

 . مك ديمب ال ام اوع دو

 سابللاو ةنيزلاو ةرطفلا ننس
 : ةيحللا قلح

 ةيحللا قلح مكح نع ميركلا خألا اهيأ ينتلأس : لاؤس

 يف توتلش دمحم خيشلا لوق نعو ةيمالسإلا ةعيرشلا يف

 ءرملا لزني نأ يغبني يتلا تاداعلا نم ةيحللا قلح) نإ هاواتف

 (. . . ةئيبلا ناسحتسا ىلع اهيف

 : هصن ام هاوتف لوأ يف توتلش خيشلا لوقي : باوجلا

 ىأرو مرحم هنأ مهضعب ىأرف ةيحللا قلح ىلع ءاهقفلا ملكت)
 تاركنملا نم هنأب هفصوف ددش نم مهنمو هوركم هنأ نورخآ

 اهءاقبإ نأ كشن ال نحنو ث ةلاهجو قسف وأ ةلالضو هفس هنأبو

 نم ذخأي ناك هنأو ةي ءيبنلا نأش ناك اهقلح مدعو

 ههجو ميساقت عم ةبسانتم اهلعجي و اهنسحي امب اهالعأو اهفارطأ

 ىلع المع ءاملاب اهليلختو اهفيظنتب ىنعي ناك هنأو ، فيرشلا
 يف هنوعباتي مهيلع هللا ناوضر باحصألا ناكو ةفاظنلا لامك

 (هتيشم ىتح هتئيهو هرهظم يف هيلع ريسيو هراتخي ام لك

 . صنلا ىهتنا

 رجحلا ةروس نم 7 ةيآلا ۔ 1
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 ةحيحصلا ةنسلا بتكب ماملإ هل نم لك ىلع ىفخي الو

 ءاهقف دنع هللا بتك دعب ماكحألا طابنتسا يف ةدمتعملا

 ةيحللا ءافعإب هرمأ نم نم ءيبنلا نع حص ام نيملسملا

 ىفخي ال امك . هترهشل انه هداريإ ىلإ يعاد ال امم اهريفوتو

 ىلإ سانلا قبسأ ناك يذلا قي ءيبنلا نأش ناك كلذ نأ

 يقل ىتح هكرت الو هنع ىلخت ام ، هب رمأي ام لك نايتإ
 نأشو مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نأش كلذ ناكو س هبر
 نيبتي ، بيرق دهع ىلا مالسإلا ةمئأ نم مهيعباتو نيعباتلا

 دهعتلاب اهميركتو اهريفوتو ةيحللا ءافعإ نأ اذه نم

 ةحيحص ةيلوق ةنسب ةدكؤم ةحيحص ةيلمع ةنس فيظنتلاب
 عامجإب كلذ دعب ةدكؤم ، كلذب حيرصلا رمألا يف ةلثمتم

 يذلا اذ نمف ٧ المعو الوق 0 نورقلا ريخ يف اهيلع نيملسملا
 ال يذلا قحلاف ، اهقلح ةحابا لوقلا ىلع كلذ دعب ؤرجي

 هلل ةعاطو نيع هللا لوسرل ةعاط اهكرتو اهءافعإ نأ هيف ةيرم

 اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأاي % لجو زع هلوقل ىلاعتو كرابت

 متعزانت نإف مكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا
 نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش يف
 )1 اهاليوأت نسحأو ريخ كلذ رخآلا مويلاو هللاب

 (2)هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نمإلهناحبس هلوقلو
__ 

 ءاسنلا ةروس نم 59 ةيآلا ۔ 1

 ءاسنلا ةروس نم 80 ةيالا ۔ 2
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 ةقحتت ال يذلا ع هللا لوسرل عابتا اهريفوتو اهءافعإ نأو

 تنك نإ رتراس و كرابت هلوقل هعابتاب الإ هللا ةبحم

 اهءافعإ ن !, (7)«هللا مكببحي ينوعبتاف هللا نوبحت

 : ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو ةم ءيبنلاب سأت اهريفوتو

 ناك نمل ةنسح ةوسإ هللا لوسر يف مكل ناك دقل

 نأو (2)«اريثك هللا ركذو رخآلا مويلاو هللا وجري

 . هرماوأ نم رمأو ٍقلع ءيبنلا رومأ نم رمأ اهريفوتو اهءافعإ

 ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو 0 هللا رمأ نم : هرمأ نأو

 مكضعب ءاعدك مكنيب لوسرلا ءاعد اولعجت ال

 اذاول مكنم نوللستي نيذلا هللا ملعي دق« اضعب

 وأ ةنتف مهبيصت نأ هرمأ نع نوفلاخي نيذلا رذحيلف
 يف ريمضلا نإ انلقأ انيلع ءاوسف ) ميلأ باذع مهبيصي

 هديؤي يذلاو ردابتملا وه امك هل نلع لوسرلا ىلا دوعي هر مأ

 لآملا نإف ىلاعتو كرابت هللا ىلإ دوعي هنإ انلق مأ ، قايسلا

 نم ىلإ هجوم ديعولاف 3 هللا رمأ وه هللا لوسر رمأ نأل دحاو
 كرت هنأ ةرورضلاب مولعم اذإ ةيحللا قلحف . هرمأ نع فلاخي
 هللا لوسرل ,عابتا مدعو . هلل ةعاط يه يتلا هللا لوسر ةعاطل
 كرتو ، هدابعو هللا نيب ةلدابتملا ةبحملل طرش وه يذلا

 نارمع لآ ةروس نم 1 ةيالا ۔

 . بازحالا ةروس نم 21 ةيالا 2

 رونلا ةروس نم 63 ةيالا 3
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 كرابت هللا اهعضو ىتلا ةنسحلا ةوسألاب يسأتلل يرايتخا

 رخآلا مويلاو هللا نوجري نيذلا نينمؤملا هدابعل ىلاعتو
 هللا تاولص ميركلا لوسرلا صخش يف اريثك هللا نوركذيو

 دعوتي يتلا هبر رمأ نعو دل لع هرمأ نع ةفلاخمو همالسو هيلع

 مدع نوكي ثيش يأف 7 ميلألا باذعلاو ةنتفلاب اميلع هلل
 نأ الإ رمألا ةفلاخمو يسأتلا كرتو عابتالا مدعو ةعاطلا
 ؤرجي يذلا اذ نمو ؟ اهيف كش ال ةنلعم ةرهاظ ةيصعم نوكي
 يناعملا لت نأ الاء انايصع وأ ةيصعم كلذ ةيمست راكنإ ىلع
 ظافلألا هذه خلست وأ ى ةحيرصلا ةيوغللا ظافلألا نم ةيقيقحلا

 نوناق الو اهل ماظن ال ىضوف ةغللا تناكل اذإو ى اهيناعم نع

 . ىلاعتو كرابت هللا مالك ىتح مالك لكب ةقثلا لوزتف

 يصاعملا فينصت ىلع ةردقلا الو ةيحالصلا انل تسيل معن

 امك ةئيسلا ىلإ ةريبكلا ىلإ ةشحافلا نم اهتاجرد بيترتو

 امأ ! هللا رمأ نم مأ كلذ نإف ميركلا هباتك يف هللا اهفصي

 هلوسرلو هلل ةيصعم ةيحللا قلح ىنعأ ةلخلا هذه نوكت ال نأ

 يرديو هسفن مرتحي لقاع نمؤم هب لوقي ال ام اذهف
 . لوقي ام

 فرحلاب هصنو هاوتف رخآ يف توتلش خيشلا هلوقي امامأ
 قلح اهنمو ةيصخشلا تائيهلاو سابللا رمأ نأ قحلاو): دحاولا
 ىلع اهيف ءرملا لزني نأ يغبني يتلا تاداعلا نم ةيحللا
 اهنم ءيش ناسحتسا ىلع هتئيب تجرد نمف ةئيبلا ناسحتسا
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 اهيف سانلا فلأ امع هجورخ ناكو هتئيب رياسي نأ هيلع ناك
 نأ ىرن اننإف . ىهتنا (دادسلل قفوملا هللاو ةئيبلا نع اذوذش

 مل هملعو هماقمل هل انمارتحاو انريدقت ىلع توتلش خيشلا

 همالك ىلع درن ال نحنو س اذه همالك يف دادسلا ىلإ قفوي

 خيشلل ةمهملا هذه كرتنو هضحدي امب هيلع قلعن الو 0 اذه

 ىلع توتلش خيشلا دريف لاجملا هل حسفنو ‘ هسفن توتلش

 . توتلش خيشلا

 باجأف رعشلا غبص مكح نع توتلش خيشلا لئس دقل

 قلح ىوتف هيف ترشن يذلاو هاواتف باتك يف ترشن ىوتفب

 هاوتف يف لاق . ةرهاقلاب ملقلا راد هرشن تلوت يذلا ، ةيحللا

 زيمت ىلع ءيبنلا صرح) ناونع تحت 390 ۔ 389 ةحفص هذه

 قلي ءيبنلا ناك)فرحلاب هصن ام ى هل ناونعلاو (نيملسملا

 مهتيصخش يف مهريغ نع نيملسملا زيمت ىلع صرحلا ديدش

 3 ةنطابلا مهتيصخش يف مهزيمتب نوظفتحي كلذبو ةرهاظلا

 الو قالخألا نم قالخألا الو دئاقعلا نه دئاقعلا برتقت الف
 ةرهاظلا رومألا يف هباشتلا نأ كلذ ديلاقتلا نم ديلاقتلا

 كلذ نمو « ةنطابلا رومألا ىف هباشتلل سوفنلا ةقواسمل ليبس

 امامتها فعضأ بناجألل هترشاعم رثكت نيذلا نيملسملا ىرن

 نورثكي نيذلا نيملسملا ريغىرنو ي مهريغ نم نيدلا رومأب

 مارتحاو نيملسملا مارتحا ىلإ برقأ نيملسملا ةرشاعم نم
 . هجو اذه ص مهريغ نم مهنيد
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 . ةدومو ةفلأ ثدحت رهاظلا يف ةهباشملا نأ رخآ هجوو
 نم اناكو بيرغ دلب يف اعمتجا اذإ نيلجرلا ىرن كلذ نمو

 يف نيفلتؤم انوكي مل نإو ةفلألا مهنيب ىوقت دحاو دلب
 ناك ىتم نيلجرلا نيب طبرت ةفلألا ىرن كلذكو . امهيدلب
 فرعيو . رغثلا وأ بايثلا وأ ةمامعلا يف ولو ةهباشم امهنيب

 اوقالت اذإ يقرثلا مهيز ىلع نوظفاحملا نويقرشلا كلذ لك
 ناك انه نمو . مهيز ريغ يز هلهأل يبرغ دلب يف
 يف مهينكاسملو هتمأ نيوكتل لوآلارودللا يفوهو ةثع ءيبنلا

 ةفلاخمب هباحصأ رمأي ناك ث اهب اوفرع ةصاخ تاداع ةنيدملا

 ةيصخشلا زيمتب اظافتحا ةرهاظلا نوؤشلا نم ريثك يف مهريغ

 صقو ةيحللا ءافعإك ماكحألا نم ريثك اهب طبتري يتلا
 ريغو ، بارحملا يف مامإلا مايقو لاعنلا يف ةالصلاو براشلا

 («مهوفلاخ» ةملكب هيلإ داشرإلاو هب رمألا ليلعت ىرن امم كلذ

 هيف قفوو قدصو رب دقو دحاولا فرحلاب همالك صن اذه

 ىلإ ةجاح ام دحأب نأ ىرن امو س قيفوتلا دودح دعبأ ىلإ
 ةيصخش زييمت يف ىمظعلا ةمكحلل حرش ديزمو نايب لضف
 حلملا صرحلا اذه ةيج يبنلا اهيلع صرح يتلا نيملسملا

 خيشلا ةعاري هتجبد يذلا عئارلا نايبلا اذه دعب ، ديدشلا
 ىلع اعطاس اناهربو اعطاق اليلدل كلذ يف نإو توتلش دمحم

 مهزيمت مهل ةيصخش قلخب نورومأم لب نوبلاطم نيملسملا نأ
 سانلا اهب مهفرعي مهنيد ىلع نكي مل نمم مهادع نمع
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 نوزاتمي عاميسو مهل ةراش نوكتو ، اضعب مهضعب اهب فرعيو

 نأ مهل يغبني امو . ناكمو نامز لك يف مهريغ نع اهب
 ةيتاذلأ مهتئيهو مهتمسو مهتيصخش تاموقم يف هوذخأي
 مهيلع وأ مهل ناك نإو ض مهيفلاخم نم مهريغ بيلاسأ ةرهاظلا
 تاعانصلاو ةعفانلا ةيويندلا مولعلا مهريغ نع اوذخأي نأ

 نوؤش ةرادإ مظنو ةوقلا لئاسوو ريمعتلا بيلاسأو ةديفملا
 اهتهجاومو لودلا سيسأت ةعيبط هيضتقت امم كلذ وحنو ةلودلا
 ةئيه امأ ، اهموصخ نم ةعقوتملاو ةنكمملا تايدحتلا عيمجل

 ناك امف مهتاوذ يف مهيدهو مهتمبو ةيمالسإلا ةمألا دارفأ

 هللا قلخ نسحأ آلي هللا لوسر نع الإ ذخؤي نأ يغبني

 يف صخرتلا ضعب نكمي دق . اتمبو ايده مهلضفأو مهلمجأو
 ارتاس ماد ام هنأش يف سانلا ىلع قيضي الف سابللا رمأ

 لدبتي سابللا نإف . راقولاو ةمشحلا ىلع اظفاحم تاروعلل

 ناكملاو نامزلا ريغتب ريغتيو ةيفيكو ةدام

 سابللا نكي مل قي ءيبنلا نمز يف ىتحو. تاعمتجملاو
 حصي ملو اهب سانلا مزتلي ةصاخ ةئيه هل نكت ملو ادحتم

 ىلع مهكرت لب صاخ سابلب نيملسملا رمأ هنأ قلع ءيبنلا نع
 ىهني هنإف تاروعلا هب فشكنت ام الإ } مهسابل نم هوداتعا ام
 هب ىلاعتو كرابت هللا رمأ ام الإو ث هيلع راكنإلا ددشيو هنع

 (!) دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ لجو زع هلوق يف

 فارعالا ةروس نم 31 ةيآلا ۔ 1
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 ىلاعتو كرابت هللا ةرايز دنع اهمركأو بايثلا نسحأ سبل نم

 تاذلاب قلعتي ام نيب ريبكلا قرفلا نيبتي اذهبو ث هتويب يف

 نم بايثلاو سابللا نيبو ى براشلاو ةيحللاك ندبلاب يأ
 ناكم لكو نامز لك يف دحاو هئازجأ لكب ندبلا نإ ثيح

 . رمتسم لدبت يف سابللاو بايثلا امنيب ةئيب لكو

 اميف ي ءيبنلا نع ةددشم هاونو رماوأ تدرو انه نمو
 ملو ث ةرطفلا لاصخب هنع ربعي ام كلذو ندبلا ةسايسب قلعتي
 ملعي هنأل مدقت امك سابللا رمأب قلعتي اميف ءيش هنع دري
 قلطأ امك اذهو . ةنكمألاو ةنمزألا ريغتب ريغتي امم كلذ نأ

 نوؤشب ملعأ متنأ» : لوقي ثيح ايندلا نوؤش ىف رمألا

 عم براشلا ريفوتو ةيحللا قلح نرق يف اذإ َزلي الف ةمكايند
 توتلش خيشلا لوقف 0 ةعبقلا وأ ةليوطلا ليوارسلا سبل

 ةيحللا قلح اهنمو ةيصخشلا تائيهلاو سابللا رمأ نأ قحلاو)
 ناسحتسا ىلع اهيف ءرملا لزني نأ يغبني يتلا تاداعلا نم

 هيلع ناك اهنم ءيش ناسحتسا ىلع هتئيب تجرد نمف . ةئيبلا
 نع اذوذش اهيف سانلا فلأ امع هجورخ ناكو هتئيب رياسي نأ

 قلعتي ام نيب ادج ريبك قرفلاف . باوصلل فناجم (ةئيبلا

 نم رشع سماخلا بابلا يف ةجام نبا هاور ثيدح نم ءزج ىنعم اذه ۔ ٦

 نإو هب مكنأشف مكايند رمأ نم ائيش ناك نا تبج هلوق هيف ءاج نوهرلا باوبا ١

 سماخلا دلجملا نم 298 ةحفص يف دمحا هاورو . ؟ئلإف مكنيد رومأ نم ناك

 . يلإف مكنيد رمأ ناك نإو مكنأشف مكايند رمآ ناك نإ : هيف ءاج ظفلب
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 اياصو نم كلذ ىلع لدأ الو بايثلاب قلعتي امو ندبلاب

 رمألا هقالطإو 3 ندبلا رمأ يف هيهاونو هرماوأو ةي ءيبنلا
 . سابللا نأش يف هتوكسو

 تذخأو تنوكتو ترولبت دق ةيمالسإلا ةئيبلا نإ

 ةع يبنلا نمز يف ةزاتممل! اهتيصخشو ةصاخلا اهتروص

 امس ديزت وأ انرق رثع ةثالث لاوط كلذ ىلع ترقتساو

 تلعف اذإف ، اهنم خلسنت نأ ةملسم ةعامجل وأ ملسمل نوكي
 تنوكو اهنم ةعامج تخلسنا اذإو . هلوسرو هللا تصع دقف

 يرحتملا نمؤملا ملسملا نإف . ةئيب هتمس ام اهتعدب نم اهسفنل

 لمعي نأ هيلع لب ، كلذ يف اهعبتي نأ هل زوجي ال هنيدل
 ليبسلا نع نيفرحنملا مهنيد نع نيدرمتملا ءالؤه درل دهاج
 . ميقتسملا طارصلا ىلإ يوسلا

 ىحللا قلحتةئيب يف وهو مالسإلا قنتعا نمل زوجي معن

 رمتسي نأ ةيبوروألا ةلدبلا ةفورعملا ةلدبلاو ةعبقلا سبلتو
 زوجي ال هنكل رانزلا دشو بيلصلا لمح ريغ هتئيب سابل ىلع

 هيلع بجي لب هبراش رفوي نأ الو هتيحل قلحي نأ اقلطم هل
 وأ هبراش صقي نأو هتيحل رفوي نأ مالسإلل هقانتعا دنع
 رمألا اذه يف هتئيبل اعابتا ةفلاخملا يف ادبأ رذعي الو ، هقلحي

 ةيقب يف وفع لوسرلا رمأ لثمتي امك 0 هندب قلعتي يذلا

 هتيصخش زيمي كلذبو ث ندبلاب قلعتت اهلكو ةرطفلا لاصخ
 اميف رحوهو همالسإ ققحيو هسنج ءانبأ ةيقب نع ةيمالسإلا
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 ىلإ هسابل ريغ اذإ هنأ كش الو . سابللا تائيه نم كلذ ءارو

 هل اراهظإو مالسإلاب هقلعتل اقيقحت نيملسملا تائيه نم ةئيه

 يوأي هعمتجم طسو ةيمالسإ ةئيب قلخ يف اعورشو هموق نيب
 . لعفي انسحف هلثم مالسإلا ىلإ هللا هيدهي نأ ىسع نم اهيلإ
 ةئيب مهفنأل اونوكي نأ نيملسملا ؟ لوسرلا رمأ اذكهو

 ىلع ةدايز ،ةيرهاظلا مهيدهو مهتمسو مهتئيهب ةزاتمم ةصاخ

 . حلاصلا مهلمعو قداصلا مهلوقو ةحيحصلا مهتديقع
 نع نوملسمئازاتمي نأ ىلع صرحلا لك صيرح هيع ءيبنلاق

 هرمأ هليلعت نم كلذ ىلع لدأ الو مهرهاوظو مهنطاوبب مهريغ

 . ؛مهوفلاخ» هلوقب بابلا اذه يف هيهنو

 دوهيلا رابحأو ىراصنلا نابهر نإ : لئاق لوقي دق

 ليي هلوقب المع اهقلحن نأ نحن انيلعف اذإو . ههاحل نورفوي
 نم هيف عقي مهفلا يف أطخ اذه نأ باوجلاو (!)«مهوفلاخ»

 ىراصنلاو دوهيلا تائيب هيلع تناك يذلا عضولا ملعي ال

 لاجر اهتئيه يف دلقت مهتماع تناك لهو س ذئموي سوجملاو

 ؟ كلذ يف مهلاح لهجي ك ءيينلا ناك لهو ؟ نيدلا

 نورفوي اوناك نيدلا لاجر رئاسو نابهرلاو رابحألا نأ قحلا
 ؟

 نع هدنسب ةراهطلا باتك نم ةرطفلا نم سمخ باب يف ملسم ىور - 1

 . ىحللا وفعأو براوشلا اوفحأ نيكرشملا اوفلاخ تمع لوسر لاق لاق رمع نبا

 اوزُج نه هللا لوسر لاق لاق : ةريره يبأ نع اثيدح اضيأ هيف ىورو

 . سوجملا اوفلاخ ىحللا وخرأو براوشلا
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 الو مهنم كلذ ملعي ي ءيبنلا نأو روصعلا مدقأ ذنم مهاحل
 مهسئانك ابلاغ نومزلي ددعلا وليلق ءالؤه نكلو . هلهجي

 تويب يف اليلق الإ مهتماع نوطلاخي ال مهتريدأو مهعيبو

 لاجرو . اهاشغي نم عم ةينيدلا مهسوقط ةسرامم دنع ةدابعلا

 يف مهئاوزنا عم ناكمو نامز لك يف ةلق مه ءالوه نيدلا

 اردان الإ نوملسملا مهب لصتي الو ةئيب نونوكي ال مهدباعم

 يف ةرشتنملا ددعلا ةريثكلا ميتماع نكل نيليلق دارفأ ضعببو

 نولماعتي و اهنوطلاخي و نوملسملا اهب كتحي يتلاو ناكم لك

 مهورثاعم اهب رثأتي يتلا ةماعلا ةئيبلا نونوكي نيذلا مه اهعم
 مهو مهاودع نايرس نم نيسلسملا ىلع ةي ءيبنلا ىشخيو
 مويلا مهلاح يه امك مهنابهرو مهرابحأل افالخ مهاحل نوقلحي

 سانلا رثأت نم مويلا لبق الو مويلا ال ادبأ ةيشخ الف 3 امامت

 رثأت نم فوخلا لك فوخلا امنإو ، نابهرلاو رابحألا تائيهب

 . رافكلا نم مهريغو ىراصنلاو دوهيلا نم مهيرشاعمب سانلا
 هرابتعاو هتظحالم نم دب ال رخآ هجو كانهو هجو اذه

 كاردإو هيف هقفتلاو «مهوفلاخ» ث م ءيبنلا لوق مهفت دنع

 هب دارملا نوكي نأ نكمملا ريغ نم هنإف هب دارملا ةقيقح

 دقف هيلع اوناك وآ هيلإ اوقبس ام لك يف ةفلاخملا قلطم
 لوقعلا هنسحتستو ةميلسلا ةرطفلا قفاوي امم ءيش ىلع نونوكي

 ح هللا لسر يده فلاخي الو ىوهلا هثعبم نوكي الو ةحيحصلا

 نإيف ، مهاحلل نابهرلاو رابحألا ريفوت نم هددصب نحن اهلثم
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 ةفلاخملا تسيلف ى هتفلاخمب لوسرلا رمأي ال امم اذه لثم

 .احيبق و ناك انسح ءيش لك معت ىتح اهتاذل ةبولطم

 ةنيدملا م ةع ءيبنلا مدق دقلف . عورشم ريغ وأ ناك اغورشم

 : اولاقف ل نع اولئسف 0 ءاروشاع موي نوموصي دوهيلا دجوو

 ىلع ليئارسإ ينبو ىسوم هيف هللا رهظأ يذلا مويلا اذه)
 ىلوأ نحن» : مالسلا هيلع لاقف (هموصن نحنف ، نوعرف

 ملو 0 هيلإ دوهيلا قبس عم همايصب رمأف (!)«مكنم ىسومب

 رمألا امنإف 0 هيف مهتفلاخمب رمأي ملو اسأب كلذب ري
 توتلش خيشلا اهحرش يتلا يه ةميظع ةمكحل ناك ةفلاخملاب

 ءايشأ يف الإ نوكي ال كلذو ، هنع هانلقن امم مدقت اميف

 ال يذلا ي هللا لوسر اهب سانلا ُهلعأ . ةنيعم ةصوصخم

 حصي الف 0 ىحوي يجو الإ وه نإ ىوهلا نع قطني

 اذه لخدي الو مهاحلل نابهرلاو رابحألا ريفوتب اذإ ضارتعالا

 ةريثكءايشأ لخدت ال امك . ةفلاخفلاب لع ءيبنلا رمأ تحت

 . اهيف ةفلاخملاب رمأي ملو هع ءيبنلا اهنع تكس ىرخأ

 نم ةداع درجم اهقلحو ةيحللا ريفوت رابتعا نإف . دعبو

 . ةئيبلا ناسحتسا ىلع ءرملا اهيف لزني سابللا ةئيهك تاداعلا

 اهئافعإو اهريفوتب وقم ح ءيبنلا رمأل ةخراص ةحيرص ةفلاخم

. 
 موصلا باتك نم ءراوشاع مايص باب ىف ملسم هاور ۔

٦ 

 ءاج ثيدح نم موصلا باتك نم نيتسلاو عساتلا باتكلا ىف يراخبلا هاورو

 همايصب رمأو مكنم ىسومي قحأ انأف : هيف .
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 . كش ريغ نم ةيصعم ةنفلاخملا هذهو هقلح وأ براشلا صقو

 هرفغتسي و هللا ىلل بوتيو اهنع علقي نأ اهب يلتبا نم ىلعف

 لالحتساب هئطخ يف نعمي ال نأ هيلعو 3 ميحر روفغ هللاو
 ربكأ ةيصعملا لالحتساو ى ريبك لالحتسإلا رمأ نإف . كلذ

 نإف . ةيصعم اهنأب فارتعالا عمةيصعملا ةلوازم نم هللا دنع

 هنإف لحتسملا امأو . ةرفغملا هل ىجرتو ةبوتلا يف لمأي اذه
 ارصم هبر ىقليف ، هنم ةبوتلا بجت ائيش بكترا هنأ ىري ال
 الو لام عفني ال موي ميظعلا رطخلا كلذ يفو . هبنذ ىلع

 .ميلس بلقب هللا ىتأ نم الإ نونب

 ةيحللاو براشلا يف فينحلا عرشلا مكح ام : لاؤس

 اهكرت ينعأ ةيحللا ءافعإو براشلا زج امأ : باوجلا

 نع هب رمألا تبث دقف اهنم صقني الو ىفحت ال اهلاح ىلع

 انمامإ حيحصك ةربتعملا ثيدحلا بتك عيمج يف لي ءيبنلا

 ملسم حيحصو يراخبلا حيحصو ۔ هللا همحر ۔ بيبح نب عيبرلا

 بوجولل رمألا نأ ىلإ انباحصأ بهذو . اآ)ةنسلا بتك رثكاو

 ٦ مقرب وهو هدنب اثيدح : هفن يف نمؤملا بدأ يف عيبرلا ىور ۔ : 718

 ءافحإب رمأ متب هنلا لوسر نأ يردخلا ديعس يبأ نع : هيف ءاج هحيحص زم

 ىحللا ءافعإو برانلا .

 نع رمع نبا نع ةراهطلا باتك نم ةرطفلا نم سمخ باب يف ملسم ىورو

 . ىحللا اوفعأو براوشلا اوفحأ : لاق تل ءيبنلا

 نبا نع هدنسب سابللا باتك نم نيتسلاو عبارلا بابلا يف يراخبلا ىورو

 . براوشلا اوفحأو ىحللا اورفوو نيكرشملا اوفلاخ : لاق ثب ءيبنلا نع رمع
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 . مهاحل نوفحي نيذلا نيكرشملا ةفلاخمب للع دقو اميس الو

 هلعف نمو اعرش مرحم اهنم صقلا وأ ةيحللا ءافعإ نإف هيلعو

 هتيحل ضرع نم ذخأي ناك هنأ يع ءيبنلا نع اوركذو ىصع

 امأو ، نيدخلا ءارو نم اهابناج ةيحللا ضرعو ى هيف اوصخرف
 ذخألا زوجي ال هنإف ى الفاسف نييحللا نم وهو لوطلا

 . ادبأ هنم

 : ةدايز

 يف ليمامدو حورقك ةققحم ةرورضل ةيحللا قلح زوجي ١

 نم سيلو ، الثم هقلحب الإ اهؤافش رذعتي رعشلا لوصا
 نيواود نم ناويد يف افظوم ناسنإ نوك ءيش يف ةرورضلا
 مهانيأر امف ۔الثم ۔ ةيبنجأ ةكرش يف امدختسم وأ ةموكحلا
 مهيفو . الهأ هل اوناك نإ لمعلا نم ةيحللا يوذ نودرطي

 تسيلو . لاع ماقم يف فظوم وهو هتيحل رفوي نم مهسننأ

 نم نيطايشلا ساوسو كلذ امنإو ، اهبحاصل ةيرزمب ةيحللا

 هللاب اوذيعتساو سانحلا ساوسولا اورذحاف ي سنإلاو نجلا

 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو . هرش نم

 صيخرتلا ءاملعلا ضعب نع هريغو ليعامسإ خيشلا ىكحو

 هب تهوشت ادج اشحاف ناك اذإ اهلوط نم صقنلا يف

 ىلع ضبق اذإ ء هبحاص ةضبق ىلع داز امب هرقو . ةقلخلا
 . ةيحللا مظع تحت رعشلا
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 ماظنلا رهوج يف لوقلا اذه فّئض يملاسلا خيشلا نكل

 امل كلذ عيمج نع هزنتلا اذإ ىلوأف . لطابلاب اهيبش هلعجو

 . ةمالسلاو ةطوحلا نم هيف

 مأ هوركم وهأ ةيحللا قلح يف مكلوق ام : لاؤس
 ؟ مارح

 لوق مزال وهو 4 مارح اندنع ةيحللا قلح : باوجلا

 درس امأ . ثيداحألا هب تتبث امك اهئافعإ بوجوب ةيكلاملا

 لوقن نأ يفكيو . نآلا رذعتيف كلذ يف ةدراولا ثيداحألا

 (٦)ملسم حيحصو يراخبلا حيحصو © عيبرلا حيحص يف اهنإ
 هيف دجت ةنسلا بتك نم باتك يأ حفصت 3 اهلك ننسلا بتكو
 اندنع رمألاو ث ةبيحللا ءافعإو براشلا قلحب رمألا ثيدح

 . ةلأسملا يف بوجولل ةيكلاملا دنعو

 ؟ اهب عنصي نأ زوجي امو ةيحللا نع تلأس : لاؤس

 نأ ريغ نم رغش نم اهيف تبن ام لك كرتي نأ بجي لهو
 تدهعت نأ دعب اذه ؟ اهنيزت زوجي مأ ؟ ءيش هنم صقني

 ؟ هتنوشخو كرعش ةرازغل كتذآ ىتح اقلطم اهسم مدعب تنأ

 يهنل اعرش زئاج ريغ ةيحللا قلح نإ : ب وجل
 هلل ١ يصر هب احصلا عيمج لمعلو ة هلمعلو هنع ش الع ءيبنل

 . ثيداحألا هذه ضعب تمدقت ۔ 1
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 ىلع مهيعبابتو نيعباتلا نم فلسلا ةمئأ عيمج >< قافتالو مهنع

 ىلع تبن امو نيدخلا ىلع تبن ام كل المعو الوق كلذ
 نأ كل يغبنيف " ةيحللا نم سيل ةيحللا مظع تحت نقذلا

 مظع تحت ۔ ينعأ ۔ رعش نم كنقذ تحت ام عيمج قلحت

 طشمت مث كبراش صقت مث كيدخ ىلع ام قلحت مث ةيحللا

 . اهوسو اهنم ذخف ةقلخلا هوشي دح ىلإ تلاط اذإ مث كتيحل

 ليمج نوكت كلذب كنإف (اهفحتأ) كباتك يف تربع امك وأ

 ال نأ وجرو ٠ فينح ملسم هجو كل رظنملا يهب ةروصلا
 تعنص اذإو . كل تركذ ام اهب تعنص اذإ . اقلطم كيذؤت

 . اهل امركم اهيلع ارويغ حبصت كنإف ةرم عوبسأ لك اذه اهب

 تناك نم» : لوقيو هتيحل ضرع نم ذخأي قلع ناك دقو
 (1)«اهمركيلف ةرعش هل

 دعبو . اهب عنصت فيك كتيرأ كئاقلب هللا نم نإو
 تارورضلل نإف . مويلا ىلإ باوجلا نع ترخأت نإ ةرذعمف

 . قيفوتلاو ةيادهلاب كل يعادلل كملسو هللا كظفح ث اماكحأ

 ةيحللا قلح مكح نع لاؤسلا كباتك نمضتي : لاؤس

 رعلا غبص نعو اهنم ذخأل او اهريصقت نعو مالس إلا يف

 نم : هظفلو ليجرتلا باتك نم رعشلا حالصإ باب يف دواد وبأ هاور ۔ 1

 . همركيلف رعش هل ناك
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 رسح نعو 0 صيمقلاو نولطنابلا سبل نعو دوسألا باضخلاب

 . كريبعت بسح ث لجرلا ىلع ةفتلملا ةيذحألا سبلو سأرلا

 يهنلا نإف ةيحللا قلح امأ ، ميركلا يخأ : باوجلا

 صوصنلاب انيقي اعرش تباث اهريفوتو اهئافعإب رمألاو هنع
 ةيصعم اهقلحف ثيدحلا باحصأ ةماع دنع ةحيحصلا ةحيرصلا

 نمإ هللا رمأ نم وه يذلا ةيب هللا لوسر رمأ اهتفلاخمل
 ىلع ملعن ال اننأ ديب (آ)«هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي

 تاكرد يف ةيحللا قلح ةيصعم عضن نيا قيقحتلا هجو

 اهعمجي يتلا تائيسلاو رئابكلاو شحاوفلا يه يتلا يصاعملا

 نم يه لهف (ةيصعم) ةملك تحت اهلك جردنتو نايصعلا ظفل
 رهظيو . ملعأ هللا ؟ رئابكلا بانتجاب رفغت يتلا تائيسلا
 اليلق ذخألاب افيفخ ناك اذإفريصقتلاامأو «كلذ نمربكأامنأ

 ضرعلاو لوطلاب اهنيشل ةلازإو اهل انييزت اهلوطوأ اهضرع نم
 كلم ءيبنلا نأ تبث دقو . اسأب كلذل ىرن ال اننإف نيطرفملا

 نم» : لوقيو اهضرع نم ذخأي ناك ۔ هتقلخ لامج ىلع
 اهميركت نم نأ ىرنو (2)«اهمركيلف ةرعش هل تناك
 نوكي يتح لوطي يذلا رعشلل ليلقلا صقلاو اهريودت
 ماركإ ةدئازلا فارطألا هذه عطقف الامشو انيمي دتمي بئاوذلاك

 _ . ةقلخلل نييزتو ةيحلل

 . ءاسنلا ةروس نم 80 ةيآلا ۔ 1

 . ابيرق مدقت ۔ 2
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 متكلاو ءانحلا لثمب هرييغتو ضيبا اذإ رعشلا غبص امأو _

 ريثك ىريو هنع يهنلا درو دقف داوسلا اما ، اعرش هب رومامف

 . ميرحت ال هيزنتو ميركت هنع يهنلا نأ ءاملعلا نم

 سابللا عاونأ نم امهريغو صيمقلاو نولطنبلا امأو
 هب فشكتت اميف الإ سابللا يف اعرش رجح ال هنإف ثدحتسملا

 اذه نإف هئارو نم محللا ودبي ىتح هتقرل اهرتست ال وأ ةروعلا

 فصي يذلا امأوء ةنسلاو باتكلا صوصنبو عامجإلاب مارح
 ىهني ءاملعلا نم اريثك نالف هقيض ةدشل اهنع منيو تاروعلا
 عجار هيف رمالاو } ةيصعم كلذ يف ىرن الو & هنع

 . ةداعلاو فرعلل

 هيف رمألاف ، حيحص رثأ هيف دري مل ذإ سأرلا رسح كلذكو

 . كلذك ةداعلاو فرعلل كورتم

 برعلا نإف لوقت امك لجرلا ىلع ةفتلملا ةيذحألا امأو

 فافخلا نوسبلي اوناك مالسإلا ردص يف نيملسملاو

 رجح الو اهيف عنام الف قوسلا يطغت اهلك يهو 0 براوجلاو

 ال نأ وجرأو 0 باوجلا يف هب هللا نم ام اذه . اقلطم اهيلع
 ..باوصلا نع جرخي

 ؟ يجنرفلا سابللا مكح ام ؟ لاؤس

 ةمدخلا تقو يف سبلت نأ كل زوجي : باوجلا

 . ةروعلا فشك هيف نكي مل ام ةمدخلا بساني ام لك لمعلاو
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 فصي ام سبلت نأ كل يغبني الف لمعلا تقو ريغ ىف امأو

 . هقيضب تاروعلا

 ؟ ةيحللا قلح مكح ام : لاؤس

 حيرصلا صنلاب اقافتا هنع يهنم ىحللا قلح : باوجلا

 رمالاو . ةربتعملا ةنسلا بتك عيمج يف تي ءيبنلا نع

 . ىفخي ال امك اهقلح نع ىهن اهئافعاو ريفوتب

 ؟ سأرلا رعش ريفوت عرشلا يف زوجي له : لاؤس
: 1 

 نع انغلبي ملف سارلارعش ريفوت اماو : باوجلا
 صعبو ةنكمأل صعب يف نوكي نأ ال ١ > يهن . ء يبنل

 وا مهب اهبشت ت هلعف نمف > ةقسفل ةسمف ١ وأ نيكرشملا ةريس رصعالا

 كلذ يف ةمكحل ١ تسبل هلو ي ٥ دصقو هتينب ىصع دقف مهيلإ افلزت

 . بيبللا نع ةيفاخب

٠ 
 نم متاخب متختي لجرلا يف عرشلا يار ام : لاؤس

 ؟ بهذ

 هتروص تناك امفيك اقلطم بهذلاب نيزتلا : باوجلا
 . ةلع موصعملا نع رثألا ةحصل اقافتا ةمألا لاجر ىلع مرحم

 نيثدحملاو ءاهقفلا ضعب نع يور ام الإ صاع هب يلحتملاف
 هيلع لوعي ال فيعض هنأ ديب ء ةصاخ متختلا يف صيخرت نم

 . قيرطلا تاينبو مكايإو ةداجلا اومزلاف
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 لجرلل سأرلا رش قرف ةيعورشم ليلد ام : لاؤس
 ؟ ةارملاو

 نبا نع يور ام وه يعرشلا ليلدلا نإ : باوجلا

 هبر ميهاربإ ىلتبا ذإو : ىلاعت هلوق يف سابع
 يف سمخ ةراهطلاب هللا هالتبا : لاق (1)نهمتأف تاملكب

 ةضضملاو براشلا صق سأرلا يف ى دسجلا يف سمخو سأرلا
 رفاظألا ميلقت دسجلا يفو . كاوسلاو رعشلا قرفو قاشنتسالاو
 لوبلا ناكم لسغو طبإلا فتنو ناتتخالاو ةناعلا قلحو

 هيف يورو ، يبطرقلا لوقلا اذه ححص دقو ءاملاب طئاغلاو

 . انباحصأ كلذ يف ددشو ث ون هللا لوسر نع اثيدح

 . باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 ناتخلا ىف

 ةنس ناتخلا» ثيدحلا بتك صعب يف تدجو : ل اؤس

 كلذ عقو لهو ؟ تنبلا نتخت لهف ا2)ءاسنلل ةمركم لاجرلل

 : ميدقلا يف

 مل ام لدع الو فرص فلقألا غلابلا نم لبقي الو ةبجاو

 . ةرقبلا ةروسم نم 4 ةيآلا 1

 . يلذهلا ةماسأ نع دمحا هاور ۔ 2

 . يمالسإلا بتكملا عبط هدنسم نم سماخلا دلجملا نم 5 ةحفصلا رظنا
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 دقو > ةمركم ءاسنلل وهو . ةرورضل ت ال اح يف لا نتتخي

 ىردأ نفلا اذه لهأو . ثيدحلاو ميدقلا يف اريثك عقيو عقو
 . تنبلا ناتخ يف عطتقي يذلا ءزجلاب

 اهرعش تففص نإ ةأرملا ىلع حانج نم له : لاؤس
 ؟ اهجوز هيف بغري يذلا لكشلا ىلع هتقسنو

 ةأرملا عنمي ام ةيمالسإلا ةعيرشلا يف دجن مل : باوجلا

 بغري يذلا لكشلاب هرفظت وأ هقسنتو اهرعش ففصت نأ نم
 تبن اذإ الإ قلحلا وأ صقلا نع يهنلا دجنو . اهجوز هيف

 . الثم هجولاك اهنيشي ثيح رعشلا

 ؟ ةنيزلل ةأرملا هذختت يذلا طرقلا مكح ام : لاؤس
7 

 تبقث نمل زوجي لهف ى نذألا بقث وه روظحملا ناك اذإو
 ؟ طرقلا لمعتسي نأ دعب هنذأ

 كلذل اهبقثو ناذآلا ىت طارقألا ذاختا نإ : باوجلا
 ذنم لامعتسالا عئاش رمأ روكذلا نم نايبصللو ءاسنلا ةنيزل
 رئاس ىف نيملسملا دنع كلذك هلامعتسا عاشو ، روصعلا مدقأ
 الو ةقلخلا هي وشت نذألا بقثب داري الو > راصمألاو راصعالا

 روهمج َرَي مل اذلو هنييزت دارملا امنإو هنذأ تسقث نمب ركملا

 يبصب كلذ لعف نم نإ ضعب لاق نإو . اسأب هيف ءاملعلا
 نحنو ، هغولب دعب هنع وفعي نأ الإ هحرج شرأ هيلع بجو
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 نأ الإ مهللا . شرأ الو مثإ الو جرح الف اذه يف روهمجلا عم

 يلحتلا امأ ى هيف هللاحملا بلطتف ريبك ررض كلذ نع أشني

 . ملعن اميف هزاوج يف فالخ الف طارقألاب

 يتلا حئاورلاب رطعتلا يف ةعيرشلا مكح ام : لاؤس

 ؟ لوحكلا نم ءيش اهيف

 ال ةرهاط ةبيط ةيرطعلا حئاورلا هذه نإ : باوجلا

 ال لوحك نم اهيف ام نإو س اهب رطعتلا حابيف اهيف ةساجن

 هلو انت مرحي امنإ 2 سجن ريغ ره اط هلصأ يف هن اف اهسجنبي

 سيلف ، نايعلل رهاظ ةساجنلاو ةمرحلا نيب قرفلاو راكسإلل
 . هتدام ةسجن اطوعس وأ ابارش وأ اماعط هلوانت مرح ام لك

 اهرعش صقت نأ هتجوز نم بلط لجر : لاؤس

 كلذ نإ تلاقو ةجوزلا تضفرف اهبجاوح نم رعشلا طقتلتو
 امك اقح مرحم كلذ له لأسي وهو .0 هلعفأ ال مارح

 ؟ هتأرما تلاق

 دقو ةجوزلا تلاق امك مارح كلذ نإ معن : باوجلا
 الإ (آ)ءاسنلا نم كلذ لعف نم نعل وقي ءيبنلا نع تبث

 هوشتت ىتح لوطيو اهبجاوح رعش رثكي نأ لثم ةرورضل

 ةلسصاولاو ةمثوتملاو ةمشثاولا هللا نمل : زنإ هلوق ىلا ريشي .1

 ثيدحلا . . . ةلصوتسملاو

 . (بيبح نب عيبرلا حيحصلا عماجلا نم 975) ثيدحلا رظنا
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 اذه . ةرورضلا ردقب هنم فيفختلا ذئنيح اهل زوجيف اهتقلخ

 هطشمب كلذو اعرش دكؤم بولطم اهرعشل ةأرملا حالصإ

 ضعب ىريو 0 ثعشتي الكل رثكأ وأ نيتريفظ ىلإ ةقرفو

 هب هللا نم ام اذه . اهرعش:قرفت ملنإ ةلطاب اهتالص نأ ءاملعلا

 . باوجلا ىف

 ؟ يعانطصالا رعشلا سبل مكح ام : لاؤس

 امل حيحصلا ثيدحلا يف اعرش هنع يهنم هنإ : باوجلا

 يف هب نيزتلل ةجوزلا هتسبل اذإ الإ 0 عادخلاو شفلا نم هيف
 زوجي ال هنإف كلذ ريغل ناك اذإ امأ هب سأب ال هنإف اهتيب
 اذهب نيبطاخلا عدخت اهنأل ةجوزتم ريغ تناك اذإ ةصاخو

 . مالسلاو . روزملا رعشلا

 جالعلا يف

 تاناويحلا ضعب مد برشب يوادتلا زوجي له : لاؤس

 ؟ بيبطلا هب راشأ اذإ

 رايتخالا لاح يف هبرش وأ مدلا لكأ نإ : باوجلا

 , نم هريغك 4 مي ركلا نآرقلا صنب اعطق مارح ةرورض ريغلو

 نم ةيجنتلل رارطضالا دنع امأو س اهيلع صوصنملا تامرحملا
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 هللاف هيف جرح الو زئاج هناف . تناك هروص يأب كالهلا

 الف داع الو غاب ريغ رطضا نمف : لوقي ىل اعتو كرابت

 (1)ميحر روفغ هللا نإ هيلع مثإ

 نم هريغ مدك كلذ يف ناسنإلا مد له : لاؤس
 ؟ تاناويحلا

 ذاقتإ ايندلا دالب عيمج يف مويلا عاش دقل : باوجلا

 ممميعطتب كالهلا ىلإ يدؤملا مدلا صقنب سانلا نم نيباصملا

 نم ذاقنإلا يف هرثأو ، كلذ ةدئاف ترهظو نيرخآ سانأ ءامدب

 كلذ زاوجب ىتفأ دقو . بير يأ اهعم قبي مل ةروصب كالملا

 نيدنتسم ، برغلاو قرشلا يف نيملسملا نم نوريثك ءاملع
 . سأب نم كلذ نم ىرن امف ى ةربتعم ةلدا ىلع

 نم همد نم ائيش لقني نأ ناسنإلل زوجي له : لاؤمم
 ؟ كلذ ىلإ بيبطلا داشراي ءافشتسالل رخآ وضع ىلا وضع

 رظن ىضتقا اذإ هيف جرح الو كلذ زوجي معن : باوجلا
 نم مدلا لقن زوجي امك ، بولطملا ءافشلل ةليسو هنأ ميكحلا

 . يف لمعلا هب يرجي امك كالهلا نم هذاقنإل رخآ ىلإ صخش

 تايفشتسملا عيمج

_« 

 . ةرمقتبلاةروس نم 173 ةيآلا ۔ 1
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 دنع رخآ ناسنإ مدب ناسنإ حيقلت زوجي له : لاؤس
 ؟ ةرورس

 ناسنإلا هيخأ مدب ناسنإلا ةايح ذاقنإ نإ : باوجلا

 ريغ مدو ملسملا مد نيب اقلطم قرف الو . هيف عنام ال زئاج

 كرابت هللا نم وجرنو باوجلا يف هب هللا نم ام اذه . ملسملا

 . اريخاو الوا هلل دمحلاو س باوصلا نيع نوكي نا ىلاعتو

 ىلإ ,ناسنإ نم مدلا لقن يف عرشلا مكح ام : لاؤس
 ؟ رطخلا نم هذاقنإل ةرورضلا ةلاح يف رخآ

 ريغ رطضا نمف سأب نم ىرن ال اننإ : باوجلا
 (آ)«ميحر روفغ هللا نإ هيلع مثإ الف داع الو غاب
 رصعلا يف مالسإلا دالب عيمج يف اذهب لمعلا ىرج دقو

 . ءاملعلا هزاجأو ، رضاحلا

 ىضرملا ميعطت يف ةيمالسإلا ةعيرشلا مكح ام : لاؤس
 ؟ ئناسنإلا مدلاب

 رمأ يف ىلاعتو كرابت هللا مكح دق : باوجلا
 : تامرحملا ركذ دعب ميركلا هباتك يف لاقف نيرطضملا

 نم مدلاو «“هيلع مثإ الف داع الو غاب ريغ رطضا نمف

 زوجي الف ناويح نم وأ ناسنإ نم ناك ءاوس اعطق تامرحملا

 , ةرقبلا ةروس نم 173 ةيآلا ۔ 1
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 نأب ضيرملا رطضا نإ امأ ! رايتخالا ةلاح يف هلوانت اقلطم

 كلذ نإف هتايح ذاقتإل ةديحولا ةليسولا مدلاب هميعطت ناك

 تايآلا حيرص هيلع لدت امك ىلاعتو كرابت هللا مكحب زئاب
 مكح نم دحأل هللا مكح دعب امو ، اهمومعو كلذ يف ةدراولا
 . يأر الو لوق الو

 يف يأ اهيف لخدي يتلا ةيودألا مكح ام : لاؤس
 ! نوملسملا هحبذي مل محل ريصع وأ رمخ وأ مد اهبيكرت

 الف ، كلذ وحن وأ اداض وأ انهد ناك اذإ : باوجلا

 . هريغ نم هنع هينغي ام دجو نمل هبنجت ناسحتسا عم سأب
 ةيجنتلا ةرورضل الإ زوجي الف ابرشو الكأ ناك نإ امأو

 «هيلع مثإ الف داع الو غاب ريغ رطضا نمف

 ميعطتلا كلذل لهف ناسنإ مدب ةأرما تمعط اذإ : لاؤس

 ؟ عاضرلا مكح

 افرعالو ةغلالو اعرشال اعاضر مدلاب ميعطتلا سيل : باوجلا

 هب مرحي الف . اقلطم عاضرلا ماكحأ نم ءيش بترتي الف

 . فاشكنا الو ةنيز ءادبإ هب لحي الو حاكن

 وه نوكي نأ وجرأو . باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 . هللا ةمحرو كيلع مالسلاو باوصلا

 يذلا (نارديروك) صارقآ لوانت زوجي له : لاؤسم
 ؟ ةيلوحك ةدام نم 1و ةيتابن داوم نم99+ نم بكرتي
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 رارطضالا دنع اهلوانت يف اسأب ىرن ال اننإ : باوجلا
 ةيلوحكلا ةداملا نم يوئملا ديحولا ءزجلا اذه رضيب الو > اهيلإ

 وهو هلوانتو لاطرطلا لامعتسا ءاملعلا زاجأ امك ث هتلاحتسال

 . ةفاجلا لوحكلا بساور نم

 . باوصلا قفاوي نأ وجرأو باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 ؟ بهذ نم اهوحنوأ نانسأ ذاختا زوجي له : لاؤس

 اهوحن وأ فنأ وأ سرض وأ نس ذاختا زوجي : باوجلا

 هب طيخيوأ هنانسأ هب دشي كلس ناك امع الضف بهذلا نم

 نيزتلا ينعأ يلحتلا مرحملا امنإ مرحمب كلذ سيلو . احرج
 . مكتلأسمك ةوررذضل هذاختا ال لجرلا ىلع هب

 ؟ بهذ نم نانسأ ذاختا زوجي له : لاؤس

 اهنم برطضملا دشو نانسأ ذاختا زوجي : باوجلا

 ءاطغب رسكنملا وأ اهنم سوسملا ةيطغتو بهذلا كالسأب

 كلذل وعدت نأ طرشب كلذل حلاص رخآ ندعم يأ وأ بهذ
 امايص الو ةالص كلذ رضي الو نيزتلا ريغ ةجاح وأ ةرورص

 ريرحلاو بهذلاب نيزتلا ينعأ يلحتلا وه هنع يهنملا امنإف
 ةجلاعم ىف اهلامعتسا امأو . لاجرلا ىلع نامرحم امهو

 جالعلاو ةيانعلاب ةيمسجلا ءاضعألا ىلوأو . هب سأب الف ضارمأ
 ثدحت اهطوقسو اهفعضو اهسوست نإف سارضألاو نانسألا
 نيعناملل اوغصت الو اهوحلصأف ةنمزم ةريبك مسجلا يف اضارمأ
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 ةمحرو مكيلع مالسلاو . ناهرب الو ةجح نم مهيدل سيلف

 ؟ بهذلا نم نانسأ ذاختا لاجرلل زوجي له : لاؤس

 ناك اذإ بهذ نم نانسأ ذاختا لجرلل زوجي : باوجلا

 ضوعي امنإو طقف ةنيزلا كلذب ديري ال نأ ينعأ اهيلإ ارطضم
 لب مثإ الو كلذ يف جرح ال 0 اهدقف يتلا ةيعيبطلا هنانسأ هب
 نأ ةدوقفملا هنانسأ ضيوعتل رطضا نمل ىلوألاو نسحألا

 دقو» مفلا ةحئار هب ريذتت الو أدصي ال هنأل بهذ نم اهذختي
 افنأ ذختاف هفنأ تعطق ايباحص ضب هللا لوسر رمأ

 نم افنأ ذختي نأ هتحئار تريغتو ئدصف ةضف نم
 لاجرلا لامعتسا نع يهنلا نأ لصاحلا (1)« لعفق بهذ

 لشم ةرورضل ناك اذإ امأو ، نيزتلل ناك اذإ امنإ بهذلل

 . كلذب سأب الف كلاح

 كيبط نا !و ؤ كنيع يف ررضب تبصأ كن ا : ل اؤس

 ةعطق عصوو ةيحارج ةيلمع ءارجاي الا هتلازا نكمت ال كل لاق

 ؟ كلذ زوجي لهف ، كنيع يف تيم نيع نم دلج
_- 

 هاورو هنم بيرق ظفلب متاخلا باوبأ نم عباسلا بابلا يف دواد وبا هاور ٦

 يف يئاسنلا هاورو ، سابللا باوبأ نم نيثالثلاو يداحلا بابلا ىف يذمرتلا

 . ةنيزلا باتك نم نيعب رألاو يداحلا بابلا
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 هللا ءاش نإ سأب نم كلذ يف ىرن ال اننإ : باوجلا
 ىلع مدقأف ميظعو ريبك .ك رصبلا دقفو ميحر فوؤر هدابعب هللاو

 . هللا ةمحرو ف كيلع مالسلاو > هللا كافش رمألا

 صخش ةينرقب نيعلا ةينرق لادبتسا زوجي له : لاؤس
 ؟ اثيدح يفوت رخآ

 اذه ميرحتل اهجو ملعأ ال يننإ ۔ ملعأ هللاو : باوجلا

 نأ داك يذلا وأ ، ىمعألا يحلا ىلإ رصبلا در نم هيف ام عم

 يذلا وه هتينرق تعزن يذلا ىفوتملا صخشلا ناك اذإ ىمعي

 امك ۔ ناسنإ رصب ذاقنإل هتافو دعب اهعزنب هتافو لبق نذأ

 هب عفتني نأ نكمي ام عزنب نوصوي مويلا سانلا ضعب لعفي

 ضعب لقنبو مدلا لقنب هيبش وهف - مهماسجأ ءازجأ نم ءايحألا

 ةيعرشلا ةدعاقلا نأ عم .الثم ىلكلاك ءايحألا اهب عربتي ءازجأ

 . تيم وهف يح نم عطق ام لك نإ: لوقت

 يل ليقف ةيجاجز نيعب امهتل دبأف ينيع تفلت : لاوس
 ؟ هللا مكمحري ينتفأ ؟ حيحص اذه لهف ؟ مارح كلذ نإ

 جاجز نيع ذاختا نم عنمي نأ بيرغلا نم : باوجلا
 ندعملاو ميرحتلل بجوم الو صن ريع نض ةبهاذلا نيعلا لدب

 ذإ تانبلا نم اهراوب فيخ نمل ابجاو هارن دقو ىقن رهاط
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 مكتنسلأ فصت امل اولوقت الو هب الإ اهنوص رذعت

 بذكلا هللا ىلع اورتفتل مارح اذهو لالح اذه بذكلا

 (آ)«نوحلفي ال بذكلا هللا ىلع نورتفي نيذلا نإ

 ه اييلف ةم هللا لوسر نع حيرص صن عناملا اذهل ناك نإو

 . لوق لك ةزيهج عطقت ذئمويو

 ىلع اهضرع ىلإ رطضاف هتجوز تضرم ناسنإ : لاؤس

 زوجي لهف اهنم مرحم وذ بيبط دجوي الو اهصحفل بيبط

 ؟ يبنجأ بيبط ىلع اهضرع

 . مثإ الو هيلع جرح الو كلذ هل زوجي معن : باوجلا

 لهف اروكيب) نقح لامعتساب بيبطلا رمأ اذإ : لاؤس

 ؟ يبنجأ لجر ةأرملل نقحلا لمعتسي نأ روجي

 موقي مرحم دوجو رذعت اذإ كلذ زوجي معن : باوجلا

 امو ةنقحلا عضوم الإ اهمسج نم ةأرملا فشكت الو كلذب

 . هلوح امم هيلإ ةرورضلا ئجلت

 صحف ىلإ ةرورض اهتأجلأ يتلا ةأرملا ىلع له : لاؤس

 ؟ ةرافك وأ ةبوت اهل هتجلاعمو بيبطلا

 ةبنذم ريغ اهنإف ةرافك الو ةبوت اهيلع سيل : باوجلا

 نم يرورضلا ردقلا ىلع كلذ يف ةرصتقم تماد ام كلذ يف

 . مسجلا يف فشكلا عضاوم نمو صحفلا تارم

 لحنلا ةروس نم 116 ةيألا 1
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 نم لصنتلاو ةيعامتجالا تافآلا ىف
٠٥ 

 تاعبتلا ٠٥
٠٥ 

 مثالا رئابك ضعب ىلع نامدإلاب يلتبا لجر : لاؤس

 ةبقاع فاخو ةديدش ةنحم هب تلزن املك ناكو ، شحاوفلاو
 هاجنأ نإ طق دوعي ال نأ رذنو هلل هسفن ىلع دهعلا عطق هرمأ

 ىدرتي ىتح اهنم وجنيو هتنحم يلجنت داكتال هنكل اهنم هللا

 اذه هنم رركتو س هيلع ناك امم رش ىلا_دوعيو هشحاوف يف

 بات دقو ةرم نيرشع نم اوحن كلذ دعب هضقن مث هبرل دهعلا

 تاعبت نم لصنتلاو جرخملا نع لأسي وهو احوصن ةبوت مويلا
 ؟ شحاوفلاو دوهعلا كلت

 ائيش لعفي نأ هسفن ىلع هلل دهعلا عطق نم : باوجلا

 ال وأ اذك لعفأ نأ هللا دهع ىلع : الثم لاق نأب . هلعفي ال وأ
 ء ةظلغم ةرافك هيلع ناف هدهع ضقن مث كلذ وحن وأ هلعفأ

 انيكسم نيتس ماعطإ وأ نيعباتتم نيرهش مايص وأ ةبقر قتع
 ٠ ةلسرملا نيميلا ةرافكك ةففخم هترافك تسيلو .رييختلا يلع

 ةرافك كلذك هيلعف هضقنو رخآ ادهع عطق مث ةرافكلا ىدأ ناف .

 يف ارارم هنم ضقنلاو دهعلا رركت اذإ هنكل س ةظلغم ىرخأ

 يف امك ۔ ىرخألاو ةرملا نيب ةرافكلا دؤي ملو ةدحاو ةيضق
 نم ۔ ةرم نيرشع اهيف ضقنلاو دهعلا رركت يتلا هذه انتلأسم
 لوقلا : نيلوق اهيف نيملسملا ءاهقفل نإف 3 اهنيب ريفكت ريغ
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 لوقلاو اهددع رثك امهم ةرم لك ىلع ةرافك بوجوب

 ىذلا اذهو مدقت ام عيمج ىلع ةدحاو ةرافك هيلع نإ: رخالا

 . نيبئاتلا ىلع افيفختو ةمألا ىلع اريسيت هب يتفنو هراتخن

 قلعتي اميف اذه . هللا ىلا ةبانإلاو ةبوتلا ىلع مهل اعيجشتو

 هتبوت مامتل هيلع نإف اهبكترا يتلا رئابكلا امأو هضقنو دهعلاب
 . ةدحاو ةظلغم ةرافك اهنم عون لك نع يدؤي نأ اهتحصو
 ام لثمب نيكاسملاو ءارقفلا ىلع قدصتي نأ هتبوت لامك نمو
 راتخم لقاع غلابب ىنزلا ناك نإ مث 8 تامرحملا يف هقفنأ

 نإو ، اقلطم ءيش هب ينزملل ينازلا ىلع سيلف هركم ريغ
 هنكلو اغلاب ناك وأ اهركم وأ اراتخم ايبص هب ينزملا ناك

 كلذل هيلع نإف ىثنأ وأ ناك اركذ راتخم ريغ روبجم هركم

 هقفلا يف ىمسي ام هركم ريغ ولو يبصلا كلذ وأ هركملا

 رشعلا فصنو ركبلل ةيدلا رثع وهو رقعلاب يمالسإلا

 . ركذلاو بيثلل

 هسفنل قلطأف يوسلا طارصلا نع فرحنا لجر : لاؤس
 ىنزو ةقرس اهبكترا الإ ةريبك كرتي ملف نانعلا هتوهشو

 ىنزو ناضمر لكأو ةالص كرتو رمخ برشو اطاولو

 ؟هيلع اذ امف نالا ةبوتلا ىلع مزع دقو . . . هيف

 رسحتلاو مدنلا راعشتسا وه لوألا بجاولا : باوجلا
 مراصلا مزعلا يف ةلثمتملا حوصنلا ةبوتلاو هنم طرف ام ىلع

 عرضتلاو ءاكبلا ةرثكو هيف ناك امم ءيش ىلإ ةدوعلا مدع ىلع
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 يصاعملا يف هيلع مث ىلاعتو كرابت هللا نم ةرفغملا بلطو

 ىنزلاك قولخمل قح اهب قلعتي الو هبر نيبو هنيب يتلا

 عون لكل ةظلغم ةرافكو حوصنلا ةبوتلا طاوللاورمخلا برشو

 وأ ةاتفب انطاول وأ ىنز ناك اذإ الإ . طقف ىصاعملا كلت نم

 ةدايز هيلع نإف غلاب عم هاركإي كلذ ناك وأ نيغلاب ريغ يبص
 رشع وهو رقعلاب يمالسإلا هقفلا يف ىمسي ام ةرافكلا ىلع

 . َرمامك غلاب ريغوأ اروبجم ناك اذإ كلذ سهب لوعفملل ةيدلا
 نأ هيلع قيضي الو . اهئاضق نم ةبوتلا دعب دب الف ةالصلا امأو
 امنإو . يلايلو امايأ دجسملا يف وأ هتيب يف ءاضقلل فكتعي
 نم عاطتسا ام موي لك يضقي نأ هل صخري ۔ ينعأ ۔ هيلع

 اهدعب وأ ةرضاح ةالص لك لبق يضقي نأك ةالصلا تئاوف

 اهيلع يتأي ىتح موي لك كلذ نم رثكأ وأ نيتالص وأ ةالص
 ناضمر امآو . ىضم ام عيمج نع يفكت ةظلغم ةرافك ءادأ عم
 تاناضمرلا عيمج ءاضق ينعأ . هءاضق اموتحم اضرف هيلع نإف

 هتجوز ةرشابمب ىتح وأ اهيف ىنزب اهتمرح كته وأ اهلكأ يتلا
 ةعيرشلا ىف ديكأت دشأةدكؤم ةظلغم ةرافك هيلعو اهراهن يف
 هتاناضمر عيمج يصحي نأ هيلعف . ةالصلا ةرافك نم ةيمالسإلا

 اهنم رهش لك مايص يضقي ينعأ ه موصيو اهعيض يتلا
 نأ هل زوجي هنإف مايصلا ةعباتم نع ازجاع ناك اذإو 8 اعباتتم

 ةعبرأ وأ مايأ ةنثالثوأ س نيموي موصي نأ لثم اقرفتم هيضقي

 أربتف ث هيلع يتلا روهشلا ددع ىلع يتأي ىتح عوبسأ لك نم
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 قدص يف وه امنإ رسلا لك رسلاو ، ميحر روفغ هللاو هتمذ

 ام ىلع نيقداصلا مدنلاو ةرسحلا راعشتساو اهحصنو ةبوتلا
 ربلا لامعأ نمريثكتلاو رافغتسالاو عرضتلاو ءاكبلا ةرثكو تاف
 تلقث نمف . هنيزاوم لقنت ىتح ريخلاو ةعاطلاو
 (1)«نوحلفملا مه كئلوأف هنيزاوم

 صاملا باكترا يف هسفنل نانعلا قلطأ باش : لاؤس

 ةشحاف الو ةريغص الو ةريبك كرتي مل ثيحب ةديدع نينس

 مدنو بات مث ۔ كريبعت بسح ۔ اهبكترا الإ ةنطابو ةرهاظ

 ؟ اهلك يصاعملا نع علقأو

 ةالصلا نم هللا ضئارف كرت دق ناك نإ امأ : باوجلا

 الو ، اموص وأ ةالص كلذ نم عيض ام ءاضق هيلع نإف مايصلاو

 يصاعملا امأو ةظلغمةرافك هيلعو ءاضق نودب هتبوت حصت
 دشلاو ةيوسلا هيلع امنإف ةرينص وأ ةريبك نم ىرخأل
 تناك نإو . هللا نيبو هنيب اميف تناك نإ طقف رافغتسالاو

 ةللاحملا نم دب الف لام وأ ندب وأ ضرع يف قولخم ملظ
 ريغ يبصب ىنز ةيصعملا تناك نإو ث ةعبتلا نم صلختلاو

 هب لعف نمل هيلع نإف ث اربج غلاب هاركاي وأ ىثنأ وأ اركذ غلاب
 تاعوطتلاو تانسحلا نم رثكيلو . ةيدلا رثع وهو رقعلا كلذ

 نوكت ىتح هللا ىلإ ابرقت مايصلاو ةالصلاو ةدابعلاو ركذلاب
 . تالسرمو تاظلغم تارافك ضعب ديلو هل ةرفكم

_ 

 نونمؤملا ةروس نم 103 ةيآلا ۔ 1

٦٤١ 

 



 لام نم رخأل نيح نم قرس رجتم يف لماع : لاؤس

 اذ امف ص هتاذلمو هتاجاح ىلع كلذ قفنيف رجتملا بحاض

 ؟ بات دقو مويلا هيلع

 ىلع مدنلا يف ةلثمتملا حوصنلا ةبوتلا هيلع : باوجلا

 دوعي ال امك ث هلثم ىلا ةدوعلا مدع ىلع مزعلاو 2 هنم ردب ام

 هردقي وأ قرس ام عيمج يصحي نأ هيلع مث . عرضلا ىلإ نبللا
 ىلا وأ ايح ناك نإ هبحاص ىلإ هدريف هءاصحإ عطتسي مل نإ

 كلذ نأ مهل الو هل ركذي نأ هيلع سيلو اتيم ناك نإ هتثرو

 نإو ث هسفن حضفي ال ىتح ريبعتلا يف لاتحي لب ةقرس نم
 هتثرو لام وأ هنم قورسملا لام يف كلذ لخدي نأ عاطتسا

 هنيب هللا ءاش نإ وجنيو كلذ هلف هسفنل ارتس مهروعش نودب
 الو ةرافك ال٬ رخآ ءيش كلذ ءارو هيلع سيلو. هقلاخ نيبو

 . اهريغ

 مث رخآ صخش نم لاملا نم ارادقم قرس صخش : لاؤس

 هبحاص ىلإ لاملا درب هتعبت نم صلختي نأ دارأو باتو مدن
 اذإ ةنتف ثودح نم فاخي هنكل ةقرسلا هذهب ملعيال يذلا

 ؟ عنصي فيكف هتقرسب حرص

 هيزجي هنإف ةنتف ثودح هنظ ىلع بلغ اذإ : باوجلا

 لام يف قورسملا لاملا نم رادقملا كلذ لاخدإل لاتحي نأ

 هلام طسو يف لخد دق هنأ هسفن نئمطت ثيحب هنم قورسملا
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 الا هيلع ىقبي الو لاملا ةعبت نم هتمذ تئرب كلذ لعف اذاف

 . ميحر روفغ هللاو هتيصعم نم بوتي نا

 . هيرجأتسم نم قرس ةددعتم رجاتم يف لماع : لاؤس

 اذامف . ةايحلا ديق ىلع لازي ال نم مهنمو تام نم مهنم
 ؟ هيلع

 رسحتيو مدنيو هللا رفغتسي نأ اذه ىلع : باوجلا

 ردقي وأ يصحي نأ هيلعو ، احوصن ةبوت بوتيو تاف ام ىلع

 . هتثرو ىلإ وأ هيلإ هدريف مهنم لك نم قرسام

 هحنم همولظم ةللاحم يف ملاظلا يزجي له : لاؤس

 ؟ هتَمَلظم ركذ ريغ نم ال ام

 فلتخت ةفلتخم ملاظملاو ماع لاؤسلا نإ : باوجلا

 ةملظمو ندبلا ةملظمو لاملا ةملظم كانهف 4 اهماكحأ

 ةفورعم نوكت بلافلا يف اهنإف لاملا ةملظم امأف٬ ضرعلا

 نم هدسفأ وأ هبصغ وأ هقرس ام رادقم فرعي ملاظلاف رادقملا

 قيقحتلا هجو ىلع رادقملا فرعي نكي مل نإو مولظملا لام

 هنكمي اذهو . ريدقتلا يف طاتحيو كلذ ردقي نأ هنكمي هنإف

 ةيأبو هوجولا نم هجو يأب مولظملا لام يف كلذ لخدي نأ
 يف جمدنا دق لاملا كلذ نأ ققحتي ثيحب هتنكمأ ةقيرط

 كلذب هربخي نأ هيلع قيضي الو 3 هنم هتمذ أربتف مولظملا لام
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 روفغ هللاو رابخإلاب داسف وأ ةنتف روثت نأ فاخ اذإ ةصاخو

 ملاظلا نوكي نأ اهيف بلاغلا نإف ندبلا ةملظم امأو . ميحر
 مدع يف ملاظلل رذع الف كلذك ناك اذإف مولظملل افورعم

 ارهج كلذ نودب وأ هحرج شرأ هئاطعإب مولظملا ةللاحم

 نأ هيلع بجي لب يفختلاو رتستلل بجوم ال ثيح انلعو

 فورعم ريغ ناك نإو 0 هملظب هتيصعمب ملع نم هتبوتب ربخي

 الثم ملظم ليل فوج يف هيلع ىدعت اذإ امك مولظملا ىدل

 هل رهظيو مولظملا ربخي نأ هل ىلوألا نأ يف فالخ ال هنإف

 وا هتملظم شرا هئاطعإ عم لحلا هنم بلطيو همدنو هتبوت

 هل زاج هرابخإب داسف وأ ةنتف عوقو فاخ اذإ هنكلو . هنودب

 عم مولظملا لام يف هلخديو شرألا ردقي نأ ۔ هللا ءاش نإ

 ربلا هوجو فلتخمب هب ربلاو هيلإ ناسحإلا يف ةفلابملا

 امأو ، كلذ يف يساسأ طرش هللا ىلإ ةبوتلاو . ناسحإلاو

 اهفشك ذإ ملاظملا عاونأ دشأ ۔ ىرن اميف ۔ اهنإف ضرعلا ةملظم
 ام ضرألا ىف داسفلاو نتفلا نم ريثي هيلع هللا رتس نمل

 هئربي الف اذه فخي مل نإف س ىلوألا هتيصعم هعم لءاضتت دق

 هيلع نإف اقح كلذ فاخ نإو ةرشابملا ةينلعلا ةللاحملا الا

 ببسب داسف نم أشن ام حالصإ هيلعو رافغتسالاو مدنلاو ةبوتلا
 بجيف موق دنع هتهب وأ هفذق نوكي نأك ضرعلا يف هتملظم
 هفلب نم دنع هب همهتا امم هئربيو مهدنع هسفن بيذكت هيلع

 ام مولظملاب ربلاو ناسحإلا يف ةغلابملا هيلع مث هناتهبو هفذق
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 ضرعلا ملاظم روص ضعب نأ ىلع . اليبس كلذ ىلا عاطتسا

 لام يف لاملا كلذ لاخدإ اذإ هيلعف لاملاب ربجنت دق

 هيف مكحي امنإو ث ماع مكح هيف ىتأتي ال ام اذهو مولظملا

 . اهروص فالتخال اهبسحب لك ةضراعلا ةيئزجلا اياضقلا يف

 ؟ مارحلا لاملا نم لصتي فيك : لاؤس

 مارحلا لاملا يف ةيمالسإلا ةعيرشلا مكح : باوجلا

 ةقرسو بصغك يعرش قيرط ريغ نم ناسنإ دي لخد يذلا

 هبحاص ىلإ هدرب هنم لصنتي نأ هبنذ نم بات اذإ ابرو ةنايخو

 الإو 0 هتثرو ىلل وأ هيلإ لصوتلا هنكمأو هفرعي ناك نإ
 كلذ يف ءاهقفلا لوقيو ، نيكاسملاو ءارقفلا ىلع هب قدصت

 (ءارقفلا هليبس مارحلا لاملا)

 ءارو ائيش ملعن الو مارحلا لاملا مكح يف هملعن ام اذه

 . ملعأ هللاو . كلذ

 ةيصو كرتو ارجات هتايح يف ناك لجر يفوت : لاؤس

 { ةيداليم 5 ماع يف هتراجت يف سلفأ هنإ : اهيف لاق

 هئامرغل كنرف 4.151.45 دهعلا كلذ ةلمع بسح هتمذب ىقبو

 يف مويلا مهنم دحاو قبي مل ىراصنو دوهي مهلك مه نيذلا

 ء هناكم ملعي ال يذلا لحارلا مهنمو ىفوتملا مهنم ، رئازجلا

 ؟ نوعنصي فيكف هتمذ ءاربإ هتيصو ليكو وأ هتنرو ديري

 لصوتلا نإف ؟ قفني ليبس يأ يف وأ لاملا اذه ىطعي نملو
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 مهنم لحارلا ناونعو ءامرغلا نم ىفوتملا ةثرو ةفرعم ىلا
 مويلا هؤادأ بجي يذلا غلبملا وه ام مث ! نكمم ريغ رذعتم

 ؟ .دهعلا كلذ ةلمعل ةبسنلاب ةديدجلا ةلمعلا نم

 ةدعاقلا نإف لاؤسلا نم لوألا قشلا نع امأ : باوجلا

 هليبسف هبر لهج لام لك نأ) يه اذه لثم يف ةماملا ةيعرلا

 هوجو نإ نولوقي ءاملعلا ضعب ناك املو (نيكاسملاو ءارقفلا

 يتلا ةينآرقلا سرادملاب عفتني نم رثكأ نإو ءاوس اهلك ربلا

 ىرن اننإف نيكاسملاو ءارقفلا مه نآرقلا مولعو نآرقلا ملعت
 ةينآرقلا ةينيدلا ةيملعلا عيراشملا يف لاومألا هذه لثم قافنإ

 لعجيف ، نيكاسملاو ءارقفلا بناج لمهي الأ ىلع ىلوأو اريخ
 . ةيرورضلا مهتاجاحل ظح هنم مهل

 ددحن نأ عيطتسن ال اننإف لاؤسلا نم يناثلا قشلا نع امأو
 ةلمعلا غلبم عم بسانتي ةديدجلا ةلمعلا نم ارادقم مكل

 دهعلا كلذ لثم يف يصوملا ةمذ اهب تلغش يتلا ةميدقلا

 يف ةيموكح ةحلصم دجوت تناك هنأ ملعن اننأ ريغ ديعبلا

 وأ ليدعتب موقت (مويلا ىلا ةيقاب اهنأ نظنو) رئازجلا ةصاع

 تاونس سمخ لك مث . ماع لك تاباسحلا هذه لثم ةلداعمب

 ةيكالهتسالا داوملا راعسأ ضافخناو عافترا رابتعاب رثع لكو
 ةنيعم ةبسنب كلذ نم نوجرخي مث ، نيدايملا عيمج يف
 ةقيرط كلذ يف مهلو ، لاحلا هذه لثم يف اهيلع دمتعي

 وه لوقعملا نم بيرقلا لدعملا نأ انل ودبيو . ةصاخ
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 فلأ ةئامب دهعلا كلذ يف فلألاف ، ةرم ةئام دحاولا ةفعاضم

 كنرفلاب مويلا هنكل . وه وه ددعلا نأ حرصأ ةرابعبو . مويلا

 نوملعت متنأو يرئازجلا رانيدلا وه ديدجلا كنرفلاو ، ديدجلا

 .ةرم يتئامو ، نيسمخو ةئام ىلإ فعاضت ام داوملا نم نأ

 اذهب يفي ام لاملا يف ناك نإف 9 ةئاملا زواجتي مل ام اهنمو

 ام اوطاتحاف ءافو نكي مل نإو ، صوقنم ريغ الماك هودأف
 وهو (آ)ياهاتآ ام الإ اسفن هللا فلكي الإلو متعطتسا

 اهؤامد الو اهموحل هللا لاني نل . ميحرلا روفغلا
 هب هللا نم ام اذه . (2)«مكنم ىوقتلا هلاني نكلو

 . باوجلا يف

 ناك يدوهيل لاملا نم غلبم هتمنب لجر : لاؤس

 لالقتسالا دعب يدوهيلا باغ مث ى هنم علسلا ءارشب هعم لماعتي

 هلبق نم تأي ملو وه دلب يأ يف ملعي الو هرابخأ تباغو
 يف وا هئاقل يف قبي ملو تاونس تضم دقو لاملا اذهل بلاط

 ؟ عنصي اذ امف ‘ عمطم هناكم ةفرعم

 نيكاسملاو ءارقفلا ىلع هب قدصتي هنإ : باوجلا

 . نيدملا ةمذ أربت كلذبو

= 

-= 

 قالطلا ةروس نم 7 ةيآلا ۔ 1

 جحلاةروس نم 35 ةيآلا ۔ 2
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 كنيب عقوو دوهيلا عم لماعتت ارجات تنك : لاؤس

 3 مهل ةعلس كدنع تيقبو كلذب تررضتو ماصخ مهضعب نيبو

 مهل فرعت الو رئازجلا نع اوباغ دق مهو اهنمث تلكأو اهتعب
 ؟ كيلع مهل يقب امب لمعت فيكف . اناونع الو ارقم

 يذلا باسحلا يفصت نأ كيلع بجاولا نإ : باوجلا

 ةميق نه كيلع مهل يقب امف 3 قحلاو لدعلاب مهنيبو كنيب
 امك تنك اذإ نيكاسملاو ءارقفلا ىلع هلك هب قدصتت مهتعلس

 ةعيرشلا مكح اذه . مهتثرو وأ مهني وانعو مهناكم لهجت تلق

 . هللا ةمحرو كيلع مالسلاو . هبحاص لهج لام لك يف

 هبحاص كله لام نم لصنتلا نكمي فيك : لاؤس

 الو باغ وأ ضعب يقبو هتثرو ضعب تام وأ ثراو هل رسيلو

 دقو تيم ما ىح أ ب ىح وه ا فرعي الو ناونع الو رقم هل فرعي

 ؟ اينارصنوأ ايدوهي نوكي

 وأ تناك ةيدوهي ةنايدلل لخد ال : الوأ : باوجلا
 هتلماع نم لكف ةيلاملا قوقحلا لئاسم يف امهريغ وأ ةينارصن

 ريغ نم ةيرايتخا ةيعرش ةحيحص ةلماعم نيد يأ لهأ نم

 ريغ الماك هقح كله نإ هتثرول وأ هل يدؤت نأ كيلع . هاركإ
 . صوقنم

 هقح ىطعي ةترو كرتو قحلا بحاص كله نإ : ايناث
 مهعمج رذعت نإ مهصعبل وأ مهعمج رسيت نإ نيعمتجم هتنر
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 اذه نأب لاملا هل ىطعي يذلا ربخي نأ ىلع ، توم وأ بايغل

 ام بسح هتثرو همستقيلف ىفوتملا نالف مكثورومل وه امنإ
 . هللا ءاش نإ قحلا هيلع ناك نم ةمذ كلذب أربتو . هللا عرش
 يذلا يف ةقثلا ىرحتيو ليبس نم كلذ ريغ هل سيل ذإ
 . لاملا هيطعي

 ناونع الو رقم هل فقرعُي ملو لاملا بر باغ اذإ : اثلاث

 كلذ ةفرعم نم سأيلا لصحو 0 تيم وأ يح وهأ ملعي الو

 ءارقفلا ىلع لاملا كلذب قدصت بيقنتلاو ثحبلا دصب
 ثراو هل فرعي ملو هتوم ققحت اذإ كلذكو ‘ نيكاسملاو

 ىلع قدصي لاملا نإف ثراو ىلع فوقولا نم سأيلا لصحو
 . قحلا كلذ هيلع ناك نم ةمذ كلنب أربتو نيكاسملاو ءارقفلا
 : ءاهقفلا لوق يه لاوحألا هذه لثم يف ةيعرشلا ةدعاقلاو

 (ءارقفلا هليبسف هبر لهج لام لك)

 ىرحتي ال ناكو اليوط انمز ةراجتلا لواز لجر : لاؤس

 . باسحلا يف صقنلاو ةدايزلاو عرذلاو نزولاو ليكلا يف
 ؟ بات دقو مويلا هيلع اذامف

 مهخب نيذلا ملع ىلإ لصوتي ناك نإ : باوجللا
 هذخأ ام مهل دري نأ هيلعف مهلام نم ائيش لكأ وأ مهءايشأ

 هلكأ ام ردقيلف كلذ ىلإ لصوتي ال ناك نإو مهللاحي وأ مهنم
 وأ نيكاسملاو ءارقفلا ىلع هب قهصتيلو سانلا قوقح نم
 نم لصتنتلا) ةملكب هقفلا بتك يف فرعي ام اذهو 0 هب يصوي
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 وأ قدصتي كلذ دعب مث . لكلا نم جرخي وهو (سانلا لاومأ
 نم رثكيلو رافغتسالا نم رثكيلو اطايتحا هيلع ردق امب يصوي
 . ميحر روفغ هللاو تائيسلا نبهذي تانسحلا ناف تانسحلا

 . باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 هغولب ققحت دعب تاونس ىضق نم مكح ام : 1 لاؤس

 طورشل ةياعر نودب نكلو اهيف عرش مث ةالصلا يف عرشي ملو

 ىرغصلا ثادحألاو ساجنألاو ساجرألا نم ةراهط نم اهتحص

 تاونسلا ددع لهجي وهو . اهتقو ريغ يف اهئادأو ىربكلاو
 . كلذك اهاضق يتلا

 عيمج يضقيو رافغتسالاو ةبوتلا هيلع نإ : باوجلا

 كلت ريدقت يف طاتحي نأ هيلعو تاونسلا كلت يف هتاولص

 موي لك يضقي نأ هب ردجيو . هتالصب اهيف نواهت يتلا ةدملا
 عيمج كردتسا دق هنأ هسفن نئمطت ىتح تاولصلا كلت ضعب

 . ُهَعيضو هتاف ام

 ضعب مصي مل هنأ هنظ ىلع بلغ هنإ : 2 لاؤس

 هغولب ققحت دعب تاناضمر

 يتلا روهشلا ريدقت يف طاتحي نأ هيلع نإ : باوجلا

 هيلع قيضي الو ارهش ارهش اهلك اهمايص يضقي نأو اهرطفأ
 . رهش لك نع ةظلغم ةرافك هيلعو ، روهشلا نيب ب عباتتلاب

 . انمز هغولب دعب يسنجلا ذوذشلا سرام هنإ : 3 لاؤس

 اذإ ةظلغم ةرافكو رافغتسالاو ةبوتلا هيلعف لعافلا وه ناك نإف
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 يذلا ناك نإ امأو . هركم ريغ راتخم غلاب عم اذه هلغف ناك
 شرأ هل يدؤي نأ هيلع نإف غلاب ريغ ايبص لعفلا اذه هب لعف
 هنكلو افلاب ناك نإ كل ذكو هب دلا رشع فصن وهو هلمع

 لثم ةيدلا رثع فصن هيلع هل نإف . كلذ ىلع ههركأو هربجأ
 . غلابلا ريغ

 ؟ سانلا ضارعأ يف ثدحتلا مكح ام : 4 لاؤس

 نمم ةللاحملا بلطو رافغتسالاو ةبوتلا هيلع : باوجلا

 رافغتسالاو ةبوتلا هيلع امنإ ، اهب ربخي نأ هيلع سيلف ةريبك
 ملكت يذلا ىلإ ناسحالاو ربلا هوجوب عاطتسا ام نسحي نأو

 (آ)؟ ةالص عيض نم مكح ام : لاؤس

 يونيو اهننسب اهيضقيف ةالص هتاف نم امأ : باوجلا

 ةل عراشلا نع دري ملو . اهننسو اهضرف نم هيلع ام ءادأ
 وه دوصقملا امنإو هيلع دمتعي ىتح ةصوصخملا ةينلل ظفل
 رمألا لاثتما دصقلاو . هل ديكأت الإ ناسللا امو يبلقلا دصقلا

 . هتدهع نم جورخلاو

 وه مكحلا نإف هيلعو دمعتملا عييضتلا هنم دصقي لاؤللا نآ يل رهظي ۔ 1

 . ملعأ هللاو .اهؤاضق بجي ال ننسلا نأ ظوفحملا نإ مث .باوجلا ىف ركذ ام ريغ
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 ' ثالث تلكأ كنأ يهو ةيعرش ةلأسم نع لأست : لاؤس

 ؟ كيلع بجي اذامف ادمع ناضمر نم مايأ ةثالث يف تارم

 مدنلاو ةبوتلا الوأ كيلع بجي هنأ ملعا : باوجلا

 مايص ديعت نأ كيلع مث اميظع ابنذ تبكترا كنأل رافغتسالاو
 ةظلغم ةرافك يدؤت نأ كيلع مث .(آ)اهيف تلكأ يتلا مايألا

 اديمس ينعأ حمق قيقد وأ احمق امارغوليك نينامث رادقم يهو

 كيلع بجي ام كلذف انيكسم نيتس ىلع اهقرفت (ةنيرف) وأ
 . كبلق نم رافغتسالاو ةبوتلاو مدنلا وه مهملاو كبنذل ةرافك
 نأو 4 كنم ردص ام ىلع رسحتلاو مدنلا رعشتست نأب كلذو

 روقغ هللاو . عرضلا ىلإ نبللا دوعي ال امك بنذلا ىلإ دوعتال

 . مالسلاو . ميحر

 لثم تالاح مانملا يف ىري ينعأ ملتحي لجر : لاؤس

 جورخ هل ببسي امم كلذ وحن وأ اهعم ثبع وأ ةأرما ةرشابم

 ىجنتساو ينملا راثآ لسغ همون نم ظقيتسا اذإف ، ينملا

 بوجوب هلهجل . ةبانجلل لاستغا ريغ نم ىلصو ءوضولا غبسأو

 عبس ىتح لاحلا هذه ىلع نمز هيلع ىضمو ةبانجلل لسنلا
 حصت ال بجاوو ضرف مالتحالا ةبانج نم لاستغالا نأ مويلا
 ؟ مويلا هيلع اذامف ث هنودب ةالصلا

__ 

 هيلعو ةدحاو ةضيرف اندنع ناضمر نأل هلك ناضمر مادهنا وه لاحلا هذه لثم

 . لمأتيل . ةظلغم ةرافك مث لماك رهش ءاضق هيلع بجيف
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 اهالص يتلا هتاولص عيمج ةداعإهيلع بجت هنإ : باوجلا

 رضح يف تناك نإ ةيرضح اهيضقي لاتغا ريغب ابنجم
 يف طاتحيو ردقي نأ هيلعف رقس يف تناك نإ ةي رفسو

 يف عرشي مث ةبانجب اهالص يتلا تاولصلا ددعل ريدقتلا

 ةيوتلا عم 0 اهمتي ىتح موي لك يف هتعاطتسا بسح اهئاضق
 هيلع ةرافكالو ، هلهجب رذعي ال هنأل هنم ردص امم حوصنلا

 نع وفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي ميحر روفغ هللاو
 (1). تائيسلا

 ىلع ةردقلا عم منيتلاب يلصملا مكح ام : لاؤس

 ؟ لاستغالاو ءوضولا

 وهو مميتلاب هرمع نم ةرتف يلصي ناك نم : باوجلا

 بات نإف ، اعطق ةلطاب هتالصف ءوضولاو لاستغالا ىلع رداق

 موي لك عاطتسا ام يضقي مث اهنم عاضأ ام ردقي نأ هيلعف

 هبسك كرتي نأ هيلع سيلو .4 هعاضأ ام رئاس ىلع يتأي ىح

 رادقم كرتي وأ ءاضقلل هلك هموي فكتعيو هشاعمل يرورضلا

 نم اعستم كلذ ىوس هل ناف . ايضاق تيبيل يرورضلا مونلا

 . تقولا

__ 

 وهو العف ماص دق ناك نلو لاحلا هذه ىلع ناضمر ماص نكي مل ناذه 1

 . اضيأ هموص ءاضقل طايتحالا هيلع بجيف لسفلا ضرف لهجي
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 لستغي ملف ةبانجلا نم لسغلا ضرف لهج باش : لاؤس
 ديدش هنأ عم نينس ثالث نم برقي ام ىلإ هغولب تقو نم
 ؟ هيلع اذامف ، هتالص ىلع ةظفاحملا

 ذنم هتاولص عيمج يضقي نأ هيلع بجي : باوجلا

 ضرفل هملع دعب لاستغا لوأ ىلإ غولبلا دنع ىلوألا هتبانج
 ىتح تاولص ضعب موي لك يف يضقي نأ هنكميو ى لسغلا

 ةبوتلا هيلع امنإو هيلع ةرافك الو اهنم هعيض امم هردق ام متي

 . ءاضقلاو رافغتسالاو

 ؟ هيلع بجي اذ ام س هتجوز تخأ بعاد لجر : لاؤس

 باوجلا نكمي ال مهبم ضماغ اذه كلاؤس : باوجلا

 ةرشابملا وهأ ؟ ةبعادملاب كدارم امف 2 هحاضيإ دعب الإ هنع

 رظن نم كلذ نود ام مأ ؟ ماتلا عامجلا ينعأ ةيقيقحلا

 حصفأف باوجلا تدرأ نإ ؟ اهوحنو ليبقتو سملو
 . دارملا نع

 تلوسف ابح اهب فغشو ةاتفب هبلق قلعت باش : لاؤس
 رثاب مث هتاتف اهليختو اصيمق اهسبلأف ةبشخ ىلا دمعف هسفن هل

 مايأ نم موي راهن يف كلذو ىنمأ ىتح اهلايخب صيمقلا
 ؟ هيلع امو ؟ همكح امف 0 ناضمر

 رمألا ناكل ناضمر ريغ يف ناك ول كلذ نإ : باوجلا

 ىلع بجت ال ةيصعم هنوكو هثبخو هحبق ىلع هناف انيه هيف
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 نم سيل هنإف . هيلع ةرافك الو رافغتسالاو ةبوتلا الإ هلعاف
 دارأ اذإ ةصاخو ةرافكلا اهيلع بجت يتلا شحاوفلاو رئابكلا
 ةشحاف بنجتو ناطيشلا ديك عفدو هسفن نع سيفنتلا كلذب

 ناضمر راهن يف اذه لعفي نأ ربكألا رطخلا نكلو . ىنزلا
 ةريبك ناضمر راهن يف ةيعرشلا ةجوزلا ةرشابم نأ ملعي وهو

 يذلا موصلا ةمرحو رهنلا ةمرحل كته اهنأل رئابكلا مظعأ نم
 . ءاضقلاو ةرافكلاو رفكلا هيف بجي نيدلا رئاعش مظعأ نم وه
 مث الماك ارهش يضقي مث ، هنايصعو هرفك نم هللا ىلا بوتي

 ز نإو نيعباتتم نيرهش مايص يهو ةظلغم ةرافك رفكي

 نميف هني لوسرلا هب مكح ام اذه . انيكسم نيتس معطيلف
 نمب مكلاب امف . ناضمر راهن يف لالحلا هتجوز عماج

 الإو . ديبع مويلا دجوي الو ؟ ءاعنشلا ةلعفلا هذه بكترا

 . ةبقر قتع الوأ هيلع بجول

 ين هنأرما عماج لجر يف ةعيرشلا مكح ام : لاؤسم
 افسأ فسأتو كلذ ىلع مدن,هنإ مث ارهقو اهيلع اربج اهربد

 ؟ هتلعف ىلإ دعي ملو اديدش

 ىلمب نوعلم قساف رفاك اذه هلمعب هنأ ملعا : باوجلا

 . اريبك ابنذو ةميظع ةشحاف هباكترال قيلع دمحم انئيبن ناسل

 اهرادقم اهيدؤي ةرافك هيلعو . رافغتسالاو مدنلاو ةبوتلا هيلعف
 ىلع اهتميقب وأ اهب قدصتي ، ابهذ امارغ نورشعو ةسمخ

 نم ةيالولا يوذ نيحلاصلا ءايقتألا نيكاسملاو ءارقلا ضعب
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 نإو 0 كلذ لثم اهيلعف ةيضار تناك نإف ةأرملا امأو . هماحرأ

 كباتك يف تركذ امك ةيضار ريغ ةروهقم ةروبجم تناك

 . مالسلاو ، ميحر روفغ هللاو ءيش اهيلع سيلف

 ه ناضمر يف اراهن تارم تس ةاتفب ىنز لجر : لاؤس

 ؟ هتلعف ىلع مدن دقو اعرش هيلع بجي اذامف

 ةنيبم ةشحافو اريبك ابنذ بكترا ذق هنإ : باوجلا

 : رومأ ةثالث هيلعف ، ناضمر ةمرحل هكتهبو س هانزب

 ةدوعلا مدع ىلع مراصلا مزعلاو رافغتسالاو ةبوتلا : اهلوأ
 كرابت هلل هسفن ىلع دهعلا عطقي نأو بنذلا اذه لثم ىلا

 . هلك رهشلا مايص يضقي نأ : اهيناث .. كلذ ىلع ىلاعتو
 نيرهش مايص يهو ةظلغم ةرافك يدؤي نأ : اهثلاث

 ةرافكلا مايص نع زجع نإو ۔ ءاضقلا رهش ريغ ۔ نيعباتتم

 مهل عنصي نأب انيكسم نيتس معطيلف 3 الثم مره وأ ضرمل

 ءادغلا يف اوعبشي ىتح نولكأي ثيحب ءاشعو ءادغ اماعط

 ام مهنم دحاو لك ىطعأ ءاش نإو . اليل ءاشعلا يفو اراهن
 . هسفنل هتيب يف هعنصي اموي هئاشعو هئادغل هيفكي

 ناضمر يف تارم تس ارركتم لمعلا اذه ناك اذإ اذه
 ناضمر لكل هيلعف ةددعتم تاناضمر يف ناك نإو 4 دحاو

 (1). ثالثلا تابجاولا نم مدقت ام لثم

 ةاتفلا تناك اذإ امب ديقت ةروكذملا ةثالثلا رومألا هنه نأ كش ال ۔ 1
 ريغ نم دافتسي امك . اهل رقملا ءادا هيلع بجو الإو ةروبجم ريغ اهب ينزملا

 . ىوتفل ا هذه
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 بانأو رفغتساو بات نمل ىنزلا ةرافك يه ام : لاؤس

 ؟ هيلع امم صلختلا دارأو

 مزملا و رافغتسالاو مدنلا ةبوتلا يف لصألا : باوجلا

 ماعطإ : ةظلفم يهف ةرافكلا امأو بنذلا ىلا ةدوعلا مدع ىلع

 عيمج يف ءاملعلا نم اهبجوأ نم لوق يف انيكسم نيتس

 صوصنملا ىلع هيلع صوصنملا ريغل اسايق رئابكلا بونذلا

 . ةنسلاو باتكلا ىف ةرافكلا هيف بجت امم هيلع

 ةسرامم ىنعأ ؟ تاناويحل نايتإ مكح ام : لاؤس

 ؟ يسنجلا لمعلا

 هنم ةبوتلا بجت ريبك بنذ تاناويحلا نايتإ : : باوجلا

 نم رثكي نأ هلعاف ىلعو 0 هنم رافغتسالاو هيلع مدنلاو

 . هبنذ نع ريفكتلا كلذب يونيو تاقدصلاو تانسحلا

 ىلع مدن مث جوز تاذ ةأرماب ىنز لجر : لاؤس

 ؟ هيلع اذ امف 0 هتلعف

 ابنذو ةريبك ةشحاف بكترا دق اذه نإ : باوجلا

 مزعلاو رافغتسالاو ةبوتلا هيلعف . جوزلا ةمرحل هكتهب اميظع

 ماعطإ : ةظلغم ةرافك هيلعو بنذلا ىلإ ةدوعلا مدع ىلع

 عاطتسا ام جوزلا ىلإ ناسحإلا رثكي نأ هيلعو انيكسم نيتس

 ركذي نأ هيلع سيلو . هنم هللاحُي ىلاعتو كرابت هللا لعل

٦٥٧



 ةنتف ثدحي كلذب هنأل احيولت الو احيرصت جوزلل كلذ
 . ريبك رطخ ىلا يدؤي دقو اقاقشو

 ام تانسحلا نم اورثكي نأ اقلطم نيبنذملا ةاصعلا ىلعو

 لاق دقو . مهبونذ اهب رفكي ىلاعتو كرابت هللا لعل اوعاطتسا
 (1)«تائييسلا نبهذي تانسحلا نإ : ىلاعتو كرابت هللا

 دعب هلك اذهو (2)اهجمت ةنسحلا ةئيسلا عبتأ» : هقلع لاقو
 . حوصنلا ةبوتلاو مدنلا

 يف الوجتم افصنو ارهش هتجوز نع باغ باش : لاؤس

 هعوجر دعبو ‘ تارم ةدع اهب ىنزو ةيبوروألا دالبلا ضعب

 ؟ همكح امف ى ءاسنلا ىلع ربصي ال حبصأ رئازجلا ىلإ

 : تلزع هلوقل نمؤم ريغ رفاك صاع قساف هنإ : باوجلا
 هيلع بجت (3)«نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال»
 ردص ام ىلع هبلقب مدنلاو هنع عالقإلاو هبنذ نم اروف ةبوتلا

 مامت نمو انيكسم نيتس ماعطإ يهو : ةظلغم ةرافك مث هنم
 ءارقفلا ىلع قدصتي نأ ۔ ءاملعلا لوقي امك ۔ هتبوت
 يف اقلطم هل رذع الو . مارحلا يف هقفنأ ام لثمب نيكاسملاو

 ٦ دوه ةروس نم 114 ةيألا .

 عبارلا بابلا يف يمرادلاو ةلصلاو ربلا باوبأ يف يذمرتلا هاور ثيدحلا 2

 قاقرلا باتك نم نيعبسلاو
 . نتفلا باوبأ نم ثلاثلا بابلا يف ةجام نبا هاور -3
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 انيلع مرح يذلل هللا نإف ى ءاسنلا نع ربصي ال هنأ هاوعد
 عرش دقو 7 اهنع انسوفن طبض ىلع نورداق اننأ ملعي شحاوفلا
 دتشا اذإ يعرشلا حاكنلاب انسوفن نع سفنتلل ةقيرط انل
 هنع مهسوفن ولت ال دق مارحلا اوقاذ نيذلا نكل. رمألا

 ماهوأ كلتو . مهب هريرغتو مهل ناطيشلا ءارغإل مهاوعدب
 ٠ (!)يرورفلا هللاب مكنرغي الو : لوقي هللاو . نيلاضلا

 ةشحاف بكترم يف فينحلا نيدلا مكح ام : لاؤس

 ؟ اهنم بئاتلا ىلع بجي اذ امو طاوللا

 ىلع بجت انيقي اعطق ةريبك ةشحاف طاوللا : باوجلا

 ةدحاولا ةرافكلا يفكتو ى ةرافكلاو عالقإلاو ةبوتلا اهبكترم

 ايبص هب لوعفملا ناك اذإو ، يتأي ام ىلع ال ىضم ام ىلع
 روبجملا هركملا غلابلا كلذكو رقعلا هل بجو غولبلا نود

 يزجت كلذكو هتحلاصمم وأ هغولب دعب يبصلا ةللاحم يزجتو

 . هتحلاصم وأ هركملا ةللاحم

 نع غلاب ريغ اريغص الفط دوار لجر مكح ام : لاؤس

 ؟ ىربكلا ةشحافلا بكتري مل هنأ الإ 2 هسفن

 حوصنلا ةبوتلا هيلع بجت صاع بنذم هنإ : باوجلا
 كلذب انرمأ امك اهوحمتل ةنسحلا ةفيسلا عبتي نأو عالقإلاو

 ٦ رطاف ةروس نم 5و نامقل ةروسم نم 32 ةيال ا۔ .
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 تانسحلا ن ! : : ىلاعتو كر ابت لاق امكو . دمحم انيبن

 امأو . ءيش شرألا نم هيلع سيلو (!)ه«تائيسلا نبهذي

 يف ىمسملا وهو شرالا هيلع نإف هعم ةشحافلا بكترا نإ

 . ةيدلا رشع وهو رققلاب هقفلا

 ؟ ةيرسلا ةداعلا مكح ام : لاؤس

 مارح يهف اعرش اهنع يهنم ةيرسلا ةداعلا : باوجلا

 بجي امك اهنم رافغتسالاو ةبوتلاو اهنع عالقإلا بجي
 . اهتبانج نم لاستغالا

 ؟ ةيرسلا ةداعلا سرامي نم مكح ام : لاؤس

 عامجإلاب مارح ةيرسلا ةداعلا ةسرامم : باوجلا

 . ةبانإلاو ةبوتلا هيلع 0 ةريبكل بكترم صاع اهلعافو

 جرخي ىتح هرك ذب ثبعي ينعأ ينمتسي لجر : ل اؤس

 عبسي و يجنتسي و ينمل ١ لسغي مت ة ةظقي لاح يف وهو ينمل

 بوجوب هلهجل ةب انجلل لاستغ ١ ريغ نم يلصي و ءوضول ١

 ؟ هيلع اذامف كلذ

 جورخب بج اوو ضرف هب انجل ١ لسغ نإ ا : ب اوجل ١

 ةفص يأب مارح وأ لالح يف مانم وأ ةظقي يف اقلطم ينملا

 اذه ناك نالف اعطق ةلطاب لاستغا ريغب ةالصلاو . تناك

 . دوه ةروس نم 114 ةيآلا ۔ 1
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 ةداعإو هبنذ نم ةبوتلا الإ هيلع امف ناضمر ريغ يف ءانمتسالا

 موص ءاضق هيلع نإف ناضمر راهن يف ناك نإ امأو. هتاولص
 لك نع انيكسم نيتس ماعطإ يهو ةظلغم ةرافك عم رهشلا

 . لمعلا اذه هيف بكترا رهش
 ظافلأ ةينلل سيل هنأ اوملعاف ءاضقلا ةين نع مكلاؤس امأو

 البقتسم تفقو اذإف بلقلا دصق ةينلاب دارملا نإف ةصوصخم
 3 الثم رهظلا ةالص نم كل عاض ام ءاضق كبلق يف تدصقو

 : لوقت نأ الإ دعب كيلع امو . ةيفاكلا ةينلا يه كلتف

 هلإ الو كدج ىلاعتو كمسا كرابت كدمحبو مهللا كناحبس

 . باوجلا يف هب هللا نم ام اذه . ربكت مث . كريغ

 ةمرحب مكحلا يف ميركلا خيشلا اهيأ مكليلد ام : لاؤس
 ؟ تاهبنملا وأ تاردخملا نم ههبشو ناخدلا

 نم ههبشي امو ناخدلا ةمرحب مكحلا يف انليلد نع تلأس
 نم ث مغلاو فنالا نم ةفلتخم قرطب لمعتست يتلا تاردخملا

 ؟ ةنسلاو باتكلا

 ةنسلاو باتكلا يف دجت ال كنأ ملعا : باوجلا
 رئاسو ناخدلا لامعتسا ةمرح ىلع حيرصلا صيصنتلا

 ثئابخلا ميرحت مومع نم كلذ ذخؤي امنإو تاردخملا

 ثبخ ىف لقاع كشي الو اآ)«ثئابخلا مهيلع مرحيو

 فارعالا ةروس نم 157 ةيالا ۔ 1
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 فلإلا ببسب اهل سانلا ضعب ناسحتسا مغر ءايشألا هذه

 سفنلاب رارضإلا ةمرح مومع نم اهميرحت ذخؤي مث . ةداعلاو

 ىلع ةعمجم ةيمالسإلا ةمألا نأب ريبخ تنأو ، ندبلاو لقعلاو
 لقعلاو٬ سقفنلا: يهو ءايشأ ةتس ىلع ةظفاحملا بوجو

 تعرف الصأ اذه تذختاو . نيدلاو لاملاو ضرعلاو لسنلاو

 . يمالسإلا هقفلا يف ةريثك اعورف هنع

 ناخدلا ررضو 0 اطابنتساو اصن ةريثك ررضلا ميرحت ةلدأو

 هب عوطقم ققحم رمأ ندبلاو لاملاو لقعلا يف همكح يف امو
 حصأو ةجح ىوقأ هميرحتب لوقلاف . نانثا هيف فلتخي ال
 اهيف عطقي ال ةيعرف اذه لك دعب ةلأسملاو 0 اليلد
 . فلاخملا رذع

 نأ عطتسن ملو اندالب يف ةئيس ةداع ناخدلا لاؤس
 ؟ ليلدلا امف كلذك ناك اذإو ؟ مارح وه لهف اهيلع يضقن

 ةداعلا هذه ىلع ءاضقلل اهمدختسن يتلا ةقيرطلا يه امو

 ؟ ةئيسلا

 ۔ ةئيسلا ةداعلا ۔ ةملك راركت ينبجعي : باوجلا

 اذكه تءاج دقو نيخدتلا فصو يف مكباتك يف نيترم

 ةرطفلا نأ ىلع ةيعيبطو ةيلقع ةلالد لدي يذلا رمألا . اوفع

 يف الإ ناخدلا عضت ال اهيلع سانلا هللا رطف يتلا ةميلسلا

 هباتك يف ىلاعتو كرابت هللا اهمرح يتلا ثئابخلا فص

 اهلحأ يتلا تابيطلا فص ىلإ اقلطم هب برتقت الو ميركلا
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 يف فارعالا ةروس يف ميركلا هباتك يف ىلاعتو كرابت هللا

 مهاهنيو فورعملاب مهرمأي] : هي دمحم انيبن فصو
 مهيلع مرحيو تابيطلا مهل لحيو ركنملا نع
 تملسو هنول نم هلقع ملس القاع نظن امو (1)«ثئابخلا

 نق يف هَزلي وأ ثئابخلا نع ناخدلاب ىأني ةفآ نم هترطف

 ىلع ايرطفو ايلقعو ايعرش اليلد كلذب ىفكو . تابيطلا عم

 نم هيف ةرطفلا وُملاسو هلك ملاعلا ءالقع عمجأ دقو . هتمرح

 , بلقلاو لقعلاو ندبلا ةحصب رضم هنأ ىلع نيصتخملا ءاملعلا

 يف لاملل ةفلتم هنأو ء اهريغو ةئرلا ناطرس بابسأ مظعأ نمو
 بتك هراضم يف تعضو دقو 0 عابطلل ةدسفمو ىودج ريغ

 تالاقم ةيملاعلا تالجملاو فحصلا يف ترشنو لئاسرو

 ةفلتخملا مالعإلا ةزهجأ يف تعيذأو تاغللا فلتخمب تاساردو

 رخآو . ىلاوتت لازت الو تادلجم تناكل تعمج ول تارضاحم
 ءاسم ةيبرعلا ندنل ةعاذإ هتعاذأ ثيدح اهنم هانعمس ام

 يف يكيرمأ ملاع ةسارد نضتي"مرصنملا وينوي 26 ءاعبرألا
 لك ىلا ةجاحب انسل اننأ ىلع س ةئرلا ناطرسب نيخدتلا ةقالع

 هب ملسم سوسحم رمأ لاملاو ةحصلا يف ناخدلاررض نإف ءاذه

 باتكلا يف هنع يهنملا ريذبتلا نم وهو هيف كش ال ايعطق
_ 

 فارعالا ةروسم نم 157 ةيآلا . 1

 هيلا راشملا ثيدحلا خيرات فرعي انهيو 1974 ةيليوج د ىوتفلا خيرات ۔ 2

 . ندنل هتعاذأ يذلاو
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 اريذبت رذبت الو» ىلاعتو كرابت هللا لوقي ثيح ميركلا

 نكت مل ولو (!)«نيطايشلا ناوخإ اوناك نيرذبملا نإ
 كلذ هنع ارفنم ىفكل هيطاعتل ءاهوشلا ةحيبقلا ةروصلا الإ هيف

 نيب هل اكسام ههبشي اموأ اراجيس همف يف عضي هبحاص نأ
 جمي وهو دعاصتم ناخد اهنم ثعبني ةرمج هفرط يفو هيتفش

 هوجو يف ناخد نم ةجم هيرخنمو همف نم رخآل نيح نم
 هعم ثفني ام هللا الإ ملعي ال جعزم لاعس هعبتي دقو هيلبقتسم

 اهحبقأو رظانملا عشبآ نمل هللاو هنإو ءوبوملا هردص تاذ نم

 اذإ ةعاشب ةروصلا دادزتو . هيدهو نمؤملا تمس نع اهدمبأو
 .يشلا ىلع دوعتلا نكل. هيتفش نيب راجيسلاو ملكتي ناك
 هثبخ نم للقتو هرش نم نوهت هتفلإو هيلع يدامتلاو ثيبخلا

 هللا دنع وهو انسح هاري ىتح هل هنيزتو لب هبحاص رظن يف

 نيز نمفأ : ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو ثبخو رشو ءوس

 ءاشي نم لضي هللا نإف انسح هآرف هلمع ءوس هل

 نإ تارسح مهيلع كسفن بهذت الف ءاشي نم يدهيو
 مرح نم ةفرعم تدرأ اذإو (2)نوعنصي امب ميلع هللا
 كيلعف ثيدحلاو ميدقلا يف نيملسملا ءاملع نم ناخدلا

 ةوعدلا راد اهرشنت يتلا ۔ دجسملا ةلاسر ۔ ةعباسلا ةلاسرلاب

 ء نخدي هنكلو ملسم ٧ مقر ةلاسرلا ن اونعو . ايبيلب تولانب

_ 

__ 

 . ءارعمإلا ةروس نم 27 و 26 ناتيآلا ۔ 1

 . رطاف ةروس نم 8 ةيالا 2
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 يه تولانو . ةيرجه 2 ةدعقلا يذ خيراتب ترشن .دقو

 ناوخإلا ضعب نم ةلاسرلا اوبلطاف مكنم ةبيرقو مكتصاع

 ءاش نإ ۔ مكينغي ام اهيفو هللا نذاب اهنودجاول مكنإو . اهيف
 ۔ هللا

 ةرشتنملا ةئيسلا ةداعلا هذه ىلع ءاضقلا ةقيرط امأو

 ىلع ةميزعلا قدصو ةدارإلا ةوق رابكلل ةبسنلاب اهنإف مكدنع
 ابوروأءاحنأ ضعب يف ةريثك تاحصم كلانهو . عالقإلا

 تاردخملا رئاسو رمخلا ىلع نامدإلا ضرم ةجلاعمل اكي رمأو
 نإف نيئدتبملا راغصلل ةبسنلاب امأو. اهتعاجن تتبث دقو
 بيغرتلابو ىرخأ نيللابو ةرات ةدشلاب مهذخأ يه ةقيرطلا
 ءدبلاو رئاجسلا باقعأ طاقتلا نم مهعنمبو بيهرتلاو

 مهبرافأو مهناوخإو مهئابآ نم رابكلل اديلقت اهلامعتساب
 مهيف نكمتت نأ لبق اومليل ةداوه الب كلذ ىلع مهتبقاعمو
 لك ايجيردت مهيف خسرتل ةعيبطلا هذه نإو . نامدإلا ةعيبط

 متأرقو متعمس مكنظأو ، ةميخولا ةبقاعلا هذه اوقتاف .س موي

 يف ةصاخو هموصخو نيخدتلا ر اصنأ نيب مئادلا عارصلا ر ابخأ

 موصخ بناج يف ةعطاقلا ةغلابلا ةجحلا نإو اكيرمأو ابوروأ

 يتلا ةلئاهلا حابرألا نكل . هرطخ ميظعل هيمرحمو نيخدتلا
 ةعانصو ةعارز ناخدلا نم تاموكحلاو تاكرشلا اهبسكت

 هب بلاطي امك اينوناق هرطخ نود اعينم ادس تفقو ةراجتو

 ةباتك باجيإلب تاموكحلا ضعب تفتكاف نودشارلا ءامكحلا
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 3 ناخدلا بلع نم ةبلع لك ىلع نيخدتلا رطخ نم ريذحت

 . ميرحتلل بجوملا ميظعلا هررض ىلع ةجح كلذب ىفكو

 ملع ملعن اننأ كلذ : افنآ هيلإ ىموملا ريذبتلا يف ةملك ديزأو
 دحاولا مويلا يف نيخدتلا ىلع نمدملا هقفني ام نأ نيقيلا

 هاودج ةلق عم ةطسوتم ةرسأل يمويلا زبخلا نمث نم رثكأ

 ىلع ةجح هذهب ىفكو ى غلابلا هررض عمو : زىخلل ةبسنلاب

 هلوقب مهيلع هللا مكح نيذلا نيرذبملا ةرمز يف هبحاص لوخد

 «“نيطايشلا ناوخإ اوناك نيرذبملا نإ ىلاعتو كرابت

 . نيطايشلل مهتوخأ ارش مهافكف
 ؟ جنرطشلا بعل مكح ام : لاؤس

 صنب اعرش مرحم ريثم جنرطشلا بعل : باوجلا

 (ونيمودلاو ةطراكلاك) وهف ، رمخلا تمرح امك « نآرقلا

 قدصتي نأ بجي . مارح وهف الام كلذب بسك نإف ى ةريبك

 نيباوتلا بحي هللا نإ نيكاسملاو ءارقفلا نلع هب

 (1)ينيرهطتملا .حيو

 ؟ مالسإلا يف ةميمنلاو ةبيغلا مكح ام : لارسس

 ربكأو شحاوفلا شحفأ نم ةميمنلاو ةبيغلا : باوجلا
 باتكلا يف ريثكلا ءيشلا امهديعو يفو امهيف درو رئابكلا
 بجاولا هنإف امهنع عالقإلاو امهنم حوصنلا ةبوتلا امأ . ةنسلاو

 . ةرقبلا ةروس نم 222 ةيالا ۔ 1
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 هنإف امهتبوتل هللا لوبق طورش امأ . امهيلع ضورفملا لوألا

 امهنع أشني دقف امهنع ةمجانلا راثآلا فالتخاب اعبط فلتخي
 قهزتو لاومأ لطابلاب لكؤتو ضارعأ هيف كتهت ريطتسم رش

 هدسفأ ام حلصي مل نإ كلذ يف ببستملا وجني فيكف حاورأ

 رمأف . كلذ نم ءيش امهنع أشني ال دقو ؟ هعيض ام نمضي وأ

 الف . ةداهشلاو بيغلا ملاع هللا دنع ادج فلتخم نيقيرفلا

 ال ةبيغلا نإه هثيم لوسرلا هلاق ام الإ لوقن نأ عيطتسن

 ةبوت نم نإو (آ)«اهبحاص اهرفغي ىتح هللا اهرفغي
 ةرافك كلذ نإف هل رفغتسي نأ هبحاص تام اذإ بافغتملا

 دسافم نم اهنع أشني امل عظفأو دشأ ةميمنلا رمأوء هل
 وأ هتبيغ اياحض تتام نميف لوقن نأ ىسع اذ امف . رورثشو

 ام حالصإ يف ىعسيو اهل رفغتسي نأ الإ ةبوتلا دارآو هتميمن

 ناسحإلاو ربلا لامعأ نم رثكي نأو . داسف نم هملع نع جتن
 ىلا عرضتلا رثكيو ث نيبلا تاذ حالصإو تاقدصلا ةصاخو

 . ميحر روفع هللاو . هاياحض هنع للاحي نأ هللا

 بم هلوق مومع نم ذخؤي حيحص هانعم نكلو ظفللا اذهب اثيدح دجأ مل 1

 بنذلاف هبحاصو دبعلا نيب بنذو هبرو دبعلا نيب بنذ : نيهجو ىلع بونذلا

 هبحاص نيبو هنيب بنذ امأو هل بنذ ال نمك ناك هنم بات اذا هبرو دبعلا نيب

 يناثلا ءزجلا نم نيسمخلا بابلا رظنا . اهلهأ ىلا ملاظملا دري ىتح هل ةيوت الف

 بيبح نب عيبرلل حيحصلا عماجلا نم
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 لهف هبرل رفغتساو هبنذ نم ناسنإ بات اذإ : لاؤس
 ؟ هل رفغ هللا نأ ققحتي

 نظلا نظي نأ هيلعو هللا الإ بيغلا ملعي ال : باوجلا
 تناك نا هللا لضفب لوبقلل تارامأ هل ودبت دقو هللاب نسحلا

 . احوصن هتبوتو ةصلاخ هتين

 ةرافكلل بجوم بنذ نم بئاتلا ىلع اذ ام : ل اؤس

 ؟ تارم ةدع هلعف رركت

 دحاولا بنذلا نأ ءاهقفلا دنع روهشملا : باوجلا

 رفكي نأ ريغ نم تارم هبحاص نم رركت اذإ ةرافكلل بجوملا
 نأ بنذلا نع عالقإلاو ةبوتلا ىلا هللا هقفو اذإ هيلع نإف

 . ىضم ام عيمج نع هللا ءاش نإ هيزجت ةدحاو ةرافك رفكي

 ٤ ىرخأ ةرافك هيلع ناف بنذلا ىلا داع مث ةرافكلا ىدأ نإو

 هلك اذه س يتأي امع ينغي الو ىضم امع يزجي ريفكتلا نأل

 ناتضمر لكل نإلف طخلا لتقلا ةرافكو ناضمر ةرافك ريغ يف
 امهم ةرافك لتق لكلو ةرافك هتمرح تكته

 . ترثكو تددعت

 كتبوت دعب كيلع بجي امع خألا اهيأ ينتل أس : لاؤس

 رهش كرابملا رهشلا اذه يف اهئادأ ىلع تمزع تارافك نم

 ىلع كناعأو هاضريو هبحي ام ىلإ هللا كقفو ، ناضمر
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 امع لأست . ميجرلا ناطيشلا ىلعو ءوسلاب ةرامألا سفنلا

 ؟ مارحلا ءاسنلا نايتإ ىلع بجي

 برل راففتسالاو ةبوتلا وه الوأ بجاولا نإ : باوجلا
 رافغتسالا مث اهنم ةبوتلا بجت ةيصعمو رفك كلذ نإل نيملاعلا

 نم ءيش ىلإ ةدوعلا مدع ىلع مزعلاو ىضم ام ىلع مدنلاو
 ةظلغم ةرافك ءادأ مث . عرضلا ىلإ نبللا دوعي ال امك كلذ

 حمقلا قيقد نم وأ حمقلا نم امارغوليك نينامث رادقم يهو
 ناردألا هذه عيمج نم كرهطي ام مث ، انيكسم نيتسل ىطعت

 عيراشمو نيكاسملاو ءارقفلا ىلع قدصتت نأ وه خاسوألاو

 ام رادقمب نآرقلاو نيدلا ملعت يتلا سرادملاو دجاسملاو ريخلا
 كمسي كلام ناك اذإ اذه . مارحلا ءاسنلا ليبس يف هتقفنا
 . كلذ نم تعطتسا امب قدصتف الإو ، كلذل

 يتجوز يلهأ نيبو ينيب بجي اذ ام : كلوق امأو
 نظأو كلذب كدوصقم ةقيقح مهفأ مل يننإف ؟ لالحلا
 ءاسنلا ىلإ باهذلاب اهكرتو اهتناهإو اقح ةعاضإ دصقت كنأ

 اهيلإ ناسحإلا يف غلابت نأ كيلع نإف كلذك ناك اذإف مارحلا
 اهحامبو كنع اهاضر ىلإ نئمطت ىتح تعطتسا امب اهيضزتو

 اذك لعفت تنك كنأب اهربخت نأ كيلع بجاوب سيلو ، كل
 ام اهماركإ يف غلابت نأ كيلع امنإو كلذ زوجي ال لب . اذكو

 . كنع اهيضري يذلا وه ىلاعتو كرابت هللاو تعطتسا
 نم كيلع مث 9 الثم ةيهاركوأ ةوفج نم اهبلق يف ام ليزيو

٦٦



 لفنلا تاولصك ناسحإلاو ربلا لامعأ نم رثكت نأ كلذ ءارو

 ريخلا لامعأ يف داهتجالاو عوطتلا تاقدصو لفنلا مايصو

 وفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي يذلا وهو . ميحر روفغ هللاو

 عيمجلو مكلو انل رفغو مكنعو انع هللا افع تائيسلا نع

 . ابيجم عيمس هنا نيملسملا

 يتفيو اهب سانلا ثدحتي تارافك نع تلأس : لاؤس

 يف اهمكح ام س ةبرج ةريزج يف مكدنع ءاهقفلا ضعب اهب

 ؟ ةيدمحملا ةعيرذلا

 هللا باتك يف اهيلع صوصنملا تارافكلا نإ : باوجلا

 : يه هنع حص اميف ل هللا لوسر ةنسو

 ءاسنلا ةروس يف اهيلع صنلاو لتقلا ةرافك : الوأ

 ةروس يف حيرص اهيلع صنلاو راهظلا ةرافك : ايناث

 . ةلداجملا

 ةروس يف حيرص ااهيلع صنلاو نيميلا ةرافك : اثلاث

 . ميرحتلا ةروسو ةدئاملا

 هكسانم ضعب كرت وأ جحلا يف عتمتلا ةرافك : اعبار

 . ةرقبلا ةروس يف حيرص اهيلع صنلاو ث ةرورذضل

 صنلاو ، هراهن يف عامجلاب ناضمر ةمرح كته : اسماخ

 ةلمج يه هذه « يي ءيبنلا ثيدح يف حيرص اهيلع
 اماو ۔ هركذن اميف ۔ اهيلع عمجملاو اهيلع صوصنملا تارافكلا

 كلذ نمف . ءاهقفلا ضعبل تاداهتجاو تاناسحتساف كلذ ىوس
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 اسايق ةظلفم ةرافك ةريبك لك نع اوبجوأ ءاهقفلا ضعب نأ

 نع صن ىلع علطن ملو٬ ناضمر ةمرح كتهو لتقلا ىلع

 سايقلا باب نكل . كلذ يف هيلع دامتعالا حصي عراشلا

 يتلا تاقدصلا هذه عاونأ نم تركذ ام امأو عساو داهتجالاو

 هللا ىلإ اهب برقتي تاقدص يه امنإف تارافك مكدنع ىمست

 عفرو تاثيللا ريفكتو تانسحلا ةدايز اهنم ىجريو
 يتلا ريخلا باوبأ عسوأ نم باب ةقدصلاو ، تاجردلا
 اهريخو اهرب نم ىجري ام لوأو . اهرخذو اهرب ىجري

 تانسحلا نإ ىلاعت هلوقل بونذلا ةرفغمو تائيسلا ريفكت

 دصقي نأ يف اقلطم رجح الف (1)ع«تائيسلا نبهذي

 . اهنم بات مث اهفرتقا ةنيعم ةئيس ريفكت ام ةقدصب قدصتملا
 نم ناك ام اهب دسي نأ ءاجر اهمحلب قدصتو ةاش حبذ اذإف

 ةعساو هللا ةمحرو هتين هل نإف ناريجلا قوقح ءادأ يف صقن

 قح يف صقن نم هنم ناك ام هل ربجيف هنم اهلبقتي نأ ىسعو

 هتجوز ىتأ نم نأ نم ءاهقفلا ضعب هلاق ام كلذكو . راجلا

 نأو ةبوتلا هيلعف ۔ اعطق ريبك بنذ اذهو ۔ ضئاح يهو
 ةلع هنع حص امل 7 هتئيس اهب هللا رفكي ةنسح رانيدب قدصتي

 عبتأو تنك امثيح هللا قتا» ثيدحلا ىف هلوق نم
 (2)«نسح قلخب سانلا قلاخو اهحمت ةنسحلا ةئيسلا

 . دوه ةروص نم 114 ةيال ا ۔ 1

 قاقرلا باتك نم نيعبسلاو عبارلا بابلا يف ىمرادلا هاور ۔ 2
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 نم لك هعفدي شارفلا رانيد رانيدلا اذه ىلع ءاملعلا قلطأو
 صقت ةأرملا يفو هتيحل قلح نميف اولاق اذكو .ةأرملاو لجرلا
 ناقدصتي امهنأ ۔ هنع يهنم كلذ لكو ۔ صمنت وأ اهرعش

 نإةيآ اهلك اهلصأ هذه هابشأو . امهتائيسل اريفكت ءيئب
 ةئيسلا عبتأ» ثيدحو “تاشئيسلا نبهذي تانسحلا

 هللاو ، ىرت امك زوجت تارافك اهتيمستو «اهحمت ةنسحلا
 ميركلا هباتك يف بونذلا نارقغ يمسي ىلاعتو كرابت

 باتكب هيف يدتقا ام ةصاخو ريبعتلا يف رجح الفء اريفكت
 ءاضعألا ةاش ۔ ىمست ةرافك نم هتركذ ام امأو ى ميركلا هللا

 بازيم ينب رشعم اندنع ظفللا اذهب ةفورعم ءاضعالا ةاش نإف

 نأ اندنع روهشملاو . ةرافكلا مسا اندنع اهيلع قلطي ال نكلو

 نم» ةثع ءيبنلا نع حيحص ثيدح يف درو اموه اهلصأ

 اهنم صقش لكب ىلاعتو كرابت هللا قتعأ ةبقر قتعأ
 0 نوملعت امكءزجلا : صقشلاو (!)«رانلا نم هنم اصقش

 سانلا ركتبا ، الصأ اهدوجو رذعتو ةبقرلا قتع رذعت املو

 ء ةيح ةلماك ةاشب قدصتي مهنم دحاولا ناكف . ةقيرطلا هذه

 رانلا نم قتعلا ءاجر ءارقف وأ ريقف ىلع ةحوبذم ريغ ينعأ

 اهنم وضع لكب ىلاعتو كرابت هللا قتعي نأ نوجري ينعأ

 ةاشب اهتيمست هيلع لدت امك . رانلا نم قدصتملا نم اوضع

 ت ءيبنلا لاق : هظفلو قتعلا باتك نم لوألا بابلا يف يراخبلا هاور ۔ 1

 . رانلا نم هنم اوضع هنم وضع لكب هللا ذقنتسا املسم اءرما قتعأ لجر اميأ
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 (نيبدؤملا) ةاش مكدنع ىمسي امم هتركذ اه اماو ؛ لضعالا

 مكيلع مالسلاو . مسالا اذهب انعمس امو 3 اذه فرعن ال انناف

 . هللا ةمحرو

 تايدلا

 ةراجحلاب نوبعلي نيغلاب ريغ دالوأ : لاؤس
 تدقفو هنيع يف هبحاص مه دحأ باصأف لوعولا نومريو

 يدتعملا دلاوو ريقف باصملاو 0 ةجلاعم اهيف عفنت ملو نيملا
 ؟ ةيانجلا شرأ يفءارغلا ةعيرشلا مكح امف ، ينغ

 اذإ هتيانج شرأ نإو أطخ يبصلا ةيانج نإ : باوجلا
 دقف شرأو (هتريشع) هتلقاع ىلعف ةلماكلا ةيدلا ثلت زواجت
 ةيضقلا يف اذإ وهف ، عامجإلاب ةلماكلا ةيدلا فصن نيعلا

 الو رقفل اذه لثم يف رابتعا الو . ةلقاعلا ىلع اهنع لوؤسملا

 مكايإو هللا اناقو ث ةلأسملا يف ةعيرشلا مكح وه اذه ، ىنغ

 . ايالبلاو بئاصملا رش

 رئب يف تطقس ةسماخلا نس يف كل ةنبا نإ : لاؤس

 كل مهثحب دنعو كردلا ىلإ ثداحلا ةيضق تعفرو تيفوتو
 دقو ادحأ مهتت الو صخش يأ يف كشت ال كنأب تبجأ

 يف يبص هردصم ربخ مكغلب كلذ دعبو . قلت ملو تطقس

 يف ناريجلا تانب نم اتنب نأب هرمع نم فصتلاو ةعبارلا
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 كيلع بجي لهف . رئبلا يف مكتنب تقلأ اهرمع نم ةعساتلا

 ؟ هللا ىلإ رمألا ضوفت نأ كل زوجي مأ ةيضقلا عباتت نأ

 اهرمأ يلو تنأو ةاتفلا دلاو كنإ : راصتخاب : باوجلا

 نأ ملعاف ‘ حامسلاو وفعلا وأ ةيضقلا ةعباتم كدحو كديبو

 اقلطم كيلع جرح الو هللا دنع ارجأ مظعأو كل لضفأ وفعلا

 لزجيو كرجأ مظعي يذلا هللا ىلإ رمألا ميلستو وفعلا يف

 كلذكو كلاب أدهيلو كسقن نئمطتلف ، كتبيصم ىلع كتبوثم
 ام رجألا نم اهربص ىلع هللا دنع اهل نإف اهمأ بلق نئمطي

 . باوجلا يف هب هللا نم ام اذه . باسحب ردقي ال

 ةثالث وذ وهو ةدمعتم اهنينج تطقسأ ةأرما : لاؤس

 ٠ لوألا نينجلا تطقسأ اهنأ ينعأ ، نيترم كلذ تلعف رهشأ

 هرمعو س كلذك اهنينج تطقسأ قرخأ ةرم تلمح نأ دعبو
 اذه نأ تعمس نأ دعب تمدنو تبات مث رهشأ ةنالث لوألاك

 ؟ رافعتسالاو ةبوتلا ريغ اهيلع اذ امف . . . اعرش عونمم

 . اهيلع ام ريدقت يف ةريثك الاوقأ ءاملعلل نإ : باوجلا
 يأ 9 يرئازج رانيد ةئامسمخ وه لاوقألا كلت يف ام صخرأو
 اهيلعف . نيطقسلا نم دحإو لكل (آ)ميدق كنرف فلأ نوسمخ
 ۔ ميدق كنرف فلأ ةئام ۔ يرئازج رانيد فلأب قدصتت نأ نذإ

--- 

 7 مويب ةخرؤم ىهو ىوتفلا خيراتل ةبسنلاب ريدقتلا اذه نأ ىفخي ال 1
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 اهتبوت عم كلذ دمب اهل ىجريو نيكاسملاو ءارقفلا ىلع
 . هللا نم ةرفغملا

 لمحت ال نأ تدارأ نإو . اذه لثمل دوعت ال نأ اهيلعو
 اضر طرشب لمحلا عناوم لمعتست نأ اهل زوجي هنإف ىرخأ ةرم
 هطاتسإ امأو ، زئاج نيجوزلا قافتاب لمحلا عنم نإف اهجوز
 . زئاج ريغ هنإف ةفطن ولو محرلا يف هنوكت دعب

 ىلع ىوقي ال ةقلخلا هوشم ادلو تدلو ةأرما : لاؤس
 بيبطلا راشأف يدثلا ةملح كسمت يتلا ةثللا مادعنال عاضرلا

 ةيلمع يف هقلح لخاد ىلإ دتمي طاطم بوبنأب هعاضرإي اهيلع
 اذه تلم اهنكل نيرهش نم اوحن كلذب تماقف 2 ةريسع دج

 ةرثكب بيلحلا فعضت نأ رطاخ اهل رطخف ث قاشلا لمعلا
 تامو 9 كلذ نم تدارأ ام اهل ققحتف هفتح هيلإ عرسيل ءاملا

 عاضرإلا ةقيرط نأ ملعلا عم ؟ همأ ىلع اذامف س دلولا
 ، هسفن بيبطلا ىتح اهلامعتسا يف حجني ال دق اهتبوعصل

 ةعيرشلا نأ نم ءاسنلا ضعب نم هعمست ام كلذ ىلع اهعجشو

 تحت ةيواز يف هعضي نأ ةقلخلا هوشم دلو هل دلو نمل حيبت
 . ةايحلل قلخي مل هنأل هماعطإ نود مايأ ةثالث لابرغ

 مألا هذه نع ينفت ال اهلك راذعألا هذه نإ : باوجلا
 هنم هللا ىلإ بوتت ابنذ تبكترا دقف . ائيش ةالتبملا ةنيكسملا

 وهو هيلول دلولا ةيد اهيلعو ةظلغم ةرافك يدؤتو هرفغتستو

٦٥



 وفعي اقوفش اميحر امب د رك يلول نوكي نأ وجرنو هوبأ

 افع نمف ذ هللا ىلع هرج أو . ةيد هجوز فلكي الو حفصي و

 )1 )هللا ىلع هرجأف حلصأو

 ةجوزتم اهرمع نم ةرشع ةسماخلا يف ةاتف : لاؤس

 باجنإ نم ناجوزلا فاخو هرمع نم نيرشعلا يف باشب
 ةاتفلا ترعش املو يضاقلا دنع حاكنلا ادقعتي مل امهنأل لافطألا
 امف٬ ضاهجإلا ءاود لامعتساب ةدمعتم اهنينج تطقسأ لمحلاب

 ؟ كلذ يف عرشلا مكح

 رئابك نم ةريبكل ةبكترم ةيصاع اهنإ : الوأ : باوجلا

 يف ربتعي اذه نأل رافغتسالاو مدنلاو ةبوتلا اهيلعف بونذلا
 مدنلاو ةبوتلا اهجوز ىلع بجي امك ‘ سفنلل التق عرشلا
 . هب رمأ وأ كلذب يضر اذإ كلذك رافغتسالاو

 ةيدلاو ، هتبصعل اهيدؤت نينجلا ةيد اهيلع بجت : ايناث
 ةفطن ناك نالف س هطوقس دنع نينجلا ةلاح فالتخاب فلتخت

 تأدبو هرعش تبن وأ ةغضم وأ ةقلع ناك نإو هل ةيد الف

 يه هتيد نالف حورلا هيف خفني مل هنكل روهظلا يف هؤاضعأ
 ةيد هيفف اتيم طقسو حورلا اهيف خفن نإو . ةلماكلا ةيدلارشع
 . مهئانبأو مامعألاو ءابآلا نم هتبصعل ىطعت ةمات ةلماك

 ةيدلا رادقم ملعت نأ كنكميو ةيدلا رادقمب يل ملع الو
 سلجم ءاضعأ اميس الو ءاملعلا رابك ضعب لاؤسب كلانه

 . ىروشلا ةروس نم 37 ةيألا 1
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 ةموكحلل نوكي نأ دب ال هنأ نظأ يننإف ى ىلعألا ءاضقلا
 ىف هب هللا نم اماذه. ةيدلا بوجو دنعهب مكحت نيعمرادقم

 . هللا مهمحر انئاملع لاوقأ نم ذوخأم باوجلا

 ةلمعلاب اهتلبم امو مويلا ةيدلا رادقم ام : لاؤس

 :م؟ ةيرئازجلا

 مث تع ءيبنلا مكحب ةردقم ةيدلا نإ : باوجلا
 : هللا همحر لينلا بحاص لاق . لبإلا نم ةئامب ةمالا عامجإ

 دعب لاق مث (لبإلا نم ةئام إلطخب نإو ةيدلا يف نس) باب
 ام أطخلا يفو س دمعلا هبش يفو دمعلا يف لبإلا نانسأ هركذ

 وأ اندنع راتخملا وهو ريناند ةعبرأ ريعب لك ةميق لهو) : هصن

 ىوريو فالخ ؟صخرلاو ءالفلاردق ىلعوأ ةرشعوأ ةسمخ

 لهأ ىلعو س رانيد فلأ بهذلا لهأ ىلع اهلعج هنأ رمع نع
 ىلعو ، ةاش فلأ ةاشلا لهأ ىلعو . مهرد فالآ ةرشع قرولا

 لاق (ها. ةلح يتئام ةلحلا ىلعو . ةنسم ةرقب ةئام رقبلا

 ام (اندنع راتخملا وهو) : لصألا لوق يف هللا همحر هحراش

 فالتخال لبإلا نانسأب ليصافتلا ءاغلإو طسوتلا ههجو) : هصن

 نم ةئام ظفل وهو هيلع عمجملاب اوكسمتو . تاياورلا

 وه هيلع عمجملاو عورشملا لصألا نأ ىرت تنأف (ىهتنا .لبإلا

 ميوقت يف اوراتحأ هللا مهمحر انباحصأ نأو لبإلا نم ةئام
 ءاغلإو لبإلا نانسأ يف طسوتلل ةياعر ريناند ةعبرأ ريعبلا

 . هللا همحر.بطقلا ههجو امك تاياورلا فالتخال ليصافتلا
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 اهاندجو انتلمعب ةميقلا هذه ىلإ مويلا نحن انرظن اذا و

 امارغ نيرشع نع ةرابع يه ريناند ةعبرأ نأ كلذو اطسو

 نانويلم اهفصنو ، ميدق كنرف نييالم ةعبرأ لبإلا نم ةئاملا
 (آ)ةدحاولا نيعلا ةيد كلتو س نانثا

 ةيدلا ريدقت يف باوصلا نم ابيرق يل ودبي ام اذه

 امإ هيلإ مكدشرأ . قاهرإ الو هيف فاحجإ ال طسو وهو . مويلا

 اذإ ام ير د ١ الو متئش ام اور دقعتو هب اونيعتستل امإ و هب اولمعتل

 ؟ ال مأ ةيدلا رادقمل ديدحت ةيرئازجلا ةموكحلل ناك

 نم ام اذه. مالسلاوء متئش نإ اذه نع اولأست نأ مكنكميو

 . باوجلا ىف هب هللا

 لئاسم يف ةحماسملاو ةحلاصملا زوجت له : لاؤس

 لام نودب ولو ‘ اهريغو تارايسلا ثداوحب توملاو حورجلا :
 ؟ ءيش ءاطعا نم دب ال مأ ‘ ىطعي

 شورأ يفو ةيلاملا قوقحلا يف ةحماسملا : باوجلا

 بحاص نوكي نأ الإ طرش الو ديق الب اعرش ةزئاج تاحارجلا
 هركم ريغ اراتخم اعئاط القاع اغلاب شرألا قحتسم وأ قحلا

 . هللا ىلع هرجأف حلصأو افع نمف٬ روبجم الو

 . م 1974 ىفناج 16 . ه 1393 ةجحلا يذ 23 خيراتب ةخرؤم ىوتفلا 1
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 ةقرفتم يو اتف

 ريسفتلا يف

 ىنعم كل حضوأ نأ كتلاسر يف ينتلأس : لاؤس
 يف ءارعشلا ةروس يف ميركلا نآرقلا يف تدرو يتلا ةمالسلا

 الإ نونب الو لام عفني ٧ موي : : ىلاعتو كر ابت هلوق

 درو ام نيبو اهنيب عمجلاو (آ)يميلس بلقب هللا ىتأ نم
 الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ» فيرشلا ثيدحلا يف

 دلو وأ 9 ةيراج ةقدص وأ 2 هب عفتني ملع : ثالث نم
 (2)« هل وعدي حلاص

 : ةيآلا ريسفت يف نآرقلا لالظ بحاص لوقي : باوجلا
 ةميقالإ باسحلا موي ةميق نم كلانه تسيلف)

 نمو ةبئاش لك نم هدرجتو هلل هلك بلقلا صالخإ صالخإلا

 تاوهشلا نم هعئافصو ضرغ لك نمو ضرم لك

 يتلا ةمالسلا هذهف . هللا ريغب قلعتلا نم هولخو س تافارحنالاو
 عفني الو ۔ نونب الو لام عفني ال موي ۔ انزوو ةميق هل لعجت
 اهيلع بلاكتي يتلا ةلطابلا ةلئازلا ميقلا هذه نم ءيش

 . ءارعشلا ةروس نم 89 ۔ 88 ناتيآلا ۔ 1

 بابلا يف دواد وباو ، ةيصولا باتك نم عبارلا بابلا يف ملسم هاور - 2

 نم تيملا نع ةقدصلا لضف باب يف يذمرتلاو 3 اياصولا باتك نم رشع عبارلا

 . ةفلتخم ظافلأب مهريغو اياصولا باتك
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 نازيملا يف ائيش نزت ال يهو ضرألا يف نوبلاكتملا

 . ىهتنا (ريخألا

 مهبولق يق هلوقب نيقفانملا هللا فصو دقو

 ةغضم دسجلا يف نإ»: مالسلا هيلع لاقو (!)«ضرم
 دسجلا دسف تدسف اذإو هلك دسجلا حلص تحلص اذإ
 :نيدلا نم ملعي امم اذهو (ث)هبلقلا يهو الأ هلك

 لمعلاو حيحصلا ناميإلاب الإ ةرخآلا يف ةاجن الف ، ةرورضلاب
 ىلع دهاش هتمتاخ ىلإ هتحتاف نم ميركلا نآرقلاو . حلاصلا
 هل دعو اميركت هللا هداز 3 كلذب هتداعس تققحت نمو . كلذ

 هكرت امو 0 هدعب هب عفتني ملع نم هملع ام حلاصلا هلمع نم

 اهلك هذه نإف حلاصلا هدلو هب هل وعدي امو ةيراج ةقدص نم

 هبيدأت نم ناك امنإ هنبا حالصو . ايندلا يف هلمعو هبسك نم
 مل نم امأ . ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو هتيبرت نسحو
 عفتني الف حلاص لمعو حيحص ناميإ يأ ميلس بلقب هللا تأي
 . ةنجلا هلوخدو رانلا نع هتحزحز يف اقلطم كلذ نم ءيشب

 زوفلاو رانلا نم ةاجنلاب ةيورخألا ةداعسلا يف لصألا نإف
 يف ركذ امب لضفلا دازي مث يصخشلا لمعلا وه امنإ ةنجلاب
 ءاعدبو ةكئالملا رافغتسابو قي لوسرلا ةعافشبو ثيدحلا

 . ةرقبلا ةروس نم 10 ةيآلا ۔ 1

 باتك نم نيثالثلاو عساتلا بابلا يف يراخبلا هاور ثيدح نم ءزج اذه ۔ د

 . هريغ هاور امك . ناميإلا



 امك س ناميإلاب مهوقبس نيذلا مهناوخإل بيغلا رهظب نينمؤملا
 ةنسلاو ميركلا باتكلا نم ةحيحصلا دهاوشلا هيلع تلد
 ديؤي لب ، ثيدحلاو ةيآلا نيب اقلطم ضراعت الف ث ةفيرشلا

 ةرورض هتضتقا راصتخاب باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 . لغشلاو ةحصلا

 لوق ريسفت نع هيف ينلأست كباتك ينلصو : لاؤسم
 مكدالوأو مكجاوزأ نم نإ اونمآ نيذلا اهيأاي» : ىلاعت
 (1)«مهورذحاف مكل اودع

 لوطي ةيآلا ريسفت نأ ميركلا خألا اهيأ ملعا : باوجلا

 هللا نأ . اهنم دارملاو : ةيآلا موهفم يف ةرصتخم ةملك كنودف

 انتايرذو انجاوزأب ناتتفالا نم انرذحي ىلاعتو كرابت

 ريبخ تنأو دلولا وأ ةجوزلا ببسب هيصعن نأ نم انرذحي و

 هتجوز ببسب هللا يصعي دق لجرلا نأ نوملعي مهلك سانلاو

 اهعيتمتو ، هتجوز هيفرت لجأ نم مارحلا بسكي : هدلوو

 مارحلا عمجيو تايلامكلا رئاسو ريرحلاو ةضفلاو بهذلاب

 لخبيو اريفو الام هدعب نم مهل كرتيلو مهعتميل هدالوأ ببسب
 هجوز ىلع رثؤي يذلا رقفلا فوخ هللا قوقح عنميو هلامب

 رمألا نمو هللا ليبس يف داهجلا نم عنتميو هدالوأو
___ 

 نباغتلا ةروس نم 14 ةيألا ۔ 1
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 ميتيتو هتجوز ليمرت ىلع افوخ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 ليبس يف ةرثع رجح امئاد نوفقي جاوزأل او دالوأل او ‘ هدالوأ

 عنتمي وأ مهسفنأ ىلع افوخ ريخلا نم مهابأ نوعنمي © ريخلا

 ىلاعتو كرابت هللا مهايس كلذ لجأ نمف . مهل هبح ةدشل وه

 ىلع هلمحؤ ريخلا لمع نم مهيبا عنم يف مهرثأ نإف اودع

 ريبك رثأ بونذلا نم كلذ ريغو نزولاو ليكلا فيفطتو
 ِ ح :

 رخا يف لاق كلذ لجا نمو ودعلا ريثات نع لقي ال . ادج

 ىنعم يف هقفتلا يف كيفكي اذهو مهورذحاف : ةيألا

 ." هللا همحرو كيلع مالسلاو. ةيالا

 قلخ يذلا هللا : ىلاعت هلوق ىنعم ام : لاؤس

 ىوتسا مث مايأ ةتس يف امهنيب امو ضرالاو تاومدلا

 نم دوصقملا امو مايأ ةتسب دوصقملا ام (آ)«شرعلا ىلع

 ؟ شرعلا ىلع ىوتسا

 ةميركلا ةيآلا هذه نأ زيزعلا نبالا اهيأ ملعا : باوجلا

 لآ ةروس ىف ىلاعتو كرابت هللا لاق دقف نآرقلا تاهباشتم نم

 تايآ هنم باتكلا كيلع لزنأ يذلا وهإل : نارمع
 نيذلا امأف تاهباشتم رخأو باتكلا مأ نه تامكحم

 ءاغتبا هنم هباشت ام نوعبتيف غيز مهبولق يف

 ةدحلا ةروسم نم 4 ةيآلا - 1
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 هللا الإ هليوأت ملعي امو هليوأت ءاغتباو ةنتفلا
 دنع نم لك هب انما نولوقي ملعلا يف نوخسارلاو

 نم هللا مايأف "!)بابلألا اولوأ الإ ركذي امو انبر
 عيطتسي نلو . هللا الإ هليوأت ملعي ال يذلا قلطملا بيغلا
 ةيآ يف لاق دقو مايألا هذه ةقيقج ملعي نأ هللا ريغ دحأ

 (2)«نودعت امم ةنس فلأك كب ردنعاموي نإو :ىرخأ
 هرادقم ناك موي يف : ىرخأ ةيآ يف اضيأ لاقو
 كرابت هللا رثأتسا بيغ اذهو (ة)يةنس فلأ نيسمخ

 بيغلا نم وه هيلع هؤاوتساو شرعلا كلذكو . هملعب ىلاعتو

 الف ى هللا الا بيغلا ملعي الو 0 هملعب هللا رثأتسا يذلا قلطملا

 ملعي نأ ةكئالملاو نجلاو سنإلا نم ناك ايأ قولخم عيطتسي

 يف نم ملعي ال لق : لوقي هللاو ‘ بيغلا ةقيقح
 نحن انل زوجي الف (4)ههللا الإ بيغلا ضرالاو تاومدلا

 نم يه يتلا تاياألاهنه يناعم نع ثحبن نأ رشبلا

 لض اهنم دارملا مهفو اهريسفت لواحي بهذ نموس تاهباشتملا

 ملعي امو : لوقي هللاو . ىدهلا ليبس نع فرحناو ىوغو

 دنع نم لك هب انماإ» : لوقن نأ انملعو هللا الإ هليوأت
-- 

 . نارمع لآ ةروس نم 7 ةيآلا ۔ 1

 جحلا ةروسم نم 7 ةيالا ۔ 2

 جراعملا ةروصم نم 4 ةيالا = 3

 . لمنلا ةروس نم 65 ةيآلا ۔ 4
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 لوقي كلذلو س هللا ىلإ اهانعم يف رمألا ضوفن مث يانبر
 دري ملو اهب هدارمب ملعأ هللا : تايآلا هذه لثم يف ءاملعلا

 عم اهيف لوقي نأ هاشاحو اهانعم يف ءيش هيت لوسرلا نع
 ام نوعبتيف غيز مهبولق يف نيذلا امأف : ىلاعت هلوق

 نأل ى اهنع مهنع هللا يضر ةباحصلا هلأسي ملو يهنم هباشت
 تايالا هذه يف اوثحبت الف . غيز اهيف سيل ةرهاط مهبولق

 ىلإ الو اهتقيقح ىلا ادبأ نولصت ال مكنإف تاهباشتملا
 ىدملا ليبس نع تفرحناو مكبولق تغاز الاوء اهليوأت
 ثيح نم كرشلا يف متعقوف هلالجب قيلي ال امب هللا متفصوف

 يف هللا ىلإ رمألا ضوفن نأ رثبلا نحن انيلعف 3 نوملعت ال
 دنع نم لك هب انمآ : لوقت نأو تاهباشتملا يناعم
 لعفي امك تكسن مث اهب هدارمب ملعأ هللا : لوقنو انبر

 لاؤسلاو هيف ثحبلا انيلع يذلا امنإو 3 ملعلا يف نوخسارلا
 ماكحأ يف تلزن يتلا نآرقلا تايآ وه هانعم ةقيقح نع

 لالحلا لئاسمو ةيصخشلا لاوحألاو تالماعملاو تادابعلا
 دقو ، نيفلكملا لاعفأب قلعتي امم كلذ هبشأ امو مارحلاو
 باحصأو ءاملعلا هنودو كلذ نم اريثك ةيوبنلا ةنسلا تنيب
 ءيش نكي مل نأ انيلع هللا لضف نمو ةنسلا بتك يف ثيدحلا
 لغتشاف . اهنع تلأس يتلاك تاهباشتملا تايآلا يف كلذ نم

 ةالص نم كقلخو كلمعو كتدابعب قلعتي امب كلاؤسو كثحبب

 نمو امهب قلعتي امو ق الطو حاكن نمو جحو ٥ اكزو مايصو
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 سانلل كتلماعمو كئابرقأ عيمجو كماحرأ عم كتلماعم
 . هنع تيهنو هب ترما ام نم عيمجو

 كلاؤس نع اباوج هلوقأ نأ نكمي امو كيلإ يتحيصن هذه
 نأ وجرأو ، يب هللا فطل ديدش ضرم ةلاح يف انأو هيلمأ

 . اريخأو الوأ كيلع مالسلاو ، باوصلا ىلا اقفوم نوكأ

 ميركلا نآرقلاب قلعتت ةلئسأ

 ةءارق دنع هجولا ىلع ديلا ريودت مكح ام : لاؤس

 ؟ هلعاف رجؤي لهو ، صالخإلا ةروس

 لوسر نع حيحص رثأىلع رثعن مل اننإ : باوجللا
 هنأ ةباحصلا نم دحأ نع الو . هلعفب رمأ وأ هلعف هنأ هنع هللا

 . عرش امب الا هللا دبعي الو ث هلعفب رمأ وأ هلعف كلذك

 ؟ نآرقلا ريواونب ىمسي ام ةءارق زوجت له : لاؤسم

 ةلمعتسملا ةروصلاب كلذ ةءارق زوجت ال : باونجلا

 نإ ابيرق اهل درفنس اننإ اهراكنإ بجي ةعدب وهو ى مويلا

 نإ ايفاش اقيقحت اهيف دعن امك؛ رشنتو لجست اسورد هللاءاش

 قحلل اقاقحإو ةجحلل ةماقإ ىواتفلا عم رشنيس هللا ءاش

 هيلع تلخدأ يتلا عدبلا نم نمؤملا نطولا اذهل اريهطتو
 . هب تقصلأو
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 دوجس نم عايذملا نم نآرقلا عمتسم ىلع له : لاؤس
 ؟ ةدجسلا تايآ دنع ةوالتلا

 هيلع بجي عايذملا نم نآرقلا عمتسم : باوجلا

 امك يلاتلا دجس اذإ اميسال ةدجسلا تايآ عامس دنع دوجسلا

 ةلاح ىلع ناك ىإ الإ بوجولا طوقس يضتقي الو داتعملا وه

 دنع ناكمإلا تقو هيضقي هنإف زذعت وأ دوجس اهعم حصي ال

 ىلع بجي ال دوجسلا نإ : ءاهقفلا ضعب لوقيو روهمجلا

 بجي ال اذه ىلعو يلاتلا ىلع ابجاو ناك اذإ الإ عمتسملا

 عماسلاو هللا مالك نآرقلا وه عومسلا مادام اقلطم بوجولا

 ناك ايأ لاح لك ىلع دحاو هيلا ءاغصإلا مكحو ى افلكم
 . ادامج وأ اناويح 0 انجوأ اسنإ يلاتلا

 فحاصملا اياقب نم صلختلا نكمي فيك : لاؤس
 ىنسحلا هللا ءامسأ لمحت يتلا بتكلاو لئاسرلاو ةقزمملا

 ؟ ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلاو لسرلاو ءايبنألا ءامسأو

 الو تاروذاقلاو ساجنألا يف اهيمر زوجي ال : باوجلا
 ثيح اهؤاقلإ الو س كلذ ىلإ لوؤت يتلا تالمهملا ةلس يف

 هعنص ام يه اهظفح ةقيرط امنإو . ناهتو مادقألاب سادت

 ةدوجوملا نآرقلا فحاصم عيمجب نامثع مامإلا ثلاثلا ةفيلخلا

 خسن عبرأ يف مامإلا فحصملا يف نآرقلا خسن موي هنمز يف
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 يه نوكتل ةيمالسإلا راصمألا ىلل اهلسرأ خسن عبس يف ليقو
 يديأب ناك اه عيمج قرحأ مث ، ةوالتلاو مسرلا يف دمتعملا
 هلل! ناوضر ةباحصل! عامجإب كلذ لكو فحاصملا نم سانلا

 كلذ عيمج نم صلختن مويلا نحنف ةجح مهعامجإو ء مهيلع
 ريخ كلذو ۔ هللا ذاعمو ۔ ةناهإ ال هل اميركت هقارحإو هعمجب

 ال اسم اهمدرو ضرألا يف اهل رفحلا نم ضعبلا هلعفي امم
 حيحص لصأ هل يذلا قارحإلا فالخبء ةعيرشلا يف هل لصأ

 ١

 اذه يف هب سناتسي امو : مهنع هللا يضر ةباحصلا لمع يف

 ةقباسلا عئارشلا ضعب يف نيبارقلا نأ نم يور ام ماقملا

 ءامسلا نم ران لزنت ليقو . رانلا اهيف لعشتو عمجت تناك

 هلكات نابرقب انيتاي ىتحإلةيآلا هيلإ ريشت امك اهلكأتف
 ذإ قحلاب مدآ ينبا أبن مهيلع لتاوإ ةيآو (1)يرانلا

 نم لبقتي ملو امهدحا نم لبقتف انابرق ابرق
 امك نابرقلا تلكأ ران لوزنب لوبقلا فرع امنإو (2)چرخالا
 دعصت ىنسحلا هؤايسأو هللا تايآف . نيرسفملا رثكأ هيلإ بهذ

 يف ةداملا دامر ىقبيو ىلعألا توكلملا ىلإ بللا عم

 . ءيش اهيف سيل ضرألا

 نارمع لآ ةروص نم 183 ةيال ا ۔ 1

 . ةدئاملا ةروس نم 27 ةيالا ۔ 2
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 اهرفسو ةأرملا ةرتسب قلعتت لئاسم

 ع ٤

 ضرم يا ةرشبلا ضرمب هتجوز تبيصا لجر : لاؤس

 لاستغالاو رحبلا ءىطاش ىلإ باهذلاب بيبطلا اهحصنو يدلج
 اذه ةجلاعمل ةنيعم ةدمل سُشلا ةعشأ تحت ءاقبلاو هئامب

 سانلا نم ولخت ال ئطاوشلاو اذه يف ةعيرشلا مكح امف ءادلا

 ؟ ىفخي ال امك

 هئامب لاستغالاو رحبلا يف مامحتسالا نإ : باوجلا

 ةأرملا ضرعت نكلو اعرش ةزئاج سمشلا ةعشأل ضرعتلاو
 اذه ىلعف ، اعرش مارح مراحملا ريغ بناجألل فاشكنالل

 نعو راظنألا نع ديعب ناكم ىلإ هتجوزب بهذي نأ ىلتبملا

 اذإ هتجوز رتسل لئاسو ذختي نأ هيلعو نيفاطصملا تادشتحم

 ظفاحي نم ىلع روسيم لهس اذهو ديعب نم امداق ارام ىأر

 نم اهوحن وأ ةريغص ةميخ ذختي نأك هتماركو هنيد ىلع
 : ٤

 ةراملا نويع نم رتستلل هتارما اهيلإ يوات رئاتسلا

 . بناجألا نم

 دلب ىلإ هتجوزب رفاسي نأ لجرلل زوجي له ! لاؤس

 ؟ ةيبوروا

 دلب يأ ىلإ هتجوزب رفاسي نأ لجرلل زوجي : باوجلا
 روفسلاو جربتلا نم اهعنميو اهظفحيو اهنوصي نأ طرشب ءاش
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 كلذ ىف هنيد رئامش ميقي نأ هنكمي ناك اذإ اعرش مرحملا
 نأ عيطتسي ال رفك دلب ىلإ رفاسي نأ هيلع مرحيو 2 دلبلا
 . هنيد رئاعش هيف يدؤي

 ةملسملا ةأرملا رفس يف فينحلا عرشلا يأر ام : لاؤس

 ؟ مرحم يذ وأ جوز نودب

 يذ وأ جوز نودب ةملسملا ةأرملا رفس : باوجلا

 ناك نإ ةملسم ريغ ةيبنجأ دالبل اهرفسو 3 اعرش مارح مرحم
 يد وأ جوز عم هب سأب الف ةجلاعملاو ةاوادملاك ةرورضل

 . اعرش هنع يهنمف تاياوهلا نم كلذ ريغل ناك نإو مرحم

 نم اهمسج عيمجل ارتاس نوكي نأ بجيف اهباجح امأ
 نيلجرلا بعك ىلإو نيديلا دنز ىلا اهسأر رعشو اهسأر
 نولطنبلا لثم اقيض ال اعساو ينعأ اضافضف نوكي نأ بجيو
 هقيضب فصي يذلا روصحملا سابللا نم ههبشي امو قيضلا
 . ةروع ةأرملا مىج لكو ى اهريغو ةروع نم مسجلا ءازجأ

 يأ بقنتت نأ اهل نسحتسيو اهنيبج ىلع اهسأر ءاطغ لدتلو
 الو (راجع) ةملكب اندنع هنع ربعملا وهو اباقن اهفنأ ىلع عضت

 . مالسلاو . ةنيز اهيديو اههجو نم رهظ اميف نوكي نأ زوجي

 ؟ اهنطو نم ةأرملا جورخ مكح ام : لاؤس

 مرحمب سيلف اهنطو نم ةأرملا جارخإ امأ : باوجلا
 دسافملا نم هل ضرعتت ام اوأر امل بازيمب انفلس نكل اعرش
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 يذلا نطولا بارخ نم اهب ةرجهلا ىلغ بتزتي امو رورشلاو

 ىلع اوقفتا مهنيد ىلع ةظفاحملل هامح ىلا اوؤجلو هيلا اورف

 سانلا هل نعذأو كلذب لمعلا ىرجف ةأرملاب ةرجهلا ريجحت
 ءاج دق نامزلا اذ وه اهو . هحالصو هتدئافب مهعانتقال

 تلهسو هباوبأ تحتفتو هيف داسفلا رشتنا ذإ هوأر امل اقادصم

 ، بازيم ريغ يف هتطايحو ميرحلا ةنايص رمأ هيف زعو هبابسأ

 نع سانلا يهنو هنع عافدلاو قافتالا كلذب لمعلا ىلوألاف

 اذإ الإ لئاسولا فلتخمب كلد نع مهدصو ةأرملاب ةرجملا

 باوبألا حتف ادبأ نكمي الو اهردقب ردقت اهنإف ةرورض تثدح

 امم كلذ نأ ىلع ققحم هيف داسفلا نإف اهعيراصم ىلع

 ءاملعلا ملع ىلل هجايتحال هلهأ الإ هب لغتشي نأ يفبنيال

 ةماعلا امأ . يأرلاو ةفاصحلا يوذ ريبدتو ءامكحلا ةمكحو
 ام ثدحي مل ام قافتالا عابتاو عقاولل ناعذإلا اهل يغبنيف

 مهبجاو سانلا اومهفأو ةيضقلا نع اوعفادف ث هلدعي وأ هلدي
 ررضو قافتالا كلذب لمعلا ةدئاف مهل اونيبو ميرحلا نوص يف
 نم الإ مهريفكتب اولجعت ال نأ ديب . ةرجهلا رطخو هضقن

 ريفكتلا رمأو ، هللا ةنعل هيلع نإف امرحم فرتقاو مهنم كتهت
 . رمألا نم ةنيبب الإ هيلإ ردابي الف ميظع هرطخو ريبك

 مكتمأو مكنيد ىلع مكتريغ ىلع مكركشن انناف . دمبو
 رجأ عيضي ال يذلا هللا ىلع مكرجأ اوبستحاو اونوكف كلذكو

 .هللا ةمحرو مكيلع مالسلاوء المع نسحأ نم

 1938 ناوج2 1356 رونألا عيبر 23 موي ةرارقلا
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 يف اهمرحم ريغل فثكنت نأ ةأرملل زوجي له : لاؤصم
 ليللا انلعجو : ىلاعت هلوق ىلع ادامتعا ليللا
 (1)ياسابل

 حرشو اقلطم ةلأسملا هذهب ةيآلل ةقالع ال هنإ:: باوجلا

 يف اهمرح ريغل فثكنت نأ ةأرملل زوجي ال هنإو لوطي كلذ
 نكمي ال ثيحب اكلاح مالظلا ناك اذا الإ . راهن وأ ليل

 هيلإ رظنلا زوجي ال امم اهحمالم نم ائيش زيمي نأ يبنجألل
 تداز امبرو ، ءيش لك ةأرملا نم رهظي فشاك رمقلا ءوضو

 رادمف هيف اهيلإ رظنلا ملسم حيبي فيكف الامج هتعشأ تحت
 . همدعو حمالملا نيبت وه امنإ ةلأسملا يف ةمرحلاو لحلا

 قاقحتسال اهتروص رهظت نأ زوجعلل زوجي له : لاؤس
 ؟ ةيموكح ةحنم

 اهرمع نم نينامثلا تزواجت يتلا زوجعلا امأ : باوجلا

 هقاس اقزر اهب ردتستل اهتروص ترهظأ نإ سأب نم اهيلع امف

 نم هذخأت ام لح يف كشي نأ يفبني ناك امو. اهيلإ هللا
 يغبني ناك ام لب © ملعلا تحت يفوت يذلا اهنباىلع ةلودلا

 . اهارخأو اهايندل ةجاحل هيلإ اهب نإو هكرتت نأ اهل
 وأ اهيبأل اهتدجو ةجوزلا مأ ةحفاصم زوجي له : لاؤس

 ؟ هيخأل فشكنت نأ خألا ةأرمال زوجي لهو ؟ اهمأ
_ 

 . ابنلا ةروس نمي 1٥ ةيآلا 1
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 وأ اهيبأل اهتدجو ةجوزلا مأ يهو ةزهصلا : باوجلا

 الف خألا ةأرما امأو .. جوزلل مرحم اهنأل اهتيؤر حابم اهمأل

 وأ تومب خألا نم تجرخ ولو. ةيبنجأ لب مرحمب تسيل اهنأل

 . اهجوزتي نأ هيخأل لحل قالط

 ءانبأو مهضعب تاجوز عم ةوخإلا مكح ام : لاؤس
 تيب يف نونكسي اوناك اذإ مهمامعأ تاجوز عم ةوخإلا
 نودب ضعبلا مهضعب ةلكاؤمو ةسلاجم مهل زوجي له ؟ دحاو

 ؟ مراحملاك باجح

 نإو هيخأل ةمرحم تسيل خألا ةجوز نإ : باوجلا
 اعطق ناتيبنجأ امهف خأل ا نبال ةمرحم تسيل معلا ةجوز

 هللا باتك يف اهيلع صوصنملا مراحملا تاوذ نم اتسيلو

 وأ نهجاوزأ ةوخإل فاشكنالا نهل زوجي الف ميركلا

 تويبلا يف ةيلك ءافتخالا نهيلع بجي ال نكلو. مهئانبأل
 ةوخإ مامأ رادلا يف ةيرورضلا لامعألا ةرشابمو ةكرحلا مدعو

 نم نهيلع نيندي نأ نهيلع امنإو نيغلابلا مهئانبأ وأ جاوزألا

 نيدبي الو نهبويج ىلع نهرمخب نبرضي نأو نهبيبالج

 ةكرحلاو يعسلا نهنكمي ذئنيحو ث اهنم رهظ ام الإ نهتنيز
 ضغب لاجرلا ةبلاطم عم مثإ الو جرح الو يرورضلا لمعلاو

 رثكأ ةكرتشملا تويبلا يف مهيلع الو نهيلع سيلو راصبألا

٦٩٢



 لمج امو . بولقلا تملسو رئامضلا ترهط ام اذه نم

 ال ةأرملا نأ ةيرئازجلا طاسوألا يف عاش دقل : لاؤس

 ال لجرلا نأو . اهتخأ جوز نع بجتحت نأ اهيلع بجي

 اذه لهف { هتجوز يخأ ةجوز الو هتجوز تخأ هنع بجتحت

 بهذملا يف اهيلإ دانتسالا حصي ةصخر كلذ يف مأ ؟ حيحص

 بهاذملا نم اهريغ يف وأ يكلاملا بهذملا يف وأ يضابإلا

 ؟ ةربتعملا ةيمالسإلا

 ةصخر الو اقلطم هل ساسأ ال لطاب اذه نإ : باوجلا

 ةربتعملا ةينامثلا ةيمالسإلا بهاذملا نم بهذم يأ يف هيف

 صوصنم ةلأسملا يف مكحلا نأل يمالسإلا ملاعلا يف مويلا

 ةيآ اوؤرقاف 0 ليوأت يأ لبقي ال نآرقلا يف احيرص اصن هيلع

 (ة)نهتلوعبل الإ نهتنيز نيدي الو : روللا
 يف نهيلع حانج الإ : بازحألا ةيآ اوؤرقاو . ةيآلا
 بجتحت ال نيذلا مراحملا مه كئلوأو . ةيآلا (3)ينهئابآ

 مهنع :أرملا بجتحت نأ بجي بناجأف مهريغ امأ مهنع ةأرملا

 الو هئاضقل دار ال هنإف هيلإ تفتلي مكح هللا مكح ءارو سيلو

 . اهنم ةيآ رخآ يهو رونلا ةروس نم 78 ةيآلا ۔ 1

 . بازحالا ةروس نم 55 ةيآلا ۔ 3 . رونلا ةروس نم 31 ةيالآ . »
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 ةباحصلا لمعو ةحيحصلا ةنسلا هتديأ دقو همكحل بقعم

 . ةمألا عامجإو

 هيفرهظت نأ ةأرمللزوجي يذلا لكشلاوهامفاذه ناك اذإو

 وأ هتوخإك اهجوز تيب يف هتنكاسم ىلإ رطضت نم مامأ

 : ىلاعت هلوق نم ذخؤي كلذ. نع : باوجلا ؟ نيغلابلا مهئانبأ

 هجولا وهو اهنم رهظ ام الإ نهتنيز نيدبي الو

 ملعن اميف فلخلاو فلسلا نم ةمألا هيلع تعمجأ اميف نافكلاو

 نيدي اذ اصيمق ةأرملا سبلت نأ هيف تنعال يذلا ريسيلا نمف

 فاشكناب سأب الو نيبعكلا ىلإ اهرتسي بوث هيلعو دنزلا ىلا
 اهسأر لوح فلت مث يرهظ امإ يف نالخدي امهنأل نيمدقلا
 اهسأر رتسي امم (كلذ وحن وأ الاش وأ ةمرحم) ارامخ اهتبقرو
 يف ىعست نأ ذئنيح اهنكميف افشكنم اههجو ىقبيو اهرعشو
 ينعي اميف ثدحتتو يطعتو ذخأتو ءيجتو بهذت اهنوؤش

 . مارح الو كلذ يف رجح الف ماشتحاو بدأب
 ةبعادملاو دئاوملا ىلع ةلكاؤملا ىلإ كلذ زواجتت الو

 نم مظعأ وه ام ىلإ ةليسوو ةنتف هنأل مارح كلذ نإف حازملاو
 اذه. اوعيطأو اوعمساو متعطتسا ام هللا اوقتافء ركنملاو ءاشحفلا

 . باوجلا يف هب هللا نم ام

 هيخأ ةجوز ىلإ خألا رظني نأ اعرش زوجي له : لاؤسم
 فثكنت نأ يه اهل زوجي لهو ؟ همراحم ىدحإك ةفشكتم
 امهنم كلذ لعف نم مكح امو ؟ اهمراحم دحأك اهجوز يخأل
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 رادب نانكسي نيوخألا نأ ةظحالم عم ؟ امارح ناك نإ ارارم
 . ةدحاو

 اخأ نإو مراحملا نم تسيل خألا ةجوز نإ : باوجلا

 نأ اهل زوجي ال نايبنجأ امهف ى كلذك مرحم يذب سيل جوزلا
 ام الإ ادمعتم اهيلإ رظني نأ هل زوجي الو ةدمعتم هل فشكنت

 نيدبي الو: ىلاعت هلوق يف هيف ىلاعتو كرابت هللا نذأ

 ءاملعلا روهمج دنع وهو (آ)ياهنم رهظ ام الإ نهتنيز

 ذخألا ىلإ امهرارطضال ناديلاو ةنيزلا نم ايلاخ هجولا
 ىلإ جرخت ال ةأرملا تناك اذإف . امهب لوانتلاو ءاطعلاو

 وأ نيعلا ريغ هلك اهمسجل رتاسلا اهئاسكب ةبجتحم الإ عراشلا

 نإف نلعفي تايباحصلا تناك امك امهب رظنت نيتللا نينيعلا
 اهبراقأ ضعب عم ةنكاسلا ةأرملا عم رذعتي باجحلا اذه لثم

 لوانتلاو كرحتلا ىلإ اهرارطضال ةدحاو رادب مرحملا يوذ ريغ
 اهيلعف عراشلا ءاسك هنم عنمي امم رادلا يف فلتخملا لمعلاو

 اهمسج ءازجأ عيمج رتست ةغباس تيبلا يف اهبايث نوكت نأ اذل
 تلدسأ الثم اهجوز يخأ لوخدب تسحأ اذاوء هفارطأو

 : ىلاعت هلوق كلذف اهردص ىلع هتول وأ هتدشو اهرامخ

 بويجلا نإف ا2)«نهبويج ىلع نهرمخب نبرضيلو
 ةأرملا هب بجتحت نأ نكمي ام لقأ اذهو . رودصلا يه

 ٠. رونلا ةروس نم 17 ةيآل ١۔٦

 . ةيآلا سفن ۔2

٦٩٥ 



 وه هيلعو ‘ مرحم يذ ريغ بيرق عم دحاو تيب يف ةنكاسلا

 نأ هل زوجي الو هلوخدب ةأرملا اهب رعشي ةرامأ لعجي نأ
 هل زوجي ال امك . ةرامأ بصت ريغ نم لوخدلاب اهئجافي
 نم رتستلا ناك اذاف رصبلا ضغ هيلع لب اهيلا رظنلا دمعت

 الو جرح قبي مل لجرلا بناج نن رصبلا ضغو ةآرملا بناج

 امأو. هيلع مثا الف دصق ريغ نم هيلا رظنلا قبسي ام امأ . منا

 بناج نم افاشكنا ادمع ارارم كلذ لعف نم مكح نع كلاؤس

 مدنلا وه امنإ هيف مكحلا نإف لجرلا بناج نم ارظن وأ ةأرملا

 نأ وجرأو باوجلا يف هب هللا نم ام اذه . رافغتسالاو ةبوتلاو
 . باوصلا ىلإ هيف تقفو نوكأ

 ةيلئاعلا حنملا

 يذلا نمثلاب كسمتي نأ ريجألل زوجي له: لاؤس
 (ةيلئاعلا حنملاب ىمسي ام. يا) ؟ دالوألا ةيحان نم هلصحي

 لمتحي ذإ ضومغلا نم ءيش اذه كلاؤس يف : باوجلا

 نأ هرجأتسم نم بلطي نأ ريجألل له ىلوألا : نيتروص
 ىلع ةيمسرلا حنملا ذخأي يكل ةيلئاعلا حنملا لجس يف هلجسي
 ةيلئاعلا حنملا لجس يف موسرملا ريجألل له : ةيناثلا ؟ هدالوأ
 هقحب كسمتسي نأ هحنم "ضبقي هرجأتسم ناكو دالوأ هل يذلا

 ؟ هدالوأ حنم نم هضبق ام هيطعي نأب رجأتسملا بلاطيو
 : باوجلا كنودف .نيتروصلا نع كبيجأ ةدئافلل اميمعت
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 اهنم هعنم اقلطم غوسي ال ريجأ لكل قح ةيلئاعلا ةحنملا

 (هملعم) بلاطي نأ اذإ ريجأللف هرطاخ ةبيطو هسفن اضرب الإ
 هنع عفديو ةيلئاعلا حنملا لجس يف همسري نأب هرجأتسم يأ
 ةصوقنم ريغ ةلماك هتحنم ريجألا ذخأيو ةسسؤملا هذهل هبجاو
 عوفدملا ددعلا مصخي نأ ىلع يئدبم قافتا امهنيب ناك اذا الإ

 ضبقي الف ، ريجألل عفدت يتلا ةحنملا غلبم نم حنملا ةسسؤمل
 . حنملا ةسسؤمل عفدملا حرط دعب يقابلا الا ذثنيخ ريجألا

 اقلطم ريجألا حنم نم ائيش ضبقي نا رجأتسملل زوجي الو
 هقج هعنمي نأ هل زوجيال امك 3 هعم قافتالا وأ هاضر نودب

 رصأو هميسرت لبقي مل اذإو ، حنملا لجس يف ميسرتلا نم
 هجرخيو هليبس يلخي نأ الا هيلع امف هقحب كسمتساو ريجألا
 ال ريجألا:نأ امك همادختسا ىلع اعرش ربجي ال هنإف هلمع نم

 متي يعرش دقع ةراجإلا نإف . هدنع لمعلا ىلع اعرش ربجي

 عيمجب ءافولا بجيف رايتخاو اضرب ريجألاو رجأتسملا نيب

 مهطورش ىلع نينمؤملا» نإف دقعلا اهنيضت يتلا طورشلا
 لاق امك «الالح مرح.ؤأ امارح لحأ اطرش الإ

 نأ وجرأو كلاؤس باوج يف رسيت اه اذه ى قي لوسرلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو . ةيافك هيف نوكت

 ءاج ثيدح نم ماكحألا باوبأ نم رشع عباسلا بابلا يف يذمرتلا هاوز ۔ 1

 . امارح لحأ وأ الالح مرح اطرش الا مهطورش ىلع نوملسملا هيف
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 نيماتلا

 ع 2 :

 ؟ تارايسلاو

 ةفلتخم ىصحت ال ةريثك نيمأتلا عاونأ : باوجلا

 عون لك ىلع الإ اهيف ىوتفلا نكمت ال اعنم وأ ازاوج ماكحألا
 يذلا تارايسلا ىلع نيمأتلا ةزئاجلا عاونألا نمو . هدارفناب
 ةصاخلا لقنلا لئاسو رئاس ىلع مويلا تآموكحلا عيمج هبجوت

 . اهباكرلو اهسفن ةليسولل ةماغلاو

 ةطقللا ىف

 نم قيرطلا يف ناسنإلا هدجيام مكح ام : لاؤس

 ؟ اهريغو مهارد

 وأ مهارد نم قيرطلا يف ناسنإلا هدجي ام : باوجلا

 هيلع روثعلا رذعت اذإف اهبحاص نع ثحبي ةطقل وهف اهريغ

 . مهعم ذخأ اريقف ناك نإو ءارقفلا ىلع اهتميقب وأ اهب قدصت

 . اهب لقتسي نأ هلو

 . باوجلا ىف هب هللا نم ام اذه
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 ةوشرلا يف

 ؟ ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةوشرلا موهفم ام : لاؤس

 مكحيل ناطلس يذل ةوشر الام يطعي نأ ملسمل زوجي لهو
 ؟ هذخأ نم هنكميلو هقحب هل

 هلوق نم ذوخأم اهمكحو ةوشرلا موهفم نإ : باوجلا

 اهب اولدتو لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت الول : ىلاعت
 مثالاب سانلا لاومأ نم اقيرف اوكأتل ماكحلا ىلإ
 اهب ديرأ اذإ ء اعطق مارح يهف اآ")«نوملعت متنأو

 يثترملاو ينارلاف ، لطابلاب سانلا لاومأ لكأ ىلإ لصوتلا
 قح رخآ ىلع لجرل ناك اذإ امأو ، نانوعلم لاحلا اذه يف

 يذ ىلإ رمألا عفر ىتح هئادأ نم عنتماو هيف باتري ال ينيقي
 لصوتي الو هقحب هل مكحي ال هنأ قحلا بحاص نقيتو ناطلس

 نأ هل زوجي هنإف رمألا هديب نمل هعفدي لامب الإ هذخأ ىلا
 يف مثإ الو هيلع جرح الو هقح ذخأ ىلإ هب لصوتي ام هيطعي
 . هبر ىلإ ضوفم هرمأف ضباقلا امأو . هللاءاش نإ كلذ

 ةاصعلل ةبازعلا ةلماعم

 يف ديمعلا ةئنهت لوبق ةبازعلل زوجي له : لاؤس
 ةقبوم رئابكب رهتشا نمم ةحفاصملا وأ ةقناعملاب دجسملا
 اعيجشت مهنم لوبقلا كلذ دعي لهو ؟. . . اراهج اهفرتقي

 ؟ مهيصاعم يف مهيدامت ىلع ةاصعلل

 . ةرقبلا ةروس نم 188 ةيآلا ۔ 1

٦٩٩ 

 



 فالتخاب فلتخي مكحلا نأ وه ۔ ملعأ هللاو ۔ : باوجلا

 إلملا سوؤر ىلع دجسملا يف هنم ةءاربلا تنلعأ نمف لاوحألا

 هتقناعم الو هتحفاصم لبقت ال اذه نإف هيصاعمب هترهاجمل

 موي دجسملا يف مهتئنهتل مدقت اذإ ةبازعلا فرط نم ةصاخو

 مل نم امأو ، هدشر ىلإ بوثيو هبنذ نم بوتي ىتح ديملا

 نمم ناكو ةعبتملا ةداعلا بسح دجسملا يف هتءاربب نلعي

 نم ، الثم ديعلاب هتئنهتل هيلإ مدقتلا نإف تاقبوملاب رهتشا

 . ةورورض ريغل اعرش لوبقم ريغ ةبازعلا ةصاخو موقلا لضافأ
 ةماع عم ديعلاب ةبازعلا ةئنهتل دجسملا يف وه مدقت نإ امأو

 يغبنيو . اهلوبق ىرن لب هتئنهت ضفر ىرن ال انإف نيملسملا

 ىلع هل اعيجشت هتئنهت لوبق ىف ىرن الو ةحفاصملاب نوكت نأ
 يدامتلا ىلع اعفاد ضفرلا نوكب نأ ىشخن لب يدامتلا

 ظعولا سردل هعامبو دجسملا يف هروضح ءارو نم وجرنو

 يف هتبغرو هتبطخل هعامسو ديعلا ةالص دوهشو داشرإلاو

 هبلق عشخي نأ دجسملا ةرامعب نيمئاقلا نينمؤملا ةحفاصم
 ٠ نيح دعب ولو ةبانإلاو ةبوتلل ردص حرشنيو هللا ركذل
 ةزعلا هنخأتف هنع ضرعيو ضفري نأ نم ريخ اذه لملو

 عمو . هللا رئاعش نم هيف ماقي امو هلهأو دجسملا رجهيف مئإلاب
 ضعب ةلماعمل ةيئانثتسا تالاح كانه نوكت نأ دب الف هلك اذه

 ظعولاب نومئاقلاو هللا تويب نع نولوؤسملا اهكردي صاخشألا

 حالص هيف نوجري امب مهنولماعيف ينيدلا هيجوتلاو داشرإلاو
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 هيلع رثؤي هنع مهضارعإ نأ ام صخش يف نوري دقف 4 مهلاح
 ملاب ةزعلا .ذخأت ال اينم ابئات مهيلإ يتأيف انسح اريثأت
 ىردأ ةكم لهأ : لاقي اذه لثم يفو . اضارعإ دادزيف
 : ىلاعتو كرابت هلوق يف وه هلك رمألا عامجو .اهباعشب
 ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا
 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو )1 )«ةنسحلا

 دجسملاب تاقدصلا قيرفت يف

 لخادب نونوكي نيذلا ضعب عنمت كنأ ينغلب : لاؤس

 تاقدصلا يف عورشملا مهقح نم مهريغو بابش نم بارحملا

 نوبرتقيال مهنأ ىوعدب هيف قرفتل دجسملا ىلإ اهب ىتؤي يتلا
 ةوالتلل تاصنإلاب نومتهي الو . ةوالتلاو ركذلا سلجم نم

 وأ بعل وأ يويند ثيدح نم كبلذ ريغب نولغتشي امنإو

 ؟ كلذ وحب

 مل كنأ ينغلب ام حص نإ خألا اهيأ ملعا : باوجلا

 قفاوي ال هنإف 0 اذه كرارق يف باوصلاو قحلا ىلإ قفوت
 فلسلا نع ةثوروملا ةنسحلا ريسلا نم ةريسو القع الو اعرش
 عيمج اهب دصقي ةقدضلا نإف . لاحلا اذه لثم يف ةعبتملاو

 كلت نم مهبيصن يف قحلا اعيمج مهلو ، ذجسملا لخادي نم

 . لحنلا ةروس نم 125 ةيآلا ۔ 1

 



 دجسملا نم جرخ نمل اهيف ظحالو ،اهقي رفت اورضح اذإ ةقدصلا

 رخأت ال . اهقيرفت نم ءاهتنالا دعب ءاج نمل الو. اهقيرفت لبق

 وأ ايلصم وأ اتكاس وأ ائراق ، رضاح اهنم عنمي الو بئاخل

 وأ ةوالتلا سلجم يف ناك ابيرق ، هبحاص عم اثدحتم وأ امئان

 هب اترج ام الإ ، ضعب نود ضعب اهب صخي ال « هنع اديعب

 باحصأ ليضفت نم ةعبتم ةريس حبصأف . ميدقلا ذنم ةداعلا

 قحلا هجو وه اذه . مهماهس يف دودحم دئاز ردقب سلجملا

 . دجسملا تاقدص قيرفت يف

 ةمرح ةياعر مدع نم سانلا ضعب نم ردصي ام امأ

 يتلا ظعولا ةملك وأ ، ىلتي يذلا نآرقلا ةمرحو دجسملا

 وحن وأ مون وأ بعل وأ يويند ثيدحب مهلافشناب . ىقلت
 يف ددشيو مهيلع ركنيو كلذ نع نوهني مهنإف ، كلذ
 ىلع نومئاقلا هاري امه مهباقع لاحلا يضتقب دقو . راكنإلا

 . مهل اعدر دجسملا

 . غوسي ال امم اذهف تاقدصلا يف مهقح نم مهنامرح امأ

 نإ اذه كرارق يف رظنلا دعأو رمألا يف هللا كقفو رظناف
 هللاب الإ يقيفوت امو تعطتسا ام حالصالا الإ ديرأ

 علطت نأ تيأترا نإو (1 )بين هيلإو تلكوت هيلع

 يف مهيأر اوَرَيل اذه يباتك ىلع ةمرتحملا ةبازعلا ةئيه

 يمالس تفلب نإ لضفلا كلو ، لعفت انسحف 4 ةيضقل
 . اعيمج مهيلإ

 . دوه ةروس نم 88 ةيالا ۔ 1



 ديل اقتل او تاداعلا يف

 يف هموق ديلاقت عبتي نأ ناسنإلا ىلع بجي له : لاؤس
 نأ الإ اعرش ةمرحملا ريغ تاحابملا ضعب نايتإ نع عانتمالا
 ببسل اهنايتإ نع مهوهنو مهءانبأ اهنم اوعنم دق دادجألا ضعب
 ءانبأ نم ديلاقتلا هذه فلاخي نم ررضلا قحلي لهو ؟ ام
 ؟ دودجلا كتلوأ

 نإف ةتحبلا ةيعرشلا ةهجولا ثيح نم امأ : باوجلا
 نم عون ىلإ عجري هروص رثكأ يف هلعلو اقلطم هل لصأ ال اذه
 كلذ نم ءيش ىلإ ةجاحلا هتعد نمف ث اهنع يهنملا ةريطلا

 الف مثاب كلذ يف سيلو ، هبسح وهف هللا ىلع لكوتيلو هتأيلف

 كسمت نمف ديلاقتلاو ةداعلا ثيح نم امأو ، فنقُي الو مالي
 الو هسفنل راتخا ام هلف ةصاخ هسفن هب مزلأو كلذ نم ءيخب

 كلت عابتا نأ دقتعاف هللا دودح ىدعت نإ الإ امثآ كلذب هارن

 مثإلاب مكح وأ مارح اهتفلاخم نأو ضورفم بجاو ديلاقتلا
 . اهفلاخم ىلع نايصعلاو

 نم الإ اهارن ال انإف نيفلاخملاب بئاصملا لوزن ىوعد امأو
 سانلاب لزنت لازت ال ةعونتمو ةريثك بئاصملا نإف ماوعلا ماهوأ

 ليبق لك نمو نيد لك نمو سنج لك نم تاعامجو ادارفأ

 . بويغلا مالع الإ اهبابسأ ةقيقح ملعي الو

 نيع نوكي نأ وجرأو باوجلا يف هب هللا نم ام اذه

 . هللا ءاش نإ باوصلا
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 اهانعم يف امو زورحلا ةباتك يف

 ءانبألل ءاهقفلا اهبتكي يتلا ةباتكلا مكح ام : لاؤس

 ؟ تاباتكلا نم اهريغو راغصلا

 هذهب كدارم ام قيقحتلا هجو ىلع مهنن مل : باوجلا
 : ةبلطلا ضعب اهبتكي يتلا زورحلا دارملا ناك نإف٬ تاباتكلا

 هيلع طاخت مث يوطي مث ساطرق يف ةينآرق تايآ بتكي
 ظفحلا ةينب الثم يبصلا ىلع قلعيف دلج وأ شامق ةعطق

 نإف كلذ وحن وأ نيطايشلا رورش نم وأ نيعلا نم ةمالسلاو
 بتكلا هذه ظفح بجي امنإ اسأب كلذب نوري ال ءاملعلا

 . ساجنأل ا نم

 ءاعدلا ىف

 نمؤملا ءاعد يف فينحلا عرشلا رظن ام : لاؤس

 ؟ بئاغلا نمؤملا هيخأل

 ايح هنع بئاغلا نمؤملا هيخأل نمؤملا ءاعد : باوجلا
 ربعملا وهو ةحيحصلا راثآلا هب تءاج عورشم رمأ اتيم وأ ناك

 يعادللو وعدملل عفن هب نكي مل ولو بيغلا رهظب ءاعدلاب هنع
 هب رمأ املو عرش امل
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 وعدي ن بحتسي يتل ١ تاوعدلا لضفأ وه ام : ل اؤس

 ؟ ناسنإلا اهب

 ريخ نإف تاوعدلا ريخ نع كلاؤس امأ : باوجللا
 الو اهطفحت تنأو ميركلا نآرقلا يف يتلا يه تاوعدلا

 ةناهكلا ىف
 تبصأ ةقرس نع ناهكلا دحأ لأسأ نأ زوجي له : لاؤس
 ؟ كلذ ريغ وأ اهب

 نيفارعلاو ناهكلا ىلإ باهذلا اعرش زوجي ال : باوجلا
 ىتأ نم : هانعم ام لاقف كلذ نع هي لوسرلا ىهن دقف

 ىلع لزنأ امب رفك دقف ةقدصف انهاكوأ افارع
 ِ (1)يدمحم

 ىتأ نم : هظفلو ةت ءيبنلا نع نسحلاو ةريره يبا نع دمحا هاور ۔ 7

 رظنا . تبي دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هقدصف افارع وأ انهاك

 . 429 ةحفس نماثلا دلجملا

 نم : ظفلب ةلامعستلا دمب نيعبسلاو يداحلا ثيدحلا يف عيبرلا دنع وهو

 ىلع هللا لزنأ امم ءيرب وهف لوقي اميف هقدصف ارحاس وأ انهاكوأ افارع ىتأ

 . نهم دمحم

 ةالص هل لبقت مل ءيث نع هلأسف افارع ىتأ نم : ظفلب ملسم دنع وهو

 . مالسلا باتك نم ناهكلا نايتإو ةناهكلا ميرحت باب رظنا . ةليل نيعبرأ
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 دقارلا نينجلا نع لاؤس

 نم رثكأ نطبلا يف نينجلا ءاقب نكمي له : لاؤس
 ؟ رهشأ ةعست

 نمم ءابطأ ضعبو تاريبخو ءاربخ تلأس : باوجلا
 . مهنم نوليلق هتبثأو مهرثكأ هافنف ةيلسانتلا ضارمألاب ملع مهل
 نوكي له يشاوملا باحصأ بارعألا ءاربخ نم اريثك تلأسو
 نيعدي نمم ةفيفع ةأرما رن ملو . ءاقبلاب اوباجأف اهنم اذه

 اهيتأي نأ ريغ نم نينس دعب تدلو نطبلا يف نينجلا دوقر

 سانلا دنع فورعملاو نولوقي امك دقارلا دلولا ظقويف اهجوز

 جوزلا ىلع نإف اهنطب يف اهنينج دقر اذإ ةأرملا نأ مويلا

 ةلماك لمحلا ةدم نإف نطبلا يف ظقيتسا اذإ هنأو اهترشابم

 لكو . ديدج دلو هنأ نظلا ىلع بلغيف . ةديدج رهشأ ةعست

 نهجاوزأ نهيلإ داع وأ نهتنجأب نتم اندنع دقارلا نيعدا نم
 بلاغلاف اذه ريغ مويلا ىلا انيأر امف . رهشأ ةعست دعب ندلوف

 تلاق اذإ هتحصب مكحن لازن ال انكل . هنالطب نظلا ىلع

 هتدالو ىلا ةكرتلا مسق فقوتيف نطبلا يف هدوجوب تانيمألا
 ديب . ةقفنلا طقست مث نينس سمخ ىلإ ةقلطملا مالا قفنتو

 ىه كلت . انينج اهنطب يف نأ دقتعت تماد ام جوزتت ال اهنأ

 اهب مكحن لازن الو ، ءاهقفلا صن امك هيف ةعيرشلا ماكحأ

 يضقت ةرورضلا نأ ىرنو س نيقيب هيفن اندنع حصي ىتح
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 ءابطألا نم هتداهشو هملعب قثوي نم ىلع ةيمبمدملا ضرعب

 اتابثإ مهلوقب مكحيف ويدارلا ةعشأب ايابخلل نيفشكتسملا

 ال ةهبشب ىرخأ باجيإو قوقح عنم نم ريخ ادهو . ايفنو

 ءاللا عيمج نأ اضيأ ةهبشلا نم ركذأو . نيقي الو اهيلع ةنيب

 امظنم اضيح نضحي نهنطب يف نينجلا دوقر نيعدي
 ىلع هللا ىلصو . ةقيقحلاب ملعأ هللا ؟ اذه امف ... ادرطم

 . ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس

 ناطيشلاةقيقح نع لاؤس

 ؟ ةأرما مأ وه لجرأ ناطيشلا ةقيقح ام : لاؤسم

 ةأرما مأ لجر وهأ ناطيشلا نع لاؤسلا امأ : باوجلا

 نجلا نالف اهب لاغتشالا زوجي ال يتلا لوضفلا نم اذه نإف

 الا هتقيقح ملعي ال يذلا بيغلا ملاع نم ةكئالملاو نيطايشلاو

 اولعجو : لاقف هباتك يف كلذ نع هللا ىهن دقو . هقلاخ

 مهقلخ اودهفأأ انانإ نمحرلا دنع مه نيذلا ةكئالملا
 دحأ دهشي مل كلذكو (آ)نولأسيو مهتداهش بتكتس

 اولغتشاف ث ةثونأ وأ ةروكذب هيلع مكحي ىتح ناطيشلا قلخ
 الوأ كيلع مالسلاو 0 لوضفلا اذهب اولغتشت الو مكينعي امب

 . ارخاو
_ 

 . فرخزلا ةروس نم 19 ةيالا 1
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 ناسنإلا لصأ نع لاؤس

 ؟ ضعبلا هلوقي امك درق ناسنإلا لصأ له : لاؤس

 مالسلا هيلع مدآ انوبأ وه لوألا ناسنإلا : باوجلا

 لسرلا عيمج ىلع ءامسلا نم ةلزنملا بتكلا عيمج صوصنب
 مالكلا اهيف يتلا نآرقلا تايآ اوؤرقاف . ميركلا نآرقلا اهرخاو

 هذه ىف هداقتعا بجي يذلا قحلا اودجت ناسنإلا قلخ ىلع

 نم اهنإف نيعمجأ رشبلا لوقع ىلع ولعت يتلا ىمظعلا ةيضقلا
 ذخؤي الف 0 نيملاعلا بر الا هملعي ال يذلا قلطملا بيغلا

 . هلسر ةنسلأ ىلع هب ربخأامالإاهيف دقتعي الو هلوقب الإ اهيف
 باوجلا وه اذهو . روزو كفإو لطابف اذه فلاخ ام لكو

 ( ضعبلا هلوقي امك درق ناسنإلا لصأ له) لئاقلا مكلاؤس نع

 عاونألا لصأ يف (نيوراد) ةيرظن ىلاريثت كنأك
 .{ نم هآرماهيلإ هادأ يتلا ءاقترالاو ءوشنلا ةيرظنب ةفورعملا

 يتلا تاناويحلا ماسجأ نم ةفلتخم عاونأ ءازجأ يف هباشت

 ناسنالا لصأ) نأ اهروصتت يتلا ةطاسبلاب لقي ملو اهسرد
 نم ةمهملا سسألا لطبأ دق هدعب ثيدحلا ملعلا نأ ىلع (درق

 داحتا ىلا هتحص ضرف ىلع هباشتلا اذه يدؤي الف هتيرظن

 الوصأ ةنيابتم ةفلتخم تاناويحلا عاونأ لازت الف لوصألا

 نم ةردحتملا تالالسلا لازت الو . روصعلا مدقأ ذنم اعورفو

 ضعب ىلع اهنم لصألا قبط اخسن مدقلا يف ةقيرعلا اهلوصأ
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 اهجرخت ال ةفلتخملا تائيبلا ةعيبط اهيضتقت ةليلق تافالتخا

 هذه لصأ نأ ءاعدالا وأ رخآ عون ىلا يلصألا اهعون نع
 هللا هصخ يذلا ناسنإلا اهنم ةصاخو . دحاو ةنيابتملا عاونألا

 ميركلا هباتك يف هنيوكتو هتقلخ لصأ نايبب ىلاعتو كرابت
 ىلع مارحو . ليوأتلا الو لدجلا لبقت ال تانيب تايآ يف
 نيذلا ثبلا ضعبل ةيلايخ تايرظن ,هلل اهادعتي نأ ملسملا
 الإ ملعلا نم متيتوأ امو : ىلاعتو كرابت مهيف لاق
 ذإ لاح نم رثكأ مهتايرظن ىقبت ال نيذلاو اآ)«اليلق
 اومزلاو هللا اوقتاف ، اهساسأ نم اهضقني نم يتأي ام ناعرس

 مكيلع مالسلاو . المعو ةديقعو اهقفو ةوالت مكبر باتك

 . هللا ةمحرو

 ةنجلا يف تانمؤملا لآم نع

 ناك اذإ ةنجلا يف تانمؤملا لآم نوكي اذ ام : لاؤس

 ؟ روحلا نوجوزتي نونمؤملا

 نيفوت ءاللا تانمؤملا نأ حيحصلا يف تبث : باوجلا

 اهب اودعس نإ ةنجلا يف مهل تاجوز ركي نهجاوزأ ةمصع يف
 مل نم امأو . مهدعب نجوزتي ملو نهجاوزأ يفوت ءاللا كلذكو

 دقف رانلا لهأ نم ايقث اهجوز ناك نمو ايندلا يف جوزتت

 ءارعمإلا ةروس نم 85 ةيألا 1
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 نيذلا نينمؤملاب ةنجلا يف نجوزتي نهنأ راثالا ضعب يف درو

 لهأ نم تايقش مهتاجوز تناك وأ ايندلا يف مهل جاوزأ ال

 هملعب هللا رثأتسا يذلا بيغلا نم هنأ اذه يف قحلاو رانلا
 . هب لاغتشالا نم ىلوأ ضي وفتلاو هنع توكسلاف

 نيدلا ىف هتعلاطم ديفت باتك نع لاؤس
 كولسلاو

 كنيد يف هتعلاطم كديفت باتك نع لأست : لاؤس

 يتلا ةيعدألا ضعبو ربلا لامعأ ضعب حرش هيف دجتو كتريسو
 ءاضقو هبورك جيرفتو هبونذ ةرفغمل هبر ىلا دبعلا اهب هجوتي .

 ؟ هنويد

 خيشلل (تاريخلا رطانق) باتكب كيلع : باوجلا
 اريخ هيف دجت كنإف . هللا همحر يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسا
 كارخأو كايندل كديفي امم اريثك

 نوفلتلاب لمعلا

 ؟ نوفلتلاب لمعن نأ اعرش انل حصي له : لاؤس
 مكب نأ نظن ام نوفلتلا ربخب لمعلا ةحص : باوجلا

 متفرع ام اهنم متفرع نأ دعب هيلع مكهبنن ليلد ىلا ةجاح
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 مكنإف . جاجتحالل مكرك داز اوخدقاف 3 متعمس ام متعمسو
 اهعضن ةلدألا طسب امأ ى ةجحو ناهرب ةريخذ هيف نودجاو
 . كلذ ىف ةفلؤملا بتكلا

 روصلا يف

 ؟ غابصألاو ناهدألاب ريوصتلا مكح ام : لاؤسم

 ال اعرش زئاج غابصألاو ناهدألاب ريوصتلا : باوجلا
 ٠

 . ساب نم هعناص ىلع امو هيف جرح

 هلوانتي لهو ؟ مرحم يسثلا ريوصتلا لهف : لاؤس
 ؟ ريوصتلا نع تيع ءيبنلا يمن

 عفانو ديفمو زئاج حابم يسمشلا ريوصتلا : باوجلا

 يهن يف ادبأ لخدي الو . تالاحلا نم ريثك يف يرورضو

 يتلا ايارملا عنصك الإ وه امو س ريوصتلا نع هل ءيبنلا
 ةلمعتسم ثبع ءيبنلا نمز ةدوجوم يهو ، روصلا اهيف عبطنت
 الإاهنم يفارغوتوفلاريوصتلا ديزيالو0اهنع هني ملو ةرشتنم

 اهمامأ نم صخشلا لاوز دعب ةروصلا ظفحل ةدام لامعتساب

 . ساوسولاو سوهلا نم مكعدف

: 
 ىرخالا رظانملاو ءامظعلا روص قيلعت مكح ام : لاؤس

 ؟ ةينآرقلا تايالاو
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 ىلع اهعضو وأ اهقيلعت مارحف ليثامتلا امأ : باوجلا
 ةيتيزلا روصلا امأو ، اهل اميظعت اهوحن وأ فوفر
 ريثت ةعيلخ اروص نكت مل امء اهب سأب الف ةيفارغوتوفلاو
 اعطق ةمرحم هذه نإلف ةيسنجلا زئارغلاو ةيميهبلا تاوهشلا

 ةينارقلا تايآلا هلك كلذ نم ريخو 0 داسفلا ىلع اهثعبل

 . ةغيلبلا مكحلاو ةيوبنلا ثيداحألاو

 برطلا تالآو ىقيسوملاو ءانغلا يف

 برطلا تالاوىقيسوملا يف ةعيرشلا مكح ام : لاؤس
 ؟ ةثيدحلا

 طبترم اهتالآو ىقيسوملا ىلع مالكلا نأ : باوجللا

 مدق ناميدق ىقيسوملاو ءانفلاو « ءانغلا ىلع مالكلاب

 نامزلا فالتخاب تفلتخاو اهتالآ تروطت نإو ى ناسنالا

 ريثك مالك مالسإلا ردص نم نيملسملا ءاملعلو ، ناكملاو

 ءانغلا نأ هتصالخ ، بهاذملا رئاسل هقفلا بتك يف طوسبم

 مالك وه موهفم ىنعم تاذ ظافلأب برطملا توصلا وهو

 يتلا هيناعم رابتعاب مارح همارحو لالح هلالح مالكلا رئاسك

 يف لخد هنيحلتب بيرطتلاو هب ينغتلل سيلو . اهيلع لدي
 حدمو هركشو هللا ركذ يف ناك نإف ث ميرحتلاو ليلحتلا

 قالخالاو لئاضفلاب ةداشالاو هنيد ,ىلل ةوعدلاو هلسرو هئايبنأ
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 سفنلاب هللا ليبس يف داهجلا ىلع ضيرحتلاو ةيمالسإلا

 ناك ريخلا ىلإ اهعفديو بولقلا ييحي امم كلذ وحنو لاملاو
 نإو . ىلاعتو كرابت هللا دنع هرخذو هرب ىجري ادومحم ارمأ

 نوكلا اذه هب هللا نيز امو اهلامجو ةعيبطلا فصو يف ناك
 كلذ ناك رارسأ نم هيف عدوأ امو هضرأو هئايس يف حيسفلا

 فصو يف ناك نإو . ةعاط حبصي ةنسحلا ةينلابو ث احابم

 امم هرجهو لوقلا شحف نم كلذب لصتي امو ناملغلاو ءاسنلا

 يف ثعبيو ةيميهبلا تاوهنلا ريثيو ةيسنجلا زئارغلا كرحي

 الو كش نودب مارح هنإف روجفلاو قسفلا يعاود سفنلا
 ناك امهم كلذك اعطق مرحيو. اعامتساو اداشنإ ى بير

 لاجر سلجمب ةجربتم ةيبنجأ ةأرما ينغملا ناك اذإ هعوضوم

 اهبولتب كرحتل تولتو تصقر اذإ ةصاخو ى اهنع بناجأ
 راهظإب ريثتو ىلفسلا زئارغلا نم ةنتفلا نماكم اهتاكرحو

 ىتح مثإلا ربكيو رطخلا مظعيو ، ةيميهبلا تاوهشلا اهنتافم

 سلجملاب رضح اذإ شحاوفلا شحفأو رئابكلا ربكأ نم نوكي
 هلوسرلو هلل ةاداحم انلع اهسوؤك رادت رمخ ى مارح بارش

 لوخدلا زوجي ال ناطيش سلجم اذه نإف س نيرضاحلا ىلع

 امب ملاع ريغ هلخد نمل هيف يدامتلا الو هيف سولجلا الو هيلإ

 لوبطلاك اهيف مالك ال يتلا ءامصلا برطلا تالآ امأو

 اهنإف قرطلاو خفنلا تاوذ نم امههبشأ امو ناديملاو ريمازملاو
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 هوركملا لطابلا وهللا ليبق نم تناك ءانغلا نع تدرفنا اذإ

 ءانغ عم تناك اذإو ى هللا ركذ نع هدصل ةهاركلا ديدشلا

 نأ ةديدش ةهارك هركي هنكل ءانغلا مكح اهمكح نإف مالكلا

 نمءيشب افنآ هعم ركذ امو هركشو هللا ركذب ءانغلا بحصي

 نيعمتسملا يف ايسكع اريثأت رثؤي دق كلذ نأل تالآلا هذه

 ىلو ظاعتالاو ركذلا فده نع اههاجتا لوحيو بولقلا دسفيف
 تالآلا هذه بحص اذ!و ى ةبويندلا ةوهشلاو ةيسحلا ةعتملا

 اطالتخإ نيسنجلا نيب طالتخا وأ جربت وأ رمخ ءامصلا

 ايندلا زئارغلل ةريثم تاكرح وأ لامعأ هيف تسروم وأ 0 احضاف

 كلذ ناك روجفلا ىلل ةيعادو ةيميهبلا تاوهشلل ةكرحمو

 اوبنتجاو مكنيدل اورحتو هتاقت قح هللا اوقتاف 0 اعطق امرحم

 . نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا

 هؤانتقا حابيأ ؟ نويزفلتلا زاهج مكح ام : لاؤس
 ؟ مارح وه مأ هلامعتساو

 تاعرتخم نم ريثك نم هريغك نويزفلتلا نإ : باوجلا
 نكمي الف راضمو عفانمو تائيسو تانسح هل رضاحلا رصعلا

 هنإ : الثم لاقي نأك ى لماش ماع مكحب هيف ىتفي نأ اقلطم

 ضرعي ام لك اقلطم حابم هنأ وأ 9 هيلا رظنلا زوجي ال مارح
 ليلد دوجو رذعتي يتلا ةماعلا ماكحألا نم اذه لثم وأ هيف
 ىلل عجري رمألا امنإ ، كلذ لثم يف هيلع دامتعالا حصي
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 نإف تالآلا نم ةلآ نوكي نأ ودعي الف ، هلامعتسا ةقيرط

 . رشن نأو اهب عفنن نأ اننكمي انيديأ نيب يتلا تالآلا عيمج
 ٠ ىقنتف املسم هب لتقت وأ ، دعستف اكرشم هب لتقت كفيسف
 ال ام لك اذكهو . الطاب هب بتكت وأ اقح هب بتكت كملقو
 ةزهجأو تاودأو تالآ نم انل هللا هرخس امم ىصحي الو دعي

 يف ام مكل قلخ يذلا وه : انل لاق دقو . كلذ ريغو

 (1)ياعيمج ضرألا

 مالسلاو . هطانمو مكحلا عوضوم وه طقف لامعتسالاف

 . هللا ةمحرو مكيلع

 ؟ برطلا تالآو ءانغلل عامتسالا مكح ام : ل اؤس

 ةأرما نم ناك نإ برطلا تالآو ءانغلا عابس : باوجلا

 هبحص نإو . ةريبك ةيصعمو مارح وهف ةجربتم ةرفاس ةيبنجأ

 اوناك نإو 3 اقافتا ةريبك ةيصعم كلذك ناك رمخلاك بارش

 ةمألا ءاملعلف مرحم بارش هيف سيل سلجم يف مهدحو الاجر

 نم مهنمو . ةريبك ةيصعم هاري نم مهنم: ريبك فالخ هيف

 مل نإ كلذ نود ىري نم مهنمو ةريغص مهتيصعم نأ ىري

 ال يذلا درجملا ءانغلاو . ارش جيهي وأ ةنتف جيهي ام هيف نكي

 ام توبثل نوهأو رسيأو فخأ مهدنع هرمأ ةلآب هعم برضي

 . ةبي ءيبنلا يدي نيب نوزجترملا زجتراو نوداحلا ادح
__ 

 . ةرقبلا ةروس نم 29 ةيالا ۔ 1
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 هعم نكي مل اذا حارفألا يف رامزملا مكح ام : لاؤس
 رمخلاك تامرحملا لوانت الو[ لاجرلاب ءاسنلا طالتخا

 ؟ اهريغو

 نم برض رامزملا نأ يف ملسم كشي ال : باوجلا

 نانوعلم ناتوص» : هي لاق دقف هنع يهنملا وهللا بورض

 ةنرمو 0 ةمعن دنع رامزم توص « ةرخآلاو ايندلا ىف

 نم يلاطيجلا ليعاسا خيشلا هدع دقو (آ)«ةبيصم دنع

 نم) : لاق ثيح . اهنم ظفحتلا بجي يتلا ناسللا تاركنم

 درو دقو (ةمعنلاو وهللا دنع ريمازملاو ءانغلا توص كلذ

 دنعو ةث عيبنلا نع حاكنلا راهشإل فدلا برضب صيخرتلا
 اذإف س كلذ نم ءيش رامزملا يف دري ملو 0 كلذك ديعلا حارفأ

 وأ س لاجرلاو ءاسنلا نيب فاشكناو طالتخا رامزملا عم ناك

 مرحي ةشحافو اريبك ابنذ كلذ ناك تامرحم لوانت هعم ناك

 نيب كلذ يف فالخ الو انيقي اعطق هيف ةكراشملاو اهروضح

 هيف نكي مل اذإو ى فلخلاو فلسلا نم مالسإلا ةمئأ عيمج

 نم ةئيس وهو 4 رسيأو فخأ هيف رمألا ناك كلذ نم ءيش

 ةفنآلا رئابكلا دح غلبي مل هنكل . بير كلذ يف ام تائيسلا

 دقو 0 اهتاجردب ميلعلاو بونذلل فنصملا هدحو هللاو ، ركذلا

 اقيدح زئانجلا باوبأ نم نيرشعلاو سماخلا بابلا يف يذمرتلا ىور 1

 شمخ ةبيصم دنع توص نيرجاف نيقمحأ نيتوص نع تيهن : هيف ءاج

 . . . ناطيشةنرو بويج قشو هوجو
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 اوبنتجت نإ : لاقو . تائيسو رئابكو شحاوف اهلعج
 مكلخدنو مكتائيس مكنع رفكن هنع نوهنت ام رئابك

 (1)ياميرك الخدم

 ويدارنل عامتسالا يف ةعيرثلا مكح ام : لاؤس

 هيفرتلل ةيمارغلا مالفألا ةصاخو امنيسلاو نويزفلتلا ةدهاشمو
 ؟ ةيلستلاو

 اهجمارب نإف اذه يف مكحلا قالطإ نكمي ال : باوجلا

 هوركملا هنم فلتخم اهرشو . رشلا اهيفو ريخلا اهيف . ةفلتخم

 لامعأو ةفوشكملا تاروعلا ىلا رظنلاف . يعطقلا مارحلا هنمو
 شحفلل عامتسالاو .اعامجاو اصن ةريبكو اعطق مارح سنجلا
 دقو هوركم كلذ نود امو كلذك مارح فوشكملا حيرصلا

 لحم الو اذه نمءعيش كنع ىفخي الو ةهاركلا ديدش نوكي

 هشحف حرص ام نإف تاناوطسالا كلذكو . ليثمتلاب ليصفتلل

 يف ةشحافلا عويش ةبحم باب يف لخدي هروجف نلعتساو

 نيذلا نإو : لوقي ىلاعتو كرابت هللاو . اونمآ نيذلا

 باذع مهل اونمآ نيذلا يف ةشحافلا عيشت نأ نؤبحي

 ا2)«ةرخآلاو ايندلا يف ميلأ

 ءاسنلا ةروس نم 31 ةيآلا ۔ 1

 رونلا ةروس نم 9 ةيآلا ۔ 2
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 سارعألا يف ريمازملاو لوبطلا مكح نع تلأس : لاؤس
 مهاردو ريناند نم غلابم ءاقلإ وهو (قشر) نم اهبحصي امب

 ؟ همساب يدانيو ىطعأ يذلاب هوني نأ ىلع رامزلل
 وهو ةعيرشلا يف هنع يهنم اذه نأ ملعا: باوجلا

 نهجربتو لاجرلاب ءاسنلا طالتخا هبحصي مل ام ةهاركلا ديدش

 ربكا نم ناك كلذ نم ءيش هبحص اذإف 2 رومخلا برشو

 . تاقبوملاو شحاوفلاو بونذلا رئابك

 تاضايرلاو باعلألا

 يف مالسالا مكح نع كتلاسر يف ينتلأس : لاؤس
 عبرأ يف ةليوط ةلئسأ اهيلع ناهرلا نعو مدقلا ةرك ةضاير

 : راصتخاب باوجلا كنودف . تاحفص

 اهانعمو يقيقحلا اهموهنم يف ةضايرلا : باوجلا
 هتالضع نيرمتل صخشلا اهب موقي ةينامسج تاكرح يلصألا
 ىنعملا اذهب يهو . هغارف تاقوأ ضعب يف همسج ةيوقتو

 ىنعملاب امأ . اعرش هنع توكسملا حابملا مسق يف لخدت

 ابهبعلل داونو تايعمج سيسأت نم مويلا هيلع حلطصملا
 . انونج اهب نج ملاعلا نإف مدقلا ةرك اهنم ةصاخو ةفلتخملا

 يأ هحيبي نأ نكمي ال امم لوقعم دح لك نع اهب جرخو
 عربأ افصو دجأ الو . مالسإلا نيد ةصاخو يواس نيد
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 يف هتطسب يذلا فصولا نم ةداجلا نع مدقلا ةرك فارحنال
 طلتلل ابلط اهقوس ماقت ابرح تحبصأ دقف . كتلاسر

 ةصاخملل اراثشمو ةيبصعلاو ةيمحلل اشعبمو ةبلغلاو رهقلاو
 لتاقتلاو باقلألاب زبانتلاو متشلاو بسلاو ةعزانملاو قاقشلاو
 قرفلا لقن لئاسو بيرختب لاملا داسفإو لئاسولا فلتخمب
 نيجرفتملا لتاقت اهنع أشني ام فخسأ نمو . ةماعلاو ةصاخلا

 . ةيمحو ةيبصع مهنيب اميف

 لامعألا نعو ةالصلا نعو هللا ركذ نع دصلا نع امأ
 نع ثدحف تاحلاصلا تايقابلا يه يتلا ةعفانلا ةحلاصلا

 بوكر يف ةلئاطلا لاومألا ريذبت نع كلذكو جرح الو رحبلا

 تارطاقلاو تارايسلا يف راطخألل ضرعتلاو رافسألا
 هذه نم حدفأ ةراسخ يأف . اهيلع جرفتلا درجمل تارئاطلاو

 اموق طق انيأر امو ؟ لاملاو رمعلاو تقولاو ةحصلل رئاسخلا
 الو امالس الو ةبحم الو ةوخأ تايرابملا هذه نم اوتَج

 . اماثآ كلذ لك ءارو نمو اماصخو اعازنو اقاقش الا س امائو
 هنم عنملا ريغ كلذ يف مالسإلا مكح نوكي نأ ,سع اذامف

 دصق سيلو ، هعفن نم ربكأ همنإ ناك ام لك يف همكحك
 . لطابلا وهللا اذه لكل حيبمب ةحصلا ظفح

 امأو . بير يأ نودب رسيملا نمف كلذ ىلع ناهرلا امأو
 الو . نيقرشملا دعب اذه نيبو هنيبف ثيدحلا يف دراولا ناهرلا

 . ليصفتلاو حرشلل انه لاجم
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 يف اهتسرامم تعاش يتلا تاضايرلا مكح ام : لاؤس
 (وديجلا) و ةمكالملاك ادج ةريطخ يهو ‘ رصعلا اذه

 أشني امل . اهلكاش امو (وديكيال) و (تولالإو (يتاراكلالو
 ‘ توم وأ ةساح دقف وأ ةحراج فلت وأ وضع رسك نم اهنع

 . رثكاف نينثا نيب ةكراشملاب الإ سرامت ال اهنأب ملعلا عم

 ؟ سفنلا نع عافدلا لئاسو ملعت ىوعدب

 اميف ۔ يه مالسإلا يف ةعورشملا ةضايرلا نإ : باوجلا

 اهيف تدرو وقو . قابسلاو يمرلاو ةحابسلاو ةيسورفلا ملعن

 ىتح 0 ةيدرف ةروصب سرامت اهلك يهو ي ءيبنلا نع ننس

 عقو نإو بردم فارشإ تحت يرجت تناك نإو قابسلا

 هريغ ىلع هيف ةعبت الو هبحاصب صاخ وه امنإف ثداح اهببسب

 . مالسالا ردص يف برعلا دنع ةفورعم تناك ةعراصملا ىتحو

 لك بابش اهفرعي امك ادج ةطيسب ةروصب سرامت اهنأ الإ
 هبحاص ءاقلإ امهنم لك لواحي نانثا كباشتي نأ يهو ث ليج

 فرع يف ةمكالملاو ةعراصملا نم تسيلو . طقف ضرألا ىلع
 ةليلق يهو . ؛امهنيب ام دعبأ امو . ءيش يف مويلا سانلا

 يف اهعم ركذ امو مويلا ةمكالملاو ةعراصملا امأو . رطخلا

 فالتإ نم رارضأ نم اهنع اشني امل ادجةريطخ اهنإف لاؤسلا

 وأ ةرهشلل ابلطو ةياوه اهتسرامم امأف . حور قاهز ا ىلإ وضع

 ببسب ثدحأ نم نأ الو هحيبت ةعيرذلا نأ ىرن الف لاملا

 ايندلا يف هتعبت نم ملسي هريغل وأ هسفنل اررض كلذ
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 زوجي ال مارح هنأ يعدن نأ عيطتسن ال اننإف سفنلا نع
 ىلع هيف راصتقالا بجي ادج ريطخ هنإ لوقت اننكل . هلمع

 ةئدهتو سفنلا طبضو ، هنم نكمي ام لقأو يرورضلا ردقلا
 ارطخ دشألا هروص ضعب نأ ىرأو . نيرمتلا دنع باصعألا

 يلسانتلا زاهجلا وأ نيعلا ىلا ةبرضلا هيجوتك اهلامعتسا مرحي
 مكحلا لصفأ ىتح هنونف رئاسب ملع ىلع تسلو . ةرشاب
 هلأسيلو هللا رفغتسيلف هندب يف اررض مهنم ثدحأ نمو ث هيف
 اررض ثدحأ نم امأو ائطخم هللا دنع ناك امبرف . هنع وفعلا

 ونعي نأ الإ فلتأ ام ةيدو حرج ام شرأ هيلع نإف هريغ يف
 نال مثإ الف مثإلا امأو دمعلا هبش ةيد انه ةيدلاو ى باصملا

 اذهو . ابغار لب اراتخم امئاط كلذل هسفنب ضرع ةيحضلا
 ديحولا جرخملا وه يناجلل هيلع ينجملا نم ةللاحملاو وفعلا

 طارتشا طايتحالا ديزمل نكميو . اهلك قزآملا هذه نم
 ةسرامملا يف عورشلا لبق اقبسم ةحماسملا ةللاحملاب دهعتلا
 مث ، نيملعتمو نيملعم نم لمعلا يف نيكراشملا عيمج نيب
 رذحلاو ةطيحلا ذخأب لمعلا ةدارإ دنع مهل حصنلا ءادسإ

 يف صالخإلا عم ةمالسلاو ظفحلاب ءاعدلاب هللا ىلإ هجوتلاو
 . نيمحارلا محرأ وهو اظفح ريخ هللاف تاينلا

 حصنلاب اهدهعتي نأ اهريدم وأ ةمظنملا هذه سسؤم ىلعو
 لمعلا يف لادتعالا ىلإو رذحلاو ةطيحلا ذخأ ىلإ داشرإلاو
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 نأو تايفيكلا رئاسو تاكرحلا عيمج ىلع علطي نأ هيلعو

 قرغي نأ يرورضلا نم سيلف ارطخ دشأ هاري ام اهنم عنمي
 لئاسولا يف ةياغ ىصقأ ىلإ لصي: نأو عزنلا يف ناسنإلا
 ال ام اذهو . سفنلا نع عافدلا ةقيرط ملعت ىوعدب ةكلهملا

 يف ةذفانلا ةريصبلاب كردي امنإو . ناسللا وأ ملقلاب لصفي

 ىوعدب هسفن ناسنإلا كلهي ام اريثكف ةعيرشلاءوض

 . هللا مكحب هلهجل اهيلع ةظفاحملا

 ةرذقلا هايملا اهيف بصتل رئب رفح زوجي له : لاؤس

 ؟ ةسجنلا

 ةقيمع رئب رفح نم ايعرش اعنام ىرن ال : باوجلا

 امبسح (تاحارتسمللو) ةسجنلا ةنفعلا هايملل ابصم لعجت
 يف يرجيءاملا نوك اذه نم عنمي الو هولعفت نأ نوديرت
 ءاملا اهنم ذفني ةافصملاك اهسفن ضرألا نإف ضرألا قورع
 مكعنمي يذلا امنإو ابلاغ ىرخألا داوملا اهيف ىقبتو ىفصملا
 رئبب حوتفم ىرجمب ةلصتم اهومترفح يتلا رئبلا تناك اذإ
 ىرجملا كلذ عم انيح بهذي مكرئبب لزن ام نإ ثيحب ىرخأ
 حشرلا قيرطب ناك ام امأو . اهبر مكعنمو ىرخألا رئبلا ىلا
 ءاملا ىلإا.هتدام نم فوخلا ببسب ادبأ عنمي الف صاصتمالاو

 ققحتو ةنيعم رئب يف ررض نيبت اذإ نكل ضرألا نطابب يذلا

 . عنم اهبحاص عنمو
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 ءوضولل اهنم ىقتسي ناك رئب ةرارقلا دجسم يف اندنعو

 ةميدقلا انلعجو ءوضولل ةديدج ارئب انرفحف احلم اهؤام ناكو
 . ءوضولاو لاستغالاو ءاجنتسالا هايمل ابصم

 رئب ىمست رئب ةنيدملا يف ةثع ءيبنلا نمز يف ناكو
 فيجلاو مدلاب ةثولملا ضيحلا قرخ ءاسنلا اهيف يقلت ةعاضب
 )1( . ءيبنلا مهعنم امو

 رئب يف ةنوفع وأ ةفيج وأ ةساجن.ءاقلإ عنمي ال : لصاحلاو

 ةنيعم ىرخأ رئب يف ققحتو اهررض نيبت اذإ الا كلذل ترفح
 يف اذه نم ءيش الو . اهبر عنمو دوجولا يف اهل ةقباس

 اهنع نولأست يتلا ةروصلا

 ؟ لسنلا ةلآب بايثلا لسغ مكح ام : لاؤس

 . بايثلل رهطم هنإو زئاج هنإ : باوجلا

 دقو (لوألا ءزجلا) هايملا باتك نم لوألا بابلا يف يئاسنلا هاور ثيدحلا 1

 موحل اهيف حرطي رثنب يهو ةعاضب رثب نم أضوتنأ لوسر اي : هيف ءاج
 . ءيش هسجني ال روهط ءاملا لاقف نتنلاو ضيحلاو بالكلا
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 ٥ ىواتفلا بحاصل ةرصتخم ةمجرت نمضتت يهو باتكلا ةمدقم
 ١.٠ . . .. . . .. . ... . . . . .. ىواتفلا يدي نيب

 .................٠٠٠-٠ ١٥ نيدلا لوصأ

 ١٥ . . .. . ... . . . .. . نآرقلا قلخو يهلإلا لدعلا

 ٢٤ ..... ةيضابإلا رظن ةهجو نم مالكلا ملع يف لئاسم

 ٤٦ .... ..... نيملسملا ريغل رصنلا بلط زوجي له

 ٤٧ ..... ..... . ةيضابإلا دنع رفكلا ةظفل لولدم

 ٤٨ ... ..... ماهلإلاب هدابع هللا فلكي نأ زوجي له

 ٥١ ...... ...... ..... " ةليسولا ةظفل ريسفت

 ٥٥ ..... ..... ..... ...... نآرقلا زاجعإ

 ٦٥ ...... .... ؟ صعبب اهصعب تادابعلا طبترت له

 ٦٦ ...... ... ...... ةرخالا يف طارصلا ىنعم

 ٦٧ ..... .. .... ..... نامزلا رخآ ىسيع لوزن

 ٦٨ ...... .... ..... لي ربج ىلع نآرقلا لوزن

 ٧پ. ...... ... . ... عيمج نباو ينيوانجلا ةديقع

 ٧١ ... ...... ...... تاساجنلاو تاراهطلا

 ٧١ ۔ . ...... .... ؟ سجن مأ رهاط لوحكلا له

 ٧٢ . .. .. .... ... . ؟ سجن مأ رهاط روطعلا له

٧٢٥



 ٧٣ .... ...... ؟ ةساجن وأ ةراهط نوباصلا مكح ام

 ٧٥ ... ..... ؟ اهلسغ مامت دعب ةساجنلا رثأ مكح ام

 ٧٦ ... ..... ...... . ؟ ملتحملا بوث مكح ام

 ٧٧ . . ... .. .. .. .. .. . . سافنلاو ضيحلا يف

 ٧٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دقارلا نينجلا يف

 ٨٠ . ...... . ةبانجلا نم لاستغالاو يدولاو ينملا يف

 ٨٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيفخلا ىلعحسنلا

 ٨٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . هضقاونو ءوضولا يف

 جورخ هل ببست هنطب يف تازاغلا ةرثكب باصم لجر مكح
 ٨٤ .... .... ..... . ؟ تقو لك يف هنم حي رلا

 ٨٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مميتلا

 ٨٩ ...... .... ...... ...... ةالصلا

 ٨٩ ... ......... ةالصلا رصقو ٠ نطولا ذاختا يف
 ١٠٢ ..... ............. ةالصلا تاقوأ يف

 ١١٤ . .. ..... ...... ةعامجلا ةالصو ةمامإلا يف

 ١١٦١ . ؟ بهذملا يف فلاخملا مامإلا ءارو ةالصلا زوجت له

 ١١٩ . . . ةالصلا يف وهو فص ىلا فص نم لقتني لجرلا

 ١١٩ . . ... . ..... ةالصلا يفا مامإلا قبس زوجي له

 .١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةعمجلا ةالص

 ١٢٥ . . . . . .. ةساردلل صصخم ناكم يف ةعمجلا ةالص

 ١٢١٨ . . . . . . . . . . . . رفاسملل ةعمجلا ةالص زوجت له

١٢٩ . . . . . . . . . . . ةعمجلا ةبطخ تقو دجسملا ةيحت



 ٣٠ ١ . . . . . . . . . . . . . . . . ديعلا موي ةعمجلا ةالص

 ١٣٦١ . . . . . . . . . . . . . . ةعمجلا ةالصب نواهتلا مكح

 ١٣٢ ..... ...... ...... .... رفسلا ةالص

 ١٣٤ . . . . . . . . . . . . . . . . رقسلا ةفاسم ديدحت

 ١٤٠ . . . ؟ ةداع رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا ذاختا مكح
 . برغملا نيب عمج لا لاح يف برغملا ةنس يتعكر مكح

 ١٤٤ . ...... .... ...... ..... . ءاشعلاو

 ١٤٥ ...... ...... ...... ةالصلل ناذألا يف

 ١٤٦ . . .. .. . . . . ... هيلع ىلصي امو دجاسملا يف

 ١٤٩ .... ... ...... فوقسلا ىلع دجاسملا ذاختا

 ١٥١ ةيمدآ اماظع هضرأ تحت نأ نيبت تيب قوف ةالصلا

 ١٥٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . فوفصلا ىلع ةالصلا

 ١٥٥ . . . . . . . . . ... . . . . . . ههبشو ضي رملا ةالص

 ١٦٢ . ةراهط ريغب ةلفاحلا يف ىل نم ىلع ةداعإ نم له

 ١٦٤ . .............. اهؤاضقو ةالصلاب نواهتلا

 ١٧٦ ...... .... .... ةالصلا كرت دمعت نم مكح

 ١٧٨ . . ...... ..... ؟ موصلا كرات ةالص مكح ام

 ١٨٠ ...... ...... ...... . يتالض حصت له

 ١٨٤ .. ..... ...... ةالصلاب قلعتت ةقرفتم لئاسم

 ١٨٤ ...... . رصعلاو رهظلا يف ةحتاقلا عم ةروسلا ةءارق

 ١٨٥ . .... راكذألا نم عاونأو ، ةالصلا دعب ةحتافلا ةءارق

٧٢٧



 باصنلا يف

 اذه يف ةاكزلا بجت له

 يلحلا ةاكز يف
 . . . . ؟ لاملا اذه ةاكز بجت نم ولع

 اذه يف ةاكزلا فرص يل غوس له

 ىلحلا ةاكز يف ىرخأ ىواتف

 . ةاكزلا تقو يف

 ... ...... لاملا اذه يكزأ فيك

 ةاكزلاب اذه عنصأ نأ يل زوجي له
 ؟ ةاكزلا عيض نم ىلع اذام

 رطفلا ةاكز يف

 : موصلا
 يكلفلا دصرلاب ةلهألا تابثإ

 ةيرئازجلا ءاتفإلا ةنجل ىوتف ىلع ةظحالم
 ةبارتسم ةداهشب راطفإلاو موصلا

٧٢٨



 ٢٧٥ ..... .... .... ...... مايصلا ءاضق يف

 ٢٨٦ ...... .......... يموص ضقني اذه له

 ءارج نم مهمايص ىلع رطخ نم هينواعمو بيبطلا ىلع له

 ٢٨٧ ...... . ؟ ةجلاعملا دنع اهيلا رظنلاو تاروعلا سمل

 ٢٨٧ ؟ مايصلاو ءوضولا لاح اهليبقتو ةجوزلا ةقناعم زوجي له

 ٢٩١ .. ... ... . ... . . . . . ... ضرملاو موصلا

 ٢٩٦ ..... ...... .... ...... رفسلاو موصلا

 ٢٩٩ .... ...... ...... ..... ... جحلا

 ٢٩٩ ...... ...... ناسنإلا ىلع جحلا بجي ىتم

 ..٣ ... ..... امهيف ريغلا ةبانإو ةرمعلاو جحلاب .ةيصولا

 ٣.٦ ...... ...... ...... تيقاومناو مارحإلا

 جحلا ىلا نيبهاذلا ةبرافملا جاجحلا مارحإ يف ىوتف
 ٣٠٦ . . ...... .... ...... ..... ةرئاطلاب

 ٣١٦ . . . ... .... . . .... . ةرئاطلا يف مارحإلا

 ٣١٨ . ؟ ةرمع وأ جح ريغل ةكم لخاد ىلع مارحإلا مزلي له
 لاح عبصإلا ىلع متاخلاو ديلا ىلع ةعاسلا دش نم مكح ام

 ٣١٩ ...... ..... ...... ..... مارحإلا

 ٣٢٠ .... :.. ...... .... ةرونملا ةنيدملا مرح

 .٠ .. . . . . . ٣٢١ .. ؟ جحلا ىف اذه لعف يل زوجي له

٧٩



 سرهفلا

 ٣٢٥ . جاوزلا نع فزاعلا مكح : بابشلا اياضقو ةأرملا نكر

 ٣٢ .......... ...... : . . : . . . روهملا يه

 .٣٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فافزلا ةلفح ىف

 ٣٣١ .. ...... ..... ؟ اهجوزتأ نأ يل زوجي له
 ٣٣٩ : . .. ... ..... .... . . تايباتكلاب جوزتلا

 ٣٤١ . . . . . . . . . . اهجوز ةمصع يف ةزشان ةأرماب جاوز

 ٣٤٦ ... . . . . . . . . . : . . . .. . ىلو نودب حاكنلا

 ٣٤٩ . . . . . . . . . . . . . . . ¡ . : . .. . رسلا حاكن

 ٣٥٦ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةينازلا حاكن

 ٣٥٧ . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةينزملا حاكن

 ٣٦٥ . . . . . . . . . ... . . . . . اذهب ةجوزلا مرحت له

 ٣٨٥ ...... .... ءاسفن وأ ضئاح نمو ةأرملا ةرشابم
 ٣٩١ . ...... ...... لمحلا عنمو لسنلا ميظنت يف

 ٤٠٧ . . . . . .. ...... ..... تاجوزلا ددعت يف

 ع٨٠. . ..... . ... . . . . . . ... . . . . . قالطلا ف

 ٤ع١١. ..... ...... ..... ثالثلا ظفلب قالطلا

 ٤١٧ . ..... ...... ...:. .... ناركسلا قالط

 ع٩٧١. .... .. ..... نيدلاولا ةبغر .لجأ نم قالطلا

 ع٠٢. ..... ...... ؟ اهسفن ةأرملا قيلطت حصي: له

 ع١٦٢. . .... ..... ...... ..... راهظلا يف

ع٤٢. ...... ...... ... . . . ... ةدعلا يف



 ٤٢٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةناضحلا يف

 ٤٣٠ ................. ةيلئاعلا حنملاو ةقفنلا
 ٤٣٠ ................ دلولا يف كشي جوزلا

 ببس نع لأسي نأ ةقلطملا ةأرملا يلول حصي له
 .٠ . . . . .. . . . . ٤٣٣ . . . . . . . . . . . ؟ اهقيلطت

 ٤٣٥ ........... ع ويبلا :ةيلاملا رصعلا لئاسم نم
 . ؟ عيبلا يف ةروصلا هذه خسفب ةبلاطملا حصت له
 ٤٣٨ ..... نويزفلتلاو ويدارلا ةزهجأ عيب يف عرشلا مكح

 ٤٣٨ .. ....... ...... ريزنخلاو رمخلا عيب مكح
 ٤٣٩ ..... عيبلل ةموكحلا اهضرعت يتلا علسلا ءارش مكح
 ٤٤٠ ..... ...... ...... قورسملا لاملا ءارش

 ٤٤٠ ..... ررقملا رعسلا قوف يرتشملا !ىلع ةدايزلا مكح
 ٤٤١ . . . . ةعيابملا يف سكامي ال يذلا ىلع ديزي رجاتلا

 ٤١ ........ يرئازجلا رانيدلاب يسنرفلا كنرفلا ءارش
 ٤٤٢ ...... ...... ...... ةي وبرلا تالماعملا

 ٤٥٦ ..... ...... ...... . . راخدالا قيدانص

 ٤٥٨ ...... ..... ..... .... بيصانيلا ىف

 ٤٦١ .... ... ةبهلا يف :ةيصخشلا لاوحألاو تالماعملا

 ٤٧٠ .. ..... ا... ..... .. (قيثوتلا) ةباتكلا يف

 ٤٧٨ . ...... ...... . . . . . . .. ثلثلاب ةيصولا

٤٨٤ .-. . . . . . . . . . . . .:. . .:. . . فقولاب ةيصولا



 يفوتملا اهجوز ثاثأ ىلع ذوحتست ةأرملا

 يح مهوبأو دافحألل ةيصولا حصت له

 ةيصولا يف عوجرلا

 ميدق نيدب ةيصولا

 جحلاب ةيصولا

 اهل هماغرإي اهجوزل اهلام ضعبب يصوت رما
 ........ ءاضعألا كف ةاشب ةيصولا

 نيزعملا ىلع تاقدص قيرفتب ةيصولا

 هثوروم ةيصو ضراعي ثراولا

 ةيصولا ةباتك يف حئاصن
 ماكحألا يف

 اهسبح يعدأ راد يف عازن

 هلفاك لامب ميتيلا لام طلخ

 دشرلا يف
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 . .... ةصاخلا ةيكلملل ةيعامتجالا ةفيظولا نع لاؤس
 . ...... ..... ..... ةكرشلا لام نامض يف

 .................. ...... ةمسقلا

 . . . .. ...... ..... . . ةيركألاو تاراجاإلا

 . . . . . . . . . ةكرش يف لماع ةرجأ نوكت نم ىلع

 . . . . . .. ..... (يسكاط) ةرايس قئاس ةرجأ يف

 ..... . ...... نيرفاسملا ةعتمأ نامض هيلع له

 ................ مرحم لمعل لحم ءارك

 ............ ...... بايغلاو دقفلا يف

 وأ دقفلاب نوحلسم لاجر هفطتخا نم ىلع مكحي له

 . .... ...... ..... ...... ؟ بايقفلا

 ....................... فاقوألا

 ...... ...... ..... سبحلا ةحص طورش

 ............... دالوألا ىلع رادلا سبح

 . . . . . . . . . ءاحلصلا ىلع هعير قفني لام سبح

 .......... اهسبح ىلع عزانتم راد ءارك مكح

 . ...... .. ثاريم ىلا سبحلا ليوحت حصي له

 . . . . . ةبرشألاو ةمعطألاو حئابذلا يف :ةفلتخم ىواتف

 ............ ..... زيلجنالا حئابذ مكح
 . ..... ...... .... صاصرلاب ديص ام مكح

 ................ ءابرهكلاب حبذ ام مكح

 .. ...... حبذلا ملأ نم فيفختلل ةحيبدذلا ريدخت

.................. باتكلا لهأ ماعط



 .......... اسنرفب ةعماج خبطم يف لكألا
 . .... يئابرهك لمعم يف يبريو دلوي جاجدلا

 . . . . . . . . . . . . .. . لغبلاو ناصحلا محل

 .................. ةي ربلا عيباريلا
 . ...... بالكلاو نابرغلاو بيلاعثلاو بائذلا
 . . . . . . . . اسنرف نم ةبولجملا ةربصملا موحللا

 . ...... ..... ابوروأ نم دروتسملا نبجلا

 لوحكلا لخ ىمسملاو رمخلا لخ ىمسملا لخلا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رمتلا ذيبن

 . . . . . . . . . . . . . . . . . ةيعرشلا قوقحلا

 ةناضحلا

 . . . . . . . . ملعتلا ةلصاوم نم هدلو عنمي دلاولا

 . ...... ماتيألا قوقح نع عافدلا يف قافنإلا

 زئانجلاو رباقملا
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . روبقلا شبن



 خيشلا قيلعت اهعمو روبقلا شبن يف رانملا بحاص ىوتف
 ٥٩٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهيلع ضويب

 ٦٠٠ ...... ةميدفلا رباقملا ىلع عيراشمو تارامع ءانب

 ٦٠١ ..... رخآ ناكم ىلا اهرباقم نم ىتوملا تافر لقن

 ٦١٠٢ .... ..... ...... ربقلا دهاش ىلع ةباتكلا

 ٦٠٤ ...... .... ...... .. رباقملا يف ءاعدلا

 ٦٠٧ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ةيزمرلا ةزانجلا

 ٦٠٨ ...... ...... ايللاو ةنيزلاو ةرطفلا

 ٦٠٨ ..... ...... ... ...... . ةيحللا قلح

 ٦٢٦ ..... .. ..... ...... . سأرلا رعش ريفوت

 ٦١٢٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ناتخلا يف

 ٦٢٨ ...... ...... طرقلا لمحل نذألا بقث مكح

 ٦٢٩ . .. ..... لوحكلاب تجزم يتلا حئاورلاب رطعتلا

 ٦٢٩ . . . . . . بجحلا رعش طاقتلاو اهسأر رعش ةأرملا صق

 ٦٣٠ ...... يوادتلاو جالعلا يف يعانطصالا رعشلا سبل
 ٦١٣٠ .... ...... تاناويحلا ضعب مد برشب يوادتلا

 ٦٣١ ..... ...... . هريغ ىلا صخش نم مدلا لقت

 ٦٣٣ . . . .... امههبش وا رمخ نا مدب ةجزتمملا ةيودالا

 ٦٣٣ ..... عاضرلا مكح ةأرما هب تمعط يذلا مدلل له

 ٦٣٤ ............... بهذ نم نانسألا ذاختا

 ٦١٣٥ . . . . . . . . . . ... . اهنم ءازجأ :وأ ءاضعألا لقن

 ٦٣٦ ...... ...... يبنجأ بيبط دنع ةأرملا جالع

٧٣٥



 ٦٣٨٢ ...... بونذلا نم لصنتلاو ةيعامتجالا تافآلا يف

 ٦٣٨ . ........ ارارم هيلإ دوعيو هبنذ نم بوتي ءرملا

 ٦٣٩ . .. .... . ... هبونذ نم بئاتلا ىلع بجي اذام

 ٦٤٢ . . . . هيف لمعي يذلا رجتملا بحاص نم قرسي لماع

 .........٦٤٣ همولظم ةللاحم يف ملاظلا ئزجي ام

 رئازجلا نم اورف ىراصنو دوهيل نيد هتمذب نم صلختي فيك
 .٦٤٥ ..... ..... ..... ةيريرحتلا ةروثلا نابإ

 ٦٤٨٠ .... ثراو هل سيلو هبحاص كله لام نم لصنتلا

 نم ةبوتلا ديريو ... نزولاو ليكلا يف ىرحتي ال رجات

 ٦٤٩ ... ..... ...... ...... ..... كلذ

 ٦٥٠ ...... ةالص ريغب اونس ىضقو هغولب نم ققحت باش

 ........٦٥١ ...... سانلا ضارعأ يف ثدحتلا

 .٦٥٢ ...... .. ...... ادمعت ناضمر يف رظطفملا

 ٦٥٣ ...... ءوضولا ىلع ةردقلا عم مميتلاب ةالصلا مكح
 ٦٥٤ ...... ... ةبانجلا نم لاستغا ريغب يلصي باش

 ٦٥٤ ...... ...... .... ناضمر راهن يف ءانمالا

 ٦٥٥ . ...... ...... ...... ىنزلا نم ةبوتلا

 ٦٥٩ . ...... ...... طاوللا ةشحاف بكترم مكح

 ٦١٦٠ . . .. ..... ...... ..... ةيرسلا ةداعلا

 ٦٦١ ...... ..... تاردخملا نم ههبشو ناخدلا ىف

 ٦٦٦ ..... ........ ...... جنرطشلاب بعللا

٦١٦٦ ...... ...... ... ..... ةميمنلاو ةبيغلا



 ٦٦٨ .... ..... ...... .... بونذلا تارافك

 ٦٧٣ . ...... ...... ...... .. .. تايدلا

 ٦٧٣ . . ...... ...... ۔ . . . يبصلا ةيانج شرا

 ٩٦٩٧٣ . . . . ...... .... رئب يف طقست ةريغص ةاتف

 ٦٧٤ . . . . . . . . . . . . . . . دمعب اهنينج طقست ةأرما

 ٦٧٥ . ... .... ةقلخلا هوشملا اهدلو توم ببست ةدلاو

 ٦٧٧ ...... ...... . ةيرئازجلا ةلمعلاب ةيدلا رادقم

 ٦٧٨ ... ...... توملاو حورجلا. لئاسم يف ةحلصملا

 ٦٧٩ ............... ريسفتلا ىف ةقرفتم ىواتف

 بلقب هللا ىتأ نم الإ ىلاعت هلوق يف ةمالسلا ىنعم ام

 ميلس 4 ...... ...... ..... ...... . ٦٧٩

 ٦٨١ .................. ...... ه&مكل

 تاومسلا قلخ ىلاعت هلوق يف ةدراولا مايأ ةتس ىنعم

 ٦٨٢ .......... «مايأ ةتس يف امهنيب امو ضرألاو

 ٦٨٥ ... ...... صالخإلا ةروس ةءارق دنع ديلا ريودت

 ٦١٨٦ ...... ... ...... ...... ةوالتلا دوجس

 ٦١٨٦ .... ..... ةقزمملا فحاصملا اياقب نم صلختلا

 ٦٨٨ . . . ... اهرفسو اهتحفاصمو ةأرملا ةرتسب قلعتت لئاسم
 ....................٦٩٦ ةيلئاعلا حنملا

 ٦٩٨٠ ...... ...... ..... .. . .. نيمأتلا

٦٩٨٠ ...... ...... ...... .... ةطقللا



 ............ دجسملاب تاقدصلا قيرفت

 .............. ديلاقتلاو تاداعلا مكح

 . . . . . . . . . اهانعم يف امو زورحلا ةباتك يف

 . . . . . . . . . . ... نمؤملا هيخأل نمؤملا ءاعد

 . . . . . . . . . . . . ناطيشلا ةقيقح نع لاؤس

 ..... ...... . . . ناسنإلا لصأ نع لاؤس

 . . . . . . . . . . . . . ةنجلا يف تانمؤملا لآم

 . . كولسلاو نيدلا يف هديفي باتك نع لأسي باش
 : ........ نوفلتلا ربخب لمعلا ةحص نع لاؤس

 . ... ...... برطلا تالآو ىقيسوملاو ءانفلا

 ... .. ..... برطلا تالآو ءانغلل عامتسالا

 . . . . . . . . . . . : . . . . حارفألا يف رامزملا

 . . . , . ...مدقلا ةرك ةضاير تاضايرلاو باعلألا

 ..... ..... ... يتاراكلاو وديجلاو ةمكالملا

 . . .... ةرذقلا هايملا اهيف بصتل رئب رفح مكح

 . . ...... .... .. . . . . لسفلا ةلآب لسفلا
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