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 ومس هب ىنادأ نأ نع زجعأ ًادمح « هئامعن نم ىصحأ ال ام ىلع ىر دمحأ

 . كسفن ىلع تينثأ اك تنأ « كيلع ءانث ىصحأ ال مهللا « هلاك

 كباتك مكحم ىف هيلع تيلص ىذلا هللا دبع نب دمحمو « ىبر تنأ مهللا
 نأ وجيرأو ؛ لالجإو بح لك هل ”نكأ 2 ىن هيلع مالسلاو هالصلاب انترمأو

 كلوقو تلق كنإف « بونذ نارفغو ٠ كاضرو كلتبحم هب لانأل ؛ هعابتا ف قفوأ

 ( مُكَبونُد ل ؛يْغَيَو ء هللا مكبيحُي ىف وعينا « هلل َنوبِحُت مشنك نإ لق ] قحلا

 . [ مِحَر روُفَغ ُهللاو

 ددسو مهللا ٠ هل كلتبحتو هنع كاضر رادقمب « هيلع كرابو ملسو للص مهللا
 « الطاب لطابلا انرأو « هعبتنا هتبحم انحنماو اقح قحلا انرأو « انرئاصب رونو « اناطخ
 ؛ دالبلاو دابعلا ريخ هيف ام ىلإ انرومأ ةالو قفوو مهللا « هبنجتنل هيف انضغبو
 . نيئجاللا ذالمو ء نيثيغتسملا ثايغو نيمحارلا محرأ اب





 ايفنالا | د0 هه

 * ىلازغلا
 ةقيقحلا نع ثحبي

 ثحابلا ناسنإلا هابتنا ىعرتسي ىذلا ةقيقحلا بناوج لوأو

 هسقن وه

 . هنايك وه

 . هدوجاو وه
 ؟ قأ نيأ نم

 ؟ ىتأ اذالو

 ؟ دوعي نيأ ىلإو
 اهريصمو اهأشنم فرعتي « هسفن ىلع « هلمأتو « هركفو « هرظن ناسنإلا زيكرتق

 .. هدوجوب ةروعشو «' ةيركفلا هتظقي هيلع اهضرفت ةرورض
 ندم ىدحإ م« سوط و قا ه 4 ه٠ ةنس ىنعأ ىرجطلا سماخلا نرقلا نصتنم ىلازفلا دماحوبأ دلو <«

 «  ناسارخ و

 « هرودبي مارب نب ل 5 ةيفوصلا دمسأ ةياعر ىنًريخص - 0 ءابأ ةينملا تلجاع ف

 مامإ ثيح ن روبات هلا « تاجرج » ىلإ لحترا ع 0 هدلسي ماعلا نب سلا

 . لاذ ذإ ةيماظنلا ةسردملا سيئر « ىنيوحلا نيدلا ءايض د نيمرحلا

 : امهنيب قرملا وه توملا ناك ىمح مالكلاو قطنملاو لوصألاو هقفلا سردي هتياعر ىف ىلازغلا لظ دقلو
 دادغيب ةيماظنلا ةسردملاب سيردتلا ىلو ىح هب لظو م« ركسمملا و ىلإ ه 407م ماع « روياسين ٠ نم جرخف

 باك ني ناب .ةئاملث هرد رضحي ناك دقل ىح + ةمردملا هذه ىف ىملعلا هدجم جوأ غلب و ء 484 ماع

 ىلع املالخ اوه «. نيتس مست وحن رافقلاو: ىراضّصلا قف ههجو ىلع ماهو اهم جرخخ ام رمألو
 ابل وق هيو عيضاف ثيح « يول » ىلإ اهني « روباسيت ه.ىلإ داع مث « رصمو « زاجحلاو « ماشلا »
 ش 0 . | ..ةي رجه ه٠ ةئس ةيناثلا ىداهح نم رشع

 ', .ىفاقلا 0 نم صلختي وهو لوقي هب فأكو

 , : : هللا ىدي نيب ىحور مضأ ىتنإ ]

 ا 1 . ءاقحللا ىط ىف ىدسج نقديلو

 ل ٠ , [رمتألا رئان لو ةلبقملا لايجألا ىلإ هب ثعاب إف ىعسا امأ

0 
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 سردي بكاوكلاو لابحلاو راحبلاو « ضرألاو ءامسلاب مهي نأ ثحابل ناك امو
 هل مهأو « كلذ لك نم هب ىصلأ ىهو ء هسفن ىسني مث « اهماظنو اهريصمو اهتأشن

 . مهأآلا نعمهملاب اولغشي نأ مل ولحي نمم نوكي نأ الإ كئلوأ لك نم

 نوذخأيو « ةيادبلا ةطقن ريغنم نوؤدبي نيذلا ءالؤه نم ىلازغلا كي مو

 : كيدي نيب ىذلا اذه هباتك ىف لوقي ثلذلو ؛ اهوأ نم ال اهفصتنم نم قيرطلا
 : لوقي « هيلإ رظنلا ىغبني ام لوأ ىلإ ركفلا ًاهجوم

 . ىذلا ىيقحلا ملعلا بلطي نأ . ةحيصنلا ىغتبي نم ىلع ىأ -- هيلعف ]

 لصح امئإ ملعلا اذهو . . . هتوم دعب ناسنإلا ةلاح هل فشكي

 هجوو « ندبلاب اهتقالع هجوو « اهتيهامم «٠ سفنلا ةقيقح نع ثحبلاب
 ةفرعم عم « هلاك و « هتيصاخب هذاذتلإ هجوو ؛ ال تقلخخ ىبلا اهتيصاخ

 [ هلامك نم هل ةعناملا لئازرلا

 اذإو« ىلازغلا ىري اهف « رظنلاو ثحبلا ةيادب ىنعأ « ةيادبلا ةطقن ىه هذه
 اقل اهرهأو .ءانب بناوعللا ةيله ىدقلاف + ةددعتم بفارعتو «ةريك بيا هقشحتل ناك
 . ناسنإلا وه

 هبتك مهأ نم ًاباتك هل درفأ ثيح ةيانع امبأ بناحلا اذهب ىلازغلا ىبع دقإو
 : ةامس

 ( سفنلا ةفرعم جرادم قف سدقلا جراعم)

 . جارخإلا ىف هللا ءاش نإ ابيرق ىتأي هرود لعلو
 ءازجنأ تمادامو « ةقيقحلا لك ال «ةقيقحلا نم طقف أزج بناحلا اذه ماد امو

 الو ع ضعب نع اهضعب لالقتسا نكمي ال « ةكسامتم ةكباشتم هبناوجو ءىبشلا

 بذاجتت نأ ىعيبطلا نم ناك دقف « ضعب نع الزعنم اهضعب هنك ىلع فوقولا

 فطتقيو « اهعوبر نيب لقنتي هسفن دجو نأ ثبلي ملف « اهلك بناوحلا هذه ”ىلازغلا
 ىلع فووقولا نم ثحابلل دب ال ىلا ةقيقحلل مسر نأ ثبلي ملو « اهرامث عناي نم

 : لوقي ثيح كلذو « عسوأ الاجم اههنك
 ىأ « ءايبنألاو ةكئالملا ةفرعمو « ىلاعت هللا ةفرعف : ىملعلا امأ ...]

 ضرألاو تاومسلا توكلمو « ةككثالملا بتارمو « اهبتارمو « ةوبنلا ةفرعم
 .ةباد نم اهيف ثب امم « قافالاو سفنألا تابآو



 . ةيولعلا راثالاو « ةيوامسلا بكاوكلا ةفرعمو

 « ضعبلا ىلع اهنم سضعبلا بترت ةيفيكو .. اهلك تادوجوملا ماسقأ ةفرعمو
 نع سدقملا قحلا لوألاب اهطايترا ةيفيكو . ضعبلاب اهنم ضعبلا طابترا ةيفيكو
 . هريغب طابترالا

 . نازيملاو « طارصلاو « رانلاو « ةنحلاو « رشنلاو « رشحلاو « ةمايقلا ةفرعمو

 . نيطايشلاو نحلا ةفرعمو

 ف 0 اوليخت ىبح ظافلألا هذه رهاظ نم ةيماعلا ماهفألا ىلإ قبس ام نأ ققحنو

 . نامزلاب هليقو « ناكحملاب ملاعلا قوفو « شرعلا ىلع هنوك نم « ارومأ ىلاعت هللا

 له « رانلاو ةنخللا نم ةرخآلا لاوحأ قو « نيطايشلاو ةكئالملا ىف هودقتعا امو

 موهفملا ىوس ناعم اهو « تالايخو ةلثمأ ىه وأ ؟ توافت ريغ نم « هودقتعا اكىه

 ؟ اهرهاظ نم

 ةكفنملا نونظلا مجرو كشلا نع ةيفاصلا ةقيقحلاو قدصلاب ر ومألا هذه ىّةحتف

 . [ لمعلا نع ةدرجملا ةيرظنلا مواعلا ىه نيمختلاو ةيرملا نع
 اذه ىلع ىلازغلا اهمسري ىلا ةقيقحلا ةروص هئامس ىف علطت ىذلا قفألا اذه

 3 . ركبم تقو ذنم ىلازغلا رظن طحم ناك وحنلا

 هئارظن نم عقوتي امع ركبم تقو ىف ىملعلا هريكفت أدبي نأ ىلإ ىلازغلا عفد دقلو

 : نالماع : 10

 نم هترفنو « ةيرطفلا 0 هتظقيو ©« فهرملا ىلازغلا روعش : . امهيناثو

 جوي ىالسإ طسو ىف ىلازغلا بش دقف باوصلاو قحلل هقشعتو « لطابلاو رطابلا» فيرلا
 مهيدل اب بزح لكو « ىجبانلا هنأ ميزي قيرف لكو ء تاعزتلا ىتشو ءازآلا فلتخمب
 . نوحرف

 نكمي الو « ةضقانتم ةضراعتم اهنأل ؛اباوص نوكت نأ نكميال اهلك ءارآلا هذهو

 . اباوص ١ هضيقنو ىأرلا نم لك نوكي نأ

 : لوقي ملسو هيلع هللا لص لوسرلا نإ مث

 ( ةدحاو اهنم ةيجانلا . ةقرف نيعبسو ثالث ىلإ ىتبمأ قرتفتس )
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 ةريبكلا سوفنلا فده قحلا نأل ؛ قحلا فرعي نأى ع اًصيرح ىلازغلا ناك دقو
 ةيجانلا ةقرفلاب هلصي ىذلا ميوقلا جهنلا فرعتي نأ ىلع اصيرحو « ةيلاعلا ممهلاو .

 لضفي وأ «قرفلا نم ةقرف ىلع عقي نأ هنم روصتي ال همه كلذ ناك نمو
 وهو ىلازغلا نم كلذ ىأتي فيكو «ةضحملا ةفداصملا لماعل اًعوضخ ىأر ىلع اًيْأ

 لوقي ىذلا :

 نوكتل ؟ رظنلا قيرطب قحلا بلطاو « بهاذملا ىلإ تافتلالا بناجف ]

 . قيرط ىلإ كدشري ًادئاق دلقت ىمعأ ةروص ىف نكت الو ©« بهذم بحاص

 ءاوس نع كلضأو ككله أ هنأب كليلع نوداني كدئاق لثم فلأ كيلاوحو

 ! لالقتسالا ىف الإ صالخ الف كدئاق ملظ كرمأ ةبقاع ىف ملعتسو « ليبسلا

 لحز نع كينغي ام سمشلا علاط ىف هب تعمس ًائيش عدو هارتام دخخ
 ثوروملا كداقتعا ىف ككشي ام الإ تاملكلا هذه ىراجم ىف نكي مل ولو

 . قحلا ىلإ ةلصوملا ىه كوكشلا ذإ : آعفن هب كيهانف بلطلل بدتنتل

 ىحعلا ف ىب رصبي مل نمو « رصبي مار ظني مل نمو .رظنب مل كلشي مل نف
 . لالضلاو
 ع7 كلذ نم هللاب ذوعن

 : لوقي ىذلا وهو

 «بهاذملا ىف ةمثآلا فالتخا مث « للملاو نايدألا ىف قلحلا فالتخا نإ )

 هنأ معزي لكو « نولقألا الإ هنم اجت امو . نورثكألا هيف قرغ قيمع رحب

 . نوحرف مهيدل اب بزح لكو « ىجانلا

 رحبلا اذه ةحل محتقأ - غولبلا تقهار ذنم  ىبابش ناوفنع ىف لزأ مو

 لغوتاو « روذحلا نابحللا ضوخ ال ءروسحلا ضوخ هيف ضوخأو « قيمعلا
 صحفتأو ٠ ةطو لك محقتأو ١ ةلكشم لك ىلع مجهتأو « ةملظم لك ىف
 نيب زيمأل ؛ ةفئاط لك بهذم رارشأ فشكتسأو « ةقرف لك ةديقع نع

 . لمعلا نازيم (1)
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 لع علطأ نأ بحأو الإ اًِنطاب رداغأ ال « عدتبمو ننستمو ٠ لطبمو قحم
 الإ اًيفسلفالو . هتراهظ لصاح ملعأ نأ ديرأوالإ اًنيرهاظ الو « هتناطب

 ىلع عالطالا ىف دهتجأو الإ اًملكتم الو « هتفسلف ةنك ىلع فوقولا دصقأو

 « هتوفص رس ىلع روثعلا لع صرحأوالإ اًيفوص الو «هتلداجيو همالك ةياغ
 الإ الطعم اًقيدنز الو «هئتدابع لصاح هيلإ عجيري ام دصرتأو الإ ادبعتم الو

 . هتقدنزو هليطعت ىف هتأرجب بابسأل هبنتلل هءارو سسجبتأو

 ىرمأ .لوأ نم . ىنديدو ىبأد رومألا قئاقح كرد ىلإ شطعتلا ناك دقو
 ىرابتخاب ال « ىلبج ى اتعضو هللا نم ةرطفو ةزيرغ « ىرمع ناعيرو

 ةثوروملا دئاقعلا "ىلع ترسكناو « ديلقتلا ةطبار ىبع تلحنا ىتح « ىلليحو

 ( )١( ابصلا نسب دهع برق ىلع

 + يعذوفل نم نرحل او نيقباسلا ةطلس نم صلختلاو « ديلقتلا ءابإ نأ بير ال

 هقدص دقنلا تبثي ام رايتخال ثحبلا طاسب ىلع ةنيابتملا ةلباقتملا مهئازآ عضوو

 . كش رداوب وأ كلش هتحصو

 سفنلا ىلإ بدي امنإو ٠ ةأجف رهظي ال  ةيسفنلا تالاحلا لكك  كشلاو

 انئيش مابألا ىل-ىوقي لازي ال مث « هبحاص سفن هب رعشت ال ابر ىتح ءانيفخ ًبيبد

 . اهقتخيو سفنلا قياضي ىح اًئيشف

 ىخي دقو . ضعب لمع اهضعب نواعب بابسأ ةلمج" هيلع لمعي دق كلذك
 . نوثحابلا هب رعشي ال ىتح « قديو بابسألا هذه ضعب

 « اهبابسأ ديدحم لوحو ء كشلا تامزأ ةيادب ديدحت لوح ًاريثك فلتخي كلذل

 ىلازغلا تباتنا ىتلا كشلا ةعزن لوح ًاريثك اًنفالتخا نوثحابلا ضلتخا انه نمو
 . ىأر ىلإ نابهذي « ابيلص ليمج » و « دايع لماك» ذاتسألاف

 . ىأر ىلإ بهذي «روب ىد » ذاتسألاو
 . ىأر ىلإ بهذي « رميوزو ذاتسألاو

 )١( ص ةثلاثلا ةعبطلا - - دايع لماكو ابيلص ليمج نيذاتسألا جارخإ - لالضلا نم ذقنملا 55 «

 55ه 658 6 "ال



 . (00ىأر ىلإ بهذي « دلازودك ام » ذاتسألاو

 . قيفوتلا مهأطخأ ىرأ ايف مهلكو

 : نيماه ني ود ىلازغلا عم بعل دق كشلا نأ ىدنعو

 نم اريثك ىرتعي ىذلا عونلا نم ًاحمس افيفخ كشلا هيف ناك رود : امهوأ

 . نيركفملاو نيثحابلا
 رابك ىرتعي ىذلا عونلا نم « ًاماده ًافينع كشلا هيف ناك رود : امهيناثو

 : نيركذملاو ةفسالفلا
 ةذبانتم ءارآو « ةددعتم ًاقرف همامأ ىأر ىلازغلا نأ هتقيقحف لوألا رودلا امأ

 اهصحفي نأ ىلبق ءارآلا هذه نم دحاول الو« قرفلا هذه نم ةدحاول حنجي ملف « ةنيابتم

 وهف . أطخلاو اهنم باوصلاو « لطبملاو اهنم قحملا نيبتيو ٠ ًاقيقد ًاصحف « اهلك
 ؟ قح ىلع قرفلا هذه ىأ : لءاستي كشلا نم ةلحرملا هذه ىف

 نم أطنللاو باوصلاو ٠ قرفلا هذه نم ٠ لطبملاو ”قحملا فرعي ىكلو
 . ةدوشنملا ةفرعملا ىلإ اهقيرط نع لصي نيزاوم لامعتسا نم دب ال « اهئارآ

 صوصن ىلعو ٠ ساوحلا ىلعو « لقعلا ىلع نولوعي هدهع ىف سانلا ناك دقو
 . اهنيب اهب نول ضافيو « ءارآلا اهب نونزي نيزاوم اهنم نوذختي « ةنسلاو باتكلا

 نم كلانهف « نونافتي ٠ صوصنلاو ٠ ساوحلاو « لمعلا لامعتسا ى سانلاو
 ىوقي ال نم كانهو « هب سبتلي هنكلو هنم سيل امج هريغو نيقيلا نيب زيمي نأ ىلع ردقي
 . ةجرردلا هذه غولب ىلع

 . اهتاسيبلت ىلإ نطفي نم مهنمو « ساوحلاب عدخني نم مهيفو
 اهيمارمو اهفادهأ ىلإ نطفي نمو «٠ اهرهاوظ ىلع دمجي نم كلانه صوصنلاو
 ناكو اهب هيلإ اودأت ام فلتخا نيزاوملا هذبب ىضرلا نم هيلع اوقفاوت امم مغرلابف

 . اولضأو اولض نم مهنم ناك نأ كلذ ةجيتن نم

 رظن ىف ةقيقحلا , انباتك ىلإ عجراف اهتشقانم ىلعم ء اليصفت مئارآ ىلع فوقيلا تدرأ اذإ )١(
 , هاكرشو ىباحلا ىسيع « ةيب رعلا بتكلا ءايحإ راد عبط « ىلازغلا



 . 2!موق نع ايكاح : ىلازغلا لاق
 [ اولضأو ارلض ىح « ةلدألا رهاوظ مهدنع تضقانتو ]

 طروت اهف طروتو « ةلحرملا هذهب رم ثحبلاب هدهع لوأ ى ىلازغلا نأ رهظيو
 ىكح ام ةياكح دعب هسفن نع ًايكاح لاق ذإ ؟ اوريعت اك" رثعتو « ءالؤه هيف
 .عينع

 [ ةدم تالالضلا هذه لايذأ ىف انرتعت دقلف « كلذ دعبتسن انسلو ]

 رون ةعشأ  متاقلا اهمالظ اهلالخ نم  نوقفوملا ىري ةبرجت أطحلا ناك اذإو

 لالخ نم فرع دق - كنلوأ نم دحاو وهو  ىلازغلا نإف « ديعب نم عطست قحلا
 : نيذلا كئلوأ مولع نأ ظح اال دقف « ضهني فيك « هتارلع

 هيبش وه ام نيبو « نيقيلا نيب اوزيمي نأ ىلع  اوصرحي ملوأ  اوردقي مل
 . نيقيلاب

 نيبو « قداصلا نسحلا نيب اوزيمي نأ ىلع  اوصرحي مل وأ  اوردقي ملو

 1 عداخلا نسحلا

 نإ  هتدامو صنلا حور نيب اوزيي نأ ىلع  اوصرحي مل وأ - اوردقي ملو
 - ريبعتلا اذه حص

 . ًامولع ىمست نأب ةريدجب تسسيل
 . نيقيلا هبشي ام ال ٠ نيقيلا وه ملعلاف

 ىذلا لاجملا ق عداحلتا سحلا ال « قداصلا سحلا هيلإ ىدهي ام وه ملعلاو

 . هيف سحلا نع ءانغتسالا ىلإ ليبس ال

 ىلا تالاجملا ف « هرهاوظ هيلع لدت ام ال ء صنلا هيلإ ىدهيام وه .ملعلاو
 . صوصالا نم معلا ءاقتسا اهيف عفني

 : هنأب ملعلا نم هدارم ددحو ىلازغلا قافأ ةقيقحلا هذه ىلعو

 « ظلغلا ناكمإ هنراقي الو «ةبير هعم قبي ال ًافاشكنا مولعملا هيف فشكت,ىذلا ]

 « نيقبلل ًانراقم نوكي نأ ىغبني أطحلا نم نامألا لب « كلذ ريدقتل بلقلا عستي الو

 )١( فاتسدركلا عبط 707 ص «نآرقلا رهاوج ب هباتك ق .
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 : نم الثم هنالطب اهراهظإب ىدحن ول ةنراقم
 . ًايهذ رجحلا بلقي

 . ًانايعث اصعلاو

 [ ًاراكنإو اًدكش كلذ ثروي مل
 : لاق

 . ةئثالثلا نم رثكأ ةرشعلا نأ : تملع اذإ فى]ف]
 اصعلا هذه بلقأ ىنأ ليلدب + رثكأ ةثالثلا لب « ال : لئاق ىل لاق ولف

 ملو . ىقرعم ىف - هببسب - كشأ مل « كلذ تدهاشو « اهبلقو « ًانابعث

 .هيلع هيردق ةيفيك نم بجعتلا الإ هنم لصح

 . الف هتملع اميف كلشلا امأف

 . هنقيتأ الو « هجولا اذه ىلع هملعأ الام لك نأتملع مث

 : هعم نامأ الو « هب ةقث ال مع وهف « نيقيلا نم عونلا اذه

 : [07 يبقي للعب ينلاف عدمت نانأ ال لع لكو

 « هدشني ىذلا ملعلا نم طمنلا اذه نأ  ءدب ىذ ئداب  ىلازغلا نظ دقو

 ساوحلاو « لقعلا نم لك نوكي نأ نكمي . « لامكلا نم دحلا اذه غلبي ىذلاو

 . هيلإ ةليس

 نع فشكي اًناحتما امهيلع ىرحي نأ نود امهيلإ نّيمطي نأ أشي مل هنكلو
 امهيلع ضافقنالا لخادملا سمتليو « امهيف هسفن ككشي ذخأف « امهرمأ ةقيقح

 : ةلئاق ةاكعلام + هعم انغرمأ نمو + امنهتم هرم نم ناكف

 ىف نامألا ميلستب ىسفن حمست مل نأ ىلإ كلييككشتلا لوط ىل ىهتناف ]

 ىهو « رصبلا ةساح ساوحلا ىوقأو ؟ . اهب ةقثلا نيأ ن نمو . تاسوسحملا

 ةبرجتلاب م“ ؛ةكرحلا ىنب مكحنو «كرحتم ريغ افقاو هارتف لظلا ىلإ رظنت
 ىلع لب «ةتغب ةعفد كرحتتي مل هنأو هنأو كرحتم هنأ فرعت « ةعاس دعب ةدهاشملاو

 . فوقو ةلاح هل نكت مل ىبح ةرذ ةرذ جيردتلا

 )١( نم ذقنملا الفلال 
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 ةبسدنملا ةلدألا مث + رانيد رادقم ىف ًاريغص هارتف بكوكلا ىلإ رظنتو

 . رادقملا قف ضرألا نم ربكأ هنأ ىلع لدت
 هبذكيو هماكحأب سحلا مكاح اهيف : مكحي تاسوسحملا نم هلاثمأو اذه

 [ هتغفادم ىلإ ليبس ال ًابيذكت « هنوخيو لقعلا مكاح

 ةقثلا داسفإ ىف لماعلا وه لقعلا ناك اذإو ساوحلاب ىلازغلا ةقث تلطب اذكه

 لماعلا ىه ساوخلا نوكتو « لقعلا ىلع ةرئادلا رودت نأ اديعب سيلف « ساوحلاب

 روصي قيش ضرع نم ىلازغلا كلل همدقي ايف ىرتس اذكه « هب ةقثلا داسفإ ىف
 اهرمأ اهيلع لقعلا دسفأ امك « هرمأ لقعلا لع تدسفأ ىتلا ىه ساوحلا نأ كل
 ىذلا هسفن وهو « اهرمأ ساوحلا ىلع دسفأ ىذلا هسفن وه لقعلا نأ عقاولا نكلو

 . هرمأ هسفن ىلع دسفأ
 « لقعلل الو . ساوحلا ال « داسفإ رمأ لقعلا نم سيل اذه نا قحلا ىو

 ةقللا ةميقلا نع فشكو « اهباصنو رومألل عضوو ٠ عاضوألل .حيحصت هنكلو

 ءامهفعض غلبمو « امهذوفن رادقمو امهتطلس ىدمل نايب و « لقعلا ةلزنلو سارخلا ةلزنم

 . امهطوش هيل] ىهتني نأ بحي ىذلا دحللو
 فقت دج اهل.نأو « اخف اة ين مال الأ نم ناك تاره

 ءادج اهنع ديعبلا ةيؤر اهانفلك انيعلا ىه هذهف « هزواجتت نأ عيطتست الف هدنع

 ضرألا نم ربكأ ىه ىلا سمشلا تكرجأف 0 .ةتقيقتس لعأ ةكردت نأ عطتست مل

 « قيقحلا اَهرآَدقم ىلإ هتبسن مدعنت داكن دح ىلإ !ًددج ةريغص اهتكردأ ءاءدج ًاريثك

 . لافطألا اهب بعلي ىلا مدقلا ةرك رادقم ىف اهارت اهنإ

 « لقعلا رمأ نم نوكي فوس ام ىلإ ىرثل ىرخأ ةرم ىلازغلا ىلإ عمتسا لاعت مث
 ىلازغلا لاق

 : تاسوسحملا تلاق ]

 تنك دقو « تاسوسحملاب كتقثك تايلقعلاب . كلتقث نوكت نأ نمأت مب
 تنكل لقعلا مكاح الولو ٠ ىبذكف لقعلا مكاح ءاجف ىب اقثاو
 ىلجت:اذإ .. رخآ اكاح لقعلا كاردإ ءارو لعلف « ىيدصت ىلع رمتست
 همكَح ىف نسحلا بذكف لقعلا مكاح ىلجت اك « ء همكح ىف لقعلا بذك



 . هتلاحتسا ىلع لدي ال كاردإلا كلذ لجن مدعو

 : تلاقو مانملاب اهاكشإ تديأو « اليلق كلذ باوج ىف سفنلا تفقوتف

 ًارارقتساو ًاتابث اهل دقتعتو « اهلاوحأ ليخدتتو « ًارومأ مونلا ىف دقتعت كارت امأ
 نكي مل هنأ ملعتف ءا ظقيتست مث ؟ اهيف ةلاحلا كلت ى كشت الو

 . لئاطو لصأ كتاليختم عيمجل

 وه « لقع وأ سحب كتظقب ىف هدقتعت ام عيمج نوكي نأ نمأت مف
 ؟ اهيف تنأ ىلا كتلاح ىلإ ةفاضإلاب

 كتظقي ةبسنك كتظقي ىلإ اهتبسن نوكت ةلاح كيلع أرطت نأ نكمي نكل
 . اهيلإ ةفاضإلاب امون كلتظقي نوكتو كمانع ىلإ

 تاالايخ تمهوت ام عيمج نأ تنقيت ةلاحلا كلت تدرو اذإف

 . اهل لصاح ال

 نودهاشي مهنأ نومعزي ذإ مهتلاح اهنأ ةيفوصلا هيعدت ام ةلاحللا كلت لعلو
 « مهساوح نع اوباغو « مهسفنأ ىف اوصاغ اذإ « محل ىلا مهلاوحأ ىف

 . تالوقعملا هذه قفاوت ال الاودأ

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ذإ : توملا ىه ةلاحلا كلت لعلو
 . « اوهبتنا اوتام اذإف « ماين سانلا»

 هل ترهظ ءرملاتام اذإف « ةرخآلا ىلإ ةفاضإلاب مون ايندلا ةايحلا لعلف

 : كلذ دنع هل لاقيو « نآلا هدهاشي ام فالخ ىلع ءايشألا

 « ديِدَح َمْوَيلا كُرصَبَف كءاَطِغ َكْنَع انفَتكَف»
 كلذل تلواح « سفنلا ق تحدقناو « رطاوحلا هذه ىل ترطخ املف

 بصن نكي رلو « ليلدلاب الإ هعند نكمي مل ذإ ؛ رسيتي ملف آجالع
 نك مل « ةملس نكت مل اذإف « ةيلوألا مولعلا بيكرت نم الإ ليلد

 . ليلدلا بيكرت

 بهذم ىلع امهيف انأ « نيرهش نم اًبيرق مادو « ءادلا لضعأف

 . ع لاقملاو قطنلا محب ال لاحلا مكب ةطسفسلا
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 فرص اًنيئاطسفوس حبصأو « *ىش لك ىف كشلا ىلإ ىلازغلا ىهتنا اذكهو «
 ةقرفلا نع ثحبي اهلالش ناك ىذلا فيفحلا كشلا ةلحرم زواج دق نوكي اذهبو

 كشلا ةلحرم ةفينعلا ةلحرملا ىلإ « قرفلا رئاس نيب نم قحلا ىأرلا نعو « ةيجانلا

 ساوحلا ىف كلشلا « لطابلا نيبو هنيب اهب قرفيو قحلا اهب نزوي ىلا نيزاوملا ىف «
 اًعيمج- لقعلا فو :

 ةزجعملا هبشي امب الإ متي نأ نكمي ال ىلازغلا هيلإ ىهتنا ام لثم نم صالحا نإ

 نوصلخيو « ةينلا نونسحي نمي هللا ةمح الولو « لاحلا هذه لثم ىف رشبلل ةليح الف

 هتلشتناف « هتكرادت هللا ةمحر نكلو ةطرولا هذه نم ىللازغلا صلخت ال ء دصقلا

 هسفن تنأمطف « تاهبشلاو لالضلا هيت نم هتصلخو « بيرلاو كلوكشلا ةدهو نم

 هسواسو تلازأو « هفواخم بيهذأو « هعور تأدهو .

 بذعلا هجهنمو « .حضاولا هبولسأو « لايسلا هملقب هلاح خرشي ىلازغلا عدنو
 هيف ثبل ىذلا لاضعلا ىسفنلا ضرملا ةرتف « هتايح نم ةقيقدلا ةريفلا هذه ىف

 وه لوقي اك « هنم هللا هافش ىتح « نيرهشلا ةبارق :

 ] . . . تايرورضلا تعجرو . لادتعالاو ةحصلا ىلإ سفنلا تداعو

 نيقيو نمأ ىلع اهب ًاقوثوم ةلوبقم ةيلقعلا ٠ ليلد ظنب كلذ نكي ملو
 وه رونلا كلذو « ردصلا ىف ىلاعت هللا هفذق رونب لب « مالك بيترتو

 فراعملا رثكأ حاتفم .

 .ةعساولا هللا ةمحر قيض دقف «ةلدألا ىلع فوقوم فشكلا نأ نظ نف .

 ىلاعت هلوق ىف هانعمو حرشلا نع .مالسلا هيلع هللا لوسر لثس اله :

 مالسإل ُهَرْدَص َْحَرْشَي ُهَيِدهَي نأ هللا دِرُي ْنَمَق «
 : لاقف

 « بلقلا ىف هللا هفذقيرون وهو
 : ليقف

 « ؟ هتمالع اموو



 : لاقف

 « دولخللا راد ىلإ ةبانإلا» « رورغلا راد نع قاجتلا »
 : هيف مالسلا هيلع لاق ىذلا وهو

 « هرون نم مهيلع شر مث « ةملظ ىف قلخلا قلخ ىلاعت هللا نإ
 نم سجبني رونلا كلذو ٠ فشكلا بلطي نأ ىغبني رونلا كلذ نف

 : مالسلا هيلع لاق امك « هل دصرتلا بجيو نيياحألا ضعب ىف ىملإلا دونلبا

 [ . . . « اهل اوضرعتف الأ « تاحفن ركرهد مايأ ىف مكبرل نإ »

 ءانع نم هفداص امث» « هكش راوطأ نم انل هيكحي ام ىزغم ىلازغلا صلخمتسي مث

 : لوقيف «٠ ةقيقحلا نع ثحبلا ليبس ىف
 ىبح « بلطلا ىف دخلا لاك لمعي نأ تاياكحلا هذه نم دوصتقملاو ]

 اهنإف ؛ ةبولطم تسيل تايلوألا نإف ؛ بلطي ال ام بلط ىلإ ىهتني
 . ىتخاو دف « بلط اذإ رضاحلاو « ةرضاح

 [ بلطي ام بلط ىف ريصقتلاب مهتي الف « بلطي الام بلط نمو

 نأ « ىلازغلاب هيف رمآلا غلب ىذلا صرحلا نم وحلا اذه ىفو . . . اذكهو

 نم قثوتسي نأ دارأو « ةحرشملا قوف ىرشبلا لقعلا عضو ذإ ؛ بلطي ال ام بلط

 نيرهشلا ةبارق هنودب ىلازغلا لظو ءهنم لقعلا بره نأ كلذ ةجيتن نم ناكف « هرمأ
 « لقعلا ىلع هتحاصو « هللا ةمحر هتكرادتو « ةئينأمطلاو نمألا امهدعب ىلازغلل داع

 . نيقيو نمأ ىلع اهب ًاقوثوم ةلوبقم ةيلقعلا تاير ورضلاتعجر ىبح « هيلع ل علا تحاصو

 هب لصي نأ عيطتسي ىذلا بابسألا دحأب كلسمأ دق ىلازغلا نوكي اذهبو

 كسمأ دق . هباصأ ىذلا ءانعلا اذه لك ثعبم اهنع ثحبلا ناك ىلا ةقيقحلا ىلإ

 هنيبو ىلازغلا نيب ةلصلا هللا ىّثو نأ دعبو  نآلا ىلازغلا رابتعا ىف وهف « لقعلاب
 بارطضا نيب نم قحللا هاده ىلعو هئرض ىف فرعتي نأ نكمي حبحص نازيم

 . قرفلا

 فيفحلا كشلا امأ طقف فينعلا كلشلا ةمزأنم صلخن دق ىلازغلا نأ اذه ىنعمو

 ديريو «هيف اطروتم ىلازغلا لازي اف ؟ ىح ىلع قرفلا هذه ىأ : لوح اًرئاد ناكىذلا
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 . فينعلا كشلا ةمزأ نم اهب هللا هصلخ ىلا ةيلقعلا ةرورضلا ءوض ىف هنم صلختي نأ

 نع ثحبلا ىف لقعلا لمعتسي فوس هنأ ىف نآلا ىلازغلا فقوم صخلتي نذإ
 . هدهع ىف ةفورعملا قرفلا ىدل ةقيقحلا

 : (0١لاق « اهجهانمو اهبراشم نعو . قرفلا هذه نع هسفن وه انثدح دقو

 ترصح او - هدوج ةعسو هلضفب - ضرملا اذه نم ىلاعت هللا ىش الو ]
 : قرف عبرأ ىف ىدنع نيبلاطلا فانصأ

 . رظالاو ىأرلا لهأ مهنأ نوعدي مهو : نوملكتملا

 سابتقإلاب نوصوصخملاو «ميلعتلا باحصأ مهنأ نومزي مهو : ةينطابلاو
 .  موصعملا مامإلا نم

 . ناهربلاو قطنملا لهأ مهنأ نومجزي مهو : ةفسالفلاو

 .ةفشاكملاو ةدهاشملا لهأو « ةرضحلا صاوخ مهنأ نوعدي وهو : ةيفوصلاو

* » * 

 ءالؤهف « ةعبرألا فانصألا هذه نعودعي ال قحلا : ىبسفن ىف تلقف

 قلل كرد ىف قيبالف « مهنع قحلا اذش نإف ؛ قحلا لبس نوكلاسلا مه

 طرش نم ذإ ؛ هتق افم دعب ديلقتلا ىلإ عوجرلا ىف عمطم ال ذإ ؟ عمطم
 « هديلقت ةجاجبز ترسكنا كلذ ملع اذإف ِ؟ دلقم هنأ ملعي ال نأ دلقملا

 باذي نأ الإ ٠ فيلأتلاو قيفلتلاب ملي ال ثعشو « بأري ال بعش وهو

 . ةدجتسم ىرخأ ةغيص اه فنأتسيو رانلاب

 . قرفلا هذه دنع ام ءاصقتساو قيرطلا هذه كولسل تردتباف

 . مالكلا ملعب ًاثدتبم

 ' , ةينطابلا تاميلعتب ًاثلثمو

 . [ ةيفوصلا قيرطب ًاعبرمو

 ٠ لالضلا نم ذقنملاو )0010



 ةقيقحللا نع ثحبي ىلازغلا

 « طقف ةيلقعلا ةرورضلاب ًاقثاو كشلا ةمزأ نم جرخ دق ىلازغلا نأ انفرع دق

 هذه ىف وهو « ةقيقخلا ىلإ لوصولل ةديحولا هتليسو ةيلقعلا ةرورضلا هذه ذختي وهو
 وه اذه طقف ابنع ثحبلا ددصب هنإ اًنئيش ةقيقحلا نم "دعب كلمي مل ةلحرملا

 . ةقيقحلا نع هيف ثحببي مالكلا ,لع ىلإ هيف مدقتي ىذلا تقولا ىف ىلازغلا فقوم
 نم سيل مالكلا مع نإ ؟ ةقيقرلا نم « هئاملعو ؛ مالكلا ملع دنع اذاف

 ةيساسألا مهتمهم هؤاملع الو « ةقيقحلا نع فشكلا لوألا اهتمهم ىلا مولعلا

 مهسسفنأ اومشجي نأ ريغ نم مل تيطعأ دق ةقيقحلا نإ . ةقيقحلا نع نشكلا

 -ريبعتلا اذه حص نإ  ”ءاطعإ اهوطعأو « اًثرإ اهوثرو مهنإ « اهنع ثحبلا بعاتم
 « مهقرقح نم فيحتأ وأ « هئاملعو مالكلا ملع ىلع لماحتأ ىنأب مهتأ البكلو

 هذه روصي هسفن ىلازغلا عدأ « هيلع ىه امع فلتخي اًريوصت مهتمهم روصأ وأ
 : (؟!لوقي « ةمهملا

 رظنب لانتال ةيهذإلا رومألا قئاقح نأ ىلإ بهذي نم سانلا ىف ...]

 : عرشلا بحاص لاق كالذلو ؛ اهيلع عالطالا رشبلا ةوق ىف سيل لب « لقعلا

 « هللا تاذ ىف اوركفت الو « هللا قاخ ىف اوركفت »

 همالسو هللا تاولص - لوسرلا قد ص ةدقتعملا « ةقرفلا هذه ىلع مكراكنإ اف

 « لسرملا ثاذ. تابثإ ىلع « لقعلا ةينضق ىف ةرصتقملا « ةزجعملا ليلدب هيلع

 هب ىتأ اهف« عرشلا بحاص ةعبتملا « لقعلا رظنب تافصلا ى رظنلا نع ةزرتحما
 « ىحلاو « رداقلاو « ديرملاو ؛ملاعلا » قالطإ ىف هرثإ ةيفتقملا «ىلاعت هللا تافص نم
 [ هتقيقح لقعلا كرد نع زجعلاب ةفرتعملا « هيف نذأي مل ام قالطإ نع ةيهتنمل

 ىذلا «ةفسالفلا تفاهت ى«ىلارغلا»اهحرشي اك" مالكلا ءاملع ةمهم ىه هذه

 5 مهجهنمنأشو « ةفسالفلا نأشنم انيوهتو  مالكلا ءاملع نعاعافد# ىلازغلا و هفلأ

 . فراعملا راد " ط ١798 سص و ةفسالفلا تفابم م هباتك ق )20



"5 

 مكراكذإ امنإو ]: ةرشابم ةرقفلا هذه بيقع « تقاهتلا »ىف ىلازغلا لوقي كلذلو
 لاكشأ ىلع « تامدقملا بيترت هجوو + نيهاربلا كلاسب لهما ىلإ مهتبسنب مهيلع

 , ةيلقع كلاسع كلذ انفرع دق انأ مكاوعدو ٠ سيياقملا

 . مكتفرعم ىوعد ىف مكحاضتفاو ١ رككلاسم تفاهتو « مكزجع ناب دقو
 نايبلا اذه نم دوصقملا وهو

 [ ؟ تايسدنهلا نيهاربك ةعطاق تايملإلا نيهارب نأ ىعدي نم نيأف
 « ةفسالفلا جهنمو « مالكلا ءاملع جهنم نيب ةلجاعلا ةنراقملا هذه نف

 رثكأ مهيلإ تلصو ةورث ةنايص ىلع موقت .ىتلا « مالكلا ءاملع ةمهم حضنت
 . ةفسالفلاو مالكلا ءاملع نيب .قرفلا وه اذهو . ةديدج ةورث قلخ ىلع موقتت امم

 . اوقلخي نأ نولواحي ةفسالفلا
 « اوقلخي نأ مهتمهم نم سيل مالكلا ءاملعو

 ىذلا « لالضلا نم ذقنملا » هباتك ىف مالكلا ءاماع ةمهم ىلازغلا حضوي و

 ىف هركذ امم اديدحت رثكأ اًحاضيإ ةقيقحلا بقعت ىف هتاوطخ لحارم هيف مسر
 : لاق « تفابلا»

 داعأو «٠ كلشلا ضرم نم هللا هافش نأ دعب ىأ  مالكلا ملعب أدتبا لإ 1

 « مهنم نيققحلا بتك تعلاطو « هتلقعو هتلصحف  ةيلقعلا ةرورضلاب قوثولا هيلإ
 [ فنصأ نأ تدرأ ام هيف تفنصو

 نأ انفرع نأ دعب « مالكلا ملع نيبو ىلازغلا نيب نوكي نأ عقوتن اذام ؟ اذام مث

 نأ ديري « ةورث بسكي نأ ديري امنإو « ةورث ثري نأ ديري ال « ىلازغلا»

 « ةيلقعلا ةرورضلا اهرقت ةفرعم « اهنم ءزج لك ردصم فرعي نأو «هسفنب اهلصحي
 . . اهاده ريغ ىلع ايش لبقي نأ ىلإ ةنهارلا هتلاح ىف هل ليبس ال ىلا

 « ةبراوم الو ءافخ ريغ ىف ىلازغلا هنلعي ام انئجافي نأ ىغبني ال كلذل
 : مالكلا ملع نيبو هنيب ءاقتلالا ناكمإ مدع نم

 [١١( ىدوصقمب فاو ريغ هدوصقمب اًيفاو اًملع هتفداصف . . . ]
 اًصصق ءاقباس هسفن رمأن م انيلع صق ايف حضتا دق «ىلازغلا» دوصقم ناك الو

 . « لالضلا نم ذقثملا و نم سيعقملا « ةرشابم قباسلا صنلا دمب لأي صنلا اذه ) ١(



 في

 لك ردصم فرعي نأو « هسفنب اهلصحي نأ ديري « ةورث بسكي نأ ديري هنأ ديفي
 مالكلا ملع دوصقم فرعن نأ ىبب دقف « ةيلقعلا ةيرورضلا اهرقت ةفرعم اهنم ءزج
 . « ةفسالفلا تفاهت ١ باتك ىف ءاج امم اًحاضيإ رثكأ ةفرعم

 : ةرشابم كلذ دعب « ىلازغلا » لاق

 نع اهتسارحو ةنسلا لهأ ةديقع ظفح  مالكلا ماع ىعي  هدوصقم امإو ]

 . ةعدبلا لهأ شيوشت

 هيف ام ىلع « قحلا ىه ةديقع هلوسر ناسل ىلع هدابع ىلإ ىلاعت هللا ىبلأ دقف

 . رابخألاو نآرقلا هتفرعع قطن امك ٠ مهايندو مهنيد حالص
 اوداكو « اهب اوجهلف « ةنسلل ةفلاخم اًرومأ ةعدتبملا سواسو ىف ناطيشلا ىبلأ مث

 . اهلهأ ىلع قملا ةديقع نوشوشي
 بترم مالكب ةنسلا ةرصنل مهيعاود كرحو نيملكتملا ةفئاط ىلاعت هللا أشنأف

 . ةروثأملا ةنسلا فالخ ىلع ةثدحملا ةعدبلا لهأ تاسيبلت نع فشكي

 . هلهأو مالكلا ملع أشن هنف

 « ةنسلا نع بذلا اونسحأف « هيلإ ىلاعت هللا مهبدن امب مهنم ةفئاط ماق دقلف

 نم ثدحأ ام هجو ىف رييغتلاو « ةوبنلا نم لوبقلاب ةاقلتملا ةديقعلا نع لاضنلاو
 . [ ةعدبلا

 : نذإ كانه « مالكلا ءاملعل ةبسنلابف

 . [ ةنسلا لهأ ةديقع ]
 [ هلوسر ناسل ىلع هدابع ىلإ ىلاعت هللا اهاقلأ ]

 : كانهو

 .[ ةديقعلا هذه ىلع اوشوشي نأ اودارأ ةعدتبم ]

 :٠ كانهو:

 ةعدتبملا سواسو ىف اوقلأ  امهيلك نم وأ « نحلا وأ سنإلا نم - نيطايش]
 [ اهلهأ ىلع قحلا ةديقع نوشوشي اوداكو اهب اوجهلف ء ةديقعلل ةفلاخم !ًرومأ

 ةنسلا لهأ ةديقع ةيامحل] مهسفنأ نوبدتني ةريغلا لهأ نم ةثف نم دبال ناكف

 ,. [ ةعدبلا لهأ شيوشت نم



 في

 : ةفئاط ىه ةئفلا هذه تناكف

 فشكي بترم مالكي « ةنملا ةرصنل :مهيعاود هللا كرح نيذلا نيملكتملا ]
 مالك ملع أشن هنف .. ةروثأللا ةنسلا فالخ ىلع ةثدحلا « ةعدبلا لهأ تاسيبلت نع

 [ هلهأو
 ةليسو اف  اهنع. عافد كانهو ٠ اهيلع ناودع كانهو ء ةورث  نذإ  كلالانهف

 ؟ عافدلا اذه

 : ةرشابم كللذ دعب ىلازغلا لوقي
 نع بذلا ىف ىأ - كلذ ىق اودمتعا  مالكلا ءاملع ىتعي - مهنكلو ]

 ىلإ مهرطضاو « مهموصخ نم اهوملست تامدقم ىلع - ةديقعلا نع لاضنلاو ةنسلا

 : اهمياست

 : ديلقتلا امإ

 . ةمآلا عامجإ وأ
 . رابخألاو نآرقلا.نم لوبقلا درجم وأ

 مزاولب مهتذخاؤمو موصخلا تاضقانم جارختسا ق مهضوخ رثكأ ناكو

 [ مهتاملسم
 درو موصخللا مهعافد ىف مالكلا ءاملع هامعتسي ىذلا حالسلا وه اذه

 . ةنسلاو ةديقعلا ىلع مهموجه

 « رابخألا نم لوبقلا درجم ىلعو . ديلقتلا ىلع  موقي ام نيب  موقي عافدف
 هيف ىري نأ نكمي ال « « هلاصن ريشكت درجم نكلو « مصخلا ةياده ال هب داريو

 ىلإ ةلصومم :ةادأ «: ةيلقعلا- ةيروزرضلا ىوس كاردإلا لئاسو نم هيدل سيل رث
 نيبت ام دعب. مالكلا ملع دوصقمو ىلزغلا .دوصقم . قتلي مل ل  كلذل ؛ ةقيقحلا

 نم ىلازغلا. وهي نأ نم دب نكي م - نيدوصقملا نيب ءاقتلالا مدع حوضو ىف

 : الئاق رغآ ءىش ىلإ مالكلا ملع

 الم نيختاير ورضا يس مسل نم بج ف ا يق اند ٠
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 فصني نأ نم  ةقيقالا داور نم دئار وهو  ىلازغلل صانم كالانه كي منو

 نم اروط الإ لثمي ال « هتليسو نعو « هفده نع هركذ ام نأ نيبيف « مالكلا ملع
 : لاق « هتقد عباوت وأ « اعبات روطلا اذهل نأو « مالكلا لع راوطأ

 فوشت « ةدملا تلاطو « هيف ضوحلا رثكو « مالكلا ةعنص تأشن امل معن ]

 اوضاخنو « رومألا قئاقح نع ثحبلا ىلإ ٠ ةنسلا نع بذلا ةزواجم ىلإ نوملكتملا
 [ امهماكحأو « ضارعألاو رهاوجلا نع ثحبلا ىف

 لحم نالحي « ثحبلا ى ةلاصألاو جضنلاب مستي روطلا اذه نأ ودبيو

 مهقاش.دق « هئاملعو مالكلا ملع ماد امو « لوألا روطلا عباط تناك ىلا ةيحطسلا

 ىتتلا دقف ٠ اهماكحأو ضارعألاو رهاوحلا نعو « رومألا قئاقح نع ثحبلا
 . هئاملع دوصقمو ٠ مالكلا لع دوصقم

 نع ىلازغلا بيجي ؟ ىلازغلل دشرمو ًايداه « ْنآلا مالكلا ملع حلصي ال ملف

 جضنلا لئاسو نم هل لمتكا دق نكي مل « ديدحلا هروط ى مالكلا ,لع نأب كلذ
 نأ ىلع « ىلازغلا ابشيعي ناك ىلا ةريملا ةرتف ىف « اًرداق هلعجي ام « لامكلاو

 ملع ةايح ىف ةديدج لازت ام ةبرجت تناك اهنأل؛ةدعاسملاو ةنوعملا دي هل مدقي

 : ىلازغلا لوقي كلذلو ؛ مالكلا

 « ىوصقلا ةياغلا هيف مهمالك غلبي مل « مهملع دوصقم كلذ نكي ملال نكلو ]

 [ قلحلا تافالتخا ىف ةريحلا تاملظ ةيلكلاب وحمي ام هنم لصحي ملف

 ةيحالصلا مدعب مالكلا مع ىلع ىكحلا ىلإ ىهتنا دقو « ىلازغلا ديريو

 : هنأ هتفص ملع ىلع لوصحلا الإ اهلحي ال ىلا هتلكشم ةهجاوم
 « طلغلا ناكمإ هنراقي الو ةبير هعم ىببي ال اًفاشكنا مولعملا هيف ٍفشكتي ]

 نيقيلل انراقم نوكي نأ ىغبني أطحلا نم نامألا لب « كلذ ريدقتل بلقلا عستي الو

 : نم هنالطب راهظإب ىدحت ول ةنراقم

 بهذ + رجحلا بلقب

 « ةئالثلا نم رثكأ ةرشعلا نأ تملع اذإ ىنإف ؛ اًراكنإو اًدكش كلذ ثروي م
 : لئاق ىل لاق ولف



 ؟ه

 تدهاشو « اهبلقو « انابعث اصعلا هذه بلقأ ىنأ ليلدب « رتكأ ةثالثلا لب ءال

 هتردق ةيفيك نم بجعتلا:الإ :هنم لصحي ملو .© :ىقرعم ىف هببسب كشأ مل « كلذ
 « الف هتملع ايف كشلا امأف « هيلع

 نم عونلا اذه هنقيتأ الو « هجولا اذه ىلع هملعأ ال ام لك نأ تملع مث
 . هعم نامأ الو « هب ةقث ال لع وهف « نيقيلا

 [ ىييقيب سيلف « هعم نامأ ال لع لكو
 « هيف سانلا ةقث عزعزي نأو « هقح مالكلا ع سخبي ال نأ
 حوضولاو ةوقلا نم غلبملا اذه غلب اًملع بلطي ىلازغلاك سانلا لك اف

 « نيقيلاو

 اذه الإ مهنع هدعبي ال اًغلبم كشلا مهنم غلب « ىلازغلاك سانلا لك الو

 . ملعلا نم طمتلا

 هنأب مالكلا ملع ىلع مكحلا دعب ىلازغلا بقعي كلذل

 [ قلحلا تافالتخا ىف ةريحلا تاملظ ةيلكلاب وحمب ام هنم لصحم ل ]

 0 : الئاق

 كلذ لؤصح ىف كشأ تسل لب « ىريغل كلذ لصح دق نوكي نأ دعبي الو )

 .تايلوألا نم تسيل ىبلا رومألا ضعب ىف ديلقتلاب اًبوشم ”الوصح نكلو « ةفئاطل
 ةيودأ نإف ؛ هب ىنشتسا نم ىلع راكنإلا ال « ىلاح ةياكح نآلا سنرغلاو

 هيرضتسيو ؛ ضيرم هب عفتني ءاود نم ميكو . ءادلا فالتخاب فلتخت ءافشلا

 [ رخآ



 اهب

 ةقيقح | نع 3 ها ىلازغلا

 ةفسالفلا دنع

 دنع ةقيقحلا ىلع روثعلا ىف لشف نأ دعب « ةفسالفلاو ةفسلفلا ىلع ىلازغلا جرع

 2 مالكلا ملع فو « مالكلا ءاملع

 : ىلازغلا لاق

 اثيقي تملعو ةفسلفلا ماعب - مالكلا لع نم غارفلا دعب  تأدتبا فل مث

 . مولعلا نم عون داسف ىلع فقي ال هنأ

 ملعلا لصأ ىف مهملعأ ىواسي ىتح « ملعلا كلذ ىهتنم ىلع فقي ال نم
 نم ماعلا بحاص هيلع علطي مل ام ىلع علطيف « هتجرد زواجيو « هيلع ديزي م
 [ انقح هداسف نم هيعدي ام نوكي نأ نكمب كاذ ذإف ؛ ةلئاغو روغ

 ناك دقل ؛ مالكلا ماع نع انثدح ام ريغب ةفسلفلا نع انثدحي ىلازغلا وه اذه

 : وهو « اًميلس اًنقده هل نأب فرتعا ذإ « اًنحضاو مالكلا ملع ىلع هفطع

 [ ةعدتبملا شيوشت نع اهتسارحو ةنسلا:لهأ ةديقع ظفح ]
 . ليبف ضرغو مظع فده كلذو
 ءاملع نأ ىلازغلا ىري « شيوشتلا نع اهتسارحو ةديقعلا ظفح نع الضفو

 . مالكلا

 نكي مل امل نكلو . امهماكحأو ضارعألاو رهاوحلا نع ثحبلا ىف اوضاخ ]
 وحمي ام هنم لصحي ملف « ىوصقلا ةياغلا هيف مهمالك غلبي مل مهملع دوصقم كلذ

 . قلتللا فالتخا ىف « ةريخلا تاملظ ةيلكلاب

 كلذ لوصح ىف كشأ تسل لب « ىريغل كلذ لصح دق نوكي نأ دعبأ الو

 . تايلوألا نم تسيل ىلا نومألا نعي ىف ديلقتلاب اًنيوشم اليصح نكلو «ةفئاطل

 ءافشلا ةيودأ نإف ؛ هب ىشتسا نم ىلع راكنإلا ال « ىلاح ةياكح نآلا ضرغلاو
 [ رخخأ هب رضتسي و ضي رم هب عفتني « ءاود نم مكو « ءادلا فالتخاب فلتخت

 . ىلازغلا اهب فرتعي مالكلا اعل ىرخأ ةفيظو هذهو



 في

 ناتفيظولا ناتاه تناك .اذإو ..: .ىلازغلا .امنهن. .فريعي مالكلا لعل نذإ ناتفيظو امه

 نيتفيظولا نيتاه نأ عن. سيل كلذف « هتلكشم, ىف هعفني اًيوع لازغلا امدقي م
 . ىرخأ تالاح ىف عفن

 : :ةجيتنلا:هبله ىلإ اهتساره نم ىلزغلا ئهتنا دقف ةفسلفلا امأ

 . اًماسقأ مهمولع تيأرو اًفانبضأ قةفسالفلا ىبعي - مهتيأر ىفإ]
 : ناك نإو . داحلإلاو رفكلا ةمس مهبزاي مهفانصأ ةرثك ىلع مهو

 ' نيمدقألاو مهنم ءامدقلا نيب

 ٠ لئاوألاو مهنم رخاوألا نيبو
 [هنم برقلاو ٠ قحلا نع دعبلا ىف مظع توافت

 هززقتب رعشي اب « ةفسالفلا دنع ةقيقحلا: نع ثحبلا ةصق ىلززغلا أدب كلذل

 اهنع ةئيس ةركف ءدب ىذ ئداب ىطعيل « « ًادساف اًملع اهرايتعاو © هروقنو اهنم

 « اهتلئاغو اهوغ نم سانلا رذحيل
 هثيدح  ةفسالفلا دنع ةقيقهلا نع ثحبلا ةصق ةيادب ىف  لازغلا عباتيو

 : لوقيف « ةلئاغ هتحت ًاروغ اهيف نأبو « اهداسف دكؤي امب هأدب ىذلا

 ىلإ ىععي - كلذ ىلإ هتمهو هتيانع فرص مالسإلا ءاملع نم ًادحأ رأ مو]
 نكي ملو  ةلئاغو روغ نم هيلع لمتشت .امع ٍفشكت ةقيمع ةسارد ةفسلفلا ةسارد

 ةددبم ةدقعم .تاملك الإ « مهيلع درلاب اولغتشا ثيح مهنم نيملكتملا بتك ىف
 ىعدي نمع الضف. « ىماع لفاغب اهب رارتغالا نظي ال داسفلا» ضقانتلا ةرهاظ
 . مولعلا قث وئاقد

 اع نوفي نع ,عالطالاو .همهف لق يهتم نأ تلم

 « ةعلاطإل ةزيخمب بيكلا نم را ا
 50 . ذاتسأب ةناعتسا ريغ نم

 هد ٌفينصتلا نم «٠ ىغارف .تاقوأ ىف كلذ ىلع تلبقأو
 ّْ اغيب ةبلطلا نم نفت ةثامئالثل ةدافإلاو سيردتلاب ونم انأو « ةيعرشلا

 مولعلا

 مدل ا هذه ةعلاطم هاب درجم .«. هفاحبس هللا ىبعلطأف
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 1 . هراوغأو هلئاوغ دقفتأو « هددرأو « هدواعأ « ةنس نم اًبيرق

 . مل اًنعالطإ لييختو قيقحتو « سيبلتو عادخ نم هيف ام ىلع تعلطا ىتح
 . هيف كشأ

 ن [ مهبولع لصاح ةياكحو هتياكح نآلا عمساف
 . اًبيرقو انفنآ هصن انلقن ىذلا مكحلا كلذ « رفكلاب مهيلع مكح مث

 هب ذخخأ ىذلا أدبملا كلذ ظحالي نأ « قباسلا صنلا اذه ىف رظانلا توفي الو

 ةسارد هسرد اذإ الإ نعط وأ دييأتب ىأرل ناسنإ ضرعتي ال نأ وهو «هسفن ىلازغلا
 ىعي اذهو . هيلع دزي مل نإ هنم هبحاص فقوم نع لقي ال انفقوم هرس ىلع هفقت
 ماد امو « ةقيقحلا ىلإ لوصولاو « قحلا بلط نوكي نأ ىغبني ثحابلا فده نأ

 لوصولا ىلإ هل ليبس ال هنأ ملعي نأ ىغبني قح بلاط لكف .« فدهلا وه اذه

 . هيلإ ةلصوملا ةحيحصلا لبسلا كلسي مل ام هيلإ
 «بذاك ءانث ىلإ امنإو « ةقيقحلا ىلإ ثحابلا لصيال نأ ضرغلا ناك اذإ امأ

 كلو ءهبحاص غلبم ىأرلا مهف ىف غلبي نأ مزالب سيلف « لماحتو حيرجت ىلإ وأ
 ٠ اهرش نيملعتملاو ءاملعلا هللا ىقو « ملعلا ةفآ

 اذخنآ لقألا ىلع وأ « أدبملا اذهل اًعضاو ىلازغلا نوكي نأ اًبيرغ سيلو

 « ضرغلا هنم حص « ةاذفألا نييملاعلا نييمالسإلا ءاملعلا نم ىلازغلاف « هب هسفن

 . دجيو ةعفر نم هريغ هيلإ لصي مل ام ىلإ لصوف
 « قحتسم لكل لوذبم هللا ءاطعو «٠ بغار لك مامأ حوتفم بابلا اذ وه اهو

 . رهملا لذبي نأ الإ ءانسحلا بلاط ىلع سيلو

 ىلاِيللا رهس العلا بلط نمو
 : لاق نم هللا محو

 اريسصلا قعلت ىبح ديلا غلبت نل
 ا : لاق نمو

 قانع بيطو ةيناغ لصو نم 2 ىل "ذلأ مولعلا حوقنتت ىرهس
 « هنسحم ال نم هيعديل ىتح « عيمجلا ىلإ هببح دق هللا نأ ملعلا ةفآ نمو

 صالخإلا ناك اذإو. مهتايحو مهلمع هلهأ ىلع اودسفأ ءايعدأ هلهأ ةرمز ىف لخدف
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 « دوجولا ساسأو « هللا ىلإ قرطلا برقأ ملعلا نآل + مزلأ ملعلا وهف « لمعلل ازال
 . لهتللا ىلع موقيل دوجولا ناك اف

 « هيلع ىبب ىذلا ملعلا لاك نم ناكو « ملعلا ىلع ىبب « هللا قلخ اذه
 . .هللا دوجو- هيف نوفراعلا ىري اًظحلم هرارسأب ملعلا حبصأ نأ

 ؛لهخلا ىلع ىبب امو « ماقتساو تبث « ملعلا ىلع هنم ىنب ام «سانلا قلخ اذهو
 هلعجو « ملعلا ىلإ ةلصوملا ةقحلا ليبسلا ىلإ انقفوو « ربصلا هللا انقزر « مدهتو لبامت
 كلأسنو «ءىبش لكب هيدتفن ىذلا انمه هلعجو « ءىش لك هليبس ف لذبن ءانتياغ
 ةياغ ملعلا نإف ؟ ةصيخرلا اهفادهأل ملعلا رخسن انمه ايندلا لعجت ال نأ مهللا

 « هيلإ ةليسو نوكت نأ الإ اهيف ام لكب.ةايحلا حلصت ال ىذلا ملعلاو . ةليسو ال

 ماسقأ ملعتسو . ءايحألا ةمدحلل رخسيو « ةايحلا ضارغأ مدخي ىذلا ملعلا ريغ

 فوس ىذلا قيشلا ىلازغلا بولسأ ىف « اهنم مسق لك فئاظوو « هذه ملعلا
 . تاملكلا هذهب هل دهمت ىذلا [ لمعلا نازيم ] هباتكل كتءارق ءانثأ هب عتمتست

 ضرعي  ةفسالفلا دنع ةقيقحلا نع هثحب ايانث ىف  هدجنف « ىلازغلا ىلإ دوعن
 : لوقي « هدهع ىتح نيفورعم اوناك نيذلا ةفسالفلا ماسقأل ًارصح انيلع

 ةثالث ىلإ نومسقني مهبهاذم فالتخاو « مهقرف ةرثك ىلع مهنأ ملعا ]

 : ماسقأ

 . نويرهدلا
 . نويعيبطلاو

 . نوهلإلاو
 عناصلا اودحج نيمدقألا نم ةفئاط' مهو ٠ نويرهدلا : لوألا فنصلا

 | . رداقلا ملاعلا « ربدملا
 . عناصب ال ء هسفنب كلذك ًادوجوم لزي مل ملاعلا نأ اومعزو

 . كلذك ناويحلا نم ةفطنلاو « ةفطنلا نم ناويبللا لزي ملو
 . ادبأ نوكي كلذكو ٠ ناك كلذك

 [ ةقدانزلا ] مه ءالؤهو



 نا

 ىنعم ىلع ناقباطتي دق [ قيدنزلا] مساو [ىرهدلا ] مسا نأ ىبعي اذهو
 « نيمدقتملا حالطصا ىف « دحاو

 ىذلا حيرصلا حضاولا همكح هل « حوضوو ةحارص ىف ربدملا عناصلا دج
 دحج ىلع  رفكلا وهو - مكحلا اذه قابطناو . هللاب رفكلا وهو « هيف ةيراوم ال
 دحتج الإ هللاب رفكلا سيلف « ىواسملا ىلع ىواسملا قابطنا نم « ربدملا عناصلا

 . هب رفكلا ىأ « هللا دوجو راكنإ الإ ربدملا عئاصلا دحج» سيلو « ربدملا عناصلا

 مهثحب اورثكأ موق مهو « نويعيبطلا : ىناثلا فنصلا
 . ةعيبطلا ملاع نع

 . تابنلاو « ناويحا بئاجع نعو
 . تاناورحللا ءاضعأ حيرشت ملع ىف ضوخلا اورثكأو

 ىلإ هب اورطضا ام هتمكح عيدبو « ىلاعت هللا عنص بئاجع نم اهيف اوأرف
 . اهدصاقمو رومألا تاياغ ىلع علطم مكح رداقب فارتعالا

 اذه هل لصحيو الإ « علاطم « ءاضعألا عفانم بئاجعو « حيرشتلا علاطي الو

 . ناسنإلا ةينب امس ال « ناورحلا ةينبل ىنابلا ريبدت لامكب ىرورضلا ملعلا

 ريثأت جازملا لادتعال مهدنع رهظ « ةعيبطلا نع مهثحب ةرثكل ءالؤه نأ الإ

 « اضيأ هجازمل ةعبات ناسنإلا نم ةلقاعلا ةوقلا نأ اونظف « هب ناويحلا ىوق ماوق ىف مظع

 « مودعملا ةداعإ لقعي الفء«مدعنا اذإ مث مدعنيف ء هجاز: نالطبب لطبت اهنأو

 . اومعز اك

 ةنخلا اوركنأو ٠ ةرخآلا اودحجف ء دوعت الو ٠ تومت سفنلا نأ ىلإ اوبهذف
 . باسحلاو ةمايقلاو « رانلاو

 « ماجللا مهنع لحناف . باقع ةيصعملا الو « باوث ةعاطلل مدنع قبي ملف

 . ماعنألا كامهنا « تاوهشلا ىف اوكمهناو

 : وه ناميإلا لصأ نأل : ةقدانز اضيأ ءالؤهو

 . رخآلا مويلاو هللاب ناميإلا
 [ هتافصو هللاب اونمآ نإو « رخآلا مويلا اودحج ءالؤهو
 ىلع اًضيأ ناقباطتي دق [ قيدنزلا ] مساو [ ىعيبطلا ] مسا نأ اًضيأ ىبعي اذهو



 ضن

 . رخآلا مويلا وهو « هب ناعإلا بجي امم اًئيش اودحج ءالؤهو . دحاو ىنعم

 رابتعا ىف رطخلا ريبك ءىبث « ريخآ ريبعت ىف ثعبلا وأ ء رخآلا موبلاو
 هل ضرع نآزقلاو . نأش ىأ نأش نآرقلا .ىف هلو «ةلزنملا بتكلاو .« ةيوامسلا نايدألا

 هيلع لدتساو « ةعونتم بيلاسأب هدكأو « ةديدع تابسانم ىفو « ةريثك عضاوم ىف
 : ىلاعت لاق « رفكلاب هركنم ىلع مكحلا ىف نآرقلا ددرتي ملو . ةددعتم ةلدأب

 ىِنَل اًنيأ « ابار اَنكَو اندم اذإأ « ْمُهُلَْف ْبَجََك ١ ْبَجَْ ْنَو
 ؟ ديِدَج َقْلَخ

 تاأ #ر - 5 سم هكلسرور سا ١ 5 ا رم ءير ا 7

 َكِيلوُأَو . ْمهِقاَنْعَأ ىف لالْغأْلا َكِئلرأو ء موُبَرب اورَفَك َنيِذَلا كِئلوُأ
 [ نوُدِلاَح اهيف م راثلا باَحْصَأ

 نيذلا ءالؤه نم لقاع لك سفن ىف بجعلا ريثتسيو بجعي اذ وه اهف
 .انبارت حبصيو تومي نأ دعب « ةايحلا ناسنإلا ىلإ دوعت نأ نوركنيو ثعبلا نوزكني

 داكي ءاادح هيف ديكأتلا غلبي اًمكح « مرفكب ”مكحلا كلذ ىلع بتري مث
 مرفك ءارو رفك الو « نورقاكلا مهدحو م ثعبلا ىركنم نأ « هئراقل ليخي

 . لالذإلاو ةناهإلا ىهتنم
 رانلا نأل ةيدبألاب نرتقي ًادولخ « رانلا ىف مدولخ اًضيأ كلذ ىلع بتريو

 . هبحاصل مزالملا بحاصلا طابترا اهب نوطبتري مهو ةمئاد

 لوانتم لبق نم تايآلا قايس نأل ؛ هب نيرفاك « هللا دوجول نيركنم نونوكي دق
 : هنأش لج هنأ اهراثآ نم ىلا « هتافص ةمظعو « قلاحلا ةمظع نايبل

 ٌرْخَسَو ؛ .شرعْلا ىلَع ىوتسا مث « اهنؤرت دَمَع ٍرْيْغِب تاومسلا َمفَر] مكأ عا ١ ومها نإ رم ىإ 4 ا 2

 , تاّبآلإ ْلْصَفي رثألا رْبتُي . ىّمَسُم لجأل ىرْجَي ْلُك « َرْعَفلاو سْنشلا
 [ نقوم حُب اَقِب ْمُكلَعل 0 ا ريف ىلا سلا ى هظرهر

 : هنأش لج هنأو
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 تاَرَمْثلا لك ْنِمَو . اراهنَأَو « َىَماَوَر اهيِف َلَعَجَو « ضْرَأْلا م1

 نْيَتْلا ِنْيَجْوَر اهيف َلَعَج
 . َنوُرْكَفََي موَقِل تايآل ِكلَّذ ىف نإ َراهْتلا َلْيَّللا ىعْغُي

 ليخُتو عْرَزَو 2 باتْعَأ نم تاَنَجَو 3 تاَرِواَجَتُم م مّطِق :ضرألا د فو

 ىف ضْمَب ع اَهَضْعَب 2ث ل ِدِحاَو هاَمِب ىَقْسُي . ناَوْنص ٌرْيَغَو ٌناَوْنِص

 [ َننِقْعَيرمْوَقِل تايآل َكِلَذ ىف نإ « ٍلُكأْلا

 رومألا دريو «قلاخلا دوجو ركني نم ىلع اًدر نوكي نأب قداص نايبلا اذهو
 اذه نأ ىلع هيبنتلاب « تادادعتساو ىوقو غئابط نم اهيف امو ةداملا ىلإ اهلك

 ةتيملا ةداملا هردصم نوكي نأ نكمال ٠ ريبدتلا»و فيرصتلاو « قلحلا ىف عيونتلا

 ْ . كاردإ الو اهيف روعش ال ىلا
 ماع نع الإ ردصي ال « ريخستلا اذهو « فيرصتلا اذهو « ريبدتلا اذهف

 . ةردقلا مات ريدق « ةمكحلا ١ علاب كح ملعلا عساو

 « ءازخلاو باسحلل تاومألا ةداعإو ثعبلا ركني نم ىلع | در نوكي نأب قداصو

 هذه « هئتردق قاطن ق لخلديو « تايآلا هذه لك عنصي نم نأ ىلع هيبنتلاب

 لوألا ةأشنلا عنص نم نإف « ىرخأ ةرم ناسنإلا عنصي نأ هزجعي ال « تاعدبملا

 : تايآلا ايانث ىف ىلاعت هلوق . ىناثلا هجولا حجري امم لعلو

 [ َفوئقوت مكبر هاَفِلب ْمكَلَعل

 « هعم امو هللا دوجو ركني نم ىلع در تايآلا نأ وهو « لوألا كلسملا ىلع ىتحو

 : ةيآف « ءازحلاو لاؤسلاو ءباسحلاو ؛ ثعبلا نم

 ا[ خلإ.. ب

 : تبتر دق
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 . رانلا ىف نودلاخلا مهنأب مكحلاو

 : ملوق ىلع

 [؟ديِدَج َقْذَح ىَفَل ائِئَأ ؟ ًاباَرث انك ادي
 ىبعم لهف ؛ را ويف ىذلا اذه ىلع نوركتملا ناك اذإف

 . ببس نم ريكأ هل رفكلا نأ : كلذ

 . ًارافك هللا دوجول نوركتملا نوكيف

 . ًارافك ثعبلل نوركنملا نوكيو
 « ثعبلا ركنأ نم نكلو « طقف هللا دوجو ركنأ نم وه « رفاكلا نأ وأ

 « هللا ةردق نعو « هللا نع هب اوريخخأ ايف « هللا بتكلو « هللا لسرل ابذكم نوكي

 « تافصو « بتكو « لسر نم هل ام نيركنم ؛ هللا قوقحل نيفيحتم كلذب نونوكيو
 . رفكلا مسا اوقحتساف « هدوجول راكنإلا مكح ىف اذهو

 ؛ ةطقاس ةيضق « هللا دوجول مهتابثإ عم ثعبلل هراكنإ ةيضقف ناك ام اني
 : نأ نم مهنع ىلازغلا هاكح امب راكنإلا اذهل نوعرذتي مهنأل

 اذإ مث « هجازم نالطبب لطبت اهنأو « هجازمل ةعبات ناسنإلا نم ةلقاعلا ةوقلا ]

 [ دوعت الو تومت سفنلا نأ ىلإ اوههذف « | ز اك « مودعملا ةداعإ لقعي الف مدعنا

 .. نونظلا ةرئاد اهيف رمألا زواجي ال ءارآ هذهو
 نيبذلا موقلا ءالؤه رمأ برغأ امو

 تابنلاو ناويحا بئاجعع نعو « ةعيبطلا ملاع نع مهثحب اوركأ ]
 تاناويجلا ءاضعأ حيرشت ت ملع ىف ضوح ا او رتكأو

 ىلإ هعم اورطضا ام هتمكح عئادبو ىلاعت هللا عنص بئاجع نم اهيف اوأرف

 . [ اهدصاقمو رومألا تاياغ ىلع علطم مكح رداقب فارتعالا

 « هتردقو 2 هدوجوو « هلإلاب نوفرععي فيك ذإ ؛ مهنع ىلازغلا ىكحم امك

 رومألا تاياغ ىلع علطم هنأ « هعم نوررقي ىذلا دحلا ىلإ . هتمكحو « هملعو
 هبش ىلإ ًادانتسا ؟ هماكحأو هصوصن نولطعيو « هرابخإ نودري مث « اهدصاقمو

 ؟ نونظلا ةرئاد اهيف رمألا زواجي ال ءارآو « ةيهاو



 نان

 ىلع ال ء نونظو تاصرخت ىلع موقت ةيضق ؛ مودعملا ةداعإ مدع ةيضقف

 « هتوع قرفتت ناسنإلا مسج ءازجأف « مادعإ نع ال عمج نع ةداعإ ثعبلاف

 « ةعيبطلا ىف عقاو رمأ عمتجملا قرفتو © قرتفملا عمجتو . ءانف مدع مدعنت الو

 . داسفلاو نوكلا ةكرح مهناسلب ىمسملا وهو « نويعيبطلا ءالؤه ىبح هب فريعي
 هفصو نم ىلع بعصي ال رمأ هتوب قرفتت نأ دعب ناسنإلا ءازجأ عيمجتو

 : هنأب مهسفنأ نويعيبطلا

 [ اهدصاقمو « رومألا تاياغ ىلع علطم « مكح رداق ]

 : ىلاعت هللا لوقب نآرقلا ىف ىنعملا اذه ديكأت ءاج دقو
 مى.

 [ .ًظيِفَح باَتِك اَنَدْنِعَو  ٌمِهْنِم ضْرَأْلا صقْنَت ام اَنْمِلَع ْدَق]
 ؟ ةيدام ءازجأو رصانع وه له ؟ لطبي هنإ : هنع نولوقي ىذلا جازملا وه اف

 « قرفتملا اذه عمج ثعبلا نأو « قرفتت ةداملا نأ انررق دقف كلذك ناك نإف

 . هتداعإ هعم ليختسي اًنالطب لطبي ال جازملاف « نذإو

 ؟ ةصاخ ةقيرط ىلع رصانع عمجت نم جتنت « ةصاخ ةيفيك وه مأ
 رصانعلا هذه بيكرت ديعأ نأ ضرف ولو « رصانعلا قرفتب لوزت ةيفيكلا هذهو

 نوكت فوس « جازملاب ةامسملا ٠ اهعمجت نم ةلصاحلا ةأيملا نإف ؛ اهقرفت دعب
 لطب دق جازملا نأب لوقلا متي نذإو ؛ اهنيع ال « ةلئازلا ةيفيكلا لثم

 تباث وه امم نآل ؛ اًئيش مهتيضق ىف كلذ مهعفني الف « كلذك ناك نإف

 اهب موقي ىلا دوهجلل ةجيتن للحتت ندبلا داوم نأ « اهسفن ةيعيبطلا مهمولع ىضتقمب
 .٠ اهلحم لحتل « ناسنإلا هلوانتي ىذلا ءاذغلا نم نوكتت ىرخأ داوم نأو « ناسنإلا

 بهذت « جازملاب ةامسملا ةصاخلا ةئيحلا اهب موقت ىبلا ءازجألا نأ كلذ دافمو
 . ءاذغلا نم نوكتنت « ةديدج ىرخأ ءازجأ اهلحم لحيو « ناسنإلا نم

 « ةئيهلا تبهذ دقف « جازملاب ةامسملا ةثيهلا اهب موت ىلا ءازجألا تبهذ اذإو

 : نفت ملو بهذت مل ةدوجوم هحورو دوجوم ناسفإلاف كلذ عمو

 ملوق نأ ىلع كلذ لدف
 [ هجازمل ةعبات ناسفإلا نم ةلقاعلا ةوقلا ]



 مو

 ىمست « ناسنإلا مج نم ةصاخ ءازجنأل ةعبات ةلقاعلا ةوقلا نأ هب اونع نإ
 ءازجألا هذه نأو « مادعإ نع ال « قيرفت نع عمج ثعبلا نأ انررق دقف « اًجازم

 جازملا ربتعا ثيح « اهعم ةلقاعلا ةوقلا ةداعإ نكميف ٠ اهبيكرت ةداعإ نكمي

 . اهدوجو ىف اًطرش

 هذه نأو جازملاب ةايسملا ىه ةضاخخ ةئي ةعبات. ةلقاعلا ةوقلا نأ هب اونع نإو
 كلذل اًمعبت ةلقاعلا ةوقلا بهذتف « هتومب بهذتو « ناسنإلا ةايح ةدم ةتباث ةئيطل

 ء ناسنإلا ةايح ىف لدبتت ةئيهلا هذه نأ نم هانيب امب لطابف « ةعجر ريغ ىلإ
 ةوقلا كلذ عم لطبت الو « ءاذغلا ةيلمعل ةجيتن ناسنإلا مسج رصانع لدبتل اًعبت
 . ةلقاعلا

 ىلإ ىدأتي ال هنكلو سف ةددجتم ةئيهل ةعبات ةلقاعلا ةوقلا نأ هب اونع نإو

 نأ نم هيلإ اودأت ام

 [ دوعت الو توم سفنلا ]

 رابخألا قفاويال هنأ عم ءدوعت الو تومت سفنلا نأب نييعيبطلا مكح نأ رهظف
 : هنأب هيلع اومكح نمع ةد اولا تايآلاو

 [ اهدصاقمو رومألا تاياغ ىلع علطم ؛ مكح رداق ]

 « هسفن ىعيبطلا مهملع ىف ةفورعملا تايرظنلا قفاوي ال اًضيأ وه
 ىذلا هلقع مدختسي ناسنإ اذه مهمالكب عدخني نأ نم اًنأش نرهأ نذإ مهف

 . لطابلاو قالا نيب هب زيميل هايإ هللا هحنم

 : انلوق نأ هتظحالم ردجت اميو

 [ قيرفت نع عمج ثعبلا نإ ]
 : ىلاعت هلوق رهاظ هيف انيراج دق

 [ .ًظيِفَح بابك اَنَدْنِعَو « ٌمُهْنِم ضْرَأْلا صفت ام اَنْمِلَع ْدَق]

 ىلاعت هلوق رهاظو
 ؟ اًديِدَج ًاقْذَخ َنوُيوُعْبَمل انِيَأ ٠ ًاتاقرو ًاءاَظِع انك اَذَِأ : ُلاَقَو
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 . مكرودص ىف ٌرْبْكَي امم ًاَقْلَح وأ اًديِدَح ْوَأ ٌةَراَجِح اوُثوك لق

 كنتإ'" نضيف . رم لو جرم ىلا لك ؟ ند نم ومس
 مكون َمَْي + بيرق دركي نأ ىتَع لق ؟ ره ىّتم قبو « مُهَصُْ
 [ ًالييق الإ متبل نإ نتن َنوُبيِحَتْسَتَف

 ىدافت نم اًبرهو « مودعملا ةداعإ ناكمإب لوقلا نم ابره هيلإ أجلن ملو
 : نأ ةلكشم

 [ ىفت ال ةداملا ]

 : اهنأو
 [ مدع نم دجوت الو « مدع ىلإ ريصت ال ]

 ى لكشم ريغ حبصأ دق « نيمدقألا ضعب رظن ىف الكشم ناك ام نإف
 . اًضيأ ثيددملا ملعلا رظن ىو « انرظن

 : لاق نم هيلع لوع ىذلا لوعملا نألف ؛ انرظن ىف امأ
 ( مدع ىلإ ريصت الو مدع نم دجوت الو « ىنفت ال ةداملا ]

 . فيعض هاو ساسأ ىلع ىبب هنأل ؛ هيلع لوعي « أدبم نوكي نأ حلصي ال

 سيلو « ءاملاب وأ « رائلاب ةداملا ءانفإ ىلع رداق ريغ هنأ ناسنإلا دجو دقل

 . ناسنإلا فرع ايف ءاملاو رانلا نم ىوقأ

 . ءانفلا ىلع ىصعتست ةداملا نأ نظ ايف ,هاو وهو - نظف

 ناسنإلا زجع اذإ هنإف ؛ هعماس هب أزهيو ءهسفن نم رخسي قطنم اذهو

 ناسنإلا فرعي مل اذإو ؟ ًادغ زجعي نأ مزلب لهف ع« ةداملا ءانفإ نع « مويلا

 . . د ؟ ًادغ فرعي ال نأ مزلي لهف « ءاملاو رانلا نم ىوقأ لئاسو مويلا ىتح
 باب لافقإ نأ ىلع نادهاش « ملعلا روطتو ناسنإلا روطتف + مزالب كلذ سيل

 لهج « ناسنإلل ةديدج فراعم لوصح عقوتو . ناسنإلا مامأ ديدحلا فشكلا

 . ملع نم ناسنإلا هيلإ ىدأت امب رورغ وأ « دوجولا ةعيبطب

 نوضغنيسف » :٠ ىلاعت هلوق هنمو . ءىشلا نم بجعتملاك هكرح : هسأر ضفنأ ] : راتخما ىف لاق )١(
 8 [ مهسؤر كيلإ



 انذيإ

 « اتاصفنا مث « ًادحاو اهسج اتناك ضرألاو تاومسلا نأ ىعيبطلا ملعلا ررق دقل

 : ىلاعت لاق « نآرقلا ررق كلذكو
 20 لب ا“ ىو 0 يا

 [ امهانقتفف اقتر اتناك ضْرأْلاَو تاّومسلا نأ اورفك يذلا رب ل أ

 هتاذ ىف نكمم رمأ « لاصتالا ىلإ ضرألاو تاومسلا ةدوع نأ كلذ ىنعمو

 لعجي نأو « ضرألاو 00 عسو ىف لهف « ناك دق هنأ ليلدب
 ني ا . اًعبط ؟ اتناك امك ةدحاو ةعطق امهنم

 ..:الك مث. مد را ا حم ةردق

 . ناك دق هنأ ليلدب هتاذ ىف نكم هنإف

 اهنارودو « برغلا ىلإ قرشلا نم اهسفن لوح رودت سمشلاف «٠ اًضيأو
 مزلتسي ال امو « الاحم هعوقو مزلتسي ال ذإ ؛ هتاذ ىف نك رمأ قرشلا ىلإ برغلا نم

 « هتاذ ق نكمم وهف « الاحم هعوقو

 . الك مث . . . الك ؟ كلذ لعفي نأ ناسنإلا عيطتسي له نكلو

 رهاظم نم ىرن ام هنع جتني ماظن سمشلاو ضرألا عم رمقللف « اًضيأو
 « راثآو رهاظم نم ىرذ ام ريغ راثآو رهاظ» عوقوو « ماظنلا اذه ريغتو ء راثآو

 وهف « لاحما هعوقو مزلتسي ال امو « لاحملا هعوقو مزلتسي ال ذإ ؛ هتاذ ىف نكمم رمأ
 . هتاذ ىف نكمم

 الك مث . . . الك ؟ ماظنلا اذه ريغي نأ « ناسنإلا عسو ىف لهف

 ناكمإ“ مدع ىلع « اليلد ءىش نع ناسنإلا زجع ذختي نأ نذإ حصي لهف
 « ناسنإلا زجع ىلع ليلد نم رثكأ حلصي ال هنإ الك؟ هتاذ ىف هتلاحتساو ىلا اذه
 ْ . ةلثامم فورظ ريثأت تحت ماد ام

 2 دو ويلا ناسنإلا زجعو ؛ 6 نع ىععي سيل مويلا ناسنإلا زجعو

 ِ ,. قاسفإلا هنع زجع ام ةلاحتسا ىنعي سيل

 : لوقلاف نذإو

 1 . [ ةداملا ءانف مدعب ]

 ا يل : لوقلاو
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 [ مدع ىلإ ريصت الو « مدع نم دجوت ال ةداملا نأب ]

 « رانلا ىه لئاسو نم فرع ام ةطاسوب عطتسي مل ناسنإلا نأ ىلع ًادانتسا

 . ةداملا ىنفي نأ « ءاملاو
 . هب أزهي نأ الإ هعماس عسي الو « هسفن نم رخسي قطنم - انلق انك وه

 ةروشنملا [ لقعلاو نيدلا ] انتلاسر .ىف ةرم لوأل هانررقو هيلإ هللا اناده ام اذه

 وهر . رصمي ىلا بتكملا نع ردصت ىلا [ ةيمالسإلا ةفاقثلا ةلسلس ] نمض

 . هيف انفلاخي اًفصنم نأ نظن ال رمأ
 ىف ككشتي أدب هسفن ثيدحلا ىلعلا نا « سانلا ىلعو انيلع هللا لضف نمو

 : ةيضق ىهو « اهملع رشانو « اهرانم عفار هسفن ملعلا ناك ىلا ةيضقلا

 [ ىنفت ال ةداملا نأ ]

 : نأو

 [ مدع ىلإ ريصت الو مدع نم دجوت ال ةداملا ]

 « ىنأتيو ثيرتي اًنايحأو  قيفوتلا هتطخييف ٠ عرستي اًنايحأ ملعلا نكلو
 [ ملعلا رصع ىف ىلجتي هللا ] باتك ىو « ةقيقحلا نم بناوج هل فشكتتف

 [ امسنوم رقولك نوج ] هريرحت لع فرشأ ىذلا
 [ناحرس ديجملا دبعو شادرمدلا روتكدلا ] : همجرتو

 [ ىدنفلا نيدلا لامج دمحم روتكذدلا ] : هعجارو
 [ هاكرشو ىباحلا ىبابلا ىسيع : ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ] هترشنو

 ىراقلا ىصونو « هنم هريسي فتن ضرعب ىتكن « كلذ نم ريثكلا ءىثلا
 ( ةانأ ىف باتكلا اذه أرقي نأ هعبتيل قحلا فرعي نأ همهي ىدذلا هسفنل ىهلخملا

 ةياده ةادأ اونوكي نأ ىلإ « هدابع ضعب قفوي اًنايحأ هللا نأ ملعيل ؛ ثيرتو

 : داشرإو
 . داشرإلاو ةيادهلا ىلإ هيف ةجاحلا سمت تقو ىف

 . ةضايرلاو ءايميكلا ءاملع نم  نارتوك دنالفيلك نوج
 - كلود ةعماجب ةيعيبطلا مولعلا مسق سيئر  لثروك ةعماج نم هاروتكد



 كا

 : نيتسجنتلا ةيقنت .فو لوزارتنلا ريضحت ىف ىناصخأ
 نكلو «ءانفلا وأ لاوزلاليبس ى”داوملا ”ضْنعب "نأ ىلع ءايميكلا انلدنتو ]

 . ةليثض ةعرسب رخالاو «بةريبك ةعرسب ءانفلا وحن ريسي اهضعب
 . ةيادب اهل "نأ ذإ ؛ ةيلزأ تسيل اهنأ اًضيأ كلذ ىنعمو
 ةئيطب ا ةيادب نأ ىلع مواغلا نم اهريغو ءايميكلا نم دهاوشلا لدتو

 . ةيئاجف ةروصب تدجو لب . ةيجيردت و 2

 . داوملا هذه هيف تأشن ىدللا تقولا انل ددحت نأ مولعلا عيطتستو

 ". اقول نوكي نأ دبال ىداملا ملاعلا اذه نإف كلذ ىلعو

 ةفداصملا رصانعل سيل « ةددنم ةينوك نئسو نيناوقل عضخي قلخ نأ ذنم وهو
 , (١)[ناكم اهيف

 : لوقو

 ليكرثول دراودا
 ةعماج نم هاروتكد ىلع لصاج - تارشحلاو ناويحلا مع ىف ىئاصخأ

  وكسيسنارف ناس ةعماجب مسقلا سيئرو ؛ ءايحألا ملع ذاتسأ - اينروفيلاك
 . نيحاننلا تاوذ تارشحلاو « ردنمالسلاو « تارشحلا ةنجأ ةسارد ف صصختم

 كلانهف « اًنيلزأ نوكي نأ نكمم ال نوكلا اذه نأ حوضو لكب تبثت مولعلاف ]
 . ةدرابلا ماسجألا ىلإ ةراحلا ماسجألا نم رمتسم ىرارح لاقتنا

 رع :ثيحب « ةيتاذ .ةوقب سكعلا ثدحمي نأ نكمب الو
 . 'ةراملا ماسجألا ىلإ ةدرابلا مابجألا

 6 « مجال :غيمج ةرارح اهيف ىواستت.ةبرد' ىلإ هجتي نوكلا نأ كلذ ىنعمو

 ةيعيبلب وأ ةيوميك تايلمع كانهن نوكن“ -نل ذئمويو « ةقاطلا نيعم اهيف بضنيو

 ' 8 ١ ,« نوكلا اذه: اهبفن . ةانيسحلل رثأ كلانه نوكي نإو

 ايلمعلا:( ازت الوب ةمئاقا .لازت ال ةايحلا تناك انو

 هدأ جتيتسف نأ عيطتسن اننإف « اهقيرط ف
 .؟0ضص )١(
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 . دوجولا ف طاشن لك فقوتو « ديعب نمز ذنم هتقاط تكلهتسال الإو

 . ةيادب نوكلا اذهل نأ ىلإ  دصق نود - مولعلا تلصوت اذكهو

 « هسفن أدب دق نوكي نأ نكمي د ةيادب هل ام نأل ؛ هللا دوجو تبثت كلذب ىهو

 . هلإلا وه « قلاخن نم وأ 2 لوأ كرم نم وأ « ئديم نم هل دب الو

 قوف تتبثأ دقف « ةيادب نوكلا اذهل نأ تابثإ ىلع مولعلا هتمدق ام رصتقي الو

 . ةلس:نييالب ةسمخ وحن ذنم ةدحاو ةعفد أدب هنأ « كلذ

 . هتأشن زكرم نم أدبت رمتسم راشتنا ةيلمع ىف لازي ال نوكلا نأ عقاولاو

 ىهو « اًضيأ قلحلا ةركفب اونمؤي نأ مولعلا جئاتنب نونمؤي نمل دبال مويلاو
 . قاحللا ةرمث ىه امنإ نئسلا هذه نأل ؛ ةعيبطلا ننس ىلع فرشتست ةركف

 هذه نأل ؛ نوكلا اذه نيناوق عضو ىذلا قلاخلا ةركفب اوملسي نأ ملل دبالو
 . ةقولخم اهتاذ نيناوقلا

 . هللا وه « قلابخ نود قلخخ كانه نوكي نأ لوقعملا نم سيلو

 اًنعيمج اهرخس ىتح اهل عضخت ىلا نيناوقلاو نوكلا اذه ةدام هللا دجوأ نإ امو

 [ "'ةروطتلا قيرط نع قلحلا ةيلمع رارمتسال

 : لوقو

 : ثنولب تربره جروج
 اينروفيلاك دهعم نم ريتسجاملا ةجرد ىلع لصاح ةيقيبطتلا ءايزيفلا ذاتسأ

 : اينروفيلاك ةعماجم ةيسدنلا ثوحبلا مسقب نيسدنهملا ريبك - ىجواونكتلا
 هللا دوجو ىلع ةلدألا ىبعي ب عاونأ ةلدآلاو ]

 . ةينوكلا ةلدألا اهنم

 . ةمكحلا كاردإ ىلع موقت ىلا ةلدألا اهنمو

 . ةيئاسنإلا تاساردلا اهنع فشكت ىتلا ةلدألا مث
 نكمي ال هنإف كلذ ىلعو « ريغتم نوكلا نأ ساسأ ىلع موقت ةينوكلا ةلدألاف

 . ايلع ةيدبأ ةلدأ نع ثحبلا نم ديالو اًيدبأ نوكي نأ

 .؟و ص (0)
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 اًضرغ كلانه نأ ساسأ ىلع موقتف : ةمكحلا كاردإ ىلع ىنبت ىلا ةلدألا امأ
 . ربدم وأ ميكح نم كلذل دبالو « نوكلا اذه ءارو ةياغ وأ « اًننيعم

 ىناسنإلا روعشلاف « ةيقلحللا ناسنإلا ةعيبط ءارو ةيناسنإلا ةلدألا نمكتو

 . [ مظعأ عرشم ىلإ هاجتا وه امنإ « رشبلا سوفن ىف
 : لوقو

 راك ترب ور دلاتور

  ايبمولوك ةعماج نم هاروتكدلا ىلع لصاح - ةيجولوحلا ايميكلا ذاتسأ
 ىف ىناصخإ  نوتلش ةيلكب دعاسم ذاتسأ  ا(يبمولوك ةعماجب ثوحب دعاسم

 ' . ةيعيبطلا تاعاعشالا مادختساب ةيجولومحا لامعألا ريدقت

 ىف ةينيدلا ةفسلفلا ةيجولومحلا ايميكلا ةسارد اهيف سمت ىلا طقنلا صخلنتو ]

 ١ - نوكلا اذه هيف أدب ىذلا تقولا ديدحت .

 . هدوسي ىنللا ماظنلا دال

  اهريغو بهشلا داوم لثم ةيجولوحلا ' تانيوكتلا رمع ديدحت نع امأ
 ةيكأ هبش ةروص ىلع لصحن نأ ةيعاعشإلا تاقالعلا مادختساب « نكمأ دقف

 . ضرألا خيرات نع

 ضرآلا رمع ريدقتل ةفلتُلا قرطلا نم ددع رضاحلا تقولا ىف مدختسيو

 . ريبك دح ىلإ ةبراقتم قرطلا هذه جئاتن نكلو « ةقدلا نم ةتوافتم تاجردب

 كلذ ىلعو ؛ ةنس نييالب ةسمخ وحن ذنم أشن دق نوكلا نأ ىلإ ريشت ىهو

 . اًنيلزأ نوكي نأ نكمي ال نوكلا نإف
 . ةيعاعشإ رصانع ا

 1 . ةيرارحلا اكيمانيدلا ىلاثلا نوناقلا عم ىأرلا اذه قفتي

 شمكني هنأ ىأ « ىرود نوكلا اذه نأب : : لوقي ىذلا ىأر )ا امأ

 .مه نص )١(
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 هتححص ىلع مقي مل ىأر هناف خلإ . . . ديدج نم شمكتيف دوعي مث « ددمتي م
 . نيمخت درجم لب ؛ اًنيملع ايأر ربتعي نأ نكمب الو . ليلد

 : ليجنإلا ىف الثم ءاجام عم قفتي . ةيادب نوكلل نأب لوقلا نأ ىرن كلذ نمو

 دعاوق هديؤت ىأر وهو « ضرألاو تاومسلا ةيادبلا ىف هللا قلخ دقل »

 . ةيرارحلا اكيمانيدلا

 . ةيكلفلا ةلدألاو

 .٠ ةيجولورجلاو

 اذه صنيو ايجولوحلا لع ىف تايهيدبلا نم ربتعيف ماظتنالا أدبم امأ
 « نآلا لمعت ىلا ةيجولويحلا ةيوميكلاو ةيجواووتللا تايلمعلا عيمج نأ ىلع أدبملا
 . ىضم ايف اًضيأ لمعت تناك

 ىجولوكا خيراتلا ريسفت ىلع اننيعي تايلمعلا هذحل انمهف نإف كلذ ىلعو

 . ثيدحلا ملعلا ساسأ امه « ةيعيبطلا نيناوقلا دوجوو « نوكلا ماظتناف

 نيلغتشملل ةبسنلاب ةيمهألا نم ةريبك ةجرد ىلع ربتعي ىذلا مظتنملا نوكلاو

 اذه عدبأ ىذلا وه هللا 0 بتكلا هنع انثدحت ام عم قفتي مولعلاب

 . هظفحيو هكسمي ىذلا وهو « نوكلا
 سيدقلا هلاق امل ىنعم كلانه ناك امل « ىضوفلا ىلع اًمئاق نوكلا اذه ناك ولو

 : لوب

 . « نوكلا اذه هللا قلخ ذنم ءىش لك ى نايلجتت هتيهولأو هللا ةردق نإ د
 نم ريثكف « تازجعملا نم ةزجعمل ناكم كلانه ناك امل « نوكلا ماظتنا الولو

 « ةعيبطلا سيماوذ ىلع جورخخ ءىش لك لبق ىه ٠ لسرلا اهب ءاج ىلا تازجعملا

 « ةنيعم نيناوقل اًعبت هرهاوظ ريست ظتنم نوك ىف الإ اهتميق ةفرعمو اهريدقت نكي الو

 .[ ''!ةموسرم نئسو
 لوقو
 ىاواثاه .م دولك

 ب اودارولك ةعماج نم ريتسجاملا ةجرد ىلع لصاح « ىسمدنه راشتسم

 .مال ص )١(



 و

 ىف ٌئاصخأ  .دليف ىلجنال ةتيذب ”ةيودللا ةحاالملا ةساردل ةيملعلا ةيعمجلل

 .سايقلل ةعيبطلاو ةيبرهكلا تالآلا

 « حورلا هيلإ نئمطت ىذلا ديحولا ذالملا وه هللاب نامبإلا نأ تدجو دقل ]
 :« نيتسجوأ » لوقي اكو

 اهتحار دجت ىهح « ةرئاح ةقلق ىبتل انحاورأ نإو « هسفنل هللا انقلخ دقل »

 . « هباحر ىف

 بحأ ىننإف « هللاب ناميإلا ىلإ ىنوعدت ىلا ةيركفلا بابسألا ثيح نم امأ

 ىريغ نأ ىف كلشأ ال ىلاو « اهراكنإ ىلإ ليبس ال ىلا قئاقحلا ركذب أدبأ نأ
 : نأ ىهو « اهولوانت دق باتكلا اذه ىف اومهسأ نم

 . ممصملا ىلإ جاتحي ميمصتلا

 لامعألا نم هب موقأ ام هللاب ىناعإ بابسأ نم ىوقلا ببسلا اذه معد دقو

 « ةيبرهك تاودأو ةزهجأل تامرمصت لمع ىف ةديدع تاونس ىلاغتشا دعبف « ةيسدنهلا

 . هتدجو اهنيأ عادبإ وأ ميمصت : لكل ىريدقت دادزا

 ممصتلا كلذ نوكي ال نأ قطنملاو لقعلا عم قفتي ال امم هنإف كلذ ىلعو

 . هتيرقبعو هريبدتل ةياهن ال ٍظعأ هلإ.عادبإ نم انلوح نم ملاعلل عيدبلا
 نكلو .« هللا دوجو ىلع لالدتسالا قرط نم ةميدق ةقيرط هذه نأ ةقيقح

 5 ىم تقو أ ىف هن 2 ا « اًنايب دشأ اهتلعج دق ةئيدحلا 0

 قيقحت ىف ةيعيبطلا ا ا 0

 امدنع تالكشملاو باعصلا نم ههجاوي ام ببسب عادبإلا ردقي هنإ . نيعم فده

 . ًاديدج ؟بمصت عضي نأ لواحي

 ا ا ل ل ا

 .. 6 نيهاجتا ىف دشلا ؤ ةيرظنب ”ةقلعتملا ةدقعملا تالداعملا ضعب ةعرسب
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 «ةيبرهكلا تاودألاو « ةغرفملا بيبانألا نم تائم مادختساب انفده انققح دقلو

 فاعضأ ةئثالث همجح غلب قودنص لخاد اهعضوو « ةدقعملا رئاودلاو « ةيكيناكيملاو

 .«ونايب» ربكأ مجح

 خملا اذه مدختست ديف ىلجنال » ىف ةيملعلا ةيراشتسالا ةيعمجلا لازت الو

 . نآلا ىح ىورتكلألا

 . نيتنس وأ ةنس زاهحلا اذه عارتخخاب ىلاغتشا دعبو

 ىلإ تلصوو هميمصت اهبلطت ىلا تالكشملا نم ًاريثك تهجاو نأ دعبو

 زاهمللا اذه لثم نأ ىلقع روصتي نأ ىلإ ةبسنلاب تاليحتسملا نم راص« اهلح
 : لامعتسا ريغ ىرخأ ةقيرط ةيأب هلمع نكمي

 . لقعلا
 . ءاكذلاو
 3 ميمصتلاو

 : نم ةلئاه ةعومجم الإ انلوح نم ملاعلا سيلو

 . ممصتلا

 ربكأ اهنم لكو ؛ ةلخادتم ةكباشتم اهنإف ؛ ضعب نع اهضعب لالقتسا غربو
 . هتعنص ىذلا ىنورتكلألا خملا كلذ نم اهبيكرت تارذ نم ةرذ لك نم ًاديقعت

 ىجولويسفلا زاهحللا كلذ جاتحي الفأ « ميمصت ىلإ جاتحي زاهنلا اذه ناك اذإف

 ةطيسب ةرذ الإ هرودب سيل ىذلاو ء« ىمسج وه ىذلا « ىجولويبلا « ىميكلا

 ؟ هعدبي عدبم ىلإ « هعادبإو هعاستا ىف ىتاهناللا نوكلا اذه تارذ نم
 نأ نكمب ال « تئش ام اهمس وأ « بيترتلا وأ « ماظنلا وأ ٠ ميمصتلا نإ

 : نيتقيرطب الإ أشنت

 . ةفداصملا قيرط

 . ممصتلا وأ عادبإلا قيرط وأ
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 . ةفداصملا قيرط نع هتأشن لاهحا دعب ء ًاديقعت رثكأ ماظنلا ناك املكو

 . هللا دوجوب ملسن نأ الإ عيطتسن ال 3 0 اذه مضخ ىف نحنو

 ئهق « ماقملا اذه ىف اهيلإ ريشأ نأ ديرأ ىتلا ةيناثلا ةطقنلا امأ

 . ايدام نوكي نأ نكمب ال نوكلا اذه ممصم ن نأ

 . ىدام ريغ فيطل هللا نأ دقتعأ ىنإو

 . تايداماللا دوجوب مل ىنإو

 لوأ ببس دوجو ىلإ ةجاحلاب رعشأ « ءايزيفلا : ءاملع نم ىنصوب ىننأل

 . ىدام ريغ

 هكاردإ نكمي ال هفيرعت مكحب هنأل ؛ ىداملا ريغ دوجوب حمست ىنفسلف نإ

 . ةيعيبطلا ساوحلاب
 . هيلإ لو صولا نع مولعلا زجع ببسب هدوجو ركنأ نأ نذإ ةقامحلا نف

 نأ نم زجعأ ةعيبطلا نأ ىبتملع دق ةثيدحلا « ءايزيفلا ١ نإف كلذ قوفو

 . اهسفن ىلع رطيست وأ اهسفن ظنت
 « لالحنالا وحن هجتي نوكلا اذه ماظن نأ« نتوين قاحسإ ريس » كردأ دقو

 . هتانوكم رئاس ةرارح ةجرد اهيف ىواستي ةلحرم نم برتقي هنأو
 . هنأ ىلإ كلذ نم لصنو
 ممصتل اًنعبت عضو دق نوكي نأ دب ال هنأ اك" ةيادب نوكلا اذهل نوكي نأ دبال

 . موسرم ماظنو نيعم
 : نيب زييمتلا ىلع انتدعاسو « ءارآلا هذه ةرارحلا ةسارد تديأو
 . ةروسيملا ةقاطلا

 . ةروسيملا ريغ ةقاطلاو

 ةقاطلا نم اًنيعم ًاءزج نإف ؛ ةيرارح تارييغت ىأ ثودح دنع هنأ دجو دقو

 لوحتلا اذه ريسي نأ ىلإ ليبس ال هنأو . ةروسيملا --- ةقاطلا ىلإ لوحتي ةروسيملا
 ا يك فيراتي ةفيطلا ف

 . ةيرارحلا اكيمانيدلا نيناوق نم ىناثلا نوناقلا وه اذهو

 هتب رقع اهتسازد ىف مدختساو « ةرهاظلا هذه صيحمتب « نامزتلوب : مها دقو



 كك

 هيلإ ريشي ىذلا « ةروسيملا ةقاطلا نادقف نأ تبثأ ىبح « ةيضايرلا هتردقمو

 ةرهاظ نم ةصاخ ةلاح الإ سيل « ةيرارحلا اكيمانيدلا نيناوق نم ىناثلا نوناقلا
 ماظنلا ف صقن وأ للحت هبحصي ىعيبط ريغت وأ لوحت لك نأ ىلإ ريشت ةماع
 . ىوكلا

 ريغ ةروصلا ىلإ ةروسيملا ةروصلا نم ةقاطلا لوحت ربتعي ةرارحلا ةلاح ىو
 الالحناو اًشتفت ىرخأ ةرايعب وأ «ء شرحلا ميظنتلا ىف اًصقن وأ اًنادقف « ةروسيم لا
 . ءانيلل

 ؛ اهسفن عدبت وأم صت 7 نأ عيطتست ال ةعيبطلا نأ ىرخأ ةقيرطب كلذ ىنعمو
 وأ « ماظنلا عايض 0 نم عون ىلإ ىدؤي نأ دبال ىعيبط لوحت لك نأل

 . ماعلا ءانبلا عدصت

 كلذ نكلو «٠ بكرملا ىلإ طيسبلا نم ماظنلا ريسي دق تالاح لا ضعب ىفو

 . رخآ ناكم ىف نيترتلاو مظنتلل ربكأ عدصت باسح ىلع الإ متي ال
 نذإ هل دب الو « نيعم ماظنل عضخت ةلئاه ةلتك الإ سيل نوكلا اذه نإ

 . ةيرارحلا اكيمانيدلا نيناوق نم ىناثلا نوناقلل عضخي ال لوأ ببس نم
 . هتعيبط ىف ىدام ريغ لوألا ببسلا اذه نوكي نأ دب الو

 [١١( راصبألا هكردت ال ىنلا ريبخلا فيطللا وه هنإ

 : لوقو
 ةعيبطلا ملع - تساف نيودأ

 سيردتلا ةئيه وضعو  اموهالكوأ ةعماج نم هاروتكدلا ةجرد ىلع لصاح
 ,, ةيرذلا ةقاطلاب نآلا لغتشي  اًقباس اهيف ةعيبطلا مسقب

 وض ىف انل نيبت اهدجن نوكلا أشنم انل رسفت نأ مولعلا لواحت امدنعو ]

 ىكل ةيساسألا تايئزهلا لعافتن فيك ةيوونلا ةعيبطلا نع تامولعملا نم انيدل ام
 | . ةفورعملا رصانعلا عيمج انل نوكت

 صاوخ الو تانوتورب »+ أدبت نوكلا اذه اهنم فلأتي ىتلارصانعلا عيمجف

 . ضعب ىلإ اهضعب مضني اهلعجت ةبذاج ةوقو « ةنيعم

 )١( صض١ؤو.
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 ؛ تاذلاب تافصلا هذه اهل ناك اذالو « تانوتوربلا هذه تأشن فيك امأ
 :. . اًنايب وأ .ءاّحرش مولعلا هل مدقت نأ عطتست ملام كلذ نإف

 لصن نأ دب الف :؛ لوألا اهفيصأ ىلإ اهدرو ءايشألا ليلحت ىف انغلاب امهمو
 . نوكلا اذه تارذ احل عضخت ةيعيبط نيناوق دوجو ةرورض ىلإ فاطملا ةياهن ىف

 لكل ردق ىذلا وه .« ريدم رداق هلإ دوجو ىلع اليلد هناذ ىف كلذ دعيو

 . ةموصرملا اهقيرط ىف ريست نأ نوكلا اذه رهاوظ نم ةرهاظ
 ا لعجو «تانورتتلا ١ و « تانوتوربلا ١ و.« تانورتكلألا م هللا قلخ دقو

 . اهرادقأو اهكولس كلذب اهل مسرف « ةنيعملا اهصاوخ
 رفصلا ةعاس نع ثحبتو ءارولا ىلإ دترت نأ « ةدودحملا انلوقع لواحت امدنعو

 ةنيعم ةظدلو ةبادب نوكلا اذهل نأب انمض ملست اهدجن ؛ نوكلا اذه خيرات ىف

 ..نوكلا اذه ةدام اهنم فلأتت ىلا ةقيقدلا تارذلا اهيف تأشن

 اهعم ترهظ دق اهكولس ددحت ىلا تايئزملا هذه صاوخ نوكن نأ دبالو
 . هسفن تقولا ىف

 وه تايثزحلا هذه دجوأ ىذلا لوألا .ببسلا نوكي نأ ميلسلا قطنملا نمو
 . اهكولس ددحت ىلا اهتافص اهيف عدوأ ىذلا

 ريبدتو ةردق قوفت « هماكحإو « هريبدتو قلاخلا ةردق نأب ملسن نأ دبالو
 . :. ًاريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو « اًعيمج « رشبلا لب « ناسنإلا

 ىبح لازي ال ناسنإلا نأب اوفرتعي نأ الإ نوعيطتسي ال « ءاملعلا ىكذأ نإو

 . هرهاوظو نوكلا اذه رارسأب هتفرعم دهم ىف مويلا
 . ًاديقعت دادزي هكولس نأ ظحالن اننإف ؛ ىوضعلا ملاعلا ىلإ انلقتنا اذإف
 لءاضتي ضحملا ةفداصملا ساسهأ ىلع كولسلا اذه ريسفت لاهحا نإف كلذ ىلعو

 1 . ىئاهن ال دح ىلإ
 .: ىه ةيوضعلا داوملا ءانب ىف لخدت ىلا ةيساسألا داوملاف

 : نم ةليلق تايك عم نوبركلاو . نيجوسكألاو . نيجورديألا
 1 ىرخأألا رصانعلاو . نيجورئيتلا

 : ةيحلا تانئاكلا طسبأ نوكتت ىتح تاربذلا:هذه نم نييالم عمتجت نأ دب الو
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 نإف ؛ ًاديقعت دشأو « اًمجح ربكأ ىه ىلا ىرخألا عاونألا ىلإ انرظن اذإف

 . لقعلا اهروصتي ال ةجرد ىلإ لقي ضحللا ةفداصملا ساسأ ىلع اهتارذ فل آن لاهحا

 نم هيدل ام اهنيب نم نأ ىرن اننإف ؛ ةيقارلا ةيحلا تانئاكلا ىلإ انرظن اذإو
 .دح نم برقت لامعأب مايقلاو « راكتبالاو طيطختلا ىلع أرداق هلعجي ام « ءاكذلا

 . ةيعيبطلا نيناوقلا ىلع بلغتت نأ لواحتو « زاجعإلا
 عمتجت تايئزحلا لعجت ىلا ةفداصملا ضحمب مي كلذ لك نأ انروصت اذإف

 اًماسجأ نوكت ىكل ؛ ضعب عم اهضعب فل آب تارذ نوكن ىكل ةنيعم ةروصب
 نود « ريكفتو لقع اهل نوكيو « ةايحلا فئاظو رئاس ءادأو رثاكتلاب اهرودب موقت
 . عدبأف روصف قلخ ىذلا وه « ريدم هلإ كلذ لك ءارو نوكي نأ

 . ركف هروصتي وأ « لقمع هلبقي ال ام كلذ نإف
 ةهجولا نم ليحتسم ضرفب انذخخأ دق نوكن اننإف ؛ كلذ انلعف اذإ ىحو

 ىذلا « هللا دوجو وهو الأ « اًطيسب اًنيقيطنم اًضرف انروهظ ءارو انحرطو « ةيلمعلا
 . هّيردقب هأدبو نوكلا اذه أشنأ

 لالج هنإ لالكلاب مستت ةطاسب اهنكلو ةطيسب '''تاملك . ئدبملا وه هللاف
 . [ ("هتيسدقو قحلا

 : لوقو

 رلهوب فلدوأ نوج
 ذاتسأ  انايدنأ ةعماج نم ةاروتكدلا ةجرد ىلع لصاح  ىوميك راشتسم

 فشكلاو ةينيمألا ضامحألا بيكرت ىف صصختم - نوسردنأ ةيلكب ءايميكلا

 . تلبوكلا نع

 . نوكلا اذه ىحاون ىف ههجو ىلو اميح عادبإلاو مظنتلا دهاشي ناسنإلا نإ ]
 ماظنلا كلذ ىلع لدي امك « نيعم فده وحن ريسي نوكلا اذه نأ ودبيو

 . تارذلا ىف هدهاشن ىذلا

 : نم اًنعيمج تارذلا هعبتت نيعم ماظن كلانهف

 . خلإ . . . ةطيسب تاملك لع لمتفي [.ىدبملا وههللا] : انلوقىأ 0 )١(
 .وم ص (؟)
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 . « موينارويلا » دعب امو « موينارويلا » ىلإ « نيجورديألا »
 «تانورثكلألا هو « تانوتوربلا ؛عيزوت ىف مكحتت ىلا نيناوقلابانملع دادزا املكو

 . ماظنو قفاوت نم ةداملا ملاع دوسي امب انناعإ دادزا « ةفلتخما رصانعلا جاتنإل

 كلت نوكت ىكل ةقاطلا عمجتت فيك هيف انل فشكني ىذلا مويلا ءىجب دقو
 . ةداملا نم لتكلا

 . ةقاطلاو ةداملا نيب ةدوجوملا ةقالعلا رهظأ نم لوأ « نيتشنيآ » ناك دقلو
 . ةيرذلا ةقاطلا رارسأ فشكل قيرطلا ةيادب ىف ناسنإلا لازي الو
 . ةدام ىلإ ةقاطلا لوحن نأ مايألا نم موي ىف عيطتسن دقو

 . ةيوميكلا ةهجولا نم نوكلا ةدحو ىلع دهاوشلا لدتو

 ىف ةدوجوملا رصانعلا نم ريثك رابتخا نم اننكمي ام لئاسولاو قرطلا نم انيدلو
 . ضرألا ىلع دجوت ىلا رصانعلا سفن اهنأ ةفرعمو « ىرخألا بكاوكلا

 . ضرألا رصانعل ةهباشم رصانع ىلع لمتشت اهنإف ؛ انع ةديعبلا موجنلا ىحو
 اهنيع ىه بكوكلا اذه ىف مكحتت ىبلا ةيعيبطلا نيناوقلا نأ ءاملعلا دقتعيو

 ى ةيمارثملا ةيئانلا اهكالفأ ىف ىرخألا بكاوكلاو موجنلا اهل عضخت ىلا نيناوقلا
 . ءاضفلا

 نم لظ كانه قبي مل ىتح . قفاوتلاو ماظنلاو عادبإلا دجن انهجتا اميحف
 . هتياغو . هتهجو ددحو « هانبو نوكلا اذه عدبأ دق ًارداق اًمفإ نأ ىف ىدنع كش

 ىلا ىرتخألا ةلثمألا نم ريثك ركذل ناكملاو تقولا عستي نأ وجرأ تنكو

 : ىلإ ئراقلا رظن هجوأ نأ بحأ ىبنكلو « ماظنلا لالجو « عادبإلا ةعور ىلع لدت

 . ضرألا ىلع ءاملا ةرود

 . نوبركلا ديسكأ ىناث ةرودو
 . رداشونلا ةرودو

 . نيجوسكألا ةرودو

 . اه دح ال ةوقو « ريبدتو ةمكحب اهنم لك دهشت ىلا
 ىلإ « دعب ناسنإلا لصي مل امم ةعيبطلا ىف ءايشألا نم ًاريثك كلانه نأ مغربو

 ى عقن نأ ديرن ال اننإف ؛ ضومغلا هفنتكي لازي ال امو ء هريسفت وأ ههنك ةفرعم



 ًاريسفت اودجي ىكل ةطآ اوذختا امدنع « نومدقألا هيف عقو ىذلا أطخلا سفن

 ٠ هصصخت ةرئادو « هتفيظو هل اونيعو « هتردق هلإ لكل اوددحو « مهيلع ضمغ ال
 نيناوقلا ةفرعمو ةضماغلا رهاوظلا نم ريثك مهف نكمأو مولعلا تمدقت امدنعو

 . اهوماقأ ىلا ةحلآلا ىلإ ةجاح يف سانلا ءالؤه دعي مل « اهل عضخت ىلا

 . ببسلا اذه سفنل هللا دوجو اوزكنأ رشبلا نم ًاريثك نإ لب
 اهل عضخأ ىلا نيناوقلاو هقلخ ىذلا ماظنلا ىف هللا ةردق سملتن نأ بجاولاو

 هيلع اًضماغ ناك ام رسفي نأ ناسنإلا عيطتسي دقف « ءايشألاو رهاوظلا عيمج
 . اهمكحت ىلا نيناوقلا فاشتكاب

 . هدحو هللا عنص نم ىهف « نيناوقلا كلت نسي نأ نع زجاع ناسنإلا نكلو

 رارسأ كاردإ ةلواحم ىف اهمدختسي مث اهفشتكي هنأ نم رثكأ ناسنإلا لقعي الو
 . نوكلا اذه

 . هكاردإ ىلع ةردقو « هللاؤ نم ابرق هديزي ناسنإلا هفشتكي نوناق لكو
 هتقيرط ىه هذه نوكت ال دقو . انيلع هللا اهب ىلجتي ىلا تايآلا ىه كلتف

 . الثم ةسدقملا هبتك ىف اًضيأ ىلجتي وهف « ىلجتلا ىف ةديحولا

 ةغلاب ريتعت نوكلا هذه ىف اهدهاشن ىلا هتايآ ى ىلاعت هيلجت نإف ثاذ عمو

 .[ !')انل ةبسنلاب ةمهألا

 ىف ىلجتي هللا ١ باتك نم اهانسبتقا ىبلا تافطتقملا هذه .ىف - تيأر دقل

  نوكلا تايوتحم ةعيبط ىف نيثحابلا ىأ - نييعيبطلا ءاملعلا ىأر - ملعلا رصع

 « اًنيدبأ سيلو « اًنيلزأ سيل نوكلا نأ نودكؤي مهنأو « هريصمو هتأشنو ملاعلا ىف
 . مكح رداق هلإ هعدبأ عدتبم هنأو

 داكي ةجردل مظع حيسف وهو « هلك نوكلا اذه عدبي نأ ىلع ردق نمو

 : نإ ىتح « بابلألاب بهذي اهيف ركفلا قارغتسا
 ةنس فلأ ةئامعبس 7٠١,٠٠٠ وحنب انع دعبت انم ءامسلا تارجم برقأ ]

 . ةيئوض
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 ها

 لاب اف 7١2[تارتموليكلا نم نييالملا نييالم تارشع لداعت ةيئوضلا ةنسلاو
 اهنإ : ال لاقي تاذلاي .ةرجم لانه له. ىرعش .تيلو ؟ انم ءامسلا تارجم دعبأ

 ؛ دودح ىذ ريغ نوك وه مأ ؟ اهنم دعبأ وه ام اهءارو سيل هنأو انم تارجنا دعبأ
 تاواحول اهباوصو « اهدشر ريطيو « ههنك مهف ىف لوقعلا لضت ؟ تاياهن ىذ ريغو
 200 9 ةقيقح ىلع فوقولاو هكاردإ

 نم هلك هئشنيو .« مدعلا نم هلك نوكلا اذه. عدبي نأ ىلع ردق نم : لوقأ
 هثعبيو ناسنإلا ديعي نأ ىلع هتردق ىف كش ىندأ انرواسي نأ انب قيلي ال « ءىث ال

 « مودعملل ةداعإ ثعبلا نأو « قيرفت ال .ءانف توملا نأ ضرف ىلع « توملا دعب

 . هل بيكرتو قرفتملل عمج اال
 فوقولل :ةجيتن « هلإلل ملعلا اهب فرتعا ىلا ةقلاخللا ةردقلا هذه طيحم قو

 لءاضتي « هلاكو هتردقو « قلاحلا ةيقلاخب دهشت رارسأ نم نوكلا ىف عدوأ ام ىلع

 ب 2" رم ايف مهنع ىلازغلا لقن نيذلا نييعيبطلا ةفسالفلا مكئلوأ لوق مدعلا دح ىلإ

 . [مودعملا ةداعإ لقعي ال هنأ ]

 ؟ هتيلقع مدع ءىجي قيرط ىأ نف
 قبس اهف افتن مهئارآ نم انسبتقا نيذلا ءاملعلل فشكت ىذلا رداقلا ةهج نمأ

 ؟ هدنع فقت دح نم اهل سيلو « زجعلا فرعت ال هتردق نأ ىلع لدي ام

 هنوكي ىبع اذامو ؟ مدعنا مث ًادوجوم ناك ىذلإ تيملا ناسنإلا ةهج نم مأ

 رخآلا اهضعب نع ةبيرقلا هئازجأ ضعب دعبي ىذلا ملاعلا ىلإ سايقلاب ناسنإلا كلذ
 نييبالملا نييالم تارشعب ردقت اهنم ةنس لك « ةيئوض ةنس فلأ ةئامعبسب ردقي امب

 ١ ْ ؟ تارئموليكلا نم
 « مودعملا ةداعإ ةيلقع مدعب مكحلا اًمببس نوكي نأ حصي كاذ الو اذه ال

 : انلق ءاوس ء تباث قح ثعبلاف

 . قيرفت نع عمج هنإ
 0 مودعملل ةداعإ وأ

 «.٠ ملا رصع ف لتي قا و باتك نم 100سم (1)
 : انقل ا دا



 نفي

 نأ ىعديأ ٠ مويلا دعب « ضرغم ىوه وأ ء ضيرم بلق ىذل سيلف
 ىدانت ام هريغو ثعبلا قيرط .ىف « ةرثع رجح فقي « ىبيرجتلا ملعلا وأ درجلا لقعلا
 ءاضيب ةجحم نوكتل ء هقلبخ ىلإ هلاك ءايلع ى هلإلا اهب ثعب ىلا نايدألا هب

 . اهرونب نورينتسيو « اهاده ىلع نوريسي

 حبصأو ةلدآلا هذه لك مم تميقأو ؛ ةجحملا هذه سانلل تدبع نأ دعبو
 مهيلإ ةيرشب ةلاسر رخآ ىف هللا ىدانم ماق ٠ هب نوللعتي ام مهيدل سيلو سانلا

 : ىداني

 رييور روم 21 5 هم 00 وه مس

 [ رفكيلف ءاش نمو . نموبَلَف ءاش نمف]

 : ىدانيو
 هع سم عر و8 سةر ىو 5 1# 2

 [ ىغلا َنِم دشرلا نيب َدَق . نيدلا ىف ارك ل

 ًادتبملا نكي ملف ءأدتبم ناك ام سفن وه سيل داعملامودعملا نإ: لاقي نأ ىب
 . لبق نم ناك ام ةداعإ وه ثعبلا نأل ؛ اًدعب ىمسي ال اذهو . داتعملا نيع وه

 . نوكيس ام نيبو ناك ام نيب ةقرفتلا نأ : باوحلاو

 . أدتبم هنإ : تومب نأ لبق ناسنإلل لاقي ثيح
 اهب فريعم . داعم هنإ : ديدج نم ثعبيو تومي نأ دعب هل لاقي ثيحو

 : هنأ ليلدب نيدلا ةهج نم
 . ىلوأ ةايح وأ « ايند ةايح : نيئدتبملا ةايح ىمس
 . ةيناث ةايح وأ « ةرخآ ةايح : نيثوعبملا ةايح ىمسو
 : نأب لوقلا غوست ال ةقرفتلا هذه نكلو
 . لوألا ريغ ىناثلا

 « رهاظملاو تائيهلاك « ةيوناث رومأ ىف قرف نم هعبتي امو « ىمزلا قرفلاو
 « هبابش ىلاح ىف ناسنإلا نيب قرفلا نأ ام” « ىناثلا نيع وه لوألا نأ ىفني ال
 . دحاو ناسنإ ال « نارياغتم ناناسنإ امهنأب لوقلا ححصي ال . همرهو

 : الئاق « ثعبلا ىركنم ىلع هللا دري « ىأر دادسو ميمصتو ةوقو زاجيأ فو



 ى؟ع

 24 قوس
 ؟ اديِدَج ًاقلخ َنوثوعبَمْل اني ًاناَقُرَو ًاماظع انك اًذِئَأ : اوُلاَقَو]

 "رك وُدُص ف يك نم الخ أ + دينك وأ "6 ةراتحاوزرك زك

 ؟ ادي نم َنوُوفيَسَ
 , رم وأ ”كرطف ىلا لق

 ؟ هى يو هصو كلبل 00
 [ ًابيِرَق َنوُكَي نأ

 نكمب مل ىمو . هثعبو هتداعإ روصتف « ناسنإلا ةأشن تروصت وحن 0

 ىلإ ليبس الف « هراكنإ ىلإ ليبس ال عقاو رمأ اهنأل ؛ىلوألا ناسنإلا ةأشن راكنإ

 . امهنيب قرفال ذإ ؛ هتداعإ راكنأ

 ءادأل

 هفده [ملعلا رصع ىف ىلجتي هللا ] باتك نأ ىلإ هبنن نأ نايبلا نع ىنغو
 . هللا دوو تايثإ ديحولا

 نم ركذ دقف « هللا دوجو تابثإل اًنقيرط نوكلا ىف رظنلا نم ذختتا امل هنكلو
 ثعبلا ةلأسم ىق هب ةدافتسالا ىنكمأ ام نوكلا تافص

 . ائيدبأ سيلو « اًيلزأ سيل هنأ . نوكلا اذه تافص نمركذ هنأ كلذ
 لاثم ريغ ىلع انعادبإ عدبأ دق « ميظعلا نوكلا اذه نأ حص دق ماد امو

 5ع ولو ىبح « هتومدعب ناسنإلا داعي نأ دعبتسي نأ لقاعل غوسي فيكف « قبس

 03 دج ةرغص+ ةروص الإ سيل « ءائفإلا اذه دعب هثعب نإف ؛هل ءانفإ اذه هوم

 . مدعلا نم هئاشنإو نوكلا اذه عادبإل

 اهانسبتقا ىلا ىلازغلا صوصن نيب تدرو ةرابع نيب قفاوتلا ىرظن تفل دقلو
 . نورصاعم نويكيرمأ ءاملع هفلأ ىذلا باتكلا اذه ىف ءاج ام نيبو 2١ اقباس

 : هلوق ىهف ىلازغلا ةرابع امأ
 ملعلا اذه هل لصحيو الإ علاطم ءاضعألا عفانم بئاجعو حيرشتلا علاطب الو ]

 . [ىرورضلا

 ل١6 ص (1)



 نات

 : اًنقباس هلوق « ىرورضلا ملعلا اذهب ىبعي وهو

 «تابنلاو ناوولا بئاجع نعو « ةعيبطلا ملاع نع مهثحب اورثكأ موق وهو ]
 عنص بئاجع نم اهيف اوأرف « تاناويح اءاضعأ حيرشت ماع ىف ضوحلا اورثكأو
 ىلع علطم مكح رداقب فارتعالا ىلإ هعم اورطضا ام « هتمكح عئادبو ىلاعت هللا

 . اهدصاقمو رومألا تاياغ

 . [ خلا . . . حيرشتلا علاطي الو

 « حماستلا نم لمحم ىلع « هتأرق املكو هتأرق ذنم لوقلا اذه لمحأ تنكو
 . ىسفن نم ةقيقحلا لزانم لزني الو

 ءاملعلا نأ نم ضيع نع مهضعب سانلا هلقانتي ام كلذ ىلإ ىنرطضي ناكو

 « ةقدانز مهلك خلإ . . . ناويحو « كلف ءاملعو « ءابطأ نم نوكلا رارسأ ىلع نيفقاولا

 . هلإ دوجوب نونمؤي ال
 عوضوملا اذه نع [ ملعلا ردع ىف ىلجتي هللا باتك] ىف ءاج ام ترق نيحف

 : جيزم ىه « ةزه ىتباتنا
 هب دهعلاك نوكي' ثيحو « لوقي ايف اًنقداص ىلازغلا نوكي ثيح ىضر نم

 . لوقي ايف اقيفد

 نيذلا نييلمعلا ءاملعلا لوق هقباط دق « هللا ىف انيأر نوكي ثيح ىضر نمو

 . ةيلمعلا ةيبيرجتلا مهئاحبأ هيضتقن امب الإ نونمؤيال
 اهنأ ىلع « سانلا ىف اهنوعيشيو لاوقألا نولقانتي نيذلا ءالؤه ىلع طخس نمو

 . سانلا ىلعو هللا ىلع ءارتفا اهنأ نوملعي مهو « قئاقح

 هاكح امل اًقباطم [ ملعلا رصع ى ىلجتي هللا ] باتكى ءاج ىذلا اذه امأ]

 : لوق وهف « ىلازغلا

 زيفاد لريإ جرو

 سيئرو - اتوسينم ةعماج نم هاروتكدلا ةجرد ىلع لصاح - ةعيبطلا ماع
 ىسمشلا عاعشإلا فىئاصخأ - نيلكوربب ةيكيرمألا ةيرحبلاب ةيرذلا ثوحبلا مسق
 . ةيقيبطتلاو ةيسدنلا تايرصبلاو



 هراشتنا نم رثكأ مواعلا لاجر نيب رشتنم داحإلا نأب عئاشلا داقتعالا نإ ]

 . ليلد هتحص ىلع موقي ال هريغ نيب
 نيلغتشملا ةرهمج نيب ناميإلا عويش نم العف هظحالن ام عم ضراعتي هنإ لب

 . [ '"مولعلاب

 : لوقو

 ىجولويسف ماع - قيإ ىاونوك وردنأ

 ١19145 ةنس ىلإ ١478 ةنس نم ةيملاعلا ةرهشلا ىوذ نييعيبطلا ءاملعلا نم

 ١945 ةنس نم نريسو ثرون ةعماجمي ةيلديصلاو ةيجولويسفلا تاساردلا مسق سيئر
 تقولا ىف -- ىونيلا ةعماج ى ةيلكلا ليكوو بطلا ةيلك ىف ذاتسأ .- ١468 ةنس ىلإ

 ةعماجي بطلا ةيلكب ةيكينيلكلا مولعلا مسق سيئرو « ايجولويسفلا ذاتسأ رضاحلا

 . وجاكيش
 نم ةعامج عم ماعطلا ةدئام ىلإ سلجنأ تنك « ةديدع تاونس ذنم ]

 . ملعلا لاجر ىروهشم دحأ انعم ناكو « لامعألا لاجر

 : لامعألا لاجر دحأ لاق « اننيب راد ىذلا ثيدحلا ءانثأ قو

 . ٠ نودحلم مولعلاب نيلغتشملا مظعم نأ تعمس و

 : الئاق هتبجأف « "ىلإ لامعألا لجر رظن مث

 - كلذ ضيقن ىلع - ىننإ لب « حيحص لوقلا اذه نأ دقتعأ ال ىنإ»

 مل ةرقابعلا نم مولعلا ناديم ىف اولغتشا نم مظعم نأ ىتاشقانمو ىءارق ىف تدجو
 ( مهمهف اًئاسأ وأ مهثيداحأ لقن اؤاسأ نسانلا نكلو « نيدحلم اونوكي

 : الئاق تدرطتسا 5

 لجير اهعبتي ىلا ةقيرطلا عم ضزاعتي « ىداملا داحخلإلا وأ « داحلإلا نإ »

 نأ نكمي ال هنأب لوقي ىذلا أدبملا عبتي وهف « هتايحو هلمعو.« هريكفت ىف مولعلا

 لخديو « ةفورعملا قئاقحلا ساسأ ىلع لمعلا مدختسي وهو « عناص نود ةلآ دجوت

 نوموقي « مولعلا لاجر مظعمو «ء ناميإلاب هبلق «ىلتعو ىل آلا هودحي هلمعم ىلإ

 )١( صض4١.



 مك

 . هللا فو ء سانلا ىفو « ةفرعملا ىف اًنيح مهلامعأب

 . هتاودأو هلئاسو ىدحإ اهفصوب ةيل آلا ةركف مدختسي مولعلا لجر نأ ةقيقح
 : ساسأ ىلع هثوحب ىرجي هنكلو « ملعلا ةيل آ نع الثم ملكتي وهف
 . ةيببسلا أدبم

 . ةجيتنلاو ببسلا أديم

 . ماظنلاو نوذاقلا نم هدوسي امو نوكلا ةدحو ساسأ ىلع

 ساسأ ىلع ؛ رمأ لك ىف ركفيو رارق لك ذختي رخآ ناسنإ ىأك وهو
 21١ عةيبيسلا أدبمب ناعإلا ١

 « مهنع سانلا هعيشي ام نوبذخكيو « مهسفنأ نع ملعلا لاجر ملكتي اذكه

 . لطابلا جيورتو « قحلا فييزت ىف ةبغر وأ « مهرمأ ةقيقحب الهج

 ىلع اليلد كالذ حص ملء نيدحلم مهنم نوريثك وأ ملعلا لاجر ناك ول هنأ ىلع

 «ةد املا فصو « ةيفشك ةيفصو اهتياغ مواعلا نإف ؛ نينيدتملاو نيدتلا زكرم فعض

 ؟ ناميإلاو ركفلل امو « ةياغلا هذحل امو « مولعلا ةياغ ىه هذه « اهرارسأ فشكو
 ءىش وه « اهرارسأ ةلعو ةداملا لصأ ىف رظنلل « ةياغلا هذه نع فارحنالا نإ

 : اهقاطن نع جراخو « مولعلا نع ديعب
 : عدأو

 : ليكرثول دراودإ
 ةعماج» نم هاروتكد ىلع لصاح  تارشحلاو ناويحلا ملع ىف ىناصخإ

 «وكسيسنارف ناسو ةعماجي مسقلا سيئرو «ءايحألا ملع ذاتسأ  اينروفيلاك

 تاوذ تارشحلاو « ردنمالسلا»و «٠ تارشحلا ةنجأ ةسارد ف صصختم

 . نيحانحلا
 : لوقي « رمألا اذه نع انئدحي
 « هللا دوجو ىلع ةديدج ةلدأ ةريخآلا تاونسلا لالخ ىملعلا ثحبلا فاضأ ]

 . ةيديلقتلا ةيفسلفلا ةلدألا ىلع ةدايز

 )١( ص ١١١.
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 ؛ اهنع ىنغ ال وأ . ةمزال ةديدحلا ةلدألا نأ ثاذ نم دصقن ال نحنو
 ىلإ رظني نأ عيطتسي ناسنإ ىأ عانقإل ىكي.ام ةميدقلا تاتايثإلا ف ناك دقف

 . .زيحتلا وأ ليملا نع ةدرجم ةرظن عوضوملا
 :' نيببسل ةديدخلا ةلدألا هذهب بحرأ هللاب نونمؤي نمم ىصوب انأو

 . احوضو هللا تايآب انتفرعم ديزت : الوأ « ىهف
 ءاحرص نم ريثك نيعأ نع ءاطغلا فشك ىلع دعا.ت : اًيناث «٠ ىهو

 . هللا دوجوب اوملسي ىبح نيبكشلا
 طختت مو « نيدلا ىلإ ةدوعلا نم ةجوم ةريخألا تاونسلا ىف اندالب تمع دقل

 . انيدل ملعلا دهاعم ةجوملا هذه

 اذهل هلإ دوجو ةرورض ىلإ ريشت ىلا ةثيدحلا ةيملعلا فوشكلا نأ كش الو

 . هيلإ هاجتالاو « هللا باحر ىلإ ةدوعلا هذه ىف اًريبك !ًرود تبعل دق « نوكلا

 نم دصقي نكي مل ةلدألا هذه ىلإ تدأ ىلا ةيدلعلا ثوحبلا نأ ىعيبطو

 . قلاخلا دوجو تابثإ اهئارجإ
 لخدت ال ىهو « اهاوق لالغتساو « ةعيبطلا ايابخ نع ثحبلا ىه مولعلا ةياغف

 مولعلاو « ةيفسلفلا تالكشملا نم هذهف' « ىلوألا ةأشنلا ةلكشم نع ثحبلا ىف

 ىذلا نم ةفرعع, مهت ال ىهو « اهفئاظو ءايشألا ىدؤت فيك ةفرعمب الإ مهت ال

 فئاظرلا هذه ىدؤت وأ لمعت اهلعج
 هيدل  ةيعيبطلا مولعلاب نولغتشي نيذلا كئلوأ ىح  ناسنإ لك نكلو

 . ةفسلفلا وحن ةعزن وأ ليم
 « نيزاتمملا ةفسالفلا نم اًممتاد اويل «ءاملعلا نم نيقومرملا نأ هل فسؤي امي

 . لوألا ةأشنلا رومأ ىف نوركفي نيذلا مه مهنم ليلقف

 ضعبلا ىري نيح ىلع « هسفن قلاخ وه نوكلا اذه نأ مهضعب دقتعي دقو

 هلإ دوجو ىف داقتعالا نم بعصأ سيل نوكلا اذه . ةيلزأ «ف داقتعالا نأ رخآلا
 - كلزأ

 ىأرلا اذه أطخخ تبغي ةيرارحلا اكيمانيدلا نيناوق نم ان نوناقلا نكاو

 نوكي نأ نكمي ال نوكلا اذه نأ حوضو لكب تبثت مولعلاف ٠ ريخألا
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 (037خلإ . . . اًيلزأ
 سيل وأ « اًنقلاخ نوكلل نأ ىف ةثحابلا نوكلا ةفسلف نأ اذه نم حضاوو

 سيل «كلذ ىف ءاملعلا ىأر نأ كلذ ىععمو « ملعلا لاجرةمهم نم تسيل «قلاخ هل

 . ةفسلفلا ىف اوسمغنيو « مهلمع طيحم اوزواجتي ملام ةجح

 لوقي اك >- اونوكي مل ام ةجح- مهيأر رابتعا ىف اًنيفاك طقف اذه سيلو
 : ليك رثول دارودإ

 . ( نيزاتمملا ةفسالفلا نم )

 ى ىلجتي هللا ) باتك فيلأت ىف اوكراش نيذلا ءاملعلا نأ ظدحلا نسح نمو

 ةيفسلف لويم ةيملعلا مهلريم بحاص نيذلا ذاذفألا مكتلوأ نم مه ( ملعلا رصع
 ةجضانلا ءارالا هذه ىلإ اوهتنا ىبح « كلت بناجي ثوحبلا هذه ىف اوراسف « ةيوق

 . قبس اهف اهنم كيش انسبتقا ىلا ةيوقلا
 داحلإلا نورثؤي مهنأ نم ءاملعلا نم ةفسلفلا ءايعدأ ضعب نع عاشي ام امأ

 قدصأ امو «نوفرعي ال امف نوضوخي مهنأل نزو ريبكءءالؤه ىأرل سيلف «ناميإلا ىلع

 : لوقي نيح ىزيلجنإلا فوسليفلا « نوكيب سيسنارف ٠
 . داحلإلا نم سانلا برقي ةفسلفلا نم اليلق نإ )

 . ( 2" نيدلا ىلإ هدريف ةفسلفلا ىف قمعتلا امأ

 « نيملسملا دالب ىف هل نوجوري نيذلا « داحإلا راجت مهسفنأ ىلع "نهي

 ءاملع نم هلهأو برغلا نأ ةجحب « مهتايح ىرجم اولوحيو « مهنيد نع مهونتفيل
 . هنالطبو هفيز نم مهل تبث ل « نيدتلاو نيدلا اوذبن دق « ةفسالفو

 « اوهرك ولو « هنيد رصني نأ الإ هللا ىلأ دقف « مهسفنأ ىلع ءالؤه نوه
 ىلإ ثحبلا ىف قمعتلا مهاده دق « برغلا مالعأ نم « ةفسالفلا ءاملعلا مه ءالؤهف

 . هللا ليبس ىلإ نيعاد « ةفسلفلاو ملعلا مماب مهتاوصأ اوعفرو « هللاب اونمآق « قحلا
 « ملعلا مماب « داحلإلل نوجوري نيذلا نيضرغملا اياون كلذب تفشكنا دقلو

 . 88 ص 000

 , قباسلا ردصملا نم ما؟ب ص (؟)
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 نوللضي نوروجأم ةرسامس مهنأ سانلا فرعو 6 ةيفدملا مساب وأ « ةفسلفلا مساب وأ

 ةحيحصلا مهتديقع مهيلع نودسفي « مهدنع ءىش زعأ مهيلع نودسفيو سانلا
 ٠ و رفاكلا هركولو ء هرون متي نأ الإ هللا ىبأيو « ميوقلا مهنيدو

 ىلجتي هللا ) باتك لاجم ريغ رخآآ لاجم ىلإ ئراقلاب فرصنأ نأ بحأ الو
 فوعيل « رفكلا بابسأ ىف هباحصأ ىأر هيلع ضرعأ نأ لبق ( ملعلا رصع ىف
 اًضيأ فرعياو ىربكلا ةميرحلا هذه ىف عوقولا رربت ال ةهفات بابسأ اهنأ ئراقلا
 . لقاع لك روسيم ىف اهيدافت نأو « نكمم رمأ اهنع زارتحالا نأ

 : لاق

 : جربدنل راكسوأ رتلوو
 هاروتكدلا ةجرد ىلع لصاح  ةيويحلا ايميكلاو ايجولويسفلا ملاع

 اتوسينم ةعماجي ايميكلا ايجتولويسف ذاتسأ  زنكبوه زنوج ةعماج- نم
 لمروه دهعم ديمع  اتوسينم ةعماجي ةيعارزلا ةيويحلا ايميكلا ذاتسأ

 ماعطلا ةساردل ةديدع تايعمج سيئرو وضع ل 1949 ةنس ذنم

  ىرخألا لئاوسلاو نوهدلا بيكرت بتك ةلسلس فلؤم  ىلئاذغلا هبيكرتو

 . ةيملعلا ثوحبلا نم اًريثك رشن
 ةيساسألا ٌئدايملا هيلع لدت امل مهوبقو مهمهف ىف ءاملعلا ضعب لشف عجريو ]

 صخن ةديدع بايسأ ىلإ ؛هي ناميإلاو هللا توجو نم ةيملعلا ةقيرطلا اهيلع موقت ىلا

 : ركذلاب اهنم نينثا
 تاعامتلا ضعب هعبتت ام ىلإ نايحألا ضعب ىف هللا دوجو راكنإ عجري : الوأ

 داحلإلا عويش ىلإ ىرت ةنيعم ةسايس نم ةلودلا وأ « ةيداحلإلا تامظنملا وأ

 ةعامجلا هذه حلاص عم ةديقعلا هذه ضراعت ببسب « هللاب ناميإلا ةبراحو

 ( 1! اهثدايم وأ

 قيقحتل هل نوجو ري نيذلا داحلإلا راجت مهتيمس نم عينص حرشي ببسلا اذهو

 « لطابو فيز هسفن ودان إلا هاا ؛ مهسفنأ مهيلإ عجرت ضارغأ

 .مم ص )١(
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 ضرفيو مهرمأ ىلع نوبلغي نيذلا كئلوأ نم هاياحض نوكت مكعينصلا اذهو
 « مهنيد نع اولختي نأ « ءارغإلا لئاسوب وأ « باهرإلا لئاسوب امإ « اضرف مهيلع

 ىرهاظلا ىلختلا اذه نكاو «٠ طقف اًرهاظ ءالؤه نم هنع ىلختي نم ىللختي دقو

 هللا نآل نوروذعم مهنأ ءالؤه نظي دقو . نيينيد ال مهنأ ىلع ايدام ليلد ىطعي
 : لوقي ىلاعت

 [ ناَمِْإلاب نيَمْطُم ُهَبْلَقَو ةركأ ْنَم 3
 مهيف دجيو « صيخرتلا قاطن مهب زواجتت ةأرج» نذإلا اذه

 . ببسلا هذهل سانلا نيب رفكلا عيشيف « ةوسأ وأ « ةودق مهريغ

 : ”الئاق « رتلوو » رمتسي مث
 نأ لهسلا نم سيلف ء فوخلا نم سانلا لوةع ررحتت امدنع ىتحو : اًئينا

 . ءاوهألاو بصعتلا نم ررحتت
 نودقتعي سانلا لعل تالواحم لذبت. ةيحيسملا ةينيدلا تامظنملا عيمج ىف

 : ىف مهتلوفط ذنم
 . ناسنإلا ةروص ىلع وه هلإ

 : قلخ دق ناسنإلا نأب داقتعالا نم الدب
 . ضرألا ىلع هلل ةفيلخ

 ؛ ةيملعلا ةقيرطلا مادختسا ىلع بردتتو ٠ كاذ دعب لوقعلا ومنت امدنعو

 مهبولسأ عم مجسنت نأ نكمب ال رغصلا ذنم اهوملعت ىلا ةروصلا كلت نإف

 . لوبقم قطنم ىأ عم وأ « ريكفتلا ىف

 . قيفوتلا ف تالواحملا عيمج- لشفت ام دنع اًريخأو

 .ةميدقلا ةينيدلا راكفألا كلت نيب

 . ىملعلا ريكفتلاو قطنملا تايضتقم نيبو

 . ةيلكدللا ةركف ذبنب عارصلا نم نوصلختي نيركفملا ءالؤه دجن
 « نيدلا ماهوأ نم اوصلخت دق مهنأ نونظيو « ةلحرملا هذه ىلإ نولصي امدنعو

 تاعوضوملا هذه ىف ريكفتلا ىلإ ةدوعلا نوبحي ال « ةيسفن جئاتن نم اهيلع بترت امو
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 لوح رودتو ٠ عوضوملا اذهب لصتت ةديدج ةركف ةيأ لوبق نومواقي لب

 . (هللا دوجو
 نكلو « ةصاخلاا هتئيب نم ببسلا اذه قتشي د هرابتعاب « رو و

 ركذتي نأ ديري نمل « ةريعلاو ةظعلا نم ولخي ال هنإف « ببسلا اذه ةيصوصخ مغرب

 بيرغ نم نيدلا اياضق ررحن نأ نيملسملا نحن انيلع بجاولا نف « ربتعي وأ
 نيدلاب انطلخو كلذ لعفن مل نإ اننإف ؛ اهنم سيل ام لك نم اهصلخنو « ليخد
 طيلخلا اذه نأ اوكرديل ٠ ةررحتملا ةذفانلا لوّدعلا ىوذ ةصرفلا تتاوو ءهنم سيل ام

 . ءىث ى هنيد نم الو « هللا نم سيل طيلخ وه ام

 نكلو « اهدحو ةطولخملا اياضقلا هذه ىف ال ء كلشلا لوقعلا هذه رواسي انهف

 نوكتو . باوبألا نيدلا نيبو مهنيب قلغنتو . ةماعب نيدلا اياضق ىلإ كلشلا فرجني
 . هنم سيل ام هب اوطلخو نيدلا ملاعم اوهوش نم ةرداص نيكاسملا ءالؤه ىلع ةيانلبا

 : هلوقب نيدلا ىلع نيدرمتملا ةيسفن روصي وهو « رتلوو » عدبأ امو
 ماهوأ نم اوصلخت دق مهنأ نونظيو « ةلحرملا هذه ىلإ نولصي امدنعو]

 تاعوضوملا هذه ىف ريكفتلا نوبح ال ء ةيسفن جئاتن نم اهيلع بترت امو 2١١ نيدلا

 دوجو لوح رودتو « عوضوملا اذهب لصتت ةديدج ةركف ةيأ لوبق نومواقي لب
 . (هللا

 لب « ةديقعلا نم نيقراملا « هللا تانآ ىف نيدحلملا ىلع طقف قبطني الوهف
 مهنأل هفيلاكتو هتاعيرشتو « هدودحو نيدلا دويق نم نيقراملا يلع اًضيأ قبطني

 ةيميهبلا ةيبنجنألا تاداعلا :ضعبب اهسايق نأل وأ « مهتي رح نم اًدح اهيف نودحي

 امدنعو ٠ نيدلا ةيهاركب مهسوفن عبشتتف نامرحلاو تبكلا رهظمب مهل اهرهظت

 نورهاجيو « داشرإ الو ظعو مهيف حلفي الو ء نايصعلا ةيار نونلعي دحلا اذه نوغلبي

 . طيحم مهئارو نم هللاو . نينمؤملا برحو هلوسر برحو هللا برحب
 تابسأ نم وخلا ايس نوكي نأ حلصي امو رلهوي فتلدوأ نوج و ركذيو

 : لوقيف « نيببسلا كنيذ ىلإ اًفاضم « رفكلا
 دعب ناسنإلا لصي مل امم « ةعيبطلا ىف ءايشألا نم !ًريثك كلانه نأ مغرب و]

 )١( مهرظن ىف ماولا نيدلا ىأ .
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 عقن نأ ديرن ال اننإف ؟ ضومغلا هفنتكي لازي ال امي « هريسفت وأ ههنك ةفرعم ىلإ
 امل !"ريسفت اودجي ىكل ةآ اوذختتا ام دنع ,نومدقأللا هيف عقو ىذلا أطخلا سفن ىف

 . هصصخت ةرئادو هتفيظو هل اونيعو « هتردق هلإ لكل اوددحو . مهيلع ضمغ
 ةفرعمو ء ةضماغلا رهاوظلا نم ريثك مهف نكمأو « مدننا ثيم امدنعو

 « اهوماقأ ىلا ةملآلا ىلإ ةجاح ىف سانلا ءالؤه دعي مل « ال عضخت ىلا نيناوقلا
 سلا اذه فلل فا درع ركنا ىلا نم تكد
 عضخأ ىلا نيناوقلاو « هقلخ ىذلا ماظنلا ىف هللا ةردق سملتن نأ بجاولاو

 اًضماغ ناك ام رسفي نأ ناسنإلا عيطتسي دقف « ءايشألاو رهاوظلا عيمج اهل

 نسي نأ نع زجاع ناسنإلا نكلو « اهمكحت ىلا نيناوقلا فاشتكاب هيلع
 نأ نم رتكأ ناسنإلا لعفي الو « هدحو هللا عنص نم ىهف « نيناوقلا كلت

 . نوكلا اذه رارسأ كاردإ ةلواحم ىف اهمدختسي مث « اهفشتكي

 . ( ١( هكاردإ ىلع ةردقو « هللا نم ابرق ماا

 . ( ببسلا اذه سفنل هللا دوجو او ركنأ سانلا نم 0

 رارسأ نم مهيلع ضمغ ام ريسفتل 'ةطآ دوجو نيمدقألا ضرف نأ ىبعي
 « اهمكحت ىتلا نيناوقللو ءرارسألا هذهل ناسنإلا فاشتكا هب حوط دق « 26
 اهدوجو نكي مل ىلا « ةحلآلا دوجو ى داقتعالا ىلإ نذإ ةجاح مهب دعي ملف

 لصي مل ىلا ةينوكلا رهاوظلا ضعب ريسفت ىلإ ةجاحلا ةرورض هيلإ تعد اضرف الإ
 انيملع اًريسفت اهريسفت ىلإ اولصو املف . ىملعلا ريسفتلا اهريسفت ىلإ ناسنإلا
 . هلإلا دوجو اوركذأ

 : هلوقب ببسلا اذهل هللا دوجو نوركني نم ىلع « رلهوب » دريو
 ىللانيناوقلا فاشكاب هيلعاضماغ ناك ام رسفي نآ ناسنإلا عيطتسي دقف]

 . [ نيناوقلا كلت نسي نأ نع زجاع ناسنإلا نكلو « اهمكحت
 « نوكلا رهاوظ نم اًضماغ ناك ام رسفت ىلا نيناوقلا فاشتكا نأ ئبعي

 دعت ملف ؛ رهاوظلا ترسف اذإ نيناوقلا نأل ؛ هلإلا دوجو راكنإل ًاببس حلصي ال

 بلطتت « رهاوظلا ترسف ىلا نيناوقلا نإف ء هيلإ دنست هلإ ىلإ ةجااحب رهاوظلا
 )١( ص ٠١4 (ملعلا رصع ىف ىلجتي هللا ) باتك .



 اذن

 . هللا ىوس دحأ ال ؟ اهدجومو اهببس نف « !"دجومو اًببس

 «ها #ع *

 : لاق ةفسالفلا ماسقأ ركذ ىلازغلا عبات مث
 2 نو رخأتملا مهو « نويهلإلا : ثلاثلا فنصلا

 . (نوطالفأ ) ذاتسأ وهو ( طارقس ) مهنم
 ( سيلاطوطسرأ ) ذاتسأ (نوطالفأ ) و

 مل رمخو وطلا تالق ل سر لال رع باطما
 . مهمولع نم اًنجف ناك ام مهل جضنأو : لبق نم ارمخم نكي ملام

 : نم « نيلوألا نيفنصلا ىلع اودر مهتلمجب مهو
 ةيرهدلا .٠

 . ةيعيبطلاو

 « مهريغ هب اونغأ ام مهحئاضف نع فشكلا ىف اودروأو

 ( َلاَمِقْلا َنيِنمْؤملا. هللا ىَفكَو)

 [. مهلئاقتب
 ءىشب ناميإلا هل انعبت نوركنيو « هلإلا دوجو نوركني نويرهدلا ناك دقلو

 . نايدألا هل وعدت امم
 : دوجوب نوفريعي مهف م « نويعيبطلا امأ

 . (اهدصاقمو رومألا تاياغ ىلع م رداق )

 : نوركني مهنكلو

 ) باسحلاو ةمايقلاو « رانلاو ةنحلا )

 : تابثإ 6 :نيقرفلا نيتاه ىلع نييملإلا در ىف
 ىذلا كلذ [ اهدصاقبو رومألا تاياغ ىلع علطم ميكح رداق هلإ دوجول ]

 7 . (نويرهدلا ) هركنأ
 0 ةمايقلاو « راثلاو ةنحلا دوجولو ]

 1 : :عنييعيبطلا ) هركنأ ىذلا كلذ

 ع نينا لع دل لع مها عنا( نيكل نأ ىععب ال اذه نأ ريغ

 كلذ ماو ايفا وفلتجإ د قلاب, .كقذ ةليو ب نش. لك ىلع اوقفتا دق عنيعيبطلا ) و



55 

 :الئاق مهنع ىلازغلا هاكح « اف التخا

 .«طارقس » و ؛ نوطالفأ ٠ ىلع « سيلاطاطسرأ و در مث]

 هنأ الإ « مهعيمجن نع أريت ىتح هيف رصقي ملا "در نييهلإلا نم هلبق ناك نمو
 . اهنع عوزنلل قفوي ملاياقب ٠ مهتعدب و مهرفك لئاذر نم اضيأ ىبتسا

 « انيس نباك نييمالسإلا ةفسلفتمللا نم مهيعبتم ريفكتو مهريفكت بجوف
 .امهريغو ىلارافلاو

 نيذه مايقك نييمالسإلا ةفسلفتم نم دحأ سيلاطاطسرأ ملع لقني مل هنأ ىلع

 . نيلجرلا
 ىبح علاطملا هيف شوشتي طيلختو طيبخت نع ولخي سيل امهريغ هلقن امو

 ؟ لبقي وأ دري فيك مهفي ال امو « مهقي ال
 « نيلجرلا نيذه لقن بسحب سيلاطاطسرأ ةفسلف نم اندنع حص ام عومجمو

 : ماسقأ ةثالث ىف رصحني

 . هب ريفكتلا بجي مسق
 . هب عيدبتلا بجي مسقو
 . [ هلصفتلف « الصأ هراكنإ بجي ال مسقو
 صلخت نم عم هسفن ىلازغلا دحي « نييحلإلاب ىمسملا ثلاثلا فنصلا عمو

 . هيف طروت اه ضعب نم
 . نييرهدلاب ىمسملا لوألا فئصلا
 . نييبطلاب ىمسملا : ىلاثلا فنصلاو

 . رفكلا ةمسب مستي نأ هب قحتسا ايف طروت كلذ مغرب هنكلو
 نم ملع لك ىف هيأر ركذيو ٠ مهمولع فانصأ ضرعتسي ىلازغلا ىضحيو

 . هئطخ وأ هباوص ةهج نم
 . عمتجملا ىلع هرثأ ةهج- نمو

 نيرابتعالاب اهنم دحاو لك موقيو « مولعلا هذه ماسقأ انل ركذي ىلازغلا عدنو
 : ىلازغلا لوقي « نيقباسلا

 : هبلطن ىذلا ضرغلا ىلإ ةبسنلاب مهمولع نأ ملعا ]



 3 ماسقأ ةتس

 ةيعيبطو ةيقطنمو ةيضاير

 ةيقلخو ةيسايسو ةيفإو
 قلعتي سيلو « ملاعلا ةأيه ملعو ةسدنحلاو باسحلا ملعب قلعتتف ةيضايرلا امأ

 . اتابثإو « ائيفن ةينيدلا رومألاب اهنم ءىش
 . [اهتفرعمو اهمهف دعب اهتدحاجم ىلإ ليبس ال « ةيناهرب رومأ ىه لب
 : ىلازغلا رظن ةهجو نم « ةيضايرلا ةفسالفلا مولع ىه هذه
 . اهتفرعمو اهمهف دعب اهتدحاجم ىلإ ليبس ال ةيناهرب رومأ
 . ديعب نم وأ بيرق نم هاياضقب ىتلت ال اه اياضقف « نيدلاب ةلصتم ريغ ىهو
 نم رفم ال « راطخأ « اًضرع « اهنم أشن « كلذ مغربو « كلذ عم اهنكلو

 : ىلازغلا لوقي اهل طايتحالا مث « اهتفرعم

 : ناتفآ اهنم تدلوت دقو )

 نسحيف « اهنيهارب روهظ نمو «اهةئاقد نم بجعتي اهيف رظني نم : لوألا

 حوضولا 2 مهمولع عيمج نأ بسحيو « ةفسالفلا ىف هداقتعا كلذ كعب

 . ملعلا اذهك ناهربلا هقاثوو

 « نسلألا هتلوانت ام عرشلاب مهنواهتو ؛ مهليطعتو مهرفك نم عمس دق نوكي م

 : لوقيو « ضحلا ديلقتلاب رفكيف
 .'!ملعلا اذه ىف مهقيقدت عم « ءالؤه ىلع ىنخ ال اتقح نيدلا ناكول

 دححلا وه قحلا نأ ىلع لدتسيف « مهدحجو مهرفك عماستلاب فرع اذإف
 3 نيدلل راكنإلاو

 . هاوس هل دنتسم الو ردقلا اذهب قحلا نع لض نم تيأر مكو
 لك ىف اًنقذاح نوكي نأ مزلي سيل « ةعانص ىف قذاحلا : هل لبق اذإو

 0 . مريد عاج
 . بطلا ىف اًنقذاح مالكلاو هقفلا ىف قذاحلا نوكي نأ

 : وحنلاب الهاج تايلقعلاب لهاحلا نوكي نأ الو
 سل م ل

 )١( يضايرلا ملعلا : ىنعي .
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 دق لهخلاو قمحلا ناك نإو « قبسلاو ةعاربلا اهيف اوغلب لهأ ةعانص لكل لب
 . اهريغ ىف مهمزلي

 . ىناهرب تايضايرلا ىف لئاوألا مالكف
 3 ىيمخت تايهلإلا فو

 . هيف ضاحو هب رج نم الإ كلذ فرعي ال
 « لوبقلا عقوم هنم عقي مل « ديلقتلاب رفكلا ذختا ىذلا اذه ىلع ررق اذإ اذهف

 نيسحت ىلع رصي نأ ىلع سياكتلا بحو . ةلاطبلا ةرهشو ىوهلا ةبلغ هلمحت لب
 . اهلك مولعلا ىف مهب نظلا

 « مولعلا كلت ىف ضوخي نم لك رجز بحي اهلجأل ؛ ةميظع ةفآ هذهف
 هيلإ ىرسي مهمولع ئدابم نم تناك ال نككا « نيدلا رمأب قلعتت مل نإو اهنإف
 هسأر نع لحنيو « نيدلا نم علخنيو الإ هيف ضوخي نم لقف « مهمؤشو مهرش

 0. [ ىوقتلا مال
 . هنم اهعازتنا بعصلا نم نوكي « ئرما بلق نم نكمتت نيح ةقثلا نإ

 ءرملا ىلع بعصلا نمو . اهل دحال ةقثب اورفظ دق ةضايرلا اوعرتخا دقو ةفسالفلاو

 رمأ ىف غوبنلاو ةيرقبعلا دح غلب نم ءرومألا نم رمأ ىف ةدالبلاو ءابغلاب ىري نأ
 , هنم بعصأ

 نيدلا رومأ ى ةفسالفلا طروت ال « ساسألا اذه ىلعو . قح هلك اذه

 . نيملسملا روهمج هيف اوفلاخ ايف نوئطخم مهنأب سانلا عانقإ لهسلا نم كي مل
 ةفسالفلا ءاطخخأ نأ «ةفسالفلاو ةفسلفلاب نونوتفملا هل هبنتي نأ بجي ىذلا رمألاو

 « لهج ىلإ وأ « ءابغ ىلإ ةعجارتسيل «دعب ىلازغلا اهركذيس امم « نيدلارومأ ىف
 . سفنلاب ةقثلا ف فارسإ ىلإ ةعجار اهنكلو

 : دعب « ةعاطلاو لاثتمالا سانلا ىلعو « لسرلا ةطاسوب « هللا نم ىلتي نيدلاف

 . ميلسلا ركفلاو جضانلا لقعلاب هباوصو هقدص ىلإ اونأمطأو هومهف دق اونوكي نأ
 نإ « ىلوألا ةلحرملا ىف ال « ةيناثلا ةلحرملا ىف ىتأي « نيدلا ىف لقعلا رودف

 . عراخملا قلاخلا رودب ال مهافلا رودب نيدلا ىف موقي لقعلا

 « فشتكملا عرتخملا رودب لقعلا موقي نأ سأب الف نوكلا مولع امأ
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 نأش نم نوه ىذلا مادصلا لصح الل .:جهثلا اذه ىلع اوراس ةفسالفلا نأ ولو
 نأ 0 ةفسلفلا يف ضنخغبو « ةقث ةفسالفلا ىف مهل نم رظن ىف نيدلا

 . . نيدلا لوصأ مهئارآب اومداص ةفسالفلا
 لقعلا موقي نأ اذار 1 هنأ ةيحاف نم تءاج نيدلا لئاسم ىف ةفسالفلا ءاطخأف

 هيلإ تهتنا ام ريغ ىلإ اوهتني نأ - اذهل ةجيتن - دب ال ناكو . هيف لوألا رودلاب
 . ءايسلا تالاسر

 هنإف « نيدلا رومأ ىف اوأطخأ ةفسالفلا نإ : هريغ وأ « ىلازغلا لاق اذإف

 مهب غلب دق هنأ ىبعي امنإو 1 ريغ هغلبي مل اًءدح ءابغلا ىف اوغلب مهنأ ىتعي سيل
 م مفوقع ذخأت ن اودارأ دقل ىح « مهريغ عم هغلبي ملا دح رورغلا

 ؛ 2. ءامسلا تالاسر عرشو « ءامسلا تالاسر ماقم نم ىمسأ اًماقم
 باتك نم صوصن ضعب كليدي نيب عضأ « مهيلع لماحتلا ىل نظت ال ىكلو

 : لاق « 2! داعملا رمأ ىف ةيوحضأ ةلاسر ) همسا انيس نبال

 ةينآلا للملا» عرشلا نأ وهو « دحاو نوناق هيف ملعي نأ ىغبنيف عرشلا امأ ]

 (؟١[ ةفاك روهمحلا باطخ اهب ماري « ءايبنألا نم ىبن ناسل ىلع

 : لاقو

 ىلإ رومآلا هذه قئاقح ىلي نأ لسرلا نم الوسر هللا فلك ول ىرمعل ]
 . . مهماهوأ ةفرصلا تاسوسحم اب ةقلعتملا « مهعابط ةظيلغلا ةماعلا نم روهمحلا

 هفلكل « اهيلع فوقولل دعتست ىبح ةبطاق سانلا سوفن ةضاير ىلوتي نأ هماس 0
 (5 [ رشبلا ةوق 3 ىف سيل ام لعفي نأو : اططش

 : لاقو

 برقم 2 ٍةومهفي اع روهمجلا باطخل ةدراو عئارشلا نأ هلك اذه نم رهاظف ]

 1 249 [ليثمتلاو هيبشتلاب مهماهفأ ىلإ « نومهفي ام
 500 قئاقح ةفرعمل !ًردصُم تسيل ءامسلا تالاسر نأ اذه دافمو

 6 الب ا ماد امو « نومهفي. دول باطل ةدراو تالاسرلا هذه

 0 اتيت رمل كفا رادار 6
 006 ها .؛:4 ص (؟)
 .؛4 ص (؟)
 6٠0 نص (4)
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 رومألا قئاقح ةفرعملا ًاردصم ءامسلا تالاسر تسيلف « رومألا قئاقح مهف
 .نيدلاب ةقلعتملا

 ةفسالفلا ءاراق « نيدلا اياضق عم « ةفسالفلا ءارآ تضراعت ول « نذإو

 هيلع امل اًنقباطم اًحرش رومألا قئاقح حرشت ىبلا ىه اهنأل ؛ لوبقلاب ةريددلا ىه
 . رمآلا سفن ىق قئاقحلا هذه

 هل ركنتيو « هعم نحن هل ركتنتنو « ىلازغلا هل ركنتي ىذلا وه دافملا اذهو

 هحتفي ىذلا بابلا نإف : مهتمرح ءاينأللو « هتيسدق نيدلل فرعي نم لك انعم
 نم سانلا علخنيف ء هجوأو ىلع رداق هنأ لك ىعدال سانلا هفرع ول «٠ ةفسالفلا

 . هطابر مهنع لحنيو نيدلا

 مولع نأش ى ؛ هلوق وهف هيلع ىلازغلا قفاون نأ عيطتسن ال ىذلا رمألا امأ

 : ةضايرلا
 . [ مولعلا كلت ف ضوخي نم لك رجز بحي اهلجأل ةميظع ةفآ هذهف ]
 ؛ سانلا لك ةضايرلا مولعنم عنم نأ انل غوسي ال ذإ ؛ لهجلا ىلإ ةوعد هذهف

 . ةفآلا هذه راطخأ ىف عوقولل ةضرع سانلا لك سيل ذإ

 : لوقي « ةضايرلا مولع هيأر ةيقب انيلع ص قي « هيلإ عمتسن ىلازغلا ىلإ دوعنو
 نأ ىغبني نيدلا نأ نظ « لهاج مالسإلل قيدص نم تأشن : ةيناثلا ةفآلا ]

 , اهيف مهلهج ىعداو مهمولع عيمج ركذأف « مهيلإ بوسنم ملع لك راكذإب رصني
 فالخ ىلع وه « هرلاق ام نأ معزو « فوسفلاو فوسكلا ىف ملوق ركنأ ىتح
 . عرشلا

 « هناهرب ىف كشي مل « عطاقلا ناهربلاب كلذ فرع نم عمس كلذ عرق املف
 ةفسلفلادادزيف « عطاقلا ناهربلا راكنإو لهجلا ىلع ىبب مالسإلا نأ دقتعا نكل

 . اضغب مالسإللو « اسبح
 . مولعلا هذه راكنإب رصني مالسإلا نأ نظ نم ةيانج نيدلا ىلع مظع دقلو
 . تابثإلا وأ ىنلاب مولعلا هذهل ضرعت عرشلا ف سيلو

 . ةينيدلا رومألل ضرعت مولعلا هذه ىف الو
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 ٠ : مالسلا هيلع هلوقو
 الو « دحأ تومل نافسخني ال هللا تايآ نم ناتيآ رمقلا»و سمشلا نإ

 . « ةالصلا ىلإو « ىلاعت هللا ركذ ىلإ اوعزفاف كلذ متيأر اذإف ؛ هتايحل

 رمقلاو سمشلا ريس فرعملا باسحلا ملغ راكنإ بجوي ام هيف سيل
 . صوصخم هجو ىلع امهتلباقم وأ امهعامجاو

 : هلوق امأو

 ٠ هل عضخ ءىشل ىلجن اذإ هللا نكلو «

 . الصأ حاحصلا ىف ةدايزلا هذه دجوت سيلف

 [ اهتفآو تايضايرلا ةمكح هذهف
 قح كلذف « نيدلا مساب ملعلا هجو ىف فوقولا ثعبم وه لهجلا نأ امأ

 « قح اًضيأ كلذف « ملعلا ال 3 نيدلا وه « كلذب راضي ىذلا نأ امأو . « كلش ال

 . هيف كشال
 : ثالث نيب رئاد اهرمأ ؛ ملعلا ةضراعمل ةمهوملا ةينيدلا صوصنلا نأ امأو

 . نيدلا نم تسيل اهنأ امإ
 . حيحصلا اههجو .ريغ ىلع ةموهفم اهنأ امإو

 « ملعلا نم وه سيلو « ملعلا ىلع بوسحم « ملعلا نم اهضراع ام نأ امإو
 « مقاولا قباط ام وه ملعلاف . اًملع نوكت نأ نود « ًاملع بسحت رومأ نم مكف
 . عطاقلا ناهربلا هيلع ماقو

 . هيف كلش ال قح اًضيأ كلذف
 « لهحلا الولف . ملعلا ةفآ ال « .اهحلا ةفآ « ةفالا هذه ريتعا ىلازغلا تيلو

 . دوجو ةقآلا هذهل ناك ام

 دودحلا فرعت ال . ىلا ةقثلا نإ ؟ ىلوألا ةفآلا صوصخب اًضيأ كلذ لقأ مل اذالو

 ءرملا حنمي نأ ن كمي الو «سفنلاب ةقثلا فعض اهساسأ «موصعمب سيل نمي طانت نيح
 . ةقثلا اهيل] ىهتنت نأ بحي ىتلا دودحلاب الهاج نوكي نأ الإ ءهسفن اهبلسيو «ةقثلا هريغ

 « هنع .دعبلاو ملعلا نم فوخلل ةررنم- انرظن'ىف ىلوألا ةفآلا نكت مل اكو



 ب

 . ةيناثلا كلذكف « هتبراحم وأ « هنع
 . ملعلاب الإ امهل جالع الف « لهجلا امثؤشنم ماد امو

 ءايبنألا نم ذخؤت نيدلا قئاقح نأ « ىمعأ اًنقويو ةفسالفلا ىف قثو نم ملع ولف

 دعبأ دح ىلإ مهب نظلا نسح ىف طروت امل « ةفسالفلاب ال « هلإلاب نولصتي نيذلا
 | . لهأ هل مه امم

 نيبو نيدلا نيب ماقأب «٠ نيدلا هردصم نكي مل ملع لك در نم ملع ولو
 امل ء هرضي الو نيدلا مدخي حيحصلا ملعلا نأ . ساسأ ريغ ىلع هموصخ مولعلا

 . نيدلا مساب اهدراطو مولعلا براح

  نآرقلا هيلع لزن نم الو نآرقلا لفغي مل « تافآلا ةفآ وه لهجلا ناك الو

 ظ هردق نم ىلغأو هنأش نم عفرف « ملعلا رمأ - مالس متأو ةالص لضفأ هيلع

 نم زع لوقيف هناضحأ ىف ىضتراو « هب ىضر نم ىردزاو « لها نهتماو
 : لئاق

 ( رمق ا نا ومي نيا ىو لَنا
 : لوقيو

 [ اًريِثَك ارّيخ ىوأ ْدَفَف ةَمْكِحْلا توي ْنَمَو ءاَقَي نم َةَمْكِحْلا قوي

 . عفانلا ملعلا ىه ةمكحلاو

 : لوقيو

 [طشعلاب امِئاَق معلا ولوُأو ُةَكْئالَمْلاَو َوُم الإ هلإ ال هنأ هللا َدِهش]

 لوقيو

 رامى مب ى6

 [ َنوُمَلخَت ال مثْدَك ْنِإ ٍرْكّذلا ٌلْهَأ اولاَساَف

 . ملعلا وه ركذلاو
 : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىوريو
 : [ ملاع توم نم هللا دنعرسيأ ةليبق تومل ]
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 : لاقو

 . [ ةملسمو ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط ]
 . ةنسلاو باتكلا ىف ريثك كلذ ريغو

 : ةفسالفلا مولع نع انثدحيل ىلازغلا ىلإ عض
 بوعي .٠

 وه لب « اًنتابثإو اًئيفن « نيدلاب اهنم ءىش قلغتي الف : تايقطنملا امأو ]
 : ىف رظنلا

 سيياقملاو ةلدآألا قرط

 . اهبيكرت ةيفيكو ء ناهربلا تامدقم طورشو

 . هبيترت ةيفيكو « حيحصلا دحلا طورشو

 . دحلا هتفرعم ليبسو « روصت امإ ملعلا نأو

 . ناهربلا هتفرعم ليبسو قيدصت امإو

 لهأب نوملكتملا هركذ ام سنج نم وه لب « ركني نأ ىغبني ام اذه ىف سيلو
 ءاصقتسالا ةدايزبو « تاحالظصالاو تارابعلاب مهنوقرافي انإو . ةلدألا ىرظنلا

 . تابيعشتلاو تافيرعتلا ىف
 : مهيف مهمالك لاثمو

 . (١1)(ب) ضعب نأ مزل (ب ) )١( لك نأ تبث اذإ
 . ناسنإ ناويحلا ضعب نأ مزل « ناويح ناسنإ لك نأ تبث اذإ ىأ

 . ةيئزجم ةبجوم سكعنت ةيلكلا ةبجوملا نأب اذه نع نوربعيو
 ؟ ركنيو دجحي ىح نيدلا تامهمب اذهل قلعت ىأو
 ىف داقتعالا ءوس الإ قطنملا لهأ دنع هراكنإ نم لصحي مل ركنأ اذإف

 . راكنإلا اذه لثم ىلع فوقوم هنأ معزي ىذلا هنيد ف لب ؛ ركنملا لمع
 ملعي اًطورشناهربلل نوعمجي مهنأ وهو « ملعلا اذه ىف ملظلا نم عون محل معن

 . ةلاحم ال نيقيلا ثروت اهنأ

 « طورشلا كلتب . ءافولا مهنكمأ ام ةينيدلا دصاقملا ىلإ ءاهتنالا دنع مهنكل
 . لهاستلا ةياغ اولهاست لب
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 لقني ام نأ نظيف اًحضاو هاريو هنسحتسي نم اًمفيأ قطنملا ىف رظني امبرو
 ءاهتنالا لبق رفكلاب لجعتساف . نيهاربلا كلت لثمي ديؤم تايرفكلا نم مهنع
 . [''١هيلإ ةقرطتم اًضيأ ةفآلا هذهف ةيحلإلا مولعلا ىلإ

 . قح كاذف « هقئاقحو نيدلا اياضقب هل قلعت ال قطنملا نأ امأ

 انيصع ىف اًضيأ لازي امو « ميدقلا ىف كالذك ناك دف ةفرعملل قيرط هنأ امأو

 مهعزان نإو « ةفرعلا بسكل قيرطك هيلع نولوعي اولازي مل « نيريثك دنع اذه
 نول ثيددلا قطنملاو « ثيدحلا قطنمللا باحصأب نومسي نم هرمأ نم ريثك ىف
 ةفسالفلا هفرع ىذلا قيرطلا ريغ رخآ قيرطب ةفرعملا بسك لواحي ركفلا ناولأ نم
 . ىلازغلا مهنع ىكح نيذلا

 ىلا ةقدلا سفنب « ةينيدلا مهئارآ ىف اذه مهقطنم اوقبطي مل ةفسالفلا نأ امأو
 . قح كلذف « ةيضايرلا مهئارأ ىف اهوعار

 لئاسملا ىف نوقفتي ال نوداكيو « ةيضايرلا مهمولع ىف اوفلتخي مل مهنأ هتبآو
 ؛ ةينيدلا مهمولعو ةيضايرلا ةفسالفلا مولع نيب قرفلا ىلازغلا در دقو . ةينيدلا
 « كلذ مه تأتي ملف ىرخألا امأ « قطنملل اهعاضخ] مهنكمأ دق لوألا نأ ىلإ

 ةفسالفلا تفاهت ) هباتك ىف لاق

 - نيدلا لئاسم ىف ىنعي - هلبق نم لك ىلع - وطسرأ ىعي -- در دقو ]
 هذاتسأ هتفلاخم نع رذتعا مث « ىملإلا نوطالفأب مهنع بقلملا هذاتسأ ىلع ىح

 : لاق نأب

 . [هنم قدصأ قا نكلو « قيدص قالثاو «قيدص نوطالفأ
 : ىلازغلا لاق مث
 هذاتسأ هتفلاخم نع وطسرأ راذتعا ةياكح ىبعي  ةياكحلا هذه انلقن امتإو ]

 نظب نومكحي مهنأو « مهدنع مهبهذمل ناقتإ الو تبثت ال هنأ ملعيل  نوطالفأ

 . نيفيو قيقحت ريغ نم نيمختو

 « ةيقطنملاو ةيباسحلا مولعلا روهظب « ةيهلإلا مهمولع قدص ىلع نولدتسيو

 . لوقلا ءافعض هب نوجردتسيو

 )١( ةثلاث ةعبط فراعملا راد رشن 76 ص ةفسالفلا تفاهت .



 فر

 مهمولعك ٠غ نيمختلا نع ةيقن « نيهاربلا ةنقتم ةيهلإلا مهمولع تناك ولو
 . [ةيباسحلا ىف اوفلتخي ملاك اهيف اوفلتخا امل « ةيباسحلا

 : هنأ امأو

 مهنع لقني ام نأ نظيف ءاحضاو هاريو هنسحتسي نم قطنملا ىف رظني امبر ]
 ىلإ ءاهتنالا لبق رفكلاب لجعتساف « نيهاربلا كلت لثع ديؤم تايرفكلا نم
 . [ ةيهإلا مولعلا

 ىهتتني نأ لبق ء ىشلاب ءرملا لجعتسا ال لهجلا الولو « لها اهؤشنم ةفآ ىهف

 ؛ ءايشأ ىف اوطروتي ال ىح ءالهنللا ملعتيلف « ملعلاب نوكي'لهجلا جالعو « هيلإ

 .. مهئاطخأ ةيلوئسم مهريغ اولمح و

 : ىلازغلا لوقي « ةفسالفلا مولع نع هثيدح عباتنل ىلازغلا ىلإ دوعنو

 : ملاعلا ماسجأ نع ثحب وهف : تايعيبطلا ملع امأو]
 . اهتحت امو « اهبكاوكو « تاومسلا
 . راثلاو « بارثلاو « ءاوهلاو « ءاملك « ةدرفملا ماسجألا نم

 . نداعملاو « تابنلاو « ناويح اك « ةبكرملا ماسجألا نمو

 . اهجازتماو « اهتلاحتساو « اهريغت بابسأ نعو
 ةمداحلاو « ةيسيئرلا هئاضعأو ناسنإلا مسج نع بيبطلا ثحب ىهاضي كلذو

 . هجازم ةلاحتسا بابسأو

 اًضيأ هطرش نم سيلف « بيبطلا ملع راكنإ نيدلا طرش نم سيل اكو
 « ةفسالفلا تفاهت ٠ باتك ى اهانركذ ةنيعم لئاسم ىف الإ « ملعلا ثالذ راكنإ

 . اهيف ةفلاخلا بجي امث اهادع امو
 . اهتحت ةجردنم اهنأ نيبتي لمأتلا دنعف

 ىه لب اهسفنب لمعت ال « ىلاعت هلل ةرخسم ةعيبطلا نأ ملعي نأ اهتلمج لصأو
 . اهرطاف ةهج نم ةلمعتسم

 ءىبشل لعف ال « هرمأب تارخسم « عئابطلاو « موجنلاو « رمقلاو « سمشلاو
 ْ . [ هتاذ نع هتاذب اهنم
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 نيدلا رظن ةهجرو نم قح مالك ىعيبطلا ملعلا نع ىلازغلا هلوقي ىذلا اذهو

 اهسفنب لمعت ال « هلل ةرخسم ةعيبطلا نوك نإف ؛ فصنم كلذك هنوك ف فلاخي ال

 موجنلاو رمقلاو سمشلا نوكو « اهقلاخو اهرطاف ةهج نم ةلمعتسم ىه امنإو
 تاذلا ىضتقمب « ءىش ىف اهنم ءىشل لعف ال « هللا رمأبو هلل تارخسم عئابطلاو
 ىلع جرخي ةعيبطلا ىف مالك ةفسالفلإو نآرقلا صوصن هب دهشت رمأ « ةقيقحلاو
 تفاهت ) باتك ىنف « هيف رمألا ىصقتسي نأ دارأ نمو « هضراعيو أدبملا اذه

 . كلئلوأو ءالؤه رظن ةهجو ةفرعمل حيسف لاجم ( ةفسالفلا
 هيف ام ( ملعلا رصدع ىف ىجتي هللا ) باتك نم هانسبتقا اهف انب رم دق هنأ ىلع

 «ةيادب هلو « هل قولخم نوكلا نأو ءهتردق لومشو هللا ملع ذوفن غلبم, ةفرعمل ةيافكلا

 ارخسم هنوك كردي نأ لقاعلا ىلع قشي الف « هنأش اذه نوكي امو « ةياهن هلو

 هتاذ نع هتاذب هنم ءىبثل لعف ال هلل

 ىلا ةقيقحللا نم ىه نيأ كردنل « ةفسالفلا مولع دادعت ىف ىلازغلا عباتنو

 : لاق « اهنم ةقيقحلا نيأو « ىلازغلا اهنع ثحببي
 « نيهاربلاب ءافولا ىلع اوردق اف « مهطيلاغأ رثكأ اهيفف : تايملإلا امأو]

 . هيف مهنيب فالتخالا رثك كلذلو ؛ قطنملا ىف اوطرشام ىلع

 هركذ ام ىلع نييمالسإلا بهاذم نم اهيف هيهذم سيلاطاسرأ برق دقلو
 . انيس نباو ىنارافلا

 . الصأ نيرشع ىلإ عجري هيف اوطلغ ام عومجم نكلو
 . اهنم ةثالث ىف مهريفكت بحي
 . رشع ةعبس ق مهعيدبتو
 . ( تفاهتلا باتك ) انفنص « نيرشعلا لئاسملا هذه ىف مهيهذم لاطبإلو

 : موق ىف كلذو ؛ نيملسملا ةفاك اهيف اوفلاخ دققف ثالثلا لئاسملا امأ

 . ةدرجملا حاورألا ىه بقاعملاو « باثملا امنإو ء رشحت ال داسجألا نإ

 . ةينامسج ال « ةيناحور تابوقعلاو
 راكنإ ىف اوبذك دقلو « اًضيأ ةنئاك اهنإف ؛ ةيناحورلا تابثإ ىف اوقدص دقلو

 . هب اوقطن ايف ةعيرشلاب اورفكو . ةينامسحلا



 به

 وهف « تايئزحلا نود « تايلكلا ملعي ىلاعت هللا نإ : ملوق كلذ نمو

 7 : هنأ قح ا لب « حيرص رفك اضيأ

 .« ضْيألا ف لَو تاّوّمسلا ف رد لاَقْثِم ِهِمْلِع ْنَع تر لو

 . هتيلزأو ملاعلا مدقب موق كلذ نمو
 . لئاسملا هذه نم ءىش ىلإ نيملسملا نم دحأ بهذي ملف
 . تافصلا مهيفن نم كلذ ءارو ام امأو

 « هارجم ىرجي امو « تاذلا ىلع دئاز ملعي ال « تاذلاب ميلع هنإ : ملوقو

 . كالذ لثمب ةلزتعملا ريفكت بحب الو « ةلزتعملا بهذم نم بيرق هيف مهبهذف

 )١( ( ةقدنزلاو مالسإلا نيب ةقرفتلا لصيف ) باتك ىف انركذ دقو

 فلاخي ام لك ىف ريفكتلا ىلإ عراستي نم ىأر داسف هيف نيبتي ام
 . [هيهذم

 : ثالثلا لئاسملا هذه نإ
 . تايئزحلاب هللا ملع مدع

 . ىنامسحلا ثعبلا مدعو

 . ملاعلا مدقو
 ةنكمأ نوفلؤملا اه صصخو «ىتالسإلا ركفلا خيرات ىف اًريطخ اًرود تبعل دق

 : اهيف لوقلا بعشت دقو « مهبتك ىف ةحيسف

 تايئزحلاب هلل ملع

 مهأ ىف اهنأشب ءاج امف « تايئزحلاب هللا ملع مدع ىهو : ىلوألا ةلأسملا امأ
 نبال ( تاهينتلاو تاراشإلا ) باتك وهو « ةيمالسإلا ةفسلفلا بتك نم باتك
 0 ظ ١ : هلوق انيس

 هبجت ثيح نم تايلكلا. لقعت اك لقعت دق ةيئزكبا ءايشألا : ةراشإ

 . ةيب رعلا .بتكلا ءايحإ راد ىف ءانعلبو هانققح دقل )000



 لك

 . هب صصختم « هصخش ىف هعون أدبمىلإ ةبوسنم اهب ابسأب

 ةطاحإو «ةيئزحلا هبابسأ ىاوت ببسب هعوقو لقعي دق هنإف ؛ حلا فوسكلاك
 . تايلكلا لقعت امك اهلقعتو « اهب لمعلا

 « هلبق وأ ءنآلا عقو هنأ مكحي ىذلا ىنامزلا لزحلا كاردإلا ريغ كلذو

 . هدعب عقب وأ

 ام زج وهو « رمقلا لوصح دنع ضرعي اًيئزج اًفوسك نأ لقعت نأ لثم لب
 . اذك ةلباقم ىف ءام زج وهو , اذك تقو

 ع عقو هنأب ةطاحإ لوألا لقاعلا دنع نكي ملو « فوسكلا كلذ عقو امبر مث

 « قزٍ- رخآ كاردإ اذه نأل : لوألا وحنلا ىلع هل الوقعم ناك نإو . عقي مل وأ

 . هلاوز عم لوزيو « كردملا ثودح عم ثدحمي

 : وهو « ٌقزحي ًاملع ناك نإ و « هلك رهدلا اًنتباث نوكي لوألا كلذو

 « اذك عضوم ى هنوك نيبو « اذك عضوم ىرمقلا نوك نيب نأ لقعي لقاعلا نأ

 . دودحم نيلاتلا لوأ نامز نم تقو ىف « نيعم فوسك نوكي

 . تباث رمأ كلذ هلقع

 . فوسكلا نوك لبق

 . هعمو

 . [''هدعبو
 ىثزحللا ءىشلا نأ حضوي صنلا اذهو

 . ةيلك ةهجو نم كردي دق

 . ةينامز ةيئرج ةهجو نم كردي دقو

 ىلع موقي اكاردإ فوسكلا كاردإ « ةيلك ةهجو نم حملا كاردإ لاثمو
 نيبو هنيب ضرألا لوحت ثيحب عضوم ىرمقلا عقو اذإ هنأ ملاعلا ملعي نأ ساسأ
 . اهرون هلصي ال هنإف « سمشلا

 . لوأ ةعبط فراعملا راد رشن 4 ء م ب ابو 07؟ ص )000



 في

 فوسكلا ملعي هنإ : كلش نودب هل لاقي كاردإلا نم ردقلا اذه كردي نف

 . فوسكلا لهخي هنإ ؛ كاردإلا نمردقلا اذه كردي نم لاقي نأ حصي الو

 ىضتقمب « هل لاقي نأ حصي ال « كاردإلا نم ردقلا اذه كردي نم نكل

 دارفأ نم « عقيس امب وأ « عقاو وه امب وأ : عقو امب ملاع هنإ ءهدحو ردقلا اذه
 فوسكلا نأب « ملعلا بلطتت هصاخشأو فوسكلا دارفأب ةفرعملا نإف ؛ فوسكلا

 تقو ملع « بابسألا عوقو تقو ملع اذِإف « تاذلاب تقو ىف « عقو دق
 . فوسكلا لاوز تقو ملع « بابسألا لاوز تقو ملع اذإو ءفوسكلا عوقو

 : هلوقف

 ةيئزحا هبابسأ قاوت ببسب هعوقو لقعي دق هنإف ىثرلا فوسكلاك )
 . (تايلكلا لقعت اك اهب لقعلا ةطاحأو

 : هلوقو

 وهو « رمقلا لوصح دنع ضرعي اًنيئزج اًفوسك نأ لقعت نأ لثم لب )
 . (اذك ةلباقم ىف ءام زج وهو ء اذك تقو « ام زج

 . يىلامزلا زا كاردإلا مزلتسي ال وهو « ىلكلا كاردإلل ريوصت كلذ لك

 : لاق كلذلو

 هنأب ملع ةطاحأ لوألا لقاعلا دنع نكي مل « فوسكلا كلذ عقو امبر

 . [لوألا وحنلا ىلع هل الوقعم ناك نإو . عقي ملوأ عقو

 : هلوقو

 « هلبق وأ « نآلا عقو هنأ مكحي ىذلا ىنامزلا ثزحلا كاردإلا ريغ كلذو

 [ هدعب وأ
 : هلوقو

 . [ هلاوز عم لوزيو كردملا ثودح عم ثدحيرخآ كاردإ اذه نأل]

 . ىنامزلا زيا كاردإلل ريوصت كلذ لك

 : نيب قرفيل انيس نبا دوعي مث
 . ةيلك ةهج نم ىزحلا كاردإلا
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 . ةيئزج ةهج نم ىفزحا كاردإلاو
 : لوقيف ةيلك ةهج نم « زحل كاردإ ةيصاخخ ركذب
 ناك نإو « هلك رهدلا اًتباث نوكي  ىلكلا كاردإلا ىعي - لوألا كلذو ]

 : تباث رمأ كلذ هلقع . . . لحي اًملع

 . [هدعبو . هعمو .٠ فوسكلا نوك لبق

 . ريغتي ال تباث هنأ « ةيلك ةهجب نم ىثبزجلل كاردإلا ةصاخف

 ريغتم وهف «ىزحلاب طبترم هنأ « ةيئزج ةهجس نم ىثزجلل كاردإلا ةيصاخو
 . هل اًمعبت

 مزلتسي ال ىفزحلا كلذكو « ىلكلا مزلتسيال ىلكلا كاردالا نأ انحضوأ دقو

 سيلو « ايئزج انك اردإ فوسكلا انكردم نوكي ءرمقلل اًفوسك ىأر نف « ىلكلا
 ىلا فوسكلا ةيرظنب اًملاع نوكي نأ ءهب ملعو افوسك ىأر نم لكن وكي نأ مزالب
 . هب انيلك اًسملع هديفت

 :لوقي هدجنف « انيس نبا ثيدح عباتنو
 : هوجو ىلع ءايشألل تافصلاريغتت دق : ةراشإو هيبنت ]
 ريغ ةريغتم ةفص ةلاحتساب كلذو ضيبأ ناك ىذلا دوسي نأ لثم اهنم

 . ةفاضم
 هيف

 ؛ كلذ مدع ولف « ام مسج كيرحت ىلع اًرداق ءىشلا نوكي نأ لثم اهنمو

 : لاقي نأ لاحتسا مسحلا

 . هكيرحت ىلع رداق هنإ
 فى لب « هتاذ ىف ريغت ريغ نم نكلو « هتفص نع وه نذإ لاحتساف

 , هتفاضإ

 كليرحت نم ىلك رمأ ىلإ ةفاضإ اهقحلت « ةدحاو هل ةفص « اًرداق هنوك نإف

 « رمحو «ديز كلذ ىف لخديو « اًنيتاذ اًنيلوأ اًيوزل « الثم ام لاحب ماسجأ

 . اًنيناث الوخد « ةرجشو « ةراجحو
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 ؛ هنم دب ال ام قلعت « ةئيعتمللا تافاضإلا هب اًنقلعتم « اًرداق هنوك سيل هنإف

 « !دبأ هكيرحت ىلإ ةوقلا ةفاضإ عقت لو « ناكمإلا ىف الصأ ديز نكي مل ول هنإف
 . كيرحتلا ىلع اًرداق هنوك ىف كلذ رض ام

 « ءايشألا نم هيلع رودقملا لاوحأ ريغتب ريغتي.ال ءاًرداق هنوك لصأ نذإف

 . طقف ةيجراحلا تافاضإلا ريغتت امنإ لب

 . هليق ىذلل لباقملاك مسقلا اذهف

 . ءىشلا ثدحي مث « سيل اشيش نأب ًاملاع «ء ىشلا' نوكي نأ لثم اهنمو
 سيأ ءىنشلا نأب اًملاع ريصيف

 آعم ةفاضملا ةفصلاو ةفاضإلا ريغتتف
 اًملاع ناك اذإ هنإ ىتح « هب ةفاضإلا صتخن ء'اام ءىبثب اًحلاع هنوك نإف

 ةجيتنلاب ملعلا نوكي لب « زج ني اًملاع نوكي نأ ىف كلذ فكي مل « ىلك ىنعمب
 ةفاضإ ال « ةدجتسم سفنلا ةأيهو « ةفنأتسم ةفاضإ همزلي « اًفنأتسم اًملع

 .٠ اهققحت ءانه نو عا ةمدقملاب ملعلا ريغ ةصوصخم ةدجتسم

 . ىبش تافاضإ ةدحاو ةأيهب هل « اًرداق هنوك ىف ناكام ال

 فلتخي نأ بجو « دوجو وأ مدع نم « هيلإ فاضملا لاح فلتخا اذإ اذهف
 . ةفصلا هل ىذلا ءىشلا لاح

 . طقف اهسفن ةفصلا ةفاضإ قال

 . اضيأ ةفاضإلا كلت اهمزلت ىلا ةفصلا ىو لب

 : لدبت هل :ضرعي:نأ زجي مل ريغتلل اًنعوضوم سيل اف

 . لوألا مسقلا بسحب

 ٠ ثلاثلا مسقلا بسحب الو
 . [(تاذلا ىف رثؤت ال ةديعب تافاضإ'ىف زوجي دقف ىناثلامسقلا بسحي امأو

 : نايب نم مدقتملا لصفلا ىف انيس نبأ غرف نأ دعب و

 )١( ص  78١قياسلا ردصملا نم .



 مث

 . ىلك هجوب ملعي دق زحل نأ
 . ىنامز هجوب ملعي دق هنأو
 : نيبي نأ دارأ

 ريغت نم هب هللا فصوي نأ حصي ام
 . هب فصوي نأ حصي ال امو

 : عاونأ ةثالث ىلإ تاريغتلا سقف

 ءىبثلا ريصي نأ : هلاثمو « ةفاضم ريغ ةررقتم ةفض ىف عقي : لوأ عون
 . ءىثلا تاذ ىف قيقح ريغت اذهف « دوسأ ضيبألا ءىبشلا وأ « ضيبأ دوسألا

 نوكي نأ : هلاثمو . ةررقتم ةفص ى ال ةفاضم ةفص ىف عقي : ناث عونو

 ءىثلا فصويف « مسحلا كلذ مدعني مث ء ام مسج كيرحت ىلع اًرداق ء ىلا

 ء ىثثلا ريغت دقف « ليحتسم مودعملا ء ء ىبثلا كليرحت ذإ ؛هكي رحت ىلع رداق ريغ هنأب

 . هكيرحت ىلع رداق ريغ هنوك ىلإ + محلا اذه كيرحت ىلع اًرداق هنوك نم

 ىلع اًرداق لزي مل هنإف ؟ اًنيتاذ اًقيقح اًريغت سيلو « ةفاضإلا ىف ريغت هنكلو

 سيل مودعملا مسخلا كيرحت ىلع هتردق مدعو « مودعملا مسخلا لثم كيرحت
 . هتاذ نع جراخ ءىبث ىلإ عجار هنكلو «رداقلا تاذ قزجع ىلإ اعجار

 ىعمب ىلك قلعت ةردقلا قلعت نأ نايبب ريغتلا نم خوتلا اذه انيس نبا حضويو
 : الثم اًراطنق نيسمخك لاةثألا نم ددحم رادقم لمح ىلع اًرداق ءىشلا نوكي نأ

 « رجحلا اذه نيبو هنيب ةصاخ ةلصل كلذ سيلف ؛ رجح لمح ىلع ردق اذإف
 . اهنود وأ « اًراطنق نوسمخ رجلا اذه نأل لب

 نم هريغ رجح لمح ىلع اًرداق ءىشلا لظ « رجحلا اذه مدعناو ضرف ولف

 اًراطنق نيسحلاا قاطن ىف عقي ام لكف « ةراجح ريغ نم وأ «هيواست ةراجح

 . هلمح ىلع اًرداق وه
 « هنيبو ءىشلا نيب ةفاضإ كانه تناك « !"دوجوم رجحلا ناك امل هنكل

 مدع ةفاضإ ىلإ ةفاضإلا هذه تريغت مدعنا املف « هلمح ىلع هتردق ةفاضإ ىه

 . هلمح ىلع هتردق

 تاذ نأل ؛ ةفاضإلا هذه ىلع رصاق هنكل « لصاح ةفاضإلا ىف ريغتلاف



 هذ

 عبر اهب لك لمح لع ردا لازي ام هنأل ؛ ريغت ىأ هبصي مل رداقلا ءىشلا
 « دوجوملا الإ لمحت ال هنأل ؛ !دوجوم نوكي امم « اًراطنق نيسمحلا قاطن ف
 . لمحت الف مودعملا امأ

 . اعم « ةفاضإو « ةررقتم ةفص : نينثا نيرمأ ىف عقب : ثلاث عونو

 « مودعملا رمآلا دجوي مث « مودعم ام اًرمأ نأب املاع ء ىشلا نوكي نأ : هلاثمو

 . دوجوم هنأب اًملاع هنوك ىلإ « مودعمرمألا نأب ًالاع هنوك نم ء ىشلا ملع ريغتيف

 انيس نبا لوقي مسقلا اذه نعو

 . عآعم ةفاضملا ةفصااو ةفاضإلا ريغتتف )
 قلعت نأب « ملعلا قلعتو ةردقلا قلعت نيب ةقرفتلاب ماقملا اذه انيس نبا حضويو

 هتردق ىف رثؤي ال « اًراطنق نيسدخ لمح ىلع ردقي نم نأ ىبعمب : ىلك ةردقلا

 لع رداق هنإف داق نم وأ نام نق وأ ءايهذ نم تناك نزف لوما ىللا ةقان

 رثأتت ال هتردق نإف ؛ةديدج. داوم تأشن وأ « داوملا هذه ضعب مدع نإو . اهلمح

 « دجوي ام دوجوي الو « مدعي ام مدعب

 مزلي ال «بهذلا نع اًننيشملعي نم نأ ىعمب : زج وهف « ملعلا قلعت امأ
 . ءاملا وأ « نطقلا نع « هرادقع ملعلا نم ء ء ىث هدنع نوكي نأ

 نوكي دقو « اًيلك  ؟')انقباس انيب اك  نوكي دق ملعلا نإ « معن.
 . ايئرج

 نوكي نم نأ مزاي الو . فو.كلاب ىلك ملعوه « فوسكلا نوناقب ملعلاف
 . عقيس ام وأ. هنم عقو ام نامزب اًملاع نوكي نأ « نوناقلا اذهب اًملاع

 نم نأ مزلي الو . ىلامز قزج ملع وه « هرادقمو «فو.ك نامزب : ملعلاو

 . فو.كلل ماعلا نوناقلاب اًلاع نوكي نأ ءىثزحللا فو.كلا اذهب اًملاع نوكي

 نيب ةقرفتلا نم لصاح وه الو

 . يىنامزلا ريغ لكلا م لعلا
 ىامزلا ىثزحلا لعل

 ىلكلا قلعتلا نيب قرفلا مدع نم !"!حضتا ام فالخ 1 ءوحتلا اذه ىلع

 )١( الاس . 1

 ص قيس امف (؟) ١م.
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 ء طقف ةفاضإلا ىف ريغتلا ىلإ ىدؤي دق وحن ىلع الإ « نرحللا قلعتلاو « ةردقلل

 لاح ملعلا قلعت نأو . رخخآ ءىشب ملعلا قلعت ريغ وه ءىشب ملعلا قلعت نأ نيبتي
 . ءىبثلا سفنل رخآ لاح هقلعت ريغ «٠ ءىبلا

 . همدعب ملع ملاعلل لصحي . اًسمودعم نوكي نيح ءىشلاف

 . هدوجوب رخآ ملع ملاعلل لصحم ءىشلا كلذ دجوي نيحو
 : لاقي لاحلا هذه قو

 نكي مل « ملاعلل لصح دق  ءىثلا دوجوب ملعلا وه  !ًديدج اًملع نإ

 . لبق نم الصاح

 « اًيقاب لظ ول هنأل ؛ لاز دق - ء ىلا مدعب ملعلا وهو  قباسلا ملعلا نأو
 . اًملع ال الهج ناكل

 . ريغتم ملع وه ريغتملا ءىشثلاب ملعلا نذإف
 ٠ ةيفاضإلا ال « ةيتاذلا تافصلا نم ملعلاو

 . حلاعلا تاذ ىف ريغت ىلإ ىدؤي ريغتملا ء ىشلاب ملعلا نذإ

 مولعملاو ملاعلا نيب ىلا ةفاضإلا ىف ريغت ىلإ ىدؤي « مولعملا ريغت نأ حضاوو
 ةفاضإلا هذه ريغت ىلإ دؤم ءاهدحأ ريغتف «ء نيفاضم نيب ةبسن ةفاضإلا نإف

 . امتح

 : نأ ىلإ دؤم مولعملا ريغت نأب انيس نبا مكح نآلا حضتاف

 . [ًاعم ةفاضملا ةفصلاو ةفاضإلا ريغتت ]

 نأ نكمي ام « انيس نبا نيب « اذكه ةثالثلا تاريغتلا عاونأ ريسفت ءوض ىو

 : لاقف « نكمي ال امو « اهنم بجاولا هب فصوي

 : لدبت هل ضرعي نأز جي مل « ريغتلل اًنعوضوم سيل اف ]

 . لوألا مسقلا بسحب

 . ثلاثلا مسقلا بسحب الو



 "وى

 . [تاذلا ىف رثزت ال ةديعب تافاضإ“ى زوجي دقف ىناثلا مسقلا بسحب امأو

 اًعضوم نوكت نأ !"دبأ حصي ال ةجردل- حيرص انيس نبا نم مكح اذهو
 "0 بجاولل نضرعي نأ زوجي ال تايغتلا نم ثلاثلا عونلا نأب « فالحل

 ةيئزدا ءايشألاب قلعتي ئدذلا. ملغلا ريغت خت وه -« تاريغتلا نم ثلاثلا عونلاو

 رظن ةهجو "نم انعطاق اًيفن بجاولا نع ىنثنم اذهف « ىنامزلا ملعلا ىأ « ةريختملا
 : انيس قا

 نينثا 5 اًنعوضوم نوكي ىثزحللا نأ انلاب نع بيغي نأ ىغبني ال نكل
 . : ملعلا نم

 ماعلا نوناقلاب اًملع ىأ 3 الك اًملع « ىزحلاب ملعلا هيف نوكي عون

 نكل « ةريغتملا هلاوحأ رابتعاب ال « ثزحلاب اًملع ىنعأ « الثم فوسكلا ىف اك
 « هيف تباثلا رمألا رابتعاب

 , ريغتي ال هنأل بجاولا هملعي نأ سأب ال ملعلا نم عونلا اذهو
 تاالاحلاب ملعلاك 3 ' اًيئامز اًنيئزج الع « ىزملاب ملعلا هيف نوكي عونو

 بجاولاي قيليال ملعلا نم عونلااذهو ةفلتخم ةنمزأ ىف ؛ءىشلل ضرعت ىلاةيصخشلا

  ماقملا اذه انيس نبا حضويو

 ٠ ةيحان نم ملعلا نم نيعونلا نيذه نيب رياغتلا نايبب
 : الئاق

 .... اهبابسأب بجت ثيح نم «تايلكلا لقعت اك لّعت دق « ةيئزحلا ءايشألا]
 ةطاحإو « ةيئزحلا هبابسأ قاوت ببسب ءهعوقو لقعي دق هنإف ؛ ىثزحلا فوركلاك
 . تايلكلا لقعت امك « اهب لقعلا

 . [هدعب عقيوأ  هلبقوأ «نآلا عقو هنأ مكحي ىذلا ىنامزلا زحل كاردإلا ريغكلاذو

 .رخئآلل امهدحأ مازلتسا مدع نايببو
 : الئاق

 اًنلاع ناك اَذَ] .هنإ ىتح « هب ةفاضإلا'( صتخت ام ء ىشب اًملاع هنوك نإف ]

 ١7 ةيجتنلاب لعل نيكي لب زج زي ال اوكيانأ ف كلذ فكي ملء ىلكى عع

 ةدهتنم ةاضإ ال ةدجتسم سفنلل ةأيهو « ةفنأتسم ةفاضإ همزلي «اًفنأتسم اًملع

 . ىلكلاب ملعلا نع ةمرفتملا « تايئزملاب ملعلا : ةجيتتلاب ىنعي 0 )١(
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 . [اهققحت ةأيهريغو « ةمدقملاب ملعلا ريغ « ةصوصخم
 ثلاثلا عونلا ءاعطاق اًحيرص اًنيفن بجاولا نع ىنن دق ائيس نبا ناك اذإف

 سيلف « ريغتلا اهيف ضرعي ىلا ةيحانلا نم ىثزحلاب ملعلا وهو « تاريغتلا نم
 : لوقي ثيح كلذو « ىنامز ريغ ىلك و حن ىلع ىئزحلاب ملعلا هل تبثي نأ هيفاني

 . دوجولا بجاولاف ]
 . نآلا : هيف لخدي « اًنينامز اًملع تايئزحلاب هملع نوكي ال نأ بجي

 . لبقتسملاو . ىضاملاو

 . ريغتت نأ هتاذ ةفصل ضرعيف

 « نامزلا نع ىلاعلا سدقملا هجولا ىلع تايئزكباب هملع نوكي نأ بحي لب
 . ['' ارهرلاو

 : نيمسق ىلإ ىزحماب ملعلا انيس نبا مسقي نأ دعبف
 . ىنامزلا ملعلا وهو « ريغتي ثيح نم هب ملعلا : امهدحأ

 . اًنرلك هب ملعلا وهو « ريغتي ال ثيح نم هب ملعلا : اههيناثو

 نم لوقيف « لحمتب نأ دحأل حصي ال ٠ ىناثلا تبثيو « امفيأ ىنتي مث

 نبا دوصقم وه ثاذ نأ ىعدي مث « انيس نبا صوصن عم قفتي ال ام « لوقلا

 . عينصلا اذه ىبأت « ةيملعلا ةنامألا نإف ؛ انيس

 هلاوحأ عيمج ى هب ملعي هنإ : لاقو « ىزحلاب ملعلا هلل تبثأ انيس نبا نأ ولف
 « ردقلا اذه ىلع رصتقاو . هتاذ ىف ريغت ىلإ كلذ ىدؤي نأ ريغ نم هتاريغت عيمجو

 « امهوأ تبثيو « ىنامز ملعو « ىلك ىملع «نيعون ىلإ ىثزحاب ملعلا مسقي مو
 . ىلاثلا ىنيو

 نأ ىلع رداق وهف ءانملع ريغ هملعو انريغ هللا نأ ىري انيس نبا نإ : انلقل
 ف الو « هتاذ ىف ريغت ىلإ ثاذ ىدؤي نأ نود . هتاريغت ملعيو « ريغتملا نرحلا ملعي

 وه ثيح نم « ريغتملا ىثزحلاب انملع نإف انيف لصاحوه ام فالخ ىلع « هملع

 . انيف ريغت ىلإ دؤم ؛ ريغتم

 )١( قباسلا ردمملا +05 ص ,
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 ملع اهل عضخأ :ئلا :نيناوقلا سفنل هللا ملع عضخي نأ مزتلا انيس نبا نكل
 « هبهذم ريغب انيس نبا: صوصن .جرشي نأ كلذ دعب دحأ قح نم سيلف ؛رشبلا

 فالخب هملع ريغتي الو ريغتملاب ملعي وهف « رشبلا ملع ريغ هللا ملع نإ : لوقيف
 اًيهذ٠ نوكي.نأ حصي اذه نإف . مهملع .ريغت ريغتملاب اوملع اذإ مهنإف رشبلا

 ىلإ ىفزالباب ملعلا مسق ثيح :هفالخب حرص يذلا انيس“نب ال ابهذم ال « هلئاقأ

 ' : نيمسق
 ملعو هللا ملع نيب هيف انيس نبا ىّوسو « ملعلا ريغت همزاي سيل مسق

 . رشبلا

 . رشبلا ملعو هللا ملع نيب « هيف انيس نبا ىوسو «ملعلا ريغت همزلي مسقو
 . ريغتلا هيلع حصي ال ىذلا « هللا نع لوألا ىن مث

 . ريغت هيف سيل ىذلا ىناثلا هل تبثأو
 نبا ىلإ ال هسفن ىلإ اًبوسنم « هلقيلف « اذه ريغ ايش لوقي نأ ءاش نف

 . هيفاني اًئيش هيف دحأ سدي نأ لمتحي ال اًحضاو هلوق دروأ ىذلا انيس

 : كلذ دعب انيس نبا لاق ذإ مث

 ريغب وأ طسون هل مزال ءىش لك نأل ؛ ءىش لكب اًملاع نوكي نأ بحيو ]
 ذإ ؟ اًبجاو اًنيدأت لوألا هئاضق ليصفت وه ىذلا هردق هنيعب هيل] ىدأتي « طسو
 ش .( [ تملع اك نوكي ال بجبال ام

 : هلوق مهفي نأ ىغبنيف
 . [ ءىش لكب اًملاع]

 : ررقت ام دودح ىف

 . بجاولا نع ىنم تاريغتلا عاونأ نم ثلاثلا عوتلا نأ نم

 . ملعلا نم ناعون هب قلعتي نأ نكمي ء ىشلا نأ نمو
 . ىلك عون
 . ىنامز عونو

 ::.' قياسلا ردصملا نم /؟8 ص ( ١)



 مى

 : هلوق مهفي نأو

 . ( طسو ريغب وأ ءطسوب هل مزال ءىش:لك نأل )

 ىلع اًطبارت ملعلا ىف ةطبارتم « موزالا طبارت ةطبارملا ءايشألا ةلسلس نأ ىلع
 هجو ىلع ةلعلاب ملعلا نإف ؛ ررقت نأ قبس امعم هيف ضراعت ال ىذلاوحنلا سفن

 لولعملاب ملعلا ىفكي لب ءاضيأ ىصخش هجو ىلع لواعملاب ملعلا م زلتسي ال ىصخش

 دوجوب مزجأ نأ عيطتسأ « اًناخد اهرأ ملو ؛ اًران تيأر ىنإف ؛ ىلك هجو ىلع

 ةقيرطو « هنولو « هتانوكم «ناخدلا صخشب مزجأ نأ عيطتسأ ال نكل « ناخدلا
 . هثاعبفا

 ملف ٠ هتبذجو ىرخألا ةهبلبا نم اًفرط هل نأ ملعا لبحب تكسمأ اذإ؛كلذك

 لبحلا تيذج اذإف « هب كسمم اًئيش نأ وأ ء ءىشب كسمم هنأ تملع « بذجني
 وه ام نأ تملع« طملاب اهديزي نأ هرادقمو هتداملثم ىف وه املىأتي ال ةدم ىنلواطف

 نأ ريغ نم كلذ ملعا . اًبذجو اًددش « لبحلا ةكرحب كرحتي « لبحلا ةياهنب قلعم
 . لبحلا ةكرحو ىتكرحب كرحتي ىذلا اذه صخش ملعأ

 : نأب لوقلاف نذإو ؛ لولعملا صخشب ملعلا مزلتسي ال « ةلعلاب ملعلا نذإف

 : لولعملاب ملعلا ىضتقي ةلعلاب ملعلا

 اهملعي نأ بحي - تايئزجلل ةلع هنوكل - بجاولا لوألا نأب لوقلا مزلتسي ال

 . ىلك هجوب اهملعي نأ ىكي لب « اهتيصخش ةهج نم
 . لوقلا نيب و « ةقباسلا ةدعاقلا نيب اذه ىلع عمجلا نكميف

 . ريغتلل اًعوضوم سيل بجاولا نأب

 . اهريغت ةهجم نم ةريغتملا تايئزحلا ملعي ال كلذل هنأو

 تفاهت ) هباتكقىلازغلا اهروصي ىلا «ةجيتنلا هذهب صلخن كلذ ةلمج- نمو
 : الئاق اهيلع درلل !ديهمت (2١١ ةفسالفلا

 تايئزحلا ملعي ال  مهلوق نع ىلاعت هللا نإ : مهوق لاطبأ ىف : ةلأسم ]

 )١( ص 6.٠ ةغلاثلا ةعبطلا فراعملا راد رشن .
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 : نامزلا ماسقناب ةمسقنملا

 : نئاكلا ىلإ
 ..ناك امو

 وكي انو

 ىخي الف «هيقت الإ ملعي ال هلآ ىإ مهنم بعد نم نإف كلذ لع اقفتا دقو

 دقف انيس نبا هراتخا ىذلا وهو هريغ ملعي هنأ ىلإ بهذ نمو « هبهذمنم اذه

 ىضاملاب فلتخي الو ء نامزلا تحت لخدي ال « اًيلك اًسملع ءايشألا ملعي هنأ معز

 . نآلاو لبقتسملاو

 «ضرألا ٍفاالو تاومسلا ىف ةرذ لاقثم هملع نع بزعي ال هنأ معز كلذ عمو

 . ىلك عونب تايئزحلا ملعي هنأ الإ

 . مهيهذم مهف نم الوأ دب الو

 . [ ضارتعالاب لاغتشالا مث

 لاق ام جرختسا هنأل ؛ ةقفاوملا لك هيلع هقفاوأ امب مهبهذم ىلازغلا حرش دقو
 اًنفالخ « هديفت ام صوصنلا نم مهفي نأ لواحو « انيس نبا صوصن سفن نم

 . اودارأ امدنع لزنت نأ ىلع صوصنلا اومغري نأ اولواح نيدلا كئلوأل

 اتيعاد يرأ ال كلذلو ؛ هقفاون نحن انيس نبا صوصن مهف ىف انقفاوي ىلازغلو

 هنم سيتقن نأ ىرتف مهيلع هضارتعا امأ . ةينغ هانركذ ايف اهف ذإ ؛؟ هترابع ركذل

 0000 لاق : انه ثيش

 نأ اهنومضم ذإ « ةيلكلاب عئارشلا اهب اولصأتساو « اهودقتعا ةدعاق هذهو ]
 نم ددجتي .امب اًملاع « لجو زع هللا نكي ل« ىصع وأ « عاطأول الثم ا”ديز

 مل نأ دعب ةثداح هلاعفأو « صخش هنإف ؟ هنيعب اديز فرعي ال هنأل ؛ هلاوحأ نم

 ديز رفك فرعي ال لب ٠ هلاعفأو هلاوحأ فرعي مل صخشلا فرعي مل اذإو « نكت
 اموصخ ١ 0 اًنيلك « اًنقلطم همالسإو هما انإو « همالسإ الو

 . صاخشألاب
 مده يلا مل هيلع ا لسأ- دمحم ىبلحت : لاقي نأ مزلي لب

 اا ' يع ةفسنفلا كات ىف (1)
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 ان هنأو ؛ نيعم ىن لك عم لاخلا كالذكو . هب ىدحت هنأ لاخلا كلت ىف فرعي

 ىنلا امأف « اذكو اذك كتلوأ ةفص نأو « ةوبنلاب ىدحتي نم سانلا نم نأ ملعي

 هنم ةرداصلا لاوحألاو « سحلاب فرعي كلذ نإف ؛ هفرعي الف هصخشب نيعملا

 بجويو « نيعم صخش ىف « نامزلا ماسقناب مسقنت لاوحأ اهنأل ؛ اهفرعيال
 . [اريغت اهفالتخا ىلع اهكاردإ

 : لوقي مث

 : نيهجو نم ضارتعالاو ]
 « دحاو ملع هل ىلاعت هللا نإ : لوقي نم ىلع نوركنت مب : لاقي نأ امهدحأ

 . نيعم تقو ىف الثم فوسكلا دوجوب
 . نوكيس هنأب ملع « هدوجو لبق ملعلا كلذو

 . نئاك هنأب ملع « دوجولا دنع هنيعب وهو
 . ءاضقنالاب ملع « ءالجنالا دعب هنيعب وهو

 « ملعلا تاذ ىف الدبت بجوت ال «تافاضإ ىلإ عجرتتافالتخالا هذه نأو

 نإف . ةضحملا ةفاضإلا ةلزنم لزني كلذ نإف ؛ ملاعلا تاذ ىف اًريغت بجوت الف

 . كئامث ىلإ مث «كمادق ىلإ عجري مث « كنيمي نع نوكي دحاولا صخشلا
 . كنود لقتنملا صخشلا كلذ ريغتملاو «تافاضإلا كيلع ريغتتف
 ملعي هنأ ملسن انإف ؛ لجو زع هللا ملع ىف لاحلا مهفي نأ ىغبني اذكهو

 . ريغتي ال « لاحلاو دبألاو لزألا ىف « دحاو ملعب ءايشألا
 . هيلع قفتم وهو « ريغتلا ىن مهضرغو
 . ملعلا تابثإ ةرورض نم : مهوقو
 . نآلا نوكلاب

 . هدعب ءاضقنالاو

 ؟ كلذ اوفرع نيأ نف ء ملسمب سيلف

 « سمشلا عولط دنع « (دغ ديز مودقب اًملع انل ىلاعت هللا قلخ ولف

 . انكل « ملعلا اذه نع ةلفغ الو ء رخآ اًملع انل قلخي ملو « ملعلا اذه مادأو
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 : نآلا همودقب .قباسلا ملعلا درجمب  نيملاع سمشلا عولط دنع

 . لبق نم مدق دق هنأب هدعبو
 . ةثالثلا لاوحألا هذهب ةطاحإلا ىف اًنيفاك « قابلا دحاولا ملعلا كلذ ناكو

 . 230هتقيقح ىف ةلخاد « نيعملا مولعملا ىلإ ةفاضإلا نإ : مهلوق ىقبيف
 . هل ةيتاذ ةفاضإلا ىذلا ءىبشلا فلتخا « ةفاضإلا تفلتخا امهمو

 . ريغتلا لصح دّقف « بقاعتلاو فالتخالا لصح امهمو

 ثيح .« ةفسالفلا نم مكناوخإ كاسم اوكلساف « اذه حص نإ :.لوقنف
 : ملع ول هنأل ؛ هتاذ نيع هتاذب هملع نإو ء هسفن الإ ملعي ال هنإ : اولاق

 . قلطملا ناسنإلا

 . قلطملا ناورحلاو

 . قلطملا دامحلاو
 . ةلاحم ال تافلتحم هذهو

 : تافلتخماب اًمملع نوكي نأل دحاولا ملعلا حلصي الف
 . فلتمم فاضملا نأل

 . ةفلتخم ةفاضإلاو
 . ملعلل ةيتاذ مولعملا ىلإ ةفاضإلاو
 دسي ام تالئاعملا ذإ ؛ لئاَلا عم طقف اًددعت ال ءاًددعت كلذ بجويف

 : ضعب دسم اهضعب

 . دامتلاب ملعلا دسم دسي ال ناورحلاب ملعلاو

 . داوسلاب ملعلا دسم دسي ال ضايبلاب ملعلاو
 : تافلتخم ىهف

 « ةفلتخم ىهو « اهل ةياهن ال « ةيلكلا ضراوعلاو سانجألاو عاونألا هذه نإ مث
 ماعلا تاذوه ملعلا كللذ مث ؟ دخاو ملع تحت ىوطنت فيك « ةفلتخما مولعلاو

 ؟ هيلع ديزم ريغ نم

 )١( معلا ةقيقح ىف ىنعي .



 نا

 ملعلاب داحتالا ليحي نأ « هسفن نم لقاعلا زيجتسي فيك ! ؟ ىرعش تيلو

 . نآلاو لبقتسملاو ىضاملا ىلإ « هلاوحأ ةمسقنملا « دحاولا ءىبشلاب

 ! ؟ ةفلتخملا عاونألاو سانجألا عيمجب قلعتملا ملعلا ىف داحتالا ليحي ال وهو
 فاالتخالا نم دشأ « ةنيابتملا عاونألا» سانجألا نيب دعابتلاو فالتخالاو

 . نامزلا ماسقناب مسقنملا « دحاولا ءىشلا لاوحأ نيب عقاولا
 اددعت اذه بجوي فيكف « اًفالتخاو اًددعت كلذ بجوي مل اذإو

 ؟ اًفالتخاو
 سانجألا فالتعخا نود « نامزألا فالتخا نأ « ناهريلاب تبث امهمو

 5 عاوذألاو

 . فالتخالا بجوي ال اًضيأ اذهف فالتخالاو ددعتلا بجوي مل كلذ نأو
 ىف ماد « دحاو ملعب « لكلاب ةطاحإلا تزاج « فالتخالا بجوي مل اذإو

 . . . ملاعلا تاذ ىف اًريغت كلذ بجوي الو « دبألاو لزألا

 [خلإ . . . لاقي نأ وه : ىناثلا ضارتعالاو
 هانحرش ىدذلا وحنلا ىلع تايئزحلاب هللا ملع ىني نم نأ ىلازغلا در ةصالخو

 . اقباس

 هلاوحأ ةفلتخلا « دحاولا ءىبشلاب .ملعلا قلعت عنم هنأل ؛ ضقانتم وه : الوأ

 نيب دعابتلاو فالتخالا نأ عم . عاونألاو سانجألاب هقلعت زاجأو نامزلا فالتخاب

 « دحاولا ءىشلا لاوحأ نيب عقاولا فالتخالا نم دشأ « عاونألاو سانجألا

 . ةبقاعتملا نامزألا ىف ةعقاولا

 . باتكلا حيربمل بذكم وه : ايناثو

 : ىلاعت هللا لوقي ثيح

 وه لإ ةَسْنَخ لو ٠ ٌمُهُعباَر َرُه الإ « ةّنآلَث ىَرْجَت ْنِم ُنُكَي ام]
 [اوثاك اَمَْيأ مُهعَم وُ الإ َرثْكأ الو كلذ نم قالو « ْمُهسِواَس

 : لوقيو

 هدفعس عل ماع اكوام 7 0 ا 30 ” يل رهعياس © ل

 « رْحَبْلاَو بلا ىف ام ملْعَيَو « َوُه لإ اَهمَلَْي ل بيلا ُحِتاَقَم ُهَدْنِعَو]
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 الإ ٍلمَع نم نوم الو نآُْق ني ُهْنِموُلَْت امو نَأَش ىف ُنوُكَ امو
 ىف ةرّك لاَمْثِم ني كبر ْنَع بزعي امو . ويف َنوضيفت ذإ اًدوُهَش 'ْيَلَع انك
 [ نيبم ٍباَتْك ىف الإ َربْكأ الو َكِلَذ ْنِم ٌرْكْضَأ الو « هاَمَنلا ىف ًالَو ِضْرَألا

 « هللا ملعب ةصاخلا انيس نبا ةرابع ىف « هعم انيأرو « ىلازغلا ىأر وه اذه
 « اذه انمهف نأ ىعدن ال اننأ الإ ء اهفورحو اهتاملك هيلإ ىدأتت اك اهانمهف
 نيب درو ذخأ راثم ةرابعلا هذه تناك دقلف ع« ءاملعلا نيب: عامجإ عضوم وه
 . نورخلآ ءهاوسوحن ىلع اهمهفو « مهف نم انيتوأ ام ردق ىلع اهانمهف « ءاملعلا

 : لوقي تاراشإلا حراش « ىزارلا مامإلا ١ ذ

 :تايئرحلا نأ نايب نم غرف امل ]

 . ريغتلا مزلي ىبح ملعت فيك
 . ريغتلا مزلي ال ىحح ملعت فيكو
 . اًعنتمم دوجولا بجاو ىلع ريغتلا ناكو
 : لاقف « ةجيتنلاب لصفلا اذه ىف حرص

 . اريغتم اًنينامز اًملع تايئزحلاب اًملاع نوكي ال نأ بحي
 . [ نامزلا ريغتب ريغتي ال ىذلا ىناثلا هجولا ىلع اهب اًملاع نوكي نأ بحيو

 نبا ةرابعنم « اًضيأ نحن هانمهف الو « ىلازغلا همهف امل قباطم مهفلا اذهو
 . انيس

 : لوقي اًضيأ تاراشإلا حراش ؛ ىسوطلا ١ و

 ماكحألا ضعب صيصخت ىف « ءاهقفلا ةقايس هبشت ةقايسلا هذه نأ ملعاو ]
 . رهاظلا ىف اهضراعت ماكحأب « ةماعلا

 : لولعملاب ملعلا بجوي ةلعلاب ملعلا نأب مكحلا نأل كللذو
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 . لكلاب بجاولا ةطاحإب مكحي نأ نكمي مل « انيلك نكي مل نإ

 نوكي نأ بجو « هتالولعم ةلمج نم « ريغتملا زحل ناكو ؛ اًئيلك ناك نإو

 . ةلاحم ال هب اًملاع

 اًنعوضوم بجاولا نوك عانتمال ؛ هب اًلاع نوكي نأ زوجي ال هنأب لوقلاف
 اذهف . روصلا ضعب ىف هضراع رخخآ مكحب ىلكلا مكحلا كلذل صيصخت ريغتلل

 ؛ ةلوقعملا ثحابملا ىف كلذ لاثمأ عقي نأ زوجي الو « مهارجم ىرجي نمو ءاهقفلا بأد
 . اهيف ماكحألا ضراعت عانتمال

 : لاقي نأ وهو « رخخآ ذخأم نم بولطملا اذه نايب ذخؤي نأ باوصلاف

 . هب ساسحإلا بجوي الو « لولعملاب ملعلا بجوي ةلعلاب ملعلا
 تالآلاب الإ نكمبال « ةريغتم ىه ثيح نم « ةريغتملا تايئزحلا كاردإو

 اًنعوضوم نوكي كاردإلا كلذب كردملاو . اهارحم يرحب امو ساوحلاك « ةينامسحلا

 . ةلاحم ال ريغتلل
 اذهب كّردملاو « لقعلاب كردي نأ الإ نكمب الف « ىلكلا هجولاىلع اهكاردإ امأ

 . ريغتلل اًنعوضوم نوكيال نأ نكمي كاردإلا

 وه ام لك لب « ريغتلل انعوضوم نوكي ال ام لكو « لوألا بجاولا نذإف
 بجيو « لوألا هجولا ىلع - لقاع وه ام ةهج نم  اهكردي نأ عنتمي « لقاع
 . [ ىناثلا هجولا ىلع اهكردي نأ

 ةوق ى انيس نبا نع عفادو « تاراشإلا حرش ىذلا ءاذه « ىبوطلا» و

 اذه لالخ ىف هنكلو « انيس نبا ةرابع ىف .انمهف ام ىلع انقفاوي « سمحتو

 ضراعي ام انيس نبا ةرابع ىف نأ مهفي هنأ ىه ةلكشملا كلت « ةلكشم ريثي فارئعالا
 : انيس نبا لوق نأ كلذ نايبو « اًضعب هضعب

 ريغب وأ «طسوب هل مزال ءىش لك نأل ؛ ءىش لكب اًملاع نوكي نأ بجيو]]

 [ خلا .٠ . . هردق هنيعب هيلإ ىدأتي « طسو

 لك ملعي هللا نأب انيس نبا نم 0

 « هل مزال ءىش لك نأل ؛ ريغتم ريغ وأ « اًريغتم « اًنيئزج وأ ناك اًئيلك : ء

 « ةرشابملاب اهضعب « هل ةمزال ءايشألا عيمجو ٠ ها ا ما
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 . تالولعم ىهو « ةلع وهف « ةطساولاب « رخآلا ضعبلاو
 . لولعملاب ملعلا بجوي ةلعلاب ملعلاو
 « ريغتملا ريغو ريغتملا « ءىش لكب اًملاع هللا نوكي نأ بجي اذه ىضنقمبو

 : هلوق نم اًقباس ررقت ام نكل

 بسحب الو لوألا بسحب لدبتهل ضرعي نآزجي مل «ريغتلل اًنعوضوم سيل اف ]
 . [ ثلاثلا مسقلا

  اًنقباس هانحضوأ اك  بجاولا نع ريغتلا ىنو «بجاولا نع ريغتلا ني
 . اهريغت ةهج نم تاريغتملا ملعي ال بجاولا نأ ىعي

 . قباسلا تابثإلا مومع عم قانتي اذهو

 : مومعلا نم ءانثتسا « صوصخلا اذه نأ « ىبوطلا  مهفف

 : اعم نيصنلا دافمو

 ماع وهف :لولعملاب ملعلا بجوي ةلعلاب ملعلاو « ءىبش لكل ةلع بجاولا نأ
 ريخألا نأل « ىنامز عونب ال « ىلك عونب اهملعي تايئزحلا نأ الإ ءىش لكب

 . لاحم ىلاعت هللا ىلع ريغتلاو « مولعملا عبتي ملعلاو « ريغتم

 ىلازغلا همهف ام عم ىفتي وهو « انيس نبا ةرابع ىف «ىسوطلا  مهف وه اذه
 . هترابع نم نحن هانمهف امو

 رومألا ىف ءانثتسالا لمعتسي نأ ىلع انيس نبا ؛ ىبموطلا » قفاوي ال نأ دعب مث

 . رخخآ قيرط نم ىععملا سفن ىلإ لوصولا هل رسيب « ةلوقعملا

 ةهجو نم ريغتملا را ملعي ال بجاولا نأ ىلإ لصوي ىذلا قيرطلا اذه امأ

 , نأب لوقلا نأ ىهق - ؛ىبسوطلا » رظن

 . [لولعملاب ملعلا بجوي ةلعلاب ملعلا]

 , ريغتملا ىنرحللا ىتح « ءئش لكبملعي نأ دب ال بجاولا نأ هنمزظ ىذلا
 الو سحي ريختملا ىثزللا نأل ؛ ريغتملا نزيللا ملعي .بجاولا نأب لوقلل ضتقم ريغ
 « ةينامسحلا تالآلا نع هزنم هللاو « ةينامسج تالآب نكي ساسحإلاو « ملعب
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 الإ هريغت ةهج نم هكارد] ىلإ قيرط ال ريغتملا زحلاو « ساسحإلا نع هزنم وهف
 . ساسحإلاب

 اهنآل ؛ ةماع ريغ ىه مومعلا اهب نظ ىلا ةيضقلاو ٠ لقعلاب نوكي ملعلاو
 : نأ ررقت

 [ لولعملاب ] ساسحإلا ال [ ملعلا بجوي ةلعلاب ] ساسحإلا ال [ ملعلا ]

 هجارخإ ىلإ جاتحي ىح اهيف لخدي مل  ةدعاقلا هذه نع !ديعب ريغتملا ثزتللا لظف
 . ءانثتسالاب

 0# #خ*

 نيب قرفلاو . ريغتملا زحل ملعي ال بجاولا نأ اًضيأ قيرطلا اذه دافمو

 ىلع « سوطلا » هحرش ىذلا قباسلا قيرطلا نأ قباسلا قيرطلا نيبو قيرطلا اذه

 وهو « ةلوقعملا رومألا ىف ءانثتسالا لامعتسا ىلإ جوحأ دق انيس نبا ناسل

 . ءانثتسالا لبقت ال تالوقعملا نأل ؛ بيعم
 : « ىبووطلا ١ نوكي اذه « ىسوطلا » عينص ىضتقمبو
 : ةلئاقلا « انيس نبا » ةرابع نأ ىلع اًقفاوم

 لوألا .مسقلا بسحب لدبت هل ضرعي نأزحي مل ؛ ريغتلل اًنعوضوم سيل ا]
 .[ ثلاثلا مسقلا بسحب الو

 . ريغتملا حبا ملعي ال بجاولا نأ ديفت
 كلذ تابثإ ىف قيرط هلو « ريغتملا ىثزحلا ملعي ال بجاولا نأ ىلع اًنقفاومو

 ءانثتسالا لمعتسي هنأ ةهج نم « انيس نبا قيرط ىلع هب ضرتعا ام هيف ىدافتي
 . ةلوقعملا رومألا ىف

 نأ ىري هنأ ديفت انيس نبا ةرابع نأ ىلع ءارآلا قفتتو راكفألا قتلت اذكه
 . ريغتملا ىثزحللا ملعي ال بجاولا

 : لوقي ذإ ؛ تامك احمل بحاص ٠ ىزاريشلا » قافتالا اذه نع ذشيو

 . همهف ام دراو - « ىبموطلا » ىبعي  هفاربعا نإ ]

 ؟هانققح اك «خيشلا دارم ىلع ال - « انيس نبأ ١ ىبعي خبشلا مالك نم وه

 ىأ ء اًنينامز ملعلا كلذ ناك ول « !ريغتم نوكي امنإ ةريغتملا تايئزحللاب ملعلا نأ



 46ه

 ىف اك :ءرخآ نامز ى همدعو « نامز ىف ملعلا ققحتيل « نامز نود نامزب اصتخحم

 « دبأو الزأ اًملاع ىلاعت بجاولا نوكيذأب ؛ نامزلا نع سدقملا هجولا ىلع امأو

 « هدعب « اذك نامز .ىف اهنم جراخو « اذك نامز ىف رادلا ف لخاد !ديز نأب
 . ةنمزألا دحأ ىلع ةلادلا ةيلعفلاب ال « ةيمسإلا لمحلاب « هلبق وأ

 هدنع ةرضاح « ةنكمألا عيمجك « ةنمزألا عيمج نأل ؛ الصأ ريغت الف
 « ىلاعت هتافص ىلإ ةبسنلاب « لبقتسم الو « رضاح الو لاح الف « اًدبأو الزأ ىلاعت

 : ىلاعت هيلإ ةبسنلاب ةنكمألا نم ديعب الو بيرق ال انك

 تالاالاب الإ نوكي ال « اهريغت ثيح نم ةريغتملا تايئزحلا كاردإ نأ امأو
 . [ اضيأ انيلإ سايقلاب وه امنإ لب ؛ عونمف ةينامسجلا

 ةهجو حرشت اهنأ ىف - !ديجاهصحفتي نم دنع  ةحضاو «ىزاريشلا» ةرابعو
 «  انيس نبا » رظن ةهجو حرشت الو « تايئزحلاب هللا ملع ١ عوضوم ىف وه هرظن
 دنع ”الوأ فقو هنأآل ؛ ةلأسملا جالع ىف ةقدلا لك اقيقد « ىسوطلا ١ ناك دقلو

 اهعومجم نم جرختساو ءاهقحالو اهقباس .« عوضوملاب ةصاحلا « انيس نبا تارابع

 ىف لوقي اك - هعم شاع باتكلا حراش وهف «ورغ الو « الماك « انيس نبا » ىأر
 رصانع انرظن مامأ عضو دقلو ©« حرشيو مهفيو أرقي « اًنماع نيرشع  هتمدقم

 : هحرش ىف نيبف ء اهلك عوضوملا

 : نابرض قزحلاب ملعلا نأ ىري انيس نبا نأ : الوأ
 . ايلك املع هب ملع وه برض
 . اًنينامز اًملع هب ملع وه برضو

 . ريغتم ملع « اًنينامز اًسملع ىثزحلاب ملعلا نأ : اًنيناِثو

 . بجاولا ىلع زوجي ال ريغتلا نأ : اثلاثو
 ١ لولعملاب ملعلا بجوي ةلعلاب ملعلا نأ : 7

 :ء ىش لكب ماع بجاولا نأ : اًسماخو
 + نأ ىلإ لوألا ةئالثلا دونبلا نم صلخو
 . انينامز سلع هملعت الو: اًيلك اًملع ىّزحلا ملعي بجاولا
 ' 4 نأ ىلإ نيريخألا نيدنبلا نم صلخو
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 ملعلا بجوي ةلعلاب ملعلاو ءىش لكل ةلع هنآل : ءىش لك ملعي بجاولا
 . طسو ريغب وأ طسوب ءىش لك ةلع وهو ء كش ال هسفن ملعي وهو « لولعملاب

 : دافم ةنراقم نم صلخو
 . لوألا ةئالثلا دونبلا

 : دافمع

 . نيريخألا نيدنبلا
 . صلختلا لواح مث « اًضقانت كانه نأ ىلإ

 « احرشو اًمهفت اهعم شاع « ةراشإلل حراشب ةريدج ةلماشلا ةرظنلا هذهو
 . اًماع نيرشع

 ةدودحم هترظن تءاج دقف « تاقيلعت اهيلع عضو هنأ مغرف « ىزاريشلا » امأ

 كلذ ٠ قابلا لفغأو « اهلك رصانعلا هذه نم !دحاو اًرصنع ذخأ هنأل ؛ ةرصاق
 . بجاولا نأ انيس نبا هيف ركذ ىذلا رصنعلا ىلإ رظن هنأ

 . ىنامز ريغ اًملع تايئزحلا ملعي

 قلعتملا ملعلا لعج هنإ ثيح « هنم انيس نبا دارم هلاب نع باغو هدحو

 : نيعون ىزحلاب

 . ىلك عون
 . قامز عونو

 عونلا اذه انيس نبا ىن دقو « ريغتم وه ثيح نم هب ملعلا وه ىنامزلاو

 عونلا اذه انيس نبا تبثأ دقو « هريغت ةهج نم ال هب ملعلا وه « ىلكلاو . هللا نع
 هحرش ام ريغب هل هحرشي نأ دحأ قح نم سيلف عونلا اذه انيس نبا حرش دقو . هلل

 . هب وه

 : ىزاريشلا لوقف
 الزأ املاع « ىلاعت بجاولا نوكي نأب « نامزلا نع سدقملا هجولا ىلع امأو]

 هلبق « اذك نامز اهنم جراخو « اذك نامز ىف رادلا ىف لخاد !ديز نأب « !دبأو

 « الصأ ريغت الف «ةنمزألا دحأ ىلع ةلادلا ةيلعفلاب ال « ةيمس إلالمحلاب « هدعب وأ
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 لاح االف.:ء ادبأو الزأ ىلاعت هدنع ةرضاح ةنكمألا عيمجك ٠ ةنمزألا عيمج نأل

 نم ديعب الو بيرق الءاك -. ىلاعت هتافص. ىلإ ةبسنلاب لبقتسم الو « رضاح الو
 . [ ىلاعت هيلإ ةبسنلاب ةنكمألا

 د «:هب انيس نيالا ةياخاو ءهيلإ ىعاد الو ءهل لغال

 . بجاولل ' لوألا تبثأو « هب ىئامزلا ملعلا حش « زحللاب ىلكلا ملعلا حرش

 . ىلاعت هنع ىناثلا ىو

 : انيس نبا حرش وه اذه وهو

 اهبابسأب بجت ثيح نم « تايلكلا لقعت اك لقعت دق ةيئزلبا ءايشألا 1
 . هب صصختم هصخش ىف هعوذ أدبم ىلإ ةبوسنم

 « ةيئزحلا هبابسأ اوت ببسب هعوقو لقعي دق هنإف ؛ نزلا فوسكلاك
 ظ . تايلكلا لقعت اك اهلقعتو « اهب لقعلا ةطاحإو

 « هلبق وأ . نآلا عقو هنأ مكحي ىذلا ىناملا قزيلا كاردإلا ريغ كلذو

 . هدعب وأ

 « ام زج .وهو « رمقلا لوصح دنع ضرعي اًيئزج انفوسك نأ لقعت نأ لثم لب
 . اذك ةلباقم ىف ءام زج وهو ء اذك تقو

 [ عقي مل وأ عقو هنأب ةطاحإ لوألا لقاعلا دنع نكي مله « فوسكلا عقو ابر م

 عم ىتتلي ء وحنلا اذه ىلع ىنزجلل ىلكلا كاردإلل ؛ انيس نبا » حرش لهف
 ؟ هل قباسلا وحنلا ىلع « ىزاريشلا ٠ حرش

 : « ىزاريشلا » لوق ىتلي لهو

 ىف رادلا ىف لخاد !ديز نأب « اًدبأو « الزأ املاع ىلاعت بجاولا نوكي نأب )

 [خلإ . . . هدعب وأ.« هلبق « اذك نامز اهنم جراخو « اذك نامز

 . « انيس نبا » لوق عم

 0 لوألا لقاغلا دنع :نكي ملو. .ضوسكلا كلذ عقو ابر مث ]

 . [عقي مل وأ« عقو.هنأب ةطاحإ  ىلكلا هجولا ىلع فوسكلل

 :٠.١ هلوق عزم رثكأ .حيرصت انيس نبا نم داري لهف
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 ! ؟ هعوقوب ملعي ال دق « ىلكلا هجولا ىلع فوسكلل لقاعلا نإ

 داحآي ملعي نأ مزلي ال « ىلكلا هجولا ىلع فوسكلا لقعي نم نأ انيس نبا دنعف
 . عقت ىلا فوسكلا

 ىرخأ ةرم لوقيف رمألا اذه ديكأت ىلإ انيس نبا دوعيو
 ًالاع ناك اذإ هنإ ىهح « هب ةفاضإلا صتخت ءام ءىشب اًملاع هنوك نإف ]

 . 1 لزج لرمي اًلاع نوكي نأ ىف كلذ فكي مل « ىلك ىعع

 ىثزحا ملعلا همزلي ال « بجاولل انيس نبا هتبثي ىذلا ىلكلا ملعلا اذ وه اهف

 . ليوأتلا لمتحي ال « اًحيرمدت انيس نبا هب حرصي رمأ كلذو « ىنامزلا
 ىلكلا ملعلا هل تبثيو « ىلزحلاب ىنامزلا ملعلا هللا نم ىني انيس نبا ناك اذإف

 هنم ذفني ةرذ رادقم ولو « ذفنم كلانه ىبي لهف « حيرصتلا اذه هب حرصملا
 ! ؟ ءارآلا نم كاذ وأ اذه لمتحي انيس نبا مالك نإ : لوقيل « ىزاريشلا »

 ةرظن رظن دق تاكاحملا بحاص « ىزاريشلا نأ اك هنأ بيجعلا بيرغلا نمو

 « ماقملا فارطأب ةطاحإلا نم اهعم نكمتي مل « انيس نبا » مالك ىف ةصحاف ريغ
 نبا مالك ىف كانه نأ  ةطاحإلا مدعو « ةعرسلا هذهل ةجيتن  هسفنل لوخو
 نبا صن عم هانراقو « اًمقباس كل هانلقن امم « هب وه هحرش ام لبقتي نآل”الاجم انيس

 . امهنيب عساشلا قرفلا انيبو « انيس

 « ةصحاف ريغ ةرظن « ىزاريشلا » مالك ىف ٠ هدبع دمحم ٠ خيشلا رظن كلذك

 وه « ىزاريشلا » هيلع هلمح ام ىلع « انيس نبأ ١ مالك لمح نأ اهعم هل ليخ

 هلمح ام لمتحي ال - عبتي نأ قحأ قحلاو انيس نبا مالك نكلو « لمحم ريخ
 هلمتحي ناك هتيلو ٠ هدبع دمحم » خيشلا ةيور ريغ نم هيف هعباتو ىزاريشلا هايإ
 كلانه سيلو « أطخلل نعذن فيك نكلو هل « هل اًناعذإ سانلا دشأنم انكل نذإ
 نوقطان مهنأل ؛ ةمصعلا مهل هللا بتك نم نوكي نأ الإ أطخلا هيلع زوجي ال نم

 : هنع نوغلبم هعساب

 .: ماقملا اذه ىف هدبع دمحم خيشلا مالك صن وه اذهو

 بحاص لمحم ىبعي -لمحملا اذه ىلع - « انيس نبا » ىعي - خيشلا مالكو ]
 . ةفسالفلا بهذم قيقحت وهو « بابلا اذه ىف مالكلا نسحأ نم  تاككاخما
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 ضعب هيلع ىرجو « مهتارابع رهاظ نم ذخأ ءىث مهنع رهتش رهتشا ىذلا اذهو

 . [ملع ريغب اًنظ اومجرف « الهج نيفسلفنملا
 1 تا يقوم يل ناكل لسنا ىلا » نك نيس دا انا

 . هلمتحي ناك ول ملسف ٠ بإابلا اذه ىف مالكلا نسحأ نم

 ني ا ل ل ا ا
 : ةلئاقلا ةحيرصلا انيس نبا

 لقاعلا ىبعي -  ليلا لقاعلا دنع نكي لف ء فوسكلا كلذ مو امير م5

 .[عقيملو « عقو هنأب ةطاحإ ىلكلا هجولا ىلع فوسكلا

 : ةلئاقلاو

 اًملاع ناك اذإ 0 « هب ةفاضإلا .صتخت» « ام ءىشب اًملاع هنوك نإف]

 . .٠ [قزج لزحي اًملاع نوكي نأ ىف كلذ فكي مل . ىلك ىنعمب
 ؛ هدبع دمحم خيشلا رظن ىف !ً"ديج هتاذ ىف هيأر نوك « ىزاريشلا ») عفشي الو

 .رخآآ ء ىش « هلمتحمي « انيس نبا مالك نوكو « ءىش « هتاذ ىف !"ديج هنوك نإف

 نباب اًنيهاذ « انيس .نبا ىأر هب روص ام نوكي نأ « ىبوطلا» ريضي الو
 لمتحت ال ىذلا مهفلا وه ريوصتلا اذه ماد ام « )2١ ىلازغلا هيلإ بهذ ام ىلإ انيس

 . هاوس « انيس نبا ةرابع
 مالسإلا ةجح هيلع ىرج ىذلا اذه ىلع اورج نيذلا مه ةلهملا نأ امأو

 « انيس نبا ةرابع مهف ىف « ىبوطلا ققحما» و « ىزارلا مامإلا » و « ىلازغلا »

 وأ اهب قلعي نأ نم لجأ مهتاماقم نإف ؛ هنع ءاضغإلا الإ انعسي ال ءىشف
 . بابس اهسندي

 : هلوق مهفتنل « تان احلا بحاص ىلإ دوعنو

 «ا”دبأو « الزأ ىلاعت هدنع ةرضاح ةنكمألا عيمجك « ةنمزألا عيمج - نإ ]

 ديعب الو بيرق ال اك « ىلاعت هتافص ىلإ ةبسنلاب ليقتسم لو ءرضاح الو لاح الف

 . [ىلاعت هيلإ ةبسنلاب ةنكمألا نم
 سسناسال

 )١( ص قبس ام رظنا 28 .
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 بيرق ال اك لهف ؟ تاكاحملا بحاص لوقي اك ةنكمألاك ةنمزألا لهف

 ى لبقتسم الو « رضاح الو لاح ال له « ىلاعت هيلإ ةبسنلاب ةنكمألا نم ديعب الو

 ؟ ىلاعت هيلإ ةبسنلاب نامزلا

 هللا نأل ؛ ىلاعت هلل ةبسنلاب ةنكمألا نم ديعب ال هنأ مهفأ نأ ىعس» ىف نإ

 : دوجوم لك عم

 ْمُهُصداَس وه الإ ةسْمخ آلَو ء ْمُهُعباَر وه الإ ةَنآلَث ىوْجَت ني ُنوُكَي م١
 [ تاك اَمَنْأ همم وُ لإ رم او كلذ ني ىَندَأ آل

 « ءىش نم اديعب سيل امو . ءىش نم !ديعب سيلف « كلذك ناك اذإو
 : لاقف « برقلاب هسفن « هنأش لج فصو دقو « ءىش لك نم بيرق وهف

 [ ديروْلا لح نم ِهْيَلِإ ْبَرْهأ ْنْحَنَو]
 ىف دعبلاو برقلا عم نيمسقلاد وجو ىن دصقي تانك احلا بحاص لعلو

 ريغ برقلا ىن ذإ ؛ اهنم دحاو لك ىنني هنأ ال ؛  ىلاعت هلل ةبسنلاب ةنكمألا

 : هسفن « ىزاريشلا » لوقيو « ىل ارقلا صنلا نم هانرك ذ امل ؛ بسانم

 . بيرق رضاحلاو
 ىضام الو « رضاح ال هنأ « قح لهف . ةنكمألاو ةنمزألا نيب ةاواسملا ىلإ دوعن

 نكي مل اذإ نمزلا نوكي هاسع اذامو ؟ ىلاعت هلل ةبسنلاب ةنمزألا نم « لبقتسم الو

 « لبقتسملاو « رضاحلاو « ىضاملا نكي مل اذإ هنإ ؟ لبقتسملاو « رضاخلاو « ىضاملا

 . كئلوأ لك وه نمزلا ذإ ؛ نمز الف

 وه وأ « نامزلا قلاخ وه هللا نآل ؛ هلل نامزلا ةيفرظ ىنن نأ عيطتسن اننإ معن

 . قلاخلل اًفرظ قولا نوكي الف « نامزلا نع انركف قلاخخ
 نذإ فيكف ءاحل اًنفرظ نكي مل اذإ هنإ ؟ تاقولخملا اًفرظ نامزلا سيلأ نكل

 . لبق هنأب اهضعب ىلع



 : .؟.دعب هنأب اهضعب ىلعو
 6 تو تن دا أل نبل كح نب

 ّْ . ؟: ضاح هنأب اهضعب ىلعو

 | ...٠ , 4 :قأيس هلأب اهضعب ىلعو
 ريغ امهالكو نوضح نيغ « ءاضقنالا ا ةقرفتلا هذه ىقأتت فيك

 ؟ نايتإلا

 5 رظتنملا هنايتإ نيعو 3 هروضح نيع « ءىشثلا ءاضقنا لهف

 ء ىشلاف نذإ و « ةنيابتم نذإ ءايشألا هذهف ٠ . هركذتو اذه ىبأت ةهادبلا نإ

 ريغ نوكي « دجحاولا ء ءىشلا نإ ىتح ؛ لبقتسملا ريغ «٠ ىضاملا ريغ « رضاحلا

 ةجحب ثعبلا ةفسالفلا ركنأ كلذلو ؛ اهب رمي ىلا راوطألا هذه ةظحالعي « هسفن
 قباسلا : هيدوجو نيب للخت اذإ مدعلا نإ نيلئاق هنيعب مودعملا ةداعإ ةلاحتسا

 .1”دحاو اًدئيش ال , داعملا امهيناثو ءأدتبملا امنابأ : ني رياغتم نيئيش راص « قحاللاو

 . لوألا. نامزلا ىف دوجوملا وه « أدتبملا ىنعمو
 . ىناثلا نامزلا ىف دوجوملا وه « داعملا ىبعمو

 لوألا 1 ةبحاصم عم ءىشلا راص ,:ىناثلا نامزلل « لوألا نامزلا ةرياغملف

 .' يناثلا نامزلا ةيحاصم عم هسفن ريغ

 اذه ىلعو « لوألا ءىشلا- نيع وبه نوكي .نل ثيعبملا نإ : اولاق رياغتلا اذه
 7 .:كعيلا ناكمإ اوركنأ ساسألا

 : لاقي نأ حصي فيكف رياغتلا اذه لك ثدحي « اذكه نامزلا ناكاذإف
 0: لبقتسملا نيع وه ىضاملا نإ

 0 ,ةريغ وه ام نيغ ءىبشلا نوكي فيكو

 7 | : لاقي نأ نكمملا نم نإ
 مل“ قواسم ةئمزألا عيمج ب نإ]

 520 هنأ ىلع هل مولعم -

 00 .... رماح قمم مولعم رضاحلاو



 ل

 . لبقتسم هنأ ىلع هل مولعم لبقتسملاو
 رضاحلا نأب ماسقألا هذه نيب  انمؤلعل ةبسنلاب  توافت كانه ناك اذإ هنأو

 نيب توافت الف ؛ لبقتسملا نم « ةيمولعمدشأ ىضاملاو « ىضاملا نم ةيمولعم دشأ

 ى وأ  لبقتسملاو رضاحلاو ىضاملاف « ىلاعت هللا ملعل ةبسنلاب ماسقألا هذه

 ةجردب هلل تامواعم كئلوأ لك نوكيس امو « ناك امو « نئاكلا : ىرخأ ةرابع
 . حوضولا ىف ةدحاو

 : هلوق لدب

 . [هدنع ةرضاح ةنمزألا عيمج نأ ]
 حبصي فيكف « لبقتسملا رياغيو « ىضاملا رياغي نمزلا نم ءزج- رضاحلا نأل

 ؟ اًرضاح اًثمز لبقتسملا نمزلا»و ىضاملا نمزلا
 هريغ لقمع نم سانلل ناك اذإف « كلذ ىلأي « هايإ اهلل انحنم ىذلا لقعلا نإ

 . جئاتنلا فالتخاب حمسي « لئاسولا فالتخا نإف ؟ انوفلاخي نأ سأب الف

 0# #ا ج

 : هلوق صوخب « ىبوطلا » ىلع « تاكاحما بحاص » ضارتعا ركذن نأ قب
 : لاقي نأ وهو « رحتآ ذخأم نم بولطملا اذه نايب ذخؤي نأ باوصلاف ]

 . هب ساسحإلا بجوي الو « لولعملاب ملعلا بجوي ةلعلاب ملعلا
 تالآلاب الإ نكمب ال « ةريغتم ىه ثيح نم « ةريغتملا تايئزحلا كاردإو

 . اهارجم ىرجي امو ساوحلاك « ةينامسحلا
 . ةلاحم ال ريغتلل اًعوضوم نوكي كاردإلا كللذب كرمملاو

 اذهب كردملاو . لقعلاب كردي نأ الإ نكمي الف « ىلكلا هجولا ىلع اهكاردإ امأ
 . ريغتلل اًنعوضوم نوكي ال نأ نكمي كاردإلا

 « لقاع وه ام لكلب .« ريغتلا اًنعوضوم نوكي ال ام لكو « لوألا بجاولا نذإف
 اهكردي نأ بجيو ؛ لوألا هجولا ىلع  لقاع وه ام  ةهج نم  اهكردي نأ عنتمب
 . [ىلاثلا هجولا ىلع

 : هلوقب اذه ىلع « تاك احنا بحاص و بقعيف

 تاالآلاب الإ نوكي ال « اهريغت ثيح نم ةريغتملا تايئزحلا كاردإ نأ امأو ]

 . [ اضيأ انيلإ سايقلا وه امن] لب « عونمف « ةينامسحلا



 ليي

 لفغ .نيح «:قياسلا هفقوم هبشي .© تاك احمل -بحاص » نم فقوملا اذهو

 نباو ةرابع- مغري .نأ دار م.« هبا ياخ :وج». ىف قلحين حارو « ماقملا لصأ نع

 : .'ونلبا اذه ىف هعم نوكت نأ ىلع « انيس

 هل عضخي ال ًمصاخ اًنوناق انملعلا نأ ىف ء .انملعو هللا ملع 0

 ةقيرطب مزحلا انل. حيتي ام هللا ةقيقح“ نع .فرعن ال اننأل « هرقن رمأ « هللا ملع

 نم عقي هنأل: ؛ هيلع هرقن رمأ ةقرفتلا هذه: ىلإ «تامكاننا بخاص » ءاجتلاف ءهملع
 « انسوفن .نع.ثدحتلا ماقم :ى انسل « .ماقملا اذه ىف اننكل « ىضرلا عقوم انسوفن

 هاري ام ءوض ىف انيس نبال صن مهف ماقم ى اننكلو ءهاضرن ال امعو هاضرن امعو

 1 ءوض ىفال « هلإلا نأش ىف « انيس نبا

 ملع الل عضخي ىلا مظنلا سفنل هللا ملع عضخي نأ انيس نبا لواح دقلو

 : لوقي الثم اذ وه اهف ء رشبلا
 « الثم « ةيجراخلا. روصلا نم دافتست نأ: ام هجوب زوجي دق ةيلقعلا روصلا ]

 . ءامسلا نم « ءامسلا ةروص ديفتست انك

 نم دوجو اه ريصي مث « ةلقاعلا ةوقلا ىلإ الوأ ةروصلا قبست نأ زوجي دقو
 . جراخ

 . !دوجوم هلعجت مث الكش لقعت ام لثم
 ( 2!ىناثلا هجولا ىلع « لكلا نم دوجولا بجااو هلمعي ام نوكي نأ بحيو

 ىذلا هباتك ى .تاراشإلا نم صنلا انه « هدبع دمج : خيشلا لقن دقو

 . ")6 نييمالكلاو ةفسلفلا نيب هدبع دمحم خبشلا » ناونع تحت هانعبطو « هل هانققح

 . ةعبطنتم روصب انملعك  نوكي هللا ملع نأ ديفي اذهو

 هل ةلاسر ىف ةانيس نبا » كرف ماعلا نعت نبا ةضيابع خيشلا ١ ىوربو

 097 :6 ملعلا » اهرعسا

 . ىجراخ رمأل لاثم وهو . . ةمولعلا ةروصلا "لرفع وه اغعإ ملعلا ]

 07 . .ثداحلاو ميدقلا ق درطم كلذو

 . ىجراخلا لولعملا ىلع مدقم « ىلاعت ىرابلا ملعو

 )١( ص تاهينتلاو تاراشإلا 05* . 1
  0ايم م كرتو ىلا بال تعب ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد و هترشن



 ل

 . [اهدوجو لبق هل ةلصاح تامولعملا روصو
 هنأ ىف « انملعو « هللا ملع نيب « انيس نبا ١ ىوسي اًضيأ صنلا اذه ىنف

 . روصلاب هلك
 . ةروصلاو « رشبلا ملعو ٠ ىرابلا ملع كلذ ى ءاوس « ةروص ملعلا ماد امو

 , هلل ةبسنلاب ةروصلا هذحهل لحم نع ثحبي « انيس نبا ٠ حار « لحم نم اهل دب ال

 ملع نوكي نأ مزتلا هنآل ؛ ريطخخ قزأم ىف هسفن عقوي صوصخلا اذهب وهو
 ؟ ةروصلا هذه لحم اف « ةروصلاب انملعك هللا

 فنآلا هباتك ىف « ءافشلا » باتك نم اًصن ( هدبع دمحم خيشلا ١» سبتقي

 ءارج نم تابوعص نم هددصب وه ام ىرتل ؛ انهه كيلع هضرعن 2!” ركذلا
 : لوقي « رشبلا ملع ال عضخأ ىتلا نيناوقلا سفنل هللا ملع عضخي نأ همازتلا

 . ةرثكلا تضرع « هتاذ ءازجأ تالوقعملا هذه تلعج- نإو ]

 « دوجولا بجاو  اهتهج نم - نوكي ال نأ ضرع « هتاذ قحاول اهتلعج نإو
 . دوجولا نكمم ةقصالمل

 . ةينوطالفألا لثملا تضرع « تاذ لكل ةقرافم اًرومأ اهتلعج نإو
 . لانا نم اذه لبق هانركذ اه ضرع « ام لقع ىف ةدوجوم اهتلعج نإو
 ىف رثكت ال نأ ظفحتو « ةهبشلا هذه نم صلختلا ىف كدهج دهجت نأ ىببف

 اهنإف ؛دوجولا ”نكمم - ةفاضإ عم  ىلاعتهتاذ نوكي هنأ ذئنيح لابت الو « هتاذ

 . هتاذ ثيح نم لب « دوجولا ةبجاوب تسيل « ديز دوجول ةلع ىه ثيح نم
 .[ميظع ملاع ىلوبرلا ملاعلا نأ معو
 ىذلا حيحصلا ههجو نم هتذخأ ول « مالسإلاو برعلا فوسليف اي رمألاو

 « مزالب سيلف هذه «ةروصلا» ةياكح نم صلختلا ىضتقي هلالجو هللا لامكي قيلي

 ترعشتسا ولو « اهتطاسوب كلذك هللا ملع نوكي نأ « ةروصلا ةطاسوب انملع ناك اَذإ

 نوكي نأ نع رشبلا لقع ترغصتسال « ميظع ملاع ىبوبرلا ملاعلا ٠ نأ نم هلوقت ام

 لاق نيح حصنلا كلل صلخأ نم كلحصن دقلو . هللا تاذب قلعتت رومأ ىف الصيف

 1 : كلاثمألو كل

 )١1( قباسلا مجرملا ص٠١م”7 .
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 .. [ اوكلهتف هتاذ ف اوركفت الو « هللا قلخ ى اوركفت ]

 لوسرلا : لق ,ى-”نوريد.ال -نيذلا' كنلوأ“ 7 ءفويسيفلا ىديس اي كلعلو

 ىلتبا نيإلا ”كئلوأ "نم نوكت نأ كبايألا فو « هدنع فوقولا ىلإ مرطضي ام
 همصخ :ْنم"فَقي  مصخلا نإق ؛ هئادعأو هيوم نم هيلع ارش اوناكف مالسإلا مهب

 هراكلا ةديقع نطبيو « رصانملا ديؤملا' نسؤبل سبلي وهف قفانملا امأ « هزيمب اًفقوم

 : :هوقب ذإ هللا قدصو « ضغبملا

 اريِضَت ْمُهَل َدجَ دجت ْنَلَو « راثلا ّنِم لما كردلا ىف َنيِقْفاَنَمْلا ]

 ْمَم َكِئلواَف « ا مهتيد انٌصَلْخأو اللاب اوُمَصَتْعاَو اوُحَلْصَأَو اوُياَت َنيِذَّلا الإ

 .[اميِظَع اًرْج أ َنيِنموَملا هلا قوي فْوَسَو « َنيِئموَمْلا

 : لوقيو

 "' [ [عيِوَج منهج ىف َنيِزِفاَكْلاَو َنيِقِفانَمْلا عا هللا َن نإ]

 : لوقيو

 ىلإ 7

 5 مهعداخ وهو هللا َنوُعِداْحُي َنيِقفانمْلا نإ

 : لوقيو

 7 [ةيقسافلا مه َنيِق مقفاَنمْلا نإ

 : لوقيو

 1 منهج ران َراَفَكْلاَو َتاَقِفاَنمْلاو َنيِقفانَمْل انْمْلا هللا َدَعَول ١ م 20 يآ 000 4 585 782 رق اس ص ل

 ا . ةبوتلا ةرون نم 54 ةيآ )١(

 ١ . السلا روم نم ١؛ه تايآ (؟)

 .. ءاسنلا ةروس نم ١4٠ ةيآ (*)

 ,. ءاسنلا ةروس نم 14؟ ةيآ (4 )

 : 30 ةيوتلا ةروس نم ى1/ ةيآ (ه )



 ك١

 : لوقيو

 ا مُهاَواَمَ ْمهْيَلع .ظّدْغاَو َنيِقِفاَمُمْاَو َراَمُكْلا دجاج بلا اًهيأ اي]

 '"" [ ٌريصَمْلا سْفبَو
 : لوقيو

 َناَك هَل َّنإ َنيِقِفاَُمْلاَو َنيِرِفاَكْلا عِطُت الو هللا ين ىتلا اًهبأ ا

 سانلا طخس ايندلا ف مهؤازجو « ةرخآلا ىف هللا دنع نيقفانملا ءازجوه اذه

 .. مهيشاحتو « مهيلع راكنإلاو « مهذبنو
 : ىلاعت هلوقهديؤيل ركذلا فنآلا « ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسرثيدح نإو ءاذه

 ُهَل ْنُكَي ْمَلَو ١ دَلرُي ْمَلَو دِلَي ْمَل ءُدَمصلا هللا ٠ َدَحأ هللا َوُه لكل
 [ ه دَحَأ اًوْفُك

 انسفنأ نم ذختن نأ حصي فيك ءريظن هل سيلو ليثم هل سيل ىذلا اذهف
 نم لك اهيف ىدرت ىلا ةلزلا ىه كلت ؟ انملع وحن ىلع هملع حرشن « هل ءارظن

 نكلو « رشبلا نوئش ىلعو «ةيتاذلا هللا نوئش ىلع !ًدحاو اًنوناق قبطي نأ لواحي

 دجوو تاراشإلا حراش « ىسوطلا ١ رود ءاج اذإ لهف . انيس نبا عنص اذكه

 . ( انيس نباو

 : لوقي

 .[1' ريغتلل عوضومب سيل دوجولا بجاو ]
 : انيس نبا دنع اًمضيأ ررقم تباثوه امو

 . [هملع ريغتي ريغتملب ملعلاف . مولعملا عبتي ملعلا

 )١( ةبوتلا ةروس نم (78) ةيآ .
 ةيآ (؟) )١( بازحألا ةروس نم ,

 ) )6تاهيبتلاو تاراشإلا نم عبارلا طفلا قف .



 اس ا عيال ': اًضيأ ررقم تباث وه امو

 . لب 5 ةلغلاب: مطر ! هتأذب: انامل :بجاولل لولعم لكلا نأ ]
 : :نضتقم نإف ؛ ةضراعتم اياضق هذهو

 . .[خلإ د . .."بجاولل لولعم لكلا نإ
 ا و ةتبايئرما ملعي بجاولا نأ

 : ىضتقمو

 . [ريختلا ع موضع 5 دوجولا بجاو نأ ]
 : تايئزحلا ملعي ال بجاولا نأ
 .. [ ريغتلا ىلإ دؤم ريغتملاب ملعلا نأ ] و
 : نأب لوقلا ناكف

 جورخ «اًنيلك اًملع اهملعيو « اًثينامز اًسلع تايئزحلا ملعي ال بجاولا
 [ لولعملاب ملعلا بجوي ةلعلاب ملعلا نأ ] : ةدعاق ىلع

 : ”الئاق انيس نبا ىلع ٠ , يبوطلا » ضرتعاف
 : نأب مكحلا نإ ]
 . « لولعملاب ملعلا بجوي ةلعلاب ملعلا »

 0 بجاولا ةطاحإب مكحي نأ نكمي مل « اًنيلك نكي من

 مكحلا كلذ بجيوأ هتالولعم ةلمج» نم ريغتملا ىتزحللا ناكو « اًئيلك ناك نإو

 . ةلاحم ال هي املاع نوكي نأ

 : هنأب لوقلاف

 :'  ريغتلل اًعوضوم بجاولا نوك عانتمال ؛ هب اًملاع نوكي نأ زوجيال و

 1 فق هضراع رخآ مكحب : ىلكلا مكحلا كلذل صيصخت
 : لوقلا ماد امو

 دي ريغتملا: .ىزحا ملعي ال بجاولا نأب

 : هلع ياك ء'اًئيس نبا هيلع رصي اًرمأ

 : ةدعاق تماد امو

 5 للا ؛ بجيب ةلعلاب ملعلا نإ ]
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 « همامأ نم اهحيزي نأ ٠ ىبموطلا » ىآر دقف « لوقلا كلذ قيرط ىف فقت
 اهمهفب جرخي ال نأ ىعار كلذ عم هنكلو « !ً”ددحت رثكأ اًنمهف اهمهفي نأ ةطاسوب

 5 انيس نبا اهب ملسي ىلا تامولعملا ةرئاد نع

 . انيس نبا دنع « هريغ اًئيش ساسحإلاو « اشيش ملعلا ماد امو

 . اًضيأ انيس نبا دنع ساسحإلا ةليسو رياغت ىلا هتليسو هل ملعلا ماد امو

 . رخآلا لوانتي ال « ءىشب امهدحأ ىلع مكحلاف
 : تلاق دق ةدعاقلاو

 . [لولعملاب ملعلا بجوي ةلعلاب ملعلا نإ ]
 هسفن وه هب ملاعلا ناك ءاوس  ةلع وه ىذلا بجاولا ملع نم نأ اهانعمو

 ملعلا هلوانتي ال ام امأ . بجاولا اذه تالولعم نم ملعلا هلوانتي ام ملعي  هريغ وأ

 . هب ملعلا بجاولاب ملعلا نم عزلي الف « هتالولعم نم
 « بجاولل ةلولعم اهنأ نم مغرلابف « ملعت الو سحت « ةريغتملا تايئزحلاو

 : لوقت ةدعاقلا نأل « اهب ساسحإلا بجي ال هب ملعلا نأ الإ
 . اهيواعمب ملع ةلعلا ملع نم

 . سحب ىذلا لولعملل الماش سيلو « ملعي ىذلا لولعملا .ىلع رصاق اذهو

 : انيس نبا لوق هاضتقا امل ةضراعم ةدعاقلا هذه نوكت ال كلذ ىلعو

 . ريغتلل اعوضوم سيل بجاولا
 ريغت ريغتملاب ملعلاو
 . تاريغتملا ملعي ال بجاولاف

 عوضوم سيل كلذ نإف « اهعوضوم ثيح نم اال  ةحجان ةلواحم هذهو

 نم اهب ملسملا دعاوقلا نيب ضراعت عوقو تدافت اهنإ ثيح نم لب  نآلا انئيدح
 , هسفن انيس نبا رظن ةهجو

 « ىسوطلا ١بلجي ّط ءهسفن ؟.انيس نبآأو ميلاعتل عضخي لحلا اذه ناكاذإ لهف

 عوضوملا ى هسفن سدي نأ و تاكتالا بحاصو ! قحب « هدنع نم اشيش هل

 لماعتلا نم هسفن « ىبسوطلا » هب ذخأ ام اًيسانتم ء هسفن دنعنم اًيأر هيف لوقيل

 : لوقيو « هريغ دحأ راكفأب ال « انيس نبا و راكفأب



 0 يبا اذه ى مالكلا نا ل اذه ىلع خيشلا مالكو ]
 عشلا 0 تب 3 0 0 3 تاق املا بحاص مالك نأ كلش الو

 3 : . هلمتحم ناك

 للا ملك لانكا يزل وزو كاك اما ناسا نم افهم نا اذه

 0 ْ ...ةرهشلاو ءامسألا مهعدخت نم ءامسألاب عدخني ال ىح

 0 اي وأ كلذ ريسي باس هنإو 6 ٍبايبجهعم لف «هدحوا ىبوطلا و امأ

 5007 : ماقم ىف ركذ

 . ريختلا هيلع زوحي ال بجاولا نأ (1)
 : ماقم ىف ركذو

 نم جين امل اهلي انو « ةرغلا تاز لع ل بجو أ نة
 ءا . اهتيلكةهج نمىأ « ةتباث ىه ام ةهج

 : ماقم ىف ركذو

 5 ملعلا بري ةلعلاب ملعلا نأ 20

 0 . دحاو ماقم ىف كئلوأ لك ركذي مو

 : ىلع صني مو
 نيب نا تنتي - ما ا

 0 : د
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 الح ضرعي ىتحو « تالوقعملا ف زوجي ال ءانثتسالا نأب « هيلع ضرتعي ىح

 كلانه لهف « ثالثلا دعاوقلا هذه ركذ هنأ انيس نبا نم لصح ام لك نإ
 ىلا ةروصلاب « اهنيب ضراعتلا مدع هسفن ىف اًردقم انيس نبا نوكي نأ عنمي ام

 ىسوطلا اهركذ ىبلا ةروصلاب ال « اهيلع ضرتعي لو اهاضتراو « ىسوطلا ٠ اهركذ
 ؟ اهيلع ضرتعاو

 « انيس نبا » نأ هل نف ؛ هسفن « ىسوطلا » ناسل ىلع دراو نيقيرطلا ركذ نإ

 ؟ هيلع ضاربعا ال ىذلا قيرطلا ال « ضارنعالا هيلع ىذلا قيرطلا ديري

 ةروطخلا نم ىهو « هدبع دمحم خبشلا مالك ىف تدرو ةلأسم ىلإ كلذ دعب دوعأ

 هللا ملع مدعب لئاق انيس نبا نأ ماقم ىأ  هددصب نحن ىذلا ماقملا اذه ىف
 « اهنع ىضاغتي نأ فصنمل ىغبني ال ثيحب - لئاقب سيل وأ « ةريغتملا تايئزحلاب

 بحاص » ىأر اهب دّنيأ ىلا ةرابعلا ماتخ ىف  هلوق ىه كلت « ال ضرعتي الو
 : ب «( تالا

 هيلع ىرجو « مهتارابع رهاظ نم ذخأ ءىش مهنع رهتشا دق ىذلا اذهو :]

 . ملع ريغب انظ اومجرف « الهج- نيفسلفتملا ضعب
 ملعي هنأ « صوصفلا » ىف « ىبارافلا رصن ىبأ خيشلا » ةرابع حيرص لب

 . [اهتيصخش هجو ىلع ةيصخشلا تايئزحلا

 ةيصخشلا تايئزلبا ملعي بجاولا نإ : لوقي © ىلارافلا رصن ابأ ١ نأ حص ولف

 صنلا ىف لوقي ىلازغلا نإف « لمأتلاب ًاريدج اًرمأ ناكل « اهتيصخش هجو ىلع
 : اًنقباس هاتسبتقا ىذلا

 مهنم بهذ نم نإف  تايئزحلا ملعي ال هنأ ىلع ىأ كلذ ىلع اوقفتا دقو ]

 ملعي هنأ ىلإ بهذ نمو . هبهذم نم اذه ىخي الف 2 هسفن الإ ملعي ال هنأ ىلإ

 اًيلك اًملع ءايشألا ملعي هنأ معز دقف - « انيس نبا » هراتخا ىذلا وهو  هريغ
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 معز كلذ عمو « نآلاو لبقتسملا» ىضاملاب فلتخي الو « نامزلا تحت لخدي ال

 ملعي هنأ الإ « ضرألا ىف الو تاومسلا ىف ةرذ لاقثم هملع نع بزعي ال هنأ

 .[ ىلك عونب تايئزحلا
 ملعي ال بجاولا نأ ىلع اوةفتا ةفسالفلا نأب - صنلا اذه ى - حرصي ىلازغلاف

 « ىبارافلا رصن ابأ » نأ نم « هدبع دمحم خيشلا » هيوري ام حص اذإف « تايئزحلا

 ىلع ةيصخشلا تايئزدبا ملعي بجاولا نأب « صوصفلا ) د ىمسملا هباتك ف حرص
 .لمأتلاو رظنلاب ايدج. رمألا ناك « اهتيصخش هجو

 هينعي ىذلا صنلا وه اذهو ؛ صوصفلا » باتك ىلإ عوجرلا نم نذإ صانم ال

 :؛ هدبع دمحم خيشلا »

 . هسفن فرع دقف « هبجوي ثيح نم هببس فرع ام لك ]
 ليبس ىلع ةيصخشلا تايئزحلا ىلإ اهرخاوأ تهتنا بابسألا تبتر اذإو

 . باحجيإلا
 . ىلوألا هتيرهاظ نع رهاظ ىزجو ىلك لكف
 نامزلا ىف [ اذك] لخاد « اهتاوذ نع اهنم ءىش هل رهظي سيل نكلو

 ريغب ةياهن ريغ ىلإ اصخشف اًصخش هدنع ىذلا بيترتلاو هتاذ نع لب « نآلاو

 , ةياهن
 . [رمألا كانهو « دح الو هل ةياهن ال ىناثلا لكلا وه « هتاذ دعب هملع ملاعف

 -ىباحلا نيدلاردب دمحم ديسلا لضافلا  هخراش قلعيو « صنلا » وه اذه

 : الئاق هيلع

 . ءايشألاب ىلاعت هملع ةطاحإ ىلإ ةراشإ اذه

 ..قبس اك « هئاذب ملاع ىلاعت هللا نأ : هريرقتو

 . تانكمملا نم هاوس ام عيمجل ببسو ةلع ىلاعت هتاذو

 «نيعتياهب ةيصوصخ رابتعاب ىأ  هبجوي ثيح نم ماتلا ببسلاب ملعلاو
 . بايترا الب « لولعملاب ملعلا مزلتسي  هنع لواعملا رودص بجيو

 «دحاو رادم ىلع «ةصاخلا امهتكرحي ناكرجتي رمقلاو نسمشلا نأ انضرف اذإ اك
 -كلذك اهانملعو :٠ الثم جوربلا ةقطنم وه

 ٠ سمشلا نم دافتسم رمقلا رون نأب ملعلا عم
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 . لكلا طسو ىف ضرألا نوكتف

 مزج اًنمات اًفاسخنا فسخني ةلباقم لك ىف هنأب مزجن انأ كش الف

 . ةهبش الب ًانيقي
 « اهب ملعلا نم مزليف « اهنم دحاول مات ببس ىلاعت هتاذ نأ كش الو

 . هب ملعلا

 ملعلا اهب ملعلا نم مزايف ءرخآل ةمات ةلع اًضيأ « دحاولا كلذ عم تاذلاو

 . [تامولعملا عيمجي ملعلا هل لصحي ىتح « اذكهو « رخآلا كلذب

 ىه هذهو « هدبع دمحم ١ خيشلا هيلإ ريشي ىذلا « صفلا ١ ةرابع ىه هذه

 نأ نم ( هدبع دمحم خيشلا » هيعدي ام امهيف له ؟ امهيف اذاف « هحراش ةرابع

 ؟ اهتيصخش هجو ىلع ةيصخشلا تايئزحللا ملعي بجاولا نأب حرصي « ىبارافلا»
 . رظنن لاعت

 : « لوألا ملعملا » لوقي

 . [هسفن فرع دقف « هبجوي ثيح نم هببس فرع ام لك ]

 : © سيئرلا خيشلا » لوق ىواست ةرابعلا هذهو

 . [لولعملاب ملعلا بجوي ةلعلاب ملعلا ]
 : «٠ لوألا ملعملا 0 لوقي مث

 ليبس ىلع ةيصخشلا تايئزحللا ىلإ اهرخاوأ تهتنا بابسألا تبتر اذإو ]
 . [باجيإلا

 : هلوق ىبعم اف

 ؟ [تبتر اذإ]

 . لعفلاب ةبترتم « هللا ملع ىف « تاببسملاو بابسألا نإ
 . هللا ملع ىف وه ام قفو ىلع اًمبترتم عقو « جراخلا ىف اهنم عقو ام نإو
 . نيبناحلا نيذه دحأ ىلع ع اذإ ] لوخدل ىنعم الف

 اذإ اننإ : لوقي نأ ديري نذإ هلعلف « نحن انملعل ةبسنلاب اهوخد حصي امنإ
 اهرخاوأ ىلإ اهلئاوأ ىهتنت « ةبترتم اهاندجو ٠ تاببسملاو بابسألا ةلسلس ىلإ انرظن
 . باجيإلا ليبس ىلع
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 تايئزج» اهنأب اهصوصخب [رخاوألا ]1 ىلع صيصنتلا ةميق ىردأ تسلو
 ىه « ىجراخلا اهدوجو رابتعاب « تاببسمو اًبابسأ ءاهلك ةلسلسلا نإف ؛ ةيصخش
 '1١. ىصخش الإ جراخلا ىف دجوي ال هنإف « ةيصخش تايئزج

 «هدبع دمحم خيشلا» هيعدي ام انب رم ىذلا اذه ىف سيلف ءرمألا ناك ام ايأو
 : حرص « ىلبارافلا » نأ نم

 . [اهتيصخش هجو ىلع « ةيصخشلا تايئزحلا ملعي بجاولا نأب ]
 . ةوطخ مدقتنلف

 : « لوألا ملعملا » لوقي

 . [لوألا هتيرهاظ نع رهاظ « ىثزج لكو « ىلك ل كف ]
 امهيلع مكحلا ثيح نم نكلو «ىثزحللا » و « ىلكلا ١ ضرعت صنلا اذه فو

 ؟ « روهظلا » اذه ىبعم اف . بجاولا ةيرهاظ نع « روهظلا »ب

 : ىعملا نوكيو ؟ « ملعلا» وه له
 ؟ لوألا هملعل مولعم « ىثزج » لكو « ىلك ١ لكف

 ؟ « لوألا هملع » ىنعم ام نككاو

 : ىبعملا نوكيو ؟ ؛ رودصلاو دوجولا ١ وه مأ

 ؟ تارداصلا ساسأو « رداصملا لوأ نع رداص « زج » لكو « لك » لكف

 خيشلا » هيعدي ام هيف سيل نكلو « لمت  اًضيأ هريغو كلذ لك
 : حرص ؛ لوألا ملعملا ١ نأ نم « هدبع دمحم

 . [اهت.صخش هجو ىلع ةيصخشلا تايئزحلا ملعي بجاولا نأب ]

 : لئاقلا « لوألا لامحالا ىلع ىبح

 . لوألا هملعل مولعم « ىثزجب ٠ لكو « ىلك ١ لكف

 نأ انمّدع « انيس نباو نأل ؛ ؛ هدبع دمحم خيشلا » هيعدي ام هيف سيل

 : نيقيرطب ملعي «زحلا »
 . ىلك قيرط
50 

 )١( ايلك ادوجو لكلا دوجوب لوقي ىذلا نوطالفأل ًافالش .
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 . ريغتم ىنامز قيرطو
 حرص لوألا محملا نأ هدبع دم خيشلا ءاعدا ءاعدا ؛مومعلا اذهنم نيأف

 ؟ [اهتيصخش .هجو ىلع ةيصخشلا تايئزحلا ] ملعي هللا نأب

 خيشلا » ءاعدا ديؤي اب ٠ لوألا ملعملا » صن نمرفظن مل «نآلا ىتح 'نذإ

 ٠ ىرخأ ةوطخ مدقتنلف « هيلع « هدبع دمحم

 : « لوألا ملعملا » لوقي

 نامزلا ىف. «اذك و لخاد اهتاوذ نع اهنم ءىبش هل رهظي سيل نكلو ]
 . [ ةياهن ريغب اًصخشف اًصخش هدنع ىذلا بيترتلاو . هتاذنع لب ء نآلاو

 : هلوق ىبعم اف

 هلعلو ؟ عنآلاو نامزلا ف لخاد اهتاوذ نع اهنم ءىش هل رهظي سبل ]

 لكف ] قباسلا هلوق ىف [ىثزحلاو ىلكلا ] ىلإ عجار [اهنم ] ىف ريمضلا نأ حضاو
 . (لوألا هتيرهاظ نع رهاظ « نرجو لك

 . [ايفن] و [اننابثإ ] ةرابعلا ىف نإ
 . هتاذ نع هل رهظت ءايشألا نأ تابثإ وهف : لوألا امأ
 نامزلا ف لخاد اهتاوذ نع اهنم ءىش هل رهظي نأ ىن وهف : ىنثلا امأو

 . نآلاو

 ؟ امهانعم اف

 . [ ىلاعفنالا ملعلا ] و [ىلعفلا ملعلا ] ؛ هنومسي ام كلذ نم دصقي هلعل

 اقباسو ءىشلا دوجو ردصم نوكي ىذلا ملعلاب [ىلعفلا ملعلا ] نورسفيو

 اهقفو ىلع هينبي تيبلل ةقباسو الصأ نوكت « سدنهملا سأر ىف ةروصلاك « هيلع
 دوجوملا ءىثلا دوجو نم دمتسي ىذلا ملعلاب [ ىلاعفنالا ملعلا ] نورسفيو

 . سدنهملا هينبي نأ دعب تيبلاب سانلا ةماع ملعك « جراحلا ىف
 خيشلا ًاديؤم نوكي نأ حلصي ام هيف سيلف هنكي نإ ؟ دارملا وه اذه له

 . 0 ةهليع لمحم )

 ىعدي ىذلا « هدبع دمحم » خيشلا دارم ىف رهاظب وه اف « هريغ نكي نإو
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 . [اهتيصخش هجو ىلع ةيصخشلا تايئزهلبا ] ملعي بجاولا نأي « ىلبارافلا ٠ حبرصت

 ني نا نبا حاشا نا صرت اد ار اهوا اني ني
 « هيلع ىلازغلا هب مكح امل قحتسم كلذل ةجييتن هنأو + تايلرحلاب هللا ملع مدعب

 « هدبع دمحم خيشلا ١ و « تاك احلا بحاص » تالواحم نأو ءانقباس هنع هانلقنو

 . ةلشاف « ةعئاض تالواحم « هنع عافدلل

 ؛هريغ وأ « انيس نبا و نيدن نأ ةوهش انل تسيل هنأ اًموهفم نوكي نأ بحأو

 الإ « هدارم ريوصت ىف نيثطحما نحن انك نإ « هللا دنع هرئاضي سيل كالذ نإف

 ملعلا ىف ةلماجملا تلخد اذإ هنإف ؟ ملعلا ىف لماجن ال نأ ىلع نيصي رح دجب اننأ

 , هتدسفأ

 « رفكلاب سانلاىلع مكحي نأ نم قفشي « هدبع دمحم خيشلا» ناك اذإو

 امم رثكأ « ةحامسلاب فرعي نأ مالسإلل ريما نم نأ ىريو « ىلازغلا لعفي املثم

 اذه ءهل همسري ىذلا قيرطلا ىف هب راسي نأ ال « مالسإلل ريخلاف « ةوسقلاب فرعي
 نأ الإ انيلع امو « هللا همسر ىذلا قيرطلا ىف هب راسي نأ لب « سانلا نم كاذ وأ

 نم هنع ضريلف « كلذ دعب مث « ةقيقد ةقد ىف هقبطن نأو « اًمهف مالسإلا مهن

 « ءاشي نم بضغيلو « ءاشي

 [ ْرفْكَيَلَف اش ْنَمَو ؛ نيويْلَف ءاش نَمَف]

 وه كلذف ؛ هنع سانلا ىضرتل « اًئيش انسفنأ دنع نم هيلع لخدن نأ امأ
 : لوقي ثيح « مثألا نم انلبق نم ىلع هللا هباع ىذلا فيرحتلا

 [ هب اوُرُكُذ امم اَظَح اوَسَنَو ِهِعِضاَرَم ْنَع َمِلَكلا َنوُرَحُي]

 ىخت ال « رودصلا ىخت امو نيعألا ةنئاخ ملعي هللا نأب قطان نآرقلا نإ

 . ءامسلا ىف الو ضرألا ىف ةيفاخ هيلع

 : نأ ىلإ تهتنا دق ةفسالفلا لوقع تناكاذإو
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 . لقعلاب ملعي ىلكلا

 . ساوحلاب ملعي ىثزحلاو
 «رشبلا ىلع هتقبط ام « كاردإلا نيناوق نم هللا ىلع قبطت نأ الإ تبأو

 ملعلا هسفنل تبثيل : ناسنإلا ساوح ماقم موقي امب هباتك ىف هسفن هللا فصو دقف

 ثيح ؛ ساوهلا نم هملع ىف دب ال امب ملعلاو « لقعلا نم هملع ىف دب ال ام

 : لوقي

 [ ٌريِصَبْلا عيمسلا َوُهَو]
 ىلع ذيخأي مل هناحبس هللا !نإف ؛ رصبلاو عمسلا نم رثكأ ساوحلا تناك اذإو

 « ةيحان نم انل مزالب سيل كلذ نإف ؛ ءىش لكهسفن نع انل لوقي نأ "دهع هسفن
 ىرخأ ةيحان نم هحهف ىلع انلوقع ىوقت :تسيلو

 هللا ىلص هللا لوسر لوق دودح دنع فقوو « هسفن ردق فرع أرما هللا محرو

 : ملسو هيلع

 [ اوكلهتف هتاذ ىف اوركفت الو هللا قلخ ىف اوركفت ]
 : ىلاعت هللا لوق لقعو

 : هلوقو

 هَل ْنُكَي ْمَلَو ء ْدَنُي 'ملَو ْدِلَي ْمَل . ُدَمَصلا هللا ء دَحأ هللا َوُه لك
 [ دحأ ارث

 مهلئاسم نعو « نييمالسإلا ةفسالفلا نع هئيدح عباتنل ىلازغلا ىلإ دوعتو

 - هرظن ىف اهبيسي او رفك ىلا ثالثلا
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 : ةيناثلا ةلأسملا

 000 وأ مال مدق

 ىلازغلا لوقي
 ء ىث ىلإ نيجلسملا نم دحأ بهذي ملف « 3 ملاعلا مددقب ب كلذ نمو ]

 . [ لئاسملا هذه نم

 نبا » صوصن كاهو « هنم غورفم رمأف اك را والم وردنا
 عوضوم ا اذه ىف « انيس

 و١١2 تاهيبنتلا» تاراشإلا ١ ىف لاق

 لزي مل هنإ - بجاولا ةينادحوي نيفرتعملا نم ىبعي - مهنم '''قيرف لاقف ]

 . هنع ءىبث دوجو دارأو أدتبا مث « هنع ءىشل دوجو الو
 ةدوجوم ئضاملا ىف ىتش فانصأ نم .ةددجتم لاوحأ تناكا اذه الولو

 رومأ نم هل ةياهنال امل نوكيف « دجوو لكلاف « دجو اهنم دحاو لك نأل ؛ لعفلاب

 ٠ دوجولا ىف ةرصحنم ةيلك ةبقاعتم
 .. لاحم كلذو : اولاق

 . كلذ مكح ىف اهنإف ؛ عم اهئازجأل ةرصاح .ةيلك نكت ل نإو:

 دعب الإ نوكت ال اهنأب فصوت لاوحألا هذه نم لاح نوكت نأ نكمب فيكو

 ةياهن ال ام اهيلإ عطقنيف « هل ةياهن ال.ام ىلع ةفوقوم نوكتف « هل ةياهن ال ام

 ؟ هل ةياهن ال ام

 ا ؟ هلةياهنال ام ددع دادزي فيكو « لاوحألا كلت ددعدادزي ددجتي تقو لكم

 مدلل ءاملعأ: نم هموصخ نادل ىلع انيس نبا اهركذ ةئثالث ةلدأ هذه

 + اهضقتو امرأ !”ديهمت « هموصخ ا ةهجو ريوصتل : ماعلا ثودحب نيلئاقلا

 . لأ ةعللا فوأعملا راد رشن هاب و ص 000

 . مالكلا ءاملع هب ىعي 2(
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 نوكي نأ دب الف « اميدق ملاعلا ناك اذإ هنأ :هلصاحف : لوألا ليلدلا امأ

 « اًناسنإ ةرم اهنوك نم  لاوحأو « لاكشأو روص « ىضرألا ملاعلا ةدال ضرع
 . اهل ةياهنال  اذكهو « اًناويح ةئلاثو « اًنتابن ىرخأو

 نأل ؛ ةدوجوم اهنأب اهيلع مكحلا نكمي لاكشألاو روصلا هذه ةعومجف

 . دجو اهنم دحاو لك
 . ةيهانتم ريغ رومأ دوجولا ف رصحنا دق نوكي نأ كلذ نم جتنيف

 . نايفانتي ىهانتلا مدعو رصح او

 ضيقن كلذو . ةيهانتم لاكشألاو روصلا ةعومج نوككت نأ « نذإ « دب الف

 . ملاعلا مدقب نولئاقلا هيعدي ام

 كلاوحأب ةقوبسم لاوحألا هذه نم لاح ىأ نأ : هلصاحف : ىناثلاليلدلا امأ

 ةقباسلا لاوحألا هذه نكمأ فيكف «مبدق ملاعلا نأ ةرورض « اهل ةياهن ال ىرحخأ

 ريغ كلذ نإ ؟ ةقوبسملا لاخلا رود ءىجيل «ىهتنت نأ ء اهل ةياهن ال ىهو

 . اميدق ملاعلا نوكي نأ « كلذل ةجيتن لوقعم ريغف « لوقعم

 ىلإ تفاضنا دقف « ةلاح تدج. املك هنأ : هلصاحف : ثلاثلا ليلدلا امأ

 . هل ةياهن ال قباسلا نأ ضورفملاو « الاح قباسلا ديزيف « لاوحأ نم قبس ام

 هصقن . ةدايزلل هلوبق ىبعم نإ ؟ ىهانتي ال ام ىلع ةدايزلا فيك : لاّقيف

 ؟ اصقان ىهانتي ال ام نوكي فيكف « ةدايزلا هذه ىلبق
 : ملاعلا مدقب ىأ « ةقباسلا لاوحألا ةياهن مدعب « لوقلا هيلإ رج لاحم اذه

 . لاحم ملاعلا مدقف

 « اليلد اليلد اهدنفيف هذه هموصخ رظن ةهجو ىلع « انيس نبا» ركيو

 . لوألا ليلدلا نع لوقيف

 « !دوجوم ام اًنتقو دحاو لك نوكل « !”دوجوم الك ىهانتملا ريغ نوك امأو ]

 .ه49؟ سع ْ )١(
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 « لصحم لك ىلع حص « مكح دحاو لك ىلع حص اذإ سيلق . أطخخ مهوت وهف
 : لاقي نأ حصي ناكل الإو

 نأ نكمي دحاو لك نآل ؛ دوجولا ىف لخدي نأ نكمي ىهانتملا ريغ نم لكلا

 . [دحاو لك ىلع لمحي انك « لكلا ىلع ناكمإلا لمحيف ء دوجولا ىف لخدي

 ىلع ماق دق « مالكلا ءاملع ةلدأ نم لوألا ليلدلا نأ : عفدلا اذه لصاحو

 ىلاو « ةداملا ىلع تدراوت ىلا لاكشألاو روصلا ةعومجم نأب مكحلا ساسأ
 . تدجمو دق امل ةياهن ال

 لاكشألاو روصلا هذه نم دحاو لك نأ ساسأ ىلع ماق دق اهدوجوب مكحلاو

 . دجو لق

 دق لاكشألاو روصلا ةعومجم نأب مكحلا داسفإل هدهجب فوسليفلا دصرف
 ٠ ثتدحو

 .دجو دق روصلانم دحاو لك نأب مكحلا ساسأ ىلع ماق دق مكحلا اذه ماد امو

 نيبو ةعومجملا نم دحاو لك دوجوب مكحلا نيب مزالتلا انيس نبا م عنم دقف
 قدصي ىمهانتملا ريغ نم لكلا نأب عنملا اذه دنسأو . اهتاذ ةعومجملا دوجوب مكحلا

 . لكلا ىلع مكحلا اذه قدصي الو « مكح هداحآ نم دحاو لك ىلع

 . دوجولا ىف لوخدلا ناكمإ : وه مكحلا كلذ

 ى لخدي نأ نكمي هنأب هيلع مكحلا حصي ىهانتملا ريغ دارفأ نم دحاو لكف
 . دوجولا

 . دوجولا ىف لخندي نأ نكمي هنأب ىهانتملا ريغ لكلا ىلع مكحلا حصي الو

 ىلع حصي « دحاو دحاو لك ىلع مكح نم حصي ام نأ مزلي سيل نذإ
 . داحألا هذه نم فلؤملا لكلا

 : لاق ذإ ؛ ملكتملا ليلد هيلع ماق ىذلا ساسألا وه مزالتلا اذه ناك دقو
 . دجو لكلاف ؛ دجو دق لاكشألاو روصلا نم دحاو لك نإ

 هه © *
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 : ثلاثلا ليلدلا نع ؛ ائيس نبا لوقي مث

 دعب اًنئيش الإ . امودعم اهنورك ذب ىلا لاوحألا نم ىهانتملا ريغ لزي مل ]
 . ءىش

 اهنوك كلذ ملثي الو « لقأو « رثكأ هيف نوككي دق « مودعملا ىهانتملا ريغو
 . ع مدعلا ى ةيهانتم ريغ

 ىلع ماق دق « مالكلا ءاملع ةلدأ نم ثلاثلا ليلدلا نأ : عقدلا اذه لصاحو

 . صقنلاو ةدايزلا لوبق ناكمإب هيلع مكحلل الحم ىهانتي الام نوكي نأ راكنإ

 دق « ةيضاملا لاكشألاو روصلا نم .ىهانتي ال ام نإ :فوسليفلا لاقف

 ءاملع فارتعاب « صقنلاو ةدايزلا لبقي نأ حصي « مودعملا ىهانتملا ريغو « مدعنا

 : مهسفنأ مالكلا

 « نيفرطلا قافتاب ةيهانتم ريغ ىه ىلا ةلبقتسملا ثداوحلاب كلذ حضوأو

 هعوقو لبق تناكو « هرادقمب تصقن اهنم ثداح عقو املكو . ةمودعم ىهو

 . ناصقنلاو ةدايزلا لبقي ًامودعم ناك اذإ ىهانتي ال ام نأ حصف . هرادقمب ةدئاز

 . نيهانتم ريغ امهنأ عم « هتارودقم ىلع ديزت ىلا هللا تامولعم كاذكو

 نيملكتملاليلد ناك دقو . ناصقنلاو ةدايزلا لبقي نأ نكمي ىهانتي ال ام نأ حصف
 هنأ رهظف ٠ ناصقتنلاو ةدايزلا لبقي ال ىهانتي ال ام نأ ساسأ ىلع اًممئاق ثلاثلا

 . ليلدلا لطبف « لبقي دق

 : ىناثلا ليلدلا نع « انيس نبا » لوقي مث

 جايتحا وأ « هل ةياهن الام « هلبق دجوي نأ ىلع اهنم دحاولا فقوت امأو ]

 ىععم نإف ؛ بذاك لوق وهف « هل ةياهز الام هيلإ عطقني نأ ىلإ اهنم ءىش
 : انلوق

 نكي مل ىناثلاو « مدعلاب آعم امفصو نيئيشلا نأ وه « اذك ىلع اذعك فقوت

 . لوألا مودعملا دوجو دعب الإ هدوجو حصي

 . جايتحالا ثاذكو

 : لاقي نأ حصي تاقوألا نم تقو ىف الو « ةتبلأ نكي ملمث
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 : هل ةياهن ال اما دوجو خلع اًفقوتم ناكرخألا نإ

 .٠ هل. ةياهن.الام هيلإ عطقي نأ ىلإ اًجاتحم وأ
 '., ةيهانتم ءايشأ ريخألا نيبو هنيبا تدجوت «تضرف تقو ىأ لب
 .٠ اهنسال.« هتفص هذه تاقوألا عيمج ىف

 . دحاو

 اهنم دحاو لك ءايشأ دوجو دعب الإ لجني: ل اذه-نأ «فقوتلا اذهب متينع نإف

 . لاحم كلذو. اهددع :ىصحي نأ نكمي ال ءرخآ تقو ف
 ةمدقم لعجي فيكف « نكمم ريغ وأ نكمم هنأ « هيف عزانتملا سفنوه اذهف

 [؟ ىبعملا هب ريغتي ال ريغ اهظفل ريغي نأبفأ ؟ هسفن لاطبإ ىف
 : لحارم ىلع ءاجم دق : عفدلا اذه لصاحو

 قيلي ال « اًفرص اًنيظفل . اًمفقوم « انيس نبا» فقي :لوألا ةلحرملا ىف

 : هلوق ف فوقولا وه ءىناثلا ملكتملا ليلد ىف درو اًظفل شقاني هنأ كللذ « فوسليفب

 . [هل ةياهنالام ىلع ةفوقوم نوكتف ]
 : الئاق فوقولا رسفي حارف
 : وه ء.اذك ىلع اذك فقوت :انلوق ىععم نإ]

 مودعملا دوجو دعب الإ هدوجو حصي نكي مل ىناثلاو« مدعلاب ًاعم افصو نيئيشلا_نأ
 . [لوألا

 . [فقوتلا] نيب ىوس مث
 » [جايتحالا ] نيبو
 . ىبعملا اذه ىف

 لاحلا نيب الصاح . ىىعملا اذهب «فقوتلا نوكي نأ ىني كلذ دعب حارو
 : الئاق لاوحأ نم اهقبس ام نيبو « اهانذخأ ىلا

 : لاقي نأ حصي تاقوألا نم.تقو ىف الو ةتبلأ.نكي مل مث ]

 نا كال « هل ةياهن ال ام دوجو ىلع افقوتم ناك رخآلا نإ
 ل بلا ها .[هل ةياهن الام هيلإ
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 « تقولل ةعيضمو « ودع ريغ ىف داهج- « ائيس نبا ١ نم اذه نأ كلش الو

 ىلإ مالكلا ءاملع دصقي ملف ؟ مصخلا ىلع بلغتلاب . ماهيإو ؛ئراقلل ةلغشمو
 امتإو ٠ [جايتحالا] ظفلو [ فقوتلا] هيلإ درو فوسليفلا هحرش ىذلا ىيعملا اذه

 نأ ريغ نم  لاوحأ اهلبق دجو دق « اهانذخأ ىلا لاحلا نأ ةطاسب لكب دصق

 « جايتحا وأ فقوتب « لاوحألا كليو « لاخلا هذه نيب الصأ طابترا ضرتفي
 ىهو « لاوحألا هذه تضققنا فيكف . ىهانتت ال  ىبمزلا قبسلا ىوس ءامهريغوأ

 ءاهانذخخأ ىلا لاخلا رود ءىجم نكميل « ىرورض رمأ اهيهانتو « ىهانتت ال
 ,هجولا اذه ىلع ةلاحتسالاو « ليحتسم ضقانتلا»و « ضقانت ىهانتي الام ىهانتو

 . ةلاحتسالا هذه ىلإ ىدأ ىذلا وه ماعلا مدققب لوقلا ذإ « اليحتسم ملاعلا مدق لعجت

 . ليحتسم ليحتمملا ىلإ ىدؤي امو
 ظافلألاب بعل نم ةلحرملا هذه ىف ام هيلع ىنخي نأ نم لجأ « انيس نبا» و

 ةقبطلل اذه هباتك فنص دق انيس نبا نأ عم  ءاطسبلا اهب لغشي هنأ نظ اذإف

 هنأ ملعي هنإف  تاقبط اهيف نوكي نأ نكي ةدحاولا ةقبطلا نككلو « ةزاتمملا

 تناك نإو « ةقد رثكأ ىرخأ ةلحرم ىلإ انيس نبا لقتنا كللذل « مهريغ اهب لغشي

 : لاق ء نيقيلا ةبترم غولب نع ةرصاق ىرخألا ىه
 . ةيهانتم ءايشأ ريخألا نيبو هنيب هتدجو «تضرف تقو ىأ لب ]

 « ردحاو لو مكدنع ميمخلاو اهسال « هتفص هذه تاقوألا عيمج ىف
 . [ دحاو

 اًمازلإ « ةقطانملا حالطصاب ىمسي ام ىلإ « انيس نبا » أجلي ةبترملا هذه ىف
 نع حزحزتي نأ ىلع هرابجإو مصحلا ماحفإ « مازلإلا اذه ىدؤمو « اًقيقحت ال
 قحلا بلطي ىذلا فصنملا ثحابلاب ىدؤي ال كلذ لك نكلو « ملست.سبو « هفقوم
 « ناعذإلاو « ىضرلا ىلإ « كاذ ىف وأ بناخللا اذه ىف نوكي نأ همهي الو

 . نانئمطالاو

 ىف مالكلا ءاملع اهررق ةدعاق ىلع ةلحرملا هذه ىبب دق انيس نبا نأ كلذ
 اهف هنع اهانلقنو « انيس نبا اهاور ىبلا ملاعلا مدق ىلع ةثالثلا مهتلدأ نم ليلد

 : نولوقي ثيح كلذو «قبس



 نفر

 ةياهن ال « ىضاملا ف ىبش فانصأ نم ةددجتم لاوحأ تناك اذه الولو]
 [خل] .. . دجو لكلاف « دجو اهنم دحاو لك نأل ؟ لعفلاب "ةدوجوم « اهل

 : ىلع لالدتسا ليلدلا اذه ىنف
 . [اهل ةياهن ال ىضاملا ف ىتش فانصأ نم ةددجتم لاوحأ دوجو ]
 : نأب

 . [دجو دق لاوحألا هذه نم دحاو لك]
 « ءازجأ نم فلؤملا لكلل اوتبثي نأ اذهب نوديري مالكلا ءاملع نأ ىبعأ

 . ءازجنألا هذه نم ءزجب لكل تبث ام

 « اههفسو اهيلع درف «انيس نبا بجعت مل لالدتسالا نم ةقيرطلا هذه نكلو

 : ”الئاق

 « ا"دوجوم ام آتقو دحاو لك نوكل ؛ !"دوجوم الك ىهانتملا ريغ نوك امأو ]

 . أطخ مهوت وهف
 حصي ناكل الإو ؛ لصحم لك ىلع حنص « دحاو لك ىلع حص اذإ سيلف

 دحاو لك نأل ؛ دوجولا ىف لخخدي نأ نكمي ىهانتملا ريغ نم لكلا : لاقي نأ

 . دوجولا ىف لخدي نأ نكمي
 . [دحاولا ىلع لمحم اك" « لكلا ىلع ناكمإلا لمحيف
 ءاملع اهيلإ أب ىلا ةدعاقلا كلت ىلع لمحي « ائيس نبا نأ اذه ىبعمو

 ىلع لمح نأ حص ول هنإ : لوقي ذإ ؛ ءاوعش ةلمح « مهليلد تابثإ ىف مالكلا
 حصي نأ مزلل « لكلا اذهل ةنوكملا ءازجألا نم ءزج لك ىلع لمح ام « لكلا
 : انلوق

 . دوجولا ىف لبخدي نأ نكمي ىهانتملا ريغ نم لكلا ]
 ناكبإف ] [دوجولا ف لخدي نأ نكمي ةدحىلع هئازجأ نم دحاو لك نأ : ةجحب

 [ دوجولا ىف لوخخدلا
 . ىهاتلا ريغ نم < دحاو دحاو لك ىلع هلمح حصي

 ش . نيفرطلا نيب هيلع قفتم ردق اذهو
 ىلع لمحي ام لكلا ىلع لمحي نأ حضي . هل ' مالكلا ءاملع لوق ىضتقمبف



 لنقت

 . لمح حصي نأ ىغبني « هئازجأ نم دحاو دحاو لك

 . [ دوجولا ىف لوخخدلا ناكمإ ]
 . [ىهانتي ال ىذلا لكلا] : ىلع

 : لاقي نأب

 . [دوجولا ىف لخدي نأ حصي ىهانتي ال ىذلا لكلا ]
 مهدنع نكي ملالإو «٠ لاوحألا نم لاحم مالكلا ءاملع هرقي ال مكحلا اذهو

 لوبخبلب لوقلا نم رثكأ اًنئيش سيل ملاعلا مدق نآل « ملاعلا مدقب لوقلا نم الصأ عنام
 . دوجولا ىف ىهانتي ال ام

 اًحيحص مكتلا اذه ناكاذإو ؛ مكحلا اذه نورقي ال مالكلا ءاملع ناكاذإو

 ؛ لقألا ىلع مهرظن ىف ةدعاقلا هذه تناك « اًمفنآ اهيلإ راشملا ةدعاقلا ىضتقمب
 ىببنا .ىذلا ليلدلا. نالطبب ميلستلا مهمزل ءاهنالطبب لوقلا مهمزل اذإو ؛ ةلطاب

 . اهيلع

 ىف ايفاك « دخلا اذه ىلإ هءاهتنا ربتعاو ءانيس نبا ؛ىهتناو ءدحلا اذه ىلإ

 ٠ مالكلا ءاملع ليلد داسفإ

 دقوهف ؛«انيس نبا ورظن ةهجو نم ةدساف ةدعاقلا هذه نأ اًضيأ اذه ىبعمو

 : الئاق حرص

 + !دوجوم « ام آتقو دحاو لك نوكل ءادوجوم الك ىهانتملا ريغ نوك امأو ]

 ؛ لصحم لك ىلع حص « مكح دحاو لك ىلع حص اذإ سيلف « أطخ هوت وهف
 خلا . . .الإو

 ناك فوسليفلا رظن ةهجو نم « ةدسإف اذكه ةدعاقلا هذه تناك اذإو

 هب دصقي الو« مهمازلإ الإ هب دصقي المالكلاءاملعةشقانم لاجم ىف ال همادختسا

 . قح ىلإ لوصولا

 ليلدلل انيس نباو ةشقانملحارم نم ةيناثلا ةلحرملل حيحصلاريوصتلاوه اذهف
 : لوقي ذإ وهف « مالكلا ءاملع ةلدأ نم « لوألا»

 عيمج ىف « ةيهانتم ءايشأ ريخألا نيبو هنيب تدجو تضرف تقو ىأ لب ]



 ل

 . [دحاو ء دحاو لكو « مكدنع عيمجلاو امس ال « هتفص هذه تاقوألا

 هصوضخب مالكلا ءاملع لأسي .ىذلا « ريخألا ء ىلا نأ : ىبعي

 ؟ هرود ىنأ فيكف « ةيهانتم ريغ ءايشأب قبس دق ريخأل» ءىشلا اذه نإ : نيلئاف

 فيكف « ىهانتت ال راودأ هلبق الو « هلبق ام لك رود ىهتنا اذإ الإ ءىجي ال هرودو
 ؟ ىهانتي ال ام ىهتني

 : ةالئاق هدوجو ناكمإ نع « انيس نبا » بيجي

 ناك « دودحم نمز ىف عقي امم « هلبق ام ىلإ ترظن اذإ ريخألا ءىشلا اذه نإ

 ةرتف ىف عقي امم هلبق ام ىلإ اًضيأ ترظن اذإ مث « دودحملا ردقلا اذهب اًقوبسم

 هذه ىف عقي امب اًضيأ اًنقوبسم ناك « ةرشايم ةرتفلا كلت لبق ةعقاو « ةدودحم ىرخأ

 اًمسقم نوكي نأ ىلع « هلبق ام ىلإ ترظن.اذإ اذكهو « دودحم اًضيأ وهو « ةرتفلا

 . . ةدودحم ريداقمب اًنقوبسم ناك « ةدودحم تارتف ىلإ
 كدنع اًحيحص لكلا اذه ءازجأ ىلع هب مكح امب «لكلا ىلع مكحلا ماد امو

 نإ : لاقي نأ حصيف  مالكلا ملعل فوسليفلا لوقي اذكه  مالكلا ملاع اي
 ؛ ريخألا رود ءىجبو « هدوجو نامز ءاضقنا نكمي « ىهانتملا ريغ نم لكلا

 لكلا اذه ءازجأ نأ ةرورض' هدوجو نامز ءاضقنا حصي ىهانتملا ريغ نم لكلا نأل
 هب مكحلا حصي ءازجألا ىلع هب مكحلا حصي امو « اهدوجو ةنمزأ ءاضقنا خصي

 . لكلا ىلع

 اليلد ىعت ةرقفلا هذه نأ دكؤيو انيس نبا مالك نم ةرققلا هذه ىبعم وه اذه

 : اهيف هلوق « ايقيقحت اليلد ال.« مالكلا ءاملع دض « اًنيمازلإ
 . [ دحاو“ ء دحاو لكو « مكدنع عيمجلاو ايس ال ]

 « ةقيقحلا نع فشكلا لاجم ىف «ىئازلإلا ليلدلا نأ كردي « انيس نبا » نألو
 ةهجاوم فقوملا هجاوو « ةلحرملا هذه انيس نبا زواج « ريقن ىورش ىواسي ال

 : لاقف « ةحيرص

 دحاو لك « ءايشأ دوجو دعبالإ « دجوي ملاذه نأ فقوتلا اذهب مينع نإف]

 . لاحم كلذو « اهددع ىضحي نأ نكمبال « رخآ تقو ىف اهنم



 ليغ

 ةمدقم نوكي فيكف « نكمم ريغ. وأ نكمم هنأ «ةهيف عزانملا سفن وه_اذهف
 [ ؟ ىبحملا هب ريغتي ال اًرييغت اهظفل ريغي نأبفأ ؟ هسفن لاطبإ ىف

 مالكلا ءاملع رظن ةهجو روصيو « ةقيقحلا « انيس نبا » هجاوي ةرملا هذه ىف
 ىصحي ال ءايشأب قوبسم ريخألا نأ :نودصقتأ : لوقي « احيحص اًريوصت
 كانه نوكيف « نيرخآلا تقو ريغ تقو ى دجو اهنم دحاو لكو « اهددع

 ؟ ريخألا رود ءاج ىبح تضقنا فيكف ؛ ىصحت ال نامزأ

 انيس نباو « مالكلا ءاملع رظن ةهجول حيحصلا ريوصتلا وه ريوصتلا اذهف
 . ةبراوم ريغ نمو « باجح ريغ نم ةلكشملا هجاوي ريوصتلا اذهب

 ؟ اهلباق اذايف « اًحيحص ًامهف هممصخ رظن ةهجو مهف دق ناك اذإ نكل
 كلذو ٠ هسفن لاطبإ ىف ةمدقم ءىشلا نوذختي مهنأب اهباحصأ ماهتاب اهلباق هنإ

 . ةدساف ةقيرط ةرداصملاو « ةرداصملاب ىمسي ام وه

 ؟ هسفن لاطبإ ىف ةمدقم ءىشلا مالكلا ءاملع ذختا ةقيقح له نكلو

 ! ! رظنن « لاعت

 ! ؟ هلاطبإ نيأو ! ؟ ءىشلا وه نيأ
 . ملاعلا مدق وهف « ابفنو انتابثإ « هيف عزانتملا ءىغلا ىنعأ : ء ىنثلا مامأ

 الإ لاح نم ام هنأ « هتيادب مدع ىبعمو « هتيادب مدع « ملاعلا مدق ىبعمو

 . لاوحألا لوأ ىه « لاح كانه تسيلف « لاح اهلبقو
 ءاملع رظن ةهجو نم ءملاعلا مدق نالطب ىلع ليلدلا ىنعأ : هلاطبإ امأو

 « دحاو ءىش ىوعدلاو وه هنأ « انيس نبا ١ ىري ىذلا ليلدلا كلذ « مالكلا

 ؛ ءايشألا نم ءىش دجوي نأ نكمأ امل « اًميدق ماعلا ناكول هنأب : لوقلا وهف

 . ةدهاشملاب لطاب ىناثلا نكل

 ٠ لطاب لطابلا ىلإ ىدأ امو
 . لطاب ملاعلا مدقف

 أ ىلع ءانب - قوبسم ءايشألا نم ءىبش لك نأ « اهتابثإف : ةمزالملا امأ

 ريغ وأ ةيهانتم ءايشأب قوبسم وه امو «ةيهانتم ريغ ءايشأب  ملاعلا مدقب لوقلا
 قباسلاو . هيلع قباسلا رود ىهتنا اذإ الإ « دوجولا ىف هرود ءىجي ال ةيهانتم
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 « رخأتملا رود ءىجي نأ نكمب الف :؛ هرود ىهتني نأ نكمب ال ىهتني ال ىذلا

 . الصأ دجوي الف

 . لاطيإلا وه مكاذ

 . ءىثثلا وه مكلذو

 ؟ نائيش امه مأ ؟ دحاو ءىش امه لهف
 ايه وأ ؟دحاو ءىش امه له : وه « لاؤسلا نوكي نأ ىغبني ال هنأ ىدنعو

 ؟ نائيش

 بقلي نأ قحتسا نم ىلع رمألا مهبنأ فيك : نوكي نأ ىغبني امنإو

 ؟ [سيئرلا خيشلا ]
 عيطتسي ال بلاغ عباط راصتنالا بحو لدتا ةوهش نأ كردن نأ ىغبني اذكهو

 ى ىحو «سيئرلا خيشلا 0 ا
 : هلوقب هحتتفي ىذلا هباتك

 رسيت نم اهب رسبتسي « لمج ىلع تاهيبنتو ؛ لوصأ ىلإ تاراشإ هذه ]
 . قيفوتلا ىلع نالكتلاو « هيلع رسعت نم ءاهنم حرصألاب عفتني الو « هل

 « ءازجألا هذه هيلع لمتشت امب نضي نأ « ىباَلا رركأو « ىتيصو ديعأ انأو

 . [تاراشإلا هذه رخآ ىف هطرتشا ام هيف دجوي ال نم ىلع « نضلا لك
 : هلوقب همتتخيو
 « قحلا ةديز نع «تاراشإلا هذه ىف كل تضخم دق ىنإ : خألا اهيأ ]

 . ملكلا فئاطل ىف « مكحلا ىئفتق كتمقلأو

 ةبر كلاف « ةداقولا ةنطفلا قزري مل نمو « نيلذبتملاو ء نيلهاجلا نع هنصف

 نمو « ةفسالفلا ءالؤه ةدحالم نم ناك وأ « ةغاغلا عم هاغص ناكو « ةداعلاو

 . مهجم
 عروستي: امج هققوتب و ٠ هثريس ةماقتساو ..«.هتريرس ءاقنب قثت نم تدجو نإف

 اًمجردم.« .هنم كلأسي ام هنآ ٠ قدصلاو اضرلا نيعب قحلا ىلإ هرظنبو « ساوسولا هيلإ

 .'هلبقتست امل.« هفلست امم س مح ءرغتست  اقرفم « أزجم
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 . كلب ايسأتم « كارجم هيتأت ايف ىرجيل « اهل جراخم ال ناميأبو « هللاب هدهاعو
 . [اليكو هللاب ىكو « كنيبو ىنيب هللاف « هتعضأ وأ « للعلا اذه تعذأ نإف

 نم ريثك هلمعتسا اك « لدحلا لمعتسا « باتك لجأ نم « اذه لك ميفف
 لعلو ؟ بتكلا نم ريثك هلمعتسا اك « عادجلاو هيومتلا لمعتساو « بتكلا

 هيومتلا ىلإ ءوجللاب انيس نبا فصوو « لدحللا لامعتساب باتكلا فصو
 « ليلدلاو ىوعدلا نيب قرفي ال هنأب هفصن نأ نم انيس نبا ةماركل ظفحأ « عادخلاو

 . ةرداصم هيف سيل رمأ ىف « ةرداصملا ىف عوقولا هموصخخ ىلع ىعدي ثيح

 ىف ؛ مالكلا ءاملع دض « انيس نبا فقاوم نم ريخأو رخآ فقوم ىلإ لقتننو
 : انيس نبا لوقي . ثلاثلا مهليلد صوصخب كلذو « ,ملاعلا'مدق عوضوم سفن

 دعب اشيش الإ ؛ امودعم اهنوركذي ىلا لاوحألا نم ىهانتملا ريغ لزي مو ]
 ريغ اهنوك اذ ملثي الو « لقأو رثكأ هيف نوكي دق مودعملا ىهانتملا ريغو . ءىش

 1 [مالغلا ىف ةيهانتم

 : لئاقلا مهليلد ىلع !ًدر كلذو
 ددع دادزبي فيكو « لاوحألا كلت ددع دادزي ددجتي تقو لك م ]

 . [؟ هل ةياهنال ام
 فاضنت لاوحألا هذهف ءملاعلا ف ثدحت ةديدج ”الاوحأ نأ ليلدلا اذه دافمو

 . اهرادقمب ةعومجملا ددع دادزيو « ةقباسلا لاوحألا ةعومجم ىلإ

 نم الإ هيف ىرامب نأ عيطتسي الو « هيلع قفتم تباث ةفرعملا نم ردقلا اذهو
 , هل هلقع ال

 الو ء اهل لباق ىلع ىتأت ةدايزلا هذه نإ : مالكلا ءاملع لوقي كلذ دعب مث
 « ادودحم اهلبق ىذلا نوكي نأ نذإ دب الف ؛ هانتم دودحم صقان الإ ةدايزلا لبقي

 . اميدق ماعلا نوكي الف

 نكمي الف - فوسليفلل مالكلا ءاملع لوقي اذكه ماعلا مدقب لوقلا ىلع امأو
 ؛ ملاعلا مدقب ثاؤوقف . ةدايزلا لوبقل ًاعضوم : لاوحألا نم ىهانتي ال ام نوكي نأ

 ء تقو دعب ًآتقو ةدايزلا دارطا وهو ء هب فارتعالا نم رفمال امب فارتعالا عم



 لدخ

 . صقانب سيل ىهانتي ال امو « صقان الإ ةدايزلا لبقي الف « موهفم ريغ ضقانت
 . ةدايزلا لبقي ىذلا ىهانتي ال ام نأ : مالكلا اذه .ىلع انيس نبا در دافمو

 .. دوجوملا ىهانتملا ريغ وه « ناصقنلاو
 . ناصقنلاو ةدايزلا لبقي وهف مودعملا ىهانتملا ريغ امأ

 : ةلبقتسملا ثداوحلاكف « ناصقنلل هلوبق امأ

 . دعب دجوت مل اهنأل « ةمودعم « الوأ ىهف

 : نيفرطلا قافتاب ةيهانتم ريغ « انيناث ىهو
 . هل ةياهنال ىدبأ ملاعلا : نولوقي ةفسالفلا نأل

 اهنوك عم ىهو « هللا دعو ىضتقمب قاب ملاعلا : نولوقي مالكلا ءاملع نألو

 انثداح هنوك نم لقتني عقي ثداح لك نأل ؛ ناصقنلل اهيبق حص « ةيهانتم ريغ

 . ةلبقتسملا ثداوحلا هرادقمب صقنتف « اًئيضام وأ اًعقاو اًثداح هنوك ىلإ البقتسم
 . ةمودعم اهنأل ؛ ناصقنلل ةيهانتملا ريغ ثداوحلا لوبق حصو

 مدع عم ىو « ىهانتت ال ىلا ىلاعت هللا تامولعمكف : ةدايزلل هلوبق امأو

 | . اضيأ ىهانتت ال ىلا هللا تارودقم ىلع ةدئاز ىه « اهيهانت
 « ىهانتي:ال ام ناصقنو ةدايزل الاثم برضي نأ نكميب « ريخألا لاثملا اذهو

 . صمقنلا تلبق دقف « ةصقان « هتامولعم ىلإ سايقلاب هللا تارودقف

 . ةدايزلا تلبق دقف « ةدئاز « هتارودقم ىلإ ةبسنلاب هللا تامولعمو

 ؛ اًنئيش هنم سفنلا ىف نأ كش الو نيملكتملا ليلد ىلع انيس نبا در وه اذه
 . لعفلاب دجو ام مكح ذخأت نأحصي ال « دعب دجوت مل ىلا ءايشألا نإف

 ةدايزلا لبقت اهنإو « ةيهانتم ريغ اهنإ ؛تامودعملا نع لاقي نأ نكمأ اذإف
 «.لعفلاب اهنم دحاو لك دجو ىلا ءايشألا نإ : لاقي نأ نكمي لهف . ناصقنلاو

 ؟ ةيهانتم ريغ اهنوك مغرب .« ناصقنلاو ةدايزلا لبقت كلذك ىه
 هنع بلسي نأ حصي مودعملا نإ : قطنملا ىف ملوقب ىنرك ذب اذه نإ



 لي

 . دعاق الو « مئاق ال « دوجوملا ريغ ديز لاقيف « هضيقنو ءىشلا
 . دعاق الو مثاق ال هنإ : دوجوملا ديز نع لاقي الو

 « ةيهانتم الو «ةصقان الو ةدئازال تامودعملا : لاقي نأ حصي سايقلا اذهىلعلهف

 . دوجوملا نع كلذ لاقي نأ حصي ال نكلو . حصي امبر ؟ ةيهانتمال الو

 . !دوجوم ناك امع لاقي نأ حصي « دوجوملا نع لاقي امو

 « ملاعلا مدق نوملكتملا اهب ضقني ىلا ةثالثلا ةلدألا هذه رمأ نم نكي امهمو
 « ةفسالفلا عينص وأ نيملكتملا عينص نم اًئئيش نإف ؛ اهل انيس نبا ةشقانم رمأ نمو

 عسو ىف سيلو « قوثولا نم اًنئيش وأ « ةنينأمطلا نم اًنئيش سفنلا ىف ثعبي سيل
 ؛ هيلإ نانئمطالا وأ هب ىضرلا ىلع ةقيقحلا بلاط معو نأ عينصلا اذه. نم ءىش

 . نيقيلا ةبترم ىلإ دوعصلا ىلع ىوقي سيلو طقف لدج هنإ
 ملاعلا مدق ةيضقل طقف ًامده نوكي ال داكي مالكلا ءاملع ىأر نأ ىدنعو

 . اهل ءاغلإو « ةيلزألا ةيرظنلا لصأ ىلع الواطت نوكي داكي هنكلو
 انقولخم ء نآو نآ نيب دجوسي ناك ميدقلا ىلزألا هللا نأ انردق انأ ول تيأرأ

 « هلثم ثداح رخآ قولخم ثداح قولخم لك لبق « اًفالخ اذكه ناكو « اًشداح
 ةلسلسلا دادتما نكلو « ثداح اهنم دحاو لك ؛ تاقول#لا نم ةلسلس كانه نوكتف

 . ةيادب هل سيل ةيلزألاو مدقلل قواسم

 نأ عيطتسي هجو ىأ نمو ؟ هدحجي وأ ضرفلا اذه ركني نأ لقعل لهف
 كانه نوكت نأ ىف اذ امو ؟ هسفن قولخلا ىلإ عجري هجو نمأ ؟ هركني وأ « هدححجي

 ناك دقل ؟ هتدامب الو هتروصب ال ميدق وه ام اهيف سيل « ةثداح اهلك تانئاك

 « مدعلا نم قلخ دق ملاعلا نأ ىلإ لوصولا مل رسيتي نأ مالكلا ءاملع لمأ ىهتنم
 « ءالوأ نحناهو « ةثداح ضارعألاو رهاوخبا نأ اوتبثي نأ نيدهاج اولواح دق .ثيح

 كلانه سيل ةثداح ضارعألاو رهاوخا نأ محل انملسف ء كلت مهتبغر انيضرأ دق :

 . ميدق وه « هصخشب ضرع وأ «.هصخشب رهوج
 « رايتخالاو ةدارإلاو ةردقلا هل انتبثأ دقو « ىلاعت هللا ىلإ عجري هجو نم مأ

 سيلف « هرايتخاو هتدارإو هتردقب هللا نع ثدح تانئاكلا هذه نم دحاو لكف



 ليش

 . مالكلا ءاملع هيف مهفلاخو « ةفسالفلا هتبثأ ىذلا ىنعملاب ءىشل ةلع

 « مالكلا ءاملع ىدل راكنإ عضوم حبصي © ضرفلا اذه ىف ءىش ىأف

 فصوو « رايتخالاو ةدارإلاو ةردقلا نم اودارأ امب هللا فصو مهل انققح نأ دعب
 ؟ مدعلا دعب دوجولا ىأ ؛ ثوددلا نم اودارأ امب ضارعألاو هرهاوتلا

 : نييناحلا نيذه نع عافدلل ةمئأق اهلك مهتكرعم تناك دقو
 . رايتخاو « ةدارإو « ةردق نم  ,هدنع هل ىغبني امو « هللا بناج

 مدعلا دعب دوجولاو ثودَلا نم مه دنع  همزلي امو « ملاعلا بناجو

 امهانققح دقو « مهدصق ةياغو «مهمهلك ناك نيبناحخلا نيذه قيقحت نإ

 . هاتضرف ىذلا ضرفلا اذه ىف مل

 راكذإل ةفسالفلا دض اهوقاس ىلا ةئالثلا مهتلدأ « اذه عم تلظ اذإف

 . نيريسفت دحأ الإ كاذل سيلف « ةمئاق «ةفسالفلا اهب لوقي ىبا ملاعلا مدق ةيضق

 ةيضقلا لاجم نم اًقاطن عسوأ -- مهنم دصق ريغ ىلع  مهتلدأ نوكت نأ امإ
 ضرف ىلع - هذه مهتلدأ تدسفأ دق ثيح « اهراكنإل هذه مهتلدأ اومدق ىلا

 قى ىلازغلا هحرشو « مالسإلا ةفسالف هركذ ىذلا ىيعملاب . ملاعلا مدق ةيضق  اهتحص

 « نحن هانضرتفا ىذلا ىيملابو [ةفسالفلا تفاهت ] و [ةفسالفلا دصاقم هيباتك]
 ملاعلل ىغبني امو ؛ رايتخخالاو « ةدارإلاو ةردقلا ىف لامك نم هلل ىغبني ام هعم انرفوو

 ثودحلا وهو « همزاول نم اًسمزال مالكلا ءاملع هربتعي امب هعم انرفوو « .قن نم

 . ضارعألا ثودحو « رهاوحلا ثودح

 اهيف فشكن « ةثالثلا مالكلا ءاملع ةلدأ نم ليلد لك ىلع ةرظن ىلنسو

 نم دحاو لك هيضتقي ىذلا نالطبلا لاجم ىف هانضريفا ىذلا ضرفلا اذه عوقو نع
 . ةلدألا هذه

 ةيلزأل ةلماشلا ةيلزألا ةيرظن داسفإ ىلإ ؛ ادصق اودصق دق اونوكي نأ امإو

 هانضرتفا ىذلا ضرفلا اذه لاخدإ نإ ثيح « ءاوسلا ىلع قولخملا ةيلزأو « قلاخلا

 هراكنإ عم ققحتي نأ الإ هراكنإل اًرربم حلصي ام كانه سيل راكنإلا ةرئاد نمض
 . اهتاذ ىف ةيلزألا ةيرظن راكنإ

 مدعلا نم هثدحتسي اًنقلخ قلخي نأ ىلاعت هللا ىلع ركني نأ ىعاد ام ذإ



 نرخ

 قلخلا اذه نوكي نأ ىلع « هتدارإو هتيرح: ىهتنمبو « هتردق لماكب اًنثادحتسا

 ىععمب « اًممئاد اًنقلاخ هللا نوكي نأ ىلعو « عباتتلا ىلع ضعب رثإ هضعب « |”دوجوم

 لوأ ال اميدق هللا ماد امو: ثداح رخآآ قولخم هلبقو الإ « ثداح قولخم نم ام هنأ

 ؟ صخشلاب ةثداح  اهنوكع ماهل لوأ ال « عونلاو ددعلاب ةميدق كلذك هتاقولخف « هل

 . هيف طروتي نأ لقاع عسو ىف سيلو ؛ الصأ عاد نمراكنإلا كلذل سيل

 اذهل « ةثالثلا مالكلا ءاملع ةلدأ نم ليلد لك لومش نايب كيلإ نآلاو

 : ضرفلا
 « اًنعامجا - دوجولا ىف عقي نأ حصي ال هنأ : هدافف : لوألا ليلدلا امأ

 عقي نأ نكمي « هانضرتفا ىذلا ضرفلا ىلعو . اهل ةياهنال تانئاك اًعباتت وأ

 . اهل ةياهن ال تانئاك « عباتتلا ىلع دوجولا ىف

 . ضيفلا اذهل الطبم ليلدلا اذه نوكيف

 بجيف ءدصق ريغ نع «ضرفلا اذه ليلدلا اذه لاطبإ نوكي نأ امإف

 . هلاطبإ دارملا ىبعملا ىلع الإ عقيال ىبح « هحيحصتو هليدعت
 دوصقملا نوكيف «ء دصق نع «ضرفلا اذهل ليلدلا اذه لاطبإ نوكي نأ امإو

 . ءاوسلا ىلع قولخملا ةيلزأو قلاحلا ةيلزأل ةلماشلا اهتاذ ىف ةيلزألا ةيرظن لاطبإ
 ةفسالف هب لوقي ام ىلعملاعلا مدق ضرف ىلعهنأ :هدافف : ىناثلا ليلدلا امأو

 ءاملع بتريف « اهل ةياهن ال تانئاكب قبس دق سانلا نم ديز نوكي « مالسإلا
 : نيلئاق  اًرجعم هنونظي ىذلا ملؤاست اذه ىلع مالكلا
 ةياهنال ىذلا اهنمز ىهتنا فيكو « امل ةياهنال ىلا تانئاكلا هذه تهتنا فيك

 ؟ دوجولا ىف ديز رود ءاج ىبح « اًضيأ هل

 تانئاكب اضيأ اقورسم سانلا نم ديز نوكي هانضرتفا ىذلا ضرفلا ىلعو

 ىذلا اهنمز ىهتنا فيكو « اهل ةياهنال ىلا تانئاكلا هذه تهتنا فيكف ةيئاهنال

 . دوجولا ىف ديز رود ءاج ىبح « اًضي] هل ةياهنال
 : ضوفلا اذه لاطبإل لماش اضيأ  نذإ  ليلدلا اذهف

 عقي ال ىتح « هحيحصتو هليدعت بجيف « دصق ريغ نع كلذ نوكي نأ امإف



0-١ 

 . هلاطبإ دارملا ىبعملا ىلع الإ

 « اهتاذ ىف ةيلزألا ةيرظن لاطبإ دوصقملا نوكيف ء دصق نع نوكي نأ امإو
 . ءاوسلا ىلع قولخملا ةيلزأو قلاحلا ةيلزأل ةلماشلا

 تالاح ثدحت ديدج تقو لك ىف هنأ : هدافف : ثلاثلا ليلدلا امأو

 ىلإ فاضنت ةديدحللا تانئاكلاو تالاحلا هذه نأ كش الو « ةديدج تانئاكو

 هذه نم ميدقلا ىلإ ديدحلا فايضنا ىعمو . ةميدقلا تانئاكلاو تالاحلا ةعومجم

 . ميدقلا ةعومجم ديدحلاب ديزت نأ ٠ تانئاكلاو تالاحلا

 فيك : نيلئاق اًرجعم هنونظي ىذلا مهئاستب مالكلا ءاملع مدقتي انهو
 ةفسالف هب لوقي امك « اميدق ملاعلا ناك ول هنأ نونعي ؟ ىهانتي الام ةدايزلا لبقي

 « ىهانتي ال ام ةدايزلا لبقي نأو « ىهذتي الام ىلع ةدايزلا أرطت نأ مزلل مالسإلا

 . لاحم كلذو

 لك نإف ؛ هانضرتفا ىذلا ضرفلا ىف لاقي هتاذ مالكلا اذه نأ كش الو
 اذه ىلع ءانب ىهانتت ال ةقباس ةعومجم ىلإ فاضني تانئاكلاو لاوحألا نم ديدج
 ؟ ىهانتي الام ةدايزلا لبقي فيك : كانه ليق امك « انه لاقيف « هسفن ضرفلا

 بجيف «دصق ريغ نع ضرفلا اذه لمش دق ليلدلا اذه نوكي نأ امإف

 . طقف عنملا لحم ىلع عقي ىح هحيحصتو هليدعت

 « اهتاذ ىف ةيلزألا ةيرظن لاطبإ دوصقملا نوكيف « دصق نع نوكي نأ امإو
 . اعم قولخما ةيلزأو قلاحلا ةيلزأل اهلومش ثيح- نم

 ناك « مالكلا ءاملع ةلدأ نم انيس نبا فقوم نأ حوضوب رهظي اذكه

 . نيقيلا ىلإ هعبتتي نم ديب ذخأي اًنيقيقحت اًهفقوم ال « اًنيادج اًفقوم
 هلإلا ةيلزأ راكنإ ىلإ ىضفي « اًمعئام اًنفقوم ناك مالكلا ءاملع فقوم نأو

 . ةيسفل

 لدي :انإف ءىش ىلع لد نإ وهو « نيفرطلا الك هيلع دمحم ال فقوم كلذو

 ىوفلا نأ ىلعو « ههنك كاردإ ىلإ هل ليبس ال ايف هسفن محقي ىرشبلا لقعلا نأ ىلع



 نين

 راصتنالا ىلع صرحلا ىلإ عفديو « بصعتلا ىلع لمحيف « لقعلا لمع ىف لخدتي
 . هتمرحل ةياعرو « قحلاب ةالايم نود

 ىبيوكألا اموت سيدقلا وه « ئحيسم فوسليفل ىأر ماقملا اذه ىف ىبجعيو
 ةديحم ةلكشملا سفن جلاع م 111/4 و ١778 ىماع نيب ةعقاولا ةدملا شاع ىذلا

 سيل لقعلا نأ ىلإ ىهتناو «نيدلا فقومو لقعلا فقوم نيب لصفو « فاصنإو

 زجعلال « ثداح ملاعلا نأب مزنلبا عيطتسي سيلو « ميدق ملاعلا نأب مزحللا عيطتسي

 نكمملا عوقو ملغيالو ءايتاذ اناكمإ نكمم نيرمألا الك نأل نكلو « لقعلا ىف
 . ىيقي ليلدب ال « ىريخ ليلدب الإ

 ةفسلفلا خيرات ] باتك نع الوقنم ٠ ئحيسملا فوسليفلا ىأر كاهو

 : لاق 27 طيسولا رصعلا ىف ةيبروألا

 مئاقلا دوجولا نأل؛ ةرورض هللا نم قول هللا الخ ام  قولخم لك -1]

 . هدوجو نيعسيلهللا الخ ام لك نأ مزليف « !"دحاو الإ نوكي نأ نكمي ال هتاذب

 . ةكراشملاب دوجوم هنكلو

 ةينوطالقألا لومت7 اك ء هللا تاذ نع اًرودص ةكراشملاب دوجولا سيلو

 سيلو « تاذلا لثم وهف « اًنيرورض اًرودص تاذلا نع ردصي ام نأل ؛ ةئيدحلا
 . هللا لثم ملاعلا

 ماعلا ربتعي ىذلا دوجولا ةدحو بهذم طقسي اًضيأ ةيحانلا هذه نمو

 . هللا ًارهظم

 ىلع قدصيف «دحاو هنعردصي نأ اًممئاد دحاولا نأش نم نإ : ائيس نبا لوق امأ

 . ةلوقعملا ةروصلاب لعفي ىذلا ىدارإلا لعافلا ىلءال عبطلاب لعافلا

 . ةريثك ءايشأ لعفي نأ ردقي وهف « ةريثك ًرومأ لقعتي هللا ناك الو

 نأل ؛ ضعب نع اهضعب تادوجوملا رودص ةلاحتسا كلذ ىلإ فاضي
 . تاذلاب هل سيل !"دوجو حنمب نأ عيطتسي الف « هتاذب دوجوم ريغ قولا

 « دوجواللاو دوجولا نيب ةفاسملا نإف ؛ انيهانتم دوجوملا قولخملا ناك نلو

 . ةيهانتم ال

 )١( ء 158 « 8١؟) تاحفص ١84 ( ىرصملا بتاكلا راد رشن .



 ه1١

 .. هدحو هللاب اًصاخخ ناك كلذل: ؛ ةيهانتمال ةردق ىضتقي قلخلاف

 هريغ ديري هنأو ء هتاذ الإ ةرورضلاب ديزي ال هللا نأب لوقلا قبس دقو - ب
 , اًميدق :نوكي "نأ ال «ملاعلا نوكي نأ. ةزورضلاب ديري سيل وهف « رايتخالاب
 ' . اًثداح نوكي نأ الو

 ؛ ثوددلا راصنأو مدقلا راصنأ نيب فينعلا ليوطلا فالحلا مسحب اذكهو

 ةدارإلا ىووس لوانتي نأ نكمب ال . ةيهلإلا ةدارإلا ىف ىلقعلا ثحبلا نأب كلذ
 . ةيرورضلا

 ماعلا نأ ىحوأ ذإ ؛ لعف دقو « هللا ىوس هنع فشكي سيلف رايتخالا امأ

 . ثداح

 ليبس الو , .ءاوسلا ىلع نانكمم ثودهلاو مدقلا « تحبلا لقعلا ةهجو نم نكلو
 .. رخخآلا طاقسإو « نيدالا دحأ ةرورض ىلع ناهربلا ةماقإ ىلإ

 لوقي ام ىلع هتاذب العاف ناكو «ملاعلل ةيفاك ةلع لزألا ذنم هللا ناك نلف
 بسحي الإ هنع اًرداص ملاعلا لعج ثاذ نم مزلي سيل هنأ الإ « مدقلا راصنأ

 . هتدارإ ىف رقتسا ام

 نأب [لدهللا باتك ) ىف وه حرص دقو « ةيناهرب تسيلف وطسرأ ةلدأ امأ
 . ةيلددلبا لئاسملا نم ملاعلا مدق ةلأسم

 . ناهربلاب ثودهلا تابثإ نكمي سيل كلذك

 . انفلسأ اك هللا '!ةهج نمال

 ؛ ًاثداح نوكي نأ دب ال هلوعفم نأ تابثإ عيطتسي سيل ًايلقع ًارظن هللا تاذ ىف رظانلا نأ ىعي 10(
 ديرب سيل وهف « رايتخالاب هريغ ديري هنإ وءهتاذ الإ ةرورفلاب ديري ال هلأ نإ ): هلوق نم هل فلس امل

 ةدارإلا ىف ىلقملا ثحبلا نإ . . ًاثداح نوكي نأ الو« 'اىدق نوكي نأ ال : ملاعلا نوكي نأ ةرورشلاب
 ىأ - نإ ىوس هنعأ " فشكي سيلف رايتخالا امأ '. ةيرورضلا ةدارإلا وس لوانتي نأ نكمم ال « ةيهلإلا
 . ( ثداح ملاعلا نأ ىحوأ ذإ لعق دقو  هلسر ةطاسوب غيلبتلاو رابخإلاب

 عوضوم نآل « هللا غيلبت قيرط نع ء ماعلا ثودحي معلا. (هللا ةهج نم ال ) هلوقب ىعي سيلو

 ثودحلا تابثإ نكمب سيل كلذك ) هلوقل « غيلبتلاب تايثإلا نع ال ٠ تاهربلاب تابثإلا نع وه انه هثيدح



 ليف

 سيلف « نامزلاو ناكملا صضوصتخ نع ةدرجم تايهاملا نإف ؛ ملاعلا ةهج نم الو

 . ("ارجحلاوأ « ءامسلا وأ « ناسنإلا ثودح تبثن نأ نكمي

 :ثوددلا راصنأ ىلع ةعئقم دودر مدقلا راصنألو

 )١ ( ثداح وهف عونصم لك نإ : ءالؤه لوقي .

 دنع الإ دجوي ال ىذلا « ةكرحلاب لوعفملا ىلع قدصي اذه نأ : كئلوأ دريو
 . لعفلا ةياهن

 لوعفملا ىلع لعافلا مدقت ىضتقي ال نذإ وهو ء ىنآ وهف قلحلا امأ

 . ةدملاب

 دوجوم وهف « مدعلا نم اًصونصم ملاعلا ناك اذإ : ثوددلاراصنأ لوقي )7١(

 . !دوجوم نكي مل نأ دعب
 « مدعلا دعب عونصم ملاعلا نأ مدقملا نم دصقلا سيل : مدقلا راصنأ دريو

 . "1ع ىش نم اًعونصم سيل هنإ لب
 ىف هلل اًيواسم ناكل « اًميدق ملاعلا ناك ول : ثودحلا راصنأ لوقي ()

 . ةدملا

 ملاعلا دوجوو « ةدحاو ةعفد هلك لصاح ىملإلا دوجولا نأ : مدقلا راصنأ دريو

 , 29ةاواسم كانه تسيلف « بقاعتلاب لصاح

 مويلا اذه قبس دق ناكل « اميدق ملاعلا ناكول : ثودحلا راصنأ لوقي ( 4 )

 . (هللا ةهج نم ال ) هلوق لبق ( ناهربلاب
 سيلف رايتخالا امأ ) هلوقل ؛ لصح دق « هللا غيلبت قيرط نع ملاعلا ثودحب ملعلا نأ حرص هنألو

 . (ثداح ملاعلا نأ ىحوأ اذإ ؛ لعف دقو « هللا ىوس هنع فشكي
 : الئاق ةجحلا ءذه ىلع مرك فسوي ذاتسألا قلعي 200(

 . ضرآلا حطس ىلع ناسنإلا رمعو « ضرألا ربع بسحت نهارلا ملعلاو رلقن اهيف ةجحلا هذه )

 . (ثودحلا ةيرظن ىلإ انب ليمب دق امم ء ةقاطلا ضقانتب : ٍلوقي صاخ عونب و
 ناسل ىلع ىعدي نم ىلع ًادر حلصي ام هيف سيلأ لاح ةيأ لعو « ظافلألاب بعالت لوقلا اذه ف (؟ )

 ؟ ءىش ال نم دجوي ال ًاثيش نإ : ملاعلا مدقب نيلئاقلا ةفسالفلا

 هذه نأل ؛ ثداح لاكشألاو روصلا ثيح نم ملاعلا نإف ؛ رهاظ فعض ليلدلا اذه ف (# )
 . ةفسالفلا حرصي اذهبو « ةثداح لاكشألاو روصلا

 . ةعفد ةلصاح ىهف اذه ىلعو ء ةميدق ىهف « ملاعلا ةدام امأ
 ؟ ةدملا ىف هلل ةيواسم ملاعلا ةدام نأ نم ثودحلا راصنأ هب مهبزلي امب مدقلا راصنأ مزّتلي اذه ىلع لهف



 نضي 0

 ىهانتماللا روبع نإ ثيح نم « مويلا اذه ىلإ غلب ناك الو « ةيهانتم ال مايأ

 2 1 ليحتسم

 ضام ىأو رخآ ىلإ فرط نم اًمئاد نوكي لاقتنالا : مدقلا راصنأ دريو

 . اهعطق نكمأ دقو «ةيهانتم اذه انموي ىلإ ةيلاتلا مايألاف ٠ تذيخأ

 . 22 ةيهانتمال طاسوأ نيفرطلا نيب ناك ول « ضهنت امنإ ةجحلا هذهو

 ددع ىف سان مدقتل نيميدق ديلوتلاو ملاعلا ناكول : ثودحلا راصنأ لوقي (5)

 ى ةيناسنإ سوفن لعفلاب نآلا دجوي نأ مزليف « ةدلاخ ناسنإلا سفنو « هانتم ال

 , هانتمال ددع

 . لعفلاب هانتمال ددع دجوي نأ لاحتو

 ملاعلا نإ : لوقن نأ اننكميو « ةيئزج ةجحلا هذه نإ : مدقلا راصنأ دريو

 . [ناسنإلا ال . ميدق

 : الئاق ( ىيوكأألا اموت ) سيدقلا ءارآ ىلع (مرك فسوي ) ذاتسألا بقعيو

 : ةشقانملا هذه نم (اموت ١) سيدقلا جرخيو ]

 . ناميإلاب الإ ملعي ال ثودحلا نأب
 ىتأي الف . ناهربلاب دئاقعلا تابثإ ىعدي نمل ةدئاف كلذ رابتعا ىف نأبو

 هذه لثم ىلإ !دانتسا دئاقعلاب كسمتن امنإ اننأ نظي التل « ةعطاق ججحم

 . ججحلا
 .. [ لقعلاو ناميإلا نيب انه زييمتلا رهظأ اف

# # © 

 ةشقانمو « مالكلا ءاملع ةلدأ نم ىناثلا ليلدلا ةصالخ سفن ىه : اهدرو ةجحلا هذه )١(
 1 مدقلا راصتأ رظن ةهجو فعض غليم د فوس قبس اميذ هانر رق امثو ١758 ص قبس ام عجار « هل انيس نبا
 « ًايايإ ًامطق نكمب « ًاباهذ اهمطق نكمب ةفاسم ةيأ نأ كلذ ءقبس امذ فرضح مل ,مدض ءىش نآلا فرضحيو
 . سكعلاب سكعلاو

 . ةيبيدب ريغ اهرابتعا ىلإ ليبس ال ةيضق هذهو
 ًابايإ نهارلا انتقو نم انأدتبا اذإ - ميدق هنأ ىلع ءانب - ملاعلا ىلع رم ىذلا نمزلا مطقي نأ نكمي لهف

 ؟ هل ةيادب ال ىذلا ىضاملا وحن
 ىه ةينمزلا ةفاسملاو ٠ نهارلا انتقو ىلإ ىمناملا نم ًاباهذ اهمطق نكمأ فيكف . عطاقلا ىثلاب باوحلا

 لك نأ - هيلإ ةراشإلا تقبس اك - ةهادب ررقملا نمو ؟ صقنب الو ةدايزي ال ريفتت مل ةيثمزلا ةفاسملا اهسفن
 . ًايايإ همطق نكمم ًاباهذ هعطق نكمي ام



 نيلدل

 اهولوانت نم نأش ىف رمألا ةيلج ىلع تفقو دقو « ملاعلا مدق ةلكشم ىه مكلت

 اهنأشب نيفراع ريغ « لدهلا ءاديب ىف نوبراض مهنأ تفرعو « ىنلاو تابثإلاب
 ربتعا ىلازغلا نأ - صوصن نم مدقت ايف . اًضبأ تفرع دقو . اليبس نيقيلا ىلإ
 . ملاعلا مدقب مهول «٠ اًرافك ةفسالفلا

 . رفكلاب مهيلع همكح تارربم قبس امف انرك ذ دقو
 . تايئزيلبا ملعي ال هللا نإ : مهلوقل

 . ىنامسج ال ىناحور ثععبلا نإ : مهلوقلو

 هللا ملع ركني نم لك ىلع رفكلاب مكحلا ىلع ىلازغلا :ةقفاوم الإ ىنعسي ال هنإو
 ثعبلا ىف ةحيرصلا نآرقلا تايآ بذكي نم لك ىلعو « ملاعلا نم ءىشب

 . لامسملا

 : نيب ريغ اهيفرمآلاف ملاعلا مدق ةلأسم نأشب ريفكتلا امأ
 ىلع مدقلاب لوقلاو « هللا نع رايتخالا بلس وه كلذ ببس نإ : لاقي ةراتف

 تملع دقل نكلو « هللا نعرايتخالا بلس مزلتسي ةفسالفلا هركذ ىذلا وحنلا

 ملاعلا نوكي نأ نكمي  اهيلع ءانب  هنأو ( ىيوكألا اموت ) سيدقلا رظن ةهجو
 . هللا نع رايتخالا بلسي نأ ريغ نم « اميدق

 ىضتقمب - ديفت ىلا ةسدقملا صوصنلا بيذكت كلذ ببس نإ : لاقي ةراتو

 اموت ) سيدقلا لوق اذه ىلإ ريشيو ٠ ثداح ملاعلا نأ  عقلخلا ) ب اهريبعت
 . ( ىيوكألا

 ملاعلا نأ ىحوأ ذإ ؟ لعف دقو « هللا ىوس هنع فشكي سيلف رايتخالا امأ]

 . ع[ ثداح

 . هللا رابخأ بذكيف رساجتي نم ىلع رفكلاب مكحأ نأ الإ ىنعسي ال هنإو
 سه # ©



 نرخ

 ثعبلا

 اذه ىف هنع ٠ درو اميو « انيس نبا هركذأ دقو « داسجألا ثعب : ةثلاثلا ةلأسملا

 : هلوق قامسملبا ثعبلل نيتيثملا لاوقأل اًضقانم ةآل اًضقانم نأشلا

 :ولخي ال]
 . ىرخأ ةدام ىلإ وأ اهتقراف ىلا ةداملا ىلإ دوعت سوفنلا نوكي نأ امإ

 ةداملا كالت ىلإ اهدوع نوري مهنأ « لوصفلا هذهب نيبطاخملا بهذم نم ليقو

 : ولخي ال ذئنيحف « اهنيعب
 توملا دنع ةرضاح تناك ىلا ةداملا ىه « ةداملا كلت نوكت نأ امإ
 .رمعلا مايأ عيمج هتنراق ىلا ةداملا عيمج وأ
 نأ بجو  طقف توملا ةلاح ةرضاحلا ةداملا تناك نإ ىأ لوألا ىلعف

 حيبق اذهو . كلت هتروص ىلع هللا ليبس ف هدي عوطقملاو . عودجملا ثعبي

 نأ كلذ نم بجو « ةرمع ةدم هل ءازجأ تناك ىلا هئازجأ عيمج ثعب نإو

 . ابلقو ءاديكو «اًسأرو ادي ثعبي هنيعب دحاو دسج نوكي

 ىلإ اهضعب لقتني اًممئاد ةيوضعلا ءازجألا :نأ تباثلا نأل ؛ حصي ال كلذو

 . ضعبلا ءاذغ لضف نم اهضعب ىذتغيو « ءاذتغالا ف ضعب
 ءاذغ نأ ىكحي ىتلا دالبلا ىف ناسنإلا نم يذتغملا ناسنإلا نوكي نأ بجوو

 نم هرهوج نأل ؛ ثعبي ال نأ ىناسنإلا ءاذغلا نم أشن اذإ «٠ سانلا اهيف سانلا
 .٠ هريغ رطوت ءاز رجأ

 : هريغ ءاز رجأ عيضيو هوه ثعبي وأ 3 هريغ ىق ثعبت ءاز رجلا كلتو

 ضاع ةفيناو هسا فا هانا وقال الاق نإو
 « ةايحلل اسوقم اهضعب نوكي نأ قاقحتْسا "ف :تواستو تبرت دق اهنأل ؛ هيف

 - . . موقم ريغ اًعفان اهضعبو



 لا

 اوعفر دقف « هيف قرف ال ءاوس « هريغ بارت نعو بارتلا كلذ نع ثعبلا راصو
 . ندبلا ءاضعأ ثعب ىف هنوعاري ىذلا لدعلا مكح

 اهنأ وهو « اهنع دئاز ىععم ةيصوصخ ثعبلاب ةصوصخا ءازجألل اولعجي نأ الإ
 كلذب لوقلا نوكيف «ةايحلل ةموقملا ءازجألل ةدام تناك « ىلوألا ةايحلا لاح ىف
 ضعب صيصخت ىنعأ « هوجولا نم هجوب ىودج الو هيف ةدئاف ال ىذلا مكحتلا وه

 ًاببس ناك ىعم مدع رييصتب لوقلا وه ضعب نود ثعبلاب ةهباشتملا ءاضعألا ءازجأ
 ريغلا نوكلا نكمملاو نئاكلا مدعلا لاحو « هريغ نود ىبعل ءىش قاقحتسا ىف

 . ةدحاو امل ةلباقلا ةداملا ىف نئاكلا

 ثثج ةرومعملا ةيرتلا رهاظ ىلع بلاغلا نأ كل رهظ تربدتو تلمأت اذإ تنأو

 ةيذغألاب ىذغتو « ةيذغألا اهنم نوكنتو عرزو اهيف ثرح دقو . ةبرثملا ىلملا
 . ىرخأ ثثج

 اممل « نيتقو ىف نيناسنإ قروصل ةلماح تناك « ةدام ثعب نكمي ىنأف

 ؟ ةمسق الب ءدحاو تقوف « اًعيمج

 ءامو « ءاوه ىأو « بارت ىأ نم ندب :سفنلل ثعبي هنإ : لئاق لاق نإف
 لوألا ةايحلا ق ةدوجوملا تاسقطسالا نوكت نأ هطرش نم سيلو . قفتا « رانو

 . [(' حارصلا خسانتلاب لوقلا هنيعب وهف « اهنيعب
 دب ال انكلو . ىنامسلا ثعبلل انيس نبا راكنإ ىف ةحارصلا مامت حيرص اذهو

 لبقت ال ةحارص حرمصم انيس نبا نأ ىهو « ئراقلل ضرعت دق ةلأسم ىلإ ريشن نأ
 ةلاسر ) باتك ىف ام ضراعبت اذإف (ءافشلا ) هباتك ىف ىنامسحلا ثعبلاب ليوأتلا
 ؟ عدن امهيأو ذخأت امهيأف ( ءافشلا ) باتك ىف ام عم (داعملا رمأ ىف ةيوحضأ

 : لوقأ « لاؤسلا اذه ىلع ةباجإللو
 (نيقرشملا قطنم ) باتك ةمدقم ف ( ءافشلا ) باتك نع لاق انيس نبا نإ
 لصي مو عاض « ةفسلفلا عورف عيمحل بعوتسم باتكل ةمدقم هنأ نظي ىذلا -

 : ىتأي ام  انيلإ
 . انسفنأل الإ هرهظنل باتكلا اذه انعمج امو]

 )١( لرعلا ركفلا راد رشن هال ء« ه6 ء هم ص (داعملا رمأ ىف ةيوحضأ ةلاسر ) باتك .
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 دقف نأشلا اذه ىلوازم نم ةماعلا امأو  انسفنأ ماقم انم نوموقي نيذلا ىنعأ

 . ( مهتجاح قوفو ممل ريثك وه ام ( ءافشلا ) باتك ىف مهانيطعأ
 « ةماعلل باتك وه  هسفن انيس نبا ىأر ىضتقمم - نذإ ( ءافشلا ) باتكف

 ةيوحضأ ةلاسر) باتك لثم نم هرئاظنو « دقنف ىذلا ( نييقرشملا قطنم ) باتك امأو

 . اًباوص انيس نبا هدقتعي ام ىوحيف ( داعملا رمأ ىف
 مدق دق « نيباتك ىف ادجو دق ناضراعتملا ناصنلا ماد ام « نذإ ضراعت الف

 .. ىرخألا ةعامجلبا ريغ ةعامجلا امهنم دحاو لك
 : ىلي ام ( ءافشلا ) باتك ةمدقم ىفررقي انيس نبا نإف اًضيأو
 لوصألا نم هانققحت ام بابل هعدون نأ . . . باتكلا اذه ىف انضرغ نإف ]

 باتكلا اذه ولتأ نأ تيأر مث . . . 237 لئاوألا ىلإ ةبوسنملا ةيفسلفلا مولعلا ىف
 نيباتكلا نيذه ريغ باتك ىلو . . . ( قحاوللا ) باتك هيمسأ ءرخآ باتكب
 ىذلا حيرصلا ىأرلا هبجوي ام ىلعو ؛ عبطلا ىف هيلع ىه ام ىلع ةفسلفلا هيف تدروأ

 ى ىتي ام ماصع قش نم هيف ىتي الو « ةعانصلا ىف ءاكرشلا بناج هيف ىعاري ال

 . ( ةيقرشملا ةفسلفلا ) ىف ىلاتك وهو « هريغ
 . ةدعاسم نيئاشملا نم ءاكرشلا عم دشأو « اطسب ركأف باتكلا اذه امأو

 . ؟'باتكلا كلذ بلطب هيلعف هيف ةمجمجم ال ىذلا قحلا دارأ نمو
 امب حيولتو « ريثك طسبو ءاكرشلا ىلإ ضرت هيف قيرط ىلع قحلا دارأ نمو

 (؟ باتكلا اذهب هيلعف رخآآلا باتكلا اذه نع ىبغتسا « هل نطف ول

 باتك ةمدقم ى ءاج امب (ءافشلا ) باتك ةمدقم ىف ءاج ام ىتلي اذكه

 ' . ( نييقرشملا قطنم )
 ثعبلاب اصاخ ءافشلا ) باتك ىف ءاج ىذلا نإف ؛ كلذ نع ةدايزو

 اذإ مزالب سيلو . ىنامسللا ثعبلاب ءاج دق. عرشلا نأب حيرصت وه « ىنامسجلا

 رظن. ف  ىنانسحلا ثعبلا نوكي: نأ « ىنامسكبا ثعبلاب حرص دق عرشلا ناك
 حرصي نأشلا اذه ىف انيأر انيس نبال نإف:؛ اهتم دب ال « ةعقاو ةقيقح انيس نبا

 . (ةيقرشملا ةفسلفلا) ىعي (؟)
 , (مافشلا ) ىعي (؟)



 لاي

 هيكحي ام نأ مزالب سيلو « مهلوقع ردق ىلع سانلا بطاخي عرشلا نأب
 صن كاهو . عقاولل اًريوصت نوكي « مهوقع ردق ىلع مهعم الزنت سائلل عرشلا
 : لاق « نأشلا اذه ىف انيس نبا ةرابع

 ةينآلا للملاو عرشلا نأ وهو « دحاو نوناق هيف ملعي نأ ىغبنيف عرشلا امأ )
 . ['''ةفاك روهمحلا باطخ اهب ماري ءايبنألا نم ىبن ناسل ىلع

 : لاقو

 ايرقم « نومهفي امب روهمحلا باطحل ةدراو عئارشلا نأ هلك اذه نمرهاظف ]

 . ليثمتلاو هيبشتلاب ٠ مهماهفأ ىلإ نومهفي ال ام
 . [ةتبلا عئارشلا تنغأ امل كلذ ريغ ناك ولو

 « ةحارص ىف « ىنامسلبا ثعبلا ركني انيس نبا نأ ىلإ اذه لك نم صلخن
 . ميمصتو

 .انب رم دقف « كلذ صوصخب هيلغ درلا امأ

 ءدب ىلع دوع

 : لاق « ةقيقحلا نع آثمب ةفسالفلا مولع ةيقب ىف هيأر ىلازغلا عم عباتنو
 ةيحلصملا مكحلا ىلإ عمجري اهيف مهمالك عومجف : تاسايسلا امأو ]

 . ةيناطلسلا ةيويندلا رومألاب ةقلعتملا

 فلس نع ةروثأملا مكحلا نمو « ءايبنأألا ىلع ةلزنملا هللا بتك نم اهوذخأ انو

 : ءايلوألا

 اهقالخأب ٠ سفنلا تافص رصح ىلإ عجري اهيف مهمالك عيمجف : ةيقلحلا امأو
 . اهتدهاجيو اهتناعم ةيفيكو « اهعاونأو اهسانجأ ركذو

 « ىلاعت هللا ركذ ىلع نورياثملا نوهلأتملا مهو ( ةيفوصلا ) مالك نم اهوذحخأ انإو

 . ايندلا ذالم نع ضارعإلاب : ىلاعت هللا ىلإ قيرطلا كولسو « ىوم لا ةفلاخم ىلعو

 )١( ص داعملا رمأ قف ةيوحضأ ةلاسر 45 .
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 « اهلامعأ تافآو اهبويعو سفنلا قالخأ نم مهتادهاجم ىف مل فشكنا دقو

 1 . اهب اوحرص ام
 جيورت ىلإ « اهب لمجتلاب « السوت «.مهمالكب اهوجزمو « ةفسالفلا اهذخأق

 . مهلطاب
 ىلخي ال نيهأتملا نم ةعامج « :رصع لك ىف لب « 0

 « ضرألا لهأ ىلإ ةمحرلا لزنت مهتكريب ٠ ضرألا داتوأ مهنإف ؛ مهنع ملاعلا هللا

 : مالسلا هيلع لاق ثيح « ربخلا ىف درو انك

 ١ ؛« فهكلا باحصأ ناك مهنمو « نوقزري مهبو ء نورطمي مهب .
 . نآرقلا هب قطن ام ىلع « ةنمزألا فلاس ىف اوناكو
 : مهجزم نم دلوتف

 . ةوبنلا مالك
 . ةيفوصلا مالكو

5 
 . لباقلا قح ىف ةفآ

 . دارلا قح ىف ةفآو

 كلذ نأ ءافعضلا نم ةفئاط تنظ ذإ ؛ ةميظعف : هدر نم .قح ىف هتفآ امأ

 « ركذي الو رجهي نأ ىغبني «مهلطابب اًنجوزمي « مهبتك ىف انودم ناك ذإ ؛ مالكلا

 معراج اا .؛ هركذي نم لك ىلع ركني لب
 : لوق ىفارصنلا نم عمسي ىدذلاك « لطبم هلئاق نآل ؛ لطاب هنأ ةفيعضلا

 . «هللا لوسر ىبسيع هللا الإ هلإ الو
 فارصنلا .نأ لمأتي امثير فقوتي الو :« ىنارصنلا مالك اذه : لوقيو ركنيف

 2 . مالسلا هيلع دمحم ةوبن راكنإ رابتعاب وأ « لوقلا اذه رابتعاب ؛ رفاك

 وه ام ريغ ىف فلاخي نأ ني الف,« اكن راباب لب فاك نكي م نإ

 2 .. هدنع اًنقح اضن ناك ن إو: < هسفن ىف قحبه امث « هب رفاك

 ل َلاَخ رلا ال « لاجرلاب نسا نوفرعي.؛ لوقعلا قيعض ةداع هذهو
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 : لاق ثيح « هنع ىلاعت هللا ىضر "ىلع « ءالقعلا ديسب ىدتقي لقاعلاو

 « قحللا فرعي لقاعلاف ؛ هلهأ فرعت قحلا فرعا «لاجرلاب قحلا فرعت الو

 « اًنقحم وأ الطبم هلئاق ناك ءاوس « هلبق اًنقح ناكن إف ؛ لوقلا سفن ىف رظني مث
 بهذلا ندعم نأب اًملاع «لالضلا لهأ ليواقأ نم قحلا عازتنا ىلع صرحي امبر لب
 . ماغرلا

 زيربإلا عزتناو بالقلا سيك ىف هدي لخدأ نإ فارصلا ىلع سأب الو
 . هتريصبب اًقثاو ناك امهم « جرهبلاو فيزلا نم صلاخلا

 . ريصبلا قريصلا نود ىورقلا « بالقلا ةلماعم نع رجني امنإف

 ةيحلا سم نع دصيو « قذاحلا حابسلا نود «قرخألا رحبلا لحاس نم عنميو
 1 عرابلا مزعملا نود « ىبصلا

 ؛ ةعاربلاو ةقاذحلا مهسفنأب مهنظ قلخلا رثكأ ىلع بلغ. ال ! ! ىرمعلو
 مسح بجو « ةلالضلا نع ىدهلاو « لطابلا نع قحلا زييمت ىف « لقعلا لاكو
 نوملسي ال ذإ ؛ نكمأ ام ةلالضلا لهأ بتك ةعلاطم نع ةفاكلا رج ىف بابلا

 . اهانركذ ىلا ةفالا هذه نع اوملس نإو « اهركذنس ىلا ةيناثلا ةفالا نع

 نيدلا مولع رارمأ ىف انفيناصت ىف ةثوثبملا تاملكلا ضعب ىلع ضرتعا دقلو

 تاياغ ىدقأ ىلإ حتفتت مو « مهرئارس مولعلا ىف مكحتست مل نيذلا نم « ةفئاط

 . مرئاصب بهاذملا
 تادلوم نم اهضعب نأ عم « لئاوألا مالك نم تاملكلا كلت نأ تمعزو

 . رفاحلا ىلع رفاحلا عقي نأ دعبي الو « رطاخلا

 بتك ىف اهانعم دوجوم اهرثكأو « ةيعرشلا بتكلا ىف دجوي اهضعبو
 .  ةيفوصلا

 ؛ هسفن ىف الوقعم مالكلا كلذ ناك اذإف ؛ مهبتك ىف الإ دجوت مل اهنأ بهو

 رجهي نأ ىغبني ملف « ةنسلاو باتكلا ةفلاخم ىلع نكي مو « ناهربلاب اديؤم

 ؟ ركنيو
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 « لطبم رطاخخ هيلإ قبس قح لك رجهي نأ ىلإ انقرطتو بابلا اذه انحتف ولف

 « نآرقلا“ تايآ نم ةلمج رجهن نأ انمزلو «٠ قيلا نم اًريثك رجهن نأ انمزلل

 بحاص نآل: ةيفوصلاو ءامكحلا تاملكو +.فلسلاتاياكحو « لوسرلا رابخأو
 بولق اجردتسمو « اهب ادهشتسم هباتك ىف اهدروأ « ءافصلا ناوخإ » باتك

 .. هلطاب ىلإ « اهتطساوب ىمحلا

 اهايإ مهعاديإب .انيديأ نم قحلا نولطبملا جرختسي نأ ىلإ كلذ ىعادتيو
 . مهبتك

 هدجو نإو لسعلا فاعي الف « رمغلا ىناعلا نع زيمتي نأ « ماعلا ةجرد لقأو

 عبطلا ةرفن نأو « لسعلا تاذ ريغت ال. ةمجحملا نأ ققحتيو « ماجحلا ةمجحم ىف

 نظيف « رذقتسملا مدلل تعنص .امنإ ةمجحملا نأ هؤشنم « ىباع لهج ىلع ىنبم هنم
 اذإف ؛ هتاذ ىف ةفصب رذقتسم هنأ ىردب الو « ةمجحملا ىف هنوكل رذقتسم مدلا نأ

 ىغبني الف « ةفصلا كلت هبسكي ال هفرظ :ى هنوكف « لسعلا ىف ةفصلا هذه تمدع

 ٠ , راذقتسالا هل بجوي نأ
 مالكلا تبسن امهمف « قلحلا رثكأ ىلع بلاغ وهو « لطاب مو اذهو

 . الطاب ناك نإو « هولبق « ( مداقتعا هيف نسح لئاق ىلإ هتدنسأو

 . اقح ناك نإو « هودر « مهداقتعا هيف ءاس نم ىلإ هتدنسأ نإو

 . قحلاب لاجرلا نوقرعي الو «. لاجرلاب قحلا نوفرعي ًادبأف
 . لالضلا ةياغ وهو
 . درلا ةفآ هذه

 « هريغو افصلا ناوخإك مهبتك ىف رظن نم نإف ؛ لوبقلا ةفآ : ةيناثلا ةفالا

 اهنسحلتسا امير «ةيفوصلا تاملكلاو 2 ةيوبنلا مكحلا نم مهمالكب وطرد فارق

 .نظ نحب 3 .هب جوزمملا مهلطاب لبق ىلإ عراسي , اهيف هداقتعا نسحو « اهلبقو

 ١ . هتسحتساو هآر امم لصح

 . ةعلاطم 5 لا بحي ةفآلا :هذه' لجألو. 5 لطابلا !ىلإ جاردتسا عون كلذو

 :١27 رطقلاو ررغلا نم اهيف امل مهبتك
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 قلحلا نوص بحي « طوطشلا قلازم نع ةحابسلا نسحي ال نم نوص بحي او
 . بتكلا كلت ةعلاطم نع

 طلتخم نع عامسألا نوص بحي ء تايحلا سم نع نايبصلا نوص بحي اكو
 . تاملكلا كلت

 هنأ ملع اذإ « لفطلا هدلو ىدي نيب ةيحلا سمب ال نأ مزعملا ىلع بحي اكو
 . هلثم هنأ نظيو « هب ىدتقيس

 . هيدي نيب هسفن ىف وه رذحي نأب « هنم رذحي نأ هيلع بحي لب
 . هلثم خسارلا ملاعلا ىلع بحي كاذكف
 جرختساف « مسلاو قايرغلا نيب زئيمو « ةيحلا ذخأ اذإ قذانلا مزعملا نأ اكو

 . هيلإ جاتحما ىلع قايرتلاب حشي نأ هل سيلف « مسلا لطبأو قايرعلا هنم

 جرخأو « بالقلا سيك ىف هدي لخدأ اذإ « ريصبلا دقانلا فارصلا كلذكو

 ىضرملا ديبلباب حشي نأ هل سيلف « جرهبلا» فيزلا حرطاو ,« صلاح ا زيربإلا هنم

 . ملاعلا كلذك « هيلإ جاتحي نم ىلع
 جرختسم هنأ ملع ثيح ءهنع هسفن تزأمشا اذإ قايرغلا ىلإ جاتحما نأ اكو

 . مسلا زكرم ىه ىبلا « ةيححا نم
 سيك نم جرختسملا بهذلا لوبق نع رفن اذإ « لاملا ىلإ رطضملا ريقفلاو

 ةدئافلا نم هنامرح ببس وه « ضحم لهج هترفن نأ لع ةهيبتت بجو « بالقلا

 ليحي ال « ديبللاو فيزلا ني. راوخلا برق نأ هفيرعت متحتيو « هبلطم ىه ىلا
 . اديج فيزلا ليحي ال اك « اًفيز ديحلا

 ليحي ال اك ءاّنقح لطابلا لعجيال « لطابلاو قحلا نيب راوحبا برق كلذكف
 . اًنتح لطابلا

 . [ اهتلئاغو ةفسلفلا ةفآ نم « هركذ اندرأ امرادقم اذهف

 دجب ملء اهعوبر فلتخحم نيبو «ةفسلفلا لاحم ىف فاوطت لوط دعب اذكهو
 دج هلع «رخآ جهنم تاذ ةقرفوحن هجتاف . كلانه ء هبلطي ىذلا قحلا ىلازغلا

 . هيغتبي ام اهدنع
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 ةقيقحلا نع ثحبي ىلازغلا
 ملعتلا لهأ دنع

 : ىلازغلا لاق

 « هنم فيزي ام فييزتو هميهفتو هليصحتو ةفسلقلا ماع نم تغرف املفإ مث ]
 ةطاحإلاب القتسم سيل لقعلا نأو «ضرغلا لامكب فاو ريغ اًضيأ كلذ نأ تملع
 . تالضعملا عيمج» نع ءاطغلل اًمفشاك الو « بلاطملا عيمجي

 رومألا ىبعم ةفرعع مهيدحت قلحلا نيب عاشو« ةيميلعفلا ةتبان تغبن دق ناك الو
 علطأل ؛ مهتلاقم نع ثحبأ نأ ىل "نع « قحلاب مئاقلا موصعملا مامإلا ةهجس نم

 . مهبتك ىف ام ىلع
 فشكي باتك فينصتب ةفالحلا ةرضح نم مزاج رمأ "ىلع درو نأ قفتا مث

 « جراخ نم اًنثحتسم كلذ راصو « هتعفادم ىبعسي ملف ٠ مهبهذم ةقيقح نع

 . نطابلا نم ىلصألا ثعابلا ةميمض

 مهتاملك ضعب ىنغلب دق ناكو « مهتالاقم عمجو مهبتك بلطب تأدتباف

 « مهفاس نم دوهعملا جاهنملا ىلع ال « رصعلا لهأ رطاوخ اهتدلو ىبلا ةثدحتسملا

 تيفوتساو ١ قيقحتا اًنراقم « اًسكحم اًبيترت اهتبترو تاملكلا كلت تعمجف
 : لاقو ءمهتجح ريرقت ىف ىيغلابم ىم قلا لهأ ركنأ ىتح « اهنع باوحلا
 الرول تاهبشلا هذه لثمب مهبهذم ةريصن نع نوزجعي اوناك مهنإف ؛ مل ىعس اذه

 . اهايإ كبيترتو اط كقيقحت
 ثرادلا ٠ ىلغ « لبنح نب دمحأ» ركنأ دقلف «قح هجو نم راكنإلا اذهو

 . ةلزتعملا ىلع درلا ىف هفينصت ©« ىبساحملا

 ضرف. ةعدبلا ىلع درلا : « ثيراحلا ٠ لاقف
 ملف « اهنع تبجأ مث « الزأ مهتهبش تيكح نكأو 3 معن : « دمحأ و لاقف

 طنب وأ 3؟ةياركلا لل تن الو + ةمهقل كلذ كلمت نم ةهيشنأ ملاطي نأ نأ
 « ههنك مهفي الو باوحلا ىلإ
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 اذإ امأ ء رهتشت ملو رشتنت مل ةهبش ىف نكلو « قح «دمحأ» هركذ امو
 . ةياكحلا دعب الإ باوحلا نكمي الو « بجاو اهنع باوحلاف « ترشتنا

 تنك لب « كلذ انأ فلكتأ لو « درت م ةهبش مهل فلكعتت ال نأ ىغبني معن

 دق ناك نأ دعب « "ىلإ نيفلتخلا ىناحصأ نم دحاو نم « ةهبشلا كلت تعمس دق

 نيفنصملا فيناصت ىلع نوكحضي مهنأ ىكحو « مهبهذم لحتناو « مهب قحتلا

 « مهنع اهاكحو ةجحلا كلت ركذو « مهتجح دعب اومهفي مل مهنإف ؛ مهيلع درلا ىف
 نأ الو « اهتدروأ كلذلف ؛ مهتجح لصأ نع ةلفغ ىل نظي نأ ىسفنل ضرأ ملف

 . اهتررق كلذلف ؛ اهمهفأ ملف اهتعمس نإو ىنأ ىل نظي

 . اهداسف ترهظأ مث « ناكمإلا ىدقأ ىلإ مهتهبش تررق ىلأ دوصقملاو

 هوس الولو « مهمالكل لئاط الو « ءالؤه دنع لصاح ال هنأ : لصاحلاو
 . ةجردلا هذه ىلإ اهفعض عم ةعدبلا كانت تهتنا ل « لهاا قيدصلا ةرصن

 ىف مهعم عازنلا ليوطت ىلإ قحلا نع نيباذلا تعد بصعتلا ةدش نكلو

 مهاوعد قف مهودحاجف «هب اوقطن ام لك ىف مهتدحاجم ىلإو « مهمالك تامدقم

 نم دب ال لب « ملعم لكحلصي ال هنأ مهاوعدو « ملعملا ىلإو « ميلعتلا ىلإ ةجلاحلا

 .: موضعمب ملجم
 لوق فعضو « ملعملا ىلإو « ملعتلا ىلإ ةجاحلا راهظإ ىف مهتجح ترهظو

 « مهبهذم ةوق نم كلذ نأ اونظو ءةعامج كلذب رتغاف « هتلباقم ىف نيركنملا
 . هقيرطب هلهجو قحلا رصان فعضل كلذ نأ اومهفي لو «هل فلاخْتا بهذم فعضو

 . ملعم ىلإ ةجاحلاب فارتعالا باوصلا لب

 . اًموصعم ملعملا نوكي نأو دب ال هنأو

 . مالسلا هيلع دمحم وه موصعملا انملعم نكلو

 . بئاغ مكملعمو ؛ لوقنف « تيم وه : اولاق اذإف

 مهتعجارم رظتنيوهو «دالبلا ف مهثبو « ةاعدلا ملع دق انملعم : أولاق اذإف

 .لكشم مهيلع لكشأ وأ ؛ اوفلتخا نإ
 ؛ ميلعتلا لكأو « دالبلا ىف مهثبو « ةاعدلا مّلع دق انملعمو : لوقتف
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 : ىلاعت هللا لاق ذإ

 [ مكي "ركل تْذَمْكأ ويل
 . هتبيغ رضت ال اك « ملعملا توم رضي اال « ميلعتلا لاك دعبو

 ؟ هوعمسي مل ايف نومكحي فيك : مهوق ىبب
 ؟ هوعمسي مو ؟ صنل ابفأ

 . فاليللا ةنظم وهو « ىأرلاو داهتجالاب مأ

 . نميلا ىلإ مالسلا هيلع هللا لوسر هثعب ذإ ؛ ذاعم هلعف ام لعفن : لوقنف
 . همدع دنع داهتجالابو « هدوجو دنع صنلاب مكحن وأ

 مهنكمي ال ذإ«قرشملا ىصاقأ ىلإ مامإلا نع اودعب اذإ مهتاعد هلفغي اك لب

 . ةيهانتملا ريغلا عئاقولا بعوتست ال ةيهانتملا صوصنلا نإف ؛ صنلاب اومكحي نأ

 ةفاسملا عطقي نأ ىلإو « مامإلا ةدلب ىلإ ةعقاو لك ىف حوجبلا هنكمي الو
 . عوجرلاب عافتنالا تافو « تام دق ىفتسملا نوكي «٠ عجريو

 رفاسول ذإ؛ داهتجالاب ىلصي نأ الإ قيرط هل سيل «ةلبقلا هيلع تلكشأ نف
 . ةالصلا تقو تافل « ةلبقلا ةفرعمل مامإلا ةدلب ىلإ

 : لاقيو « نظلا ىلع ءانب « ةلبقلا ريغ ىلإ ةالصلا تزاج نإف
 عيمج ى كلذكف؛ نارجأ بيصمللو « دحاو رجأ هل داهتجالا ىف *ىطخملا نإ

 « هداهتجاب !ًريقف هنظي ابرو « ريقفلا ىلإ ةاكزلا فرص رمأ كلذكو ؛ تادهتجما
 ذخاؤي مل هنأل ؛ أطخأ نإو هب !"ذخاؤم نوتكي الو لاح هئافخإب اًننطاب ىبغ ىهو

 . هنظ بجوم الإ
 : هنظك هفلاحم نظ : لاق نإف

 نظ عبتي « ةلبقلا ىف دهتجناك « هسفن نظ عابتاب رومأم وهو : لوقنف
 . هريغ هفلابخ نإو ء هسفن

 ؟ امهريغ وأ ؟ هللا امهمحر ىعفاشلاو ةفينح ابأ عبتي دلقملاف : لاق نإو

 فيك « نودهتجنا هيلع فلتخا اذإ هابتشالا دنع ةلبقلا ىف دلقملاو : لوقأف
 عض
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 5 ةلبقلا لئالدب ملعألا لضفألا هتفرعم ىف داهتجا هسفن ىف هل : لوقيسف

 . داهتجالا كلذ عبتيف
 « ءايبنألا نأ ةرورض «داهتجالا ىلإ قلخللا دريف ء« بهاذملا ف كلذكف

 : مالسلا هيلع هللا لوسر لاق لب « نوطخي دق « ملعلا عم « ةمثآلاو

 . « رئارسلا ىلوتي هللاو ٠ رهاظلاب مكحأ انأ »
 الو « هيف اوؤطخأ امبرو دوهشلا لوق نم لصاحلا نظلا بلاغب مكحأ انأ ىأ

 ىف عمطلي فيكف « تادهتجملا هذه لثم ىف ءايبنألل أطحلا نم نمألا ىلإ ليبس
 ؟ كلذ

 # # انا

 : نالاؤس انهه مهلو

 دعاوق ىف حصي الف « تادهتجملا ف حص نإو ء اذه : مهيق : امهدحأ

 ؟ هيلإ ليبسلا فيكف « روذعم ريغ هيف ئطخملا ذإ ؛ دئاقعلا
 نم كالذ ءارو امو « ةنسلاو باتكلا اهيلع لمتشي دئاقعلا دعاوق : لوقأف

 نيزاوملا ىهو « ميقتسملا ساطسقلاب نزولاب هيف قلل فرعي « هيف عزانتملا ليصفتلا
 ساطسقلا ) باتك ىف اهتركذ « ةسمخل ىهو ؛ هباتك ىف ىلاعت هللا اهركذ ىلا

 : ( مقتسملا

 « نازيملا كالذ ق كنوفلاخي كموصخ : لاق نإف

 . هيف فلاخي مث « نازيملا كاذ مهفي نأ روصتي ال : لوقأف

 . هنم هتملعتو « نآرقلا نم هتجرختسا ىنأل ؛ ميلعتلا لهأ هيف فلاخي ال ذإ

 ريغ قطنملا ىف هوطرش ال قفاوم هنأل ؛ قطنملا لهأ هيف فلاخي الو
 , هل فلاخم

 هبو « تايرظنلا ةلدأ ىف هركذي امل قفاوم هنأل « ملكتملا هيف فلاخي الو
 . تايمالكلا ىف قحلا فرعي

 نيب فالحل عفرت ال ملف « نازيملا اذه لثم كدي ىف ناك نإف : لاق نِإف

 ؟ قلحلا
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 فالملا عفر قيرط تركذو « مهنيب فالحلا تعفرل "ىلإ اوغصأ ول : لوقأف.
 « ًاعطق فالحلا عفري هنأو ؛ قح هنأ ملعتل هلمأتف ( ميقتسملا ساطسقلا ) باتك ىف

 فالدللا تعفرف ةفئاط "ىلإ ىغصأ دق لب « مهعمجأب نوغصي الو « اوغصأ ول

 0 5 6 ١

 عفرسي مل ملف « مهئاغصإ مدع عم « مهنيب فالخلا عفر ديري كمامإو
 ؟ فالحللا ةمئالا سأر وهو « هنع هللا ىضر "ىلع عفري ملل ملو ؟ نآلا ىلإ

 ىلإ مهلمحي مل ملف ؟ اًرهق ءاغصإلا ىلع مهتفاك لمح ىلع ردقي هنأ ىءدي وأ

 «فالحلا ةدايز الإ هتوعد ببسب قلخلا نيب لصح لهو ؟ هلجأ موي ىألو ؟ نآلا

 ؟ فلاحم ةدايزو
 « ءامدلا كلفس ىلإ ىهتني ال ررضلا نم عون فالحل نم ىشخي ناك معن

 . لاومألا ىلع ةراغإلاو «قرطلا عطقو ٠ دالوألا ماتيإو « دالبلا بيرختو

 . دهع هلثمب نكي ملام «٠ فالملا مكعفر تاكرب نم ملاعلا ف ثدح دقو

 نيب ريحتملا نكلو ٠ قلخلا نيب فالحلا عفرت كنأ تيعدا : لاق نإف
 كمصخ نود كيلإ ءاغصإلا همزلي مل « ةلباقتملا تافالتخالاو . . ةضراعتملا بهاذملا

 000000000000000 ٠ مهنييو كنيب قرف الو كرفلاخي موصخ كلو
 : ىناثلا مهلاؤس وه اذهو

 : ريحتملا لوقيف ء كسفن ىلإ ريحتملا اذه توعد اذإ كنإف ؛ كيلع بلقني
 ؟ كيفلافع نم ىلوأ ترص مب

 . كنوفلاخي ملعلا لهأ رثكأو
 ؟ بيجت اذامب ! ؟ ىرعش تيلف

 ؟ صنلا ىوعد ىف كقدصي ىف « هيلع صوصنم ىامإ : لوقت نأب بيجتأ
 : ىلع ملعلا لهأ قباطت عم كاوعد عمسي امنإو © لوسرلا نم صنلا عمسي مل وهو

 ش .. كبيذكتو كلعاريخا
 به لاقف « ةوبنلا لصأ ىف اًريحتم ناك اذإف ؛ صنلا كل ملس هنأ به مث

 كابأ ىبحأ ىنأ قدص ىلع ليلدلا. : لوقيف ىسيع ةزجعمب ىلدي كمامإ نأ
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 قدص قلخلا ةفاك فرعي ملل ؟ هقدص ملعأ اذابف ء قحم ىنأب ىنقطانف هايحأف
 رظنلا قيقدتب الإ عفري ال ام ةلكشملا ةلئسآلا نم هيلع لب « ةزجعملا هذهب ىسيع

 . لقعلا
 . كدنع هب قوي ال ىقعلا رظنلاو
 نيبو هنيب زييمتلا» رحسلا فرعي مل ام قدصلا ىلع ةزجعملا ةلالد فرعي الو

 . ةزجعملا

 هنع باوبلبا رسعو لالضإلا لاؤسو « هدابع لضي ال هللا نأ فرعي مل امو
 . روهشم

 ؟ هفلاخم نم ةعباتملاب ىلوأ كلمامإ نكي ملو ؟ كلذ عيمج عقدي اذايف

 « ةلدألا كلت لثمب ىلدي همصخو « اهركني ىلا ةيرظنلا ةلدألا ىلإ عجريف

 مهرخآو مليأ عمتجا ول « اًميظع اًبالقنا مهيلع بلقنا دق لاؤسلا اذهو

 . هيلع اوردقي مل اًباوج هنع اوررحي نأ ىلع
 « بلقلاب اولغتشي ملف « هورظان ةفعضلا نم ةعامج نم داسفلا أشن امنإو

 الف « ماهفألا ىلإ اًعيرس قبسي الو « مالكلا هيف لوطي ام كلذو . باوحلاب لب
 . ماحفإلل حلصي

 ؟ باوج هنع لهف « بلقلا وه اذهف : لئاق لاق نإف

 ةلأسملا نيعي ميو « ريحتم انأ : لاق نإ ريحتملا نأ ؛ هباوج « معن : لوقأف

 بلطيو « هضرم نيع ركذي الو « ضيرك تنأ : هل لاقي « اهيف ريحتم وه ىلا

 « نيعم ضرمل لب « قلطملا ضرملل جالع دوجولا ف سيل : هل لاقيف . هجالع
 . امهريغ وأ « لاهسإ وأ عادص نم

 هتفرع ةلأسملا نّيع نإف «٠ هيف ريحتم وه ام نيعي نأ ىغبني ريحتملا كلذكف
 نازيملا هنأب فردعيو الإ دحأ اهمهفي ال ىلا ةسمحلا نيزاوملاب نزولاب اهيف قحلا
 « نزولا ةحص هنم اًضيأ مهفيو « نازيملا مهفيف « هب نزوي ام لكب قوي ىذلا قحلا
 اًملاع « ملعملا بساحلا نوكو « باسحلا سفن « باسحلا ملع ملعتم مهفي امك

 . هيف اقداصو باسحلاب
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 ةقرو نيرشع رادقم ىف « ( مقتسملا ساطسقلا ) باتك ىف كلذ تحضوأ دقو

 . لمأتيلف
 . كلذ تركذ دقف « مهبهذم داسف نايب نآلا دوصقملا سيلو

 : الوأ ( ىرهظتسملا ) باتك ىف

 : اًيناث ( حلا ةجح ) باتك ىو
 . دادغبب ىلع ضرع ملل مالك باوج وهو
 . ثلاث « الصف رشع انثا وه ىذلا ( فالحللا لصفم ) باتك ىفو

 . نادمهب "ىلع ضرع مالك باوج وهو
 مهمالك كيكر نم وهو « ًاعبار (لوادحلاب موقرملا جردلا ) باتك فو

 . ( سوط ) + "ىلع ضرع ىذلا
 هدوصقم « هسفنب لقتسم باتكو هو : ًسماخ (مقتسملا ساطسقلا ) باتك ىفو

 . هب طاحأ نمل مامإلا نع ءاتفتسالا راهظإو « مولعلا نازيم نايب

 تاملك نم ىجنملا ءافشلا نم ءىش مهعم سيل ءالؤه نأ دوصقملا لب
 « مهانب رج املاط 2 مامإلا نييعت ىلع ناهربلا ةماقإ نع مهزجع عم مه لب ٠ «ءارآلا

 مث « هونيع ىذلا هنأو « موصعملا ملعملا ىلإو © ميلعتلا ىلإ ةجاحلا ىف مهانقدصف
 ملف تالاكشإ مهيلع انضرعو « موصعملا اذه نم هوملعت ىذلا ملعلا نع مهانلأس

 '. اهلحب مايقلا نع الضف « اهومهفي
 . هيلإ رفسلا نم دب ال هنإ : اولاقو « بئاغلا مامإلا ىلع اولاحأ اوزجع املف
 ؛ هب رفظلا ىف حجبتلا فو « ملعملا بلط ىف مهرمع اوعيض مهنأ بجعلاو

 هلع اذ ع داما تالق ول به ناجل فلا وما ضاوي ردتس م
 ثئابحلاب اًخمضشم قبو « هلمعتسي م

 نم اًنئيش « هركذ ام لصاح ناكو « مهملع نم اًنثيش ىعدا نم مهنمو

 بهاذم كرأ هبهذمو « لئاوألا ءامدق-نم .لجر وهو ( ثروغاثيف ) ةفسلف كيكر

 م .وهو « هلذرتساو همالك“ كزتشا :خب < < سيلاطاطسرأ هيلع در دقو « ةفسالفلا

 ؛ ةفسلفلا ودمتي يدقجمتلا لع وقر عاملا ناوخإ ) باتك ق

 ما كلذ لب عقيم :. ماعلا ليصيست ىف'ر معلا لوط بعتي نمم بجعلاف
 )١( مهيعذم داق تآيب“نآلا ِدْوصَقْلا “سيفو ) ابيرق قبس ايف هلوق ىلإ عجاد ( .:
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 . مولعلا دصاقم ىبقأب رفظ هنأ نظيو « ثغتسملا قيقرلا

 ىلإ مهلصاح عجرف «٠ مهنطابو مهرهاظ انربس « مهانبرج اًضيأ ءالؤهف
 راكنإ ىف مهلداجمو ملعملا ىلإ ةجاحلا ناييب « لوقعلا ءافعضو « مولعلا جاردتسا

 ملعملا ىلإ ةجاحلا ىلع مهدعاس اذإ ىح « محفم ىوق مالكب ميلعتلا ىلإ ةجاحلا

 اذإ نآلا : لاقو فقو ؛ هميلعت نم اندفأو « هملع تاه : لاقو « ”دعاسم

 ىلع داز ول هنأ ملع ذإ ؛ طقف ردقلا اذه ىضرغ امنإف ؛ هبلطاف اذه ىل تملس

 الضف همهف نعزجع لب « تالكشملا ىندأ لح نع زجعلو 2 حضتف ال كلذ

 . هباوج نع
 مهنع ديلا انضفن مهانربخ املف « مهُلقتت مرسبخاف « مهلاح ةقيقح هذهف

 . ع اًضيأ

 ميلعتلا لهأ ىمح ىف ةقيقحلا بلاط دحي ال - ىلازغلا ٍلوقي اك  اًضيأ اذكه
 . هبلط نع اشحاب « ىرخأ ةهجو هجتي نأ نم صانم الف « هتيغب هل ققحي ام

 # سه »

 ةقيقدلا دجي ىلازغلا

 ةيفوصلا دنع
 : ىلازغلا لاق

 « ةيفوصلا قيرط ىلع ىتمهب تلبقأ . مولعلا هذه نم تغرف امل ىفإ مث ]
 : مثت امنإ مهتقيرط نأ تملعو

 ( لمعب
 . ملعو
 « ةمومأملا اهقالخأ نع هزنتلاو « سفنلا تابقع عطق مهملع لصاح ناكو

 هتيلحتو ىلاعت هللا ريغ نع بلقلا ةيلخت ىلإ اهب لصوتي ىح « ةثيبحلا اهتافصو
 , هللا ركذب

 ةعلاطم نم مهملع ليصحتب تأدتباف « لمعلا نم "ىلع رسيأ ملعلا ناكو
 ثراحلا بتكو « هللا همحر « ىكملا بلاط ىلأل ( بولقلا توق ) لثم « مهبتك
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 (ىاطسبلا ديزي ىلأ )و (ىبشلا )و (دينحلا ) نع ةروثأملا تاقرفتملو « ىبساحما
 « ةيملعلا مهدصاقم هنك ىلع تعلطأ ىتح «٠ مهخباشم مالك نم كلذ ريغو

 . عامسلاو ملعتلاب « مهقيرط نم لصحي نأ نكمي ام تلصحو

 « قوذلاب لب « ملعتلاب هيلإ لوصولا نكمي ملام مهصاوخ صحخأ نأ ىل رهظو
 . قرفلا نم مكف تافصلا لدبتو « لاخلاو

 . امهطورشو امهبابسأو « عبشلا دحو « ةحصلا دح ملعي نأ نيب
 . ناعبشو اًحيحص نوكي نأ نيبو

 ةرخبأ ءاليتسا نم لصحت ةلاح نع ةرابع هنأ « ركسلا دح فرعي نأ نيبو
 . ركفلا نداعم ىلع « ةدعملا نم دعاصتت

 . ناركس نوكي نأ نيبو
 هملع نم هعم امو « ناركس وهو هناكرأو ءركسلا دح فرعي ال ناركسلا لب

 . ءىش

 . ءىبث ركسلا نم هعم امو « هناكرأو ركسلا دح فرعي ىحاصلاو
 وهو « اهتيودأو « اهبابسأو « ةحصلا دح فرعي ضرملا ةلاح ىف بيبطلاو

 . ةحصلل دقاف

 . اهبابسأو اهطورشو « دهزلا ةقيقح فرعت نأ نيب قرف كلذكف
 . ايندلا نع سفنلا بوزعو « دهزلا كلاح نوكي نأ نيبو

 نكمي ام نأو « لاوقأ باحصأ ال « لاوحأ بابرأ مهنأ اًنيقي تملعف
 « ملعتلا» عامسلاب هيلإ ليبس ال ام الإ قبي لو  هتلصح دقف ملعلا قيرطب لصحي نأ
 . كولسلاو قوذلاب لب

 ىف « اهتكلس ىلا كلاسملاو « اهتسرام ىلا مولعلا نم ىعم لصح دق ناكو
 « ةوبنلابو . ىلاعت هللاب ىيقي ناميإ « ةيلقعلاو ةيعرشلا مولعلا ىنص نع شيتفتلا

 . [رخألا مويلابو
 : ىلع لصح دقو « ىلازغلا نإ
 . هللاب ىنيقي نامي



 امك

 . ةوبنلاب ىيقي ناميإو

 . رخآلا مويلاب ىيقي ناميإو

 ىلاو «٠ اهنع ثحبي ناك ىلا ةقيقحلا ناكرأ مهأ ىلع لصح دق نوكي
 ل ىلازغلا نككلو . ةرشعلا نم لقأ ةثالثلا نأب هملع ليبق نم اهب هملع نوكي نأ دارأ

 ةسرامم نإ : هلوق نم رثكأب ناكرألا هذهب ىنيقيلا ملعلا ىلإ لصو فيك انل نهب
 فانصأ ىف شيتفتلا ىلع بابكنالاو « اهتسرامم ىف اهتكلس ىبلا كلاسملاو « مولعلا

 ضيقنلالمتحي الىذلا مزاحللا قيدصتلا ىلإ ىناده دق كلذ لك ةيلقعلاو ةيعرشلا مولعلا
 . ناكرألا هذهب

 اهنم اهيلع لخدت « لخادم سوفنلل نأ ىف كش اًنفصنم طلاخي سيلو
 ىف ةيوق ةبغر عم « شيتفتلاو رظنلا ةمادإو ثحبلا ةلوازم ةرثك نأو « ةقيقحلا

 . نيقيلا دح غلبت ةفرعم ىلإ اهبحاصب ىهتنت دق . قدا ىلإ لوصولا

 «ىرخأ لضي دق اسقن ىدهي اف ءآنيب افالتخارمألا اذه ىف فلتخت سوفنلاو

 . ىرخأ دنع ةيافكلا دح غلبي ال دق ةدحاول ىكي امو

 نم مغرلا ىلع « هل عقو هنأ انل ىكح ام ىلازغلا ىلع ركنن نأ انقح نم سيلف

 هللاب ناميإلا نأ : (ملعلا رايعم) باتك ىف  ركذأ ام ىلع  ررق دق هنأ
 لعلف « هنود نوكي لب ٠ ىضايرلا نيقيلا غلبم غلبي ال . رخخالا مويلاو تاوبنلاو
 « مهتيبلاغو قلخلا ةرثكل عقي امع اًشيدح ناك امنإ (ملعلا رايعم ) باتك ىف هركذ ام
 باحصأ لب « ةيفوصلا نم « تادهاشملا بابرأ نإف ؛ مهنم ةصاخلا عقي امعال
 هللاب مهناميز غلبي « هناقتإ لاكو ء هعنص ةقد ثيح نم ملاعلا ىف قيقدلا رظنلا

 . ىضايرلا نيقيلا نع لقي ال اًغلبم
 [ ميقتشم طاَرِص َلَع هَلَعْجَي اَشَي نمو ُهَلِلَضُي هللا اشينَمل 3 2 ص 0 6-0 لا * 2 هس

 . [رخآلا مويلابو « ةوبنلابو « ىلاعت هللاب ناميإ ) ىلازغلا لوق ىف نأ ريغ
 نمآ ىذلا لصألا اذه (ةوبنلا ) + ىنعي ام انل نيبي مل هنإ ثيح نم « اًضومغ

 انيقي اًنناممإ نمآ هنأ ىعي له « اًنيقي اًناعإ © شتفو ثحب ام لوطل ةجيتن هب
 بابسأ نم مهل اًنيكمت هقلخ عم هكلسي نأ هللا ةمكح تضتقا جهنك ةوبنلاب
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 ىنيقيلا ناميإلا نوكي ,نأ ىلع .« ءايبنألا نصاخشأ“ نع رظنلا فرصب « ةيادهلا

 نمآ هنأ ىبعي مأ ؟دعب هل فشكنت مل ىلا ةقيقحلا ةيقب نمض الخاد « مهصاخشأب

 ' 4 نيقيلا غلبم مهب هنا :] غلبو « مهصاخشأب
 -: « ةفوصتملاو فوصتلا نع يلازغلا ثيدح ةعباتم ىلإ اذه دعب دوعنو
 : لاق

 « ىسفن ىف تخسر تناك « ناميإلا نم ةثالثلا لوصألا هذهف . ..]
 رصحلا تحت ٍِ تحت  لخدت ال تن رافت نئارقو بابسأب لب 2« نيعم 7 ال

 . اهليصافت

 فكو « ىوقتلاب الإ ةرحخألا ةداعس ىف ىل عمطم ال هنأ ىدنع رهظ دق ناكو

 قاجتلاب ايندلا نع بلقلا ةقالع عطق هلك كلذ سأر نأو « ىوملا نع سفنلا

 هللا ىلع ةمهلا لكب لابقإلاو « دولخلا راد ىلإ ةبانإلا» « رورغلا راد نع

 . ىلاعت

 لغاوشلا نع برهلاو « لاملاو « هادا نع ضارعإلاب الإ مي ال كلذ نأو
 . قئالعلاو

 نم ىل تقدحأ دقو « قئالعلا ىف سمغنم انأ اذإف ؛ ىلاوحأ تظحال مث

 . بناوحلا

 ىلع لبقم اهيف انأ اذإف ؛ ميلعتلا» سيردتلا اهنسحأو « ىلامعأ تظحالو

 . ةرخآلا قيرط ىف ةعفان الو « ةمهم ريغ مولع
 « ىلاعت هللا هجول ةصلاخ ريغ ىه اذإف « سيردتلا ىف ىين ىف تركفت م

 « راه فرج افش ىلع ىنأ تنقيتف « تيصلا راشتناو هاا بلط اهكرحتو اهثعاب لب

 دعب انأو هيف ركفتأ لزأ ملف لاوحألا قالتب لغتشأ م نإ ءرانلا ىلع تيفشأ دق ىنأو

 لاوحأألا كلت ةقرافمو « دادغب نم جيرخما ىلع مزعلا ممصأ « رايتخالا ماس لع

 ىل وفي ال « ىرخأ هنع رخؤأو « الجر هيف مدقأو « اًموي مزعلا لحأو « اًموي
 اف لمح ةرشلا دج هيلع لمعو ا. + كب ةرغآلا بط ىف ب

 ةيشع

 ىداني: ناميإلا 'ىدانمو «  ماقملا ىلإ اهاسالس ىيذاجت 'ايندلا تاوهش تراصف



 لفل

 « ليوطلا رفسلا كيدي نيبو « ليلق الإ رمعلا نم قبي ملف « ليحرلا ليحرلا
 « ةرخآلل نآلا دعتست مل نإف ؛ لييختو ءاير « لمعلاو ملعلا نم هيف تنأ ام عيمجو

 ؟ 2١ عطقت ىبف «نآلا عطقت مل نإو « دعتست ىف

 . رارفلاو برها ىلع مزعلا مزجنيو « ةيعادلا ثعبنت كلذ دعبف
 اهنإف ؛ اهعواطت نأ كايإو « ةضراع لاح هذه : لوقيو ناطيشلا دوعي مم

 موظنملا نأشلاو « ضيرعلا هاحلا اذه تكرتو « الل تنعذأ نإو . لاوزلا ةعيرس
 « موصخللا ةعزانم نع قاصلا ملسملا رمألاو « صيغنتلا» ريدكتلا نع ىلاخلا

 . ةدواعملا تال رسيتت الف ء كسفن هيلإ تتفتلا مث

 ةتس نم اًبيرق ءةرخآلا ىعاودو « ايندلاتاوهش بذاجت نيب ددرتأ لزأ ملف
 . ةئامعبرأو نينامثو نام ةنس بجر اهوأ « رهشأ

 لفقأ ذإ « رارطضالا ىلإ « رايتخالا دح رمألا زواج رهشلا اذه ىفو

 سردأ نأ ىسفن دهاجأ تنكف « سيردتلا نع لقتعا ىتح « ىناسل ىلع هللا
 اهعيطتسأ الو « ةملكب ىناسل قطني ال ناكو « ةفلتخما بولقل ابييطت ادحاو اًموي

 . ةتبلأ

 ء مضملا ةوق هعم لطب « بلقلا ىف اًنزح ناسللا ىف ةلقعلا هذه تروأ مت

 ىلإ ىدعتو « ةمقل مضهنت الو « ةبرش ىل غاسني ال ناكف « بارشلاو ماعطلا مرقو
 : اولاقو جالعلا ف مهعمط ءابطألا عطق ىتح : ىوقلا فعض

 ناب الإ جالعلاب هيلإ ليبس الف «جازملا ىلإ ىرس هنمو « باقلاب لزن رمأ اذه

 . ململا مهلا نع رسلا جوري

 ىلاعت هللا ىلإ تأجتلا ىرايتخا ةيلكلاب طقسو « ىزجعب تسسحأ ال 5

 لهسو « هاعد اذإ رطضملا بيجي ىذلا ىبباجأف « هل ةليح ال ىذلا رطضملا ءاجتلا

 ترهظأو « باحصألاو « دلولاو « لهألاو « لاملاو « هاحللا نع ضارعإلا ىبلق ىلع
 ةفيلخللا علطي نأ نم اًرذح ماشلا رفس ىبسفن ىف ىروأ انأو ةكم ىلإ جورحلا مزع
 جورخلا ىف ليح لا فئاطلب تفطلتف « ماشلاب ماقملا ىف ىبزع ىلع باحصألا ةلمجو

 )١( ىأرلا ىعطقت مل نإ ىأ .
 ) (برط باب نم « محللا ىلإ مرق دقو « محللا ةوبش ةدش نيتحتفب مرقلا ) راتخلا لاق (؟ .
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 ؛ ةفاك قارعلا لهأ ةمثأل تفدهتساو « !دبأ اهدواعأ ال نأ مزع ىلع « دادغب نم
 . اًنينيد اًببس هيف تنكامع ضارعإلا نوكي نأ زوجي نم مهيف نكي مل ذإ

 ركبملا دهعلا كلذ ىف ىتح ءاملعلا نوكي نأ بيرغ دج رمأ كش ال اذهو

 نوكرحتي « رشع سم احلا نرقلا لئازأ ىف كلذ ناك ذإ « ةيمالسإلا ةمآلا خيرات ىف

 « ىنافلا اهضرعو ايندلاب لصتت ثعاوبل نوكرحتي املك لب « نوكرحتي ام رثكأ

 هلل مهتاكرحت نوكت نأ ىلإ سانلا هيبنت ىلإو هللا ىلإ ةوعدلا ناسل مه اوناك اذإو
 ةعجار « مهتاكرحت ثعاوب نولعجي الو « هلل مه نوكرحتي ال مث « هللا لجأ نمو
 نمو « هلل ريغ تاكرحت نوكت نأ نوقدصي ال لب « هتاضرم بلط ىلإو هللا ىلإ
 نم اًريثك كلذ هيلع توفي ال مث « هلل هتاكرحت ءرملا لعجي نأ ناكمإ عم « هللا لجأ

 « اهماليإو سفنلا باذع وه اهليبس سيل هللا ةاضرم نإف ؛ اهعاتمو ايندلا ذئاذل

 ىذلا مقتسملا طارصلا نع ريسلا» « اهعضاوم ىف رومألا عضو اهليبس نكلو
 هذه ملي اوعوبيلو « عينصلا اذه رز و ءاملعلا لمحتيلف « طارفإ الو هيف طيرفت ال
 ىلإ نورظني امم رثكأ ءاملعلا لاعفأ ىلإ نورظني سانلا نإف « ةئيسلا ةيلمعلا ةودقلا
 نوعيطتسي ال « مهمحلو مهمدب ملعلا جزتما دقو « مهسفنأ مه اوناك اذإف ؛ مهلاوقأ

 لوق اوربدتيلف « ةعيرشلا ئدابم قيبطت ناكمإل اًنيلمع الثم مهتريس نم اولعجي نأ
 : ىلاعت هللا

 هر ره صبى رهمر 8 و 8 -ٍ 10

 [ 'مكَتفْنأ نوسنتو ربلاب َسانلا ثورماتأ ]

 : ىلاعت هلوقو

 [ ... َنوُلعَفَت آل اَم اوُلوَقَت ْنَأ هللا َدْنِع اتم َرْبَك ] 0

 ىف اوكلسني نأ اوضري مل نمم « متازعلا بابرأ « سوفنلا رابك ىلإ دعنلف دعبو
 نورجتي « ايندلا ضارعأ نم .ضرعل ةليشو مهملع نوذختي نيذلا « ءاملعلا رامغ

 هسفن كردأ ىذلا ىلازغلا ىلإ دعنل « مهعلس ىف علسلا باحصأرجتي امك « ملعلاب

 قيلي اًناكم دعصو « ناوألا تاوف لبق :ظقيتو « كالهلا ىلع فرشُي نأ لبق
 «مهئاوهأل الو ءمهتاوهشل ال ءهلل الإ !ديبع اونوكي نأ نوضري ال نمم هلاثمأب

 امنإ ٠ ناوهو ةلذم رومألا هذه لكل ةيدوبعلا نإف ؛ مهبصانمل الو « مهاومأل الو



 ل

 ةعضلاو « ةلذلاو  ناوملا تالاجم نع سفنلاب ومسلا ىهف « هدحو هّللو « هلل ةيدوبعلا
 ؛ ءازعألا ءامظعلا الإ هيلإ لواطتي ال ىذلا ىمسألا ماقملا ىهو

 [ َنمَلَْي آل َنيِقِفاَنمْلا ّنِكْلَو « َنيِنيْومِْلَو ِهلوُصَرِلَو ةيلآ و1
 : ىلازغلا لوقي
 ناكو « نيدلا ىف ىلعألا بضنملا وه كلذ نأ  ءاملعلا ىأ  اونظ ذإ]

 . ملعلا نم مهلغبم كلذ

 ناك كلذ نأ «قارعلا نع دّنعَبب نم «نظو « تاطابنتسالا ىف سانلا كبترا مث
 . ةالولا ةهج نم راعشتسال

 ”ىلع راكنإلاو « ىل قلعتلا ىف مهحاخإ دهاشي ناكف « ةالولا نم برق نم امأو
 هل سيلو « ىوامس رمأ اذه: نولوقيف «مهلوق ىلإ تافتلالا نعو « مهنع ىضارعاو:
 . ملعلا ةرمزو « مالسإلا لهأ تباصأ نيع الإ ببس

 « فافكلاردق الإ رخدأ ملو «لاملا نم ىعم ناك ام تقرفو « دادغب تقرافف

 ىلع اًنفقو هنوكل ؛ حلاصملل دصرم قارعلا لام نأب اًصخرت ٠ لافطألا توقو
 . هنم حلصأ « هلايعل ملاعلا هذخأي "الام ملاعلا ىف رأ ملف « نيملسملا

 « ةلزعلا الإ ىل لغش ال نيتنس نم اًبيرق هيف تمقأو « ماشلا تلخد مث
 « قالخألا بيذهتو « سفنلا ةيكزتب الاغتشا « ةدهاجملاو « ةضايرلاو « ةولحلاو
 تنكف « ةيفوصلا ملع نم هتلصح تنك امك « ىلاعت هللا ركذل بلقلا ةيفصتو

 اهباب قلغأو« راهنلا لوط دجسملا ةرانم دعصأ « قشمد دجسم ىف ةدم فكتعأ
 « ةرخصلا موي لك لخدأ « سدقملا تيب ىلإ اهنم تلخخد مث « ىسفن ىلع

 تاكرب نم دادمتسالاو  جحلا ةضيرف ةيعاد ىف تكرحت مث « ىسفن ىلع اهباب قلغأو
 «ليلخلا ةرايز نم غارفلا دعب «مالسلا هيلع «ىلاعت هللا لوسر ةرايزو « ةنيدملاو ةكم
 . هيلع هللا تاولص

 « نطولا ىلإ « لافطألا تاوعدو « ممهلا ىتبذج مث « زاجحلا ىلإ ترسف

 ىلع اًصرح اًضيأ ةلزعلا ترثآو « هيلإ عوجرلا نم قليلا دعبأ تنك نأ دعب هتدواعف
 . ركذلل بلقلا ةيفصتو ةولحلا
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 ىف ريغت « شاعملا تارورضو « لايعلا تامهمو « نامزلا ثداوح تناكو
 ع ةقرفتم تاقوأ ىف الإ لاحلا وفصي ال ناكو « ةولخلا ةوفص شوشتو « دارملا هجو

 . اهيلإ دوعأو قئاوعلا اهنع ىنعفدتف « اهنم ىعمط عطقأ ال كلذ عم ىنكلو
 . نينس رشع رادقم كلذ ىلع تمدو
 . اهؤاصقتساو اهؤاصحإ نكمب ال رومأ تاولحلا هذه ءانثأ ىف ىل فشكناو

 : اًشيقي تملع ىنأ « هب عفتنيل هركذأ ىذلا ردقلاو
 « ريسلا نسحأ مهتريس نأو « ةصاخخ ىلاعت هللا قيرطل نوكلاسلا مه ةيفوصلا نأ

 . قالخألا ىكزأ مهقالخأو « قرطلا بوصأ مهقيرطو

 عرشلا رارسأ ىلع نيفقاولا « ءامكحلا مكحو « ءالقعلا لقع عمج ول لب

 ع هنم ريخ وه امب هولدبيو « مهقالخأو هريس نم اًنثيش اوريغيل « ءاملعلا نم

 . اليبس هيلإ اودجي ل
 رون نم ةسبتقم © مهنطابو مهرهاظ ىف «مهتانكسو مهتاكرح عيمج نأو

 . هب ءاضتسي رون ضرألا هجو ىلع ةوبنلا رون ءارو سيلو « ةوبنلا ةاكشم
 ريهطت اهطورش لوأ ىهو اهتراهط ةقيرط .ىف نولئاقلا لوقي اذاف : ةلمحلابو

 نم ميرحتلا ىرجم اهنم ىراحلا اهحاتفمو « ىلاعت هللا ىوس امع ةيلكلاب بلقلا
 . هللا ىف ةيلكلاب ءانفلا اهرخآآو « هللاركذب ةيلكلاب بلقلا قارغتسا « ةالصلا

 نم بسكلاو : رايتخالا تحت لخدي داكي ام ىلإ .ةفاضإلاب اهرخخآ اذهو
 كالاسلل زيلهدلاك كلذ لبق امو « ةقيرطلا لوأ قيقحتلا ىلع ىهو « اهلئاوأ
 . هيلإ

 مهتظقي ىف مهنإ ىح « تادهاشملاو تافشاكملا ئدتبت ةقب رطلا لوأ نمو
 مهنم نوسبتقيو « اًتاوصأ مهنم نوعمسيو « ءايبنآلا حاو رأو ةكئالملا نودهاشي
 اهنع قيضي تاجرد ىلإ لاثمألا» روصلا ةدهاشم نم لاحلا قرتي مث « دئاوف

 حيرص أطخ ىلع هظفل لمتشا الإ اهنع ربعي نأ ربعم :لواحي الو « قطنلا قاطن
 . هنع زارتحالا هنكمي ال

 ةفئاطو « لولحلا ةفئاط هعم ليختي داكي برق ىلإ رمألا ىهتني ةلمخلا ىلعو
 باتك ىف هيف أطخلا هجو انيب دقو « أطخخ كلذ لكو « لوصولا ةفئاطو « داحتالا



 اك

 نأ ىلع ديزي نأ ىغبني ال ةلاخلا كلت هتسبال ىدلا لب ( ىبهقألا دصقملا )

 : لوقي

 [ربجللا نع لأست الو ءاريخخ نظف هركذأ تسل امم ناك ام ناكف

 لوط دعب هبوبحم ءاقلب سنأو « فاوطت لوط دعب هلاحر رفاسملا طح اذكه
 نم لزانم ىلإ ناملولا قشاعلا لصوو « نامرح لوط دعب هبولطم لاونب رفظو . قارف
 بحأ امو بحأ نم اهباحر ىف لف اهباوبأ هل تحتفتو « بحأ

 فرع « مهبو هبف ؛ ةفوصتملا» فوصتلا « هللا دعب «٠ كلذ لك ىف لضفلاو

 لأس مكو « باب نم قرط مكو « كشلاو ةريخلا ءادبب نم صلختو « ةاجنلا قيرط
 الإ اليبس ةاجنال فرعي ملو « ةريح الإ ددزي ملف « باتك نم أرق مكو « فراع نم

 نع ىلازغلا لوقي نأ اًبيرغ سيلف « فوصتلا ةطاسوب الإو «ةفوصتملا ىديأ ىلع
 مهيفو هيف لوقي نأ عيطتسي دحأ الو « لاق ام عدبأ امو « لاق ام ةفوصتملاو فوصتلا

 . لاق امم اريخ

 ىلازغلا لوقي نأ ةبارغ الو « فوصتلا ىف اًنعجرم ىلازغلا حبصي نأ ةبارغ الف

 . فيلأتلا نسحيف هيف فلؤي نأ ورغ الو « لوقلا نسحيف هيف
 « اًنعجرم ربتعت ةعوسوم هنأ ريغ « ءايحألا باتك « ىلازغلا فلأ ام عدبأ نمو

 1 . ليصحت باتكال

 عدبأ نم وهف « ةمدقملا هذهب هيدي نيب مدقأ ىذلا (لمعلا نازيم ) باتك امأ

 فوعت ٠ ةيفاو ةصالخ هنأب « ءايحلألا باتك ىلع زاتمب وهو « ىلازغلا فلأ ام
 « هقيبطتو  هليصحتو هب ماملإلا نكمي رصتخم كلذ عم وهو «فيرعت ريخ فوصتلاب
 . هسفن نع وه ثدحتي باتكلل نآلا ماقملا كرتأو
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 ٍةاَجاَفم

 ىف «ىنامسلبا ثعبلل مهراكنإ صوصخب ةفسالفلا نع ىلازغلا لاق ام انفرع دقل

 باتكلا ىف هلوق انب رم دقف ( لالضلا نم ذقنملا ) و (ةفسالفلا تفاهت ) هيباتك
 : لوألا

 نوعطقتفأ  ةفسالفلا ىبعي  ءالؤه بهاذم ملصف دق : لئاق لاق نإف ]

 ؟ مهداقتعا دقتعي نم لتقلا توجوو 0

 : لئاسم ثالث ىف هنم دب ال مهريفكت : انلق

 . ةميدق اهلك رهاوجلا نإ : مهنوقو « ملاعلا مدق ةلأسم : اهادحإ

 نم ةثداحلا تايئزحلاب اًملع طيحي ال ىلاعت هللا نإ : مهيق :  ةيناثلاو

 .صاخشألا

 . اهرشحو داسجألا ثعب مهراكنإ : ةثلاثلاو

 ءايبنألا بدك دقتعم اهدقتعمو « هجوب مالسإلا مئالت ال ثالثلا لئاسملا هذهف

 . [ مهيلع همالسو هللا تاولص
 : يناثلا باتككلا ىف هلوق كلذك انب رمو

 ىف مهريفكت بجي .« الصأ نيرشع ىلإ . عجري هيف اوطلغ ام عومجم نكلو ]
 . رشع ةعبس ق مهعيدبتو « اهنم ةثالث

 . ( تفاهتلا ١) باتك انفنص « نيرشعلا لئاسملا هذه 2 مهبهذم لاطبإلو

 : مهوق ىف كلذو « نيملسملا ةفاك اهيف اوفلاخخ دقف ثالثلا لئاسملا امأ

 تابوقعلاو .. ةدرهملا حاورألا ىه بقاعملاو باثملا انإو« رشحت ال ماسجألا نإ

 . ةينامسج ال ةيناحور
 راكنإ ىف اوبذك نكلو « اًضيأ ةنئاك اهنإف ؛ ةيناحورلا تابثإ ىف اوقدص دقلو

 ذ ايف ةعيرشلاب اورفكو « ةينامسحلا
 اًضيأ وهف ء تايثزمللا نود تايلكلا ملعي ىلاعت هللا نإ :  مهيق كلذ نمو

 ا : هنأ قحلا لب «حيرص رفك



 لكل

 ( ضْرأْلا ىف اَلَو ِتاومَسلا ىف ِةْرَذ َلاَقِْم ِهِملِع ْنَع ُبْزعَي آل)
 . هتيلزأو ملعلا مدقب مهوق كلذ نمو

 . [ لئاسملا هذه نم ءىبث ىلإ نيملسملا نم دحأ بهذي ملف
 « ىنامسلبا ثععبلا ركني نم ريفكتب حيرص صن نيباتكلا نيذه نم لك ىف

 نع روتفلا نأ نايب ) ناونعب الصف ( لمعلا نازيم ) باتك لوأ ىف دجاو كنكلو
 حيرمهت لصفلا اذه ىفو ( ةقامح اًضيأ  رخآلا مويلاب ىأ هب ناميإلا بلط
 : لصفلا اذه ىف ءاج ام كاهو « ىنامسلبا ثعبلا:نوركني ةفوصتملا نأب

 روتفلا ىضتقي سيلف « ةقامحلا نم هنأ عم اًضيأ نامبإلا روتف نإ : لوقأ ]
 : قرف عبرأ ةرخآلا رمأ ىف سانلا نإف ؛ ةلفغلا الول « ةداعسلا ليبس كولس ىف

 « عراشلا هب قطن امك « رانلاو ةنحللاو « رشنلاو رشحلا تدقتعا : ةقرف

 موعطملاو ؛ حوكتملا ىلإ عجرت ىتلا ةيسحلا تاذللا اوتبثأو ٠ نآرقلا هفصو نع حصفأو
 . هيلإ روظنملاو « سوبلملاو «.سوململاو « مومشملاو

 ىلا تاذللا نم فانصأو « رورسلا نم عاوذأ الذ ىلإ فاضني هنأب اوفرتعاو

 رطخ الو « تعمس نذأ الو « تأر نيع ال ام ىهف « نيفصاولا فصو اهب طيحي ال
 . رشب بلق ىلع

 . لمعلاو ملعلاب الإ لاتسي ال هنأو « عاطقنا الب !"دبأ ىرجي كلذ نأو

 دوهيلا نم رثكألا ىلع ءايبنألل نوعبتملا لب « ةفاك نوملسملا مه ءالؤهو

 . ىراصنلاو

 نم عونب اوفربعا ةفسالفلا نم نييمالسإلا نييملإلا ضعب مهو : ةيناث ةقرفو
 . ةيلقع ةذل اهومسو « اهتيفيك رشب بلق ىلع رطخت ال ةذللا

 ليختلا قيرط ىلع اهوتبثأ نكلو « جراخن نم اهدوجو اوركنأف تايسحلا امأو
 ىلع وه لب « هل ردكت ال كاذو ؛ هبنتلاب ردكتي مونلا نكلو « مونلا ةلاح ىف
 . ديبأتلا

 : تافتلا نيذلاو «٠ تاسوسحم اب نيفوغشملا نم ةفئاطل تبثي كاذ نأ اومتزو
 رمأ ىلإ ىضفب ال اذهو « ةيلقعلا تاذللا ىلإ نومسي الو « اهيلع روصقم مهسوفن

 نم « ناسنإلا سفن ى لصحي امب عقي امتإ ذاذتلالا نإف ؛ بلطلا روتف بجوي
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 . هريغو « موعطملاو ٠ روظنملاو سوململاب رثأتلا
 « جراخلا رثألا نم ةذللا تسيلو « رثألا لوصح ى ببس جراخلا ءىثلاو

 . جراخلا روضح دنع لصاملا رثألا نم لب

 « مونلاةلاح ىف اك « جراح ا ءىبشلا نود سفنلا ىف رثألا لوصح نكمأ نإف
 . جراخلا ءىشلا ىف برأ الف

 . لايحلاو ةقيقحلا قيرطب ةلمج ةيسسحلا ةذللا راكنإ ىلإ اوبهذ : ةثلاث : ةئلاث ةقرفو.

 نيب ةقالعلا عطقي توملاو « ةينامسج تالآب الإ لصحم ال ليختلا نأ او نأ اومتزو

 ىلإ طق دوعي الو.« تاساسحإلا رئاس لييختلا ىف هتلآ وه ىذلا « ندبلاو سفنلا

 اهنكلو « ةيسح تسيل تاذلو مالآ الإ هل ىبي الف . هحرطأ نأ دعب ندبلا ريبدت

 ةيلقعلا تاذللا ىلإ هليم اًضيأ ملاعلا اذه ىف ناسنإلا نإف ؛ ةيسحلا نم مظعأ

 . دشأ ةيلقعلا مالآلا نع هترفنو

 حاضتفالا نع زارتحالا نورثؤيو ء هجولا ءام ةقارإ بلطلا ىف نوهركي كلذلو

 ناسنإلا رثؤي دق لب « تاقشملاو مالالا ةاساقمو « جرفلا ةرهش ءاضق ىف راتتسالاو

 ةذلو « هتيسح عم جنرطشلا ىف ةبلغلا ةذل ىلإ هب لصوتيل نيموي وأ اًموي ماعطلا كرت
 . ةيلقع ةبلغلا

 هسفن ق هردقي ام هنع ضاتعيو لتقيل نيلتاقملا نم ريبك ددع ىلع مجهي دقو

 . ةعاجشلاب فصولاو دمحلا ةذل نم
 ةياغ ىف ةرخآلا رادلا ىف ةنئاكلا تاذللا ىلإ ةفاضإلاب تايسخلا نأ اومعزو

 . روصقلا
 ةبسنو . هقوذ ىلإ ذيذللا موعطلا ةحئار 'كاردإ ةبسنك « اهيلإ اهتبسن نوكتو

 . ةبسن هنم دعبأ لب « هتعماجمو هتعجاضم ىلإ قوشعملا هجو ىف رظنلا

 اهوفرع امب تاذللا كلت مه تلثم « ريهامملا مهف نع دعب ال كلذ نأ اومعزو

 وهو.« ةرازولا وأ ءاضقلا هب لانيل ملعتلاب لغتشي ىبصلا نأ اك « تايسحلا نم

 بعلي ناكبوصك « اريثك اهب لتلي رومأب دعويف ٠ امهتذل ىبصلا ىف كردي ال
 نسل كارتر كنس روفسس نأ فن

 نع همهف رصق م نكلو .« ةرازولاو كلملا ةذل نم روفصعلاب بعللا ةذل نيأو



 اكك

 هيف ام ىلإ هجاردتساب اًفطلت هيف بغرو «٠ سخألاب لثم ىلعألا كرد
 . هتداعس

 ةدايز بجوي لب « بلطلا ىف اًروتف بجوي الف حص اذإ اًضيأ اذهو
 . دحلا

 ىح «٠ مهرخآ دنع نم.ةفسالفلا نم نورحلإلاو « ةيفوصلا تبهذ اذه ىلإو

 وأ « ةنخللا بلطل هللا دبعي نم : اولاقو « اوشاحتي ملو اوحرص ةيفوصلا خياشم نإ
 . مثل وهف « رانلا نم رذحلل

 ظ مهخياشم ىأر نمو « اذه نم فرشأرمأ « هللا ىلإ نيدصاقلا بلطم امنإو

 داقتعالا اذه مهنف « مهنم نيفنصملا بتك حفصتو « مهتادقتعم نع ثحبو

 . عطقلا ىلع مهلاوحأ ىراجم نم

 ةرمز ىف نودعي الو مهئامسأب نوفرعي ال محلا نم ريهامج مهو : ةعبار ةقرفو
 « امه ةبقاع ال ةيصعملاو ةعاطلا نأو « ضحم مدع توملا نأ ىلإ اوبهذ « راظنلا

 [ . هعوجر لبق ناكام مدعلا ىلإ هتوم دعب ناسنإلا عجريو

 . ةحارص ىنامسملا ثعبلا نوركني  هسفن ىلازغلا فاربعاب  ةيفوصلاف
 نأو « ةصاخ ىلاعت هللا قيرطل نوكلاسلا مهنإ : ةفوصتملا نع لوقي ىلازغلاو

 « قالخألا ىكزأ مهقالخأو « قرطلا بوصأ مهقيرطو «ء ريسلا نسحأ مهتريس

 عرشلا رارسأ ىلع نيفقاولا ملعو « ءامكحلا مكحو « ءالقعلا لقع عمجول لب
 مل « هنم ريخ وه امب هولدبيو مهقالخأو مريس نم اشيش اوريغيل ؛ ءاملعلا نم
 ةسبتقم «مهنطابو مرهاظ ىف « مهتانكسو مهتاكرح عيمج نأو « اليبس هيلإ اودحي
 . هب ءاضتسي رون ضرألا هجو ىلع ةوبنلا رون ءارو سيلو « ةوبنلا ةاكشم رون نم
 امع ةيلكلاب بلقلا ريهطت اهطورش لوأ ىهو اهتراهط ةقيرط ىف نوائاقلا لوقي اذامو

 قارغتسا « ةالصلا نم ميرحتلا ىرجم اهنم ىراذبا اهحاتفمو « ىلاعت هللا ىوس
 ةفاضإلاب رخخآ اذهو « هللا ىف ةيلكلاب ءانفلا اهرخآآو « هللا ركذب ةيلكلاب بلقلا

 لوأ قيقحتلا ىلع ىهو « اهلئاوأ نم بسكلاو رايتخالا تحت لخدي داكي ام ىلإ
 . هيلإ كلاسلل زيلهدلاك كلذ ليق امو « ةقيرطلا

 مهتظقب ىف مهنأ ىتح تادهاشملا»و تافشاكملا ئدتبت قيرطلا لوأ نمو
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 مهنم نوسبتقيو. اًناوصأ مهنم. نوعمسي .« ءايبنألا حاورأو ةكئالملا نودهاشي
 قاطن اهنع قينضي تاجرد ىلإ لاثمألاو روصلا ةدهاشم نم لاحلا قرتي مث « دئاوف

 [ قطنلا
 . ءايبنألا دعب قلخلا ةوفص مم ا

 . .ىئامسلبا ثعبلا نوركني ىلازغلا فارتعاب ةفوصتملا مه ءالؤهو
 . ىنامسملا ثعبلا مهراكنإل ةفسالفلا رفكي ىلازغلا وه اذهو

 ىلازغلا صوصن نيب نآلا هفقأ ىذلا فقوملا اذه نإ ؟ كلذ ريسفت وه اف

 ليفط نبا اذهف « ىالسإلا ركفلا خيراتب اونع نمم نورخآ ىلبق هفقو دق « ةضراعتملا

 ءاطقف اًماع نيعيس وحنب ىلازغلا دعب قوت ىذلا روهشملا ىبالسإلا فوسليفلا

 نب ىحو» هباتك .ىف « لوقي « ةلباقتملا صوصنلا هذه نيب ريحتملا ةفق» فقي

 ١ . « ناظقي

 طبري روهمجلل هتبطاخم بسحب وهف « ىلازغلا دماح ىلأ خيشلا بتك امأو ]
 هب رفك ام ةلمج نم هنإ مث « اهلحتني مث ءايشأب رفكيو « رخآ ىف لحيو عضوم ىف
 باقعلاو باوثلا مهتابثإو « داسجألا رشنل- مهراكنإ « تفاهتلا » باتك ىف ةفسالفلا
 . ةصاخ سوفنلا

 . « نازيملا » باتك لوأ ىف لاق مث

 ١ عطقلا ىلع ةيفوصلا خويش داقتعا وه « داقتعالا اذه نإ « .

 . « لاوحألاب حصفملاو « لالضلا نم ذقنملا » باتك ىف لاق مث

 لوط دعب كلذ ىلع فقو امنإ هرمأ نإو « ةيفوصلا داقتعاك وه هداقتعا نإ

 . ( ثحبلا

 رذتعا دقو « اهيف رظنلا نعمأو اهحفصت نم هاري ريثك عونلا اذه نم هبتك ىفو
 : ماسقأ ةثالث : ءارآلانأ فصو ثيح « لمعلا نازيم » باتك رخآ ىف لعفلا اذه نع

 ١ - هيلع مه ايف رؤهمحلا هيف كراشي ىأر ..
 ١ - .دشرتسمو لئانمم لك هب بطاخي ام بسحب نوكي ىأرو .

 هكيرش وه نم الإ هيلع علطي ال ء هسفن نيبو ناسنإلا نيب نوكي ىأرو ٠
 1 . هداقتعا ق



 الإ

 كداقتعا ىف ككككشي ام الإ ظافلألا هذه ىف نكي مل ولو » : كلذ دعب لاق مث

 « رصبي مل رظني مل نمو « رظني مل كشي مل نم نإف « اًعفن كلذب ىكل ثوروملا

 : تيبلا اذهب لثمت مث « ةريبلاو ىمعلا ىف ىبب رصبي مل نمو
 لحن نع كينغي ام.ىسمشلا ةعلط ىف هب تعمس اًئيش عدو هارت ام ذخ

 فقو نم الإ اهب عفتني ال « ةراشإو زمر وه امنإ هرثكأو « هميلعت ةفص هذهف
 « ةرطفلا قئاف « اهمهفل | دعم ناك وأ « ًايناث هنم اهعمس مث « الوأ هسفن ةريصبب اهيلع

 : « رهاوجلا » باتك ىف ركذ دقو « ةراشإ رسيأب ىتكب
 ىلإ لصي مو« قحلا حبرص اهنمض هنأو« اهلهأ ريغ ىلع اهب اًنونضم اًبتك هل نأ]
 كلت ىه اهنأ سانلا ضعب معزي بتك تلصو لب « اهنم ءىش انملع ىف سلدنألا

 . كتالذك رمألا سيلو « اهب نونضملا

 لئاسم هو « ةيوستلاو وه خفنلا » باتكو (ةيلقعلا فراعملا »باتكىه بتكلا كلتو

 نمضتت ال اهنإف ؛ تاراشإ اهيف تناك نإو « بتكلا هذهو « اهاوسو « ةعومجم

 دجوي دقو « ةروهشملا هبتك ىف توبثم وه ام ىلع « فشكلا ىف ةدايز ميظع
 . كلت ىف امم ضمغأ وه ام « ىبسألا دصقملا» باتك ىف

 مزليف « هب انونضم سيل « ىبسألا دصقملا» باتك نأب وه حرص دقو

 . اهب نونضملا ىه تسيل ةلصاولا بتكلا هذه نأ كلذ نم
 اًرمأ « ةاكشملا» باتك رخآ ىف عقاولا همالك نم نيرخأتملا ضعب هوت دقو

 نيبوجحملا فانصأ ركذ دعب « هلوق وهو « اهنم هل صلخم ال ةاوهم ىف هعقوأ اًميظع
 مظعلا دوجوملا اذه نأ ىلع اوفقو مهنإ » : نيلصاولا ركذ ىلإ هلاقتنا مث ٠ راونألاب

 قحلا نأ دقتعي نأ تاذ نم همزلي نأ دارأف « ةضحلا ةينادحولا فانت ةفصب فصتم

 . ًريبك اًولع نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعت « ام ةرثك هتاذ ىف هناحبس

 . ىوصقلا ةداعسلا دعس نم دماح ابأ خيشلا نأ ىف اندنع كش الو

 ىلع ةلمتشملا اهب نونضملا هبتك نكل ء ةسدقملا ةفيرشلا لصاوملا كلت لصوو
 . انيلإ لصت مل ةفشاكملا ملع

 الإ ٠ ملعلا نم انغلبم ناكو « هيلإ انيهتنا ىذلا قتلا نحن انل صلختي مو
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 كلذ ةفاضإو ء ضعب ىلإ امهضعب .فرصو « ىلع ىنأ خيشلا مالكو همالك عبنتب
 ىتح « ةفسلفلا ىلحتنم نم موق.اهب جهو « اذه اننامز ىف تغبن ىلا ءارآلا ىلإ

 ريسبلا قوذلا اذه نآلا هنم اندجو مث « رظنلاو ثحبلا قيرطب الوأ قحلا انل ماقتسا

 نأ انيلع نيعتو « انع. رثؤي مالك عضول .الهأ انسفنأ انيأر ذئنيحو « ةدهاشملاب

 حيحصل انيدل ام ىلع هانعلطأو « اندنع امب هانفحتأ نم لوأ لئاسلا اهيأ : نوكت

 نع هيلإ انيهتنا ام تاياغب كيلإ انيقلأ نإ انأ ريغ « كئافص ءاكزو « كلئالو

 نم رثكأ اًثيش ثاذ كدفي مل « كعم اهيدابم مكحن نا لبق نم «ء كلذ

 يس ل تنسح تنأ نإ اذه « لمجم ىديلقت
 الإ كل ىضرن الو « ةبترلا هذهب ثا عنقن ال نحنو « انلوق لبقي نأ قحتسن انأ

 . [ اهنم ىلعأ وه ام
 هعسي ال « نيروهشملا مالسإلا ةفسالف دحأ « ليفط نبا فوسليفلاوه اذه

 « كيدي نيب اهانعضو ىلا « صوصنلا هذه. نيب فقي نيح هتريح نلعي نأ الإ

 نيب عضأ نأ ىوس براضتلا اذه صوصخب ماقملا اذه ف هلوقأ ام ىدل سيلو

 نيب ةقرفتلا لصيف » هباتك ىف ىلازغلا صوصن نم رخآ اًصن ىراقلا اهيأ كيدي
 | : لاق « 00 مالسإلا

 ةحيحص ةمالع كيطعأ ىنإو . . رفكلا دح فرعت نأ ىهتش: كلعل ]
 ء قرفلا ريفكت نع اهببسيب ىوعرتو « كرظن اهذختتل ؛ اهسكعتو اهدرطت
 نيكسمتم اوماد ام « مهقرط تفلتخا نإو « مالسإلا لهأ ىف ناسللا ليوطتو

 « الل نيضقانم ريغ «ء اهب نيفداص « هللا لوسر دمحم « هللا الإ هلإ ال لوقب

 : لوقأف

 . هب ءاج امم ءىش ىف - مالسلاو ةالصلا هيلع - لوسرلا بيذكت وه رفكلا
 .. هب ءاج ام عيمج ى هقيدصت ناميإلاو

 « روغلا لك هتحت لب «روغ هتحت « هروهظ عم .« هانرك ذ ىذلا اذه نأ ملعاو

  مالسلاو ةالصلا هيلع  لوسرلا بيذكت ىلإ هبسنتو « اهفلاخم رفكت ةقرف لك نأل
 « ىلاعت هلل « قوفلا » تابثإ ىف لوسرلا بذك هنأ اًسعاز « ىرعشألا بذكي ىبنحلاف

 ىف لوسرلا بذكو « هبشم هنأ اًمعاز « هرفكي ىرعشألاو « شععلا ىلع ءاوتسالا ىف



 لمح

 . ءىش هلثك سيل هنأ

 ىلاعت هللا ةيؤر زاوج ىف لوسرلا بذك هنأ اًسعاز « ىلزتعملا بذكي ىرعشألاو
 . هل تافصلاو ةردقلاو ملعلا تابثإ قو

 بيذكتو « ءامدقلل ريثكت تافصلا تابثإ نأ اًنعاز « ىرعشألا رفكي ىلزتعملاو

 . ديحوتلا ىف لوسرلل
 « قيدصتلا ١ و « بيذكتلا ١ دح فرعت نأ الإ ةطرولا هذه نم كيجني الو

 . اًضعب اهضعب ريفكت ىف اهفارسإو قرفلا هذه ولغ كل فشكتيف « امهتقيقحو

 دوجوبد فاريعالا هتقيقحو « ربخملا ىلإ لب , ربا ىلإ قرطتي امتإ ناميإلا نإ : اولاق
 سمخ دوجولل نأ الإ « هدوجو نع  ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا ربخأ ام
 . بيذكتلا ىلإ اهفلاخم ةقرف لك تبسن « اهنع ةلفغلا لجألو ؛ بتارم

 . ىهبشو « ىلقعو « ىلايخو « ىسحو « ىناذ : دوجولا نإف
 هجوب هدوجو نع .- مالسلاو ةالّضلا هيلع . لوسرلا ربخأ ام دوجوب فرتعا نف

 . قالطإلا ىلع بذكمب سيلف « ةسمحلا هوجولا هذه نم
 . لقعلاو سحلا جراخ تباثلا ىيقتملا دوجولا وهف :ىتاذلا دوجولا امأ

 هل دوجو ال امم نيعلا نم ةرصابلا ةوقلا ىف لثمتي ام وهف : ىبسحلا دوجولا امأو
 00 مئانلا دهاشي امك" كلذو « نيعلا جرابخ

 . . . كلسسح نع تباغ اذإ تاسوسحملا هذه ةروص وهف : ىلايحلا دوجولا امأو

 قلتيف « ىنعمو « ةقيقحو « حور ءىشلل نوكي نأ وهف : ىلقعلا دوجولا امأو
 ؛ جراخ وأ « سح وأ « لايخ ىف هتروص تبثي نأ نود « هانعم ةقيقح لقعلا

 وهو « اهتقيقح وه ىععم الو « ةليختمو ةسوسحم ةروص اهل نإف ؛ الثم ديلاك
 . شطبلا ىلع ةردقلا

 . ةيلقعلا ديلا ىه شطبلا ىلع ةردقلاو

 هتروصب ال « !دوجوم ءىشلا سفن نوكي ال نأ وهف :ىهبشلا دوجولا امأو
 « لقعلا ىف الو « لايحلا ىف الو ء سحلا ىف الو « جراخلا ىف ال « هتقيقحب الو
 نم ةفصو « هصاوخ نم ةصاخ ىف « ههبشي رخآ اعيش دوماوج نوكي نكلو
 . [ خلإ . . . هتافص



 اال

 « ىلازغلا ةقيقح مهفت نأ .عيطتست كاسع ء صوصنلا هذه نيب ىأزلا بلقف

 . ةدقعم ةيفسلف ةقيقح هتيصخش نإ ..نوثحابلا هنع لاق ىذلا صخشلا كلذ

 نإف ؛ باتكلا ىف لوخدلا لبق « فوصتلاب زجوم فيرعت ىلإ نآلا كلب لقتنأو

 . هعوضوم .ديدحتو باتكلا مهف ىلع نيعب امج كلذ



 فوصتلا

 وه «فوصتلا بتك مهأ نم باتكل اهب مدقأ « فوصتلا ىف تاملك هذه

 ركب ىبأ نب نمحرلا دبع ديز وبأ لاق . انيديأ نيب ىذلا (لمعلا نازيم ) باتك
 . ( (!0لئاسملا بيذهتل لئاسلا ءافش ) هباتك ف «ىرضملا نودلخخ نب دمحم

 ليبس نكي ملف « اهتجيتنو تادهاجملا ةرمثوه ىذلا ةفشاكملا ملع امأو . ..]

 مالكلاو بتكلا هعاديإ نم  مهنع هللا ىضر  موقلارذح دقو . هيف ضوحلا ىلإ
 اليثمت « ءاعإلاو ء زمرلا ليبس ىلع ةضوافملا ىف مهنيب رودي ام الإ « هنم ءىش ىف

 « هلاهحا نع ماهفألا روصقب اًملع « هيناعم نم اشيش نوفشكي الو « الامجإو
 رارسأ نوص ىف هللا عم اًبدأو ؛ ىععي ال امب ذخألا ىف ةعيرشلا دودح عم افوقوو

 . ةيبوبرلا
 « اًحطش هومس « رودنلا ليبس ىلع كلذ نم ةملك مهنم دحأ نعردص نإو

 ؛ هب مالكلا هل سيل امب ملكت ىح هيلع تلوتسا"') ركسلاو ةبيغلا لاح نأ ىبعمب

 . « ىفأش مظعأ ام ىناحبس و هلوق ىف « ديزي ىلأ » نع لقن اك
 : هلوقو

 . « هلحاسب ءايبنألا قو ارحب تزجو

 : ةعبار لوقو
 : «دحأ اهب ىبب ام ىرامخ تعضو ولو

 : هوجو نم روظحم لاوقألا نم نفلا اذه ىف ضوحلا نأ ملعاو
 « ةرذعتم توكلملا ملاع نم ةفشكتملا ىناعملاو كرادملا كلت نع ةرابعلا نأ : اهنوأ

 ناعمل تعضو امنإ تاغللا نم ةغل لك ىف بطاختلا ظافلأ نأل ؛ ةدوقفم لب « ال
 عضاوت تاغللا ذإ ؛ ةفاكلا هفرعت لوقعم وأ « ليختعو سوسحم نم ةفراعتم

 ىف دحاولا هكاردإب درفني ام امأف « دهاعتملا فورعملل الإ عضوت الف « حالطصاو

 . برشلا ال « هللا ةبحم نع ةئشانلا ةبوبيغلا ( ركسلا )د ىنعي (؟)
 لدحو



 ا

 . هل عضوت ملف « لايجألاو راصعألا

 نوكي امنإ زوجتلا ذإ ؛ زاجما قيرط ىلع ظافلألا هذهب زوجتلا اًضيأ حصي الو
 . كلملا ملاعو « توكلملا ملاع نيب هجوب ةبسن الو « ةبسن وأ كرتشم ىبعم ةاعارم دعب

 . ةداهشلا ملاعو بيغلا ملاع نيب الو

 امب ملكتي فيكف ؛ ةدوقفم وأ ةرذعتم توكلملا ماع لاوحأ نع ةرابعلا نذإف
 . بتكلا عدوي نأ نع الضف ؟ مهفيال

 . مهبم ليبسف « لامجإلاب عونقلاو « لاثمألا برض ىلإ اوراص نإو
 ةدهاشملاو ةفشاكملا لهأ مه « مهيلع هللا تاولص ءايبنألا نأ : اهيناثو

 ىلو نم « مهريغل لصحت ىلا ةحمللاو . ةعيبطو ةلبج مه ىه ذإ ؛ لصألاب
 . باستكا وأ فلكتب « قيدص وأ

 لب « لولاو فراعلا عالطا نم لكأ توكلملا لاوخأ ىلع ىننلا عالّطاو

 عمو « هرونب مهايز هللا دادمإب كلذ .نع ريبعتلا ىلع نورداق مو . امهنيب ةبسنال
 . مهلع كلذ لقني ملف اذه

 : هلوق حورلا نع 3 ملسو هيلع هللا ىلص لئس دقو

 : الي ًالإ مليا نم مثييتوأ امو « ىبر ٍرمأ نم حورلا لقد

 : هلوق حورلا نع هولأس نيذلا دوهيلا ءاملع لعج دقو

 « ىّبَد رْمأ ني حورلا لقد
 . هاعدم قدصو هتوبت ةمالع نم

 اوأموأو ٠ تاجردلا توافت ىلع اوهبنو « ةاجنلا ىلإ ةفاكلا ءايبنألا اءذ امنإو

 نم : ناميإلا دئاقع ىف هيلإ ةرورضلا .تعد .. توكلملا ملاع .لاوحأ نم ءىبث ىلإ
 ىف كلملا ماء ىف رهاظلا ىلع اهضعب لمح نيعت « ةمايقلا لاوحأو « تافصلا رومأ

 : . ةمايقلا لاوحأ
 ءاملعلا"نضعب دع دقو: « تافصلا نم.ريثك ىف اك هباشتملا نم اهضعب دعو

 دري الو «:مهكرادم ىف عمطي ال نم ءايبنألا ريغب كنظ اف هباشتملا نم كلذ لك

 . هب قطنلا ىلإ .خيلبتلا ةرورض هعدن مو « مهضوح ىلع
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 : ىلإ مسقنت - عرشلا رظن بسحب  فوراعملاو مولعلا نأ : اهثلاث

 . روظحم ريغو روظحم

 ىف الو ءهشاعم ىف « فلكملا مهي الام لك نأ ةعيرشلا نم ةأرقتسملا ةدعاقلاو

 هكرت ءرملا مالسإ نسح نم » : ملسو هيلع هللا ىلص لاق « هكرتب رومأم وهف « هنيد

 . نيدلا ثلث ثيدحلا اذه : ليق « هينعي الام

 ةيمهألا ىهننت امبرو « روظحم ريغف « هشاعم وأ « هنيد ىف فلكملا مهياف

 . بؤجولا ىلإ هيف
 مهي ال ابو «نيدلا بسحب مهأوه ذإ ؛نايعألا ضورفب ملعلا ء اذه نمو

 : ىلاعت هلوق لمأتو « !اًروظحم هدجت « هشاعم الو هنيد ىف فلكملا

 : هلوق ىف دجت
 2 8 0 3 2 2 2 7 هب م خ5 هزل

 امو « قر رم نم حورلا لقد « حورلا نع كنولاسيو»

 ؛ ًالييق الإ _ملعْلا َنِم متي

 . رطتللا ىلع لادلا راكنإلا ةحئار

 : هلوق كلذكو

 رومأ نم اذهو « جحلل ماعم اهنوك ةّدلهألا رمأ نم مكمهي ىذلا نأ هانعم
 ىوس امو . شاعملا رومأ نم اذهو « مهرجاتمو مهعرازم ىف سانلل ملاعم وأ « نيدلا

 ضعب ناك امع ىهنلا وهو « مهأ وه ام ركذب هبقع مث . هب مكل ةجءاح الف كلذ

 نم اهنايتإو « لوخدلا ف تويبلا باوبأ رجه نم مهمارحإ ىف نولعفي جاجحلا
 . اهروهظ

 ءاميزو هيبنت « لاؤسلا دوصقم نع بارضإلا دعب . مكحلا اذهب هبيقعت ىف

 . نيفلكملا نم هكرت بلطو « كلذل عراشلا رظح ىلع

 ىلع اوفكعو « ةفشاكملا مولعب اونع « نيرخأتملا ةفوصتملا نم اموق نإ مث

 اميلعت اهيف اوكلسو « تاحالطصالاو مولعلا ليبق نم اهوريصو « اهيف مالكلا



 ا

 هيف نوعادي  اًصاخ اًبيترت «٠ مه فشكتنا ام ىلع «تادوجوملا اوبترو « اًصاخ
 . ةدهاشملاو نادجولا

 « بهاذملا تددعتف « نورخآلا همعز ام ريغ ثالذ ىف مهضعب معز امبرو

 راصو « فئاوطلا تزيحتتو .« كلاسملاو قرطلا تنيابتو « ءاوهألاو لحنلا تفاتخاو
 ةيحالطصالا مولعلا ةقيرط ىلع -ثحبلاو ةفشاكملا مولعب اًصتخع (فوصتلا ) مسا
 هتمكح ىلع فوقولاو « دوجولا قئاقح نع ةنابإلاو « توكلملا رارسأ نع  ةيبسكلا
 ش ش . هرارسأو

 « شرعلاو « ىحولاو « كلملاو « حورلاك « ةعيرشلا نم هباشتملا نورسفي مث
 . داكي وأ حضتي ال امب « اهلاثمأو « ىبركلاو

 « ةينطابلا تاملكك « ةعدتبم بهاذمو « ةركنم الاوقأ نمضتي امبرو
 نوبرضيو ٠ نطاب ىعم ىلع بابسألا ةمولعملا نآرقلا تابآ نم ريثك لمح ىف
 : ةحضاولا اهقئاقحو .« .ةرفاسلا اههوجو ىلع لي وأتلا بجحب

 . ةعيبطلاو سفنلا امهنإ : ءاوحو مدآ ىف « ملرقك
 . سفنلا اهنإ : ةرقبلا حيذ ىف مهوقو
 . تاوهشلا ضرأ ىلإ نودلاتللا مهنإ : فهكلا باحصأ ىف مهوقو
 . كلذ لاثمأو

 تاياغلا ل ءالجتسا ء كلذ كل لالفلا .لهأ نم ريثك بولق نكستف
 مهبلاط اًذِإف ؛بعاتملا نم ةصلاخ ةضوخجمملا .ةديزلل اًمانتغاو ٠ تايادبلا ىف

 حضتيالو .« هليلد ىدعتيال ىذلا نادجولا ىلإ اوأب مهيواعد قيقحتب 2” راكنألا
 فلسلا ديلقت ىف ةعس مهل ناك دقلف «(' هولعف ام هللا ءاشوإو « هناهرب ريغلا ىلع
 ... كلذ ىف ضوحلا نع ىهنلا ىف مهنم

 ةدئافلا اه 0 ,قالغتسالاو ماهبإلا قرافت ل إل ميد مهتاملك تناك اذإو

 ريسافتلا نم اهيناعم سابتلاو حرشلا تاملك حفصت ىلإ نذإ عوجرلاف ؟ اهيف
 مال 2 ''مهماهنإ نم لوأ ؛ ماهبإلا نم نلت ل تناك ولو « رثألاب ةدضتعملا

 )١( ركنم ىعمب ركذ عمج حتفلاب .
 اقم اذه ى آلا ماحفإ ىمم ام قردأ تسل قف .



 اوك

 . . . عرش ةيضق الو « لقع ناهرب ىلإ دنتسي ال

 فرشأ املف « هترايز بلو « نافرعلاب هل فصُو .لجر ديزي. ىبأل ركذ"

 بدأ ىلع نمّؤي ال نم : لاقو هترايز نع عجرف « مخنتي دجسملا ف هآر هيلع
 . هللا رارسأ ىلع نمؤي فيك « ةعيرشلا بادآ نم

 « نوهتني ال مهو ؛ ةفشاكملا مولع ف ضودللا نع ءالؤه ىهني عرشلا ناكاذإف

 ؟ لوبقلا نسحب مهنم ىلتتو « ىلاعت هللا رارسأ ىف مهب قوي فيكف

 وأ « ةعدبب ةسبتلم ىهو فيكف « ماهبإلا نم مهترابع تصلخ ول اذه
 ءدصقلا عورشم الو « فوصتب اًفوصت هومس ىذلا اذه سيلف « هللا انذاعأ ؟ رفك
 . [ ملعأ هللاو

 « هئامسأ تسدقتو « هتمظع تلاعتو « هتردق تلج هللا لأسأف . . . دعبو

 نأ « هتمكح ةرينلا رئاصبلا ىوذل ترهظو « هتمحر تمحو « هتافص تهزنتو
 نأو « هيلإ ةعوفرم ةدابع هلبقتي نأو « ههجول اًصلاخخ هلعجي نأو « اذه ىلمع لبقتي
 . قانسح نازيم ىف اهعضوب هنأش لج نذأي

 ؛ نييبنلا متاخ ةثعبب مهفيرشتب كقلخ ىلع كلضف فرع نمم ىلعجاو مهللا
 ىالومو ىديس نيقتملا مامإو « نيفراعلا ةجحو « نيكلاسلا رانمو « نيدتهملا ةودق
 « مركأو كرابو « دحاج دحجيو ؛دباع دبع ام هيلع هللا ىلص « هللا دبع نب دمحم

 اؤاضأ نيذلا .هتباحصو « راهطألا نيبيطلا هتيب لآ ىلعو « هيلع ملسو مظعو

 « مهب ىدتهاو « مهليبس عبتا نم لك ىلعو « مهلمعو مهيدهو مهملعب نيقرشملا
 . كاعد اذإ ىعادلا ةرعد بيجت « بيرق عيمس كنإ « مهبحأو

 ؛ نوثعبي موي مهب ىقحلأو « ةودقلاو « ةبحملا طابرب مهب ىنلص مهللا

 نيلسرملا ديس ةرجه نم ١8١ ةنسل مركملا نابعش نم ةكرابملا فصنلا ةليل ىف مث
 . 1١951 ةنس رياربف لوأ ةليل ةقفاوملا

 ايند ناملس ةديدحلا رصع



 لمعلا نآزيم
 ىلازغلاّمامإلل





 ع نيدلا نيز « مالسإلا ةجح « مامحلا « مامإلا خيشلا لاق

 « ىلازغلا « دمحم نب « دمحم نب « دمحم نب « دمحم ؛ دماح وبا

 م لل هاضرأو هنع هللا ىضر 4 ىبوطلا

 2 نيرخآالاو نيلوألا بولطم ىه ىلا « ةداعسلا تناك امل

 « لمعلاو ملعلاب الإ لانت ال

 . هرادقمو « هتقيقحب ةطاحإلا ىلإ امهم دحاو لك رقتفاو

 ""”هنم انغرفو «رايعمب هريغنيبو هنيب زييعلاو « ملعلا ةفرعم بجوو
 « ىشملا لمعلا نيبو « هنيب زييملاو « دعسملا لمعلا ةفرعم بجو
 « نازيم ىلإ ًاضيأ كلذ رقتفاف
 * ةقامح «ةداعسلا بلط نعروتفلا نأن يبنو « هيف ضوخننأ اندرأف
 . لمعلاو ملعلاب الإ « ةداعسلا ىلإ قيرط ال نأ نيبن مث

 . هليصحت قرطو ملعلا نيبن م

 . هقيرطو دعسملا لمعلا نيبن مث

 دح ىلإ « ديلقتلا قيرط دح نع قرتت ةقيرطب كلذ لكو
 ىلإ بترا « هيف مالكلا لوطو « هتقيقحب ىصقتسا ول « حوضولا
 نإو « ملعلا " رايعم ىف اهانركذ ىلا طورشلا ىلع « ناهرلا دح

 . هنيناوقو هلوصأ ىلإ دشرن نكلو « هب مالكلا لوطن انسل انك
 | , , هسفت ليزفلا مامإلا مالمإ.نم « هذه بسنلا ةلسلس نأ وهبي 03 )١(

 فلأ ىذلا قطنملا « لهحلا وه ىذلا « هريغ نيب و « ملغلا نيب هب زيمب ىذلا رايعملاب ىنعي هلعل (؟)
 2 ل . . نبا ٠ [فراطملا راد ] ىدل ميط دقو [ ملعلا رايعم ] هياتك هيف

 .باتك .نأو [لمعلا نازيم ] باتك ىلع قباس [ ملعلا رايعم ] باتك نأ ى حيرص اذه (+)

 . [ رايمملا] باتك ىف ةدوجوم .ىلازَعلا اهل: ريشي :ىلإ تاهربلا' طو رشو . [رايمملا] باتك رارغ ىلع [ نازيملا ]

 : :١4



 نايب
 ةقاح ةداعسلا بلط نعروتفلا نأ

 الب ”ةذلو « ءانف الب ”ءاقب 3 م ىعن ىلا ةيورخآلا ةداعسلا

 « ناصقن الب ٌلايكو « رقف الب ”ىوغو « نزح الب رورسو « ءانع

 . لذ الب ٌّرعو

 « بلاط بولطم نوكي نأ روصتي ام لك : ةلمحلابو
 مرصت هصقنت ال هجو ىلع «دابألا دبأ كلذو « بغار بوغرمو

 . لاجألاو 3 باقحألا

 لك ىف فطتخي ًارئاط انردقو « رذلاب ةءولمم ايندلا انردق ول لب
 دبأ نم صقني ملو « رذلا ىبفل « اهنم ةدحاو ”ةبح ء ةنس فلأ لك

 . ءىش دابالا

 هيف روتفلا حيبقتو « هبلط ىلع ثاثحتسا ىلإ جاتحي ال اذهف
 الو « هنم لقأ ىلإ عراستي.لقاع لك ذإ ؟ هدوجو داقتعا دعب

 تذل كرت لإ احرضو ٠ ًاسونم هيلز. قيرطلا ..نوك هنع اكره
 . انه بعتلا نم عاونأ لاهحاو « ايندلا

 . ليلق اهف 2١ بئاغلاو « ةرصحنم بعتلا لامحا ىف ةدملا ناف

 ١ . ةيضقنم ةمرصنم ةيويندلا تاذللاو
 . ةثيسن هفاعضأ بلط ىف آدقن ليلقلا كرت هيلع رسيتي لقاعلا
 ىحو « تاعانصلاو تاراجتلا ف « مهلك قللا ىرت كلذلو

 3 بعتلاو 3 نارسسلساو لذلا نم نولمتحي © ملعلا بلاط َّق

 )١( اهذالم نم ناسنإلا ىلع - عيضي ىأ - توفي ام [اهيفتئافلا ]+ ىنعي هلع .



 ام

 « لبقتسملا ىف مل ةذل لرصح يف اعمط  ةتاساقع لظعت امو :تضنلاو

 ال فيكذ 4 ةدودحم ةدايز 4 "لاحلا َق مهوفي ٠ ام ىلع كديزت

 الو « ةردقم ريغ: ايازم ىلإ لصوتل « لاحلا ىف كرثب نوحمسي

 . ةدودعت

 « لاما بلط ىلع صيرح وه لقاع ايندلا ىف قلخي ملو
 رمُذلا ىضم دعب هنم ضاتعيل « رهش راظتناو 3 رانيدلا لذب فلك

 لاحلا ىف ًاتاوف كلذ ناكنإو « هلذبب هسفن حمست الإ ءأزيربإ ًابهذ
 هب لصوتيل ةدملا هذه لثم ىف الثم عوحلا لأ لمتحي مل نف نإ ىبح
 . القاع دعي مل ةميسحلا معنلا هذه ىلإ

 ءارو توملا نأ عم « « قلدلا ىف هدوجو روصتي ال كلذ لعلو

 . ةرخآلا ىف عفني ال بهذلاو ء داصرملاب ناسنإلا

 3 الف « مويب نيبشلا كعب وأ + ريقلا قف تومع ارو

 ضنععلا اذه ىف ًاعمط « لذبلا ىف هيأر رمي ال كلذ لكو . بهذلاب
 2 رمعلا مايأ ىف تاوهشلا ةاساقم ىف لقاعلا ىإ ناني نكن

 . اه رخآ ال ةداعس اهنع لصاحلا ضوعلاو « ةنس ةئام اهاصقأو

 ا فعضل « ةداعسلا ٍقيرط كيلس نع قلحلا روتف نكلو

0 
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 نايب
 ةقامح ًاضيأ هب ناعإلا بلط نعروتفلا نا

 سيلف « ةقامحلا نم هنأ عم « ًاضيأ ناعإلا روتف نإ : لوقأ
 ى سانلا نإاف ؛ ةلفغلا الول « ةداعساا ليبس كولس ىف روتفلا ىضتقي

 : قرف عبرأ ةرخآلا رمأ
 هب تقطن ايك « رانلاو ةنحلاو « رشنلاو رشحلا تدقتعا : ةقرف

 . نآرقلا هفصو نع حصفأو « عئارشلا
 : ىلإ عجرت ىتلا « ةيسحلا تاذللا اوتبثأو
 « سوبلملاو « سوململاو « مومشملاو 2 موعطملاو 2 حوكنملا

 . هيلإ روظنملاو
 فانصأو « رورسلا نم عاونأ « كلذ ىلإ فاضني هنأب اوفرتعاو

 نيع ال امث ىهف 2 نيفصاولا فصو اهم طيحي ال ىلا تاذللا نم

 . رشب بلق ىلع رطخ الو « تعمس نذ؛ الو « تأر

 . عاطقنا الب ًادبأ ىرجي كلذ نأو
 71 . لمعلاو ملعلاب الإ لاني ال هنأو
 « ريك الا ىلع ءايبنالل نوعبتملا لب . ةفاك نوملسملا مه ءالؤهو

 . ىراصنلاو دوهللا نم

 ( ةفسالفلا نم نييمالسإلا نييهلإلا ضعب مو : ةيناث ةقرفو

 اهومسو « اهتيفيك رششب بلق ىلع رطخت ال « ةذللا نم عونب اوفرتعا
 . ةيلقع ةذ

 روتف نكاو ] قباسلا لصفلا رخآ قف هلوق ق روكذملا [رخآلا مويلا ] ىلإ عجار ريمضلا )١(
 . [ رخآلا مويلاي مهتامإ فعضل « ةداعسلا قيرط كولس نع قلحلا



 امم

 اهوتبثأ نكلو 'ء.جراخت نم اهدوجو اوركنأف « تايسحلا ان
 ردكتي مونلا نكلو 3 مونلا ةلاح ق امك « ليختلا قيرط نع

 . ديبأتلا ىلع وه لب « هل ردكت ال كلذو.« هبنتلاب

 « تاسوسحم اب نيفوغشملا نم ةفئاطل تبثي كلذ نأ اومعزو
 تاذللا ىلإ نومسي الو « اهلع روصقم مهسوفن تافتلا نيذلاو
 . ةيلقعلا

 ذاذتلالا ناف ب بلطلا ىف ًاروتف بجوي رمأ ىلإ ىضفي ال اذهو
 « سوململاب رثأتلا نم « ناسنإلا سفن ىف لصحي أم : عقي اهإ

 . هريغو 2 موعطملاو 2  روظنملاو

 نم ةذللا تسيلو « رثألا لوصح ىف ببس جراذلا ءىشلاو
 . جراخلا روضح دنع لصاحلا رثألا نم لب ؛ ؛ جراخلا رثآلا

 جراخلا ءىثلا نود « سفنلا ىف رثألا لوصح نكمأ اذإف
 . جراخلا ءىشلا ىف برأ الف « مونلا ةلاح ىف انك

 قيرطب « ةلمج ةيسمحلا ةذللا راكنإ ىلإ اوبهذ : ةثلاث ةقرفو

 .لايخلاو ةقيقحلا
 توملاو « ةينامسج تال آب الإ لصحي ال ليختلا نأ اومعزو

 رئاص "ا ى هتل 1 وه ىذلا ندبلاو « سفناا نيب ةقالعلا عطقي
 تاساسحإلا

 را ذأ دف كدا نيك نإ لق هيأ
 نم مظعأ اهلكلو « ةيسح تسيل تاذلو مالآ الإ هل بي الف

 . ةيسحلا
 « ةيلقعلا تاذللا .ىلإ هليم « ًاضيأ ملاعلا اذه ىف ناسنإلا نافل

 [دشأ « ةيلقعلا مالآلا نم هترفنو
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 زازتحالا نورثؤيو « هجولا ءام ةقارإ بلطلا ىف نوهركي كلذلو
 3 . جرفلا ةوهش ءاضق ىف راتتسالاو « حاضتفالا نع

 . ةيلقع ةبلغلا ةذلو . هتيسح عم « عم « جنرطشلا ىف ةبلغلا ةذل ىلإ
 هنع ”ضاتحيو « لتقبل نيلتاقملا نم 6

 . ةعاجشلاب فصولاو « دمحلا ةذل :نم هسفن ق هردقي ام

 رادلا ىف ةنئاكلا تاذللا ىلإ ةفاضإلاب تايسحلا نأ اومعزو

 . روصقلا ةياغ ىف « ةرخآلا

 « اهلإ اهتبسن نوكت داكتو
 . هقوذ ىلإ « ذيذللا موعطملا ةح ةحئار كاردإ ةيسنك

 لب 3 هتعماجو « هتعحاضم ىلإ ل ف رظنلا ة ةيسنو

 2 ةبسن هنم لعبأ

 تلت يل تمللما رهامجلا مهف نع دعب امل « كلذ نأ اومتزو

 « تايسحلا نم اهوفرع اع « تاذللا

 ةرازولا وأ « ءاضقلا هب لانيل ؛ ملعتلاب لغتشي ىبصلا نأ امك
 : ًارثك اهم ذتلي رومأب دعويف « امهمذل ىبصلا ىف كردي ال وهو

 حح .هب نعل ناحلوصك

 . هب ثبعي روفصع وأ

 , هلاثمأو
 ؟ ةرازولاو كلملا ةذل نم روفصعلاب بعللا ةذل نيأو
 بغرو « رخآلاب لثم « ىلعألا كرد نع همهف رصق املئنكلو

 . هتداعس هيف ام ىلإ هجاردتساب ًافطلت ٠ هيف
 0# خه
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 لب + باطلا ىف ًاروتف بجوي الف ؛ حص اذإ ؛ ًاضيأ اذهو

 . دحلا ةدايز بجوي

 همام
 دنع نم « ةفسالفلا نم نويهلإلاو « ةيفوصلا تبهذ: اذه ىلإو

 : اولاقو « اوشاحتي ملو « اوحرص « ةيفوصلا خياشم نإ ىح . هرخآ
 . مثل وهف « رانلا نم رذحلل وأ « ةنحلا بلطل هللا دبعي نم
 . اذه نم فرشأ رمأ هللا ىلإ نيدصاقلا بلطم امنإو
 بتك حفصتو « مهادقتعم نع ثحبو « مهخياشم ىأر نمو

 ىلع مهاوحأ ىراحم نم « داقتعالا ىلع اذه مهف ٠ مهم نيفنصملا
 . مطقلا

 « مهئامسأب نوفرعي ال محلا نم_ ريهامج مهو : ةعبار 1
 . راظنلا ةرمز ىف نودعي الو

 . حم مدع توملا نأ ىلإ اوبهذ
 . امل ةبقاع ال ةيصعملاو ةعاطلا نأو
 . هدوجو لبق ناك امك « مدعلا ىلإ هتوم دعب ناسنإلا عجريو
 « عمج نع ةرابع ةقرفلا ناف ؛ ةقرف مهيمست لحي ال ءالؤهو

 وه لب «٠ فورعم رظان ىلإ ًابوسنم الو « عمج بهذم اذه سيلو

 « هناطيش هيلع لوتساو « هتوهش هيلع تبلغ « لاطب قمحأ دقتعم
 زجعلاب فرتعي نأب هتنوعر هل حمشت ملو « هاوه عمق ىلع ردقي ملف
 . قحلا هنأو « بجاو كلذ نأب ةناصقنل للعتيف « ىوملا ةمواقم نع

 هيلع تلبج امو « ةلاطبلا ىلإ اعدف « هريغ هدعاسي نأ بحأ مت

 ىلع « قوحألل. لماح دشأ وه ىبذلا « ىوحلا عابتا نم ٠ سفنلا

 ةبسنب « ةقسفلا ضعب جاتحي دقو امس ال «هب قيدصتلا ىلإ ةعراسملا



 امك

 « سيلاطوطسرأك « مولعلا قئاقدب فورعم ىلإ دقتعملا اذه

 . ةفسالفلاك ةقرف ىلإ وأ « نوطالفأو
 دقو ممفرعم ىلع ديزت ال كتفرعم نأب عماسلا جردتسيو

 . لئاط ىلع اولصحت امو « ًانامز اوثحب

 . هعبط ةقفاومل, هقدصيف هسيبلتب نيكسملا كلذ رعشي الو

 هريمخأ ولو . هلقن نمع بهذملا لقن ىف ناهرلاب هبلاطي الو

 . ناهربب الإ هقدصي ال ناكل « مهرد نارسخ هب قلعتي رثأب

 اهفلخ ىلا ةرشعلا مهاردلاب نالفل رقأ كابأ نإ : هل لاق ولو
 ؟ هيف ةجحلا ام ٠ 1 لا

 : بوتكملا لجسلا ىف ريخ ىأو ؟ :هب دهمشي ىذلا ىحلا دهاشلا نيأو

 ؟ طوطخلا لقن فو
 : هامس نم بهذم لقن ىف هقدصي مث

 « هعامس ىلع نادبشي نيدهاش ريغ نم

 . روكذملا كلذ طخ ضرع ريغ نمو
 . هريغ طخب ولو « هفيناصت نم فينصت ضرع ريغ نمو

 ناكل « كلذب حرصي هنأذأب ١ روك ذملا كلذ ا

 . هيلع ناهرب ال هنأ ًامعاز « لوبقلا ىف فقوتي نأ ىغبني ىغبني

 ءاملعلاو « ءايلوألاو « ءايبنألا ديلقتف « ًاديلقت هذخأ ناك نإو

 دحاو ديلقت نم « ىلوأ « قلذلا نم « ءامهدلاو رهامجلا ديلقت لب

 الهلا رع اعف سل

 قلعتت ىلا رابخألا قيقحت ىف طاتح الو « لاومألاو اينلا وعش ىطاتحي ىف اذه مس ول ىأ 0 )١(

 « نوطالفأو سيلاطوطسرأك « ثعبلا راكنإ ةيضق سانلا نم نوللضملا مهلا بني نم « هنذأب « تادقتمملاب
 خلإ 3 . لوبقلا ىف فقوعي نأ ىفيني ناكل
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 < تادقتعملا هذه تفرع نأ دغب دشرتسملا. اهأ نآلا تنأف
 : ةلاضلا ةقرفلا داقتعا ىف كلاح ولخي ال

 .. هنالطبب ًاعطاق نوكت نأ امإ

 . هنالطبل اناظ وأ
 ناكمإلا: قيرطب هنالطبل ًازوجمو .« ابلاغ انظ هتحصل اناظ وأ

 . هتحصب ًاعطاق وأ

 لمعلاو ملعلاب لاغتشالا كيلع بجوي كلقعف « تنك اهيكو
 « كلقع كيلع املس ن نإ « ايناللا 0١ ذالم نع ضارعإلاو

 . ٌبلترمخخ تحصو

 . هنالطبي ًاعطاق تنك نإ ىنخي ال كلذو

 كلقع كاضاقت « ًابلاغ انظ.هنالطب نظت تنك نإو

 بعاصملا ”مشجب لقعلا :ئضاقتي امك « هبلط ىف ريمشتلا
 حبلا ّبلطل' < رحبلا بوكر ىف
 املطي نم دنع ةسايرلا بلطل. بابشلا لوأ ىف ملعلا ملعت قو
 ةاساقممب « ةماركلا باوبأ نم باب وأ « ةرازولا لين فو

 . امتامدقم

 . . ام ًاعوطقم تسيلو « ةنونظم رومألا كلت بقاوعو
 هل هداك نأ ايندلا“ ىلع اصيرحلا ن :رظ ىلع بلغ اذإ لب

 قارس فرضت تا اللا « اهنع ضارمإلا ىلإ ومدي ين يتلا لم دصقي لازلا نإ )١(
 ايندلا ةداجس ىري ىلازغلا نأل.؟ هنع ضارعإلا ”ىلإ :وعدي ال: لازقلاف.' ٠ امببع فرصي ال ام امأ ؛ لضافلا
 « لمعلا م . ملا ةماعلا لمعلاو مفانلا ملعلاب ذخألا ىف ةرخآلاو
 ْ *. *' , ةدوشنملا ةداعسلا قيرط ى ةبقع نوكي ال
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 « اهيلإ هلصوي ربش بعت نأ ملعو ؛ اهمدع هدنع لمتحيو « .دوجو
 لقأ نوكي نأ نكمي ىذلا هرم ةيقب اهم معنتي مث « دوجيو اهل ناك نإ

 . ًارثك نوكي نأو « ربش نم

 « هرقحتسيو رهشلا كلذ ىف بعتلا لمتحي نأ هلقع هاضاقت
 ناك نإو « هنظي ام ىلإ ةفاضالاب .« الجاعو ًامولعم ناك نإو

 . هب ًاعوطقم نكي ملو « الجآ

 كسفن ىف ىب نكلو « ًابلاغ انظ هتحص نظت تنك نإو

 ؛ دعب ىلع ولو « ءاملعلا رهامجو «ءايلوألاو ءايبنألا قدص زيوجت

 اذه لثم بانتجاو ٠ نمألا قيرط كولس كاضاقتي ًاضيأ كلقعف
 . لئاحلا رطخلا

 ى ىطاعتت نأ كنكمأو «٠ كلم راوج ىف تنك ول كنرف
 هنم عقي هنأ ًابلاغ انظ نظت لامعألا نم النع « الثم همراحم نم دحاو

 . ًارانيدو ةعلخ هيلع كيطعيف « اضرلا عقوم
 هنم عقي هنأ « بلاغلا نظلا فالخ ىلع الاتحا, لمتحيو

 لوط كتبوقع ميدو « كحضفبو كلب لكنيف 3 طخسلا عقوم

 . كرم
 . رطخلا اذه يحتقت ال نأ باوصلا نأب كلقع كيلع راشأ

 كعم هؤاَقب لوطي ال « رانيد ةيزف « تبصأو تلعف نإ كلناف
 . كرمع لوط كعم ىببي « مظع هلاكنف تاطخأ نإو

 . هئطحخ ةلئاغب « هباوص ةرمث ىت سيلف

 وأ « مومسم هنأب ةعامج كريخأو « ًاماعط تدجف اذإ كلذلو

 ردقي نأ نع الضف « دحاو ىن لاح نودأ هلاح « دحاو صخش
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 ىلع ميا تارك « ةزجعملاب دييأتلا ىلع
 مهلك ءايبنألا بزذك نآلا كنظ

 | فس م كلذ عم تزوج نكلو
 . قوللا تقو « هترالحو همعطب ذلتلا الإ هلأ ىف سي هنأ

 0 . كالهلا هيفف ًامممسم ناك نإو

 نم تنك نإ ؛ ع رطخلا بانتجاب كيلع رشي ًاضيأ كلقعف

 . ءالقعلا ةرمز
 رامعو هبغاشيأ .ناك نمل . نع ىلاعت هللا ىضر ىلع لاق | اذملو

 :- ةرخآلا رمأ ىف

 0000 ىلع رمألا ناك نإ ]
 [ توجنو تكله دقف « تلق امك رمألا ناك نإو
 « رخآلا مويلا ىف هنم كيكشت اذه نأ نظت نأ ىغبنيأ الو

 قيرطب كلذ ةفرعم نع رصاقلا. : بطاخلا لهج دح ىلع رع هنكلو
 لعبا ليلا ؛ جاهلا اذه كولس ىلع انأرج ىذلا وهو « ناهربلا ..

 . ىلاعت هلل ةعاطلا ىف ريصقتلاو ةلاطبلا لهأ
 0 « لئاحلا .مظعلا نأ عطقلا ىلع نيبت دقو

 . رّقحتسملا نوقيلا ىلع مدقتي لاهحالابف

 . ةفاضإلاب « ”ايظع وأ ؛ ًارقحتسم ءىثشلا نوك نأآل

 رسيتو « نيهفرتملل ايندلا نم وفصي امو رمعلا ىبتنم ىلإ رظننلف
 2 ةيورخآلا ةداغسلا لامك“ ؛نم « ثالثلا قرفلا هدقتعا ام ىلإ

 . اهماودو
 ام مظخب ى 1 نا نم كا + زاقجبتسا ةبمدبلاب ؛ فارعتو

 ... اهلإ ةفاضإلاب « اهلع ضاتعب

5 5 000100007 
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 ةقرفلا بهذم ةحص داقتعا ىهو « ةعبارلا ةلاحلا ق تنك نإو

 : نيهجوب « كروصقو كلهج دح ىلع ُتابطاخنف « ةعبارلا

 « ىرورض قيقح ناهرب دقتعملا اذه دقتعت مل كنأ : امهدحأ

 «ءايبنألا لفغليلدلا نم عونل تبت : : لاقي ىتح هيف طلغلا نكم ال
 اذإ طلغلا ناف ؛ ءالقعلا ةفاكو « ءامكحلاو « ءايلوألاو هنع

 ء مهرظن لوطو ٠ مهمولع ةرازغو مهترك عم ءالؤط قرطت
 ىذلا امو ؟ كداقتعا ىف طلغلا نمأت امف « مهئايبنأ تازجعم ةرثكو

 . كلسفن ىلع طلغلا زوجي نأ لقأب ؟ كمصع
 تقحتلا « كطلغو رهامجلا قدص كدنع لمدحا نإو

 . ةثلاثلا ةلاحلاب

 تفرع كنأ تمعز ىبح « زيوجتلا اذه كسفن عستت مل نإو

 , ًايقاب ًارهوج سفنلا نوك ةلاحتساو « رهامحلا داقتعا نالطب
 نأ تفرع امك 3 روشنلاو ثعبلا قيرطب داعم وأ 3 توملا دعب

 « ناعمتجي ال ضايبلاو داوسلا نأو « دحاولا نم رثكأ نينث دئثال ا

 اذه لثم دعبيو « لقعلا ةكاكرو « جازملا ءوس نم نآلا اذهف

 : مهف ىلاعت هللا لاق « اذه لثلو « جالعلا لوبق نع قمحألا

 [َلَضَأ ْمُم ْلَب « ماَعَنألَك َكِيلوأ]
 « ةيورخألا ةداعسلا اوركنأ نإو '« ةقرفلا هذه نأ : ىناثلا هجولا

 ' . ةيويندلا ةداعسلا اوركتي ملف
 « ةناكملاو « ةماركلاو « ةزعلا « ةيويندلا تاداعسلا ىلعأو

 . رورسلاو ةحارلا ماودو « مومحلاو مومغلا نم ةمالسلاو « ةردقلاو
 . لمعلاو ملعلاب الإ ناسنإلا هب زوفي ال ًاضيأ اذهو
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 لزعلا لبقي ال ذإ ؛ هبرعلا 5 ىخي سيلف ملعلا امأ
 ااطبإو ةالولا ا « لاطيإلاو

 توكلم ف ناك اذإ امس ال 2 روع تالكشم نم ةظخ

 ". ةيهلإلا رومألاو « ضرألاو تاومسلا
 . تالكشملا فاشكنا ةذل قذي مل نم هفرعي ال اذهو .
 ةمحازم الو « اهل ةياهن ال مولعلا نأل ؛ اهم ةيابن ال ةذل امإ م

 سانئتسا لب « اورثك نإو « بالطلا عستن دن تامولعملا نآل ؛ انف

 ماطح ال « ملا ثاذ دصقي ناك اذإ « هل هئاكرش ةرثكب ديزي ملاعلا

 . " اهسايرو ايندلا
 ةرثكب ةعس دادزي لب « ةمحازملاب قيضت ىلا ىه ايندلا نإف

 ش . بالطلا

 ؛ اهمودأ ىهف « اهب سنأ نم دنع.« تاذللا وأ اناس
 ىلع هبابكإ دنع نككلو «٠ هتكئالمو هللا وه « هيلع اه- معنملا "ذإ

 . هل هدرجتو « بلطلا

 فوخ ىف مهو الإ « ةالولاو « ءاسؤرلا نم القاع ىرت ال كالذلو

 . ءاملعلا .زعك مهزع نوكي نأ نوقوشتي ٠ « لزعلا

 * #0 *خ

 صاوخ نمو « هلهأ نيب طب ري ةجيشو الك هي نازل بلل اذ رعلا ذا لع لدي ان اذخد 000(
 نيبغارلا ةرثكب قيضت ال هتدئام نأ ملعلا

 مالح مهتلعب نودصقي نيح * عطاقتلو « ريادتلو ذب نم ثدحب ام ٠ ءاملعلا نيب ثدح امنإو

 . مثأد ريغ لئاز بصنم وأ ع فئاز هاج ليصحتل ةليسو هنم نوذختي و « ايندلأ
 وهو اليلذو « مودل وهو اساشن هلعجو ءاةتاهأ دقف هزيغ هب بلط نمو « تاياغلا ةياغ ملعلاو

 لعأ نمو.« هتزعب زع هزعأ ن نيو. ةقاإلا هيل بلج هفاهأ نمو . ةلذلا هسفنل بلع ةلذأ نيف: زيزعلا

 . هب هردق الع هردق

 .4 مهلع هقح اهدأو « هبلط ىف ين نضلخأ قلو ٠ انردق هي لعاو « معلا ردق انفرع مهلاق
 . ةمايقلا موي هللا دنع انل ًاعيفش نوكيل
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 « ةيناسفنلا تاوهشلا ةضاير الإ هب ىعن انسلف لمعلا امأو
 « لقعلل ةنعذم ريصتل « تافصلا هذه رسكو « بضغلا طبضو

 ىلإ ةلصوملا ليحلا بيترت ىف « هل ةرخستسمو « هيلع ةيلوتسم ريغ
 . راطوألا ءاضق

 ؛ كلملا وه لب « قيقحتلا ىلع رحلا وهف « هتوهبش رهق نم نإف

 : كولملا ضعبل داهزلا ضعب لاق كلذلو

 [َكِكَلُم نم مظعَأ ىكلُم]
 ؟ ... فيك : لاقف

 68 6 سم

 [ ىِدّبَع 2 دبع تنأ نم] : لاقف

 هال وشم كرايم رو اا هع ا ديذارو

 « عبطلاب ريسأو قيقر « اهرهقو اهرسك نع ٌزجاعلا تاوهشلا لبعف

 زجع « ًاموي هرطو ىضق نإ « رتاوتم بعتو « مئاد ءانع ىف لازي ال

 . ًامايأ هنع

 رطضيو « قاشمو قئالعو زاطخأ نع هئاضق ىف ولخي ال مث
 . اهدلقت ىلإ

 . مومغلا بابسأل ليلقت تاوهشلا ليلقتف
 . ةدهاجلاو ةضايرلاب الإ اهطامإ ىلإ ليبس الو

 ش . لمعلاب دارملا وهو
 ىأر نم دنع « ”الاح سانلا نسحأ لماعلا ملاعلا نذاف

 « دحأل وفصت تسيل ايندلا ناف ؛ ايندلا ىلع ةروصقم ةداعسلا

 . اهقاشعم اهاودج ىب سيلو
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 تالوقعملا ىف رظنلا نع ضرعملاو « تاوهشلا عابتا ىف .نعمملاف
 . قافتاب ايندلا ىف ىش
 نم ةمذرش دنع الإ « ثالثلا قرفلا دنع « ةرخآلا ىف ىبشو

 .ًاسأر ءالقعلا ةرمز ىف نودعي الو « مهم أبعي الو ؛ مهل هبؤي ال ىمحلا
 سا

 نيبت دقف
 . لقعلا ف ىرورض « لمعلاو او ملعلاب « ةرحتآلل دادعتسالا نأ

 . لهاج هيف رصقملا نأو

 نونمؤم مهو « هيف نيرصقم سانلا رثكأ لاب اهف : تلق نإاف
 ؟ ةرخآلاب

 3 هذه ىف ركفتلا نع ”ةلفغلا « كلذ ببس نأ : ملعاف

 « مهلع ةدرطم ةلفغلا كلت نيف ؛ اهانرك ذ ىلا

 0 « ةيلاوتم“ "تاوبشلا تماد ام اهنع نوهنني ال « مهتاقوأل

 . هنع دالبلا تلخ دقو ةريسلا ىكتز ظعاو اهملع هبنملا امإو

 . هيلإ تفتلي مل « رودن ىلع ضرف نإو

 نسحو « لاحلا 1 هب ساسحإلا عقوو « هيلإ تفتلا نإو

 ةوهش كلذ بقع تمجه ؛ لابقتسالا ىف ةعاطلل درجتلا ىلع مزعلا

 داو( ةلقنلا تاجح تداعب . قا نا كو « تاوبشلا نم

 . هنع ىهم امل لقاعلا

 قبب ال كلذ دنعو . توملا ىلإ ءدحاو لك نأش اذكه لازي الو
 ..ًائيش هنع كلذ. .ىنغي الو. توفلا دعب رسحتلا الإ هل

 راق لا ملجلا ريدا ذوعنف

2 



4 

 نايب
 ةداعسلا قيرط نإ

 لمعلاو ملعلا

 "مارح « ةداعسلا ليبس كولس نأ « ىل حضتا دقف : تلق نإف
 . لاهجلا .ةلفغ اهم نواهنلاو . ءالقعلا

 ملعلا نأب ملعأ اذاهف ؟ هفرعي ال نم قي رطلا كلسي فيك نكلو

 ؟ هب لغتشأ ىح « قيزطلا وه « لمعلاو

 ىلإ تفتلت نأ وهو « قباسلا جاهملا بساني ؛ لمج : اههدحأ

 . ثالثلا قرفلا ءارآ هيلع قفتا ام

 ملعلاب الإ لصحت ال « ةاجنلاو زوفلا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 ممتم لمعلا نأكو . لمعلا نم فرشأ ملعلا نأ ىلع اوقفتا نإو
 : ىلاعت هللا لاق هلجألو « هعقوم عقي نأ ىلإ معلاب قئاسو « هل

 [ هْعقْرَي ٌحِلاَصلا ُلَمَعْلو ء بطلا ْمِلَكْلا ُدَعْصَي ِهْبَلإ]

 دعصي ىذلا وهف « ثحبلا دنع ملعلا ىلإ عجري بيطلا ملكلاو

 عقول عقيد
 . هلمحيو هعفري « هل مداخ اك لمعلاو

 . ملعلا ةبتر ولع ىلع هيبنت اذهو

 ان طن دلل



 الحا

 رهامجلل لوألا موهفملاب نوكسمتملا مهو: لوألا ةقرفلا بهذمو

 . ٠ لمعلاو ملعلاب ةاجنلا هطبر ىلع فاخخ ريغ 3 عرشلا رهاوظ نم

 . ىصحي نأ نكم ال هنايبو

 ىلع « رخآآلا مويلاو هللاب اونمآ نيذلا ةفسالفلاو ةيفوصلاو
 ةداعسلا نأ ىلع نوقفتم مهلك « ةيفيكلا ىف اوفلتخا نإو « ةلمحلا

 . ةدابعلاو
 . لمعلاو ملعلا ليصفت ى مهرظن امإو
 . قمح قافتالا اذه عم فقوتلاو
 « 'ملاوقأو « ءابطألا بتك تقفتاو « ةلع هيلع تلوتسا نف

 . تادرملا « ةلعلا هذهل عفانلا نأ ىلع « مهفانصأ فالتخا عم

 لقعلا ىضتقي لب « هلقع ىف هفس « هيف ضيرملا فقوتف

 . هيلإ ةردايملا

 « كلذ ققحتي نأ ىلإ « كلذ دعب قيرط هل نوكي اعر معن
 هجوو « ةلعلا ةقيقح قيقحت نع لب « ريهامجلل ديلقت نع ال

 « لقتساو رظن اذإ « ًارصب ضيف « املازإل تاررملا ةبسانم

 . راصبتسالا ةورذ ىلإ « عابتالاو ديلقتلا ضيضح نع قرتو

 لوصولا نكي هنأ 4 , مهاوس قرفو ٠ © ةيفوصلا ىعدا دق كلذكف

 نا . قيقحتلاو ةرصبلاب كلذ كرد ىلإ
 «ةلآلا جورخ ىلإ عجري هنأو « توملا ةقيقح فرعت نأ كلذو

 . لمعتسملا مادعنإ ىلإ ال .« لاعتسآلل حالصلا نع

 ىلإ هلوصو ىف « هتحارو « هتذلو ءىبش لك ةداعس نأ ملعت م

 . هب صاخلا هلامك

 ةقيقح كاردإ وه « ناسنإلاب صاخلا لامكلا نأ ملعت 5
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 ىلا تايسحلاو تامهوتملا نود « هيلع ىه ام ىلع « تايلقعلا

 ابف تاناويحلا هكراشت

 هل ةدعتسم ةرطفلاب و « هيلإ ةشطعتم تاذلاب سفنلا نأ ملعت م

 تلوتسا امهم« هضراوعو « ندبلا تاوبشب اهلاغتشا هنع اهفرصي امنإو
 . هيلع

 اهدابعتساو « اهقر نع صلخو « اهرهقو ةوهشلا رسك امهمو
 . هأيإ

 تاومسلا توكلم ةعلاطم ىلع « رظنلاو ركفتلاب بكأأو

 : بئاجعلا نم اهنف قلخ امو « هسفن ةعلاطم ىلع لب ١ ضرألاو

 . صاخلا هلامك ىلإ لصو دّقف

 اهامك سفنلا لين الإ ةداعسلل ىبعم ال ذإ ؛ ايندلا ىف دعس دقو

 . رصحنت ال لاككلا تاجرد تناك نإو « امل نكمملا
 سحاب ًاعونمم ملاعلا اذه ىف ماد ام « ةذللا كلتب رعشي ال نكلو

 هقوذ ىو ؛ ذلألا ,عطملل ضرع ىذلاك « سفنلا ضراوعو ليختلاو
 . ةطرفملا ةذللاب رعشيف ء لوزيف « ردخ

 ىعوبتم نم ١١ ًامذقم تعم“ دقف « رذحلا لاوز لثم .توملاف
 ى وهو ةنحلا ىري « ىللاعت هللا ىلإ كلاسلا نأ حرصي ةيفوصلا

 . هيلإ لوصولا هنكمأ نإ « هبلق ىف هعم ىلعألا سودرفلاو « ايندلا

 ةلمجب بابكألاو « ايندلا قئالع نع درجتلاب هيلإ لوصولا امنإو
 مالإلاب هل فشكتني ىبح « ةيحلإلا رومألا قفركفتلا ىلع,« هتمه
 3 ىى إلا

 . تارودكلا هذه نع هسفن ةيفصت دنع كلذو

 . ةرادصلاو مدقتلا هل نم ىأ 0 )١(



 . ةداعسلا وه كلذ ىلإ لوصولاو

 . هيلإ لوصولا ىلع نيعملا وه لمعلاو

 . ةداعسلل لمعلاو ملعلا ةبسانمب ةفرعكلا اوعدا ةقرف ءالوهف
 ( ةضايرلاو ةدهاحاب الإ فرعي ال مهحزب وهو « ديدس هولاق اف

 : ىلاعت هللا لاق امك
 دصو م ى ان هم

 [ انلبس مهنيدهتل « انيف اوُدَهاَج َنِيِذَلاَو ]

 ةقيقح كل فشككي اعرف « بلطلا درجتلاو ةدهاحم اب كيلعف
 ْ . تابثإلا وأ « ىننلاب لاحلا

 « هيلع ثالثلا قافتا « لمعلاو ملعلا 6 عورشلا ىف كيفكيو

 بلاط كلضرغ ناك لب « لادحلا « لاؤسلا نم كضرغ نكي مل اذإ
 هتيغب ذإ ؛ لادحلا نود « ءافشلا بلطي ىذلا ضيرملاك « زوفلا

 . هيف ءابطألا فانصأ قافتا
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 نايب

 اهقالخأو اهاوقو سفنلا ةيكزت

 لامجإلاو لاثملا ليبس ىلع

 جا

 9 عوتلاب ةفلت 7 ) لامعألا كلذكو 00

 اا ل
 ؛ درملا جوت ملعي لاما نادرا اهتئالي ةلملا نأ ىكي سلو

 امم كلذ ريغو « قيرفتلا وأ ةالاوملا ىف هلاعتسا تقوو « هردقو
 . ةيرارطضا ليصافت ىلإ قرطتي

 36 جلا د واو عوتلا نايب نم دب الف

 . هب لاغتشالا

 : ناقيرف هتلأس امف سانلا نأ : لعاف

 ليبسلا جيني نكلو « ثحبلا نع نغتسم وهو « ديلقتلاب عناق

 م . هدلقم هل هعمر ىذلا

 نأ ىلإ قوشتي لب « بيبطلل ضيرملا ديلقت طدلقي ال رخآ قيرفو
 '. ءابطألا ةبتر اولاني

 اذه طورشو «٠ ليوط ىدملاو «٠ مظع اذه ىف بطخلاو
 . ذاش درف دحاول الإ راصعألا ىف رهظتاال رمألا

 ىلإ كندر ودان يعل يح نق نادرا كليا ش

 | . قيرطلا ءاوس
 2 مايتسالا ةيعاد كسفن نم ثعبناو « قيفوتلا كدعاس ناف



 لح 2

 فورعت نأب الإ « هبلطت ام ةفرعم كلنكم الو ء ةدهاحم اب هيلإ تلصوت

 1 . اهبصاوخو اهاوقو :

 ؟ ًاديز فرعي ال :نم « ديز ةطلاخمب لغتشي فيكف
 الفلا ىلإ ىضفتل ا ةنلل ةحللاعم  ةدهاحلا

 : ىلاعت هللا لاق
١ | 
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 [عاسو رق اح ةقراي فاكر َمَلْفَأ دك

 . هخسو ةلزإ هنم روصتي ال بوثلا فرعي مل نمو
 هبسنو )2 هرمأ هللا رظع )2 سفنلا ةفرعم 4 رمألا كالم ناك الو

 ىلاعت لاقف ءًامارك إو ًاصيصخت هسفن ىلإ

 4 8 رو

 1 [ ىحور نس
 . رصبلاب كردم مسج نم قول ناسنإلا نأ ىلع هبنف

 . ساوحلاب ال « ةريصبلاو لقعلاب ةكردم سفنو

 . نيطلا ىلإ هدسج فاضأو
 . هسفن ىلإ هحورو

 نأ « رئاصبلا بابرأل ًابنم « سفنلاب هينعن ام حورلاب دارأو
 ماسجألا نم عفرأو لجأ اهنأو « ةيهلالا رومألا نم ةيناسنإلا سفنلا
 . ىلاعت لاق كلذلو ؛ ةيضرألا ةعسلا

 ! ىبر ىبر ِرْمأ ' نس ا لق « ا نع َكَنوُلأَسَيَو]
 .: ةلزنملا هللا بتك ىف ناك ليقو



 [كْيَر فرثت < ناّمنإ اي كفن فرعا] 4

 : مالسلا هيلع لاقو

 [ هبرب مكفرعأ ©« هسفنب مكفرعأ ]

 : ىلاعت لاقو

 [ 'َمَسْفْنأ مماسْنَاَف هللا اوُسَن َنيِلَلاَك اونوكت 1 ا
 0 ا

 نايسن عم « امهدحأ نايسن نأو « نيرمألا مزالت ىلع آب

 : ىلاعت 5 كلذلو ؛ رخآلا

 [ ْمِهِسْفْنَأ فو « قاقآلا ىف اَنِتاَيآ َمهيرْتَس]
 : ىلاعت لاقو

 [َنوُرِصْبُ ًالقأ 'مِسْفْنَأ و1
 نع الضف « مئاهلا هرصبت رت كلذ نإف ؛ دسحلا رهاظ هب دارأ امو

 . لهجأ هريغب وهف « هسفن لهج نم : ةلمحلابو

 ىلع « ناسنإلا صخش ىف عمج نأ هدابع ىلع هللا ةمحر .نمو
 لك _بئاجع ىزاوي هفصوب د د أمه ©« بئاجعلا نم همجح رغص

 ناسنإللا لصوتيل ؛ « ملاعلا ةأيه نم ةرصتخم ةخسن هنأك ىبح « اعلا

 ْ : -و زع هللاب ملعلا ىلإ « اهبف ركفتلاب

 ؛« ليصفتلا ىلإ ةقوشم ةلمج سفنلارمأ نم ىل فصف :تلق نااف

 . ليوطتلا نم ًارذح « هيف لوقلا ءاصقتسا ىلع ردقت ل نإ
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 : نيتوق ةلمحلاب ةيناويحلا سفنلل نأ : ملعاف
 . ةكرحم : امهادحإ

 . ةكردم : ىرخألاو

 : ناهسق : ةكرح او

 . ةثعاب

 . ةكرحلل ةرشابمو
 باصعألا ىف ثعبنت ىلا ةوقلا ىه ةكرحلل : ةرشابلاف

 راتوألا بذجتف « تالضعلا جنشت نأ اهنأش نمو . تالضعلاو
 عرار أدبملا ةهج وحن ىلإ « باصعألاب ةلصتملا تاطابرلاو

 . أدبملا ةهج فالخ ىلإ تاطابرلاو باصعألا ريصتف

 ةئعابلا ةكرحملل ةمداخخ: هله

 ةكرملا ىلع ثعبت ىلا « ةيقوشلا ةيعوزتلا ةوقلا : ةثعابلاب دارملا ةثعابلاب دارملاو

 « هنم بورهم وأ « بولطم ءىش ةروص « لايخلا ف لصح امهم
 كيرحتلا ىلع ةكرحلل ةرشابملا ةوقلا لمحتف

 : ناتبعش ةئعابلا هذهو

 نم برقي كيرحت ىلع ثعبت ىهو « ةيناوهش ىمست ةبعش
 . ةذلل ًابلط « ةعفان وأ ةيرورض اهحاص اهدقتعي ىلا ءايشألا

 عفدي كيرحت ىلع ثعبت ةوق ىهو « ةيبضع ىمست ىرخألاو
 . ةبلغلل ًابلط « دسفم وأراض هنأ هيف دقتعي ىذلا ء ء ىشلا هب

 : نامسقف : ةكردملا امأو

 . ةرهاظ
 . ةنطادو



 ى ضوخن انسلو ء_سمخلا ساوحلا_ىهف : ةرهاظلا امأ
 نكلو « دج اليوط اهقئاقح ةفرعم ىف لوقلا ناك نإو « اهقيقحت
 . ةلمحاركذ انضرغ

 ب ةلطالا امأو

 ةسوسحملا ءايشألا روص اهف ىقبت ىلا ىهو « ةيلايخلا : لوألا

 دعب © لايخلا ىف فيت « ىلا ةروص نراف ؛ اهبيغ دعب
 . نيعلا ضيمغت

 ( ةيلايخ ) ىمست « ىثرملا ةروص تعبطنا اف ىلا ةوقلا كللتف
 نسما نماوذلا"تاكردم رثأ هيف وبي هإ ( كرفس انسنا) نيت
 . اهلك

 ةروص هب صخشلا كسمب ام ناف ؛ كلذل ةظفاحلا : ةيناثلا

 . هب هلبقي ام ريغ 3 مغ « ءىبثلا

 . هتبوطرب هلبقيو « هتسوبيب شقنلا ثلسم عمشلاو
 . هكسم الو هلبقي ءاملاو

 « سمخلا ساوحلا تاكردمل ةلباقلا ىبعأ  ىوقلا هذهو

 اهاكسم وهف « غامدلا مدقم نم« لوألا فيوجتلا ىف اهل ةظفاحلاو
 . بطلا ملعب كلذ فرتعو « ىوقلا :هذه لتخت « هيف ةف 1 لولحبو

 طسوالا فيوجعتلا ةياهع ىف ةبتريم ةوق ىهو ةيمهولا ةوقلا : ةثلاثلا
 ةوقلاكع ةيئزحللا تاسوسحملا نم ةسوسحم ريغ ىناعم كردي « غامدلا نم
 . هيلع فوطعم دلولا نأو « هنع بورهم بئذلا :نأب ةاشلا ىف ةمك احلا

 امك « ةسوسحم تسيل ىلا «' ىناعملا هذمل ةظفاحلا : . ةعبارلا

 ىمستو « يىلاعملل ةظفاح ىهف « روصلل ةظفاح ةيناثلا تناك

 . غامدلا نم رخؤملا فيوجتلا اهنكسمو ( ةركاذ )



 احر

 نيب ةبترم ىهو « ةركفملا ةوقلا نكسم وهو « طسوألا ىب
 ,. .. ىفاعملا ةنازخو 0

 لصفتو «٠ نفع ني الارق ى انيرهب فك دا ابا

 .. رايتخالا بسحب « ضعب نع اهضعب

 . ةكردملا ىوقلا ىف اذه ركذب ةيراج ةداعلاو
 ء ىبث كاردإ سيل ذإ ؛ ةكرحملا ىوقلا ةلمج ىف ركذت نأ ىلوألاو

 لصاحوه ام « لصفم بيكرتو « بكرم ليصفتب « ةكرح عونب الإ
 ىف ًادوجوم وه سيل دجتسم ءىش عضو ىلع ردقي الو « لايخلا ىف
 . بيكرتلاو ليصفتلا درجع الإ « لاحب لايخلا

 سا ا#

 ا ناسنإلا ناويحلا اهف كراشي . « اهانرك ذ ىلا ىوقلا هذهو

 سس ( ةليختملا ) ىمسي « هبراقي ًائيش ناوبحلا ىف ن اف (ةرككفملا )

 . ناسنإلا ىف ةركفتملا ةوق دح ىلإ هتوق يي الو

 تاه ءلأ

 نمسا «© ةيناسن ىه ثيح نم « ةيناسنإلا سفنلا امأ

 : ىلإ

 . ةللعقت
 . ةلماع ةوقو
 مسالا ليبس ىلع نكلو « القع امهم ةدحاو لك مست لق دقو

 اه ةرفزم 0 ةملاعلل ع القع تيمت ةلماعلا ذإ ؛ ارا

 ندب ةكرح ًادبم ع :ا[: وعموم ةرق_ىهف_ةلماعلا ف
 نع ٠ يور ركفلاب ا « ةيئرحلا ةنيعملا لاعفألا ىلإ ناسنإلا
 ل ا ا ا حس تى
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 . اهركذنس ىلا ةيرظنلا ةملاعلا ةوقلا هيضتقت ام
 هذه نود ةبولغم ةعونمم ندبلا ىوق رئاس نوكت نأ ىغبنيو

 . اهببع ىوقلا هذه لعفنت ال ثيحب ةيلمعلا ىونألا

 ةوقلا هذه بيدأت بسحب كرحتتو نكست اهلك ىوقلا كلتو
 . اهبراشإو

 3 تاوهشلا ةىدايقنا تائيه اهف تثدح « ةروهقم تراص نواف

 . ةئيدر ًافالخأ تائيهلا كللت ىمست

 ةليضف ىمست ةيئاليتسا ةئيه الل تلصح ةطلستم تناك نإو

 « ًانسح اقلخو
 تاوبشلا رئاس ىف لصحب امل مسا قلْللا لعجي نأ دعبي الو

 . بدأتلاو دايقنالا نم « ىوقلاو

 : ناتبسن هلو « ًادحاو قللا نوكي نأ دعبي ال : ةلمحلابو
 نم دايقنالا ةأيه اهمزالي 4 ةوملا هذه نم ء ءاليتسالا مئيه دإ

 . دومحملا قلخلاب دارملا وهو « ىوقلا رئاس

 لب « سمالا ساوحلاب ردت نأ نم كاس ةايللاو

 : ناتبسن انو

 . ابحت ىلا ةبنحلا ىلإ ةبسن
 . اهقوف ىلا ةبنحلا ىلإ ةبسنو
 كلت نيبو « اميب ةقالعلا ىظتنت اهم « ةوق ةبنج لك بسحب اخو

 . ةبنحلا

 ىلا ةبنحلا ىلإ سايقلاب احل ىلا ةوقلا ىه ةيلمعلا ةوقلا هذهف
 . هتسايسو هريبدتو « ندبلا ىهو « اود



 "مه

 ىلإ سايقلاب اه ىهف ءاهرك ذنس ىلا : ةيرظنلا ةملاعلا ةوقلا امأو
 . اهنم ديفتستو لعفنتل اهقوف ىلا ةبنحلا

 ةضافإل ؛ ةيناسنإلا سوفتلاب ةلكولا ل ةينحلاب ىبعأ
  ةطساوب

 مام 6 مول إ#

 ءارو نم وأ « ايحو الإ هلل
 ريغ

 [ لم باّجِح

 : نيهجو انم سفنلل نأكف
 لباق ريغ ًايلوتسم هجولا اذه نوكي نأ بجيو « ندبلا ىلإ هجو

 . هنا اوبشو ندبلا ضراوع نع لعفنم الو « ةتبلا

 هجولا اذه نوكي نأ بجيو . ةيلاعلا ةفيرشلا ةبنحلا ىلإ هجوو
 بتابسأ طبهم اهلااف ؛ ريثأتلا اً”دمتسم : كلانه امع لوبقلا مئاد

 وم .. ةتداعس

 ىناعملا ىبلتت نأ اهنأش نم ىبلا:-ىه « ةملاعلا ةيرظنلا ةوقلا هذهو
 امك « ةيئزج ةسوسحم اهلعجت ىلا ضراوعلا نع ةدرحما ةيلكلا
 . " ملعلا رايعم باتك ىف ىلكلا ىبعم انركذ

 ثالث ىلع « ابف لصحت ىلا مولعلا ىلإ ةبسنلاب ةوقلا هذه مث
 : بتارم

 ةوق هيف لفطلا نياف ؛ ةباتكلا ىلإ لفطلا لاح ةبسنك : اهالوأ

 . ٠ هل ملعلا ةوق اذكف « « لعفلا نع ةديعب ةرق نكلو « ةباتكلل

 . (لمعلا نازيم ) باعك لبق ضلؤم ( معلا رايس ) باتك نأ ديفي 0 )١(



 نيحا

 ةيلوألا تالوقعملا نم ةلمج ابف لصحي نأ : ةيناثلا ةبترملا

 . غولبلل قهارملا زيمملا ىبصلا لاحك « ةيرورضلا

 دعب ةباتكلا ىلإ ةفاضإلاب ىبصلل ةوقلا هذه وخن نوكيو
 ل هن.اف ؛ ةبكرملا نود « ةدرفملا فورحلاو « ملقلاو ةاودلا فرع نأ

 ةقلطم ةوق الإ ةباتكلا ىلع هيف سيل ذإ ؛ دهملا ىف كلذك نكي
 1 لعفلا نم ةديعب

 « لعفلاب اهلك ةيبسكلا تالوقعملا لصحت نأ : ةثلاثلا ةبترملا

 « هدنع ةنو زاك نوكتو

 . اهلإ عجر ءاش اذرف

 . اهنم نكمت عجر امهمو

 .. باستك او ملعتيو
 . لوصحلا ءىبطب وأ « لوصحلا عيرس هنأو

 « ءايلوألاو « ءامكحلاو «“ءاملعلا لزانم نيابتت ذه ف



 يحي

 اد دقف ؛ 0 اذه 0 نانع ضبق ىضتقي -
 . برقلا ءارو ًاداحتا اوعدا نأ ىلإ « ةفئاطب رمألا

 . ىنأش مظعأ ام ىناحبس : :مهضعب لاقف

 . قحلا انأ : رخآآ لاقو

 . لولحلاب رخآ رتبعو
 ىسيع ىف اولاق ىبح « توسانلاو توهاللا داحتاب ىراصنلا ربعو

 . هللا فصت هنإ : هيلع هللا تاولص
 . ًاربك ولع نيملاظلا لوق نع هللا ىلاعت

 امنإو « رصحنت ال ىلاعت هللا ىلإ :يرئاسلا لزانف: : ةلمحلابو
 . هكولس ىف « هغلب دق ىذلا لزنملا كلاس لك _فوعي

 ؛ 7. لزانملا نم هفلخ ام فععيف

 « ةلمحلا قيرطب الإ هتقيقحب طيحي الف .هيدي نيب ام امأف
 ١ . بيغلاب نامإلاو

 0 6 نط هم مد

 . ةيرورا مولعلا نم ل عفا او لا

 :: ةيرظنلا مولعلا نم هبستك: امو.« لقاعلا لاح زيمملا الو.



 «هفطل ايازم نم « هئايبنأو هللا ءايلوأل حتفنا ام لقاع فرعي الف
 . ةتمححرو

 - ىهرث <

 [اَهَل َكِيْمُم الق « ٍةَمْحَر ْنِي سائل هلا حَمْفَي ام ]
 ام .نونضم ريغ « ىىملإلا ١" دوحلا مكحب ةلوذبم ةمحرلا هذهف

 . دحأ ىلع
 اهريهطتو سفنلا ةيكذتب لوبقلل دادعتسالا نم دب ال نكلو

 ١ . ةرودكلاو ثبخلا نع
 ديدحلا ىف عبطنت نأ نم عنم اهف سيل ةنولتملا ةروصلا نأ امكو

 هراقتفاو « هنبخو هلدص ىف ديدحلا ةهج نم باجحلا ال1 + ثيرحلا

 . هيلجيو « هثبخ ليزيو « هولجي ليقص ىلإ
 بناج نم ال « كبناج نم باجحلا نأ دقتعت نأ ىغبني اذكهف

 00002000700777: مالسلا هيلع لاق كلذلو ؛ ةيهلإلا ةمحرلا
 [ اهل اوضرعتف الأ « تاحفن مكرهد مايأ ىف مكبرل 1
 لدأب « بناحلا كلذ قلو نرخ ةياغ نع ريع كلذلو

 : لاقف « ةبغرلاو قوشلا ىلع تارابعلا
 ليللا ثلث ىبي نيح « ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك هللا لزني]

 : لوقيف ٠ رخآلا

 ؟ هل بيجتسأف عاد نم له

 9 همحرأف « محريسم نم له

 : لاقو

 كامي ال « هعيطب ضايف داوج مهدنع وهف « هلل ةبسنلاب ةفسالفلا تاريبعتب هيبش ريبعتلا اذه )١(

 . ةلملا نع لولعملا رودص ملاعلا هنع ردص كلذك هنوكلو « كلذك نوكي نأ الإ



 الحا

 [ًاقوش دشأ مهئاقل ىلإ انأو:« ىئاقل ىلإ راربألا قوش لاط 1
 3 : لاقو
 2 ىثعت ىناتأ نمو « عار ديل ترق : ارش ىلإ برقت نم ]

 . [ ةلوره هتيتأ
 ؛ كلذ رظاني.ام رابخألاو نآرقلا نم ئرقتست  ,نأ كيلعو

 ١ مءاصحإلاو 0س نع جراخ هنرف

 نايب

 سفنلا ىوق طابترا
 ضعبب اهضعب

 : اهنيفلل تديرأ اهضعب ناف ؛ بترلا ةتوافتم وقل هذه نأ ملعا

 .اهريكل تداررا انضعيو
 . ةمداخ اخ اهضعبو

 . ةمودخم اهضعبو
 « اهل اهربغ دارتو « اهسفنل اهسفنل دارت ىلا ىه « ابنم قلطملا سيئرااو

 - بس بسور ببووساعوسلاا جب هبجصساسط منح ياعم نقتل ين ل معا

 ءايبنألاو 0 .ءايلوألا ف توافنت ايفو . ةرخالا ةبترلا الإ كلذ - سيلو

 . هتيصاخ نم وه امل الإ قلخ امل الإ قلخي ١) ناسنإلا ناف

 اف هكراشي ةيناسنإلا سفتلاب ةئلاب ١ ةصوصخملا  ىوقلأ ادع 2

 . تاناويحلا



 نمل

 . ناويحف « كرحتيو سحي ثيح نمو
 . طئاح ىلع ةشوقنملا ةروصلاكف «٠ هتماقو هتروص ثيح نمو
 قئاقح كردو « لقعلا ةوق .« قلخ اهلجأل ىبلا هتصاخ امثإو
 ا

0 
 ديا مهم قحلي نأب قيقحف اس د

 . انينابر اكلم
 : لاق امكو

 [ ميِرك َكَلَم الإ اَذَه ْإ]

 لكأت امك لكأي « ةيندبلا تاذللا عابتا ىلإ هتمه' فرص نمو.
 : ريصيف « مئابلا قفأ ىلإ لزن دقف « ماعنألا

 « روثك "'"ًارمغ امإ
 « ريزنخك اهرش امإو
 « بلكك « ةعرض امإو
 ؛ لمجك ًادوقح امإو
 ؛ رمنك اركتم وأ

 ؛ بلعتك ناغور اذ وأ
 . ديرم ناطيشك هلك كلذ عمجي وأ

 نأ فرع « اهابركذ ىلا ىوقلا حفصت نم : ةلمحلابو

 « بجعتلا نيعب رظنيف « اهالعأو اهعفرأ رم أقعلا_تايضتقم

 الو « ترطف اهلع « ةيرورض ةمدخ ضعبل اهضعب م دخلي فيك

 . اهف قلعت لل رمأ ةفلاع عيطتت

 )١( ريثكلا « رمحلا نزوب رمغلا ) راعخا ىف لاق ( .
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 :! مودك سيلرا وه لقعلا نإف 74
 لسا لل ع هي بغل يا رك تلد دخيو

 . . لقعلا مب بارمز بمجي :+ ةلماع ةوق هانيم“ ىذلا

 3 00 ا

 . مهول همدخي لمعلا .لقعلا مث |

 : ناتوق همدخيي مهولاو

 ( هدعب ةوق

 . هلبق ةوقو
 اا امل ةظفاحلا ا « هدعب ؛ ىلا 7

0 

 اتفلتخم ناتوق اهمدخيو . ةركفملا ىبعأ « ةليختملا المج نمو
 . ذدخأملا

 ىلإ اهناعبنا نأل ؛ ثاعبنالاب اهمدخت ةيقوشلا ةيبيغرلا ةوقلاف

 0 . ركفلو ليختلاب ةكرحلا
 اهمدخت «٠ .هلرتشملا سحلا 5 : يتلا ٠ ء روصلل ةظفاحلا ةوقلاو

 . وصلا نم اهيف اهف ليضفتلاو بيكرلا لوبقب
 : نيتفئاطل ناسيئر ناذه م
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 ىتح اهملإ روصلا عفرب كرتشملا اهمدخيف 'روصلل ةظفاحلا امأ

 . بضغلاو ةوبشلا اهمدختف ةيعوزنلا ةوقلا امأو
 . لضعلل ةكرحما ةوقلا امهمدخت بضغلاو :ةوهشلاو
 ةيناويحلا ىوقلا ىهنت اهدنعو

 .. ةيتابنلا اهمدخت ةلمحلاب ةيناويحلا ىوقلاو
 ' :  ثالث ةيتابنلاو
 « ةدلوملا

 ؛ ةيبرملاو
 . ةيذاغلاو
 «.ةدلوملا اهسأرو
 « ةيبرملا اهمدختو
 . اهمدخت ةيذاغلاو

 : عيرأ ىوق هذه مدخي مث
 2 ةبذاحلا ىهو

 3 ةكساملاو

 « ةمضاحلاو

 . ةعفادلاو

 . هيلإ ءاذغلل ةبذاج ةوق نم تابنلا ىف دب ال ذإ
 . ةكسام مث
 . ةكساملا هتكسمأ ام امض ةمضاه مث
 . هتلضف عفدت ةعفاد 9



 فلن

 ماظن .ىف سانكلا اهنأكو « هما ىلا ةمداخلا ئه.ةعفادلاو
 ملأ رمأ

 ىوقلا ا ٠ ةصوبيلاو « .ةبؤطرلاو' ةدوردلاو ؛ ةررحلا م
 . ةعفادلاو' .: ةكساملاو . ةبذاحلاو . 0

 . ماسجألا ف لا اح د رخآ هذهو

 8 نك

 . ماوعلا م اهفأ ىلإ امرقي لاثم ةروكذملا ىوقلل 0

 « كلملا ةلزنع_غامدلا ضو ا سيو زكا

 ةيلايحلاو
 ْ . هدنع رابخألا عمتجم ذإ

 . همداخ ىرحم ةيراج غامدلا رخوم اهلكسم ىلا ةظفاحلاو

 . هنامجرت ىرحم ةيراج ةقطانلا ىوقلاو
 . هبتاك ىرحم ةيراج ةلماعلاو
 رابخألا باحصأو ٠ سيساوحلا . ىرحم ةيراج ساوحلاو

 . رابخألا نم هنوعفري ايف ةجهللا ةقداصلا

 ْش ل رخلا دحاو ١ لك طقتليف
 | ملاعب لكوم رصبلا ذإ

 . تاوصألاب عمسلاو
 ظ عيمجلا اذكهو

 . ديريلا .بجاص ىلإ رابخألا هذه نوعفريف

 ىلإ ًايفاص. قابلا :عقريو.« ارشح هاوي :ام طقسي ديربلا بحاصو
 0 . كلملا ةرضح

 ؛هديرب ببحاص ىرحم ةيراج « مغ
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 .ةجاحلا تقو ىلإ همدا1 هملسيو هراضمو هعفانم فرعيو هزيميف

 . هجارخ اب مدقتي لئنيحف
 امم فرشأ « هسفنب « كلملا. اهالوتي ىلا لامعألا نأ امكو

 ةقيقحلاب كلملا ىه ىلا سفنلا هالوتت ام كلل ذكف « هربغ هيف لمعتسي

 ]: نم ةركفملا ةطساوب
 . لوهحم ا طابنتساو « ةسارفلاو « سايقلاو « رابتعالاو « ةيورلا
 ْ . مدخلا هيف لمعتست ام فرشأ

 : لاق رابحألا بعك نأ ىور امم بيرق لاثملا اذهو

 : تلاقف « ةشئاع ىلع تلخد

 « داهم هانيع ناسنإلا

 3 عمق هانذأو

 « نامجرت هناسلو

 ٠ « ناحانج هاديو

 . ناديرب هالجرو
 . هدونج باط « باط اذااف « كلم بلقلاو

 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمت اذكه : تلاقف

 ليبس ىلع « كيلع اهانولت ٠ سفنلا لاوحأ نم لمج هذهف
 . سفنلا بئاجع ضعب اهنإو « داصتقالا

 قورعلا ددع نع تصحفو « ءاضعألا حبرشت ىف ترظن ولو
 . ةدروألاو « نييارشلاو « ماظعلاو « باصعألاو
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 م :بدحلو + نسفنلل تدعأ ىلا.« ةيلآلا ءاضعألا ىلإ مث
 >”«لسانتلل .تقلخ ىلانتالالا كو. 2 هعقدل مث 6 0

 ا : ةروزضلاب ضعي اهضعب 2 :ق بئاجعلا تيأرو
 ىوق ليصفت فا ثرظن , ماننجألا:حب رشت نم كغارف دعب مث

 تيل يزل موبار قاف ةفع هب هتيصقتساو « ماسجألا كللت

 . تسلا رخل ابق

 ها نع لو )2 ا

 القأ .كيفْنأ فو ؛ َنيِنِقوُمْلِل تاَيآ ضْرألا ىفَو]

 هامل صفا [ َنوُرِصْبَ

 . دحاو هنأ ىلع ليلد ءىش لك ىف لب

 سخأ وهو . ءالقعلا نفأ سيف' « .ةلمحلا ىلع هللاب نمي ل نمو
 ”:: تاملكلا هذه لثع بطاخي نأ نم

 نع ثحبلا ىلإ هوعدنف 2 ةلمحلاب ٍقدَّص ' نم عم انمالك امنإو

 1 ةافتيو: هناإو هنيقي هببسب دادزيل هللا :

 « هراث 1 ةطساؤب لقعلاب كردي امنإو ساوحلاب كردي ال ام

 . ةفاك قلحلا مهف نم برقي الاثم برضن لب

 لم 6 ل ل ل يا ل

 ش 0 هاضاقتت“ .ةبترا .امههريغو 3 ىعفاشلاو ةفينح ىلأ

 فتم فيتشت فصتي نه سيل نكلو « قلخلا هيف كرتشي اذهو

 هظعتلا ىف هداقتغا :ى ىبي - هقذدح عئادبو : "ةعنص بئاجع هيف ىرف

 ةبيرغ ةفص ىلع: علظي لازي.ال ل: هتقرعم لبق هيلع ناك ام ىلع

 ا داقتعاو او اريقوتو امظيعت هِل هسفن دادرتو ةرعش وأ هفينصتو همالك ىف هل



 افلح

 نع زيمتم ًاديز نأ فرع نمك ملاعلا عناص هللا نأ فرع نف
 . باتك فنصمو « ناويد مظان هنوكب اهريغ

 « هبئاجع هيف ىأرف رعشلا حفصت نم داقتعا نم اذه نيأو
 . هبئارغ هيف ىأرف « لضفلا لهأ نم وهو '* فينصتلا علاطو

 . ةرصب و قيقحت نع ًاخسار ًاداقتعا هتبترو هتمظع دقتعي اذهف
 .قيقحتلاوةريصبلاب كردم ريغ ًافيعض المح اداقتعا دقتعي رخآلاو

 همام

 « ماوعلا ةبتر نيب قرف اذهو
 « رئاصبلا ىوذو
 . دحاولا رمألا اذه ىف

 .هعارتخاو هعادبإو « هفيلأتو هللا فينصت بئاجعلا نم هيف امم ملاعلاو
 . ملاعلا ءازجأ نم ءزج سفنلاو

 . بئاجعلاب نوحشم « ملاعلا ءازجأ نم ءزج لكو
 . ناعإ َديكأتو « داقتعا ةدايز ًاديفتسم اهبنع ثحابلا لازي الف
 توكلمو « قافآلاو سفنألا ىف ركفتلا ىلع هللا ثح كلذلو

 . ١" ضرألاو تاومسلا

 لوأل تايآل رابلاو ليللا فالتخاو « ضرألاو تاومسلا قلخ ىف نإ) : ىلاعت هلوق لزن امل كلذلو ) ١(
 . (بابلآلا

 . (اهيف ركفتي مو هيجل نيب اهكال نمل ليو ) : ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق
 نوكي ال ىك ؛ اهف رظنلا لع ثحوو « قافآلاو سفنألا ىف تايآلا بصن دق هنأش لج هّللاف

 ١ . هللا دوجو راكنإ ىف « هب نوعرذتي رذع نيدحاجلا
 مخي و « ب نفرتي فكيف هللا نوري ال مهنأب مهدوححل نوعرذتي نيدحاحلا ءالؤه نم ىبشهد دشأ امو

 « سمش كانه سيل نأ دقتعي و + سمشلا ىريال ناريفلا نم اعون كانه نإ 0 : مهئامعز نع ميعز لوقيف مهقطنم

 . « ةدوجوم سمشلا نكلو
 ىه ةتيملا ةدماحلا ةداملا نوكت نأ نوزوحب ال نيذلا ءالقعلا دنع سمشلا نم تبثأ و هللا دوجو نإو

 دوجوب نيدناعملا فارتعا مدع 'حلصي سيلف - ىداملا بهذملا لوقي اك - ةلقاعلا ةيحلا تائئاكلا هذه ردصم
 . ةدوجوم ريغ ابن ىلع سمشلا ناريفلا ةيؤئر مدع لدي مل اك هتاذ ف هدوجو مدع ىلع اليلد « هللا



 اع

 لمعلا نم
 ل -- 1-37

 اوقَقَْما اهبلع قفتا ىلا
 مس 2

 مهاوش فئاوط. راظنلا نم ,هدعاسو

 . ىغبني ال ام ةلازإل « لمعلا ريثأت نإ

 . ىغبني ام ليصحت ىف ىعس « ملعلا ىف ىعسلاو
 . ىغبني امل لحما غيرفتل طرش « ىغبني ال ام ةلازإو

 « طرشلا نم فرشأ وهو « دوصقملا وه طورشملاو
 هيلعف « .قولعلا عنمب ةلع_ لهم قأرما داليتسا دارأ نم : هلاثمو

 : ناتفيظو

 ...قولعلا نم ةعناملا ٠ لمحلا ةدسفملا ةلعلا ةطام : اههادحإ

 . ةعناملا ةلعلا لاوز دغب « ةفطنلا عادبإ : ىرخألاو
 « ةيناثلل طرش لفألاف

 . ةبولطملا ةياغلا ىه ةيناثلاو

 2 اهيف كلملا لوزن رادلا كلت ةبتر « كلم تينب ًاراد تضرف اذإو

 |. ريزانهلاو ةدرقلا اهبصتغا دقو
 نيرمأ ىلع فوقوم 3 . اهامكو رادلا كلت لامجف

 . قح رغب ايف نيالا ةدرقلا جاعزإ : |ههدحأ

 .."قجحتسملا لوزن : رخآلاو
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 سمو «( اهءافص ثبالا راس دق 2 تثدص _تئدص ةآرم انضرف اذإو

 . اهف انروص عابطنا

 . اهلع ىف امك اهيكحتف روصلا ءوبقل دعتست نأ لا لاكذ
 : ناتفيظو اهلكم لعو
 نأ ىغبنيإ ىذلا ثبنلا ةلازإ ىهو « لقصلاو ءالبلا : امهادحإ

 5 0 اا ري

 . نوكي ال

 . هتروص ةياكح بولطملا وحن هم ىذاحي نأ : ةيناثلاو

 ام ىذاحي ةآرم رصت نأل ةدعتسم « ىدالا سفن كلذكف

 ناو ب رع ايات ب عطف هل ب ندا رق
 . ةأرملاو ةروصلا ىف امك « رخآ هجو نم هريغ تناك

 . ةجردلا هذه لثم ىف اهلامكو
 ؛ تاناويخلا نم اهنحت ام بم تقراف ىلا ىه ةصاالا هذهو

 ىمدآلا ىوس « اهلك تاناويحلا نع بولسم دادعتسالا اذه ذإ

 . ًاعيمج لعفلاو ةوقلاب
 نأو « روصلا ةياكحل دادعتسالا بشالاو بارتلا نع بلسنا انك
 . اهل ةآرم نوكي

 دوجوم هنأ امك « اهقرافي ال ةكئالملل ًادبأ لعفلاب دوجوم وهو
 ةصوصخم ةياكح « هعبطب ةروصلا ىكحي هن اف ؛ قاصلا ءاملل
 ا . لعفلاب ال ةوقلاب ىدالل دوجوم وهو

 ىلع رمتسا نإو ةكئالملا قفأب قحنلا هسفن دهاج نيف
 « تاويشلا عابتاب « سفنلا ةآرم ىلع ثبخملا مكارتل ةبجوملا بابسألا
 قحتلاو « هدادعتسا ةيلكلاب لطبو « هتملظ تمك ارتو « هبلق دوسا

 . هل 0 ال « ايدبأ ًانامرح « هلامكو هتداعس مرحو « مئابلا قف
 نع سفنلا فرصب تاوبشلا رسك هانعم « لمعلا نذاف
 كل هع دج دس وتم 210( ههاكاج



 لح

 ةثيبحلا .تائيلا سفنلا نع ىحعل يهحلالا .ةيلاعلا ةينحلا ىلإ « « اهاوص

 . ةلفاسلا ةبنحلاب اهتطبر ىلا ةيدرلا قث

 وحن اهم ىذوح « تفعض وأ « قث قتالعلا كلت تتحمل ذإ ىتح
 , ىلاعت هللا ةهج نم هيلع تضاف « ةيملإلا قئاقحلا ىف رظنلا
 « ءايبنألاو « ءايلوألا ىلع تضاف امك « ةفيرشلا رومألا كلت
 . نيقيدصلاو

 « هيف لصألا ماكح,ابو . قزرلا ردق لع قفنب ديص كلذو. نى

 « بابسألاب « قاز زسالا ةدايز نم ضرعي امك « قاززتسالا ديزي
 صانتقا ىف لب ةراجتلاو حبرلا صانتقا ىف لب « ديصلا صانتقا ىف
 . سفنلا هقف

 1 : 0 ءاكذ ديزمم « نيدهحملا دح زواجي دق دابجالاب ليلقلا نإف

 ةياغ ىف « ةرطفلا لوأ ىف قئالعلا هذه نع سفنلا ةراهط اذكف

 . فالتخالا

 . رصحني ال توافت كلذ نم أشنيو ء فلتخي ًاضيأ دهحلا م
 . ةرخآلا ة ةداعس اذكفا اذكف

 ةياغ « .سفنلا ىلع « لجو زع هللا :هاةغرا هله ناهشف
 اهكلو « توملا دعب سفنلل' ىلا. ةداعسلا نيع وهو :« بولطملا
 نيف + تك ىلا : هكدا وحمو « قئالعلا ةلاز اب ةطو 0
 تاوبشلا عابتاب

 . غال .اب سفنلا ةدهاحم ىلإ : ان ذاف

 .:اايبطف ترهل + تاريخا م
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 « طورشملا نم ظرشلا
 . مودا نم مداخلاو

 . هسفنل ديرأ ام ىلإ ةبسنلاب « هريغل ديرأ امو

 : لاق ذإ ملسو هيلع هللا للص ىنلا هبن هيلعو
 [ قيرطلا نعىذألا ةطامإ اهاندأ ءباب نوعبسو عضب ناميإلا ]

 3 رطلا نع يذألا ةطامإ ايضارغأ رثك أ تادايعلاب ةدهاجملاو
 او جاجزلا طاقتلا ٠ ثيدحلاب دارملا : لوقي نأ لئاقلو

 . نيراك آلا مهف ىلإ قباسلا وه اذه نإو « عراوشلا نم ةراجحلاو
 2 ظافنألا ناعم مهف ىف نوتوافتي سانلا نإ : لوقي نأ رخآ ل ئاقلو

 : مالسلا هيلع لاق كلذلو « مهتبتر توافت بسح, لع
 , اهعمس امك اهادأ مث . اهاعوف ىبلاقم عم أرمأ هللا رضنر

 .[ هنم هقفأ وه نم ىلإ هقفلماح برو « هيقف ريغ هقف لماح برف

 ام فال هيقفلا ريغ مهف ىلإ قبسي ام ؛ هظافلأ ىف نأ الولف
 . كلذب ةيصولا دكأ امل « هيقفلا مهف ىلإ قبسي

 ى قحلا دجوي له « ةرثكلا تنيع اذإ ؟ ... ىرعش تيل م
 ؟ مهريغ بناج ىف وأ ؟ هقفألا وأ ؟ هيقفلا بناج

 زاحنيو « هبناجي قحلا داكي ريهامحلا مهف ىلإ قباسلاف
 .صيصختلاب حرصي ال ظفل ىف امس ال « هقفألاو هيقفلا همهفي امىلإ

 0 ماع ىذألا ظفل نباف
 . ماع قيرطلا ظفلو

 هلاثمأ ىلع هب هبنو « ردملا وأ جاجزلا ركذل « صاخلا ديرأ ولو

 لمعلا كلذب هن اف ؛ مومعلا تحت جردنم ًاضيأ رهاظلا كلذو



 قفحح

 « ةلفغلا ةليذر سفنلا نع طيممو « هقلخ بذهمو « هسفن حلصم ًاضيأ

 قالخألا ءوس ليصفت ى هركذنبس ام ىلع « ةقفشلا ةلقو « ةواسقلاو

 . اهنسحو
 انت ذم ان

 قئاقحب شقتنت نأ 6 اهلامكو نسفنلا ةداعس نأ لع دقف

 ةيدر تائيه نع نيكل ريهطتب الإ 0 ال كلذ نإو

 . بضغلاو ةوهشلا اهضتقت

 . لمعلاو ةدهاجماب كلذو.

 1 . ةراهطلل لمعلاف

 ىب 1:مالسلا هيلع لاق كلذلو ؛ لاكلا كلذ ىف طرش ةراهطلاو
00 

 . ( ةفاظنلا ىلع نيدلا

 ك1 جممسسسسم ا

 ناني
 ةقرافم

 مهريغ قيرط - ملعلا بناج ىق  ةيفوصلا قيرط

 تافصلا وحن دوصقم هنأو ؛ هيلع قفت | بناج نأ ملعإ نه
 تقديس جت قداح ألا نم سفنلا رهطتو 4 ةيدرلا

 مية يوي

 قرط.« ةيفوصلا قرط هيف نيابتو . هيف فلتخم ملعلا بناج نكاو

 ا اقح نع ثحبل ف“ علا ما لعلا



 نمضي

 « ةموململا تافصلا وحمم ةدهاحما مدقت قيرطلا : اولاق لب

 . ىللاعت هللا ىلع ةمهلا لكب لابقإلاو « اهلك قئالعلا عطقو
 رس هل فشكتاو « ةمحرلا هيلع تضاف « كلذ لصح امهمو

 « قئاقحلا هل ترهظو « توكلملا

 « ةينلا راضحإو « ةدرحملا ةيفصتلاب دادعتسالا الإ هيلع سيلو

 هحتفي امل راظتنالاب دصرتلاو « ماتلا شطعتلاو « ةقداصلا ةدارإلا عم
 . ةمحرلا نم ىلاعت هللا

 مهسوفن تدعسو « ر ومألا مل تفشكنا ءايلوألاو ءايبنألا اذإ
 « ايندلا ىف دهزلاب لب « ملعتلاب ال ء اهل نكمملا « اهامك لينب
 .ىلاعت هللا ىلع ةمهلا لكب لابقإلاو ءاهقئالع نع ىردتلاو ضارعإل او

 تقدص ىذلا تقولا ىف هنإ ىبح « هل هللا ناك « هلل ناك نف

 ةيفوصلا نم « ًامدقم ًاعوبتم ترواش « قيرطلا اذه كولسل ىبغر هيف
 : لاقو ىععنش « نآرقلا ةوالت ىلع ةبظاوملا ىف

 ثيحب « ةيلكلاب ايندلا نم كقئالع_عطقت_نأ ليبسلا]

 . ةيالوو معو نطوو « لامو ء دلوو « هأ

 . اهمدعو اهدوجو كدنع ىوتسي ةلاح ىلإ ريصت لب

 ضئارفلا ىلع ةدابعلا نم رصتقت ةيواز ىف ثلسفنب ولخت مث 0,
 كركذب البقم « مهلا عومجم « بلقلا عراف سلجتو  بئاورلاو
 : . ىلاعت هللا ىلع

 ءايلوآلل رومألا قئاقح فاشكنا بابسأ نم ببس ءايئدلا نع ضارعإلاو دهزلا نأ ءاعدا ىف )١(
 . ةبستكم ةيالولا نوكت نأ عفام ال ذإ ؛ هلوبق نكمب ام

 نم ًاديعب سيلف « ةوبنلا ىلع لوصحلا ىف ببس « اهفرخز نع ضارعإلاو '« ايندلا ىف دهزلا نأ ءاعدا امأ
 . كلذ مريغ مهلع ركنأ دقلو ؛ ةبستكم ةوبنلا نإ ةفسالفلا لوق



 فقرا

 ظ ٍيلاعتللا كذ لع ناسللاب بظارتنأب ءرمألا لوأ ىف كلذو

 1 ا ا ا

 . هدايتعا ةرثكل ؛ كناسل ىلع ةيراج

 ل ب الإ كبلق ىف بي 00 بطظاوت مث
 .« درحلا ىععملا بي لب « ةملكلا تائيهو ظفللا فورح كلابب

 . ماودلاو موزللا ىلع « كبلق ىف ًارضاح
 ىف الإ كل هدعب رايتخا الو « طقف دحلا اذه ىلإ رايتخا كلو

 . ةفراصلا سواسولا عفدل ةمادتسالا

 نم روعي ١ راظتنالا 21 كل ىب ذلف , ككايخا

 . ءايبن + أم صعب وهو « ءايلوالل هلثم رهظ حوتف
 . دوعي مث « تبثي ال فطاخلا قرلاك ارم اود

 : ًافطتخم نوكي دقو ٠ تبعي دقف داع ناف ؛ رخأتي دقو

 ىلع هلاثمأ رهاظتي دقو . لوطي ال دقو « هتايث دتما تش نإو

 ش . قحالتلا

 .... دحاو نف ىلع رصتقي اال دقو
 مر لا

 نميوعع رهطت ىلإ رمألا در دقو.  ةيفوصلا .جبم
 اف رقع ذادعتسا و 4 ءالجو ة ةيفصتو 6 00

 ىلإ .هءاضفإو .؛ قيل انها ركني ملف راظنلا امأو



 فق

 . ءايبنألاو ءايلوألا لاوحأ ريكأ وهو . دصقملا
 دوصقملا ىلإ هءاضفإ اودعيتساو « قيرطلا اذه او ,رعوتسا نكلاو

 . عنتمملاك داهتجالاب دحلا اذه ىلإ قئالعلا عومجم نأ اومجزو
 رطاخو ساوسو ىندأو « هنم دعبأ هتابثف ةلاح قف لصح نإو

 . شوشي
 « لقعلا طلتخيو « جازملا دسفي دق ةدهاحما هذه ءانثأ ىو

 + ايلول لا لإ :ئفقيو نادل ضرع
 تبستكلا « ةيقيقحلا مولعلا+تضايرا دق سفنلا نكت مل اذرف

 اا يور لايخ ىف ىبب قوص نم مكف . اهلع لزنت قئاقح اهظن تالايخ رطاخلاب
 . ةبمدبلا ىلع هنم صلختل «الوأ مولعلا نقتأ دق ناك ولو « هنع

 ليصحتو [١١ ملعلا نايعم ] ةفرعم مولعلا ليصحتب لاغتشالاف

 . ىلوأ ةلصفملا مولعلا نيهارب
 داهتجالاب قثوي امك « ابم ًاقوثوم ةسايس دوصقملا ىلإ قوسي هن اف

 . سفنلا هقف لصحي نأ ىف

 ياس ل تل كا
 0 عقوت دقف « ةضايرلا درجم هتبتر لاني نأ ديرم دارأ

 قيرطب . سفنلا ىف ةيقيقحلا مولعلا سفن ليصحت بجيف
 الل ل لا

 ,ةلوأ ثرلوألا ةلضح ام اصختبي كلذو

 قلخلل فشكني مل امل " راظتنالاب كلذ دعب سأب ال من
 رظن ةهجو نم كلذك وه ثيحح (ةفسالفلا تقاهت ) باتكك نم هرجك هاتعبط دق باتكلا اذه 0010

 . هسقن ىلازغلا
 . ( لمعلا نازيم ديك اال هوا ل وح
 . (خلإ . . . قلخلل راظتنالاب فشكتي مل كلذ دعب سأب ال مث ) لصألا ىف ةرايعلا (؟ )



 فرن

 ةيهلإلا رومألا نع نيثحابلا
 . فشكنا امم رثكأ « قلخلل فشكتي ملاف

 . نيقيرفلا نيابت اذهو
 ةفيعضلا ماهفألل ًابنم نوكي نأ دعبي ال لاثم ىل رطخ دقو

 هجول ًافرعمو « ةيلقعلا قئاقحلا كرد ىف « ةسوسحم ا ةلثمألا ىلإ ةرقتفملا

 . نيقيرفلا نيب قرفلا

 شقنلا ةعانص نسحب اوهابت مورلاو نيصلا لهأ نأ ىكح دقف
 . كولا ضعب ىدي نيب ريوصتلاو

 نيصلا لهأ شقني ةفص مهملإ ”ملسي نأ ىلع كلملا ىأر رقتساف

 ثيحب باجح مهيب ىخريو « ًابناج مورلا لهأو « ًابناج اهنم
 . هبحاص ىلع قيرف لك علطي ال

 ناحجر فوعو « نيبناحلا ىلإ رظنو باجحلا عفر اوغرف اذ اف
 . كلذ لعفف. نيقيرفلا نم حجر نم

 . رصحني ال ام ةبيرغلا غابصألا نم مورلا لهأ عمجف
 مهو 2 غبص ريغ نم باجحلا ءارو نيصلا لهأ لخدو

 بلط ىف « مهناوت نم نوبجعتي سانلاو « هنولقصيو « مهناج نولجي

 . انغرف ًاضيأ انأ نيصلا لهأ ىعدا « مورلا لهأ غرف املف

 مللغتشا الو « غبص مكعم نكي ملو « مغرف فيك : مل ليقف

 ؟ شقنب
 .انارعد عم رام احلا انما را

 يمج هيف الالث دقو « مهناجب اذاف « باجحلا اوعفرف

 ةيفصتلا ةرثكل « ةآملاك راص دق ناك ذإ ؛ ةبيرغلا غابصألا



 نفض

 ىف ىعس ام هيف رهظو « ءافصلا ديزمب مهناج نسح دادزاف « ءالحلاو
 ريغ هليصحت

 . ةيهلإلا مولعلا شقن لحم سفنلا أك رشقف

 : ناقيرط هليصحت ى كلو

 . مورلا لهأ قيرطك شقنلا نيع ليصحت : امهدحأ

 انهه جرالاو . جراخ نم شقنلا ِلوبقل دادعتسالا : ىناثلاو
 ةيقيقحلا مولعلاب دما ةكئالملا سوفنو ؛ ظوفحما حولا
 « هلك نآرقلاب شوقنم كغامد نأ امك « ماودلا ىلع لعفلاب ًاشقن

 وا 1 ا

 هسفن ةساسخ هب ترصتقا نم هركني « ايلقع شاقتنالا نم ًاعون نكلو

 . اممع قرتي ملو « تاسوسحم ا ىلع

 نايب
 لوألا

 نيقيرطلا نم

 لوأ امهسأف « نينيابتم نيقيرط ةداعسلل تدهم دقف : ليق نإف
 0 5 ا وح ؟ كدنع

 ىذلا داهجالا بسحب رومألا هذه لثم ىف مكحلا نأ : ملعاف

 . هيف وه ىدلا هماقمو ؛ هيضتقي
 ىنلاب مكدللا نأ هيف هللا دنع قحلاو ؛ ؛ ىل حولي ىذلا قحلاو

 ىلإ ةفاضإلاب فلتخي لب «أطخ :قالطإلا ىلع اذه ىف « تابثإلا وأ

 : لاوحألاو 3 صاخشألا



 ففي

 هب ىلوألاف « هنس ربك دعب « كولسلا ى ل

  قئالعلا عطقو « ةدابعلا ىلع ةبظاوملاوهو « ةيفوصلا قيرطب عنتقي نأ

 سفنلا ىف ةتباث ةكلم ليصحتل ةيبسكلا مولعلا نع ثحبلا نباف
 شقنلاك رغصلا ىف ملعتلاو .رمعلا ناوفنع ىق الإ رسيتي الو « ديدش

 . مرحلا ةضاير ءانعلا نمو « رجحللا ىف

 لاقف ؟ لعفي ام « ًاخيش ملعتي نأ دارأ نم :رباك ألا دحأل ليقو
 . ضييي هاسعف '' ًاحسم لسغأ
 « لمعلاب لاغتشالا قلللا ربكأب لوألا نأ اذه نم جرخس دقو م

 ناف“ + لمعلا هب فرعي ىذلا ردقلا ىلع ملعلا نم راصتقالاو

 " . بابشلا ناوفنع ىف « رمآلا اذهل نوهتني

 . هئاك ذو هعبط ىلإ رظن « هبابش ناوفنع ىف هبنت نإو
 بجو « ةقيقدلا ةيلقعلا قئاقحلا مهفل دعتسي ال هنأ ملع نق

 مولعلاب هلاغتشا ىف ةدئاف الف ؛ ًاضيأ لمعلاب لغتشي نأ هيلع
 ْ . هانعبتت ىذلا لقألا نم نورثكألا مهو « ةيرظنلا

 ىف وأ « هدلب ىف نكي مل نف « مولعلل الباق ايكذ ناك نإف

 « هقبس نم ديلقت ةبتر نع قريم « ةيرظنلا مولعلاب لقتسم رصعلا

 للسيل رعت الإ اليصحتنكمال هذه نإ لسا ب لآ
 نمزلا لوطب ليلق الإ « الإ لوصولا « دحاو صخش ىف « ةيرشبلا

 قم ًابترم ًانقتم راص ع الثم بطلا ملع نكي مل ول كلذلو

 .رمع ىلإ سانلا ىكذأ رقتفال « ةلواطتملا ةنمزأألا ىف ةنواعتملا رطاوخلاب
 . عيمجلا نع الضف « ةدجاو ةلع جالع ةفرعم ىف ليوط

 . لقتسملا ملاعلا اذه لثم نع ولخلا دالبلا ىف بلاغلاو

 )١( [هنأث ربك دقف ] اذكه لصألا ىف ةرابعلا .
 لصآلا ىاذك (؟) ,
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 : ونهو « لبلق نم ليلق الإ قبر م تذرف

 مهفل دعتسم_وهو. ؟ رمألا اذهل هريع ناوفتع_قهبنت « ىكذ

 ةبسحو « مسا ال ًاقيقحت « مولعلاب القتسم ًالاع فداصو « مولعلا
 . ءاملعلا ريكأ نم يرت امك « امسر ال

 : تفاذلا نايعأ ىف نوييلقم امإ مهف

 ىلع « ًاعيمج بهاذملا كلت ةلدأو «٠ بهاذملا نايعأ ىف وأ
 . بهاذملا بابرأ نم هوّقلت ىذلا هجولا

 و ول ا ا

 دعب هل هبنتو « هسفن ف ١ بلط ىف أشن باش وأ

 . هبنت ىذلا ملل نم نم 0 اذب- نكلو « مولعلا_عاونأب ضايترالا

 بج نيفيرطلا دعم صخشلا اذه لق
 ةاهرلا مولا نم لمحت بف « ملعتلا قيرط مدقي نأ هب لوألاف

 وعل ةيراكورلا رك دل تو دابق اذ ا وفل ام
 . هلبق نم

 نم_لع_قبي_مل_ىح « هناكمإ ردق ني لصح اذاف

 رثؤي نأ هدعب سأب الف ؛ ه ١ هله .سنج
 + ترجح 6 اللا نع فرع لو نما نع كولا

 ىكلاس ىلع سبتلا ام ؛ قيرطلا كلذب هل حتفني هاسعف_رظتنب نأ
 . قيرطلا اذه

 . هللا دنع لعلاو هارأ امينه 0”

 ..لمعلاب لاغتشالا قلذلا رثكأل باوصلا نأ هنم جرخي دقو
 ب ل ير ع ل ع حارا نول

#0 5 

 )١( لصآلا ىاذك ..



 فخ

 . هتيفيك هب فرعي ام ىنعأ « لمعلا ملعلا « لمعلا نه
 هن اف ؛ هنود وه لب « لمعلا نم فرشأب كا | ملعلا نإ
 هتافصو ء«هللاب ملعلاك « مولغملا هنم داري ىذلا للعلا نود دارم

 . هلسرو « هبتكو « هتكئالمو

 . اهافصو سفنلاب ملعلاو

 . هريغو 3 ضرألاو تاومسلا توكلمت ملعلاو

 اهم عفتني دق ناك نإو « ةيلمعب تسيلو « ةيرظن مولعلا هذهف
 . دصقلا ليبس ىلع ال « ضرعلا ليبس ىلع لمعلا ىف

 ىلص ىبنلا هاصقتسا قلالا رثكأل لمغلا ىف باوصلا نوكلو

 .هتيفيكو ءاجنتسالا قلذملا ملع ىتح ءاليصأتو اليصفت ملسو هيلع هللا
 ملو ؛٠ لصفي ملو لمجأ ةيرظنلا مولعلا ىلإ رمألا لآ الو

 هنأ الإ هللا تافص نم ركذي

 [ريصبْلا عيوسلا َوْهَو « ةىش هلفوك َسْيَل]
 ىلع هعدقتو « هفيرشتو هميظعت نم ركذ 3 ملعلا لاجإ دعب معن

 : هلوقك ىصحي داكي ال ام « لمعلا

 [ ةنس نيتس ةدابع نم ريخ ةعاس ةت] 4

 ردبلا ةليل رمقلا لضفك « دباعلا ىلع ملاعلا لضف ]_: هلوقكو
 . هيف درو ام كلذ ريغ ىلإ . [بكااوكلا رئاس ىلع

 : ولخي ال لمعلا ىلع مدقملا لعلا كلذ مت

 . تادابعلا راعو هّقفلا وهو « لمعلا ةيفيكد نوكي نأ امإ

 1 . هاوس ًاملع نوكي نأ امإو
 .: نيهجول دارملا وه لوألا نوكي نأ لطابو



 فرخ

 ملعلا هل ىذلا وه دباعلاو « دباعلا ىلع ملاعلا هنأ : امهدحأ
 . قساف سياع وهف الإو « |و « ةدابعلاب

 نأل ليما لا نوكي ال ؛ لمعلاب رلعلا نأ : ىناثلاو ىناثلو 0 1
 هريغل دارب امو اري املإو ء هسفنل دا ال لمعلا لعلا

 . هنم فرشأ نوكي نأ ليحتسي

 نايب

 لمعلاو ملعلا سنج

 ىوأملا ةنج ىلإ نيلصوملا
 « ةفلتخم اهعاونأ لامعألاو « ةريثك اهفانصأ مولعلا : تلق نياف
 ؟ هب لغتشأ ىبح ناسا سلا

 مسقنف ملعلا امأ : ليقأف

 راصعألاب ضلتخي نأ روصتي ملع لكنكلو « ريثكف ىرظنلا مأ ظ
 .رهدلا دبأ سفنلا ىف ىبي ال امك_ث الف « مألاو ء نادلبلا

 » اهلاككي دعتستل 3 ااك سفنلا_غيلبت للعلا رم_ىغتين_نحنو

 .رهدلا دبأ لامحلاو ءاهملا نم اهل امب ةجبنبم

 2« ظافلألا تابجومو « تاغللاب معلا نايبلا اذه نع جرخف

 حرشو لسرتلاو رعشلاو وحنلاو بارعإلاو ةغللاب ملعلاك ظافلألا

 . اهليصفتو ظافلألا

 نوكيل لب « هسفنل ال بلطيف « اهنم ءىش ىلإ رقتفا نإف
 انراف « دوصقملا ملعلا نايب ى نآلا انكل « دوصقملا ملعلل ةعيرذ



 فرقت

 نإو ؛ ةرهطملا/ « فخلا ركذ انمزلي مل « جحلا تاذ فرعن 'نإ

 0 , .تديلإ: لضوتلا ىف امهيلإ جاتحي ناك
 لوزت_ال_٠ نيدبألا_دبأ دب دولعت قبت- ىلا مولعلا زيغ هلو
 . لوحت الو

 . ممألاو راصعألا فاالتخاب فلتخي ال كلذ لثمو

 ندع هتافصو هللاب علا ىلإ 0 هع ام كلذو

 لهو 4 هبتكو 4 هتكئالمو

 . ضرألاو تاومسلا توكلمو
 ةيناويحلاو ةيناسنإلا سوفنلا_بئاجعو

 .اتاوذ ثيح نمال « 2 لجو ل

 : بارما مين 17

 1 ل هر

 10 نأل 0 « ةوبنلا ةفرعم اذكو
 . ىبنلاو هللا نبي ةطساو كاملا نأ امك « ةيكئالملاو

 . ةيرظنلا مولعلا رخآ ىلإ لسلستي اذكهو 5

 هيف لوقلا بعشني نكلو ؛ لجو ز هقايبهل قلصت ايو
 203 . ضعب ىلع اهضعب لدي ذإ « ًاريثك ًاباعشنا

 . هيف لوقلا ركب كلذلو

 : مولع ةثالث وهو « لمعلا ملعلا : ىناثلا مسقلا

 « ىوملا ةدهاجمو ةضايرلا وهو « اهقالخأو اهنافصب سفنلا ملع
 . باتكلا اذه دوصقم ركأ وهو



 فرض

 ع مدخلاو « دلولاو . لهألا عم « ةشيعملا ةيفيكب اهملعو
 الرا كلما « كفارطأك ًاضيأ كمدخ مهن ف ؟ ديبعلاو

 امهريغو ؛ بضغل لاو ةوهشلا نم كلندب ىوق ةسايس نم دب ال اكو

 . ءالؤؤه ةسايس نم دب الف

 ملع داري هلجأل . مهطبضو ةيحانلاو دلبلا لهأ ةسايس ملعو
 ةلمج نم تادابعلا عبرب قلعتي ام الإ «٠ رثكألا ىف هقفلا

 الإ مب الو « ءاضقلا بادآ هنمم « سفنلاب ةصاخلا تادابعلا

 جارتماو عيبلاو 3 حاكنلا عير ةفرعع

 ةياعرو « نديلا ةسايسو « 5 بيذهم « ةثالثلا هذه مهأو

 تدعت « تلدتعا اذإ ىح ؛ تافصلا هذه نم لدعلا

 . دلولاو لهألا نم ةديعبلا ةيعرلا ىلإ اهلادع
 . هتيعر نع لوئسم مكلكو « عار مكلكف « دلبلا لهأ ىلإ مث
 نم ءوضلاو « باصنلا نم ةاكزلا ىرجس هنم ىرجي هاوس امو

 رجشلا نم لظلاو ٠ سمشلا
 . لظلا ىذ جاجوعا عم « لظلا ةماقتسا عقوتت فيكو
 فيكف « اهطبضو هسفن ةسايس ىلع ناسنإلا ردقي مل اذإف

 ؟ هريغ ةسايس ىلع ردقي

 . ةيلمعلا مولعلا عماجم هذهف
 هن اف ؛ ةيسايسلا مولعلا هذه نم صخألا معلا لمج ركذنلو

 : ثالث اهيذب نم دب ال ىلا ىوقلا عماجمو . نايبلاب دوصقملا

 . ركفتلا ةوق



 فيفي

 . ةوهشلا ةوقو

 . بضغلا ةوقو
 اهم تلصح « ىغبني امي تحلصأو « ركفلا ةوق تبذه اهمو

 ْ : لاق ثيح .ابلع هللا ثدحت ىلا ةمكحلا

 [اًريِثَك اًريخ قوأ ْدَقَف َةَمْكِحْلا َتْوُي ْنَمَو]

 . قرفلا هل رسيتي نأ اهترمي
 . تاداقتعالا ىف « لطابلاو قحلا نيب

 . لاقملا ىف بذكلاو قدصلا نيبو
 . لاعفألا ىف « حيبقلاو ليمحلا نيبو

 ىلع سبتلملا رمألا هنأ عم , كلذ نم 'ىش هيلع سبتلي الو
 هانعدوأ ام « اهيذهتو ةوقلا هذه حالصإ ىلع نيعيو . قلخلا رثكأ

 . 2" معلا رايعم ]

 ىتح «ةفعلا لصحت" اهحالص ابو « ةوبشلا ئه : ةيناثلا ةوقلاو

 دومحملا راثيإلاو « ةاساوملل داقنتو « شحاوفلا نع سفنلا رجزنت
 ا . ةقاطلا ردقب

 اهحالصإو اهرهقبو « ةيبضغلا ةيمحلا : ةثلاثلاو
 . ىشتلا نع « سفنلا فكو ظيغلا مظك وهو « محلا لصحي
 « صرخحلاو « فوم ا نع سفنلا فك ىهو « ةعاجشلا لصحتو

 . ىلاعت هللا باتك ىق نيمومذملا

 )١( ةفسالفلا تفاهت ] باعك نم مدق وه ىذلا قطنملا ىف ( ملعلا رايعم ) باتكنأ لع لدي اذه [
 [لمعلا نازيم ] باتك ىلع فيلأتلا ىف مدقتم . * 2



 فرغت

 « ىغبني ىذلا هجولا لع تطبضو «ثالثلا ىوقلا تحلصأ اهمو
 ىلا « ةثلاثلل نيتداقنم ناتوقلا تلعجو ىغبني ىذلا دحلا ىلإو
 . ةلادعلا تلصح دقف « ةيلقعلا ةيركفلا ىه

 عاج ىهو « ضرألاو تاومسلا تماق لدعلا اذه لثعو

 هلوقب « دومحملا قللا نسحو « سفنلا ةراهطو « ةعيرشلا مراكم
 : مالسلا هيلع

 : مالسلا هيلع هلوقو

 نيذلا « ًاقالخأ نوئطوملا « ًاقالخأ مكنساحأ « ىلإ مكبحأ ]

 [ نوفلويو نوفلأي

 . ثالثلا ىوقلا هذه حالصإ : هانعمو

 اوباَتْرَي 7 مث 2 يوُصرَو هلله 01 نيا ةنيوملا 0
 ورب <
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 حالص,اب الإ افوصح روصتي ال ىلإ قفا كسر ىيقيلا

 . [ ركفلا ةوق
 نيذللا ٠ دوحلاو « ةفعلا ] ىلع ع لاومألاب ةدهاجملا ] ؛ لدو

 . [ ةوهشلا حالصإل « ةرورضلاب « ناعبات امه



 معو

 نيذللا :لجلاو ةعاجشلا ] ىلع "١ع سفنلاب ةدهاجملا 1 ب لدو

 ىبح ح١ لقعلاو .نيدلل اهسالسإو « ةيمحلا حالصإل ناعبات امه

 . ( انكس اههم « نكستو «":اثعبنا مهم « ثعبنت

 : ىلاعت هلوق لد هيلعو

 [ةيدهاكلا نع نفرعأو: فارقلاب 211 رفا دخ]
 : هريسفت ق مالسلا هيلع لاقو

 نم لصتو « كمرح نم ىطعتو « كملظ نمع وفعت نأ وه ]
 . [ كيلإ ءاسأ نمل نسحتو « كعطق

 . ةعاجشلاو ملحلا ةيابم وه [ كلملظ نمع وفعلا ] و
 . دوحلا ةيابن وه [ كمرح نم ءاطعإ] و
 . ناسحإلا ةيابن وه [ كعطق نم لصو]] و

 نايب
 سفنلا لاثم

 ؛ هتنيدم ىف لاو لثمك « هندب ىف ناسنإلا سفن لثمآ
 ١ . هتكلمو

 . ةلمعلاو عانصلا ةلزنم : .ندبلل ةمدا.ا « هحراوجو هاوقو

 لقاعلا ريزولاو « "”حصانلا ٌريشملاك هل : ةركفملا ةيلقعلا ةوقلاو

 .[غلا ٠٠ . ةعاجشلا لع ةدهاجلاب لدو ] لصألا ف )١(

 ٠ . [ثحبلا] لصألا ف (؟)
 . ةيئزملا رومألا ىف. لخدتي ىذلا هنأل : لمعلا لقعلا (ةيلقعلا ةوقلا ) د دارملا نأ ديفي اذه (* )



 ننرذأ

 . ماعطلاو ةريلا بلجي « ءوس دبعك « هل : ةوبشلاو
 . هتطرش بحاصك : ةيمح او
 2« سبلم « ثيبخ ؛« عادخخ « راكم « ةريملل بلاحلا دبعلاو

 رشلاو ©( لاضعلا ءادلا هحصنت تحتو « حصانلا ةروصب لثمتي

 هتعزانم نع لفغي ال ىحرببدتلا قريزولا ةعزانم هنديدو . رئمشلا
 1 . ةعاس هئارآ قف هتضراعمو

 هتكلمم ىلاولا نأ ايكف

 دبعلا اذه ةراشإ نع ًاضرعم « هريزول هتاريبدت ىف راشتسا ىبم
 ' . هيأر ضيقن ىف باوصلا نأ ىلع « هتراش اب الدتسم لب ٠ ثيبالا

 « هل ًارمثوم هلعجو « هريزول هسلسأو « هتطرش بحاص بدأو
 ىتح «هراصنأو «هعابتأو« ثيبالا دبعلا اذه ىلع هتهج نم ًاطلسم
 , ارسيدم ًارمآ ال « ًارئيدم ًارومأمو اس ان ل6 ًاسوسم ديعلا نوكي

 . هببسب لدعلا مايقل ؛ مظتناو هدلب رمأ ماقتسا
 ةةّيمحلا تبادأو « لقعلاب تناعتسا ىبم « سفنلا كلذك

 . ةوهشلا ىلع اهتطلسو « ةيبضغلا
 ١١ ني رخآلا ىلع لقعلاب تناعتساو
 ةوهشلا ةيالخب « '' هئاولغو بضغلا هيت نم للقت نأب ةرات

 . اهجاردتساو

 ؛ اهيلع ةيمحلاو بضغلا طيلستب اهرهقتو ةوهشلا عمقت ةراتو
 . اهيلع ةطاشتسا « اايضتقم حيبقتو

 . هقالخأ تنسحو هاوق تلدتعا
 : ىلاعت هللا لاق اك وهف « ةقيرطلا هذه نع لدع نمو

 )١( (ىرخألا ) لصألا ق .
 لصألا ىناذك (؟) .



 افرضي

 [ مْلِع َلَع هللا هَّلَصَأَو « ُهاَوَع ههلإ َدَحْنا نم َتْيَأَرْقأ]

 : لاقو

 [بْذَكْلا ٍلثمَك ُهُلَثِمَف « هاَوَه َمَبْيو]
 : مالسلا هيلع لاقو

 . (كيبنج نيب ىلا كسفن كودع ىدعأ)

 0: هاوه رهق نمل ىلاعت لاقو

 ىّوهْلا نَع سلا فدو 4 مم امو

 [ ىَرَمْلا ّىه َدْنَجْلا َنِإَف

 قيرف هنظ ايك رمألا سيلو
 . ةيلكلاب هتطامإو « نيضغلا عمق موزل نم
 ١ . ةيلكلاب اهطامإو « ةوهشلا عمقو
 بيدأتلا ىلع ردقي ال لقعلا نإف ؛ اهيدأتو اهطبض بجاولا لب
 ىهو ©« باوصلاب ةراشإلا الإ هل سيل ذإ ؛ ةيبضغلا ةيمحلا 8

 . ىوقلا فرشأ

 رشم بيبط هنكلو « هضرأ ىف هللا ةفيلخ ناسنإلا راص هبو

 1 « وعلا هيف ام ىلإ
 ىلإ « ةوبشلا قهرت ىلا « ةيمحلاو بضغلاب نعتسي ملْنِإَف

 . هتراشإ دفت مل « رسكلاو رجزلا ف « لقعلل ةمداخ ضبتنتو « ةعاطلا

 نكلو . هل ةيمح ال نمل لقعلا ةليضف نيبتت ال كلذلو

 . لقعلا ةراشإب الإ ثعبني ال ثيحب . بدأتي نأ ىغبني

 . ةوهشلا كلذكو



 ناري

 ءاقب هب ىذلا لسانتلل ةعطاقو « ةرسع عاوملا نع اهتتامإ نإاف

 . صخشلا ءاقب هب عطقنيو « بعص ماعطلا نعو
 نم دوصقملا نوكي ال ىح « ماعطلا ىف هرشلا رسكي نكلو

 ( لمعلاو ملعلا ىلإ هب لصوتلل ةوقلا ءافيتسا لب « لوانتلاب ذذلتلا ماعطلا .

 داهجلل ضنا اذإ . هتبد هفالعإ ىف وهك « هلكأى وه نوكيف
 تيقبو « ماعطلا نع ىغتسا ول دويو « طقف لصوتلا هدوصقش

 . لمعلا معلا ىلع توق

 « ىبعملا ىف ًاريبك '''ًاملاع هسفنب قلخ ثيح ناسنإلا : رخآ لاثم
 ١ : مجحلا ىف ًاريغص

 ةئيدمك هندبف
 . ال ربدم كلمك هلقعو

 . دونجك « ةنطابلاو ةرهاظلا ساوحلا نم ةكردملا هاوقو
 . ةيعرك « هؤاضع أو هناوعأو
 ودعك ؛؟ بضغلاو ةوهشلا ىه ىلا ؛ ءوسلاب ةرامألا سفنلاو

 . هتيعر كالهإ ىف ىعسيو « هتكلمم ىف هعزاني
 . رغيو طابرك هندب راصف
 . طبارم هيف مقمك هسفنو
 هرثأ دمح « بجي ام ىلع « هرهقو « هرسأو « هودع دهاج ناف

 : لاق ايك « ىلاعت هترضح ىلإ داع اذإ

 )١( لصألا ىفاذك .



 فرحا

 َنيِدِعاَقْلا لع ْمهِيَفْنأَو مِهِلاَو 2“ نييفاعتلا هللا َلْصَق]

 1 هن ةجرد

 ءاقل دنع هنم مقتناو « هرثأ 00 عيض إو
 : رعخلا ىف درو ايك « ةمايقلا موي هللا لاقو .« ىلاعت هللا

 درت لو « نبللا تيرشو « محللا تلكأ « ءوسلا ىعار اي

 ,. [ كلنم ىقتنا مويلا . ريسكلا ريجت لو « ةلاضلا
 . حورلل ءاذغو « حرفم حورلاب هركذ داهحلا اذهو
 . حورلا عزن وه « ةقيقحلاب « لمعلاب هقيقحتو
 . هتاوهش كريب هسفن بلاط نم الإ كلذ فرعي نلو
 : ةباحصلا تلاق كلذلو

 . [ ريكألا داهحلا ىلإ « رغصألا داهحلا نم انعجر ]
 .رغصألا داهحلا ؛ فيسلاب رافكلا ةدهاحم .اومسف

 ؛ .داهحلا ىأ : لا لوسر لئس كلذكو
 .: مالسلا هيلع لاقف ؟ هللا لوسراي « لضفأ

 . [كاوه ١' كداهج
 : لاق كلذلو

 دنع هسفن كلم نم ديدشلا امتإ « ةعرصلاب ديدشلا سيل ]

 . [ بضغلا
 ان ان ذبل

 . ديصتم سراف لثمك « لقعلا لثم : رخآ لاثم

 .. هسرفك هتوهشو
 . هبلكك ع« هبضغو

 , كاره دهاجت نأ ىأ 000
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 ًاضورم هسرفو
 . ًاداقنم « العم « ًايدؤم هبلكو

 . حجنلاب ايرح راص
 . قمحأ هسفن ىف وه ناك ىبمو

 . ًاروقع بلكلاو
 . ًاداقنم هتحت ثعبني هسرف الف

 . ًاعيطم هتراش اب لسرتسي هبلك الو
 . بلط ام لاني نأ نعالضف « بطعي نأب قيلخ وهف

 نايب

 سفنلا بتارم
 ىوملا ةدهاجم ىف

 لقعلاو ىوهلا ةراشإ نيب قرفلاو
 : لاوحأ ةثالث ىو لا ةدهاجم ىف ناسنإلل نأ ملعإ

 « افالخ هل عيطتسي الو « هكلميف « ىوحلا هبلغي نأ : ىلوألا

 : هيف ىلاعت هللا لاق ىذلا وهو « قلحلا رثكأ لاح وهو

 ١ مس ا ىعرس هلل الا ا
 [ هاَوَه ههلإ َدَحَتأ نم تْيَأَرفَأ]
 . دوبعملا الإ هّلإلل ىبعم ال ذإ

 . هتراشإ عوبتملاوه دوبعملاو
 ةيندبلا هضارغأ فل هراوطأ عيمج َْف هددرت ناك نم

 . هاوه هه ذختا دقف هراطوأو
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 اهلع ةراتو « ديلا اهل ةرات . الاجس مهيب برحا نوكي نأ : ةيناثلا
 « ةلاخلا هذهىف ةينملا هتمرسخا ناف « نيدهاغا نم لجرلا اذهف . ديلا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق لاثتماب لوغشم هنأل ؛ ءادبشلا نم وهف

 . [ مكءادعأ نودهاجت يك ع مكءاوهأ اودهاج ]

 . ءايلوألاو ءايبنألا ءاوس « قلخلل ايلعلا ةبترلا هذهو

 هرهقي ال « هيلع ًايلوتسم ريصيف « هاوه بلغي نأ : ةثلاثلا
 « رضاخلا ممعتلاو ؛ ربكلا كلملا وه اذهو « لاوحألا نم لاحب
 . مالسلا هيلع لاق كلذلو ؛ » قرلا نع صاللاو « ةماتلا ةب راو

 لع ىناعأ دق هللا نإو « 2'ناطيش هلو الإ دحأ نم م1

1 
0 

 .1 هريغ اًدحفا ناطيشلا تالسو الإ "'» اًرجف رع كلاس ام ]

 . مدق ةلزم نآلا ف

 ةقيمقاللا ىف وهو « ةبترلا هذه لان هنأ نظي ناسنإ نم

 نم اهنأ هضارغأل للعتي نكلو « هضارغأ عبتي هنراف ؛ 00 ناطيش
 « نيدلا لجأل اهل هبلط نأو « نيدلا

 ةباطاللاو ءاضقلاو « سي ردتلاو ظعولاب اولغتشا ةعاج تيأر ىبح

 . ىوهلل نوعبتم هيف مهو « ةسايرلا عاونأو
 ء باوثلا بلط مهكرحمو « نيدلا مهتعاب نأ نوهعزيو

 عرشلا ةهج نم اهيلع مهتضانم
 . نامنإلا ىف وحلا ةوق وه ثيدحلا ىف ناطيشلا نأ ديفي امب ر اذه 000(
 . سسكلاب جا اجق عمجلاو ء نيلبلا نيب مساولا قيرطلا حتفلاب جفلا ) راتخلا ى لاق (؟)

 يطل ناف ىدنملا سرفلا هيمسي ىثلا ىاشلا - ءابلا رسكب - خيطبلا © رسكلاب جفلاو

 .. (رسكلاب جف وهف « جيتي | كافل



 قح

 . رورغلاو قمدلا ةيابم ىهو
 نإ لوبقملا ظعاولا نأ وهو « رمأب كلذ ةقيقح فرع امنإو

 « هللا ىلإ قللا ةوعد هدصقو « لوبقلا بلطل ال « هلل ظعي ناك

 رزغأو « ةريس هنم نسحأ ظعاو هناكم ىلع سلج ول هنأ هتمالعف

 :ةبسنلاب « هل سانلا لوبق فعاضتو « ةجهل هنم بيطأو « الع هنم
 ( هريغب هنع ضرغلا اذه طاقسإ ىلع هللا ركشو هب حرف « هلوبق ىلإ

 هنم هب موقأ وه نميو
 تلزتف «٠ هدادترال هلتقو رفاك ”داهج هيلع نيعت نمك

 ركشو هب حرف ؛ هعم داهداو هتنووم قكو « هتقرحأ ةقعاص رفاكلاب

 . ىلاعت هللا

 ىدحإ نوكتو « ءايلوألا الإ هسفن نم اهفداصي ال ةلا1-١ هذهو
 هحيرصتو « ةعاس لك ناكهإلا ىصقأب زارتحالا اهراثآ

 1 مكر يخب تسلف ىنولتقا : هلوقب

 . هنع هللا ذر ؛ قيدصلا نع لقن اك

 ؛ عادالاو سيبلتلا اذه لثم نمأن ال انك اذراف : ليق نباف

 , ءالاوه نع ىكح اك « رورغلا لبحب ىلدتلاو « ناطيشلا ريوزتب

 ؟ ىوهلا ةراشإو ؟ لقعلا ةراشإ نيب

 مولعلاب الإ هنع صالخ الو ©« صيوع بلطم اذه نأ : ملعاف

 [١ للعلا رايعم ] هانعدوأ ام لثم « هيف ىنغم“ الو « ةيقيقإلا

 )١( (لمعلا نازيم ) باتك ىلع قباس ( ملعلا رايعم ) باتك نأ ديفي اذه .
 نم ًاريرم ًادقن ىنازغلا نم ىأرلا اذه عيتسا دقو . ةديقعلا يمل ةبسنلاب قطنملا ةيهأ ًاسضيأ ديفيو

 ةديقعلا ىلع ًارطخ امهم لك ىف نوريو « ةفسلفلا دادع ىف قطنملا نوكلسي نيذلا ءالؤه .



 نقر

 . قا نع سيبلتلا فشكني هب ذإ
 عي نأ « 'ربحتلادنع هيلإ عزفي نأ ىغبني ىذلا .ردقلا نكلو

 ناك نإو « بقاوعلل حلصألاب ريشي ء رمآلا رثكأ ىف لقعلا نأ .
 .فلكتلا كرتو « ةحارتسالاب ريشي ىوحلاو . لادا ىف ةقشمو ةفلك هيف

 / , ههركذ امن كيلعف « بوصأ امهمأ ردت و ء رمأ كل ضرع امهمف

 : مالسلا هيلع لاق « ةهاركلا ىف قالا رثكأف « هاوهت امال

 [ تاوهشلاب ُراَْلا تفخو « هراكملاب ةنجلا تَقُح]
 رع

 : ىلاعت لاقو

 [ اريثك اريخ هيف هللا َلَعَحَيَو « ًاعْيَش اوُهَرْكَت ْنَأ ىَمَحَو]

 : ىلاعت لاقو

 نأ ىَسَعَو « "ركل ريح َوُهَو ائْيَع اُهَرْكَت نأ ىَنَحَو]
 هوس 2# جاسوقلا مب م ج 2 و

 [ مكل رش وهو « أائيش اوبحت

 ١ « ةفلكلا رطخو « ةيهافرلاو « ةعدلاب كيلع ريشي ام لكف
 كلبح نأف ؛ كسفن هيف مهماف « لاخلا ىف ةحارلا راثيإو

 ٠ مهو ىمحعي '”ىشلا

 ةدايعلا ىلإ عزفا « هتوقب لقعلا هيلإ ريشي اف : ةلمحلابو
 « ةراشتسالا هادذضعب و 4 ردصلا حرشني ىح 4 هيف ةراختسالاو

 . هلهأ هيف ريشتسا اذإ

 امقيأ فلكلاو . مسسسلاك هجيلا ولعي ءىش فلكلا ):راخفلا ىف لاقدقو .( فلكلا ) لصألا ف 5 )١(
 هفلكتي ام ةفلكلاو .. فلكأ لجرلاو ةفلكلا مسالاو هججولا ولعت ةردك ةرمح ىهو ع« ةرمحلاو داوسلا نيب نول
  (قح وأ ةيئان نم ناسنإلا



 قب

 . ةيقيقح ججحب دشري لقعلاو
 هب فغش « عشب ماعطل لوانتملا وأ « حببق صخشل قشاعلاو

 لقعلا هيلع دهشي « ةهومم ريزاعم هيف فرخزل « عجور ول « هتد
 فلكتم عنصتم هنأب

 « ىهلإ "رونب الإ نوكي ال ةقيقحلا هذه كاردإ : ةلمحلابو
 لاق دقف « ةريهلا ناظم ىف هللا ىلإ عونلا نكيلف « فاش دست
 : ءالعلا ىضعب

 « ةبقاعلا ف عفان « لالا ق موم ىلإ « لمعلا لام اذإ

 : ىمعلا ى مخولا « لالا ىف ذلملا ء هضيقن وحن ىوحلا لامو

 « ةركفملا ةربدملا ةوقلا ىلإ اكاحتو اعزانتو

 . لقعلا ةرصن ىلإ « ىلاعت هللا رون عراس

 . ىوحلا ةرصن ىلإ هوايلوأو ناطيشلا ساوسو ردابو
 ٠ امهيب لاثقلا فص ماقو

 « هئايلوأو ناطيشلا بزح نم « ةربدملا ةوقلا تناك نإف
 ةذلب تريغاو لجآلا عفن نع تيهو « قالا رون نع تلهذ

 . هللا ءايلوأ رهقو « هيلإ تحنجو « لجاعلا
 تناهلساو «هرونب تدتها « هئايلوأو هللا بزح نم تناك نإو

 . ةلجالا تبلطو « ةلجاعلاب
 سا ةرغرل © ع مرمال ا < لما عب 0 5
 نم مهجرخي « اونمآ نيذلا ىلو هللا ] ىلاعت هللا لاق

 ؛ توغاّطلا « ممُرايِلْوَأ اس يذلا ؛ رولا ّلِإ تاما

 [ ٍتاَمْلَظلا َلِإ رونلا َنِم ْمُهَنوجِرْخُي
 رومألا كاردإ ىف « لمعلا لّقعلا ىتح ] ةيلاتلا ةرابعلا « عيطلل نسا هذه ققحأ انأو تدجو 0 )١(

 ى هؤرقأ انأو « باتكلا شما ىلع اهبتك دق تنك [ىإ ديبأت ىلإ - قطنملا بناج ىلإ - جاتحم « ةيئزحلا
 * ةرم لو



 ضن

 . ةبيط ةرجشب لقعلا هللا هبشو

 . ةثيبخ ةرجشب ىوهلاو

 . َةَبيَط ةَمِلَك َالَثَم هللا برص َفْيَك َرَث ْمَلَأ] لاق
 ا ةَرَجَشُك

 نيدنحلا نيذه نيب « لاتقلا ماحتلاو 5 فصلا مايق لئعف

 ىلإ الإ ليبس ال «هئايلوأ نم رخآلاو «هللا ءادعأ نم. 2'ام8 نيذللا
 لاق ايك « « مجبلا ناطيشلا نم ةذاعتسإلاو « ىلاعت هللا ىلإ عزفلا

 : ىلاعت

 2 هللا تاق « طا ناَطْيشلا ص م ساما

 م مش 5 ا

 م« ع م

 ؟ ةوهشلاو ىوملا نيب قرف نم لهف : تلق ناف

 ”مومذملا « ىوه اب ىبعن نكلو « تارابعلا ىف رجح ال : انلق

 اهمامت )١(

 ابر نْذِإِب نيح لك اهلكأ ىتوت « ءامسلا ىف اَهْعْرَفَو ثباَت اهدضْأ]
0 

 : ورك كي ب مُهَلَعَل سائل َلاَمألا ُهْللا ُبِرْصَيَو

 نال ام ضل قر نب تن نجا ديب عرج كي يت
 0007 اًيندلاَة ٍةاَيَحْلا ىف تباّثلا لوقا اذثمأ ني يذل هللا تبعي . عب . ٍراَرَق

 [ هاب ام هل عش هيلا لا لِضُيَو
 0101001202 (؟4 ) تايآلا يهاربإ ةروس

 1 . (امهدحأ ) اهياوص لعل (1)



"5 

 . دومحملا نود « تاوبشلا ةلمج نم

 , ناسنإلا ق تلعج ةوق ىهو « ىلاعت هللا لعف نم دومحملاو

 : هندب حالص هيف ام لينل سفنلا اهب ثعبنتل

 . هندب ءاقب ب امإ
 . هعون ءاقب اب وآ
 : ًاعيمج امهحالصإو

 اسابحتسا وهو « هوسلاب ةرامألا سفنلا لعف نم مومذملاو
 « ةيندبلا اهمذل هيف امل

 اهم اف ؛ ىوه تيمس «ء تبلغ اذإ « ةوهشلا هذهو

 . اهرمأل لاثتمالا ىف « اهنقو قرغتستل اهمدختتستو ةركفلا عبتتست
 : نيب ةددرتم ةركفلاو

 . ةوبشلا

 . لقعلا
 . اهقوف لقعلا اهمدخي
 ظ . اهتحت ةوبشلاو
 تدلوو « تفرشو تعفترا « لقعلا وحن ةركفلا تل ام ىف

 ٠ . نساحملا

 تدلوو « نيلفاسلا لفسأ ىلإ" تلفست « ةوبمألا ىلإت لام اذإو

 . حئابقلا
7 
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 نايب

 قلالا ريغت ناكمإ

 الف قئلتخلاك قلُحلا نأ ةلاطبلا ىلإ نيلئالا ضعب نظ دقل
 : مالسلا هيلع هلوق ىلإ تفتلاو « رييغتلا لبقي

 . [ قلخلا نم هللا ئف
 « هللا قئاخت رييغت ىف عمط قلُتحلا رييغت ىف حمطملا نأ نظو

 سف لجو زع

 ةالحخأ اونسح ]
257 

 بيهرلاو بيغرلاو ؛ ظعاوملاو اياصولا, تلطبل ء كلذ عنت عنتما ولو

 ةجيتن . لفسأ ىلإ ىوُملا نأ اك « قالخألا جئاتن 4-5 نيف
 . رخآلا نود اهالحأ ىلإ مالملا هجوتي ملف « ىعيبطلا لقثلا

 ريغتو ؟ ةلقع ءاليتسا عم « ناسنإلا بيذهن ركني فيك لب

 . نكمم مئاهبلا قلخ
 . ثنأتلا ىلإ شحوتلا نم ديصلا لقتني ذإ

 . بدأتلا ىلإ "”لكألا نم بلكلاو

 . ةسالسلا ىلإ حاولا نم سرفلاو
 . قلخ رييغت كلذ لكو

 : نامسق ىلاعت هللا قلخ ام.نأ « هيف ىاشلا لوقلاو

 . لصألا ىاذك )00



18 

 ءاضعأ لب 3 بكاوكلاو ءامسلاك « هيف انل لعف ال : مسق

 . لعفلاب لضاح وه اهو « اهئازجأو « اننادبأ
 « هدعب لاك لوبقل ةوق هيف تلعجو قلخ ام : ىلاثلا مسقلاو

 . ةيبرنلا طرش دجو اذإ

 الو حافتب تسيل ةاونلا نيف ؛ رايتخالاب قلعتت دق هتيبرتو
 ريغو « ةيبرتلاب الخ ريصت نأل ( ةوقلاب ةلباق اهنكلو « لخن

 . ًاحافت ريصت نأل ةلباق

 . اهتيبرت ىف «يدالا رايتخا اهم قلعت اذإ الخن ريصت امنإو
 2 انسفنأ نم ةوهشلاو بضغلا ةيلكلاب م 0

 امهرهق اندرأ ول نكلو . هنع انزجع « ىلاعلا اذه ى نحنو

 . هيلع انردق « ةدهاجملاو ةضايرلاب ء امبسالسإو

 . انتاجنو « انتداعس طرش كلذ راصو « اذهم انرمأ دقو
 : ةفلتحم تالبحلا

 . لوبقلا ةعيرس اهضعبف
 . لوبقلا ةئيطب اهضعبو
 : نايبس امهفالتخالو

 . دوجولا ىف مدقتلا رابتعاب : اهتدحأ
 ةوهشلا ةوق نيف

 بضغلا ةوقو
 . ركفتلا ةوقو

 . ناسنإلا ىف ةدوجوم

 اهم اف ؛ ةوبشلا هوق « ناسنإلا ىلع اهاصعأو : ريغ اهي

 ىف هعم دجوت اهن اف ؛ ًاقاصتلاو ًاثبشت اهدشأو « ًادوجو ىوقلا مدقأ



 . هسنج وه ىذلا ناويحلا ىف دجوت ىتح « رمآلا لوأ

 . هدعب بضغلاو ةيمدملا ةوق دجوت مث

 . ًارخآ دجوت اه اف '؛ ركفلا وق اَمأو

 « هبجو لمعلا ةرثكب قلتخلا دكأتي نأ : "ىناثلا ببسلاو

 . ًايضرم ًانسح ندع

 « لطابلا نم قحلا فرعي ال ىذلا 5
 ًاضيأ ًايلاخو « داقتعالا نع ًايلاخ ىبيسف « حيبقلا نم ليمحلاو
 . تاذللا عابتاب « هتاوهش ريمشت نع

 ميللإ جاتحي الف « جالعلل ماسقألا لبقأ اذهف

 . تقو برقأ ىف هقلخ نسحيف

 لمعلا دوعتي مل هنكلو « حيبقلا حبق فرع دق نوكي نأ : ةيناثلاو

 « هتاوبشل ًادايقنا هاطاعتي « ىف رش هل نيز لب « « محلاصلا

 . هيأ, باوص نع ًاضارعإو
 : ناتفيظو هيلعف « هتلع تفعاضت ذإ؛ لرألا نع بعصأ هرمأف

 . داسفلل دوعتلا ةرثك نم هيف خسرام علق : امهادحإ

 . هدض ىلإ سفنلا فرص : رخآلاو
 نع اه ضهتنا نإ « ةضايرلا لبق لحم ىف وه : ةلمحلا ىلعو

 000 ١

 , (ىاثلا ) ةملك نودب لصألا ىف م١ 0



 كنا

 ؛ ةنسحتسملا ةيجاولا اهمأ ةحيبقلا قالخألا دقتعي نأ : ةثلاثلاو

 . اهلعىبرت مث « ليمجو قح اهمأو
 ؛ رودنلا ىلع الإ ةحالص ىجري نلو « هتحلاعم عنتمت داكب اذهف

 . لالضلا بابسأ هيلع تفعاضت ذإ
 « دسافلا داقتعالا ىلع هئوشن عوقو عم ن نوكي نأ : ةعبارلا

 كالبتساو . رشلا ةرثك ىف هلضف ىري « هب لمعلا ىلع هتيبرتو
 . هردق نم عفري كلذ نأ نظيو « هب ىهابتيو . سموفنلا

 : ليق هلثم فو « بتارملا بعصأ اذهو

 "*حسملا لسغو «٠ بدأتيل بيذلا بيذج بيذعتلا نم ]
 . [ ضيبيل

 .لهاج : هل لاقي ءالؤه نم : لوألاف

 . قسافو « لاضو لهاج : ثلاثلاو

 . ري رشو « قسافو « لاضو « لهاج : عبارلاو

 [ ظيلغ رعشلا نم بوث ] شمالا ىف هققحم لاقو [ سالبلا « حلملا نزوي حسملا ] راتخملا ىف لاق 0
 لوق عم بسانعيل ؛ دوسألا فوصلا نم ًاعونصم بوثلا اذه نوكي نأ ىلازغلا رصع ى ديتعأ دق هنأ رهظيو

 . هبتك ىف لثملا اذه برمت نم رثكي ىلازغلاو . . (ضيبيل ) ىلازغلا



 ىلمحلا قيرطلا

 ف
 ىوهلا ةحلاعمو قالخألا رييغت

 ؛ ةحلاصلا لامعألاب « ةضايرلاو «ه دهاجا نم دوصقلملا نأ ملعا

 . اهقالخأ تيذبنل ؛ اهتيفصتو اهتيكزتو سفنلا ليمكت
 . سفنلا نيبو
 . ىوقلا هذه نيبو

 لكشتي هجو ىلع « هفيرعت نع ةرابعلا قيضت ةقالعلا نم عون
 . ةلوقعم لب « ةسوسحم :تسيل ةقالعلا هذه نأل ؛ ليختلا ةنازخ ىف

 نم دجاو لك نكلو « ةقالعلا كلت نايب انضارغأ نم سيلو
 تلمك نإ سفنلا نإف ؛ هبحاص ,ببسب رثأتم « ندبلاو سفنلا
 . ةليمج تناكو « ندا اعف تنسح « ةيك از تناكو

 تائيه نيفنلا ىف اهم ثدح هراثآ تلمج نإ ندبلا اذكو

 . ةيضرم قالخأو « ةنسح
 ةرداصلا لاعفألا دايتعا «٠ سقنلا ةيكزت ىلإ قيرطلا نذااف

 رركذلاب « ًاداتعم كلذ راص اذإ ىح « ةلماكلا ةيكازلا سوفنلا نم

 ثلثا ىضتفت: + ةفيشار سننلا ةنيه امم ثدعتا « ةنامزلا تراقت عم

 ا « ةداعلاب هل كلذ ريضن”ثيحن « اهاضاقتتو لاعفألا
 . ريذلا نم هلقتسي ناك ام هيلع فخيف

 لاو ل



 "ه؟

 لازي الو « لاملا لذب وهو « داوحلا لعف ىطاعت فلكتي نأ
 . ًادوج هسفنب رصيف « هيلع رسيتي ىح هيلع بظاوي

 هيلع بلغو ٠ عضاوتلا قلخ هسفنل لصحي نأ دارأ نم اذكو
 « نيعضاوتملا لاعفأ ىلع بظاوي نأ ةدهاحملا ىف هقيرطف « ربكتلا
 . تاقوألا براقت عم « رركتلا ىلع ةمئاد ةب ظاوم

 . رود « ندبلا» سفنلا نيب رمألا نأ بجعلاو
 . ةفص سفنلل لصحي افلكت ندبلا لاعفأب ذإ
 عوقو تضتقاف ؛ ندبلا ىلع تضاف « ةفصلا تلصح اذاف

 . ًافلكت هاطاعتي ناك نأ دعب « ًاعبط « هدوعت ىذلا لعفلا
 : تاعانصلا رئاس ىف رمألاك هيف رمألاو
 ةيسفن ةفص ةباتكلا ىف قذحلا هل ريصي نأ دارأ نم نإف

 وهو « قذاحلا بتاكلا هاطاعتي ام ىطاعتي نأ هقيرطف « ةتباث
 « ةخسار ةكلم كلذ هل ريصي ىتح ٠ نسحلا طاللا "7 ةياكح
 « عبطلاب ةرخآلاب هنم ردصيف « ةيناسفن ةفص هيف قذحلا ريصيو
 . عنصتلاب ءادتبا هفلكتي ناك ام

 : ًانسح هطخخ لعج ىذلا وه نسما طحلا نأكف
 ١ 5 عبطلاب رخآلاو « فلكتم لوألا نكلو

 . سفنلا رثأت ةطساوب كلذو

 الإ هل قيرطالف « سفنلا هيقف ريصي نأ دارأ نم كلذكو

 ىبح « فلكتم ءادتبالا وهو « هراركتو هظفجو « هقفلا ةسرام

 . ةاك احلا نم 0



 ا

 ىبعمب ؛ يلا ف راش هلا تيسر التقت لع هن تلاعب

 هل رسيتيف « هقفلا جيرخت وحن: ةدعتسم ةئيه سفنلل لصح هنأ

 . هلواح امهم « ًاعبط كلذ

 . سفنلا تافص عيمج ىف رمألا كلذكو
 ليطعتب ةبترلا هذه مرحي ال « .هقفلا ةبتر بلاط نأ اكو

 . ةليل ةدايزب اهلاني الو « ةليل

 اهمرحي الو « موي ةدايعب اهللاني ال سفنلا لايك بلاط كلذكف

 . هلثم يلإوعدي موي ىف هلطعت نكلو « م وي ناصقنب

 طير لفلم سلا ىلنأ سس « الياف لبق اس

 . هقفلا ةليضف هتوفتف « ليصحتلا

 . ضعب ىلإ وعدي اهضعب ىصاعملا رئاغص اذكف
 هناف ؛ سفنلا هقفت ىف هرثأب سحب ال « ةليل راركت نأ اكو

 . ةماقلا عافتراو ندبلا ومن لثم « ًائيشف ًائيش رهظي
  سفنلا ىف اهرثأ سحي ال دق ء ةدحاولا ةعاطلا كلذكف

 ةلمحلا ناف ؛ اب ناهتسي ال نأ ىغبني نكلو « لاخلا ىف اهلاكو
 . ريثأت دحاو لكلف « داحألا نم تعمج امنإو « ةرثؤم

 . ىخ نإواام رث *أ الو الإ ةعاط نم ام مت

 . ةيصعملا كلذكو

 ىلع اذكهو « ةليلو موي ليطعتب نيهسي وسم هيقف نم ميكو
 . ملعلا لاك هتوفيف « ىلاوتلا

 نامرح ىلإ رمآلا هب ىبنني « .ىياعماراغصب نيبتسي نم اذكف
 . ةداعسلا



 ناي

 ىلع اذكهف « ةليلو موي ليطعتب نيهسي ال قفوم هيقف نم مكو
 . ملعلا»و سفنلا لاك زرحيف « ىلاوتلا

 ىلإ رمألا هب ىبهي ىصاعملا راغصب نيهتسي ال نم اذكف
 ريمأ لاق كلذلو ؛ ريثكلا ىلإ وعدي ليلقلا اذإ ؛ ةداعسلا تاجرد

 ١ : هنع هللا ىضر « بلاط ىنأ نب ىلع نينمؤملا
 ناممإلا دادزا الك « ءاضيب ةطقن بلقلا ىف ودبي نامإلا ]

 : 3 بلقلا ضيبا « نامبإلا دبعلا لمكتسا اذ اف ؛ ضايبلا كللذ دادزا

 دادزا الك « ءادوس ١( ةطقن بلقلا َْق ودبي قافنلا نإو

 دوسا « قافنلا دبعلا لمكتسا اذاف ؛ داوسلا كلذ دادزا « قافنلا

 [ هلك بلقلا

 - نايب

 لئاسعفلا تاج
 ةداعسلا لانت اهليصحتب ىلا

 . اهليثكتو سفنلا ةيكزتب لانت ةداعسلا نأ فرع اذإ
 . اهلك لئاضفلا باستكاب اهليقكت نأو

 . اليصفتو ةلمج لئاضفلا فرعت نأ نم دب الف

 . زييمتلاو نهذلا ةدوج : امهدحأ



 . قللا نسح :رخآلاو

 لمعيف «ةواقشلاو ةداعسلا قيرط نيب زيميلف ؛ نهذلا ةدوج امأ
 ةعطاق نيهارب نع « هيلع ىه ام ىلع ءايشألا ىف قحلا دقتعيلو « هب
 . نيقيلل ةديفم

 . ةيهاو ةعنقم تاليخت نع الو « ةفيعض تاديلقت نعال
 : قللا نسح امأو
 عرشلا فرع ىلا « ةئيسلا تاداعلا عيمج ليزي نأبف

 بنتجي امك اهنتجيف « اههذغبي ثيحب اهلعجيو « اهليصافت
 0 . تارذقتسملا

 معنتيو ٠ اهرثويف اهملإ قاتشيو « ةنسحلا تاداعلا دوعتي نأو

 : مالسلا هيلع لاق اك « اهم

 . [ةالصلا ىف ىيع ةرق تلعج]
 « ةيهاركو لاقثتسا عم «تاروظحملا كرتو تادابعلا تناك امههمو

 . هب ةداعسلا لامك لاني الو ناصقنل كلذف
 ةفاضإلاب ال نكلو « ريلا ةياغ « ةدهاجملاب هيلع ةبظاوملا

 . ةبغرو عوط نع هلعف ىلإ
 .. رم قحلا : ليق امإو
 « قحلا نع فراوص هيف ىبف « بذهي مل نم ىلإ ةفاضإلاب

 : ىلاعت لاق كلذلو

 [ َنيِعِشاَحْلا َلَع الإ ةَريِبَكل اَهَنِإَو ]
 : مالسلا هيلع لاق كلذلو

 ريصلا ىف الإو . لمجاف هللا ىضرلا ىف لمعت نأ تعطتسا نإ

 . [رثك ريخ هركذ ام ىلع



 ةيصعملا هاركتساو « ةعاطلا ذاذلتسا ةداعسلا لين ىف كي ال مث
 ةلمج ىف ماودلا ىلع كلذ نوكي نأ ىغبنيلب « نامز نود نامز ىف

 . رمعلا
 ؛ لمكأو خسرأ ةليضفلا تناك « لوطأ رمعلا ناك الكو

 : لاق ةداعسلا نع مالسلا هيلع لئس امل كلذلو
 . [ هللا ةعاط ىف رمعلا لوط ]

 ةعرزم ايندلا ناف ؛ توملا « ءايلوألاو ءايبنألا هرك كلذلو

 رثكأ باوثلا ناك « رمعلا لوطب رثكأ تادابعلا تناك الكو

 . اهامجب اهحاص جاهنباو « مثأ ااكو « رهطأو ىكزأ سفنلاو
 . رفوأو دشأ « ندبلا قئالع نع درجتلا دنع

 نم : هسفن لاح كاردإ نع هلفغأ ىذلا همون نع هبنت اذإ كالذو

 . هب حضتفي لابخو ىزخ وأ هب جهبي لامج
 اوتام اذ اف « ماين سانلا ناف ؛ لغاوشلا حارطاب هبنتلا كالذو

 . اوهتنا
 * د *

 . لئاضفلا عماجم هذهف

 ةيورو ركف رغب ًادبأ لئاضفلا هنم ردصت نأ اهياغو

 هنأك ىبح ؛ لوط يعن ناعيا قبال علطبو 2 تعلو

 . ةباتككلاو ةطابخلاا ىف قذاحلا 0 « هتلفغ ىق وهو هنم ردصي

 ركف الو فلكت ربغب لئاذرلا هنم حشرت نأ ةلاذرلا ةياغو

 .ةيور الو
 سناا# *

 . [ هثيدر ءىش لك لآ ذر ] راتخلا فو ء لصألا ىفاذك (1)



 3” ها/

 « ىلع نف قو « ىرظن نفى ةروصحملا لئاضفلا هذه نأ ملعأو

 : نيهجو ىلع اهم دحاو لك لصحب
 نامز ىلإ هيف جاتحي ىرايتخا فلكتو « ىرشب ملعتب : امهدحأ

 « جيردتلا ىخ « ًائيشف ًائيش ةليضفلا ىوقتبو « ةسراممو بردتو
 1 .وعلا ف صخشلا 0 جردتك

 بسحب كللذو ؛؟ ةسرامم ىلدأ هيفكي نم سانلا ف ناك نإو

 .٠ ةدالبلاو ءاكاذلا

 رصيف « ناسنإلا دلوي نأ وحن « ىلإ دوجب لصحي : : ىناثلاو

 اذكو . ايركز نب ىبحبو « مكرم نب ىسيعك ؛ اناع لعم ريغي

 3 رومألا قئاقحب ةطاحإلا نم 0 نيذلا ءايبنألا رئاس

 ةلاب معلا بالطل لصحي مل ام

 مهو ٠ ءايبنألا "ريل ًاضيأ لصحي ةقاشلا نإ : ليقو
 . ءايلوألاب مهنع ربعي نيذلا

 كلذ مرح نف « ؛ دهحلاب هباستكا نكم ال ٌقزر نآلا اذهو

 هبتر نع هتبتر لوزن ملعيلو « ىناثلا قيرفلا نم نوكي نأ دهتجيلف

 : كئلوأ

 « لحكلاك نينيعلا ف لحكتلا سيلف .

 ةرطفلا أدبم ىف عبطلاب نوكي نأ دعبتست نأ ىغبني الو
 ىف كلذ نوكي امك « باستكالاو دهحلاب لصحي ام مولعلا نم
 . قالخألا

 . ءىرج ىخس ةجهللا قداص ىبص برف

 . [جيردتك ] لصألا ف (1)
 . [ريفب ] لصألا ف (؟)



 انامل

 . ةيبرتلاو بيدأتلاب لصحي كلذو « هفالخب قلخي امبرو

 . عبطلاب لصحت ةرات ةليضفلا اذ اف

 . دايتعالاب ًاروطو

 . ملعتلاب ةرمو
 ةليضف اذ راص ىبح « ثالثلا تاهحلا هّقح ى ترفاضت نف

 . ةليضفلا ةياغ وهف « ًاملعتو ًادايتعاو « ًاعبط
 ةياغ ف وهف « ثالثلا تاهحلا هذه نم الزر ناك نمو

 1 ١ ةلازرلا

 تاهجلا هذه هيف تفلتخا نم ةبتر امهميبو

 نايب

 قرطلا ليصفت
 ىلإ

 قالخألا بيذبم

 بسكبو « اهنع لئاذرلا وحم سفنلا جالع نأ ملعت نأ ىغبني
 بسكيو « اهنع للعلا وحمب نادبألا جالع هلاثم « لئاضفلا
 , ال ةحصلا

 ىرتعت امنإو « لادتعالا جازملا لصأ ىلع بلاغلا نأ ايكو
 . اهريغو ةيذغألا ضراوعب لادتعالل ةريغملا ةلعلا

 « هنادوبم هاوبأف © ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك اذكف
 . هناسجبو « هنارصنيو

 .لصألا ىف اذك )١(
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 . لئاذرلا بستكي دايتعالاو ملعتلاب هنأ دوصقملاو
 لمكي امنإو « الماك قلخي ال ءادتبالا ىف ندبلا نأ اكو

 امإو «٠ ةصقان قلخت سفنلا كلذكف « ءذغلاب ةيبرتلاو ءوشنااب

 . ملعلاب ةيذغتلاو « قالخألا بيذبنو ةيكرتلاب لثكت
 نوناقلا ديهمت بيبطلا نأشف « ًاحيحص ناك نإ ندبلا نا اكو

 | . ةحصلا ظفاحلا
 . هيلإ ةحصلا بلج هنأشف « ًاضيرم ناك ناف

 قالخألا ةبذهم «ةرهاط ةيكاز ناك نإ «كنم سفنلا اذكف

 . اهملإ ءافصو ةوق ديزم بلجو « اهحص ظفحلا ىعست نأ ىغبنيف
 ف ىعست نأ ىغبنيف ٠ ءافصلاو لاككلا ةعدع .تناك نإو

 . اهلإ هبلج
 جلاعت ال ٠٠ ضرملل ةبجوملا « لادتعالل ةريغملا ةلعلا نأ اكو

 . سكعلابو «. ةدوريلابف « ةرارح نم تناك نإ.« اهدضب الإ

 اهدضي اهجالع . سفنلا ناصقنل ةبجوملا ةليذرلا اذكف
 1 . قبس اك

 : معتلاب لهجلا جالع نم

 . ًافلكت ىخستلاب لخبلاو
 . ًافلكت عضاوتلاب ربكلاو

 افلكت ىهشملا نع 7 هرشلاو
 ناك اذإ الإ ةرارحلا 0 ىقكي ال دريم لك نأ اكو

 . صوصخم دح ىلع
 كلذ فلتخيو

 فعضلاو ةدشلاب



 ضع

 همدعو ماودلاو
 . ةلقلاو ةرثكلابو
 . هنم حفانلا رادقم هب فرعي رايع نم هل دب الو

 . داسفلا داز هرايع ظفحي مل نإف
 نم هل دب ال قالخألا هب جلاعت ىذلا 2١ ضيقنلا كللذكف

 . رايع
 بيبطلا نإ ىبح « ةلعلا رايع نم ذوخأم ءاودلا رايع نأ اكو

 . ةدورب وأ ةرارح نم ةلعلا نأ فرعي ملام « جلاعي ال
 ؟ ةيوقوأ « ةفيعض ىهأ ؟ اهتجرد اهف ةرارحلا تناك نإو

 « نامزلا لاوحأو « ندبلا لاوحأ ىلإ هعم تتفتلا فرع اذرف
 . اهددصب ضيرملا ىلا ةعانصلاو

 «#0#ا

 ني دشرتسملاو نيديرملا سوفن بطي ىذلا عوبتملا خيشلا كلذكف

 « صوصخم نف ىف فيلاكتلاو ةضايرلاب مهتطح مجه ال نأ ىغبني
 1 . مهقالخأ فرعي مل ام

 « 'ىسلا قلخلا نم « ديرملا ىلع بلاغلا وه ام فرع اذاف

 4 ةحللاعملا نم هلمتحي امو « هنسو هلاح ظحالو « هرادقم فرعو

 . قيرطلا هل نيع
 ىلإ جرخي نأ نيديرملا ضعب ىلع ريشي خيشلا ىرت كلذلو

 « ربكتو_ةساير عون هيف مست نإ كلذو ؟ هب . "'دكلل قوسلا
 هربكت هب رسكني ىح هقلخ ضيقن وهو « الذ هاري امب هحلاعيف

 "م لب دادعإو « ءاملا تيب دهعتب مهضعب ىلع ريشيو

 )١( خلإ . . . اقلكت عضاوتلاب ربكلاو . ًافلكت ىخستلاب لخبلا ةمباس ىأ .

 7 . بعتلا (2)
 . [ ءاجتحمالا ةراجم لدلا ] راتحملا ىف لاق (م)



 فيلل

 ةفاظنلا ىف ةنوعرلا ىلإ ةلئام هسفن ىأر اذإ كالذو « ءاجنتسالا
 . لادتعإلا دح ةزواحلا

 رادقمب الإ ١" لاصولاب رمأي الو « موصلاب هيلع ريشي دقو
 ةوبشلا ىوق انا هأر اذإ كلذو 4 ىهلا بجوم نع هب جرخي

 . جرفلاو نطبلا ةوهشب ًاعلوم
 . بيذهلا قرط نم كلذ ريغ ىلإ

 ةفص فلكتيو « بضغلا 0 ناك هنأ مهضعب نعو

 « لفاحملا ف مشلاب '"' هوهج هربجيل ةرجألا ءاهفسلا ىطعي ناكف « محلا
 لحال لا ب عت راصف « هلاهحا دوعتيف

 . ءاتشلا ىف رحبلا بكربف « ةعاجشلا ىف هسفن جردي رخآ ناكو

 « هترضحب هريغ اهمعطيو « ةييطلا لكأملا 'ىبم ناك رخآو

 . ةوهشلا رسكل « ريعشلا زبخ ىلع رصتقي وهو
 ىلع هليل لوط مايقلاب « ةدابعلا نع لسكلا نوحلاعي دنحلا دابعو

 . اع لقتني ال « هدحاو لجر

 .رحبلا ىف هنمثب برو «هلام لك عاب نأب لاملا بح جلاعرخآو

 هليصفت ىف مالكلاو قالخألا بيذب ىف ىلمج قيرط اذهف
 . لوطي

 . كقالخأ ىف كسفن ةيكزت ىلإ قوشنملا اهيأ رظنت نأ ضرغلاو

 )١1( موصلا ةلصاوم ىأ .
 هب هليقتسا « هوركملاب هببج ] راتخلا ف لاق (؟) [ .
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 . اهظفحاف ةبذهم تناك ناف

 ام ىلع « لادتعالا دح ىلإ درلاب اهموقف ةلئام تناك نإو
 . هليصفت قأيس

 ضرغلا ذإ ؛ نيفرطلا بلس لاددتعالا بلج نم دوصقملا نإاف
 ىح « ندبلا ضزاوعب اهقحلت ىلا تافصلا نع سفنلا ريهطت
 ةونمتو « اهتوف ىلع ةفسأتمو « ةقشاع « ةقرافملا دعب اهلإ تفتلت ال
 . اهرهوجب ةقث اللا تاداعسلا نع اهس ملأتلا»و لاغتشالاب

 « لادتعالا هيف انبلط «ادراب الو اًراح ءاملا نوكي ال نأ اندرأ أههمو
 . ًادراب الو اًراح ال رتافلا ناكو

 . تافصلا هذه كلذكف

 ؛ ليمحلا قالا وه ىل لصاحلا نأ ملعأ اذاهف : تلق نإف

 . طيرفتلاو طارفإلا فرط نيب « لدتعملا طسولا وهو
 ىذلا قلحلا كلذ اهبجوي ىبلا لاعفألا ىف رظنت نأ : كققيرطف

 بجوملا قلأللا نأ ملعاف ؛ هلعفب تذذتلا اذاف « كتدهاجم هيف
 . كسفن ىف خسار هل

 ذقلت نأ لثم « حيبق قلذلا نأ ملعاف ٠ ًاحيبق ناك اناف
 . هضيقن كلسفن دوعف « لخبلا قلخ هبجوف 3 هعمجو لاملا كاسم |ب

 اهعمجيو ٠ عرشلا اهلصف دق ةئيسلاو ةنسحلا قالخألاو
 ريشنسو « ةروهشم ىهو « مالسلا هيلع ىبلا بادآ ىف فنص ام

 . اهلمج ىلإ

 قيرفت ىف فارسإلاب ذتلت تنك ول كنأ لادتعالاب ىبعنو



 فا

 .ريذيتلاب هنعأ .ربعي ىذلاوهو 6 مؤمذم ًاضيأ اذه نأ ملعتف 4 لاملا

 3 ريذبتلاو ١'( قزحتلا نيب .مقارلا + ءاخسلا وه 3 , لدتعملا دومحلاو

 نع._..هلذب .لقعلاو .عرشلا ىضتقي ام لذب كيلع رسيتي نأ وهو
 .لقعلاو عرش ىضتقي 0 كيلع رسيتبو 6 ةيغرو . عوط

 . 0 ةبغرو عوط نع هكاسمإ
 . لالا ىف تاك اهم دحاوو . تافصلارثاس ف اذكو

 تافصلا رادقم نم ذوخأم لامعألا رايعم نأ تفرع اذإو

 اذه ىف قيرطلا نأ كيلع فخي مل قالخألاو
 .صاخشألا فالتخاب فلتخت
 . لاوحألا فالتخاب دحاو صخش قح ىف فلتختو

 عرشلا ىلع رسعو 2 هنع نو زجعي سانلا ريكأ ناك الو

 رصتقا « راصعألا عيمج ىف 3 صاخشألا عيمجب ؛ ىي ليصفت

 نم اهاودج معت ىلا ةكرشلا نيناقلا ىلع ليصفتلا ف عرشلا

 . ةرولحملا ىصاعملا كرتو «٠ تاعاطلا

 « ةليمج رومأب ذذلتلا دصقت ىلا تاحابملا نع بغر مث

 ظ : هلوقت
 . [ ةثييطخ لك سأر ايندلا بح )
 . هلاثمأو
 هنم ةرصبلا لهأ فارع مث

 . هقيزطو ٠ بولطملا ةياغ

 .' [ قزاحل الو نقاحل ىأر ال : لاقي . هفخ هيلع قا ىذلاوه قزاحلا ] راتخنا ىف لاق ( ) ١
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 . هقيرطو روذحملا ةياغو
 « مهعابتال قفو نم هيلإ اودشرأو « ليصفتلا ىلع هب اوفقوو

 . هودهم ام حرشو « هولمجأ ام ليصفت ىف ءايبنألا, نع ًاباون اوناكف
 : مالسلا هيلع لاق كلذلو

 . [ ءايبنألا ةثرو ءامعلا )

 نايب
 لئاضفلا تاهمأ

 اهبعش لمتشت « ةعبرأ اهعمجتف ةرشك تناك نإو لئاضفلا
 1 ْ : ىهو « اهعاونأو

 . ةلادعلو . ةفعلاو . ةعاجشلاو . ةّكحلا

 . ةيلقعلا ةوقلا ةليضف : ةمكحلاف

 . ةيناوهشلا ةوقلا ةليضف: : ةفعلاو
 اهيف « بجاولا بيترتلا ىلع ىوقلا هذه عوقو نع ةرابع : ةلادعلاو

 . ضرألاو تاومسلا تماق لدعلاب : ليق ِكلذلو + رومألا عيمج متت

 . تاهمألا هذه داحا حرشنلف

 . اهنحت عاونألا نم ىوطني امو « اهنايب حرشنل مث
 : هلوق ىف ىلاعت هللا مظع ام اهم ىبعنف ةمكحلا امأف

 عاف ده صر

 [ اريِثَك ارْيَخ وأ ْدَقَق 0 ةَمْكِحْلا توي نمو ]



 ضان

 : لاق ثيح هللا لوسر هدارأ امو

 .[ نمؤملا ةلاض ةمكحلا ]

 . ةيلقعلا ةوقلا ىلإ ةبوسنم ىهو

 : نيتوق سفنلل نأ قبس ايف تفرع دقو
 مولعلا قئاقح ىلتت اهب ىلا ىهو « قوف ةهج ىلت : امهادحإ

 ةينيقلا مولعلا ىهو . ىلعألا الملا نم « ةيرظنلاو ةيرورضلا ةيلكلا
 ممألاو راصعألا فالتخاب فلتخت ال « ًادبأو الزأ ةقداصلا

 تا ( هلسرو « هبتكو « هتكئالمو « هتافصو ا

 اعلا ىف هقلخ

 دحاو 'ىش ىلع ناقدصي ال تابثإلاو او ىلا نأ علا ةلمجج نم لب

 . ةيقيقحلا مولعلا كلذكو « ةدحاو لاح ىف

 . ةيقيقحلا ةمككحلا ىه مولعلا هذهف

 « ندبلا ةهج ىنعأ « تحت ةهج ىلت ىلا ىه : ةيناثلا ةوقلاو

 « لامعألا ىف تارخلا سفنلا كردت اهو « هتسايسو « هريبدتو

 ْ ( ىلمعلا لقعلا ) ىمستو
 . هسفن ىوق سوسي اهمو
 . هلزنم لهأو . هدلب لهأ سوسيو

 قيئزلاك امتامولعم نأل ؛ لن ا
 : اهتامولعم نف 4 تشتال او بلقتت

 ظ تاقوألا ضعب ى ةليذر ريصي دقو « ةليضف لاملا لذب أ

 . قحألوألاب ةمكحلا مسا ناك كلذلف ؟ صاخشألا ضعب قح فو

 . لوألل ةمتتلاو لاكلاك ىناثلا اذهو

 . ةيقلخلا ةكحلا ىه هذهو



 اضل

 . ةيرظنلا ةيلمعلا ةمكحلا ىه ىلوألاو

 سوست اهم « ةلقاعلا سفنلل ةليضفو ةلاح ةيقلللا ةمكحلاب ىبعنو
 ضابقنالا ف بجاولا ردقلاب اهتاكرحردقتو « ةيناوهشلاو ةيبضغلا ةوقلا
 : لاعفألا با باوصي ملعلا ىهو « طاسبنالاو

 : ناتليذر اهفنتكت ةليضفلا هذهو
 . اهطيرفتو اهطارفإ افرط امهف « هلبلاو ""بنخلا امهو
 ناسنإلا اهب نوكي ةلاح وهو « اهطارفإ فرط وهف بلا امأ

 ىلإ ناكرحتي « ةيناوهشلاو ةيبضغلا قالطاب « ةليحو ركم اذ
 . بجاولا ىلع ةدئاز ةكرح بولطملا

 « لادتعالا نع اهناصقنو اهطيرفت فرط وهف « هلبلا امأو
 . بجاولا ردقلا نع ةيناوهشلاو ةيبضغلاب رصقت ,سفنلل ةلاح ىهو

 . ل اعفألا باوصب ةطاحإلا ةلقو مهفلا ءطب هوشنمو

 عمو « ةيوق اهنوكل ةيبضغلا ةوقلل ةليضف ىهف : ةعاجشلا امأو
 . اهماجإو اهمادقإ ىف عرشلاب بدأتملالقعلل ةداقنم ةيمحلا ةوق

 : مهو « اهم ناتفيطملا اهتليذر نيب طسو ىهو

 . نبحلاو . رولا
 بم ىلا ةلاحلا ىهو « لادتعالا نع ةدايزلا فرطل روملاف

 ماجحالا لقعلا ف بجي ىلا ةروظحملا رومألا ىلع ناسنإلا مدقي
 . اهلع

 رم نفح ارب ةلاخا وو « ناصقنلا فرطلف نبحلا امأو

 رسكلاب لجر اي تيبخ : هنم لوقت  عادفلا لجرلا حتفلاو رسكلاب دلال راق دا (1)
 ًاضيأ ركلاب ابخ



 ضني

 بجي ثيح « مادقإلا نع فرصتف « بجاولا ردقلا نع ةيبضغلا

 . مادقإلا

 . لاعفألا هذه اهم تردص « قالخألا هذه تلصح اههمو

 : هلوقب ديرأ هايإو . دومحملا نسحلا قلللا وهو « بجي اكو

 [ ْمُهَنْبَب ُءاَمَحُر ِراَفُكْلا َلَع ءاَدشَأ ]

 رايعم قفاوي ام دومحملا لب « ةدومحم ماقم لك ىف ةدشلا الف

 ٠ . عرشلاو لقعلا

 . هلاعفأ ىلع ةبظاوملاب هظفحيلف « كلذ هل لصح نف

 «ناصقبلا ىلإ الئام هعبط ناك نلف رظنيلف » هل لصحي مل نمو

 « هيلع#بظاوم « اًفلكتم ناعجشلا لاعفأ طاعتيلف « نبحلا وه ىذلا
 ناعجشلا لاعفأ هنم ضيفيف « اًنقلخو اًمعبط دايتعالا هل رصي ىبح
 . ًاعبط كلذ دعب

 رعشيلف ٠ روهلا وهو « ةدايزلا فرط ىلإ الئام ناك نإو
 ماجحإلا فلكتيلو 4 اهراطخأ مظعيلو 4 رومألا بقاوعي هسفن

 دح ةقيقح ىلع فوقولا ناف ؛ هنم برقي ام وأ « لادتعالا ىلإ

 ىلع فسأتلاب الصأ بذعتت ال تناكف « هنم ةقالع اهعم سيلو
 راح , ١" هنم اهنوفي ام

 قاحورلا باذعلا ذإ ؛ ىفاحورلا ثعبلا ىف نييمالسإلا ةفسالفلا ىأر عم ًامامأ قفتم ىنعملا اذه ) ١(
 ةيفوصلا ناسل لع ىلازغلا ررق نأ قبس دقلو انه ىلازغلا هجنرشي ىذلا اذه وه ةفسالفلا هالؤه بهذم ىلع

 نأ ىري هنأ (لالضلا نم ذقنملا ) ف ررق دق ىلازغلا نأ نم ,غرلاب و « ىفاحورلا ثعبلاب الإ نوفرتعي ال مهنأ
  اهصوصخت ةديقملا هذهو مهعم لوشدلا نمهجارخإل ةحودنم كانه تناك دقف « قرطلا حصأ ةيفوصلا قيرط

 0 . عوضوملا اذه ىف نوري ام سفن ىري هنأ ىف حي رص انه هفقوم نكلو
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 قحملا لاج نم ال ىلجتي امب اهجاهتبا اهلع ردكتي ال ناكو
 . هلالجو

 [اهُدِراَو الإ م ْنَو]

 : لاقف مانملا ىف هللا لوسر خياشملا ضعب ىأر دقو
 . : كلوقب تدرأ ىذلا ام

 [ اهماوخأو دوه ىتتبيش ]
 : هلوق لاقف

 [ ترم اَمَك ٌمِقَبْساَف
 نيب طسولا بلطو ٠ مقتسملا طارصلا ىلع رارمتسالا ىنعي

 «فيسلا نم دحأو « ةرعشلا نم قدأ وهو « ديدش فارطألا هذه

 . ةرخآلا رادلا ىف طارصلا لاح نم فصو اك

 طارصلا ىلع ماقتسا ٠ ايندلا ف طارصلا ىلع ماقتسا نمو
 تام ام ىلع رشحيو « هيلع شاع ام ىلع ءرملات وم ذإ  ةرخآلا ىف

 . هيلع
 ةحتافلا ةءارق «٠ تالصلا نم ةعكعر لك ىف بجو كلذلو

 : هلوق ىلع ةلمتشملا

 [ مِقَمْسُمْلا ٌطاَرصلا اَنِدْهِ]

 بلاطلا ىلع اهاصعأو رومألا دقعأ هناف
 . هيف ءانعلا لاطل دحاو قلخ ىف كلذ فلك ولو



 نحل

 قيفوتب الإ تاروظحملا هذه نع صلخم الو «٠ ىنأيس اك رصحلا
 ': مالسلا هيلع لاق كلذلو ؟ هتمحرو هللا

 . نوملاعلا الإ توم مهلك سانلا ]
 . نولماعلا الإ « توم مهلك نوملاعلاو
 . نوصلخلا الإ ىتوم مهلك نولماعلاو

 . [ مظع رطخ ىلع نوصلخماو
 هذه ىف راطخألا زواجنل « هقيفوتي اندم نأ ىلاعت هللا لأسنف

 . رارتغالا ىعاودب عدخنن الو « رادلا

 ىلع اهدايقنا ىهو « ةيناوبشلا ةوقلا ةليضف ىهف : ةفعلا امأو

 بسحب اهطاسبناو اهضابقنا نوكي ىح « ةيلقعلا ةوقلل ةلوهسو رسيت
 ْ .اينراشإ

 : ناتليذر اهفنتكيو
 . دوملاو 00 هرشلا

 اهحبقتست ىلا تاذللا ىف ةغلابملا ىلإ ةوهشلا طارفإ وه : هرشلاف .

 . اهمع ىبتو « ةيلقعلا ةوقلا
 لقعلا ىضتقي ام ىلإ ثاعبنالا نع ةوهشلا دومخ وه : دومخلاو

 5 نامومذم امهو « هليصحتو هلين

 . ةدومحم طسولا ىه ىلا ةفعلا نأ امك
 « طارفإلا اهلع بلاغلاو ٠ هتوهش بقاري نأ ناسنإلا ىلعو

 بحو « ةسايرلاو لاملا لإو ٠ نطبلاو جرفلا ىضتقم ىلإ امس ال
 . ءانثلا

 .. ناصقن كلذ لك ى طيرفتلاو طارفإلاو»



 ضو

 . لادتعالا ىف لامكلا امإو

 ةبولطملا ةياغلا معي نأ كلذو « عرشلاو لقعلا لادتعالا رايعمو

 امتإ ماعطلا ةوهش نأ ملعي نأب « الثم « بضغلاو ةوهشلا قلخ نم

 نم لحني ام لل دسي ىذلا ءاذغلا لوانت ىلع ثعبتل تقلخ

 «ةميلس ساوحلاو « اًنيح ندبلا ىبي ىتح « ةيزيرغلا ةرارحلاب هئازجأ
 . رومألا قئاقح كردو « مولعلا لين ىلإ ندبلاب لصوتيل

 « ةكئالملا ةبتر ىهو « هيلإ ةفاضإلاب ايلعلا ةقبطلاب هبشتيو
 . امداعسو اهلإاك ابو

 « ةدابعلا ىلع ىوقتلا ماعطلا نم هدصق ناك اذه فرع نمو

 . ههرش هيلإ دتشي الو « ةلاحم ال دصتقيو رصتقيف « هب ذذلتلا نود
 رح
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 عاما ىلع ةثعاب نوكتل « هيف تقلخ عاملا ةوهش نأ ملعيو

 . نصحتتلاو دلولل حاكنلا بلطيل ءاظوفحم عونلا ءاقب ببسوه ىذلا
 فلأتلا هيلع هثعاب ناك 4 بعلو عتع نإو . عتمتلاو بعلل ال

 . حاكنلا ماودو ةبحصلا نسح ىلع ةثعابلا ةلاحتسالاو

 مايقلا نع هزجعي ال ىذلا ردقلا ىلع ةحكنألا نم رصتقيو

 . راصتقالا هيلع لهس كلذ فرع نمو هقوقحب

 ؛ مالسلا هيلع عرشلا بحاصب هسفن سيقي ال كلذ دنعو
 همزلي الو . ىلاعت هللا ركذ نع ةحكنألا ةرثك هلغشي ال ناك ذإ

 . جاوزألا لجأل ايندلا بلط

 ناك « هرضي ال عرشلا بحاص رضي ال ام نأ نظ نمو
 ريغي ال ؛ تاساجنلا نم مهخلا رحبلا ريغي الام نأ نظ نمك

 « ةينبلا ىوقلا صخشلا رضي ال ام نأو . رحبلا نم ًافرتغم ًازوك



 فف

 فيخسلا عيضرلا ىبصلا رضي ال «٠ ةذيذللا ةمعطألا نم « ىوسلا
0 

 ةسياقم عرشلا بحاصب هسفن سيقي سياكتي قمحأ نم و

 . يرديال ثيح نم هسفن كلبف « نيدادحلاب ةكئالملا

 ىمعلا نم ىدرأ نوكي داكي هن اف ؛ ةريصبلا شم نم هللاب ذوعن

 . هريغ هيدبف «دلقيف « هزجع دقتعي ىمغألا ذإ

 « عابتالا نم هب فكدتسي ام ردقب هتريصب نم حتفني شمععألاو
 . ليبسلا ءاوسى ١" ًارس لكتسي ثيحب هرون لكي ال مث

 : كله داو ىأ ىف هللا ىلابي ال هلاح هذه نمو

 فوصتلا ىف نوسياكتي ماوعلا ىمحلا نم ةعاج تيأر دقلو
 اهعابتا ناك نإ « تقلخ مل تاوبشلا هذهأ نومزيو 2 مهئارآب

 ؟ اكلهم امومذم

 جرفلا ةوهش ىنعأ « نيتوهشلا قلخ تحت نأ اوملعب مو
  نيتميظع نيتكح نطبلاو

 امهن اف «©7ثرحلاب عونلاو « ءاذغلاب صخشلا ءاقبإ : امهادحإ

 « ةيلزألا هللا ةئيشمب « هتنس هللا ءارجإ مكحب دوجولا ىف ناتيرورض

 . اليوحت الو اليدبت اهل دجن ال ىلا
 مهنلاف ؛؟ ةيورخألا تاداعسلا ىف قلذلا بيغرت : ةيناثلاو

 اورذحي لو « ةنحلا ىف اوبغري مل « مألآلاو تاذللا هذه اوسحي مل ام
 ْ . رانلا

 رطخ الو « تعمس نذأ الو. « تأر نيع ال امم اودعو ولو

 .. (ًاريعس) لمألا ف (1)
 . [ركل ن ثرح مكؤاسن] ىلاعت هلوق نم 00 [ثرحلا] ب ىمي (؟)



 فذ

 . مهسوفن ىف هدرفم كلذ رثأ امل ء رشب بلق ىلع
 . ةفعلا دح اذه

- 
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 ىلع اهماظتنا ىف « ثإلثلا ىوقلل ةلاح وهف : لدعلا امأو

 . دايقنالاو « ءالعتسالا ىف بجاولا بيتربلا بسحب بسانتلا

 .لئاضفلا ةلمج نع ةرابعوه لب « لئاضفلا نم ءزج وه سيلف
 دومحم بيترت ٠ هتيعرو «٠ هدنجو كلملا نيب ناك امهم هناف
 . ًارهاق ًاريصب كلما نوكي

 . ةعاطو ةوق ىوذ « دنحلا نوكو
 دايقنالا ىسلس ١" ءافعض ةيعرلا نوكو
 . دلبلا ىف مئاق لدعلا نإ : ليق

 . مهلك نود تافصلا هذبم مهضعب نوكي نأب لدعلا مظتني نلو

 تافصلا هذه نيب ندبلا ةكلمم ىف لدعلا كلذكو

 « ةلماعملا ىف لدعلا ةلاحم ال هعبتي سفنلا قالخأ ىف لدعلاو

 . هلع عرفتملاك نوكيو « ةسايسلاو

 . بجتسملا بيترتلا لدعلا ىبعمو

 . قالخألا ىف امإ
 . تالماعملا قوقح ىف امإو

 . دلبلا ماوق هب ام ءازجأ ىف امإو
 نأ وهو «نباغتلاو نبغلا ىتليذر نيب طسو : ةلماعملا ىف لدعلاو

 هثماه ىلع تبتكف « بلاط انأو ء ةرم لوأ باتكلا تأرق ذنم ىلازغلا نم ريبعتلا اذه ىبجعي مل )١(
 . [ دايقنالا ىملس : هلوق ىأ - هدعب ام  ةيعرلا فعضب ىأ - هب ىنعي - ىلازغلا ىعأ - هلمل ]



 افنذر

 .ىطعي نأ هل ام ىطعيو « هذخأ هل ام ذخأي
 . هل سيل ام ذخأي نأ : نبغلاو

 رجأو دمح هيلع سيل ام 3 ةلماعملا. ىف ىطعي نأ نباغتلاو

 لكاشملا بيترتلا ةنيذدملا ءازجأ بترت نأ : ةسايسلا ىف لدعلاو
 بسانتو اهفالتئا ىف ةنيدملا نوككت ىبح « سفنلا ءازجأ بيترعل
 « عامجالا نم بولطملا ضرغلا ىلع « اهناكرأ نواعتو ؛ اهثازجأ

 . هعضوم ق ءىش لك عضويف
 : هلاكس مسقنيو

 . مدخي ال مودحم ىلإ

 . مودخمب سيل مداخ ىلإو
 « رخآ هجو نم نومدخيو « هجو نم نومدخي ةقبط ىلإو

 . سفنلا ىوق ىف هانركذ و

 ؛ هل ةلباقملا روحلا ةليذر لب « ناتليذر لدعلا فنتكي الو
 0 .طص بيتر مدعو بيتريلا نيب سيل ذإ

 ىبح ضرألاو تاومسلا تماق « لدعلاو بيترنلا اذه لثعو
 , ءازجألاو ىوقلا نواعتم ءدحاولا صخشلاك هلك ملاعلا راص

 ليصفت ركذنلف ٠ تاهمألا هذه ةلمج انركذ دق ذإو

 . لئاذرلا» لئاضفلا تاهمأ نم ةليذرو ةليضف لك تحت جردني ام
 ؛ ةيناوهشلا مث « ةيبضغلا مث «٠ ةيلقعلا ةوقلاب هيف نيئدتبم

 +: . نايبلا ىف ىشأ كلذ نوكيل



 فى

 نايب
 ةكحلا ةليضف تحت جردني ام

 هلبلاو بلا نم اهتليذرو

 : اهليضف تحت جردنيف : ةمكحلا امأ

 . ريبدتلا نسح

 . نهذلا ةدوجو
 . ىأرلا '' ةياقنو
 . نظلا باوصو
 وه ام طابنتسا ىف ةياورلا ةدوج وهف : ريبدتلا نسح امأ

 تاياغلاو « ةميظعلا تاريخا ليصحت ىف « لضفألاو « حلصألا
 « لزنم ريبدت ىف « كريغ ىلع هب ري ريشت وأ © كلب قلعتي امم « ةفيرشلا

 .رش عفدو . ودع ةمواقم وأ « ةنيدم وأ

 . ريطخ مقافتم رمأ لك ىف : ةلمجلابو
 . ًاريبدت مسي ملو اسيك ىمس ًاريقح اًديه رمألا ناك نإاف

 هابتشا دنع مكحلا باوص ىلع ةردقلا وهف : نهذلا ةدوج امأو

 . ايف عازتلا ناروثو « ءارآلا

 بابسألا ىلع فوقولا ةعرس ١" وهف : ىأرلا ةياقن امأو

 . ةدومحملا بقاوعلا ىلإ « رومألا ىف ةلصوملا
 «تادهاشملا ةيضتقت امل قحلا ةقفاوم وهف : نظلا باوص امأو

 . ةلدألا لمأتب ةناعتسا ريغ نم

 . |[ هرايخ : امهيف مضلاب « هتياقثو ٠ ءىثلا ةداقن ] راتخلا قو « لصألا ىف اذك 00

 . (ىهف ) اهلعلو ء لصألا ىف اذك (؟)



 فن

 : ابحت جردنيف : بخلا ةليذر امأو
 . ءاهدلا

 . ةزب رحلاو
 نظي ام مامتإ ىف غلبأ وه ام طابنتسا ةدوج وه : ءاهدلاف

 حبر هيف نكلو « ةقيقحلا ىف ريخب سيلو « ريخ هنأ هبحاص
 . ريطخ

 . ةزيرج ىمس « ًاسيسخ حبرلا ناك نواف
 .فرشلاو ةراقحلا ىلإ عجري [ ةزبرحلا ]و [ ءاهدلا ] نيب قرفلاف

 : اهتحت جردنتف : هلبلا ةليذر امأو

 ,00 ةرامغلا

 . قمحلاو
 . نونحلاو
 ؛ ةيلمعلا رومألا ىف « ةلمحلاب ةبرجتلا ةلق ىهف : ةَراَمغلا امأف

 « ءىش نود ءىش ىف اًرمغ ناسنإلا نوكي دقو ليختلا ةمالس عم

 .. ةبرجتلا بسحب

 . براجتلا هكنجت مل ىذلا وه ةلمحلاب رمغلاو
 ةياغلا ىلإ ىدي اهف ةيؤرلا لوأ داسف وهف : قمحلا امأو

 لصوملا ليبسلا ريغ جيني ىح « ةبولطملا
 دقو . جالعلا لبقي الو « اًثيعيبط اًنقمح ىمس « ةقلخ نإف

 . ضرملا لاوزب كوزيف « ضرم دنع ثدحي

 هبابو . رومألا برجي مل ىأ اهمضو يملا نوكسب « رمغ لجرو .. .] راتختا ف لاق )١(
 . [ ةرمع نزوب ةرمغ ىتألاو . فرظ

 , [ ةسايكلا فرظلاو . . . بفيرظ وهف ةفارظ مغلاب لجرلا فرظ دقو ] فرظ باب ىف لاق مث



 اقفل

 « رثؤي نأ ىغبني ام ءاقتنا ىف ليختلا داسف وهف : نونحلا امأو

 . . رثؤما ريغ راثيإ ىلإ هجتي ىبح
 . هضرغ « ''' نونحلا نم دسافلاف

 5 0 هكولس قمحألا نمو

 لوأ ى فرعي هل كالذلو لقاعلا ضرغك قمحألا ضرغ ذإ

 . ضرغلا ليصحت ىلإ كولسلاب الإ رمألا
 . رمألا لوأ ىف فرعي كلل ذلو ؛ ضرغلا داسف وه نونحلاو

 نايب
 ةليضف ه تحن جردني ام

 ةعاجشلا

 : وهو

 1 مركلا

 . ةدجنلاو
 1 سفنلا ريكو

 . لامحالاو

 محلاو
 . تابثلاو
 . لبنلاو

 . ةماهشلاو

 . راقولاو

 )١( (نرنجملا ) اهلعلو « لصألا قاذك .



 اهفيإ

 بيط وهو « ةلاذبلاو « خذبلا نيب طسو وهف : مركلا امأ امأ

 ا ةميظعلا ؛ 6 ةليلحلا رومألا ىف قافنالاب سفنلا
 ش . ةيرح تتش ردو
 2 لاذخنالاو 3 نم طسو ١( وهف : ةدجنلا امأو

 نم « كلذ بجو امهم « توملا ىلإ املاسريسا دنع - سفنلا ةقث ةقث وهو

 . فوخ ريغ

 . سفنلا رغصو « ربكتلا نيب طسو وهف : سفنلا ربك امأو
 3 ةليلخلا رومآلل هسفن لهؤي نأ ناسنإلا اهم ردقي ةليضف وهو

 « هسفن ردقب هنم .اجاهيا 2 اهم هتالابم ةلقو “ اهل هراقحتسا عم

 . اهلالجو

 رسي الو « ءاملعلا نم ريبكلا ماركإلاب هرورس لقي نأ هرثأ
 ىرخ ىرجي ام الو « راغصلا رومألاب الو « لاغوألا مارك ,اب

 .تاداعسلا نم قافتالاو تخبلا

 سبح وهو . علملاو « ةراسحلا نيب طسو وهف : لامحالا امأو
 . تايذأوملا ةرياسم نع سفنلا

 ىهو ٠ (" كارفنالاو ؛ ةطاشتتسمإلا نيب طسو وهف : محلا امأو

 00 .راقولا سفنلا يسكت ةلاح
 .روذلا نم اهدعييو ٠ سفنلا ةدش وهف : تابثلا امأو

 . لامجلل اًعقوت لامعألا ىلع صرحلا ىهف : ةماهشلا امأو
 . ماظعلا لاعفألاب سفنلا رورس وهف : لبنلا امأو

 عضي نأ وهو . عضاوتلاو هالك وهف : راقولا امأو

 )١( ىهف ) اهلعلو ء لصألا ىاذك ( .'

 وهو « اكيرف راص «لبنسلا كرفأو - رصن باب نم هديب لبنسلاو :بوثلا كرف ) راتخما ىف لاق .(؟)
 (لكؤيف كرفي نأ حلصي نيح . :
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 . اهردقب هتفرعمل اهقاقحتسا عضوم هسفن

 : امهتحت جردتيف « نبحلاو روبلا امهو ؛ ةعاجشلا اتليذر امأو
 ١ . خذبلا
 . ةلاذبلاو

 . ةراسحلاو
 . لوكتلاو
 . حجبتلاو
 :. سفنلا رغصو
 . علحلاو

 . ةطاشتسالاو
 . كارفنالاو
 . ريكتلاو
 . سساخعتلاو
 . بجعلاو
 . ةناهملاو
 . روهلا تحت وهف « ةدايزلا بناج ىلإ اهم ليمب اف
 . نبحلا وهف « ناصقنلا بناج ىلإ ليمن امو

 « اهريغو ةنيزلا نم بجي ال امف قافنإلا وهف :خذبلا امأف

 . فلصلل ابلط
 راختفالاو ٠ بجي اهف قافنإلا كرتو ةءاندلا ىهف : ةلاذبلا امأو

 . راغصلا ءايشألاب
 . ةناهسالا بجت ال ثيح : توملاب ةناهسالاف : ةراسحلا امأو



 فخ

 « ضابقنالا هنع بجي ال ايف ضابقنالا وهف : لوكتلا امأو
 ١ . كالحلا نم ًافوخ

 ريغ نم « رابكلا رومألل سفنلا ليهأت وهف : حجبتلا امأو
 . قاقحتسا

 . قاقحتسالا نود ال سفنلا ليهأت وهف : سفنلا رغص امأو

 ليمج رثأ ريغ نم كالحلا بابسأب رثأتلا ةلق ىهف ةراسحلا امأو

 . تايذئملاو مالآلا لاهحا ءوس وهف : علهلا امأو
 . هتدحو بضغلا ةعرس ىهف : ةطاشتسالا امأو

 : هتدالبو بضغلا ءطب وهف : كارفنالا امأو

 . اهردق قوف سفنلا عفر وهف : ربكتلا امأو

 نود ام ىلإ « ريقوتلاو ةماركلا ف سفنلا طحف : سساختلا امأو
 00 . اهردق

 . . ًادومحم اًعضاوت ىمس « بجاولا هجولا ىلع ناك نااف
 رادقمب ناسنإلا لهج كلذو «٠ بجعلا وه « ريكلل دلوملاو

 . كلذك نوكي نأ ريغ نم « ةيلاع ةبتر ىلع اهنأ هنظو . هسفن

 ؛ ريذبتلا»و سساختلل مهمذ نم دشأ « لخبلاو ربكلل سانلا مذو
 . حبقلا ةياغ ىف امهن اف

 . عضاوتلاو « ءاخسلاب ناهيبش امهف ؛ نيمومذم اناك نإو ناذهو

 ناتليذر امهو « نادومحم امهلأ نظيف امهنيب قرفلا قدي امبرو
 .: مالسلا هيلع لاق كلذلو ؛ .طسولا نع ناتلئام ةقيقحلاب

 نم « هسفن ىف لذو « ةصقنم ريغ نم عضاوت نمل ىنوط ]

 . [ ةنكسم ريغ



 دل

 نايب
 ةفعلا ةليضف تحت جردتي ام

 امليذرو

 : ىهف « ةفصلا لئاضف امأ

 . ءايجلا

 . لجخلاو

 . ةحماسملاو

 . ريصلاو

 . ءاخسلاو

 . ريدقتلا نسحو
 . طاسينالاو

 . ةثامدلاو
 رم

 0 ماقتنالاو

 . ةأيلا نسحو
 . ةعانقلاو

 . ءودهلاو

 . عرولاو
 . ةقالطلاو

 . ةدعاسملاو

 . طخستلاو



 نول

 .. فرظلاو
 . ةثونالاو ةحاقولا نيب طسو وهف : ءايحلا امأ

 . ةصيقنلا نم عزفلا دنع سفنلل ضرعي ملأ هنإ : هدح ىف ليقو
 وه نم دنع هيف عقي ريصقت نم ناسنإلا فوخ هنإ : لبقو

 . هنم لضفأ

 نع سفنلا ظفحتو « حئابقلا نايتإ دنع هجولا ةقر هنإ : ليقو

 . اف قحلا اهببلع هجوتي ةمومذم
 لمعتسيو « حبقلا نع ضابقنالا ىف لمعتسي هن.اف : ةلمحلابو

 . ًاحبق ىبحتسملا هنظي امع ضابقنالا ىف
 نم مومذم وهو « ءاسنلاو نايبصلاب قيلي ريخألا اذهو

 . ءالقعلا

 . دحأ لك نم ليمج لوألاو
 : هلوقب دارملاو

 .. [ هبذعي نأ مالسإلا ىف ةبيش ىذ نم ىبحتسي هللا نإ ]

 . هبيذعت كري هنأ

 دمحي امنإو « ءايحلا طرفل سفنلا ةريف وهف : لجلا امأو

 . لاجرلا نود « ءاسنلاو نايبصلا ىف
 . هسفن ىف ريكي نمم ناسنإلا ىبحتسي امنإو

 . هريغ نم هدنع سخأ هسفنف « سانلا نم يدش نا ايل

 لاق كلذلو ع م هللا نم ىبحتسي ال نمو

 : مالسلا هيلع

 .[ ةايخلا قعتشا نم اويحتسا ]

 : ىلاعت لاق كلذلو
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 [؟ ىَرَي هللا ّن نب ملعَي مو َوَأ]
 نإ ةلاحم ال ىبحتسيف «هاري هللا نأ هسفن ىف .سعأ اهماهنف

 : مالسلا هيلع لاق امك « اًمظعم « انيدتم ناك

 ( هل ءايح نمل ناعإ ال )
 . لقعلا تارامأ لوأ وه ناسنإلل ءايحلا نأل
 . لقعلا بتارم رخآ نامإلاو

 "م لوألا زواجي مل نم 62 ةريخألا ةيترملا لاني كو

 رايتخاب : قاقحتسالا ضعب نع ىفاجتلا ىهف : ةحماسملا امأو

 . لامهالاو ةشقانملا نيب ١ طسو وطهر . سفن .بيطو

 تاذللا نع اهواوحاو « ىوهلل سفنلا ةمواقم وهف : ريصلا امأو
 . ةحيبقلا

 ةلوهس وهو « ريتقتلاو ريذبتلا نيب ب طسو وهف : ءاخسلا امأو

 . ههجو ريغ نم ء ىشثلا باستكا بنجتو « بنجتو « قافنإلا

 ًانارتحا « تاقفنلا ىف لادتغالا وهف : ريدقتلا نسح امأو

 . ريذبتلاو ريتقتلا قرط نع
 قايتشالا ىف « ةيناوبشلا سفنلا ةأيه نسح ىهف : ةثامدلا امأو

 : .. تايبشملا ىلإ

 هردقي ام رظن ىلإ اهوعدي سفنلل لاح وهف : ماظتنالا امأو

 . اًنضعب امضعب بساني ىح تاعفنلا نم
 . اهيف ةنوعر ال ىبلا ةبجاولا ةنيزلا ةبحف : ةأيهلا نسح امأو
 . بخ ريغ نم شاعملا رييدت نسحف : ةعانقلا امأو
 . ةليمهلا تاذللا نم هلانت امف سفنلا نوكسف : ءودهلا امأو

 سفنلا نييزت وهو « ةكتملاو ءايرلا نيب طسوف : عرولا امأو



 انكذنا

 « هللا ىلإ اًبرقتو « سفنلا لاككل ًابلط « ةلضافلا ةح اصلا لامعألاب
 . ةعمسلاو ءايرلا نود

 . ءاريفاو شحف ريغ نم بدألاب حازملا ىهف : ةقالطلا امأو

 . لزهلاو دحلا ىف طيرفتلاو طارفإلا نيب طسو ىهو
 ىف طارفإلا وه ىذلا بيطقتلا نيب طسو وهف : فرظلا امأو

 « ءاسلحلاتاقبط ناسنإلا فرعي نأ وهو « لزحلا نيبو « ىثاحتلا
 ةطسابملا نم هلهأ وه ام الك ىطعيو « سنألا تاقوأ ظفحيو
 . هعم تقولا ف

 « بلقلل اًحيورت ةيرورض ةحارتسا ىلإ ًارقتفم ناسنإلا ناك الو“
 . ةرشعلا نم عون نم دب نكي مل

 ام رادقمب نكل « لزحلا ىلإ ةيقرتم ريغ ةباطتسم ةباعدلاو
 زواحم ريغ « ةافحلا ةريسو «٠ شحوتلا دح ناسنإلا هب قرافي
 ١" يتاكحسالا ق رضاسملا باد
 « هسنج ىلع هبني ام « هباحصأو هللا لوسي ةباعد نم لقن دقو >>
 . هب لوطن انسلو

 كرت ىهو . قلملاو ٠ ةساكشلا نيب طسو ىهف : ةحماسملا امأو

 ًاراثيإ « ةيدايتعالا رومألا ىف نيرشاعملا ىلع راكنإلاو فالخلا
 . ةطلاخمل اب ذذلتلل

 مامتغالا وهو « ةتامشلاو دسحلا نيب طسو وهف :طخستلا امأو

 نم قحلت ىلا رورشلاو « اهقحتسي مل نم ىلإ ةلصاولا تاريذلاب
 . اهفعتس ال

 : ىهف « ةفعلا ىبليذر تحت ةجردنملا لئاذرلا امأو
 . هرشلا
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 . ةوهشلا لالكو
 . ةحاقولاو
 . ثنختلاو

 . ريذبتلاو
 . ريتقتلاو

 . ءايرلاو
 . ةكتطلاو

 . ةزازكلاو
 . ةناحملاو

 . ثبعلاو
 . ىئاحتلاو
 . ةساكشلاو

 ..كلملاو
 . دسحلاو

 . ةتامشلاو
 زارتحا ريغ نم حيبقلا ىطاعت ىف سفنلا جاجلف : ةحاقولا امأف

 ضبقي « ءايحلا طارفأ نم سفنلا ىرتعي لاحف : ثنختلا امأو
 . العفو الوق طاسبنالا نع سفنلا

 ىذلا تقولا فو «٠ بجي ال اهف لاما ءانفاف : ريذبتلا امأو

 . بجي امم رثكأو « هيف بجيال

 : هببسو © بجي ام قافنإ نم عانتمالا وهف : ريتقتلا امأو
 . ةبتر هثالثلا هذه نم دحاو لكلو . موللاو « حشلاو « لخبلا

0000-00 



 فق

 نم انفوخ ىق افنإلا ُّق رصقيو طرفي ىذلا وهف : ليخبلا امأ امأ

 . ءادعألل للذتلاو ةلأسملا ىلإ ةقافلا هرطضت نأ
 .ثحبلا دنع نبحلا وه لخبلا ببس نأكو

 هركي نأ هانركذ ام ىلإ عمجي ىذلا وهف : حيحشلا امأو
 هب لانيف  ؛ هيلإ ةجاحلا ىلإ هرطضي نأ ىف اًعمط « هريغلاح نسح
 . ةعفرلاو هاحلا

 : لهجلا نم برض اذه أشنمو

 راعلا لامحا «تافصلا هذه ىلإ عمجي ىنلاوهف : ميلا امأو

 . ريقحلا ء ىشلا ىف

 . ثويدلاو صصلتملا لثم كلذو .ثبدللا نم عون هببسو

 ةعمسلا اًيلط ةلضافلا لانعألا ىوذب هبشتلا وهف : ءايرلا امأو

 . ةرخافملاو
 « ةلضافلا لامعألاب سفنلا نييزت:نع ضارعإلاف : ةكتملا امأو

 : اهدادضأب ةرهاجماو

 . دحلا ىف طارفالاف : ةزازكلا امأو

 . لزلا ىف طارفإلاف : ةناحملا امأو
 . سينألاو سيلحلا ءاقلب باجعإلا ىف طارفإلاف : ثبعلا امأو

 70. سيلجلاب مزيتلا ىف طارف اف : ىشاجتلا امأو
 .:سنألا طئارش ىف نيرشاعملا ةفلاخمف : ةساكشلا امأو
 ةهقسسل ما ف : قلملا امأو

 ّْ 3 . فافختسالا راع نم



 نك

 ىدذلا قحتسملا ىلإ لصاولا ريخلاب مامغالاف : دسحلا امأو

 . كساحلا هفرعب

 نمم قحتسملا ريغ ىلإ لصاولا رشلاب حرفلاف : ةتامثلا امأو
 . تماشلا هفرعي

 لئاضفلا عيمجل ةعماجف : ةلادعلا امأو
 . لئاذرلا عيمدل عماجف ال لباقملا روحلاو

 : درو دقو الإ قالخألا هذه نم قلخ نم امو

 . هيلع ةئعاب رابخأ هلئاضف ىف
 . هنع رجاوز هلئاذر قو
 ىنلا بادآ نم كلذ بلطيلف « اهب باتكلا ليوطت رن ملو

 . بتكلا نم « هريغو « مالسلا هيلع
 ددصب « ثالثلا ىوقلا هذه ببسب ناسنإلا نأ نايب ضرفلا امتإو

 . ةطساوو نافرط دحاو لكلو « اهلك قالخألا هذه

 طارفإلا فرط نيب ةماقتسالاو طسوتلاب رومأم وهو
 . كالذ ةلمج ىف طيرفتلاو

 ىلاعت هللا ىلإ هبرقي الاك لمك « هلك كلذ لصح اذإ ىتح

 نم نيبرقملا ةكئالملا برق بسحب « ناكملاب ال ةبترلاب اًبيرقت
 . لجو زع هللا

 . مألا لاككلاو ٠ مظعألا ء ءابملا هللف
 هتياغ وهو « هل نكمملا لاكلا ىلإ قاتشف دوجوم لكو

 هنم ةبولطملا

 . هقوف ىذلا ملاعلا قفأب .قحتلا هلان ن اف



 لدي

 . هتجحت ىذلا ضيضحلا ىلإ طحنا هنع مرح نإو

 « هللا نم برقلا ىف قحتليلف « لاثكلا لاني نأ نيب ناسنإلاف
 . هتداعس كلذو « ةكئتدالملا قفأب

 ةوهشلا لئاذر نم مئاهلا نيبو هنيب كرتشم وه ام ىلع لبقي وأ
 وهو « ًادبؤم أك اله كلب.و « مئاهلا ةجرد ىلإ طحنيف «٠ بضغلاو
 . هتواقش

 نااف ؛ هودع ةدش ىف هلاك ىذلا « داوحلا سرفلا هلاثمو

 . ةلوكأو ةلومح ذختاف هنودام ةبتر ىلإ طح كلذ نع زجع

 بسحبو « قالخألا هذه بسحب ناسنإلل لاككلا بتارمو
 «ةرخآلا ف قلذلا تاجرد توافتت ِكلذلو . ةرضحنم ريغ « مولعلا

 رئاسو « راسيلاو ةورتلاو « قالخألاو قلللا ىف ايندلا ىف توافتت امك
 . لاوحألا

 نأ ش

 تاريدلا ىرحت ىلع ثعاوبلا
 اهنع فراوصلاو

 : عاونأ ةثالث اهيلع ثعوبلاف « ةيويندلا تاريذلا امأ

 لاحلا ىف ىشخيو ىرجي امم «٠ بيهرتلا» بيغرلا : لوألا
 - .لآلاو

 .همذو هدمحب دتعي نم ةمذملا فوحو « ةدمحملا ءاجر : ىناثلاو

 « ةليضفو لايك هنأل ؛ سفنلا لايكو ةليضفلا بلط : ثلاثلاو

 . اهءارو ىرخأ ةياغل ال
 . ماوعلا ةبتر ىهو « ةوهشلا :ىضتقم : لوآلاف
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 وهو « رصاقلا لمعلا ئدابمو « ءايحلا ىضتقم نم : ىناثلاو

 ةلمج نم نيدودعملا مهتاهدو « ايندلا رباكأو نيطالسلا لاعفأ نم
 . ماوعلا ىلإ ةفاضإلاب ءالقتلا

 « ءاقكحلاو ءايلوألا لعف وهو « لقعلا لاك ىضنقم : ثلاثلاو

 : ليق « بترلا هذه توافتلو ءالقعلا ىقحمو
 . هعدري لقع « ”ناسنإلا ىطعأ ام ٌرمخ ]
 : هعنم ءايحف « نكي م ناف

 . هجعزي فوخف « نكي مل نإاف

 . هرتسي لاف « نكي ١ ناف

 . [ دالبلاو دابعلا هنم حيرتسيف « هقرحت ةقعاصف نكي مل نإف

 وه ذإ هريك ىلإ هابص نم صخش لكل دجوي توافتلا اذهو
 موعطع لب 3 مذلاو دمحلاب هثحو هرجز نكمي ال هابص ءادتبا ىف

 . هب سحي زجان برض وأ « رضاح
 ةدمحملاب هثحو هرجز نكمأ « غولبلا ًابراقم ًازيمم راص ام اذ اف

  ةسلملاو

 . هيطاعتم لاح حيبقتو « هنع روجزملا ةمذم هرجز قيرطف
 « هينآ ىلع ءانثلا ةرثكب « هريغو بدألا ملعت ىف هبيغرت قيرطو

 . ًارهاظ ًاريثأت كلذ رثئيف « هيبنتجمل مذلا ةرثكو

 « ةثلاثلا ةبترلا ىلإ نيتلحرملا نيتاه نوزواجي ال قلألا رثكأو
 . فراوصلاو ثعاوبلا هذه نع ًارداص مهماجحإو مهمادقإ نوكيف

 ًاضيأ ةيورخآلا تارءاللاو . اهدوجو زعيف « ةثلاثلا ةبترلا امأو

 . اهنأش اذه
 ةيورخألا نيب قرف ال ذإ ؛ اهف سانلا توافتت قيرطلا اذبمو
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 « لقاع لك بولطم ريألاف الإو « مدقتو رخأتب الإ :ةيويندلاو
 ظ . الجآو الجاع

 . ماسقألا هذه ودعت ال بلطلا ىلع ثعاوبلاو

 ثالث هتبترف « هتيصعم كرتو هللا عاطأ نم نأكف

 فاخي وأ « ةنحلا ىف هل فوصوملا هباوث ىف بغري نم : لوألا

 . رانلا ىِث هل دوعوملا هباقع نم

 ىف اًنمذو ًادمح ىنعأ « همذ ةفاخمو « هللا دمح ءاجر : ةيناثلاو

 : عرشلا ةهج نم لاحلا

 . ريثكب ليلا نم ١" لقأ ىهو « نيحلاصلا ةلزنم هذهو
 ىلإ برقتلا ىلإ ىغتبي ال نم ةبتر «( ةذفلا ةزيزعلا ىهو : ةثلاثلاو

 ةرمزب قاحتلالاو « ههجو ءاغتياو «٠ هتاضرم بلطو « ىللاعت هللا

 ؛ نييبنلاو نيقيدصلا ةجرد ىهو « هتكئالم نم ىلز هيلإ نيبرقملا

 : ىلاعت لاق كلذلو

 ىثَعْلاو ٍةاَدَعلاِب مهّبر َنوُعْدَي يذل ْمَم َكَسْفَن ٌرِبْصأَو]

 [ هَهجَو نوديِرَي

 :. [ ةيودعلا ةعبار ] ] ليقو
 ؟ ةنحلا هللا نيلأست الأ
 . نادلا مث. . ... راخلا : تلاقف
 1 مهضعب لاقو

 ةرايعلا هذه ةرم لوأ ف هل سارق دنع  هشماه لع تبتك هلق « رشنق باتكلا دعأ انو ىتدجو 0
 ١ ..ةجرذلا هله ٌصاخشأ دع ىعأ [ ةبترلا ىف ال ددعلا ف ىأ ]
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 .[ مثل وهف « ضوعل هللا دبع نم ]
 2 ىبعملا اذه هنك ىلع فقي ال فيعضلا لقعلا ناك الو

 امهم قللا دعوو « رانلاو ةنحلا هللا قلخ « ةفيعض لوقعلا رثكأو

 الإ ىناعملا هذه ضرعتي ملو ؛« امهفصو ف بنطأو « اًًثحو ًارجز

 : ىلاعت هلوق لثم « زمارملاب
 ومو ص <

 [ ههجو نوديري ]

 نذأ الو أر نيع ال ام « نيحلاصلا ىدابعل تيدا ] و

 . [رشب بلق ىلع رطخ الو « تعمس

 . سمنت روقتلا فرت انآ
 علا كحل . روضقلا امأ امأ

 امو غ لايعلاو ٠ سفنلا توق بلط ىف ىرورضلا لفشل
 . هرم ىرجي

 . مورحم لامكلا ةورذ نع هنأ الإ ( مومذم ريغ روذعم اذهو

 .هدوجب فراوصلا هذه ةطامال ؛ ىلاعت هللا ىلإ عزفلا الإ هل ءاود الو

 : نامسقف : ريصقتلا امأو

 . لهج
 . ةبلاغ ةوهشو
 « اهفرشو ؛ ةيورخألا تاريخا فوعي ال نأ وهف : لهجلا امأ امأ

 نيتبتر ىلع وهو « ء ابلإ ةفاضإلاب ايندلا عاتم ةرا عاتم ةراقحو

 . هبنم دشرم ل هيدا كعوأ لاش ل نأ : :دضادعإ

 ةعاجج رطق لك ىف نوكي نأ بجو هلجألو ؛ لبس هجالع اذهو اذهو
 « ايندلا نع نوبغريو « مهلافغ نع قلذللا نوهني ظاعولاو ءابلعلا نم
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 "7 نمزلا ظاعو رثكأ هفلأ ىذلا هجولا ىلع ال « ةرخآلا ىف
 . مهدنع نيدلا رقحي وأ « ىصاعملا ىلع قللا ئرجي ام اذهف

 : مهداقتعال نوكي نأ : ةيناثلاو

 ةرضاحلا ةسايرلاو ةيويندلا تاذللا ىه ةداعسلا نإ نإ

 وهو ؛ فاك هدحو ناميإلا نأل ؟ هل لصأ ال ةرخآل ارمأ نأو

 . هلمع ناك فيك 00 7

 « محر ميرك هللا نأو « هيجني هللا وفع ىلع لاكتالا نظي

 . مهمحري نأ دب الف « ةاصعلا ةيصعم نم * ناصقت ل

 « تاعاطلا نع ةريثك قث قئالخخ ترتف تاقاللا نم عاونأ هذهو

 « اهل لصأ ال « ةرخآلا نأ نظ نم امأف «٠ ىصاعملا ىلع مهتأرجو
 .. فرصلا لالضلاو ؛ ضحلا رفكلا رهف

 « هبحاص نع ةيناسنإلا ثدعب |مصم داقتعالا اذه ناك اهمو
 . لاح لك ىلع ىكلهلاب قحتلاو

 ةقيقحب لهج وهف ٠ هيفكي ناعإلا درع نأ نظ نم امأو
 .: هلوق نع ةلفغو « ناممإلا

 . [ ةنحلا لخد ًاصلخغع هلل الإ هلإ ال لاق نم ]

 3 هلوقل ًاقفاوم هلعقو هدقتعم نوكي نأ « صالخإلا ىبعم نأو

 . ًاقفانم نوكي ال ىبح

 هاوه ههلإ ذختي ال نأ هتاجرد لقأو
 : هلوق لطبي كلذو « هاوه ههلإ راصو هدبع وهف « هاوه عبتا نف

 ع هللا الإ هلإ الز

 ؟ انمايأ ىف ظعولا لثم ناك له ؟ ىلازغ.اي كمايأ ىف ظعولا لاح ناك فيك ىرعش تيل )١(
 ش قفو مهللاف ؟ نيحلصملا سوفن هيلإ وبصت ام ققحي ىذلا ظعولاب انل نمو



 انكي

 : هلوق درج لانت ةرحآلا ةداعس نأ نظ نمو
 ْ . هللا الإ هلإ ال
 : هلوقب ولحي خبطلا نأ نظ نمك ناك « ةلماعملاب هقيقحت نود

 . [ هحرطي نأ نود « هيف ركسلا تحبط ]

 : هلوقب قلخي دلولا وأ
 .1 اهّلطي نأ نود 3 ةيراحلا تئطو ]

 : هلوقب تبني عررزلاو

 . [ هرذبي نأ نود « رذبلا ترذب ز
 « اابسأب الإ لانت ال « ايندلا ىف دصاقملا هذه نأ اكو

 ْ ةرخآلا رمأ كلذكف
 ةرخآلا مساب صحخ امتإو « دحاو ايندلاو ةرخآلا رمأ نيف

 . هرخأتل

 نطب ىف نوكلا ىلإ ةفاضإلاب ةرخآ ملاعلا ءاضفل جورخملاو
 . هلبق ام ىلإ ةفاضالاب ةرخآ زييمتلا ملاع ىلإ غولبلاو . مآلا

 . اهلبق ام ىلإ ةفاضإلاب ةرخآ ءالقعلا ةبتر ىلإ غولبلاو
 . ةقلدلا راوطأ ىف ددرت هذه امإو

 .. راوطألا نم رخآ روط توملاو

 . قرلا نم رخآ عونو
 اك. ملاع ىلإ ملاع نم لاقتنالاو ةدالولا نم رخآ برضو

 : مالسسلاه يلع لاق

 [ ةنحلا ضاير نم ةضور وأ « رانلارفح نم ةرفح امإ ريقلا ]
 . لزنم ليدبت الإ توملا ف سيل ىأ



 قلي

 اشطعتم « هتمعنو هللا ةمحر ىلع الكتم سلج نم نأ اكو

 . كله ؛ زبذلا لوانتو « ءاملا برش ىف قيرطلا كلسي مل « ًاعئاج

 لاملا هل لصحي مل « رجتي ملو لاملا بلط ىف هيلع لكتا نمو

 كلذكف ؛ ايقش ناكو

 #8 ع نر ترسو م

 2 نموم وهو اهيعس اهل ىعَسَو ؛ ةرخآلا َداَرَأ ْنَم

 [اًروُكشَم مهيِعَس َناَك كشوف

 : لاقف « هيلع هللا هبن كلذلو

 [ ىَعَس اَم الإ ناَسْنإلِل َسْيَل ْنأو]
 فرع أههسو
 . هلل لمكألا ءابملا نأ
 سيل هنم برقلا نأو . هنم برقلا ىف ىوصقلا ةداعسلا نأو

 . ناكمإلا بسح ىلع لامكلا باستك اب وه امنإو « ناكملاب
 قئاقح ىلع عالطالاو ٠ لمعلاو ملعلاب سفنلا لاك نأو

 . قالخألا نسح عم « رومألا

 ؟ ىلاعت هللا نم برقي فيك ؛ لكي مل نف

 لطعت ول « ملعلا نم عونب كلمملا دنع هتبتر برقت نأ دارأ نمو

 رعغ « ناصقنلا ةفص ًامزالم « كلملا مرك ىلع الكتم هتيب ف

 ا وقل لطفا لح ريم للا بط ى ليلا نط دبع

 عسوأ لجو زع هللا لضف نباف ؛ هنامز لهأ لضفأ حبصيو ةليل تيبي

 . هفاعضأل ةعستم هتردقو « هل

 رهاظلا نيزم .-ةقالاو لطابلاب توحشم لعف اذه : هل ليق

 .: دومحم هنأ نظي مالكب
 . هلاح هذهف « ةلاطعلاو ةلاطبلاب لانت ةرخآلا نأ نظ نم اذكف



 فلن

 نايب
 تاداعلاو تاريخا ع اونأ

 املمجف « ةلصفم « ىصحت ال تناكنإو « هناحبس هللا يعن

 : عاونأ ةسمخن ىف ةرصحنم

 : ىه ىلا ةيورخألا ةداعسلا : لوألا

 . هل ءانف ال ا

 هيفا ال ء« رورسو
 . هعم لهج ال « ملعو

 . هطلاخي هعم رقف ال ء ىبغو

 : ب الإ لمكي الو « هللاب الإ هيلإ لصوتي نلو

 لبق نم اهلمج انرصح ىبلا ةيسفنلا لئاضفلا وهو :ىااثلا عونلا

 : رومأ ةعبرأ ىف

 : ملعلا هلامكو « لقعلا

 . عرولا اهامكو , ةفعلاو
 : ةدهاحلا اماكو 4 ةعاجشلاو

 . فاصنإلا اهلاكو « ةلادعلاو

 . نيدلا لوصأ قيقحتلا ىلع ىهو
 8 + لئاضفلا هذه لماكتت انإو

 : رومأ ةعبرأ ىف ةرصحنملا ةيندبلا لئاضفلا ىهو : ثلاثلا عونلا

 . ةحصلا ف
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 . ةوقلاو
 . لاوملاو

 . رمعلا لوطو
 : اهممتيو
 ةعدرأ ف ةرصحنملا ؛ ناسنإلاب ةفيطملا لئاضفلا ىهو :عيارلا عونلا

 : ىهو « رومأ
 . كاملا

 . لهألاو
 . زعلاو
 . ةريشعلا مركو
 : الإ « كلذ نم ءىشب عافتنالا مي الو

 : ةعبرأ ىهو « ةيقيفوتلا لئاضفلا ىهو : سماخلا عونلا
 . هللا ةياده

 . هدشرو

 . هديدستو
 . هدييأتو

 ءابرض رشع ةتس ؛ ةيورخألا ةداعسلا دعب ؛ تاداعسلا هذهف
 لئاضفلا الإ « اهم ءىبش باستكا ىف داهجالل لخدم الو

 . قبس ىذلا هجولا ىلع « ةيسفنلا

 : ىهو ةسمخ تارا هذه نأ تفرع دقف

 1 ..ةيورخآلا



 الحا

 . ةيسفنلاو
 . ةيندبلاو
 . . ةجراخلاو

 . ةيقيفوتلاو
 : ضعبلا ىلإ جاتخي اهم ضعبلاو
 : ةيرورض ةجلح امإ
 ةرخآلا معن ىلإ لوصولا ىف عمطم ال ىلا ةيسفنلا لئاضفلاك

 . ام الإ
 .اهمالإ ةيسفنلا لئاضفلا ليصحتىلإ لوصوال ىلا ندبلا ةحصو
 : ةعفان ةجاح امإو

 لهألاو لالا ناف ؛:2ةجراخلا لئاضفلا هذه .ةجاحك
 . لئاضفلا هذه بابسأ ىلإ للا قرطت تمدع نإ « ةريشعلاو

 « لاملا نم « ةجراخلا لئاضفلا ىلإ ةجاحلا هجو اهف : تلق نباف

 . ةريشعلا مركو « زعلاو « لهألاو
 ةلالاو « غلبملا حانحلا ىرحم ةيراج رومألا هذه نأ معاف

 . دوصقملل ةلهسملا

 ؛ اجيهلا ىلإ عاسك « لامكلا بلط ىف ة ريقفلاف « لاملا امأ

 . حانج الب ديصتم زابكو « حالس رغب

 : : مالسلا| هيلع لاق كالذلو

 . [ حاصلا لجرلل « حلاصلا لاملا "معين ]
 لالا قا وقت لع ”نوعلا معن ) لاقو

 تاقوألا قرغتسم راص « لاما مدع نمو ؟ . 2.2 فيك



 ضني

 الف « ةشيعملا تارورضو « نكسملاو « سابللاو توقلا بلط ىف

 . لئاضفلا فرشأ وه ىذلا ملعلا ءانتقال عرفتي
 ةضافإو « ةاكزلاو « ةقدصلاو « ختحلا ةليضف نم مرحي مث

 . تارحلا

 ةأرملا امأ .ةرهاظ امبلإ ةجاحلاف « حلاصلا دلولاو لهألا امأو ْ

 . هنيد نصحو « لجرلا ثرحف ةحلاصلا
 : مالسلا هيلع لاق

 . [ ةحلاصلا ”ةأملا نيدلا ىلع ”نوعلا "معن ]

 : دلولا ىث لاقو
 الث نم الإ هلمع عطقنا لجرلا تام اذإ ]

 . ةيراج ةقدص
 . هب عفتني مع وأ

 [ هل وعدي حلاص دلو وأ :

 ةلزنمم هل اوناك « هودعاسو « هبراقأو لجرلا لهأ رثك اهمو
 رومألا نم مهمبسب هل رسيتيف ٠ ىديألاو 4 نيعألاو « ناذآلا

 . درفنا ول « هلغش هيف لوطي ام ةيويندلا

 بلقلا غرفت « ايندلا ىف ةيرورضلا لاغشألا تففخت الكو
 . نيدلا ىلع نيعم وهف « ملعلاو ةدابعلل

 ىغتسي الو « مضلا هسفن نع ناسنإلا عفدي هبف زعلا امأو
 « هدصقب ملاظو « هيذؤي ودع نع كلفني ال هنراف سم هنع

 . هبلق لغشيو « هتقو هيلع شوشيف

 .:ليق كلذ
 . ناماوت ناطلسلاو نيدلا
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 . سراح.ناطلسلاو . سأ نيدلا : ليقو

 . مودهف هل سأ ال امو
 . عئاضف هل سراح ال امو
 : ىلاعت لاق كلذلو

 تدسفل 3 ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو 1 5

 . [ضرالا

 مي الو . ةدابعلل غارفلل ف هنم دب ال ىذألا عفد ةلمحلابو

 . رعلا نم: عونب الإ كلذ
 ريخ ريلا نع فراضلا عفدف : ريخ ريدا ىلإ لصوملا نأ اكو

 : أضيا

 : لاقيو « هب ناهسي دقف : ءابألا فرشو « ةريشعلا مرك امأو
 . هسفنب ءرملا

 . نونسحي ام ءانبأ سانلاو

 . [ سفنلا فرش نود « لصألا فرش ] لبوق اذإ ىرمعلو
 [ لصألا فرش نود « سفنلا فرشب ]
 . لصألا فرش رقحتسا
 . هتليضف ركنت مل « هيلإ مضنا اذإ امأ
 ( امهارسأ ىرس اذإ ىرسلا نيأف ]

 : ليقو 6 ةمامإلا ُّق بسنلا طرش لقو

 [ شيرق نم ةمثألا ]
 نم ىرستو « ةجزمألا عبتت قالخألاو ؟ . . . ال فيكو

 . [ مكفطنل اوريخت ]
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 : لاقو

 [ نمدلا ءارضخو مك ايإ ]
 . ءوسلا تينملا ىف ءانسالا ةارملا ىهو
 . تاداعلا نم اًضيأ اذهف

 « اهئارماو اهسوؤرو « ايندلا . ىبب ىلإ باستنالا هب ىععن الو
 ةدابعلاو ملعلاب ةنيزملا « ةرهاطلا ةيكزلا سؤفتلا ىلإ باستنالا نكلو
 . لقعلاو

 ؟ ةيمسحلا لئاضفلا هذه ءانغ اف : تلق نااف
 1 : لوقنف

 « هيف كلش الف ؛ رمعلا لوطو « ةوقلاو « ةحصلا ىلإ ةجاحلا.امأ
 نم املس ندبلا نوكي نأ ىكي : لاقيف « لاه لا رمأ رقحتسي امنإو
 . لئاضفلا ىرحت نع ةلغاشلا ضارمألا

 تاريخلاو تاداعسلا نم 1 « ءانغلا ليلقل لاهللا نإ ىرمعلو

 ةلمحلا ىلع

 . ههجو ىخي الف ايندلا ف 1

 : نيهجو نف ةرخآلا ُْى امأو

 تاجاحو « ةرفان هنم عابطلاو «٠ مومذم حبقلا نأ : امهدحأ

 . لاملا لثم « غلبم خانج هنأكف « برقأ ةباجإلا ىلإ ليمحلا
 ذإ ؛ ةرخآلا لع نيعم « ايندلا تاجاح ءاضق ىلع نيعملاو

 . ةيويندلا بابسألا هذبم ةرخآلا ىلإ لوصولا

 نآل ؛ سفنلا ةليضف ىلع لدي رثكألا ىف لاوحلا نأ : ىناثلاو
 . ندبلا ىلإ ىدأت هقارشإ مت اذإ سفنلا رون



 . نامزالتي ام اريثك « رحملاو رظنملاو
 اولدتساو «ندبلا تائيه ىلع ةسارفلا باحصأ لوع كلذلو

 . ةنطابلا قالخألا ىلع اه

 بضغلا رثأ امهمف رهظي كلذلو « نطابلل ةآرماك هجولاو نيعلو
 . رشلاو

 . سفنلا ىف ام ناونع .« هجولا ةقالط : ليقو
 . هنم حبقأ ههجوو الإ « حببق ضرألا ىف امو

 « هقطنتساف « حيبق لجر هيلع ضرعف « ًاشيج نومأملا ضرعتساو
 : لاقو همسا طقسأف ٠ نكلأ وه اذااف

 هل سيل اذهو . ةحاضفف « رهاظلا ىلع تقرشأ نإ حورلا ]
 [ نطاب الو رهاظ

 : مالسلا هيلع لاق دقو

 [ هوجولا ناسح دنع ةجاحلا اوبلطا ]

 : لاقو

 0 نسحو « هجولا نسح اوبلطاف « الوسر مثعب اذإ

 مهسحأف ٠ نيلصملا تاجرد تواست اذإ ] : ءاهمفلا لاقو

 [ ةمامإلاب مهالوأ ؛ ( ًاهجو
 : هب اًنتمم ىلاعت لاقو

 [ مْنِجْلاَو . ملعلا ىف ةطسَب و1

 اتإو ؛ ةثونأ كلذ نإاف ؟ ةوهشلا كرحي ام لاهلاب ىبعن انسلو
 لا ى لادتعالا عم  ةماقتسالا ىلع « ةماقلا مافيا هب ىبعل

 وبنت ال ثيحب « هللا ةقلح قساننو ..« ءاضعألا بسانتو



 ١م

 . الإ رظنلا نع عابطلا

 ةيادهلا ىه ىتلا « ةيقيفوتلا لئاضفلا ىنعم اف : تلق نإف

 ؟ ديبأتلاو « ديدستلاو دشرلاو
 لك ىف ناسنإلا هنع ىنغتسي ال ىذلا وه قيفوتلا نأ : ملعاف

 7. لاح
 . هردقو هللا ءاضق « هلعفو ناسنإلا ةدارإ ةقفاوم : هانعمو

 اقراعتم راص نكلو « رشلاو ريخلا ىف ؛ لاعتسالل حلاص وهو

 . ةداعسلاو ريلا ف

 : ليق كلذلو.؛ نيب قيفوتلا ىلإ ةجاحلا هجوو
 [ هداهتجا هيلع ىجي ام رثكأف ىفلل هللا نم نوع نكي مل اذإ]

 ًادبم ىهف اهم الإ لئاضفلا بلط ىلإ ذحأل ل يبس الف : ةيادهلا امأو
 : ىلاعت لاق ايك « تاريجلا

 سمس سا 5-4

 [ ىَدَه مث ُهَقْلَح ءئش لك ىَطْعُأ]

 : ىلاعت لاقو

 نم 'مكْدِم ىَكَر ام هُتمْحَرَو ْمُكيَلَع هللا لْضَف او ]
 [ كاشي نم ىكري هللا نِكَلَو ؛ ادَبَأ دَحأ

 . : مالسلا هيلع لاقو“

 لانا هس الز الل رح يدحا مانا

 ؟ هللا لوسر اي تنأ الو : ليق

 (انأ .الو لاق
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 : لزانم ةثالث ةيدهلاو

 :لجو زع هلوقب هيلإ راشملا ءرشلاو ريا قيرط فيرعت : لوألا
 [ نُيَدجنلا ُهاَنْيَدَهَو ] ريل

 هدابع ةفاك ىلع هب هللا معنأ دقو

 . ' لقعلاب مهضعب

 . لسرلا ةنسلأ ىلع مهضعبو

 [ ىَدهْلا َلَع ىَمَعْلا اوبحَتساَف «٠ مهانْيَدهف ْدومَت امأو] سوو»ب مرا مرو ترم وم هرب وسل رف لم "عر

 ف ةيقرت نس © لاس دعب هلاك فيعلا »هن ىلع اكو ةناقلاو“
 لاعألا حلاص ق هتدايزو 2 مولعلا

 : ىلاعت هلوقي ىع هأيإو

 [ هاوقت مهاتأآو ؛ ىده مهداز اودتها نيذلاو 1 هى“ سم را ورعب < قوي# سا اس قرت سه

 ىدتهبف ( ةوبنلاو ؛ ةيالولا ماع ىف قرشي ىذلا رونلاوه : ةثلاثلاو

 فيلكتلا لصحي هب ىذلا لقعلا ةعاضبب هيلإ ىدتبم ال ام ىلإ هب
 . ملعتلا ناكمإو

 : ىلاعت هلوقب ىع هايإو

 [ ىَدُهْلا َوُه هللا ىَدُم َّنِإ ْلُق]
 -س تبث وه نإ - لقعلاب تبث ىذلا نأ قحلا ىو ؛ لقعلا ليلدب ضعبلل ةبسنلاب كلذ تبث ىأ )١(

 ْ سانلا ميمحل ةبسنلابف
 . لقملل ادييأت قلما ضعبل ةبسنلاب لقنلاب هتوبث ءاجو
 . صيصنتلا اذه تضتقا بابسأل امنإو ؛ صاصتخالل سيل ضعبلا لع صيصنتلاو
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 . قلطملا ىدحلا هامسو « .هسفن :ىلإ هفاضأف

 هب ىِشْمَي اًروث هَل اَنْلَعَجَو هديت ًاعيَم ” اس
 [ ساثلا ف

 : ىلاعت هلوقبو

 منو ل ع

 [وبر ١ نم رون ون لع َرْهَ «مكلسإل هَردص هللا حرش َنَمَقَأ]

 ههجوت ىلع ناسنإلا نيعت ىبلا ةيلإلا ةيانعلا هب ىنعنف : دشرلا امأ
  هداسف هيف امع هرتفتو « هحالص هيف ام ىلع هيوقتف « هدصاقم ىلإ

 : ىلاعت لاق ايك « نطابلا نم كلذ نوكيو
 مورو ىو ثمساو

 [ َنيِمِلاَع هب اًنُكَو « لبق نم هدشر ٌمِهاَرْيِإ انّيتآ ْدَمَلَو]

 ضرغلا وحن هتاكرحو هتدارإ موقي نأ وهف : ديدستلا امأو
 . تلقوا .عرسأ ىف و هيلع مجبل « بولطملا

 . فيرعتلاب هيبنت دشرلاف
 . كيرحتلاب ةرصنو ةناعإ ديدستلاو
 ةيوقتو © لخاد نم ةريصبلاب هرمأ ةيوقت وهف : ديبأتلا امأو

 : ىلاعت هلوقي دارملا وهو « جراخ نم شطبلا

 [سدقلا ءحورب َكَتْدَيَأ ذ ذإ]

 نانإلا هب ٍيوقي .ئطإ ضيفا نقي.« ةمصعلا هنم برقيو
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 ريغ هنطاب نم هنأك ريصي ىبح . رشلا بنجتو « ري لا ىرحت ىلع

 : هلوقب ىبع هايإو

 :(1/ز فاعرت فار نأ اليك اهي معو هوي اكتم دعو

 ع رع هذه 5

 00 ةلقل 06 ىضتقم 0 5 2 حصانلا 5

 هفس نع نوصي ىذلا زعلاو ةرشعلاو « هترثكل نيدلا نع لغشي امال
 : ءادعألا ملظ عفريو ءاهفشلا

»## + 

 . تاداعسلا لككت بايسألا هذبف

 نايب
 اهبتارمو تاداعسلا ةياغ

 تيمس اهادع امو « ةيورخألا ىه ةيقيقحلا ةداعسلا نأ ملعا
 : ةداعس

 ًازاحم امإ
 . ةرخآلا ىلع نيعت ال ىتلا ةيويندلا ةداعسلاك ًاطلغ وأ
 كلذو « قدصأ ةيورخأآلا ىلع مسالا نكلو « ًاقدص امإو

 لصوملا ناف ؛ هيلع نيعيو « ا ةداعسلا ىلإ لصوي ام لك



 . ةداعسو ًاررخ ىمسي دق «  ةداعسلاو ريخلا ىلإ
 : ةعبرأ تاهسقت اهحرشت ةنيعملا ةعفانلا بابسألاو

 . ةيسفنلا لئاضفلا ىهو «لاح لكف عفان وه ام : اهم لوألا لوألا

 لاملاك رثكأ اهعفنو 2 لاح نود. لاح يف عفني ام : 0
 . ليلقلا

 عاونأ ضعب كلذو . قلذلا رثكأ تح ىف رثكأ هررض ام اهنمو
 . تاعانصلاو مولعلا

 راهظتسالا لقاعلا ىلع بجو ء.اذه ى سابتلإلا ربك الو
 لب « مفانلا ىلع راضلا رثؤي ال ىبح ءرومألا هذه قئاقح ةفرعع
 . عيفرلا ىلع عفانلا

 . قيرطلا هيلع لوطيف « مهألا سيفنلا ىلع عيفرلاو
 : رظان نم مكف
 . مرو همحش نميف يحشلا بسحي
 اهظيف ٠ ةيح فخأيف « هب قطنمتيل البح بلاط نم مكو

 . هغدلتف البح

 . رومآلا هذه نع فشكي ىنذلا وه ىيقحلا معلا
 : مسقنت « رخآ هجوب تاريخا نأ : ىناثلا مسقتلا

 ....'امماذل ةرثوم ىلإ
 .. اهريغل ةرثوم ىلإو
 . اهريغل ةراتو « ءاينذل ةران : ةرثوم ىلإو
 اهنح ةيب لك يي ايام فوج نأ نجي



 نكلمل

 ةياغلا كلت ءارو سيلف « ةيورخآلا ةداعنلا ء اهماذل ة ةرثوملاق

 ٍ 7 ةياغ

 نأ الولف . ريئاندلاو هاردلاك « لاملا نم « اهرمغل ةرث 1
 . ةسيسلا ره اوحلا رئاسو ل ءابع ىضقنت 4

 ناف ؛ مسحلا هك اهريغل ةراتو ٠ امتاذل ةرات ةرثئملاو
 « هل لجيرلا ةمالس داري ىذلا ىئثملا نع ىغغتسا نإو ناسنإلا

 . ةمالس ىه ثيح نم لجرلا ةمالس اضيأ ديربف
 : ىلإ رخآ هجو نم مسقنت تاريخا نأ : ثلاثلا مسقتلاو ١

 . عفان
 ليضع
 . ذيذلو
 ةثالث رورشلاو
 نا
 : حيبقو

 . ملومو

 | : نابرض دحاو لكف
 « ريخلا ىف ةثالثلا فاصوألا عمجي ىذلا وهو « قلطم : امهدحأ

 .. ةذيذلو ةليمجو ةعفان اهن اف ؛ ةمكحلاك
 . مومو حيبقو راض هف ف « لهجلاك رشلا فو
 .ضعب نود « فاصوألا هذه ضعب عمج ىذلا وهو ( ديقم :ىناثلاو

 . ةجرادلا ةعلسلاو « دئازلا عبصإلا عطقك «٠ موم عفان ترق

 : ليقشيح « ةحار هنرف ؛ قمحلاك « حببق عفان برو
 . لاح لا ىف حيرتسيف « بقاوعلل متغي ال ىأ هل لقع ال نم حارتسا



 ا

 , رحبلا ىف لاملا ءاقل ,اك .. هجو نم راض « هجو نم عفان برو
 . سفنلا ةاجن ى عفانو « 'لاملل راض هنراف ؛ قرغلا فوخ دنع

 : كامسق عفانلاو

 .ةرخآل |ةداعس ىلإ لاصيإلا يف ةيسفنلا لئاضفلاك 0
 نيبجنكسلاك ءايرورض نوكي الف «هماقم هريغ موقي دق

 . ءارفصلا 1 ف

 :تايبسشملاو « ثالثلا ىوقلا بسحب تاذللا نأ : عبارلا مسقتلا

 : ثالث « ةثالثلا

 . ىهشملا كاردإ نع .ةرابع ةذللا ذإ
 هقوشتت ام لينل سفنلا ثاعبنا نع ةرابع ةوبشلاو
 7 ةيلفع ل قلل

 . تاناويحلا عيمج عم ةكريشم ةيندبو
 . تاناويح لا ضعب. عم ةكرشم ةيندبو
 5 اهفرشأو « ًادوجو اهلقأ ىهو «ةمكحلاو « ملعلا ةذلك :تايلقعلا امأ

 . . مكحلا الإ اهذلتسي ال ةكحلا ن ف اهتلق امأ
 « نامسلا رويطلاو «٠ لسعلا ةذل كاردإ نع عيضرلا روصقو

 . ةذيذل تسيل اهنأ ىلع لدي ال «ةبيطلا تاوالحلاو
 . ءايشألا بيطأ هنأ ىلع لدت ال نبتلل هتباطتساو
 ةّناعلاب لهخلا ابص ىف نوديقم «ردانلا الإ « مهلك سانلاو

 . لهما نوذلتسي كلذلف ؛ ملعلا ة ةبتر ف

 ( الالزلا عاملا هب ارم دجي ضيرم رم مفاذ ثا نمو ]

 ء لوحت ال ةحئادو « لوزت ال ةمزال اهنألف اهتيفرشأ امأو

 نأ اهقببر نب ىلا ايكيا ةيابجلا ايو« الابل ني نايرط تيس وج تقال راس ع 22
 . هب عفتتتو لاملا اذه لوادتت



 ا

 . ةيابن ريغ ىلإ ةرخآلا رادلا ىف اهترمثو . امناذل ةيقابو
 «ىنافلا سيسالاب ىضر اذإ « ىقابلا فيرشلا' ىلع رداقلاو

 . هرابدإو هتواقشي اًمورحم « هلقع ىف اًباصم ناك
 « لقعلاو ملعلا امس ال « ةيسفنلا لئاضفلا نأ « هيف رمأ لقأو

 . لاما فالخب « ةظفحو ناوعأ ىلإ جاتحي ال
 . لاملا سرحت تنأو « كسرحي ملعلا نإاف

 . قافنإلاب ديزي معلاو
 . هب صقني لاملاو
 . اًدبأ قلطمو لاح لك ىف عفان ملعلاو
 مذ كلذلو ؛ ةليضفلا ىلإ ةراتو « ةليذرلا ىلإ بذجي ةرات لاملاو

 . عضاوم ىف ًاريخ ىمس نإو « عضاوم ىف نآرقلا ىف
 « ناويحلا رئاس نيبو ناسنإلا نيب ةكرشملا ةذللا ىه : ةيناثلا

 . !”دوجو اهرثكأ ىهو ء حكنملاو برشملاو لكأملا ةذلك
 ىهو « تاناويح لا ضعب ناسنالا اهف كراشي ىلا : ةثلاثلا

 : ليق كلذلو « ءالقعلاب اقاصتلا دشأ ىهو ء ةبلغلاو ةسايرلا ةذل
 . ةسايرلا بح نيقيدصلا سوؤر نم جرخي ام رخآ

 نم ىهو ؟ ةقلطم ةذل « لكألاو عاجلا ةذل نوكت فيكو

 : نسال لاق كلذلو ؛ ملأ ةلازإ هجو

 [ عيش لينقو « عوج عيرص ناسنإلا
 . عبس ايندلا تاذل عيمجو

 . لكأم

 . برشمو
 مك



 : يافا الع .« ةسيسخ اهلمجب ىهو
 0 : نيزحلاك سفنتي هآر لقو © رساي نب راعل لاق ذإ

 . كتراجت تحبر دقف « ةرخآل | ىلع: كلسفنت. ناكنإ «رامغ اي ]

 تدجو ىلاف . . كاتقفص .ترسخ. قف ايندلا ىلع ناك نإو

 تاسوبلملاو «. تاحوكتنملاو 3 تابورشملاو 3 تالوكأملا اهماذل

 . تارصبملاو «٠ تاعومسملاو « تامومشملاو « تانوكسملاو

 . بابذ ةعنص وهو « لسعلا اهلضفأف : تالوكألملا امأف

 . دوقفم زعأو © 3 .دوجوم نوهأ وهو 4: ماما اهلضفأ تابورشملاو

 نسحأ نيزت ةأرللا نأ كليسحو ء 0 ف ”لابف تاحوكنملا امأو

 .اهنم هش حبقأ داريو « اهم ءىش
 ن.ةدود حسن وهو «٠ جابيدلا اهلضفأف تاسوبلملا امأ و

 70٠7 ةرأف مد وهو . كسلا اهلضفأف تامومشملاو

 ١ ع املا ىف ةباه حب رف © تاعومسملاو

 ها 0 ةرئاص# ,تالايخف تارصبملاو

 2. همالك اذه



 نفل

 « ةظحل ىف اهئافيتسا دعب هس مريتي اهنم ةدحاو لك نأ اهنافآ نمو

 . هلبق امم « لكألاو « عاملا نع غارفلا ةلاح ريتعيلف
 . لاحلا ىف هنع ايورهم بولطملا بلقني فيك رظنيلو

 دابالا دبأ ىنفت الو ء هتذل مودت ام « اذه ىزاوي نيأف
 ًاصوصخ « ةيسفنلا لئاضفلاب سفنلا لامكب جاهنبالا وهو « هتحار

 . لقعلاو ملعلاب « لكلا ىلع ءاليتسالا

 نايب

 ميو دمحي ام
 م

 بضغلاو جرفلاو نطبلا ةوهش لاعفأ

 . ءاذغلا ىلإ ةيعادف نطبلا ةوهبش امأ

 : ىرورض ريغو ىرو رض نايرض معطملاو
 ندبلا ماوق ف هيع ىنغتسي ال ئذلا وهف ىرورضلا امأ

 . هب ىوتري ىذلا ءاملاو « هب ىذتغي ىذلا ماعطلاك
 : ىلإ مسقني وهو
 . هوركمسو 0

 . روظ#و مومذمو

 لاغتشالا هنكمم ال ام لوانت ىلع رصتقي نإف : دومحملا امأ

 . هب الإ «٠ لمعلاو ملعلا ىلع ىوقتلاو
 . هندب لتخاو « هاوق تللحتل هنع رصتقا ولو

 وهف ©« بحي اك بحي ثيح نم هلوانت اذإ رادقملا اذهف



 روكا

 ء سفنلا بكرم ندبلا ذإ ؛ روجأمو روكشم لب « روذعم
 . ىلاعت هللا ىلإ اهيزانم عطقتل .

 ىلع هيوقي امم ةدهاحملا سرف دادم اف ةدابع داهحلا نأ ايكو

 : مالسلا هيلع لاق كلذلو ؛ ةدابع اًضيأ « ةدهاحملاب ريسلا

 [ ةمحرلا لزنت نيحلاصلا لكأ دنع]
 . هنع ىنغتسا ول دوي ءىش ىلإ رطضا نم لوانت هلوانت اذإ كلذو
 : ليق كلذلو ؛ بيرق هجارخإو نطبلا ماعطلا لاخدإو
 جرخي ام هتمه تناك « هنطب قف لخدي ام هتمه ناك نم ]

 [ هنم

 : هنأ لكآلا ملعيلو

 . تابنلاو راجشألا تالضف لوانت ىف

 . ريزنللاك

 . هتلضفو ناسنإلا ةرذع لوانت َْق

 . '' لعجلاكو
 . ناويحلا ةلضف لوانت ىف
 هيبشتلاب اهتالضف لوانتم تقطانل ةنسلأ راجشألل ناك ولو

 . ناويح لا ةلضفل لوانتملا اذه
 5 ال *

 « لالحلا نم « ناعمإلاو فارسإلا وهف : هوركملا امأو

 ,  9 ةغلبلا دق ىلع ةدايزلاو
 : مالسلا هيلع لاق

 )١( هّبْيَوُد لمجلا ] : راما ىف لاق [

 شيعلا نم هب غلبتي ام ةعلبلا ] : راتختا ىف لاق (؟) [



 ضلال

 [ لالح نم للم نطب نم ىلاعت هللا ىلإ ضغبأ ءاعو نم ام ]

 . ءاد لك لصأ هن اف ؛ بطلا ةهج نم رضم ًاضيأ وهو
 : مالسلا هيلع لاق

 مسج لك اودوعو « ءاودلا لصأ (9”ةيملاو ءادلالصأ«''ةنتطبلا ]
 1 (عداتعا ام

 : ءابطألا وققحم لاقف

 هذه تحت هجردأ الإ بطلا نم ائيش مالسلا هيلع عّدب' مل
 . ثالثلا تايلكلا

 نإو « ةدايزلا هذه ةداعسلا بلاط نيبتسي نأ ىغبني الو
 ىلإ ةقايسلا عيرس هوركم هنف ٠ اروظحم ال اهوركم اهانيمس
 . تاروظحلا رثكأ ىلإ لب « تاروظحملا

 تاوبشلا ةوق رورشلا راثم ناف

 ةيذغألا وه تاوبشلا ىوقمو
 ةوهشلل وقم نطبلا ءالتماف

 . ىوهلل ةيعاد ةوهشلا ةيوقتو
 نع «"هابس « طلست اذإ ىذلا ناطيشلا دنج مظعأ ىوه او

 . هباب نع هفرصو هبر
 . ةوادعلا نيع ةلزنملزني داكي تايوقملاب ءادعألا دونج دادمإو

 : مهضعبل ليق كلذلو ؛ أرظح هيف ةيهاركلا نوكت داكت اذهلف

 ؟ عدها دقو « كندب دهعتت ال اذ ك ربك عم « كلاب ام ]

 اهعبتت ةصمخخ نم ريخ ةنطبلل سيل : لاقي . ماعطلا نم ديدشلا ءالتمالا ةنطبلا ) راتخلا ىف لاق )١(

 ارا رف دع نام مرا يرام
 . (هلام ريكلاب

 . بنع نزوي اريك - نمأ - برط باب نم - ربك (4)



 فلي

 نأ فاخأف "رشألا شحاف « ١' حّرَمْلا عيرس هنأل ] : لاقف

 . [ ىطرويف ىف 1

 [شحاوفلا ىلع ىلمحي نأ نم "ىلإ بحأ « دئادشلا ىلع هلمحأ نآألو

 ؟ دومحملا رادقملا اف : تلق نإف

 : نيربخب ريدقتلا ىلع مالسلا هيلع هبن هنأ : ملعاف
 : هلوق : امهدحأ

 : دب ال ناك نإاف . هباص نمقي تامقل مدآ نبا بسح ]
 . ماعطلل ثلثف

 . بارشلل ثلْثو
 [ سفنلل ثلثو
 . ةرشعلا نود ىهف « تامقللا امأف
 : مالسلا هيلع هلوق هنم برقيو

 [ ءاعمأ ةعبسىف لكأي قفانملاو «دحاو ىّئعم ىف لكأي نمّوملا ]

 . ثلثلا ىف مهلا بلغ نراف « « نطبلا يس ف لكألا بحألاو

 دق كلذ ناك نإو ل تل هلا نأ نو

 ندبلا فخي ىبح « عبشلا نود نوكي نأ دب الف : ةلمحلا ىلعو

 .تاوهشلا ىلإ ثاعبنالا نع ىوقلا فعضتو « ليللاب دجبلاو « ةدابعلل

 لام نم ٠ ؛ لجو زع هللا مرح امنت لواتلا وهف : روظحما امأو
 . تامرحملا و 7 ريغلا

 سد علا ) راتغا ف لاق 00(
 : . رطبلا : رشألا (؟)
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 لقعلاةلازإ ف ناطيشلا تالآ مظعأ هن ف «ركسملاب رش اهشحفأو

 . هئايلوأو هللا بزح نم وه ىذلا
 ناطيشلا بازحأ ىه ىلا ةيعبّسلا ىوقلاو « ةوهشلا ةراثإو

 . هوايلوأو
 اني

2« 0 

 . لاجإلا ىلع عماطملا مكح اذهف
 رمأ ىعاري نأ لبق ةداعسلا قيرط كولس ىف دحأ نعمطي الو

 : ى معطملا

 . هرادقم

 . هلح هجوو
 رشلاو ريخملا ىلإ حاتفملاو بابلا هنأكف « ىوقلا عبنم ةدعملا نواف

 « صوصخلا ىلع هنآل , موصلا رمأ عرشلا ىف مظع اذلو ( ًاعيمج
 : ىور ايك « ىلاعت هللا ءادعأ رهق ىلإ هجوتي

 [ هب ىرجأ ىذلا انأو « ىل موصلا نإ ]
 . هيف درو امم كلذ ريغ ىلإ
 . جرفلا ةوهش امأو
 : ىلإ مسقنت املاعفأف

 هو ركمو دومحج

 روظحتو

 نواف ؛ عونلا ظفحل هنم دب ال ىذلا رادقملا وهف : دومحملا امأ
 نأ اك « هلسن لاصتاب « ناسنإلا عون ءاقبل ىرورض حاكتلا

 . هلجأ نيح ىلإ هصخش ءاقبل ىرورض ءاذغلا
 امك ٠ ءطولا قيرطب لسنلا ءاقبإ ىلع ةثعاب تقاخ ةوهشلاو



 ماو

 : لاق كلذلو : « لكلاب صخشلا ءاقبإ ىلع اًدعاب عوجلا قلخ

 [ ممألا مكب هابم ىنإف ؟ اورثكت « اولسانت « اوحكانت ]
 : نيرمأ حاكتلا ىف هدصق ناك نف

 حلاص دلو هدعب هقحلي نأو : ةاهابملا ةرثكل لسنلا : امهدحأ

 . هل وعدي
 تعمتجا اذإ ىلا ىملا ةلضف هسفن نع عفدي نأ : ىناثلاو

 0دةملاك تناك
 هتياكن تمظع عمتجا اذإ مدلاو
 ضملا ةراثاب : ندبلا ىف

 . روجفلا ىلإ ةوعدلاب : نيدلا فو
 : هلوق تحت لخادو « ةنسو « دومحم هجولا اذه ىلع حاكنلاف

 [ ىتسب نتسيلف « قرطف بحأ نم ]
 . هليد فصن نصح دقف ؛ 2, حكن نمو

 رمأ ربدي نم هتبب ف نوكي نأ وهو : ثلاث لير ساب

 . ةدابعلاو او ملعلل وه غرفتيل ٠ هلزنم

 ناف « تادابعلا ةلمج نم هجولا اذه ىلع حاكنلا رصيف

 تاينلآب لامعألا

 : الإ ةأرملا نم بلطي ال نأ اذه ةرامأو
 . نصحتلا : لالا

 . لزنملا ريبدتل :.قلخلا نسحو
 . ةنايصلل : ةنايدلاو

 نواف « قللا نسحو ةنايدلا ةرامأ هناف : طقف ىبيدلا بسنلاو

 ع معفلاب : ةرارملا ) ًاضيأ لاقو ( ميرألا عئابطلا ىدحإ « رسكلاب : ةرملا ) راتخلا ىف لاق 0000
 . (ةرملا ايف ىلا : ًاضيأ ةرارملاو « ةوالحلا دض



 نضلح

 : مالسلا هيلع لاق كلذلو ؛ عازن قرعلا
 ع كادي تيرت « نيدلا تاذب كيلع ]

 . [ نمدلا ءارضخو مكايإ] و
 . [ محفطنل اوريخت ] لاقو
 « دلولا لجأل 3 امقع نوكت ال نأو 4 ندبلا ةحص يلطيلو:

 ١ . دوصقملا هن اف
 لامهإ هن اف ءاهئارو نم ةأرملا ”٠ نايتإو « لزعلا هرك كلذلو

 . ةثارحلل
 ىامرسمس # 000

 .(مكل ثرح مكواسن) و

 عرشلا بدن دقو « ةفلألا ركحتستل راكبألا بلطب سأب الو

 سا خ2 +

  طقف « ةوبشلا ءاضقو « عتمتلا دصقي نأف : هوركملا امأو

 (ةيلع بظاويو « هيف نعم م
 . "'هتوهش ى ديزي ام لوانتي اعرو
 2 حابم هن اف « هسفن ىق هيف ةيهارك الو . اعرش رضم كلذو

 ع ىعفاش ىلازغلاو « ةهاركلاب ركحلا ىف هكيرش وهف (لزعلا) ىلع فوطعم (ةأرملا نايتإ ) )1١(
 ةهارك الإ ىلازغلا ةرابعو ةهاركلا نظأ امو «ةصاخلا هبتك نم وأ ء بهذملا بتك نم هيأر ةفرعم بلطيلف
 لزعلا ىري نم دنع ديعبب سيلف « ةهاركلا هذه ى ةأرملا نايتإ عم لزعلا كارتشا متر « هيزنت ةهارك ال ميرحت
 . ميرحت ةهارك ًاهوركم هدعي نأ رئاكتلاو لسانتلاو حكانتلاب ملسو هيلع هللا لص هرمأل ةحي رص ةفلاخم

 ةمرح مارح اهئءار و نم ةأرملا نايتإف  هبتك تسرد ىذلا بهذملا وهو - ةيكلاملا بهذم امأو . اذه

 ةيبنجألا ةأرملا امأو . اهئارو نم ةجوزلا ةأرملا نايتإ وه مالكلا عوضوبو هوركم وهف.لزعلا امأو « ةديكأ
 . ىنجألا ىلع مارح هلك اهمامأ نمو اهمارو نم اهنايتإ نأ كش الف

 : لوقي ثيح كلذو « انزلا نم عنشأ فلحلا نم ةجوزلا نايتإ نأب دعب اج ىلازغلا حرص دقلو
 ىف هعضو لب « ءاملا عيضي مل فازلا نأل ؟ انزلا نم شحفأوهو « ثرحلا لحم ريغ ىف هيطاعت : ىناثلاو ]

 . [ رومأتلا هجولا ريغ لع ثرحلا لحم
 . عاقولا ةوق ىف ديزت نأ اهنأش نم ىلا ةحابملا .ءابشألا نع (؟)



 ننني

 .رمحلاو نارشلاب هبشتو .. ىوهلا عابتا ىلإ هللا نع فارصنا هنكلو

 ىهاضت 2 ةثعابلا بابسألاو ةيوقلا تاموعطملاب ةوبشلا ةراثإو

 . ةيداع مثا+و « ةيراض عابس ةراثإ
 . اهم صالخلل اهدعب ضابتنالا مث

 : نيهجو ىلعف : روظحملا امأو
 دقع ريغب نكلو « ثرحلا لحم ىب ةوهشلا ىضقي نأ : امهدحأ

 . انزلا وهو « رومأملا هجولا ىلع الو « ىعرش
 : ١" لاق ثيح كرشلاب كلذ )01( نرق دقو

 . (ةَكِر شم وأ ََيناَر اَلِإ حكذَي ال ىناَزلا)
 2 انزلا نم شحفأ وهو « ثرحلا لحم ريغ ىف هيطاعت : ىناثلاو

 هجولا ريغ ىلع ثرحلا لحم ىف هعضو لب ءاملا عيضي مل ىنازلا نأل
 . رومأملا

 : "' هيف ىلاعت هللا لاق نمم ناكو « عيض دق اذهو

 300 ا

 حل ل ِهاّسْنلا دود نم ري ع لَ 0 مكن )

 لالضلا ضعب ىبشي دقو «جرفلا ةوهش ىف .سانلا بتارم هذهف
 عاهل عاملا عضو امب لهجملا ةياغو « ةقاملا نيع وهو « ىشعلا ىلإ

 ا. لصألا نم ةطقاس (هيف) ةرابع (؟) . ىلاعتو هناحبس هللا ىأ (1)
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 مل قشعتملا نأل ؛ اهطبضو سفنلا كلمت ىف مئالا دحل ةزواحيو

 نأب اهردجأو تاوبشلا حبقأ ىهو « عاملا ةوهش ةدارءاب عنقي
 . دحاو لحم ىف الإ ىضقتت ال نأ دقتعا ىتح ؛ اهنم ىحتسي

 ىتكي ال 1 « هب ىتكتف 2١ قفتا ىنأ ةوهشلا ىضقت ةميبلاو

 ىلإ ةيدوبعو « لذ ىلإ الذ هب دادزا ىبح 2 0 هتقوشعم نم الإ

 1 ةوبشلا ةمدك لمعلا رخشس ةساو . ةيدوبع

 الاتحم ةوبشلل اًمداخ نوكيل ال « اًعاطم اًرمآ نوكيل قلخ دقو
 . اهل ةمه ال « ةغراف سفن ضرم وهو « اهلجأل

 9 ركفلاو رظنلا ةدواعم وهو « اهلئاوأ نم زارتحالا بجي امنإو
 . اهعفد رسعي ماكحتسالا دعبف الإو

 بح ىتح « دالوألاو « راقعلاو « لاملاو « هاحلا قشع كلذكو

 . جنرطشلاو « درنلاو « رويطلاب بعللا
 نيدلا مهلع ىضقني « ةفئاط ىلع ىلوتست « رومألا هذه نواف

 . اممع نو ريصي الو ايندلاو
 نع ةبادلا نانع فرص ء« اهثاعبنا لوأ ىف ةوبشلا 7 لاثمو

 . اهنانع فرصو اهعنم هتوهأ امف ءهلخدت راد باب ىلإ اههجوت
 لخدت ىبح ةبادلا كرتت نأ اهماكحتسا دعب اهجالع لاثمو

 . ءارو ىلإ اهل اًراج « اهنذب ذخأت مث ع بابلا زواجتو

 . نيرمألا نيب توافتلا مظعأ امو

 لبقت الف اهرخاوأ امأف «٠ رومألا ةيادب ىف طايتحالا نكيلف

 . حورلا عوزن ىزاوي « ديدش دهجب الإ رثكألا ىف حالصإلا

 )١( هتاجوز وأ « هتجوز ىلإ ةفاضإلاب ىعي .



 م8

 . بضغلا لاعفأ امأو
 : لإ مسقنتف

 هو ركمو دومحم
 روظحمو

 : نيعضوم ىنف : دومحملا امأ
 ضرعتيو « لجرلا”_م رحدصقُبي نأوهو « ةريغ ىمسملا :امهدحأ

 5 همراح

 ؛ ةكاكرو ةئونخ هب رثأتلا ةلقو . دوممم هعفدلو هل بضغلاف

 : مالسلا هيلع لاق كللذلو

 [ هنم ريغأ هللا نإو « رويغل اًدعس نإ ]
 نإف ؛ باسنألا ظفحل « لاجرلا ىف ةريغلا هللا عضو دقو

 . باسنألا تطلتخال « ءاسنلا ىلع محازتلاب تحاست ول سوفنلا
 : ليق كلذلو

 ىف ةنايصلا تعضو « الاجر ىف ةريغلا تعضو ةمأ لك ]

 . ( اهلاسن

 « شحاوفلاو تاركنملا ةدهاشم دنع بضغلا : ىناثلاو

 : مهنوكب اوحدم كلذلو ؛ ماقتنالل اًبلطو ٠ نيدلا ىلع ”ةريغ
 0 مهيب جامحر 6م رافكلا ىلع عادشأ

 : مالسلا هيلع لاق كلذلو
 0 د

 ١ ' [ اهّودحأ ييارجع]

 ما 2 - #2 + 9
 د دادحو 2 ٌودِحَأَو 3 ادجأ نم « دادحو « ديدح لسرو ) سوماقلا ىف لاق )١(

 . (بضتلاو « مهقلاو ء نَدَّللا ق نوكي



 نورح

 : ىلاعت لاق كلذلو ؛ نيدلا '' ةيمحل ةدحلا هب دارملاف

 ”ت#لا ى« همر م

 . هللا نيد ىف ةَقأَر اًمهب ْمكَذَحَأَت اَلو)

 نأ ىغبنيف ناج ةيانج دنع بضغ اذإ ناطلسلاف اذه عمو

 نواف « هيف رظنلا ددجي ىبح « هتبوقع ىلإ ردابي الو « هسبحي
 ىق بجاولا دح ةزواحم ىلع هلمحي امرف « لقعلا لوغ بضغلا

 . ماقتنالا

 : اهلين حابملا هظوظح تاوف دنع هبضغف : هوركملا امأو

 . هديعو « همداخ ىلع هبضغك

 . هتيلأ رسك دنع
 . هنع زاربحإلا نكمي لفاغت يكحب هتمدخ ىف هيناوتوأ

 ىلوأ زواجتلاو وفعلا نكلو « مومذملا دح ىلإ ىهني ال اذهف
 او

 : مكح دحاول ؛ ليق كلذلو

 . [ كلامحاب

 : لاقف

 دسفت نأ نم ريخ «ىبسفن حالص ىف ىدبع دسفي نآأل ]

 [ ىدبع حالص ىف ىسفن

 دعا 2 *

3 

 )١( هتيامل ىأ .



 فز

 : نع ةرداصلا ةطاشتسالا وهف : مومذملا امأو

 ةاهايملاو .  ركتلاو . رخفلا

 دسحلاو . دقحلاو >>. ةسفانملاو
 :٠ نعو

 ىف نوكي نأ ريغ نم ةيندبلا ظوظحلاب قلعتت ةيهاو رومأ
 70. ايندو « انيد لبقتسملا ف ةحلصم ماقتنإلا

 داضيىذلا قّلختا دايقنا وهو « قتلا رثكأ ىلع يلاغلاوهو
 . ملحتلاو مئاحلا

 . بضغلا ناجيه نع سفنلا كاسمإ نع ةرابع : ملا د نإف

 . جاه اذإ «هنم رطولا ءاضق نع اهكاسمإ نع ةرايع :

 ا قف 6

 . ريثك ريخ اضيأ هيفو « هوركملا ىلع ريص ملحتلا نكلو

 . بضعغلا لاعفأ بتارم هذهف

 : نوفلتخي بضغلا ى 2

 . دومحلا عيرس « لقوتلا عيرس ( ءافللاك مرض

 00 3 ا ئطب اض غلاك 0

 ١ ام «دمحألا وهو «دومجلا عيرس © دقوتلا ءىطب مهضعبو

 . ةريغلاو « ةيمحلا روتف ىلإ هتني

 : بضغلا بابسأو
 02 ا

 . بلقلا مد نايلغ هانعم بضغلا ناف « بضغلا

 هنم كلوت « ماقتنالا ىلع ةردقلا ىف كاقوف نم ىلع ناك نإف



 نوفي

 هلجألو « انزح ناكو « بلقلا ىلإ « دلحلا رهاظ نم مدلا ضابقنا

 . هجولا رفصي

 « بلقلا مد ناروث هنم دلوت كنود نم ىلع ناك نإو

 . ماقتنإلا بلطو « ىيقحلا بضغلا هنم نوكيف « هضابقنا ال

 ددرت هنم دلوت « ماقتنالا ىلع ةردقلا ىف كريظن ىلع ناك نإو

 « رمحيف هجولا نول هب فلتخيو . طاسبناو « ضابقنا نيب مدلا

 . برطضيو « رفصيو
 . بلقلا اهلحم بضغلا ةوق : ةلمحلابو

 . هنايلغو مدلا ةكرح : هانعمو

 نوهابي ةعاج رشاعي نم نااف د ايتعالاف : جازملا ءارو ام امأو
 . . هيف كللذ عبطنا « ةيعبسلا عابطلا»و بضغلاب

 .هيف اضيأ ةداعلا ت هرثأ « راقولاو « ءودملا لهأ طلاخ نم نإو

 وهف « لاحلا ىف لعفلا ىلإ ةوقلا نم هل جرْخْلا : هببس امأو

 « هيتلاو « حازملو « جاجللاو « ءارملاو « راختفإلاو بجعلا

 ةوهشو ع دساحتلاو « سفانتلا هيف ام بلطو « مضلاو « ءازهسالاو

 . ماقتنالا

 . مومذم كلذ لكو'
 « ءاكحلا ضعب هلاق امف ركفتي نأ ٠ بضغلا هارتعا نم قحو

 : بضغلا عفد ىف ةليح هلأس دقو « نيطالسلا ضعبل

 : لاقف

 بجي هنأ ركذت نأ ىغبني ]



 ساي

 ا

 طقف مدلخت نأ المدخن نأو

 . اقف لمحت نأ ال ٠ لمتحتت نأو

 . اًمئاد كاري هللا نأ ملعت نأو

 [ بضغت مل كلذ تلعف اذإف

 : املمج نمو « قبس امك عورف هل بضغلا نأ معاو
 . ةسفانملاو « روهلاو « ةعاجشلا

 . دسحلاو « ةطيغلاو

 . اًحرش اهديزن نكلو « قبس ام ىلع
 . نبحلاو « روبنلا نيب قلخف : ةعاجشلا امأ
 ىهف « سفنلا ىلإ اهتفاضإ رتعا نراف
 . فواح دنع شأحلا طبرو « لاوهألا ىف بلقلا ةمارص

 : نم اهدلوتو «ةص هلا عضوم ىلع مادقإلاف 2 لعفلاب ردتعا نإو

 . لمألا نسحو « بضغلا
 « ىصاعملا نع ريصي اهم لب .« دئادشلا ناسنإلا رباصي ابو

 . اهرجز ةوهشلا ىلع طلس اذإ بضغلا نوف
 : نيدلا ناك الو

 . ريا ىف ةبغر هرطش

 . . رشلل كرت هرطشو
 : مالسلا هيلع لاق

 ( ناعإلا فصن ريصلا ]

 . نطبلاو جرفلا ةوهش ىف رورشلا ضعب ناك الو



 نوع

 . امهريغ ىف اهضعبو
 لاق 0١ «+ 1

 [ ريصلا فصن موصلا ]
 : ناريض رصلاو
 : ندبلاب قاشملا لمحت وهو « ىمسج ريص

 . ةقاشلا لامعألا ىطاعتك « العف امإ
 . مظعلا ضرملاو « ديدشلا برضضلا لامحاك « الاعفنا امإو

 ىسفنلا ريصلا وهو « ىناثلا برضلا وه « ماتلا دومحم او

 . ةفع ىمس « تايهشملا لوانت نع ناك نراف
 بسحب هوايسأ تفلتخا « هوركم لاهحا نع ناك تإو

 1 . هوركملا فالتخا

 . ربصلا مسا ىلع رصتقا « ةبيصم ىف ناك نواف
 . علملاو « عزخلا هداضيو

 . سفنلا طبض : ىمس « ىبغ لامهحا ىف ناك نإو

 « رطيلا هداضيؤ

 . ةعاجش : ىمس « برح ىف ناك نإو

 . نبحلا هداضيو

 . ملح : ىمس « بضغلاو « ظيغلا ظك ىف ناك نإ
 . رمذتلا هداضيو

 . ردصلا ةعس : ىمس « ةرجضم ةبئان ىف ناك نإو

 . ردصلا قيضو « مرتتلا» « رجضلا هداضيو
 . رسلا مثك : ىمس « مالك ءافخإ ىف ناك نإو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ىأ 000



 ما

 . . ةعانقو « ًادهز ىمس « شيعلا لوضف ىلع ناك نإو

 . هرشلاو صرخلا هداضيو
 : ىلاعت هللا لاق كلذلو

 ىأ (ءاّرضلاو) ةبيصملا ىأ (ءاسأَرلا ْق َنيِرباَصلاَو]
 « اوُقَدَص َنيِذَلأ كيلو ) ةبراحملا ىأ ( سأل َنيِحَو) رقفلا

 . [َنوُقّتمْلا مه َكِدَلوأَو

 عورفلا ةلمج نم ىه ىبلا : دسحلاو « ةسفانملاو « ةطبغلا امأو 1

 . ةدومحم ةطبغلاف « ًاضيأ

 . مومذم دسحلاو
 : مالسلا هيلع لاق

 [ دسحي قفانملاو « طبغي نموملا ]
 : ىلاعت لاق . ةدومحم ةسفانملاو

 . [ نوسفانتملا سقانتَيلف كلذ فو
 رغ نم ؛ هلاثمأ هلان ام لك لاني نأ ناسنإلا ىمن ةطبغلاو

 لوصولا ىف ريمشتلاو « دحلا هيلإ مضنا اذراف ٠ هربغ لينل معي نأ
 ةسفائم وهف « هئم ريخ وأ ء هلثم ىلإ

 ناكامب رو « اهقحتسم نع ةمعنلا لاوز ىمت وه : دسحلاو
 . اهتلازإ ىف ىعس عم

 نأ ريغ نم ةلازإلا ىف اًئيعاس نوكي نأ « دسحلا نم ثيبخلاو
 1 . هسفنل اهلطي

 دوسحلاو « هسفن لامع لخبي ليخبلا ذإ « لخبلا ةياغ دسحلاو
 .. هريغ ىلع هللا لام لخبي



 فق

 لثملا برض |ملو بونذلا انكر امه 2 صرحلااو دسحلا ليقو

 سيلبإو مدآب
 . اثيعل راصف « مدآ سيلبإ دسح ذإ

 . ةنحلا نم جرخأف « هنع ىمنام ىلع مدآ صرحو

 نف « نارسلاو « مومغلاو ؛ مومهلا « نارمثي نارجش اهف

 . اجن امهقورع عطق
 لصي رشي مدي ال نمل ةقاللا نيع دسحلاف : ةلمحلابو

 لصي ريخب مغيب + ملقأ « هجوب هلاني ال هنأ عم « برغملا لهأ ىلإ

 لا هرب دي لل: فو ايوا كح

 ؟ ارح

 : مالسلا هيلع هلوقو

 نينثا ىف الإ دسح ال ]

 . قح ىف هلعجف « "الام هللا هاتآ لجر
 [ اهب ىضقي وهف « ةمكح هللا هانآ لجرو

 . امتدارإل قلطي دق دسحلا ن اف ؛ ةطبغلا هب دارأ امنإ

 . تافصلا هذه لاعفأ طبض ىف لوقلا وه اذهف

 ىف ثدح ىبح « ىوقلا هذه لاعفأ طبض 'َف : تلق ناف

 لهف « لاعفألا هذه اهم رسيتت « ةخسار قالخأ « هلاعفأ نم هسفن

 ؟ ًافيفع نوكي
 : ةفع هيلإ مضني ملام « ردقلا اذب- منت ال ةفعلا نأ : ملعاف

 . رصبلاو « عمسلاو « ناسللاو « ديلا
 : اهدحو



 ضف 7

 : نع فكلا : ناسللا ىف
 كيانتلا» « زمحلاو « بذكلاو « ةميغلاو « ةبيغلاو « ةيرخسلا

 . باقلألاب

 ةيشلا' ق4 ناسلل | حئابق ىلإ ءاغصإلا كرت : عمسلا ىفو

 . ةمرلا تادصألا عاّمسا ىلإو . اهريغو
 . ىوقلاو حراوخلا عيمج ىف كلذكو

 صتخي امث ءىشى اهقلطيال نأ اهلك حراوحلا ةفع دامعو

 .2 هغوسي ىذلا دحللا ىلعو « عرشلاو لقعلا هغوسي اهف الإ ؛ ؛اهع

 ماجحإل او مادقإلا ىف هدصق نكي ملام كلذب مال م

 . هتاضرم لينو« لجو زع هللا ىلإ برقتلا بلطو ةليضفلا ىرحت

 : هتفعي هدصق ناك نإ امأف

 . رثكأ وه امل ًاراظتنا

 . هجازم قفاوي ال هنأآل وأ

 . هتوهش دوم وأ

 . هتمشح طوقسك « هتبقاع ىف فوخ راعشتسال وأ
 . هلوانت نم عونمم هنألوأ

 طخ كرتو « ةراجت كلذ لك امنإو « ةفعب سيل كلذ لكف

 . هلئاع ظحل

 . ةفعلا ليصحت ىف فاك ريغ كلذ لكو
 ف . كلذ معيلف

 بيذهو .  ملعتلاو ء ملعتلا : .فيرعت ىف كلذ دعب ن ضذخنلو

 . ةيلقعلا ىوقلا
 ع 0-06



 ضي

 نايب
 ميلعتلاو ؛ ملعلاو « لقعلا : فش

 : نأ قبس امهف تفرع دق
 1 لمعلاو 2 ملعلا

 . ةداعسلا اتليسو'اه

 . لمعلا ةيفيكب ملعب الإ روصتي ال لمعلا نأو
 . ىلمعب سيل ىذلا ملعلا نأو
 1 هتكئالمو , هتافصو « هللاب معلاك

 . دوصقم

 كدشرن نأ دب الف « لوصألا لصأ معلا نأ هنم تدفتسا دقف

 . ميلعتلاو ملعتلا قيرط ىلإ نآلا
 : لوقنف هيلع لدنو « رومألا هذه فرش ىلع « الوأ « هبننلو

 ملعتلا امأ

 . لامعألا فشأ وهف
 ,: ماسقأ ةثالث تاعانصلاو

 : ةعب رأ ىهو « اهنود ملاعلل ماوق ال « لوصأ ام

 ةك ايحلاو ةعارزلا
 ةسايسلاو ةيانبلاو

 : اهل ةمداخو « اهم ةدحاو لكل ةأيهم امإو

 . ةعارزلل : ةدادحلاك

 . ةك ايحلل : لزغلاو ٠ ةجاللاو
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 : اهل ةنيزمو « كلذ نم ةدحاو لكل ةممتم امإو
 . ةعارزلل : زبلاو ةناحطلاك

 . ةكايحلل : ةطايألاو ةداصقلاو
 صخشلا ءازجأ ”لثم ٌضرألا : ملاعلا ماوق ىلإ ةفاضإلاب كلذو

 : برضأ ةثالث ام اف ؛ هيلإ ةفاضإلاب
 . غامدلاو « دبكلاو « بلقلاك : لوصأ امإ

 ءقورعلاو « ةدعملاك اهل ةمداخو « لوصألا كلتل ةحشرم امإو

 . نيبارشلاو
 . بجاخلاو « بدهلاك : امل ةنيزمو ةلّكم امإو

 ملاعلل ماوق ال ذإ ؛؟ تاسايسلا : تاعانصلا لوصأ فرشأو

 ا
 : برضا ةعبرأ ىهو
 ىف « ةماعلاو ةصاخلا ىلع مهمكحو « ءايبنألا ةسايس : لوألا

 مهطابو « مهرهاظ
 ةماعلا ىلع مه,كحو « نيطالسلاو « ةالولاو « ءافلخلا : ىلاثلاو

 . مهطاب ىلع ال « مهرهاظ ىلع نكل « ًاعيمج ةصاخلاو
 . طقف صاو#لان طاب ىلع مهمكحو ,ءامكحلاو ءايلعلا : ثلاثلاو

 . طقف ةماعلا نطاب ىلع مهتكحو « ءاهقفلاو ظاعولا : عبارلو
 معا ةدافإ ؛ ةوبنلا دعب ؛ عيرألا تاسايسلا هذه تناقت

 نوكي امنإ ةعانصلا فرش 0 ناقيو
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 اهل ةرهظملا ةزردملا ةوقلا ىلإ ةبسنلا رابتعاب
 . تاغللا ةفرعم ىلع « ةمكحلا ةفرعم لضفك
 . ىوقلا فرشأ ىه ىلا « ةيلقعلا ةوقلاب ,ةقلعتم ىلوألا ن اف

 . عمسلا ىهو « ةيسحلا ةوقلاب ةقلعتم ىرخألاو
 . ةغايصلا ىلع ةعارزلا لضفك « عفنلا مومع بسحب امإو
 ةغايصلا لضفك « هيف لومعملا عوضوملا فرش بسحب امأو

 . ةغابدلا ىلع

 فرشأوه ىذلا لقعلاب كردت ةيلقعلا مولعلا نأ ىنخي سلو
 همعأو عفن غلبأ وهو « ىوأملا ةنج ىلإ لصوتي هبو « ىوقلا

 « عوضوم لضفأ ىهو « رشبلا سوفن هيف لمعي ىذلا هعوضومو
 . ملاعلا ق دوجوم لضفأ لب

 ملعلا ةدافااف

 . ةعانص : هجو نم

 . ىلاعت هلل ةدابع : هجو نمو

 حتف دق ىلاعت هللا ن راف ؛ ةفالخ لجأ ىهو هلل ةفالخ : هجو نمو
 نزادلاك وهف « هتافص صخأ وه ىذلا "معلا 3 ملاعلا بلق ىلع

 . هنئازخ سفنأل
 . هيلإ جاتحم لك ىلع « قافنإلا ىف هل نوذأم وه مث

 ىف هقلخو هبر نيب ةطساو دبعلا نوك نم لجأ ةبتر ىأف
 ؟ ىوأملا ةنج ىلإ مهقايسو ؟ ىلز هللا ىلإ مهيرقت



 مسا

 لقعلاو ملعلا فرش امأو
 كردف

 سحلاو « عرشلاو ٠ لقعلا : ةرورضب

 : مالسلا هيلع لاق دقف عرشلا امأ
 لاق مث . لبقأف . لبقأ : هل لاقف « لقعلا هللا قلخ ام لوأ ]

 : لاق مت . ربدأف . ربدأ : هل

 . كنم ىلع مركأ اًنقلخ تقلخام . . ىلالجو ىتزعو
 . ىطعأ كبو . ذآ كب

 [ بقاعأ كبو . بيثأ كبو
 نم ىرجي ءايشألا ناسنإلا هب كردي ىذلا لقعلا اذهو

 . سمشلا نم رونلا ىرحم ؛ لجو زع هللا قلخ ىذلا ؛؛ لوألا لقعلا
 . صاخشألا ىلإ ةفاضإلاب لوقع لوقعلا هذه نااف
 . ةفاضإ ريغ نم قلطم كلذو

 لانت الام نأ وهف « لقعلا فرش ىلع « لقعلا ةلالد امأو
 ؟ ءايشألا فرشأ نوككي ال فيكف « هب الإ ةرخآلاو ايندلا ةداعس

 م هبو « هيلإ برقت هبو « هللا ةفيلخ ناسنإلا راص لقعلابو
 7 مالسلا هيلع لاق كلذلو ؛ هنيد

 . هل لقع ال نم نيد ال ]

 | : لاقو

 .( هلقع اوفرعت ىح ءىرما مالسإ ؛مكبجعي ال ]
 : ليق اذهلو



 نض

 هفتح ناك « هيلع ريخلا لاصخ بلغأ هلقع نكي مل نم ]

 [ هيلع ريا لاصخ بلغأ ىف

 : لاقف رونلاب لقعلا هناحبس هللا هبش دق نأ اًفرش هب كليهانو
 , عم ازغرم و "

 . امهرونم ىأ

 « لهجلاو ملعلا ىلع نآرقلا ف تالظلاو رونلا :قلطي ام رثكأو
 : ىلاعت هلوق لثم

 [ رولا ىلإ تاَمُلظلا نو ْمُهُجِرْخُي اوُثمآ نيل وُ ]1
 ىضر ىلعل مالسلا هيلع لاق كلذلو ؛ لقعلاب كلذ لك امنإو

 : هنع هللا

 «كلقعب تنأ برقتف ء ربا باوبأب مهقلاذل سانلا برقت اذإ]

 : ىلزلاو تاجردلاب معنتا
 . ايندلا قف سانلا دنع

 ا ةرخآلا ى هللا دنعو

 .. لقعلاب برقتلا هجو رك ذنسو

 « ملعلاو لقعلا فرش كاردإ ىف فاكف « هدرجم . سحلا امأو

 ناسنإلا ىأر اذإ « ًاندب اهاوقأو « اصخش تاناويحلا ريكأ نإ ىبح
 هنأب هساسحإل « هنم فوخلا رعشتساو « ماشتحالا ضعب همشتحا
 . هتلبجب هيلع لوتسم

 مئاهملا ةاعرو « كرّثلاو برعلا فالجأ مئاهملا ىلإ سانلا برقأو
 ةيارد مهنم رثكأو ٠ القغ مهنم رفوأ عار مهيب عقو ولو . مهنم



 فن

 ى نوغلابي 00 كارتألا ىرت كاد ؛ اًنعبط هورقول « « مهتعانصي

 ا ع

 . عهتمأ ىف ىننلاك « هموق ىق.خيشلا ]

 هصخش ةوقب ال « هلقعو هملعب هتمأ ىف !ىبنلا راقو امنإو

 رك دع كلذلو ٠ هكوشب ةلقو: .6 هلام ةرثكو ء لذي لاف
 مهفرط عقو الف مالدسلا هيلع هللا لوسر .لتق « نيدناعملا نم

 « هزي نع اًبرعم « ههجو ف هللارون مه ىءارتو « هوباه « هيلع

 . هيدناعم ردص ىق بعزلل اًيقلم

 : لاقف ء احور ملعلا « لجو لجو زع هللا ىمس دقو

 [اَنِرْمَأ ْنِم ًاحور َكْيَلِإ اَنْيَحْوَأ َكِيَذكَو 1
 . : ىلاعت لاقف ةايح هأمسو

 را كن عو ه مس

 [ ُاَتْمَبَحأَف ًاتيم ناك نموا ]

 : مالسلا هيلع لاقو

 [ لقعلا نم مركأ اًمقلخ هللا قلخ ام ]

 لاطل معلا بلط ىلع ثحلا ف ةدراولا رابخألا تيلخا ولو

 : هلوق ىلع ديزي فيرشت ىأو « لاقملا
 [ عنصي امب اًضر ملعلا بلاطل اهحنجأ عضتل ةكئالملا نإ ]



 نوران

 نايب

 هلا بوجو
 لقعلا فش راهظإل

 ( ةمكحلاو « ملعلا ةنظم هنوك ثيح نم لقعلا فرش نأ .لعإ
 . هل ةلآو

 ىههو « ال عبنمو , ةّكحلاو ملعلل ندعم ناسنإلا سفن نكلو

 : لعفلاب ال « ةرطفلا لوأ ى « ةوقلاب اهف ةزوكرم
 . رجحلا ىف رانلاك

 . ضرألا ىف ءاملاو

 . ةاونلا ىف لخنلاو
 ىق ىعس نم دب ال اي « لعفلاب هزاربإ ىف ىعس نم دب الو

 . ءاملا جور رابألا رفح

 . ىرشب لعف ريغ نم ىرجعي ام ءاملا نم نأ اك نكلو
 . بعتو رفح ىلإ هطابنتسا ىف جاتحم نماك وه ام هنمو
 . ليلق بعت ىلإ هيف جاتحي ام هنمو
 : ةيرشبلا سوفنلا ىف ملعلا كلذك

 .* ىرشب ملعت ريغ نم .« ةوقلا نم لعفلا ىلإ جرخي ام هنم
 الملا ةهج نم رهظت مهمولع نراف ؛ مالسلا مهبلع ءايبنألا لاحك

 . ىرشب ةطساو ريغ نم ىلعألا
 ايس ال « سانلا نم ةماعلا لاوحأك « هيف دهحلا لوطي ام هنمو

 نمز اوملعتي لو« لهحلاو ةلفغلا ىف مهنس ترك نيذلا ةدالبلا ووذ

 . ابصلا



 قرب

 . نايبصلا نم ءايكذألا لاحك ليلقلا ىعسلا هيف ىنكي ام هنمو
 : ىلاعت هللا لاق ٠ سوفنلا ىف ةزوكرم مولعلا نوكلو

 3 و

 0 مهتيرذ « م روهُظ نو َمَدآىِنَب ْنِم كبر دَحأ ْدإَو

 [ّلَب اوُلاَق ؟ برب تسل ؛ مهِسَفْنَأ لع ”مَدِهْشَأَو

 اهنوك نم هيلإ انرشأ ىذلا ىنعملا « مهسوفن رارقراب دارملاف
 مهلك نم لصحت ملام اف ؛ ةنسلألا رارقإ نود « ةوقلاب ةدوجوم
 نتا نم لب « روهظلا دنع
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 مهطاوبو مهس وفن تدبش « مهلاوحأ ترتعا نعل
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 [ هيلع انا راق قتال رك
 ؛ ديحوتلاب الإ ءايبنألا ءاج امم « ناعإلا ىلع رطف ىدآ لكف

 : اولوق : لاق كلذلو

 ع هللا الإ هلإ ال ]

 ى طلغ اعإو . هلإلاب قدصم وه نم الإ فداصي نل هنراف

 2 . هتفص وأ هنيع

 مسقلا  ةطقلاب سوقا ىف اذركرم لب ناعإلا ناك امل مث
 : ىلإ سانلا

 . رافكلا مهو ؛ ىنق ضرعأ نم
 ةداهش لمح نمك ناكو «' ركذتف :هرطاخ لاجأ نم ىلإو



 فش

 . اهركذت مث « ةلفغب اهسنف

 0 - و م هةر

 [ نورك َدَبَي مُهَلَعَل
 ره 9

 [ باَبَأْلا وُلوُأ رك َدَِلَو]
 [ هب مُكَقَتاَو ىذلا هقاثيمو . مكْيَلعهللا َةَمْعِن اورك ْذَأَو] 0. م ص رس < 6 سود 0100 28 مر
 لوى ى مد هر سو هم بى كاره بصر
 | ؟ ركدم نم لهف ؛ ركذلل نآرَقْلا انرسي دَقلَو ]

 ًاركذت طّلا اذه ةيمستو « هب ربعي ام رثكأ وه ركذتلاو
 : نابرض ركذتلا نأكو . ديعبب سيل

 لعفلاب هبلق ىف ةبستكم تناك ةروص ركذتي نأ : امهلحأ

 . هنع تباغ مث

 ناسنإلا ىف ةرطفلاب ةنمضم ةروصل هركذت نوكي نأ : رخآلاو
 : نوققحملا لاق كلذلو
 فشكي لب « جراخ نم اًئيش ناسنإلل بلجي سيل ملعتلا ]

 نم ءاملا رهظم لاحك « ةرطفلاب سوفنلا ف لصح امَع ءاطغلا
 [ ءالحلاب ةآرلا ىف روصلا رهظمو « ضرألا

 دمج نمىلع ةليقث « لقعلا نيعب نيرظانلل ةرهاظ قئاقح هذهو
 قباوسب مهعبط قالتعا ىف بتكملا نايبص ةبتر لوأ ىلع هروصق هب
 : اه قيقحت ريغ نم ظافلألا رهاوظ نم تالايخلا



 مم

 نايب
 لقعلا عاونأ

 : ممقني لقعلا نأ لع
 . ىزيرغ ىلإ
 . بستكم ىلإو
 لفطلا ىف هدوجوو . ملعلا لوبقل ةدعتسملا ةوقلا وه : ىزيرغلاف

 . ةاونلا ف لخنلا دوجوك
 : مولعلا نم لصحي ىذلا وه : دافتسملا بستكملاو

 « هيلع ةيرورضلا مولعلا ناضيفك « ىردي ال ثيح نم امإ
 ملعت ريغ نم « زييعلا دعب

 تلا وهو « هك ردم ملعي ثيح نم امإو
 :هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع لاق « نيمسق ىلإ لقعلا ماسقنالو

 عومسمو  عوبطف 2 نيلقع لقعلا تيأوو ]
 عوبطم كلي مل اذإ .عومسم عفني الو

 [ عونمم نيعلا ءوض ١ سمشلا.عفنت ال اك
 : هلوقب دارملا وه : لوألاو
 . [ لقعلا نم هيلع مركأ اقلخ هللا قلخ ام ]
 : ىلعل مالسلا هيلع هلوقب دارملا وه : : ىناثلاو

 [ كلقعب تنأ برقتف « ريلا باوبأب سانلا برقت اذإ 1

 . مسجلل رصبلا ىرحم ىرجي : لوألاو

 . سمشلا رون ىرحم ىرجي : ىنثلاو



 ماا

 . رصببلا ىمع دنع رونلا ىف ةعفنم الو
 . رونلا مدع دنع رصبلا ىدجي الو

 رصبلا نم فرع وهو « لقعلا وهو « نطابلا رصب كلذكف

  رهاظلا

 نوال ىلا
 سرفلاك ندبلاو
 . سرفلا ىمع نم رضأ سرافلا ىمعو
 : ىلاعت لاق « رهاظلل نطابلا هرصب ةبءاشلو

 [ أراك داؤفلا تدع ك1

 : لاقو

 [ ضْرَألاَو تاومسلا َتوُكَلَم مِهاَرْبِإ ىرث َكَلَذَكَو]

 : ىلاعت لاق 3 7 هدض ىمسو

 ىتلا بولقلا ىمْعَت ْنِكَلَو « ٌراَصْبَأْلا ىَمْع آل هن
 [ روُدصلا 3

 : لاقو

 [ًاليِبَس لَضَأَو ىمْغَأ ةريخآلا ىف وهف ىَمْعأ هِذَه ىفَناَك ْنَمَو

 نم هب قلعت الف « ةذفان هلقع ةريصب نكت مل نم : ةلمحلابو

 . هتقيقحو هبابل نود « هتلثمأو هتالايح لب 4 هروشق الإ نيدلا

 :نااف ؛ ةيلقعلا مولعلاب الإ « ةيعرشلا مولعلا كردت الف

 . ةحصلل ودلك هيلقعلا



 ماو

 . ءاذغلاك ةيعرشلاو
 . سكعت نأ كلل سيلو « لقعلا نم ءاج لقنلاو

 ةيذغألاب .رزرضتت ا. 0 نم ةمو رجا .ةضيرملا سفنلاو

 : ىلاعت لاق كلدذلو 0 عفتنت هلو

 مص ©

 ا

 رومأ هل ىءارتي « عرشلا داوم 7 لمأت اذإ ىمعألا دلقملاو
 را . همهف ام ىلإ ةفاضإلاب كل ذك ىهو « ةضقانتم

 هعبط روخو « هلقع فعضل ؛ هيف لمأتلا نع هسفن نيود م

 2 . هديلقت رسكني نأ ةفيخ هنع ”ةلفخلا فلكتيف

 هنيقي لطبيو رحتيف  .هضقانت كرديف هلمأتي دقو

 فة لك كل « ضقانتلا لطبل ةريصبلا نيعب رظن ولو

 : هلاثمو . هعضوم

 ثاثأو « تشطلاو زوكلاب رثعف اراد لخد ىذلا ىمعألا لاثم
 ء ردلا

 ؟ اهلحم ىلإ اهنودرت ال مل؟ د ع ل : لاقف

 هل ليقف
 : شلاق للا نك ةعيئشولا ل ذلك نر

 نر دال را اذهف

 .: ىلإ مني.« لعل ةطساوب مولا نم بستكلل نأ ملعاو

 . ةيويندلا فراعملا



 نين

 . ةيورخألاو
 ترصق « امهدحأ ىلإ هتيانع فرص نهف « نايفانتم. امهاقيرطو

 هنع هللا ىضر ىلع برض كلذلو ؛ رثكألا ىلع رخالا ىف هتريصب
 : لاقف « ةلثمأ ةثالث

 . نازيم ىبفكك « ةرخآلاو اايندلا لثم نإ

 . برغملاو قرشملاكو
 . ىرخألا تطخسأ امهادحإ تيضرأ اذإ « نيترّضلاكو

 ةرخآلا رومأ ىف الاهج ايندلا رومأ ىف سايكألا ىرت كالذلو

 . سكعلابو
 مالسلا هيلع لاق كلذلو

 [ توملا دعب ال لمتو هسفن ناد نم سميكلا ]

 :  هلبلا ىلإ نيحلاصلا نضعب بسن نمل  لاقو

 عهلبلا ةنهلا لهأ رثكأ ]

 . ايندلا رومأ ىف ىتعي
 : ىرصبلا نسحلا لاق كلذلو

 اولاقل مكوأر ولو «نيناحم ملقل « مهومتيأر ول ًاماوقأ انكردأ ]
 [ نيطايش

 نع كندعبي الف نيدلا رومأ نم ًابيرغ أرمأ تعمس اهمو
 « ايندلا بابرأ نم سايكألا هكردأل ايقيقح ناك ول هنأ هلوبق

 كالاس رفظي نأ لاحملا نم ذإ ؛ اهريغو ةيسدنهلا تاعانصلا قئاقدو

 . ةرخآلاو ايندلا ارمأ كلذكف ؛ برغملا ىف دجوي ام قرشملا قيرط

 : ىلاعت . لاق كلذلو

 « اًينالآ ٍةاَيَحْلاِب اوُضَرَو « انقل َنوُجْرَي ل َنيِذَنآ نإ ]
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 مم َواَم َكِيَلوُأ + َنوُلِفاَغ اَنِتاَيآ ْنَع م َنيِذَلو « اهب او اما
 تاَسِلاَصلَ دلير اونَمآ َنيِذّلأ نإ 2 0 اوناَك امي ُداَثلا

 7 د هةر

 ىف ٌراهنألا مهيتحت 7 ْنِم ىرُجت « ٌمِهِناَمِيِإب ملم مىيبغت

 1 رمعتلا و تانج

 : ىلاعت لاقو

 ةريخآلا ِنَع 2 ّينّدلا ءاحلا نينا رهاظ: نرملْتَي

 [ َنولْفاَع

 ىف قلحلا ريبدتل هللا هحشر نم الإ امهيب عمجي داكي الو

 ء سدقلا حورب نوديؤملا ءايبنألا مهو «٠ مهداعبو مهشاعم
 . قيضت الو « رومألا عيمجل عستت دث ةوق نم نودمتسملا

 «هريغ نع تفرصنا ؛« رمأب تلغتشا اذإ ةفيعضلا سوفنلا امأف

 . اعيمج امهنم لامكتسالا ىلع ردقت نلو

 نايب
 ملعملاو ملعتملا فئاظو

 ف
 ةدعسملا مولعلا

 : لمج رشع اهليصافت عمجتو ةريثك هفئاظوف ملعتملا امأ

 .قالخألا ءىدر :نع سفنلا | ةراهط مدقي نأ : لوألا ىلوالا ةفيظولا

 . حراوحلا ةراهطي الإ ةالصلا ف حراوحلا ةدابع ابع حصت ال اهكف



0 
 الف « ىلقلا هد

 : ابع عرشلا ناسل ىف ١
 . 1 هر ؛ الإ ساجنأو « قالخألا ثئابخ 0 0 0 تافصلا 0 تا

 000 ىلع نيدلا [ ةفاظنلا 6

 ك : ىلاعت لاقو
 ل اا نا الو ةاهطلا نأ لع ديفا ل سجن نوك رشملا اًمئا] 1 ماا كر 6 4
 0 . سلا : مالسلا هيلع لاق ١

 و . ةكئالملا لزنم بلقلاو بصمو . مهرظن لحم ةكئ . را هيف 0
 . ةعنام بالك ةيدرلا تافصلاو
 : ف تدقتعا اهمو

5 
 3 5 .٠

ّْ 
 ا 07000 نأ كش 5

 لك ىمس ناويحو

 1 , نىبدلا ت
 . هد ١ تام . 3 0

 577 : لفأ
 بلغت هيلعو ؛ 500

 . ةرم بالكلا
 5 : ناف ءىدر بلاط مكف : تلق مولعلا لصح قالخألا 4 : 5: ش . ىرخأ ةكئالمل



 مع؟

 ! ! ةداعسلل بلاحلا ىيدلا ىيقحلا معلا مهف نع كدعبأ اف
 5 ةرم هتاسلب همظنب ثيدح 0 ةيدرلا قالخألا بحاص هلصحي اف

 . هددري مالكو « ىرخأ هبلقبو
 لقأ نإف ؛ هقالخأ تنس+- « هبلق ىلع ملعلا رون رهظ ولو

 ةايحلل ةلطبم ةكلهم مومس ىصاعملا نأ فرعي نأ ملعلا تاجرد
 . ةيدرلا تافصلا اهأشنم ناف « ةيدبألا

 ؟ هلوانتف مسلا فرع نم تيأر لهو

 : مالسلا هيلع لاق اذهو
 ( ًادعب الإ هللا نم ددزي مل« ىده ددزي حلو « الع دادزا نم

 محلوق ىعم « نيققحملا ضعب لاق راذهلو

 [ هلل الإ نوكي نأ ملعلا ىنأف « هللا ريغل ملعلا انملعت ]
 لو « اثيدح ناك لصح امو « لصحي نأ ىنأو عنتمأ معلا ىأ

 | .ايقيقحت الع نكي
 اورحبت دق ءاهقفلا ءالضف نم ةعاج ىرأ : ىنإ : تلق نواف

 . مهقالخأ وس عم اهف
 كولس ىلإ اهتبسنو ٠ مولعلا بتارم تفرع اذإ : كل لاقيف

 ىف ءانغلا ليلق ءاهقفلا كلئلوأ هفرعي ام نأ تفرع « ةداعسلا ليبس
 هب دصقي نم قح ى هب قلعت نع كفني ال ناكنإو ٠ دوصقملا
 . برقتلا

 هدم عا

 دعبيو « ةيويندلا لاغشآلاا نم هقئالع للقي نأ :.ةيناثلا ةفيظولا
 ةلغاش « ةفراص قئالعلا ناف ؛ نطولاو « دلولاو « لهألا نع

 * و3
3 
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 [ ِهِفْوَج ف نْيَبْلَق نم رلجَرل هللا َلَعَج امو
 : ليق اذهل ؛ قئاقحلا كرد نع ترصق « ةركفلا تعزوت اكو

 هتيطعأ اذ اف « كلك هيطعت ىبح « هضعب كيطعي ال معلا ]
 [ رطخ ىلع هضعب كايإ هئاطعإ نم كلن اف كللك

 هؤام لدجك تناك « رومأىلع تعزوت اهم ةركفلاو
 عمتجي ام هنم ىبي الو « ضرألاو ىوحلا هفشنيف « طسبنم فشكنم
 . هب عفتنيو « ةعرزملا غلبيو

 ىلع رمأتي الو « هلهأو ملعلا ىلع ريكتي ال ن أ : ةثلاثلا ةفيظولا
 نعذيو ؛« ملعتلا قيرط ليصفت ىف « هرمأ مامزب هيلإ ىلي لب « ىلعملا
 . بيبطلل ضيرملا ناعذإ هحصنل

 « هفرعي نمم هتدافتسا نم فكنتسي نأف ملعلا ىلع ركتلا امأ

 . قمحلا نيع وهو
 نأ ىغبني اهدجي ثيحف « مكح لك ةلاض: ةمكحلا لب

 . ةنملا اهب دلقتيو « اهديفتسيو « اهملتغي

 [ ىلاعلا ناكملل برح ليسلاك 1 ىلاعتملا ىبفلل برح معلاف ]

 : ىلاعت لاق كلذلو 0 عضاوتلا نم دب الف

 موا # ا <وه6 ىج ادم“ هم ريم 017 مهر ماس | ىلا

 عمسلا ىقلا وأ بلق هل ناك نمل ىركذل كلذ ىف نإ ]

 [ ديو ٌوُهَو
 . ملعلاب الغتشم نوكي ىأ
 ىلع هلمحي ام لقعلا نم هيف ناك وأ « بلق هل نمت دارملا وهو



 لك

 . ةعارضلاو « ءاغصإلا نسحو « عمسلا ءاقلإ

 « اريزغ ًارطم تلان ةبدج ضرأك « هملعمل ملعتملا نكي ل اهمو
 . هب عفتني مل ؛ عفد ريغ نم « لوبقلاب هاقليف

 « أطلا نيع ملعتملا هاري امب سا ملعملا راشأ اههسو
 ناف ؛ هملعم عبتيلو « ريصيلو « هسفن مهيلف « ًاعطق هدقتعيو

 دق نوكي ق قيرطلا كلاسك « هسفن باوص نم ريخ « هملعم أطخ

 . هنم ٌئدتبلا بجعتي ام ةبرجتلاب دافتسا
 : لاقف « ىسومو رضا ةصق ى ىلاعت هللا هبن اذه ىلعو

 مدن لطب وكلف نأ لع لقا لقا
 : هلوق ىلإ

 [اًركذ ُهْنِم كَل ثدْخأ ىَّتَح هع ْنَع ىنلأسَت ه1
 لو « هعجارو ربصي مل م

 همم

 "' [َكِيَبَو ىِنَْب قاف اذه

 )١( اذكه تايآلا مامت :

 ْنَل َكَنِإ : َلاَق ؟ اَدَكُر َتْملُع امم ىنَمّلَعُت نأ ّل 1 َكُعبَت ا لَم

 را ا مج ناعوف رس يو رم ّىعَم َعيِطَتْسَت

 ْنَع ىنلَأست الق ىتْمَبتأ نق : اق اًرمأ كَل ىصعأالَو ارياَص هللا َءاَش نإ

 افرح ةتيفسلا ىف ابكر اًذإ ىَتح اََلَطْناَم ارك ُهْنِم كَ 0
 لأ ملأ : لاق . ارثإ اع تم دقن اًهلخأ َقرْغمل اًهَتْقَرَعأ : لاَ
 ىنقِحْرت الو تين اَمِب ىفذخاوت ال : َلاَق . ؟ اَرْبَص َىعم َميِطَتْسَت نل َكنِإ

 ًاسفن تلتف : َلاَق هلك امل اق اذى اَََطْناَف « ار ىرْمأ نم



 نا

 هللا فرعف « نآرقلا هب درو امك هدعبتسا ام رارسأ ىلع هبن مث

 . هموو 0 يم ال ام. ركب لخملا نأ قيم

 : حجنلا ةلقو ق افخإلاب هيلع مكحاف
 : ىلاعت هللا لاق دقف : تلق ناف

 [ َنوُمَلعَت ال متْنُك نإ زكّذلا َلْهَأ اًولَأْسه]

 امل الو 4 لاؤسلا نم ىبوم عنمل ًاضقانم سيل اذه نأ ملعاف

 : نأل ؛؟ هانركذ

 اننا ا

 للا نو قنفذ ليقف فرم لع حج وعامل و

 نأ ىغبني ال ةيرظنلا مولعلا ف ضئاخلا نأ : ةعبارلا ةفيظولا
 ةريحملا ةككشملا هبشلاو « قرفلا نيب عقاولا فالتحال | ىلإ الوأ ىغصي

 2 معلا لصأ ىف همزع ريفي كلذ نواف ؛ هنيناوق ديهمت دعب نكي مل ام

 ْنَل َكْنِإ : كن ثأ ْمَنأ َلاَق ٠ اًرْكُن اتْيَك تْمِج ْدَقَل ؟ ست ٍرَْعِب َهَيِكَر
 دق ىبْبِحاَصَت الق اَهَدْعَب هش ْنَع كلاس نإ : نق . أَم بت عن

 ارَبَأَف اهلْهَأ اًمَعْطَسْنَأ ةَيْرَ م َلْهَأ ايَنأ اًذِإ ىَتَح اَقَطْناَف اًرذع ىثدل نم َتْعَلَب
 تش ول : لاَ « ُهَماَقَأَف صّقْنَي نأ ُديِرُي اًرادج اهي اَدَج ف موفي نأ اا

 ٌّءَ م 2

 ليواشب َكُعبْنأس « كنْيِبَو ىنيب َقاَرِف اذه : : َلاَق رج هيلع َتْذَحَت آل

 [ اَرْبَص ِهْيَلَع ْعِطَمْست ْمَل ام



 مع

 رايعم ) باتك ىف اهانركذ بابسأل كردلا ةقيقح نع هسيؤيو
 1 : قلل معلا

 . هقيرطو « هذاتسأ هراتخخا ىذلا ىأرلا»و « لوصألا نقتيلف .
 . اهقعتو هبشلا فرعت ىف كلذ دعب ضخيل مث

 7 يسم 6 وم ا و

 ربك أ ناك ذإ ؛ كالذ ريزتخلا م رحت بابسأ لحأ ناك ليق ىتح

 مهلك اوم نع نيملسملا ةرجزم نوكيل ؛ كلذ مرحف رافكلا ةمعطأ

 .. ةطلاخملل ًاببس تناك ىلا

 ايك « ءاوهألا لهأ سلاحم نع: ماعلا 3 ةنايص بجي 5

 ةناهرب هسفن ى رقتساو ل

 ءاغصالاو « ةطلاخملابحألا لب 2 ةطلاخلاب هيلع سأب الف « هتجحو

 . ًادهاحم هب نوكيو « اهلحب لاغتشالاو « هبشلا ىلإ
 . رافكلا فص ىلع ج لا هل بحتسي رداقلا نإاف

 ' فاذا ركب رج اعلاو

 ؛ اعقل ركل نأ للا ب طلع لصألا | اذه نا

 ". انين لاق 0

 7 . اقيدنز لاق « ءاهتنالا ىف ىنآر نمو

 ةركب نيعألل ةرهاظلا ةدهاحا ىضتقي ءادتبالا نأ ىعي ١

 1 . ٠ تاداجل

 : 07-2 نكست 2 روح او دوهشلا نيع ىف

 . لمعلا نيم نت لع قياس ( معلا رابمم ) باك 00(



 نكي

 . تابهو تادابعلاب نوابن كلذ نأ نظيف

 نكلو « اهياغو « امابلو ٠ تادايعلا خلل ق ارغتسا كلذف

 . سمشلا رون كرد نع لكت شيفافألا نيعأ

 ًاعونو « ملعلا نونف نم انف عدي ال نأ معتملل : ةسماخلا ةفيظولا

 « هدصقمو « هتياغ ىلع هب علطي ًارظن هيف رظنيو الإ.« هعاونأ نم

 ؛ هيف رحبتلا بلط بابسألا هتتاوو « رمعلا هدعاس نإ مث . هقيرطو
 ى هنم ديفتسيو « ضعبب اهضعب ةطبارتم ةزواعتم اهلك مولعلا ناف
 نراف ؛ هب هلهج ببسب ملعلا كلذل ايداعم نوكي ال ىبح « لاحلا
 : ىلاعت لاق « اولهج ام ءادعأ سانلا

 [ ميِدَق كف اَذَه َنوُوَفسَف هب اوُدَتْهَي مَ ْذإَ]
 : رعاشلا لاق

 الالزلا ءاملا هب ارمدجي 20ضيرم رم ىف اذ كي نمو

 نأ ىغبني لب « مولعلا عاونأ نم ءىشب نيبتسي نأ ىغبني الف

 : امماجرد ىلع مولعلا نواف ؛ هتبترمو هقح هيطعيو مع لك لصحي
 . ىلاعت' هللا ىلإ دبعلاب ةكلاس امإ

 برقلا ىف ةبترم لزانم اهو . كولسلا بابسأ ىلع ةنيعم وأ
 . دصقملا نم دعبلاو

 داهحلا قيرط نع روغنلاو طابرلا ةظفحك ةظفح اهم ماوقلاو
 . ةبتر اهنم دحاو لكلو « جحلاو

 لب « ةعفد .ملعلا نونف ىف ضوخي ال نأ : ةسداسلا ةفيظولا



 م

 ىتح نف ىف ضوخي الو « مهآلاف « مهألاب أدبيف بيترتلا ىعارب
 اهضعب و « ايرورض ًابيترت ةبترم مولعلا ن اف ؛ هلبق ىذلا نفلا قوتسي

 . ضعب ىلإ قيرط
 : ىلاعت لاق « جيردتلاو بيترتلا كلذ ىعارم قفوملاو

 [ هيل َّقَح ُهَنوُلْتَي باَتِكلآ ُماَنْيَتآ َنيِذّنَأ ] ريس ع6
 . المعو ًاملع « هوكحي ىبح انف نوزواجي ال ىأ

 . هقوف ام ىلإ ىفرلا « هارحتي لع لك نم هدصق نكيلو
 فالتخالا عوقول ؛ داسفلاب مع ىلع مكحت ال نأ ىغبنيو

 ا ل ا م ل ا
 تايلقعلا ىف رظنلا اوكرت ةعاج ىرعفف « لمعلاب ملعلا بجوم

 . امابرأ اهكردأل لصأ اهل ن اكول هنأب « اهبف نيللعتم تايهقفلاو
 د ا هذه ثشك ىضم دقو

 دحاول قفت بارع هرج كح رسعلا موق ىريو
 دحاول قفتا أطال هنالطب نودقتعي ةفئاطو

 ديل ةنيتفل فة وعلا فيان نغيلي نب : أطخ لكلاو

 . صخش لك هب لقتسي لع لك الف
 . هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع لاق كلذلو

 ( هلهأ فرعت قحلا فرعا . لاجرلاب قحلا فورعت ال ]

 « مولعلا عيمجل عستي مل اذإرمعلا نأ : ةعباسلا ةفيظولا
 لك نم ةمشب ىتكيف هني لك نم ذخأي نأ ىغبنيف

 نب يتصل بسسس سل يصدم ١

 . (لمعلا نازيم ) باعك لع قباس ( معلا رايعم ) باتك 0
 . هيف سانلا ءارآ نع رظنلا فرصب هتاذ ءىثلا هرملا فرعي نأ ىنبني ىنعي (؟)
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 ةاجنلا ببس وه ىذا معلا ىلإ رمعلا نم روسيملا فصيو 4 ملع

 ةقيقحلا ىلع هللا ةفرعم ىهو 6 مولعلا عيمج ةياغ وهو «٠ ةداعسلاو

 . قدصلاو

 . هريغ مدخي ال رح ملعلا اذهو ؛ ميا عت كا وامل

 : ىلاعت لاق اذحلو

1 

 َنوُبَعَلَي مهضوخ ىف "هد مل : هللا لق]

 اذلو فورخلا هذهم ناسللا تالضع كيرحت دارملا سيلو

 ١ : 37لاق

 [ةنحللا لخد ًاصلخم هللا الإ هلإ ال : لاق نم ]
 « بلقلا ىف ةرثؤم نكت مل اذإ ءانغلا ةليلق فارطألا ةكرح ناف

 ىمسي داقتعا هل وأ « يبلقلا ىف خسار رثأ نع ةرداص نكت مل وأ

 . ًانامعإ

 نامم اب نزو ول ىذلا ركب ىلأ ناعإ لثم ىلإ هبيترت ىهتني م

 مايص ةرثكب مكلضف ام هنأب حيرصتلا عم اذه حجل « نيملاعلا

 .ةللق ل رو سب نك 6 ةالضو
 ما هدقتعا ام داقتعا هاب ملعلا ىهنم ناك ناف

 ا ىبح 5 «٠

 ىري ناك نإو ةيفوصلا قيرط دال نح اذبمو
 الف « ةيوق دهاوشب 0 ف وهارظلا راك[ نم اللاب

 اهنع هروصقو هلهحل لهاحلا اهيداعي نأ ىغبني



 ١م

 ملع لك ةرم « ةفرعم لك ةياغ هللا ةفرعف : ةلمحلا ىلعو
 . اهلك بهاذملا ىلع

 نيدبعتملا ءاكحلا نم نيميكح ةروص بر هنأ ىور دقو
 : اف ةعقر امهدحأ دي ىفو « دجسم ىف

 ىبح « ًائيش تنسحأ كننأ ننظت الف ءىش لك تنسحأ نإ ]
 (ءايشألا لجومو بابسألا بيسم هنأ مع « ىلاعت هللا فرعت

 : رخآلا دب ىف ف

 تيور هتفرع ذإ ىح . أمظأو برشأهللات فرع نأ لبق تنك

 . [برش الب
 هعف

 نم فرشأ مولعلا يضرك ىعم فورعت نأ : ةئماثلا .ماثلا ةفيظولا

 نيئيشب كردي ملعلا ١ فرش ن مش نارا 6غ 3 نفع

 . هترع فرشب : امهدحأ

 , هتلالد ةقاثوب : رخآلاو

 ؛ بطلا ملعو « نيدلا ملعك كلذو
 ناكف « امل رخآ ال ىلا ةيدبأل | ةامحلا نيذدلا ملع ةرع ناف

 . توملا ةياغ ىلإ ندبلا ةايح هترت ىذلا بطلا ملع نم فرشأ
 رابتعاب فرشأ باسهاف « بطلا ىلإ هتفضأ اذإ باسحلا امأو

 ةبرجتلا ىلع ةفقوتم ريغ ةيرورض اس مولعلا نإاف : هتلالد ةقاثو
 . بطلا فالخب

 نم فرشأ ندبلا ةحص نراف : هترمت رابتعاب فرشأ بطلاو
 . ريداقملا ةيمك ةفرعم

 . ليلدلا ةقاثو ىلإ رظنلا نم. ىلوأ ةرمثلا فرش ىلإ رظنلاو



 اناني

 نيعي امو « هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب ملعلا ةةرغ مولعلا فرشأو
 . ةيدبأل | ةداعسلا هترمث ناف ؛ ؛ هيلع

 ىهو « لمج لوقب مولعلا عاونأ فورعت نأ : ةعساتلا ةفيظولا

 : ةثالث

 . ىجملا ىلع لدي ثيح نم ظفللاب قلعتي ملع
 . درا ىعملاب قلعتي ملعو
 سخلاب ىناعملا هب فرع ام وهف ظفللاب قلعتملا امأ
 ءاهلع ةلالدلل حالطصالاب ةعوضوملا ظافل*أل ١ فرعت نا ديرأو

 : نامسق ىهو
 تاجا داع ادخل امهدحأ

 ©« بارعالاو «٠ قاقتشالا ملعك ٠ اهقحاول : رخآلاو

 ىلإ ىهني دقو « ىاوقلا»و « ضورعلا ملعو ٠ كك ر صخر 0 « وحنلاو
 . هب قلعتي امو « تاوزخلا رات ملعلا

 : ماعف « هيلع ظفللاب لدي ثيح نم ىيعملاب قلعتملا امأو

 . ةباطخلاو « ناهرلاو « ةرظانملاو « لدحلا

 مولعلا هذه ى رظانلا ناف
 ظافلألا بجومو ةغللاب ملاع
 . ىناعملاب ملاعو
 ىدؤي هجو ىلع اهمظذ ةيفيكو « اهداريإ بيتريب ملاعو
 . ًاناهرب نوكيف « ىيقيلا ملعلا ليصحت ىلإ
 . الدج نوكيف « مصخلا ماحفإ ىلإ وأ

 ' ةلاح او جاردتسالل ىغتبي ىذلا عانقإلا[سفنلا و ىلإ وأ



 و

 نيبطاخما لدت اهم اف ؛ اليلد ًاضيأ ىمسيو « اظعوو ةباطخ ىمسيف
 . مهاجن اهمف ىلا مهم اداقتعا ىلإ مهقوستو ؛ دصاقملا ىلع

 ىلع اهم لدتسملا نئارقلا»و « رابخألا تالالد رثكأ هيلعو
 ريهاللا قح ىف اهمعأو « ًاعفن ةلدألا عاونأ رثكأ وهو « رافكلا

 .. ىودج

 رباك أ الإ هكردو همهفب لقتسي الف ىيقيلا ىقيقحلا ناهربلا امأف

 . مهداحآب راصعأل اا حمست ال نيذلا نيققحملا ءاملعلا

 ققحملاذإ ؛ داشرإلا ىف ةدئاف ماسقألا لقأف : لدحلا امأو
 . هسفن ىف ًاملسم سيلو « مصخلا ملست ىلع هتلالد ىببت ام عنقي ال

 . هكرد نع همهف لكي لب « همهفي ال ىناعلاو

 ىلع رمتسا محفأ اذإ رمألا رثكأ ىف رظانملا بغاشملاو
 بحاص ناك ول لاقو « هسفن ىلع روصقلاب لاحأو « هداقتعا
 . هنع لاصفنالا ىلع ردقل « ًاريضاحو ايح ىبهذم

 تايلدج قرفلا عم مهارظانم ىف نوملكتملا هركذ ام ركأو

 هبهذم نع هعوجرب هبنتم هبنت نع ةرطانم فشكنت ال كلذلو
 . هريغ ىلإ

 : نايرضف ىبعملاب قلعتملا : ثلاثلا مسقلا امأو

 درخ ئملع

 لمحو
 ىأ « ءايبنألاو ةكئالملا ةفرعمو « ىلاعت هللا ةفرعف : ىملعلا امأ



"4 

 « ضرأل او تاومسلا توكلمو « ةكئالملا بتارمو « اهدتارمو ةوبنلا ةفرعم
 . ةباد نم اهبف ثب امو « سفنأل او قافال | تايآو

 . ةيولعلا راثآلاو « ةيوامسلا بك اوكلا ةفرعمو
 . اهلك تادوجوملا ماسقأ ةفرعمو

 صضعبلا ىلع اهبم ضعبلا بترت ةيفيكو
 . ضعبلاب اهم ضعبلا طابترا ةيفيكو

 . هريغب طابترالا نع سدقملا قا لوألاب اهطابترا ةيفيكو

 تازيملاو طارصلاو راثلاو ةنحلاو رشنلاو رشحلاو ةمايقلا ةفرعمو
 ش . نيطايشلاو نحلا ةفرعمو
 ظافلألا هذه رهاظ نم ةيماعلا ماهفأل ا ىلإ قبس ام نأ و

 : هنوك نم ًارومأ ىلاعت هللا ىف اهنم اوليخت ىبح
 . شرعلا ىلع
 . ناكملاب ملاعلا قوفو

 . نامزلاب هلبقو
 : هودقتعا امو
 . نيطايشلاو ةكئالملا ف
 رانلاو ةنحلا نم : ةرخآل ا لاوحأ ىفو

 ؟ توافت ريغ نم هودقتعا امك ىه له

 اهرهاظ نم موهفملا ىوس ناعم الو « تاللايخو ةلثمأ ىه وأ

 كشلا نع ةيفاصلا ةقيقحلاو قدصلاب رومألا هذه ققحتف
 ةدرحما ةيرظنلا مولعلا ىه نيمختلاو ةيرملا نع ةكفنملا نونظلا مجرو
 لمعلا نع



 : ىهف ؛ ىلمعلا امأو

 . ةيعرشلا ماكحألا
 ا علا ...+ !م175  .ةيهقفلا مولعلاو

 ها د ما نس 2 ةيوبنلا نئسلاو

 000 : كللذو

 . ىوم م امك أ قالخألا: 0 .:سفنلا ةءهايس ةفرعم

 2 بلل 0 ء معطملاو « دلولاو .ء_ تيبلا ,لهأ .ريبدت ةفرعمو

 . :ةلطافملاو ةقسملا ةيفلكو

 حاكتلا: « بتاالماعملا عبر ىلع. ,لمتشيو « هقفلا ملع اذهو

 . تابوقعلاو
 عيضيال كل امسك د ومو قعر

 : . هنم برقي ايف وأ « دوصقملا ىف الإ رمعلا

 ىلع رصتخيف ٠ ظفللاب قلعتملا « لوألا مسقلاب عنتقملا امأو
 . ضحملا رشقلا

 2 رح جراختو ضورعلاو. بارعإلاو وحئنلاب هنم عناقلاو

 1 '. اههجوأب ةرشقلا نم ًاضيأ عناقف

 ليلدلا زيمتي هب ىذلا قيرطلا ”فرعت ىف ضئاخملا امأو
 وهف هيلع رصتقا ناف « مهمرمأب لغتشف « عانقإلا نع قيقحلا
 3 لما ىرشيف « عامل نيكل « :ةليسولاو ةلالا ىلع رصتقم

 .-. ..  هتيب ىدعقيو« ةلحارلاو « دازلا دعيو
 م اذإت .نكلو- «ةيروزض ةلآ هنوكلع.« ىرورضو مهم كلذف

 مل اذإ جيالسلا درج ىف مخ القأ : :هلةدئاف ال دصقملا ف لمعتس



 مود

 . لاتقلا ىف لمعتسي

 ىعأ « اهلع رصتقملا « ةيلمعلا مولعلا 8 ضئاخلا امأو

 « تاغلل | ىلع رصتقملا لاح نم برقأ هلاحف « اهليصفتو تايهقفلا
 . ردقلا مظع هيلإ ةفاضإلاب وهف

 « رمزلاو صقرلاب ملعلا ىلإ ةفاضوالاب ًاضيأ تاغللاب معلا نأ امك
 «دعبلا ةياغ ىف وهف « دوصقملا نناج لإ فيضأ نإ نكلو 3 مظع

 . لاثمم الإ كلذ لكشتي الو
 دعب هدعوو « جحي نأى لع « هدبع قتع ديسلا قلع اذإف

 ةداعس ىلإ لوصولا ىف تاماقم ثالث هلف : ةسائرلا هب لاني اع كلذ

 : هدعب امو قتعلا
 بابسأل ا ةئيبم : لوألا

 « ةقانلا ءارشب

 ةيوارلا ز رخو
 . دازلا دادعإوؤ

 الزنم دصقملا ىلإ هجوتلاو « نطولا ةقرافمل.كولسلا : رخالاو

 / لزنم دعب
 . نكرف انكر جحلاب لاغتشالا : ثلاثلا

 . هعم قتعلا م :

 . ةداعسلا ىلإ لصوملا لاملا قاقحتسال ضرعتلا عم

 : هرخآ ىلإ بابسأل ا دادعإ لوأ نم « لزانم ماقم لك كو

 . هرخآآ ىلإ قيرطلا كولس لوأ نمو
 نم برقك « ةداعسلا نم جحلا ناكرأب ادتبا نم برق سيلو



 موعب

 . دادعتسالاب ًادتبا

 . كولسلاب أدتبا نم برقك الو
 «قالخأل ا ةراهطب سفنلا لامك « هيف نحن امم جحلا نازوف

 . امل قئاقحلا فاشكناب كلذ عم اهامكو « اهلك لئاذرلا عطقو

 فشكي ىذلا « توملا « انهه ةسائرلا ىلإ لصوملا لاملا لاثمو
 « اهامجو « اامكو هسفن ةدهاشم ةبتر نيبو هنيب لئاخ !باجحلا

 ًارورس رسيو هب حرفيف نييلع ىلعأ ىف لامكلا نم :هسفن ىرل
 . ًادبؤم

 بذهم كولس « لزنم دعب ”الزنم قيرطلا لزانم كولس لاثمو
 « قلخ دعب ًاقلخ هسفن نع ةيدرلا قالخألا وحم ىف قالخألا
 ًاملع « مولعلا رئاس نود « اهانركذ ىلا ةيرظنلا مولعلا بلاطو
 معدد

 رئاس « ةقانلاو دازلا ءارشو « ةيوارلا زرخب دادعتسالا لاثمو

 . تايوغللاو تايهقفلا نم ةيرظنلا مولعلل ةمداخلا مولعلا

 ىلع رصتقملاك هيلع رصتقملاو « ةيوارلل نزاحلاك هقفلل ملعتملاف
 ؛ ةيوارلا

 ذختي ىذلا دلحخلا ةغابد ىلع رصتقمملاك ةغللا ىلع رصتقملاو

 . غابدلا نع ىنغتسي ال جاحلا نف ؛ الثم « ةيوارلا هنم
 هيلع لمتشي ام ىلع « هقفلا تاعيرفت ةفرعع هتاقوأ قرغتسمو

 « ةباحصلا رصع .ىف دهعي مل امم ءرصعلا اذه ىف « تايفالخلا نم

 اى اء 9
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 « اهزرخي ىلا طويذلا كولس دعب ةيوارلا ماكحإ ىف هتاقوأ قرغتسمك

 . زرخلا نيسحتو
 عامجإ فالخ وهف داقتعا نع هتلق نإ 'اذهف : تلق نااف

 ' *  بهذملا اذهل دقتعملا نف « ةياكح هتلق نإو « ءاهقفلا
 رادم ىذلا بهذملا اذه نع ةياكح الإ هلوقأ تسا : لوقأف .

 . فرصتلا بهذم وهو « هعضو ىلع باتكلا اذه رثكأ
 نكي مل نإو « لاثملا اذه همهفي ىذلا ىعملا ىلع اوقفتا دقو

 . مهنهج نم هنيعب لاثملا اذه

 ؟ ال مأ ؟ قح هولاقام لهف : تلق نااف

 ُْق ناهربلاب لطابلاو قحلا .نايبل باتكلا اذه سيل :لتأف

 عضاوم ىلإ دشرتو « ةلفغلا ىلع هبنت اناضو نه لب رومآل | هذه
 ديعبب سيل هناكمإ ن اف هولاق امع ناسنإلا لفخي ال ىك « بلطلا
 . هتلئاغو « هرس فرعيل هنع دشرتسملا ملعتملا ثحبيلف « رمألا لوأ ىف

 الف « فرصتلا بهذم دقتعأ ال تنك نإو ىنإ : تلق نإف

 ًافالخ « هقفلا ىف ىرمع تقرغتسا نأ دعب ًاضيأ ىسفن حمست

 ىرأف ةسيسالا ةبترلا هذه ىلإ ةيفوصلا دنع طحنا نأ « ابهذمو
 ؟ اذه بجوي را كر « .نيعلا هذبم

 نم قبس ام ليصافت تماع نإ ببسلا ققحتت ةقحتت كانأ : ملعاف

 . اهفو سفنلا نع تابثإو وحمم ةداعسلا طابترا
 . امل ةيكزت « نوكي نأ ىغبني ال الوحم ا نأ
 . اهف قئاقحلا فشكب املليمكت ءنوكي نأىغبني امل تابثإلاو

 ءالآ ىف ركفتلو « قالخألا بيذهبب الإ لصحي ال ِكلذو



 عمه

 ..اهرارسأب تشكبت .ىحب «ضرألاو تاومسلا توكلمو ؛ هللا
 :. ندبلا ةيلإ جساتحم هنإ ثيحت نم * هيلإ جاتحي اغإ هقفلاو

 10 + لإ ىبي ال ندبلاو

 لاو ... بطلا وهو نادبألا ملعب

 . . هّقفلا وهو نايدأل ا ملعو

 ةميهلاك « هد رس نأ نكمال ثيحب قلخ ىدالا دإ

 لاغشأ: ىلع د نينواغتم عمج نيب .نوكي نأ ىلإ رقتفي لب ٠ ةيشدتولا
 *ياهمالااو سيالملاو او معاطملا ةثيرع ىف ىف ةرثك

 نوناقو: لدع منيب نوكي'نأ نم « عامجا محل ناك ذإ ء دب الو
 .. اوكلهو اولتاقتو اوعزانتل هالولو « نوددرتي هيلع ةلماعملا ىف

 2 .حاكتلا عر ق-هليصفتو « نوناقلا كلذ نايب وه هقفلاف

 ! 5... +090 تابوقعلاو تالماعملاو
 .ةقانلا 5 ارجي :« ىلاعت هللا ىلإ نيزئاسلا قيرط :ق ندبلاف

 . جما قيرط ىف ةيوارلاو
 . ةقانلا حلاضمك نادبأل | حلاصمو

 ةلفكتملا :ةعانصلاك ندبلا حلاصم لفكتملا ملعلاو ةيوارلاو

 .. اهريهطتو اهريدقتو ةيوارلا ز رخب

 نإ « دصقملا كلذ نم اهنيترك دصقملا اذه نم هتبترو
 0 دادعتسال او 000 َُق - ام حص

 لك 1ك هجوتو 4 ةلفغلا 15

 مهمدإ أم بزح لك نكلو « دوصقملا نع ديعب وه ام قيرف

 , ءايحألا باتك" نم ىبعي 00(
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 . تاعانصلا تلطبل هالول لب « ملاعلا ماوق هبو ©« نوحرف

 « هتعنص ىف « ماجحلاو « كلئاحلاو « طايخلا دقتعي مل ولف

 2 عئانصلا فرشأ ىلع لكلا لبقأو اهكرنل الإ هليم بجوي ام
 بابسألا ةئيبت ف ةيرورض بابسأل | هذه نإاف ؛ عئانضلا ةرثيكت لطبلو

 . عئانصلا بابرأ نم

 . هوجولا هذه مهلفغ هللا ةمحر نف

 : مالسلا هيلع هلوق مهضعب لمح هيلعو
 [ةمحر ىمأ فالتخا ]

 هتعانص ى ام سانكلا فرع ولو ( مهم فاالتخخا ىبعب

 مهسفنأب اهولوتي نأ « ءايلوألاو « ءافلاو ءالعلا رطضالو « اهكرل

 . رومألا عيمجو ةعار زلاو ةدادحلاو ةغابدلا كلذكو

 فورحلاج راخمو ء وحنلاو هقفلا ملع ببح ىلاعت هللا نأ الولف
 « ةلطعم مواعلا هذه تيقبل « فئاوط بولق ى « هقفلاو « بطلاو

 . ىلكلا ماظنلا سوشتلو
 ردق ىلع علطي نأ ةعانص وأ ملعل درجتملا طرش نم سيلو

 . هتحت نم ىلإ لب « هقوف نم ىلإ هتبسنو هتبتر
 مولعلاب لفكتملا وه مولعلا بتارم ةلمج ىلع علطملا امبإو

 ىهام ىلع ءايشآلا هارأو . ةمحلا هللا هاثآ ىذلا وهو « اهلك
 . هيلع

 . ءالوه باوج اذهف
 وأ« هيف تنأ ام ىلع راصتقالا ىف اذه دعب ىألا كايلإو

 ةقيقح فرعتل 3 نفلا اذه نع ثحبلاو «٠ ءالذؤه قيرط كولس

 . هيف قحلا



 ضل

 ى هملعتي ام لك ى هدصق نوكي نأ ملعتملل : ةرشاعلا ةفيظولا

 لقدر عشا لاك لاخلا

 ةسايرلا هدصق نوكي الو « لجو زع هللا ىلإ برقتلا ةرخآلا فو
 : مالسلا هيلع لاق دقف « ءايعلا ةاراممو « ءاهفسلا ةاهابمو « لاملاو

 لخد « ءاهلعلا هب ىراميو « ءاهفسلا هب ىهابيل للعلا ملعت نم ]
 . (راثلا

 . لجو زع هللا ىلإ اهم لوصولا ىف لزانم امل مولعلا نأ قبس دقو
 . داهحلا قيرط ىف تاطابرلا ةظفحك « مولعلا كلتب ماّوقلاو
 هللا هجو هب دصقو « هقح هافوو « هتبتر دحأ لك فوع اذ اف

 ايندلا ىف « هملع ردقب .هعفري هللا نراف « هرجأ عضي مل « ىلاعت
 : ىلاعت لاق « ةرخآل او

 2 يي ّثر همر ىو مرسل راكم 007

 [تاّجرد "ملل اوُتوأَن يلو ."كنم اوُنَمآَن ين هلأ عَهْرَي]
 : لاقو

5 

 [ هلل َدْنِع تا

 قيرط نم هانيكح امب مولعلا ىف كايأر رتفي نأ ىغبني الو
 ملسم لك دقتعي لب 34 مولعلا ةرامج ست مهراف : ةفرصلا

 ةيترم ىلإ ةفاضإلاب هودروأ انإ هوركذ امم «٠ اهبمظعو اهمرح
 دنع « ةفرايصلا كراقحتتسا ىرحم راج ِكلذو « ءايبنألاو « ءايلوألا

 00. ءالزولاو نيطالسلاب مهمايق



 ضن

 نيحاضلا م« مهتارف توافت ىلع « العلل :مث « ءايلوألل مث « ءايبنألل
 - . لامعألا ىف

 عفر هراس هرعءلاو اس

 هرب ارْيَخ رك لاقي لمعي مم

 000007 3 مولعلاب هللا ىلإ برقتلا دصق' سو

 . ملعتملا فئاظو ىه هذهف

 ا : نامث ىهف دشرملا للا فلان امأو

 ىف اك « لاؤحأ ةعبزأ ريل داع كادر مث لك لبق .ملغاو
 : لاما بحاصل ذإ : لاومأل ا ءانتقا

 1 ًايستكم نوكيف « ةدافتسا لاح

  لاؤسلا نع اينغ هب نوكيف « هبستك | امل :راخدا لاحو
 ا . ًاعفتنم نوكيف « هسفن ىلع ق افنإ لاحو

 . الضفتم ايخس هب نوكيف « قافنإلاب هريغ هتدافإ لاحو

 . هلاومأ فرشأ وهو
 : هبحاضلو « لاملاك ملعلا كللذكف

 . ةدافتسا لاح

 . لاؤسلا ىلع نغتسم لصح هيف زهو « ليضحت لاحو :٠
 .'لصحما ف هزكفت 'ؤهو:« زاضتتشا لاحف :
 .'هلاوحأ فشأ وهو: ملعتو رصبت لاحو*

 : الع تاضأ نف

 . هدافتساف
 .: دافأؤ-



 نذذن

 ! غاسل دي 2

 5 . بيط وسو 4 3 ىذلا كلسملاو

 ١ علوت عب 5 ةباذوهف 4 هب مي لو 4 هريغ دافأ نمو

 0 000 كاهل 2 - كيا لجن يهو 6 هريغ دش رفدلاك

 1 هر عقب الو هريغ ذحشي نسلاكو

 !ءقوحت -ىهو اهومغ دوضت: :حابصملا ةلابذك وأ

 0ك

0 

ُ 
 ا 14

 2 000 سال

 3 مك

 لاق جذب هيب ئيغدت

  3ا ١

 اهتملا يرجي نأ : ملعملا فئاظو لوأف
 علا علا ؛ للعب ٍ .٠ مداعلا هيلع

 أ هن م جم ال 7 1 0 00 كارلا م

 هنوف 'ةردسألا تح نم ديك معلا قح 0 دقتعيلو
 ةيقابلا هتايحح ببس

 98 كي ا 36 لعمل 1

 5 ١ ْ 0 ةينافلا هتايح بربس بأل او

 ا ليق امل ردنكسإلا لاق كلذكو يمعلر الح ْش
 0 ا مند يا

 الأب طلع سار ةضاعج ا 0 [ ىملعم لب] :

 : اضع نتزهلو .اباحتي نأ لختاولا بل نب قح نم نأ اكو
 . ءاملعلا#قاباقسوم . دخساولا تيددلا هبوب ىلا تح لبو للعملا ىب قج كلذكف

 . دهسا ةييذطلا“هيلإنوكلاسوا هن ُللعتتسقا ىلإ قورفاشم مهلك
 اوف ةليضففلا ةوعتأ#ا -«_ةديملا ذ 2 بوجع قيرطل قى : قفارسلاو

 0 هير !نتخا اه ل .٠ ةد الولا ةوخأ

 نوجا !. ةيرتارا راو اف .لعلاب مهن دارإ نيالا أشنم اننإو

 نشل ان ':هملاعت اهلوق دبع ةيوجوتحيو مهلا ليس كولس_ نع هب
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 ل 0 2

 [ ةوخخإ َنونمؤمْلا اَمْنِإ

 : هلوق تحت نولخديو

 هور ةهمر 6م هما. صومس ل

 [ َنيِقَتمْلا الإ وُدَع ضعبيل مُهضْعَب ٍذِئَمْوَي ُءالِخَألأ ]

 ىلع بلطي الف « عرشلا بحاصب ىدتقي نأ : ةيناثلا ةفيظولا

 : ىلاعت لاق « ءازجو ًارجأ ملعلا ةدافإ

 [ رج ِهَْلَع مشا ال لك

 فظذ نمك « معلاب ايندلا ضارغأو لاملا بلطي نم نإاف

 00 ؛ امداخ مودحملا لعجف « هنسامتو ههجوب هسادم لفسأ

 ندبلل ةمداخ مع اطملاو ؛سبالملا هللا قلخ

 . سفنلل ًامداحو ًابكرم ندبلا قلخو
 : معلا ةمداحخ سفنلا لعجو

 . مداخب سيل مودحم معلاف
 . مودخع سيل مداخ لاملاو

 . رمألا اذه سكع الإ لالضلل ىنعم الو

 ولخو « نامزلا عجارت مكحب ىهنا دق رمألا نأ بيجعلاو

 هملعم دلقي ملعتملا راص نأ ىلإ « نيدلا ءاملع نع راصعألا

 ةيويند ضارغأ ىف عمطيو ٠ هيدي نيب سلجيو هنم ديفتسيل
 . هتدافتسا نع ًاضوع

 . ساكتنالا ةياغ اذهو

 نيديفتسملا ةرثكب لمجتلاو « ةسايرلا نيملعملا بلط كلذ أشنمو



 نفل

 عمطأف « ةيتاذلا مهمولع لامكب مهجاهتبا مدعو مهملع روصقل
 . مهف مهنم نيديفتسملا كلذ

 نع هرجزو ملعتملا حصن نم ًائيش رخدي ال نأ : ةثلاثلا ةفيظولا
 ةبتر ىلإ قوشتي نأ هعنمم « حيرصتلاو ضيرعتلاب ةيدرلا قالخألا
 هبني نأو « هتقاط قوف لاغتشال ىدصتي نأو « هقاقحتسا قوف
 1 مولعلا ةياغ ىلع

 . ايندلا .ضارغأ نود 3 ل

 « اللا ةاهابو ةسايرلا بلط لجأل الإ معتب ال نم ىأل نإف
 نم ريخ دصقلا اذه عم ملعتلاب هلاغتشاف « ملعتلا نع نع هرجني مل

 « رومألا قئاقحل ةرخآلاب هبنت ملعلا بستك | اههم هنراف ؛ ضارعإلا
 . نوبخم ايندلا ضارغأل معلاب بلاطلا نأو

 مهلوقب ىبعملا اذه ءاملعلا نيب دقو
 [ هلل الإ نوكي نأ ملعلا ىنأف « هللا ريغل ملعلا انملعت ]

 ىغبنيف « هلل ملعلا لعن قل نوبغرت ال نماثلا ناك نإ لوقأ لب
 ى عاطإلاب» « ةسايرلا هب دافتسي ملعلا نم عون ىلإ مهوعدي نأ
 . قحلا ىلإ كلذ دعب مهجردتسي ىتح ؛ ةسايرلا

 ثعاوب اهل ؛ تايهقفلا ىف ةرظانملا ٍلع ىف ةصخرلا ىور اذهو
 داسفل هبنتي 2 ةرخآلاب ع « الوأ ةاهابملا بلطل ةبظاوملا ىلع

 . موقلا جبملا ىلإ هنع لدعيو ؛ هدصق

 معلا ىلإ ىبصلا قاهرإ ىف اند ىرحلا اذه ىرجيو
 ظ رويطلا ءارشو ناحوصلاب هيفبهعمطن نا ةسايرلا َْق عاطألاب

 .ًاريغأ ىأ (1)



 مك

 . بعللا بابسأو

 ملعتلا ىلإ هيعاود ثعبنتل تاقوألا ضعب ىف كلذ هل قلطنو

 . ايجيردت هانيعر ايف ًاعمط ؛ ءادتبا

 عرشلل اظفح 4 ملعلا ملعت نم ةسايرلا دصق ىلاعت هللا لعج دقو

 ةسايرلا ىف عاطإلاب ملعلا ىلع نيملعتملا ضيرحت ىرجيو « معلاو

 ديقملا حاولملاو « حمقلا لوح ثبي بحلا ىرحم ؛ « ركاذلا ن نسحو
 ةكبشلا ىلع

 لعفلا ىلإ ةيعاد هللا اهقلخ 0 حاكنلاو ءاذغلا ةوبش ىرختو

 . عونلاو صخشلا ءاقب هيف ىذلا

 حمسي نأ زوجي ل ةحلصملا هذه الولو
 بهاذملا رييغت ىلإ ىضفت تسيل اهم اف لاوحألا ن م لاحب اهف

 . دقتعملا كرو
 ضيرعتلاب هنع ىهللا بجي ام ىهني نأ ىغبني هنأ : :ةعبارلا ةفيظولا

 ام رجزلاب حيرصتلاو « رجزلا ىف رثوي ضيرعتلا نآل د ترم
 هنع ىهملاب ىرغي

 : مالسلا هيلع لاق

 انيهم ام : اولاقو « هوتفل « رعبلا تف نع سانلا ىمم ول ]

 [ ىس هيفو الإ هنع
 . هنع ايهم امو ءاوحو مدآ ةصق اذه ىلع هبنيو

 : ليق دقو
 . [ حيرصت نم غلبأ ضيرعت بر ]
 هينتلاو طابنتسإلا ىلإ اهلي ةلضافلا سوفنلا نأ كلذو

 . ركفلاب هانعم جارختساب آفغش « ضيرعتلا ىلإ ليمت تايفخلا
 . ةبيا باجح كتب- ال ضيرعتلاو



 م

 كر اعمل 4 ةيلكلاب هعفرب حيرصتلاو

 ير ةرم ةفلاخملا ىلإ رطضا اذإ

 نأ هل ئغبني ال ماولعلا 0 , لفكتما نأ: ةسماخلا ةفيظولا
 ةداع, ترج يك «, هيدي نيب س ل ىقلا .ملعلا . ملعتمللا سفن ىف حبقي

 : هلع عقرحتتو نيملعتلا د2 هيفا عيش سالو

 هبني لب ؛ اهنع رجزلاو ؛ ةيلقعلا مولعلا حيبقت نم ءاهقفلا ةداعو

 . هددصب“ وه املامكتسا دنع هب ل هقوف 3 ىذا ملعلا ردق ىلع

 2 امهدحأ نم عرف اذاف نيبتربم نيملعب الفكتم ناك نإو

 . جيردتلا هيف ىعارو « ىناثلا ىلإ « ملعتملا قر
 2 مهماهفأ ردق ىلع نيملعتملاب رصتقي نأ : ةسداسلا ةسداسلا ةفيظولا

 / 00 :مهقري الف
 ْ .'ىلحلا نم قيقدلا ىلإ

 .رهاظا نم ؛ ىلا لَو
 ءادتقا دادعتبنالا ردق ص نكلو © ةبتر لوأ فو « اموجه

 : لاق ثيح « ْمدشرمو « ةفاك نسبا اعف

 سانلا لكنو « مهزانم سانلا .لزتن نأ اَنرْمأ ءايبنألا رشعم انإ ]

 [ مهرقع ردقب
 : ش : لاقو

 كلذ ناك الإ ؛ مهوقع هغلبت ال ًاثيدح ًاموق ثدحي دحأ ام ]

 [ مهضعب ىلع ةنتف
 : ةردص ىلإ امفأ تقو 3 ةنع هللا. .ىضر ىلع لاقو

 0 ا وا 2 ةمج ًامولعل انهه نإ]

 : مالسلا هيلع لاقو

 0000 ل اوملك ]



 لي

 ( هلوسرو هللا بذكي
 : ىلاعت لاقو

 [ مهعمشأل اًرْيَح ْمهيِف هل يلع ولَو]

 : لئاسلا لاقف «٠ ضرعأف "ىش نع نيققحلا ضعب لئسو
 : مالسلا هيلع هللا لوسر لوق تتعمس امأو

 (.. [ران نم ماجلب ًامجلم ةمايقلا موي ءاج ًاعفان ًاملع مك نم]
 قلل لاقف

 ىمجليلف « هتمتكف هقفي نم ءاج ن اف . بهذاو ماجللا كرتا)

 [ هب
 : ىلاعت لاق الو

 هك * مس هن

 [ 'كلاَوُمأ ءاهقسلا اوتو الو]

 لأ ملعلا هدسفي نمع هكاسمإو « معلا ظفح نأ ىلع هبل

 : ىلاعت لاق الو

 [ ْمُهَلاَوْمَأ ْمهْيَإ اوُعَقْداَف « اًدْشَر مُهْنِم متسن] َنِإَف]

 قئاقح هيلإ ثبي نأ ىغبني « ملعلا ف هدشر غلب نم نأ ىلع هبن
 ١ : قريو مولعلا

 نطابلا ىلا قيقدلا ىلإ « رهاظلا للا نم

 )١( نيققحلا ضعب ىأ .



 ضخ

 [لظ دقف نيبجوتسملا عنم نمو هعاضأ الع لاهجلا حنم نف]

 « ةميظع ةشحاف « اهل قحتسملا نع مولجلا قئاقح راخداو
 : ىلاعت هللا لاق

 © | ويالوال فاس
 سانلل ُهَنُتيِبََل باَِكْلا اوُبوُأ َنيِذَلا قاَميم هللا َدَحَأ و

 [ هّنومتُكَت اَلَو

 هلمتحي ام هل ركذي نأ ىغيني رصاقلا ملعتملا نأ : ةعباسلا ةفيظولا

 هرخدأ ًاقيقذتو ًاقيقحت' كلل تركذ ام ءارو ام نأ هلركذي الو« همهف

 ليخي لب « هيلإ ىلأ ام فقلت ىف هيأر رّتغي كلذ نراف ؛ كنع
 ا

 0 م

 نأ ىلإ ىدوي كلذ نراف ؛ رهاظلا تاليوأت ىلع هبنيو « هداقتعا
 صاولا قيقحتب ديقي نأ نكمم ال مث « عرشلا ديق هنع لحني

 . ًاريرتو ًاناطيش .بلقنيف < رورتقلا نيبو هنيب ىذلا دسلا عفترف

 ىف ةنامألاو « ةرهاظلا تادابعلا مع ىلإ دشري نأ صن
 . اهددصي وه ىلا ةعانصلا

 هب قطن ىذلا هجولا ىلع ةبهرلاو ةبغرلا نم هسفن الع نأو
 0 نارقلا

 . ةلدألا قاقح لع نكي



 ضر

 لطعي هنراف « بلطلاو ثحببلا باب هل حتفي نأ ىغبني الو

 مث « قللا عفتنيو « ضرألا رمعت اهل ىلا ةعانصلا هيلع
 8 . مولعلا كرد نع رصقي

 نأ زاج « ةيلقعلا قئاقحلا لوبقل اًدعتس٠ ايكذ دجو ناف
 . تاهشلا هل لحنت نأ ىلإ ملعتلا ىلع هدعاسي

 3 اوناك مهنأ ةفلاسلا ممألا ضعب نع ىكح دقو
 دشأ ملعتلا هوعنم ايدر ًاقلخ هيف اودجو ناف هقالخأ ىف ةدم ملعتملا

 « ئدرلا قلذلا ىضتقم ىلع ملعلاب نيعتسي هنإ : اولاقو . عنملا

 . هقح ىف رش ةلآ ملعلا ريصيف

 « هوملعو « م ىف هوديق « قالخألا بذهم هودجو نإو

 لقكت الو ضعبلا ىلع رصتقي نأ ةفيخ لامكتسإلا لبق هوقلطأ امو
 . هريغ نيدو هنيد هب لسفيف ©« هسفن

 : ليق رابتخالا اذب-و

 : بيبط فصنو ملكتم فصن نم هللاب ذوعن ]

 . نيدلا دسفي كالذف
 [ ايندلا ةايحلا دسفي اذهو

 _تايعرشلا ىنعأ - ىلمعلا لعلل ملعملا نوكي نأ : هنماثلا ةفيظولا
 . هملعي امب الماع

 داشرتسالا نع سانلا رفنيف .٠ هلاحب هلاقم بّدكي الف
 . دشرلاو

 . رصبلاب كردم لمعلا نأ كلذو

 . ةريصبلاب ملعلاو
 . رئاصبلا بابرأ نم ركأ راصبألا باحصأو



 سفن

 . هرشنو هملع نيسحتب هنم رُثكأ هلامعأ ةيكزتب هتيانع نكتلف
 ؟ هولوانتت:ال : لاقو هنع سانلا رجزو ءائيش لوانتي 3

 .ءايشأل | عفنأ هنأب هيف دقتعاو « مهن او  هفسلاو "و زها ىلع لمحي مس
 ..اضي رحتو ءارغإ ىهلا 5 « هب رثأتسي نأ ديري ىذلا 00

 نم لظلاو شقنلا نم نيطلا ىرحم ىرجي ظعاولا نم ظعتملاو
 . دوعلا

 شقن ال مب نيطلا شقتني فيكو

 0 دوعلاو « لظلا ىوتسي فيكو
 : ليق كلذلو

 [ممظع تلعف اذإ كيلع راع هلثم قأتو قلخ نع هنتال]

 : ىلاعت هللا لاق لب
 [ 'ٌكَسفْنَأ ن 2 ويسدتو ربات َصاّقلا َنوُرُماَتَأ ]

 : ليق كالذلو

 ىدتقي هنأل ؛ هريغ رزو نم رثكأ هيصاعم ىف ماعلا دزو]
 [ هرازوأ عم ًارازوأ لمحيف هب

 .: مالسلا هيلع لاق اك

 ىلإ ام لمع نم رزوو « اهرزو هيلعف ةئيس ةنس نس نم ]
 . ع ةمايقلا موي

 وهو « ةدحاو ةفيظو « ةيصعم لك ىف « صاع لك ىلعف
 دقف رهظأ اذ اف ؛ سانلا هعبتي ال. ىك « راهظإلا كرتو « اهكرت

 ٠ نيبجاولا دحأ كرت دقف ىخأن إو « نيبجاو كرت
 : هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع لاق كلذلو



 م

 : نالجر ىرهظ مصق ]
 . كسنتم لهاج
 9 . كلتهنم ملاعو

 . هكسنب سانلا رغي لهاجلاف
 [ هكتبنب مهرغي ملاعلاو

 نايب
 لاملا لوانت

 فئاظولا نم هبسك ىف امو

 ءرزم ايندلا نأو « ةثيطخ لك سأ ايندلا بح نأ ملعا ةعر زم ايندلا ةعرطمحا ٌأ

 .٠ رجالا

 . عفانلا ريخلا ابفف

 . عقانلا مسلا اهفو

 7 : ةيح لاثم اهلاثمو

 7 يل ا
 . ىردي ال ثيح نم اهمس هلتقيف لفاغلا اهذخأيو

 2 1 : ليقو
 : ةطسوتملا تاريخا نم لاملا

 . هجو نم عفني هن اف

 عفانلا ىلع راصتق الا نم دب نكي ملف نم زارتحالاو « هنم مفانلا 0
 . هنم كلهملا



 مسيو

 رومألا لصأ نإاف ؛ دصاقملا نم لاما ةبتر ةفرعم كلذ لصأو
 : لوقنف « ءايشألا قئ ةئاقحب اقحب معلا اهلك

 : لالا قح ى فئاظو .ةيورخأل | ةداعسلا بلاط ىلع

 . لخدلا ةهج ثيح نم
 جرت ا ةهجو

 . هلوانت ىف ةبجاولا ةينلاب لوانتملا ردقو

 بوغرملا تاينتقملا نأ قيس دقف « هتبتر ةفرعم : ىلوألا ةفيظولا

 : ةثالث اف

 . ةيندب مث
 . ةيجراخ مث
 . ةبتر اهاندأ : ةيجراخلاو

 . ةيجراخلا ةلمج نم لاملاو
 . اهل مداخخ الو نامداخخ امهم اف ؛ ريئاندلاو مهاردلا اهاندأو
 . اهلصحتل ؛ ( |ةيسفنلا لئاضفلاو 2 ملعلا مدخت سفنلا ذإ

 . ةلآ نوكيف « سفنلا مدخي ندبلاو
 . ندبلا مدخت سيالملاو معاطملاو

 ميدو ياللا ماك ريذاندلاو مهاردلاو

 : دوصقملا نأ قبس دقو
 . ندبلا ءاقيإ «؛« ريعاطملا نع

 . شفنلا ليمكت : ندبلا نمو
 دهف هاعارو بيترللا اذه فرع نم

 هتبتر هجوو « لاملا ردق فرع



 سمت

 . سفنلا لاك ةرورض وه ثيح نم « هفرش هجو فرعو
 نسحأ دقف « ةياغلا كلتل هلمعتساو « ءىشثلا ةياغ فرع نمو

 « ةياغلا ىلإ ةلصوملا ةجاحخلاردق ىلع رصتقي كلذ دنعو . ةياغلا ىلإ

 هيلع هتم» هنكب ًافكتعم هيلإ نكري الف
 عض اوم ىف لاملا ىلاعت هللا مذ ىف ةبشلا هل فشكتنت رظنلا اذهمو

 : لاق ثيح

 [ ةّنْدِف مك دلو "لاو ل

 : لاقف هب نتما ثيح هحدمو

 - مص ص 20 ه6 2

 ا[ نيئبو لاوماب مك ددميو]

 هن اف

 . دومحم « ةرخآالل ةليسو هنوك ثيح نم
 . مومذم « اهنع افراص هنوك ثيح نمو

 . [ حلاصلا لاملا

00 

 ه مس ُ هسإب ها م2 ٠1 م سو ه2
 نمو . هللا ٍركذ نع مكدالوأ الو ملارنأ 5

 [ َنوَرِساَحْلآ 2 َكِلَذ ُلَعْفَي

 ؛ةبادلا عضيف ةنيادلرففلا نجي م اهاحوك ال فيكو

 دبل د دعب نام هاب هنا" لعو « رعشلا ةيقنتب لغتشيو

 ِ؟ ًاعوج ةبادلا كلت

 « نارسالا وهو ؛ ةرخآلا نع ايندلا هتفرص نم لاثمو



 اضن

 فاكتعالاو « ايندلا ةرهزب رارتغالا ىف مهلك سانلا لاثم لب

 ىلإ نيهجوتم ةنيفس ىبكا لاثم ء اهاذل موزل ىلع
 ىلإ ةنيفسلا مهب تضفأف ٠ هع طا ع نا لضفأ
 نأو « ةراهطلل ةئيبم جوردملاب اورمأف ع ("2دواسأو دوسأ تاذ ةريزج

 ًارهزو « اجربزم ًارجح اوأرف « ةريزحلا لئاوغ نم: رذح, ىلع اونوكي
 اوسنو « بكرملا نع اودعابتف « هب اوفغشو كلذ مهجعأف ( ًارونم

 1 نجو ةنيفسلا تراس ىبح نيهال اوقبو «١ دصقملاو بكرم لا

 « مهشبنت دواسألاو ٠ مهسرتفت دوسألا مملع تراثف « « ليللا
 . ائيش مهرهزو مهرجح مهنع نغي ملو

 . ابارت تنك ىتيلاي : مهم دحاو لوقيف

 . هيناطلس ىبع كله « هيلام ىبع ىنغأ ام : لوقي رخآل او
 : هللا بنج ىف تطرف ام ىلع اترسحاي : لوقي رخآلاو

 ىعافأل ا ةرواحمو « الر خآ ال ةمادنو ةرسح الإ مه-ديأب قبي ملو
 : لاكنلاو ىزخلا عم 2 دوسأل او

 . ايندلا عاتب نيرمغملا لاثم هنيعب اذهف
 : لاقو مهاربإ ليلحلا ذاعتسا مظعلا رطخلا اذهلو

 [ َماتْضألا َدبْعَت نأ ىنبو ىنّبنجَأ ]

 . ةضفلاو « بهذلا : نيرجحلا نيذه هب ىبعو
 ىف ةيهلإلا دقتعت نأ اهف ىشخي نأ نم لجأ ةونبلا ةبتر ذإ

 . ةراجحلا نم ىش
 : ىلع لاق اذملو

 ولو «٠ مسا هنأل ؟ دواسألا عمجلاو . داوس هيفو تايبلا نم ميظعلا : ووسألاو ) راتخملا ف لاق )١(
 . (لعف ىلع عمجل ةفص ناك



 م

 [ ىريغ ىرغ ءاضيوب ايو « ىريغ ىرغ ءاريمح اي ]
 نيفوغشملا مهاردلاو رئاندلا بالط مالسلا هيلع هبش اذه ]

 : لاقف « ةراجحلا ةدبعب « امهم

 . مهارذلا دبع سعت]
 . رئاندلا دبع سعت

 ١١(  شقتنا الف كايش اذإ و « شعتنا الو
#0 # + 

 : جرخلاو لخدلا ةهج ةاعارم ىف : ةيناثلا هفيظولا
 . تخبلاب امإو « باستكالاب امإ : لخدلاف
 : تخبلا امأ
 . ثارف
 . زنك دوجو وأ
 . لاؤس ريغ نم ةيطع لوصح وأ
 « ناك ثيح نم ذخأ نمو . ةمولعم تاهجف : بسكلا امأو

 . ههجو نم الإ ذخأي نأ ىغبني الف « ًاعرش مومذم
 ًابيط ”الالح دجو نإاف « عرشلا نم ةمولعم ةبيطلا هوجولاو .

 . هبنتجيلف ًاضحم ًامارح ناك نإو « هذخأيلف
 . هبنتجيلف « مارح هنأ بلاغلاو « ًامتشم ناك نإو
 قلطملالالحلا ىلع ردق ناف « لالح هنأ بلاغلا ناك نإو

 نأ كاشوي ىمحلا لوح ماح نم نإف ؛ كرييلف © بعت ريغ نم

 . ةجاحلا ردق هنم ذخأيلف قلطملا لالحلا رسيتي مل نإو

 هدسج ىف لخدأ هريغ لجرلا كاشو ) لاقو ( هترثع نم ضب : رثاعلا شعتنا ) راتخملا ىف لاق 0 0١
 هلجر نم ةكوشلا شقن ) لاقو (اكوش كاشي « هلعاف مسي ملام ىلع « لجرلا كيشو . لاق هبابو « ةكوش
 [ اهجرختسا : اهشقتناو « رصن باب نم

 . لالح هنأ بلاغلا ناك امم ىأ (؟١)



 ضفي

 « بعتلا لوط دعب نكلو قلطملا لالحلا ىلع ردقي ناك ناف

 . تقولا قارغتساو
 ىناع داقتعا عم « حراوجلاب نيلماعلا دايعلا نم ناك ناف

 لالحلا بلط ىث هبعت نإاف ؛ لالحلا بلطب لغتشيلف « ممصم
 . تادابعلا رئاس ىف هيعتك « ةدابع

 ناكو « مولعلا بايرأو « بواقلا باحصأ نم ناك نإو

  قلطملا لالحلا ىف هتاقوأ قرغتسا ول هددصب وه ام هيلع لطعتي
 « ضحملا روظحملا ن اف ؛ هتجاح ردق « رسيتي ىذلا نم ذخأيلف

 . هنم رش رخآ روظحم نم ًافوخ ًاحابم بلقني دق
 سفنلا تاوف نم ًارذح رملا لوانتي نأ هلف « ةمقلب صخ نف
 .. هل مدخ لكلاف « هريغ هيزاوي ال بلقلا لمجو ملعلاو

 لوانت لحي لب ٠ سفنلا ىلع رغلا لام فالتإ حابي انمكف
 ىلع ضيرحتلا قلهاستي « ةبشلا لحم ىف كلذكف ؛ ريزتالا مل
 . . ملعلا

 رجنام ملاعلا لوانت امهم « لهاحلا بغش روثي دق اذه دنعو

 « امهيب ةقيقدلا هذه توافت لهاجلا كردي ال ذإ ؛ لهاحلا هنع

 . ناطيشلا لسالس كرحي ال ىك كلذ ىف ًافطلتم ملاعلا نكيلو

 لاملا نأ تفرع امهمو « ذوخأملا رادقملا ىف : ةثلاثلا ةفيظولا

 نع كب ىنغ الو « ةروكذملا ةجاحلا رادقم هانعمف « رئاد اذامل

 : بتارم ثالث دحاو لكلو « معطمو ؛ نكسمو « سبلم
 طسوأو نقد أ

 ىلعأو



 مام

 وأ « طابر نم « ضرألا نم لقي ام : نكسملا ىندأو
 . ناك امفيك « وقر: وأ« كحوم

 «كاسفنب هيف ولخت أ ىلع ردقتف هيي ”كللم : هطسوأو

 « ءانبلا نسح نم تاجردلا لقأ ىلع وهو 2. كرع كلعم ىبيو

 . ةيافكلا دح وهو . قفارملا ةرثكو
 « قفارملا ةريثك « ءانبلا ةنيزم « ةحيسف ءاحيف راد : هالعأو

 ؛ ايندلا بابرأ هيلع ىري ام ىلع ء رصحنت ال تادايز اهعبتتو

 . بترلا ولوأو
 ضرأ نكسملا نم دوصقملا ذإ ؛ ةرورضلا ردق وه : لوألاو

 فقس كيلع لظيو « عابسلا كلنع عنمع طئاح امم طيحي « كلقت

 . نولكوتملا الإ هب عنقي نلو « سمشلا رحو رطملا عنم
 . ةيافكلا دح وه : طسوألاو
 « ايندلا رمأ ىلع لابقإو « نيّدلا دح نع جراخ : هدعب امو

 . اهتيزب لاغتشالا ىنعأ
 « اب جاهبا نود « اهنع ةلفغلا عم « ابف سولحلا امأف

 . تاحابملا نف « اهلإ ةنينأمطو
 ناسل ىلع ماوعلل حاب « اهنييزت ىلإ تاقوألا فرص امأو

 مهفاشم نع ,مهروصقو « ماوعلا لهج ةرورضل دقع ىذلا هقفلا
 . هنم عنملاب

 مارحف « فوصتلا قيرط ىف امأف

 برقلا ليبس كولس نم « هل ناسنإلا قلخ ام فوصتلاب ىبعأو
 . ىلاعت هللا ىلإ

 : لبق كلذلو ؛ اهف ةشقانم ال تادابعلاو



 سال

 . ةضيرف .ةيفوصلا تاحابم ]
 [ تاحابم مهضي رفو

 نوبظاويو « تاخابملا نم ةرورضلا ردق ىلع نورصتقي ىأ
 مهدنع ىهف ٠ هذه ىلع 'نويظايي اك ع ضئارفلا ىلع
 . تاحابملاك

 تاريذلا حاتفم ةدعملا ذإ « مظعلا لصألا وهف : يعطملا امأ
 3 بتارم تالث ًاضيأ اذحلو ؛ رورشلاو

 «ندبلا هعم ىبيو «قمرلا دسي ام هو« ةرورضلا ردق : اهاندأ

 ًائيش ماعطلا ليلقتبو ةرات « ةداعلاب هليلقت نكح كلذو ةدايعلا ةوقو

 ..نيرشعو مايأ ةرشع « هنع ريصلا دوعتي ىبح « ائيشف

 . ةصمح ىلإ « « موي لك «٠ « ردقلا ىف داهزلا ىممنا دقو

 . نيعبرأ ليقو « ًاموي نيرشع تقولا ف مهضعبو
 . اب لقتسي نم لقي ةميظع ةبتر هذهو
 : هيلع ردقي مل ن اف

 نم هانركذ اك « « نطبلا_ك ثلث ف ىهو ىلعسولا ةجردلاف

 . عرشلا هددح. ' ىذلا 7 ردقلا ىلع ديزي نأ ىغبني الو . لبق

 . ةئطب هيلع ةدايزلاف
 هردق نم رصتقا اك « طسولا لع.ةعون نم ًاضيأ رصتقي مث

 6 ٠
 رظنلا نكلو « ةلميملا نم ةيافكلا .ردقب عنق نم ديعسلا مع

 ... تقلا ىلإ ةيافكلا ردق قى رصتقب.



 اولدلا

 لوغشم « هموي توق نم بلقلا ١" غراف وه ناسنإ برف

 « اليوط ًارمع هسفنل ردقي نأ ىلإ هصرح ىهتيو ء هدعب بلقلا
 . هرمع لوط هبلق غرفي نأ دبربو

 وهو نئازخلاب راهظتسالا بلطيف جئاوح هل ردقي دق من
 . ضحملا لالضلا

 : تاجرد ثالث « لبقتسملا ىلإ ةفاضإلاب رخدملاو

 . ةليلو موي توق اهاندأف

 . ةنس زواجي ام اهالعأو
 ١ . ةنس توق اهطسوأو

 هتمه رصقو « هدغ ىلإ تفتلي ال نم ةجرد تاجردلا عفرأو
 ردقو « هسفن ىلع هتعاس نمو « هتعاس ىلع هموي نمو « هموي ىلع

 . لاحترالل اًدعتسم ايندلا نم الحترم ةظحل لك هسفن

 « ةنس توق نع بلقلا غراف ناكو « اذب- لختشي مل نمو
 : هلوقب نيروك ذملا نيدورطملا نم ناك « هءارو اع لغتشاف

 [ ُهَدَّلَخَأ ُهَلاَم ْنَأ ْبَسْحَي]

 : تاجرد ثالث هيف كلل ذكف : سبلملا امأو

 ردقلا ثيح نم : اهاندأف

 عاونآلا ىندأ نم اهرّتس داتعملا ةلمحلا وأ « ةروعلا رّسي ام

 ْ . اهنشخأو
 هنكلو ٠ هبلط ىف ريكفتلا رع نم لاخ كلذل وهف ؟ هرضاحل ىكي ام توقلأ نم هدنع ىأ )١(

 هنم ىكي ام لوصح ىلإ نئمطي نأ ديريو « اليوط هردقي ىذلا هلبقتسمل توقلا ريبدت ىف ريكفتلاب لوخشم
 . هريبدتب لوغشم « هريفوت لع صيرح كلذل وهف ؟ ليوطلا لبقتسملا اذه



 عما

 رمع نع لقن امك « ةليلو موي ىنبي ام « تقولا ىلإ ةفاضإلابو
 : هنأ « هنع هللا ىضر

 . [ رجش قروب هصيمق عقر ]
 : هل ليقف
 [ ىبي ال اذه ]

 : لاقف

 [؟ ىنفي نأ ىلإ ايحأ وأ ]
 سوبلم الو هفرتو معنت ريغ نم « هلاح لثع قيلي ام : هطسوأو

 . بلاغ مسيرب اك « مارح

 ريهامج هيلع ام ىلع ؛ اهم هفرتلا بلطو بايثلا عمج : هالعأو
 ايندلا لهأ

 ع عاقولا ىلإ داق نب نفل نأ هير هل فاو لكما امأت

 . ةجاحلا ديزت هبسحبو
 عنقم هانركذ اهفو . مذي امو « حكنملا نم دمحي ام انركذ دقو

 هبلق لغتشا مث « هتيافك ردق رومألا هذه نم هدعاس نمو

 : مالسلا هيلع لاق « ًانوعلم لب ًانوبغم ناك « هريغب
 « هموي توق هلو « هندب ىف قاعم « هبرس ىف آنمآ حبصأ نم ]

 ( اهريفازحي ايندلا هل تزيح امنأكف
 ىف فاك ردقلا اذهو « ةرخالا ىلإ غالب اين-" نأل كلذو
 قح ىف اهدوجوو قارون لكورش كاان
 . اهمدعك لقاعلا

 )١( راتخلا ىف اهمجنارف « ةريثك لاوقأ هطبسض ىفو « ريرحلا ,



 انا

 هجو لخدلل اكو « قافنإلاو جرخلا ف : ةعبارلا ةفيظول ةفيظولا

 . هيف بيترللا ةاعارم نم دب الف 3 جرخلا رولا اذكف « نيعم

 . ذخألاك « مومذمو دومحم قافنإلاف

 ةضورفملا ةقدصلاوهو « ةلادعلا هبحاص بسكي ام هنم : دومحمل او
 . لايعلا ىلع قافنإلاو

 « سفنلا ىلع رغغلا راثيإ وهو « ةليضفلاو ةيرحلا بسكي ام هنمو

 . ًاعرش هيلإ بودنملا هجولا ىلع

 : نابرض : مومذملاو
 طي رفتو طارفإ
 «هلاح هلمتحي ال ثيحب « بجي امم رثكأ قافنإلا: طارفإلاف

 . هنود ام ىلإ فرصلاو « مهألاب لالخإلاو . بجي ال امف

 ردقلا نم ناصقتنلاو « هيلإ فرصلا بجي امع عنملا : طيرفتلاو
 . لاحلاب قيلي ىذلا

 ناك ٠ ههجو ىف هعضوو « ههجو نم لاما دبعلا ذخأ امهمو
 . ًاروجأم ًادومحم

 . لاملا هيلع هللا عسو نف : تلق نإاف

 ؟ هذخأ نع ضارعإلا وأ ؟ ىلوأ فورعملاب هقافنإو هذخأف
 ةثالث سانلا : اولاقف « اذه ىف اوفلتخا دق سانلا نأ : ملعاف

0 
 الإ ىبقعلا ىلإ تافتتلا الب « ايندلا ىف 5 نوكمهملا مه

 باتك قى اومس دقو . نو رك أل | رهو 0

 هللا
 آر

 توُغاّطلا ةدبع ]



 مرر

 [ باَوَدلا َرش] و

 . اهوحنو
 مهم هنكب اوفكتعا « ةفلاخا ةياغ مهل نوفلاخم : فنصو

 .كلاسنلا رهو 3 ايندلا ىلإ الصأ اوتفتلي ملو 3 ىبقعلا ىلع

 مهو . امهقح نيرادلا اوفو « نوطسوتم : ثلاث فئصو
 . ةرخآلاو ايندلا بابسأ ماوق مهم نآل 4 نيققحما دنع نولضفألا

 ةماقإل لجو زع هللا مومعب ذإ ؛ مالسلا مهلع ءايسألا ةماع مهو

 . داعملاو ل ىف ءفاغلا 0

 07 رورو

 ةَثَالَث ًاجاوزأ 2

 .ةستملا تاكصأ ام ةمملا باَحْضاَف
 ٍةَماشَمْلا باَحْضُأ اَم ِةَماْشَمْلا ُباَحْصَأَو

 [ ٌنوقباسلا َنوقباسلاَو

 ًاعماج ٠ بجي ام ىلعو « بجي اك : نيدلاو ايندلل ىعارملاف |
 . موق دنع قباسلا وهف « هضرأ ىف هللا ةفيلخ « امهنيب

 : ىلاعت لاق دقف : تلق نإف'

 [ َنوُدُبْعَيِل آلإ سْنإلاَو نجلا تقلع امو ]

 ىه لب « ةدابعلا ةلمج نم « دابعلا حلاصم ةاعارم نأ : ملعاف

 : مالسلا هيلع لاق تادابعلا لضفأ
 [ هلايعل مهعقنأ هللا ىلإ مهحأو « هللا لايع مهلك قلخلا]
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 : نيققحما ضعب لاق دقف : تلق ناف

 . نيزئافلا نم وهف « هشاعم نع هداعم هلغش لجر

 . نيكلاهلا نم وهف « هداعم نع هشاعم هلغش لجرو
 [ نيرطاخملا ةجرد كلذو « امبم لغتشم لجرو

 . رطا#لا نم الاح نسحأ زئاملاو

 ماحتقاب الإ لانت ال ةعيفرلا لزانملا نأ وهو « رس هيف نأ : ملعاف
 . . راطخألا

 ةفاللا رطخخ ىلع « اببنتو ًاريذحت ركذ مالكلا اذه امنإو
 . ابلع ردقي ال نم اهل حشرتي ال ىح « هدابع رمأ ىف « ىللاعت هلل

 معلا ٌْى هتينر تمظع ةلداعلا كولملا دالوأ ضعب نأ ىكح دقو

 ضعب هيلإ بتكف « ايندلا ىف دهزو سانلا لزتعاف ٠ ةمحلاو
 . كولملا

 « لضفأ هترتخا ام نأ تملع نااف . هيف نحن ام تلزتعا دق ]
 [ ةجحالب الوق ثلنم لبقأ ىنبسحت الو « هيف نحن ام رذنل انفرعف

 : هيلإ بتكف
 انف رعو « ودع برح ىلإ انثعب  محر برل ديبع انأ : ملعا]

 فحرزلا نم انبرق لف « هنم ةمالسلا وأ « هرهق كلذ نم دصقملا نأ
 : ماسقأ ةثالث انرص

 . ةدمحملا بستكي مل نإو ةمالملا

 بلجتساو « هرهقو ودعلا هحرجف : ةريصب ريغ ىلعمدق روبسو



 58ه

 رئافلا وهف « دهتجاو « لبأو لتاقف : ةريصب ىلع لبقأ عاج ٠

 نودأو « نيتمهلا ىندأب .تيضر «. ًافيعض ىتدجو م فإو

 . نيت
 دنع مهمركأ نم نكت « فئاوطلا لضفأ نم كلملا اهبأ نكف

 . [عهللا

 ةحص ىلع هبنيو « هيف رمألا ةقيقح نع فشكي مالكلا اذهو

 : ىلاعت هلوق كلذ

 كيبِصَت سنت آلَ ةرخآلا َرادلآ هَل كانآ اميِف _ غَتبأو ١

 َداَسَفْلا غبت الو َكْيَلِإ هللا نَسْحَأ امك ْنِسْحَأَو اينذدلا ف

 [ ٍضْرَأْلا ىف
 نيملسملا بولق ىلع رورسلا لاخد اب داع انكم امنإو

 تفعض نم لغتشي امر هنرف ؟ مظع هيف هيف رطالا نكلو ؛ لاملاب
 ةغلابملا تبجو هرطخلف «٠ ىردي ال ثيح نم هررض هيف اع هتريصب

 . هنع رجزلا ىف

 « كرلاو ذخألا ىف ةحلاص هتين نوكت نأ : ةسماؤلا ةفيظولا
 ىلع هب ىوقتيل لكأيو « ةدابعلا ىلع هب نيعتسي هذخأي ام لدخأيف

 ها ا ام كرييو « ةدابعلا

 : مالسلا

 .(داهج وهف ع نسام لع قر بلط نم
 ل يل



 نيا

 مف ىف اهعضي ةمقللا ىح «ءىش لك ىف رجويل نمؤملا نإ ]
 [ هتأرما

 هاطاعتي ام دصقيف « رومألا قئاقح فرعي نم نمؤملاب دارأو
 . هقيرط كولس ىلع ةناعتسال او « هللا هجو

 لب « هل لام ال نم دهازلا سيل هنأ هل نيبتي اذه دنعو

 ؛ .نيلماعلا لاومأ هل ناك نإو « لاملاب الوغشم سيل نم دهازلا
 : هنع هللا ىضر ىلع لاق كلذلو

 « هللا هجو هب دارأو « ضرألا ىف ام عيمج ذخأ الجر نأول ]

 . [ بغارب سيلف

 كتكرح نوكت نأب « هلل كتانكسو كتاكرح عيمج نكيلف
 دابعلا ىغتسي الو «ةدابع ىلع نيعي ام ىلع وأ ؛ةدابع ىلع ةروصقم
 « ةدابعلا ىلع نانيعم امهم اف ؛ الثم ةجاحلا ءاضقو لكألاك « هنع
 . ةدابعلا نع تاكرحلا دعبأ اهو

 قارلاك « ايندلا لوانت ى سفنلا لماكلا نوكي اذه دنعو

 . اهرهوج ًاجرختسمو « اهمس ًايقتم «ةيحلا سم ىف قذاحلا
 ًانسحتسم اهذخأ هنأ نظ هيلإ رظنو هب هبشت اذإ ىماعلاو

 . اهايإ ًايبحصتسم « اهسم ًانيلتسم « اهتروصو اهلكش
 . هتلتقف . اهدلقتو اهذحأ كلذ نظ اذااف

 : ليقف « امم ايندلا تببش دقو
 [سملم نال نإو « عقاونلا مومسلا ثفنت « ةيحك ايندلا ]
 للق ىطخت ىف « ريصبلاب ىمعألا هبشتي نأ ليحتسي أكو

 هبشتي نأ لاحمف ٠ ةكوشملا قرطلاو « راحبلا فارطأو « لابحلا



 كي

 . ايندلا لوانت ىف لماكلاب ىماعلا

 نأ لع « ةوبنلا ةبتر عم ٠ ىنوأ امو : ناهلس كلم لموت اذإو
 ءايبنألاب ايندلا رضت:فيكو « ديلا ولخ ال ٠ سفنلا دهز دهزلا

 ع دوجولا ىف”اهتبترو. . اهعفنو اهرض نوفرعي .هو ؟ ءايلوألاو
 : لزانم ثالث هدوجو ىف ناسنإلل نأ نوملعيو

 . مهأ نطب ف 4 ةلزنم

 . ملاعلا ءاضف ق ةلزنمو

 . توملا دعب ةلزنمو

 لزنملا ىف رفاسملا هيلإ ىهتتيو « ىب طابر لاثم ىف ايندلاو
 اب نيعتسيل ٠ تاوقأو ناوأو بابسأ هيف تئيه دقو . طسوألا

 قحتلي نم ابلخيو «اةألةحنملاو ةيراعلاب هعافتنا اهم عفتنيو رفاسملا

 .ردص حارشناب اهكرتيو « ركشب اهذخأيف « هدعب

 لزنملا اذه نأ اونظف ىتمحلا نم ةعاج طابرلا ىلإ ىهنا دقو
 « ةدب وم ةبهوم .ىه امنِإَو « ةيراع تسيل بابسألا هذه نأو « نطو
 . حورلا عزنو ديلا رسكب الإ مه.ديأ .نم اهنوجرخي ال اوراصف

 أيه لجر لثمك ايندلا نم اطعأ ايف. .سانلا لثم نإ : ليقو
 « دحاو دعب ًادحاو بيترتلا ىلع هراد: ىلإ ًاماوقأ وعدي وهو « ًاراد
 نيحايرو روخب هيلع بهذ قبط هيلإ مدقف « هراد ًادحاو لخدأف

 نظف همسر لهجف ؛ ؛ هكلمتيل ال. هقحلي نمل هكرتيو همشيل

 ألاع ناك نمو ؛ د ا

 ني حف عفتن | همسرب

 البز ابل .فئاظ هذهف
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 نايب

 ايندلا ىف مغلا ىن ىف قيرطلا

 توق هلو « هندب ىق قاعم « هبرس ى ًانمآ ناسنإلا ناك امهم

 نااف ؛ هتقاحو هناصقن ةرامأ ايندلا رمأ ببسب همغو هنزحف « هموي

 :ولخي سيل همغ
 :.نيفاب لع شاي درك داانإ

 . لاحلا ىف سا ع
 تاف ام ىلع عزحلا نأب ريصب لقاعلاف تئاف ىلع ناك نراف

 . ثكتنا ام مري الو « ًاثعش ملي ال

 . قرخ هيلع مغلاف + هل ةليح ال امو

 ركرص مس ا سر ىه رام ب هس

 قل

 ن0 000

 ِ اَعَرْجَأَف ُْص ا 0

 : رضاح ىلع ناك نإو

 . هفرعي نم ىلإ ةمعن لوصول ًادسح نوكي نأ اما
 . ايندلا بابسأو « هاجلاو لاملا نادققفو « رقفلل ًانزح نوكي وأ

 اهفرعم اهفرع ولو ءاهمومسو ايندلا لئاوغب لهخلا « اذه ببسو
 . نيلقثملا نود نيففخلا نم هنوك ىلع ىلاعت هللا ركشل
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 ذإ « هقشعي مل هقشعي ىذلا نسح ىبهشم ىف قشاعلا ركف ولو
 عاونأ ةيرللل ثروت براشملا ةردك بئاصملا ةلاح ايندلا نأ معي

 لاح لك ىف وهو الإ ابف دحأ اف « ةضغ ةمقل لك عم ةيلبلا

 : ةثالث مهسأل ضرغ
 ا

 .هيرر مهس

 . ةينم مهسو

 هبيصتاروطو ءاروط هئطختف 2بناج لك نم تاقوألا هلضانت

 نم معنلا ماجا نم مويلك ةدحت اع اريتعم ناك نف

 « اهدقفب مهمامغا ةدشو 4 ابماحصأب . .عراوقلا لولحو .« اسايرأ

 : امتاوف ىلع فسأي م
 : مه-ضعبل ليق كلذلو

 .[؟ مغتال مل

 : لاقف

 . [مدقف ىنمغي ام ىتقأ ال ىنأل 1
 ةرخآل ا نع ايندلا بابرأ ةلفغ ىف هركف:ناسنإل | نعمأ امهمو

 . اهكرت هيلع ناهو الع ىلست « اهف مهئاصم ةرثكو
 نأ موي لك هسبفن ىلع فنظو ةيفوصلا ضعب ناكو

 دهاشيو مهدهاشيل  ناتسرامبلا أ :ىضرملا راد رضحي

 . مينتو « مهلع
 تايانحلا يايا دهاشيو اهل ناطلسلا سبح رضحبو

 ...'تايوقعلا ةماقإل مهتيحو

 ىلع. مهفسأو ءازعلا 8 دهاشيف: « «زيقلا رضحي اضيأو



 سو

 . هيف مه اهب ىنوملا لاغتشا عم عفني ال ام

 ىف هيلع هللا معن ىلع « راهنلا لوط ركشلاب هتيب ىلإ دوعي ناكو

 . ايالبلا لك نم هصيلخت

 ناسنإلل قحو
 ركشيل هنود وه نم ىلإ شاع ام ادبأ رظني نأ ايندلا ىف

 . رمشيل « هقوف وه نم ىلإ « نيدلا فو
 . هسكعو رظنلا اذه سكن ىلوتسا اذإ ناطيشلاو

 ؟ حيبقلا لعفلا اذه ىطاعتت مل : هل ليق اذإاف
 ى سيل هنأ عم « هنم ريكأ وهام ىطاعتي انالف نأب رذتعا

 . ةرظانم رفكلا ف الو ةيصعملا

 ع

 ؟ دوجوملا اذبم عنقت ال مل: هل ليق اذإو

 ؟ هنع ريصي سيل ام ىلع ريصأ ملف . ىم ىنغأ نالف : لوقيف
 . ضحملا لهحلاو لالضلا نيع اذهو
 . دسحلا مغلطب « قئاعلا اذبس محلا ىتتلا اهو

 : ةمعنب هيلع هللا ,عنأ نف
 , هب معي مل « اهقحتسي ناك نراف
 . اهعفن نم ركأ هيلع اهلابوف اهقحتسي ال ناك نإو

 *» »*» ان

 رمأ ىلع ناك ناف « لبقتسملا رمألا ىف مغلا ناك نإ امأف
 اطل 03

 رظن هنوك انكمم ناك نإو

 هل نزحلاف « مرحلا لبق توملاك عفدلا لبقي ال ناك نإاف
 . ةقاح



 م

 لاتحي نأ ىغبني لب منلل ىععم الف عفدلل الباق ناك نإو
 ديهمت نم هيلع ردق ام لعف اذراف . نزحب بوشم ريغ لقعب عفدل
 املاع « هردقو هللا ءاضقل ارظتنم بلقلا نكاس ىب « عفدلا ليح
 نأ ققحتيو 2 عفدني مل نإ رصب هاقلتيف 3 هاضق امل درمال هنأب

 : ىلاعت هلوق 0 3 نئاك وهف ردق ام

 الإ "كيفن ىف الو ضْرَأْلا ىف َبيِصُم ْنِم باص ام]
 . ةيآلا اهب ذأ لبق ني باح ف

 « رورغلا هوشنم ايندلا تايسأ هني نعت سانلا ضرخ انإو
 تابهو « تاقوألا ءافص مدقت :و تافآل ا راسحناب نظلا نسحو

 . تايه م
 : هنع هللا ىضر ىلع لاق

 مويل رهدلا مهآبخ دقو الإ « مكل نوط موقل سانلا لاق ام ]

 . [ ءوس
 : لاق امف رعاشلا قدصو

 ناسحإ دعب هيلإ تءاسأ الإ 2دحأ ىلإ نسحت مل ىلايللا نإ
 : لاق ثيح ايندلا فصو ىف ىلاعثلا روصنم وبأ رصق امو

 حكانت نم ةلاتق نبطخت الو اهنبطخت الو ايندلا نع لست
 حجار تربدت امل اههوركمو اهفوخمع اهحوجرم ىب سيلف
 حلاص ىرمعل فصو اط ىدنعو اوريكأف نوفصاولا ىف لاق دقل
 حماجوهف هتذذلتسا اذإ ىهش بكرمو « فاعز هاراصق فالس

 حئابق ءوس رارسأ هل نكلو هس سانلا دون لج صحح
 هبلق ىلع فخ « رومألا هذه ىف رظنلا نعمأ اذإ لقاعلاف

 قوشعم نيبو هنيب تنختسا دق ةقالعلا تناك الإ مومغلا ركأ



 انك

 « ةيالو وأ « ةساير وأ « ةفرح وأ « راقعو « لام وأ « ىبدآ نم

 عطق دعب الإ اهمومغ نع هل صالخ الف « رومآلا نم رمأ وأ
 2 ايجيردت اهنع سفنلا فكب الإ كلذ نكع الو « اهنع قئالعلا

 بوجو ىف اهسناجي امث ًاضيأ ريغلا كلذ ناك نإ و ءاهريغب لاغتشالاو
 "لوألا ناك اذإ « مدلاب مدلا لسغب سأبال نكلو « هنع دعابتلا
 . ًامازتلاو ًاقوصل دشأ

 فلإلا عقو امع عورتلا نواف ؛ تايضايرلا قئاقد نم هذهو

 . عنتمم لب رسع ةدحاو ةعفد هب

 « بعللا ىف بيغرتلاب بدألا ملعي ىذلا ىصلا قري كلذلو

 . رويطلاو نادكوصلاب

 نييزتلاو «لاملاو ةورثلا ف بيغرتلاب بعللا نع فكي مث
 . اهريغو ةليمحلا بايثلاب

 ةماركلا لينو 2 ءانثلاو ةدمحملا ىف بيغرتلاب كلذ نم هيقري مث

 . ةسائرلاو

 رخآ ةسايرلا نوكتو « ةرخآلا ةداعس ىف بيغرتلاب هيقري مث
 . نيقيدصلا بولق نم جرخي ام

 نكلو « اهسفن ىف ةروذحم رومأب ةحلاعملا هذه تناك دقلو
 ىدالا راوطأو لزانم امنأكو . اهم رش وه ام ىلإ ةفاضإلاب ةبولطم

 اذم الإ صالخلا نكمي الو ع ًادحاو ًادحاو ابف ىتري

 . جيردتلا
 ءاهتقالع تدتشاو سفنلا ىلعتلوتسا ةفص لك ىف كلذ ع ارلف

 . مومغلا ىحمت قئالعلا عطقبو



 مو

 نايب

 توما نم فوخلا ب
 : ناتلاح ناسنإلل

 . توملا لبق ةلاح

 . توملا دعب ةلاحو

 توملل ركذلا مثاد اهف ناسنإلا نوكينأ ىغبنيف توما لبقام امأ
 : مالسلا هيلع لاقاك

 ىف دحأ هركذ ام هنراف ؛ تاذللا مزاهركذ نم اورثكأ]

 . [ هيلع اهقيض الإ ةعس ىف الو . هيلع هعسو الإ « قيض
 . نامسق اف سانلاو

 هدعب امو توملا ىف ركفتي ال ىذلا ىيقحلا قمحألا وهو لفاغ
 ىف ربدتيو رظني الو « هتومدعب هتاكرتو هدالوأ لاح ىف ًارظن الإ

 : هناسلب لوقيف ةزانج ىأر الإ ركذتي ال نكلو « هسفن لاوحأ

 ٠ [ َنوُعجاَر هيَ اَنِإَو هَل ن1
 ًابداك نوكيف «'هلاوقأب الإ هلاعفأب لجو زع هللا ىلإ عجري الو

 . ًاقيقحت هلاوقأ ىف
 دصتقم ىلإ رفاسملاك توملا ركذ هقرافي الف سيكلا لقاعلا امأو

 ىف لزانملا لاغشأو « دصقملا ركذ هقرافي ال هنراف ؛ الثم جاحلا
 . هدوصقم هيسنت ال لاحرتلاو طحلا

 برغ فكيو « لمألا لوضف درطي توملا ركذف ةلمحلا ىلعو
 . نايغطلا نيبو ناسنإلا نيب لوحي ؟ :بئاصملا نوبتف « ىلا



 نضل

 ةبوتلا ىلإ ةردابملاو « قزر امب ةعانقلا دلوتت توملا ركذ نمو
 . ةدابعلا ىف طاشنلاو « ايندلا ىلع صرحلاو ؛ ةدساحملا كرَتو

 الإ اموي حبصي ال نأ هتدابع نع ىخارتملا نوكي نأ ىغبنيو
 . نكمم هن ,اف ؛ لجاعلا توملل ًاريدقت توميس هنأ ردقيو

 رغغت ملو « ةدابعلا ىلع صرحي مل نينس دعب توملا ردق امهمو

 حبصيف « موي نم رثكأ هسفن لمه نأ ىغبني لب « ايندلا ىف هتبغر
 . اراب ةلحرلل دادعتسال ا ريدقت ىلع موي لك

 ىغبنيف « ةعاس لك كولملا نم كلم هوعدي نأ رظتني نم لكف

 وهو لوسرلا هيتأي امرف نكي مل نإاف ؛ ةباجإلل اًدعتسم نوكي نأ
 . ةداعسلا نم مرحيف ؛ لفاغ

 ًانكمم توملا هيف ىريو الإ تقو نم امو

 . ديعب ةأجف توملا :تلق نإاف

 نكمب كلذو « ديعب ريغ توملاف « ضرملا عقو اذإاف : تلق

 . ًاديعب نوكي الو موي نم لقأ ىف
 #يا# ه»

 كلذ نراف ؛ ًاضيأ لقعلا نم سيلف توملا لجأل ماّغالا امأ
 : هجوأ ةعبرأ نم ولخي اال مغلا

 . هجرفو هنطب ةوهشل امإ
 . هلام نم هفلخي ام ىلع امإو
 . هل امو توملا دعب هلاحب هلهج ىلع امإو
 . هنايصع نم همدق ام ىلع هفوخل امإو

 ا # *

 هلياقيل ءاد ىهشمكو هف «هجرفو هنطب , ةرهخل كلذ ناك ناف

 اذإ كلذلو ؛ عوج لا م ةلازإ ءاعطل ةذل ىبعم نإف ؛؟ هلثم ءادب



 مك

 ىهشي نمك « هاهشا:ام نيع هرك «:ةدعملا تألتماو عوحلا لاز

 « لظلا ىلإ عوجرلاب ذذلتي ىتح رحل لانيل سمشلا ىف دوعقلا
 هب رش اذإ جلثلا ءام.ةذل كرديل  ؛ راج ماححقف سبحلا ىهشي نمكو
 . قرخلاو ةعاقرلا نيع وهو

 ةساسخب هلهجب وهف « هلام نم هفلخي ام.ىلع كلذ ناك نإو
 دوعوملا مقملا معنلاو « ريبكلا كلملا ىلإ ةفاضإلاب « اهمراقحو ايندلا

 نأ هيلعف توملا دعب هرمأ ةبقاعب هلهحل كلذ ناك 0
 « هتوم دعب ناسنإلا لاح هل فشكي ىذلا قيقحلا
 مو هيلع هلا لم ل

 اززراب ىفر شرع ىلإ رظنأ ىنأك ]
 اهف نوروازتي ةنحلا لهأ ىلإ رظنأ ىنأكو
 ابف نونعالتي رانلا لهأ ىلإو
 2 اهتيهامو سفنلا ةقيقح نع ثحبلاب لصحي امنإ معلا اذهو

 هجوو « ال تقلخ ىلا اميصاخ هجوؤ“>*ع ندبلاب امقالع هجوو

 . هلاك نب هل ةعناملا لئاذرلا ةفرعم عم « ' هلايكو هتيصاخب هذاذتلا

 ى ركفتلاب رمأو « ةريثك عضاوم :ى هيلع مربح هدو

 . ضرألاو تاومسلا هل سفنلا

 ا ملا عني الف : هئايصع نم قبس: ال كلذ ناك نإو
 . هرمأ نم طرف ام 'حالصإو « ةبوتلا ىلإ ةردابملا ىهو ةاوادملا لب

 نم قرع حتف نم لثم كرادتلا كرتو مامغالا ىف هلاثم لب
 « هشاشح ظفحو هبيصعت ىلع رداق وهو: :ةفد.:ضعب جرخ دقو هقورع



 نفل

 . همد نم جرخ ام جورخ ىلع افسأتم سلجو هلمهأف
 عفني الو هل كرادت ال تئافلا ناف ؛ ةقايللا نم اضيأ كلذو

*« 

 ةثالث هدنع سانلاو « توملا دنع ناسنإلا لاح : ةيناثلا ةلاحلا

 « هقرتستةايحللاو «هقتعي توملا نأ ملع « ةريصب وذ : لوألا

 ثعمل قرب ةفطخك وهف « هثكم ايندلا ىف لاط نإو اسنإلا نأو
 نم جورذلا هيلع لقثي الف « ءافتخإلل تداع مث“ ءامسلا فانكأى
 نم دايدزالاو «لجو زع « هبر ةمدخ نما توفي امردقب الإ ايندلا

 ليق امل مهضعب لاق اك « هل لاقي وأ « لوقي امم قافشإلاو « هبرقت
 : هل

 ؟[ عزجت ل1
 لاق : ٠

 ء هرأ مل؟ بر ىلع مدقأو « هدهعأ مل اقيرط كلسأ ىنآل ]

 [ ىل لاقي امو لوقأ ام ىردأ الو
 نع زجع اذإ لب « توملا نم رفني ال صخشلا اذه لثمو

 . هيلإ قاتشا اعر « ةدايعلا ةدايز

 : هتاجانم ىف مهضعب لاقو
 دعبلا ف تبغر دقف « تاملا راد ىف ةايحلا كتلأس نإ ىهإ ]

 هللا لص كيفصو كليبن لاق دقف؛ كلنم.برقلا ف تدهزو « كنع

 : ملسو هيلع
 . هءاقل هللا بحأ « هللا ءاقل بحأ نم »



 مقل

 ص

 ى كمهم :« ء ةريرسلا خطلتم 2 ةريعلا قفز لوا ىناثلاو
 « اب نأمطاو اينّدلا ةايحلاب ىضر اهقئالع”ىف سمغنم « ايندلا
 . روبقلا باحصأ نمرافكلا سئي ايكأ'« ةرخآلا رادلا نم سئيو

 درولا حاير رضت امك « هب رضأ « دولخلا راد ىلإ جرخ اذرف

 . لفحلاب
 . ءالعلا ملاع هقفاوي مل « ايندلا تاروذاق نم جرخ اذإو

 : ىلاعت هللا لاق ارك تاف ٠ « ىلعألا 1١ حابصمو

 لَضأَو ىمغأ ةرجخآلا ى َرُهَف 3 ىمعأ هذه ىفَناَك نمو ] 5

 1 ده
 .ىناثلا ةنجو لوألا نجس ايندلا ناف
 ًارورسم هيلع مدقف « اعوط هباجأف هالوم هاعد دبعك : لوأل او

 . ةمدخلا ىلع هرفوتب
 هترضح ىلإ ديقو « ًاروسأم هالوم ىلإ در قبآ دبعك : ىناثلاو

 . هتيانج نم ًايزتخم « هالوم ىدي نيب سأرلا سكان بيف « ًاروهقم
 . نيتلاحلا نيب ام ناتشو
 اذه لئاوغ فرع لجر : نيتبئرلا نيب ةبتر : ثلاثلا مسقلاو

 نم ليبس .هليبسف « هفلأو هب سنأ نكلو:. هتبحص هركو « ملاعلا
 « هنم جورذلا هركي وهف: هزيغ ري:ملَوًارذق املظم اتيب فلأ

 . هلوخد هرك دق اك نإو
 ىلع فسأتي مل «. نيحلاصلا هللا دعأ. ام: ىأرو جرخ اذإف



 م

 : لاق لب « هتاوف هرك ام

 رول ان نب نإ . ركل 02غ نقذأ فدلا في دْمَحْلا]
- 

 اهيف ا 0 ِهِلضَف نم ِةَماَقَمْلا َراَد انَّلَحَأ ىِذَّلآ . ووك

 [ وعل اف اَنسَمَي الو ْبَصَت
 فسأتي ال هقراف اذإ مث «ء ىش ةقرافم ناسنإل ا هركي نأ دعبيالو

 . هيلع
 اذإ مث لاقتنالا ملأ نم هلاني امل ىكبي ةدالولا تقو ىصلاف

 . هيلإ ةدوعلا نمتي مل لقع
 طرشب « لبق نكي لايك اهم دافتسي « ةيناث ةدالو توملاو

 لطبأ امضراوعلاو تافآل ا نم لامكلا كلذ لبق مدقت دق نوكي ال نأ
 . لامكلا لحم ا لوبق

 « نانتجالا دنع نكي مل طوبغم لاككل ببس ةدالولا نأ اك
 للعلاو بابسألا نم « مأألا حر ىف نكمت دق نوكي ال نأ طرشب

 لاق ؛ لاهك ببس 0  لامكلا لوبق عنم ام ضراوعلاو

 : مهضعب
 لثم « هل انركشو 500 انؤاعد نوكي نأ ىغبني ]

 .ليفارسإو « ليئاكيمو_٠ ليئارحل انئاعد
 انصالخ هيف امم ءانمالعإل ناببس امه «ليئاكيسو ليئارمج نف

 . ٍلَسو هيلع هللا لص دمحم ةطساوب كللذو ةرحخآال اى انتاجنو « ايندلا نم

 مظع هقحف ملاعلا كلذ ىلإ انجارخ] ببس توملا كلمو

 [ مزال هركشو
 اوناك مهنأ ةقباسلا ممألا ءامسح نم ةفئاط نع ىكح دق



 لن

 نيعي ال هنأ اودقتعا ثيح نم « حيبستلاو سيدقتلاب الجر نوظعي
 نم صالخلا هب ىلا ببس وه لب « ةيضرعلا ةايحلا ىلع

 . ةيل.الا ايندلا هذه

 نايب
 لوألا لزنملاةمالع

 سس
 ىلاعت هللا ىلإ نيرئاسلا لزانم

 6 ريثك هيف ىعدملاو « ليلق يلاعت هللا ليبس كلاس نأ ملعا

 كاسفن اه رتعتو كينيع مامأ امهلعجت . نيتمالع كلفرعن نحنو

 . كريغو

 ةنوزوم ةيرايتخال ا هلاعفأ عيمج نوكت نأ : لوألا ةمالعلاف
 .ًامادقإو ءارادصإو ًاداريإ 2 هتافيقوت دح ىلع ةفوقوم 6 وقوم « عرشلا نازي

 مراكمب سباتلا دعب الإ ليبسلا اذه د سمعا
 ودان هبي دعب الإ .كلذ نكم“ كون «ء اهلك ةعيرشلا

 نم ةلمجم كرت اذإ الإ )ْ كلذ ىلإ لصوتي الو 2 لبق نم انفصو اك

 لصوتي نل وهو ؛ تاروظحملا رجه مل. نمل قأتإ فيكف فيكف « تاحابملا

 نم هيلإ لصي فيكف ٠ « لفانتلا نم ةلمج لج بظاوي مل ام هيلإ
 0 . ضئارفلا لمهأ

 3 تاروظحمو ضئارف ىلغ رصتقا .« ماعلا هفيلكت :ق عرشلا لب

 د را نيالا م اؤع اهف كريشي



 2 تابجاولاو ضئارفلا درجع لاني فيكف « ملاعلل برخل مهلك

 : ىلاعت لاق كلذلو ؛ لفاونلا نود اهلع اراصتقا
 هتبيحا اذاف ءهبحأ ىهح لفاونلاب ىلإ برقتي دبعلا لازي ال ]

 [ رصبي ىلو عمسي ىف « ارصبو اعمس هل تنك
 تاروظحلا ماحتقاو « ضئارفلا لآمشإ ىلإ وعدي ال ةلمحلا ىلعو

 . بلاغ وه وأ « بزال لسك الإ

 ؟ يحلو لكلا ءزرأ ى ادعي وه نم هلا ليبس كلسي فيكو
 لسكلا ةدهاجم ىف ضاخ نم هللا ليبس كلاسف : تلق نإاف

 . كلاس ال لصاو وهف « امهرهق نم غرف نم امأف « ىوملاو
 « اعيمج دصقملاو قيرطلاب لهجو « رورغلا نيع اذه : لاقيف

 ىلإ هتبسن ناك« «: هسفن نع ةيدرلا تافصلا عيمج ىجم ول لب

 ىفقف . هلايذأب نوثبشتم ءامرغ هلو جحا دصقي نم ةبسن دوصقملا
 ىلع ةيلوتسملا ةيندبلا تافصلا نإف ؛ مهقئالع عطقو مهويد
 ةبلاطلا ةيداعلا عابسلا» « هقنخمع نيذخالا ءامرغلا لثم سانلا
 قئالعلا عفد دقف « اهعفدو اهاحم اذاف اهتارقأل

 عل 1 « كولسلا ءادتبال دعتسي هدعبو

 « حاكنلا ةحص نم ةعناملا ابدع تضق اذراف ؛ ةفيلخلا اهحكني
 دادعتسالا الإ اهنم لصحي ملف تاهيهو « تمت دق رومألا نأ تنظ

 . ةبغرلاب هماعنإو ةفيللا لابقإ ىبو « عناملا عفدب لوبقلل

 لك 'الو « ةعمجلا ىلإ لصو رهطت نم لك اف « ىهِإ قزر كلذو
 . تدارأ ام لك ىلإ تلصو « اهتدع تضق نم

 و ا ا يودحملا

 ضعب نعلقن اه « تاروظحملا ضعب هرضي الو « تادابعلا فئاظو



 ؟ رومألا هذه ىف لهاستلا نم خياشملا
 سا وو قياس

 فلاخي ًارمأ ىطاعتي وهو « ءاملا ىلع ىبثمب اناسنإ تي تيأر ول 1
 (ناطيش هنأ ملعاف 3 عرشلا

 تسم اهمقإ« ةحمس ةيفينح ةعيرشلا نأ كلذو ؛ قحلا وهو
 نف' 2« ةصخر اهف عرشلل ناك « ةرورض تلصح وأ « ةجاح

 . ةوهشو ىوه نع لب « ةرورض نع نوكي الف «٠ ةصخرلا لحم زواج
 اهدوعو ةوهشلا ءاليتسا نمأي ال ملاعلا اذه ىف ماد ام ناسنإلاو

 . هرذح اهنم ذخنأي نأ ىغبنيف « راهقنالا دعب رهقلا ىلإ
 ةيهافر بلط الإ عرشلا ةفلاخم ىلإ وعدي نأ روصتي الف

 . لسك عون وأ « ةوهش عون وأ « ةعدو

 . اهل ةيضاقتملا ةيدرلا قالخألاب خمضتلا ىلع لدي كلذ لكو
 ةبظارملا ىف ىو ةيقيقحلا مولعلا الغي. اهاذغو هسفن ىكز نم

 ليللا ةولخ':تراصو « هنيع ةرق ةالصلا تراص لب « ةدايعلا ىلع

 . هبر ةاجانملا هدنع ءايشألا بيطأ
 « اهرخآ ىلإ ىبتو « لزانملا لوأ ىف اهم دب ال ةمالعلا هذهف

 . ةياهم ىلاعت هللا ىلإ ريسلا لزانمل نكي مل نإو
 توما دعب ناسنإ لك ىبيف « كولسلا قيرط عطقب توملا امنإو

 . هيلع شاعام ىلع ءرملاتومت ذإ ؛ ةايحلا ةدم اهلصح ىلا ةبترلا ىلع

 لاح لك ىف هللا عم :بلقلا رضاح نوكي نأ : ةيناثلا ةمالعلا

 نأو 3 .هذذلت ظعي اروضح لب « فلكتم ريغ ايرورض اروضح

 هدنع فشكنا امل ًاعوضخو . « ةعاضو .راسكنا روضحلا نوكي



١ 

 نإو « هلاوحأو هراوطأ ىف كلذ ق رافي الو « هئابمو هللا لالج نم
 بوث لسغو ةجاح ءاضقو ماعط لوانت نم هندب تايرورضب لغتشا
 . هريغو

 راظننا ىف رهس قشاع لاثم لاوحألا عيمج ىف هلاثم نوكي لب
 ء هب رشبتساف هقوشعم هيلع مدق مس « انامز هيف بعتو ةدم هقوشعم

 تيب دصقو « هتقرافم ةرورض همزلف « هتجاح ءاضق هيلع ىلوتساف

 ول اروضح « هدنع رضاح بلقلاو « ارطضم هندبي هقرافيف « ءامل
 ( هقوشعم هركف قارغتسا ةدشل هعمسي مل هيفوه ام ءانثأ ىف بطوخ

 . هيف هركم وهو « هنيع ةرق نع افراص هيف وه ام نوكي الو
 لب « ةيويندلا هلاغشا ىف كلذك نوكي نأ ىغبني كلاسلاف

 فورصم كلذ ىف وهو « هندب تايرورض ىوسلغشت:هل نوكي ال
 . عضاوتلاو لالجإلا ةيابم عم لجو زع هللا ىلإ بلقلا

 دنع هتفص, هذه اكيرحت عاملا ةوبش كرحتت نأ دعبي مل اذإو
 تقلخ ىدآ ةروص لاج هنيع ىف عقوو ةوهشلا هيلع ىلوتسا نم

 ايف وهو « ةرذق ةفيج برقلا ىلع ريصيو « ةرذم ةرذق ةفطن نم
 هلاجو هللا لالج كاردإ ىف كلذ رذعتي فيكف « ةرذعلا كلذ نيب

 . هل ةيابث ال ىلا

 « ديدش صرحب الإ قيرطلا اذهكولس معي الف : ةلمحلا ىلعو

 . غيلب بلطو ةمات ةدارإو

 قوشلل بجهملا بولطملا هلاج كاردإ بلطلا»و صرحلا أدبمو
 . قشعلاو

 هوحن نيعلا رصب قيدحتو رظنلا بولطملا لاج كرد ادم

 .تارصبملا رئاس نع اضارعإ
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 ثعبتي لجو ع لا كلج نم كل خو ام دق كلذكف

 دعب نوكي .هيسجحيو « .كصرحو كقوش
 اهئانثا ىف تا ناك ذا .ةيحصلا هبوط يقشعلا دادزي دق 3

 نه: ب تناك قالوخا نسا

 0 ا ولي ام كلذكف
 هنم تدب كلل دما ىلا كلود تم انسيغ دات ار

 2 ديب لاخلا ملاذ ف ركفلا لع .يظاوب د لازي الف قوشو بلط

 أ. هقشع تقو لك ىف فعاضتيف « ايازم ىلع علطيف

 بلطي ديرملا اذكف « هقوشعم نم برقلا قشاعلا بلطي اكو
 حوطس سائب وأ « ناكمم برق كلذ نأ ال ؛ يلاعت هللا نم برقلا
 ىف اضاح ارصبم ريصي نأب « ةروص لاج لاككب وأ « ماسجألا
 1 . هتروص ةرصابلا ةوَملا

 ناكملا ىف ال « لامكلا برق برقلا اذهو
 نكلو « ًاديعب اثيش الإ ىناعملا هذه نم ليخت ال ةلثمألاو

 قدصأ « هلاك ىف هنم برقلا هْيلطو هذاتسأ ذيملتلا قشعب كللذ هيبشت
 برقي لازي , الو ملعتلا ىف هتكرحب هيلإ برقتي هنراف و ليختلا ف

 . هتبتر ةتياغو « اليلق اليلق هنس

 . انكمم كلذ نوكي دقو

 ْ . ارذعتم لاوجألا ضعب ىف نوكي دقو
 « نكمم « .دعبلا ىف :اهببسب وه :ىلا: ةبترلا نم قرتلا نكلو

 . نكمم ريغ انهه ..غولبلاو . ةبسنلاب ابرق دادزيف
 . نكمم راما انعدمت « نيلفاسلا لفسأ نع رفسلا نكلو
 سلتي .هنأبإلا. « .ةديقم ةبتر ذيملتلا نيع: لئمملا نوكي دقو

 :الف. ن6 _ ةجرد فري يلإ قاتشي.# : و 1 :هذاتسأ ةيتر قشعب
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 . ةعفد ىصقألا ىلإ قوشتي
 . اهقوف ام ىلإ هنيع تحمط « ةبترلا كلت لان اذااف

 مه نيذلا ءالعلاب هبشتلا هل ىغبني « املاع سيل نم كلذكف
 1 ءايلوألاب نوهشتي ء ءايلعلاو « ءايبنالا ةئرو

 ةيلكلاب ةيرشبلا تافصلا مهنع ىحمت ىبح « ةكئالملاب ءايبنألاو
 . سانلا ةروص ىف ةكئالم نوبلقنيف

 حمطمو ىدأل ا!قوشعم ةبترم ىلعأل او « بتارم مهل اضيأ ةكئالملاو

 . هرظن

 قحلالوألا نيبو مميب سيل نيذلا مها نوبرقملا ةكئالملاو

 مهود نم ىلإ ةبسنلاب متأآلا ء ءاهملاو ٠ « رهطألا لاهحلا مهو « ةطساو

 . ةيبملا « ةلماكلا تادوعولا نم

 رقحتسم ةيبوبرلا ةرضحلالامج ىلإ رظنلابلاجولاك لك م
 نأب ال « لجو زع هللا ىلإ برقتلا دقتعي نأ ىغبنيب اذكهف

 كيرق نوكيف « تيلادباب نوتات هيلا ل تين وق

 . بابرألا بر هنع ىلاعت .« ناكملاب

 « اهل زتهيو « هم ح رفيف كتدابعب ةيده هيلإ ىدهم نأب الو

 ليصحتو «٠ مهاضر بلطي كولملا ىلإ برقتي امك « كنع ظرف"

 . ايرقت كلذ ىمسيف مهضارغأ

 نم هب كوللا فصتي ىدلا ىبعلا نع سدقتو هللا ىلاعت

  .عرضتلا» زاتهالاو- +. ةملخلاب جابنالا» + ىقراو. طنا
 . ةعباتملاب حرفلاو دايقنالاو

 . لهج كلذ عيمج داقتعاو

 نع دعبأ اه 3 كلذ ماوعلا رثكأ دقتعا دقف : تلق نااف

 . غابدلا ناكاد نم رذعلا بلطي نم ليصحتلا



 ٠6*خ2

 لب ؛ 2 لاجرلاب. قيلا-فرعت. تنأو .«. ةبثرا:ف عمطت فيكو

 مولعلا اوسرامب مل نيذلا ماوعلا نيب قرف الف ؛ .رمجلاب قحلا فرعت تنأ

 . ةروسق نم .ترف ةرفنتسم رمح نيبو
 شرعلا ىلع .سلاج هنآ ىلاعت هللا ىف اودقتعا فيك ارت امأ

 تاي د هدا مع نب لك دس كب

 . ةبشم سانلا رثكأف

 : ثاجرد هيبشتلا نكلو

 « لاقتنالاو لوزنلاو نيعلاو ديلا تبثيف « ةروصلا ىف هبشي نم مهنم

 . رورسلاو بضغلاو « ىضرلاو طخسلا تبثي نم مهو

 .كلذ عيمج نع سدقم ىلاعت هللاو

 . ليوأتبو « ليبس ىلع عرشلا ىف ظافلألا هذه تقلطأ امنإو

 ىف سانلا ىواست ولو ءاهركني نم اهركذيو اهمهفي نم اهمهفي

 : هتفواقا لف نم لإ هله لياح كر

 . [ هيقفب سيل هقف لماح برو

 .ناطيشلادويق لخبو « نيناحما ةلسلسنا راف مالكلا اذهز واجتنلو

 نايب
 بهذملا ىعم

 هيف سانلا فالتحاو

 مسقنا باتكلا اذه ىف كمالك : لوقت كلعل

 . ةيفوصلا بهذم  قباطي ام ىلإ ام ىلإ

 . نيملكتملا ضعبو « ةيرعشألا نهذم قباطي ام ىلإو

 . دحاو بهذم نعال :مالكلا مهفي الو
 ؟ بحاذملا هاذه نم ىلا اف



45 

 ؟ اذهروصتي فيكف اًدقح لكلا ناكنف
 ؟ قحلا كلذ اف « اًنتح هضعب ناك نإو
 ؛ طق كلعفنت ال . بهذملا ةقيقح تفرع اذإ : كلل لاقيف

 : ناقيرف هيف سانلا ذإ

 : بتارم ثالثل كريشممسا بهذملا : لوقي قيرف

 . تارظانملاو ةاهامملا ق هل بصعتي ام : اهادحإ

 . تاداشرإلاو ت تاملعتلا ىف هب ناسي ام : ىرخألاو

 نم هل فشكنا امم هسفن ف ناسنإلا هدّقتعي ام : : ةئلاثلاو

 1 . تايرظنأا

 . رابتعالا اذهب بهاذم ةثالث لماك لكلو
 بهذمو  دادجألاو ءابآل ا طمت وه :لوأل ارابتعالاب بهذملا امأف

 . ءوشنلا هيف ىذلا دلبلا لهأ بهذمو ؛ ملعملا

 . نيملعملاب فلتخيو « راطقأل او دالبلاب فلتخي كلذو
 وأ «ةيوعفشلا وأ 4 ةيرعشألا وأ « ةلزتعملا دلب ىف دلو نشف

 « هنود بذلاو « هل بصعتلا هايص ذنم هسفن ىف سرغنا « ةيفنحلا

 : هاوس امل مذلاو

 « ىوعفش وأ « ىلزتعم وأ « بهذملا ىرعشأ وه : لاقيف
 نيرهاظتملا ةباصع رصني ىأ بصعتي هنأ : هانعمو . ىنح وأ
 ضعبل مهضعب ةليبقلا رصانت ىرحم كلذ ىرجيو ةالاوملاب

 عابتتساب ةسايرلا بلط ىلع ةعاج صرح بصحعتلا اذه ًادبمو

 < رهااظتلا لع لمعي عماجبب .ال] مارعلا عاود ثعبتت 9 ماوعلا

 سانأا مسقناف : اعقاح نايدألا ليصفت قى بهاذملا تلعجف

 كر 7 دتشاف « ةسفانملاو دسحلا لماوع تكرحتو ءاّقرف

 . مهرصانت هب



 ع

 ةسايرلا بالط:زجعو :« بهذملا دحتإا: ملا دالبلا ضعب قو
 بصعلاو هذ ةنلاجلا برد اليو ؛ روم اهعضو عابتتسالا نع
 : موق لاقف . رمححألا:لغلاو « دوسألا ملعلاك ٠ اه

 ..دوسألا وه قحلا
 : نورخآ لاقو
 ..رمحألا لب ءال

 نم ردقلا: كلذب ماوعلا 00 ءاسؤرلا دوصقم مظتناو
 نوعضاولا ءاسئورلا فرعو « مهم كلذ نأ ماوعلا نظو « ةفلاخلا

 . عضولا ف مهضرغ

 ءاج نم ىلع ملعتلاو داشرإلا ف قبطني ام : ىناثلا بهذملا

 فلتخي لب « دحاو هجو ىلع نيعتي ال اذهو « ًادشرتسم ًاديفتسم

 . همهف هلمتحي امم دشرسم لك, رظانيف دشرسملا بسحب

 قلخ كلب لحي وأ ىدنع وأ © ىكرت دشرسسم هل عقو نإف

 هنأو ناكم ىف هتاذ سيل ىلاعت هللا نأ هل ركذ ول هنأ معو « عبطلا
 « هنع الصفنم الو «هب الصتم الو «هجراخ الو « ملاعلا لخاد سيل

 ررقي نأ ىغبنيف « هب بذكيو « ىلاعت:هللا دوجو ركني نأ ثبلي مل

 امي حرفيو فعدم هنأو.نشرعلا ىلع ىلاعت هللا نأ هدنع
 . ءازجو اضوع ةنحلا مهلخديو و مهيثيف

 1 وع ل ل ب دا رحل در
 نيل 0 بهذملاف

 .. همهف هلمتحي ام بسح



 لجو زع هللا نيبو هنيب رس لجرلا هدقتعي ام : ثلاثلا بهذملا
 هكيرشا وه نم عئاالا كلب الو اهت هلا رخ دلع عع ال

 .همهفيو هيلع عالطال ا لبقي ةبت :ر غلب وأ « علطا ام ىلع عالطالا ىف

 ف خب دق نكي لو ٠ يكذ دئرنملا نيكي نب كلذ
 دق نككي ملو « هل بصعتلا ىلعو هيلع أشن ثوروم داقتعا هسفن
 هلاثم نوكيو « هنم هوحم نكمب ال « اغابصنا « هبلق هب غبصنا

 قرحب الإ هتلازإ نكمب ملو « هيف صاغ ام هيلع بتك دغاكك
 . هقرخو دغاكلا

 لك نإف :« هحالص نم سئيو « هجازم دسف لجر اذهف

 نأ ىلع صرحي لب « هعنقي ال هعمس ام فالخ ىلع هل ركذي ام
 . هعفد ف لاتحيو هل ركذي امب عنقي ال

 ناكل « « مهفلا ىلإ هتمه تفرصناو ءاغصإلا ةياغ ىغصأ ولو
 ؟ همهفي الو هعفدي نأ هضرغ ناك اذإ فيكف ؛« همهف ىق كلشي

 « هيلع وه ام ىلع كرتيو « هنع تكسي نأ اذه لثم عم ليبسلاف
 . هتلالضب كله ىمعأ لوأي وه سيلف

 . سانلا نم قيرف قيرط اذهف
 ها#ع م

 « دحاو بهذملا نولوقي نورتكألا مهو 7 : ىناثلا قيرفلا امأو

 ىددأ لك عم « ًاداشرإو امّيلعت هب قطني ىذلا وهو « دقتعملا وه

 . هلاح تفلتخا امفيك

 :وهو 2« هل بصعتي ىذلا وهو

 . ىرعشألا بهذم امإ
 . لزتعملا وأ

 . ىاركلا وأ



 . بهاذملا نم بهذم ىأ وأ

 . بهذملا نع اولثس ول مهنأ ىلع « ءالوه نوقفاوي نولوأل او
 . ؟ هنالث وأ دحاو هنأ

 . هثالث هنأ ركذي نأ زجي مل

 : لاقي نأ بجي لب
 . دحاو هنإ

 ؛القاع تنك نإ ٠ بهذملا نع لاوسلاب كبعت لطبب اذهو

 . دحاو بهذملا نأب قطنلا ىلع نوقفتم سانلا نرف
 .مهدلب لهأ وأ« مهملعموأ « مهبأ بهذ بصعتلا ىلع نوقفتيم
 هريغ بهذدو ؟ هيف كتعفنم اه « هبهذم ركاذ ركذ ولو

 . هبناج اهم حجرعي ةزجغعم مهنم دحاو عما سي يلو « هفلاخي

 - رظنلا قيرطب قحلا بلطاو «بهاذملا ىلإ تافتلالا بناجف

 ًادئاق دلقت ىمعأ ةروص ى نكت الو « بهذم بحاص نوكتل

 هنأب كيلع نؤداني كدئاق لثم فلأ كلوحو « قيرط ىلإ كدشري
 . ليبسلا ءارس نع كلضأو « ككلهأ

 . لالقتسالا ىف الإ ص الخالف « كدئاق لظكرمأ ةبقاع ىف ملعتسو
 هي تعمس ائيش عدو هارت ام ذخ

 لحز نع كينغي ام سمشلا علاط ن

 ىف كككشي ام الإ تاملكلا هذه ىراحم ىف نكي مل ولو
 كلوكشلا ذإ ؛ اعفن هب كيهانف « بلطلل بدتنتل ثوروملا كداقتعا

 مل « رظني مل نمو « رظني مل كلشي مل نف .« قحلا ىلإ ةلضوملا ىه
 .ةكللذنم هلا ذوعن لالضلاو ىمعلا ىف ىبب رصيي مل نمو «رصيب

 ': . ملَسو هبحصو هلآ ىلعو « دمحم انديس ىلع هللا ىلصو





 قحلم

 تاعوضوم 5 صوصلن





 صنلا وأ عوضوملا
 ققحملا ةمدقم

 ءاعدو لاببا

 .ىلازغلا ةايح نع ةذبن

 ةقيقحلا نع ثحبي ىلازغلا

 هيلع اهضرفت ةرورض ةقيقحلا نع ثحبلا

 . ةيركفلا هتظقي

 ةينوكلا ةقيقحلا بناوج مهأ هسفن ناسنإلا
 ةقيقحلا نع ثحبلا ةيادب وه ناسنإلا

 بناوحلبا ددعتم لك ةقيقحلا

 ىناعي نأ ىلإ ىلازغلا تعفد ىلا لماوعلا
 تقو ىف قيمعلا رحلا ثحبلا ٍقاشبم

 رجكبم

 ماعم ةحضاو اقيرط ةقيقحلا ىلإ قشي ىلازغلا

 ةقيقحلا نع ثحاب لكل دب ال ةرطنق كشلا
 اهريعي نأ نم

 ىلإ هليبس ذخأي امنإو « ةأجف رهظي ال كشلا
 رعشت ال ثيح نم سفنلا

 كشي ىلازغلا
 ةمزأ نامز ديدحت ىف نيثحابلا فالتخا
 . اهبابسأ ديدحتو ىلازخلا كش

 نعماه نيرود ىلازغلا عم بعل كلشلا

 هب رم ىذلا كشلا راودأ نم لوألا رودلا
 ىلازغلا
 كشلا اذه عوضوم

 ىلازغلا دهع ىف ةقيقحلا نيزاوم

 117 يسيل ريدا فما علو فلا

 حجاج حج < 0

 .٠ ملح م

 صنلا وأ عوضوملا
تت ىلا ةليسولا ةميقب نهر ةفرعملا ةميق

 اهيلإ ىدأ

ط تسيل ساوحلا نأ ىلإ ىدتهي ىلازغلا
 اقير

 ءاطخأ نم ؛هيف طروتت ا ةقيقحلا ىلإ احيمص

 قيرط وه له ىريل لقعلا نحتمب ىلازغلا
 ةقيقحلا ىلإ لصوي نومأم

 نم ةقثلا بلس ىلإ ىلازغلا لصوت فيك

 ؟ لقعلا

 . لقعلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم ديفتسي ىلازغلا

علا ف كشلل(اوهبتنا اوتام اذإف ماين سانلا )
 , لق

 كنع انفشكق ) ىلاعت هلوق نم ديفتسي ىلازغلا

 . لقعلا ف كشلل (ديدح .مويلاكرصبفكءاطغ

 ىف كش ام دعب. « لقعلا ىف كشي ىلازغلا

 ساوحل ا

 ةطسفسلا ىف  هنع ًامغر -- طروتي ىلازغلا

 امهيلك ساوحلاو لقعلا نم ةقثلا عزن دق ذإ
 . نيربثلا نم برقت ةدم

كش ىلحرمب رم ىلازغلا
 « فيفخ كش :

 . فينع كش

ىلازغلا دنع فيفحللا كلشلا دودح
 قاطني 

 8 كفلا نم للافلا ضاخت فيك 0

 ةيه فو ء' ةفرعلا لئاسو نم :ةليض: ماهإلا“ :

 ١ .نمامييمقأ نم

 ةحفص

١ 

15 
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 ةحفص ةحفص

 رظنا - راوطأو لحارم ىف بلقت مالكلا ملع هيده- نأ هللا دري نف ) ىلاعت هلوق ىف حرشلا
 14 . (؟١) مقر ةرففلا 17 ماهلإلا وه (مالسإلل هردص حرشي
 ةجرد هلحارم ةياب ىف مالكلا ملع غلب له نإ ) لس هيلع هللا لص هلوق ق تاحفنلا

 ىلازغلا لوقي ؟ هيلإ وبصي ام ىلازغلل ققحت ( اهاوضرعتف الأ ت احفن مكر هد مايأ ىيكب ل
 ثحبلا ىأ كلذ نكي ملالو ) كلذ ددصب 148 . ماهإلا ىه

 غلبي مل مهملع دوصقم  اهناذل ةقيقحلا نع « بلط ىلإ جاتحت ال اهسفنب ةنيب تايلوألا
 لصحي ملف ؛ ىوصقلا ةياغلا هيف مهمالك 14 ىقتخاو دقف بلطي ال ام بلط اذإو
 ى ةريحلا تاملظ ةيلكلاب وحمب ام هنم 7 . لقعلاب ةقثلا ىلازغلا ىلإ داعأ ماهلإلا
 " . ( قلخلا فالتخا هلت داع نأ دعب هتليسو لقعلا لختا ىلازغلا

 دعبي الو ) لوقيف مالكلا ماع ضصني ىلازغلا 9 . هيف ةقثلا
 تاملظ وحم ىأ كلذ لصح دق نوكي نأ امو ء« فيفحلا كشلا نم صلخت ىلازغلا
 لوصح ىف كشأ تسل لي ىريغل ةريحلا 0 . فينعلا كشلا ةمزأ ىناعي لاز
 ديلقتلاب ًابوشم الوصح نكلو « ةفئاطل كلذ ىلازغلا امنع ثحبي ىبلا ةقيقحلا ترصحنا
 . تايلوألا نم تسيل ىلا رومألا ضعب ىف ى ةدوجوم تناك ىلا عبرألا قرفلا ىف
 ىلع راكنإلا ال ىلاح ةياكح نآلا ضرغلاو ةينطابلا ةقرفو « نمملكتملا ةقرف : ىهو هدهع
 فلتخت ءافشلا ةيودأ نإف هب ىشتسا نم 14 . ةيفوصلا ةقرفو « ةفسالفلا ةقرفو
 هب عفتني ءاود نم_مكو ءادلا فالتخاب 14 . ًاعيمج قرفلا ءالؤه نحتمب ىلازغلا
 <” . رخآ هب رضتسيو ضيرم ٠١ مالكلا ءاملع دنع ةقيقحلا نع ثحبب ىلازغلا
 "* 2 ةفسالفلا دنع ةقيقحلا نع ثحبي ىلازغلا 76 ؟ ةقيقحلا نع ثحبلا هتمهم مالكلا ماع له

 فل ) لوقي . دقنلل ةنيصر ةدعاق ررقي ىلازغلا نم عرشلاو لقعلا فقوم حرشي ىلازغلا
 نم عون داسف ىلع فقي ال هنأ ًانيقي تملع "1 . ةديقعلا
 ملعلا كلذ ىهشم ىلع فقي ال نم مولعلا ١" 2. ةقسالفلا جبمو ؛ مالكلا ءاملع جهنم
 ديزي م“ ماعلا لصأ ىف مهملعأ ىواسي ىبح نكلو « اهقيقحتل لمعي ةياغ هل مالكلا ملع

 علطي مل ام ىلع علطيف هتجرد زواجمو هيلع ىعسي ىلا ةياغلا ققحت ال مالكلا ملع ةياغ
 ُكاذ ذإف ةلئاغو روغ نملعلا بحاص هيلع "1 . اهقيقحتل ىلازغلا
 ( ًاقح هداسف نم هيعدي ام نوكي نأ نكمي تالالض نع فشكلا مالكلا ملع ةياغ

 ةيرورض تسيل ةفرعملا نم ةجردلا هذه نإ مث ف . ةعدتبملا
 "نم ملع داسف ىلع فقي نأ ديري نمل هترطضا فورظل عضخ مالكلا ءاملع جهنم
 نأ ديري نمل ةيرورض ىه لب « طقف مولعلا ةرقفلا رظنا  ةيهاو تامدقم لمعتسي نأ

 ثيحب مولعلا نم ىلع ةحص ىلع هسفنب فقي فب . (؟١)م
 ' 36 هباحصألهتايئزج نم ةيئزج ىف ادلقم نوكيال اذهو ) مالكلا ماع جهنم نع لوقي ىلازغلا
 ةفسالفلاو ةفسلفلا ىف هيأر نلعي ىلازغلا ىوس ملسي ال نم بنج ىف عقتلا ليلق
 مهمولع تيأرو « ًافانصأ مهيأ فإ) مالكلا نكي ملف . الصأ ًائيش تايرورضلا
 ةمس مهمزلي مهفانصأ ةرثك ىلع مهو ًاماسقأ هوكشأ تنك ىذلا ىنادل الو« ًايفاك ىح ىف

 مهنم ءامدقلا نيب ناك نإو داخإلاو رفكلا فو . (ًايفاش



 ٠ توافت لئاوألاو مهنم رخاوألا نيب ونيمدقألاو
 - برقلو قحلا نع دعبلا ىف ميظع
 هلم

 “9 ءاملع نم ًادحأ ري مل) هنأ ررقي ىلزغلا
 نيذلاق“ هليق اوناك نيذلا ىبعي - مالسإلا

 -ةشارد: ىلإ هتمهو هتياتنع فرص  هورصاع
 ٠ . ىوطنت :امع لفشكت ةقيمع ةسارد ةفسلفلا

 بدك :ىف نكي ملو : ةلئاغو روغ نم هيلع
 :متيلع دزلاب اولغتشا ثيح مهنم نيملكتملا
 نضوقانتلا ةرهاظ ةددبم ةدقعم تاملك الإ
 ىناع لفاغب اهي رارتغالا نظي ال داسفلاو
 . مولعلا قئاقد ىعدي نمع الضف

 ى ىبر همهف لبق بهذملا در نأ تملعف

 .ليصحت ىق دحلا دعاس نع ترمشف « ةيامع

 نم ةعلاطملا درجمب بتكلا نم لعلا كلذ

 . ذاتسأب ةناعتسا ريغ

 نم ىغارف تاقوأ ىف كلذ ىلع تلبفأو
 ..« ةيعرشلا مولعلا ق سيردتلا» فينصتلا
 ةسنلتخلا تاقوألا هذه ى هناحبسدللا ىعلطأف

 مهمولع ىهنتم ىلع

 ةلئاوغ دقفتأو هددرأو هدواعأ « ةنس نم ًابي رق
 . ,.عادخن نم هيف ام ىلع تعلطا ىتح « هراوغأو

 كشأ .مل ًاعالطا ليبختو قيقحتو سيبلتو
 "7 . (هيف

 5كم : مهرمأ هلهأ ىلعو ملعلا ىلع اودسفأف
 ٠ حيحصلا ملعلا موقي ال ساسأ صالخإلا

 1 . هنودب هذ

 . . ٠ هيف :نوفراعلا ىري قيرط نوكلا رارسأب ملعلا
 18 . هللا دوجو
 'لوقيف هدهعل نيفو عملا ةفسالفلا مسقي ىلازغلا

 : مهيهاذم فالتخاو مهقرف ةرثك ىلع مهن )
 1 : ماسقأ ةثالث ىلإ نومسقتي
 -  .فنويرهدلا

 .: د مث6: نيعس نم لقأ ىف
 .همهف دعب هيف ركشللا ىلع بظاوأ لنآ م

6 

 5 نوعيبطلا
 0 "+ . نويملإلا

 نيمدقألا نم ةفئاط ):تويرهدلا .ةفسالفلا
 اومعزو ءرداقلا ملاعلا  ربدملا. عناصلا اودحج
 ال هسفتب كلذك ًادوجوم لزي مل ملاعلا نأ
 « ةفطنلا نم ناويحلا .لزي ملو :© عناصب
 ناك كلذك . كلذك ناويحلا نم ةفطنلاو
 , ةقدانزلا ,ه ءالؤمو ًادبأ نوكي كلذكو
  ىلازغلا حالطضا ىف  ةقدانزلاو نوي رهدلا
 . ةدحاو ةفئاط

 ةعيبطلا ملاع نع مهحب او راكأ موق ) نوعيبطلا
 او رتكأو « تابنلاو ناويحلا بئاجع نعو
 ناويحلا ءاضعأ حيرشت ملع ق ضوحلا

 عيدب و ىلاعت هللا عنص بئاجع نم اهيف اوأرف
 رداقي فارتعالا ىلإ هب اورطضا ام هتمكح

 .اهدصاقمو رومألا تاياغ ىلع

 ةعيبطلا نع محب: ةرثكل ل
 امظع اريثأت جازملا لاذتعال نأ ,هدنع رهظ

 ةققاعلا وقل نأ انظف هب ناوبحلا وق موق ىف
 لطبت اهنأو ًاضيأ: هجازمل ةعبات ناسنإلا نم
 لقعي الو مدعتا اذإ مدعنيف هجازم نالطبب

 تومن سفتلا نأ ىلإ اوبهذف مودعملا ةداعإ

 ةئدلبا اوركنأو « ةرخآلا اودحجف دوعت الو
 «دنع قبب ملف . باسحلاو ةمايقلاو راثلاو
 « باّمع ةيصعملل الو « باوث ةعاطلل

 تاوهشلا ىف اوكمباو ؛ ماجللا مهنع لحناف

 نآل ةقدانز ًاضيأ.ءالؤهو . ماعقألا كامبما
 : وه ناميإلا لصأ

 اودحج ءالؤهو رخآلا مويلاو هللاب_نامإلا
 . هتافصو هللاب اونمآ نإو رخآلا مويلا

 ىلازغلا حالطصا قى. قلطي مسا ةقدنزلا
 ةرقفلا رظنا  نييغيبطلاو نييرهدلا ىلع -
 2 . (1؟9؟١)ىفر

 ى ةينيدلا اياضقلا ْهأ نم ثعبلا ةبضق
 هلوقي امو. نايدآلا نم هريغ قو: مالسإلا
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 اك

 : ملوق بجعف بجعت نإو ) نآرقلا اهنأش ىف
 ؟ ديدج قلخ ىلا انئأ ًابارت انكو انتم اذئأ
 لالغألا كئلوأو مهب رب اورفك نيذلا كئلوأ
 ايف مه رانلا باصصأ كئلوأو مهقانعأ ىف
 .( نودلاخ

 ؟ ءازجألا نم قرفت ام ةداعإ ثعبلا له

 ةرقفلا رظنا ؟ اهمادعإ دعب اهتداعإ وه وأ
 .("0) مقر
 ءانفب ىبفت سفنلا موق ىف نييعيبطلا ىلع درلا
 .٠ دوعت الو جازملا

 رظنا. ءانفإ دعب ةداعإ نوكينأ نكمي ثعبلا

 . ( "4 ) مقر ةرقفلا
 ( ىنفت ال ةداملا نأ ) ةيضق ةشقانم

 قطنم ىلع ىبب ىفت ال ةداملا نأب لوقلا
 . هسفن نم رخسي
 ولو ؛ عوقولا ةرئاد نم عسوأ ناكمإلا ةرئاد
 ةرئاد نع جورح ا ا را اتناك

 ىنعي - ذئنيح  هنع جورحلا نآل عقاولا
 ءارو سيلو ؛ ناكمإلا ةرئاد نع جورحلا
 - تامودعملل ةبستلاب ناكمإلا ةرئاد
 اهبلطي ال تاليحتسملاو .تاليحتسملا ىوس

 نم تقو ىف دجوت نأ اهل .قأتي الو « لقاع
 . تاقوألا
 ناكمإلا ةرئاد نأ ىلع دهاش ملعلا روطت
 . عقاولا ةرئاد نم عصأ

 نم ديرت ةديدج فراعم لوصح عقوت مدع
 « دوجولا ةعيبطب لهج ةداملاب ناسنإلا ةفرعم

 . مدقت نم رلعلا هيلإ ىدأت امب رورغ وأ
 ملعلا ىكحي ايف - اتناك سمشلاو ضرأل
 عسو ف له ةدحاو ةعطق هسفن

 ؟ هيلع اتناك امىلإ امهديعي نأ نآلا ناسنإلا
 ةلاحتسا مزاتسي كلذ نع هزجع لهو

 كلذ ناك اذإو ؟ هيلع اتناك امىلإ امهندوع
 ةعيبطلا ءاملغ لدتسي اذاملف « مزالي سيل

 ءانف نأ ىلع راتلاب ةداملا ءانفإ نع مهزجعب

- 
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 !بجع كلذ ىف مهرمأ نإ ؟ ليحتسم ةداملا

 ىلإ قرشلا نم اهسفن لوح رودت ضرألا
 قرشلا ىلإ برغلانم اهنارودو « برغلا
 اذه لعفي نأ ناسنإلا عسو ىف لهف . نكمم
  نكمم وهو - هنع زجع اذإو ؟ نكمملا

 ىلع اليلد هنع هزجع نم ذختي نأ هل لهف
 هفس نم الإ كلذ لعفي ال هنإ ؟هتلاحتسا
 هرجع نم اوذختا نيذلا كتلوأك « هسفن

 ةلاحتسا ىلع اليلد رانلاب ةداملا ءانفإ نع

 .ةداملا ءانف

 ماظن سمشلاو ضرألا نم لك عم رمقلل
 راث أو رهاظم نم ىرن ام هنع جتني صاخ

 عسو قف لهف نكمم رمأ ماظنلا اذه ريغتو

 وهو  هنع زجع اذإو ؟ هريغي نأ ناسنإلا
 اليلدهنعهزجعنم ذختي نأ هل لهف -نكمم
 نم الإ كلذ لعفي ال هنإ ؟ هتلاحتسا ىلع
 هزجع نم اوذختا نيذلا كئلوأك هسفن هفس
 ءانف ةلاحتسا ىلع اليلد ةداملا ءانفإ نع
 . ةداملا

 نأ) رزقي « نارتوك دنالفيلك نوج »
 لييس ىف داولا ضعب نأ ىلع انلدت ءايميكلا
 وحن ريسي اهضعب نكلو « ءانفلا وأ لاوزلا
 . ةليثض ةعرسب رخآلاو ةريبك ةعرسب ءانفلا
 اهل نأ ذإ « ةيلزأ تسيل اهنأ كلذ ىنعمو

 . ةيادب
 نأ ىلع اهريغو ءايميكلا نم دهاوشلا لدتو
 لب ةيجيردت وأ « ةئيطب نكت مل ملاعلا ةيادب
 نأ مولعلا عيطتستو ةيئاجف ةروصب تدجو
 داوملا هذه هيف تأشن ىذلا ت قولا انل ددحت

 نأ دب ال ىداملا ماعلا اذه نإف كلذ ىلعو
 . ًاقولخم نوكي
 ةينوك نكسو نيناوقل عضخي قلخ ذنم وهو
 ( ناكم اهيف ةفداصملا رصانعل سيل ةددحم

 تبثت مولعلا نأ ) ررقي « ليك رثوت دراودإ »

 نذوب

 انذي

 اذذي
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 رمتسم :ىرارح لاقتنا كلانهف ًآيلزأ نوكي
 . ..: ٠ ةدرابلا ماسجألا ىلإ ةراخلا ماسجألا نم
 ..ةيتاذ ”ةوقب سكعلا ثدحم نأ نكمي الو

 ماسجاألا نم دترتف ةرارحلا دوعت ثيحب
 . ةراحلا ماسجألا ىلإ ةدرابلا
 ئواسنت ةجرد ىلإ هجتب نوكلا نأ كلذ ىنعمو

 اهيف بضنيو « ماسجألا عيمج ةرارح اهيف
 تايلمع كانه نوكتنل ذئموي و .ةقاطلا نمعم
 رثأ كانه نوكي نلو ةيعيبط وأ ةيوامك
 . نوكلا اذه ىف اهسفن ةايحلل

 لازت الو ةمئاق لازت ال ةايحلا تناك املو

 اهقيرط ى ريست ةيعيبطلاو ةيوايكلا تايلمعلا
 ال نوكلا اذه نأ جتتتسن نأ عيطتسن اننإف

 تكبمال اللد يأ هيك نأ نكم
 طاشن لك فقوتو « ديعب نمز ذنم هتقاط
 . دوجولا ف

 ىلإ  دصق نود  مولعلا تلصوت اذكهو

 . ةيادب نوكلا اذهل نأ

 ةيادب هل ام نأل ؛ هللا دوجو تبثت كلذب ىهو
 هل دب الو ء هسفن أدب دق نوكي نأ نكمب ال
 قلاخ نم وأ 3 لوأ كرحم نم وأ ىدبم نم

 . هلإلا وه

 !ذمل نأ تابثإ ىلعمولعلا هتمدق ام رصتقي الو
 أدب هنأ كلذ قوف تتبثأ دقف ةيادب نوكلا
 .. ةنس نيالم ةسمخ وحن ذنم ةدحاو ةعفد
 راشتنا ةيلمع ىف لازي ال نوكلا نأ عقاولاو

 . هتأشن ركرم نم دبت رمتسم
 نأ مولعلا جئاتنب نونمؤي نمل دب ال مويلاو
 فرشتست ةركف ىهو ًاضيأ قلحلا ةركفب اونمؤي
 . . ىه امنإ نئسلا هذه.نأل ؛ ةعيبطلا ناس ىلع
 . قلحلا ةرمث

 7 ذل قئاهللا ةركفب اوملسي نأ مل دب الو

 . ةقولحم اهءاذ ل ا

 ٠ . هللا وه قلاخ
 نوكلا اذه ةدام :هللا دجوأ نإ امم

 اسيمج اهرخس ىتح اف عضخت ىتلا نيناوقلو
 .  روطتلا قيرط نع قلخلا.ةيلمع رارمتسال
 نأ ) ررقي « ثنولب تربره جروج »
 : عاونأ هللا دوجو ىلع ةلدألا

 0. ةينوكلا ةلدألا اهم
 . ةمكحلا كاردإ ىلع-موقت ىلا ةلدألا ابنمو
 تاساردلا اهنع فشكت ىلا ةلدألا مث

 . ةيئاسنإلا
 نوكلا نأ ساسأ ىلع موقت ةينوكلا ةلدألاف
 نوكي نأ نكمي ال هنإف كلذ ىلعو ؛ ريغتم
 ةيدبأ ةدارإ نع ثحبلا نم دب الو . ًيدبأ
 . ايلع
 موقتف ةمكحلا كاردإ ىلع ىببت ىلا ةلدألا امأ
 ةياغ وأ « ًانيعم اضرغ كلانه نأ ساسأ ىلع
 مكح نم كلذل دب الو « نوكلا اذه ءارو
 0 ْ . ريدم وأ

 ناسنإلا ةعييطءارو ةيناسنإلا ةلدألا نمكتو
 رشبلا سوفن ىف ىناسنإلا روعشلاف ةيقلخلا
 . ( ,ظعأ عرشم ىلإ هاجتإ وه اهإ
 طقنلا نأ ) ررقي « راك تربور دلائور »

 ةيجولويحلا ءايميكلا ةسارد اهيف سمن ىبلا
 : نيتطقن ىف صخلتت ةيئيدلا ةفسلفلا

 ١ - نوكلااذه هيف أدب ىذلاتقولا ديدحت .
 هدوسي ىذلا ماظنلا ا .

 ةيجولوبحلا تانيوكتلا رمع ديدحت نع امأ
 نكمأ دقف « اهريغو بهشلا داوم لثم
 لصحن نأ ةيعاعشإلا .تاقالعلا مادختساب
 . ضرألا خيرات نع ةيلك" هبش ةروص ىلع
 ددع رضاحلا تقولا ق . مدخبتسيو
 ضرألا رمع ريدقتل ةفلت#ا قرطلا نم
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 . هذه جئاتن نكلو ةقدلا نم ةتوافتم تاجردب
 ريشت ىهو.. ريبك دج ىلإ .ةبراقتم قرطلا
 نييالم ةسمخ وحن بتم أشن دق نوكلا نأ ىلإ



 فلي

 نأ نكمي ال نوكلا نإف كلذ ىلعو . ةنس
 ةيأ تيقب ال كلذك ناك ولو . ًآيلزأ نوكي
 . ةيعاعشإ رصانع
 اكيمانيدلل ىناثلا نوناقلا عم ىأرلا اذه قفتيو

 . ةيرارحلا
 ىرود نوكلا اذه نأب : لوقي ىذلا ىأرلا امأ
 شمكتيف دوعي م ددمتي مث شمكني هنأ ىأ

 . خلا. . كيدج نم

 نأ نيكمي الو لبلد هتبحص ىلع مفي أر إف

 . نيمخت درجم لب ًايملع ًايأر ريتعي
 ةيادب نوكلل 0 نب لوقلا نأ ىرت كلذ نمو
 دقل » ليجنإلا ىف الثم ءاج ام عم قفتي

 وهو « ضرألاو تاومسلا ةيادبلا ىف هللا قل
 : دعاوق هديؤت ىأر
 . ةيرارحلا اكيمانيدلا
 . ةيكلفلا ةلدألاو

 . ةيجولويباو

 ىف تايبيدبلا نم ربتعيف ماظتنالا أدبم امأ
 نأ ىلع أدبملا اذه صنيو ايجولويحلا ملع
 ةيواميكلاو ةيجولويحلا تايلمعلا عيمج
 لمعت تناك نآلا لمعت ىلا ةيجولويحلا
 . ىضم ايف ًاضيأ
 تايلمعلا هذه انمهف نإف كلذ ىلعو

 . ىجولويخبا خيراتلا ريغت ىلع اننيعب
 امه ةيعيبطلا نيناوقلا دوجوو نوكلا ماظتناف
 ,ثيدحلا معلا ساسأ
 ةريبك ةجرد ىلع ربتعي ىذلا مظتنملا نوكلاو
 قفتي مولعلاب نيلغتشملا ةبسنلاب ةيصألا نم

 1 0 والا كلا دع انعام

 ىذلا وهو نوكلا اذه عدبأ ىذلا وه هللا

 . هظفحبو هكسعي
 ال ىضوفلا ىلع ًامئاَق نوكلا اذه ناك ولو
 :« لوب سيدقلا » هلاق امل ىعم كلانه ناك
 ء ىش لك ى نايلجعت هتيهولأو هللا ةردق نإ ؛
 . « نوكلا اذه هللا قلخ ذنم

 ناكم كلانه ناك ال نوكلا ماظتنا الولو

 تازجعملا نم ريثكف « تازجعملا نم ةزجعمل
 ء ىش لك لبق ىه « لسرلا اهب ءاج ىلا
 نكمي الو ةعيبطلا سيماون ىلع“ جورخ
 نوك ق الإ 5 ةفرعمو اهريدقت

 ناسو ةنيعم نيناوقل ًاعبت هرهاوظ ريست
 ةموسرع

 نأ أ تدجو دقل ) لوقي « ىاواثاه مدولك ٠

 نامطت ىذلا ديحولا ذالملا وه هللاب ناميإلا

 1:1١ نيتسجوأ د لوقي اكو . حورلا هيلإ

 ىقبتل انحاورأ نإو « هسفنل هللا انقلخ دقل ١

 . هباحر ىف امحار دجت ىبح ةرئاح ةقلق

 ىلا ةيركفلا بابسألا ثيح نم امأ
 أدبأ نأ بحأ ىنإف هللاب نايإلا ىلإ وعدت
 . اهراكنإ ىلإ ليبس ال ىلا قئاقحلا ركذب
 اومهسأ نمم ىريغ نأ ىف كشأ ال ىننإو
 : نأ ىهو اهولواتت دق باتكلا اذه ىف
 ١ ىلإ جاتحي ميمصتلا
 بابسأ نم ىوقلا ببسلا اذه معد دقو
 ةيسدنهلا لامعألا نم هب موقأ ام هللاب ىناميإ

 لمع ق ةديدع تاوئس ىلاغتشا دعيف
 دادزا ةيب رهك تاودأو ةزهجأل تاممصت

 . هتدجو اهيأ عادبإ وأ ميمصت لكل ىريدقت
 لقعلا عم قفتي ال امم هنإف كلذ ىلعو

 عيدبلا ممصتلا كلذ نوكي ال نأ قطنملاو
 ةيابنال ملتعأ هلإ عادبإ نم انلوح نم ملاعلل
 , هتيرقبعو هريبدتل

 قرط نم ةميدق ةقيرط هذه نإ ةقيقح
 مولعلا نكلو هللا دوجو ىلع لالدتسالا

 ةجح ىوقأو ًانايب دشأ اهلعج لق ةثيدحلا
 . ىضم و ىأ ىف اهم
 ماظنلا دجمي فيك سدنهملا نإ

 عمصتلا بحاصي ىذلا ماظنلا ردقي فيكو

 ىوقلا نيب هب عمجي نأ ١ لواحي ام دنع
 فده قيقحت ى ةيعيبطلا نيناوقلاو داوم او
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 نيعم

 ههجاورام ببسب عامجإلا ردقي هنإ
 نأ لواحي ام دنع تالكشملاو :باعصلا نم

 . ًاديدج ًاميصت عضي
 دي ةديدع تاوئس ثذنم تلغتشا دقل

 ضعب ةعرسب لحي نأ عيطتسي ىو رتكلأ خم
 دشلا ” ةيرظنب ةقلعتملا ةدقعملا تالداعملا
 “ نيهاجتا ى
 نم تائم مادختةساي انفده انّمّمح دقلو

 ةيبرهكلا تاودألا»و ةغرفملا بيبانألا

 اهعضوو ع ةدقعملا رئاودلاو ةيكيناكيملاو
 فاعضأ ثالث همجح غلب قودنص لخاد

 . «ونايب ” ريكأ جح
 ف ةيملعلا ةيراشتسالا ةيعمجللا لازت الو
 خملا اذه مدختست “ ديف ىلجنال ”
 . نآلا ىبح ىرتكلألا
 وأ ةنس زاهحلا اذه عارتخاب ىلاغتشا دعيو
 تالكشملا نمر يثكت هجاو نأدعب و .نيتتس

 « اهلح ىلإ تلصوو هميمصت اهبلطت ىلا
 نأ ىلإ ةبسنلاب تاليحتسملا نم راص

 . نكمي زاهحلا اذه لثم نأ ىلقع روصتي
 : لامعتسا ريغ ىرخأ ةقيرط ةيأب هلمع
 . لقعلا
 . ءاكذلاو
 . ممصتلاو
 ةلئاه ةعومجم الإ انلوح نم ماعلا سيلو
 : نم
 . كا

 . عادبإلاو

 ضعب- نع اهضعب لالقتسا معربو

 ةلخادتم ةكياشنم اسمن
 ىذلا ىورتكلألا خملا كلذ نم اهبيكرت

 ايهم لكو :
 ٠. تارخأ نم“ ةرذ لك نم ًاديقعت ربكأ

 ( ممصت ىلإ جاتحي زاهجلا اذه ناك اذإف

 ء ىجواويسفلا زاهحللا كلذ جاتحي الفأ
 « ىمسج وه ىذلا « ىجولويبلا « ىميكلا
 تارذ نم ةطيسب ةرذ الإ هرودب سيل ىذلاو
 « هعادباو هعاستا ىف ىئاهناللا نوكلا اذه

 ؟ هعدبي عدبم ىلإ
 « بيترلا وأ ء ماظنلا وأ 'ممصتلا نإ
 الإ أشنت نأ نكمب ال « تش ام اهمس وأ

 : نيقيرطب
 . ةفداصملا ةقيرط

 . حمصتلا وأ عادبإلا قيرط وأ
 دعب « ًاديقعت رثكأ ةيرظنلا تناك املكو
 . ةفداصملا قيرط نع هتأشن لاّحا
 هل ىلابناللا ماظنلا اذه مضخ ق ىحي

 . هللا دوجوب ملسن نأ الإ عيطتسن

 اهيلإ ريشأ نأ ديرأ ىلا : ةيناثلا'ةطقنلا امأ

 نوكي نأ نكمي ال نوكلا اذه ممصم نأ
 . ايدام

 . ىدام ريغ فيطل هنأ دقتعأ ىنإو

 ىننأل ؛؟ تايداماللا دوب ملسأ ىنإو
 ةجاحلاب رعشأ « ءايزيفلا » ءاملع نم ىصوب

 . ىدام ريغ لوأ ببس دوجو ىلإ
 ىداملا ريغ دوجوب .حمست ىبفسلف نإ

 ساوح اب هكاردإ نكميبال هفي رعت مكحب هنأل
 ةيعيبطلا
 ببسي هدوجو ركنأ نأ نذإ ةقامحلا نف

 ..هيلإ لوصولا نع مولعلا زجع
 دق ةئيدحلا ءايزيفلا نإف كلذ قوفو
 وحن هجتي نوكلا اذه : ماظنب نأ .ىتملع
 ىواستت ةلحرم نم فرتقي هنأو . لالحنالا

 . هتانوكم رئاس ةرارح.ةجرد اهيف
 2ع ©
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 تريح

 هنأ اك ةيادب نوكلا اذهل نوكي نأ دب ال

 نيعم ممصت ًاعبت عضو دق نوكي نأ دب ال
 هذه ةرارحلا ةسارد تديأو موسرم ماظنو
 : نيب زيملا ىلع انتدعاسو « ءارآلا

 :ةروسيملا ةقاطلا

 ةروسيملا ريغ ةقاطلاو
 تارييغت ىأ ثودح دنع هنأ تدجو دقو

 ةروسيملا ةقاطلا نم ًنيعم ًاءزج نإف؛ ةيرارح
 ال هنأب « ةروسيملا ريغ ةقاطلا ىلإ لوحتي

 ةعيبطلا ىف لوحتلا اذه ريسي نأ ىلإ ليبس
 . ةيسكع ةقبرطب
 نيناوق نم ىناثلا نوناقلا وه اذهو
 . ةيرارحلا اكيمانيدلا
 هذه صيحمتب « نامزتلوب » مها دقو

 هتيرقبع اهسارد ىف مدختساو ةرهاظلا
 نادقف نأ تيثأ ىتح « ةيضايرلا هتردقمو
 ىئاثلا نوناقلا هيلإ ريشي ىذلا ةروسيملا ةقاطلا

 الإ سيل « ةيرارحلا اكيمانيدلا نيناوق نم
 نأ ىلإ ريشت ةماع ةرهاظ نم ةصاخخ ةلاح

 وأ للحت هبحصب ىعيبط ريغت وأ لوحت لك
 . وكلا ماظنلا ف صقت

 نم ةقاطلا لوحت ربتعي ةرارخلا ةلاح قو
 ةروسيملا ريغ ةروصلا ىلإ ةروسيملا ةروصلا
 ةرابعب وأ « ىثزحلا مظنتلا ىف ًاصقن وأ انادقف
 . ءانبلل الالحناو ًاتتفت ىرخأ

 ةعيبطلا نأ ىرخأ ةقيرطب كلذ ىنعمو

 نأل ؛ اهسقن عدبت وأ ممصت نأ عيطتست ال

 عون ىلإ ىدؤي نأ دب ال ىعيبط لوحت لك
 . ءانبلا عدصت وأ ماظنلا عايض عاونأ نس
 نم ماظنلا ريسي دق تاالاحخلا ضعب قو

 الإ متي ال كلذ نكلو بكرملا ىلإ طيسبلا
 بيترتلاو مظنتلل ربكأ عدصت باسح ىلع
 .رخآ ناكم ىف
 ةلئاه ةلتك الإ سيل نوكلا اذه نإ

 نم نذإ هل دب الو نيعم ماظنل عضخت

 نيناوق نم ىلاثلا نوناقلل عضخي ال لوأ ببس
 اذه نوكي نأ دب الو « ةيرارحلا اكيمانيدلا
 وه هنإ.هتعيبط ق ىدام ريغ لوألا ببسلا

 راصبألا هكردت ال ىذلا ريبخلا فيطللا
 لواحت ام دنع ) لوقي «تساف نيودأو
 نيبت اهدجن نوكلا أشنم انل رسفت نأ مولعلا

 نع تامولعملا نم انيدل ام ءوض ىف انل
 تايئزحلا لعافتت فيك ةيوونلا ةعيبطلا
 رصانعلا عيمج انل نوكت ىكل ةيساسألا
 ٠ ةفورعملا

 اذه اهنم فلأتي ىلا رصانعلا عيمجف
 ةئيعم صاوخ ال « تانوتورب » أدبت نوكلا

 . ضعب ىلإ اهضعب مضني اهلعجت ةبذاج ةوقو
 اذالو تانوتوربلا هذه تأشن فيك امأ
 ام كلذ نإف تاذلاب تافصلا هذه امل ناك
 .ًانايب وأ ًاحرش مولعلا هل مدقت نأ عطتست مل

 اهدرو ءايشألا ليلحت ىف انغلاب امهمو
 ةياهن ق لصن نأ دب الف ىلوألا اهوصأ ىلإ
 ةيعبيط نيناوق دوجو ةرورض ىلإ فاطملا
 . نوكلا اذه تارذ اه عضخت
 هلإ دوجو ىلع اليلد هتاذ قى كلذ دعيو

 نم ةرهاظ لكل رادق ىذلا وه ربدم رداق

 اهقيرط ىف ريست نأ نوكلا اذه رهاوظ
 ةموسرملا
 « تانورتكلالا » هللا قلخش دقو
 لعجو . « تانورتلا ١ و « تانوتوربلا » و

 اهكولس كلذب اهل مسرف ةنيعملا اهصاوخ اهل
 . اهرادقأو
 نأ ةدودحملا انلوقع لواحت ام دنعو
 رفصلا ةعاس نع ثحبتو « ءارولا ىلإ دترت

 ًانمض ملست اهدجن « نوكلا اذه خيرات ىف
 تأشن ةنيعم ةظحلو ةيادب نوكلا اذهل نأب
 ةدام اهبنم فلأتت ىبلا ةقيقدلا تارذلا اهيف

 . نوكلا اذه
 تايئزحلا هذه صاوخ نوكت نأ دب الو

 كت



 ق اهعم ترهظ دق اهكولس ددحت ىلا

 . هسفن تقولا

 لوألا ببسلا نوكي نأ مللسلا قطنملا نمو
 عدوأ ىذلا وه تايئزحلا هذه دجوأ ىذلا

 هريبدتو قلاخلا ةردق نأب : نأ دب الو

 لب « ناسنإلا ريبدتو ةردق قوفت هماكحإو

 .ًاريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو ًاعيمج رشبلا
 نأ الإ نوعيطتسي ال ءاملعلا ىكذأ نإو

 ىف مويلا ىتح لازي ال ناسنإلا نأب اوفرتعي
 . هرهاوظو نوكلا اذه رارسأب هتفرعم دهم
 ظحالن اننإف ىوضعلا ملاعلا ىلإ انلقتنا اذإف
 . ًاديقعت دادزي هكولس نأ

 كولسلا اذه ريسفت لاّيحا نإف كلذ ىلعو
 ىلإ لءاضتي ضحللا ةفداصملا ساسأ ىلع
 . للابن ال دح

 ءانب ىف لخدت ىلا ةيساسألا داوملاف

 : ىه ةيوضعلا داوملا
 عم« نوب ركلاو «نيجوسكإإلاو ٠ نيجورديإلا
 رصانعلا» «٠ نيجورتنلا نم ةليلق تايم
 هذه نم نييالم عمتجت نأ دب الو« ىرخألا
 . ةيحلا تانئاكلا طسبأ نوكتت ىبح تارذلا

 ىه ىلا ىرخألا عاونألا ىلإ انرظن اذإف
 لامحا نإف « ًاديقعت دشأو « ًامجح ربكأ
 ضحملا ةفداصملا ساسأ ىلع اهتارذ فلآت

 . لقعلا اهروصتي ال ةجرد ىلإ لقي
 « ةيقارلا ةيحلا تانئاكلا ىلإ انرظن اذإو
 ءاكذلا نم هيدل ام_ اهنيب نم نأ ىرن اننإف

 راكتبالاو طيطختلا ىلع ًارداق هلعجي ام

 زاجعإلا دح نم برقت لامعأب مايقلاو
 > ةيعيبطلا نيناوقلا ىلع بلغتت نأ لواحتو
 ضحمب مني كلذ لك نأ انروصت اذإف

 ٠فلآتي تارذ نوكت ىكل ةنيعم ةروصب

 .. موقت آاماسجأ نوكت ىكل ضعب عم اهضعب

 ءةايحلا رئاس فئاظو ءادأو رئاكتلاب اهرودب
 نوكي نأ نود ... ريكفتو لقع ال نوكيو
 قلخ ىذلا وه ريدم هلإ كلذ لك ءارو
  لقع هليقيال كلذ نإق « عدبأف روصف
 ركف هروصتي وأ

 انذخأ دق نوكن .اننإف كلذ انلعف اذإ ىتحو

 انحرطو ةيلمعلا ةهجولا نم ليحتسم ضرفب
 وهو الأ اطيسب .ًايقطنم اضرف انروهظ ءارو
 هتردقب هأدب و نوكلا اذه أشنأ ىذلا هللا دوجو

 . ( ىدبملا وه هللاف
 نأ ) ررقي 4 رلهوب فلدوأ نوج د

 ىلو اًميح عادبإلاو مظنتلا دهاشي ناسنإلا
 . نوكلا اذه ىحاون ىف ههجو

 فده وحن ريسي نوكلا اذه نأ ودبيو
 هدهاشن ىذلا ماظنلا كلذ ىلع لدي اك“ نيعم
 1 . تارذلا ف

 ًاعيمج تارذلا هعبتت نيعم ماظن كلانهف

 امو 6 موينارويلا » ىلإ « نيجورديإلا » نم
 نيناوقلاب انملع دادزا املكوموينارويلا هدعب
 « تانوتوربلا » عيزوت ىف مكحتت ىلا

 « ةفلتخما رصانعلا جاتنإل « تانو رتكلألاو و

 قفاوت نم ةداملا ملاع دوسي امب انناميإ دادزإ
 . ماظنو

 هيف انل فشكني ىذلا مويلا ءىجي دقو
 لتكلا كلتنوكت ىكلةقاطلا دمجتت فيك
 . ةداملا نم

 رهظأ نم لوأ « نيتشنيآ ١» ناك دقلو

 . ةقاطلاو ةداملا نيب ةدوجوملا ةقالعلا
 قيرطلا ةيادب ف ناسنإلا لازي الو
 . ةيرذلا ةقاطلا رارسأ فشكل

 لوحن نأ مايألا نم موي ىق عيطتسن دقو
 . ةدام ىلإ ةقاطلا

 نم نوكلا ةدحو ىلع دهاوشلا لدتو

 : . ةيوميكلا ةهجولا
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 ىف

 نم اننكمي ام لئاسولا» قرطلا نم انيدلو
 ىف ةدوجوملا رصانعلا .نم ريثك رابتخا
 سقن اهمنأ ةفرعمم « ىرخاآلا بكاوكلا

 . ضرألا ىلع دجوت ىلا رصانعلا
 لمتشت اهنإف انع ةديعبلا موجنلا ىتحو

 ضرألا رصانعل ةيباشم رصانع ىلع
 ةيعيبطلا نيناوقلا نأ ءاملعلا دقتعيو

 اهليع ىه بكركلا اذه ىف مكحتت ىتلا
 بكاوكلاو موجنلا ا عضخت ىلا نيناوقلا
 ى ةيمارملا ةيئانلا اهكالفأ ىف ىرخألا
 . ءاضفلا

 ماظنلاو عادبإلا دجن انهجتا اميحف
 كش نم لظ كلانه قبي مل ىح « قفاوتلاو
 نوكلا اذه عدبأ دق ًارداق اطإ نأ ىف ىدنع

 . هتياغو هتهجو ددحو هانبو
 ناكملا» تقولا عستي نأ وجرأ تنكو
 لدت ىلا ىرخألا ةلثمألا نم ريثك ركذل

 ىتكلو ماظنلا لالجو عادبإلا ةعور ىلع
 : ىلإ ّىراقلا رظن هجوأ نأ بحأ
 ' .  ضرألا ىلع ءاملا ةرود
 . نوب ركلا ديسكأ ىناث ةرودو
 .٠ رداشونلا ةرودو

 . نيجوسكألا ةرودو

 . اه دحال

 ءايشألا نم ًاريثك كلانه نأ مغرب

 ةفرعم ىلإ دعب ناسنإلا لصي مل امب ةيعيبطلا
 ضومغلا هفنتكي لازي ال امو « هريسفت وأ هبنك
 ىذلا أطخحلا سفن ىف عقن نأ ديرن ال اننإف
 ىكل ةلآ اوذختا ام دنع نومدقألا هيف عقو

 لكل اوددحو « مبيلع ضمغ ال ًاريسفت اودحي
 هصصخت ةرئادو هتفيظو هل اونيعو هتردق هلإ
 ريثك مهف نكمأو مولعلا تمدقت ام دنعو

 ىلا نيناوقلا ةفرعمو ةضماغلا رهاوظلا نم
 ةجاح ق سانلا ءالؤه دعي مل « ال عضخت

 . اهوماقأ ىلا ةلالا ىلإ

 هللا دوجو اوركنأ رشبلا نم ًاريثك نإ لب
 . ببسلا اذه سفنل
 ماظنلا ىف هللا ةردق سملتن نأ بجاولاو
 عيمج اهل عضخأ ىلا نيناوقلاو هقلخ ىذلا
 . ءايشألاو رهاوظلا
 ناك ام رسفي نأ ناسنإلا عيطتسي دقف
 ىلا نيناوقلا فاشتكاب هيلع ًاضماغ
 . اهمكحت
 كلت سمي نأ نع زجاع ناسنإلا نكلو
 الو « هدحو هللا عنص نم ىهف « نيناوقلا

 مث اهفشتكي هنأ نم رثكأ ناسنإلا لقعي
 اذه رارسأ كاردإ ةلواحم ىف اهمدختسي
 . نوكلا

 ًابرق هديزي ناسنإلا هفشتكي نوناق لكو
 . هكاردإ ىلعةردقو « هللا نم

 هللا اهب ىلجتي ىلا تايآلا ىه كلتف
 هتقيرط ىه هذه نوكت ال دقو « انيلع
 ىف ًاضيأ ىجتي وهف « ىلجتلا ىف ةديحولا
 : الثم ةسدقملا هيتك

 ىلا هتايآ ىف ىلاعت هيلجت نإف كلذ عمو
 ةيمهألا ةغلاب ريتعت نوكلا اذه ىف اهدهاشن

 . ( انل ةبسنلاب
 وحنب انع دعبت انم ءامسلا تارجم برقأ
 .ةيئوض ةنس فلأ ةئامعبس
 نييالم تارشع لداعت ةيئوضلا ةنسلا
 ,تارتمويلكلا نم نيالملا

 دعبأ : اه لاقي تاذلاي ةرجم كانه له
 دعبأ وه ام اهءارو سيل هنأو « انم تاريخا

 ريغو دودح ىذ ريغ نوك وه مأ ؟ اهنم
 « هك مهف ىف لوقعلا لضت ؟ تاياهن ىذ
 هكاردإ تلواح ول اهباوصو اهدشر ريطيو

 . هتقيقح ىلبع فوقولاو
 نم هلك نوكلا اذه عدبي نأ ردق نم

 : ىلع هتردق ىف كش ىندأ انرواسي ال مدعلا

58 

14 

 ١ه

 ١ه



 ىلع « توملا دعب هئعبيو ناسنإلا ديعي نأ

 ثعبلا نأو « قيرفت ال ءانف توملا نأ ضرف

تو قرفتملل عمج ال مودعملل ةداعإ
 ه١ هلبيكر

 اهب فرتعا ىلا ةقلاملا ةردقلا طيحم ىف
 لوق مدعلا دح ىلإ لءاضتي هلإلل ىلعلا
 ه١ 2 (مودعملا ةداعإ لقعي ال هنإ ) نيلئاقلا

 ةداعإ ةيلّمع مدع ءىجي قيرط ىأ نم

 ا ؟ مودعملا

 ءاملعلا فشكت ىذلا رداقلا ةهج نمأ

 . ءىث اهزجعي ال هتردق نأ
 راصو تام ىذلا ناسنإلا ةهج نم مأ

 ؟ هتومدعب مدع ىلإ

 « ًاضحم ًامدع هدوجو لبق ناك هنأ عم

 ىوه وأ 2« ضيرم لقع ىذل سيل

 لقعلا.نأ مويلا دعب ىعدي نأ« لاض ضرغم

 ماسي نأ ني. ييرعتا لقا وأ ١ درخأ
 ثعبلا ناكمإب
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 اولاقو) لوقي نم كرابت

 اَنِئَأ ًاناَكُرَو ًاماَظِع اَنُ ادي

 ؟ ادي ًاقلخ نع

 . سا هع مال 12 م

 اديدح وأ ةراجح اونوك لق

 مكروُدَص ىف ٌرْبُكي امه اقْلَح ْو
 ن0 2 يم ادور 0

 لق ؟ انديعي نم : نولوقيَسف
 8. - هس 1

 .ةرم لوأ مك رطق ىزلا

 مساع رو د ومس # هو رج اياصص ها رعب ل

 نولوقيو مهسوور كيل! نوضغنيسف
 نم 22 هيراق ا قروق لو هر

 : (ًاييرك نوكي نأ ىَمَعلِق ؟وه ىتم

 فنا

 مهحب اورثكأ موق مه ) نييعيبطلا نع هلوق
 تابنلاو ناويح ا بئاجع نعو ةعييطلا ملاع نع

 ءاضعأ حيرشت لع ىف ضوخلا .اورثكأو

 هللا عنض بئاجع نم اهبف اوأرف . تاناويحلا

 فاريعالا ىلإ هعم او رطضا ام هتمكح عئادبو

 رومألا تاياغ . ىلع علطم مكح ردا

 بئاجعو حيرشتلا علاطي الو اهدصاقمو

 اذه هل لصحيو الإ علاطم ءاضعألا عفانم
 ( ىرو رضلا ملعلا

 لريأ جرو » ناسل ىلع ءاج ام نيبو

 نأب عئاشلا داقتعالا نإ ) هلوق نم « زفيد

 نم رثكأ مولعلا لاجر نيب رشتنم داحلإلا

 . ليلد هتحص ىلع موقي ال مهريغ نيب هراشتنا

 نم العف هظحالن ام عم ضراعتي هنإ لب

 (مولعلاب نيلغتشملا ةرهمج نيب ناميإلا عويش

 ذنم) لوقي © ىبإ ىاونوك وردنأو

 ةدئام ىلإ سلجأ تنك ةديدع تاون
 « لامعألا لاجر نم ةغامج غم ماعطلا

 . ملعلا لاجر ىروهشم دحأ انعم ناكو
 لاق انئيب راد ىذلأ ثيدحلا ءانثأ ىو

 ذعم نأ تعمس و : لامعألا لاجر دحأ

 ١ تودحلم مولعلاب نيلغتشملا

 هتبجأف « "ىلإ لامعألا لجر رظن مث

 لوقلا اذه نأ دقتعأ ال ىننإ » : الئاق

 كلذ ضيقن ىلع - ىنإ لب « حيمص
 نم مىظعم نأ ىلاشقانمو ىنءارق قف تدجو

 اوذوكي ل ةرقابعلا نم مولعلا ناديم ىف اولغتشا
 مهتيداحأ لقت اوؤاسأ سانلانكلو « نيدحلم
 .( مهمهف اوؤاسأ وأ

 : الئاق تدرطتسا مث

 2 ىداملا داحلالا وأ 6 داحلالا“ نإ

 ىمولعلال جز اهعبتي ىلا ةقيرطلا عم ضراعتي

 ىذلا أديملا :عبتي' وهف :هتايحو ةلمعو هريكفت
 عناص نوذ ةلآ دجوت نأ نكمي ال ةنأب لوقي

 قئاقلا ساسأ . ىلع لقعلا :مدختسي: وهو
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 قرف

 لمألا هودحي هلمعم ىلإ لخديو « ةفورعملا
 . ناميإلاب هبلق *ىلتميو

 ًابح مهلامعأب نوموقي ملعلا لاجر مظ
 2 فو 0 ةفرعملا ف

 ةركف مدختسي مولعلا لجر نإ ةقيقح
 . هتاودأو هلئاس ىدحإ اهفصوب ةيلآلا

 هنكلو ملعلا ةيلآ نع الئم ملكتي وهف
 : ساسأ ىلع هئوحي ىرجي
 . ةيببسلا أدبم

 . ةجيتنلاو ةيببسلا أدبم
 هدوسي امو نوكلا ةدحو ساسأ ىلع

 ماظنلاو نوناقلا

 « رارق لك ذختي رخآ ناسنإ ىأك وهو
 ناممإلا ساسأ ىلع ءرمأ لك ىف ركفيو
 . ةيببسلا أدبعب

 نوملكتي هلاجر مه ءالؤهو 3 ملعلا وه اذه

 مهنع سانلا هعيشي ام نويذكيو هنأ نع

 فييزت ىف ةبغر وأ « مهرمأ ةقيقحب الهج
 . لطابلا جيورتو : قحلا
 اهياغ ةفسلفلا»و ء ةيفصو هتياغ ىملعلا
 ىلإ فصولا نم ملاعلا لقتنا اذإف « ةيليلعت
 « ًاللع ناك نأ دعب ًاقوسليف راص ليلعتلا
 راص الإو « ليلعتلا نع ا ىبغتسي الو

 ملعلا ةياغ ةفسلفلاف ٠ ًاجذاس ًاهفات ًائيش

 . هتيابنو
 .فاضأ ) كرقي « ليكرول دراودإ ٠
 ةريخألا تاونسلا لالخ ىملعلا ثحبلا
 ىلع ةدايز : هللا دوجو ىلع ةديدج ةلدأ

 . ةيديلقتلا ةيفسلفلا ةلدألا
 ةلدألا نأ كلذ نم دصقن ال نحنو
 ناكدقف . اهنع ىنغ ال وأ ؛ ةمزال ةديدحلا
 عانقإل ىتكي ام ةعدقلا تاتايثإلا 3

 عوضوملا ىلإ رظني نأ عيطتسي ناسنإ ىأ
 . زيعلا وأ ليملا نع ةدرجم ةرظن

 هذهب بحرأ هللاب نونمؤي نمم ىصوب انأو
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 : ىهف نيببسل ةديدحلا ةلدألا
 . ًاحوضو هللا تايآب انتفرعم ديزت : الوأ
 نع ءاطغلا فشك ىلع دعاست : ًايناثو
 ىبح نييكشلا ءاحرص نم ريثك نيعأ
 . هللا دوجوب اوملسي
 ةريخآلا تاوئسلا ىف اندالي تمع دقل
 هذه طختت ملو « نيدلا ىلإ ةدوعلا نم ةجوم

 . انيدل لعلا دهاعم ةجوملا

 ةثيدحلا ةيملعلا فوشكلا نأ كش الو

 « نوكلا اذه هلإ دوجو ةرو رض ىلإ ريشت ىلا
 ىلإ ةدوعلا هذه ىف ًاريبك ًارود تبعل دق
 . هيلإ هاجتالاو « هللا باحر

 تدأ ىلا ةيملعلا ثوحبلا نأ ىعيبطو

 اهنارجإ نم دصقي نكي مل ةلدألا هذه ىلإ
 . قلاخلا دوجو تابثإ
 ايابخ نع ثحبلا ىه مولعلا ةياغف
 لخدت ال ىهو « اهاوق لالغتساو « ةعيبطلا

 هذهف لوألا ةأشنلا ةلكشم نع ثحبلا ف

 مهم ال مولعلاو ع ةيفسلفلا تالكشملا نم

 . اهفئاظو ءايشألا ىدؤت فيك ةفرعم الإ

 لمعت اهلعج ىذلا نم ةفرعمب مهم ال ىهو
 . فئاظولا هذه ىدؤت وأ

 نيذلا كئلوأ ىتح  ناسنإ لك نكلو

 وأ ليم هيدل - ةيعيبطلا مولعلاب نولغتشي
 . ةفسلفلا وحن ةعزن
 ءاملعلا نم نيقومرملا نأ هل ضسؤي امو
 ليلقف « نيزاتمملا ةفسالفلا نم ًامئاد اوسيل

 ةأشنلا رومأ ى نوركفي نيذلا مه مهم
 . لوألا

 قلاخ وه نوكلا نأ مهضعب دقتعي دقو
 نأ رخآلا ضعبلا ىري نيح ىلع ء هسفن
 بعصأ سيل نوكلا اذه ةيلزأ ىف داقتعالا

 . ىلزأ هلإ دوجو ىف داقتعالا نم

 اكيمانيدلا نيفاوق نم ىناثلا نوناقلا نكلو
 ريخألا ىأرلا اذه أطخخ تبثي ةيرارحلا



 نوكلا اذه نأ حوضو لكب تبثت مولعلاف

 . ( ًايلزأ نوكي نأ نكمي ال
 مهل ىأز ال ءاملع مهنوك فصوب ءاملعلا
 تاودأ نم ةادأ مل سيلو « ةيهولألا نوتش
 ضرعي نيح م اعلاو ةلكشملا هذه ىف لصفلا

 دودح زواجتي « ةلكشملا هذه قف ضوخلل

 « هلاجم ريغ ديدج لاجم ىف لخديو « هملع
 ةفسلفلا لاجم وه

 اليلق نأ) ررقي ؛ نوكيب سيسنارف »
 امأ ع داحلالا نم سانلا برقي ةفسلفلا نم

 ( نيدلا ىلإ مهدريف ةفسلفلا ىف قمعتلا
 داحلإلا راجت مهسفنأ ىلع نوييلف الأ
 مهونتفيل نملسملا دالب ق هل نوجو رب نيذلا

 ةجحب مهايح مهيلع اودسفيو « مهيد نع
 دق ةفسالفو ءاملع نم هلهأو برغلا نأ

 هفيز نم مهيدل تبث الع نودتلاو نيدلا اوذبن
 .. هتالطبو

 هللا ىبأ دقف مهسفنأ ىلع ءالؤه نويل
 ءالؤهف اوهرك ولو « هنيد رصني نأ الإ
 «© برغلا مالعأ نم ةقسالفلاو ءاملعلا

 « قحلا ىلإ ثحبلا ىف قمعتلا هاده دق
 . ةفسلفلاو ملعلا مماب مهماوصأ اوعفرو هللاب اونمآف
 هللا ليبس ىلإ نيعاد

 نيذلا نيضرغملا اياون كلذب تفشكنا دقلو
 « ةفسلفلا ماب وأ «ملعلا مساب داح الل نوجو ري
 ةرسامس مهنأس انلا فرعو « ةيندملا مماب وأ

 5 مسلا ملنوعضي و ةئشانلا نوالضي نو روجأم
 « دوجولا قهنهنأوءىبش زعأ مهيلع اودسفيل مسدلا

 ١ ميوقلا مهيدو ةديحصلا مهديقع وهو
 . نورفاكلا هرك ولو هرون ميذأ الإ هللا ىبأيو
 رربت ال ةهفاث بابسأ رفكلا بابسأ
 . ةركنملا ةم رحلا هذه ىف عوقولا

 نأ) ررقي « جربندنل راكسأ رلو »
 أمل. ملوبقو مهمهف ى ءاملعلا ضعب لشف
 اهيلع موقت ىلا ةيساسألا ئدابملا هيلع لدت
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 هب ناميإلاو .هللا دوجو نم ةيملعلا ةقيرطلا
 اهنم نيتثا صخت ةديدع بابسأ ىلإ عجرب
 ': ركذلاب
 ضعب ى هللا دوجو راكنإ مجري : الوأ
 وأ تاعامجلا ضعب هعبتت ام ىلإ نايحألا
 ةسايس نم ةلودلا وأ « ةيداحلإلا تامظنملا
 ناميإلا ةب راحتو داحلإلا عويش ىلإ ىمرتةنيعم
 حلاص عم ةديقعلا هذه ضراعت ببسب هللاب

 ( اهثدابم وأ ةعامجلا هذه
 مهانيمسأ نم عينص حضوي ببسلا اذهو
 قيقحتل هل نوجوري نيذلا داحلإلا راجت
 ناميإلا نآل ال مبسفنأ مهيلإ عجرت ضارغأ
 . لطابو فئاز هسفن ىف
 : الثاق « رتلوو» رمتسيو
 لوقع ررحتت ام دنع ىح : ًايناث

 نأ لبسلا نم سيلف ٠ فولنا نم ساقآ
 : ءاوهألاو بصعتلا نم ررحتت

 ةيحيسملا ةينيدلا تامظنملا عيمج ىف
 ذدنم نودقتعي سانلا لعلي تالواحم لذبت

 : اى مهتوفط
 ناسنإلا ةروصوه هلإ
 : قلخ ناسنإلا نأب
 . ضرألا ىلع هلل ةفيلخ
 بردتتو كلذ دعب لوقعلا ومنت ام دنعو
 كلت نإف ؛ ةيملعلا ةقيرطلا مادختسا ىلع
 نكمي ال رغصلا ذنم اهوملعت ىلا ةروصلا
 ف م ع ما أ ريكفتلا ىف مبيولسأ نت نأ
 . لوبقم قطنم ىأ

 : قيفوتلا ف
 ةعيدقلا ةينيدلا راكفألا كلت نيب

 . ىملعلا ريكفتلاو قطنملا تايضتقم نيبو
 نم نوصلختي نيركفملا ءالؤه دجن
 1 . ةيلك هللا ةركف ذينب عارصلا
 نونظي ةلحرملا هذه ىلإ نولصي ام :دنعو

 داقتعالا نم الدب د
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 ترحل

 بترت امو نيدلا ماهوأ نم اوصلخت دق مهنأ

 ىلإ ةدوعلا نوبحي الو ةيسفن جئاتن نم اهيلع
 نومواقي لب « تاعوضوملا هذه ىق ريكفتلا

 عوضوملا اذهب لصتت ةديدج ةركف ةيأ لوبق
 (هللا دوجو لوح رودتو
 « رتلوو» هركذ ا نوربتعي نيملسملا لعل
 .هصيلخت بجي نيدلاف « ةيحيسملا هتثيي نع
 ىلع هتمهم ىدؤيل « هيلع ليخد لك نم
 ىلا مولعلا نم ء ىبشب مدطصي الو هجو ريخ
 , هلاجم نع اهبالاجم فلتخت

 ةيهارك سفنلا ف ثروت نيدلا ىلع ةأرحلا
 ضرم اذهو « ًادبأ هيف ركفت دوعت الف ءهل

 . هبابسأ نم ررحتلا بجي ريطخ ىسفن
 نأ مغربو ) لوقي « رلهوب فلدوأ نوج»
 ةيعيبطلا ءايشألا نم ًاريثك كانه
 وأ ههك ةفرعم ىلإ دعب ناسنإلا لصي مل امم
 اننإف ضومغلا هفنتكي لازي ال امي « هريسفت
 عقو ىذلا أطحللا سفن ىف عقن نأ ديرف ال
 ىكل ةهلآ اوذختا ام دنع نومدقألا هيف
 اوددحو « مهيلع ضمغ امل ًاريسفت اودي
 ةرئادو هتفيظو هل اونيعو هتردق هلإ لكل
 هصصخت

 نكمأو 2 مولعلا تمدقت ام دنعو

 ةفرعمو ةضماغلا رهاوظلا نم ريثك مهف
 ءالؤه دعي مل « ال عضخت ىلا نيناوقلا

 « اهرماقأ ىللا ةحلألا ىلإ ةجاح قف سانلا

 هللا دوجو اوركنأ رشبلا نم ًاريثك نأ لب
 . ببشلا اذه سفنل
 ماظنلا ىف هللا ةردق سملتن نأ بجاولاو
 عيمج اهل عضخأ ىتلا نيناوقلاو هقلخ ىذلا
 . ءايشألاو رهاوظلا
 ناك ام رسفي نأ ناسنإلا عيطتسي دقف
 اهمكحت ىلا نيناوقلا فاشتكاب هيلع ًاضماغ
 كلت نسي نأ نع زجاع ناسنإلا نكلو
 لعفيالو « هدحو هللا عنص نم ىهف نيناوقلا

 كب
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 اهمدختسي مث اهفشتكي نأ نم رثكأ ناسنإلا
 . نوكلا اذه رارسأ كاردإ ةلواحم ىف
 . ًابرق هديزي ناسنإلا هفشتكي نوناق لكو
 "1 ( هكاردإ ىلع ةردقو ء هللا نم
 نئاك وهام رسفت ىلا نيناوقلا فاشتكا
 ًابيس نوكي نأ حلصي ال نوكلا رهاوظ نم

 ترسف اذإ نيناوقلا نآل هلإ دوجو راكنإل
 نيناوقلا ىلإ الإ ةجاحب رهاوظلا دعت ملو رهاوظلا
 ايس بلطتت اهسفن نيناوقلا نإف
 دحأ ال ؟ اهدجومو اهببس نف . ًادجومو
 515 . هللا ىوس

 ", نويهلإلا : ةفسالفلا نمثلاثلا فنصلا
 « نوطالفأو» و (« طارقس و مومو
 . « سيلاطوطسرأ ١ و

 مل بتر ىذلا وه « سيلاطوطسرأ » و
 مل ام مل رمجتو ؛ مولعلا بذهو « قطنملا

 نم اجف ناك ام مل جضنأو « ًارمحع نكي
. 5 

 نييرهدلا ىلع اودر ةفسالفلا نم نويلإلا

 2 . نييعيبطلاو
 نييرهدلا ىلع درلا ف مهقافتا ,غر نويهلإلا
 هاكح ًافالتخا مهيب ايف اوفلتخا نييعيبطلاو
 نوطالفأ ىلع سيلاطسرأ در مث ) الئاق ىلازغلا

 مل ًادر نييلإلا نم هلبق ناك نمو طارقسو
 هنأالإ «مهعيمجنع أربت ىتح هيف رصقي
 مهنعدبو مهرفك لئاذر نم ًاضيأ ىبتسا
 ها . اهلع عوزتلل قفوي ملاياقب
 هعبتا نمو سيلاطوطسرأ رفكي ىلازغلا
 يىلاراقلاو انيس نباك مالسإلا ةفسالف نم
 نيد سيلاطاطسرأ نمز قف ناك له
 ؟ انيسنياو ىبارافلانمز ىف ناك اك 2 حيمص
 دهمجا نم بذعي نأ نم مركأ هللا نأ

 حيحص نيد هنمز قنكي مل اذإ أطخأف هلّقعي

 نم دحأ سيلاطوطسرأنع لقني مل ًامئاق
 54 2. انيس نباو ىلاراقلاك مالسإلا ةفسلفتم
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 ا :مولع فانصأ ضرعتشي ىلازغلا

 ..54./ .-:: 1: مهمولع نم ملع لك ىف هيأز ركديو '
 ةضايرلا امأ) ةضايرلا نع ىلازغلا اق
 ماعلا مايه ملعو ةسدنحلاو باسحلا ملعب قلعنتف
 ةينيدلا رومألاب اهنه ءىبش قلعتي سيلو

 3 . ًاتايثإو
 000 لل ل ال ةيناهرب رومأ ىه لب

 "هبا ١ . اهتقرعمو اهمهف دعب امتدحاجم
 ا . نيدلاب ةلصتم ريغ ةضايرلا مولع

 1 ,. وأ بيرق نم هاياضقب ىتلت ال اهاياضقف

 ١ ةضرع اهنم أشن كلذ غر اهنإ مث . ديعب نم
 . 58 . .. .:..اه طايتحالا بجي نيدلا لعراطخأ
 ةضايرلا. مولع ولعت قنة تاعن ىلا راطخألا
 : م 0 دقو ) الئاق ىلازغلا اهروصي
 4 : ناتفآ
 9 بجعتي اهيف رظني نم : لوألا

 10 نسحيف اهنيهارب روهظ نمو اهقئاقد
 3 1 نأ بسحيو ةفسالفلا ىف هداقتعا كلذ

 0 مل ذهكناعيبا ةقاثوو حوضولا ف مهمولع

 . ٠ ماهليطعتو.: مهرفك نم عمس دق نوكي م
 -.: نفكيفا نم هتلوانت ام ا مهياجو

 نيدلا ناك ول : لوقيو ضحملا ديلقتلاب

 ... ...”عهلستلاب فرع اذإف ءالؤه ىلع ىنخ امل اقح
 نا يارفكلا وه قحلا نأ ىلع لدتسي هنإف مرفك

 داق ذيب قلبا نع لش نم تبأر مو
 9 .٠ هاوس هلدنتسم الو

 8 ةعانص .ق قذاحلا) نأ ررقي ىلازغلا

 ' . ..“ .ةعانص لكشف ًاقذاح نوكي نأ مزلي سيل

 01 مزلي الف
 . فا ملكني هقفلا ق قذاحلا 0 نأ

 ل . بطلا ىف
 0 ”الهاجلا تايلقعلاب لهاحلا نوكي نأ الو
 (وحنلاب
 .ةعاربل اهيف اوغلب لهأ ةعانص لكل
 ا اهييغا 5 ”مهزلي لهلاو قمحلا ناكذإو

 مولعلا..ايعرتخا ا

 ففي

 تايضايرلا ف ةفسالفلا نم لئاوآلا مالك
 فوعي الو «'ىيمخت تايطإلا: و « ىناهرب
 5 ٠ .:. هيف. ضامخو هب رج نم الإ كلذ
 لك مهنع. .نوليقتي.: :ةفسالفلإب. نوعودخما

 نظلا نونسحيو :ضيحفو ثحبأ نود ءئىش:

 5 3 مهنع دري ام لكب
 نوكي د كلل نم ١ د ةقثلا

 ..+ ... هنم اهعازتنا بعصلا نم

 ةيضايرلا '
 لع بعصلا نموناف.دح ال ةقث اورفظ' دق

 دقناك اذإ رمأ ف ةدالبلاو .ةوابخلاب :ىبري نأءرملا

 . هنم بعصأ ر مأ ىف غوبتلاو ةيرقبعلادح غلب
 نع زجعي دق شويحلا ةدايق نسحي نم نكلو
 3 ..لعن ةطايبخ

 ىلعو « لسرلا ةطاسوب هللا نم ىلتي نيدلا
 دق اونوكي نأ دعب ةعاطلاو لاثتمالا نمانلا

 لقعلاب هياوصو هقدص ىلإ اونأمطاو هونهف'
 فى .٠ ملسلا ركقلاو جضانلا
 ال مهافلا روب 0 موقي لقعلا

 + عرتملا قلاحلا رودب

 رودي ةيكلا: .مولعلا ١ ق موقي "لقعلا
 55 ' .اعم يهاقلا روذو عرتخما
 تلج نيدلا.:لئاسم أ ةفسالفلا .ءاطخأ
 رودلاب لقعلا موقي نأ اودارأ مهم بأ ةيحان نم

 0 اذهل ةجيتن دب: ال.ناكو « هيف لوألا

 . ءامسلا تالاسر هيلإ تبننا ام ريغ ىلإ اوهني
 5 3 : نيدلا رومأ َّق 'اوأطمخأ : ةفسالفلا

 « مهريغ هغلبي مل ًادح ءابغلا ىف اوغلب مهنأل
 ال .مكيظفليب مآدخ رؤرغلا فاوغلب مهل امنإو
 . : ةفسالفلا رورغ نم :ةلثمأ كاه

 ا ةلاسرق-انيس.: نبا :لوقياس
 ٠ و داعم رمأ ىف ةيوغصأ ةلاسر : ٠ |
 نوناق هيف. لع نأ ئغبتيف حرشلا .امأ) ..

 ىلع ةينآلا" لاو .عرشلا نأ وهو . دحاو

 0 0 اسما .ءايبقألا .نما ئن ناسلا



 قيل

 . ةفاك روهمجلا
 هللا فلك ول ىرمعل) لوقيو- ب
 رومألا هذه قئاقح ىبلي نأ لسرلا نم الوسر
 « مهعابط ةظيلغلا ةماعلا نم روهمحلا ىلإ

 . . . مهماهوأ ةفرصلا تاسوسحملاب ةقلعتملا
 ةبطاق سانلا سوفن ةضاير ىلوتي نأ هماس مث
 نأو أططش هفلكل « اهيلع فوقولل دعتست ىبح
 ( رشبلا ةوق ف سيل ام لعفي
 نأ هلك اذه نم رهاظف) لوقيو_ ح

 نومهفي امب روهمحلا باطحل' ةدراو عئارشلا
 هيبشتلاب مهماهفإ ىلإ نومهفي ال ام ًابرقم
 ( ليثعلاو
 لصت ةرورض رمألا ىف نأ نظأ تسل
 كولس ىلإ رطضي نأ ىلإ مكحلا عرشملاب
 : نييلاتلا نيرمألا دحأ

 لعقيو اططش هلوسر فلكي نأ-١
 . رشبلا ةوق ف سيل اه
 ليثٌملا»و هيبشتلا لمعتسي نأ وأ ؟

 ىلإ مل ليبس ال ام مهميهفت ىلع هب ًانيعتسم
 : هتقيقح ىلع همهف
 فقي نأ نم ىمسأ مكحلا عرشملا نإ
 امك -- هعيرشتو هقلخ نيب طروتلا فقوم
 هعسو ق ناك ّدإ  مهفي نأ انيس نبا دارأ

 ثيح ىلإ ىركفلا هدابع ىوتسم عفري نأ
 « ضومغ الو سبل ريغ ىف قحلا نومهفي
 :ىأتي ىح حاضيإلاو نايبلا ىف ديزي نأ وأ
 00 .همحهق نم مل دب ال ام مهف مل
 ىل هنأ ائيس نبا هلوقي امل ةيمتحلا ةجيتنلا
 نيدلا اياضق ةفسالفلا ءارآ تضراعت

 اهنأل لوبقلاب ةريدحلا ىه ةفسالفلا ءارآق
 ىلا ىه  ةفسالفلا رظن ةهجو نم -

 هيلع امل ًاقباطم ًاحرش رومألا قئاقح حرشت م
 رمألا سفن ىف قئاقحلا هذه
 اذه ةدشي ةفسالفلا ىلع ركني ىلازغلا

 هركتيو « هعم مهيلع هركنن نحنو « فقوملا

5 
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 ءايبنأللو هتيسدق نيدلل فرعي نم لك انعم
 ةفسالفلا هحتفي ىذلا بابلا نإف مهمرح
 ىلع رداق هنأ لك ىعدال سانلا هفرع ول

 مهنع لحنيو نيدلا نم سانلا علخنيف هجولو
 . هطاير
 هلوق ىلع ىلازغلا قفاون نأ انعسو ف سيل
 لك رجز بجي اهلجأل ةميظع ةفآ هذهف )
 مولع ىبعي ( مولعلا كلن قف ضوخمي نم
 ش . ةضايرلا
 مساب ال - دحأ عسو ىف سيل معن
 لاغتشالا نم سانلا عنمي نأ  هريغ مساب الو
 نع معفرن نأ بجاولا امنإ ,ةيضايرلا مولعلاب
 ةفسالفلا نأ اوفرعيل لها ةواشغسانلا نيعأ

 نيدلا مولع امأو ايندلا مولع ق نوزربم
 هافكو ىلتلا هتفيظو لقعلاو ؛ ىحولا اهردصف
 قدص ىف نيدلا طرتشي نأ ًاخفو اش
 ىأ ء لقعلا عم ةقفتم نوكت نأ هاياضق
 تانكمملا ةرئاد ىف ةعقاو نوكت
 ةضايرلا مولع ىتقآ نم ةيناثلا ةفآلا

 قيدص نم تأشن ) ىلي امب ىلازغلا اهروصي
 نأ ىغبني نيدلا نأ نظ « لهاج مالسإلل
 ركنأف مهيلإ بوسنم لك راكذإب رصني
 :ىح اهيف مهلهج ىعداو مهمولع عيمج
 نأ معزو فوسكلاو فوسملا ىف موق ركنأ
 . عرشلا فال ىلع وه هولاق ام

 ناهربلاب كلذ فرع نم عمس كلذ عرق املف

 نأ دقتعا نكل هناهرب ف كشي مل عطاقلا
 ناهربلا راكنإو لهخلا ىلع ىب مالسإلا

 مالمإللو « ًابح ةفسلفلل  دادزيف عطاقلا

 نيدلا

 نظ نم نيدلا ىلع هتيانج تمظع دقلو

 . مولعلا هذه راكنإب رصني مالسإلا نأ

 مولعلا هذهل ضرعت عرشلا ف سبيلو
 . تايثإلا وأ  ىفنلاب
 مواعلل ضرعت مولعلا هذه ق الو
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 ا ( ةينيدلا
 ٠0 7 .ملعلا هجو ىف فوقولا ثعبم وه لهجلا
 7 ::ةقالا هذه ربتعا ىلازغلا تيلو نيدلا مماب

 -...:.لهتللا ةف 1554) مقر ةرقفلا رظنا يناثلا
 . ..:ةقآلا مده ناك املهجلا الولق ملعلا ةفآ ال
 55 .دوجو

 . :ملعلا ةضراعمل ةضهوملا ةيئيدلا تامولعملا
 0 : ةثالث رومأ نيب رئاد اهرمأ

 نيدلا نم تسيل اهنأ امإ ١
 اههجو ىلع ةموهفم ريغ اهنأ امإو ب
 ' ل

 بوست ملعلا نم اهضراع ام نأ امإو > 
 « ءىش ىف | نم سيل هنأ عم ملعلا بع

 :نوكت نأ نود « ًاملع بسحت رومأ نم مكف
 هيلع ماقو عقاولا قباط ام وهرلعلاف« ًاملع
 534 . معطاقلا ناهربلا
 . طانت نيح دودحلا فرعت ال ىلا ةقثلا

 ةقثلا فعض اهساسأ موصعمب سيل نم
 ةقثلا هريغ ءرملا حنمي نأ نكمي الو سفنلاب

 54 ةيصخشلا فيعض نوكي نأ الإ هسفن اهبلسيو
 ىمحأ .اقوثو. ةفسالفلا ىف قبو نم ملع ول
 نيبلا ءايبنألا نم دخؤت امتإ نيدلا قئاقح نأ
 « ةفسالفلا نم ذخؤت الو «ء هللا نع نوقلتي

 ريكأ دح ىلإ مهب نظلا نسح ىف طروت ل
 ل .لهأ هل يه امم

 ماقأو نيدلا مساب مولعلا در نم ماعول
 نيبو :نيدلا نيب ةموصح - كلذل ةجيتن

 75 هرضي.١لو نيدلا مدخ حيحصلا ملعلا نأ ملعلا

 . .لفغي مل تافآلا ةفآ وه لهملا ناك ال

 .”هيلع ت<نآرقلا هيلع لزن نم الو « نآرقلا
 .. : 4 هقأش نم اعرف« ملعلا رمأ مالسلاو ةالصلا
 .. . نمو :لهجلا .ايردزا» «٠ هردق نم ايلعأو
 3  .هلاضحأ ق ىمتراو هب ىضر

 ١ : لئاق نم زع لوقي

 اخ

 فطن

 لربع #1 ا د اوت لا - ها 0

 نيللا .ىوتسي له لق]
 م او بوم اع .#مرام اقوم

 [ نومدْعَي آل َنيِذلاَو َنوِمَلْعَي

 ْنَم ةمكَحلا كوي ]. : لوقيو
 ْدَقَف ةمكحل | توي نَمَو ُءاَشَي ”ت ع8 مر

 ىه ةمكحلاو [اًريثك اًرْيَخ وأ

 . عقانلا ملعلا
 1 5 ريت ميدو را

 الإ هلإ ال هنأ هللا دهش] لوقيو

 يا مثيلا أوكي
 [ .طسقلاب

 ركّذلا َّلْهَأ اوُلأْسَاَذ] لوقيو

 [ َنُمَدْمَت آل متنك نإ
 . ملعلا وه ركذلاو
 ملسو هيلع هللا للص ىتتلأ نع ىوربو
 توم نم هللا دنع رسبأ ةليبق تومل ) لاق هنأ

 لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط ) لاق هنأو
 تايقطنملا ةفسالفلا مولع نم ىثاثلا ريلعلا ىف . : (ةملسمو ملسم

 « ًانايثإ وأ ايفن نيدلاب اهم ءىث قلعتي الو

 ' : قأ رظنلا ىه لب
 . .. . سايقلاو ةلدألا قرط
 ةيفيكو « .ناهربلإ '”تامدقم طورشو

 . دحلا هتفرعم ليبسو :روصت امإ ملعلا نأو
 وه لب ركنيد نأ ىغبتي:ام :اذه قف سيلو .. ناهزِبلا هتقرعم ليبص قيدصت امإو



 فرخ

 تارابعلاب مهئقرافي امتإو . ةلدألا ىف
 ى ءاصقتسالا ةدايزيو تاحالطصالاو

 . تابيعشتلاو تافيرعتلا
 : اهيف مهمالك لاثمو

 مزل(ب) (1) لك نأ تبث اذإ
 نأ تبث اذإ ىأ )١( ( ب ) ضعب نأ
 ناسنإ ناويحلا ضعب نأم زل ناويحناسنإ لك

 سكعنت ةيلكلا ةبجوملا نأباذه نع نو ربعيو

 دحجم ىتح نيدلا تامهمب اذهل قلعت ىأو
 ؟ ركنيو

 لصحي مل نيدلا مساب ركنم هركنأ اذإف
 داقتعالا ءوس الإ قطنملالهأ دنع هراكنإ نم
 هنأ ىعدي ىذلا هئيد ىف وأ« ركنملا لقع ىف
 . همساي راكنالا اذه ىلع مدقأ امنإ

 كش ال ًآاطورش ناهربلل نوعدي ةفسالفلا
 نولمعتسي نيح مهنكل . نيقيلا ثروت اهنأ ف
 هذببءافولانوعيطتسي ال نيدلا اياضق ىث ناهربلا
 مث « لهاستلا ةياغ نولهاستيف ؛ طورشلا

 جئاتن نم هيلإ نوهني اب نوثيشتي
 نأ : ىلازغلا رظت ى قطنملا راطخأ نم

 نأ نظي هماكحإو هتقد نيبتيو هيف رظني نم

 . نانئمطاو ةقثب
 نأ نايبت وه ةفآلا هذه نم صلخملاو

 رومأ ىق ةقدب قطنملا اوقبطي مل ةفسالفلا
 مناد اف . قطنملا نم ريفنتلا ال « نيدلا_

 نأ ملعن. ملعلابف « قبملا ىلإ ليبسلا وه
 ةقدب قطنملا اوقبطي نأ نع او زجع ةفسالفلا
 ى مهم ةقثلا بحسنف . نيدلا رومأ ىف
 ردصملا هنأل ىحولا اهيطعتو نيدلا رومأ

 . نأشلا اذه ى هب قوثوملا
 ملعلا نأل قطنملاب لهتللا ىلإ ةوعدلا امأ
 2 مهمولعي ةقثلاو «ةفسالفلاب ةقثلا ثروي هب

 و7

 الا

 ثيح « ىبكع لعف در ىلإ ىدؤت دقف,

 هنأو لهحلاا ىلع الإ ماقب ال نيدلا نأ نظي
 : ودع

 :ةيضايرلا مولعلا ىق اوقفتا ةفسالفلا
 ىلع ةرامأ كلذو ةينيدلا مولعلا ىف اوفلتخاو
 : مبلأ

 نوئش ق قطنملا اوقبطي نأ ل
 . ةضايرلا ىف هوقبط انك نيدلا
 مهدنع ال سيل ةينيدلا مهفراعم نأ ىعو

 . ةيضايرلا مولعلا ةقاثو
 ةفسالفلا مولع تناك ول ) لوقي ىلازغلا
 « نيمختلا نع ةيقن نيهاربلا ةئقتم ةيحلإلا
 مل امك اهيف اوفلتخا ال ةيباسحلا مهمولعك

 ( ةيباسحلا ىف اوفلتخي
 ىلازغلا اهقرعي ةيعيبطلا ةفسالفلا مولع
 : ملاعلا ماسجأ نع ثحب ىه ) هلوقب

 . اهتحت امو « اهبكأوكو تاومسلا
 ءاوملاو ع ءاملك ء ةدرفملا ماسجألا نم

 . راثلاو « بارثلاو
 « ناويحلاك : ةبكرملا ماسجألا نو
 . نداعملاو ؛ تابنلاو

 ءاهلاحتساو « اهريغت بابسأ نعو

 . اهجازتماو
 - نع بيبطلا ثحب ىهاضي كلذو
 بابسأو ةمداحلاوةيسيئرلاهئاضعأو ناسنإلا
 ( هجازم ةلاحتسا

 مولعلاو نيدلا نيب ةقالعلا ددحي ىلازغلا -
 : لوقيف ةيعيبطلا
 ملع راكنإ نيدلا طرش نم سيل اكو)
 كلذ راكنإ ًاضيأ هطرش نم سيلف ؛ بيبطلا
 باتك ىف اهانركذ ةنيعم لئاسم ىف الإ ملعلا

 . « ةفسالفلا تفامنو
 دتعف اهيف ةقلاخلا بحي امم اهادع امو

 لصأو اهّحت ةجردنم اهنأ نيبتي لمأتلا
 ىلاعت هلل ةرخسم ةعيبطلا نأ ملعي نأ اهلمج

 فز

 فن

 افا



 ةهج نم ةلمعتسم نع لب اهسقنب لمعت ال
 . اهرطاف
 ” عئابطلاو موجنلاو 0 سحشلاو
 .. هتاذب اهم ءىشل لعف ال هرمأب تارخسم
 ( هتاذ نع

 , ةيهلإلا ةفسالفلا مولع نع ملكتي ىلازغلا
 « مهطيلاغأ رثكأ اهيذف تايمإلا امأو) لوقيف

 ًاوطرش ام ىلع نيهاربلاب ءافولا ىلع اوردق اف
 . مهيب فالتخالا رثك كلذلو ء قطنملا ىف

 . ىلإ عجري هيف اوطلغ ام عومجم نكلو . .
 . نم نالث ف ميكفت بجي السأ نيرشع
 . رشع ةعبس ق مهعيدبتو
 اهيف اوفلاخ دقف تثالثلا لئاسملا امأ
 وق كلذو نيملسملا ةفاك

 ال ةيناحور تابوقعلاو « ةدرجما حاورألا
 . ةيناوسج
 ..اهنإف , .ةيتاحورلا تابثإ ىف اوقدص دقلو
 7 ةينايسكباراكنإ ى اويذك دقلو « ًاضيأ ةنئاك

 ... ,, ..هب اوقطن ايف ةعيرشلاب اورفكو
 . ملعي:.ىلاعت هللا نإ : ملرق كلذ نمو
 .اضيأ وهف 2 تايثزحلا نود 2 تايلكلا

 8 ْ : هنأ قحلا لب « « حبرص رفك

 َلاَقْيم ِهِبْلِع ْنَع مرعب أ 0
 .٠ . مه رع هم 2 :

 ا ظ :ةتيلزأو لالا مد دقب موق كلذ سو
 له نم هى ىلإ نيمللا نم دحأ بهذي 00

 :٠ ( لئاسملا

 ةرفلا 'لضيف «هباتك ق ررقي ىلازغلا
 ريكفت ىلإ عراسي نم ىأر داسف هب نيبتي ام
 م2615 . .هيحلم فلاخيام لك
 قل : 0 فيولا 0-0 ن

 5 داسجألا نإ :
 3 بقاعملاو باثملا امئإو « رشحت ال

 ركفلا خيرات ف : اريطخ ًارود تبعل دق
 ىالسإلا

 نبا ال ضرع. تا هللا ةلأسم
 هيف ءاج امو تاراشإلا باتكأ ق انيس

 : هلوق اهنأشب 0.
 لقعت امك. لقعت. دق يو ءايشألا )
 ةبوسنم اهبايسأب بجت ثيح نم تايلكلا

 ءهب صصختم.هصخش ىق هعون أدبم ىلإ
 هعوقو لقعي دق هنإف .؟ىزحلا .فوسكلاك
 لقعلا ةطاحإو .ةيئزحلا هبابسأ قاوت ببسب
 تايلكلا لقعت اك" اهلقعتو اع

 8 ىنامزلا يثزحلا كاردإلا ريغ كلذو
 وأ هلبق وأ نآلا عقو هنأ

 0 .ًافوسك نات أ ل ى

 8 تقو ام ىزج وهو رمقلا لوصح دنع
 .اذك“ ةلياقم ف: 4 ام لزج وهو

 دنع نكي ملو فوسكلا كلذ عقو امبر م
 عقب مل وأ, 5 عقو هنأب ةطاحإ 55 لقاعلا

 ؟ لوألا وحنلا ىلع هل الوقعم ناك نإو
 عم ثدح .. فرج رج. كارجإ اذه نأل

 ,.هلاوز. :لوزيو كربملا ثودح

 نإو ء هلك“ رهدلا ًاتباث .نوكي. لوألا كلذو
 نأ لقعي لقاعلا نأ وهو . زي املع ناك

 نيبو. ء'اذك عضوم ق رمقلا نوك نيب
 نيعم فوسك نوكي ؛ اذك عضوم ىف هنوك
 . دودحم نيلاحلا لوأ نامز نم تقو ىف
 ترجل يااا كلذ .هلقع

 ش ش ( هدعبو هعمو
 .. قياسا انيس نبا صن ليلحت

1 0 2 

 ا نئذلا.' دوسي“ نأ” لئثم ابنم
 ةفاضم ريغ ةريغتم ةفص ةلاحتساي كلذو
 لع ردا *لء ىشلا ةنوكي نأ. :لثم ابْس

 قرف
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 فرفز

 مسخبا كلذ مدع ولف « ام مسج كيرحت
 هكيرحت ىلع رداق هنإ : لاقي نأ لاحتسا
 نم نكلو « هتفص نع وه نذإ لاحتساف

 . هتفاضإ ق لب « هتاذ ىف ريغت ريغ

 اهقحلت « ةدحاو هل ةفص ًارداق هنوك نإف

 ماسجأ كيرحت نم ىلك رمأ ىلإ ةفاضإ
 لخديو « ًايتاذ ًايلوأ اموزل  الثم ام لاحب
 « ةرجشو « ةراجحو « ورمعو ديز كلذ ىف
 ًاقلعتم أرداق هنوك سيل هنإف « ًايناث الرخد
 ؛ هنم دب ال ام قلعت ةنيعتملا تافاضإلا هب

 « ناكمإلا ىف الصأ ديز نكي ملول هنإف
 « ًآدبأ هكيرحت ىلإ ةوقلا ةفاضإ عقت ملو
 . كيرحتلا ىلع ًارداق هنوك ىف كلذ رضام
 ريغتب ريغتي ال « ًارداق هنوك لصأ نذإف
 امتإ لب ءايشألا نم هيلع رودقملا لاوحأ
 . طقف ةيجراحلا تافاضإلا ريغتت

 . هلبق ىذلل لباقملاك ىبسقلا اذهف
 ًائيش نأب ًالاع ءىبشلا نوكي نأ لثم ابنمو
 نأب ًالاع ريصيف ءىشلا ثدحي مث « سيل
 ةفصلاو ةفاضإلا ريغتتف . سيأ ءىشلا

 ام 'ىشي املاع هنيك نإف ؛ آعم ةفاضملا
 املاع ناك اذإ هنإ تح «هب ةفاضإلا صتخت
 ًالاع نوكي نأ ف كلذ فكي ملا ىلك ىبعمب

 ًاملع ةجيتنلاب ملعلا نوكي لب« زج نزح
 ةفاضإ اهل ةدجتسم سفنلل ةأيهو «ًافنأتسم
 ريغو ؛ ةمدقملاب للعلا ريغ « ةصوصخم ةدجتسم

 هل «ًارداق هنوك ىف ناك اكال « اهققحت ةأيه

 . ىنش تافاضإ ةدحاو ةأيبب

 نم هيلإ فاضملا لاح شلتخا اذإ اذهف
 ء ىشلا لاح فلتخي نأ بجو « دوجو وأ مدع
 اهسفن ةفصلا ةفاضإ ىف الءةفصلا هل ىذلا
 ةفاضإلا كلن اهمزلت ىبلا ةفصلا قولب . طقف
 . ًاضيأ

 ثلاثلامسقلا بسحب الو لوألا مسقلابسحب لدبت
 تاقاضإ ىف زوحي دقف ىناثلا مسقلا بسحب امأو
 ( تاذلا ق رثؤت ال ةديعب

 مه قباسلا انيس نبا صن ليلحت

 م6 ه٠ ةفسالفلا تفاهت و هباتك ى حرش ىلازغلا
 ةفسالفلا ناسل ىلع « تايئزحلاب'هللا لع ةيضق
 ءوض ىف تاراشإلا باتكق ءاج ام عه قفتي امب
 , هل انليلحت

 ىلع نمو انيس نبا بهذم ىلع بقعي ىلازغلا
 ملا/ :الئاق تايئزحابهللا ماعةلأسملةبسنلاب هتلك اش
 ِ . اهودقتعا ةدعاق هذهو )

 ذإ ؛ ةيلكلاب عئارشلا اهب ارلص أتتساو

 ىصع وأ « عاطأ ول ًالثم اديز نأ اهنومضم
 هلاوحأ نم ددجتي امب اماع لجو زع هللا نكي مل

 صخش هنإف ؛؟ هنيعب ًاديز فرعي ال هن
 فرعي ملاذإو « نكت ل نأ دعب ةثداح هلاعفأو
 رفك فرعيال لب هل اعفأو هلاوحأ فرعي ل صخشلا

 ناسنإلا رفك فرعي امنإو همالسإ الو ديز
 .صاخشألاباصوصخم ال «ًايلك اقلطمهمالسإو

 ىلص - دمحم ىدحت : لاقي نأ مزلي لب
 كلت ف فرعي مل وهو ةوبنلاب - ملسو هبلع هللا
 لك عم لاخلا كلذكو . هب ىدحت هنأ لاخلا

 ىدحتي نم سانلا نم نأ ملعي امنإ هنأو
 أف اذكو اذك كنئلوأ ةفص نأو « ةوبنلاب
 كلذ نإف ؛ هفرعي الف هصخشب نيعملا ىنلا
 هنم ةرداصلا لاوحألاو « سحلاب فرعي
 [نامزلا ماسقناب مسقنت لاوحأ اهمأل ؛ اهفرعيال
 ملع ىركنم ىلع ضرتعي ىلازغلا
 : نيهجو نم ضارتعالاو ) :الئاق تايئزحلاب
 نم ىلع نوركنت مب : لاقي نأ امهدحأ

 دوجوب دحاو ملع هل ىلاعت هللا نإ : لوقي
 نيعم تقو ق الثم فوسكلا

 . نوكيس هنأب ,لع هدوجو لبق كلذو

 4مم هللا



 . نئاك هنآب ملع دوجولا دنع هنيعب وهو
 . ءاضقنالاب ملع ءالجن الادعب هنيعب وهو
 تافاضإ ىلإ عجرت تافالتخالا هذه نأو
 ًاريغت بجيوتالف لعلا تاذ ىف الدبت بجوت ال
 ةلزتم لرني كلذ نإق ؛ ملاعلا تاذ ىف
 دحاولا صخشلا نإف ؛ ةضحملا ةفاضإلا

 كمادق ىلإ عجري مث كنيمب نع نوكي
 تافاضإلا كيلع ريغتتف « كلامش ىلإ م
 . كنود لقتنملا صخشلا كلذ ريغتملاو

 هللا 00 نأ ىغبني اذكهو
 , ءايشألا ىلعي هنأ لسن انإف ؛ لجو زع
 5 ريغتي 0 7 لزألا ىف دحاو

 . هيلع قفتم وهو « ريغتلا ىن مهضرغو
 : ملعلا تابثإ ةرورض نم : مشوقو
 . نآلا نوكلاب
 . هدعب ءاضقنالاو

 ؟ كلذ اوفرع نيأ نف « ملسمب سيلف
 ,ادغ ديز مودقب ًاملع انل هللا قلخولف
 « ملعلا كلذ مادأو « سمشلا عولط دنع
 اذه نع ةلفغ الو ٠ رخآ ًاملع انل قلخمي مو

 : انكل « ملعلا

 ملعلا درجمب - نيملاع_سمشلا عولط دنع

 . نآلا همودقب  قباسلا

 . لبق نم مدق دق هنأي هدعبو

 ىف ًايفاك قابلا دحاولا ملعلا كلذ ناكو
 . لاوحألا هذبي ةطاحإلا

 مولعملا ىلإ ةفاضإلا نإ : مهلوق ىقبيف
 ..... تفلتخا-امهمو . هتقيقح ىف ةلخاد نيعملا
 ةفاضإلا ١ ىذلا ءىشلا فلتخا ةفاضإلا
 . هل ةيتاذ
 .دقف بقاعتلا»و فالتخالا لصح امهمو
 . ريغتلا لصح

 كلسم اوكلساف اذه حص نإ : لوقنف
 : اولاق ثيح ةفسالفلا نم مكناوخإ
 هتاذب هملع نإو « هسفن الإ ملعي ال هنإ
 . هتاذ نيع

 : ملع ول هنآل

 « قلطملا ناويحلاو ؛ قئطملا ناسنإلا

 . قلطملا دامحلاو
 , ةلاحم ال تافلتحم هذهو

 املع نوكي نأل دحاولا ملعلا حصي الف
 . تافلتخاب

 . فلتخم فاضملا نأل
 . ةفلتخم ةفاضإلاو
 . ملعلل ةيتاذ مولعملا ىلإ ةفاضإلاو
 طقف ًاددعت ال « ًاددعت كلذ بجويف

 اهضعب دسي ام تالئامملا ذإ ؟ لئاعلا عم

 . ضعي دسم

 . دامنلباب ماعلا دسم دسي اال ناويحلاب ملعلاو
 داوسلاب ملعلا دسم دسي ال ضايبلاب ملعلاو
 . تافلتحم ىهف

 ضراوعلا» سانجألاو عاونألا هذه نإ مث
 مولعلاو « ةفلتمم ىهو « اهل ةيابن ال ةيلكلا
 ؟ دحاو لع تحت ىوطنت فيك ةفلتخما
 ديزم ريغ نم ملاعلا تاذ وه ملعلا كلذ مث
 . هيلع

 نم لقاعلا زيجتسي فيك ؟ ىرعش تيلو
 دحاولا ء ىبشلاب ملعلاب داحتالا ليحي نأ هسفن
 . نآلاو لبقتبملاو ىضاملا ىلإ هلاوحأ ةمسقنملا

 قلعتملا ملعلا ف داحتالا ليحي ال وهو
 ء ةفلتخلا سانجألاو عاونألا عيمجي
 سانجبألا نيب . دعابتلاو . فالتخالاو
 عقاولا فالتخالا نم دشأ ةنيابتملا عاونألاو
 . ماسقناب ميسقنملا دحاولا ءىغلا لاوحأ نيب

 قا ؟ نامزلا
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 ؟ افالتخاو ًاددعت اذه بجوي
 نامزلا فالتخا نأ ناهربلاب تبث امهمي
 . عاوتألاو سانجألا فالتخا نود
 فالتخالاو ددعتلا بجوي مل كلذ نأو
 مل اذإو فالتخالا بجيي ال ًاضيأ اذهف
 لكلاب ةطاحإلا تزاج فالتخالا بجوي

 « دبألاو لزألا ى ماد ء دحاو ملعب
 . [ ىملاعلا تاذ ىف ًاريغت كلذ بجوي الو

 انيس نبا صوصن ىلع قلعي ىزارلا مامإلا
 : الثاق تايئزحلاب هللا ملعب ةصاخلا

 : تايئزحبا نأ نايب نم غرف ال)
 . ريختلا مزاي ىح ملعت فيك
 . ريغتلا مزلي ال ىح ملعت فيكو
 ًاعنتمم دوجولا بجاو ىلع ريغتلا ناكو
 : ٍلاقف ةجيتنلاب لصفلا اذه ف حرص
 املع تايئزحلاب ًالاع نوكيا ال نأ بحي

 . ًاريغتم ًاينامز
 ىناثلا هجولا ىلع اهب ًالاع نوكي نأ بجيو
 . [نامزلا ريغتب ريغتي ال ىذلا

 قفتي انيس نبا صوصنل ىزارلا مهف
 . اهل ىلازغلا مهف عم
 تاراشإلا ٠ حراش ىسوطلا نيدلا ريصن

 : الئاق انيس نبا صوصن ىلع قلعي
 ءاهقفلا ةقايس هبشت ةقايسلا هذه نأ ملعا )
 ماكحأب ةماعلا ماكحألا ضعب صيصخت ىف

 مكحلا نأل كلذو ٠ رهاظلا ىف اهبضراعت

 . لولعملاب ىلعلا بجوي ةلعلاب ىلعلا نأي
 ةطاحإب مكحي نأ نكمي مل ًايلك نكي مل نإ

 . لكلاب بجاولا
 ريغتملا ثرحللا ناكو « ًايلك ناك نإو
 هب ًاملاع نوكي نأ بجو 2 هتالولعم ةلمج نم

 , ةلاحم ال
 ؛ هب ًالاع نوكي نأ زوجي ال هنأب لوقلاف

 ريغتلل ًاعوضوم بجاولا نوك عانتمال
 رخآ مكحب . ىلكلا مكحلا كلذل صيصخت

 هاذ
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 . روصلا ضعب ق هضراع
 مهارجم ىرجي نمو « ءاهقفلا بأد اذهو

 ثحابملا ق كلذ لاثمأ عقب نأ زوجي الو
 . اهيف ماكحألا ضراعت عانتمال ةلوقعملا
 بولطملا اذه نايب ذخؤي نأ باوصلاف
 : لاقي نأ وهو رخآ ذخأم نم

 بحجوي الو لولعملاب ىلعلا بجوي ةلعلاب معلا
 م . هب ساسكملا
 ثيح نم ء ةريغتملا تايئزحلا كاردإو

 ةينامسحلا تالآلاب الإ نكمب ال « ةريغتم ىه

 . اهارجم ىرجي امو ساوح اك
 ًاعوضوم نوكي كاردإلا كلذب كردملاو

 . ةلاحم ال ريغتلل
 نكمي الف نلكلا هجولا ىلع اهكاردإ امأ
 كاردإلا اذهب كردملاو « لقعلاب هلردي نأ الإ
 . ريغتلل ًاعوضوم نوكي ال نأ نكمي
 نوكي ال ام لكو « لوألا بجاولا نذإف

 « لقاع وه ام لك لب « ريغتلل ًاعوضوم
 - لقاع وه ام ةهج نم  اهكردي نأ عنتمي
 اهكردي نأ بجيو « لوألا هجولا ىلع
 . يىلاثلا هجولا ىلع

 ى نأ انيس نبا ىلع لجسي ىبوطلا
 ًاضقانت هترابع
 نيس نبا ةرابع نأ ىلع قفاوي ىبوطلا
 ريغتملا ىنزحلا للعي ال بجاولا نأ ديفت

 ىلعضربعي تامئااحلا بحاص ىزاريشلا

 ىسوطلا ضارتعا نإ ) : لوقيو ىبوطلا
 نم وه همهف ام ىلع دراو انيس نبا ىلع
 دارم ىلع ال انيس نبا ىعي  خيشلا مالك

 تايئزماب ملعلا نأ امل ؛ هانققح اك" خيشلا

 كلذ ناك ول ًاريغتم نوكي امتإ ةريغتملا
 « نامز نود نامزب ًاصتخم ىأ ًاينامز ملعلا

 رحخآ نامز ىف همدعو « نامز ف ملعلا ققحتيل
 انمولع ىف اه

1 
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 0 :نأب ادبأو الزأ الاع ىلاعت بجاولا نوكي .
 .٠ اذك:نامز ى رادلا ىف لخاد ًاديز

 .ةلبقا وأ هدعب «اذك نامز ىف اهنم جراخو

 . ةنمزألا

 0 'دحأا 0 ةلادلا ةيلعفلاب ال ةيمسالا لمحلاب

 0 ا

 . . الزأ: ىلاعت ٠ هدئع 0 ةنكمألا عيمج
 . .لبقتسم الو رضاح الو لاح الف « ادبأو

 ”بيرق ال امك ىلاعت هتافص ىلإ ةبسنلاب
 .. ىلاعت .هيلإ ةبسنلاب ةنكمألا نم ديعب الو
 .ثيح نم ةريغتملا تايئزتلبا كاردإ نأ امأو
 عونمفةينامسلا تالآلاب الإ نوكي الاهريغت
 . [ ًاضيأ انيلإ سايقلاب وه امنإ لب
 :.هرظن ةهجو حرشت « ىزاريشلا » ةرابع
 ةهجو ال تايئزماب ىلاعت هللا ماع عوضوم قف

 انيس نبا رظن

 ةرظف انيس نبا ةرابع ىف ىزاريشلا ةرظن
 : ةدودخغ ةرصاق

 طروت ااهف طروتي (« هدبع دمحم خيشلا و

 « ىزاريشلا و هيف
 انيس: نبا ىعي  خبشلا مالكو ) لوقيف

  اريشلا لمح ىعب - لمحما اذه ىلع
 وهو « :بابلا: اذه ى مالكلا نسحأ نم

 رهاظ نم ذأ .ءىش مهعربشا ىذلا اذهو
 ءالهج نيفسلفتملا ضعي هيلع ىرجو مهمارابع

 . [ ملع ريغب ًانظ اومجرف
 نأ نم ىتازيشلا هلوقي ام حيمص له
 "0 ةبسنلاب ةنكمألاك ةنمزألا
 د ديعب الو بيرق ال
 :««ةيسلأو ا ع هلو ىضام الو رضاح دل

 3 ي؟ ىلاعت هيلإ
 0 هللا ملع . + انيس نبا

 :لوقيق >2 'رشبلا لع الا عضخمي ىلا
 فأب ةهجوب. زوجي دق ةيلقعلا . روصلا )

 04ه أ

 3قك

 هم

 وه1١

 لد

 ديفتسن اه الثم .ةيجراحلا روصلان م. دافتست
 . ضرألا نم.ءايشلا ةروص
 ةوقلا ىلإ الوأ ةروصلا قينت نأ زوجي دقو
 0 نم دوجو احل ريصن م“ م ةلقاعلا

 دوجولا بجاو' هلع ام" نوكي: نأ بجيو

 .. [ ىناثلا هجولا .ىلع لكلا نم
 ف لقتب هدبع دمحم خيشلا
 ةفسالفلا نيب هدبع .دمحم خيشلا » هباتك

 هل ةلاسر ىف انيس نبال الوق « نييمالكلاو

 ةقيقح نيب ىوشي هنأ ديفي « ملعلا » اهمسا
 : هلوقوه كلذو ناسنإلا لع ةقيقحو للا ملع
 ؛ ةمولعملا ةروصلا لوصح وه. امن] ملعلاو )
 ىف درطم كلذو ىجراخ .رمأل : لاثم وهو
 . ثداحلاو ميدقلا

 ىجيراحلا لولعملا ىلع مدقم ىلاعت ىرابلا ملعو

 [ اهدوجو لبق هل ةلصاح تامولعملا روضو

 نولواحي نم ضرتعت ىلا تابوعصلا
 لوق نم حضتت- ىملإلا ملعلا ىبعم ريسفت
 . : ءافشلا بحاص

 هتاذ ءازجأ تالوقعملا .هذه تلعج نإو )
 هتاذ قحاول اهتلعج.نإو . ؛ ةريكلا تضرع

 بجاو - اهّئهج نم نوكي ال' نأ ضرع
 . دوجولا نكمم ةقصالمل دوجولا
 تاذ لكل ةقرافم ًارومأ اهلعج نإو
 . ةينوطالفألا لثملا تضرع
 ضرع « ام لمع :ق:ةدوجوم اهلعج نإو
 نأ ىبف لانا .نم اذه لبق هانركذ ام
 ةببشلا هذه نم ص لختلا "ىف كدهج دهتجن
 ذئنيح لابت الو . هتاذ ىف ركن ال نأ ظفحتو

 نكمم: - هتفاضإ عم ىلاعت هتاذ نوكي نأ

 «ديز. دوجول: ةلع. ىهث يح نما إف. «دؤجولا
 . هتاذأ ثيح-. نم لب“ 2 دوجولا ةبجاوب تسيل

 .[ مظب ماح ىوبرلا لعل نأ ملعت
 3 .او ركفت الو. هلل ةولب ىف زك. ثيدح

 ١ :(ةلوكلبتق هئاذ ىف .
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 قف

 ءارظن انسفنأ نم ذختن نأ قئاللا ريغ نم
 هتافصو « انملع وحن ىلع هملع حرشن هلل

 انتافص وحن ىلع
 مالك لزنأ ثيح ىسوطلا دقن هيجوت
 « هيلع ضرتعاو صاخن لمح ىلع انيس نبا
 ىلع انيس نبا مالك لمحي نأ ناكمإلا قو

 . هيلع ضارتعا ال رخآ لمح
 تايئزحلا ملعب هللا نأب « ىنارافلا » حرص له
 ؟ اهيصخش هجو ىلع ةيصخشلا

 راكنإ ىلع ةفسالفلا قافتا ىكحي ىلازغلا

 ىلع اوقفتا دقو ) لوقيف تايئزخباب هللا مع
 ب تايئزخلا للعي ال هنأ ىلع ىأ كلذ
 هسفن الإ ملعي أل هنأ ىلإ مهم بهذ نم نإف
 هنأ ىلإ بهذ نمو «هبهذم نم اذه ىخي الف
 ل انيس نبا هراتخا ىذلا وهو  هريغ معي

 لخدي ال ًايلك ًاملع ءايشألا رلعي هنأ معز دقف
 لبقتسملاو ىضاملاب فلتخي الو . نامزلا تحت
 نع بزعي ال هنأ عز كلذ عمو ٠ نآلاو
 ضرألا ى الو تاومسلا ىف ةرذ لاقثم هملع
 . ىلك عونب تايئزحلا ملعي هنأ الإ
 « صوصفلا م باتك ىف لوقي « ىنارافلا »

 « هبجوي ثيح نم هببس فرع اه لك )
 بابسألا تبتر اذإو . هسفن فرع دقف
 ىلع ةيصخشلا تايئزحلا ىلإ اهرخاوأ تبننا

 . باحيإلا ليبس
 .لوألاهتيرهاظ نع رهاظ ىثزجو ىلك لكف
 اهتاوذ نع اهنم ءىبث هل رهظي سيل نكلو
 نع لب . نآلاو نامزلا ىف ( اذك ) لخاد
 ًاصخشف ًاصخش هدنع ىذلا بيترلاو هتاذ

 . ةياه ريغب ةيابن ريغ ىلإ
 ىاثلا لكلا وه « هتاذ دعب هملع ملاعق

 , رمألا كانهو . دح الو هل ةيابم ال
 قلعي « ىبلخلا نيدلا ردب دمحم ديسلا»
 ةقباسلا ةرقفلا ىف قباسلإ ىنارافلا صن ىلع
 ىلاعت هملع ةطاحإ ىلإ ةراشإ هذه ) الئاق

 لل
 ل
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 ءايشألاب
 . قبس انك' هتاذب ملاع ىلاعت هللا نأ : هريرقتو
 هاوس ام عيمجلل بيسو ةلع ىلاعت هتاذو

 هيجوي ثيح' نم ماثلا ببسلاب ىلعلاو
 بجيو نيعتي اهب ةيصوصخ رابتعاب ىأ
 لولعملاب ملعلا مزلتسي  هنع لولعملا رودص
 , بايترا الب
 رمل سمشلا نأ انضرف اذإ انك

 « دحاو رادم ىلع ةصاخلا امهكرحي ناكرحتي :
 كلذك اهانملعو « الثم جوربلا ةقطنم وه
 سمشلا رون نم دافتسم رمقلا روتذأب ملعلا عم
 . لكلا طسو ىف ضرألا نوكتف
 ةلباقم لك ى هنأب مزجن انأ كش الف
 ةهبش الب انيقي ام ًامزج ًامات ًافاسختا فسخني
 اهنم دحاول مات ببس ىلاعت هئاذ نأ كش الو

 . هب ملعلا اهب ىلعلا نم مزليق
 ةمات ةلع ًاضيأ 08 1 عم تاو
 رخخآلا كلذب ملعلا اهي ملعلا نم مزليف « رخآل
 [تامولعملا عيمجي ملعلا هل لصحي ىح اذكهو

 ديسلا » و « ىناراملا ١ نم لك صن ليلحت
 : 0 ىلحلا نيدلا ردب دمحم

 سيلف هللا دنع الوبقم انيس نبا ناك نإ
 نإو « رفكلاب هيلع سانلا مركحي نأ هريضي
 اومكحي نأ هعفني سيلف لوبقم ريغ ناك
 . لوبقلاب هيلع
 ىلع هماكحأ قبطت نأ مالسإلل ريخلا
 تالواحتو . قيطت نأ احل هللا دارأ اك «سانلا

 .رهظمب مالسإلا اورهظي نأ سانلا ضعب
 ماهما « نوكي نأ هل هللا دارأ اممرثك أ « ةحامسلا

 سانلا موقي نأىلإ ةجاحلابو صقتنلاب هل
 . ًاصقان هلوسرو هللاهكرت نأدعب همامنإ رودب
 لوقي نأ ًادهع هسفن ىلع ذخأي مل هللا نإ
 انبسح ذإ ؛ ءىث لك« هتافصو هتاذ نع انل

 وه امو « ةاجنلل ىرو رض وه ام هنع ملعن نأ
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 . فيلكتلا قاطن ىف لخاد
 1 هثودح وأ ملاعلا مدق ةلأسم

 اهيف ىلازخلا رفك ىلا لئاسملا نم
 ىلازغلا لوقي . ملاعلا مدقب موق « ةفسالفلا

 ( هتيلزأو ملاعلا مدقب موق كلذ نمو )

 نيلئاقلا رظن ةهجو ىحكحي انيس نبا
 . ةجح ةجح ملاعلا ثودحب
 هباتك ى تدرو اك لوألا ةجحلا

 هنعء ىشل دوجوالو لزيم هللانإ )تاراشإلا

 . هنع ء ىش دوجو دارأو أدتبا مث م

 نم ةدادجتم لاوحأ تناكل اذه الولو

 لعفلاب ةدوجوم ىضاملا 2 ىش فانصأ

 « دجو لكلاف « دجو اهم دحاو لك نأل

 ةيلك ةبقاعتم رومأ نم هل ةياهن ال ال نوكيف
 (دوجولا ق ةرصحنم
 ثودح نيلئاقلا ججح نم . ةيناثلا ةجحلا

 هذه نم لاح نوكت نأ نكمي فيك ) ملاعلا
 ال ام دعب الإ نوكت ال اهنأب فصوت لاوحألا
 « هل ةياهن ال ام ىلع ةفوقوم نوكتف « هل ةيابم

 1 ( هل ةياب ال ام اهيلإ عطقنيف

 نيلئاقلا ججح نم : ةثلاثلا ةجحلا
 دادزي ددجتي تقو لك ق هنإ ) ملاعلا ثودحب

 ددع دادزي فيكو . لاوحألا كلت ددع

 11 ( ؟ هل ةياهم الام

 - .ملاعلا ثودحب نيلئاقلا ةلدأ دقني انيس نبا
 نيلئاقلا جحح نم لوألا ةجحلا انيس نبا دقن
 ىهانتملا ريغ نوك امأ ) الئاق ماعلا ثودحع

 ًادوجوم ام آتقو دحاو لك نوكل ًادوجوم الك
 "لك ىلع حص اذإ سيلف ؛ 3

 0: الو . لصتع لك لع حص « مكح دحاو
 3 . : لاقي نأ
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 د ناكل

 لك نأل ؛ دوجولا َّق

17 

 ل

 .... قاسيا نأ .نكمي ىهانتملا ريغ نم لكلا
 0 "لغتي نأ نيكمب دحاو

 اند :لكلا: ىلع ا دوجولا ىف

 دحاو لك ىلع لمحي اك
 قباسلا دقنلا ليلحت

 ججح نم ةثلاثلا ةجحلل انيس نبا دقن
 . ىلاعلا ثودحي نيلئاقلا
 ىلا لاوحألا نم ىهانتملا ريغ لزي مل )
 . ءىبث دعب ًائيش الإ « ًامودعم اهو رك ذي
 رثكأ هيف نوكي دق مودعملا ىهانتملا ريغو

 ةيهانتم ريغ اهنوك كلذ لطبي الو « لقأو

 . ( مدعلا ف
 . قباسلا دقنلا ليلحت

 ججح نم ةيناثلا ةجحلل [انيس نبا دقن
 ملاعلا ثودحبب نيلئاقلا

 والا لع ب شالا تق الار
 اهنم ءىش جايتحا وأ « هل ةياهن ال ام هلبق
 لوق وهف « هل ةيابن ال ام هيلإ عطقني نأ ىلإ
 : انلوق ىبعم نإف « بذاك

 نيئيشلا نأ وه . اذك ىلع اذك فقوت
 حصي نكي مل ىناثلاو « مدعلاب ًاعم افصو
 . لوألا مودعملا دوجو لعيب الإ هدوحو

 ايتحالا كلذكو

 تاقوألا :نم تقو ل ةعبلا نكي مر
 ىلع ًفقوتم ناك ريخألا نإ : لاقي نأ حصي
 تضرف تقو ىأ لب هل ةيابن ال ام دوجو

 . ةيهانتم ءايشأ ريخآلا نيبو هنيب تدجو
 امس ال هتفض هذه تاقرألا عيمج ىف
 . دحاو دحاو لكو مكدتع عيمجلاو

 دجوي مل#أه نأ فقوتلا اذهب متينع نإف
 تقو ى اهم دحاو لك ءايشأ دوجو دعب الإ
 كلذو « اهددع ىصختت نأ نكمي ال « رخآ

 , لاحم

 نكمم هنأ « هيف زاثتملا سفن وه اذهف
 لاطبإ ق ةمدقم لج فيكما نكم ريغ وأ
 ٠ © هسفن

 للا فسم انآ شيما ري ناد
 : قياسلا دقتلا ليلحت

 ففي
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 قوبل

 هباتك حتتفم ىف انيس نيا ةيصو
 « تاراشإلا »

 لبقي مودعملا ىهانتملا ريغ

 . ناصقتلاو
 . ناصقنلل مودعم ا ىهانتملا ريغ لوبق

 ةدايزلل مودعملا ىهانتملا ريغ لوبق

 ءىبشلا هنع'بلسي نأ حصي مودعملا
 .هضيقنو
 ملاعلا ثودح ىلع نيملكتملا ةلدأ له
 ؟ اهي فوصوملا ناك ايأ ةيلزألا ىنتف لواطتت
 ةيهانتم ريغ ةلسلس كانه نأ ضرف ىف اذام
 اهدارقأ نم دحاو لك .« ىضاملا ةهج نم
 ؟ هتروصو هتدامي ثداح

 ى ةفسالفلا ةلدأو نيملكتلا ةلدأ
 سقنلا نم غلبت ال هثودحو ملاعلا مدق ةيضق

 . نانثمطالاو ىضرلا غلبم

 ى'ه ىنيوكألا اموت » سيدقلا ىأر
 . هثودح وأ ملاعلا مدق ةيضق
 لك ) ررقي « ىنيوكألا اموت » سيدقلا
 هللا نم قولخم هللا الخ ام  قولخم
 نكمي ال هتاذب مئاقلا دوجولا نأل ؛ ةرورض
 الح ام لك نأ مزليف . ًادحاو الإ نوكي نأ
 . هدوجو نيع سيل هللا

 . ةكراشملاب دوجوم هنكلو
 تاذ نع ًارودص ةكراشملاب دوجولا سيلو
 نأل ؛ ةثيدحلا ةينوطالفأل#لوقت اك « هللا
 وهف ايرورض ارودص تاذلا نع ردصي ام
 . هللا لثم ملاعلا سيلو تاذلا لثم
 بهذم طقسي ًاضيأ ةيحانلا هذه نمو
 , هلل ارهظم مملاعلا ربتعي ىذلا دوجولا ةدحو

 دحاولا نأش نم نإ انيس نبا لوق امأ
 ىلع قدصيف « دحاو هنع ردصي نأ ًامئاد
 ىذلا ىدارإلا لعافلا ىلع ال عبطلاب لعافلا

 . ةلوقعملا ةروصلاب لعفي

 ةدايزلا

 ليخأ

 له

 ليك

 لا

 ليخا

1١ 

 نيكل

 لو
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 نيا

 وهف ةريثك ًارومأ لقعتي هللا ناك انو
 . ةريثك ءايشأ لعفي نأ ردقي
 تادوجوملا رودص ةلاحتسا كلذ ىلإ فاضي
 دوجوم ريغ قولُحْلا نأل ؛ ضعب نع اهضعب
 هل سيل ًادوجو حتمي نأ عيطتسي الف « هتاذب
 . تاذلاب

 نإف ؛ ًايهانتم دوجوملا . قولخملا ناك نئلو
 . ةيهانتم ال دوجواللاو دوجولا نيب ةفاسملا

 كلذل ةيهانتم ال ةردق ىضتقي قلكلاف
 , هدحو هللاي ًاصاخ ناك

 ةرورضلاب ديري ال هللا نأب لوقلا قبس دقو
 . رايتخالاب هريغ ديري هنأو « هتاذ الإ

 نوكي نأ ةرورضلاب ديري سيل وهف
 نوكي نأ الو « ًاميدق نوكي نأ ال « ملعلا
 . ًاثداح

 فينعلا ليوطلا فالحلا مسحي اذكهو
 كلذ ثيودحلا راصتأو مدقلا راصنأ نيب
 « ةيهلإلا ةدارإلا ىف ىلقعلا ثحبلا نأب

 ةيرورضلا ةدارإلا ىوس لوانتي نأ نكمي ال
 « هللا ىوس هنع فشكي سيلف رايتخالا امأ
 . ثداح ملاعلا نأ ىحوأ ذإ ؛ لعف دقو
 مدقلا « تحبلا لقعلا ةهجو نم نكلو
 ليزس الو « ءاوسلا ىلع نائكمم ثودحلاو
 نيبناخلا دحأ ةرورض ىلع ناهربلا ةماقإ ىلإ
 1 . رخآلا طاقسإو
 « ملاعلل ةيفاك ةلع لزألا ذنم هللا ناك نلف

 راصنأ لوقي ام ىلع هتاذب العاف ناكو
 ملاعلا لعج كلذ نم مزلي سيل هنأ الإ ؛ مدقلا
 . هتدارإ ى رقتسا ام بسحب الإ هنع ًارداص
 دقو « ةيناهرب تسيلف وطسرأ ةلدأ امأ

 ةلأسم نأب « لدحلا ١ باتك ىف وه حرص
 . ةيلدحلا لئاسملا نم ملاعلا مدق
 .ناهربلاب ثودحللا تابئإ نكمي سيل كلذك



 . انفلسأ اك هللا ةهج نمل
 . ةدرج تايهاملا نإف + ملاعلا ةهج نم الو
 نكي سيلف نامزلاو ناكملا صوصخ نع

#0 © 

 3 ىلع ةعنقم دودر مدقلا راصنألو

 : ثودحلا

 وهف عونصم لك نإ : ءالؤه لوقي ١-
 ,. ثداح

 ىلع قدصي اذه نإ : كئوأ دريو
 دنع الإ دجوي ال ىذلا ٠ ةكرحلاب لوعفملا

 . لعفلا ةياب
 ىضتقي ال نذإ“ وهو ؛ ىف آوهف قلحلا امأ
 . ةدملاب لوعفملا ىلع لعافلا مدقت
 تاك.اذإ : ثيودحلا راصنأ لوقي - ب

 ملنأ دعب دوجوم وهف مدعلا نم ًاعونصملاعلا

 دوجوم نكي
 نم دصقلا سيل : مدقلا راصنأ دريو
 3 ل مدعلا دعب عوتصم ماعلا نأ مدقملا
 . . ء ىبش نمأ هونصم سيل

 : ثودحلا ناضنأ لوقي -ج

 , ةدملا

 . ةاواسم كانه

 3 ناك ل : كهدملا زاضنأ  كرقي ب
 . ان اذه قبس دق ناكل « ًاميدق ملاعلا
 ويلا. ع ناك الو ةيهانتم ال

 3: ,: مقل .امنآ و

 له .انموي ىلإ .ةيلاتلا ءايألاف

 7 . اق 3 ايواسم ناكل « ًايدق ملاعلا ؟ناكول

 : ىلا 5 نإ : مدقلا راصنأ دريو
 ل . ةدحاو ةعفد هلك لصاح

 ٠ يدي « بقاعتلاب لصاح ماعلا دوجوو

4» 

 : :اهعطق نكمأ :
 ملاعلا ناكول.: تا لوقي - ه
 ددع ق سان: مدقتل .٠ نيميدق. ديلوتلاو

 نأ مرليف ةدلاخ ناسنإلا سفنو ع ماتعم دل

 ددع ق ةيناسنإ. سوف: لعفلاب نآلا دجوي

 .. هاثتم ال
 . لعفلاب هانتم ال ددع دجوي نأ لاحمو
 ةيئزج ةجحلا هذه. نإ :..مدقلا راصنأ دريو
 « ميدق ماعلا نإ .: لوقت نأ اننكميو
 ( ناسنإلا ال
 نإف ناميإلاب الإ ..لعي ال  ثودحلا
 قيرط نيدلاف هتابثإ نع لقعلا ةلدأ تزجع

 . هتايثإ ىلإ
 « ثعبلا ةيضق ق ةفسالفلا فالخ

 ا ةالوتو

 . يلع لالا هب مكح ام
 مكهلا ىضتقب . ملاعلا مي طل

 0 ٠
 « داسجألا ثعبا:.انيس نبا ركنأ
 . اهدحو حاورألا ثعبي فرتعاو

 ىنامسللا ثعبلا راكذإ: ىلع. انيس نبا ليلد
 : هلوق هروصي
 ةداملا ىلإ دوعت سوفنلا نوكت نأ. امإ)
 . ىرخأ ةدام ىلإ وأ « اهنقراف ىلا
 : لوصفلا هذهب نييطاخملا بهذم نم: لق

 « اهنيعب. ةداملا كلت .ىلإ .اهدوع نوري مهنإ
 .« ةداملا كلت نوكت.نأ امإ : ولخي ال ذئنيحف
 .ثوملا دنع ةرضاح تناك ىلا ةداملا ىه

 نفي

 لأ

 ليغ

 ةلغإ

 07 مايأ تلا هتثراق ا ةداملا: عيمج وأ

 ا يقم بكا .نمعلا
 000 جوملا ثعبتأ: أ بجو .: ا ىلعف

 كلت 0 للا 0 هدب . عوطقملاو



 فكل

 نأ كلذ نم بجو « هرمخ ةدم هل ءازجأ

 ًاسأرو أدي ثعبي هنيعب دحاو دسج نوكي
 ْ . ًايلقو ًادبكو
 ءازجألا نأ تباثلا نأل حصي ال كلذو

 ق ضعب ىلإ اهضعب لقتني ًامئاد ةيوضعلا
 ءاذغ لضف نم ابضعب ىذغتيو ءاذتغالا
 . ضعبلا
 نم ىذتغملا ناسنإلا نوكي نأ بجوو

 ءاذغ نأ ىكحي ىلا دالبلا ىف ناسنإلا
 ىناسنإلاءاذغلا نمأشن اذإ«سانلا اهيف سانلا
 رهوج ءازجأ نم هرهوج نأل ؛ثعبي ال نأ

 . هريغ

 هريغ ف ثعبت ءازجألا كلتو
 ثعبي الف هريغ ءازجأ عيضيو . وه
 هئازجأ نم ثوعبملا نإ : اولاق نإو

 صالخ الف « هئايح اهب حلصت ىلا هؤازجأ
 قاقحتسا ىف تواستو تب رت دق اهنأل ؛ هيف
 ًاعفان اهضعب و ةايحلل ًاموقمابضعب نوكي نأ
 بارتلا كلذ نع ثعبلا راصو « موقم ريغ

 دقق « هيف قرف ال . ءاوس هريغ بارت نعو

 ثعب ىق هنوعاري ىذلا لدعلا مكخ اوعفر
 . ندبلا ءاضعأ

 ثعبلاب ةصوصخملا ءازحألل اولعجي نأ الإ
 لاح ىف اهنأ وهو .اهنع دئاز ىبعم ةيصوصخ
 ةموقملا ءازجألل ةدام تناك لوألا ةايحلا
 ىذلامكحتلاوه كلذب لوقلا نوكيف « ةايحلل
 . هوجولا نم هجوب ىودج الو ؛ هيف ةدئاف ال

 ءاضعألا ءازجأ ضعب  صيصخت ىنعأ

 لولا وه 2« ضعب نود ثعبلاب ةهياشتملا

 قاقحتسا ى ًاببس ناك ىنعم مدع رييصتب
 نئاكلا م دعلا لاحو 3 هريغ نود ىبعمل ء ءىش

 ةلباقلا ةكأللا ىف ؛ نئاكلا ريغلا نوكلا نكمملاو
 . ةدحاو «ء امه

 نأ كل رهظ تربدتو تلمأت اذإ تنأو

 ثثج ةرومعملا ةبرعلا رهاظ ىلع بلاغلا

 تغنت وأ

 عيذو اهيف ثرح دقو . ةبرملا ىقوملا
 ثشثج ةيذغألاب ىذغتو ةيذغألا اهم نوكتو

 يح
 قروصل تناك ةدام ثعب نكمي ىأف

 دحاو تقو ى ًاعيمج امل نيتقو ىف نيناسنإ
 ؟ ةمسق الب

 ندي سفتلل ثعبي هنإ : لئاق لاق نإف
 « رانو « ءامو « ءاوه ىأو « بارت ىأ نم

 تاسقطسالانوكننأ هطرش نم سيلو « قفتا
 « اهنيعب لوألا ةايحلا ىق هدوجهملا

 1 حارصلا خسانتلاب لوقلا هنيعب وهف
 ثعبلا ركني قباسلا صنلا ى انيس نبا

 ءافشلا ىف هنكلو ٠ ةحارص ق ىنامسجلا

 ؟ ضقانتم وه لهف « ةحارص هب فرعي
 ءاج امب ضراعتلا اذه لحي انيس نبا

 : هيف لوقي ذإ « نيقرشملا قطنم'» هباتك ىف
 الإ هرهظنل باتكلا اذه انعمج ام)
 ماقم انم نوموقي نيذلا ىبعأ ب انسفنأل

 - . انسفنأ
 دقف نأشلا اذه ىلوازه نم ةماعلا امأو
 م ريثك وه ام ءافشلا باتك ىف مهانيطعأ

 . [ مهجاح قوفو
 « ءافشلا » باتك ىف ءاجام ًاضيأ هلحيو
 هر نإفو ٠ هلرق نم

 لوصألا نم هانققحت ام بابل هعدون نأ
 م لئاألا ىلإ ةيوسنلا ةيفسلقلا مولعلا ف
 رخخآ باتكب باتكلا اذه ولتأ نأ تيأر

 نيذده ريغ باتك ىلو « قحاوللا ١ همسا
 هيلع ىه ام ىلع ةفسلفلا هيف تدروأ نيباتكنا
 حيرصلا ىأرلا هبجوي ام ىلعو ٠ عبطلا ىف
 ةعانصلا ىف ءاكرشلا بناج هيف ىعاري الىذلا
 « ةعانصلا ىف ءاكرشلا بناج هيف ىتتي الو
 هريغ ىف ىتي ام هاصع قش نم هيف ىتي الو
 « ةيقرشملا ةفسلفلا» ىف ىناتك وهو

 عم دشأو ًأطسب ركأف باتكلا اذه امأو
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 . ةدعاسم نيئاشملا نم ءاكرشلا

 :هيلعفهيف ةمجمج ال ىذلا قحلا دارأ نمو
 ش . باتكلا كلذ بلطي
 ..: ىلإ ضرت: اهيف ةقيرط ىلع قحلا دارأ نمو
 نطف ول امب حيولتو « ريثك طسبو ءاكرشلا
 هيلعف « رخ آلا باتكلا اذه نع ىنغتسا هل
  ءافشلا باتك ئيعي  باتكلا اذهب

 نأ ىغبنيف عرشلا امأ) ررقي انيس نبا
 للملاو عزرشلا نأ وهو : دحاو نوناق هيف ملعب
 اهب داري ءايبنألا نم ىن ناسل ىلع ةيتالا
 . (ةفاك روهمحلا باطخ

 هلك اذه نم رهاظف ) ًاضيأر رقياتيس نبا
 امب .روهمحللا باطحلا ةدراو عئارشلا نأ
 .مهماهفأ ىلإ نومهفي ال ام ابرقم نومهفي
 ْ . ليثعلاو هيبشتلاب
 (ةتبلا عئارشلا تنغأ امل كلذ ريغ ناك ولو

 . ثعبلا ىف انيس نبا ىأر فيزي .ىلازغلا
 ” .  ةفسالفلا تفاهت هباتك رظنا

 ةيسايسلا ةفسالفلا مولع فرعي ىلازغلا

 مهمالك عومجف تايسايسلا امأو ) لوقيف
 مكحلا ىلإ عجري اهيف
 ' ٠ ةيناطلسلا ةيويتدلا رومألاب

 نمو ةلزتملا“ هللا بتك نم اهوذخأ امنإو
 ١ ءايلوألا فلس نع ةروثأملا مكحلا

 :ةقلغتملا ةيحلصملا

١1١ 
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 .ةيقلخلا ٠ةفمالفلا مولع فرعي ىلازغلا
 ' 1: يصح ىلإ عجري اهيف مهمالك عيمجف ) لوقيف

 . اهتدهاجمو اهتلباعم ةيفيكو اهعاونأو

 . ةيفوصلا ) لوقيف ةيفوصلاب فرعي ىلازغلا
 لح

 .....-ىلاعت-هللا- رك ذ- لع نورباثملا نهلأتملا ,ه

 هللا ىلإ قيرطلا كولسو « ىوملا ةفلاخم ىلعو
 : 2.2: . ٠ ايدلا ذالم نع ضارعإلاب ىلاعت

 ظ مل فشكنا دقو
 ( اهب اوخرَص ام اهلامعأ تافآو اهبويعو سفنلا

 | قالب نم مهنا د هاجم ف

1 

 اوعفتنا مهنأ ةفسالفلا ىلع لجسي ىلازغلا
 ذخأق) لوقيف ةيقالخألا ةيفوصلا مولعب
 ”|دهاجم ىف ةيفوصلل فشكتا ام ةفسالفلا
 الامعأ تاقآو اهببويعو سفنلا قالخأ نم

 ' « اهب لمجتلاب السوت. مهمالكب هوجزمو
 ا ( مهلطاب جيورت ىلإ
 رظنا ةيفوصلاب فيرعتلا ىلإ دوعي ىلازغلا
 نم ةعامج مهم]) لوقيف (4١؟ ) ةرقفلا
 داتوأ مهنإق « مهنع ملاعلا هللا ىلخي ال نيملأتملا

 ضرأألا لهأ ىلإ ت امحرلا لزتت مهكربب ضرألا
 مالسلا هيلع لاق ثيح.:ريخلا ى درو اك

 ناك مهنمو « نوقزرت مهبو « نورطمت مهب ١
 ىلع هبال فلاسق اراك . فهكلا بامسأ

 ( ”نآرقلا هب قطن ام
 مالك جزم نم 'ةئشانلا لوألا ةفآلا

 الئاق ىلازغلا اهفرعي ةفسالفلا مالكب ةيفوصلا
 نم ةفئاط تنظ ذإ ؛ هدر نم قح ىف ةفآ)

 ى ًاودم ناك ذإ مالكلا كلذ نأ ءافعضلا

 رجه نأ ىغبني مهلطابب ًاجوزميو مهبتك
 .رك ذي الو
 مهنأل "ء هركذي نم لك ىلع ركنب لب
 موقع ىلإ قبس مهنم الإ الوأ هوعمسي مل ذإ
 « لطبم هلئاق نأل ؛ لظاب هنأ ةفيعضلا
 الإ هلإ ال » لوق ىئارنضنلا نم عمسي ىذلاك
 .©غ هللا لوسر ىسيع هللا

 ىئارصنلا مالك اذه: لوقيا» ركنيف
 رفاك ىنارصتلا.نأ لمأتي امير ففقوتي الو
 دمحم ةوبنر اكن[ ابتعاب وأ .لوقلا اذه رابتعاب
 اا +. مالسلاةيلع

 « هراكنإ رابتعاب الإ ًارفاك نكي مل نإف
 رفاك وه ام ريغ ىف فلاي نأ ىغبني الف

 ًاضضيأ ناك نإو «'هسفن :ىق قح وه ام هب .
 5 . ةدنع ًاقح

 قحلا نوفرعي © لوقعلا حوْيعَض ةداع هذهو
 +0. قحلاب-لاجرلا ال « لاجرلاب

 لذي
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 تح

 ىضر "ىلع 2 ءالقعلا ديسب ىدتقي لقاعلاو

 : لاق ثيح هنع ىلاعت هللا
 قحلا فرعا . لاجرلاب قحلا فرعت الو
 , ع هلهأ فرعت

 سفن ىف رظني مث « قحلا فرعي لقاعلاف
 ناك ءاوس « هلبق ًاقح ناك نإف « لوقلا

 ىلع صرحي امبر لب . ًاقحم وأ الطبم هلئاق
 «لالضلا لهأ ليواقأ نم قحلا عازتنا
 . ماغرلا بهذلا ندعم نأب ًالاع
 ىف هدي لخدأ نإ فارصلا ىلع سأبألالو

 نم صلاخلا زيربإلا عزتناو بالقلا سيك
 . هتريصبب ًاقثاو ناك امهم جريبلاو فيزلا
 نود ىورقلا بالقلا ةلماعم نع رجزي امئإف
 . ريصبلا قريصلا
 « قرخألا « رحبلا لحاس نم منميو
 سم نع دصيو « قذاحلا حابسلا نود
 5 عرابلا مزعملا نود ىبصلا ةيحلا

 مهاظ قلحلا رثكأ ىلع بلغ امل ىرمعلو
 « لقعلا لاكو « ةعاربلاو ةقاذحلا مهسفنأب

 نع ىدحلاو « لطابلا نع قحلا زييمت

 رجز ق بابلا مسح بجو « ةلالضلا
 ةلالضلا لهأ بتك ةعلاطم نع ةفاكلا
 ةيناثلا ةفآلا نع نوملسي ال ذإ « نكمأ ام
 ةفآلا هذه نع اوملس نإو « اهرك ذئس ىلا
 اهانرك ذ ىلا

 لوقيف هيلع ضرتعا نم ىلع دري ىلازغلا
 ةئوثبملا تاملكلا ضعب ىلع ضرتعا دقلو )
 ةفئاط نيدلا مولع رارسأ ى انقيناصت ىف
 مهرئارم مولعلا ىف مكحتست مل نيذلا نم
 بهاذملا تاياغ ىصقأ ىلإ حتفتت مو
 . مهرئاصب
 مالك نم تاملكلا كلت نأ تمحو
 رطاخلا تادلوم نم اهضعب نأ عم لئاوألا

 . رفاخلا ىلع رفاحلا عقي نأ دعبي الو
 « ةيعرشلا بتكلا ىف دجوي اهضعيو
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 ةيفوصلا بتك ىف هانعم دوجوم اهرثكأو

 اذإف ؛ مهبتك ى الإ دجوت مل اهنأ بهو
 اديؤم هسفن قى الوقعم مالكلا كلذ ناك

 ةنسلاو باتكلا ةفلاخم ىلع نكي ملو ناهربلاب

 1 ركنبو رجب نأ ىغبني ملف
 رجبي نأ ىلإ انقرطتو بابلا اذه انحتف ولف

 نأ انمزلل ء لطبم رطاخخ هيلإ قيس قح لك
 رجب نأ انمزلو « قحللا نم ًاريثك رجب
 «لوسرلا رابخأو « نآرقلا تايآ نم ةلمج
 ءامكحلا تاملكو « فلسا تاياكحو

 ناوخإ ١ باتك بحاص نآل ةيفوصلاو
 ابب ًادبشتسم هباتك ق اهدروأ « افصلا

 . هلطاب ىلإ اهتطساوب ىمحلا بولق ًاجردتسمو
 نولطبملا جرختسي نأ ىلإ كلذ ىعادتيو
 . مهبتك هايإ مهعادبإب انيديأ نم قحلا
 ىناعلا نع زيمتي نأ ىلاعلا ةجرد لقأو
 ى هدجو نإو لسعلا فاعي الف « رمغلا
 ةمجحملا نأ ققحتيو « ماجحلا ةمجحم
 هنم عيطلا ةرفن نإو « لسعلا تاذ ريغتال
 امنإ ةمجحم ا نأ هؤ نم « اع لهجن ىلع ىببم

 مدلا نأب نظيف رذقتسملا
 هنأ ىردي الو ء«ةمجحملا ف هنوكل رذقتسم
 هذه تمدع اذإف هتاذ ىق ةفصب رذقتسم

 هبسكي ال هفرظ ق هنوكف « لسعلا ق ةفصلا

 هل بجوي نأ ىغبني الف ةفصلا كلت
 . راذقتسالا
 رثكأ ىلع بلاغ وهو لطاب مهو اذهو
 ىلإ هتدنسأو مالكلا تبسن امهمف « قلحلا
 ناك نإو هلبق مهداقتعا هيف نسح لئاق
 . الطاب
 مهداقتعا هيف ءاس نم ىلإ هتدنسأ نإو
 .٠ اقح ناك نإو « هيدر

 نوفرعي الو . لاجرلاب قحلا نوفرعي ادبأف
 هذه ء لالضلا ةياغ وهو . قحاب لاجرلا

 . درلا ةفآ

 دلل تعئص



 مالك جزم يىبقآ نم ةيناثلا ةفآلا
 « لوبقلا ةفآ ىه ةفسالفلا مالكب ةيفوصلا

 ى رظن نم نإ ) الئاق ىلازغلا اهحرشيو
 هوجزم ام ىأرف  هريغو افصلا ناوخإك مهبتك
 تاملكلاو « ةيوبنلا ركحلا نم مهمالكب

 نسحو « اهلبتو اهسحتسا امبر ةيفوصلا
 مهلطاب لوبق ىلإ عراسيف « اهيف هداقتعا
 هآر امم لصح نظ نسحب « هب جوزمملا
 ١ , هنسحتساو

 لجألو لطابلا ىلإ جاردتسا عون كلذو
 مهبتك ةعلاطم نع رجزلا بحي ةفآلا هذه

 . رطخللاو ررضلا نم اييف ال
 ةحابسلا نبسحي ال نم نوص بحي اكو
 نع قلحلا نوص بجي « طوطشلا قلازم نع
 نايبصلانوص بجي اكو ء بتكلا كلت ةعلاطم

 نع عامسألا نوص بحي تايحلا سم نع
 . تاملكلا كلت طاتخم

 ةيحلا سمي ال نأ مزعملا ىلع بحي اكو
 ىدتقيس هنأ ملع اذإ لفطلا هدلو ىدي نيب
 , هلثم هنأ نظيو هب

 رذحي نأب « هنم هرذحي نأ هيلع بجي لب
 . هيدي نيب هسفن ىف وه
 امكو.هلثم خسارلا ملاعلا ىلع بحي كلذكف
 نيب زيمو ةيحلا ذحأ اذإ قذاحلا مزعملا نأ

 لطبأو قايرتلا هنمج رختساف مسلاو قايرتلا
 قايرتلاب حشي نأ هل سيلف «٠ مسلا
 . هيلإ جاتحملا ىلع
 لخدأ اذإ ريصبلا دقانلا فارصلا كلذكو

 زيربإلا هنم جرخأو « بالقلا سيك ى هدي
 سيلف « جرببلا»و فيزلا حرطأو « صلاخلا
 . جاتحي نم ىلع ىضرملا ديحباب حشي نأ هل
 : ملاعلا كلذك «٠ هيلإ

 :تزأمشا اذإ قايرتلا ىلإ جاتحلا نأ اكو

 11ه

 . نم جرختسم هنأ ملع ثيح « هنع هسفن

 . مسلا زكرم ىه ىلا ةيحلا

 نع رفن اذإ ©« لاملا ىلإ رطضملا ريقفلاو
 بالقلا سيك نم جرختسملا بهذلا لوبق
 وه ضح لهج هترفن نأ ,ىلع ههيبنت بجو
 « هبلطم ىه ىلا ةدئافلا نم هنامرح ببس
 راولبا برق نأ  ءهفيرعت متحتيو
 « ًافيز ديحلا ليحي ال ديعلبا»و فيزلا نيب
 . ًاديج فيرثا ليحي ال اك
 لطابلاو قحلا نيب راوحللا برق .0كلذكف

 . امح لطابلا لعجي ال
 . (الطاب قحلا ليحي ال اك
 لهأ دنع ةقيقحلا نع ثحبي ىلازغلا
 . ملعتلا

 : لوقيو لقعلا ةميق نييي ىلازغلا
 هليصحتو ةفسلفلا ملع نمتغرف امل ىفإ )0
 نأ تملع « هنم فيزيام فيبزتو هميهفتو

 نأو ءضرغلا لامكبف او ريغ ًاضيأ كلذ
 بلاطملا عيمجبةطاحإلاب القتسم سيل لقعلا
 .تالاضعملا عيمج نع ءاطغلل ًافشاك الو

 ةينيدلا :قئاقحلاب ملعلا قيرط نيبي ىلازغلا
 : لوقيف 0 ةيميلعتلا 0 رظن ةهجو نم
 « ةيميلعتلا ةتباف تتين دق ناك الو)

 يبعم ةقرعم, مهيدحت قلخلا نيب عاشو
 مئاقلا موصعملا مامإلا ةهج نم رومألا
 علطأل مهتلاقمنع ثحب أ نأ ىل "نع « قحاب
 . ( مهبتك قى ام ىلع

 : لوقيف ةيميلعتلا . جهبم سردي ىلازغلا
 مهنالاقم عمجو ميهتك بلطب تأدتباف )
 ةثدحتسملا مهماملك ضعب ىغغلب دق ناكو

 ىلع ال « رصعلا لهأ رطاوخ اهندلو ىلا
 كلت تعمجف «' مهفلس ,نم دوهعملا جابملا

 انراقم 0 اهيترو تايلكلا

 ىبح اهنع باوحللا تيفوتساو « قيقحتلل
 ريرقت ىف ىغلابم" ىم :قحلا لهأ ركنأ
 ْ 3 لاقو مهتجح

 نو زجعي اوناك مه 2مل ىعس اذه و

 فقر

 1 ا/
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 تاببشلا هذه لثعب مهبهذم ةرسصل نع

 . اهايإ كبيترتو ا كقيقحت الول
 دقلف 2« قح هجو نم راكنإلا اذهو

 ثراحلا » ىلع « لبتح نب دمحأو ركنأ

 . ةلزتعملا ىلع درلا ىف هفينصت « ىساحملا

 . ضرف ةعدبلا ىلع درلا : ثراحلا لاقق
 تيكح نكلو «٠ معن : دمحأ لاقف

 الو « همهفب كلذ قلعت نم ةبهبشلا علاطي
 باوحلا ىلإ رظني وأ ٠ باوحلا ىلإ تفتلي
 , هبك مهفي الو

 ةببش ف نكلو ء قح دمحأ هركذ امو
 باول اف ترشتنا اذإ امأ . رهشت لو رشتنت مل

 دعب الإ باوحللا نكمي الو « بجاو اهنع
 , ةياكحلا
 « درت مل ةهبش ملا فلكتت ال نأ ىغبني معن

 تعمس دق تنك لب « كلذ انأ فلكتأ مو
 نيفلتخلا ىلامصأ نم دحاو نم « ةببشلا كلت
 لحتناو مهب قحتلا دق ناك نأ دعب « "ىلإ

 ىلع نوكحضي مهنأ ىكحو « مهبهذم
 مهنإف ؛ مييلع درلا ف نيفنصملا فيناصت

 ةجحلا كلت ركذو « مهجح دعب اومهفي مل
 مهنع اهاكحو

 نع ةلفغ ىل نظي نأ ىسفنل ضرأ ملف
 نظي نأ الو امتدروأ كلذلف ؛ مهتجح لصأ
 ( اهتررقكلذلفاهمهفأ لف اهتعمسدإو ىنأىف
 ةيميلعتلا بهذم ةقيقح روصي ىلازغلا
 : لوقيف هيلع دريو
 دنع لصاح ال هنأ : لصاحلاو )

 ءوس "لولو : مهمالكل لئاط الو « ءالؤه

 ةعدبلا كلت تبا امل لهاحلا قيدصلا ةرصن

 . ةجردلا هذه ىلإ اهفعض عم
 نع نيباذلا تعد بصعتلا ةدش نكلو

 تامدقم ىف مهعم عازنلا ليوطت ىلإ قحلا
 اوقطن ام لك ىق مهدخاجم ىلإو « مهمالك
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 ءلعتلا ىلإ ةجاحلا هاوعد ى ,هودحاجف . هب
 07 لك حلصب ال هنأ مهاوعدو ملعملا لإ و

 . موصعم ملعم نم دب ال لب
 « ميلعتلا لإ ةجاحلا راهظإ ف مهجح ترهظو
 5 هتلب اقم ىف ني ركنملا لوق فعضو « ملعملا لاو

 ةوق نم كلذ نأ اونظو ءةعامج كلذب رتغاف
 مو « هل نيفلالا بهذم ىعضو « مهبهذم

 هلهجو قحللا رصان فعضل كلذ نأ اومهفي

 , .. هقيرطب
 .ملعم ىلإ ةجاحلاب فاريعالا باوصلا لب
 نكلو اموصعم ملعملا نوكي نأ دبال هنأو
 . مالسلا هيلع دمحم وه موصعملا انلعم

 بئاغ كملعمو : لوقنف .تيموه :اولاق اذإف
 مهب و « ةاعدلا ملع دق انملعم : اولاق اذإق
 نإ مهعجارم رظنتي وهو « دالبلا ف
 ,  ى . لكشم مهيلع لكشأ وأ اوفلتخا
 قى مهبو ةاعدلا ملع دق انملعمو : لوقنف
 ىلاعت هللا لاق ذإ « ملعتلا لكأو « دالبلا

 'ّكَنيِد كل .تلَمْدَأ مْوَيْلأ)
 وو 500 0. هاما مصرع ىلع

 تيلفرو دحر يكيلع ثيعمتاو
 ( انيد مالسإلا مكل
 ملعملا توم رضي ال ملعتلا لاك دعبو

 0 . هتبيغ رضي ال اك

 ؟ هوعمسي ملابف نومكحي فيك : موق ىبي
 ؟ىأرلاو داهتجألاب مأ؟هوعمسي ملو ؟صنلابفأ
 ! فالحلا ةنظم وهو

 هئعب ْذِإ ؛ ذاعم هلعف ام لعفن : لوقنف

 مكحن وأ . نا ىلإ مالسلا هيلع هللا لوسر
 .همدع دنع داهبجالاب و « هدوجو دنع صنلاب

 نع اودعب اذإ مهاعد هلعفي اك لب

 مهتكمي ال ذإ ؛ قرشلا ىصاقأ ىلإ مامإلا

 . ةيهانتم صوصنلا نإف ؛ صنلاب اومكحي نأ
 . ةيهانتملا ريغ عئاقولا بعوتست ال
 ةدلب ىلإ ةعقاو لك ىف عوجرلا هنكمي الو



 نوكي عجريو ةفاسملا مطقي نأ ىلإو . مامإلا
 . .عوجرلاب عافتنالا تافو «تام دق ىفتسملا

 *.قيرط هل سيل « ةلبقلا هيلع تلكشأ نف

 ل[ رقاس ول ذإ ؛ دابتجالاب ىلصي نأ الإ
 تقو تافل :٠ ةلبقلا ةفرعل مامإلا ةدلب

 . ةالصلا
 ءانب « ةلبقلا ريغ ىلإ ةالصلا تزاج نإف

 ف ءىطخملا نإ : لاقيو ٠ نظلا ىلع
 «نارجأ بيصملاو «دحاو رجأ هل دابنجالا

 . تادبجنا عيمج ىف كلذكف
 ريقفلا ىلإ ةاكّرلا فرص رمأ كلذكو#

 ىبغ وهو « هداهجاب ًاريقف هنظي ارو
 هباذحاؤوم نوكي الو « هلاح ءافخإب ًانطاب
 . هنظ بجومب الإ ذخؤي مل هنآل ؛ أطخأ نإو
 . هنظك هفلاخم نظ : لاق نإف
 ء هسفن نظ عابتاب رومأم وهو : لوقنف
 نإو « هسفن نظ عبتي ةلبقلا ف دهنناك
 . هريغ هفلاح

 ةفيتح ابأ دلقملاف : لاق نإو.
 . 2 ؟ اههريغ وأ ؟ هللا امهمحر ىعفاشلاو
 هابتشالا دنع ةلبقلا ى دلقملاو : لوقأف
 ؟ عنصي فيك « نودهنجما هيلع فلتخا اذإ

 لضفألا هتفرعم ق داهتجا هسفن ىف هل : لوقيف
 . داهتجالا كلذ عبتيف « ةلبقلا لئالدب ملعألا
 ىلإ قلحخلا دريف « بهذملا ق. كلذكف

 ١ عم ةمئألاو ءايبنألا نأ ةرو رض دابتجالا
 : مالسلا هيلع هللا لوسر لاق لب نوئطخحي لق

 « رئارسلا ىلوتي هللاو ء رهاظلاب ركحأ انأو»
 نم لصاحلا نظلا بلاغب ركحأ انأ ىأ

 ليبس الو « هيف اوأطخأ امب رو ؛ دوبشلا لوق

 ع ؟ كلذ ىف عمطي فيكف ع تادهنجلا
 : نالاكشإ ةيميلعتلل

 قاحض: نإو اذه : ملوق ) : اهدحأ

 ”م-- .ق]-+ دئاقعلا دعارق ىف حصي الف تادبجلا

 لدن

 ؟هيلإ ليبسلاٍض يكف ءروذعم ريغ هيف ءىطخللا
 اهيلع لمتشي ' دئاقعلا دعاوق : لوقأف
 ليصفتلا نم كلذ ءارو امو «. ةئسلاو باتكلا

 نزولاب .هيف قحلا فرعي « هيف :عزانتملا
 ىلا نيزاوملا ىهو + مقتسملا ساطسقلاب
 ةسمخ ىهو « هباتك ق ىلاعت هللا اهركذ

 . ميقتسملا ساطسقلا باتك ىف اهنركذ
 كلذ ىف كنوفلاخم "كموصخ : لاق نإف

 ١ . نازيلا
 « نازيملا كلذ مهفي نأ روصتي ال لوقأف
 ميلعتلا لهأ هيف فئاخي ال ذإ ؛ هيف فلاخي م
 . هنم هتملعتو « نآرقلا نم هتجرختسا ىقأل

 ققفاوم هنأل ؟ قطنملا لهأ هيف فلاخي الو
 . هل فلام ريغ قطنملا ىف هوطرش امل
 امل قفاوم هنأل ؛ لكتملا هيف فلاخم الو
 قحلا فرعي هب و « .تايرظنلا ةلدأ ىف هرك ذي

 ١ . تايرظنلا ىف
 اذه لثم كدي ى' ناك نإف : لاق نإف

 ؟ قلخلا نيب فالحلا عفرت ال ملف « نايملا
 فالجللا تعفرل :”ىلإ ' اوغصأ ول : لوقأف
 ف ا عفر .قيرط تركذو « مهيب
 ) هلمأتف « مقتنملا ساطسقلا ١ باتك
 1م فعاد « قح هنأ
 دق لي أ مهعمجأي نوغصي الو « اوغصأ

 . مهيب فالحللا تعفرف « ةفئاط "ىلإ ىفصأ

 مهيب ' فالحلا عفر ديري كلم امإو
 ؟ ن آلا ىلإ عقري ململف ٠ مهئاغصإ مدع

 وهو «'هنع هللا ىضر ىلع عفري مل ملو
 ؟ قالخلا , ةمثألا سأر
 مهفاك لمح ىلع زدقي هنأ ىعادي وأ
 ؟نآلا ىلإ مهلمحي مل ملق ؟ ًارهق ءاغصإلا ىلع

 قلمللا نيب لصح لهو ؟ هلجأ موي ىألو
 ةدايزو فالحلا ةدايز الإ هتوعد ببسب

 نم عون: فالللا نم ىشخي ناك معن
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 « ءامدلا كفس ىلإ ىبتي ال ررضلا
 عطقو « دالرألا ماتيإو ء دالبلا بيرختو

 ثدح دقو . لاومألا ىلع ةراغإلاو:« قيرطلا
 ملام 2( فالحلا مكعفر تاكرب نم ملاعلا ىف

 ( دهع هلثع نكي
 « مللعتلا باعصأ ةلئسأ نم ىناثلا لاؤسلا

 عفرت كنأ تيعدا ) ةنسلا لهأ ىلإ اهجوم
 نيب ريحتملا نكلو « قلدلا نيب فالحلا
 ةلباقتملا تافالتخالاو « ةضراعتملا بهاذملا

 كلو كمصخ نود كيلإ ءاغصإلا همزلي /

 [ مهنيب و كنيب قرف الو كنوفلاخي موصخ
 بامصأل ىناثلا لاؤسلا دنفي ىلازغلا
 : الئاق ميلعتلا
 توعد اذإ كنإف ؛ كيلع بلقني اذه )
 : ريحتملا لوقيف « كسفن ىلإ ريحتملا اذه

 لمأ رثكأو « كيفلاخم نم ىلوأ ترص مب
 ؟ بيجت اذامب « ىرعش تيلف كنوفلاخي ىلعلا
 صوصنم ىنامإ : لوقت نأب بيجتأ
 ؟ هيلع
 ؟ صنلا ىوعد قف كقدصي ىف
 ؟ لوسرلا نم صنلا عمسي مل وهو
 ملعلا لهأ قباطت عم كاوعد عمسي امنإو
 . كبيذكت ىلع
 ناك اذإف ء صنلا كل ملس هنأ به مث
 نأ به : لاقف « ةوبنلا لصأ ىف ًاريحتم

 ليلدلا : لوقيف ىسيع ةزجعمب ىلدي كمامإ
 هايحأف « كابأ ىبحأ ىنأ قدص ىلع
 مو ؟ هقدص ملعأ اذامف « قحم ىنأب ىتقطانف
 هذهب ىسيع قدص قلكلا ةفاك فرعي
 عفري ال ام ةلئسألا نم هيلع لب « ةزجعملا
 . ىلقعلا رظنلا قيقدتي الإ
 . كدنع هب قثوي ال ىقعلا رظنلاو
 مل ام قدصلا ىلع ةزجعملا ةلالد فرعي الو
 . ةزجعملا نيبو هنيب زييملاو رحسلا فرعي
 « .هدابع لضي ال هللا نأ فرعي مل امو

 . روهشم هنع باوحلا رسعولالضإلا لاؤسو

 ؟ هفلاخم نم ةعباتملاب ىلوأ
 « اهركني ىلا ةيرظنلا ةلدألا ىلإ عجريف٠
 حضوأو « ةلدآلا كلت لثع ىلدي همصخو

 . اهم
 ًابالقنا مهيلع بلقنا دق لاؤسلا اذهو

 01 م و « اهظع
 ؟ذ امتإو هيلع اوردقي م ًاباوج هنع اوررحي
 ملف مهورظان ةفعضلانم ةعامج نم داسفلا

 كلذو ٠ باوحلاب لب « بلقلاب اولغتشي
 ىلإ ًاعيرس قبسي الو « مالكلا هيف لوطي ام
 [ ماحفإلل حلصي الف ماهفألا
 -: لئاقلاقنإف)الئاق ءبيجيو لأسي ىلازغلا

 ؟ باوج هنع لهف «٠ بلقلا وه اذهق
 : لاق نإ ريحتملا نأ هباوج مع : لوقأف
 ريحتم وه ىلا ةلأسملا نيعي لو « ريحتم انأ

 رك ذيالو « ضي رك تنأ : هل لاقي « اهيف
 « هل لاقيف ؛ هجالع بلطيو « هضرم نيع
 لب قلطملا ضرملل جالع دوجولا ىف سيل
 « لاهسإ وأ عادص نم نيعم ضرمل
 . اههريغ وأ

 وه ام نيعي نأ ىغبني ريحتملا كلذكف
 قحلا هتفرع ةلأسملا نيع نإف « هيف ريحتم

 اهمهفي ال ىلا ةسمحلا نيزاوملاب نزولاب اهيف
 ىذلا قحلا نازيملا هنأب فرتعيو الإ دحأ

 « نازيملا مهفيف «٠ هب ىقأي ام ؛لكب قّثوي
 مهفي اك « نزولا ةحص هنم ًاضيأ مهفيو
 نوكو ٠0 باسحلا سفن باسحلا ملعتم

 . هيف ًاقداصو باسحلاب ًاملاع عملا بساحلا
 ساطسقلا ٠ باتك ىف كلذ تحضوأ دقو
 . ةقرو نيرشع رادقم ىف ه مقتسملا

 ا اب
 بامصأ بهذم دينفت ى نعم ىلازغلا
 مهعم سيل ءالؤه نأ دوصقملا )لوقيف ميلعتلا
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 تايلك نم ىجنملا ءافشلا نم ء يش

 ةماقإ نع مهزجع عم يه لب « ءارآلا
 انب رج املاط « مامإلا نيقي ىلع ناهربلا
 ىلإو « هلا ىلإ ةجاحلا| ىف مهانقدصف

 مهانلأس مث «هونيع ىذلا هنأو «.موصعملا ملعملا
 « موصعملا اذه نم هوملعت ىذلا ملعلا نع
 « اهومهفي ملف تالاكشإ مهيلع انضرعو

 . اهلحب مايقلا نع الضف
 بئاغلا مامإلا ىلع اولاحأ اوزجع املق

 . هيلإ رفسلا نم دبال هنإ : اولاقو
 - ىف مهرمع اوعيض مهنأ بجعلاو
 اوملعتي ملو هب رفظلا ف حجبت فو « ملعلا
 هر ذااك , الضأ ًائيش هنم

 ( هلمعتسي مل هدجو اذإ ىبح ءاملا بلط ىف

 . ثئابحلاب ًاحمضم قبو
 ٠ ناكو « مهملع نم ايش ىعدا نم مهو

 ةفسلف كيكر نم ًائيش هوركذ ام لصاح
 ' . لئاوألا ءامدق :نم لجر وهو « ثروغاثيف ٠

 “هيلع در دقو « ةفسالفلا بهاذم كرأ هبهذمو
 . «.هل قراساو همالك كرتسا لب سيلاطوطسرأ

 « افضِلا ناوخإ و باتك ىف ىكحلا وهو
 . ةفسلفلا وشح قيقحتلا ىلع وهو
 ىف رمعلا لوط بعتي نمم بجعلاف
 . .٠ .ملعلا كلذ لثع عنقي مث « ملعلا ليصحت

 متابع هلأ نظيو كلا كيكرلا

 وامل ضاع اضاقم
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 0 :يياردتسا هل 2 كب

 - ..ةجئاحلا ناْيبب « لوقعلا ءافعضو « ماوعلا
 ىلإ ةجاىلا راكنإ مهل داجيو « ملعملا :

 وق مالكب م

 : لاقو © دعاسم « ملعملا ىلإ ةجاحلا 7

 و ١ تيتو ني نال ل يلع هنا

 .1.ع هيلظاف اذه: ىل تملس اذإ نآلا : لاقو
 م 3 طقف ردقلا اذه ىضرغ انف

 0 مكدعاساذإ يح

 لح نع زجعلو « حضتفال كلذ ىلع داز ول

 الف همهف نع زجع لب . تالكشملا ىندأ
 . ( هباوج نع
 ا هتلاض دحي ىلازغلا

 : الئاق ةيفوصلا قيرط روصي ىلازغلا
 سفتلا تابقع عطق مهملع لصاح تاكو)

 ةثيبحلا اهتافصو ةمومذملا اهقالخخأ نع هزتتلاو
 ريغ نع بلقلا ةيلخت ىلإ اهب لصوتي ىبح
 ( هللا ركذب هتيلحتو « ىلاعت هللا
 0 فصب ىلازغلا

 نم "ىلع رسيأ ملعلا ناكو ) : الئاق مهلمو
 نم مهمولع ليصحتي تأدتباف ٠ لمعلا
 ىأل 0-5 توق ١ لثم « مهبتك ةءلاطم

 ثراخلاو بتكو هللا :همحر « ىلا بلاط
 « ديندبا )نع ةروثأملا تاقرفتملاو « ىبساحما
 ريغو «ىئاطسبلا ديزي ىنأ » و « ىلبشلا هو

 تعلطا ىحا ' مهخياشم ٠ مالك نم كلذ

 تلصحو « ةيملعلا .مهدصاقم هنك ىلع

 ملعتلاب د نم صح نأ نكمي ام
 عامسلاو

 نكمي ملام مبص صخأ نأ 0 ١
 « لاحلاو قلاب 34 7 هيلإ لوصولا

 نت ١ تاففلا لدك

 :' ” : قرفلا نم
 « عبشلا دحو « ةحصلا دح ا

 ”:. امهطورشو امهبابسأو
 .ناعبشو :امنيصص نوكيت نأ نيبو

 ةرابع“ هنأو ٠: ركشلا دخ فرعي نأ نيبو
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 : .دعاصتت ةرخجأ ءاليتسا نم لصحت ةلاح نع

 _ « ركفلا نداعم ىلع ؛ ةدعملا نم

 :٠ . ناركس :نوكي نأ نيبو
 ..هناكأو نكسلا ف ح :فرعي ال ناركسلا لب

 + ىبث ةملع نم هعم.امو < ناركس وهو
 000 فرعي :ضرلا : «ةلاج - ىف بيطلاو

 ةحصلا دقاق وهو ءاهتيؤدأو ءاهيابسأو ةحصلا.
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 ٠ قرف كلذكف
 اهطورشو دهزلا ةقيقح فرعت نأ نيب

 . اهبابسأو
 بوزعو « دهزلا كلاح نوكي نأ نيبو
 [ ايندلا نع سفنلا
 : لوقيف ةيقوصلا لاح روصي ىلازغلا
 « لاوحأ بابرأ مهنأ ًائيقي تملعف )
 لصحي نأ نكمي ام نأو « لاوقأ باحصأ ال
 ام الإ قبي مو « هتلصح دقف ملعلا قيرطب
 قوذلاب لب «ملعتلاو عامسلاب هيلإ ليبسال
 . كلولسلاو

 ىلا مولعلا نم ىعم لصح دق ناكو
 شيتفتلا ىف « اهنكلس ىلا كلاسملاو اهتسرام
 ناميإ « ةيلقعلاو ةيعرشلا مولعلا ىتص نع
 (رخآلا مويلابو «ةوبنلابو ىلاعت هللاب ىيقي
 سوفنلا نأ ىف كش ًاف صنم طلاخي سيل
 نإو . ةقيقحلا اهم اهيلع لخدت لخادم

 شيتفتلاو رظنلا ةمادإو ثحبلا ةلوازم ةرثك
 ءاهيلإ لوصولا قف ةقداص ةبغر عم اهنع
 . نيقيلا دح غلبت ةفرعم ىلإ اهبحاصب ئهنت دق
 ًافالتخا رمألا اذه ىف فلتخت سوفنلاو
 . ىرخأ لضي دق ًاسفن ىدبي اف « نيب
 ةيافكلا دح غلبي ال دق ةدحاول ىكي امو
 . اهريغ دنع

 ىلازغلا ىلع ركنن نأ انقح نم سيلف
 هنأ نم مغرلا ىلع « هل عقو هنأ انل ىكح ام
 هللاب ناميإلا نأ « هبتك ضعب ى ررق دق
 نيقيلا غلبم غلبي ال ء رخ الا مويلاو تاوبنلاو
 . هنود نوكي لب « ىضايرلا

 بتكلا كلت ق كانه هركذ ام لعلف
 مهتيبلاغو قلخلا ةماعل عقي امع ًائيدح ناك
 . مهم ةصاخلل عقي امعال
 ةيفوصلا نم تادهاشملا بابرأ نإف
 ثيح نم ملاعلا ىف قيقدلا رظنلا باعصأ لب
 هللاب مهناميإ غلبي ءهنافتإ لاكو « هعنص ةقد

 م

©. 
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 ىضايرلا نيقيلا نع لقب ال ًاغلبم

 ىلاعت هلوق ىبعم

 ساه ب أامذي نمو هذلضي ام صم ريتك 8 ف رز

 ١ اشد نم 0

 ...[٠5١ مقَتْسُم طاَرِص َلَع ُهْلَمْجَي مها 0
 ةيناسنإلا سفنلا لئاخ دروصي ىلازغلا
 لماوع اهبذاجتت نيح اهروتعي امو
 : لوقيف ةئطفلا لماوعو ةنتفلا

 ناميإلا نم ةئالثلا لوصألا هذهف )

 لب نيعم ليلدب ال ىسفن ف تخسر تناك
 تحت لخدت ال براجتو نئارقو بابسأب
 . اهليصافت رصحلا
 ف عمطم ال هنأ ىدنع رهظ دق ناكو

 سفنلا فكو « ىوقتلاب الإ ةرخ آلا ةداعس
 قئالع عطق هلك كلذ سأر نأو « ىوهلا نع
 « رورغلا راد نع ىناجتلاب ايندلا نع بلقلا
 ةمهلا لكب لابقإلاو . دولحلا راد ىلإ ةبانإلاو
 . ىلاعت هللا ىلع
 نع ضارعإلاب الإ مي ال .كلذ نإو
 لغاوشلا نع برهلاو « لاملاو « هاخلبا
 . قئالعلاو
 قى سمغنم انأ اذإف ىلاوحأ تظحال مث
 . بناوخلا نم ىل تقدحأ دقو « قئالعلا

 سيردتلا اهسحأو ىلامعأ تظحالو
 ريغ مولع ىلع لبقم اهيف انأ اذإف « ملعتلاو
 . ةرخالا قيرط ىف ةعفان الو ةمهم
 اذإف ,سيردتلا ىق ىبين ىف تركفت مث
 اهتعاب لب « ىلاعت هللا هجول ةصلاخ ريغ ىه

 تنقيتف .تيصلا راشتناو هاحللا بلط اهكرحمو
 تيفشأ دق ىنأو « راه فرج افش ىلع ىنأ
 «لاوحألا ىالتب لغتشأ مل نإ ءرانلا ىلع

 ماقم ىلع دعب انأب هيف ركفتأ لزأ ملف
 نم جورحلا ىلع مزعلا مصأ « رايتخالا
 لحأو « موي لاوحألا كلت ةقرافمو دادغي

 /اه1١
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 نا دتج هيلع لمعي الإ ركب

 : .ويذاجتت ايندلا تاوهش تراصف

 ىداني: ناميإلا ىدانمو.« « ماقملا لإ

 ضش قي ملف ليحرلا

 0 لمعلو ملعلا نم

 ؟ مط نيف نآلا طق
 0 'ةيعادلا ثعبنت. كلذ دعبف

 :اطيشلا دوعي مث : رارقلاو برحلا ىلع
 !.: كانإو, ةضراع لاح هذه

 1و. .لاوزلا ةعيرس اق

 1 ضارعإلا ىلق 3 2 ذ يل ْ

 بالون ألا لا ل هاجلبا

 اوي بذاجت نيب ددرتأ أ ملف
 3 ب نم ًابيرق ةرخآآلا ي ىعافدو ٠

 ىرأو .نينامو نام ةنس بجرا
 ال فداج رهشلا ١ اذه ىف
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 . عمتجا

 2 عينصلا اذه رزو ءاملعلا لمحتيلف )

 « ةئيسلا ةيلمعلا ةودقلا هذه مساب اووبيلو

 ٠ رثكأ ءاململا لاعفأ ىلإ نورظني سانلا نإف

 . محاوقأ ىلإ نورظني ام
 جرتما- دقو 0 9 اوناك اذإف

 :نوعيطتسي ال « مهمدب ملعلا

 لوق او ريدتيلف 2 ” 0 قيبطت
 : ىلاعت هللا

 مى رفمر#خ م 5 - كَ
 َنْرَسْنَتَو َربْلاِب سانلا َنوُرُماَدأ»
 1 فنا رب ىف

 دنع ادم ربك » 0 هلوقو

 « نوُلَعَفَت هل ام اوُلوَقَت

 نوعضي نم اع -نوكي نأ ىغبني ام

 . اهعضارم مهسفنأ
 بابرأ « .سوفتلا رابك ىلإ دعتلف

 دابق ىف وكلي ذأ وضرب / نم « متازعلا

 امك ٠ ملعلاب نو رجتي 3 ايندلا ضارعأ نم

 ى ملسلا بامصأ رجتي

 هسفن .كردأ ىذلا ؛ ىلازغلا ىلإ 0
 تاوف لبق ظقينو كالملا لع فرشي نأ لبق
 نمم هلاثمأب قيلي اناكم دعصو « ناوألا
 ال . شالإ اديبع اونوكي نأ نوضرب ال

 0 .مهاومأل الو مهناوهأل الو مهاوبشل
 ررمألا هذه لكل ةيدوبعلا نإف « مهيصانمل الو

 « هدحو هلل ةيدوبعلا امتإو « ناوهو.ةلّذم

 « ناوهلا تالا نع سفتلاب ؤمسلا ىهف

 ىذلا ىمسألا اَتملا.ىهو « ةعضلاو « ةلذلاو

 .. ءازعألا ءاملعلا الإ هيلإ لواطتي ال:

 ١٠66 نأ هل هللا

 َقِفاَتُمْلا َنكَلَو

 نينمرمللَو ةلوسرلا ديلا م هللوو

 يو

 )2 .نوملْعَي آل ني

 لحارم زواج نأ دعب هلاح :فصي ىلازغلا
 بارطضالاو ةريجلا

 .تاولخلا هذه ءانثأ َْق ىلا تاك

 ٠ اهئاصقتساو اهئاصحإ نكمبال رومأ

 ةيقوصلا ىف هيأر ررقي ىلازغلا
 تثملع ىنأ هب 0 ىذلا ردقلاو )

 هللا قيرطل ن مه ةيفوصلا نأ ًانيقي
 « زريسلا نسحأ ل

 ىكنأ مهقالخأو ونت يع مهقيرطو
 1 , قالخألا

 ةمكضو 2 0 لقع عمج - ول لب

 انامل تع ماعد
 . اليبس

 . مهرهاظ ق مهتانكس مهن اكرح عيمج نإف

 كا

 لذ

 1  ةربنلا ةاكشم رون نم ةسبتقم ؛ مهطابو

 ' رون ضرألا.هجو ىلع ةوبنلا رون ءارو سيلو
 . هب ءاضتسي.

 ةقيرط ىف نولئاقلا لوقي اذاف : ةلمحلابو :

 بلقلا نيهطت ءاهطورش لوأ ىهو اهتراهط
 اهحاتفمو «ىلاعت هللا ىوس امع ةيلكلاب
 « ةالصلا نم ميرحتلا ىرجم اهم ىراخلا
 « ىلاعت هللا ىوس امعةيلكلاب' بلقلا قارغتسا
 . هللا ىف ةيلكلاب ءانفلا اهرحخآو
 لخدي داكي ام ىلإ ةفاضإلاب اهرخآ الهو
 ىفو اهلئاوأ نم تفك رايتخلالا تخت
 . كلذ لبق امو « ةقيرطلا لوأ قيقحتلا ىلع
 . هيلإ كلاسلل زيلهدلاك

 ”خئدتبت ةقيزطلا لوأ نمو
 مهنإ ىج 2 : تادماتلا

 2 ا .عارأ ”ةكئالملا نودهاشب
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 مهْنم نوبستقيو « ًاتاوصأ مهنم نوعمسيو
 ةدهاشم نم « لاحلا قري م « دئاوف

 اهلع قيضي ةجرد ىلإ « لاثمألاو روصلا
 اهنع ربعي نأ ربعم لواحي الو ء قطنلا قاطن
 هنكمي ال حيرص أطخ ىلع هظفل لمتشا الإ
 . هنع زارتحالا

 داكي برق ىلإ رمألا ىهتي : ةلمحللا ىلعو
 ةفئاطو « لولحلا ةفئاط هعم ليختي

 ًأطخ كلذ لكو « لوصولا ةفئاطو « داحتالا
 باتك ى ء هيف أطخلا هجو انيب دقو
 هتسب ال ىذلا لب « « ىصقألا دصقملا »
 نأ ىلع ديزي نأ ىغبني ال لاوحألا كلت
 : لوقي

 : هركذأ تسل امم ناك ام ناكف
 . ربخلا نع لأست الو ًاريخ نظف
 لوط دعب هلاحر . رفاسملا طح اذكه

 قارف لوط دعب هبوبح ءاقلب سنأو « فاوطت
 « نامرح لوط دعب هبولطم لاونب رفظو
 « بحأ نم :لزانم ىلإ ناهلولا قشاعلا لصوو

 بحخأ نم اهباحر ىف ىلف اهباوبأ هل تحتفتو
 . ايحأ امو

 فوصتلا هللا“ دعب هلك كلذ ق لضفلاو
 « ةاجنلا قيرط فرع مهبو هبف « ةفوصتملاو
 قرط: ْمكو كلشلاو ةريحلا ءاديب نم صلختو
 أرق مكو « فراغ نم لأس مكو « باب نم
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 > فرعي مو « .ةريح الإ ددري ملف « باتك نم

 ةطاسبو 'ةفوصتملا ىديأ ىلع الإ اليبس ةاجنلل

 . ةفوصتملا
 فوصتلا .نع ىلازغلا لوقي نأ ةبارغ الف
 تامل لاق دام :عدبأ امو ء لاق ام ةفوصتملاو

 . اريخ مهيقو:: هيف ”لوقي نأ عيطتسي دحأ الو
 . لاق امم

 لا: :كوقي نأ ةبارغ الو فوصتلا

 :رشخيف هيف ”كعلؤي نأو © لوقلا :نسحيف

 :. ىف جرم قارغلا حبصي نأ ةبارغ الو

 . فيلأتلا

 باتك فوصتلا ىف ىلازغلا فلأ ام ريخ
 عجرم ربتعت ةعوسوم هنأ ريغ ءايحإلا

 نيب مدقأ ىذلا لمعلا نازيم باتك امأ
 فلأ ام عدبأ نم وهف ةمدقملا هذبي هيدي

 هنأب ءايحإلا باتك نع زاتمي وهو ىلازغلا

 . هقيبطتو هليصحتو هب ماملإلا
 . ةأجافم

 هباتك ق ةفسالفلا نع ىلازغلا لاق
 ةفسالفلا تفابم و
 : لئاسم ثالث ىف هنم دبال مهريفكت )
 . ملاعلا مدق ةلأسم

 ًاملع دطيحي ال ىلاعت هللا نإ : ملف

 . تايئزحلاب
 . ( اهرشحو داسجألا ثعب مهراكنإو
 نازيم باتك » ىف ىلازغلا لاق مث
 ةفوصتملا نع ؛ لمعلا

 ةذللا راكنإ ىلإ اوبهذ : ةثلاث ةقرفو )
 « لايحللاو ةقيقحلا قيرطب ةلمج ةيسحلا
 تالآب الإ لصحي ال ليختلا نأ اومعزو

 سفنلا نيب ةقالعلا عطقي توملاو « ةينامسج
 رئاسو ليختلا ى هتلآ وه ىذلا ندبلاو
 ندبلا ريبدت ىلإ طق دوعي الو تاساسحإلا
 مالآ الإ هل ىّبي الف « هحرطأ نأ دعب
 نم ظعأ ابنكلو ٠ ةيسح تسيل تاذلو
 ًاضيأ ملاعلا اذه قى ناسنإلا نإف ؛ ةيسحلا
 مال الا نع هترفنو .ةيلقعلا تاذللا ىلإ هليم

 بلطلا ى نوهركي كلذلو: « دشأ ةيلقعلا
 . نع زارتخالا ..نورثؤيو هجولا ءام ةقارإ
 « جرفلا ةوهش ءاضق ى راتتسالاو حاضتفالا
 رثؤي دق لب: « اتاقشملاو مالالا تاساقمو

1: 

15 

 لي

 . .هب لصوتيل نيموي وأ اموي ماعطلا كرت ناسنإلا
 « هتيسح. عم. جنرطشلا .ىف ةبلغلا ةذل ىلإ
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 1 ةيلقع ةبلغلا ةذلو

 نم هسفن ىف هردقي ام هنع ضاتعيو لتقيل
 . ةعاجشلاب فصولاو دمحلا ةذل

 ىلإ ةفاضإلاب تايسحلا نأ اومعزو
 ىق ةرخآلا رادلا ىف ةنئاكلا تاذللا

 ةبستك . اهيلإ اهنبسن نوكتو . روصقلا ةياغ
 « اهقوذ ىلإ ةذيذللا موعطلا ةحئار كاردإ
 هتعجاضم ىلإ قوشعملا هجو ىف رظنلا ةبسنو

 مهف نع دعب ال كلذ نأ اومعزو
 امب تاذللا كلت تلثم « ريهامجلا

 ىبصلا نأ انك 2 تايسحلا نم اهوفرع

 « ةرازولاوأ ءاضقلا هب لانيل ملعتلاب لغتشي
 دعويف « امهعذل ابصلا قف كردي ال وهو

 بعلي ناحبوصك « ًاريثك اهب ذتلي رومأب
 . هلاثمأو « هب ثبعي روفصع وأ « هب
 ةذل نم روفصعلاب بعللا ةذل نيأو
 نع همهف رصق ال نكلو ؟ ةرازول كلملا
 هيف بغرو 2« سخألاب لثم ىلعألا كرد
 . هتداعس هيف ام ىلإ هجاردتساب ًافطلت

 ًاروتف بجوي الف حص اذإ ًاضيأ اذهو
 . دحللا ةدايز بجوي لب « بلطلا ىف
 ةفسالفلا نم نويإلاو 2 ةيفوصلا تبهذاذهىلإ و

 ةيفوصلا خباشم نإ ىتح « مهرخآ دنع نم
 هللا ديعي نم : اولاقو اوشاحتي ملو اوحرص
 . مثل وهف رانل' نم رذحلل وأ ةنحلا بلطل
 رمأ هللا ىلإ نيدصاقلا بلطم امنإو
 ثحبو مهخباشم ىأر نمو . اذه نم فرشأ
 نيفنصملا بتك حفصتو « مهادقتعم نع
 ملاوحأ ىراجي نم داقتعالا اذه مهف مهم

 ش . ( عطقلا ىلع
 ىلازغلا هلاق ام 15١( ) ةرقفلا ىف رم دقو
 هللا قيرطل نوكلاسلا مهنأ نم ةيفوصلا ىف
 « ريسلا نسحأ مهتريس نأو ةصاخ ىلاعت

 مهتالخأو « قرطلا بوصأ مهقيرط
 . قالخألا ىكزأ
 -مييأرىريملازغلو ةيفوصلانأ : ةجيتنلاو
 رفك ىلازغلاو . ىنامسفبا ثعبلا مدعب نولوقي
 . ةذه مهلاقم لجأ نم ةفسالفلا

 فوصتلا
 ركب ىلأ نب نمحرلا دبع ديز ىلأ ةملك
 ءافش » هباتك ق ىرضحلا نودلخ نب دمحم

 )20 لئاسملا بيذبل لئاسلا

 « ىاطسبلا ديزي ىنأ » ةملك
 ةروهشملا اهنملكو ةيودعلا ةعبار
 نم روظحم ةفشاكملا لع قف ضوملا
 . هوجو
 ضوخحلا رظح هوجو نم لوألا هجولا
 . ةفشاكملا ملع ف
 ضوحلا رظح هوجو نم ىفناثلا هجولا
 . ةفشاكملا ملع ىف
 ىف ضوحلا رظح ةوجو نم ثلاثلا هجولا
 . ةفشاكملا ىلع
 لك نأ ةعيرشلا نم ةأرقتسملا ةدعاقلا
 هداعم ىف الو هشاعم قف فلكملا مهي ال ام

 هكرتي رومأم وهف
 لحنلاو ءاوهألا فالتخاو بهاذملا ددعت:

 . هببسو « فوصتلا ف
 تايآ نم ريثك لمح ىق ةينطابلا كلسم
 « نطاب ىعم ىلع بابسألا ةمولعملا نآرقلا
 . كولسلاو ةديقعلا ف كلذ رثأو
 . ىلازغلل لمعلا نازيم باتك
 نازيم لمعللو نازيم ملعلا
 1 رشا نازيم باتك لباقي ملعلا رايعم باتك

 ةقامح ةداعسلا بلط ى روتفلا نأ نايب س

 ةيورخألا ةداعسلا صئاصخ

 كرثي نأ رطاخخ بيط نع ىضري لفاعلا
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 ِ البا لع لوصحلا ريظن دقن ليلا
 ما الجؤم
 00 :: وويلاب نامعإلا بلط نع روتفلا نأ نايب
 دمك . ةقامح رخآلا
 ]41 2200 قرف عبرأ ةرخ الا رمأ ىف سانلا
 0.١ ةنلباو . رشنلا»و رثحلا تدقتعا ةقرف
 حصنأو عئارشلا هب تقطن امك رانلاو

 لثش . نآرقلا هفصو نع

 نييهإلا ضعب ىهو : ةيناث ةقرف
 نم  عوتي اوفرتعا ةفسالفلا نم نييمالسإلا

 « اهيفيك رشب بلق ىلع رطخت ال ةذللا
 . اوركنأف تايسحلا امأو « ةيلقع ةذل اهومسو

 قيرط نع اهوتبثأ نكلو جراخ نم اهدوجو
 143 . ليختلا

 ةيسحلا ةذللا راكنإ ىلإ اويهذ : ةئلاث ةقرف سس

 اومعزو .« لايخلاو ةقيقحلا قيرطب ةلمج
 ةينامسج تالآب الإ 'لصحي الليختلا نأ
 . ندبلاو سفنلا نيب ةقالعلا عطقي توملاو
 .رئاسو «٠ ليختلا ق هتلآ وه ىذلا

 .ريبدت ىلإ طق دوعي الو « تاساسحإلا

 000 . هحارطا دعب ندبلا
 قمحلا نم نيهان رقي: ةعبار ةقرف

 .راظنلا ةرمز ف نودعي الو مهتامسأب نوفرعيال

 ةعاطلا نأو ضم مدع توملا نأ ىلإ اوبهذ
 16ه . امهيلع باّقع ال ةيصعملاو

 ل . نيهجوب ةعبارلا ةقرفلا باعصأ ةشقانم

 ةقرفلا ىلع درلا هوجو نم لوألا هجولا

 14 . ةعبارلا

 .  ١4٠ ةعبارلاةقرفلا ىلع درلا هوجو نم ىناثلا_هجولا
 +: !+ 6 ةملزكلاو ةزعلا ةيويئدلا تاداعسلا ىلعأ
 5 ””ةمالسلا»و ٠ ةردقلاو « ةناكملاو
 >.نورسلاو ةحارلا ماودو « مومحلاو مومغلا

 . 4 ا
 0 3 :. 6 .ةيفاسفنلا تاوبشلا ةضاير وه 07

 نيا

 « تاوهشلا هده سكو  بضغلا طبضو

 ع هيلع .ةيلوتسم ري < لل ةعام ادي

 ىلإ ةلبوملا ليحلا بيقرت ف هل ةرخستسمو
 الحلا 1 . راطوألا :ءاضق

 ع 0 .كرلللا :ضعبلا داهزلا صعب :لوق
 117 ٠ ارب. «٠ ككلم نم ظعأ

 ةهديغ : تنأأ نمو 1 داهزلا "ضعب , 'لوق

0 0 1985 

 ىر و رض لمعلاو يلعلاب ةرخآلل دادعتسالا

 14؟ . لقعلا ف

 قى نيرصقم شسانلا رك ناك اذال
 هنأ عم « لمعلاو ملعلاب 4 ةرحخالل 'دادعتسالا

 155 لقعلا ق ىرورض
 ١84 لمعلاو ملعلا ةداعسلا قيرط نأ نايب
 قي رطلا اه لمعلاو ملعلا ؛نأ ملعت فيك

 4 .٠ ةرخآلا ةداعس ىلإ
 ىلإ .قيرطلا امه لمعلاو ملعلا نأ ةفرعمل ا.

 لحل .  ناكلسم « ةداعسلا
 0 ةفرعم كلاسم نم لوألا كلسملا
 « ىلامجإ « ةداعسلا ىلإ قيرطلا امه لمعلاو

 قرفلا ءارآ هيلع 'قفتا ام ىلإ تفتلت نأ وهو
 1١44 2. اهدعب امم »١8( ) ةرقف رظنا ثالثلا

 دَعصَي ِهيَلِإ] ىلاعت هلوق ىنعم
 ري“ تق

 حيلاصلا ُلَمعلاَو بيطلا م لكلا
 ل

 ١65 ) هعفرب

 اوُدَهاَجِب َنيِذلاَو ] ىلاعت هلوق ىنعم ا ,
 “0١ 0 غانم مُهئيدهَتَل اني 8 هممرو مغر نا ف
 1 ىلع اهتالعأب ١ . اهاوقو سنن 00
 لوما ها ' لامجإلاو لاثملا ليبس
 دل اليسا . ديك ف ملا عون م

 ليات : . ةداعسلا
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 ىلإ اليبس نوكي ىذلا لمعلا عون ام
 148 ؟ ةداعسلا

 نيلصوملا لمعلاو ملعلا رمأ ق سانلا
 154 : ناقيزرف ةداعسلا ىلإ
 144 نيدلقملا قيرف لوألا قيرفلا
 14 نيدهتملا قيرف ىناثلا قيرفلا

- 
 ْنَم َحَلْفَأ لق ] ىلاعت هلوق ىبعم وه ما ص

 ١و4 1 اًماَسَح ْنَم باح ْدَقَو اَماَكَر
 ول 2

 قلاخ ىنإ ] ىلاعت هلوق ىبعم

 مل -

 هتيوس اًذإف « نبط ْنِم اَرَكَب
 ريق ا. يل ٠ ياسا

 58 ( ىحور نم هيف تخفنو

 ُكَنوُلاَسَيَو ىلاعت هلوق ىعم

 9 ىإ و ل >4 2 يه

 رْمَأ ني خورلا لق حورلا ِنَع
8 

 ىبر [ 1١148

 فرعا) ةلزنملا بتكلا ىف ناك لاقي
 "هو ( كير فورعت ناسنإ اي كسفن

 مكفرعأ) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق
 0 (هبرب مكفرعأ هسفنب

 ريب قرص بت. 5 35

 8 هيما ا كا م

 "0 [مهسفنأ مماَسْنْأَةهلاوستَنيِذلاَك

 اَنِتاَيآ ةيبرتس] اعتق هلرق ىلا

 6 [ ْمِهِيَفْنَأ ىو قاقآلا ىف
 و رم 2 2 5

 مُكِيفْنَأ ىف َو ] ىلاعت هلوق ىنعم
 1 مو ى4# م

 ”؟٠٠ [ نورصبت نأ

 رغص ىلع ناسنإلا صخش ىق هللا عمج

 هعضوب [ داكي ام بئاجعلا نم همجح

 6 . ملاغلا لك بئاجع ىنزاوي

 : ناتوق ةيناويحلا سفنلل
 . ةكرحم ةوق
 . ةكردم ةوقو
 : نامسق ةكرحلا ةوقلاو

 "ا . ةكرحلا ةرشابمو ةثعاب
 باصعألا ق.ثعبنت ىبلا ىه ةرشابملا ةوقلا
 بذجتف تالضعلا جنشتن أ اهنأش نمو تالضعلاو
 ١١٠خلإ . .باصعألاب ةلصتملاتاطاي لاو راتوألا

 ةيقوشلا ةيعورتلا ةوقلا ىه : ةثعابلا ةوقلا
 لصح امهم « ةكرحلا ىلع ثعبت ىلا
 بورهم وأ «بولطم ءىئ ةروص لايحلا ىف
 قلد ,. هنع

 كمل : ناتيعش ةثعابلا ةوقلا

 . ةيبضغ ىمست ىرخألاو
 كمل : نامسق ةكردملا ةوقلا

 . ةنطابو ةرهاظ
 ؟ « سمخلا ساوحلا ىه ةرهاظلا ةوقلا

 "1 : ةسمخ ةنطابلا ةوقلا

 ىبت ىلا ىهو « ةيلايحللا : لوألا ةوقلا

 ٠١١ . اهبايغ دعب ةسوسحما ءايشألا روص اييف
 ءايشألا روصل ةظفاحلا : ةيناثلا ةوقلا
 ١ . اهبيغ دعب ةسوسحملا
 ريغ ءيىبشلا هب صخشلا كلسمب اه
 نيك . هب هلبقي ام

 ناعم كردت اهبو ةيمثولا : ةئلاثلا ةوقلا
 نبك . ةيئزج

 « ةيئزحلا ىلاعملل ةظفاحللا : ةعيارلا ةوَقلا
 "0. ةركاذ ىمستو

 ةركفملا لباقت ناويحلا ىق ةوق : ةليختملا

 0”. . ناسنإلا ىف
 ”. . ةركفملا ةسماخلا ةوقلا
 ةيناسنإ ىه ثيح نم ةيناسنإلا سفنلا
 7١ ةلماع ةوق ىلإو « ةملاع .ةوق ىلإ اهاوق مسقنت



 0" . « ًايرظن القع-» ىمست ةملاعلا ةوقلا

 “8١ 0. «ًايلبع القع » ىمست ةلماعلا ةرقلا

 ندب ةكرح أدبم ىه : ةلماعلا ةرقلا
 « ةنيعملا ةيئرحللا لاعفألا ىلإ ناسنإلا
 هيضتقت ام ىلع . ةيورلا»و ركفلاب ةصتملا
 5 . ةيرظنلا ةملاعلا ةوقلا

 ةعونمم ندبلا ىوق رئاس نوكت نأ ىغبني
 ٠١84  رئاس داقنت ثيح ةيلمعلا ةوقلا نود ةبولغم

 2 ةوقلا هذهل ندبلا ىوق

 ندبلا ىوق رئاس ةيلمعلا ةوقلا تبلغ اذإ
 « كلذ نع أشن ء بضغو ةوهش نم ىرخألا

 . ةنسحلا قالخألا
 ةوقلا ندبلا ىوق تيلغ اذإ

 . ةئثيدرلا قالخألا كلذ نع
 ساوحلاب كرست نأ نم زعأ سفنلا
 . لقعلاب كردتلب
 . ناتبسن اهل ةيلمعلا ةوقلا
 . ابحت ىبلا ةبنحلا ىلإ ةبسن
 . اهقوف ىلا ةبنحلا ىلإ ةبسنو
 طلست ةبسن اهنحت ىلا ةبنحلا ىلإ اهبسنف
 . اهيسنو.لعفو طلست ةبسن نوكت نأ ىغبني وأ
 , لاعفتا ةبسن اهنحت ىلا ةبنحلا ىلإ
 ىلا ةبنبلبا ىلإ ةبسن ال ةيرظنلا ةملاعلا ةوقلا
 ةكئالملا ىهوةبنحلا هذه اهم ديفتست ثيحب اهقوف
 اهيلع مولعلا ةضافإل ةيناسنإلا سوفنلاب ةلكوملا

 : ىلاعت لاق
 وو 9 26

 هملكينأ رشَبِل ناك م

 باجي ءارو نموا ايحو و اح هاو نينا اتراك

4 
 أشن ةيلمعلا

1 

 قفين

 قلن

 1 0 1و نول ذأ
 . ثالث ىلع ةيرظنلا ةوقلا ف لصحت مولعلا
 ا . بتارم

 '.. لفطلا .لاح ةبسنك لوألا ةيترملا

 ٠ . ةباتكلا ىلإ

 الكيل 3

 [ه©

 نم ةلمج اهيف لصحم نأ ؟ ةيئاثلا ةبترملا

 ىبصلا لاحك ةيرورفلا ةيلوألا تالوقعملا
 . زيمملا
 تامولعملا لصحت نأ ةثلاثلا ةبترملا

 ةنو زاك نوكتو « لعفلاب اهلك ةيبسكلا
 , ةهدنع

 ةيناسنإلا ةجردلا ةيابن ىه : ةثلاثلا ةبترمل
 ىصحت ال تاجرد ةبترملا هذه ف نكلو
 , اهلقو تامولعملا ةرثكب فلتخت نكلو

 لل صحت اهنأبو « اهسخو تامولعملا فرشو

 اهنأيو . باستكاو ملعتب وأ ٠ ىلإ ماهإب

 ١ . هتثيطب وأ لوصحلا ةعيرس

 لزانم نيابتت هلك اذه نم ساسأ ىلعو
 .٠ ءاملعلا

 فشكتت ىذلا ىلا ةبترم بتارملا ىصقأ
 فلكتو باستكا ريغ نم قئاقحلا لك هل

 ىلا ةداعسلا ىه هذهو . ىفإ فشكب لب

 .ًابيرقت ىلاعت هللا ىلإ هبرقت ناسنإلل لصحت
 ةقيقحللاو ىعملاب نكلو « ةفاسملاو ناكملاب ال
 مكبرل نإ )ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم
 ( اهل اوضرعتف الأ تاحفن مكرهد مايأ ىف
 هللا لزني ) ماسو هيلغ هللا لص هلوق ىنعم

 ثلث ىبي ىح . ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك
 : لوقيف « ريخألا ليللا
 هل بيجتسأف عاد نم له

 ( همحرأف راسم نم له

 ىلإ انأب « ىثاقل ىلإ راربألا قوش لاط )
 ( ًاقوش دشأ مهئاقل
 « ًاعارذ هيلإ تبرقت ًاربش ىلإ برقت نم )

 . ( ةلوره هتيتأ ىشمي ىناتأ نمو
 4 .٠ ضعبي .اهضعب. سفنلا ىوق طابترا نايب
 ةمداخابضعب : بترلا ةّتوافتم سفنلا ىوق

 ةهج :نم ةياهلا ىف عقب.امو « ةمودخم اهضعيو
 _ قلطملا سيئرلا وه ولعلا

--- 
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 يلح



 هك

 .٠ كلملا نيبو

 هلصوي ىذلا هجولا ىلع هاوق لمعتسا نم

 ١" ةكئالملاب هبشت دقف لمعلاو ملعلا ىلإ
 0١" ىلاعت هلوق ىعم

 ل مر ا# عر 0 ني

 [ميرك كلم الإ اذه نإ ]

 ةين دبلا تاذللا عابتا ىلإ هتمه فرص نم

 "0 . مئاهبلا قفأ ىلإ لزن دقف
 ىلع ضعبب اهضعب ناسنإلا ىوق ةقالع
 لئالدلا ىوقأ نم . هيلع ىه ىذلا ماظنلا
 ال١٠ هتمكحو هملعو هتردق لاكو هللا دوجو ىلع
 همدخي و « مودخملا سيئرلا وه ىرظنلا لقعلا

 قلل . ىلمعلا لقعلا
 "1 ندبلا رومأ ريبدت ىلمعلا لقعلا ةفيظو
 صختقت ثالآ هساوحو . سفنلل ةلآ ندبلا
 "1 . مولعلا ئدابم سفنلا اهب
 51١ مولا همدخب معلا لقنلا
 ١١ عيمج ىه هلبق وق ناترق همدخي مول
 . ةظفاحلا ىه هدعب ةوقو ةيناويحلا ىوقلا
 : نائوق اهمدخت ةليختملا
 ثاعبنالاب اهمدخت ةيقوشلا ةيبيغرلا : ةوقلا
 لوبقب اهمدخت روصلل ةظفاحلا ةوقلاو
 . روصلا نم اهيف مذ ليصفتلاو بيكرتلا
 ةيتابنلاو : ةيتابنلا اهمدخت ةيئاويحلا ىوقلا
 . ةيذاغلاو « ةيب رملاو « ةدلوملا : ثالث

 . ىوقلا نم ةوق لك ةفيظو مهفتل ةلثمأ
 ندبلا نم تالآ مدختست ىوقلا هذه

 . اهفيظو ةيدأتل

 ىضر ةشئاع نع ىوري رابحألا بعك
 . سفنلا ىوق فئاظو حضوب الاثم امع هللا

 امو ناسنإلا 5 ءاضعأ َّق رظن نم

 اسعتف بجعلا_. اهم ىضقل فئاظو نم هيدؤت

 : هلوق نع لفغو هللاب رفك نمل
 و د 2 2-0

 تاّيآ ضرالا فوز

51 

 ؟17
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 نينو قوم

 نفل ا نأ ٌمكِسْفْنَأ قو

 ءالقعلا نم سيلف هللاب نمؤي مل نم
 هتفرعم ليبسف ساوحلاب كردي الام لك
 . راثآ ف رظنلا

 سفنألا ىف رظنلا ىلع هللا ثح اذا
 ْ . قاف آلاو
 لوقيف هقطنم هنوخمي فوشيرخ اتيكن
 « سمشلا ىري ال ناريفلا نم عون كانه »

 نكلو « سمش كانه سيل نأ دقتعد و

 « ةدوجوم سمشلا

 ىذلا وه هنأ عم ء فوشورخ ررقي اذكه
 دوجو نع هتالاقمو هبطخ نم ريثك # لءاست

 : هانيأرل ًادوجوم ناك ول قافو « هللا

 هجاتنإو لمعلا نم ملعلا ةبسف نايب
 نم نوققحلا اهيلع قفتا ىلا ةداعسلا
 راظنلا نم مهدعاسو 2 مهعمجأب ةيفوصلا

 مهاوس فئاوط
 ةدئافو ىغبني ال اه ةلازإ لمعلا ةدتئاف

 . ىغبني ام ليصحت

 اهولجتو ىصاعملا اهمتدصت ةآرملاك سفنلا
 . ةعاطلا

 هيلع هللا ىلص هلوق ىعم

 ةطامإ اهاندأ ةبعش نوعبسو عضب ناميإلا )

 . ( قيرطلا نع ىذألا
 سيل ثيدحلا ىف قيرطلاو ىذألا ىنعم
 . سائلا ةماع نظي امك
 هيلع هللا ىلص هلوق ىبعم

 مث اهاعوف ىلاقم عمس أرما هللا رضن )
 ريغ هقف لماح برف 50

 ( هنم هقفأ وه نمل هقف لماح برو « هيقف

 قئاقحي شقتنت نأ ال اكو سفنلا ةداعس
 . ىه ىه اهنأك اهبدحتتو : ةيهلإلا رومألا

 بناج ىف - ةيفوصلا قيرط ةقرافم نايب
 : ريغ قيرط - ملعلا

 فلتخت ملعلا ليصحت ىف ةيفوصلا قيرط

516 
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 فلل

 فرب

 قول

 اضرب
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 5 . هليصحت ىف مهريغ قيرط نع
 بتكلا نم مولعلا نوذخأي "ل ةيفوصلا

 تاضويف اهوذخأي مهكلو ةذتاسألاو
 تاضويفلا هذل سفنلا دادعإ دعب تاماهإو

 سفنئلا دعي ىذلا حلاصلا لمعلاب تاماهلإلاو

 7 اهيلع مولعلا ةضافإل

 .  7١" نآرقلا ةوالت مدعب ىلازغلا حصني قوص
 نساحم . راظنلا جهنمو « ةيفوصلا جهنم
 ففو . هئواسمو لك

 حضوت مورلا لهأو نيصلا لهأ نع ةياكح
 ١78 . راظنلا جبنمو ةيفوصلا جهنم نيب قرفلا
 .  8١6 راظنلا جيسمو ةيفوصلا جبسم نيب ةلضافم

 ف لضفألا وه ةيفوصلا قيرط
 فهل . لمعلا ىلع بوسحم : ىلمعلا ملعلا
 قلحلا ريكأل بسانملا وه لمعلا نوكل
 ىحيلسو هيلع هللا للص ىبنلا هاصقتسا
 لآ الو « هتيفيكو ءاجنتسالا قلحلا ملع
 774 . لصفي ملو لمجأ ةيرظنلا مولعلا ىلإ رمألا

 ركفت ) ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم

 4 هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم
 رمقلا لضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف)

 : (بكااوكلا رئاس ىلع ردبلا ةليل
 ؟ لمعلا ىلع لضفملا ملعلا عون ام
 "78 ؟ ىرظنلا ملعلا وهمأ ؟ ىلمعلاملعلا وه له
 57٠  مثألاو راصعألا فالتخاب فلتختال ىلا مولعلا
 سفنلا ملع : ماسقأ ةئالث لمعلا ملعلا
 ةشيعملا. ةيقيكي اهملعو اهقالخأو اهنافصب
 . مدخللاو دلولاو لهألا عم
 فرغت ةيحانلأو دلبلا لهأ ةسايش ملعو
 1 ا اهبيذهن نم دب الا ىلا ىوقلا

 9817... بضغلا ةوقو « ةوبشلا ةوقو « ركفتلا ةوق

 7890+ .:ةمكمحلا_بسكي ركفلا ةوق بيذهن
 فيري . ةفعلا بسكي ةوهشلا بيذبن
 ؟ا» 07 ةعاجشلا بسكي بضغلا بيذبل

 هال

 04 ثالثلا ىوقلا بيذهم ةرمث ةلادعلا

 فيا ' ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىبعم
 , ًاقالخأ مهسحأ ًاناعإ نينمزملا لكأ )

 فى ( هلهأب مهفطلأو
 ملص هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم
 نوئطوملا ًاقالخأ مكتساحأ "ىلإ مكبحأ )
 "1 . ( نوفلؤيو نوفلأي نيذلا ًافانكأ

 نوئمؤملا اًمذِإ] ىلاعت هلوق ىبعم 10 0

 مل مُك ِويِوُسَرَو هللاب اثمآ نينا
 مهِلاوْمأب_ ُدَهاَجَو اوُباَتْرَ
 َكِئلوُأ هللا ليِسَس ىف ٌمِهِسْفْنَأَو
 4 [ َنوُقِداَصلا مه
 فعلا 121“ كاشفا هلوق" ب نعي

 نَع ضرغأو ٍفرعْلاِب ْرْمأَو
 فول [ َنيِلهاَجْلا

 ملحخلا ةياع وه كملظ نمع وفعلا
 افران . ةعاجشلاو

 القاب . دوحلا ةيابم وه كمرح نم ءاطعإو
 .٠ ناسحإلا ةياهن وه كعطق نم لصوو

 , ةعزانتملا ىوقلا عم سفنلا لاثم نايب
 نيل . خلأ . . . هتكلمو هتنيدم ىف لاو لثك هندب ى ناسنإلا سفن لثم
 نّمَتْيَأَرْفأ كلامك: لوف قع
 هللا ُهَلَضَأَو « ُهاَوَه هَهَلإ َّدَحْتا
 ففي 1 [؟ مّلِع َلَع

5 0 8 3 

 .هاَوَه .عبتأو..] ىلاعت هلوق ىبعم
 07 وقمر

 مسالا سل ”[بلكلا لئمك ُهَلتَمَ
 م
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 ماسو هيلع هللا ىلص هلوق ىنحم
 (كيبنج نيب ىلا كسفن كودع ىدعأ )

 ىلاعت هلوق ىنعم
 سفنلا ىَهَنَو ِهَبَر َماَقَم فاخ

 ّىه َةْنَجْلا َّنِإَف ؛ىَرَهْلا نَع
 قاما

 اهاوق نيب سفنلا ةلزتم نايبل رخآ لاثم

 ,. ةفلتا

 مب ىو ىلأ

 [ ىتسحلا هللا

 افرخغي

 سيل ) ملسو هيلع هللا لص هلوق ىنعم
 كلمي ىذلا ديدشلا امتإ « ةعرصلاب ديدشلا

 ( بضغ ذغأا دنع هسفن

 اهاوق عم سفنلل رخآ لاثم
 فرغ
 فيغل

 « ىوهلا ةدهاجم ىق سفنلا بتارم نايب

 . لقعلا ةراشإو ىوحلا ةراشإ نيب قرفلاو
 : لاوحأ ةثالث ىوملا ةدهاجم ىف ناسنإلل

 . ىوملا هبلغي نأ ىلوألا

 نم َتُبَأَرْفَأ ] ىلاعت هلوق ىبعم

 [ ُاَوَه ههّلإ ٌدَحْنأ

5356 

 الاث

 يذم

 نيب برحلا نوكت نأ : ةيناثلا لاحلا
 4١" .. الاجس هاوهو ناسنإلا

 اودهاج ) ماسو هيلع هللا ىلص هلوق ىتعم
 لحل ) مكءادعأ نودهاجت اك مكءاوهأ

 ؟١4 .  هاوه ناسنإلا بلغي نأ : ةثلاثلا لاحلا

 نع اه) ماصو هيلع“ هللا لص. .هلوق :ىعم
 . ىلع ىنناعأ دق هللا نإو ناطيش هلو الإ دحأ

 4 ( هتكلم ىتح ىفاطيش
 رمح ىف مسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق
 ناطيشلا كلس الإ ٠ !جف رمع كلس ام)
 14 . ( هريغ اًرجف

 تفح ) ملسو هيلع هللا لص هلوق ىنعم
 ؟17 ( تاوبشلاب رانلا ثفحو « هراكملاب ةنحلا

 نأ دعو ]نلت :هلرق وقت

 هيف هللا َلمْجَيَو ًاعْيَك اُهَرْكَت
 [ اًريثك

 25 6 2 لإ 7 1 0

 034 رم 5 5 8 هر

 ىلإ تاّملظلا ني مهجرخُي اونمآ
 2 همر اس فمر 3

 مُهواَيِلوَأ اورفك َنيِذَّلآَو . رونلا
 م 2 ما م 00 ىةكمرو هوم

 ىلإ رونلأ َنِم مهنوجرخي توغاطلا

 قذر
76 

 اريخ

 255 [ َتامُلُظلا

 فيك رت ملأ ] ىلاعت هلوق ىنعم

 <« ( ةَّبيَط
 مس م همس سورا © ار 3

 َنِمكْدَغَرَْي اَمِإَو ] ىلاعت هلوق ىنعم
 - رم 0 ه ب ىام «نء ممم سى

 عيوس هنإ هللاب ذعتساف غزدناطيشلا



 00 تق َنْيِذَلا نإ 5 ملغ

 ١ قر وطلا فنيل ى# «ر

 00 0 [ ٌنورِصْبم مه اذا

 انتم ا 4 ةوهشلاو ىوملا نيب قرف نم له
 0 ا ٠ 00 : قلذلا رييغت ناكمإ
 ٍ لأ ع مص هيلع هللا ىلص هلوق ىعم

 . 5م ( قلخلا نم

 "4 ؟ (يتاوصو ل سيع ل سارى

 59؟ كم :مئابهبلا قلخ

 .نامس# ىلاعت هللا ا ام
 : هيف انث لعف ال مق

 . لعف هيف انل مسقو

 : ةفلتخم تالبخلا

 . لوبقلا عيرس اهضعي
 . لوبقلا ءىطب اهضعيو
 ': نابيس تإلبخلا فالتخال
 . دوخرلا ف م دقتلا : اهرحأ

164 

 . دوليا قل" ِت كمي نإ 55
 ؟ 6 . دودلبا :لعف. نطاعت فلكتي نأ هيلعف
 فن .رود هد ندبلاو سفئلا نيب نمألا نأ بجعلا.:

 0-5 نأ“ .دازأ سم "ه0 الف سفنلا هيفا رين

 ١ 0 هقفلا ةسيرامج الإ هلا قير
 م ا نايب

 "64 0 .' ةداعسلا لانت

 انهو 1 . ّ .1نشاحلا ل َلَع ُ ا

 . نإ) ملص هيلع“ هلا ىلض ' ' هلوق  ىبعم
 « لمعاف هللا ىضرلا :ف :لمعت نأ تعطتسا
 16 ا 0

. 0 
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 نإ «هب :لمعلل قوسلا ىلإ مهضعب لسريق
 دهعتب مهِضعب .فلكيو:ءايريكلا هيف مسوت
 ' . ةفاظنلا ىف ةنوعرلا هيف مسوت نإ ءاملا تيب
 ديدش هآر نإ موصلاب مهضعب لعريشيو
 7" ْ .٠" ءاسنلاو ماعطلا ىلإ ليملا
 قلخللا وه ان لصاحلا نأ 'ملعن اذامب

 شالا ؟ ليمخبا
 فلي : لئاضفلا تاهمأ نايب

 <«3 : ةعبرأ لئاضفلا تاهمأ
 . ةلادعلاو « ةفعلاو © ةعاجشلاو ةمكحلا
 فلذا ةيلقعلا ةؤقلا ةليضف ةمكحلا
 "1 ةيبضغلا ةوقلا ةليضف ةعاجشلا
 <” ةيناوهشلا ةوقلا .ةليضف ةفعلا
 بيترتلا ىلع ىوقلا هذه عوقو ىم ةلادعلا
 4 .اهيف بجاولا

 هلوق ىف هللا مظع ام ةمكحلا

 "1 [اريِثَك اًرْيَخ
 ثيح ملصو هيلع هللا ىلص هلوسر ةدارأ امو

 ىلا (نمؤملا ةلاض ةمكجملا ) لاق

 : ناتوق سفنلك
 ىلتت ىلا ىهو قوف ةهج لث : امههادحإ
 ,  .ىلعألا الملا نم مولعلا قئاقح
 ةهج' ىنعأ تحت ةهج ىلت : ةيثاثلا ةوقلا
 . هتسايسو هريبدتو . ٌندبلا

 لامعألا ىف تاريحلا ,ييفنلا كردت اهبو

 فلل . ٠ لمعلا لقعلا » ىمستو
 سفنلا ةليضفو ةلاح ةبقلخلا ةمكحلا

 ؟7“ . ةيناوهشلاو ةيبضغلا ةوقلا سوست اهب ةلقاعلا
 ناتليذر اهفنتكت : ةيقلخللا ةمكحلا ةليضف
 "كك هلبلاو بلا اره

 ركم اذ ناسنإلا اهب نوكي ةلاح : بلا

 ىلإ ناكرحتي ةيناوبشلاو ةيبضغلا قالطاب
 وك بجاولا ىلع ةدئاز ةكرحح بولطملا
 .. :ةيبضغلاب رصقت, سفنلل .ةلاج « هلبلا
 فكل . بجااولا رذدقلا نع ةيناوهشلاو

 . امتوكل ةيبضغلا ةرقلا ةليضف ةعاجشلا
 فذلا . عرشلاب بدأتملا لقعلل ةداقتم

 838 0 نيحللاو روهلا نيب طص ةعاجشلا
 رومألا ىلع ناسنإلا مدقي اهب ةلاح روبنلا
 755 اهنع ماجحإلا لقعلا ق بجي ىلا ةروظحملا
 ةيبضغلا ةكرح صقنت اهب ةلاح نبحلا
 قحاب بجاولا ردقلا نع
 فل . مادقإلا ةعاجشلا قلخ نم ردصي

 رافكلا َلَع ٌءاَدِشَأ ] ىلاعت هلوق ىنعم
 فني [ مُهَنْيَب ءاَمَحَر هم 3

 مكي ْنِإَو] ىلاعت هلوق ىنعم
 <” [ اًهدراَو الإ
 ىتبيش ١ ملسو هياع هللا لص هلوق ىبعم

 1 جرو در
 امك ٌمِقَتْساَف] ىلاعت هلوق ىنعم
 3 توم
 طاَّرصلا اًَنِدْها] ىلاعت هلوق ىنعم
 4 1 [ مقَتْسُمْلا
 ىهو ةيئاوهشلا ةوقلا ةليضف : ةفعلا

 ًابضايقنان وكب ىحةيلقملا ةوقلل اهدايقنا
 ”وؤ800 530 .. اتراقإ بسحب اهطاسبلاو
 فك . دومحللاو هرشلا اهفنتكي ةقعلا

 ىف ةغلابملالإ ةوهشلا طارفإ وه هرشلا
 05 '. ةيلقعلا'ةرقلا اهحبقتست ىلا تاذللا



 لإ ةوبشلا ثاعبنا مدع وه دومحلا
 هليصحتو هلين لقعلا ىضتقي ام

 : ناتمكح جرفلاو نطبلا ىوهش قلخخ
 . ءاذغلاب ىصخشلا ءاقبلا : اههادحإ
 : امهيناو
 تاذللا هذهب اوسحي ملام مهنإف ةيو رخآلا
 . ةنحلبا ىف اويغري مل« مالآلاو
 اهماظتنا ىف ثالثلا ىوقلل ةلاح : لدعلا
 . بساننملا
 ق لدعلا هعبتي سفتلا قالخأ ق لدعلا
 . ةسايسلاو ةلماعملا
 : بحتسملا بيترتلا لدعلا ىنعم
 . قالخألا ىف
 . تالماعملا قو

 . دلبلا ماوق هب ام ءارجإ فو
 نبغلا نيب طسو ةلماعلا ىف لدعلا

 نباغتلاو
 . كل سيل ام ذخأت نأ : نيغلا
 .رجأ الودمح. هيلع سيلام ىطعت نأ ن باغتلا
 ءازجأ بترت .نأ ٠ ةسايسلا قف .لدعلا
 سنا ءازجأ بيتر لكاشملا بيترملا ةيئدملا
 ةليذر لب « ناتليذر لدعلا فينتكي ال
 . هل ةلباقملا روحلا
 « ةمكحلا ةليضف تحت جردني ام نايب

 . هلبلاو بحللا نم اهيتليذرو
 : ةمكحلا ةليضف تحت جردني

 ةياقنو نهذلا ةدوجو « ريبدتلا نسح

 . نظلا باوصو ء ىأللا
 طابنتسا ق ةيورلاة ةدوج : ريبدتلا نسح

 . حلصألاو لضفألا وه ام
 مكمل باوص ىلع ةردقلا : نهذلا ةدوج
 . ءارآلا هابتشا دنع
 بابسألا ىلع فوقولا ةعرس : ىأرلا ةياقث

 ةدومحملا بقاوعلا لإ رومألا ىق ةلصوملا
 ٠ هيضتقت امل قحلا ةقفاوم وه : نظلا باوص

 هبحاص نظي ام مامتإ. ا/١ ةداعسلا ىف قلحلا بيغرت

 . ةلدألا لمأتب ةناعتسا ريغ نم تادهاشملا
 : ءاهدلا ابحت جردني : نحللا ةليذر ح35

 . ةزب رخباو
 ف غلبأ وه ام طاينتسا ةدوج وه ءاهدلا

 ريطخخ حبر هيف نكلو ةقيقحلا ىف ريخم سيلو
 .ًاسيسخحب رلاناك نإ «ءاهدلا ىه : ةزب رحل

 « ةرامغلا : اهبحت جردني هلبلا ةليذر
 . نونحلاو « قمحلاو
 ,« ةيلمعلا رومألا ىف ةبرجتلا ةلق : ةرامغلا
 . ليختلا ةمالس عم

 ىدؤي اهف ةيؤرلا لوأ داسف : قمحلا
 ليبسلا ريغ جهني ىح ةبولطملا ةباغلا ىلإ
 1 . لصوملا
 ىغبتي ام ءاقتنا ى ليختلا داسف : نونببا
 : . رثؤي نأ
 ةعاجشلا ةليضف تحت جردني ام نايب
 « سفنلا ربك «٠ ةدجنلا مركلا : وهو

 « لبنلا : تابثلا « ملحلا « لامحالا
 . راقولا « ةماهبشلا

 وهو ةلاذبلاو خذبلا نيب طسو : مركلا

 ةليلكيا رومألا ىف قافنإلاب سفنلا بيط
 ةنلا ةميظعلا ردقلا
 لاذخنالاو ةراسحلا 9 طس : ةدجنلا
 . ثوملا ىلإ اهاسرتسا دنع سفنلا ةقث وهو

 رغصو ربكتلا نيب طسو : سفنلا ربك
 ناسنإلا اهب ردقي ةليضف وهو 2« سفنلا
 اههراقحتسا عم «ةليلحا رومألل هسفن لهؤي نأ
 « علملاو ةراسلبا نيب طسو : لامحالا
 .. تايذؤملا ةرياسم نع سفنلا سيح س

 كارفنالاو ةطاشتسالا نيب طسو :
 1 . راقولا سفتلا بسكت ةلاح وهو

 روخلا نم اهدعبو .. نمفتلا : ةدش : تابثلا
 اعقوت  لامعألا ىلع صرخلا ىه : ةماهشلا
 0 . لامجلل

 افقي

 فين

 فين
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 افففإ
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 كا

 . ماظعلا لاعفألاب سفنلا رورس : لبنلا

 نأ وهو عضاوتلاو ربكلا نيب طسو : راقولا
 هتفرع اهقاقحتسا عضوم هسفن عضي

 . اهردقب
 « نبحلاو روهنلا امه : ةعاجشلا اتليذر
 ةراسحبا « ةلاذبلا . خذبلا: امهتحت جردنيو

 « علملا ءسفنلا رغص « حجبتلا « لوكتلا
 2 ربكتلا « كارقنالا ٠ ةطاشتسالا

 . ةناهملا ء« بجعلا « سساختلا

 نم بجي ال اهف قافنإلا وه : خذبلا
 . فلصلا ًاباط اهريغو ةنيزلا
 بجي امف قافنإلا كرتو ةءاندلا : ةلاذبلا

 . راغصلا ءايشألاب راختفالاو
 ثيح 2 تيوملاي ةناهسالا ةراسخلا
 . ةناهسالا بجت ال
 بجي ال امف ضابقنالا وه : لوكتلا

 . كالها نم ًافوخ ضابقنالا هنع
 رومألل سفنلا ليهأت وه حجبتلا

 قاقجتسا ريغ نم . رابكلا
 نود سفنلا ليهأت وه : سفنلا رغص
 , قاقحتسالا

 . كالملا بابسأب رثأتلا ةلق : ةراسحلا
 . هيضتقت ليمج رثأ نم
 . تايذؤملاو مالآلا لاّحا وس : علما
 . هنتدحو بفضغلا ةعرس : ةطاشتسالا

 هتدالبو بضغلا ءطب : كارفتالا
 . اهردق قوف سفنلا مفر : ربكتلا
 ةماركلا ىف سفنلا طح : سساختلا
 . اهردق نود ام ىلإ « رقوتلاو
 اهلليذرو ةفعلا ةليضف تحتج ردني ام نايب
 : ىه ةفعلا لئاضف

 < ربصلا « ةحماسملا « لجحلا ( ءايحلا

 « طاسبنالا « ريدقتلا نسح ع ءاخسلا

 « ةعانقلا « ةأيحلا نسح ؛ ماقتنالا « ةثامدلا

 « ةدعاسملا «ء ةقالطلا « عرولا ع ودها

 اففيإ

 افغي
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 فيل
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 . فرظلا « طخستلا
 : ةيوفللاو ةيئاقرلا نيب سو + ةايحلا

 نول

4 

 . هللا نإ ) ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىبعم
 (هبذعي نأ مالسإلا ىف ةبيش ىذ نم ىبحتسي
 « ءايحلا طرفل سفنلا ةرتف وه : لجحللا
 . لاجرلا نود ءاسنلاو نايبصلا ىف دمحم امنإو

 اويحتسا ) ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىبعم
 ( ءايحلا قح هللا نم

 : ىلاعت هلوق ىنعم

 [؟ ىَرَي هللا َّنَأِب ْمَدْعَي ْمَلَوُأ ]
 ناميإ ال ) ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم

 قاقحتسالا ضعب نع ىفاجتلا : ةحماسملا
 سفن بيطو ًارايتخاب
 اهؤاتحاو ىوهلل سفنلا ةمواقم وه ربصلا
 . ةحيبقلا تاذللا نع

 وهو ريتقتلا» ريذبتلا نيب طسو : ءاخسلا
 ءىثلا باستكا بنجتو « قافنإلا ةلوهبس

 . ههجو ريغ نم
 تاقفنلا ىف لادتعالا وه : ريدقتلا نسح

 . ريذبتلاو ريتقتلا قرط نع ًازازتحا
 ةيناوبشلا سفنلا ةأيه نسح : ةئامدلا

 . تايبشملا ىلإ قايتشالا ف
 رظن ىلإ اهوعدي سفنلل لاح : ماظتنالا

 اهضعب بساني ىح تاقفنلا نم هردقت ام

 ىلا ةبجاولا ةنيزلا ةبحم : ةأيحلا نسح
 . اهيف ةنوعر ال
 .بحخ ريغ نمش اعملا ريبدت نسح : ةعانقلا

 نم هلانثت امف "سفنلا نوكس : ءودهلا
 ١ . ةليمحلا تاذللا
 وهو ةكتملاو ءايرلا نيب طسو : عرولا

 ةلضافلا ةحلاصلا لاعألاب سفنلا نييرت
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 ءايرلا نوددللا ىلإ ًاب رقتو سفنلا لامكل ًابلط
 . ةعمسلاو
 ءارتفاو شحف ريغ نم بدألاب حازملا : ةقالطلا
 .تاقبط -ناسنإلا فرعي نأ : فرظلا
 ىطعيو سنألا تاقوأ ظفحيو « ءاسلخلا
 ..'هعم تقولا ف ةطسابملا نم هلهأ وه آمالك
 لع راكنإلاو فالحللا كرت : ةحماسملا

 ًاراثيإ . ةيدايتعالا رومألا ىف نيرشاعملا
 , ةطلاخماب ذذلتلل
 ةلصاولا تاريحلاب مامغالا : طخستلا

 قحلت ىلا رورشلاو « اهقحتسي مل نم ىلإ
 . اهقحتسي ال نم
 : ةفعلا ىتليذر تحت ةجردنملا لئاذرلا
 « :ةحاقولا « ةوبشلا لالك « هرشلا : ىه

 . ءايرلا « ريتقتلا « ريذبتلا « ثنختلا
 « ثيعلا « ةناجْنلا « ةزازكلا « ةكتملا

 . ةثامشلا « دسحلا . قلملا « ةساكشلا ؛ ىشاحتلا
 ىطاعت ىف سفنلا جالي : ةحاقولا

 . مذلا نم زارتحا ريغ نم حيبقلا
 طارفإ نم سفنلا ىرتعي لاح : ثنختلا
 الوق طاسبنالا نع سفنلا ضبقي « ءايحلا

 . العفو

 فو بجي ال اهف لاملا ءانفإ : ريذبتلا

 . بج امم رثكأو « بجي ال ىذلا تقولا
 . بجي ام قافنإ نم عانتمالا : ديقتلا
 « قافنإلا ' ى ريصقتلاو طيرفتلا . : لخبلا
 للذتلاو ةلأسملا ىلإ ةقافلا هرطضت نأ نم آفوخ
 , ءادعألل

 هركي نأقبس اه ىلإ عمجي نأ وه : حشلا
 ىلإ هرطضي نأ ى ًاعمط هريغ لاح نسح

 . .ةعفرلاو هالبا هب لانيف هيلإ ةجاحلا
 ”تافصلا . ىلإ عمجي نأ وه : مؤللا
 ءىشلا ىف راعلا لامحا . ًافنآ ةروكذملا

 . ريقحلا
 ”' ةلضافلا لامعألا ىوذب هبشتلا وه : ءايرلا
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 <” . ةرخافملاو ةعمسلل آبلط

 سقنلا نييزت نع ضارعإلا : ةكتملا
 اهدادضأب ةرهاجاو ةلضافلا لامعألاب
 "1 . دحللا ىف طارقإلا : ةزازكلا
 "مه لزحلا ىف طارفإلا : ةناجنا

 ءاقلب باجعإلا ىق طارفإلا : ثبعلا
 1 . سينألاو سيلخلا
 "م8 . سيلغلاب مربتلا ىف طارفإلا : ىشاحتلا
 طئارش ىف ني رشاعملا ةفلاخم : ةساكشلا
 ك1 . سنألا

 عم نيرشاعملا ىلإ ببحتلا : قلما
 ؟م8 . فافختسالا راع نم هقحلي امع لفاغتلا

 ىلإ لصاولا ريجلاب مامغالا : دسحلا
 45 . دساحلا هفرعي ىذلا قحتسملا

 ريغ ىلإ لصاولا رشلاب حرفلا : ةتاهثلا
 <34 . تماشلا هفرعي نمم « قحتسملا
 "م45 لئاضفلا عومجم : ةلادعلا
 <41 . لئاذرلا عومجم : روملا
 2 تاريخلا ىرحت ىلع ثعاوبلا نايب

 "4 اهبنع فراوصلاو
 : ةثالث ةيويندلا تاريخا ىلع ثعاوبلا

 ىرحي اهب بيهزتلا» بيغرتلا : لوألا
 . لآملاو لاخلا ىف ىشخيو
 نمم ةمذملا فوخو ةدمحملا ءاجر : ىثاثلا

 . همذو هدمحب دتعي
 هنأل سفنلا لاو ةليضفلا بلط : ثلاثلا

 ندب اهءارو ةياغل ال ةليضفو لاك
 7410 . ماوعلا ةبتر وهو ةوهشلا ىضتقم لوألا
 ئدابمم ٠ ءايحلا ىقتقم :٠ ىلاثلا

 « نيطالسلا لاعفأ نم وهو . رصاقلا لّعلا

 نم نيدودعملا مهمتاهدو ءايندلا رباكأو
 نا . ماوعلا ىل] ةفاضإلاب ءالقعلا ةلمج

 لعف وهو- لقعلا لاه ئئضتقم : ثلاثلا
 ص 11 0 ءامكمللاو ءايلوألا

 : ثالث هتيصعم كرتو:. هللا عاطأ .نم بتر



 ك5

 هباوث ىف بغري نم ةبترم : لوألا
 هباّمع نم فاخي وأ « ةنخلا ىف هل فوصوملا

 ك4 . راثلا ىف هل دوعوملا

 فاخيو هللا دمحوجري نم ةبترم : ةيناثلا
 ةهج نم « لاحلا ى ًامذو ًادمح « همذ

 1 . نيحاصلا ةلزنم هذهو ؛ عرشلا
 برقتلا الإ ىغبي ال نم ةبترم : ةثلاثلا
 ءاغتباو « هثئاضرم بلطو « ىلاعت هللا ىلإ
 ك1 اي

 ُكَِسْفَن ربْصََو] ىلاعت هلوق ىنعم
 ةادغْلاب 3 زر َنوُعدَي نيل م 4 اها م فورم نا .#م مر

 احا د َنوُديِري شعل

 هللا نيلأست الأ : 3 ةبودعلا ةعبارل ليق

 . رادلا مث . . . راخلا : تلاق ؟ ةنخلبا

 ل . مثل وهف ضوعل هللا دبع نم
 ياظو رع رو

 "م١٠ 1[ ههجو نوديِرَي ] اىلاعت هلوق ىبعم

 و ىو "م

 ىدابعل تدع ] هلوق ىبعم

 ولا ا 6. ه6 - 0

 ّنْذَأ الو تأر نّيعال ام نيِحِلاصلا
 ها اما

 بلَق ىلع رطخ الو «٠ تعيس

 ال [ رشب

 ضلي ريصقتو روصق : فراوصلا

 : نامسق ريصقتلا

 انآ ل . ةبلاغ ةوبثو « لهج

 ةيورخآلا تاريحلا فرعي ال نأ لهجلا
 556٠١ . اهيلإ ةفاضإلاب ايندلا عاتم ةراقحو اهفرشو
 : نيتبتر لع لهجلا
 مدعو ةلفغ نع نوكي نأ : امهادحإ

 , ةيلم دشرم ةفداصم

 ةداعسلا نآداقتعا نع ًائشان نوكي نأ : ةيناثلا
 ةرخآلا رمأ نأو ؛ ةيويندلا تاذللا ىه
 4١" نم )ملسو هيلع هللا لص هلوق ىبعم هل لصأ ال
 (ةنحللا لخد هبلق نم ًاصلخم هللاالإ هلإ اللاق
 747 ربقلا) ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىعم
 نم ةضور وأ ء« راثلا رفح نم ةرفح امإ

 ( ةنحلا ضاير

 ٌداَر 3 نمو ىلاعت هلوق ىعم

 سلع” رع

 وهو اهيعس اهل ىَتَسو ةّرخآلا

 هع ناك َكِئلوأَف ا

 اضل [ اًروُكشَم
 نحيل ”نأو لا لامك :ةلوك نم

 ١ [ ىَعَس ام الإ َناَسْنِإلِل
 <«”14 تاداعسلاو تاريخا عاونأ ناي
 ى ةرصحنم ةلمحلا ىف ىلاعت هللا معن
 : عاونأ ةسخ

 ةيورخآلا ةداعسلا : لوألا
 . ةيسفنلا لئاضفلا : ىقاثلا
 . ةيندبلا لئاضفلا : ثلاثلا
 . ناسنإلاب ةفيطملا لئاضفلا : عبارلا
 . ةيقيقوتلا لئاضفلا : سماخلا
 14 ,. ةيجراحللا لئاضفلا ىلإ ةجاحلا هجو
 لاملا معن ) ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىبعم

 4 . (حلاصلا لجرلل حلاصلا
 من) مس هيلع هللا لص هلوق ىنعم
 "335 ) لاثإ هللا ىوقت ىلع نوعلا

 فذ . ( ةحلاصلا ةأرملا نيدلا ىلع نوعلا
 تام اذإ ) ملسو هيلع هللا لص هلوق ىنعم
 ةقدص :ثالث نم الإ هلمع عطقنا لجرلا



 (هلوعدي حلاصدلووأ هب عفتني راع وأ «ةيراج

 صلال ] اعتق نعم
 يبس ى-

 هلق

 9 قى ه4[ شْرَألا ِتدَسَهَل ضعبب مهضعب

 . ( شيرق نم ةمئألا)
 هللا ىلص هلوق ىنعم

 .( ةطنل او ريخت )

 هللا ىلص هلوق ىبعم

 ملص هيلع

 ملسو هيلع
 . (نمدلا ءارضخو مكايإ)
 ةرفان هنم عابطلا» مومذم ' حبقلا
 لعب: دينا لاقل ل قلاش
 ( سفنلا ةليضف

 هيلع هللا ىلص هلوق ىنم
 . (هوجولا ناسح دتع ةجاحلا اوبلطا )

 مثعب اذإ ) هيلع هللا ىلص هلوق ىعم

 3 .( مس الا نسحو ؛ هجولا نسح اوبلطاف « 'الوسر

 ٠تاجرد تواست اذإ ) ءاهقفلا لوق ىنعم
 * (ةمامإلاب مهالوأ اهجو مهنسحأف « نيلصملا
 . ةَطْسَب ُهَداَرَو] ىلاعت هلوق ىنعم

 [ مدجلاَو _مّلْلا ىف
 0 . ةمامإلا ف «بولطملا لامتللا ىعم

 ل ىطغأ) . لاعت هلوق ىنمم
 ا

 ص

 قي قات

 ل هللا نِكلَو « ادَبَأ دَحأ نم

 [ُكاَشَي ْنَم
 هيلع هللا ىلص هلوق ىعم
 0 .-“ ' . (هتمحرب الإ ةنحلا لخدي

 ًئ رمر» الو
 هتمحرو 60 هللا

17 
194 

114 

44 
44 

 مع

1:6 

 0 ةثالث ةيادهلا : لزانم

 رشلاو ريخللا -قيرط فيرعت : لوألا

 هاَنَيَدَعَو] ىلاعت

 0 [ نْيَدْجَتلا

 ماسلا اًمأَو و1 ىاعتدلوق ىنعم

 نكح [ىدهلا َلَع ىَمَعْلا ايا
 ملد9 . لاح دعي الاح دبعلا هب دي ام :. ةيناثلا

 اًوَدَمها َنيِذّلأَو] ىلاعت هلوق ىنعم
 0 ل مع هرم
 م.* [مهاًوفت مهاتاآو ىدُه مهداَز
 ملاع ىف قرشي .ىذلا رونلا ىه : ةثلاثلا

 هيل] ىدتبي ال امىلإهب ىدتبيف « ةوبنلاو «ةيالولا
 ا .40 0. لقعلا ةعاضبب

 ىَدُه نإ ْلُمل .. ىلاعت هلوق نعم
 نكح "ا . [ىدفلا وه هللا

 ناك ا هيكلاعتا هلزق قم
 روت هل نع ةانييْحأَف اتي
 انكر , [نساثلا ف هب ىثُمُي

 عر ٍنمَفأ] ىلاعت هلوق ىعم

 رون لع وهف مالنإلي 0 هللا

 نار [ هبر نم

 ضار . دشرلا ىبعم

 هبانُحَو لب 000 مضارب
 "0.0, [ َنيِمِلاَع



 ارتتوب ديدستلا ىعم

 رو دس يهرب #

 حورب ل دديأ ذإ] ىلاعت هلوق ىعم

0 

 ع ةمصعلا ىعم

2-0 

 ةاعولا 19 يداك رح تح 8 نر

 4 [ ِهَّبَر
 3 اهبتارمو تاداعسلا ةياغ نايب
 6:6 . ةيروحالا يف انشا ةداعتلا

 لئاضفلاك لاح لكل ف مقاتل ام

 قل . ةيسفنلا

 /قلفلا رثخلأ قحب ىف رك ليخ اماني
 م4١ رثؤم لإ مسقنت تاريحلا : ىتاثلا ميسقتلا

 . هتاذل

 . هريغل رثؤمو
 ا . هريغل ةراتو « هتاذل ةرات رثؤم ىلإو
 « عفان ىلإ مسقنت تاريحلا : ثلاثلا مسقتلا
 عك 5 « ليمجو

 الث رورشلا

 >3 . مومو © 3 « راض

 عبارلا مسقتلا
 سب « ثالثلا ىرقلا بسحب تاذللا نإ
 مب ىهمشملا كاردإ نع ةرابع : ةذللا

 هال .  هقوشتت املينل سفنلا ثاعبنا : ةوبشلا
 : ماسقأ ةثالث ةذللا
 . ةيلقع ةذل

 تاقاوينلا عيمج ةكربشم ةيندب ةذلو

 ناو تاس ضعب عم ةيندب ةذلو

 م عيش ليتقو عوج عيرص ناسنإلا
 1 عبس ايندلا ثاذل عيمج

 « سبلم © حكتم « برشم « لكأم

 . رصبم © عومسم « مومشم « نكسم

 ةوهش لاعفأ نم مذيو دمحي ام نايب
 . بضغلاو « جرفلاو « نطبلا'

 ىرورض ريغو ىرورض : نابرض معطملا
 هنع ىغتسي ال ىذلا وه : ىرورضلا

 « هب ىذغتي ىذلا ماعطلاك « ندبلا ماوق ىف

 . هب ىوتري ىذلا ءاملاو

 ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقني ىرو رضلا ماعطلا

 . روظحو مومذمو هو ركمو دومحم

 ىلع راصتقالا وه : دومحملا ماعطلا
 ىلع ىهوقتلاو لاغتشالا هنكمي ال 3 لوانت

 . هب الإ لمعلاو ملعلا
 نم ناعمإلاو فارسإلا وه : هوركملا

 . ةغلبلا ردق ىلع ةدايزلاو « لالحلا
 نم ام) ملسو هيلع هللا لص هلوق ىنعم
 ءىم نطب نم ىلاعت هللا ىلإ ضغبأ ءاعو
 . ( لالح نم

 ةنطبلا ) ماس هيلع هللا ىلص هلوق ىبعم
 اودوعو « ءاودلالصأ ةيمحلاو « ءادلا لصأ

 . (داتعا ام مسج لك

 هبن اه وه « ماعطلا نم د ١ رادقملا

 بسح ) : هلوقب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هيلع
 كبال ناك نإف ء هبلص نمقي تامقل مدآ نبا

 «(سفنلل ثلثو « بارشلل ثلثو « مآعطلا ثلثف

 هللا مرح امم لوانتلا وهف : روظحملا امأ
 | . لجو زع
 اوحكانت ): هيلع هللا ىلص هلوق ىبعم

 ( مألا مكب هايم, ىلإف : او رثكت « اولساتت

 اكنلا دصاقم
 ىملا ةلضف هسفن نا

 . هلزنم رمأر يذي نم هتيب ىف نوكب نأو
 .... 0. ةدابع ءطولا نوكي ىبم
 كيلع ).ملسو هيلع هللا للص هلوق ىعم
 ع كادي تبرت نيدلا تاذب

 ا

9 
 ضل

 انقل

 .ل”لثكأ

 1١م

 نضل

 ضلي

 نفذ

 م1

16" 

 نضلن

 انفك



 مكايإ) ملص هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم
 نفح ( نمدلا ءارضحتو

 ..امتارو نم ةأرملا نايتإو لزعلا ةهارك
 ثرَح جك واَسن ] ىلاعت هلوق ىنعم هس محتار

 [ْمُكَل
 ضلك . هوركملا ءطولا

 ىضقي نأ . نيهجو ىلع روظحملا ءطولا

 ىعرش دقع ريغب نكلو ثرحلا لحم ىف ةوبشلا
 م . انزلا وهو رومأملا هجولا ىلع الو

 كني ال ىناَرلآ] ىلاعت هلوق ىنعم
 #ّ هرب ى6# «راس 8

 فلي [ ةكرشُم وأ ةَِناَر لإ
 م19 2. ترحلا لحم ريغ ىف هيطاعت : ىناثلاو

 تا وريو يبث مه ا 5

 يعل يليبول لافت لركن
 1 [ َلْسْنلاو
 : ىلاعت هلوق ىبعم

 .٠ ا لص ص م 9 رم 5

 نم ةَوْهَش لاَجرلا نون امل 'مكَنإ]
 ساب ىلا “ىلا ىق ثور ل 7

 م17 [َنوفرشم موق متنألَب ءاَسنلانوُد

 «. دومحم : ىلإ مسقتت بضغلا لاعفأ

 نفل . روظحيو « هوركمو
 : نيعضوم ق نوكي بضغلا نم دوما

 . هريغ ىمسملا 2 اهدحأ

 , .تاركنملا .ةدهاشم دنع بضغلا' : ىنانلا

 نفح . شحاوفلاو

 ىمأ ريخ ) ملسو هيلع هللا ىلص.هلوق ىعم
 سلينا كا ( اهؤادحأ

 ل

2 1 . 

 مك لخَأَت 551 لاغت ةليق تم

 ا [ هللا نيد ف ا امهب

 دنع 'ةركي اهءوه + ةوركملا نورا دكا"
 نضل اهلين حابملا هظوظح تاوف
 ةرداصلا ةطاشتسالا وه مومذملا بضغلا

 ةسفانملاو « ةاهابملاو « ربكتلاو .ء رخفلا نع

 مول . دسحلاو ء دقحلاو
 فورا ملسو هيلع هللا لص هلوق ىنعم

 (ناميإلا فصن ربصلا )
 موصلا ) ملسو هيلع هللا لص هلوق ىنعم

 نفت . ( ريصلا فصن

 هه م - ٠

 4م #* 8 200 18

 سايلا نيحو ءارضفلاو ءاسابلا ىف
 م سه 2 7 5 7

 مه َكِئلوُأَو اوقدص نيذلا َكِيلوُأ

 ماب [ َنوُقَتَمْلا
 نمؤملا ) ماس هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم

 سين ( دسحم قفانملاو طبغي

 َكِلَذ ىنَو] ىلاعت هلوق نعم

 دسح ال ) ءاسو هيلع هللا لص هلوق ىبعم
 هلعجف الام هللا هات 1 لجر : نينثا ىف الإ
 . قح ىف
 "؟* (ابب ىضقي وهف ةمكحلا هللا هانآ لجرو
 « ناسللاو « ديلا ةفع بلطتت ةفعلا

 ا 3003, رصبلاو « عمسلو
 نع فكلا : ناسللا ق ةفعلا دح

 « بذكلاو « ةميقلاو « ةبيغلاو «ةةيرخسلا
 ا 00000. كياتتلاو « رمحلاو

 ىلإ ءاغصإلا كرت : عمسلا ىف ةفعلا دح

 سيان 1 ٌنوسِفانَتِمْلا



 ةكلدل

 ىلإو « اهريغو ةبيغلا نم « ناسللا حئابق
 ففي . ةمرحلا تاوصألا عامسا
 اهقلطي ال نأ اهلك حراوحلا ةفع داعع

 لققعلا هغوسي ايف الإ اهب صتخي امم ءىش ىف
 ضف . هناغوسي ىذلا دحلا ىلعو ء عرشلاو
 فلي ميلعتلاو ملعلاو لقعلا فرش نايب
 فل  لامعألا فرشأ ملعتلا
 : ماسقأ ةثالث تاعانصلا

 ىهو. اهنودب ملاعلل ماوق ال : لوصأ امإ

 - ةعب رأ

 . ةكايحلا « ةعارزلا
 . ةسايسلا « ةيائيلا

 ةدحاو لكل ةئيهم امإو
 : اهل ةمداخنو اهم

 . ةعارزلل ةدادحلاك
 نضل . ةكايحلل لزغلاو ةجالحلاو

 ةدحاو لكل ةممتم امإو

 ةناحطلاك « امل ةنيزمم « كلذ نم

 ةطايحلاو ةداصقلاو « ةعارزلل ٠ زبحلاو
 نفع . ةكايحلل
 تاسايسلا تاعانصلا لوصأ فرشأ

 : برضأ ةعب رأ ىهو اهب الإ ملاعلل ماوق ال ذإ

 ىلع مهمكحو « ءايبنألا ةسايس : لوألا
 : مهطابو مهرهاظ ىف ةماعلاو ةصاخللا

 نيطالسلا»و « ةالولاو ءافلخلا : ىلاثلا

 نكل . ًاعيمج ةصاخلاو ةماعلا ىلع مهمكحو
 : مهطاي ىلعال « مهرهاظ ىلع

 ىلع مهمكحو ءامكح او ءاملعلا : ثلاثلا

 . طقف صاوخلا نطاب
 ىلع مهمكحو ءاهقملاو ظاعولا 7 عبارلا

 نفع . طقف ةماعلا نطاب

 | ةدافإ

 . ةعانص : هجو نم

 . ةدابع: هجو نمو
 ماء .ةفالخ لجأ ىهو هلل ةفالخ : هجو نمو
 ةرورضب كردم « لقعلاو ملعلا فرش
 .سحلاو ؛ عرشلاو « لقعلا

 : مالسلا هيلع لاق دقف عرشلا امأ

 لبقأف لبقأ هل لاقف : لقعلا هللا قلخخ ام لوأ)
 قزعو : لاق مث ٠ ربدأف ربدأ هل لاق م

 « كنم ىلع مركأ ًاقلخ تقلخ ام ىلالجو
 ىطعأ كابو ذخنآ كب

 نايف . (بقاعأ كبو « بيثأ كبو
 لقعلا فرش ىلع : لقعلا ةلالد امأو
 ةرخآلاو ايندلا ةداعس لاثت ال اه نأ ىهف
 لالا ؟ ءايشألا فرشأ نوكي ال فيكف ءهبالإ

 نيد ال ) ملسو هيلع هللا لص هلوق ىنعم
 نشل , (هل لقع ال نا
 نيف : ملسو هيلع هللا لص هلوق ىنعم

 "ال١ (( هلقعاوفرعت ىحءىرمامالسإ مكنبجعيال )
 ٌرون ُهَّلا] ىلاعت هلوق ىنعم

 فيفي [ضْرَأْلاَو تاّومسلا
 ما 5 2 يل .٠

 22002 ىو هو مت
 1: نم مهجرخي اونم ىلإ تاملاظلا حمد اوئمأ

 ضب [ رونلا
 برقت اذإ ) هنع هللا ىضر ىلع مامإإلا لاق
 تنأ برقتف « ربلا باوبأب مهقل احلا سانلا
 سانلا دنع ىلزلا»و تاجردلاب ىعنت كلقعب

 فض ( ةرخآلا ىف هللا دنعو « ايندلا ىف
 فرش كاردإ ىف فاكف هدرفمب سحلا امأو
 تاناويحلا ربكأ نإ ىتح « ملعلاو لقعلا
 ناسنإلا ىأر اذإءآندب اهاوقأو « ًاصخش
 نيف . ماشتحالا ضعب همشتحا
 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق ىنعم



 فولو . (هتمأ ىف ىنلاك همرق ىف خيشلا )

 َكِلَذَكَو ] ىلاعت هلوق ىنعم
 ممم. [اًنِرْمأ ني اسر َكِدَنِإ اَنْيَحْوأ

0 

 اك ْنَم وأ ] لاعت هلوق ىبعم

 ا [ هبي اد

 اناني 00

 نإ) هيلع هللا ىلص هلوق ىبعم
 ضر ملعلا بلاطل ابحنجأ ف ةكئدلملا
 0 ( عنصي م

 . .لقعلا فرش راهظإل 0 بوجو نايب

 نم 3 7 كبَر ذخأ ُذ ْذِإَول
 و مس هور ىث فمك ؛

 . ىلع م 9 دهشأو 007 0
 ِء 0 ٍ 79 ا ْمِهيْفْنَأ

 0 7 طه
 ةاقلمك

 5 ممارس هددوكمام
 3 هللا نلوقيل م

 5 هللا ةَرْطِف] ىلاعت هلوق ىنعم
 ا

 افا [اَهْيَلَع سانلا ٌرَطَق
 ا :اهه ٠ ناجإلا ىلع رطف ىدآ لك
 اهني : . ديحوتلاب الإ ءايبنألا

 .- مُهّلَعَل ] ىلاعت هلوق ىنعم
 1[ نورك َذَحَي

 هرم تر

 ظ 0 َدََيِلَو] ىلاعت هلوق ىنعم

 آل

 نيف [بابلألا

 مْ ورك ْذأَو] ىلاعت هلوق ىنعم
 صصص 5 ممم , 6<

 ْمُكَفناَو ىذّلا ُهَفاَيِمَو ٌمُكَيَلَع هلا
 نيف [ هب

 8 ماي 1 30

 انس دقو ] ىلاعت هلوق ىبعم
 نيرو [ ركدم نو ْلَهَف ِرْكَّذلِل َنآ ١ هي رع رم 1

 5 + نابرض ركذتلا
 ةيستكم تناك ةروص رك ذتي نأ : لوألا

 . لعفلاب لبق نم
 ةئمضم ةروصب ةركألت نوكي نأ : ىناثلا

 نيف ' >0 ناسنإلا ىف ةرطفلاب
 ناشي ' . لقعلا عاونأ نايب

 : ىلإ .مسقني لقعلا
 انف 00 ىزيرغ
 ْ ”ئريزغلا لفعلا .ةقيقح
 فض ! 1:1 ةيستكلا لقعلا ةقيقح

 بدك 114+ ىلاعت هلوق ىنعم
 ش 0 ىَأَر اَم ٌداَوَفْلا

 َْى 0 ٌكِلَذَكَو] ىلاعت هلوق ىنغم

 ممل [ ضاوي تكلم مهاب

 يمغتال ا: . ان ىلاعت هلوق ىعم

 ا 00 رامبل يقل نت



5 

 ىمْغَأ ةَرخآلا ىف ٌَوُهَف ىَمْعَأ هِذَه
 3 # ه2

 قايل [ ًاليبس لضأو
 ءءء 0

 2ع

 م [ ضرم

 سيكلا ) ملسو هيلع هللا لص هلوق ىعم

 نادل . (توملا دعب امل لمعو هسفن ناد نم

 ول اماوقأ انكردأ ) ىرصيلا نسحلا لاق

 اولاقل مكوكردأ ولو « نيناجم متلقل مهومتيأر
 اخ . ( نيطايش

 َنيِذّلا َّنِإ] ىلاعت هلوق ىنم
 ٍةاَيَحْلاِب اوُضَرَو « اًنءاَقِل َنوُجْرَي آل

 َنيِذَلاَو ٠ اهب اونامطأو ايندلا 31 16 م هو رو 7 رم 1

 َكِئلوأ ٠ َنوُلِفاَع اَنِتاَيآ ْنَع ْمُه
1 5 . 5 

 َنوُسْكَي اوُناَك امب راثلا مُهاَوَم
 75 نئإ و 0 7 صا #8

 تاَحِلاصلا اولِوَعَو اونما نيذلا نإ
 ه يأ ها ى.ح "ير 5 8.

 ىرجت « مهناميإب مهبر مهيزهي
 8 . ري م 3 0 2 8.

 تانج ىف راهنالا مهتحت نم
2 

 اًرِهاَظ َنوُمَلْعَي ] ىلاعت هلوق ىنعم ما مام ري يول
 7 ساو مرا رو هك م

 ٍةرخآلا ِنَع ْمُهَو اًيندلا ٍةاَيَحْلا َنِم
 مم ربا

 قدح [ نولفاغ

 مولعلا ىف ىلعتملاو ىلعملا فئاظو نايب
 قاذدل - . ةدعسملا

 اة . رشع ملعتملا فئاظو

 سفنلا ةراهط مدقي نأ : لوألا ةفيظرلا
 نضل ش قالخألا ءىدر نع

 ىب ) ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىعم
 نيني . ( ةفاظنلا ىلع نيدلا

 [سجننوُكر ْشُمْلااَمْنِ] ىلاعت هلوقىنعم
 لخدتال ) مس هيلع هللا لص هلوق ىعم
 نكذب . ( بلك هيف ًاتيب ةكئالملا

 نم هقئالع للقي نأ : ةيناثلا ةفيظولا
 ناذو . ةيويندلا لاغشألا

 هللا َلَمَج ام ] ىلاعت هلوق ىنعم

 م44 [ِهِفْوَج ىف ِنْيَبْلَق نم لُجَرِل
 ملعلا ىلع ربكتي ال نأ : ةثلاثلا ةفيظولا
 نفرق . هلحأو

 َكِلْذ ىف َّنِإ] ىلاعت هلوق ىنعم

 ذأ بلع ُهَل ناك ْنَمِل ىَرْكِذَل
 4 [ٌديِهَش َرُهَو َعْنَسلا ىَقْل

 لكنا . ه1: قاعتا هلو كم

 انك اخلإ...
 َلْهَأ اولأساَف] ىلاعت هلوق ىنعم 2 25 ى.-- 5 ا

 م45  [َنومَلْعَت ال ْمتْنُك نإ ركذلا
 مولعلا ىف ضئاخلا نأ : ةعبارلا ةفيظولا
 فالتخالا ىلإ الوأ ىغصي نأ ىغبنيال ةيرظنلا
 . قرفلا نيب مقاولا

 : ةسماحلا ةقيظولا
8 

 ملعلا نونف نم انف عدي ال نأ ملعتملا ىلع

 ملطي ًارظن هيف ًارظنيو الإ هعاونأ نم ًاعونو



 اناندل . هتياغ ىلع هب

 هباوُدتْهَي مل ذِإَو ] ىلاعت هلوق ىنعم

 "44  [مييَق كف اَذَه َنوُنوَعِيَسَ
 : ةسداسلا ةفيظولا

 ىعاري لب « ةعفد ملعلا نونف ىف ضوخم ال نأ
 "44 . مألاف يملا أدبيف « بيترتلا

 مهانيتأ َنيِذَلا ] ىلاعت هلوق ىبعم

 وس هر

 م44 1 هتوالت قح ُهنولتُي باتكلا
 فرعت ال ههجو هللا مرك ىلع م امإلا لاق

 م69( هلهأ فرعت قحلا فرعا لالا قحلا
 ' عستي مل .اذإ رمعلا نأ : ةعباسلا ةفيظولا

 هنسحأءىبث لك نمذخأ ينأى غينيف « مولعلا عيمجل
 روسيملا فرصيو لع لك نم ةمشب ىتكيف
 .. ةاجنلا ببس وه ىذلا 7 ىلإ رمعلا نم

 م44 . ا

 مث ؛ ُهَللا لُق] ىلاعت هلوق ىنعم

 نايل [ نر مهضْوخ ف مُهُرَذ

 نم ) ماسو هيلع هللا ىلص هلوق ىبعم
 2 لخد هبلق نم ًاصلخم هللا الإ هلإ ال لاق
 كك . «( ةنحلا

 1 نوك فرعي نأ : ةنئماثلا ةفيظولا

 مولع فرشأو ضعب نم تشأ ٠ ولعل
 مه١ .رخآلاب مويلاو هلسر و هبتكو هتكئالمو هللاب
 عاونأ فرعت نأ : ةعساتلا 07

 : ةثالث ىهو

 506 تين وب اطار تح ل

 . درجملا ىيعملاب 1

 عءالا

 . نامسق ظفللاب قلعتملاو
 نفذ : ناهسق ىعملاب قلعتملاو
 فاالتخا ) ماسو هيلع هللا لص هلوق ىعم

 انضم ار ىمأ

 ملعتلاب هدصق نوكي نأ : ةرشاعلا ةفيظولا
 نطل . د هسفن لاك

00 7 .2 11 2 5 

 نيذلا هللا عفري] ىلاعت هلوق ىعم

 مْلعلا اوُيوأ َنيِذَّلاَو ْمُكْنِم اوئمآ
 م [ تاكد

 تاَجرد ْمُه] ىلاعت هلوق ىنعم

 م1 [ هللا دْنِع

 ٌلَمْعَي ْنَمَف] ىلاعت هلوق ىنعم
 ا هوي اري ةرذ َلاَقْثِم

 : متلا فئاظو
 م“. هينب ىرجمدنم ملعتملا .ىرجي نا : لوألا
 انأ امنإ ) ملص هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم
 لي ( هدلول دلاولا لثم مكل

 م ا و ماها يف

 نونمؤملا امنإ] ىلاعت هلوق ىنعم

 0 [ ةَوْخِإ
 رْذِئَمْوَي ءالعألا] ىلاعت هلوق ىنعم
 ضل [َنيِقتملا لإ ودع ضْعَبِ ْمُهْضْعَي
 بحاصب يدتقب نأ + ةيناثلا ةفيظولا

 نضلن ءازجو ارجأ معلا ةذافإ ىلع بلطي الف عرشلا

 ا ىلاعت 00

 ان ّّآ هَرَع ء”ملانأ ا[:



 تفي

 نم ًائيش رخدي ال نأ : ةثلاثلا ةفيظولا
 ةئيدرلا قالخألا نع هرجزو ملعتملا حصت

 5 ندع ضيرعتلاب

 ناي : حل الإ نوكي نأ ىنأف هللا رخل

 بحي امع ىهنينأ ىغبتي : ةعبارلا ةفيظولا
 نآل ؛ حيرصتلاب ال ضيرعتلاب هنع ىبلا

 رجزلاب حيرصتلاو ء رجزلا ىف رْثؤي ضيرعتلا
 ضم , هنع ىهملاب ىرغي ام

 ىم ول ) ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىبعم
 اولاقو « هوتفل رعبلا تف نع سانلا
 (ءىش هيفو الإ هنع انيبن ام
 ضعبب لفكتملا نأ : ةسماخلا ةفيظولا
 مالا ستايل تقي أ ل نيب ال مرق

 ضن . هيدي نيب سيل ىذلا
 نيملعتملاب رصتقب نأ : ةسداسلا ةفيظولا

 ضف . مهماهفأ ردق ىلع
 هيلع هللا للص هلوق ىعم

 سانلا لزنت نأ انرمأ ءايبنألا رشعم انإ)
 نه .( مهل ةع ردقب سانلا ملكنو 3 ملزانم

 دحأ ام) هيلع هللا لص هلوق ىبعم

 ناك الإ هوقعهغلبت ال ًاثيدح ًامرق ثدحي
 ضني . ( مهضعب ىلع ةنتف كلذ

 ًامولعل انهه نإ ) هنع هللا ىضر ىلع لاق
 ضن ( ةلمحاط تدجو ول ةمج
 اوملك) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىبعم

 « نوركني ام اوعدو « نوفرعي امب سانلا

 هللا مِلَع ْلَو] ىللاعت هلق ىنعم

 7 ( مُهَعَمْس "ل رخ هيف
 نم) : وو هيلع هللا للص هلوق ىبعم

 ماجلب ًامجلم ةمايقلا موي ءاج ًاعفان 000

 ريو مس ار 3

 اوتوت الَو] ىلاعت هلوق ىنعم
 م ١ ْمُكَلاَوْمُأ ءاهفسل م

 ْمَتْسَنآ ْنِإَف] كلاعت هلوق ىنعم

 مهلا مى اوُعَقْذاَف اًدْشرْمهْنِم

 هللا َدَحَأ ْذِإَو] ىلاعت هلوق ىنعم
 وكف عراد

 هنتيبتلب اتكلا اوتو ل ّقاَثِِم
 رم ريظورم

 نضل [ هنومتكت الو ساّئلل

 ملعتملل ركذي نأ : ةعباسلا ةفيظولا
 نأ هل ركذيال و همهف هلمتحي ام « رصاقلا
 نإف « كنع هرخدأ ًاقيقدتو ًاقيقحت كلذ ءارو

 .هملع امف هتقث فعضي و« هتعزع رتفي كلذ
 ملعلل ملعمل نوكي نأ : ةنماثلا ةفيظولا

 امب الماع  تايعرشلا ىبعأ - لمعلا
 نام . هملعي

 0 8 م ا

 سانلا نورمات 1 ىلاعت هلوق ,نوعم

 روع ا سس

 مالا 1 ْمُكَسْفْن نوَسْنَتَو ٌربلاب

 نس نم ) ماو هيلع هللا لص هلوق ىبعم
 اهب لمح نم رزوو اهرزو هيلعف ةئيس ةئس
 مال ٠ . ( ةمايقلا موي ىلإ
 نم هيسك ق امو لاملا لوانت نايب
 ففي . فئاظولا
 ادهش . ةثيطخ لك سأر ايثدلا بح
 .. نب . ةرخآلا ةعرزم ايندلا
 فئاظو ةيورخألا ةداعسلا بلاط ىلع
 ضن . لاما قح ىف

 . لخدلا ةهج ثيح نم
 . جرخلا ةهجو
 . هلوانت ىف ةبجاولا ةينلاب لواتتملا ردقو
 ,الالا# . هتبتر ةفرعم : ىلوألا ةفيظولا



 ا اَمْنِإ ] : ىلاعت هلوق ىتعم
 [ ةَنثِف مك ُدآلْوَأَو

 وا مو

 مكلاَوَم

9 2.9 9 7 ٠ 

 مك ْدِدْمَيَو] ىلاعت هلوق ,"ىعم

 م مو -

 نينبو لاوماب [

 لاملا معن )مالسلإو ةالصلا . هيلعهلوق ىعم
 . ( حلاصلا تسال

 2 هر“ 8

 رك نع مك ةآلؤأ الو مكون هس. هس وثس هجرش# ثرساو عل“ سوك
 كعلوأف َكِلَذ ُلَعْفَي ْنَمَو « هللا

 [ َنوُرساَحْلا مه
 هه 55 هلراى < 2ظ06

 ىنبو ىتبنَجا] ىلاعت هلوق ىبعم

 [ ماَنْصَأْلا َدبْعَت نأ

 ءاضيوب اي « ىريغ ىرغ ءاريمح اي)
 . ( ىريغ ىرغ
 هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم
 , ريئاندلا دبع سعت مهاردلا ديع

 : (شقتنا الف كيش اذإو ء شعتنا الو
 : ةيناثلا ةفيظولا

 سعت ) ملص

 لخدلا ةهج ةاعارم ىف

 سمن

 سميت

 ن4

 ماو

 فل

 مال“

9 

 اضفل

 - .. هيقو

 . جرحلاو
 . 'تخبلاب امإو باستكالاب امإ لخدلا
 ع . رتك رع « ثاريم : تحبلا

 ا ري نع ةيطع لوعتت وأ

 الذي ناو الف «ًاعرش 0 تاك

 . ههجو نم
 . ذوخأملا رادقملا ف : ةثلاثلا ةفيظولا
 ,. ليصافت

 فورا

 نأ ٠ - بسحي ] ىلاعت هلوق ىعم

 ا [ ةدلخأ هَل

ذهو : هل ليقف رجش قروب هبوث عقر رع
 ا

 ٠2. ىبب ال

 «؟ ىنني نأ ىلإ ايحأ وأو : لاقف

 88107 .  قافنإلاو جرخلا ىف : ةعبارلا ةفيظولا

 [باّودلا رك ] ىلاغت  .ةلوق عم

 ًاجاَوْزأ ْمَتْنُكَو ] ىلاعت هلوق ىنعم
 ام ةَتمِيمْل ُباَحْضأَف َةَنَدَت

 باَحْصَأَو َةَنَمْيَمْلا ُباَحْدَأ

 : ةاشتلا باَحْصُأ اَم 5

 30 [ نوُقِباَسلا َنوُقِباَسلاو

 تفقلخ..-امي] :ىلاعت“ .هلوق نعم
 مرام [نودبعيل الإ َسْنّأْلاَو نجلا

 ايف “مْ ىلاعت هلوق. ىبعم
 يام مس ا حر سس 20 يلا ا

 سنت الو ةرخآلا رادلا هللا كاَنآ
 2 نع 2 ا را

 اقل رغبت الو كّبَلإ هللا َنَمخأ

 نا 9 ضْرأْلا ف

 : ةسماخلا ةفيظولا

 8 :كبعلاو وذخألا ىف ةحلاص كتي نوكت نأ
 بلط نم ) مل هيلع هللا لص هلوق ىبعم

 8 .. م( داهج وهف نسا ىلع هقنر 1



 5ع

 مف ق اهعضي ةمقللا ىح ءىش لكفرجؤيل

 نأ ول ) هنع هللا ىضر ىلع مامإلا لاق
 هجو هب دارأو ضرألا ىف ام عيمج ذخأ الجر
 نيد ( بغارب سيلف هللا
 14 . ايندلا ىف مغلا ىن ىف قيرطلا نايب

 هاريظم م اى ١

 ىث ثيم” ريا اثر

 524 [ مكتاف ام ىلَع

 نم َباَصَأ اَم] ىلاعت هلوق ىنعم
 5 ا 0 0 ل

 و ىف الو ضرألا ىف ةبيصم

 ٍلْبَق ني باَتِك ىف لإ ْمُكِيْفْنأ
 م [ اَهأَرتَت ْنأ
 ضلب . توملا نم فوحلا ىنن
 . ناتلاح توملا لبق ناسفإلل
 مو . توملا دعب ةلاحو « توملا لبق ةلاح

 مو . توملا لبق ام ةلاح
 او رثكأ ) ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم
 ى دحأ هركذ ام هنإف تاذللا مزاه ركذ نم
 الإ ةعس ىف الو « هيلع هعسو الإ قيض

 اَنإَو هلل اَنِإ] ىلاعت . هلوق ىنعم
 نضلب [ َنوُعِجاَر هّيَلِإ
 ىنأك ) ملص هيلع هللا ىلص هلوق ىعم
 ىلإ رظنأ ىنأكو « ًانراب بلر شرع ىلإ رظنأ
 رانلا لهأ ىلإو اهيف نوروازتي ةنحبا لهأ
 ضلن ( ايف نونعالتي
 موج توملا دنع ناسنإلا لاح : ةيناثلا ةلاحلا
 نضل . ماسقأ ةئالث توملا دنع سانلا
 نأ مع عةريصب وذ لوألا مسا

 8ك . هقرتست ةايخلاو هقتعي توملا
 410# ةريصبلا ءىدر لجر : ىناثلا مسقلا

 ىف. ناك ْنَمَو] ىلاعت هلوق ىنعم
 ىمْعَأ ةريخآلا ىف َوُهَف ىمْعَأ هذه
57 2 َ" 

 ضن [ اليبس لضأَو
 لجر « نيتبترلا نيب ةبتر : ثلاثلا مسقلا
 نكلو « هتبحص هركو ملاعلا اذه لئاوغ فرع

 لل ٌدْمَحْلا] ىلاعت هلوق ىبععم
 2 2 صصص هك 2 0

 انبر نإ نزحلا انع بهدأ ىذلا
 ماس ”ا#ر 8 ص رار ل ع رع ع
 راد اًمذَحَأ ىذلا 0 روكش روفغل

 7 هم هةر < همه 0

 اهيِف انمسَمَي آل ء هِلضف نم ِةَماَقُمْلا
 يسار فد و

 |[ بوغل اهيف انمي الو بصن

 لزانم نه لوألا كلزثملا ةمالع نايب
 44 . ىلاعت هللا ىلإ نيرئاسلا

 هلاعفأ عيمج نوكت نأ :. لوألا ةمالعلا
 اك . عرشلا نازيمب ةنو زوم ةيرايتخالا
 دبعلا لازي ال ) ىسدقلا ثيدحلا ىنعم
 هتببحأ اذإف « هبحأ ىبح لفاونلاب ىلإ برقتي
 4٠١ .(رصبي ىو عمسي ىف ًارصب و ًاعمس هل تنك
 ١ . : نوققحملا لاق
 ىطاعتي وهو ءاملا ىلع ىرحي ًاناسنإ تيأر ول )
 . ( ناطيش هنأ ملعاف عرشلا فلاخي ًارمأ
 بلقلا رضاح نوكي نأ : ةيناثلا ةمالعلا
 ايرورض ًاروضح « لاح لك ىف هللا عم
 ل . فلكتم ريغ
 4٠8 هيف سانلا فالتخاو بهذملا ىتعم نايب
 هي ؟ بهاذملا نم قحلا وه ام
 1056 2 ناقيرف بهذملا ىععم نايب ىف سائلا

 : لوقي قيرف
 عك . بتارم ثالثل

 كراشم مسا بهذملا



 عا

 : لوقي ىلازغلا ا م

 تاملكلا هذه ىراجم ىف نكي 0 2 0007
 بدتنتل ثو روملا كداقتعا ف كككشي ام الإ ةكلقلا ةبترما
 ىه كوكشلا ذإ ؛ اعفن هب كيهاتف ء بلطلل 5 . ةثئاثلا ةبترملا
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