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 فيرشلا ثيدحلا نم سبق

 فلأت

ىحاورلا ملاس دمحم نب ملاس ,/روتكدلا





 هه ٠

 همدقملا

 .. لوطلاو لوحلا هلو .. ماركإلاو لالجلا هل .. نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . لهأ هل وه امكو .. بجي امك ءانثلا هلف .. مهلاف كرابتو .. معنأف لضفت

 مامإو نييبنلا متاخ دمحم انديس .. هقلخ ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو

 . نيملاعلل ةمحر ثوعبملاو .. نيلسرملا

 ةمئالا نم مهليبس كلس نمو .. راربألا هتباحصو .. راهطألا هلآ ىلعو

 . رايخالا

 ةنمضتم ديقتسملا يراقلل اهمدقن ةثلاثلا ةقلحلا ىه هذهف .. دعبو

 . ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا لوسرلا ثيداحأ نم ةرطع ةفئاطل

 . ةقباسلا تاقلحلا ىف لاحلا وه امك عيضاوملا يف عونتلا اهيف يعور

 ىتلا تاملكلا حيضوتو .. ثيدح لكل بسانم ناونع عضو مت دقو

 حيضوت مث . يحالطصالا ىنعملاو ةغللا ثيح نم حيضوت ىلإ جاتحت
 ءارآ ىلإ ةراشإلاو .. فالخلا ركذ عم .. ماقملا عم بسانتي امب ثيدحلا

 عستي ام دنع ءارآلا كلت ةشقانم عمو ... اهيف عزانتملا لئاسملا ىف ءاملعلا

 . كلذل ماقملا

 ارقيل ءشنلا ىلع اريسيتو .. هلئاسمل اطيسبتو .. ملعلل ةمدخ كلذو

 . ديزتسيو ديفتسيو علاطيو

 يف كرابو . دادسلاو قيفوتلاب اندماو ى باوصلا اعيمج هللا انمهلآ
 . نيصلخملا نيلماعلا دوهج

فلؤملا





 هلمع نم ريخ نمؤملا ةين

 ةديبع وبأ ينثدح : يرصبلا ورمع نب بيبح نب عيبرلا ورمع وبأ لاق

 سابع نب هللادبع نع يدزالا ديز رباج نع ىميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم
 : لاق _ ملسو هيلع هللا ىلص _ يبنلا نع

 هلمع نم ريخ نمؤملا ةين

 : لاق _ مالسلا هيلع هنع ىرخأ ةياور ىف دنسلا اذهبو

 ىون ام ءىرما لكلو . تاينلاب لامعالا

 »١«6 مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 تاينلاب لامعالا امنإ : ظفلب باطخلا نب رمع نع هريغ هجرخأو

 تادرفملا

 بلقلا دصق اهب داري ةغللا ىف ةينلا

 هلل ةعاط حراوجلاب اهيلع مزعلاو ةدابعلا ىلإ دصقلا : عرشلا يفو

 هلوسرو ٢ « .

 : ليلحتلا

 نمو ةيمهأ نم هل امل اراهظإ ثيدحلا اذهب ءدبلا نيفلؤملا نم ريثك داتعا

. اهماوقو لامعألا حور ةينلا نأ ىلع ةلالدللو : ..... لامعالا ىلع رثأ



 . اهتميق لامعأل ادققت ةينلا نودبو

 اذه هفئصم ىف هب أدب ذإ قسنلا اذه ىلع فنصملا ىرج دقو

 ني دلا لوصأ نم لصأو . م السإلا دع اوق نم ةدع اق ربتعي ثيدحلاو

 لامعا اهلباقيو ة بلقلا لامعأب ىنعي هنأل كلذ ؛ ملعلا فصن هنإ اولاق ىتح

 حراوجلا

 . هبلقب امإ دبعلا بسك نأ ى كلذ ليلعتو . ملعلا ثلث هنإ مهضعب لاقو
 ىلع عرشل ١ يف م اكحالا رادم نأ مولعمو . 4هحر اوجب اماو 0 هن اسلب امإو

 . ةثالثلا هذه

 _ ةديبعوبأ ل اق كلذلو : م اكحال او دئ اوفل ١ نم ريثكل عماج كلذك وهو

 « هنم ةدئاف رثكأو ىنغأو عمجأ ثيداحأل ا يف سيل ١ : _ هنع هللا يضر

 مولعمو 4 لامعالاو تادابعلا رئاس يف ةينلا بوجو يف لصأ ثيدحلاو

 ىوقتو اهب فيكتت ل امعأال ١ عيمج ذإ . ةينل اب ال ا ق ققحتيال لمع يأ ن رأ

 هلوق كلذ ىلع ل دسيو . اهب دسفتو حصت كل ذكو . اهب فعضتو

 و 7 ر
 )٥( ةنيبلا ه.........َبَرلاُهَل َيصلعَه هلا او ديعيل ل ارمأ اآَمَو »: ىلاعت

 مس ر هو س ح

 )١١( رمزلا ه َنرلاُةَلاَصلَحهَماَدَُعَناَتَرمأَنِللَف » : لجو زع هلوقو
 ىف ءاجو .بلقلا هلحم امنإ ةميركلا تايالا يف هيلإ راشملا صالخإلاف

 ىلإ الو مكماسجأ ىلإ رظنيال هللا نإ ( -- ملسم دنع _ ةريره يبأ ثيدح

. ( مكبولق ىلإ رظني نكلو مكروص



 . ةنسح ةين نم هلمحتام ىلإ يأ انه بولقلا ىلإ رظنلاف

 ةحلاص ريغ ةينب وأ س ةين نودب المع لمعي نأ ملسملل يغبنيال كلذلو

 . ننسو ب ضئارف نم لامعألا عيمج يفو : ربلاو ريخلا باوبأ عيمج يف

 لصحيس كشال _ هن اق . كلذ لعف نع ازج اع ن اك ولو ىتح تاعوطتو

 ةث _ هلوق ليلدبو 0 هلمع نم ريخ نمؤملا ةين ) : ليلدب ى كلذ باوث ىلع
 . رافكلا ظيغي اثئطوم انئطو الو ث ايداو انعطق ام اماوقأ ةنيدملاب نإ ) :

 .. ةنيدمل اب مهو كلذ ىف انوكرش الإ ةصمخم انتب اصأ الو 0 ةقفن انقفنأ الو

 نسحب اوكرشنَف رذعلا مهسبح : لاقف .. هللا لوسراي كلذ فيك هل ليقف

 يدر اخبل او دو اد وبأ -- ) ةينلا

 بابسأل كلذ هل ققحتي مل هنكلو س الثم ليللا مايق ىون نم هنإف هيلعو
 . ةعناملا راذعألا نم ارذع وأ ب اضرم نوكت دق 0 هتدارإ نع ةجراخ نوكت دق

 هدكؤي ام اذهو . لمعلا اذه رجأ ىلع _ هللا نذإب - لصحيس كشالب هنإف

 نع هيوري اميف هت هللا لوسر نع _ نيخيشلا دنع _ سابع نبا ثيدح
 نيب مث ى تائيسلاو تانسحلا بتك هللا نإ ) : لاق ىلاعتو كرابت هبر

 ةنسح هدنع ىلاعتو كرابت هللا اهبتك اهلمعي ملف ةنسحب مه نمف 0كلذ

 فعض ةئامعبس ىلإ تانسح رشع هللا اهبتك اهلمعف اهب مه نإو 0 ةلماك
 هدنع ىلاعت هللا اهبتك اهلمعي ملف ةئيسب مه نإو س ةريثك فاعضأ ىلإ
. ( ةدحاو ةئيس هللا اهبتك اهلمعف اهب مه نإو ة ةلماك ةتسح



 ريخلا لمع يوني يذلاف 0 هلمع نم اريخ نمؤملا ةين تناك انه نمو

 هل اريخو ؛ غلبأ هتين نوكت لمعلا اذه هل ققحتي ال مث لجو زع هلل ةعاطلاو

 هذه هتين نم لجو زع هللا دنع دافتسا ةلاحلا هذه يف هنأل لمعلا اذه نم

 لمعلا امنيب : ءايرلا اهقحلي ال ةينلا نأل ... لمعلا نم ريخ ةينلا نال وأ

 دهاشم لمعلا امنيب ى هللا الإ اهيلع علطي ال ةينلاو . ءايرلا ةقحلي

 اهب طبترم لمعلا نإ ذإ . لمعلا نم ريخ اهسفن ةينلا نأل وأ ... سوسحمو
 . اهنودب حصي الو ت

 . ةينلا نع درجتي ىذلا لمعلا نم ريخ ةينلا نأل وأ
 . ماقملا اذه يف ةغئاس اهلك يناعملا هذهف

 ه لمعلا يف طرش ةينلا نأ اذه ينعي له ( تاينلاب لامعالا) : هلوقو

 لامك نأ ىنعمب ؟ لمعلل لامك اهنأ وأ ؟ ةينلاب الإ حصي ال لمعلا نأ ىنعمب

 :لكلو ) : هلوق ىنعمو . ملعلا لهال نادراو ناريسفت امهو ؟ ةينلاب لمعلا
 ام ءازج هلو س هوني مل يذلا نود هاون يذلا ءازج هل يأ ( ىون ام ئرما

 ةينلا ىف نييعتلا بوجو ديفي ام اذهو . هريغ هاون ام نود هسفن وه هاون
 الثم لسفل اك . ةداعلا نم ةدابعلا زيمتت ىتح اضيأو ب هريغب سبتلي امم

 وأ ضيح وأ ةبانج ) ربكألا ثدحلا نم لاستغالا لثم ابجاو نوكي دقف

 دبالو ‘ مسجلا ديربتل نوكي دقو . ةفاظنلا لجأ نم نوكي دقو .. ( سافن
 . رومالا هذه نيب _ ةينلا يف _ زييمتلا نم

ضعبلا اهضعب نم _ ةينلا يف _ تادابعلا زييمت نم دبال كلذكو



 . ارصع وأ ارهظ نوكت دقو .س الفن نوكت دقو. اضرف نوكت دق ةالصلاف

 دقو . ًاعوطت نوكي دقو . ناضمر موصك اضرف نوكي دق موصلاو

 . ةرافك نعو رذن نع نوكي

 لامعالا نم ريثك ىف اذكهو س ىرخألا تادابعلا رئاسو . جحلا كلذكو

 . ةينلاب هيف زيمي هلك اذهو

 ىلع ةميزعو . بلقل اب دقع يهف ‘ بلقلا اهلحم ةينل ١ نأ مولعمو

 ىف ةينلا ةغ ايص يا ‘ اهب ظفلتلا بحتسي ءاملعلا ضعب نكلو . حر اوجلا

 . ناسللاب بلقلا ةدعاسم لجأ نم مهدنع كلذو ب ناسللاب ارقي ظفل
 ىتلا ةينلا نأ نم مهنم دحاولا دكأتي ىتح 0 سانلا ماوع ىلع اليهستو

 . هناسل اهب ظفلتي ملولو ةيزجمو ةمات ربتعت
 ناسنإللا اهيلع باثيو . تاعاط ىلاإ لوحتت تاحابملا نأ اضيأ مولعمو

 نودو > ةلفغو وهم يف هلامعأ يتأي نأ ى ن اسن الل ىغبنيال كل ذلو ٤ ةينلاب

 . لجو

 . _ هناحبس _ هللا ةدابع ىلعو . تاعاطلا

 يل اتلابو هل طاشنلا ل دجتو . همسج ةحارتس ١ ‘ مونل ١ ىف هتين نوكتو

. تابجاولا ءادأو . ةدابعلا ىلع ىوقيل



 : حل اصلا دلول ١ بلطو .هجرف نيصحت . ج اوزلا يف هتين نوكتو

 . ةمال ١ د اوس ريثكتو

 . فافعلاو فافكلاو ى لالحلا قزرلا بلط لمعلا يف هتين نوكتو
 درطت نأ نكميو لجو زع هلل ةعاط كلذ لكو . هتص اخو هلهأ ىلع قافن ال او

 . هتايح يف هطاشنو ناسنإلا لامعأ نم ريثك يف يناعملا هذه

 ةنسحلا ةينلا اهيف رث 5ؤت ال يص اعملا نأ وه انه هل هبنتلا بجي ي ذل لاو

 . ةعاط ىلإ لوحتت ال مق نمو

 . هيلع باثيال مارح لامب ادجسم ىنب نمف
 هنم لبقت ال م ارح نم اهلصأو ةقدصب قدصت نمو

 عير اشلملا عيجشت دصقب نوجمل او ةعالخلا تالفح رضحي ي ذل او

 اذه هلمع نإف س لمعلا اذه نم ةدئاعلا لاومألا نم اهيلع قافنإلاو ةيريخلا
 . هيلع دودرم

 نإف ربلا لامعأ يف وأ . داهجلا يف اهقفنيل مارحلا ةدئافلا ذخاي نمو
 . رزولاب هيلع دوعي اذه هلمع

 هحبري امب قدصتيل . بيصنايلا قاروأ يرتشي يذلا يف لق كل ذكو

 مثإل اب هيلع دوعيو « اريخ ىمسي ال اذه هلمع ن اق . ع ارقفلا ىلع اهنم

 . هناحبس هللا طخس و

 و و ے س ۔س ے۔

)٢٧( ةدئاملا ( َبِمَتُمَلاَنمُهَلا ًاَلَبَمَت دإ ) : لوقي لجو زع هللاو



 (ابيط الإ لبقي ال بيط هللا نإ) : فيرشلا ثيدحلا يف ءاجو )٢٧(
 . ليبقلا اذه نم ناك ام لك يف اذكهو

 . ةنسح ةين ىلع نوكي نأ امئاد ناسنالل ىغبني

 . هربخمو هرهظم يف بيط نمؤملا نأ _
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 يحولا لوزن ةيفيك

 ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبعوبأ يتثدح بيبح نب عيبرلا لاق

 .. هلبع هللا لوسر ماشه نب ثراحلا لاس : تلاق اهنا .. اهنع هللا يضر

 سرجلا ةلصلص لثم ينيتأي انايحا : لاق : هللا لوسراي يحولا كيتأي فيك
 يل لثمتي انايحأو .. لاق ام تيعو دقو ينع مصفيف .. يلع هدشأ وهو

 . لوقي ام يعأف ينملكيف الجر كلملا
 مويلا يف يحولا هيلع لزني هتيأر دقلو : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق

 . . اقرع دصفتيل هنيبج نأو هنع مصفيو دربلا ديدشلا

 . ىلجنيف يأ هنع مصقيف : عيبرلا لاق

 »٢« مق رب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . هريغو يراخبلا هجرخأو

 تادرقملا

 قلطيو .. عرشلاب مالعإلا : آاعرشو .. ءافخ يف مالعإلا ةغل : يحولا _

 _ ءاميإلاو _ نايبلاو رمالاو _ لاسرإلاو ماهلإلا اهنم .. ناعم ةدع ىلع
 . ميركلا نآرقلا اهب درو يناعملا هذه لكو .. ةسوسولاو _ رارقإلاو _ ةراشإلاو

 انه هب دارملاو هليلقو تقولا ريثك ىلع الصأ قلطي نيح عمج : انايحأ _

 . تقولا درجم

٢ ١



 لك ىلع قلطيو .. ضعب ىلع هضعب ديدحلا عقو توص : ةلصلص
 . نينط هل توص

 توص هلو باودلا سأر ىف قلعي ىذلا للجلا : حتفلاب : سرجلا _

 يلع هبعصأ يأ : ئلع هدش

 بهذيو فشكنيو يلجني ىنعمب : ينع مصقيف

 . هب ءاج امو كلملا هلاق ام تمهف يأ نيعلا حتفب : لاقام تيعو

 . لجر ةئيه يف لكشتيو روصتي : لثمتي _

 . مالسلا هيلع ليربج هب دارملا : كلملا _

 ناليس انه هب دصقيو عطقلا وهو دصفلا نم ةذوخأم : اقرع دصفتي

 . ءانعو بعت نم يحولا لوزن دنع يقالي امل هنيبج نع قرملا

 : ليلحتلا

 نأ فيرشلا ثيدحلا اذه يف اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ انل يورت

 يتلا ةيفيكلا نع هت يبنلا لاس ماشه نب ثراحلا وهو ةباحصلا دحأ

 . يحولا اهب هيتأي

 ةفرعم ىلع امئاد نوصرحي مهيلع هللا ناوضر ماركلا ةباحصلا ناكو

 .. هلع يبنلا لاوحابو عيرشتلابو يحولاب قلعتت يتلا رومألا هذه لثم

 ... مهدعب نم ىلإ كلذ نولقني مث .. هنم اوقلتيو هنع اوذخأيل

 .. يحولا تالاح نع ثيدحلا اذه يف هلت يبنلا هربخا دقو

 .. سرجلا ةلصلص لثمك يحولا اهيف هيتأي يتلا يه ىلوالا ةلاحلا _
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 اقرع ببصتيل هنيبج نأ ىتح هيلع اهبعصأو تالاحلا دشأ نم ةلاحلا هذهو

 نأ ىتحو ... ةان اعمو بعت نم مسجلا هيق الي 1 دربلا ديدشلا مويلا يف

 . ابكار ناك اذإ ضرألا ىلإ هب كربتل هتلحار

 نبا ديز دخف ىلع هذخف تناكو ةروصلا هذه ىلع ةرم يحولا ءاج دقلو
 . اهضرت تداك ىتح تباث نب ديز ىلع يأ هيلع تلقثف تباث

 ناسنإ ةروص ىلع كلملا اهيف هل لثمتي يتلا يه : ةيناثلا ةلاحلا _

 . هنم يعيو هنع ىقلتيو هبطاخيو

 ليربج ثيدح ىف ءاج امك ةلاحلا هذه ىف انايحأ ةباحصلا هاري دقو

 ث يبنلا لأسو يبارعأ ةروص يف ليربج هيف ءاج يذلاو _ ملسم دنع

 : بهذ نأ دعي هباحصأل لاق مث .. ناسجإلاو .. مالسإلاو .. ناميإلا نع

 . مكنيد رمأ مكملعيل ءاج ليربج كلذ

 ىف ءاج امك ةقداصلا ايؤرلا اهنم .. يحولل ىرخأ روص كلانهو .

 هب ءيدب ام لوأ ناك : تلاق اهنأ هلت ىبنلا جوز ةشئاع نع ةورع ثيدح

 ايؤر ىري ال ناكف مونلا يف ةقداصلا ايؤرلا يحولا نم هلت هللا لوسر

 . ملسم -- حبصل ا قلف لثم تء اجال ١

 ةقداصلا ايؤرلاب أدبتو يحولا يف نييينلا لاوحأ لوأ يمه ةلاحلا هذه تناكو

 . ةظقيلا ىف يحولا لوزن مث دعب اميف يتأيس امل ديهمتو مهبولق ةئدهتل

 حور نإ : بت لاق امك هاري نأ ريغ نم هبلق يف كلملا هيقلي ناكام اهنمو
 اهقزر لمكتست ىتح سفن تومت نل هنأ ) يبلق ( يحور يف ثقن سدقل ١

 هوبلطت نأ ىلع قزرلا ءاطبتسا مكنلمحيالو بلطلا يف اولمجاو هللا اوقتاف
 .هتعاطب الإ لاني ال هللا دنع ام نإف هللا ةيصعمب
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 هذهب هت يبنلا ىلإ هب يحوأ ثيدحلا اذه يف درو يذلا ىنعملا اذه ناكف

 انايع كلملا ىري نأ اهنمو . كلملا قيرط نع بلقلا يف ثفنلا وهو ةقيرطلا
 . هللا ءاش ام هيلإ يحويف .. اهيلع قلخ يتلا هتروص يف

 نب رباج نعف .. نيترم وأ ةرم ه يبنلل تلصح ةروصلا هذهو

 .. ىحولا ةرتف نع ثدحي وهو لاق 4بت ىبنلا نأ لاق ىراصنألا هللادبع

 يذلا كلملا اذاف يرصب تعفرف ءامسلا نم اتوص تعمس ذإ يشمأ ان امنيب

 تعجرف هنم تبعرف ضرالاو ءامسلا نيب يسرك ىلع سلاج ءارحب ينءاج
 ه ©ززن©9شتتنلاياي » ىلاعت هللا لزناف .. ينولمز : تلقف
 . ملسمو يراخبلا _ (٢۔١) رثدملا

 نا امك .. هلت يبنلل ثدحت تناك ىتلا يحولا تالاح نع .. لمجم اذه

 .. ةقداصلا ايؤرلا لثم نيلسرملا نم هريغ اهيف هكراشي تالاحلا هذه ضعب

 . كلملا قيرط نع يقلتلاو

 ثيدحلا هيلإ دشري ام

 امعو يحولا لوزن ةيفيك نع ه;ت هلاؤس ىلع ةباحصلا صرح _
 . عيرشتلا رومأب قلعتي

 لثم اهيف هيتأي ىتلا ةلاحلا }يت ىبنلا ىلع ىحولا تالاح دشا نأ _

 . مسجلاب كلملا سبلتي ذئنيح هنأل .. سرجلا ةلصلص

 ائيش دقفي الو لماكلا هيعوب لظي ةلاحلا هذه يف ىتح هلت يبنلا نأ

 . ( لاق ام تيعو دقو ينع مصفيف ) ليلدب ةيلقعلا هاوق نم
 . مدآ ينب نم سانأ ةئيه يف نولكشتي ةكئالملا نأ
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 صالخإلا ةروس لضف

 الجر عمس الجر نأ يردخلا ديعس يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبعوبأ
 .. دحأ اوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل . دمصلا هللا دحأ هللا وه لق أرقي

 لجرلا ناكف هل كلذ ركذف هلت هللا لوسر ىلع ادغ حبصا املف .. اهددريو

 . اهملعتي

 نآرقلا ثلث لدعت اهنأل هديب يسفن يذلاو : هلع هللا لوسر لاقف

 »٨! مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . هريغو يراخبلا هجرخاو

 تادرفملا

 ديعسوبأ وه عماسلاو .. نامعنلا نب ةداتق وه لجرلا : الجر عمس _

 . ثيدحلا يوار

 . جئ اوحلا يف دوصقم ١ : دمصلا ..

 . ًائفاكمو الثامم : اوفك _

 . تابثإلا ىف هللا ىلع الإ قلطي الو ادحاو ينعي : دحا

 . ىرخأ دعب ةرم .. اهرركي : اهددري _

 . هيلإ راس يأ : هللا لوسر ىلع ادغ _
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 . هتضبقو هتردق يف يأ : هديب يسفن يذلاو _

 . يواست :لدعتل _

 اهلاقتي : يراخبلا ةياور يفو .. اهللقتي .. ىرخأ ةياور يفو : اهملعتي _
 ىنعملاو .. اهلقتسا هنأكف .. ةعبار ةياور يفو .. اهللقي هنأك .. ىرخأ يفو

 . لمعلا لالقتسا نكلو .. اهنم صيقنتلا دصق ىلع ال ةليلق اهنأ دقتعي هنأ

 ليلحتلا

 ثيدحلا اذهل يوارلا وهو يردخلا ديعس ابأ نأ ثيدحلا اذه ةصالخو

 ةروس أرقي هعمس هلزنم ىف هراجو همأل هوخأ وهو نامعنلا نب ةداتق عمس

 نع هلأسيل هلت يبنلا ىلإ بهذف ىرخألا دعب ةرملا اهل اددرم صالخإلا
 يف الصفم اذه ءاج امك اهراركتو ةروسلا كلت ةءارق نم عمس اميف رسلا

 يخأ ينربخأ لاق .. هسفن ديعس يبأ نع _ يراخبلا دنع _ ىرخأ ةياور

 وه لق رحسلا نم ارقي هلت يبنلا نمز يف ماق الجر نأ نامعنلا نب ةداتق
 هوحن ركذو .. هت يبنلا لجرلا ىتأ انحبصا املف اهيلع ديزي ال دحأ هللا

 . نآرقلا ثلث لدعت ةروسلا هذه نأ مسقلا بولسأبو هنت يبنلا هل دكأف

 . الماك نآرقلا ثلث يواست ةليلقلا اهتايآبو اهدرفمب اهنأ يآ

 . ءاملعلا لوقي امك _ ايازملا نم ةروسلا هذه هيلع يوتحت امل الإ كلذ امو
 ; ۔ < < م ۔ > `

 ..دحآ هنل اوه لق .. ىلاعت هلل ةينادحولا تابثإ تنمضت دق يهف _

 ه.. دَمحَصلا هنا
 دوهيلا ىلعو ... ثيلثتلاب نيلئاقلا ىراصنلا ىلع درلا تنمضتو
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 َدَل و ٭ ۔ک ۔ لك

 دلوت ملو دلكي لك مل » . هللا نبا حيسملا نأ نولوقي نيذلا

 مَلَو » ادادنأ هلل نولعجي نيذلا نيكرشملا ىلع كلذك درلا تنمضتو _
 4 ےس < س 7 ل ك

 ةروسلا هذه نإف رخآ ىنعمبو .. نآرقلا ثلث د يناعملا هذهل اهنإو

 نم ىلع درلا نمضتتو .. لجو زع هلل صالخإلا .. اهلمجم يف نمضتت
 ول اميفو يناعملا هذهل انمضتم ءاج هتايآو نآرقلا روس نم ريثكو .. هفلاخ
 ثلث لضف لثم اهلضف راص كلذلف .. نآرقلا ثلث يواسي هلك كلذ عمج

 . نآرقلا

 عم نآرقلا ثلث ىناعم لدعت زاجيإلاو راصتخالا عم اهيناعم نأ وأ

 ( هللا الإ هلإ ال ) ديحوتلا ةملك لداعت يهف يلاتلابو .. ليصفتلاو طسبلا

 ايفنو اتابثإ اهيف نال

 ماكحا نآرقلا نأ رابتعاب هرهاظ ىلع ( نآرقلا ثلث لدعت ) هلوق نأ ليقو
 ماسقألا هذه نم مسق ىلع ةروسلا تلمتشا دقو .. ديحوتو .. رابخأو ..

 . نآرقلا ثلث لدعت ىنعملا اذهب يهف .. ديحوتلا وه يذلا ةثالثلا

 نأ ىنعمب : باوثلا نم ءىراقلل لصحي ام وه ثلثلاب دوصقملا نأ ليقو
 . نارقلا ثلثل ئراقلا باوث ىلع لصحي اهدحو ةروسلا راق

 ةروسلا هذه لضق

 يبأ نع عيبرلا مامإلا هجرخا ام ةروسلا هذه لضف ىلع لدي اممو
 دحأ هللا وه لق ... ارقي الجر عمسف هلع هللا لوسر عم تلبقأ لاق ةريره

 ثيدحلا ..ةنجلا لاق .اذام تلقف .. تبجو هثبت هللا لوسر لاقف اهرخآ ىلإ..
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 ينبجعي :هلت ىبنلا لاق لاق _ يراخبلا نع _ اضيا ديعس يبأ نعو
 كلذ قيطي انيأ اولاقو مهيلع كلذ قشف ةليل يف نآرقلا ارقي نأ مكدحأ

 لق ارقي .. ةياور يفو .. نارقلا ثلث دمصلا دحاولا هللا : لاقف هللا لوسراي

 . نآرقلا ثلث امهف .. دحأ هللا وه

 .... دحأ هللا وه لقب ةالصلا يف ةءارقلا متخ

 ثعب : هت يبنلا نا _ يراخبلا نع _ ةشئاع ثيدح كلذ يف ءاج اممو

 .. دحأ هللا وه لقب متخيف هتالص يف هباحصال ارقي ناكو ةيرس ىلع الجر

 عنصي ءىيش يال هولس لاقف .. ;لفت يبنلل كلذ اوركذ اوعجر املف

 . اهب أرقأ نأ بحأ انأو نمحرل ا ةفص اهنأل : ل اقف ... هولأسف ..كلذ

 . هبحي هللا نأ هوربخأ ث ىبنلا لاقف

 هلعفي ام نيع اذهو عينصلا اذه ىلع هرقأ هلت يبنلا نا ينعي امم

 . نامع ىف اندنع سانلا

 ثيدحلا هيلإ دش ريام

 . نآرقل ١ ثلث يو است اهنأو .. ص الخ ال ١ ةروس لضف .=-

 . كلذ فلاخي ام ىفنو لجو زع هلل ديحوتلا صالخإ ةيمهأ ىلع ةلالدلا _

 ردابتي ام ريغ ىف ظفللا لامعتساو .. هباحصأ ىلع لئاسملا ملاعلا ءاقلإ

 . نيدلا لئاسم نم مهي اميق ثبت ىبنلا ةلئاسمب ةباحصلا مامتها _
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 ضئاحلاو بنجلا ماكحأ نم

 بنجلا ىف هلت هللا لوسر لاق لاق ديز نب رباج نع ةديبعوبأ
 نوؤطي الو نآرقلا نوأرقي ال ةراهط ىلع اونوكي مل نيذلاو ضئاحلاو
 . نيئضوتم اونوكي ىتح مهيدياب افحصم

 6١١١ مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 الو .. هنم يباحصلا طوقسل رباج مامإلا نع لسرم دنسلا اذهب وهو

 يف هانعم تبث نكلو .. هباحصلا نم اريثك اددع يقل رباج مامإلا نا ىفخي

 وهو ( نآرقلا نم ائيش ضئاحلا الو بنجلا ارقي ال ) هلوقك ةريثك تاياور
 . يذمرتلاو دواد يبأ دنع

 تادرقملا

 بح اص يمسو .. دعبل ١ اهلصأو .. ةبانجل ا هتب اصأ نم : بنجلا _

 ىوتسي فصو وهو .. ةالصلا عضاوم نع دعابت هنأل ابنج ربكالا ثدحلا

 . عمجلاو درفملاو ثنؤملاو ركذملا هيف

 لاقي ناليسلا هلصأ ضيحلاو .. ضيحلا مد اهيتأي نم : ضئاحلا _

 لاس اذإ يداولا ضاح

 سم ثيدحلا يف هب داريو لجرلاب نوكي ءطولا لصا : نوؤطي _
 . ) مهيديأب ( هلوق ليلدب فحصملا

ميركل ١ نآرقلا فئاحص هب د اريو رسكت دقو .. ميمل ١ مضب : فحصملا _



 ليلحتلا.

 رئاس نم امهريغو بنجلاو ضئاحلل يعرشلا مكحلاب ثيدحلا قلعتي
 ءاج دقو فحصملا سم نمو .. نآرقلا ةءارق نم نوعنميف .. ثادحألا

 دري بولسأ وهو ءاشنإلا هب دصقي يذلا ربخلا ةروص يف اذه نع ريبعتلا

 . اضيأ ةيوبنلا ةنسلا يفو .. ميركلا نآرقلا ىف اريثك

 سمو ةو التلا نم ث ادحأ ا هذه ب احصأ عنم نم ةمكحلا لعلو

 يذلا لجو زع هللا مالك وهف همارتحاو نآرقلا ةمظع راهظإ فحصلا

 . هدابع هب بطاخي

 سمو نآرقل ا ةء ارق نم ضف احل او بنجل ١ عنم يف حيرص ثي دحل او

 . فحصملا

 ةالصل او موصل ١ هب كرتي ثدح سافنل ١ نأل ءاسفنلا اضيأ امهب قحليو

 4 ..: َتوُرَهطُمْلااَلإرُهسَمَياَل » ىلاعت هلوق ليلدبو .. ضيحلا لثم
 ( )٧٩ ةعقاولا

 صن قايس ناك نإو ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا ريغ ثادحالا امأ

 ةحابإ ىلع لدت ىرخأ صوصن تدرو هنأ الا .. اضيأ عنمل اب مهلمشي ثيدحلا

 . مهل كلذ

 ةل هللا لوسر ناك لاق _ ةسمخلا دنع _ ىلع ثيدح ىف ءاج دقف

 نآرقلا نم هزجحي الو وأ هبجحي الو نآرقلا ارقيف جرخي مث هتجاح يضقي
 . ةبانجلا سيل ءىش

 ابنج نكي مل ام لاح لك ىلع نآرقلا انئرقي ناك : يذمرتلا ظفلو
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 . طقف هيزنتلل هنأ ىلع ىرخالا ثادحالا يف دراولا يهنلا لمحي اذه ىلعو

 ناك هلبع ىبنلا نأ - ملسم نع _-اضيأ ةشئاع ثيدح ىف ءاج هنال

 . هنايحا لك ىلع هللا ركذي
 لعلو .... زاوجلاو عنملا نيب ةرئاد هيف ءاملعلا لاوقأف عءىضوتملا ريغ امأ

 عم قفتي يذلا وه ىنعملا اذهو اميسال لهسألاو رسيالا وه اذه يف زاوجلا
 نآرقلا نع ءيش هبجحي ناك ام هلت يبنلا نا نم .. صوصن نم درو ام
 . هلاوحا لك ىلع هللا ركذي ناك هنأو .. ةبانجلا الإ

 يمدكلا ديعس يبأ مالك نمو . يلعو رمع نع اذه يف زاوجلا ىوريو
 ةضقانلا تاساجنلا نم عيش هيف سيل ناك اذإ امأو ) : هلوق اذه يف

 . ( نآرقل اارقي نأ هلف عيضوتمب سيل هنأ الإ هثئوضول

 زاجأ دقف اهسمو اهخسنو رابخالاو ثيداحألاو ملعلا بتك ةءارق امأ

 . تايآلا نم ءيش اهب ناكولو ىتح ديعسوبأ كلذ

 اهنمضيو نيكرشملا ىلإ هلئاسرب ثعبي ناك هلت يبنلا نا ىفخي الو
 هللا مسب اهيف ءاج يتلاو لقره ىلإ هلت هلئاسر يف امك تايالا ضعب

 اَتَتيَب اوس ةَميَكقأوَلاحَت ةبتكلالهاتيزف »لاق نأ ىلإ ... ميحرلا نمحرلا

 نم اا اًصَمَباَتَضَتَبَدِخَتَيال راَتش۔ هي رشنالو ه ادسأ 5 بو

 ( ٦٤ ) نارمع لآ > > أب ,أوذكهشآ الومش اولوت نق هللأ نود

 يف ءاج امك ودعلا ضرا ىلإ نآرقلاب رفاسي نأ نع يهنلا ءاج نكل

 نأ هكلع هللا لوسر ىهن لاق _ فنصملا نع _ يردخلا ديعس يبا ثيدح
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 ينعي : عيبرلا لاق .. هولانيف هب اوبهذي الئل ودعلا ضرأ ىلإ نآرقلاب رفاسي
 . فحصملا انه اه نآرقلاب

 كرحتي ال ناك اذإ عنملا هلمشي ال اذه نإف طقف بلقلاب نآرقلا ةوالت امأ

 . ةءارقب سيل ذئنيح اهنأل .. ناسللا هب

 حصيف ةسجن ريغ مهيديأ ءاسفنلاو بنجلاو ضئاحلا نأ ىفخي الو

 نأ مهل ءالؤهو ىرخأ تابوطرو قرع نم مهنادبأ هتزرفآ ام كلذكو اهسمل

 . خبطلاو برشلاو لكالا اورشابي

 لامعألا لك اهلزنم يف رشابت نأ ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا ةأرمللو

 لكالاب قلعتي ام لكو يهط وأ ليسغ نم ةرهاط يهو اهرشابت يتلا
 . كلذ ريغ ىلإ ... برشلاو

 ثيدحلا هيلإ دشريام

 فحصملا سم نمو نآرقلا ةءارق نم ضئاحلاو بنجلا عنم

 اونوكي مل نيذلاو ) هلوق يف لخاد هنال ءاسفنلا اضيأ امهب قحلي

 ( ةراهط ىلع
 . نييمدآلا مالك ةلماعم لماعي ال ثيحب هميظعتو نآرقلا مارتحا
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 مالسإلا يف ثدحأ نم ةبوقع

 هللا نعل لاق هلت يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبعوبا
 . اٹدحم ىوآ وأ اثدح مالسإلا ىف ثدحأ نم

 »٤٢« مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 دمحأ دنع بلاط يبأ نب ب يلع ة هب داور نم هنم ءزج درو ثيدحلاو

 هلل ١ نعل : : لوقي ة هلل ١ ىلص ىبنلا عمس هنأ هصنو ىن 5اسنل او ملسمو

 7 هيدلاو نعل نم هللا نعلو .. اثدحم ىرآ نم هلل ١ نعلو هللا ريفغل حبذ نم

 ضرألا موخت ريغ نم هللا نعلو

 تادرفملا

 اعد ىنعي هنعلف .. لجو زع هللا ةمحر نم دعبلاو طخسلا : نعللا _

 هلوق ىنعملا اذه نمو .. هللا ةمحر نعو ريخلا نع دعبلاو طخسلاب هيلع

 4 اربِعَس م َدَعأ َدَعأَو نيرفك أاَنَعَلَهَلَإ » : ىلاعت

 ٦٤( ) بازحألا

 )١٥٥( ءاسنلا _ (..... رقتسم ةمهِضَقناَميَق اَميبَك ): لجو زع هلوقو

 .. هعدتبا ءىشلا ثدحأو .. داتعملا ريغ ركنملا ثداحلا رمألا : ثدحلا _
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 . هماكحأ نم ءيش يف ليدبتلا مالسإلا ىف ثدحلاو

 .. هيف لزن ناكملا ىلإ ىرآو .. همضو هلزنأ ىنعمب هاوآ لاقي : ىوآ ...7

 _ هيلإ همض يأ (اَحآ يتل تَرا٤َ) هنمو ءاجتلالاو مامضنالا ىنعم هيفو

 فسوي ( ٦٩ )

 > و ۔ ح۔ , ۔ ۔

 امهانلزنأ يا )٥٠٠( نونمؤملا 4نريعمورارق تاذ وبر لإ اَمهنيواءو »

 ليلحتلا

 باحصأ ىلوألا ةئفلا سانلا نم نيتئف ثيدحلا اذه ىف ةبعت ىبنلا نعلي

 . هنم سيل ام هيف نولخديو هللا نيد ىف نولدبي نيذلا ثادحالا

 نوقحتسي مهلك ءالؤهف .. نيثدحملا كئلوأ يوأت ىتلا يه ةيناثلا ةئفلاو

 هريخ نعو هللا ةمحر نع مهداعبإو لجو زع هللا طخس

 هعرش يفو هللا نيد يفو .. م الساإلا يف ثادحألا عوضوم نأ كشالو

 . ةميخو بقاوعب رذني ريطخ عوضوم

 امهف .. هيلع رتستي نم نعلو .. ثدحلل لعافلا نعل ءاج انه نمو

 كلت .. لجو زع هللا ةبوقع امهلمشتو دحاو مكح امهيلع قبطني ناكيرش
 ةميرجلا جئاتن عمو ... ثدحلا ةروطخ عم بسانتت ىتلا ةبوقعلا

 نعللا اهيف ءاج يتلا صوصنلا يف لمعتسملا بولسألا نأ ظحاليو

 ىفو رفكلا باحصأ ىف بلاغلا ىف ءاج امنإ ةنسلا نم وأ نارقلا نم ءاوس

 ناسنإ يا نم ردصي امنيح كلسملا اذه ةحادف ىلع لدي امم .. رئابكلا لمأ
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 تالالد نع ربعتل ) اثدحم ( و ) اثدح ( ثيدحلا تاملك تءاج دقو

 . ثادحالا كلت مهنم عقت نمل مومعلا ةدافإ ىف ةحضاو

 دارفأو عمتجمل ١ حئ ارش نم ةحيرش يأ نمو ... اون اك ىوتسم يا ىلعف

 نإف .. ىمسم يا تحتو .. ل اجر وأ ءاسنو .. تائيه وأ ت اعامج وأ اوناك

 مهلمشت فيرشلا ثيدحلا اهب قطن يتلاو مهيلع ةطلسلا ةبوقعلا كلت

 ٠ ٠

 هركني ثدح ياف .. ماعلا هراطإ يف لخديل انه يتأي ) ثدحلا ( كلذكو

 ءارغلا ةعيرشلا دودح نع اجراخ ربتعي وأ .. نيدلا هرقيالو .. مالسالا

 . ةبوقعلا كلتب ًاتبثمو نعللا كلذ هيلإ اهجوم نوكي

 يف ةتباثلا هللا ماكحا نم مكح درب قلعتي ثدحلا اذه ناك ءاوسو

 .. ىرخأ م اكحأب م السإل ١ م اكحأ نم ءيش ليدبتب وأ .. ةنسلا يفو باتكلا

 . هيلإ ةجاحلا دنع ماكحألا نم مكح

 عاونأ نم عون ياب ضرألا يف داسفإلا اضيا ( ثدحلا ) يف لخدي امك

 ةقيرط يأب وأ ... ضرعلا وأ ... لاملا وأ .. ندبلا يف ناك ءاوس .. داسفإلا
 . ناك

 يف مهكيرشو ... ةميرجلا يف مهكيرش وهف نيثدحملا يوأي نم امأ
 . مهمكح ىطعيو .. ةبوقعلا

 ىلع رتستلاب وأ ... هيلإ مهمضو هعم مهلازنإب ءاويإلا اذه ناك ءاوس

 يف فوقول ١ وأ .. ء ازجلاو ص اصقلا مهلصي نأ نع مهعنمب وأ .. مهلاعفأ

٢٦



 ىلإ ... قحلا بوث هسابلإو لطابلا نييزتب وأ .. مهلصت نأ نم ةلادعلا هجو

 . اذه اننامز يف نوريثكلا اهمدختسي يتل ا ةيوتلملا قرطلا نم كلذ ريغ

 ريخل ا نع دعبل او ةبوقعل او طخسلا هيلع بحسني هلك اذه نإف

 . ةمحرلاو

 ثيدحلا هيلإ دش ريام

 . هللا ةمحر نم دعبلاو درطلا نيدلا ىف ثادحالا لهأ ءازج نإ

 كلت سفن لمحتي ءاويإلا قرط نم ةقيرط يأب ءالؤه يوأي نم نأ
 . ةبوقعلا

 . مالسإلا ىف ةتوقمملا رئابكلا نم لاعفألا هذه نأ _

 . نعللا هيلع قبطني ال كلذ نإف .. نيدلا اهركني
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 : لاق هلت يبنلا نع كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبعوبأ
 . كاري هنإف هارت نكت مل نإف ..هارت كنأك هلل لمعت نا ناسحإلا

 ٥٦«6 ه مق رب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 هصنو ٬ امهريغو ملسمو يراخبلا هجرخا ليوط ثيدح نم ءزج وهو

 داوس ديدش .. بايثلا ضايب ديدش لجر انيلع علط ذإ هلمع هللا لوسر
 ةلبع يبنلا ىلإ سلج ىتح دحا انم هفرعي الو رفسلا رثا هيلع ىريال رعشلا

 دمحم اي ل اقو هيذخف ىلع هيفك عضوو هيتبكر ىل ا هيتبكر دنسأف ..

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ مالسإلا : هلبع هللا لوسر لاقف مالسإلا نع ينربخا

 موصتو .. ةاكزلا يتؤتو ... ةالصلا ميقتو .. هللا لوسر دمحم نأو ...

 . اليبس هيلإ تعطتسا نإ تيبلا جحتو ... ناضمر

 ىنربخأف : لاق .. هقدصيو هلأسي .. هل انبجعف لاق ..... تقدص لاق

 ناسحالا نع ىنربخأف لاق .. تقدص : لاق .. هرشو هريخ ردقلاب نموتو

 ينربخأف لاق . . كاري هنإف هارت نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبعت نأ لاق ..

 نع ينربخأف لاق .. لئاسلا نم ملعاب اهنع لوئسملا ام لاق .. ةعاسلا نع

 ءاعر ةلاعلا ةارعلا ةافحلا ىرت نأو .. اهتبر ةمألا دلت نأ : لاق .. اهترامأ
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 . ناينبلا يف نولواطتي ءاشلا

 تلق لئاسلا نم يردتأ رمعاي يل لاق مث .. ايلم تثبلف قلطنا مث : لاق

 . مكنيد مكملعي مكاتأ ليربج هنإف : لاق .. ملعأ هلوسرو ةللا

 تادرفملا

 هتنقتأ اذإ ءيشلا تنسحأ لاقي ن اقتالا ىنعمب نسحأ ردصم : ناسحإلا

 . يغبني يذلا هجولا ىلع هلعف تلمكأو

 يق يأ : هل آيثار كنوك لاح لثم كتدابع يف نوكت يأ : هارت كنأك

 . للذتلاو عوشخلا ةياغ

 ةلاحتسا هارتال كنأ تملع نإ يأ : كاري هنإف هارت نكت مل نإف

 نم ريبك بناج ىلع نوكت نأ دصقلاو .. كاري هنأ ملع اف .. هل كتيؤر

 . لجو زع هلل ةبقارملا

 : ليلحتلا

 تءاج ىتلاو هصن نم حضاو وه امك ثيدحلا نم ةريخألا ةرقفلا هذه

 . ناسحإلا نع هلت يبنلل ليربج لاؤس ىلع ادر

 هللا دبعت نا ... وأ ... هارت كنأك هلل لمعت نأ ه لبت ىبنلا باوج ناكف
 . كاري هنإف هارت نكت مل نإف .. ىرخألا ةياورلا يف امك

 ناسحإلا نع مث .. مالسإلا نعو .. ناميإلا نع الوأ لاؤسلا ناكو
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 وهف ناسحإلا ةيمها ظحليل لقتسم باب ىف فنصملا هدرف امنإو

 . امهنم لك هبلطتيو ناميإلاو مالسإلا اهيف لخدي ىوصق ةبترم

 . ناسح الا هيف بولطم هلك ناسن الا لمع نأ ينعي ام اذهو

 دبعت نأ وأ .. لمعت نأ .. ةملكل عساولا لولدملا انفرع اذإ كلذ دكاتيو
 يف اهلك هلامعأو ةطاشنو ناسنإلا ةكرح لمشيل اهلولدم عستي ثيح

 . اهلك هتايح

 يفو . هل امعأ لك يف ناسنإل ١ نم ابولطم ن اسح الا نوكي ىنعملا اذهبو

 نوكي ن رأ ىلع . ةلماعم وأ . . ةي . ابع وأ .. ةي دئاقع تناك ء اوس هلاوحأ لك

 طقف هب قلختلا لمجي اقلخ سيلو ملسملا ةديقع نم اءزج اضيا ناسحإلا

 . هعدي وأ .. ناسنإلا هب ذخاي نأ نكمي ارمأ سيلو ..

 . ةيمهالا ةياغ ىف قلخ وه امنإو

 ناسحإلا نودب ذإ .. ادج ةلعافو .. ادج ةقيقد ةبترم ناسحإلا ةبترمو

 ريغب ن اك اذ ا هسفن لمعل ١ ىش التي دق لب .. لمعلا حور ناسنإل ا دقفي

 .هل ةميق ال حبصيو هدئاع ب اهذو هلوصحم يش التل ناسحا

 ىنعمب يه يتلاو رخالا ثيدحلا يف ( بتكب ) ريبعتلا ءاج انه نمو

 متلتق اذإف ءيش لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ : هلت هلوق يف ضرفو بجوأ

 حريلو هترقش مكدحأ دحيلو ةحبذلا اونسحأف متحبذ اذإو .ةلتقلا اونسحأف

 . هجام نباو يئاسنلاو دو اد وبأو ملسم هتحيبذ

ىلعو ... الوا ناسحإلا بوجو يه ثيدحلا اذهل ةحضاولا ةلالدلا نإف



 . لتقلا يفو حبذلا يف ىتحو .. ايناث ءيش لك

 مكاتأ ليربج كلذ ... ) هلوق يف ًانيدةثبت يبنلا هامس آضيأ انه نمو

 ( مكنيد رمآ مكلعيل

 اهلك نذإ اهلك اهنع هباجأو .. ناسحإلاو ناميإلاو مالسإلا نع هلأس دقف
 اذهب ءافولا ملسملا نم بولطملاو .. نيدلا نم ربتعي اهنم دحاو لكو .. نيد

 اناسحإو اناميإو امالسإ نيدلا

 هبسحب ء يش لكل متي ء ايشأل ١ ىلع ن اسح ال ١ قيبطت نأ ىفخي الو

 . هيف بولطملا ةقيرطلابو

 رمأ نمو ... عضول عضو نمو ... رخال لاح نم فلتخي دق ام كلذو

 . نامزل نامز نم امبرو ... رمال

 ةروصب هب نايتإلاو هجو لمكأ ىلع هجارخإو هناقتإ عيش لك ناسحإف
 . ءىشلا كلذ هبلطتي يذلا لاحلا ىلعو .. ةمات

 اهيف هللا قوقح ةاعارمو اهحالصإو اهلامكإ الثم ةدابعلا ناقتإف

 اهن اكرأو اهتأيه عيمجب احيحص ءادأ ىدؤت نأ ةالصلا ناقت او

 . اهطورشو اهتابجاوو

 برشلاو لكالا نع سيل ناسنإلا عنتمي نأ .. كلذك موصلا ناقتإو

 موصي نأو .. ت ايهنم ١ لكو ت امرحم ا عيمج ةمواقم نع امنإو بسحو
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 . هنع عرشلا ىهن ام لك نع هناسلو هرصبو هعمس

 يتلا ةقيرطلا ىلع كسانملا عيمجب جاحلا يتأي نأ جحلا ناقتإو

 لمعلا قدصو بلقلا صالخإ ةاعارم عم .. المعو اناكمو انامز اهب تددحت

 . كلذ لك يف لجو زع هلل ةيدوبعلا لامكو
 2 » لجو زع لوقي امك ءيش لك ىلع بيقرو علطمو دهايش هللاف

 ًلَعاَتكاَلإلَمَع نم َوُلَمَسَتاَلَوناَهرَف نهنم ت امو نأَسف نكت
 ٦١) ) سنوي « ... ..هيف َدوُضت ذل اَدوُهش

 كُنَمَبَو امال عوشي كرب ىرلا » ىرخالا ةيالا يف لوقيامكو
 )٢١٨ _ ٢١٩) ءارعشلا 4 اا )بدجلا ف

 لامعألا لك نع لق اذكهو .. ىرخألا رئاعشلا لكو ةاكزلا اذكهو

 . ةصاخلاو ةماعلا هتايح يف ءرملا اهرشابي يتلا

 يف ءاج امك هيف شغلا مدعو هتداجإو هناقتإ لمعلا يف ناسحإلا نوكيف
 . هريغو يقهيبلا. ( هنقتي نأ المع مكدحأ لمع اذإ بحي هللا نإ ): ثيدحلا

 .. ملعملا نعو .. عرازملا نعو .. رجاتلا نعو .. عناصلا نع لق اذكهو

 نم اهيف دبال هنإف .. ةيعامجلاو ةيدرفلا لامعألا لك نعو .. فظوملا نعو
 . صالخإلاو قدصلاو ةداجإلاو ناقتإلا

 قدصلاو ناسحإلا اهيف ايعارم هلامعأ يدؤي ذإ ملسملا نأ مولعمو

 لاح نسحأو هجو لمكأ ىلع نوكت نأل هدهج اهيف الذابو .. ةداجإلاو

 نم هرجأو هباوث لانيس كشالو هنإف .. هلك كلذ يف لجو زع هللا آابقارمو
 .. المع نسحأ نم رجأ عيضي ال هللاو .. صوقنم ريغ الماك ىلاعت هللا
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 عم اهنإف .. ةيويندلا لامعألا ليبق نم لامعألا هذه تناك ولو ىتح

 . ناسنإلا اهيلع باثي ةينلا قدصو صالخإلا

 .. ةدابع لمعلا نمو المع ةدابعلا نم لعجي يذلا وه هدحو مالسإلاف

 سرغي ملسم نم ام ) : ثيدحلا كلذ ىلإ ريشي امك .. ناسنإلا اهيلع باثي

 هب هل ناك الإ ةميهب وأ ناسنإ وأ ريط هنم لكأيف ًاعرز عرزي وأ آاسرغ
 هيلع قفتم (ةقدص

 ديفتسي نأ ادج نكميو عساو لاجم ملسملا مامأ لامعألا لاجمف نذإ

 وأ ًايويند ناك ءاوس .. رجألا ىلع هنم لصحيو هلمعي لمع يأ نم ناسنإلا

 ناكولو ىتح لمعلا كلذ تابلطتم رفوتو ةينلا قدص عم كلذو .. آيورخأ

 : ثيدحلا يف ءاج امك ناسنإلا يف ةيزيرفلا لامعألا ليبق نم لمعلا كلذ

 اهيف هل نوكيو هتوهش اندحأ يتأيأ : اولاق ... ةقدص مكدحأ عضب يفو ... )

 .. معن : اولاق .. رزو هيلع ناكأ .. مارح يف اهعضو ول متيأرأ : لاق .. رجأ

 . يذمرتلاو ملسم ( رجأ هل ناك لالحلا يف اهعضو اذإ كلذك : لاق

 ثيدحلا هيلإ دشري ام

 ادج ةميظع ةبترم ناسحإلا ةبترم

 . ةيورخا وأ تناك ةيويند لامعألا عيمج يف ابولطم ناسحإلا نوك

 نم'همامأ ةيلوئسملاب روعشلاو هنم فوخلاو لجوزع هللا ةبقارم نأ
 . لمعلا ناسحإ ىلإ ةيعادلاو ةمهملا بابسألا
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 طئاغ وأ لوبب ةلبقلا لابقتسا نع يهنلا

 هللا لوسر لاق : لاق هللادبع نب رباج نع ديز نب رباج نع ةديبع وبا
 . طئاغ الو لوبب ةلبقلا اولبقتست ال :_ هلت _

 يراحصلا يف ناك اذإ كلذ : لاق سابع نبا كلذ نع تلأسف : رباج لاق

 ةلبقل ١ نيبو سانلا نيب لاح دق هنال ‘ سأب الف تويبلا يف امأو > رافقلاو

 . رادجلا وهو . لئاح

 »٧٧« مق رب عيب رلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 اهجرخأ ةقرفتم ثيداحأ ىف ءاج رابدتسالاو لابقتسالا نع ىهنلاو

 . ثيدحلا ةمئأ نم ريثك

 تادرفملا

 دعملا ناكملا ىلع قلطأ مث . ضفخنملا ناكملا ىلع الصأ قلطي : طئافلا

 نم جرخي ام وهو ب هسفن طئافغلا ىلع قلطا مث ( ءالخلا ناكم ) طئاغلل

 ناكمو . افينكو . اضاحرم طئافقلل دعملا ناكملا ىمسيو ٠ص ناسنإلا ريد

 نقح ءاجو ...... » ليزنتلا يف ءاجو . قفرملاو م بهذملاو . ءالخلا ك ص ص ر , ص . .

 . )٦( ةدئاملا ه طياقلانَم
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 : ليلحتلا

 لوبب ةلبقلا لابقتسا نع فيرشلا ثيدحلا اذه ىف _ { ىبنلا ىهني

 . ةجاحلا ءاضق دنع طئاغ وأ

 ريغ ىرخأ ةهج ىلإ هجتي نأ _ هتجاح يضقي وهو _ ناسنإلا ىلعف
 صصخم ١ ناكملا اهنأل . اهردقل افيرشتو اميظعتو اهل امارتحا ةلبقلا ةهج

 . مارتحالاو ميظعتلا اهل قحف ؛ جحلا رئاعش ءادأو ةالصلا يف هيلإ هاجتالل

 ةيمالسإلا بادالا نم ةجاحلا ءاضق دنع ةلبقلا لابقتسا نع ىهنلاو
 ةلمج عم . ماقملا اذه يف اهمظنو . فينحلا اننيد اهب ءاج يتلا . ةعيفرلا
 . اهلحم ىف ةروكذم . ىرخأ بادآ

 مامتهالا يمالسإلا اننيد مامتها ىلع ةحيرص ةلالد لدي ام اذهو

 اهتالاجم يف : اهلك هتايح ميظنتبو : ملسملا ناسنإلاب ديكألاو قيقدلا

 لكف . نيرخالل ١ عمو هسفن عم ةلم اهمو اكولس . احورو ادسج : ةفلتخملا

 ماظنو . ديشر مكحم هيجوتو .4 صاخ عبتت هل ن اسن ال ا ا ذهل طاشنو ةكرح

 . اذكهو .. قيقد ننقم

 . رابدتسالا ركذي ملو ى لابقتسالا نع يهنلا ىلع ثيدحلا صن دقو
 . هريغو فنصملا دنع ىرخأ ثيداحأ ىف اضيأ هيلع صن هنكلو

 : هيف ءاجو ٧٩ مقر فنصملا دنع بويأ ىبأ ثيدح اهنم

 ( هجرفب
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 مكدحأ سلج ١ ذإ ( _ ملسم دنع . ةريره يبا ثيدح اهنمو _

 ةبت يبنلا نع دراو امهالك رابدتسالاو س لابقتسالا نع يهنلاف نذإو

 : ثيداحأ ةدع بابلا يفو

 صن وهو . انه فنصملا هجرخأ يذلاو . هللادبع نب رباج ثيدح اهنم

 . لابقتسالا نع يهنلا يف
 صنل ١ هيفو ‘ هرك ذ قبس يذل او ‘ يراصنال ١ بويأ يبأ ثي دح اهنمو

 . ٠ مقرب اضيأ فنصملا هجرخأ دقو . رابدتسال او لابقتسالا نع ىمهنلل

 ف هلل ١ لوسر تيأرف ةصقح ىلع تلخد : ل اق رمع ني ١ ثي دح اهنمو

 . سدقم ١ تيي البقتسم . ةبعكل ١ ارب دتسسم .. نيتنبل نيب هتجاحل اسل اج

 اهظافلأ ضعب ىف ثيداحألا هذه نع فلتخت ىرخأ تاياور كانهو

 رايتخا يف ءاملعلا فلتخا دقف 4 ثيداحألا هذه لولدم فالتخال ارظنو

 طيسبت ىلي اميفو ة كلذ ىف مهؤارآ تددعت دقو . تالولدملا هذه يا

 . ءارالا هذهل رصتخم

 لدتسيو : امهريغو ناينبلاو يراحصلا يف اقلطم كلذ عنم :. لوالا
 ئهو . كلذ نع ىهنلا ىف ةدراولا ثيداحالاب يارلا اذه باحصأ
 هنم دصقي عنملا نإ : نولوقيو . رخآو ناكم نيب قرفت ال ةقلطم
 يف دوجوم ىنملا اذه نأو . اهميظعتو . ةلبقل ١ ةمرح

٣٦



 يف لئاحلا درجم نأو ث ناكم يأ يفو س ناينبلا يفو يراحصلا
 كلذو . يراحصلا يف اضيا دوجوم هنال ؛ عنملل يفكيال ناينبلا

 نوبيجيو . كلذ ريغ ىلإ .. تاعفترملاو س نايدولاو ة لابجلا لثم
 . ةلبقلل _ ;لفت _ يبنلا لابقتسا اهيف درو يتلا ثيداحألا نع

 ناك كلذ نأ ثيداحألا كلت يف سيل هنأ 4 رمع نبا ثيدح لثم

 . يهنلا لبق سانلا هيلع ناك امل قفاوم وه امنإو ؛ يهتلا دعب

 . خوسنم كلذ نأ اضيأ نوريو

 ةحص ثيح نم ثيداحالا كلت ضعب يف نونعطي مهنأ امك

 . ةحابإلا ىلع مدقم يهنلا نأ نوريو اهدنس

 ثيداحالاب ءالؤه جتحيو . ناينبلاو يراحصلا يف كلذ زاوج : يناثلا

 دقو . ( اهلبقتسي ماعب ضبقي نأ لبق هتيأر ) اهيف درو ىتلا

 نأ ىلع ةشئاعو رباجو رمع نبا ثيداحأ ىف اذه لثم درو
 .ة ثيداحأ عم ةضراعتم ثيداحألا هذه نأ نوري ءالؤه ضعب

 . زاوجلا وه يذلا لصألا ىلإ عجري ذئدنعو

 نولمحي ءالؤهو . ناينبلا يف ال يراحصلا يف مرحي هنأ : ثلاثلا

 ناينبلا ىلع زاوجلا ثيداحأو م يراحصلا ىلع عنملا ثيداحأ
 . ةلدألا نيب اعمج

 اذه باحصأ عنمي ذإ رابدتسالاو لابقتسالا نيب ةقرفتلا : عبارلا

 مهدنع حابيو : ناينبلاو يراحصلا يف اقلطم لابقتسالا لوقلا
 ملسم دنع _ ناملس ثيدحب ءالؤه جتحيو . رابدتسالا

 يف رابدتسالا دورو نأ ىفخي ال نكلو رابدتسالا الإ هيف سيلو

٣٧



 . ىرخألا ثيداحألا يف لابقتسالا نع يهنلا يفني ال ثيدحلا

 جتحيو 0 طقف اهوركم نوكيف :؛ هيزنتلا ىلع يهنلا لمح : سماخلا _
 _ }ةثبت _ ىبنلا نأ اهيف درو ىتلا ثيداحالاب لوقلا اذه باحصأ

 رمع نبا ثيداحا يهو 40 هتجاح ءاضق دنع ةلبقلا لبقتسا

 يهنلل ةفراص مهدنع ثيداحألا هذه نأ رابتعاب ةشئاعو رباجو

 . ةهاركلا ىلإ _ ميرحتلا وهو . يقيقحلا هانعم نع

 ةضراعم ىلع ىوقي ال تبث نإ _}للبت _ هلعف نأ ىفخي الو
 ال ) : هلوق يف اهيلإ هجوملاو 0 ةمألاب صاخلا حيرصلا لوقلا
 . (اولبقتست

 نبا ثيدح ىلإ ادانتسا طقف ناينبلا يف رابدتسالا زاوج : سداسلا _

 ماشلا البقتسم ةلبقلا اربدتسم هآر هنأ هيفو . رمع

 تيب يه يتلا ةخوسنملا ةلبقلا يف ىتح . اقلطم ميرحتلا : عباسلا _

 ىهن ): هجام نباو . دواد وبأ هاور ام ىلإ ادانتسا ب سدقملا

 . ( نيتلبقلا لبقتسن نأ هلت هللا لوسر
 . ثيدحلا ةمئأل مالك هيف ثيدحلا اذه نكلو

 . مهتهج ىلع ناك نمو : ةنيدملا لهاب صتخم ميرحتلا نأ : نماثلا _
 مهل زوجيف برغملا وأ قرشملا ةهج مهتلبق تناك نم امأ

 : هللب : هلوق مومعب ءالؤه جتحيو : رابدتسالاو لابقتسالا
 دنع بويأ يبأ ثيدح يف دراولا ( .. اوبرغ وأ اوقرش )

 . نيخيشلا

٣٨



 ىلع دمتعت ىتلا ةيبسنلا ةرظنلاب ذخأت لاوقألا هذه بلغأ نأ ىفخي الو

 ثيداحالا نم ةعومجم نيب نم ثيدحك وأ ب ثيدح يف ةظفلك ةنيعم ةيحان

 لاوقالا برقأ ناينبلا يف زاوجلاو ى يراحصلا يف عنملاب لوقلا لعلو

 نيتهجلا ىلع ةعزوم اهلك اهب لمعلاو ٠ ةلدألا نيب عمجلا هيف ذإ ؛ اهنسحأو

 نباو رباج مامإلا هنع هلقن امك سابع نبا بهذم وهو 4 امهلولدم بسح

 . دواد يبأ يف امك رمع

 . لوقلا اذهب _ هللا مهمحر _ انؤاملع ذخأ دقو

 . ةلبقلا نع ف ارحن الا نوبحتسي ء املعلا نم ريثكف ‘ لاح لك ىلعو

 . زرحتلاو طايتحالا نم عونك رتاس عم ولو

 ثيدحلا نم داقتسي ام

 ةجاحلا ءاضق دنع اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا نع ىهنلا

 يف ملسملا هيلإ هجوتي يذلا ناكملا هنأل اهريدقتو . ةلبقلا مارتحا
 . هتدابع

 هب ديقتي نأ ملسملا ىلع بجي صاخ كولسو بادآ ةجاحلا ءاضقل _

 . نيدلا رومأ يف راسفتسالاو ءاملعلا لاؤس ىلع صرحلا _

٣٩



 موصلاو عوض ولا ضقنت ةبيقلا

 ةبيغلا : لاق هبعت يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبعوبأ
 . ءوضولا ضقنتو مئاصلا رطفت

 «٥٠١»ه مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 ىرخالا تاياورلا ىف هانعم دجوي نكلو فنصملا هب درفت ثيدحلا ظفلو

 عدي مل نم ) يئاسنلاو املسم الإ ةعامجلا دنع _ ةريره يبأ ثيدح لثم

 لثمو .. هبارشو هماعط عدي نأ يف ةجاح هلل سيلف هب لمعلاو روزلا لوق
 ريخ نيملسملا يأ ): ثيدحو ... ( هللا مراحم نع فكلاب الإ موص ال ) ثيدح

 ( هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم لاق

 تادرفملا

 .. هيف يتلا ناسنإلا بلاثم نم ركذي ام يهو نيغلا رسكب : ةبيغلا
 متش وهف “ةترضح يف اهركذ ناك نإو .. ناتهب وهف هيف نكت مل نإف

 هيلعو .. هب دتعم ريغو اضقتنم هموص لعجت يأ : مئاصلا رطفت _

 . هتداعا

. هتداعإ هيلعو .. هب رابتعاال الطاب هلعجت يأ : ءوضرلا ضقنتو _



 ليلحتلا

 مهتاعمتجم يف سانلا اهب سبلتي يتلاو ةحيبقلاو ةئيسلا تاداعلا نم

 يف شهنلاو سانلا بايتغا ةداع يه ًالاجرو ءاسن .. تاعامجو ادارفأ ..

 ةيلس كلذ ذاختاو مهيف سيل امو مهيف ام ركذب مهيلع ىنجتلاو مهضارعأ

 ةخسار ةداع كلذ راص ىتح تاثداحملا ءانثأو تاقرطلا يفو سلاجملا يف

 ركذب الإ بيطت الو اولختال مهسلاجم تراصو .. سانلا نم ريثك ىدل

 . مهروبق نم مهشبنو تاومالا ركذ ىلإ لاحلا لصي امبرو .. نالفو نالف

 نع ثيدحلابو لاقلاو ليقلاب اريبك آعلو نهل نإف ءاسنلا ملاعب كيهأنو
 خلا ... تاديازملابو بايتغالاب قلعتي امو .. نيرخالا

 اناسنإ هنم لعجيلو .. ملسملا ناسنإلا نأش نم عفريل مالسإلا ءاج دقلو

 نأ هنم بلطف .. دحاو نآ يف هارخأل لمعيو هايندل لمعي اجتنم ءانب العاف

 نيرخالا ةمارك نم وأ وه هتمارك نم شدخي نأ هنأش نم ام لك نع عفرتي
 نع هحراوجو هناسل ظفحي نأو .. سانلا ضارعأو هضرع نوصي نأو ..

 . نيرخالا ضارعا يف غولولا

 . نيرخالا لبق نم هيف غولولا نع وه هضرع ظفحي كلذبو

 ةدوملا نم ساسأ ىلع هنيب اميف ملسملا عمتجملا مجسني اضيأ كلذبو
 . كلذ هبشأ امو ءادعلاو ءاضغبلاو تانحاشملا نع اديعبو .. ءاخإلاو ةبحملاو

 نم رحو .. لاصخلا هذه لثم ىلع ريكنلا مالسإلا ددش دقف انه نمو

 ممعي مكضعب تياو ..... » ةميركلا ةيالا يف لاقف ريذحت امي اهتحابق

٤١
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 محر باوت  4٩تارجحلا )٢ ١ )

 رانلا يف مهوجو ىلع سانلا بكي له ) : فيرشلا ثيدحلا يف ءاجو

 . ةج اموبأو ىذمرتل او دمحأ ) مهتنسلا دئ اصحالا

 يأ موص الو ءوضو اهعم حصي ال ةبيغلا نأ ررقيل بابلا ثيدح ءاج دقو

 نإف سانلا ةبيغ يف عرش ًامئاص وأ آائضوتم اناسنإ نأ ولف .. امهلطبت اهنأ

 نأو .. ىرخأ ةرم أضوتي نأ هيلعو .. هموص كل ذكو .. الطاب نوكي هئوضو

 . مويلا كلذ لدب رخآ اموي موصي

 هلاثمأو .. ثيدحلا اذه ىلع ادانتسا ءاملعلا نم ريثك هيلإ بهذ ام اذهو

 . طقف لاثمك ىصاعملا هذه ركذ هنأ رابتعا ىلع

 ةبيفغلا نأ اولاقف 7 هركذ دروام ىلع هركذ دري ملام اوساق دقف مث نمو

 .. ةمرحملا جورفلا ىلإ رظنلاو .. روجفلا نامياو 7 بذكلاو 7 ةميمنلاو 7 ةمرحملا

 . ءوضولا ضخقنيو موصلا دسفي هنأ ... كلذ لثم ناكامو

 هيف تدروام ىلع ضقنلا اودصق ءاملعلا نم ىرخأ ةقئاط كلانهو

 دروام ىلع دري مل ام اوسيقي ملو .. اهوحنو ةبيفلا لثم .. صوصنلا

 نأ لمتحي ذإ ىنعملا لوقعم ريغ الثم هبيغلاب ضقنلا نأب كلذ نيللعم

 . ةيصعملا نع ادئاز ىنعم نوكي

 . مزلاو ىرحأ لئاسملا هذه لثم يف طايتحالاب ذخالاف .. لاح لك ىلعو

 لهأو ..... ةملظلاو قاَسفلا ركذب قلعتت ةلأسم ماقملا اذه ىف ىتأتو

 ربتعي ال مهلاثمأو ءالؤه يف لاقي ام ناف .. ركانملا يفرتقمو .. يصاعملا

٢ ٤



 .. مهلاعفأ نمو مهنم سانلا ريذحت دصقب كلذ ناك اذإ اميسالو .. ةبيغ

 . مهئاوغإو مهدئاكم اوبنجتيو مهنع اودعتبيف سانلا مهفرعي نأ لجا نمو

 عوقولا نعو رشلا نع سانلا داعبإ ةحلصم هوحنو اذه يف نوكت امبرف
 دقو ( سانلا هفرعي هيف امب قسافلا اوركذا ) : رثألا يف ءاج امك كلاهملا يف

 : هل ليق هنأ ديز نب رباج مامإلا نع يبدنلا بئاسلا نب مامض ةمالعلا لقن

 .. ال : لاق .. هبيغ هلآ .. هيف عقأف .. سانلا يف آعاقو نوكي لجرلا تيارا

 ءامد نم رهظلا فيفخ لجر : لاق .. هتبيغ مرحت يذلا امو : لئاسلا لاق

 .. مهضارعأ نع ناسللا سرخأ .. مهلاومأ نم نطبلا فيفخ .. نيملسملا

 . هيف ةبيغ الو .. هل ةمرح الف هاوس نمو .. هتبيغ مرحت يذلا اذهف

 بذكلاب فرعي لجرلا يف لوقت ام .. ءاثعشلا ابأ اي : تلق : مامض لاق

 .. هل هبيغال :لاق _ ةت __ دمحم ةمأل شاغلاو : تلق ال : لاق : ةبيغ هل

 تلق ال : لاق .. ةبيغ هلآ .. هلمع يف شغي هديب عناصلاو تلق ... ةمرح الو

 الا رتسلا كوتهم وهو همرح الو هل ةبيغ الف مارحلا لكأ نم : لاق ؟ ملو
 .. قلخلا دنع فيكف .. نيملاعلا بر دنع هل ةمرحالو .. كوتهم لكل ةبيغ ال
 .. انايحأ بوتيو .. انايحأ شغيو .. انايحأ بوتيو .. انايحأ بذكي هنإف تلق.

 ءيزهتسم هللاب فختسم لجر اذه : لاق ؟ سانلا نم اذه فنص ياف

 . ةمالاب

 ةميركلا ةيآلا تراشأ دقو ملظتلا ليبس ىلع ناك ام اضيأ اذهب قحليو

 مالإلَوَملاَنم ءوُسلابَرَهَجْلاهَنا تال »: ىلاعت هلوق يف اذه ىلإ
 )١٤٨( ءاسنلا 4
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 يف كلذ ناك وأ .... ركنم رييغت ىلع ةناعتسا كلذ يف ناك اذإ كلذكو

 تلعف امك اهنع لوئسملا ةلأسملا تايثيح راهظإ لجأ نم ءانغتسالا لاجم

 ام اهيطعي ال هناب هلت يبنلا ىلإ اهجوز تكش امل نايفس يبأ ةجوز دنه
 ام ينيطعيال حيحش لجر نايفس ابا نأ تلاق ثيح ... ةقفنلا نم اهيفكي

 ( فورعملاب كيفكي ام يذخ ) : هت يبنلا اهل لاقف .. يدلوو ينيفكي
 . يراخبلا

 . اضيا زئاج اذه لثم نإف

 ثيدحلا هيلإ دشريام

 . ةبيغلاب موصلاو ءوضولا ضقن _

 . ءوضولاو موصلا ضقنت بونذلا رئابك نأ

 . يصاعملا نم اهريغو ةبيغلا نع داعتبالا بوجو

٤٤



 رثابجلا ىلع حسا

 هنا ى بلاط يبأ نب يلع نع ينغلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبعوبأ
 :هل لاق 0رئابجلا ىلع حسمي نأ _ ;للت _ يبنلا لاسف هيدنز ىدحإ رسكنا
 . معن

 «٤٢١»ه مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . بلاط يبأ نب يلع نع غالبلاب . رباج مامإلا هاور دقو

 . يقهيبلاو ث ينطقرادلاو س هجام نبا هجرخأو

 تاد رفم ١

 . فكلا يف عارذلا فرط : دنزلا
 روسكملا وضعلا ىلع عضوت يتل ١ ن اديعلا يهو . ةريبج عمج : رئابجلا

 حرجلا ىلع عضوت يتلا ةقرخلاو ء ةفافللا : هانعم يفو . هريبجتل

 . ت ايفشتسمل ١ يف اريثك ن الا اذه لمعتسيو

 ليلحتلا
 وأ رسكب ناسنإلا بيصأ اذإ هنا ثيدحلا اذه هيلإ دشري يذلا لولدملا

 ءاضعأ نم وأ . هئوضو ءاضعأ نم وضع يا يف رخآ ضرم يا وأ حرج

 ليبقلا اذه نم رخآ ءيش يأ وأ . ةفافل واةريبج عضول رطضاو ى هلسغ

٥ ٤



 هناف . لسفلا وأ ءوضولا لاح هيلا ءاملا لوصو عنمي امم وضعلا كلذ ىلع

 ن اكمإ م دعل ةريبجلا وأ ةفافللا قوف نم ء اب هحسم يف هل صخري ذئنيح

 يف بلاط يبا نب يلع لعف امك . ةلاحلا هذه يف هيلإ ءاملا ليصوتو . هلسغ
 .هدنز رسك يف هل تلصح يتلا ةلاحلا هذه

 دعب روسكملا وضعلا ةريبج ىلع حسملا يف _ ةت _ يبنلا هل نذأ دقو

 . كلذ نع هلأس نأ

 هيلع لدي امك رئابجلا ىف هيلع اصوصنم ءاج صيخرتلا اذه نأ ىلع
 . ثيدحلا ظفل

 . سبجلا لثم : اهانعم يف ناك ام لك رئابجلا ىلع لمحي نكلو
 ىلع وأ ‘ حرجلا ىلع عصضوي نأ هنأش نم ام لكو . ت اقزلل او » ةفافللاو

 هلجأ نم ء اج يذل ١ ىنعمل ا نال كل ذو . داوملا عيمج نم رسكلا ناكم

 . ةرشابم ءاملا لامعتسا نم ررضلا فوخ وه ةلأسملا هذه يف صيخرتلا
 . ضيرملا وضعلا نم اهانعم يف امو . ةريبجلا عزن نم وأ

 يف نوكي ام لك يفو 0 ةريبجلا يف كش نودب دوجوم ىنعملا اذهو
 رسيلا وهو . فينحلا اننيد هيلإ فدهي يذلا ىنعملا ققحتي اذهبو . اهانعم
 ظوحلم وه امك . مهتالماعم يفو . مهتادابع يف سانلا ىلع ليهستلاو

 رصق اهنمو ب عوضوملا اذه اهنم .. ةيعيرشتلا بناوجلا نم ريثك يف
 رطفل او . هتع اطتسا بسح يلصي ضيرمل ١ نوكو ى رف اسم ٥ ١ الص

 . ناضمر يف ضيرملاو رفاسملل

 بناج يمالسإلا عيرشتلا اهيف ىعار يتلا نطاوملا نم كلذ ريغ ىلإ

٤٦



 يفو . ةقشملاو جرحلا نع مهداعبإو ب سانلاب قفرتلاو ‘ ليهستلاو رسيلا

 «ررَتُمْلآ هكي ُدييرئاَلَرَر تسلا ُمكيهَمنأُديرث » : ميكحلا ليزنتلا
 . )١٨٥( ةرقبلا

 (٠)ةالا 4 جتَح ني مكنع لكجتلةَنأذيرئام »
 _ ;لجت _ هللا لوسر ريخ ام : تلاق نيخيشلا نع ةشئاع ثيدح ىفو

 دعبأ ناك امثإ ناك نإف . امثإ نكي ملام امهرسيأ ذخأ الإ طق نيرما نيب

 .. سانلا

 مل انه هنال . هلعفي نأ هيلع بجاولا لعف ىلع رداقلا نأ ىلع ثيدحلا لديو
 . دحاو وضع ءوضو نع هزجع ببسب ىرخالا هئاضعأ يف ءوضولا هنع طحي

 وه ىنعملا اذهو ى ضعبلا نع زجعلل لكلا كرت هل سيل هنأ اذه ىنعمو
 اذإ) _ ٢٩٤ مقرب _ عيبرلا مامإلا دنع كلام نب سنأ ثيدح هيلع لدي يذلا
 (.متعطتسا ام هنم اوتاف ءيشب مكترما اذإو . اوهتناف عيش نع مكتيهن

 ثيدحلا هيلإ دشريام

 . هئوضو لدب باصملا وضعلا حسم يف صيخرتلا _

 . اهانعم يف امو ةريبجلا لمشي صيخرتلا _

 هنع طحني الو هلعفي نأ هيلع بجاولا ضعب لعف ىلع رداقلا _

 . قفرلاو رسيلا نيد مالسإلا _

 . امكح ةلزان لكل عضيو 0 سانلا لاوحا يعاري يمالسإلا عيرشتلا

٤٧



 نيفخلا ىلع حسملا يفن يف

 _ هللا لوسر تيار ام :لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبعوبا
 . طق هفخ ىلع حسم _ }لئت

 : تلاق _ اهنع هللا يضر _ ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبعوبأ
 عطقي نأ تددو ينإو . طق هفخ ىلع حسم _ مت _ هللا لوسر تيار ام

 . امهيلع حسمي نأ نم نيفخلا عطقي وأ : نيبعكلا نم هيلجر لجرلا

 لوسر باحصأ نم ةعامج تكردأ : لاق ديز نب رباج نع ةديبعوبأ _
 ال اولاق هيفخ ىلع _ ةثبت _ هللا لوسر حسمي لم : مهتلاسف _ هت _ هللا

 هباتك يف انبطاخي ىلاعت هللاو هيفخ ىلع لجرلا حسمي فيك : رباج لاق .
 . مهثيداحا يف انوفلاخم هيوري امب ملعأ هللاو \ ءوضولا سفنب

 : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبا
 . نيفخلا ىلع حسمأ نأ نم يلإ بحا يمدق ىلع نيكسلا لمحا نال

 ١٢١ _ ١٢٢ _ ١٢٣ _ ١٢٥ : مقرب عيبرلا مامإلا اهجرخأ راثالا هذه
 مأ ةشئاع نع عبارلاو يناثلاو _ هنع هللا يضر _ سابع نبا نع لوالاف

 نع هيف لقني ديز نب رباج نع ثلاثلاو _ اهنع هللا يضر _ نينمؤملا
 . ةباحصلا نم ةعامج

 فيكف نييردبلا ةباحصلا نم نيعبسب ىقتلا رباج مامإلا نأ مولعمو
 . !؟ ةباحصلا نم مهريغب

٤٨



 تادرفملا

 . يضاملا نامزلا يف يفنلا ىلع لدت ةملك : طق

 . دلج نم ناسنإلا لجر يف سبلي ام وهو فخ ىنثم : نيفخلا

 قاسلا ىقتلم دنع ءيتانلا وأ زشانلا مظعلا وهو \ بعك ىنثم : نيبعكلا

 . ( ناتزوجلا ) مدقلاو

 ليلحتلا

 دنع نيفخلا ىلع حسملا اعطاق ايفن يفنت اهنا راثالا هذهل حضاولا لولدملا

 . ءاملاب امهلسغ لدب ءوضرلا

 . طق هيفخ ىلع حسمي _ ؛;لثت _ يبنلا ىأر هنأ يفني سابع نباف _

 دوت اهنأب كلذ ةدكؤم اضيأ كلذ ىفنت _ اهنع هللا ىضر _ ةشئاعو

 . حيبقتلاو ريفنتلا ةياغ يف ديكأت وهو . امهحسم لدب امهتاذ نيلجرلا عطق
 نيفخلا ىلع حسملا نم اهيلا بحأ اهمدق ىلع نيكسلا لمح ناو

 نع ةياردلاو ثحبلاب متهملا وهو _ هنع هللا يضر _ رباج مامإلاو

 نم ةعامج لأس هنإ :لوقي _ تاذلاب ةلأسملا هذه نعو : ملعلا لئاسم

 ال هل اولاقف ؟ هيفخ ىلع حسمي _ }ةبت _ يبنلا ناك له ةباحصلا

 حسمي فيك : الئاق ب احوضو يفنلا اذه ديز نب رباج مامإلا قلعي مث

 ريشي 0 ءوضولا سفنب هباتك يف انبطاخي ىلاعت هللاو ‘ هيفخ ىلع لجرلا

٤٩



 ؟ نتَبَعكناَل زرمكتجبيأومكي سوُرأوحسمآو ... » ةميركلا ةيآلا ىلإ كلذب

 ( )٦ ةدئاملا

 صوصنلا ءوضول ١ بوجوب حسمل ا داحبتسا ىلع كلذب لدتسي وهف

 . ةميركلا ةيالا ىف هيلع

 امهحسم ريغو : نيلجرلا لسغ ريغ نيفخلا ىلع حسملا نأ مولعمو

 ركبوبأو س ةعيشلا نم ةيمامإلاو س مهعيمج ةرشعلا حسملا مدعب نولئاقلاو

 ةروس يف ءوضولا ةياب نيلدتسم : انؤاملع هيلعو . ةيرهاظلا نم دواد نبا

 ءوضولا هملع نمل _ هلت _ هلوقبو س رباج مامإلا اهب لدتسا يتلا ةدئام

 . ( حسملا ركذي ملو 4 كلجر لسغاو )

 ( هنود نم ةالصلا هللا لبقي ال ) : امهلسغ دعب هلوقبو

 ( رانلا نم باقعالل ليو ) : ثيدحلا يف هلوقبو

 . كلام مامإلا نع اضيأ حسملا يفن ىوريو

 ةخوسنم يمه امنإ كلذب ةدراولا رابخألا نا حسملل نيفانلا ضعب ىريو

 . ةدئاملا ةيآب

 . سابع نبا مهنم . ةباحصلا نم ريثك نع يورم حسملا يفن نأ امك

 . ةشئاعو لالبو ةريره وبأو س بلاط يبأ نب يلعو

 حسملا يأ _ كلذ ناك امنإ : لوقي ناك هنا سابع نبا نع يورملاو
 هرمأل ةدئاملا ةيآب خوسنم حسمل ١ نأ ىري هنأ يأ . ةدئاملا ةيآ لوزن لبق

. ءوضولا يف نيلجرلا لسغب



 امنإ هتابثإب نولئاقلاو ‘ حسملا بوجوب دحا لقي ملف ب لاح لك ىلعو

 . مهدنع زئاج وه

 وهو 0 ةرهطملا ةنسلا يفو 0 زيزعلا نآرقلا يف تباث ءوضولا نالو

 . عامجالاو ةنسلاو باتكلاب ذخآ هب ذخالا ناف ةمالا عامجإب بجاو

 مالكلا اذه نإف ( هتابثإ هنع يور دقف هراكنإ هنع يور نم لك نال ةباحصلا

 . هيفني امم رثكأ ةباحصلا فالتخا تبثي

 ىلع لدتال _ لاقي امك _ مهنم دحاولا نع تابثإلاو يفنلا تاياورو

 . فالتخالا قمع ىلع اضيأ لدت امنإو \ طقف فالتخالا

 ةلأسملا هذه يفو . نيعباتلا نم مهدعب نمو ةباحصلا فالتخا تبث اذإو

 تابثإ ىلع قافتالا ىتح وأ عامجإلا ءاعدا ادج بعصلا نم هنإف تاذلاب

 . حسملا

 ةباحصلا فالتخا دعب _ ءازآلا نم ايأر سانلا نم ةعامج ررقت نأ امأ

 . اعامجإ ىمسي ال اذه نإف ؛ نيعباتلاو

 يبأو س سابع نباو س ةشئاع نع تايورملا يف نعطي نم كانه نأ ىلع

 اهنأب نيفخلا ىلع حسملا نوركني نمم ةباحصلا نم مهريغو ث ةريره
 . دنسلا ةيحان نم تبثتال تايورم

 يتلا مه مهديناسأو مهتايورمب قلعتي اميف مهنأش كلذف س لك ىلعو
 . مهتل ادع يف نوعطم س انأ ىلعو ليهاجم ىلع لمتشت

٥١



 اهتلسلس يف عيبرلا مامإلا اهجرخأ ديز نب رباجو . ةشئاعو ب سابع

 لمتشت يتلا تاياورلا كلت ريغ اهنأل ؛ نعطلل ةلباق ريغ ىهف . ةيبهذلا
 . مهتل ادع يف نوعطم سانأ ىلعو ‘ ليهاجم ىلع

 ثيدحلا نم دافتسي ام

 . نيفخلا ىلع حسملا يفن _

 . هيفخ ىلع حسم قبع _ يبنلا نوكي نأ يفن _

 . نيفخلا ىلع حسملا ةيلمع نم ريفنتلا _

 . حسملل ةتبثملا تاياورلا نم لسغلا يف تبثأ ءوضولا ةيآ نإ

٥٢



 ناك : تلاق ;ثت ىبنلا جوز ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبعروبا
 امك أضوتي مث .. هيدي لسغف أدب ةبانجلا نم لسفلا دارأ اذإ هلع هللا لوسر

 رعش لوصأ اهب للخيو .. ءاملا يف هعباصأ لخدي مث .. ةالصلل اضوتي
 هدسج ىلع ءاملا ضيفي مث .. هديب تارم ثالث هسأر ىلع بصي مث ..هسأر

 . ءاجنتسإلا دعب اذهو .. هلك

 ١٣٨٠١« مقرب عيبرلا مامإلا هج رخأ ثيدحلا

 . ظافلا ضعب يف فالتخا عم ناخيشلا هجرخاو

 تادرفملا

 . لاستغإلل مسا نيغلا مضب : لسغلا -

 ءاقتلا وأ قفادلا ءاملا لازنإ ببسب ناسنإلا اهب فصتي ةفص : ةبانجلا -

 نآرقلا ةءارقو موصلاو ةالصلا بنجتل ببس اهنال ةبانج تيمسو نيناتخلا

 . كلذ ريغ ىلإ .. دجسملا لوخدو فحصملا سمو

 . رعشلا لوصأ ىلإ ءاملا لاخدإ : ليلختلا -

 . طئاغلاو لوبلا ناكم لسغ : ءاجنتسإلا -

٣



 ليلحتلا

 اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ انل يكحت فيرشلا ثيدحلا اذه يف

 . ةبانجلا نم }بت يبنلا لاستغا ةفص

 هذه لثم فصو عيطتسي نم لوا يمه ف يبنلا ح اوزأ نأ مولعمو

 ةلبع هلامعأو هلاوحا ىلع نعلطي نهنأ مكحب .. ةمالا ىلإ اهلقنو لاوحالا

 . ءازجلا ريخ نيملسملاو مالسإلا نع هللا نهازجف .. ارشابم اعالطا

 : يلي امك يه ثيدحلا اذه يف تءاج امك هلت هلاستغا تاوطخو

 متيس امهنال 7 انه نيديل ١ لسغ ءاجو ... هي دي لسفف أدب هنأ -

 ناك اذإ ءاملا امهب رشابيس امبرو .. دسجلا ءاضعأ رئاس كرفو لسغامهب

 . السغ ءاضعألا لوأ ناديلا تناك كلذلف .. ءانإ ىف

 هيل ا ريشت ام اذهو .. ةينلا ر اضحتسا نم دي ال ني ديلا لسغ ليقو

 . ( لسفلا دارأ اذإ ) ثيدحلا ةرابع

 لامعأالاامنإ ) ثيدحل اًضيأو ... ةينلل ةنمضتم انه ةدارإلا نإف

 . (تاينلاب

 لوبلا نم ءاربتسإلاو ءاجنتسإلا ... نيديلا لسغو ةينلا دعب يتايو -
 .. ةساجن نم ناسنإلا ةروعب اقلاع نوكي دق ام لسغل كلذ نم دبال هناف

 . لوبلاب ءاربتسإلا قيرط نع ينم نم ىقبت ام جارخإلو

 كلذ دعب ءىش هنم جرخف .. لوبلا ةقارإ ريغ نم لستغا نإ هنأ اولاق كلذلو

 . كلذ جورخ لبق ىلص دق ناك اذإ ةالصلا نود لسفلا ديعي هنإف

٥٤



 يف درو هنكلو ثي دحلا اذه ىف انه دري مل 7 او ء اجنتسإل عوضومو

 اذإ هلنثع هللا لوسر ناك )اذكه - ملسم دنع - اضيأ ةشئاعل ىرخأ ةياور

 لسغيف هلامش ىلع هنيمي غرفي مث هيدي لسغيف أدبي ةبانجلا نم لستغا
 . خلإ ..... هجرف

 اهب آاضوتي ىتلا ةقيرطلا سفنب يا : ةالصلل أضوتي امك أضوتي مث -

 . ةالصلل

 عم ركذو ... ةالصلل هنأ مأ ... لسفل ا سفنل ءوضرلا اذه له نكلو

 . ةالصلا هبقعت نأ ةبانجلا لسغ ىف بلاغلا نأ باب نم لسفلا

 ةضمضملا هيلع نكل هلاستغا حص ءوضولا كرت ولف اذه ىلعو

 دعبام ىلإ هرخأ ولو .. ءوضولا ةحص هطورش نم سيل هنال . قاشنتسإلاو

 . كلذب سأب الف لسفلا

 نأ نودب الماك ءوضو اضوتي ناك ;لفت يبنلا نأ ثيدحلا اذه رهاظو

 هنأ ةنوميم ثيدح يف درو نكلو . لسفلا دعبام ىلإ نيمدقلا لسغ رخؤي
 ءوضو أضوتي مث ... ) هيف ءاج دقف لسغلا نم يهتني ىتح امهرخؤي ناك

 لسغيف هناكم نع ىحنتي مث ) : لاق نأ ىلإ ... ( نيمدقلا ريغ ةالصلا

 . ( هيمدق

 هنأ ىنعمل او ... هسأر رعش لوصأ للخيو ءاملا يف هعيب اصأ لخ دي مث -

 ىلإ ءاملا لصيو رحشلا لوصأ غلبي ىتح هسأر رعش نيب هعباصأ لخدي

 ١ .. كانه

ىف ءاج دقف .. ادبلم رعشلا ناك اذإ اميس ال .. هنم دبال ليلختلا اذهو



 لك تحت : لاق هنأ ;ةبت ىبنلا نع - فنصملا دنع - سابع نبا ثيدح

 ىف اهيلع بجي الف ةارملا اما ي رشبلا اوقنأو رعشلا اولبف ةبانج ةرعش
 مث .. ءاملا اهيلع وثحت نأ اهيفكيامنإو اهرئافض ضقنت نأ ةبانجلا لسغ
 دنع - ةملس مأ ثيدح يف هب اًحرصم كلذ ءاج امك اهديب امهطغضت

 رعش دشت ةأرما تلاقف اهتءاج ةأرما نع بت ىبنلا تلاس اهنأ - ملسم

 ثالث هيلع يثحت نا اهيفكي امنإ لاق ) .. ةبانجلا لسغل هضقنت له اهسار
 كيلع ءاملا نيضيفت مث ةيثح لك دنع كنورق يزمغأو ءام نم تايثح

 . ( نيرهطتو

 دعب نوكي بصلا اذهو .. هديب تارم ثالث هسأر ىلع بصي مث -

 . هركذ قبس يذلا ليلختلا

 لحم هنأل .. سأرلا بناوج باعيتساو يصقتلا لجأ نم هلك اذهو

 . هنم ءيش ىلإ ءاملا لوصو مدعل ةنظم

 ءوضولا يف ءاج دقو .. ثيلثتلا ثيدحلا ىف هب رومأملا نأ ىفخي الو
٠ 

 . هريغو

 ميمعتلاو بصلا هيفكي ذئنيحف رعش هب سيل ناسنإلا سار ناك اذإ اما
 . ليلخت ىلإ جاتحي الو .. كلدلا عم ءاملاب

 يف ةريخالا ةلحرملا يه هذهو .. هلك هدسج ىلع ءاملا ضيفي مث -

 .. سارلا رعش ليلختو .. ءوضولاو .. نيديلا لسغ دعبف .. لسفلا

 .. ثيدحلا يف هنع ربعملا وهو .. ءاملاب هلك دسجلا معي اثالث هيلع بصلاو

 . ءاملا ةضافإب

٥٦



 . دسجلا بناوج لك ىلإ ءاملا لوصو ىلع ديكأتلل هلك اذهو

 نا هيلع نإف ءاملا اهلصي مل هدسج ىف ةعقب كانه نأ لستغملا دجو ولف
 نأ ه ثيدحلا يف ءاج امك هدسج نم هذخأي ءام نم ءيش نم ولو اهلسغي
 رصع ءاملا اهلصي مل ةعمل هدسج يف ىأرف ةبانج نم لستغا هلت يبنلا
 . يراخبلا « اهنم رطق امب اهحسم مث هتمج

 . دسجلا عيمج لسغ الإ يزجي ال هنا ىلع دكؤيام اذهو

 ثيداحأ يف ءاج امك بيترتلاو نمايتلاب هلسغ يف ىتأ نم نأ ىفخي الو
 .. كلذ هازجأ ءاملاب دسجلا ممع ولف .. ةنسلا باصأو نسحأ دقف هلبع يبنلا

 لاصيإو كرفلاو ديلا رارمإ عم ءاملاب دسجلا باعيتساو ةينلا لسغلا لقأ نال

 .. ال مأ .. لسغلا يف كرفلا مزلي لهو . رعشلا تبانم ىلإ ءاملا

 يبنلا نع ثيداحألا نم لقن اميف تأي مل ةيلمعلا ةيحانلا نم هنأ عقاولا
 يفكي ال ةيلمعلا يحاونلا هذه لثمو .. كرفلا كرت يف حيرص ءيش هلت

 .هسفن عراشلا نم اهتاديدحت ذخؤت امنإو .. ةغللا قالطإ اهيف

 ! هدسج ىلع ءاملا ضيفي مث ه : ثيدحلا ىف هلوقب لالدتسإلا امأ

 ؛ تايثح ثالث هيلع ىثحت نأ اهيفكي امنإ ... » : رخالا ثيدحلا ىف هلوقبو
 يثحلا كلذكو .. كرفلا مدع ىلع لدت ال ءاملا ةضافإ نإف .. كرفلا مدع ىلع
 ال لسفلا نأ عم هكرت ىلع لدي ال ءيشلا ركذ مدعو .. اضيأ هيلع لدي ال

 . ةرشبلا ءاقنإو ليلختلا ةيلمع عم كرفلا قيرط نع الإ لقعي

 نم دبال هنأ ىلع لدي هلك اذه « ةبانج ةرعش لك تحت :٠ هلوقو

 يف تتبث يتلا ضورفلا نم ضرف ةبانجلا نم لسغلاو اميس الو كرفلا
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 ةنسلا يفو )٦(.. ةدئاملا اوزه اَكاَبْتُج متنو » زيزعلا باتكلا

 . هيف لهاست ال اذخأم لسغلا عوضوم ذخؤي نأ بجيف اذلو ... ةرهطملا

 قفدتك .. كرفلا ماقم موقي ءيش كلانه ناك اذإ اميف كلذ دعب ىقبيو

 جوملا مطالت لثمو .. كرفلا ريثأت رثؤي ناك اذإ ءاملا عقوكو .. ىلعأ نم ءاملا

 هب متي اذه لثم نأ ىري ءاملعلا ى ضعب نإف .. تافصلا هذهب ناكامو ...

 . كرفلا نع يزجيو لسفلا

 ثيدحلا هيلإ دشري ام

 . ةبانجلا لسغ يف ةالاوملاو بيترتلا ةينس -

 . كانه ىلإ ءاملا لاصيإل رعشلا ناكم يصقت -

 . كلذ نم دكأتلاو دسجلا لك ىلإ ءاملا لاصيإ -
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 هاييلملا م اكح

 : لاق - ;هللبت - يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبا
 . ! هتحئار وا همعط وأ هنول رّيغ ام الإ هسجني ال روهط ءاملا »

 . !٦٥٠١ه مقرب سابع نبا نع عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 ىرخأ قرط نم يذمرتلاو س دواد يباو دمحأ دنع اضيأ ثيدحلاو

 . ديعس يبأ نع ةفلتخم تاياوربو

 نابوث نع يناربطلا هجرخاو
 ىقليو ؟ اهنم أضوتي له ةعاضب رئب نع لئس _- هكلع _ يبنل ١ نأ هببسو

 .خلإ .. روهط ءاملا : لاقف نتنلاو بالكلا موحلو ب ضيحلا اهيف

 : تادرخغلملا

 هسفن يف ارهاط ءاملا نم ناك ام وهو س ريهطتلا نم لوعف : روهط

 يفو . راحبلاو 4 نويعلاو 4 نشبلاو . رهنلاو ى رطملا ءامك 4 هريغل ارهطم

 . )٤٨( ناقرفلا 4 اًروُه٤ََم ءاَمَملاَنماَمَلَرنَأَو » : ميكحلا ليزنتلا

 : ليلحتلا

 هتقلخ لصأ يف روهط ءاملا نأ ةقيقح فيرشلا ثيدحلا اذه ررقي

 هب رهطتلل وأ هنم برشلل ناكأ ءاوس لامعتسالل حلاص بيط وهف هتعيبطو
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 . كلذ ريغو تاساجنلاو ثادحألا نم

 بابسأل نوكي - اروهط هنوك يهو - ةدعاقلا هذه نم ءاملا جورخ نإو

 دحأ نم ريغيو ث هسجني وأ 0 هثولي امب هطالتخا يهو . هيلع ةئراط ىرخا
 ءاملا ىلع دري نأك كلذو . ةحئارلا وا ى نوللا وأ ى معطلا : ةثالثلا هفاصوأ
 نأ طرشب تاساجنلا رئاس نم ءيش وأ ى ةتيم وأ 0 مد وأ طئاغ وأ لوب
 . هفاصوأ دحأ ريغتي

 روكيو جن هنأب ةفصلا هذهب نوكي يذلا ءاملا اذه ىلع مكحي ذئنيحو

 . لامعتسإلل حلاص ريغ

 ال هنأل ؛ هيلع سجنلا بلغي نأ هتحئار وأ همعط وأ هنول رييغتب دارملاو

 . ءاملا نم رثكآ هيلع ةئراطلا ةساجنلا تناك اذإ الإ هفاصوأ دحا ريغتت

 عيطتسي ام ردقب ناتلقلا ) رثكاف نيتلق ردق ناك ام ىلع انه ءاملا لمحيو

 . ءاملا نم هلمح ناسنإلا

 ناك اذإ ه : رخالا ثيدحلا لولدم عم ثيدحلا اذه لولدم قفتيل كلذو

 هسجني ال نيتلق ردق » : ىرخأ ةياور يفو : اثبخ لمتحي مل نيتلق ردق ءاملا

 ام نأ ثيدحلا اذه موهفم نإف ى ١٠٧ » مقر عيبرلا مامإلا هجرلا . ءيش

 . اقلطم ثبخلا لمتحي نيتلقلا نود

 هيف تعقوو اريثك وا اليلق ناك اذإ ءاملا نا ملعلا لها ضعب ىريو
 : ثيدحلا ىف هلت هلوق ليلدب ارهطم ارهاط نوكي هريغت ملو 8 ةساجنلا
ال ءالؤه نأكو 0هحير وأ ة همعط وأ 0 هنول ريغ ام الإ هسجني ال روهط ءاملا ه



 رييغتب مهدنع رابتعإلا امنإو س ءاملا ىف ةرثكلا وأ ةلقلا ىف دحلا نوربتعي

 . . ءاملا فاصوا دحا
 . سوململا عقاولا يف تباثلا نم هنأل هيجو هجو هل يأرلا اذه نأ عقاولاو

 ةساجن هيلع ارطت دق كلذ عمو 0 ريثكب نيتلق نم رثكآ نوكي دق ءاملا نأ
 . ادكار ءاملا ناك اذإ اميس ال هتحئار وأ ة همعط وأ هنول ريغتف

 مث ايراج نوكي نأ نيبو : ادكار ءاملا نوكي نأ نيب ريبك قرف كانهو

 اهيلع بترتي يتلاو 0 ةرثك وأ ةلق اهتاذ ةساجنلا مجح يف اضيا قرف كلانه
 . . هفاصوأ دحأ رييغتب ءاملا ةساجن

 . انه هتظحالم يغبني ام اذهو

 : ىلإ هايملا ميسقت بابلا اذه يف ءاهقفلا نم ريثك داتعا دقو

 . سجنو 0 رهاطو . روهط

 هتقلخ لصا ىلع يقابلا ءاملا وه : قلطملا ءاملا اضيا ىمسيو - روهطلاف
 هايملا عونلا اذه لمشيو . ىرخأ ةدام نم هل طلاخم يأ هيلع لخدي نأ نود

 ؛ جالفاألاو رابالاو نويعلا هايم كلذكو ( رطملا هايم ) ءامسلا نم ةلزانلا

 . ىنعملا اذه يفامو راهنالاو

 ؛ هتتيم لحلا ب هؤام روهطلا وه :٠ ۔ }ةبع _ هلوقل راحبلا هايم كلذكو

 . ! ٦١ ه مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ

 نم هب لاستغإلاو ٠ هب ءوضولل اًَحلاص نوكي هايملا نم عونلا اذهو
 . تاساجنلا عيمج
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 لباقي وهو 4 فاضملا ءاملاب ىمسيو ٠ رهاطلا ءاملا وه :: ىناثلا عونلاو

 . قلطملا ءاملا وأ ةيمستلا ىف روهطلا ءاملا

 لثم ة هل طلاخم ةفاضإب ديقم ءام اذهو . ديقلا نم قلطم ءام كلذف

 ءاملا لثمو ناحيرلاو درولاك تاتابنلا نمو ب راجشألا قرو نم روصعلملا ءاملا

 .نوتيزلا نم ءيش وأ روفاكلا لثم هطلاختو ‘ ىرخأ ةدام هيلإ فاضت يذلا

 رهاط هل طلاخملا نأ رابتعاب هسفن ىف ارهاط ربتعي ءاملا نم عونلا اذهو

 يفو ءوضولا يف هب رهطتلل حلصي ال يأ ي ثدحلا عفري ال هنكلو . اضيا

 . ( ربكألا ثدحلا ) تاساجنلا عفر

 ةساجن يأ وأ . طئاغ وأ لوب وأ مد وأ ةتيم هرشابت نأك ةساجنلا هيلع

 . ىرخأ

 ةراهطو ءوضو لامعتسالل حلاص ريغ ربتعي ءاملا نم عونلا اذهو

 . خلإ ... ابرشو

 : ثيدحلا هيلإ دشري ام

 . رهطم ارهاط ءاملا قلخ لجو زع هللا نأ -

 . دعب اميف ءاملا ىلع أرطت تاثولملاو تاساجنلا نأ -

 . ةثالثلا هفاصوأ دحأ ريغتب ةربتعم ءاملا ةساجن نأ -
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 لاط نإو رفسلا يف ةالصلا رصق

 ةكمب ماقأ ۔ هلبع _ يبنلا نأ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبا
 لاق اهب ةماقإلا يوني ال وهو ةالصلا رصقي اموي رشع ةسمخ حتفلا ماع

 مايأ ةعبرأ ةماقإلا يوني ناك اذإ رفاسملل ةماقإلا دري نمل ةجح اذه : عيبرلا

 . هيف لزن يذلا هعضوم يف

 « ١٩٠ » مقرب عيبرلا مامإلا هج رخأ ثيدحلا اذه

 .دواد يباو ى يئاسنلا دنع كلذك وهو . اموي رشع ةسمخ ظفلبو

 . اموي رشع ةسمخ ظفلبو ب سابع نبا نع يقهيبلاو

 : ظفلب نكلو ة كلذك سابع نبا نع هدنسم يف ديمح نب دبع هجرخاو

 . اموي نورشع

 دنعو اموي رشع ةعبس : ظفلب نابح نباو س دواد يبأ نم لك هجرخاو

 هاورو . ةليل ةرشع عست : سابع نبا نع ةجام نباو يراخبلاو دمحا
 ينامث ةكمب ماقأف ه : ظفلب نيصح نب نارمع نع يذمرتلاو دوادوبأ
 . ! ةليل ةرشع

 :١٥ .١٧ . ١٨ . ١٩٦٩ . ٢٠ اهنأ تاياورلا هذه عومجم نم صخلتيو

 . ليلحتلا يف اذه نع ثحب ديزم يتأيسو
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 : تادرفملا

 . ه ٨ ةنس نم ناضمر يف ناكو ةكم حتف وه : حتفلا ماع

 . رفسلا لجأل نيتعكر ةيعابرلا يلصي : ةالصلا رصقي
 ةبجوملا ةنئمطملا ةماقإلا ةكمب ميقي نأ يوني ال يأ :اهب ةماقإلا يوني ال

 . نطولا مكحل

 : ليلحتلا

 يبنلا ماقأ دقو \ رفاسملل ةالصلا رصقب قلعتي ثيدحلا اذه عوضوم
 نم رثكأو سثيدحلا اذه يف امك اموي رشع ةسمخ حتفلا ماع ةكمب ۔ هلع _

 يف رصقلا ةيعورشم يف حيرص صن وهو .ىرخالا تاياورلا يف كلذ
 . رفاسملل رفسلا

 لوقي. .» .: نيصح ني ن ارمع نع دوا د يبأ ةي اور يف ء اج ام كلذ دكؤيو

 . « رفس موق انإف اعبرأ اولص ةدلبلا لهأ اي

 : رصقلا ةيعورشم

 ال ١ انم رض َراَذ د و { : ىلاعت هلوق رصقلا ة هيعورشم 7 لصالاو

 مووي ۔ ے ,س اوضقت نأ 2 ,<<
 كذ ١ ح<:1 نآ ٍعقْخنَو ووَلَصل ١ نماو ُعاَُجرْكَيَلَعرَسَلك

 . 7" )١ ء ءاسنلا

 : اهنم . ثيداحأ ةدع ىنعملا اذه ىق درو دقو

٦٤



 يف فالتنذا عم - دمحأو ملسمو يراخبل ادنع _ ةشئاع ثيدح 7

 رقسل اةالص ترقأف . نيتعكر ةالصلا تضرف ام لوأ ه : هظافلأ صعب

 . ( رضحلا ةالص يف ديزو

 ةالصلا ضرف لجو زع هللا نأ ه : - ملسم دنع ۔ سابع نبا ثيدحو ۔

 فوخلاو . اًَعبرأ ميقملا ىلعو 0 نيتعكر رفاسملا ىلع مكيبن ناسل ىلع

 . هدنع نم داهتجا نوكي نأ نكمي ال يباحص ةياكح وهو ب « ةعكر

 يف نيتعكر يلصن نأ انرمأ , : يئ اسنلا دنع رمع ني ثي دحو -

 . !رفسلا

 : لاق « ١٨٧ ه مقرب عيبرلا مامإلا دنع - اضيأ رمع نبا ثيدحو ۔

 ةالص دجن انإ : نمحرلا دبع ابأ اي : هل لاقف رمع نب هللا دبع لجر لأس )

 هللادبع هل لاق .رفسلا ةالص دجن الو ؛ نآرقلا ىف رضحلا ةالصو فوخلا

 اًئيش ملعن الو . ۔ هلبع ۔ ادمحم انيلإ ثعب دق هللا نإ . اذه اي : رمع نبا
 . لعفي هانيأر امك لعفقن امنإو

 رقسلا ةالص » : ۔ ريبكلا يف يناربطلا دنع ۔ اضيأ رمع نبا ثيدحو -

 . ! رفك ةنسلا فلاخ نم ناتعكر

 ىلع : لاق ۔ ;لبع _ يبنلا نع « ١٨٨ ه عيبرلا دنع سابع نبا ثيدحو -

 . ( ةعكر ةرشع ىدحإ رفاسملا ىلعو ‘ ةعكر ةرشع عبس ميقملا

 ىلعو ء رقسل ١ يف رصقل ١ بوجو ىلع حضاو ليلد صوصنل ا هذه يفف
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 : رصقلا عوضوم يف ءاملعلا ءارآ

 : هنوك نيب حوارتت رصقلا عوضوم ىف ءاملعلا ءارآو

 . انؤاملع هب ذخأي يذلا وه لوقلا اذهو رفاسملا ىلع اضرف ۔

 . ةنس هنأ ناٹ يارو -

 . هب نايتإلا يف ريخم رفاسملا نأ يف رييختلا ثلاثو -

 . لضفأ مامتإلاو ى ةصخر هنأ عبارو -

 ةريثكلا صوصنلاب ديؤم بوجولاب لوقلا نأ اذج حضاولا نم نكلو
 اهموهفمب ةعطاق ةلالد ةلاد يهف ؛ اهضعب ضرع قبس يتلاو ةرفاضتلملا

 يف لخدت الو .ةدكؤم ةميزع رفسلا يف ةالصلا رصق نأ ىلع اهقوطنمبو
 . . رييختلا وأ ةصخرلا قاطن

 لاوط رصقلا ىلع هرارمتساو ۔ هلثت _ يبنلا لمع اذه ىلع لدي اضيا
 . هتابح

 ىف ءاج امك هدعب نم ءافلخلا دهع ىف اضيأ رصقلا ىلع رارمتسالا مث

 يف ديزي ال ناكو ۔ هلت _ يبنلا تبحص ) : لاق هيلع قفتملا رمع نبا ثيدح
 . ) كل ذك ن امثعو رمعو ركب ابأو .. نيتعكر ىلع رفسلا

 رثكأ بهذم وه رفسلا ةالص يف رصقلا بوجوب لوقلا نأ كش الو

 ءاملع رثكأ بهذم ناك ) : ننسلا ملاعم يف يباطخلا لوقي امك ءاهقفلا
 لوق وهو 4 رقسلا يف بجاولا وه رصقلا نأ ىلع راصمألا ءاهقفو فلسلا
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 زيزعلا دبع نب رمع نع كلذ يورو ب سابع نباو رمع نباو رمعو يلع

 يف اًَعبرا يلصي نم ديعي : ناميلس نب دامح لاقو . نسحلاو ةداتقو

 . ( رفسلا

 : هرفس لاط نإو ارفاسم ماد ام رفاسملا رصقي

 : نطاوم ةثالث يف ةالصلا رصق ۔ نت _ يبنلا نأ درو

 تاياورلا اضيا هيلع تلد امكو : بابلا ثيدح هيلع لد امك حتفلا ماع ١

 . ةكمب ۔ ;ةلبت _ هتماقإ ةدم اهيف درو ىتلا ىرخألا

 يبأو . دمحأ دنع ۔ هللا دبع نب رباج نع امهثٹثيدح دروو س كوبت ماع - ٢

 نيرشع كوبتب ۔ هنت _ ىبنلا ماقأ : لاق - ىقهيبلاو نابح نباو ٠ دواد

 . ةالصلا رصقي اموي

 ةلبع يبنلا نأ - يقهيبلا دنع - سابع نبا ثيدح هيف دروو : نينح ماع - ٢
 . ةالصلا رصقي اموي نيعبرأ نينحب ماقأ

 - ىبنلا نأ اهت اي اور فلتخمب ثيد احأل ا هذه عومجم نم ذخؤي يذل او

 كلت يف اهيف ميقي ناك يتلا ةدملا يف هرافسأ عيمج يف ةالصلا رصق ۔ للت

 . رافسالا
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 ف وسخلاو فوسكلا يت الص ةقفص

 ىلع سمشلا تفسخ : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ

 ماقأف مهعم سانلاو ةنع ۔ هللا لوسر انب ىلصف ۔ }مت ۔ هللا لوسر دهع

 ماق مث ٤ اليوط اًَعوكر عكر مث . ةرقبلا ةروس نم اوحن ارقف اليوط امايق

 نود اليوط امايق ماق مث ى دجس مث . لوالا مايقلا نود وهو اليوط امايق

 : لاق مث ى سمشلا تلجنا دقو فرصنا مث ى دجس مث 0 لوالا مايقلا

 رشب تومل نافسخي ال لجو زع هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ ه
 . ٨ هللا اوركذاف كلذ متيار اذإف . هتايحل الو

 . " ١٩٤ ه مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 .ظ افلألا ضعب يف فالتخا عم امهريغو ناخيشلا هجرخاو

 هللا يضر - ةشئاع ةياور نم رخآ ثيدح ۔ فنصملا دنع ۔ بابلا يفو

 هيلع ميهاربإ هدلو تام موي ٠ : هلوق ىلوالا ةياورلا نع هيف دازو -اهنع
 اوعرضتو . اوربكو هلل ١ اوعد اف كلذ متيأر ١ ذاف ١ : هلوقو آ م السلا

 متكحضل ملعا ام نوملعت ول هللاو : دمحم ةما اي : لاق مث ...اوقدصتو

 باذع نم اوذوعتي نأ مهرمأو ) : ةشئاع تلاق . « اريثك متيكبلو . اليلق

 . ( ربقلا
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 : تادرفملا

 اهعاعش بهذ ىنعمب سمشلا تفسُكو . داوس ىلإ رّيغتلا : فوسكلا
 ةلوليح ببسب هضعب وأ هلك سمشلا رون باهذ ىلع قلطيو ب تدوسلاو
 . تقولا كلذ يف ضرألا نيبو اهنيب رمقلا

 ة هضعب وأ هلك رمقلا رون باهذ ىلع قلطيو 0 ناصقنلا : فوسخلا

 . تقولا كلذ يف سمشلا نيبو هنيب ضرالا ةلوليح ببسب

 نوقلطي مهنأ فوسخلاو فوسكلا قالطإ يف ءاهقفلا دنع روهشملاو

 قالطإ يف ىرخأ لاوقأ كلانهو ب رمقلل فوسخلاو ب سمشلل فوسكلا
 ءوضلا باهذ ثيح نمو : ءاهتنالاو ءادتبالا ثيح نم فوسخلاو فوسكلا

 هذه نم يأ ىلعو ب هضعب وأ هلك نوللا باهذ ثيح نمو ب هضعب وأ هلك

 . فوسخلا وأ فوسكلا قلطي لاوحألا

 بابلا يثيدح يف تلمعتسا يتلا يه ( فوسخلا ) ةملك نإف لك ىلعو

 ۔امهتياور يف كلذكو س ةشئاعو سابع نبا يتياور يف - فنصملا دنع ۔-

 . ملسمو يراخبلا دنع

 ىلع سمشلا تَفسُك ) اضيا نيخيشلا نع رمع نبا ةياور يف درو نكل
 . رباج ةياور يفو ءامسأ ةياور يف كلذكو ( ۔ هلبع ۔ هللا لوسر دهع

 ءاج تاياورلا يف فوسخلاو فوسكلا ظفل قالطإ نأ ودبي انه نمو
 . رمقلا يفو سمشلا يف اهنم لك لامعتسا ةحص ديفي امم ًالخادتم

 نم أرق هنأ ىنعملاو ى كلذ رذق يأ ةرقبلا ةروس نم (وحن ارقف ۔

 . ةرقبلا ةروس يواسي ام نآرقلا
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 . بهذو هتالص نم ىمتنا يا : فرصنا .7

 اهل اح ىل ١ تد اعو > فوسخ نم اهب ام بهذ يا : سمشلا تلجنا _-

 . قباسلا

 رخسلملا وه هنأ ىلعو ب لجو زع هللا ةردق ىلع نالدت ناتمالع : ناتيآ

 . تاقولخمو مارجأ نم هيف امب نوكلل

 ةلمع ىبنلا اهالص ىتلا ةدكؤملا ننسلا نم فوسكلاو فوسخلا اتالص

 ىتح اولصف » : يراخبلا دنع ۔ ةركب يبا ةياور يف ءاج امك اهب رماو
 . ! مكب ام فشكني

 تفسخ دقف 4;لبع هتالص ةيفيكل احيضوت انيطعتل بابلا ثيداحأ تءاجو

 ميهاربإ هدلو تام موي كلذو س مالسلاو ةالصلا هيلع هدهع يف سمشلا

 ثدحلا اذه ناكو . فنصملا دنع ةشئاع ةياور يف هب احرصم كلذءاج امك

 . ةرجهلل عساتلا وأ رشاهلا ماعلا نم ناضمر يف وأ لوالا عيبر رهش يف

 سمشلا عولط دعبو راهنلا لوا ذئموي ناك فوسكلا تقو نإ لاقيو
 . ةرشابم

 ثيح ةعامج يف سانلاب ىلصف س دجسملا ىلإ هلت _ يبنلا حرخ دقو
 اعوكر عكر مث . ةرقبلا ةروس لثامي ام نآرقلا نم هيف ارق اليوط امايق ماق
 نكلو اضيا هيف أرقو . ىرخأ ةرم مايقلا ىلإ عوكرلا اذه دعب داعو . اليوط
 اذه يف رركو ث ىرخأ ةرم ماق مث \ دجس مث ىلوالا نم لقأ هتءارق تناك

 دقو فرصنا مث . ىلوالا نم لقأ اضيأ هنكلو لوألا مايقلا ىف هلعفام مايقلا

نوكتو 0 نيتعكر يف تاعوكر عبرأب ءاج نوكي كلذبو . سمشلا تلجنا



 . ةفصلا هذه ىلع فوسكلاو فوسخلا ةالص

 اهوذخأ امبر اهتاعكر ددعو . اهتفص يف ءاملعلل ىرخأ لاوقأ كلانهو

 ` ...... تاياورلا ضعب رهاظ نم
 . ءاملعلا روهمج دنع روهشملا وه لوالا لوقلا نكلو

 نإو هنم دبال فوسخلاو فوسكلا يت الص يف ةحتافلا ةء ارق نأ مولعمو

 ىلإ جاتحي الو امولعم ناك كلذ نأل . تاياورلا بلغأ يف هب احَرصم دري مل

 يهف باتكلا ةحتافب اهيف أرقي ال ةالص لك » هلوق يف لخدي هنالو : ركذ

 . ( ح ١ دخ

 فالخ راٹم اذه . ال مأ فوسكلاو فوسخلا ةالصل مامإلا بطخي لهو

 . ءاملعلا نيب

 سانلا بطخف ةالصلا دعب ماق ۔ { _ هنأ نم ءاج ام كلذ لصأو

 اذه هلعف ربتعي لهف . هرخآ ىلإ .. هنوك يف هللا تايآب مهركذو مهظعوو
 هيلع لعف امك ثدحلا اذه عوقو دنع . ةالصلا هذه دعب اهب ىتؤي ةنس

 . مالسلا

 . ءاملعلا ضعب هيلإ بهذ ام اذه

 نم ربتعي سانلل ثيدحلاو ةبطخلا نم ماقملا اذه ىف ۔ هلت _ هلعف نأ مأ
 سانلا نيب تاعاشإ نم لصح امو س ميهاربإ هدلو توم ببسب لاحلا عئاقو
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 يف مهدنع دئاسلا نم ناكو ؟ ميهاربإ تول تفسك سمشلا نأ نم

 ىلعو . سانلا ىلع ريثات اهل ةيوامسلا مارجألاو بكاوكلا نأ ةيلهاجلا
 ىلع دري -اذه لجأ نم ۔ هلثت ۔ يبنلا ماقف .. ضرالا يف ةيراجلا ثادحألا

 تاقولخملا نم امهريغك رمقلاو سمشلا نا سانلل حضويو يواعدلا كلت

 لدت يتلاو 0 نوكلا يف ةثوثبملا - لجو زع - هللا تايآ نم تايآ يمه امنإ .

 . امهل هللا ريخست ىلعو . ةعنصلا نسحو ى ةردقلا لامك ىلع

 هللا وه كلذل لعافلاو . امهريغ ىلع اعفن الو ارض ۔ نارثؤي ال امهنأو

 . لجو زع

 . مهءارآ ةبطخلا ةيعورشم مدعب لئاقلا يارلا باحصأ هب هجوي ام اذه

 ۔ لجو نع ۔ هللا ىلإ ءاجتلإلاو ةالصلا ماقملا اذه يف هب روماملاو
 ثيدحلا ىف كلذ ءاج امك قدصتلاو ريبكتلاو ركذلاو ءاعدلاب هيلإ عرضتلاو

 ` .. «اوقدصتو اوعّرضتو هوربكو ٧ هللا اوعداف كلذ متيأر اذإف ه

 يفو هللا توكلم يف عقت يتلا ةينوكلا ثادحالا هذه لثم نأ كش الو

 . ةيهلإلا ةدارإلا ريست يذلا ينوكلا ماظنلا نم ءزج الإ يه ام هنوك
 ملسملا ناسنإلا رمأ كلذلو . نوكلا اذه قلاخل ةذفانلا ةردقلا هيلع نميهتو

 قلعتيو . هيلإ هجوتيو ى لجو زع ۔ هللا ىلإ عزفي نأ لاوحالا هذه لثم يف
 . هتمحرل اًبلطو س هشطبو هتبوقع نم افوخو : هالوم ةمظعل اراهظإ ؛ هب

 نم هيف يرجي امو نوكلا ةمظع يف امأ م عوضخلاو 0 ةعاطلاب هل اَفارتعاو

 . ثادحأ
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 : ثيدحلا هيلإ دشري ام

 . فوسكلاو فوسخلا ثودح دنع ةالصلا ةيعورشم ۔

 . ( هلت هللا لوسر انب ىلصف ) : هلوقل ةعامج يف ىلصت اهنا -

 . تاياورلا نم ريثك يف ءاج امك نيعوكر يف تاعكر عبرأ اهنأ -

 . ةيناثلا نم لوطأ نوكت ىلوالا يف ةءارقلا نا -

 . ثادحألا هذه عوقو دنع ةقدصلاو ءاعدلاو ريبكتلاو ركذلا عرشي -

 . تالاحلا هذه لثم يف هب قلعتلاو هللا ىلإ هجوتلا -
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 ع وطتلا ةالص

 ناك : لاق هنا يردخلا ديعس يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 دعبو ى نيتعكر اهدعبو نيتعكر رهظلا لبق يلصي ۔ هلت ۔ هللا لوسر
 ةعمجلا دعب يلصي ال ناكو نيتعكر ءاشعلا ةالص دعبو نيتعكر برغملا

 . نيتعكر يلصيو .. سانلا فرصني ىتح

 . هللا ءاش ام هيف يلصي ليللا نم ظح هل نكلو

 . «" ١٩٨ ¡” مقرب عيب رلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 دروو 0 ظافمگل ١ ضعب يف فالتنا عم رمع نبا نع ناخيشلا هجرخأو

 ! هتيب يف ءاشعلا دعب نيتعكرو ٠8 هتيب يف برغملا دعب نيتعكرو ٠ هيف

 هيفو . دواد وبأو ملسمو دمحأ نم لك هانعم جرخأو حبصلا لبق نيتعكرو

 . اعبرأ رهظلا لبقو

 : تادرفملا

 ليللا ةالص نم بيصن هل يا . ليللا نم ظح هل

 : ليلحتلا

 ۔ هللبت _ يبنلا اهيلصي ناك يتلا عوطتلا ةالص يوارلا هيف ركذي ثيدحلا

 دعبو برغملا دعبو اهدعبو رهظلا لبق تاعكر رشع اهعومجم يف يهو
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 تاقوالا هذه نم تقو لك ىف نيتعكر نيتعكر ةعمجلا دعبو . ءاشعلا

 يراخبلاو دمحا دنع ۔ رمع نبا ةياور يف ءاجو . تاعكر رشعب .. ةسمخلا

 ۔ يبنلا ىلع لخدأ ال ةعاس تناك . ةادغلا لبق نيتعكر ) ةدايز ۔ ملسمو

 ىلص نذؤملا نذاو . رجفلا علط اذإ ناك هنا ةصفح ينتثدحف .. اهيف ۔ هلت

 . نيتعكر

 يف اضيا ءاجو . ةعكر ةرشع ىتنثإ تاعكرلا عومجم اذه ىلع ريصتف

 نا ىلع اذه لمحي نأ نكميو . اعبرا رهظلا لبق يلصي هنأ . ةشئاع ةياور
 ةراتو نيتعكر ةرات يلصي ۔ تت _ ناك ذإ .. هآر ام لقن ةاورلا نم دحاو لك

 وار لك لقنف 4 اعبرأ هتيب يفو نيتعكر دجسملا يف يلصي ناك هنأ وأ اعبرأ

 . تالاحلا هذه نم ةلاح

 عبرأو نيتعكر نيب ث تاياورلا اهيف رودت ةعمجلا دعب ةالصلا كلذكو
 . تاهكر

 . سانلا فرصني ىتح ةعمجلا دعب يلصي ال ناكو بابلا ثيدح يفف

 . نيتعكر يلصيو

 يلصي ناك ۔ ;لبت _ يبنلا نأ ةعامجلا دنع رمع نبا ةياور يف ءاجو -
 . هتيب يف نيتعكر ةعمجلا دعب

 ۔ يبنلا نا - يراخبلا الإ - ةعامجلا دنع ۔ ةريره يبأ ثيدح يف دروو -
 تاعكر عبرأ اهدعب لصيلف ةعمجلا مكدحا ىلص اذإ ه : لاق ۔ هنت

 تاولصلا دعبو لبق ۔;بت۔ هتالص يف ام عوضوم صخلم اذه
 . ةضرورنفللا
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 . رجفلا يتعكر ىلع ثحلا اضيآ ءاجو

 ريخ رجفل ١ اتعكر : ملسمو يذمرتل او دمحأ دنع ةشئاع ثيدح يفف

 . اهيف امو ايندلا نم
 يتعكر اوُعَسَت ال ١ _ دو اد ىبأو دمحأ دنع «. ةريره يبأ ثي دح يفو

 . « ليخلا مكتدرط ولو رجفلا

 . امهديكات ىلعو رجفلا يتعكر لضف ىلع لدي امم

 ديعس وبأ اهيلإ راشأ دقو ... ليللاب ۔ لبت _ هتالص 0 كلذ دعب ىقبتو
 ( للا ءاش ام هيف يلصي ليللا نم ظح هل نكل ) : هلوقب بابلا ثيدح يوار
 يف ءاج نكلو ليللاب ۔ }هبت اهيلصي ناك يتلا تاعكرلا ددع ركذي ملو

 ۔ هللا لوسر يلصي مك : ةشئاع تلأس : لاق ۔ فنصملا دنع ۔ رباج ثيدح
 ناضمر يف ديزي ۔ هلت _ هللا لوسر ناك ام : تلاق ؟ ناضمر يف ۔ لت

 . ةعكر ةرشع ثالث ىلع

 دنع هتيبم ثيدح يف ۔ اضيأ فنصملا دنع ۔ سابع نبا ثيدح يف ءاجو

 ةكم ۔ هللا لوسر عضوف هبنج ىلإ تمقف : هلوق ۔ هلت _ يبنلا جوز ةنوميم
 ! ةعكر ةرشع يتنثإ ىلص مث . اهلتفي ينذأب ذخاو يسأر ىلع ىنميلا هدي

 . عجطضا مث رتوأ مث

 امل اربج نوكت اهنأ ۔ ملعأ هللاو _ لفاونلا ةالص نم ةمكحلا لعلو

 نوكتل لفاونلا يتأتف ضرفلا ةالص يف صقن نم ناسنإل ثدحي نأ هاسع
 . اهل ةممتم
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 نباو مكاحلاو دواد يبأو دمحا دنع ۔ يرادلا ميمت ثيدح يف ءاج امك

 موي دبعلا هب بساحي ام لوا ٠ : - هلت _ هللا لوسر لاق : لاق ةجام
 هللا لاق اهمتا نكي مل نإو .. ةمات هل تبتك اهمتا ناك نإف . هتالص ةمايقلا

 مث هتضيرف هب نولمكتف عوطت نم يدبعل نودجت له اورظنا : هتكئالمل
 . ! كلذ بسح ىلع لامعألا ذخؤت مث .. كلذك ةاكزلا

 ليللاب لفاونلا ةالص نم راثكإلا ىلع دوعتلا ملسملل يغبني لك ىلعو

 ءاجرو 0 لجو زع هللا ىلإ ابرقت اهدعبو ةبوتكملا تاولصلا لبقو .. راهنلاو
 تاولصلا يف لالخإ وا صقن نم نوكي نأ نكميام اليمكتو هباوثو هتعاط
 . ةضورفللا

 ىف جرادلا يهقفلا قالطإلاب قلعتي ام وه انه هيلإ ةراشإلا ردجت اممو

 هيلإ بودنملاو عوطتلاو لفنلاو بحتسملاو نونسملاب عوطتل ا ةالص ةيمست

 ظ افگ ١ نم كلذ ريغ ىلاإ ةليسول او ةليضفل او نسحل او هيف بغرلملاو

 . ةجرادلا

 قالطإ نم يوغللا اهلولدم فلتخا نإو تايمستلا هذه لثم نأ عقاولاف

 لولدم ىلإ اهيف عجريو س ةفدارتم اظافلآ ىنعملا يف ربتعت اهنكلو رخال

 . ضئارفلا ادع امع هب ربعي دحاو

 يتنس لثم _ هلثت _ يبنلا اهيلع بظاو يتلا ننسلا اضيأ هيف لخدتو

 . برغملاو رجفلا
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 : ثيدحلا هيلإ دشري ام

 يف ناك ۔ هلب _ هعوطت نأ بابلا اذه ىف تاياورلا عومجم نم ذخؤي -

 . ةعكر ةرشع يتنثإ دودح

 ناك يذلا عوطتلا نم عونلا اذه ىلع ةبظاوملا يف بيغرتلا -
 .. هللبم _ هلعفي

 . اهنم رفاو ظح هل ناك ۔ هلت ۔ هنأل ليللا ةالص يف بيغرتلا -
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 سانلاب يلصي نمل ةالصلا فيفخت
 : هلبع هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ٠. فيعحضل او ميقسل ١ مهيف نإف ففخيلف س انل اب مك دحأ ىلص اذإ»

 . ءاش ام لطيلف هسفنل ىلص اذإف .. ةجاحلا اذو ..ريبكلاو

 ؛ ٢١٠ ه مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . اضيا ةعامجلا هجرخأو

 : تادرفملا

 اهفئاظو نم ءيشب هيف لخي ال ًازوجت هتالص يف زوجتي يأ : فقخيلف

 . ةلع وأ ضرم هب نم : ميقسلا

 ةلاطإلا ىلع ىوقي ال ثيحب همسج يف فعض هب نم : فيعضلا

 . ةلاطإلاب رثأتي يذلا نسملا خيشلا : ريبكلا

 هبشا امو 0 قزرلا بلطو بسكلا لثم تابلطتم مهل نيذلا : ةجاحلا وذ

 . ناسنإلا ةايح اهبلطتت يتلا رومألا نم كلذ

 . مامإب سيلو ادرفنم يأ : هسفنل ىلص

 : ليلحتلا

 _ يراخبلا دنع ۔ ىرخأ ةياور يف احضوم ءاج امك ثيدحلا اذه ببس
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 نالف لجا نم ةادغلا ةالص نع رخأاتأل ينإ هللا لوسر اي هللاو : لاق الجر نأ

 مث .. ذئموي هنم اًبضغ دشأ ةظعوم ىف ۔ ةع ۔ هللا لوسر تيار امف

 مهيف نإف ففخيلف سانلاب ىلص مكّيأف - نيرفنم مكنم نإ» : لاق

 . ( ةجاحلا اذو ريبكلاو فيعضلا

 . مهب نومتأي نيذلا سانلا لاوحأ مهتالص يف اوعاري

 . مهضرم مهيلع رثؤي ىضرم سانأ ءالؤه يف نوكي دقف ۔

 ةالصلا يف ةلاطإلا نولمحتي ال مهف نسلا يف رابكلا مهيف نوكي دقو ۔.

 . ةيشيعملا مهتايح مهيلع ضرفت نيذلا جئاوحلا باحصأ اًَضيا كلانهو

 . عاضوالا نم اطامنأ

 ىلع ىوقت الو ‘ اهتعيبطب ةفيمض مهم اسجأ نوكت نم كانهو -

 يبنو . مهراذعأ مهلو . مهلاوحأو مهعاضوأ مهل ءالؤه لاثمأ نإف .. لمحتلا

 . مهب ليوطتلا مدعو ت ءالؤه ةاعارم ىلع ثيدحلا اذه يف دكؤي ةمحرلا

 . مهب ةمحرو مهلاحب ةفأر

 ال دقو . ناكم لكبو س عمتجم لك يف ابيرقت نودوجوم كش الب مهو

 عوضوم ناك نإو ىتحو . مهلاثمأو ءالؤه دوجو نم ةعامج يأ يف مدعي

 ام نأ ىنعمب ةيبسنلا وأ ةيفاضإلا رومألا نم ربتعي امم فيفختلاو ليوطتلا

 . نيرخا دنع كلذك ربتعي ال دق موق دنع افيفخت وأ اليوطت ربتعي

ةاعارم نم دبال هنأ كلذ دعب ىقبي هنأ الإ كلذك رمألا ناك نإو هنإف



 ربتعي ال دق موق دنع فيفخت وأ اليوطت ربتعي ام نأ ىنعمب ةيبسنلا

 . نيرخا دنع كلذك

 ةاعارم نم دبال هنأ كلذ دعب ىقبي هنأ الإ كلذك رمألا ناك نإو هنإف

 نم ساانلا ريفقنت مدع ةاع ارمو . نيلصملل ١ لاوحأ ةاع ارمو . فيفختلا

 . ةعامجلا ةالص نمو ث دجاسملا

 . ثيداحأ ةدع ىف ۔ بت _ ىبنلا نع ادكؤم ىنعملا اذه ءاج دقو

 فخأ ى طق مامإ فلخ تيلص ام : لاق ۔ نيخيشلا دنع ۔ سنأ نعف -
 ٠ _ هثبت _ ىبنلا ةالص نم ةالص متا الو ةالص

 يف لخدأل ينإ ه : لاق ثك يبنلا نع ۔ ةعامجلا دنع اضيأ سنأ نعو -

 امم ىتالص ىف زوجتأف ىبصل ١ ء اكب عمساف » اهتل اطإ ديرأ انأو ه ةالصلا

 . هئاكب نم همأ دجو ةدش نم ملعأ

 نأ - يئاسنلاو دواد يبأ دنع صاعلا يبأ نب نامثع ثيدح يف ءاجو 7

 . 0... مهفعضأب موقلا ردقاو م كموق مامإ تنأ » : هل لاق - هلع _ يبنلا

 . ة ريثك ص وصنل ا هذه لاثماو

 ةالصلا فئ اظو نم ءيشب ةلخم نوكت ال نأ يغبني كلذك فيفختلا ةلأسمو

 ضعب لعفي امك سيلو : اهلك ةالصلا تائيه مامتإ نم فيفختلا عم دبال لب

 وأ ... الثم همامإ ةعباتم نم مومأملا اهيف نكمتي ال يتلا ةلخملا ةعرسلا نم ماوعلا

 . نانئمطإلا عم ةلماك ةالصلا ءادأ نم
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 ءاشي امك ليطي نأ هلف . ادرفنم ناكو ة هسفنل ناسنإلا ىلص اذإ امأ

 فوخ الو \ هسفن ريمأ ذئنيح هنأل . ءاش ام لطيلف ه ثيدحلا يف ءاج امك

 . « ةلاطإلا نم هعم دحأ ىلع

 تقولا اهعم يهتني ةلاطإ ليطي نأ هل سيل هنإف تقولا تاوف فاخ اذإ الإ

 ةداتق يبأ ثيدح يف ءاج امك . طيرفتلا نم عون اذه يفف ىرخا ةالص تقو ىلإ

 تقو لخدي ىتح ةالصلا رخؤت نأ طيرفتلا امإ ... ه - ملسم دنع ۔

 . « ىرخألا

 راذعالا لهأ نم دحا هءارو سيل هنا سانلاب يلصي نم ملع اذإ نكل

 لثم يف هل لهف .. ةلاطإلا نم عون ىلع اوقفاو هفلخ نيلصملا نأ وأ ... الثم
 ؟اعرش الوبقم اذه هلمع نوكيو س ليطي نأ لاحلا هذه

 نالو . انه روظحم ال هنأل ... اذه يف اَسأب ىري ال ءاملعلا ضعب

 ميقسلا مهيف نإف ه : هلوقب اللعم ءاج ثيدحلا يف ليوطتلا نع يهنلا

 . « ةجاحلا اذو ريبكلاو فيعضلاو

 . روذحم ١ ىفتنا ء الؤه نم دحأ دجوي مل اذإ هنأ هموهفمو

 لولدم نمو س بابلا اذه يف صوصنلا قايس نم رهاظلا نأ ريغ
 فيفختلاب رمألا كرتي نأ ىلوألاو نسحألا نأ كلذ يف ةدراولا ثيداحالا

 . هقالطإ ىلع
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 عون دوجو طرتشي ملو ى خلإ ... سانلاب مكدحأ ىلص اذإ » : لاق هنأل ۔

 . ( رخآ عون نود ... نيلصملا نم

 لجا نم لاح لك ىلع انوكي نأ يغبي ريسيتلاو ةمحرلا نإف اضياو -
 عضوو . ةقشم كانه نكت مل ولو ىتح س ةماع ةفصب سانلا نع فيفختلا

 بلغي يا صنل ١ يف درو امك نوكي نأ بلغي ةع امجل اةالص يف نيلصملا

 . ةيلامتحا ةفصب امإو . ةينيقي ةفصب امإ اهيف راذعألا لهأ دوجو

 دحأ هتالص يف هعم لخدي امبر يردي ال مامإلا ناف هلك اذه ىلع ةوالع

 . راذعألا لهأ نم

 . تالامتحإلا هذه لكل ءرد فيفختلا يفف نذإ

 : ثيدحلا هيلإ دشري ام

 . ةعامجلا ةالص يف مامإلل فيفختلا ةيعورشم ۔

 . سانلا نم مهريغو نينسملاو ىضرملا لثم راذعألا لهأ ةاعارم -

 . ةالصلا فيفختل ارذع ربتعت ايندلا رومأ يف ةجاحلا -

 . ءاش امك ليطي نأ هلف ادرفنم ىلص نم نأ -

 :نم دحا كانه نكي مل ولو فيفختلا يغبنيف بلافلاب طانت ماكحالا
 . راذعالا لمأ
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 . ةالصلا ىف باتكلا ةحتاف ةءارق

 اهنم ةيآ ةلمسبلا نأو

 - هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ -
 . ! جادخ يهف نآرقلا ماب اهيف ارقي مل ةالص ىلص نم : ةلت

 . مامتلا ريغ يهو س صقانلا جادخلا : عيبرلا لاق

 مأ يه باتكلا ةحتاف : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ -
 نم ةيآ اهنإ : لاقو \ ميحرلا نمحرلا هللا مسب اهيف أرقأو اهارقف نآرقلا

 . هللا باتك

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس ىور دقو : ةديبع وبأ لاق : عيبرلا لاق
 . اذه لثم

 كلام نب سنأ نع لوألا 4 عيبرلا مامإلا امهج رخأ ناثيدحلا

 . « ٢٢٣ » مقرب سابع نيا نع يناثلاو ؛٢٢ ٢٠ مقرب

 هللا يضر ةشئاع نع هجام نباو دمحأ اًضيأ هجرخا لوألا ثيدحلاو

 . ةريره يبا نع ةفلتخم ظافلأب نورخآ هجرخاو اهنع

 : تادرفملا

 . هناوأ لبق اهدلو تقلأ اذإ ةقانلا تجدخ لاقي 0 ناصقنلا : جادخلا
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 . ةلماك ريغ ة الصب ىتأ هنأ دارملاو

 يف تعضو اهنال باتكلا ةحتافب تيمسو 6 دمحلا يه : باتكلا ةحتاف

 ه نارقلا لصأ اهنأل نآرقلا مأب ىمستو . هلوأ ء يش لك ةحتافو . نآرقلا لوا

 . همؤت اهنأكف هتمدقم يف تعضو دقو

 : ليلحتلا

 بوجو يفو 0 ةالصلا يف ةحتافلا ةءارق بوجو يف صن لوالا ثيدحلا

 . ةالصلا تاعكر نم ةعكر لك يف اهتءارق

 . درفنملاو مومأملاو مامإلا ىلع اهتءعرق بوجو يفو

 ةالصلا يف اهتءارق بوجو اماف

 ! جادخ يهف نآرقلا ماب اهيف أرقي مل ةالص ىلص نم » بابلا ثيدحلف
 ۔ يبنلا نأ نابح نباو دواد يبأو ملسم دنع ۔ تماصلا نب ةدابع ثيدحلو

 ؛ ادعاصف .... باتكلا ةحتافب ارقي مل نمل ةالص ال :٠ هل لاق ۔ هلت

 هكلع _ هللا لوسر تعمس : تلاق ۔ هجام نباو دمحأ دنع ةشئاع ثيدحو

 .!جادخ يهف نآرقلا ماب اهيف ارقي مل ةالص ىلص نم ٠ : لوقي -

 ةحتافب أرقي مل نمل ةالصلا عوقو يفنت اهوحنو ثيداحألا هذه نإف

 اهلكو . ةفلتخم تاياورب ثيداحأ ةلمج ىنعملا اذه ىف ءاج دقو . باتكلا

 نودب متت ال ةالصلا نأو . ةالصلا يف ةحتافلا ةءارق بوجو ىلع لدت
 ءاج ثيح نابح نباو 8 ينطقرادلا ةياور يف كلذب احرصم ءاج امك اهتءارق
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 ةحتافب اهيف أرقي ال ةالص يزجت ال :٠ ۔}ةلبت ۔ هلوق ةياورلا هذه يف

 . باتكلا

 ىلع تلد دقف . ةالصلا تاعكر نم ةعكر لك يف اهتءارق بوجو امأ

 ىلص نم » : بابلا ثيدح نم اضيأ ذخؤي ام اذهو . ةريثك صوصن كلذ
 . ! جادخ يهف نآرقلا ماب اهيف ارقي مل ةالص

 مدعب ةالصلا يفتنت امكف . اهتاعكر نم ةعكر لك لمشت ةالص ةملكف

 . اهتاعكر نم ةعكر يف اهتءارق مدعب يفتنت كلذك ؛ اهيف ةحتافلا ةءارق

 هتالص يف ءيسملا ثيدح ةعقر لك يف اهتءارق بوجو ىلع لدي امم اضيل
 يف كلذ لعفا مث ... :٠ هلوق ةعامجلا دنع ۔ ةريره يبا ثيدح يف ءاج دقف

 . دمحلا ةءارقب هرمأ نأ دعب ! اهلك كتالص

 لك يف كلذ لعفا مث » : نابح نباو دمحأ دنع - ىرخأ ةياور يفو
 . !ةعكر

 نم ةعكر لك يف باتكلا ةحتافب ارقي ناك ۔ هلت ۔ يبنلا نأ تبث دقو

 لك يف ارقي ناك ۔ هت _ يبنلا نا - يراخبلا دنع ۔ ةداتق يبأ نعف 0 هتالص

 . « يلصأ ينومتيأر امك اولص ه : هلوق عم اذه . باتكلا ةحتافب ةعكر

 نع يورم وه : درفنملاو مومأملاو مامإلا ىلع اهتءارق بوجو اماو

 ديزي ثيدح يف ءاج امك 8 باطخلا نب رمع مهنم ؛ ةباحصلا نم ةعامج
 مامإلا فلخ ةءارقلا نع رمع تلأس : لاق ۔ ينطقرادلا دنع ۔ كيرش نبا

 نإو : تلق . انأ تنك نإو : لاق ٠ تنأ تنك نإو : تلق . أرقأ نأ ينرمأف
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 دنع ۔ تماصلا نب ةدابع ثيدح ىف ءاج امك ۔ ترهج نإو : لاق ى ترهج

 هيلع تلقثف ةادغلا ةالص ۔ هل ۔ هللا لوسر انب ىلص : لاق - عيبرلا

 .لجأ : تلق . « مكمامإ فلخ نوءرقت مكلعل » : لاق فرصنا املف .ةءارقلا

 . ! اهب الإ ةالص ال هنإف نارقلا مأب الإ اولعفت ال ه : لاق

 ةُكَنَعَلاوثصنآو.هلاوغمتساقداهرُشلترقاَدِإَو » : ىلاعت هلوق اا
 . )٢٠٤( فارعالا ه َنوُنَحَرَ

 نأل ،تاصنإلاب هتبطاخمل مومأملا ةءارق مدع ىلع اهيف ليلد ال ةيالا نإف
 . ةحتافلا ادع اميف - مومأملا تصني نأ نكمي ذإ ٠ ةماع اهتلالد

 ثيدح يف امك ىرخأ صوصنب تتبث همامإ فلخ مومأملا ةءارق نالو

 . ( ترهج نإو : لاق ؟ ترهج نإو : تلق ) ديزي

 . هيلع ليلد ال هنإف مامإلا تانكس يف مومأملا ةءارقب لوقلا اما

 اهعم أرقت اهنأو . ةحتافلا نم ةيآ ةلمسبلا نأ ىلع يناثلا ثيدحلا لديو

 . رسلا عضوم يف ارسو ى رهجلا عضوم يف ارهج

 . كلذ ىلع ةريثكلا صوصنلا ترفاضت دقو

 لاقف ۔ كت _ يبنلا ةءارق تناك فيك يراخبلا دنع - سنا ثيدح يفف
 نمحرلا دميو ث هللا مسب دمي ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرق مث . ادم تناك :

 . ميحرلا دميو

 هنوك يف سنأ ديدحت نأل ةالصلا يف اهب رهجلا ىلع ةحضاو ةلالد هيفو
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 يف الإ ىتأتي ال ديدحتلا اذهو » ةالصلا ىف هنم اهعمس هنأ ىلع اذكه دمي

 . ةيرهجلا ةءارقلا

 .نع تلئس اهنأ - دواد يبأو دمحأ دنع _ ةملس مأ قيرط نم ءاج دقو

 نمحرلا هللا مسب : ةيآ ةيآ هتءارق عطقي ناك : تلاقف . ۔ كت _ ىبنلا ةءارق

 . نيدلا موي كلام ... ميحرلا نمحرلا ... نيملاعلا بر هلل دمحلا .. ميحرلا

 يلعو س سابع نباو س رمع نبا نع يورم ةالصلا يف ةلمسبلاب رهجلاو
 . نيعباتلا ءاملع نم ريثك نعو .. ريبزلا نباو 0 رامعو

 طرش ىلع حيحص : ل اقو مكاحلاو يعفاشل ا دنع _ سنأ نع ء اجو

 ملف . ةءارقلاب اهيف رهج ةالص ةنيدملاب سانلاب ةيواعم ىلص : لاق . ملسم

 هادان غرف املف . ضغفنلا ىف ربكي ملو . ميحرلا نمحرلا هللا مسب اهيف أرقي

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب نيأ ى ةالصلا تضقن . ةيواعم اي : راصنألاو نورجاهملا

 هللا مسب أرق كلذ دعب مهب ىلص اذإ ناكف . ؟ تعفرو تضفخ اذإ ريبكتلا نيأو ؟

 . ربكو ميحرلا نمحرلا

 ۔ يقهيبلاو هيودرم نباو يناربطلا دنع ۔ ةريره يبأ ثيدح يف ءاجو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب - تايآ عبس . نيملاعلا بر هلل دمحلا : ظفلب

 يهو . نآرقل ١ مأ يهو . ميظعلا نآرقلاو » ين اثملا عبسلا يهو . نهادحإ

 . باتكلا ةحتاف

 . ظفللا ىف فالتخا عم ىنطقرادلا ۔ اضيا ۔ هجرخا دقو

 ءاجو . ةحتافلا نم ةيآ ميحرلا نمحرلا هللا مسب نأ يف حيرص ثيدحلاو

 : ناتتكس _ تنإ 7 ىبنلل ناك : ل اق _ ىنطقرادلا دنع _ ةرمس ثيدح ىف
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 نأ هيفو . نآرقل ١ نم غرف اذإ ةتكسو . ميحرلا نمحرل ١ هللا مسب أرق اذا ةتكس

 . اهب رهجيو 0 ةحتافلا يف اهأرقي ناك _ ئ ۔ يبنلا

 . ةفلتخم ظ افلأبو 7 ىنطقرادلاو مك احلا دنع ۔ سنأ ثيدح ىف ءاجو

 وهو . ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجي ۔ لبت ۔ هللا لوسر تعمس : لاق

 . اهتءارق يفو . اهب رهجلا يف صن
 . ةريثك ىنعملا اذه يف ثيداحألاو

 : ثيدحلا هيلإ دشري ام

 . ةالصلا يف يساسأ نكر ةحتافلا ةءارق نا -

 . اهنودب متت الو حصت ال ةالصلا نأ -

 . ةالصلا تاعكر نم ةعكر لك يف اهتءارق بوجو -

 . درفنملاو مومأملاو مامإلا ىلع اهتءارق بوجو ۔

 . ةحتافلا نم ةيآ ةلمسبلا نأ ۔

 . ةحتافلا عم ةلمسبلا ةءارق بوجو ۔

 . ۔ كت _ يبنلا لعف امك ۔اهب رهجلا بوجو -
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 ةالصلا ىف هنع ىهنملا دوعقلا

 ىهن هنا ۔ 4بت _ يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 وأ ؛ كيدلا رقن اهيف رقني نأو ى بلكلا ءاعقإ هتالص يف يعقي نا يلصملا
 . درقلا دوعقاهيف دعقي وأ م بلعثلا تافتلا اهيف تفتلي

 دوعقو . امهبصني الو هيع ارذ شرفي نأ : بلكلا ءاهق ا : عيبرلا لاق

 هذه نم ائيش لعف نمو . هيمدق بصنيو 0 هبقع ىلع دعقي نأ : درقلا

 . هتالص ةداعا هيلعق.؛ ةعبرألا هوجرولا

 مقرب سابع نبا ةياور نم عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . \ ٢٣٨

 اهيف دعقي وأ ) : هلوق نودب نكل :؛ ةريره يبأ ةياور نم دمحأ هجرخأو

 . ) درقلا دوعق

 يبأ نب ثيل ةياور نم يذمرتلا هيلإ راشأو . اضيأ يقهيبلا هجرخاو
 ةجام نباو ‘ ىئاسنل او دواد يبأ دنع بارفلا ةرقن نع يهنلا دروو . ميلس

 . لبش نب نمحرلا دبع ةياور نم

 ةياور نم ةجام نباو دواد يباو . يذمرتلا دنع ءاعقإلا نع يمهنلا دروو
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 : تادرفملا

 ءامهبصني الو هيعارذ شرفي نأ وه عيبرلا مامإلا هرسف امك : ءاعقإلا -

 راتخم يف ءاجو 0 نيمدقلا بصنو نيبقعلا ىلع دوعقلاب هريغ هرسفو
 . هيدي ابصانو هيلجر اشرتفم هتسأ ىلع سلج بلكلا ىعقأ حاحصلا

 . هتالص يف نئمطي ال نم هبشو .هراقنمب بحلا هطاقتلا : كيدلا رقن -

 اذهو . امهنم لك يف ةعرسلا عماجب كيدلا رقنب هدوجس يف عرسيو

 . اهدوجس الو اهعوكر متي الف س هتالص يف لجعتسي نم ناش

 فرح ىنعمب هتافتلاو ى فورعملا ناويحلا بلعثلا - بلعثلا تافتلإ -

 ىلإ ةالصلا يف تافتلإلا نع يهنلا هنم دوصقملاو . اراسيو انمي ههجو

 . . تناك ةهج يأ

 ىلع دعقي نأب عيبرلا مامإلا هرسفو ٠ فاقلا رسكب درقلا : درقلا دوعق ۔

 . هيم دق بصنيو . هيبفع

 : ليلحتلا

 هذه نع - فيرشلا ثيدحلا اذه ىف - ىلصملا ۔ هت ۔ يبنلا ىهني

 نم اهيف امل كلذو ‘ سانلا ضعب اهيف عقي دق امبر يتلا عبرالا تائيهلا
 رقنلاك ء ن انئمطإل او عوشخلا مدع نم هببست املو ء ن اجهتساو حابقتسا

 . كلذ هبشأ امو . تافتلإلاو

 بطاخملا لعجو ... ناهذألا ىلإ يناعملا بيرقت يف ۔ للع _ هتداعكو

 ت ائيهب ليثمتل ١ بولسأ انه لمعتسا دق هن اف : رثكأف رثكأ اهروصتي
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 . ( درقلا دوعق س بلعثلا تافتلا ى كيدلا رقن . بلكلا ءاعقإ ) ناويحلا

 نم عزتنملا بلاقلا اذه يف عبرالا تائيهلا هذه نع يهنلا ءيجي اذكهو

 دق يتلا تائيهلا هذهل احضاو اروصت بطاخملا يطعيل 0 ناويحلا تائيه

 تاناويحلا كلت تائيه هنهذ ىف طبترت ثيح اهل هبتنم ريغ وهو اهرشابي

 ال ؛ تائيهلا كلت حبقو 0 ريفنتلاب يحوي ام اضيأ ليثمتلا اذه يفو

 . بالكلاو دورقلا لثم تائيهب اهنم قلعتي ام اميس

 . ةالصلا يف اهنايتإ نع يهنم عبرالا تائيهلا هذه نإف ةلمجلابو
 . ت ائيهلا هذه نم ةئيهب ىتأ نم ة الص دسقتو

 . نيتدجسلل دوعقلا نيبو دهشتلل دوعقلا نيب كلذ يف قرف الو

 دوعقب ىمسي ام اهنم : اضيآ اهنع يهنلا درو ىرخا تائيه كلانهو

 . ءاصفرقلا دوعقو س ناطيشلا بقعو 0 كوللا عيبرتو 8 ةشبحلا

 هيبقع ىلع هيتيلإ عضي نأ امه ن اطيشلا بقعو ٠4 ةشبحلا دوعقف ۔-

 . هيمدق تانب ىلع سلجيو

 ثيدح ىف دراولاو ركذلا قباسلا ءاعق إلا ىنعمب وه : كولملا عيبرتو -

 . بابلا

 هيقاس ىلع هيديب ىبتحيو هي ذخف بصني نأ وه : ء اصفقرقلا سولجو -

 . تائيهلا هذه ىناعم لمجم اذه

 . اهناكم يف عجارت تائيهلا هذهل ءارآو ريسافت ةدع ءاملعللو
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 ةالصلا يف اهلامعتسا زئاجلا دوعقلا تائيه

 دعتبي نأ يلصملا ىلع بجي يتلاو 0 اهنع يهنملا تائيهلا انفرع نأ دعب

 يف اهنايتإ بولطملا ىرخالا تائيهلا يه ام اضيأ فرعنلف هتالص يف اهنع
 : يلي امك يهو ةالصلا

 . ىنميلا مدقلا بصن عم اهيلع دوعقلاو ىرسيلا مدقلا شارتفإ ١

 . ىرسيلا مدقلا بصن عم ىنميلا شارتفإ يا ةلاحلا هذه سكع ۔ ٢

 صمخأ يف ىنميلا نانب عضو عم ضرالا ىلع ىرسيلا رهاظ لعج ٢
 . اهيلع دوعقلاو ىرسيلا

 ن انب عضوو . ضرأل ١ ىلع ىنميلا ره اظ عضوب : كلذ سكع ٤

 ٠ ىنميلا صمخا يف ىرسيلا

 لعج عم : نيميلا وأ ب لامشلا ةيحان ىلإ امهيلك نيلجرلا در ٥

 . ةرشابم ضرألا ىلع نيتيلإلا

 ءاملعلا ضعب نأ الإ ى ةالصلا يف ةزئاج اهلك سمخلا تائيهلا هذهف
 . ةسماخلا ةئيهلل ةيهاركلاب لوقي

 ةالصلا ىف ةأرملا دعقت فيك

 . نيميلا ةهج ىلإ اهيقاسو اهيمدق درت نأ ةالصلا يف ةأرملا دوعقو
 . ضرالل اهكاروأب يضفتو

 لك نإف الإو م رتسلا تابلطتمل قفاوملاو . اهلاحل بسنألا باب نم كلذو
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 اهنإف ؛ لاجرلا اهلمعتسي يتلاو 0 ةالصلا يف اهلامعتسا زئاجلا تائيهلا

 . اهلامعتسا اهنكميو س ةأرملل اضيا ةزئاج

 . دوعقلاب ناقلعتت نيتئيه كانه نأ بابلا ثيدح يف رظنلا نم حضاوو
 مدع ىلع ةلالد امهيفو : درقلا دوعقو 0 بلكلا ءاعقإب امهنع ربعملا امهو

 . هنجهتسم ةحيبق ةئيه ىهف . دورقل او ب الكلا دوعقب هيبشتلا

 ةالصلا يف لاجعتسالاو . ةعرسلا عوضومب ناقلعتت ناتئيه كانهو

 نيتاه نأ مولعمو ة بلعثلا تافتلاو ة كيدلا رقنب امهنع ربعملا امهو

 ءاسنو الاجر سانلا ماوع دنع لب . سانلا نم ريثك دنع ناتعئاش نيتئيهلا

 عوشخلا نم ةيلاخ ةقيرطب مهتاولص نودؤي ءالؤه نم ريثكف

 اهضعبب لامعألاو تائيهلا اهيف طلتخت ةفطاخ ةقيرطبو نانئمطالاو

 امم كعد . عوكر نم دوجس الو ةدجس نم ةدجس زيمت ال ثيح . ضعبلا

 لوقي ه نهذلا راضحتسا مدعو ٠ب ةءارقلا يف ةعرس نم كلذ بحاصي

 . هتالص يف يلصملا

 . ىلصملا نم لصح اذإ حداف أطخ اذه نأ كشالو

 . هناقتإ ءىشلا ناسحاو . هلامعأ ىف ناسحالاب ابلاطم ملسملا ناك اذاو

 (ءعيش لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ) : لوقي هيت _ يبنلاو

 . تابجاولا بجوأ نم يه يتلا ةالصلا عوضومب فيكف

 .ةلماك اهب نايتإلاو م اهناقتإو ب ةالصلا ناسحإ نأ انه كشالو

 . بجوأو دكا نوكي ةحيحص
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 . هجو لمكا ىلع اهب نايتإلاو ب رئاعشلا هذه ةاعارم ملسملا ىلعف

 . بلقلا عوشخو ث لابلا نانئمطأو 4 سفنلا رارقتسا نم 8 لاح نسحأو

 . كلذ ريغ ىلإ . ةالصلا لامعأب نهذلا لاغشناو ى حراوجلا نوكسو
 ارصاق ةالصلل ءشنلا ملعت نوكي ال نأ وه انه هل هبنتلا يغبني اممو

 دهشتلاو ى دوجسلاو عوكرلا لاح يف اهيف لاقي امو .اهظافلأل مهملعت ىلع
 امو 0 اهلاوحاو اهتائيه ىلع زيكرتلا اضيا كلذ بحاصي نأ دبال لب ؛

 يف لمع لكب نايتإلاو . ةانأو ناقتإو 8 نانئمطاو عوشخ نم كلذب قلعتي

 ةرركتم ةيلمع ةقيرطب كلذ نوكي نأو .. هل صصخملا هعضوم يفو س هلحم

 ةرهاظلا كلت لوزت اذهبو . هرخص ذنم اهداتعيو ة لفطلا اهيلع أشني ئ

 . سانلا ضعب ىدل

 ثيدحلا هيلإ دش ريام

 تافتلا ى كيدلا رقن _ بلكلا ءاعقإ ) عبرالا تائيهلا نع يلصملا ىهن

 ( درقلا دوعق س بلعثلا

 ىتأ نم ةالص دسفت كلذبو 0 ميرحتلا يضتقي هرهاظ يف يهنلا _

 . تائيهلا هذه نم ةئيهب

 بادالل ةافانم نم اهيف امل ى ناويحلا ضعب تافصب هبشتلا نع ىهنلا _

 . قالخالاو
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 ةالصلا يف تونقلا نع يهنلا

 لوسر عم يلصن انك : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 طق هتالص ىف تنق هانيأر امف _ ةمع _ هللا

 يف تونقل ١ ىري ال هنأ رمع ني ١ نع تعمس دقو : لاق ديبع وبأ _

 . ةعدب هاري ناكو طق هتالص يف تنقي ملو . ةالصلا

 هب درفت دقو 6٣٠٠ » مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 عفان نع كلام اضيأ هجرخأو .: ٣٢٠١ عيبرلا مامإلا هجرخأ ىناثلاو

 ةالصلا نم ءيش يف تنقي ال ناك : رمع نب هللادبع لاق : ظفلب

 : تادرخغلملا

 عوشخلا ىنعمب يتأيو .. ةالصلا يف ءاعدلا انه هب دصقيو : تونقلا

 . ( نيتناق هلل اوموقو ) : هنمو

 تنق هنأ ثدحي مل هنأ يأ ة نامزلا نم ىضم ام يفن اهب دصقي : طق

 . ةدحاو ةرم ولو
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 : ليلحتلا

 يبنلل اشياعم ناك سابع نبا نأ عم 0 هتالص يف تنقي ناك ةلت _
 . اهلك نكي مل نإ س هتاولص لج هعم رضحيو ب هعم يلصي ناكو _ هت

 . ةدحاو ةرم ولو تنقي _ هت _ يبنلا ري ملف اذه عمو

 ذخأو راث الا صعب يف درو يذلا تونقلا عوضوم نأ ىلع دكؤيام اذهو

 اهيلإ وعدت تناك بابسألو . لاح عئاقو الإ وه ام سانلا نم ةعامج هب

 يبنلا ناكف . نيحلا كلذ يف ةملسملا ةمالا ىلع ةئراطلا ثادحألا ضعب

 تاءادتعالا ءانثأ اميسالو . لاوحألا هذه لثم ىف ةالصلا بقع وعدي ةت

 ي ذل او اذه سابع ني ١ ثيدحو 0 مهموصخ نم نيملسمل ١ ىلع ةخراصلا

 هجرخا يذلاو رمع نبا ثيدح اضيا دكؤي _ هبت _ ىبنلا تونق هيف يفني

 ال ناك : رمع نب هللادبع لاق : ظفلب كلام مامإلا هاورو س انه فنصلا

 . ةعدب تونقلا ىري هنأ هنع ىور لب ةالصلا نم ء يش يف تنقي

 . هديؤتو ىنعملا اذه دكؤت ةريثك راثآ بابلا يفو

 : لاق _ ةجام نباو يذمرتلاو دمحأ دنع _ ىعجشألا كلام يبأ نعف

 ركب يبأو _ لت _ هللا لوسر فلخ تيلص دق كنإ تبا اي : يبال تلق

 ؟نوتنقي اوناكأ نينس سمخ نم ابيرق ةفوكلاب انهاه يلعو نامثعو رمعو
 . ثدحم ينب يا : لاق

 يئاسنلا دنع _ رخآ ظفل يفو ؟ رجفلا يف نوتنقي اوناكأ ةياور يفو

 فلخ تيلصو ب تنقي ملف _ 4بت _ هللا لوسر فلخ تيلص : لاق

٩٧



 فلخ تيلصو . تنقي ملف رمع فلخ تيلصو . تنقي ملق ركب يبأ

 ينباي : لاق مث _ تنقي ملف يلع فلخ تيلصو 0 تنقي ملف نامثع

 ٠ هع دي

 يف تونقلا : لاق هنأ _ يقهيبلاو ينطق رادلا دنع سابع نبا نعو

 . ةعدب حبصلا ةالص

 مكاحل او يقهيبل او ‘ طسروال ١ يف يناربطلا دنع رمع نبا نعو _

 . هتالص نم ءيش يف _ قح _ هللا لوسر تنق ام : ظفلب

 ىهن تلاق ينطق را دلاو . ةج ام نب ادنع _ ةملس مأ نعو

 . رجفلا يف تونقلا نع _ هللبت _ هللا لوسر

 : لاق قارعل ١ يف تونقلا ربخ هغلب امل هنأ سابع نبا نع ىوريو

 ةالصلا نوكرات الو ب نولصي ال مه ذإ قارعلا لهأ نم ابجعاو )
 . نوتنقي نم ىلع هراكنإ ةدش نم كلذو

 : ىلي ام ىلع لدت راثالا هذه ناف ةلمجلابو

 . هتيعورشم مدعو تونقلا راكنإ ىلع ..

 هت اولص نم ةالص يأ يف .- هنغ _ يبنلا نم لصحي مل هنأ ىلعو _ ٢

 . هدعب نم ءافلخلا نم كلذك لصحتي مل هناو

 امنإ كلذ نإف تاياورلا ضعب يف ءاج امك تونق لصح ناك نإ هنا
 . ءادعلاو برحلا اهتلمأ ةنيعم فقاوم يفو . صاخ فرظ يف لصح
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 دتشت امدنع كئلوأ ىلع وعدي _ ثبت _ ىبنلا ناكف . نيملسملا دض

 . لاوحالا قيضتو 4 تامزألا

 . ملعا هللاو تامزألا كلت ءاهتناب تهتنا فورظلا كلت نا كشالو

 ثيدحلا هيلإ دشريام
 . تونقلا ةيعورشم مدع

 هتالص نم ءيش يف تنقي مل _ هلت _ يبنلا نا _

 . ةعدب تونقلا نوري ةباحصلا نم اريثك نأ _
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 رهش لك نم مايأ ةتالت مايص

 نمه : لاق ۔ هلبع _ يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ! هلك رهدلا ماص امنأكف ةثالث رهش لك ىف ماص

 . « ١١٣٢ه مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . رذ يبأ ثيدح نم ةجام نباو يذمرتلا هجرخأو

 . ةداتق يبأ ثيدح نع دوا ل ىبأو دمحأو ملسم نم لك هانعمب هجرخأو

 : تادرفملا

 . راهنلاو ليللا تاعاس هنم نوكتت يذلا نمزلا هب داري : رهدلا

 : ليلحتلا

 نم نأو . رهش لك نم مايأ ةثالث مايص بابحتسا يف صن ثيدحلا

 . هلك رهدلا ماص امنأكف كلذ لعف

 مويلا مايص لدعيف تانسح رشع ىلإ فعاضت ةنسحلا نأ كلذ ىنعمو

 . مايأ ةرشع دحاولا

. هلك رهشلا ماص امنأك رهش لك نم مايأ ةثالث ماص نم نوكي كلذبو



 . ثيدحلا يف هيلإ راشملا رهدلا موص وه اذهو

 ةجام نبا دنع رذ يبأ ثيدح ىق هب احرصم ىنعملا اذه ءاج دقو

 مايأ ةثالث رهش لك نم م اص نم : ةت --- هلل ١ لوسر ل اق __ يذمرتلاو

 ةنسحلاب ءاج نم _ هباتك ىف كلذ قيدصت هللا لزنأف 8 رهدلا مايص كلذف

 . ةرشعب مويلا _ اهلاثما رشع هلف

 ةثالث رهش لك يف ماص نم : . اذكه ٠. اقلطم بابلا ثيدح ءاج دقو

 . اهريغالو _ ضيبلا مايألاب ددحت ملو مايا
 ثيدحك قلطم اهضعب بابل ١ اذه ىف تدرو ىرخأ ثي د احأ كلانهو

 . ىرخأ مايأ وف ضيبلا مايالاب ديقم اهضعبو ث بابلا

 لوسر انرمأ : لاق _ ي ذمرتلاو يئ اسنلا دنع ر ذ يبأ ثي دح اهنم _

 ةرشع عبرأو . ةرشع ثالث : م ايأ ةثالث رهشل ١ نم موصن نأ _ هت _ هللا

 ٠ ةرشع سمخو

 _ نابح نباو يئ اسنل او دمحأ دنع ةريره يبا قيرط نع دروو

 . ضيبلا يأ : رغلا مصف امئاص تنك نإف :ظفلب

 ثالث : ضيبلا مصف امئاص تنك نإف : يئاسنلا دنع _ رخآ ظفلبو

 .رهدلا ةئيهك يه : لاقو ب ةرشع سمخو . ةرشع عبراو ةرشع

 نم م ايأ ةثالث م ايص ( : اعوفرم ريرج ثيدح نم يئ اسنلا جرخأو _

 امك ‘ ضيبلا مايألاب مايألا ةثالثلا مايص ديفت اهلاثمأو ثيداحألا هذهف

 . كلذب ثيداحألا حيرصت نم حضاو وه
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 نبا ثيدح نم ننسلا باحصأ هجرخأ ام ةقلطملا ثيداحألا نمو

 جرخاو رهش لك نم مايا ةثالث ةدع موصي ناك _ هت _ يبنلا نأ دوعسم
 هلبع _ هللا لوسر ناك : اهنع هللا يضر : _ ةشئاع ثيدح نم _ ملسم

 . ماص رهشلا يا يف يلابي ام مايأ ةثالث رهش لك نم موصي

 . ةقباسلا ةثالثلا ريغب ةنيبم تءاج اضيأ ثيداحأ كلانهو

 هللا يضر _ ةصفح ثيدح نم يئاسنلاو دواد وبأ هجرخا ام اهنم

 : ةثالث رهش لك يف موصي _ لبت _ هللا لوسر ناك : اهنع

 . ىرخالا ةعمجلا نم نينثإلاو ى سيمخلاو نينثإلا

 يبنلا ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم يذمرتلا جرخاو

 نمو ٨ نينثالاو دحألاو تبسلا رهش لك نم موصي _ ;بت _

 . سيمخلاو ءاعبرألاو ءاثالثلا رخالا رهشلا

 :تاهاجتا ةثالث يف صخلتت اهنأ ثيداحالا هذه قايس نم حضاوو

 مايا ةثالث مايص قلطت يتلاو قلطملا هاجتالا تاذ ثيداحالا : لوالا _

 . ديقت وأ ديدحت نود رهش لك نم

 ثلاثلا : ضيبلا مايأب مايأ ةثالث مايص ديقت يتلا ثيداحألا : يناثلا _

 . رشع سماخلاو م رشع عبارلاو رشع

 امك . ضيبلا مايأ ريغب مايألا ةثالثلا ديقت يتلا ثيداحألا : ثلاثلا _

. نيريخألا ى ةملس مأو ةشئاع يثيدح نم حضاو وه



 ءاملعلا فقو دقف . ةددعتم تالالد نم ثيداحألا هذه هديفت ام مامأو

 . ةددعتم ءارآو تاهاجتا ىف اضيأ اهنم

 : يلي امك اهلصاحو

 ىلع قلطملا لمح باب نم ضيبلا مايأ ىلع م ايألا ةثالثلا لمح _ ١

 يف ةدر اولا م ايألا ةثالثلا نورسفي لوقلا اذه باحصأو . ديقملا

 مايأ اهنأب ىرخألا ثيداحألا يف ةددحملا ةثالثلاب ةقلطملا ثيداحألا

 . ضيبلا

 . مهريغو نيعباتلا نمو 0 ةباحصلا نم ددع نع يأرلا اذه ىوريو

 بابحتسا ريغ ضيبلا مايأ مايص بابحتسا نأ نورخآ ىريو _ ٢
 . رهش لك نم مايأ ةثالث مايص

 . لوال ١ رهشل ا نم نينث ال او دحال او تبسلا م ايص بابحتسا ريغو

 . يناثلا رهشلا نم سيمخلاو ءاعبرألاو ءاثالثلاو

 ىلع قلطملا اولمحف . ةعمتجم ثيداحألا ىلإ اورظن ءالؤه نأكو

 . هديق ىلع ديقملاو ‘ هقالطإ

 ت اليصقتلا بسح رهش لك ىف ةموصلمل ١ م ايال ا مهدنع ددعتت ا ذبو

 . ثيداحألا ىف ةدراولا

 دويقلا ددعتل انه رذعتم ديقملا ىلع قلطملا لمح نإ : ءالؤه لوقيو

 . ثيداحألا ىف ةدراولا

 مث . رهشلا ةدع نم نينث ال او . دحأل او تبسل ١ اهنأ ضعبل ا ىريو ٢
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 . هدعب يناثلا رهشلا ةدع نم سيمخلاو 7 ءاعبرالاو ءاثالثلا

 رسفي ال هنكلو . قباسلا ةشئاع ثيدحب ذخألا عم ىشمتي يأرلا اذه

 . ضيبلا مايا اهنأ ىلع ةصانلا ثيداحالا

 نودب رهش لك نم مايأ ةثالث مايص بابحتسا ىري نم كلانهو _ ٤

 . اهريغ وأ ضيبلا مايأ تقفتا ءاوس ديدحت

 . ركذلا قباسلا ةشئاع ثيدح اضيأ رسفي يارلا اذهو

 رخآ نم مايأ ةثالث مايص بابحتسا ءاملعلا ضعب راتخا امك _ ٥

 . ىضم امل ةرافك نوكيل رهشلا

 اذام يرديال ءرملا نأ رابتعا ىلع هلوأ نم نوكت نأ اضيأ نورخآ راتخاو
 . نولوقي امك هلجاع ربلا ريخو _ عناوملا نم هل ضرعيس

 . اهمهأ هذه نكلو ركذ ام ريغ ىرخأ ءارآ كلانهو

 ةلبت _ هلوق نم ذخأ ءاملعلا ضعب نأ ىهو : انهاه راثت ةلاسم تمثو

 ( هلك رهدلا ماص امنأكف )_

 ةتسب هعبتا مث ن اضمر م اص نم ( : رخآل ١ ثي دحلا يف اضيأ هلوق نمو

 ( هلك رهدلا ماص امناكف . لاوش نم

 . رهدلا مايص زاوج نيثيدحلا نم ءاملعلا ءالؤه ذخا

 حضاو ريغ كلذو

 . ىرنخأ ةلدأ هتدناسول هب سانئتسال ١ نكمي ذخأم درجم هنأل كلذ _
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 !؟ هدض ةلدألاو فيك

 . هجو لك نم ةاواسملا يضتقي ال انه هوظحل ي ذلا هيبشتل ١ نالو -

 . هب هبشملا ةيلضفأ ىلع لدي الف . باوثلا لوصح هب دارملا امنإو

 . ذخأملا اذه ىفنت ةيناثلا ةلدألا نإف اضيأو

 ماص نم مايصال ) : لاق _ نيخيشلا نع _ رمع نب هللادبع نعف ٭

 ) دبالا

 ماص نمب فيك هللا لوسراي ليق : لاق ةعامج نع : ةداتق يبأ نعو +٭

 (رطفي ملو مصي مل ( وأ ) رطفأ الو م اصال ( لاق : رهدلا

 ره دلا ماص نم : لاق دمحأ دنع _ ىسوم يبأ ثيدح يفو ٭

 . هفك ضبقو اذكه _ منهج هيلع تقيض

 . ره دلا م ايص عنم ىلع حوضوب لدت ةلدألا هذه نأ ىفخي الو

 ثيدحلا هيلإ دش ريام

 . رهش لك نم مايأ ةثالث موص بابحتسا

. رشع ىلإ ى موصلا ىف تانسحلا ةفعاضم _



 ارطقم حبصأ ابنج حبصأ نم

 لبت _ هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 . ارطفم حبصأ ابنج حبصأ نم -

 . يرصبلا نسحلاو : ريبزلا نب ةورع نع ةديبع يبأ نع عيبرلا لاق

 نم : نولوقي _ ;كثت _ هللا لوسر باحصأ نم ةلمجو 0 يعخنلا ميهاربإو

 . ةرافكل ا هنع نوأرديو . ارطفم حبصأ ابنج حبصأ

 . « »٣١٥ مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . كلامو ناخيشلا : اضيا ةجرخأو

 : لاق اضيا ةريره يبأ نع نابح نباو دمحأ هجرخأ رخآ ثيدح كانهو
 مكدحأو _ حبصلا ةالص _ ةالصلل ىدون اذإ : _ هلت _ هللا لوسر لاق

 . . هموي صَي الف بنج

 . بابلا ثيدحل ديؤم وهو

 : تادرفملا

 نم . ثنؤملاو ركذملاو \ عمجلاو ىنثملاو درفلا هيف يوتسي : بنج

 يف ينملا هنم جرخي يذلا ثدحملا ىمسي كلذبو 0 ينملا يهو 0 ةبانجلا
 . ابنج عامج وأ مالتحا

: ليلحتلا



 موصلل ١ صقن يف يا . ابنج ذج حبصأ نم موص ن الطب يف صن ثيدحلا

 مالتحا وأ ى عامج ببسب اليل ةبانج هتباصأ اذإ مئاصلا ىلع نأو س ةبانجلاب

 . رجفلا عولط لبق هثدح نم لسفلل ردابي نأ

 يف اضر اهعم نيخيشلا دنع _ ةملس مأو . ةشئاع ثيدح درو دقو

 . ةريره ىبأ ثيدح وهو بابلا ثيدحل هرهاظ

 ال مث . ملح ال ب عامج نم ابنج حبصي ناك _ ;ىت _ ىبنلا نأ هيف ءاجو
 . يضقي الو رطفي

 : ةريره يبأ ثيدحب ذخألا ىلع انؤاملع جرد دقو

 : نيرمأل ١ عمجأبو . طوحال اب ذخألا عم ىشمتي : الوأ هنال _

 خسن نكمي مل ثيح ثي داحألا هذه نيب حيجرتل ا كلسم اوكلس مهنألو -

 ةوقل لوقلا ثيدح اوحجرف 0 قحاللا نم مدقتملا ةفرعم مدعل . رخالاب امهدحا

 . ةعقاو ةياكح هيف يذلا رخالا ثيدحلا ىلع ةريره يبأ ثيدح وهو ٠0 هتلالدو

 ثيدح امنيب _ ةت _ هايإو انلمشي هنأ ىنعمب ماع لوقلا ثيدح نالو

 . ادم اع نوكي نأ لمتحيو . مونل ١ ةبلغ اغ لجا ن نم لسفخلا رخأ هنأ لمتحي

 _ هلبع _ هصئاصخ نم كلذ نوكي نأ لمتحيو . ايس ان نوكي نأ لمتحيو

 هروتعت ال هنأل ةشئاع ثي دحل ارسفم ةريره يبأ ثيدح نوكي اذهبو

 . تالامتحالا
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 ‘ اهتراهط م دعل ة الصل او . موصلا اهنم حصيال ضئاحلا نإ : اضيأ اولاقو

 يف ايواستي نأ بجوف هتراهط مدعل ةالصلا هنم حصتال كلذك بنجلا ناو
 . سايقلا باب نم ناك نإو ادج لوقعم ىنعم وهو . موصلل ةحصلا مكح

 . صنلاب دضتعم سايق انه هنكلو

 عم ةدابعل ١ حصتالو . ثدح ةبانجلاو ‘ ةدابع موصلا نأ اضيأ اذه ديؤيو

 ريثك يف درطم ىنعملا اذهو . ءوضو ريغب حصتال ة ةالصلا لثم : ثدحلا

 . تادابعلا نم

 س » و رس ص ے ررر ے س ٥ و ' ح هم ٥ و

 ظح كليبي ىح اوبرشاو اولكو ... » : ةميركلا ةيآلاب لالدتس لا ٧٠هتى ةحاو شاواولكو ... ل : ة ا ةيآلاب لالدتسالا امأ
 ( )١٨٧ ةرقبلا ه ... رجَمْلاَنمدَوَسألاطيلارمسينألا
 لكالا ةحابإ يف صن ةيالا نأب هدريف : ابنج مئاصلا حبصي نأ زاوج ىلع

 . عامجلا يف سيلو ب برشلاو

 هنال . حض او ريغف بابحتسا او داشرإلل هنأ ىلع ةريره يبا ثيدح لمح امأو

 . سانلا ةماعل نايبلا هيف يفكي ال هتاجوز دنع ءيشلا هلعفو 4 هنيبَل كلذ دارأ ول

 ال ثيح .. لامتحال اب تبثي ال ضعبل ا هيعدي ي ذلا خسنلا عوضومو

 . قحاللا نم قباسلا خيرات فرعي

 يف اهل رثأ الو يب احص ةياور كلتف .4 لضفلا نع هاور ةريره يبا نوك اما

 . عوضولا

 هلو . اعامجإ لوبقم وهو 4 هلثم نمع يباحص لسرم هنأرمأل ١ ىف ام ةياغ

 . ةريثك رئاظن
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 .قيقد ريغف 0 ةملس مأو ى ةشئاع ثيدحب لمعلا ىلع عامجإلا ىوعد امأ

 . لهاست هيف لب

 ةريره يبأ نعف . روهشم لوقنم ةشئاعو ةريره يبأ نيب فالخلا ذإ

 . رطفي نأ مالتحا نم حبصا نم : ىتفأ هنأ _ يئاسنلا دنع

 وا ليللا نم ملتحا نم : اضيا يئاسنلا دنع _ هنع ىرخأ ةياور يفو
 . مصي الف م لستغي ملو رجفلا هكردأ مث س هلهأ عقاو

 جرخأ دقف : نيعباتلا دنع فورعم ةلأسملا هذه يف ةباحصلا فالخو

 .ابنج حبصأ نم نع يأ _ كلذ نع ءاطع لأس هنأ جيرج نبا نع قازرلادبع

 . يضقيو هموص متي نأ ىرأف 0 ةشئاعو ةريرهوبأ فلتخا : لاقف

 لدي ام اذهو . ةريره ىبأو ةشئاع ىلإ فالتخالا بسن ءاطع نأ ىرت تنأف

 . نيعباتلا ىدل افورعم ناك ةلأسملا هذه يف ةباحصلا فالتخا نا ىلع

 لوقي امك _ نيعباتلا ضعب ةريره يبأ ثيدحب لمعلا ىلع يقب دقو

 . ةريره يبأ ثيدحب ذخالا مهنع ىوري نيذلا نيعباتلا نمو _ يذمرتلا

 نب هللادبع نب ملاسو ب يرصبلا نسحلاو 4 سوؤاطو ريبزلا نب ةورع

 . رمع

 . فالخلا اذه عم عامجالا ىوعد نيأف ٧ نذإو

 نم هجو ىلعو : دعب اميف 0 سانلا ضعب دنع لمعلا جرد نوكي نأ اما
 نإف 0 نيمدقتملا ضعب ءارآب المع وأ س ةلدألا ضعب حيجرتب ذخا هوجرلا

 . عامجإلا موهفمب ًاعامجإ ينعيال اذه
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 نم نأ وهو _ ةريره يبأ ثيدح لول دمب لمعلا ىلع انؤاملع عمجأ دقو

 ىلع اوقفتا كلذكو . ارطفم حبصي هنإف حابصلا ىتح لسفلا ريخات دمعت

 ؟ هيلع اذام ىف ف الخلاو ة ءاضقلا بوجو

 ةضيرف ناضمر نم موي لك نأ ارابتعا . ادحاو اموي يضقي ليقف

 ةضيرف هلك ناضمر نأ ىلع ءانب كلذ لبق ىضم ام يضقي ليقو ةلقتسم

 . ةدحاو ةضيرف ربتعت اهناكرأ عيمجب ةالصلاك . ةدحاو

 كته لجألو . ةدح او ةضيرف هنأ ىلع ءانب هلك رهشلا يضقي ليقو --

 . رهشلا ةمرح

 . ةرافك نم همزلي اميف اوفلتخا كلذكو

 . راطفإلل دمعتلا ةرافك ءاضقلا عم همزلي مهضعبف

 . ةرافك نودب طقف ىضم ام لدب همزلي مهضعبو

 هومزلي ملو هل ةرافك كلذ اولعج هلك رهشلا ءاضق همزلي : اولاق نيذلاو

 . ىرخأ ةراقك

 . انواهتم ناك نإف . هريغو نواهتملا نيب قرفي ءاملعلا ضعب نأ ىلع

 . ةرافكلا لدبلا عم مهدنع همزليفق

 . طقف همويل لدبلا _ ءالؤه دنع _ هيلعف نواهتم ريغ ناك نإو
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 نايسنلا ببسب روذعم هنأ ىري مهضعبو ة سانو دماع نيب قرفي مل ثيح
 برش وأ لكا نم ىلع اسايقو س دبعتلا ةلمج يف س انلل رذعلا لوصحلو

 . ثيدحلا ىف ءاج امك هاقسو همعطأ هللا نأل ايسان

 عقي ام اريثك اذهو ب ناضمر راهن ىف مئاصلا ملتحا اذإ كلذ دعب ىقبيو

 . ةرشابم همون نم ههابتنا دعب لسفلا ىلإ ردابي نأ هيلع نإف ، مئاصلل
 رداب اذإو \ لبق يذ نم رثكا رسيم نالا لسفلا عوضوم نأ ىفخي الو

 لدب هيلع لهف . همون نم ههابتنا دعب لسغلا ىلإ ناضمر راهن يف ملتحلا

 . هيلع ءىشالو . روذعم هنأ وأ هموي

 ةد اعو اميسال هقفرو م السإل ١ رسيي .0 بسنأو قفوأ انه ر ذعل اب لوقلا لعلو

 وأ ملتحي نأ يف هل لخد الو ة ناسن الا يف يعيبطو يرطف ءىش م التحالا

 . ملتحي ال

 ثيدحلا هيلإ دشريام

 . تاعونمملا يف عوقولا نم طايتحالا ذخاو زرحتلا

 . هموصب دتعي ال ابنج حبصأ نم نأ _

 نود ءاضقلا ابنج حبصأ نم نومزلي اوناك نيعباتلاو ةباحصلا نأ _
 . ةرافكلا
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 لالهلا ةيؤر يف ءاج ام

 لوسر لاق : لاق يردخلا ديعس يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبا

 اورطفت الو . لالهلا اورت ىتح اوموصت ال .. ناضمر يف : هلت _ هللا
 اومتأف ... ىرخأ ةياور يفو هل اوردقاف مكيلع ىمغ نإف .. هورت ىتح

 . . اموي نيثالث

 . " ٣٢٢٣ه مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 ظ افلأب نكلو . دمحأو ملسمو يراخبل او كلام : اضيأ هجرخاو

 .ةفلتخ

 : تادرخلملا

 و ! ىبغو . ىمغاو مغ : ىرخأ تاياور يف ءاجو : يمغ

 . هل ميغلا رتسو لالهلا ءافخ : اهلك اهب دارملاو 4

 دقو اموي نيث الث نابعش اولمكأو . رهشلا ددع اوردق يا : هل اوردقاف

 . ( نيثالث ةدعلا اولمكاف ) ىرخألا ةياورلا يف ارسفم ىنعملا اذه ءاج

 و ر ه

 - ى و . -

 ليلحتلا

 هللا ضرف دقو س مالسإلا يف ةمهملا رئاعشلا نم ةريعش موصلا نأ كشال
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 هذه تلخد اذبو 8 ناضمر رهش مايص ةملسملا ةمألا ىلع لجو زع

 مالسإلا ناكرا لكشت يتلاو ىرخالا ةيساسالا رئاعشلا نمض ةريعشلا

 نيرشعلاو ةعستلا نيب همايأ حوارتت يرمقلا رهشلا نأ مولعمو هدعاوقو

 .. اذكه رهشلا .. ) : ثيدحلا يف احضوم كلذ ءاج امك اموي نيثالثلاو

 . يراخبلا _ ( اموي نيثالث ةرمو 0 اموي نيرشعو ةعست ةرم .. اذكهو

 تقوو 0 مهمايص تقو نيملسملل ددحيل فيرشلا ثيدحلا اذه ءاج دقو

 هنم جرخي يذلا نمزلاو ى ناضمر هيف لخدي يذلا نمزلا يأ . مهراطفإ

 اوموصت ال ) : هجورخ دنع هتيؤرو 0 ناضمر لوخد دنع لالهلا ةيؤر وهو

 . ( هورت ىتح اورطفت الو : لالهلا اورت ىتح

 قلعو ب رهشلا لوأ يف لالهلا ةيؤرب مايصلا عراشلا قلع دقف كلذبو

 . هتيؤرب اضيأ ىرخأ يف راطفإلا

 . وحص وجلاو . ةنكمم ةيؤرلا تناك اذإ اذه

 دوجول ةنكمم ريغ ةيؤرلا نوكت نأ نايحألا نم ريثك يف ثدحي نكلو
 بجحت يتلا عناوملا نم كلذ هبشي امو ب فيثكلا رابغلاو ى مويغلاو بحسلا

 . ةيؤرلا نع لالهلا

 ؟ ةلاحلا هذه نع اذامف

 يمغ نإف . ةدعلا لمكن نأ لاوحالا هذه لثم يف انرمأ ميكحلا عراشلا نإ

 ( . اموي نيثالث اومتاف مكيلع

< 
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 . موصن مث اموي نيثالث نابعش ةدع

 رطفن مث اموي نيثالث ناضمر ةدع لمكن كلذكو
 زجوم اذه اهنم ءاهتنالا رماو . ةدابعلا هذه يف ءدبلا رمأ ددحت دق اذبو
 . بابلا ثيدح ةلالد

 كشلا موي مايص اهنم بابلا اذهب ةقلعتملا لئاسملا ضعب كلذ دعب ىقبتو

 . ناضمر نم وا نابعش نم وه له كشُي يذلا مويلا وهو

 اورت ىتح اوموصتال ) ثيدحلا يف يهنلا نأ ىري ءاملعلا ضعب نإف

 . ةياغلا ديفت ىتح هلوق نأل كشلا موي موصلا نع ىهن كلذك وه (لالمهلا
 . كلذك يهنلا هيلع بحسنيف . ةياغلا يف لخاد كشلا موي نأ ينعي اذهو

 ناك نمل - لصفلا بابحتسا هريغو ب سابع نبا نع يور دقف كلذلو

 وأ موي رطفب ناضمر موص نيبو 0 موصلا اذه نيب _ نابعش يف امئاص
 . مايأ

 نم ةدابعلا هذه زييمت ىلع مهنم اصرحو ب كشلا موي مايص بنجتل كلذو

 . اهريغ

 نع ةديبع يبأ نع عيبرلا مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلاب ىنعملا اذه ززعيو

 وهو س كشلا موي موص نع }مت _ هللا لوسر ىهن : لاق ديز نب رباج

 دقف اهماص نم : لاق . ىحضألا مويو 0 رطفلا مويو 0 نابعش نم موي رخآ
 . امثإ فراق

 ناك نإ : لاقف ؟ اذه ىلع كلمح ام : لاقف 0 امئاص الجر سابع نبا ىارو

 . ينقبسي مل ناضمر نم ناك نإو 0 اعوطت ناك نابعش نم
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 مويب ناضمر اولبقتست ال : لاق _ هت _ هللا لوسر نإف رطفأ : هل لاقف
 . نابعش نم

 ةحابإلا نيب هلك رودي س كشلا مايص يف اريثك امالك ءاملعلل نإف ةلمجلابو

 . ميرحتلاو ةيهاركلاو

 قبطنت تناك هيف كوكشملا مويلا اذه لثم يف كاسمإلا ةيلمع نأ مولعمو

 . مهدهج غلبمو . مهعسو يف ام كلذ ناكف . تالاصتالل

 عماسلا لوانتم يف هلك ملاعلا لعجت يتلا لئاسولا دوجو عمو . نالا اما
 يضم دعب امنإو . راظتنالا اذه لثمل ةتبلا نوجاتحي ال سانلا نإف يئارلاو
 اذإ اميف اوفرعي نأ مهناكمإب نوكي بورغلا نم نيتعاس وأ ث ةدحاو ةعاس
 . ال مأ لالهلا ةيؤر تبث دق ناك

 ثيدحلا يف ةيؤرلاب موصلا قيلعت
 اورطفأو 0 هتيورل اوموص ( : ثي دحلا يف ةيؤرل اي موصلا قيلعتب دارملا ام

 ال اعبط ؟ لالهلا ةيورب بلاطم هنيعب دحأ لك نأ كلذ ينعي له ( هتيؤرل
 . ةلمجلا يف ةيؤرلا ىلع كلذ لمحي امنإو
 . نيرخالل ايفاك كلذ نوكي ةيؤرلا هب تبثت نم هآر اذإ هنأ ىنعملاو

 ةيؤرلا هل تبثت نم
 مأ ن الدع هجورخلو . هلوخدل ل دع دهاش ء ىزجي له : نوفلتخم ءاملعلاو
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 . جورخلاو لوخدلل نيلدعلا نم دبال

 ٠. جورخلاو لوخدلل دحاو لدع مأ

 ىلع دهاش مايصلا يف دهاشلا نأب كلذ نوللعي لوالا لوقلا باحصأف

 امأ راطفإلا يف رثكا تبثتلا ىلإ اوجاتحا كلذلف . اهل رطفلا يفو هسفن

 . دحاو لدع هيف ىزجيف هللا قوقح نم
 هريغو يبارعألا ثيدح لثم . اضيا كلذ يف ةدراولا راثالا ضعب كلانهو

 ءاج عرشلا نأب كلذ نوللعيف اعم رطفلاو موصلا يف نيلدعلاب نولئاقلا اما

 ‘ هريغك موصل ١ عوضوم اولعجف 0 عضوم نم رثكأ يف نيل دعل اب يا امهب

 . نقيال او طوحال اب اوذخأ اضيأ مهنأكو

 : ىرخألا نود دالبلا ىدحإ يف لالهلا يئر اذإ

 نادلبلا دحا يف لالهلا يئر اذإ : يهو . ةراثإو لدج لحم ةلاسم كلانهو
 . ةيمالسإلا

 ؟ هرت مل يتلا ىرخألا نادلبلا ىلع اذامف

 ؟ ال مأ . ةيؤرلا كلتب ذخأت نأ اهيلع له

 :لاق _ سابع نبا ىلوم _ بيرك ثيدح وه 0 كلذ يف لصافلا دحلا لعلو

 لالهلا تيأرف . ماشلاب اناو - ناضمر لاله يلع لهتساو . ماشلا تمدق
 مث _ سابع نبا ينلأسف . رهشلا رخآ يف ةنيدملا تمدق مث . ةعمجلا ةليل

 : لاقف ؛ ةعمجلا ةليل هانيأر تلقف ؟ لالهلا متيأر ىتم : لاقف _ لالهلا ركذ

 لاقف . ةيواعم ماصو . اوماصو سانلا ٦ . معن : تلقف ؛؟ هتيار تنأ

١١٦



 . هارن وأ نيثالث لمكن ىتح موصت لازن الف تبسلا ةليل انيأر : رافكلا
 _ هللا لوسر انرمأ اذك : ال لاقف همايصو ةيواعم ةيؤرب ىفتكت الا تلقف

 ( يذمرتلاو ملسمو دمحا ) _ هلت

 هآر ابيرك نأ عم ماشلا لهأ مايصب موصي نأ ضفري سابع نبا اذهف

 _ ;لبع _ هللا لوسر انرمأ اذكه : لوقيو . نايع دهاش وهو ى هسفنب

 موصل اي دلب لمأ نورمأي اون اك ام ةب احصلا نإ ( : ةمئألا بطق لوقيو

 ( ىرخأ دلب لهأ ةيؤرل

 لمعلا يقب دقو . سابع نباو ى بيرك ثيدح عم ايرج ناك مهلمع نا يا

 نإ ( اموي نيثالث اومتأف ): _ لبت _ هلوق نم ءاملعلا طبنتسا دقف اريخاو

 أدبي يذلا يأ . هوحنو . ةر افكل او .» ع اضقل ١ م ايص يف م ايال ١ ضرتعم

 ادبي مل هنال . اموي نيث الث رهشل ١ لمكي هيلع نأ ‘ رهشل ١ ء انثأ مايصلا

 . ةدعلا لمكي نأ هيلعف هئانثأ يف هأدب امنإو لالهلاب

 ثيدحلا هيلإ دشريام

 . ةيؤرلا ناكمإ ةلاح : ناتلاح اهل موصلا رهش يف لالهلا ةيؤر نأ -
 اهرذعت ةلاحو

 . هجورخ دنعو رهشلا لوخد دنع اهيلإ راصي ناكمإلا ةلاح يف

 رهشلا بستحي يأ . ةدعلا لامكإ ىلإ راصي ةيؤرلا رذعت ةلاح يفو _

 . ناضمرلو نابعشل اموي نيثالث
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 فنص لك نم باصنلا ريداقم

 . ةقدص قاوأ سمخ نود اميف سيل : لاق م السلا هيلع هقيرط نمو

 . ةقدص ًالاقثم نيرشع نود اميف سيلو _ امهرد نوعبرأ ةيقوألاو _

 اميف سيلو . ةرعبأ سمخ ينعي . ةقدص دوذ سمخ نود اميف سيلو

 . . ةقدص قس وأ ةسمخ نود اميف سيلو . ةقدص ةاش نيعبرأ نود

 دنسلاب سابع نبا نع عيبرلا مامإلا هجرشا ثيدحلا
 . ٠ ٢٣٢٣ه مقربو قباسلا

 ةباحصلا نم ريثك نعو . ةددعتم قرطب ننسلا باحصا اضيا هجرخأو

 . انه فنصملل عقو امك سابع نبا قيرط نم مهدنع سيلو

 ريسفت الو . منفلا الو . بهذلا باصن ركذت مل ىرخألا قرطلا نأ امك

 . ةيقرالا

 : تادرفملا

 امهرد نوعبرأ اهب دارملاو ب ديدشتلاو ةزمهلا مضب ةيقوأ عمج : قاوا
 . فنصملا هنيب امك

 مهردلا عابسأ ةثالثو امهرد لداعي امب نزرلاب لاقثملا ردقي : لاقثم _

 نم ةرشعلا ىلإ ةثالثلا ىلع عقي مسا 0 واولا نوكسو لاذلا حتفب : دوذ

 . ريعب دحاولل لاقي امنإو ى هظفل نم هل دحاو الو 0 لبإلا
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 اذإ ءيشلا داذ نم ذوخأم وهو .4 ةرعبأ ةسمخ يا دوذ سمخ : ىنعمو

 هسقن نع رقفلا داذ اهبحاص نال لبإلا نم ددعلا كلذ هب ىمسو 4 هعفد

 رسكب لاقيو س نيسلا نوكسو : واولا حتفب قسو عمج : قسوأ
 . اذهبو اذهب ت اي اورل ١ يف دروو ٠0 ق اس وأ ىلع ذئنيح عمجيو . رارلا

 . اعاص نيتس نع ةرابع قسرولاو

 :ليلحتلا

 بهذلا نم لك يف ةاكزلا ريداقم ددحيل فيرشلا ثيدحلا اذه ءاج

 أدبي يتلا ةيلوال ١ ري داقملا يأ > رامثلاو ‘ عورزلاو > منغل او لبإلاو > ةضذفلاو

 . كلذ ليصفت يلي اميفو ب اصنلا اهنم

 نيعبرأ يواست ةيقوالاو . ق اوأ سمخ تغلب اذ ا اهيف ب اصنل او : ةضفلا

 . مهرد يتئام ةضفلا باصن نوكيف امهرد

 امهر ل : نيعبرأ لك يف يأ مه ار د ةسمخ اهيفف لوحلا اهيلع لاح اذإف

 اذكهو مهرد هيفف . نيعبرأ دئ ازلا غلبي ىتح كل ذ ىلع ةدايزلا يف ءيشالو

 :٢٠ اذكه نوكي ن الا ةلمعتسملا تامارجلاب ةضفلا نزو نأ مولعمو ...

 ١ . امارج ٥٩٥ يواست ةضفلا نم امهرد

 ارانيد نيرشعو س ككسملا ريغ ىف الاقثم نيرشع بهذلا غلب اذإ : بهذلا

 وأ لاقثم فصن يا . رشعلا عبر يهو . ةاكزلا ذئدنع هيفف ككسنملا يف

 ٠ رانيد فصن

 عبر اهيفف . ريناند ةعبرأ وأ 4 ليقاثم ةعبرأ غلبت ىتح ةدايزلا يف ءىشال مث

١١9٩



 نم لاقثملا نزو نأ مولعمو . رانيد رشع وأ : لاقثم رشع يأ . رشعلا
 . ابيرقت امارج ٤ر٥٢ نالا يواسي بهذلا

 امارج ٢٠ × ٢٥ر٤ = ٨٥ اذكه هيف باصنلا نوكيف

 . ادحاو اسنج اربتعيو . رخالا ىلإ ةضفلاو بهذلا نم لك مضي نا نكميو
 . عومجملا نم ةاكزلا ذخؤتو

 طارتشا ءاج دقو . ةيرمقلا ةنسلاب لوحلا اهيلع لوحي نأ اهيف طرتشيو

 . ىرخا صوصن يف لوحلا

 : لبإلا ةاكز
 يفو ناتاش رشعلا يفو . ةاش اهيفو . اسمخ تغلب اذإ ةاكزلا اهنم ذخؤتو
 نيرشعو سمخ يفو ٠ هايش عبرأ نيرشعلا يفو هايش ثالث ةرشع سمخ

 اهل ) نوبل تنب نيثالثو تس يفو ( لبإلا نم ةنس تنب ) ضاخم تنب

 ( ناتنس
 ( نينس ثالث اهل ) ةقح : نيعبراو تس يفو

 ( نينس عبرأ اهل ) ةعذج نيتسو ىدحإ يفو

 نوبل اتنب : نيعبسو تس يفو

 ناتقح نيعستو ىدحإ يفو

 هل _ نوبل نبإ نيعبرأ لك نم ذخؤيف كلذ دعب نيرشعلاو ةئاملا نع داز امو

 . نينس ثالث اهل _ ةقح نيسمخ لك نمو _ ناتنس
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 نأ كلذ ىلإ فاضيو 0 لوحلا نارودو \ باصنلا لامكتسا نم اهيف دب الو

 . ءانع ىلإ جاتحت الو اهسفنب ىعرت يأ ةمئاس لبإلا نوكت

 منغلا ةاكز

 ةدحاو ةاش اهيفف . ةاش نيعبرأ تغلب اذإ ةاكزلا اهيف بجتو

 . ناتاش اهيفف ١٢١( ) تغلب اذإو

 . هايش ثالث اهيفف ٢٠١( ) تغلب اذإو

 . ةاش ةئام لك نع ذخؤي كلذ نع د از امو

 : رامثلاو بوبحلا ةاكز

 : ثيدحلا ىف ءاج امك قس وأ ةسمخ تغلب اذإ ةاكزلا اهيف بجتو

 اعاص ( ٢٠٠ ) قسواألا ةسمخلا عومجم نوكيف اعاص نوتس قسولاو

 ءاج دقو ةدايزو نيوليك عاصلا نأ رابتعاب ابيرقت وليك ٦٧٥ : لداعيام يأ

 سنج نايبل ( ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيلو ) _ ت _ هلوق
 . هردقو هنم جرخلا

 ( رشعلا ءامسلا تقس اميف ) : رخآ ثيدح كانهو

 هنوؤم ريغبو ةنوؤمب ىقسي اميف قرفلا نايبل ءاجو

 . ماعلا ىلع صاخلا لمح باب نم رخالا ىلع نيثيدحلا دحا لمحيو
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 : ثيدحلا هيلإ دشريام
 لبإلاو ب ةضفلاو ة بهذلا : ةعبرألا فانصألا هذه ريداقم ديدحت

 . رامثلاو بوبحلاو . منغلاو

 . هيف ءيشال ثيدحلا يف روكذملا ردقلا نود ام نأ

 . ىلوالا باب نم باصنلا يف لخدي روكذملا ردقلا قوفام نأ
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 رطفلا ةاكز

 اهنع هللا يضر _ نينمؤملا مأ ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبا
 ركذلاو س دبعلاو رحلا ىلع رطفلا ةاكز _ { _ هللا لوسر نس : تلاق _

 وأ ري وأ بيبز نم اعاص وأ . رمت نم اعاص ريبكل او ريغصل او . ٦

 . طقأ نم وأ . ريعش

 . « »٣٣٣ مق رب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 رمع نب ١ ثيدح نم ناخيشل ا هانعم جرخاو ظفللا ا ذهب هب درفت دقو

 . ةددعتم قرطبو . هانعم اضيأ ةع امجلا جرخأو . ديعس يباو

 : تادرفملا

 ٠. ةكولسم ةقيرطو ةعبتم ةنس كلذ لعج يا : س

 عوزنم ريغ ب سباي نبل وهو ب فاقلا رسكو 0 ةزمهلا حتفب : طقأ

 . فجيو ءاملا هنم لصتي ىتح كرتيو خبطي مث ضيخملا نم ذختي دبزلا

 : ليلحتلا

 : ةيلاتلا تالولدملا هتلمج ىف انل حضويل فيرشلا ثيدحلا اذه ءاج
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 ديدحت _ ةاكزلا هذه مهيلع بجت نم ديدحت _ رطفلا ةاكز ةيعورشم

 . هنم ةاكزلا هذه ىطعت يذلا ماعطلا عاونأ ديدحت _ جرخملا رادقملا

 كلذ ليصفت يلي اميفو

 نبا ثيدح يف دروو س (نس) ظفل بابلا ثيدح يف انه ءاج : اهتيعورشم

 فالتخالا اذه ءازإو 8 نس نم الدب ( ضرف ) ظفل _ ةعامجلا دنع _ رمع

 : رطفلا ةاكز مكح يف ءاهقفلا فلتخا ثيدحلا ظفل يف

 ةنس .اهنا مأ . عوسنم ضرف اهنا م ؟ هتيضرفق ف ىلع قاب ضرق يمه له

 اهنأ يا ب بوجولا ىلع (نَس ١ ظفل اولمحو . تاياورلا ىدحإ يف ( ضرف رف)

 . اهب مازتلإلا ثيح نم ةنس

 يهف )١١٠( ةرقبلا ( ةؤكلآارئاَءَو ) : ىلاعت هلوق مومعب اضيأ اولدتساو

 . اهب رومأملا تاوكزلا ةلمج نم

 )١٤( ىلعالا ھ ىگرتنم حلفأ » : ةميركلا ةيالاب اضيا اولدتسا امك
 . رطفلا ةاكز يف تلزن اهنأ ىلع ءاني كلذو

 : خسنلاب نولئاقلا امأ

 ثيدحب نيلدتسم ث لاومألا ةاكزب تخسن مث اضرف تناك اهنإ : نولوقيف

 هلل ١ لوسر انرمأ : : لاق .. هريغو يئ اسنلا دنع _ ةدابع نب دعس ني سيق

 انرمأي مل ةاكزلا تلزن املف . ةاكزلا لزنت نأ لبق رطفلا ةقدصب _ لت _

 . هدنس يف ذخاملا ضعب هيلع ثي دحلا اذه نأ ريغ هلعقن نحنو . انهني ملو
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 : ةيعوطت ةليضف اهنأو 0 اهتينسب نولئاقلا امأ

 بدنلا هنم مهفي هنإ اولاقو م ثيدحلا يف دراولا َنَس ظفل رهاظب اولدتساف

 مازلإلا سيلو

 امك . ( رذق ) ىنعمب ىرخالا ةياورلا يف ( ضرف ) ظفل نإ : اضيا اولاقو
 يلع له: لاق ... ةاكزلاو ... ) هيف ءاج يذلا يبارعألا ثيدحب اولدتسا

 ( عوطت نأ الإ ال لاق اهريغ

 . انه رطفلا ةاكز ركذي ملو : اولاق

 اهلك ضتثارفلاو تابجاولا ليصفتب تأي مل ماع ثيدحلا اذه نأ ىفخيالو
 . ثيدحلا يف ركذت مل ةريثك تابجاو كلانه نأ مولعمو

 ريبعتلا نأ ىلع ( ضرف ) ةملك اهرسفت ثيدحلا يف ( نس ) ةملك ن امك

 بوجولا ىلع لدي دبعلاو رحلا ىلع : هلوق يف ( ىلعي )

 : ةاكزلا هذه مهيلع بجت نم

 ريغصلاو : ىثنألاو ركذلاو ى دبعلاو رحلا ىلع ) : هلوق ىنعملا اذه ددح دقو

 . هنع اهيطعي وهو . هديس اهب بطاخملاف دبعلا امأف ريبكلاو

 امأ وأ اتنب وأ اتخأ تناك نإو . اهجوز اهنع اهيطعيف ةجوز تناك نإ ىثنالاو

 . اهلوعي نم اهيطعيف كلذ ريغ وا

 لجرلا اهيطعي ) ۔ هلبق _ هلوقل : هلوعي نم وأ 0 هيلو هنع اهيطعي ريغصلاو
 . ( لوعي نمعو هسفن نع
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 نأ زوجي ال اهذخاي نأ حصي نمو .. طقف ينغلا ىلع رطفلا ةاكز بجتو

 همعطو.. ) _ هجام نباو داود يبأ دنع _ سابع نبا ثيدح يف ءاج امك

 . مهريغال .. نيكاسملا ماعطإ لجأ نم تعرش اهنأ ينعي اذهو

 (مويلا اذه يف فاوطلا نع مهونغا ) : رمع نبا ثيدح يف ءاج امك _

 . ديعلا موي يف لاؤسلا نع نيكاسملا اونغا يا

 . ىنغلا نم ءانغالا نأ مولعمو

 . ( ىنغ رهظ نع الإ ةقدصال ) _ هنت _ هلوق يف امكو _

 وه اذهو . رداقلا ريغ ريقفلا نم نوكت ال ةقدصلا نأ اضيأ ىنعي اذهو

 . ( مهيلع تسيل ءارقفلل تاقدصلا امنإ ) : عيبرلا لوق ىنعم

 : اهنم جرخي ام رادقم
 كلانهو ءاملعلا نم اهيلع قفتم عاصلا جارخإ ةلأسمو 0 دحاو عاص هردقو

 ديزي امب نالا هب فراعتملا نزولاب ردقيو 0 هريدقت يف فالتخالا ضعب

 . نيوليك نع اليلق

 : هنم ج رخملا ماعطلا عاونأ

 تناكو » طقال او ريعشل او ربلاو بيبزلاو رمتلا ركذ ثيدحلا يف درو دقو
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 ءاملعلا لاق كلذلو . نامزلا كلذ ىف بلاغلا توقلا عاونأ ىه ءايشألا هذه

 . هلها توق بلاغ نم اهجرخي نا ناسنإلل يغبني نإ
 نمو ثرخال نامز نم فلتخت _ مهتشيعم يف _ سانلا لاوحأ نأ مولعمو

 . نيرخال سان نمو : رخال ناكم

 كلذ نكيلو . رطفلا ةاكز جارخإ عوضوم يف انه ىعاري نأ يغبني ام اذهو
 ةرافكلا لاصخ يف ةدراولا ةيالا كلذ ىلإ تهبن امك 0 ماعطلا طسوا نم
 جرخأ نإ امأ 0 ىندألا نم جرخيال ثيحبو ( مكيلهأا نوعمطت ام طسوأ نم)

 . هيف بوغرمو ب بولطم لب : زئاج وهف ىلعالا نم

 ثيدحلا هيلإ دشريام

 . رطفلا ةاكز ةيعورشم _

 . ديبعلاو رارحألاو 4 ثانإلاو روكذلاو . رابكلاو راغصلا ىلع بجت اهنا _

 . ةيندبلاو ةيلاملا تادابعلا نم اهريغ نع فلتخت اهنأ _

 . صخش لك نع ماعطلا نم عاصب ردقت اهنا _

 . تقولا كلذ يف ناسنإلا توق بلاغ نم جرخت
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 لاملا بجأب قدصتلا

 : لاق كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 هلاومأ بحأ ناكو 0 لخن نم ةنيدملاب الام راصنألا رثكأ ةحلط وبأ ناك

 اهلخدي -- هن _ هلل ١ لوسر ناكو . دجسملا ةلبقتسم تناكو . ءاحريب هيلإ

 : ةيالا هذه تلزن املف : سنأ لاق . بيط وهو » اهئام نم برشيو >

 بحأ نإ ةحلط وبأ لاق ( نوبحت امم اوقفتت ىتح ربلا اولانت نل )

 اهعضف هللا دنع اهرخذو اهرب وجرأ هلل ةقدصل اهنإو . ءاحريب يلإ يلاومأ
 . تئش ثيح هللا لوسراي

 ىلإ هبحاصب حوري حئار لام كلذ خب خب : ةلبع _ هللا لوسر لاقف

 ل اق . نيبرقأل ١ يف اهلعجت نأ ىرأ انأو . تلق ام تعمس دقو . ةنجلا

 . هللا لوسراي لعفأ : ةحلطوبا

 . همع ىنبو هبراقأ يف ةحلط وبأ اهمسقف

 . " »٣٥٣ مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا
 دواد وبأو ب يذمرتلاو دمحاو كلامو ب ناخيشلا اضيأ هجرخأو

 . مهريغو يئاسنلاو

 : تادرقلملا

 نم ةذوخام ن ءاحلاو ءارلا حتفو . ءايلا نوكسو ءابلا حتفب : ءاحريب
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 ةقطنملا مسا وأ ث ةحلط يبأ ناتسب اهب ىمسيو 0 عساولا ناكملا يأ حاربلا

 . ناتسبلا اهب يتلا

 هنم بونجلا ةهج ىهو دجسملا ةلابق ةنئاك ىأ : دجسملا ةلبقتسم

 . ةقومرم ةناكم اهاطعا ام اذهو _ ةت _ يبنلا دجسم وه دجسللاو

 . انسح اعضومو

 . ريخلا ىنعمب ربلا : اهرب _

 . لجو زع _ هللا دنع هل بسحتيل اهرجأ ءاقب يأ : اهرخذ

 . ريخل ١ هوجو نم تئش اميف اهفرص ١ يأ : ًاهَض

 حدملا دنعو ى ءيشلاب اضرلاو باجعإلا دنع برعلا اهلوقت ةملك : خب
 امك ةرركمو ةدرفم لاقتو . نيونتلاب خبو \ نوكسلاب خب لاقتو . رخفلاو

 ثيدحلا ىف ءاج

 ىلا هبح اصب به اذ هنأ يأ . ةروريصل ا ىنعمب ح اورل ا نم : حئار _

 . ةنجلا

 : ليلحتلا

 ليلجلا يباحصلا نأ فيرشلا ثيدحلا اذه ىف كلام نب سنأ انل يوري

 ة الام راصنالا هموق رثكأ نم ناك ( يراصنألا لهس نب ديز ) ةحلط ابا

 . ةنيدملاب الخنو

 هيلإ نيتاسبلا هذه بحأ ناك نكلو ٠ نيتاسبلا نم اريثك كلمي ناكو

١٧٩



 . ابيط ابذع ءام هب نألو _ للبت _ يبنلا

 هئام نم برشيو ث ناتسبلا اذه ىلع ددرتي ناك _ هنت _ يبنلا نألو

 . ةحلط يبأ هبحاص دنع ازيمم اناكم ناتسبلا اذهل لعج ام اذهو . بيطل ١

 ل { : ىلاعت هلوق لزن 11 هنإ : هنع هلل ١ ا يضر كلام نب رسنأ لوقيو
 « ةيلعهيهَت؟ككقونكنياوقتئامو َتوبتاَمماوقِفنت ىَحَرلاولاَ 21 ۔۔,< ٠د س عو . ش ك ۔ > حد ف سس
 )٦٩٢) نارمع لا

 . باحرتو رورس لكب _ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا اهاقلت

 باوثلاو \ ريخلل ءاجرو ربلل ابلط مهلاومأ ميدقت يف نورابتي اوذخاو

 .مهلاومأ بحأ نم قافنإلاب مهل هللا هيجوتل اقيقحتو 0 لجو زع هللا دنع نم

 يذلاو ‘ ةديدعلا نيتاسبلا بحاص يراصنالا ةحلطوبأ ءالؤه نم ناكو

 صنت اصخ نم هل امب ء احريب وهو . هيلإ هل اومأ بحأو زعأ مدقي نأ ىار

 . هريغ نم رثكا تازيممو

 نا هنم ابلاط ناتسبلا اذهب هعربت نع هربخيل _ هلت _ يبنلا ىلإ ءاجو
 . ريخلاو ربلا ع اونأ نم ءاش ثيح هعضي

 هباحصأ اهادبأ ىتلا ةباثولا حورلا هذهب _ ةلثم _ ىبنلا بجعأ دقو

 ريخلا ليبس يف قافنإلاو ؛ سفنألاو 4 لاومالاب ةيحضتلا حور س ماركلا

 . ةعاطلاو

 ىلإ هللا ءاش نإ _ اهباحصأب بهذتس . لامعألا هذه نأب مهرشبيو
. ةنجلا



 يف ةقدصل ا هذه ةحلط وبأ عضي نأ رقللإ _ هلل ١ لوسر ىأر نكلو

 . ءارقفلا مهيف نال اهب قحأ مهنال 0 هبراقأ

 ناملس ثيدح يف ءاج امك ةلصلاو ةقدصلا نيب عمجلا اضيأ اذه يفو
 لوسر لاق : لاق _ ةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دمحأ نع رماع نبا

 : ناتنثا محرلا يذ ىلعو ى ةقدص نيكسملا ىلع ةقدصلا ): _ هلت _
 اهنأ نيخيشل ١ نع ثر احل | تن تنب ةنوميم ثيدح يفو ) ةلصو ةقدص

 . كل اوخأ اهتيطعأ ول : ل اقق _ _ هلل ١ لوسر نامز يف ةديلو تقتعأ

 ٠. كرجا مظعأ ناك

 هبراقأ يف لاملا اذه مسقف _ 4ةبت _ يبنلا هيجوت ةحلطوبأ ذقن العفو

 . همع ينبو

 يف ءاج امك بعك نب يبأو ث تباث نب ناسح نيب اهمسق هنأ تبث دقو

 . هبراقأ مه ءالؤهو . هريغو ملسم ةياور

 لذبلاو قافنإلا يف _ مهيلع هللا ناوضر _ ةباحصلا فقاومف ةلمجلابو
 ام ءاجرو ى ريخلاو ةعاطلل ابلطو : هللا ليبس يف مهلاوما بحاب عربتلاو .
 . ىصحت نأ نم رثكا يه هللا دنع

 بحأ مل . هللا لوسراي : لاق هنع هللا يضر رمع نأ نيحيحصلا يف ءاج
 . هب ينرمأت امق ( ربيخب ) وه يذلا يمهس نم يدنع سفنأ وه طق الام

 افوقوم لصألا ىلع يقبي نأ هرمأ يأ . ةرمثلا لبسو س لصألا سبحا : لاق
 . نيكاسملاو ءارقفلا يف ةلغلا فرصتو
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 عئارلا ىوتسملا اذه ىلع _ مهنع هللا يضر _ ةباحصلا ناك اذكهو

 يف ةبوثمل او . ريخلا ليبس يف قافنإلاو . لاومالاب ةيحضتلاو ىنافقتلا نم

 . ةرخالا رادلا

 . ةباحصلا نم ريبك ددعل ةلثامم فقاوم كلانهو

 . مهريغو ث رمع نباو 0 ةثراح نب ديزو ث رذوبأ مهنم

 . اريخ مالسإلا نع هللا مهازج

 ثيدحلا هيلإ دشريام

 ريخلاو ربلا عاونأ يف قافنإلا يف بيغرتلا

 . ةبوثمو اربو الضف رثكا وه ناسنإلا دنع ام بحأ نم قافنإلا نأ _

 . محرلا يوذو براقالا ىلع تناك ام اهرباو ةقفنلا لضفأ نأ

 الاعفناو . ايقلت سانلا رثكا اوناك مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نأ

 . ىفطصملا هلوسرو 0 لجو زع هللا هيجوتل

 نم ربلا لامعأ لكو . ةعاطلاو ريخلا لعف يف نوقباستي اوناك مهنا _

 . ةرخالا رادلا يف هباوثو لجو زع _ لا اضر لينل اهريغو ةقفن
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 رفاكلا لكأو .. ملسملا لكأ

 : لاق _ }ةلبت _ يبنلا نع ةريره يبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبا
 . ء اعمأ ةعبس يف رق اكل او .. لح او ىعم ىف ملسملا لكاي

 . ! ١٧٦٣ه مقرب عيبرلا مامإلا هج رخأ ثيدحلا

 يذمرتلاو دمحأ هجرخأو .. اضيأ ةريره يبأ نع يراخبلا هجرخأو

 . رمع نبا نع يئاسنلاو

 دمحال ةياور يفو .. رباج نع ىرخأ ةياور يف دمحأو ملسم هجرخاو

 نع هجام نباو ملسمل ةياور يفو .. ةريره يبأ نع هجام نباو نيخشلاو

 . ىسوم يبا

 : تادرفملا

 ( يعم ) انونم ءايلاب بتكيو ةيعمأ هعمجو ميملا رسكب : ءاعملا _

 ` .... نارصملا ىنعمب وهو : دملا نم رهشأ هيف صقلاو : ءاعما هعمجو
 سنجو ملسملا سنج يأ سنجلا انه امهب دارملا : رفاكلاو ملسملا _

 . رفاكلا
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 : ليلحتلا

 مسجلا ءاضعأ يفو هقلخلا لصأ يف ءاوس امه رفاكلاو ملسملا نأ فورعملا

 ال كلذ لك .. لامعأ نم هي دؤت امو هب موقت امو ءاضعألا كلت فئاظو ىفو

 .. رفاكو ملسم نيب كلذ يف قرف الو .. رخآل ناسنإ نم هتلمج يف فلتخي

 عون يفو .. ءاضعألا كلت يفو .. ةقلخلا ثيح نم نوواستم مهلك سانلاف

 . مسجلا يف اهئادأ

 رفاكلا لكأيو .. ىعم يف لكأي ملسملا نأ .. _ لبت _ هلوق ينعي اذامف نذإو

 ال يذلا _ هللتت _ هللا لوسر نع رداص وهو لوقلا اذه نأ .. الوا كشاو

 ناسنإلا عقاو يف ةمهملا قئاقحلا نم ةقيقح لثمي امنإ .. ىوهلا نع قطني

 اذه هلجا نم درو يذلا ببسلا انفرع اذإ رثكأف رثكا ىنعملا اذه حضتي دقو

 فنصملا نع ةريره ىبأ ثيدح ىف ءاج ام وهو ... فيرشلا ثيدحلا

 برشف تبلحف ةاشب هل رماف افيض _ ةلت _ هللا لوسر فاضأ : لاق

 نمؤملا نأ _ مت _ هللا لوسر لاقف .. اهلمكي ملف ىرخأ مث .. اهبالح

 ثيدحلا .... دحاو ىعم يف لكأيل

 وأ .. ملسملا ىعم نم امجح ربكأ رفاكلا ىعم نأ دوصقملا سيلف اذه ىلعو

 .. دح او ىعم هل بكر ملسمل ١ امنيب .. ء اهمأ ةعبس هل تبكر دق رفاكلا نأ

 . رخآ ءيش انه دوصقملا امناو

 وه .... ثيدحلا لولدمل تاهيجوت نم ليق ام نسحأو
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 نآ كلذو ليلقلا هعبشيف ... ماعطلا ىلع ههرشو هصرح لقي نمؤملا نا

 . لكال اب قلعتي اميف اصوصخ .. دهزلاو ةعانقلا هتعيبط نم نمؤملا

 ماعط) _ ;لثت _ هلوق _ فنصملا نع _ ةريره يبأ ثيدح يف ءاج كلذلو

 ( ةعبرألا يفاك ةثالثلا ماعطو .. ةثالثلا يفاك نينثإلا

 . ملسملل ةبسنل اي هرشلاو صرحل ١ يعاو د لاوز عم يأ

 ديدش .. ماعطلا ىلع صرحلا ديدش نوكي وهف .. كلذ سكعب رفاكلا امنيب
 ىلإ اريثك حمطي هنأ ذ ا .. رق اكلا ةعيبط كلتو .. عبشي ال وهو .. هيف هرشلا

 ام وه ىنعمل ر ىنعملا اذهو . تاذلملا رئاسو براشملاو معاطملا نم هتزيرغ عابشا

 ه لاز اتاَمكنولك أو َبوَتمَتيأورقكنينَلو...» : ةميركلا ةيالا ه
 ح -< ون .

 . )٢ ١) دمحم 4 مم ىوثمرانلاو

 امكل اككمل َكيلَؤأ ...» .... ماعنالاب اهيف اوهبش ىتلا ىرخالا ةيآلا كلذكو
 . ( )١٧٩ فارعالا اص ه

 عشجلاو عمطلا نم ةعبانلاو ةدهاشملا رفكلاو رفاكلا ةعيبط كلت نأ كشالو
 . تاوهشلاو تاذلملا بحو

 احو ... ملسملا لاح ليثمت وهو .. ثيدحلا يف دوصقملا ىنعملا وه اذهو
 ىعم يف لكاي نم ل احب ... امهنم لك قلخو ةعيبط هلمحت امو ... رفاكلا

 . ءاعمأ ةعبس يف لكاي نم لاحبو .. دحاو

 زع هللا يمسي ملسملا نأ اضيأ ثيدحلا اذه هيجوت يف ليق ام ةلمج نمو
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 لكو هللا مس ينباي ) ثيدحلا يف كلذ ءاج امك .. هبارشو هماعط دنع لجو

 . ( كيلي امم لكو كنميب

 هنطب ءلم لكأي الف .. برشلاو لكألا يف مالسالا باذآب بدأتي ملسملا نأو

 هبت _ هلوق نم _ هريغو يذمرتلا نع _ مادقملا ثيدح يف كلذ تبث امك

 نمقي تاميقل ذإ ىنأ بسحف ... هنطب نم ارش ءاعو مدآ نبا الم ام ) _

 ثلثو .. هبارشل ثلثو .. هماعطل ثلثف ةلاحمال العاف ناك نإف .. هبلص

 . ( هسفنل

 ةكربب هيف هل كرابيو ملسملا ماعط يف ظح ناطيشلل نوكيال كلذبو

 . لجو زع هللا ركذو ةيمستلا

 نأ نودبو برشلاو لكالا بدأل ةاعارم نود برشيو لكأي رفاكلا امنيب

 عابشا لجا نمو ... طقف لكالا لجأل لكأي وهف .. لجو زع هللا ركذي
 . مئاهبلا لكأت امك .. هتزيرخ

 رفاكلا لكا هبشو .. دحاو ىعم يف لكاي نمك ملسملا لكأ هبش انه نمو

 . ءاعمأ ةعبس يف لكاي نمك

 عساولا ىنعملا ىلع قبطنت اهلكو ... ةدراو اهلك يناعملا هذه نا ةقيقحلاو
 . ثيدحلا لولدم

 مسجلا ةيذغتب قلعتي املكو برشلاو لكالا عوضوم ىلإ رظني ملسملاف

 ةياغ هنأ ىلع ال .. اهريغ ىلإ اهب لصوتي يتلا لئاسولا نم ةليسو هنأ ىلع
 . اهتاذ دح يف
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 نم كلذ لك .. هتحصبو .. هندب ةفاظنب ىنعيو ىوادتيو برشيو لكأي وهف
 . هتيلوئسم لمحت ىلع ارداق ىفاعم اميلس ىقبي نأ لجا

 هيهاون بانتجاو هرماوا ذيفنت نمو لجو زع هللا ةدابع نم نكمتي مث نمو
 . لاح لمكا ىلعو .. هجو نسحا ىلع

 . ةايحلا هذه يف هدوجول يملعلا لولدملا ققحي كلذل _

 اهلجأ نم قلخ يتلاو هب ةطونملا هتمهم ءادا ىلع ارداق اضيأ نوكي كلذبو

 ه نوذنتيلاللينإلاوَرلآَتَتَلَحاَمَر » ةميركلا ةيآلا اهتركذ امك
 ) ٥٦ ( تايراذلا

 يف ثهليو ىعسيو عتمتيو برشيو لكأي وهف .. كلذ فالخف رفاكلا اما

 لكأي وهف .. اهيلإ لصي نأ ديري ةياغ الو .. هققحي فده هل سيلو .. هتايح

 هجرفو هنطب عابشإ لجأ نمو .. لمعلا لجا نم لمعيو .. لكالا لجا نم
 . اهتاذلمو ايندلا عتم نم ردق ربكأ قيقحتلو ...

 مه لب ماعنال اك كئلوأ ( مئاهبلا ىوتسم نم ىوتسم لقأ هلعج ام اذهر

 . ( لضا

 ميظعلاب ةمايقلا موي نيتويل )ل فيرشلا ثيدحلا هنع ربع ام اضيا اذهو

 متئش نإ اوأرقا .. ةضوعب حانج هللا دنع نزي الف بورشلا لوكألا ليوطلا
 .م ر ۔ حرس ه ء,؟ ه 7

 . امهريغو ناخيشلا )١٠٥( فهكلا ھ ايَرَرِةَمَيتل مومه يِقنالف )_

 سنجلا ىلع وا ... رفاكلا درفلاو ملسملا درفلا ىلع قبطني يذلا اذهو
 .. بوعشلا ىلعو .. ممألا ىلع اضيأ قبطني .. رفاكلا سنجلاو ملسلا
 ةرثك يف نايعلل نالا حضاو وه امك ... لودلا ىلعو .. تاعامجلا ىلعر
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 7 ايندلا عتم يفو .. تاذلملا يف ممالاو بوعشلا سامغنا يفو .. كالهتسالا

 رحانتلاو بلاكتلا يفو 0 مهباقر هل مصفنت داكي ًاثهل ةايحلا ءارو ثهللا يفو

 لاومأ لكأ يفو . نيرخال ١ قوقحل وأ .. ةمرحل ةاعارم نودب نأشلا اذه يفق

 عشج نم كلذ بحاصي ام عم اهتاريخو اهت اردقم بهنو بوعشلاو ممالا

 . ءادتعاو عمطو

 ممأ كلانه تراصف .. نيزاوملا تلتخاو .. ضرالا نم ةكربلا تعزن كلذبو

 . رانلاب اهعم قرحتل تارو ذاقلا عم اهب يمرتو .. اهمادقأب معنلا سودت بوعشو

 عوجلا اهنحطي .. ىرعل ١ يف شيعت ىرخأ بوعشو ممأ كلانه امنيب

 ةجيتن هذهو ى هللاب الا ةوق الو .. نامرحلاو عايضلا اهفليو .. فوخلاو

 . نيرفاكلا ةعيبطلو .. رفكلا ةعيبطل ةيمتح
 ل مو م ےےس 1 مه ه ر س س

 . ىز ال |ثمك وُرعك ب ل الثمو ...» : لوقي ذإ ميظعل ا هللا قدصو

 ه َتونِيَاَل رمف معأ ينغمك دادضادنو ءاعدا اعمال اَي 2 و . مل سم | س ل س رال
 ...................... )١٧١() ةرقبلا

 ثيدحلا هيلإ دش ريام

 . اهيف رفاكلا لاوحأو .. هتشيعم يف ملسملا لاوحأ نايب

 ناسنإلا ةجاح نع دئازلا لكألا مذ _

 رفاكلا ىلع قبطني امو .. هتمأ ىلع قبطني ملسملا يلع قبطنيام

 . اضيآ هتمأ ىلع قبطني

 . كلذك هرشلا نع يهنلاو .. ءايشألا لوانت يف ةعانقلا ىلع ثحلا
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 تيقاوملا نايب

 لوسر تقو : لاق يردخلا ديعس يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبا
 ةةفحجلا ماشلا لهالو . ةفيلحلا يذ نم اولهي نأ ةنيدملا لهأل: ۔ هلت _ هلا

 . قرع تاذ :قارعلا لهألو . ململي : نميلا لهألو انرق دجن لمالو

 . « ٦٩٢٣ه مقرب عيبرلا مامإلا هج رخأ ثيدحلا

 . سابع نبا نع ناخيشلا هجرخاو

 : تادرخغللا

 . هنم نومرحي اددحم اعضوم مهل لعج يا : تقو

 مارحإلا سفن ىلع لالهإلا قلطيو ة ةيبلتلاب مهتاوصأ نوعفري : نولهي

 ىمسي ءاملا يف تبني ام اريثك تبن وهو 0 ةفلح ريغصت : ةفيلحلا يذ

 ىلإ ةبسن (ىلع رايبأب ) نآلا رهتشاو س ةنيدملا نم بيرق عضوم هب
 ٤٥٠( ) يلاوحب اهنع دعبيو ى ةكم لامش عقيو 0 كانه تناك رئب

 نأل كلذب تيمس ٠ ةنيدملاو ةكم نيب ةيرق ب نوكسف مضب : ةفحجلا
 ىمست كلذ لبق تناكو : مهفرج يأ . اهلهأب فحجأ ليسلا
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 عقتو . ليلقب ةفحجلا لبق ( غبار ) نم نآلا مارحإلا راصو (هعيهم (

 وليك ١٨٧( ) يلاوحب اهنع دعتبتو . ةكم نم يبرغلا لامشلا يف

 . ابيرقت

 مسا وهو .. لز انمل ١ نرق ىمستو ‘ ءارلا نوكسو > فاقل ١ حتفب : نرق

 ةكم نيبو هنيبو ب تافرع ىلع لطيو 0 ةكم يقرش عقي لبجل

 ) مرحم يداو ( همسا ناكم كلانهو _ ابيرقت وليك ) ٩٤ ( ةفاسم

 . نالا هنم نومرحي فئاطلاب وهو : لزانملا نرقل ايذاحم

 دعبيو 0 ةكم بونج عقي لبج . مرمرو : مرمريو ث ململا : لاقي : ململي
 . ابيرقت وليك )٥٤( ةفاسم اهنع

 هب يمسو س ريغصلا لبجلا : قرعلا لصأو 0 نيعلا رسكب : قرع تاذ
 يقرشل لامشل ١ يف عقي . هيف ريغص لبج دوجول ‘ عضولا كلذ

 . ابيرقت وليك )٩٤( ةفاسم اهنع دعبيو س ةكمل

 ليلحتلا

 نأ رمتعملاو جاحلا ىلع بجي يتلا ةيناكملا تيقاوملا ديدحت يف صن ثيدحلا

 . اهادعتي الو اهنم مرحي

 اهنم مدقي يتلا تاهجلا بسح ةعزوم ثيدحلا يف تيقاوملا هذه تءاج دقو

 . مايالا كلت يف قافآلا لمأ

 دجن لهألو 0 ةفحجلا ( م اشلا لهاو ) ةفيلحلا يذ ( ةني دملا لهال ددحف

 . قرع تاذ قارعلا لهألو . ململي نميلا لهالو . انرق
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 مهمارحإ نإف ثيدحلا يف ةروكذملا تاهجلا هذه ريغ نم نوتأي نيذلا اما

 . اهب نورمي يتلا ةهجلا

 .(ةفيلحلا يذ ) نم مهمارحإ نإف . ةنيدملا قيرط نع دجن لمهأ ءاج ولف

 اذكهو ( لزانملا نرق ) نم همارحإ نإف دجن قيرط نع ينميلا ءاجولو

 . تاهجلا لكل ةبسنلاب

 _ نيخيشلا نع _ سابع نبا ثيدح يف _ هلت _ يبنلا نع كلذ تبث دقو
 ديري نمم نهلهأ ريغ نم نهيلع ىتأ نملو س نهل نه ... ) هلوق هيف ءاجو
 . ( ةرمعلاو جحلا

 لهأ تاقيم . ( ةفيلحلا وذ ) وه ةفاسم تيقاوملا هذه دعبأ نأ مولعمو

 . ةنيدملا

 . نميلا لهأ تاقيم ململي وه ةكم ىلإ ةفاسم اهبرقأ نأ امك

 نم وأ _ مت _ يبنلا نم وه له قرع تاذ تيقوت يف فالخ كلانهو

 تيقوت نأ حيرص بابلا ثيدحو . هنع هللا يضر باطخلا نب رمع تيقوت

 قارعلا لهال تقوو ... ): هلوق هيف ءاج ذإ _ هلت _ يبنلا نم قرع تاذ

 . ( قرع تاذ

 ( قرع تاذ قارعلا لهال اضيأ رمع تقوو ) : يراخبلا يف ءاج نكل

 كلذ يف دهتجاف _ هلت _ يبنلا تيقوت هغلبي مل رمع نإ : لاقي نأ نكميو
 برقأ رمع تيقوت نأب لوقلا امأ . ةريثك رمع تاقفاوم نأ فورعمو . قفوو

 دهع يف مالسا راد نكت ملو س هدهع يف الإ حتتفت مل قارعلا نال عقاولا ىلإ
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 . ماشلا لهال ةفحجلا تقو _ هلتت _

 . }ثبت _ يبنلا دهع يف اضيا حتتفت مل ماشلا نأ مولعمو

 دتعم مرحم وهف تيقاوملا هذه دحأ نم مرحأ نم نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 . همارحإب

 هيلع ءيشالو مرحيو تاقيملا ىلإ عجري نأ هيلعف اهادعت نأ دعب مرحأ نإ امأ

 تاقيملا نود هلزنم ناك نمو . مد هيلعف هعضوم نم مرحأو 0 عجري مل نإف
 نود ناك نمو ) : هلوق يف _ ةنبت _ يبنلا نع كلذ توبثل هنم همارحإف

 نومرحي نكلو . اهنم جحلاب مهمارحإف ةكم لهأ امأ ( هلهأ نم هلهمف كلذ
 . ميعنتلا نم ةرمعلاب

 ال ةرئاطلا تناك اذإف _ ةرئاطلاب ارفاسم _ ةرمعلا وأ جحلا دارأ نمو

 . هل رسيتي امبسح ةرئاطلا ىف وأ . ر اطملا ىف وأ هلزنم

 . لزنملا نمف 0 لزنملا يف الإ رذعت نإو

 . وجلا نم تاقيملا ةاذاحم لبق . ةيبلتلاو ةينلا نوكتو

١٤٢



 ثيدحلا هيلإ دشريام

 . هريغ نم سيلو _ 4هتت _ يبنلا نم وه ديدحتلا اذه نا

 . ةلع _ ىينل اهددح ام ةلمج نم . قرع تاذ نأ _
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 مارحإلا تاروظحم

 لوسر لاق : لاق يردخلا ديعس يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 : _ ;هلت _ هللا

 الو سناربلا الو تاليوارسلا الو ةمامعلا الو صيمقلا مرحملا سبليال

 . نيبعكلا لفسا نم امهعطقيلو نيفخ سبليلف نيلعن دجي مل نإف فافخلا
 . سرولا الو س نارفعزلا اهسم بايث نم ائيش مرحملا سبلي الو : لاق

 . " »٤٠١٦ مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . هظافلأ يف فالتخا عم رمع نبا ثيدح نم ةعامجلا هجرخأو

 : تادرخغلملا

 ىنعم يف وه يذلا ربخلا ىنعم ىلع عفرلاب هتءارق نكمي : سبلي ال

 . حيرصلا يهنلا ىنعم ىلع مزجلاب هتءارق نكميو ٠ يهنلا
 طاحأ ام لك هيف لخديو .. ناسنإلا هسبلي يذلا بوثلا : صيمقلا

 . عيطقتو ليصفت نع ناك امم ندبلاب

 » سأرلا عيمج معت اهنأل كل ذب تيمسو ٠0 سأرلاب ط احأ ام : ةمامعلا _

 . سأرلا ىطغ ام اهب قحليو
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 نيتبكرلاو ةرسلا يطغي سابل وهو ب لاورس عمج : تاليوارسلا

 . ثنؤيو ركذيو امهنيب امو

 وأ هنم هسار بوث لك وهو : نونلا مضب سنرب عمج : سناربلا
 . ةليوطلا ةوسنلقلا

 دلج نم لجرلا يف سبلي ام فخ عمج ءاخلا رسكب : فافخلا _
 .قيقر

 قاسلا لصفم دنع نائتانلا نامظعلا امهو 0 بعك ىنثم : نيبعكلا _
 . ( ناتزوجلا ) مدقلاو

 . ةحئارلا بيط هرمث تابن : نارفعزلا

 . ةحئارلا بيط ى رفصأ تبن ث ءارلا نوكسو ث واولا حتفب : سرولا _
 . هب غبصُيو

 :ليلحتلا

 . _ هلت _ يبنلا هنع لئس لاؤس ىلع اباوج ءاج ثيدحلا اذه لصا

 . ىرخالا تاياورلا يف هب احرصم درو امك
 سبلي ام : هللا لوسراي :لاق الجر نأ _ يراخبلا دنع _ رمع نبا نعف
 . خلا .... سبليال : ۔ هلبت _ هللا لوسر لاق ؟ بايث نم مرحلا

 الصأ لئاسلا لاؤس نإ ذإ ى مالكلا عيدب نم ربتعي بولسألا اذه نأ اوركذو
 . سبلي ال امع هباجأف ؛ سبلي امع ناك
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 يف اهركذ درو يتلا رومأل ١ يف ابيرقت رصحنم سبلي الام نال كلذو

 امع باوجلا يف لدع كلذلو . رصحنم ريغو . ريثكف سبلي ام امأ ثيدحلا

 نم نأ ىلع اضيأ ةراشإ هيفو ب رصخأو رصحأ هنأل ؛ سبلي الام ىلإ سبلي

 . ضراعلا مكحلا هنال سبليال امع نوكي نأ لاؤسلا قح

 . مارحإلا لاح ءايشألا هذه سبل نم مرحملا عنم ىلع ثيدحلا اذه لد دقو

 هسم ام كلذكو ة فافخلاو ى سناربلاو ليوارسلاو ةمامعلاو صيمقلا ىهو

 . كلذ ريغو سرولاو نارفعزلا لثم بيط

 ىلعو . هيف ركذام ىلع ثيدحلا اذه يف ركذي مل ام ءاهقفلا ساق دقو

 . ركذ امب هيلع هبن دق ركذي ملام نا رابتعا

 . صيمق ريغ ناك ولو ىتح تاطيخللا
 ريغ ناك ولو ىتح سأرلا ىطغ ام لك سناربلاو ةمامعلا ىنعم يف لخديو

 . سنارب ريغو ةمامع

 تاطيخملا عاونأ نم اهانعم يف ناك ام لك ليوارسلا ىنعم يف لخديو

 . اهل ةهباشملا

 كلذكو . هريغو بروجلاك لجرلا رتس ام لك لمشي > فافخلا كلذكو

 . اذكهو ب ىرخالا بيطلا عاونأ لك امهيف لخدي نارفعزلاو م سررولا

 . صيمقلا لثم 0 لاجرلاب صاخ وهف ثيدحلا اذه يف ركذامو
 . فافخلاو ى ليوارسلاو .ةمامعلاو
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 لثم بيطتلا نم اضيا ةعونمم يهف بيطلا هسم اميف ةارملا كرتشتو

 دواد يباو دمحأ نع رمع نبا ةياور يف كلذب احرصم ءاج امك ٠ لجرلا

 . نيزافقلا نع مارحإلا يف ءاسنلا يهني _ هلت _ هللا لوسر تعمس :لاق
 . بايثلا نم نارفعزلاو سرولا هسمامو : باقنلاو

 . بايثلا ناولا نم تّبحأ ام كلذ دعب سبلتلو : دواد يبأ ةياور يف دازو

 ثيحب اهيدي يف ةأرمل اهسبلتام وه ءافلا دي دشتو فاقلا مضب زافقلاو

 . اهيفكو اهعباصأ يطغي
 امهنم رظنت نينيعلا ىلع نابقث هيف نوكيو . هجولا ءاطغ وه بافنلاو

 . ةارملا

 عورشملا نأ ىلع س .نيفخ سبليف نيلعن دجي مل نإف : هلوق لد دقو

 . نيلعنلا سبلي نأ مرحملل

 نأ ىلع نيفخلا سبل بابسألا نم ببسل امهل دجاو ريغ نكي نإف
 . نيبعكلا لقسأ نم امهعطقي

 دجاولا ريغل امهسبل يف طرش نيفخلا عطق نأ ثيدحلا رهاظو

 نود يأ نيفخلا سبل يف قالطالا تاياورلا ضعب يف ءاج ةنأ آلإ نيلعنلل

 . ءاملعلا ضعب هب لوقيام وهو . عطقلا ركذ

 دجي مل نمو ) : ظفلب _ نيخيشلا نع _ رباجو رمع نبا ثيدح يفف

 . ( عطقلا ركذي ملو نيفخ سبليف

 : اهيف لوقي يتلاو س رانيد نب ورمع ةياور يف قالطالا اذه درو كلذكو
 بطخي وهو _ هت _ يبنلا عمس هنأ سابع نبا نع هربخأ ءاثعشلا ابا نإ
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 نيلعن دجي مل نمو 0 اهسبليف ليوارس دجوو ارازإ دجي مل نم ) : لوقيو

 . ( امهسبليلف نيفخ دجوو

 عطقلاب ةديقملاو ى ةقلطملا ثيداحالا نيب كلذ يف ةافانم ال هنا لصاحلاو

 . اهلك صوصنلل لامعإ كلذ يف نوكيو : ديقملا ىلع قلطملا لمحي ذإ

 . امهعطق وه نيلعنلا دجيال نمل نيفخلا سبل يف عورشملا نوكي كلذبو

 نم سيل ةلاسملا هذه يف نيفخلا عطق نأ ماقملا اذه يف هل هبني اممو
 نأ نكميال عرشلا هب يتأي يذلا ءيشلا نال ؛ مهوتي دق امك لاملا ةعاضإ

 . لام ةعاضإ هيف نوكي
 وه كلذ نال نيلعنلا دوجو مدعل اهعطقو امهسبل نمل ةيدف ال اضيأو

 . هقح يف عورشملا

 .بيطتلا نمو . ءايشألا ضعب سبل نم مرحملا عنم يف ةمكحلا نع اما
 ةنيزل ١ ع اونأو . فرتل ١ نع ج احلا دعتبي نأ دوصقمل ١ لعلف ؛ كلذ هبشأ امو

 . ذالملاو

 . باسحلاو ‘ توملاو . ةرخآلا ركذت وه .0 ماقملا اذه يف بولطملا نال

 . ءاعدلاو 0 ةنكسملاو عوشخلاب فاصتالاو

 عم ىفانتي فرت هيف ام لكو ةرخافلا بايثلا سبلو بيطلا نأ كشالو
 . فقوملا اذه
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 هنإف الثم عامجلاك تاعونمملا ضعب ىلإ ءايشألا هذه رجت دق اضياو

 . ملعأ هللاو ... مارحإلا لاح عونمم

 : ثيدحلا هيلإ دشريام

 سناربلاو ليوارسلاو . ةمامعلاو صيمقلا سبل نم مرحملا عنم _
 . فافخلاو

 بيطلا عاونأ رئاسو سرولاو نارفعزلا لامعتسا نم مرحملا عنم

 . ىرخألا

 لفسا نم اهعطق هيلعو : نيفخلا سبلي نيلعنلل دجاولا ريغ نأ _

 امم اهريغ ىلع اهب هَبنيل طقف ةلثمأك تاعونمملا هذه ثيدحلا ركذ _

١٤٩



 مارحإ نودب حتفلا ماع ةكم لت _ هلوخد

 - هللا لوسر لخد : لاق كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 لاقف لجر ءاج هعزن املف رفغملا هسأر ىلعو حتفلا ماع ةكم _ هلت

 .هولتقا لاق ةبعكلا راتسأب قلعتم لطخ نبا نأ : هللا لوسراي

 . مرحم ريغ ذئموي _ هلت _ هلل ١ لوسر نأ ينفلب دقو

 . « ٤٠١٨٠ مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . افنآ سنأ ثيدح نم ىراخبلاو دمحأ هجرخاو

 : تادرفغلملا

 . ةرجهلل ن امث ةنس ن اضمر يف ناكو ةكم حتف وه : حتفلا ماع _

 .. سارلا ءاطغ وهو .. ءافلا حتفو نيغلا نوكسو ميملا رسكب : رفغملا _
 . هريغ وأ ديدح نم سأرلا اطغ ام لك وأ ... ديدحلا عرد لضف نم نوكيو

 هامس ملسأ املق ىزعلا دبع همساو .. ء اطلاو ءاخلا حتفب : لطخ نبا --

 . هللادبع : _ همجن _ يبنلا

 . باوثأ نم هب ىطغت ام راتسا _
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 : ليلحتلا

 وهو حتفلا ماع ةكم _ ةن _ يبنلا لوخد يه ثيدحلا اذهل ىلوالا ةلالدلا

 .. برحلا ةمال اسبال ناك يأ ؛ رفغملا هسار ىلع ناك هنال .. مرحم ريغ

 مرحملا نإ ذإ .. مارح الا ةئيهل فلاخم عضو اذهو . رففغمل اب ىطغم هسأرو

 . افوشكم هسار نوكيو مارحإلاب صاخلا سابللا سبلي

 ) ءادوس ةمامع هيلعو ( .. ) رفقغملا هسأر ىلعو ( ل ديب ىرخأ ةياور يف ءاجو

 قوف رفغملا نوكي نأ نكمي هنأ نيتياورلا نيب عمجلا هيجوت يف اولاق دقو
 سكعلا وأ .. ديدحلا ةنوشخ نم سأرل ةياقول هتحت اهعضو دقو .. ةمامعلا

 . سأرلا ىلع رفغملا دشتل امبر رفغملا ىلع ةمامعلا عضو نال

 ثيحب لوخدلا تائيهل ةددعتم تالاح كلانه نوكي نأ وهو .. رخآ هيجوتو

 ةمامعلا سبلو قيرطلا ءانثأ هعلخ مث .. رفغملا هسأر ىلعو آلوأ هلوخد ناك

 .. ةنكمم تالامتحا يهو هآر يذلا عضولل هتدهاشم ىكحو وار لك ءاجف ..

 . تاياورلا نم ريثك يف اذه لثم عقيو

 يف ءاج امك ةرمع وأ جحل ةكم لوخد دارا نم ىلع مارحإلا موزل تبث دقو
 ... كلذ ادع اميف فالخلا ىقبيو . ( ةرمعلاو جحلا ديري نمل ) ثيدحلا
 ال مأ .. م ارحإ هيلع لهف .. ةرمع وأ جح ريغل ةكم لوخد ديري نم .. الثمف

 نومزليو ةكم لخدي نم ىلع مارحإلا بوجو نوري ءاملعلا نم ةعامج «
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 صاخ كلذ نأ .. مارحإ ريغب هلوخدو ةكم حتف موي هلمع هلعف نأ ءالؤه ىريو

 يف ءاج امك ... راهن نم ةعاس هل تلحأ ةكم ىأ اهنأل .. _ هلت _ هب

 _ سابع نبا ثيدح يف ءاج امك هدعب نم دحال لحت ال اهنأو .. ثيدحلا

 دحال لحت الو يلبق نم دحال لحت ملف ةكم مرح هللا نأ ) _ يراخبلا نع

 . ( راهن نم ةعاس يل تلحأ امنإو يدعب نم

 لثم بسكلا لجأ نم ةكم ىلع ددرتلا نورثكي نمل صخري نم كلانهو ٭

 لاثمأ نإف نآلا نهملا باحصأو راجتلا لثمو .. اقيلبس نيئاقسلاو نيباطحلا
 . مهلامعأ ةعيبط مكحب مارحإلا كرت يف مهل صخري ءالؤه

 دقف .. ةرمع الو اجح دري مل نمل مارحإ ريغب ةكم لوخدل نوزيجملا امأ ٭

 رفغملا هيلعو حتفلا ماع ةكم لبت هلوخد هيف يذلا بابلا ثيدح ىلع اودمتعا

 . ىرخألا ةياورلا يف امك ءادوس ةمامع وأ ...

 . مارحإ ريغب ةكم هلت هلوخد يف حضاو ليلد وهو

 نملو نهل نه ... ) هيف درو يذلاو تيقاوملا ثيدحب زاوجلل جتحي اضيأو

 . ( ةرمعلاو جحلا ديري نمم نهلهأ ريغ نم نهيلع ىتأ

 . هيلع مارحإ الف ةرمعلاو جحلا دري مل اذإ هنأ ينعي اذهو

 راتساأب قلعتم وهو لطخ نبا لتقب قلعتي ام يه ثيدحلا يف ةيناثلا ةلالدلا
 مهمد هلت يبنلا ردها صاخشا ةدع نم دحاو وه اذه لطخ نباو ةبعكلا

 . مرح الو لح يف مهنمأآ ال : لاقو .. ةكم حتف موي

 ةمركع _ حرسلا يبأ نب هللادبع _ ثيدحلا يف روكذملا ىزعلادبع : مهو
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 ني رابه _ ةبابح نب سيقم _ بهو نب ليفن نب ثراحلا _ لهج يبأ نبا

 ةراس _ جع يبنلا ءاجهب ناينغت اتناكو لطخ نبال اتناك ناتنيق _ دوسالا

 ييأ نب بطاح باتك اهعم دجو يتلا يهو بلطملادبع يني ضعبل ةالوم

 . ةوسن عبرأو لاجر ةينامث اوناك مهنإ لاقيو . ةعتلب

 لهج يبأ نب ةمركع لثم دعب اميف مالسإلا يف مهضعب لخد ءالؤهو
 . اذه لطخ نبا لثم لتق مهضعبو

 ةيايجل ليت ىبنلا هثعب مالسإلا ىف لخد نأ دعب هنأ لطخ نبا ةصق لمجمو

 يق همدخي هل ىلوم اضيأ هعمو .. راصتنألا نم لجر هعم ناكو ةقدصلا

 اماعط هل دعي نأ ىلوملا كلذ رمأ مهقيرط يف نولزان مهو اوناكو هقيرط
 دمعق ًائيش هل دعي مل ىلوملا نأ دجو ظقيتسا امل هنكلو وه مانو اسيت هل حبذيو

 . ذئموي كرش راد يهو ةكمب قحلو .. مالسإلا نع دترا مث .. هلتقو هيلإ

 . هلت يبنلا ءاجهب ناينغت نيتيراج ذختا كلانهو

 ةميرج _ اهنم .. دحاو نآ يف مئارج ةدع بكترا دق لطخ نبا نوكي كلذبو

 -- كرش راد يهو ةكمب هقوحلو م السإلا نع د ادترال ١ ةميرجو لتقلا

 ةياعدلا بولسأ ذفن هنأ يأ .. هلبع ىبنلا ءاجهب ناينغت نيتيراج هذاختاو

 . مالسإلا دض ةصيخرلا

 ىمسي ناكم ىلإ اذه لطخ نبا جرخ ةكم حتفل هلثت يبنلا ءاج املو

فاضت ىرخأ ةميرج هذهو .. هل سرف ىلع نيملسملا لتاقيل ) ةمدنخلا (



 هللا ليخ ىآر امل بعرلا هبلق ىلع ىلوتساو فوخلا هلخد نأ ثبلام هنكلو

 ىتح اعجار ركف لاتقلا يف مهتتامتساو هللا ءادعأل نيملسملا لاتق دهاشو

 اهنأ آناظ ةبعكلا راتسأب ذالو هحالسو هسرف كرتو مارحلا تيبلا لصو

 نم لجر ءاجف ةعينشلا هلامعا ءارج نم هرظتنت يتلا ةبوقعلا نم هيمحتس

 قلعتم لطخ نبا نأ هلت يبنلا ربخاو هحالسو هسرف ذخاو بعك ينب

 . ةبعكلا راتساب
ّ ٠ 

 . لتقف .. هولتقا : هلت لاقف

 نم جرختسا ;لمع هللا لوسر تيار :لاق .. ديزي نب بئاسلا ةياور يف ءاجو
 . هقنع تبرضق لطخ نبا ةبعكلا راتسأ تحت

 كلذو .. مراصلا مزاحلا فقوملا اذه لجرلا اذه نم }لبت يبنلا فقو دقو

 . اهبكترا يتلا مئارجلا كلت ةحادفل

 مالسإلا راد كرت ىلإ .. مالسإلا نع هدادترا ىلإ .. ةئيرب سفنل هلتق نمف

 رجافلا مالعإلا رودب نمقيل تاينغملا هذاختا ىلإ .. كرشلا راد ىلإ هعوجرو

 .... مالسإلا يبنو مالسإلا ىلع عينشتلا يف

 .نيملسملا ةلتاقمل راهنلا حضو يف هحالس ًارهاش جرخي هنأ ىلإ .. اريخاو

 فيكف لتقلاب اهدحو اهيلع بقاعي نأ نكمي مئارجلا هذه نم ةميرج يأ نإ
 . رارصإلا عم ةعمتجم اهب

 هل نيدصتملاو .. هئوانم نم مالسإلا فقومل مساحلا ليلدلا انيطعي ام اذهو

 . نيللاو حماستلا مهعم نوكي ىتم ... راهن ليل هل نوديكي نيذلاو ..
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 نوكت ىتمو ... ة دشلاو ةم ارصلاو مسحلا نوكي ىتمو ... درل او ذخألاو _

 . ريغتت الو لدبتت ال يتلا ةتباثلا فقاومل

 مرحلا يف هيلع دحلا ةماقإو يناجلا لتق زاوج يف ءاملعلا فلتخا دقو

 . هجراخ ماقيف لتقلا امأ .. لتقلا نود ام دحلا هيف ماقي ليق _

 مث .. هنم جرخي ىتح مرحل ١ يف م اقملا هيلع قيضي ين اجل ا نأ ليقو _

 . هجراخ لتقي

 يتلا ةعاسلا يف ناك هنأ ىلع لطخ نبال هلت هلتق نولمحي ءالؤهو _

 . اهيف ةكم هل تلحأ

 . هيف حماستي نأ نكميال يذلا عونلا كلذ نم هتيانج

 لخد نم ) ةكم حتف موي يف نايفس يبال : لاق هلبع يبنلا نأ مولعمو

 . ( نمآ وهف دجسللا

 . ةلاح هذهو ةلاح كلتف .. كلذ نم ىنثتسم لطخ نبا لتق نكلو

 ثيدحلا هيلإ دش ريام

 . ةرمعلا وأ جحلا ديري ال نمل م ارحإ ريغ نم ةكم لوخد زاوج _

 راتسأب قلعت ولو هيف ةبوقعلاو لتقلا ذيفنت نم يناجلا ذيعي ال مرحلا نأ
 . ةبعكلا

 . كلذ ريغ لمحتت ال تناك ذإ مسحلاو مزحلاب فقاوملا ضعب ةلباقم
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 تيبلاب ضئاحلا فاوط مكح

 تلق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 : هلمع هللا لوسر اهل لاق تضاح دق ييح تنب ةيفص نإ : هلع هللا لوسرل
 : لاق .. ىلب تلق .. تيبلاب نكعم تفاط دق نكت نإ .. انتسباح اهلعل

 . نجرخاف

 . " ٤٣٩ مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 .. هظافلأ يف فالتخا عم دمحأو ملسمو يراخبلا هجرخأو

 : تادرفغلملا

 . ةكم نم جورخلا نم انتعن امأ يا : انتسباحا _

 ىدح او ف يبنل ١ جوز بطخأ نب ييح تنب ةيفص يمه : ةيفص _

 . نينمؤملا تاهمأ

 : ليلحتلا

 ةشئاع هئاسن نم هعم ناكو .. عادولا ةجح يف هنت يبنلا ناك امدنع

 نوَمهي اوناك يتلا ةرتفلا يفو ييح تنب ةيفصو قي دصلا ركب يبا تنب

 هللا يضر ةشئاع هل تركذ ةكم نم جورخلاو جحلا نم فارصنالاب اهيف

 . ضيحلا اهءاج دق ييح تنب ةيفص نأ اهنع
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 عم انججح : تلاق اهنأ يراخبلا دنع _ اضيا ةشئاع ةياور يف ءاجو
 ديري ام اهنم }ةثثت يبنلا داراف ةيفص تضاحف رحنلا موي انضفأف هت يبنلا

 .. يه انتسباحا : لاق .. ضئاح اهنإ هللا لوسراي تلقف .. هلهأ نم لجرلا

 . اوجرخا : لاق .. رحنلا موي تضافأ يه هللا لوسراي اولاق

 ديري ام اهنم }لّت يبنلا داراف .. اهلوق يه ةياورلا هذه يف ةدايزلاو

 . .. هلها نم لجرلا

 فاوط فطت مل اهنأ هنم داقتعا كلذف .. ىه انتسباحأ : ;ةبت هلوق امأ
 فاوط تفاط اهنأ ملع املو ... تفاط دق نكت ملا .. اهلأس هنال .. ةضافإلا

 اهنإف .. ةضافإلا فاوط تفاط دق نكت مل ولو ... نجرخاف : لاق .. ةضافإلا

 ةضافإلا فاوط فوطتف رهطت ىتح اهعم بكرلا ىقبيو ىقبت فوس ذئنيح
 كلذو .. يه انتسباحا : لاق كلذلو .. ةكم نورداغي مث يفاكلا لحلا لحتو

 نع ةشئاع ثيدح يف ءاج امك ةراهطلا هل طرتشي تيبلاب فاوطلا نال
 نيب الو تيبلاب فطأ ملو ضئاح انأو ةكم تمدق ) تلاق اهنأ فنصلا

 هلعفي ام يلعفا : لاق .. هلع هللا لوسر ىلإ كلذ توكشف ةورملاو افصلا

 . يرهطت ىتح تيبلاب يفوطتال كنأ ريغ جاحلا

 يهو اهيلع لخد هلت هللا لوسر نأ _ ملسم دنع _ ىرخأ ةياور يفو
 ءيش اذه نإ لاق .. معن تلاق _ ةضيحلا ينعي _ تسفنأ : لاقف .. يكبت

 تيبلاب يفوطتال نأ ريغ جاحلا يضقي ام يضقاف .. مدآ تانب ىلع هللا هبتك

 . يلستغت ىتح

 فاوطلا ادعام اهلك جحلا كسانمب يتأت نأ اهنكمي ضئاحلا نإف نذإو
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 فوطت مث رهطتو اهضيح يهتني ىتح رظتنت نأ اهيلعو هيتات الف تيبلاب
 . كلذ دعب

 نبا ثيدح يف ءاج امك مالكلا اهيف لحي ةالص فاوطلا نأ تبث دقو

 مكنأ الإ ةالص تيبلاب فاوطلا ) لاق هلت يبنلا نأ _ يذمرتلا نع _ سابع

 . ( هيف نوملكتت

 اهل نإف ةضافإلا فاوط دعب تضاحول ةأرملا نأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 لاق ) ثيدحلا يف هلوقل عادولا فاوط فوطت نأ نود ةكم رداغت نأ

 . ( نذإ رفنتلف ) ةياور يفو .. ( نجرخاف

 . ةلاحلا هذه يف اهل صخرم وأ .. اهنع يفعم هنأكو

 كلذ تبث دقو جحلا يف ةبجاولا رئاعشلا نم عاذولا فاوط نأ فورعملاو

 ملسمو دمحأ دنع _ سابع نبا ثيدح يف ءاج امك هلثت هلعفو هلوق نم

 لوسر لاقو هجو لك يف نوفرصني سانلا ناك لاق .. ةجام نباو دواد يباو
 . كلذك هلبع هلعف دقو تيبلاب هدهع رخآ نوكي ىتح دحأ رفني ال ): هنع هللا

 نوكي نأ سانلا رمأ : لاق _ نيخيشلا نع _ سابع نبا ثيدح يفو

 . ضئاحلا نع ففخ هنأ الإ تيبلاب مهدهع رخآ

 هكرات اومزلأ كلذلو .. ءاملعلا نم ريثك يأر وه عادولا فاوط بوجوو

 . مدلا هكرات اومزلي نأ نود نكلو هبوجو نوري ءاملعلا ضعب نأ ىلع مدلا
 ءيراطلا عضولا اذه ببسب عادولا فاوط اهمزليال ضئاحلا نإف اذه ىلعو

 . ءاهقفلا ةماع اذه ىلعو ..
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 ىلع اسايق ةيرورضلا راذعألا لهاو ضيرملا ضئاحلاب مهضعب قحليو
 . عادولا فاوطب نايتإلا نم مهنورذعيف ضئاحلا

 ىلع ىتح عادولا فاوط بوجو ىري نم ءاملعلا نم كانه نأ ىلع

 .. تباث نب ديزو ... رمع نباو .. باطخلا نب رمع نع ىوريو ضئاحلا

 فاوط فوطتو رهطت ىتح ةكم يف ءاقبلاب ضئاحلا نورمأي اوناك مهنا
 . . عادولا

 ىرخالا ةلدألا نود عادولا فاوطل ةبجوملا ةلدالاب نوذخأي ءالؤه نأكو

 . اهل ةصخرملاو ضئاحلا عوضوم يف ةدراولا

 فاوط بوجو نم ضئاحلا ءانثتساب ةيضاقلا ةلدألا نأ ىفخي الو
 عم ةضراعتم دعت الو .. اهباب ىف ةحضاوو ةحيرص ةلدأ ىه اهيلع عادولا

 مهفورظ مهل نيذلا ىلع قبطنت بوجولا ةلدا نإ ذإ .. بوجولا ةلد
 يذلا .. صاخلا رذعلا اذه لهأ ىلع قبطنتل ىرخألا ةلدألا يتأتو ةيدايتعالا
 . ةلدألا لك قيبطت متي كلذبو ... ضيحلا وه

 ثيدحلا هيلإ دشريام

 . ةراهطلا هيف مزلت تيبلاب فاوطلا
 رهطت ىتح ىقبت نأ اهيلعف ةضافإلا فاوط لبق ةأرملا تضاح اذإ

 . فوطتف

 . هنودب بهذت نأ اهنكميو عادولا فاوط اهمزليال ضئاحلا نأ _
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 ةعيبلا ىف ءاج ام

 لوسر انعياب : لاق تماص نب ةدابع لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 . طشنملاو هركملاو ب رسيلاو رسعلا يف ةعاطلاو عمسلا ىلع _ هلت _ هللا

 الو . انك امثيح قحل اب موقنو : قحلا لوقن نأو ة هلهأ رمألا عزانن الو

 . مئال ةمول هللا يف فاخن

 . " ٤٤٥ » مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . مهريغو 0 ملسمو يراخبلاو كلام اضيأ هجرخأ ثيدحلاو

 : تادرخغلملا

 انه اهب دارملاو 0 عيبلا باجيإ ىلع دقعلا لصألا ىف ةعيبلا : انعياب _
 ءيش يف وأ صوصخم ءيش ىف لاثتمالاو ةعاطلا ىلع ديكألا دقعلا ءاطعإ

 . قلطم

 ةذشلا نم ةعاطلا هيلع فطعو . ةعاطلا هب دصقي : عمسلا _

 . ةبوعصلاو

 كل ذب ىمسو « رسعل ١ دض ىنفل ١ ىنعمب : نوكسف مضب : رسيلا _

 . رومالا ريسيتو ب شاعملا ةلوهس نم هيف

 يا لوعفملا مسا ىنعمب ردصم وهو 4 ءارلاو ميملا حتفب : هركملا _

 . هيف لسكيو ناسنإلا ههركي يذلا لاحلا هب دصقيو ب هوركملا
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 هيلإ حاتريو ٠ هبحيو س ناسنإلا هيف طشني يذلا لاحلا يا : طشنملا _

 ‘ هلهأب دارملاو ةرامإلاو كلملا ‘ رمألاب دارملا : هلهأ رمألا عزانن الو _

 . مهتعاط تمزل اذإ ى رومألا ةالو لثم هيلع ماوقلا

 . لذاع لذع هللا نيد يف ىشخنال يا : مئال ةمول هللا يف ىشخن الو _

 نم دحأ مول نم طق ائيش فاختال يأ . ةفل ابم مئ الو ةمول ريكنت يفو

 م اًوللا

 : ليلحتلا

 راصنالا ةعيب _ فيرشلا ثيدحلا اذه يف _ تماصلا نب ةدابع فصي

 . ةيناثلاو 0 ىلوألا ةبقعلا ةعيب ىف كلذ ثدحو _ ت _ هللا لوسرل

 نم رثكأل يأ ةوبنل ١ نم ةرشع ةيناثلا ةنسل ا ىف تن اك دقف : ىلوالا امأف

 . راصتنال ا نم الجر رشع انثا اهيف _ بت _ يبنلا عيابو ةرجهلا لبق ةنس

 نم نانثاو . ثيدحلا اذه يوار تماصلا نب ةدابع مهنم جرزخلا نم ةرشع

 .ءاسنلا ةعيب ىلع _ ةلت _ يبنلا اوعيابو اوملسأ دق ءالؤه ناكو 8 سروالا

 . ةبقعلا دنع ىنمب جحلا مايأ ةعيبلا هذه تناكو

 : ىلاعت لاق ١٢( ةيآ ) ةنحتمملا ةروس يف اهيلإ راشملا يه ءاسنلا ةعيبو
 اَلراََت ه كركرشيال نالع كتفي تتمْوُمْلكءاجاَدلئَنلاامياي)

 ح > “ رور ورس ہ۔ 1 حو > 2 'إ س >۔

 ن ريا ب ٬هَيرَعفي نهي نين أيالو رهدلا ؛نلنقي الو نرال شرش

 نا ادنلا َنَْفَرْفَعَسَس . آَوَرهَعي راف فورعم م تديعا رهز و
 7 - وو رك 4 م م

 4 محَرروفَع هللأ
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 نم ةجحلا يذ يف تناك دقف _ ىربكلا اضيا ىمستو ةيناثلا ةعيبلا امأ

 امدنع ث رهشأ ةثالث وحنب ةرجنهلا لبق يأ . ةوبنلا نم ةرشع ةيناثلا ةنسلا

 بسح رفن ةئامثالث وأ . ةئامسمخ نم برقي ام جحلا مسوم يف ةكم مدق

 . جرزخلاو سوالا نم اوناكو . نيتياورلا

 قفتاو .س ةكم ىلإ 0 ةنيدملا نم مهعم ءاج ريمع نب بعصم مهعم ناكو

 بسح 0 نوعبسو ةسمخ وأ س نوعبسو ةثالث وأ 4 مهنم الجر نوعبس

 تنب ءامساو ‘ بعك تنب ةبيسن ) : ناتأرما مهعمو ث تاياورلا فالتخا

 اورضحي نا ىلع دعوملا متو _ت _ يبنلا ةاقالم ىلع ءالؤه قفتا ( رمع
 _ ةلت _ يبنلا ةعيابمل قيرشتلا يلايل نم ةيناثلا ةليللا يف ةبقعلا بعش
 دعوملا يف ءاقللا اذه مت دقو 4 ابئاغ اورظتني الو . امئان اوهبنيال نأ ىلع

 . ددحملا

 هلوق ةعيبلا هذه يف ءاج اممو _ }فت _ يبنلل ءالؤه نم ةعيابملا هيف تناكو

 : _ دن -

 رسعلا يف ةقفنلاو ‘ لسكلاو طاشنلا يف . ةعاطلاو عمسلا ىلع ينوعياب )

 هللا يف اولوقت نأو . ركنملا نع يهنلاو ى فورعملاب رمألا ىلعو ب رسيلاو

 مكسقنأ هنم نوعنمت امم ينوعنمت نأ ىلعو : مئال ةمول اوفاخت الو . قحلا

 . ( مكجاوزاو مكءانبأو

 هنم عنمن امم كّنعنمنل و ايبن قحلاب كثعب يذلاو : لاق مث هديب ءاربلا ذخاف

 . انيف زيزعلا
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 يف اهركذ ءاجو . ةيبيدحلا موي تثدح يتلاو ي ناوضرلا ةعيب كلانهو

 4 ةرم ديأقوَ هلاي ےوتياجتام دا :: هذلاَنِإ » : ميركلا نارقلا

 )١٠( حتفلا

 تحت ےكلتوعياب ذإ ينموملا ن نَعْهَنأ خ َرَدَمَل » : ةيناثلا ةيآلا يف ف ءاجر

 )١٨( حتفلا « ةرجلا

 ةملسل تلق _ ملسمو يراخبلا دنع _ هللادبع نب رباج ثيدح يف ءاجو
 يفو توملا ىلع : لاق ؟ هلب هللا لوسر متعياب ءيش يأ ىلع : عوكالا نبا

 : عوكألا نب ةملسل تلق _ ملسمو يراخبلا دنع _ ديبع نب ديز ثيدح

 نبا ثيدح يفو توملا ىلع : لاق ؟ هللبم هللا لوسر متعياب ءيش يا ىلع
 نم ةب احصلا نم تعمسو رب اج : لاق هيف ءاجو _ عيبرلا دنع رمع
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 . اورفيال نأ ىلع مهعياب : لوقي

 يبارعألا ثيدح ىف اهركذ درو ىتلاو س مالسإلا ىلع ةعيبلا اضيأ كلانهو

 : لوقي _ هريغو عيبرل ا دنع _ هللا دبع نب رباج ثيدح يف ء اج امك _

 لاقف ةنيدملاب ( ىمح ) كعو يبارعألا باصأو _ هت هللا لوسر يبارعأ عياب

 . ةيناث ءاج مث -- دنإ __ هللا لوسر هل ىبأف يتعيب ينلقأ : هللا لوسراي

 : _ غ _ هللا 7 لاقف . يبارعالا جرخف 4 هل ىبأف 4 ةثلاثو

 . اهبيط كسمتو ث اهٹبخ ىفنت ريكلاك ةنيدملا امنإ

 كلذ رصح نكميو : _ لنت _ يبنلا نع ةعيبلا نأشب ءاج ام لمجم اذه

 . ةيتالا تالولدملا يف
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 داهجلا ىلع ةعيبلا _ ةرجهلا ىلع ةعيبلا _ ةعاطلاو عمسلا ىلع ةعيبلا _

 عقو ولو : رارفلا مدع ىلع ةعيبلا _ ربصلا ىلع ةعيبلا _ هللا ليبس يف

 . ءاسنلا ةعيب ىلع ةعيبلا _ توملا

 ام اميسال ةعيبلا رمأ ىلع _ ات _ هدعب نم نودشارلا ءافلخلا راس دقو

 . هعرش ةماقإو . هللا دودح ذيفنتو س ةعاطلاو عمسلا رمأب اهنم قلعتي

 يمه هذه تن اكو . ركنملا نع يهنلاو . فورعملاب رمال او . هليبس يف داهجلاو

 متي نأ دعب ةمألا يف دقعلاو لحلا لهأ نم ةفيلخلا ىلع ذخؤت يتلا ةعيبلا

 ٠ هرايتخا

 . نويدهملا انتمئأ اضيأ كلذ ىلع راس دقو

 : عيابملاو عيابملا نم لكل امزلم ةعيبلا دقع نوكي كلذبو

 . لجو زع هللا عرش بجومب ةعيبلا دقع يف ءاج ام ذيفنت هيلع عيابملاف
 يف _ ةماقتسالاو . ةعاطلاو ى حصنلاب هل اومزتلي نأ اضيأ نيعيابملا ىلعو

 . هللا عرش دودح

 وأ . يويند ضرغ لجأ نم اهؤاطعإ وأ . ةعيبلا رمأ يف ثكنلا حصيالو

 امنإف ثكن نمو » ةميركلا ةيالا كلذب ريشت امك . ةيصخش ةحلصم لجال

 _ يراخبلا دنع ةريره يبأ ثي دح يف ء اج امكو . 4٩ هسفقن ىلع ثكني

 : _ ;بت _ هللا لوسر لاق : لاق

 ركذو 4 ميلأ باذع مهلو . مهيكزيالو ةمايقلا موي هلل ١ مهلكي ال ةث الث (
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 الاو . هل ىفو ديري ام هاطعأ نإ . ايندل الإ هعيابيال امامإ عياب لجرو : مهنم

 هل في مل

 دودح يف نوكت نأب ةطورشم ( رمالا يلو ) هيلع دوقعملا ةعاط نأ امك

 . هلوسرو هللا ةعاط

 درو دقو ... هل ةعاط الف هللا عرش نع فرحناو كلسملا اذه نع داح ولف
 . _ هلت _ يبنلا نع _ يراخبلا دنع _ رمع نبا ثيدح يف

 . ةيصعمب رمأ ا ذإف . ةيصعمب رمؤي مل ام قح ةعاطلاو عمسلا : لاق

 . ةعاطالو عمسالف

 . انك امثيح قحلاب موقنو 0 قحلا لوقن نأو : هلوق يف ثيدحلا ريشي امك
 رسعلا يف ةعاطلاو عمسلا ىلع : هلوق دعب ... مئال ةمول هللا ىف فاخنالو

 . طشنملاو هركملاو س رسيلاو

 . هيف ريصقتلا الو طيرفتلا حصيال ( ثيدحلا

 تاعبت اولمحتي نأ دقعلا باحصأ ىلعو . مزحلاو دجلا لمحم لمحي امنإو

 . ةصوقنم ريغ ةلماك همراغمو

 ےص ےس ےس ے سسا . 4 . -- و ےے س ےس 7 صس 2

 إف ثكَتنَمَف مهم ديآقوف تنآ ديه ےروُغياَبباَم دإ كنوعياَمي كي كيذلاني ,{
 س س ے >< . و ۔۔ے۔ رص و ۔۔ ۔ ح ۔ ,س <ے .7 . س ۔ لع ء ۔۔ و 7

 > اَميلظعارج 4 رومَسف هللا هّتلعدْهلعامبد وا نمو .هي ) لع ث ثكن
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 يف ليصأ لصأ اهنأ ره _ ةعيبلا عوضوم نم صلختسي نأ نكمي يذلاو

 امو . اهنيماضمبو اهب مايقلا نإو 8 هدعاوق نم ةمهم ةدعاقو س مالسإلا

 ةمالا ةايح يف ةيساسألا رومألا نم وه تابجاوو قوقح نم اهيلع بترتي

 . اهرمأ ميقتسيو . اهناش مظتنيل ةملسملا

 ثيدحلا هيلإ دش ريام

 . ةعاطلاو عمسلا ىلع ةعيبلا ةيعورشم _

 نوكي لاح يأ ىلعو . رسعلاو رسيلا لاح يف عيابملا اهلمحتي نأ
 هيلع

 . اهل الهأ اوناك اذإ ةماوقلا باحصأ عم عازنلاو بغشلا ةيهارك _
 . اهطورشب اوذخأو

 عم نوكيو ث قحلل عيابملا لوقي نأب دجلاو مزحلاب ةعيبلا رمأ ذخأ _
 . لجو زع هلل ١ ال ا ىشخي الو . لاح يأ ىلعو ‘ فرظ يا يف قحلا
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 هلام نود لوتقملا

 : لاق _ هلت _ يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبا

 ! ديهش هلام نود لوتقملا ه

 دنع اهبحاص اهيلع لتقي قح ةملك لامعألا لضفأ » : اضيأ لاقو

 « رئاج ناطلس

 . ! »٤٤٨ مقرب عييرلا مامإلا هج رخأ ثيدحلا

 نب هللادبع ثيدح نم يراخبلاو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخاو

 . صاعلا نب ورمع

 ديز نب ديعس ثيدح نم مكاحلاو نابح نباو ننسلا باحصأ هجرخأو

 . ديهش وهف هلام نود لتق نم : ظفلبو ٧ث

 ثيدح نم هجام نبا اضيأ هجرخأ ... لامعألا لضفأ : ىناثلا ثيدحلاو

 نب قراط ثيدح نم يئاسنلاو دمحأ دنع وهو ث ةم امأ يباو ديعس يبا

 لتقي 0 مهدنع سيلو 0 همامأ يبأ ثيدح نم اضيأ دمحأ نعو ب باهش
 . اهبحاص اهيلع
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 ليلحتلا

 اذه ناكا ءاوس هلام ىلع ىدتعملا وه انه هلام نود لوتقملاب دصقي

 ام اذإ اديهش ربتعي انه عفادملا نإف 4 كلذ:ريغ مأ . اناويح ما اناسنإ يدتعملا

 . اذه هعافد ليبس يف لتق

 نم عون يأ نمو ث اريثك مأ ناك اليلق لاملا قلطم وه اضيل انه لاملاو

 . ىرخا تاكلتمم يأ مأ تاراقع مأًى ضارأ مأ مهارد ناكا ءاوس لاملا عاونأ

 . لاملا مسا تحت جردنت اهلك هذهف

 دكؤتو ةداهشلا هذه دكؤت ةحيحصلا ةحيرصلا صوصنلا ت ءاج دقو

 . ناسنإلا لام نع عافدلا قح

 ءاج نإ تيارأ ) : ظفلب _ ملسم دنع _ ةريره يبأ ثيدح يفف _

 : لاق .. ينلتاق نإ تيأرأ : لاق .. هطعت الف : لاق 4 يلام ذخأ ديري لجر

 : لاق س هتلتق نإ تيارأ لاق ى ديهش تنأف : لاق 0 ينلتق نإ تيارأ لاق . هلتاق

 . ( رانلا يف وهف

 الجر نأ _ يناربطلا دنع _ يرافغلا فرطم نب ديز ثيدح يفو _

 نإو ث ةنجلا يف تنأف كّنتَق نإ : لاق داع يلع ادع نإ هللا لوسر اي : لاق
 . ( رانلا يف وهف هتلتق

 لوسراي : لاق الجر نأ _ ديمح يبأ نع _ ديعس يبأ ثيدح يفو _

 نإف ى تارم ثالث هدشناف : لاق .. ىلام ذخأي نأ ديري ينيقل دقل نم تيأرأ هللا

 ديعس ثيدح ىفو _ رانلا لخد هتلتق نإو ى ةنجلا تلخد كلتق نإف س هلتاق ىبا
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 ديهش وهف هلام نود لتق نم يذمرتلاو ننسل ١ باحصأ دنع ديز نب

 لتق نمو 0 ديهش وهف هنيد نود لتق نمو 0 ديهش وهف همد نود لتق نمو

 . ديهش وهف هلهأ نود

 رومألا هذه نإف ( ضرعلاو نيدلاو مدلا ) لاملا ىلع داز هنأ انه ظحلتو

 . ةداهشلا ىلع عافدلا اذه ىف لوتقملا لصحيو هنود لتاقي امم كلذك

 ايندلا يف ال ةرخ ال ١ ىف ةد اهشل ١ اهب دصقي : انه ) ديهش ( ةملكو

 . ايندلا يف ال ةرخالا يف هباوثو ديهشلا رجا ىلع لصحي هنا ىنعملاو

 . هللا ليبس يف لتقي يذلا لتاقملا رجا يأ

 لصحيو 7 ةرخالا رادلا يف ءادهشلا لزانم يف اتوافت كانه نأ مولعمو

 لذبلاو دهجلا بسح هللا ليبس ىف ةكرعملا ءادهش نيب ىتح توافتلا اذه

 . ءانعلاو

 لماعي هنإف . هلام نود لتقي يذلا وهو _ انه ديهشلا اذه لثمو

 ماكحأ عيمج هيلع ىرجتو . نمكيو لسغي ثيح ىتوملا رئاس ةلماعم
 يف كراعملا يف نولتقي نيذلا ءادهشلا ةلماعم لماعيالو ى نيرخالا ىتوملا

 . مهب ةصاخ ىرخأل م اكحأ مهل ء الؤه نإف هلل ١ ليبس

 امك ملسملا لام مرتحي م السإلا نأ وه انه صنلا اذه ةلالد لمجمو

 . هنيدو همدو هضرع مرتحي
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 اذإ لاملا نع عافدلا ةيقحأ ىلع صيصنتلا وه مارتحالا اذه دكؤي اممو

 . ءادتعالا هوجو نم هجو يا وأ بصغ وأ ملظب داع هيلع ادع

 ىدتعملا لتق ول امنإو ى طقف ءادتعالاو ملظلا در وا ى طقف ةعفادملا سيلو
 هذه يف مالسإلا نإف 0 هعافد ليبس يف هسفنو همدب ىحضو س هلام ىلع

 ىلع نولصحي نيذلا نيدودعملا ءادهشلا نمض نم اديهش هربتعي ةلاحلا
 لجالو قحلا ىلع امئاق هعافد مادام لجو زع هللا ناوضرو ٠ ةرخالا باوث

 . قحلا

 بناوجلا لكب _ هتاعيرشت يف _ مالسإلا ماملإ نع ءىبنت ةبترم هذهو

 ملظلا ةهجاوم ىلعو : هيلع ةظفاحملاو . هلام اهيف امب ناسنإلاب قلعتت يتلا
 هللا نإف ؛ مولظملا سفن قاهزإ ىلإ ةهجاوملا كلت تلصو اذإ ىتح . نيملاظلاو

 هسفن بهذت الو هلمع عيضي الو . ءادهشلا ةجرد ىلإ هعفري لجو زع

 . ىدس

 يف ءاج دقف ( ... لامعألا لضفأ ) يناثلا صنلاب قلعتي اميف اما

 دحاو اهادؤمو . امهنيب ةافانم الو ( ... داهجلا لضفأ ) : ىرخألا تاياورلا

 هل دادعإلاو .. هل طيطختلاو : لاتقلا لثم ةريثك الامعا نمضتي داهجلا نال

 اهيلإ راشملا ( لامعألا ) ةملك نإف اضياو كلذ ريغ ىلإ .. ةدعلا عاونأ فلتخمب
 . ىنعملا اذهب هلامعا نم لمع يهف داهجلا نم ربتعت ىرخالا تاياورلا يف

 نع ربعت يتلا تالولدملا لك نمضتت اهنإف ( قح ةملك ) لوق اما
 عفرب رمالاو س ركنملا نع يهنلاو ب فورعملاب رمالا لثم ( قح ةملك )
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 مهلاوماو سانلا قوقح ىلع ءادتعالا نع يهنلاو .. دسافملاو ملاظلا

 قلعتي وأ 0 هنع ىهني الطاب وأ . هب رمؤي اقح ناك املكو 4 مهضارعاو

 تناك ولو ىتح ( قح ةملك ) هلمش هلك كلذف ضرألا ىف هللا ةملك ءالمإب

 . يناعملا هذه نم ائيش نمضتتو . اهبحاص اهمدقي ةباتك

 امدنع اهبحاص نأل . داهجلا لضفأ هذه قح ةملك نم صنلا لعجيو

 توربجلا مامأ فوقولا نألو . لتقلا رطخل هسفن ضرعيس كلذ ىلع مدقي

 هفقومب هنالو \ ةسرمتم ةيصخشو : ديدش ربصو 0 يوق مزع ىلإ جاتحي

 . نأشلا اذه يف ةدراولا تالامتحالا عيمج هجاوي نأ هيلع اذه

 اهمهأ نمو لامعألا لضفأ نم ربتعي داهجلا نم عونلا اذه نإف كلذلو

 . ىلاعت هللا دنع ًارجاو اباوث لامعألا رثكا نمو لب . اهلجا

 ناسنإلا اهضقي يتلا ةعرابلا فقاوملا هذه لثمب صوصنلا تداشأ دقلو

 ةملك ءالعإو لطابلا لاطبإو ب قحلا قاقحإ لجأ نم رشبلا ةاتع مامأ ملسملا

 امايقو . هنيدل ءادف هحور مدقيو ب هسفن اهيف قهزتف ؛ ضرالا يف هللا

 . قحلا لوق بجاوب

 هللا لوسر نأ _ ءايضلاو مكاحلا نع _ رباج ثيدح كلذ يف ءاج اممو

 ىلإ ماق لجرو ... بلطملادبع نب ةزمح ءادهشلا ديس ) : لاق _ هلت _

 :لاق يناربطلا دنع ةلالس يبأ ثيدح يفو . ( هلتقف داهنو هرمأف رئاج مامإ

 مكقازرا نوكلمي ةمئأ مكيلع نوكتس ) _ ةت _ هللا لوسر : لاق
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 ىتح مكنم نوضريال لمعلا نوئيسيف نولمعيو : نوبذكيف مكنوثدحي
 اذإف ى هب اوضرام قحلا مهوطعأف _ مهبذك اوقدصتو ٠ مهَحُْبق اونسحت

 ( ديهش وهف كلذ ىلع لتق نمف .. اوزواجت

 ) : لاق ءادهشلا ددع نأ دعبو _ ركاسع نبا دنع ئلع ثيدح ىفو
ُ - 7 

 .. ديهش وهف هراج نود لتق نمو .. ديهش وهف هيخأ نود لتق نمو ....
 اريثك ددشي م السإلا نأ مغرو ديهش .. ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو

 _ ىئاسنلا دنع _ ةديرب ثيدح ىف ءاج امك _ ملسملا مد ىلع ظافحلا ىف

 ( ايندلا لاوز نم هللا دنع مظعأ نمؤملا لتق ) _ ءايضلاو

 يدصتلاو ة قحلا لوق راهظإ ىلع ثحي اضيأ مالسإلا نإف كلذ مغر

 . كلذ يف سفنلا لذبو _ لطابلا لهال
 فقي ثيح ٠ لجو زع هللا ىلإ تابرقلا مظعأ لمعلا اذه نم لعجيو

 هللا ليبس ىف نولتقي نيذلا ءادهشلا فاصم يف هبحاصب

 ثيدحلا هيلإ دش ريام

 . هلام نود لتقي نمل ةيورخألا ةداهشلاب مكحلا

 ربتعي مهلطاب مامأ فوقولاو س ةاغطلا ةهجاوم لجأ نم ملسملا لتق _

 . اهبحاص اهيلع لتق ولو 0 قحلا ةملك لوق ىلع ثحلا
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 تيملا نقك

 . هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 : _ هلت

 . مكاتوم اهيق اونفكو . مكءايحأ اهوسبلآ ى ضيبلا بايثلا هذهب مكيلع

 . بهذلا نم ءيش عمالو . ريرح يف مهونفكت الو ‘ مكبايث ريخ اهنإف

 . اهئاسنل ناللحمو ب يتما لاجر ىلع نامرحم امهنال

 . « ١٧٧٤ه مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 نكلو ننسلا باحصأو ب دمحأو يعفاشلا سابع نبا نع اضيأ هجرخأو

 اهيف اونفكو . مكبايث ريخ نم اهنإف ب ضايبلا مكبايث نم اوسبلآ ) ظفلب
 . ( مكاتوم

 . يقهيبلاو نابح نباو س مكاحلا نم لك هانعم جرخأو

 : تادرفملا

 يف اهومزلا ىنعمل او . ءارغاو ثح بولسأ : ضيبل ١ بايثل ١ هذهب مكيلع

 . ىتوملا نفكو ءايحألا سبل
 نفديو ى هطينحتو ى هليسغت دعب 0 تيملا اهب فلي يتلا باوثألا : نفكلا
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 :ليلحتلا

 لامعتسا ىلإ فيرشلا ثيدحلا اذه ىف هتمأ _ ت _ ىبنلا دشري

 . تاومألل اهب نفكلا يفو . ءايحألل اهسابل يف ضيبألا نوللا تاذ بايثلا

 ؛ ةسروبلملا بايثلا ريخ نم اهنأب ضيبلا بايثلل رايتخالا اذه للعيو

 ( مكبايث ريخ اهنأل )
 : _ ةجام نبا نع _ ءادردلا يبأ ثيدح ىنعملا اذه دكؤيو

 ( ضايبلا مكدجاسمو مكروبق يف هب هللا مكقزر ام نسحا )

 . بايثلا رهطا اهنأل ؛ ضيبلا بايثلا رايتخا يف انه ةيلضفالا لعلو
 بدنج نب ةرمس ثيدح يف هب احرصم ءاج امك اهبيطأو

 : مهريغو 0 يزمرتلاو يئاسنلاو دمحأ دنع _

 ( مكاتوم اهيف اونفكو س بيطأو رهطأ اهنإف ؛ ضايبلا بايث اوسبلا )
 ءيش يأ نأ مولعمو 0 اهضايب ببسب ةيقن لظت اهنالف بايثلا رهطأ اهنوكو

 هعاصن نم ريغيو هيف رهظيو ‘ هضايب ىلع رثؤي ضيبالا بوثلا ىلع عقي

 . بايثلا بيطا اضيأ نوكي كلذبو . هتواقنو هلسغ بجوتسي امم . هنول

 _ ةلت _ يبنلا نوك ؛ ضيبلا بايثلا ةيلضفأ ىلع اضيا لدي اممو
 للا لوسر نأ ) _ يراخبلا دنع _ ةشئاع ثيدح يف ءاج امك اهب نفك
 سيل فسرك نم ةيلوحس ضيب ةينامي باوثأ ةثالث يف نفك هثبت _

 ( ةمامع الو صيمق نهيف
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 الإ _ ةلت _ هيبنل راتخيل نكي مل لجو زع هللا نا ةيلضفألا هجوو
 . لضفالا

 نيفكتل ضيبألا بوثلا رايتخا يف ةيلضفألا هذه نإف لاح لك ىلعو

 لئادبلا دوجوو ٠0 ةعسلا دنع كل ذو ٠0 نسحا او ىلوأل ١ ب اب نم وه هبي تيللا

 . ضيبالا بوثلا دوجو م دعل. م اقملا عستي ملو > ل احلا قاض اذإ امأ

 . هيف ريض الو زئاج كلذف 8 ىرخالا فانصالا رئاس نم هريغ دجوو

 نم ءيش عم وأ ريرحل ا ب اوثأب نفكلا نع اضيأ ثيدحل ١ ىهني مث

 . بهذلا

 ) بهذلا نم ءيش عم الو .. ريرح يف مهونفكت الو (

 : هلوقب كلذ للعيو

 نإف نذإو 0 اهئاسنل ناللحمو 0 يتمأ لاجرلا ىلع نامرحم امهنأل )

 هديفي امك ءاسنلل للحمو 0 لاجرلاب صاخ وه ريرحلا بوث يف نفكلا عنم
 . ثيدحلا رهاظ

 زاوجلا نيب ةرئاد _ ريرحلاب ءاسنلا نفك عوضوم يف ءاملعلا ءازآو

 نم عون ريرحلاب ءاسنلا نفك ىف ناك اذإ الإ مهللا ي ةيهاركلا نيبو

 تاومألاو ءايحالل ةبسنلاب عونمم اذه نإف 8 ةرخافملا وأ ى فارسإلا

 . لاح ةيأب حصيالو

 ةايحلا ىق ءاسنلل هسبل زئاجلا نم ناك نإو هنإف بهذلل ةبسنلاب امأ

 ةع اضأإ هيف ‘ هربق ىفو هنقك ىف تيمل ١ عم هلعج نكلو ى ةنيزو ةيلحك

 . تيملا نم لاحلا اذه ىف هب ىلوأ ىحلاو س لاملل
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 الدب هباوثو هرجأ لاني ثيح تيملا نع هب قدصتي نأ كلذ نم ىلوالاو

 . بارتلا يف عيضي نآ نم

 نفك يف سانلا ضعب هلمعتسي ام وه انه هيلإ ةراشإلا ردجت اممو

 ةاهابملا نم اضيآ كلذ ىلع لمتشي امو : باوثألا يف فارسإ نم تيملا

 . ةرخافملاو

 عاونالا فلتخمبو 0 تيملا لسغ لحم ىلإ باوثألا نم ماوكأب نوتأي ذإ

 ديدعلاب تيملا لَسَحيو كلذ ريغ ىلإ ى سارلا ةسبلاو م ةصمقاو تارازإ نم
 . ةشمقألا هذه نم ضئافلا ىلإ نودمعي كلذ دعب مث ةسبلألا هذه نم

 دق اهنأ عم س تافلخملا ةلمج عم اهب ىمريف ( ةلسغملا يف ) اهناكم كرتتو

 كلانهو اميسال ؛ اهب ىلوأ يحلا نأ كشالو ‘ دعب سبلت مل ةديدج نوكت
 : ىرخالا راطقالا يفف انرطق يف نكي مل نإ ى اهيلإ ةجاحلا دشأ يف سانأ

 كلانهف س تافلاخم وأ 0 ءاطخأ ةدع كلانه نأ فقوملا اذه نم حضتي يذلاو

 . )٢١( فارعالا ه َيفرَسُمَلآتحماَلةَتِإ » نفكلا باوثا يف فارسإلا
 . ةيادهلاو ريخلا هيف ماقملا اذه يف لادتعالاو طسوتلاو

 اهيلإ اجلي يتلاو س ةفئازلا رهاظملا هذه لثمب رخافتلاو يهابتلا كلانهو

 . لاوحألا هذه لثم ئف ةداع سانلا

 .اهنم صلختلا بجي . عمتجملا يف ةميمذ تاداع يهف ةلمجلابو

 . هيدهو مالسإلا قالخا ىلإ عوجرلاو

 مرحم لمع وهو . رربم نودب هفالتإو ، لاملا عايض اضيا كلانهو _
 . مالسإلا يف
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 اذه يف مالسإلا يده يعاريو 0 لجو زع هللا يقتي نأ ملسملا ىلعف

 اذه نآ كشالو هيهاونو فيرشلا عرشلا رماوا ىلع ظفاحيو : هريغو
 . تيملا هب صوي مل اذإ هريغ وأ نفكلا عوضوم يف لصحي يذلا عييضتلا

 مهيلعو ؛ ءايحالا هلمحتي كلذ مثإ نإف . هتايح يف هب ايضار نكي ملو
 . مهلامعأ تاعبت

 ه ةحمسلا هميلاعتب 0 فينحلا اننيد نأ ىف ةحضاو ثيدحلا ةلالدو

 . تاهيجوتلا كلتبو . ميلاعتلا هذهب ملسملا عباتي _ ةديشرلا هتاهيجوتبو
 . هلاوحأ نم لاح يأ ىلعو : اتيمو ايح ؛ ةريبكو ةريغص هلاوحأ لك يف

 . تومي نأ دعب ىتحو

 ثيحبو 0 هربق يف وهو ىتح : هقح يف قبطت ميلاعتو بادآ كلانهف
 . ربقلا اذهل ةلماك ةياعرلا لظت

 ۔هتامم نع الضف _ هتايح يف هدجي الو 0 ملسملا ريغ هدقتفي ام اذهو

 : ثيدحلا هيلإ دش ريام

 . ضيبلا بايثلا سابل بابحتسا _

 . ضيب بايث يف ىتوملا نيفكت بابحتسا _

 . ريرح نم باوثأ يف لاجرلا نيفكت عنم _

 بهذلا نم ءيش تيملا عم نوكي نأ عنم _

 . هتوم دعبو هتايح يف ناسنإلل مالسإلا ةياعر _
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 اهصيصجت نع يهنلا يفو .. روبقلا ةرايز يف ءاجام

 : لاق _ }هنتت _ يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ديبع وبا
 يا 6 .. ارجه اولوقتالو اهوروزف الآ .. روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك

 نع سابع نبا قيرط نعو . برلا طخسي امبو روبثلاو ليولاب وعدتال
 . اهصيصجت نع يا : روبقل ١ صيصقت نع ىهن هنأ _ نع -- يبنلا

 . « ١١٨٤ه مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ لوألا ثيدحلا

 : ظفلب ةديرب ثيدح نم ملسم هجرخأو ... سنأ نع مكاحلا هجرخاو

 ثيدح نم يذمرتلا هجرخأو .. اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك

 نايح نباو دواد وبأ هجرخأو .. ( ةرخالا ركذت اهنإف ) هيف دازو اضيأ ةديرب

 دمحأ هانعم جرخأو ٤٨٢ مقرب فنصملا هجرخأ ىناثلا ثيدحلاو .-..

 . هللادبع نب رباج ثيدح نم يذمرتلاو دوادوبأو يئاسنلاو ملسمو

 : تادرفملا

 فنصملا هرسفو .. مالكلا نم حيبقلاو شحافلا وهو ءاهلا مضب : ارجه

 لهأ هلعفي ناك ام وهو .. برلا طخسي امبو روبثلاو ليولاب ءاعدلاب
 . مهاتومروبق دنع ةيلهاجلا

 عضو وهو دحاو ىنعمب صيصقتلاو صيصجتلا : روبقلا صيصجت
 . ) قورحملا نيطلا ( ربقلا ىلع رجالا يا : ةصجلا
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 : ليلحتلا

 يف سانلا نوكل كلذو .. روبقلا ةرايز نع ىهن دق _ هت _ يبنلا ناك
 . ةيلهاجلاب دهعلا يبيرق تقولا كلذ

 لبق اهدهع يف مهتادقتعمو مهتاداعو سانلا لاوحأ نأ فورعللا نمو

 لاحلا وه امك ةيهلإ ةيعجرم اهمكحت الو .. ةطبضنم ريغ تناك مالسإلا
 . مالسإلا يف
 نوروزي امدنع لوقلا نم ا © لطابل ابو م الكل ١ نم شح افل اب نوملكتي اوناكف

 نم طخسلاو مربتلاو عزجلاو علهلاو ليوعلاو ءاكبلا لثم مهاتوم روبق
 . كلذ هبشأ امو ... مهرثآمو مهلامعأب ىتوملا بدنو رادقألا

 يفف .. . اهيبكترم ىلع ريكنل ١ ددشو لامع ال ١ هذه لثمب م السإلا ددن دقر

 نانثا : _ هت _ هللا لوسر لاق لاق _ ملسم دنع _ ةريره يبأ ثيدح

 . تيملا ىلع ةحاينلاو بسنلا يف نعطلا : رفك مهب امه سانلا يف

 _ هللا لوسر لاق لاق _ ملسم دنع _ يرعشالا كلام يبأ ثيدح يفو
 باسحالا يف رخفلا : نهوكرتيال ةيلهاجلا رمأ نم يتمأ يف عبرأ : _ هلت

 : لاقو ةحاينلاو .. موجنل اب ءاقستسال او .. . ب اسناا يف نعطلاو ..

 نم عردو نارطق نم لابرس اهيلعو ماقت اهتوم لبق بتت تت مل اذإ ةحيانلا

 . برج

 _ هللا لوسر لاق : لاق _ نيخيشلا دنع _ دوعسم نبا ثيدح يفو -
 . ةيلهاجلا ىوعدب اعدو بويجلا قشو دودخلا برض نم انم سيل _ هت

 _ هللا لوسر نإ : _ مهريغو نيخيشلا نع _- ىسوم يبأ ثيدح يفو -

 تاداعلا هذه نأ ىلع لدي اذهو . ةقاشلاو ةقلاحلاو ةقلاعلا نم ءيرب _ هت
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 ثح نم مالسإلا هب ءاجام فلاخي ام وهو يلهاجلا دهعلا يف ةعئاش تناك

 رجألا باستحاو كابضقب اضرلاو ىلاعت هلل ميلستلاو ربصلا ىلع سانلا

 ةرايز نع الوا _ هلع _ يبنلا مهاهن كلذلو . لجو زع هللا نم ةبوثملاو

 هب مهتقالع تدطوتو سانلا بولق يف ناميإلا خسر امدنع نكلو .. روبقلا
 كلت نع امامت اودعتباو .. هتاداعو هعئارشو نيدلا رئاعش نوسرامي اوذخأو

 هت _ يبنلا نأمطاو .. ةيلهاجلا يف اهنوتأي اوناك يتلا ديلاقتلاو تاداعلا

 ةرايز نع مكتيهن تنك ) روبقلا ةرايزب مهرمأف داع هذه مهلاوحأ ىلع

 . ( اهوروزفالآ ... روبقلا

 ) تاياورلا ىدحإ يف امك ةرخالا ركذت اهنا ةرايزلاب رمالا ليلعت يف ءاجو
 ( توملا مك ركذت اهنإف ) ةياور يفو .. ( ةرخالا مك ركذت اهنإف
 . ( ايندلا يف دهزتو )آضيا ةياور يفو

 هنم ديفتسي امب هتايح رمحيو ربتعيو ظعتيو ركذتي نال ناسنإلا جوحأ امو

 . هنوم دعب

 محرتيو مهل وعديف هباحصأ روبق روزي ناك _ ثبت _ يبنلا نأ تبث دقو
 . مهيلع

 _ هللا لوسر نأ _ فنصملا دنع _ ةريره يبأ ثيدح يف امك لوقي ناكو

 . نينمؤم موق راد مكيلع مالسلا : لاقف ةربقملا ىلإ جرخ _ هع

 ترز اذإ هللا لوسراي لوقأ .فيك تلاق _ ملسم دنع _ ةشئاع ثيدح يفو
 محري . نينمؤملاو نيملسملا نم رايدلا لهأ ىلع مالسلا يلوق : لاق روبقلا

 . نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو ‘ نيرخأتملاو انم نيمدقتملا هللا

_ ملسم دنع _ ةديرب ةياور يف ءاج امك همأ ربق _ هلت _ يبنلا راز امك



 دقف روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك _ هلت _ هللا لوسر لاق لاق هريغو
 . ةرخالا ركذت اهناق اهوروزف همأ ربق ةرايز دمحمل نذأ

 همأ ربق _ هلت _ يبنلا راز لاق _ ةعامجلا دنع _ ةريره يبأ ثيدح يفو

 يل نذأي ملف اهل رفغتسأ نأ يبر تنذأتسا لاقف هلوح نم ىكبأو ىكبف

 . توملا ركذت اهنإف روبقلا اوروزف يل نذأف اهربق روزأ نأ يف هتنذأتساو

 حيبقو مالكلا شحاف نع _ ةرايزلاب هرمأ دعب _ هلت _ يبنلا ىهن دقو
 . ( آرجه اولوقت الو ) ةرايزلا ءانثأ لوقلا

 نع هدعبيو .. ةرايزلا نم ةاخوتملا يناعملا رئازلا ىلع توقي عنصلا اذه نال

 . رابتعالاو ركذتلا وه يذلا دوصقملا ضرفلا

 ةأرماب رم _ هلت _ يبنلا نأ _ نيخيشلا دنع _ سنأ ثيدح يف ءاج دقف

 نع ىهن امك س يربصاو هللا قتا اهل لاقف اهل يبص ىلع يكبت ربق دنع
 دواد يبأو ملسم دنع _ ةريره يبا ثرا ثيدح يف ءاج امك ربقلا ىلع سولجلا

 ةرمج ىلع مكدحأ سلجي نآل : _ هللا لوسر لاق لاق _ امهريغو

 . ربق ىلع سلجي نا نم نم هل ريخ هدلج ىلإ صلختف هبايث قرحتف

 _ ه _ هلل ١ لوسر ىهن : ل اق _ هريغو ملسم دنع رب اج ثيدح يفو

 بتكي وأ ( ةي اور يفو .. هيلع ىنبي نأو هيلع دعقي نأو .. ربقل صصجي نأ

 ةثالثلا ننسل ١ ب احصأو ملسم دنع يونفل ١ دثرم يبأ ثيدح يفو

 روبقلا ىلإ اولصت ال : لوقي _ هلت _ هللا لوسر تعمس لاق _ مهريغو

 . اهيلع اوسلجت الو
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 مهملظو مهرفك ببسب هللا مهكلهأ نم روبق ىلإ ناسنإلا يتاي امدنع امأ

 راقتفالاو عرضتلا راهظإو ءاكبلاب ذئنيح رمؤي هنإف مهعراصم ىلع رميو

 . مهب رورملا يف عارسإلاو لجو زع هلل ىلإ

 - }ليت _ هللا لوسر نأ _ ملسمو يراخبلا دنع _ رمع نبا نع ءاج دقف
 ءالؤه ىلع اولخدت ال ( دومث رايد ) رجحلا اولصو امل ينعي : هباحصال لاق

 مهيلع اولخدت الف نيكاب اونوكت مل نإف ... نيكاب اونوكت نأ الإ نيدتعملا
 . مهباصأ ام مكبيصيال

 صجلا لعج يأ روبقلا صيصجت نع يناثلا ثيدحلا يف يهنلا ءاج دقو

 . اهيلع رجآلا وهو

 طالبلاو تنمسإلا لثم رجالا ىنعم يف ناك املك يهنلا اذه يف لخديو
 هيلع نوكي نأ يغبني امل فلاخم هلك كلذ نأل اثيدح ةمدختسملا داوملاو
 وأ اهيلع ءانبلا مدع نمو .. ضرالاب اهتيوستو اهسرد نم روبقلا عضو

 . كلذ هبشأ امو اهدييشت وأ اهتفرخز

 اهبابحتسا ئلع قافتالا دعب ءاسنلل روبقلا ةرايز يف ءاملعلا فلتخا دقو
 . لاجرلل

 اذه يف ةدراولا صوصنلا موهفم يف مهفالتخا فالتخالا اذه يف لصالاو
 نيب قرفي مل انه صنلاو ( اهوروزفالا ) هلوق بابلا ثيدح يفف . بابلا
 . لاجرلاو ءاسنلا

 ةمطاف نأ مكاحلا هاور ام اهنم .. ىنعملا اذه دّيؤت اضيا ءا ثيداحا كلانهو
 يلصتف ة هعمج لك ة ةزمح اهمع ربق روزت تناك ف _ هلل ١ لوسر تنب
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 . هدنع يكبتو

 ةارماب رم _ هلت _ يبنلا نا _ نيحيحصلا يف _ سنا ثيدح اهنمو
 يلابتامو تلاقف يربصاو هللا قتا اهل لاقف اهل يبص ىلع يكبت ربق دنع
 لثم اه ذخاف دلي __ هلل ١ لوسر هنإ اهل ليق بهذ املف . . يتبيصمب

 . ". ىلوالا ةمدصلا دنع ربصلا امنإ : : لاقف

 ةرايزلا اهيلع ركني مل _ هلت _ يبنلا نأ ثيدحلا اذه نم لالدتسالا هجوو

 . ربصل ١ م دعو ءاكبلا اهيلع ركنأ امنإو

 ترز اذإ هللا لوسراي لوقأ فيك _ ملسم دنع _ ةشئاع ثيدح اهنمو
 . رايدلا لهأ ىلع مالسلا يلوق لاق روبقلا

 رارقإ هيف اذهو .. تراز اذإ لوقتام ىلإ اههجو لب ةرايزلا اهيلع ركني ملف

 . ةرايزلاب اهل

 ةشئاع نأ _ مرشأالاو مكاحلا دنع _ ةكيلم يبأ نب هللادبع ثيدح يفو

 نع _ هلت _ هللا لوسر يهن ناك سيلآ اهل تلق .. نمحرلادبع يخأ ربق
 اهترايزب رمأ مث روبقلا ةرايز نع ىهن ناك معن : تلاق .. روبقلا ةرايز

 لثم ةحابم ءاسنلل ةرايزلا نأ امهنم مهفي اهلاثمأو صوصنلا هذه نإف

 هيلع صني امك اعيمج امهل لماش يمهنلا دعب صيخرتلا نأو .. لاجرلا
 . ةشئاع ثيدح

 يف امك .. ةرايزلا نم ءاسنلا عنم ىلع اضيأ لدت ىرخأ ثيداحأ كلانهو

 _ ;بت _ هللا لوسر نأ _ نايح نباو يذمرتلا دنع _ ةريره يبأ ثيدح
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 دمحأ دنع _ اضيأ ةريره يبال ىرخأ ةياور يفو ... روبقلا تارئاز نعل

 صوصنلا هذه نإف . ( روبقلا تاراوز هللا نعل ) _ ةجام نباو يذمرتلاو

 . ءاسنلل ةرايزلا عنم اضيا اهنم مهفي

 : كلذ يف ءارالا صخلمو

 . روبقلا تاراوزل نعللا دورول روبقلا ةرايز نم ءاسنلا عنم _

 ةلنت يبنلا صخري نا لبق تناك عنملا ثيداحأ نأ ىلع ءانب زاوجلا _

 . ءاسنلاو لاجرلا اهيف لخد صخر املق .. ةرايزلاب

 علهلا ةرثكو ءاسنلا ربص ةلقل ءاسنلل ةرايزلا ةهاركب لوقي نم كلانه _

 ةحاينلا نم هنع يهام لعف ىلع تانومأم ريغ كلذب نكيف نهدنع عزجلاو
 يف دراولا خوسنملا يهنل ١ نأ : ءالؤه لوقيو . كلذ ريغ ىلإ ... ليوعلاو

 يف ماع هنأ وأ ... ل اجرلاب ص اخ هنأ لمتحي ) 7 مكتيهن تنك ( ثيدحلا

 ... ءاسنلاو لاجرلا

 . ةيهاركلا هلاوحأ لقأ نوكتف .. ةحابإلاو رظحلا نيب رودي وهف كلذبو

 نوذخأيو ةرايزلل راثكإ اهيف ناك اذإ ءاسنلا ةرايز عنمي نم آضيأ كلانهو
 . ثيدحلا يف ... ( تاراوز ظفل نم ىنعملا اذه

 . الف نهريغ امأ تارثكملا نهو .. عونلا اذه ىلع قبطني اذه نأ نولوقيو

 . ثيداحألا نيب عمجلا هب لصحي جيرختلا اذه نأ آضيا نولوقيو
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 ثيدحلا هيلإ دشريام

 . اهنع يهنلا دعب روبقلا ةرايز ةحابإ
 . ةيلهاجلاب سانلا دهع برق هببس ناك هنع يهنلا نا _
 امك روبقلا ةرايز دنع هنع يمهنلا درو امعو .. م الكلا رجه نع يهنلا _

 . ةيلهاجلا لعفت تناك

 . اهيلع ءانبلاو اهنييزتو روبقلا صيصجت نع يهنلا _

 ىلع ربصلا ىلإو .. لجو زع هللاب قلعتلا ىلإ سانلا هجويل مالسإلا ءاج _
 . لجو زع هللا رادقأ ىلعو .. بئاصملا

 . ذخأام هلو ىطعأ ام هلل نأل بئاصملا دنع علهلاو مربتلا حصيال _
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 ءاعدلا

 ناك _ لبت _ يبنلا نا سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 . : نآرقلا نم ةروسلا مهملعي امك ءاعدلا اذه مهملعي

 ذوعأو ‘ منهج باذع نم كب ذوعاو س ربقلا باذع نم كب ذوعا ينإ مهللا

 .تامملاو ايحملا ةنتف نم كب ذوعأو ى لاجدلا حيسملا ةنتف نم كب

 . « ٤٩٠١ مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . . ظ اقلال ١ ضعب يف ريخأتو ميدقت عم ملسمو كلام هجرخأو

 : تادرفملا

 . بلط ام ليصحت يف هيلإ لاهتبالاو . ىلاعت هللا نم بلطلا : ءاعدلا _

 . مصتعأو ءىجتلأ ىنعمب : ذوعأ _

 . هربق يف اهقحتسم اهب ىزاجي يتلا ةبوقعلا يأ : ربقلا باذع _

 . رانلا ءامسأ نم مسا : منهج

 . رابتخالاو ناحتمالا ىنعمب : ةنتفلا _

 نامزلا رخآ يف يتأيس يذلا لاجدلا ىلع قلطت : لاجدلا حيسملا _
 لاجدلا اهب ديرأ اذإ نكل ميرم نب ىسيع ىلع اضيأ قلطت حيسملا ةملكو
 جرخ اذإ ضرألا حسمي هنأل كلذب لاجدلا حيس 1ا و . هب امق وب ديقت
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 قحلا يطغي هنأل كلذب يمسو : ةيطغتلا وهو \ لجدلا نم باذكلا لاجذلاو

 . هلطابب

 ةنتف نم ناسنإلل ضرعي ام ايحملا ةنتفب دارملا : تامملاو ايحملا ةنتف _

 وأ ث هراضتحا لاح ناسنإلل ضرعي ام تامملا ةنتفب دارملاو س هتايح لاح يف

 . هربق يف

 : ليلحتلا

 صرحيو روثأملا ءاعدلا اذه ماركلا هباحصأ ملعي : ;هفت _ يبنلا ناك

 ناك امك امامت . هتاملكو هفورحبو : هونقتيو هوظفحيل هايإ مهنقلي نأ ىلع
 . ميركلا نآرقلا مهميلعت يف كلذ لعفي

 دادزيل ءاعدلاب _ هلت _ همامتها ىلع لدي امنإف ءيش ىلع لد نإ اذهو

 ءاعدلا اذه ةيمهأ ىلع اضيأ لدي امك . هقحب افارتعاو . هللا نم ابرق دابعلا

 هلت _ يبنلا دنع _ ةصاخ ةناكم هل نأو س روكذملا

 نآرقلا نم ةروسلا نوملعتي امك . هباحصأ هملعتي نأ ىلع صرح كلذلو
 . ميركلا

 ءوجللاو س هب ماصتعالا بلطو . هللاب ذوعتلا ىلع لمتشي هنال الإ كلذ امو

 ةحادف ءايشألا دشأ نمو ‘ ن اسن ال ١ ىلع رومأل ١ رطخأ نم يه رومأ نم هيلإ

 نأ نكمي يذلا اذ نمو ب اهنم صلختلا ىلإ تاقولخملا جوحأ نم وهو

 . لجو زع هللا ىوس اهيف عوقولا نع هدعبيو : اهنم هريجيو همصعي
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 نم ربقلا باذعو . ربقلا باذع نم ةذاعتسالا رومألا هذه نمض نم ناكو

 س . ةريثك صوصن هيف تدرو دقو 4 هتامم دعب ناسنإلا هجاوي ام رطخأ

 بذعي تيملا) : لاق _ ;لت _ يبنلا نع _ نيخيشلا دنع _ رمع نبا نعف
 . ( هيلع حيني امب هربق يف

 رشرشي وهو رجحب هسأر خ دش يذلا يف يراخبلا ثيدح يف ءاجو --

 . ةمايقلا موي ىلإ كلذ هب لعفي وهف : هيفو .. هافق ىلإ هقدش

 وشَرَعُيُراَتلأ» : ىلاعت هلوق يف ربقلا باذع ىلإ ةراشإلا تءاج دقو _
 4 ؟حاتكأ م۔س.. 24 ,۔ ٠ ٥ ۔ س م ےص ے' يرس س 'ے ے ح . ,صس ےرس

 4 باذعل ادش ارو ذل ا اولدأ ةعاسلا موعت مويو اًيِشَعَو اودُعاَهتَلَع

 . )٤٦( رفاغ

 يف ىلتبت ةمألا هذه نأ _ ملسم دنع تباث نب ديز ثيدح ىفق ءاجو

 يذلا ربقلا باذع نم مكعمسُي نأ هللا توعدل اوئفادتال نأ الولف اهروبق
 . هنم عمسلا

 هنم ذوعتلا مئاد _ هلت _ يبنلا ناك دقف 0 ربقلا باذعب ءالتبالا ةروطخلو

 ىلص _ ةلت _ هللا لوسر تيار امف : ةشئاع تلاق يراخبلا ثيدح يفف
 . ربقلا باذع نم ذوعت الإ ةالص

 ينإ مهللا ) : هباحصأ ملعي ناك _ بت _ يبنلا نأ _ بابلا ثيدح يفو

 . عابتالاو ةودقلا باب نم اضيا هتمال ميلعت اذه نأ كشالو
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 نم رثكا كلذ يف صوصنلاو ة ربقلا باذع توبث ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 . ىصحت نا

 يهو . خزربل ١ يف اهقحتسم اه اقلتي يتلا ةبوقعل ا ربقلا ب اذعب دصقيو

 . ةمايقلاو توملا نيب اميف ةرتفلا

 نا نكميف الإو س بلاغلا باب نم صوصنلا يف ربقلا ىلإ باذعلا فيضاو

 نمو 0 رحبل ١ يف تومي نمك : اروبقم نكي مل ولو با ذعلا قحتسم بذعي

 اوناك نإو . ربقلا باذع مهلمشي ءالؤه ناف رانلاب قرتحي وأ ‘ باودلا هلكأت

 اَمَتِإ » . ديري امل لاعف وهو : ريدق ءيش لك ىلع هللا نأل ؛ نيروبقم ريغ
 )٨٢( : سي4 ثوُكسيَق نكشللوقينآ اميس دارأ ادإ رهزم َ د ۔ ؤ( 1 ص ,4,ع ٥ ۔ ركح وورت
 اهنيناوق اهل هتظقي ىف ناسنإلا ةايح نأ امكف س طق كلذ ىف ةبارغ الو

 . اهنيناوق اهل ةرخآلا ةايحلا كلذك . اهنيناوق اهل همون يف هتايحو
 . ىلبيو متري دق تيملا نأ عم ؟ نوكي فيكو . باذعلا اذه ةقيقح نع امأ

 . لجو زع هللا دنع كلذ ملعو ى بيغلا ملاع يف متي هلك اذه نإف

 لخدتيالو . هتاناكمإ دودح دنع فقي نأ تاردقلا دودحملا ناسنإلاب ئرحو

 نارمع لآ « َموُنتَتَتاَلرشناَوُمَلَعي او » اهب هل لبق ال رومأ يف هتاروصتب
 ) : ( ٦٦

 : منهج باذع نم ةذاعتسالا نع ثيدحلا ىف ةيناثلا ةرقفلا ىتأت مث

 . ( منهج باذع نم كب ذوعاو )

 هلمعل ةجيتن ناسنإلا اهيلإ لصي ىتلا ةريخألا ةليصحلا وه منهج باذعو

 نيمسق ىلإ كلانه سانلا مسقني ثيح ةايحلا يف
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 - م وو ِِ

 :)٧( ىروشلا ه رملا فتيرَفَوِةَتَلفثيرَق »
 لاحو : اهلاوهأو رانلا ركذ يف ةقرشم فئاحص ميركلا نآرقلا يفو

 ميلأ باذع نم ا اهيف نوقالي امو س اهيف ءايقشألا
 تاعزانلا ه وأَملاَمه محلم اتدلادولاَرتاوو عطست » س ح ے > ےس

 . )٢٧ _ ٢٨ _ ٢٩(

}
 ه ةَماَعداَت ةيهام نَرآامر ةيواصثأت هنم تَكَحنَماَمأو» 

 .(١!١ا _ )٨ _ ٩ _ ١٠ ةعراقلا

 )٢٥( هبوتلا ةجتوجورتههاجاهر كت َُةَرَتَهَجراَتفاَهَتَلَع متم مرَل» > ووو ره س . وو
 س 7 و ص و .س , ٨ ء ح

 َنوُعَبَساَهُعَرَد ةليلس يفَرُث ولص مل _ ةولغفهوذخ »
 هر _ مم ح س

 (٢٢_٠٢ر ةقاحلا 4 ُهوكلَساَفاَعَرِذ
 ملعي ناكو اهباذعو رانلا نم ةذاعتسالا مئاد -- هقنع -- ىبنلا ناك كلذلو

 . اهنم ةذاعتسالا هباحصأ

 نم اهنم ردصي امل ةيعاو 0 اهتايح يف ةظقي نوكتل هتمأ هبني كلذب هنأكو
 وهف لآم نم ةرخآلا رادلا يف ناسنإ لك بقتري امع ةلفاغ ريغ لامعأ

 نمو هنم هتمأ رذح الإ ارش كرتامو . هيلع هتمأ لد الإ اريخ كرتام _ هج

 . هبقاوع

 مكران ( : لاق _ دن _ يبنلا نأ .. ملسم دنع ةريره يبأ ثيدح يفو

 . منهج رح نم نيعبس نم ءزج م دآ نبا دقوي يتلا هذه

 ثيدحلا يف ةثلاثلا ةرقفلا يتأت مث
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 يف يتأيس يذلا وه لاجدلا حيسملاو ( لاجدلا حيسملا ةنتف نم كب ذوعاو )

 . ىربكلا ةعاسلا طارشأ نم ةئيجم نأ ءاجو س نامزلا رخآ

 هنأ ىلع لدي امم . ةريثك ثيداحأ يف _ 4لبت _ يبنلا هنم ذاعتسا دقو

 .نآلا رهظت تذخأ اهتاصاهرإو اهرداوب امبر . ءايمع ةنتفب موقيس

 . لاجدلا

 مظعأ ةنتف ةعاسلا مايق ىلإ مذآ قلخ نيب ام ) ثبت _ هلوق هيف ءاج دقف

 ( لاجدلا نم

 سانلا نم بلطيو 0 ةيهولألا يعديس هنأ هتنتف يف ةروطخلا هجوو

 . هب لجدي امب قيدصتلا

 رومأ ىلع هردقيس لجو زع هللا نأ ةنتفلا هذه يف اديقعت رمالا ديزي اممو

 نوكيو : اهيلع رودقم ريغ ناك ءايشأ لعف ىلع ارداق نوكيس يأ 0 ةريثك

 . هيلإ نوتفاهتي سانلا ماوع لعجيس امم . عابتأو نامليهو ليه هل

 . هدابع هب هللا نحتمي يذلا ءالتبالا نم عون هلك كلذو

 دنع _ ةشئاع ثيدح ىف ءاج امك هنم ذيعتسي _ بت _ ىبنلا ناك كلذلو

 نم هتالص يف ذيعتسي _ هلت _ هللا لوسر تعمس : تلاق _ نيخيشلا
 . . لاجدلا ةنتف

 رخآ يف ثدحتس يتلا نتفلا ةلمج نم نوكتس هذه لاجدلا ةنتف نا كشالو

 . نامزلا

 ميرم نب ىسيع يتأيو _ هلطاب قحميو ب هزجمعيس لجو زع هللا نكلو
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 . ملسم ثيدح يف كلذ تبث امك هلتقيو

 ةنتفب ريبعتلاو تامملاو ايحملا ةنتف نم _ هلت _ يبنلا ذيعتسي اريخاو

 دنعو 0 هتايح يف ناسنإلا هجاوت يتلا نتفلا لكل عماج ريبعت تامملاو ايحملا

 . هربق يفو هتوم

 ه راضتحالا دنع ناسنالل لصحي امع ةرابع تناكأ ءاوس _ تامملا ةنتفو

 يف نارسخلاو رشلا اهلام نوكيس يتلا ايندلا يف هلامعا وأ س ربقلا يف وأ

 . ةرخالا رادلا

 . ةنتف هنأ هيلع قبطني هلك كلذ نإف

 قيرط نع لجو نع هللاب ملسملا طبري _ هلت _ يبنلا نأ دجن اذكهو
 . راهنلاو ليللا يفو س رفسلاو رضحلا يف : ماقم لك يف ةثوثبملا ةيعدالا
 دنعو س تاولصلا دعبو ةمعنلا ثودح دنعو : ءالبلا لوزنو ةبيصملا دنعو

 قلعم هبلقو ملسملا ناسنإلا حبصي ثيحب . لزاونلا دنعو س لالهلا ةيؤر

 يف هتابلقت فلتخم يفو س ءارسلاو ءارضلا يف هيلإ هجوتيو س لجو زع هللاب

 ` ءوسي ام هبّنجيو 0 َرسيام هقزريل 8 ةعارضلاو لاؤسلاب هتايح

 يذمرتلا دنع _ سنأ ثيدح يف امك ةدابعلا خم ءاعدلا ناك انه نمو
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 ثيدحلا هيلإ دشريام

 . مهب همامتهاو . هباحصأ -- نلع . يبنلا ميلعت _

 . ملسملا ةايح يف اهرثأو ةيع دالا ةيمهأ _

 ةنتفو » منهج ب اذعو . ربقل ا ب اذع نم ةصاخ ةفصب ري ذحتلا _

 . تامملاو ايحملا ةنتفو 0 لاجدلا

 . هنم ردح الإ ارش الو . هيلع لدالإ اريخ كرتام _ هلت _ ىبنلا نا _
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 راغشلا حاكن نع يهنلا

 _ }ةلمت _ يبنلا نع يردخلا ديعس يبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبا
 هل جوزي نأ ىلع لجرل هتنبا لجرلا جوزي نأ وهو .. راخغشلا نع ىهن هنأ
 . تخالاب تخألا كلذكو .. قادص امهنيب سيلو .. هتنبا رخالا

 . « »٤ ٥١ مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 رباج ثيدح نم ملسم هجرخأو .. رمع نب ثيدح نع ةعامج هجرخأو
 دنع رمع ةي اور صنو .. ةريره يبأ ثيدح نم دمحأو اضيأ ملسم دنعو ....

 . ( مالسإلا يف راغشال ) ملسم

 : تادرفغلملا

 آراغش رغاشي رغاش نم ردصم نيفلا حتفو نيشلا رسكب : راغشلا _

 نم وأ .. مهنم تلخ اذإ .. اهلهأ نم ةرغاش راد مهلوق نم ةذوخام .. ةرغاشمو

 اذه يمسو .. اهناكم ىلخأو لوبلا دنع هلجر عفر اذإ ... بلكلا رغش : مهلوق

 . هنم هولخو قادصلا عفرل آراغش جاوزلا نم عونلا

 العجيو هتيلو رخالا هجّوزيو لجرل هتّيلو لجرلا جوزي نأ هانعمو
 ىف دراولا ريسفتلا ىفق تنبلا ركذب هؤافتكاو ... هذه قادصب هذه قادص

 . طقف ليثمتلا باب نم ثيدحلا اذه
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 ليلحتلا

 ذإ .. ةيلهاجلا يف مهدنع ةعئاشلا رومألا نم حاكنلا نم عونلا اذه ناك
 ينضر اع يأ : كتيلوب يئيلو ينرغ اش : رخ الل لوقيف مه دحأ دمعي ناك

 ةأرملل ملظل او سخبل ١ نم ء يش هيف ح اكنلا نم عونل ااذه نأ امبو --

 . ةارملل قح وه يذلا رهملا نم لاخ هنال

 . ىرخالل ًاقادص راص هذه عضب نالو -.

 ىف لكاشم نم طبارتلا اذه ءارج نم أشني دق ام ىلع ةوالع

 ةرسألا ىلاإ نيترسأالا ىدحإ نم ىدعتت دق ةيلئاعلاو ةيرسألا تاقالعلا

 .. كباشتملاو لخادتملا جاوزلا اذه ببسب ةيناثلا

 تاثوللا هذه لثم نم تاعمتجملا كلت رهطيل ءاج مالسإلا نإ ثيحو
 ىتلاو ةراضلا تاداعلاو ديلاقتلا كلت نع اهدعبيلو ... ةيعامتجالا دسسافملار

 . سانلل ملظلاو جرحلاو نيفلا ببست

 همكحتو ةيعامتجالا ةلادعلا هدوست رخآ اعمتجم ميقيل ءاج هنإ ثيحو

 فلاتلاو ةدوملا ىلع هيق ساانلا أشنيو 7 ةميحرلا ةميكحلا سسألاو ءيدابملا

 كلذ ريغو ٠.٠ ق اقشو داسفو ملظ نم ةايحل ١ وفص ر دكي ام لك نع نيديعب

 ةداعلا هذه لطبأو جاوزلا نم عونلا اذه مالسإلا مرح دقف كلذل

 اهب متي يتلا ةقيرطلا .. لعجو .. ( مالسإلا يف راغشال ) ةمساح ةقيرطب
 . ءافخالو سبلال ثيح ةلماكلا ةحراصملاو ماتلا حوضولا ىلع موقت جاوزلا دقع
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 .... نيفرطلا نيب لدابتملا اضرلا نم دب الف _

 ..... هقيرط نع جاوزلا متي يلو نم دبالو

 .. فورعمو ددحم رهم نم دبالو

 ... جاوزلا ةيلمع ىلع نيملسملا ةعامج دهشي نأ نم دبالو _

 يذلا ديدجلا راطإلا اذه يف جاوزلا ةيلمع مالسإلا عضو دقف كلذبو

 يف ماتلا حوضولابو .. فارطألا نيب ةقيقدلا ةلداعملابو .. لدعلاب مستي

 . هبناوج عيمج

 ةنمآ ةطبارتم ةصارتم ةرسأ ءانب ىلإ كلذ ءارو نم فدهي مالسإلا نأكو

 نم اهتايح ىلع رثؤي امع ةديعب مائولاو ةدوملاو ةبحملا ىلع شيعت ةنئمطم

 . نامرحلاو عايضلاو ككقتلا يعاود

 تاذو ةرينلا ئدابملا تاذ ةملسملا ةمألا اهنم قثبنتف ةملسملا تاعمتجلل

 . ةدحوملا تاياغلاو فادهألا

 مرحم ةيلهاجلا يف ةلمعتسملا ةقيرطلا كلتب راغشلا حاكن نأ مولعمو
 . كلذب ةحيرصلا ةحيحصل ١ صوصنلا يف هنع يهنلا دورولو .. م السإلا يف

 كلت لثم ىلع عقو اذإ نكلو .. ءادتبا هنع يهنلا يف اضيأ فالخالو
 : كلذ يف مكحلاف ... اهنع يهنملا ةيثيحلا

 ٠. لوحكمو ... اطعو .. يرهزلاو .. ثيللا لثم ٠ً. ءاملعلا ضعب
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 نأكو ... لثملا قادص اهل ضرفي نأ ىلع ح اكنلا مامتإ نوري نييفوكلاو

 جاوزلا ةحص كلذ ىلع اونبف رهملا نم ةولخلا راغش راغشلا اوربتعا ءالؤه

 نكلو .. دقعلا يف ةرثؤم ريغ ىرخالا طورشلا اوربتعاو لثملا رهم بوجوو

 ةروصلا كلت لثم يف عقو اذإ ح اكنلا ن الطب نوري ء املعلا نم روهمجلا

 . اهنع يهنملا

 نأ نوريو قادصلا نم دقعلا ولخ نم رثكأ يهنلا ةلع نولعجي ءالؤهو
 . ىرخآ اللع كانه

 ذإ عضبلاو قادصلا نيب ةلدابم ةيلمع يهف ًاقادص عضبلا لعج : اهنم

 يلولا ىلإ بهذي لب هب عفتنت ال يهو ىرخالا يف ارهم ةدحاو لك عضب راص

 . هتيلوم عضب هكيلمتب هتجوز عضب كلم يذلا وهف

 ح اكنلا نال قا دصلا رك ذ كرت درجم ء الؤه دنع ىضتقملا سيلو

 لعج كلذل ىضتقمل ١ لب .. دعي اميف ددحي نأ ىلع .. هتيمست نودب حصي

 . اقادص عضبلا

 اعفتني مل ثيح نيتأرملا نم لكل اخراص املظ اذه يف نأ ىفخي الو

 . رهملاب

 يف اطرش نيدقعلا نم دحاو لك لعجت ةروصلا هذه نأ اضيأ اهنمو

 . رخالا

 الطاب ربتعي ةروصلا هذه يف حاكنلا نإف اذه روهمجلا يأر ىلع ءانبو

 ثر اوت الو 7 امهنيب ع امج لصحرول اميف رخ الا ىلع امهنم لك مرحتو

 . امهل دالوأ دجو ول اميف بسنلا تبثي نكلو .. ةلاحلا هذه يف امهنيب
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 راغش الف ءامإلا امأ .. رئارحلا حاكنب صاخ راغشلا عوضوم نأ ىلع
 . نهيلاومل نهقادص نأل نهيف

 نم نالا سانلا ضعب هلعفي اميف عضولا ةروطخ ودبت انه نمو

 طرتشيو هتيلو اذه جوزي ثيح راغشلا ةقيرط هبشت ةقيرطب مهجوازت

 امهنيب رهملا نوكيو .. هجوز امل الإو .. اضيا هتيلو هجوزي نا رخالا ىلع
 . لدابتم ريغ وأ ًالدابتم اددحم

 لدابت نأل .. رخؤي الو مدقي ال دق انه رهملا عوضوم نأ ىفخيالو
 . ةيضقلا يف ءيش رطخأ انهو .. جاوزلا اذه يف دوجوم امهنيب عضبلا

 ةددعتملاو ةريثكلا لكاشملا نم جاوزلا نم عونلا اذه يف ام ىلع ةوالع

 . قالطلا الإ اهيف لحلا نوكي ال دقو نيترسالا ىدحإ عم اشنت دق يتلاو

 ىلوالا ةرسألا لكاشم اهعم نوكتال دق يتلاو ىرخالا ةرسالا يتأت ذئنيحو

 لباقتو يتأت امهنيب ةعقوملا جاوزلا طورشل ةجيتنو لاحلا اذه يف اهنكلو
 . قالطلا اضيا بلطتو فقوملاب فقوملا

 رمألا نوكيو .. اعيمج نيترسالل عايضلاو ككفتلا لصحي كلذبو
 ... العف دراو اذهو .. امهل الافطأ كلانه ناكول اميف ًامقافتو ةبوعص رثكا

 هيلع سانلا لد الإ احالص الو اريخ كرتام مالسإلا نأ ملعن انه نمو

 ىلعف . هنع مهاهنو الإ مهداعم وأ مهشاعم يف مهب رضي ائيش كرتامو ...

 . طلفلا وأ ةمرحلل ةنظم اهيف يتلا نطاوملاو تاهبشلا نع دعتبي
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 رسا اهيلع موقت يتلا جاوزلا لئاسمب قلعتي اميف آصوصخ

 دنع _ ريشب نب نامعنلا ثيدح يف لوقي _ ;لت _ يبنلاف تاعمتجمو

 تاهبتشم امهنيبو ... نيب مارحلاو ... نيب لالحلا نإ ) - نيخيشلا
 هضرعو هنيدل اربتسا دقف تاهبشلا ىقتا نمف .. سانلا نم ريثك نهملعيال
 ىمحلا لوح ىعري يعارلاك .. مارحلا يف عقو تاهبشلا يف عقو نمو ...

 ... همراحم هللا ىمح نإو الأ .. ىمح كلم لكل نإو الآ .. هيف عقي نأ كشوي

 . ( ثيدحلا

 ثيدحلا هيلإ دش ريام

 . ةيلهاجلا يف سانلا اهيلع ناك يتلا ةروصلاب راغشلا نع يهنلا

 . ةقدب هتاعارمو هيف زرحتلا بجي ميظع رمأ جورفلا رمأ نأ

 جاوزلا لدابت طارتشا نم نالا سانلا ضعب اهلمعتسي يتلا ةقيرطلا _
 قادصلا ناك ولو ىتح طايتحالا باب نم ولو اهكرت يغبني نيتيلو نيب
 . اددحم امهنيب
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 ينفلا لطم

 هلت _ يبنلا نأ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 . ملظ ينغلا لطم : لاق

 . « »٥٩٨ مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 ملسم دنع هظفلو هرخآ يف ةدايزب ةريره يبأ ثيدح نم ةعامجلا هجرخأو

 . عبتيلف ءيلم ىلع مكدحأ عبتا اذإو ملظ ينغلا لطم ... اذكه

 : تادرخغلملا

 رذع نودب هؤادأ قحتسا ام ريخأت انه دارملا : لطم _

 ناك ولو ىتح ءادألا ىلع رداقلا هب دصقيو ريقفلا لباقم : ينغلا
 اريقف

 وأ ةد ايزب هب صتخم ١ هعضوم ريغ يف ءىشل ١ عضو وه ملظلا : ملظ _

 . ليدبت وأ صقن

 ليلحتلا

 نم ريثك هداتعا امع فيرشلا ثيدحلا اذه ىف ةبت _ ىبنلا ربخي

. نيدلا لجأ نم اهباحصأل ةقحتسملا



 ةردقلاو رسيلا عم ءادألا مدعو ةلطامملا ىلإ سانلا نم ريثك دمعي ثيح
 هءادأ عيطتسيو قحتسملا قحلا كلذ كلمي نيدلا هيلع بجو يذلا نوك عمو

 .. هيلع بجو امك

 لمعلا اذه ناب مكحلا يطعيلو فقوملا اذه نسحيل ثيدحلا اذه يتايف
 ملظلا عاونأ نم هريغك ملظ وهف .. ملظ

 قوقحلا نم بجو ام ءادأ عنمو ةلطامملا لمع بكتري يذلا نأ ىنعملاو
 . سانلا نيب اريثك عقت يتلا ةنيادملا ةلماعم يف

 يف قوقحلا نم بجو ام ءادأ عنمو ةلطامملا لمع بكتري يذلا نأ

 . سانلا نيب اريثك عقت يتلا ةنيادملا ةلماعم

 بكتراو املظ لعف دق هنأل .. املاظ دعي لمعلا اذه بكتري يذلا نأ

 . بونذلا رئابك نم ةريبك

 لوصو نم عنمو ةلطامملا هيلع تعقو يذلا درفلا قح يف ملظ وهف

 . هيلإ هقح

 نال .. ملاظلا لماعتلا اذه لثم هيف لصحي يذلا عمتجملل ملظ وهو _

 تنعلا ببسي اهيلع لوصحل ١ نم اهب احصأ عنمو اهئا دأ نع قوقحلا ريخأت

 نإف يلاتلابو اهيلإ ةجاحلا سمأب مه نيذلاو قوقحلا كلت باحصأل ةقشملاو

 ضارمألا نم ريثك اهنع جتني يتلا رومألا نم ربتعي ةلماعملا نم عونلا اذه

 قوقح ىلع ءادتعالاو تاموصخلاو داقح الاو نئاغضلاك عمتجمل اب ةراضلا

 . عمتجملا ىلع ررضلاب دوعت يتلا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ .. ريفلا

كلذو ٠. لطاملا وهو هسفن لمعلا اذه بحاص ىلع كلذك ملظ وهو



 ةبترتملا جئاتنلا لك لمحتي كلذب وهو .. ملظلا ةفص بستكا اذه هلمعب هنأ

 هملظ ىلع بقاعيسو لجو زع هللا مامأ لاسيس هنأ ينعي امم .. هملظ ىلع
 نم دبال هنإف ةرخالا رادلا يف وأ .. هتايح يف ةبوقعلا هذه تناك ءاوس ..
 مثإلا ىلإ هداق عضو يف اهلخدأو هسفن ملظ هنأ ينعي ام اذهو . ءازجلا

 . ةبوقعلاو

 لمحي هنكلو .. ربخلا بولسأب قيس هظفل ناك نإو فيرشلا ثيدحلاو
 ىلع نورداقلا اهبكتري ىتلا لامعألا هذه لثم نم ديدشلا ريذحتلا انمض

 . . فيوستلاو ةلطامملا قيرطب ءادألا

 لامعألا حبقأ نم وه يذلا ملظلاب هفصوب ريذحتلا اذه نع ربع كلذلو

 . اهئوسأو

 لحي هنأب لطملا لمعتسي يذلا اذه فصو رخالا ثيدحلا يف ءاج دقو

 . هتبوقعو هضرع

 هضرع لحي هناب لطملا لمعتسي يذلا اذه فصو رخالا ثيدح يفف

 . هتبوقعو

 لاق : لاق _ هريغو دواد يبا نع _ ديرشلا نب رمع د ثيدح يفف

 ىنعمب يللاو ( هتبوقعو هضرع لخي دجاولا يل ) فت _ هللا لوسر
 حابت يأ لحيو .. رداقلا ىنعمب دجاولاو .. بابلا ثيدح يف س يذلا لطملا

 وهف .. هنم ةياكشلا لثم هضرع حابي كلذكو بيدأتلاو سبحلا لثم هتبوقع
. هفرتقا يذلا عينشلا لمعلا اذه ببسب هل ةمرح ال



 ضعب اهسرامي يتلا لامعأل ١ هذه لثم ةروطخ ىدم كر دن اذهبو

 . نيرخالا قح يف دارفالا

 ةحابإل اببس اضيا نوكت ريفلا قح يف ملظ اهنأ ىلع ةوالع يهف

 اهنم لينلا زئاجو .. ةحابم مهضارعأ نوكت ثيحب نيملاظلا ءالؤه حيرجت
 .. لمعلا اذه مكحب

 لثم ينغل اريغ هموهفمب جرخي ثيدحلا يف ( ينفلا ) ظفل نأ ىلع

 راذعالا نم كلذ هبشأ ام وأ .. رقفق وأ راسعا ببسب ءادألا نع زجعي يذلا

 .. اعرش ةلوبقملا

 ملظ نم اهيلع بترتيامو لطملا ةيلمنع مهيلع قبطنتال ءالؤه لاثما نإف
 . ةذخاؤمو

 اوذخ ) هرامث يف بيصأ يذلا يف _ هلت _ هلوق كلذ يف ءاج دقف _

 . ملسم ( كلذ الإ مكل سيلو متدجو ام
 هلوق وهو دمحأ دنع _ ة ديري ثيدح رسعلا ر اظنإ يف ء اجو _

 . ( ةقدص هيلثم موي لكب هلف ارسعم رظنأ نم ) :هلع

 نع ملسملا عمتجملا دعبي نأ ىلع اديدش اصرح مالسإلا صرح دقلو

 . هدارفأ نيب اميف ملاظتلا نعو ملظلا

 اطعل او ذخألا ةيلمعو ةير اجتلاو ةيلامل ا تالماعملاب قلعتي اميف اميسال

 . سانلا نيب رثكي ر يذلا
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 لاصخلا هذه كرت ىلع ةثاح ةديدعلاو ةريثكلا صوصنلا تءاج كلذلو

 . نيملاظلاو ملظلا نم ةرفنمو .. كلسملا اذه ىلإ اهبحاصب يدؤت يتلا

 لثم .. لاجملا اذه يف ثدحتت يتلا تايآلا نم ديدعلا ميركلا نآرقلا يفف

 ةرامس مست .. : ابرلا ةيآ يف ىلاعت هلوق
 )٢٧٩( ةرقبلا 4ےروُمَكناَلَو

 َنهيفأوُملظَتاا » : مرحلا رهشالا يف لجو زع هلوق لثمو

 . )٢١( ةبوتلا ه كسن
 َدو ذخ َدَحَتَينَمَو » تامرحلا نوزواجتي نيذلا يف هنأش لج هلوق لثمو

 )٢٢٩( ةرقبلا « َدوُملظلآمُه كي كملأ هلا

 { : سانلل هتابثإو هسفن نع ملظلا يفن : يف هلوق لثمو

 ُ) سنوي ه َبوُمِلظَيَمَمَْسَفنآ اساَتلاَركلَواَتَيَسساَكا
 7 هذه لثمب ءيلم نآرقلاو

 يبنلا اهيف رذح يتلا ثيداحألا نم ريثكلا اضيأ اهيفف ةرهطملا ةنسلا امأ
 . ملاظتلاو ملظلا نم هتمأ هلع

 اوقتا :لاق _ هت _ هللا لوسر نأ _ ملسم دنع ۔ رباج ثيدح يفف _

 ( ... ةمايقلا موي تاملظ ملاظلا نإف ملظلا

 لاق _ لبت _ هللا لوسر نأ _ نيخيشلا دنع _ ةشئاع ثيدح يفو _

 . نيضرأ عبس نم هقوط ضرالا نم ربش ديق ملظ نم

 _ هلل ١ لوسر ل اق لاق _ نيخيشل ا دنع ىسوم يبأ ثيدح يفو _
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 ره ح <

 ذَحأتلل تكو ارق مث .. هتلفي مل هذخأ اذإف ملاظلل يلميل هللا نإ : _ هلت
 )١٠٢( دوه هي ديدملا | رهَدَحَأَتِإ ا ظَمو ْىَرَشَلاَدَعَلا ادإ كير

 هنإف مولظملا ةوعد قتاو .. ) ... هيلع قفتملا _ ناعم ثيدح يف ءاج _

 . ( باجح هللا نيبو اهنيب سيل

 _ ;لبت _ يبنلا نع _ يراخبلا دنع _ ةريره يبأ ثيدح يفو

 هنم هللحتيلف ء يش نم وأ هضرع نم ... هيخال ةملظم هدنع تناك نم : لاق

 ردقب هنم ذخأ حلاص لمع هل ناك نإ .. مهردالو رانيد نوكيال نأ لبق مويلا

 . ةريثك بابلا اذه ىف ثيداحالاو

 ثيدحلا هيلإ دشريام

 هيلع بجو ام ريخأتو ةلطامملا نع ءادألا ىلع رداقلا يهن _

 .هتاعبت هبحاص لمحتي ملظ هنأب ةلماعملا نم عونلا اذه فصو _

 امك _ ءادألا ىلع رداق ريغ وأ .. ارسعم نيدلا بحاص ناك اذإ

 ةح ىلإ هبحاصب لصيال ارذع نوكي دق اذه نإف _ انايحأ كلذ لصحي
. لطملا



 د وهيلا دنع مجرلا

 ىلإ اوءاج دوهيلا نأ : لاق رمع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 : مهل لاقف .. اينز ةأرماو مهنم الجر نأ هل اوركذف .. _ هت _ هللا لوسر
 .. نادلجيو امهحضذفن : اولاقف . مجرلا نأش يف ةاروتلا يف نودجت ام

 ةاروتلاب اوتأف ... ةيآ مجرلل اهيف نإ .. متبذك : مالس نب هللادبع مهل لاقف

 .. مجرلا ةينآ ىلع هدي مهدحأ عضوف .. اهورشنو اهب اوتأف : لاق .. اهولتاف

 اذإف هدي عفرف .. كدي عفرا : مالس نبا هل لاقف .. اهدعبامو اهلبق ام أرقف

 امهب رمأف .. مجرلا ةيآ اهيف دمحماي قدص اولاقف .. ألألتت مجرلا ةيآ

 . امجرف _ لبت _ هللا لوسر

 . ةراجحلا اهيقي : ةأرملا ىلع يفاجي لجرلا تيأرف : رمع نبا لاق

 . « »٧ ٦٠ مقرب عيب رلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . مهريغو ملسمو يراخبلا هجرخاو أطوملا يف كلام هجرخأو

 : تادرخلملا

 يق ربيخ نم اؤاج يأ : _ هلت _ هللا لوسر ىلإ اؤاج دوهيلا نأ
 ٠. ةرجهل ١ نم عبرأ ةنس نم ةدعقلا ي ذ رهش

 نم امهنأ تاي اورلا ضعب يف ءاج : ةأرماو مهنم الجر نأ اورك ذفق _

. ةراوس وأ .. ةرسب اهمسا ةأرملا نأو .. ربيخ لهأ فارشأ



 دنع ةريره يبأ ةي اور ىف كلذ ءاج امك ناصح ال ا دعب يا : اينز _

 . مكاحلا دنع سابع نبا ةياور ىقو دواد ىبأ

 مكح يف ةاروتلا يف هنودجت ءيش يأ يأ : ةاروتلا يف نودجت ام _

 ينعي امنإو .. مكحلا نع راسفتسالا ىنعيال لاؤسلاو .. ةيضقلا هذه

 . مهباتك نم ةجحلا مهمازلإ

 ءيواسملا فشك يهو ةحيضفلا نم نونلا حتفب : اهحضفن : اولاقف _

 يفو لمج ىلع امهلمحن يأ : امهلّمحن : ةياور يفو .. سانلا مامأ اهنييبتو

 ةياور يفو امهب ريهشتلا لجأ نم لمج ىلع امهلمحن يأ امهلمجن : ىرخأ
 . شحفلا وه يذلا ممحلاب امههوجو دَوسن يأ : امهممحن : اضيا

 . طايسلاب نابرضي يأ : نادلجي

 .. جرزخلل افيلح ناك .. دوهيلا رابحأ دحأ وه : مالس نب هللادبع

 . مالسإلا يف لخد دقو

 نب هللادبع نم باطخ اذهو اهوارقاف يأ : اهولتاف ةاروتلاب اوتأف _

 . دوهيلل مالس

 . ةاروتلاب اؤاج يأ : اهب اوتأف

 مجرلا ةيآ ةءارقل ادادعتسا اهوطسبو اهوحتف ىنعمب : اهورشن _

 يكل هديب اهءافخإ دارأ هنأ ىنعملا : مجرلا ةيآ يلع هدي مهدحأ عضوق _

 نيب هللا دبع صخشلا اذه مسا نأ لاقيو .. ة ءارقلا فرعي نمل رهظت ال

 . ايروص
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 دواد يبأ دنع ةريره يبأ ةياور اهب تءاج امك .. حولت يأ : الالتت _

 هسفنب ةراجحلا اهيقيل اهيلع ينحني ىنعمب ءايلا مضب : يفاجي

 ظفلب ىرخأ يفو .. حتفلاب ىنحي ظفلب ىرخأ ةياور يف ءاجو اهايإ هبحل

 . ليملاو ءانحنالا وهو دحاو ىنعم ىلإ عجرت اهلكو ميجلاب انجي

 : ليلحتلا

 ةلت _ يبنلا عم دوهيلا صصق نم ةصق فيرشلا ثيدحلا اذه ضرعي

 دتمملا مهخير ات ل اوطو 7 نيملسمل عم دوهيل ١ صصق رثكأ امو ..

 فرشال ١ ني بعك مهنم 7 ربيخ دوهي نم ةع امج نأ ةصقلا هذه صخلمو

 نب ةن انكو .. سيق نب ساسو .. رمع نب ديعسو ... دوسأل ١ نب بعكو ..

 نع اولأسيل ةرونملا ةنيدملاب _ لنت _ يبنلا ىلإ اؤاج ... نيرخآ يف ءاروزاع
 . اينز دق مهنم ةأرماو لجر يف مكحلا

 .. اهيف مكحلا ةفرعم مهبلطو ةيضقلا هذهل مهضرع يف ببسلا ن اكو

 مهفارشأآ نم اناك ذإ مكحلا ىف امهيلع فيفختلا نودشني اوناك مهنأ

 . مجرلا وه ةاروتلا يف مهعم دوجوملا مكحلاو

 نوغتبي ام نودجي مهلع _ ُلثت _ يبنلا نم مكحلا نوسمتلي اؤاجف

 . ( فيفختلاب ثعب هنإف ىبنلا اذه

 رمألا قلعتي امدنع هللا ماكحأل مهليدبتو فيفختلل دوهيلا بلط ةيلمعو

اهلواز دقف .. مهدنع لوعفملا ةيراس ةيلمع يه عيضولا نود فيرشلاب



 اذه ىلإ _ ةلبقت _ يبنلا راشأ دقو .. ناكمو نامز لك يف دوهيلا اهلوازيو
 ةيموزخملا ناش مهمهأ اشيرق نأ _ نيخيشلا دنع _ ةشئاع ثيدح يف
 نمو : اولاقف _ هلت _ هللا لوسر اهيف ملكي نم اولاقف تقرس يتلا
 :. ةماسا هملكف حت _ هللا لوسر بح ديز نب ةماسأ الإ هيلع ءىرتجي

 امنإ لاقف .. سانلا بطتخاف ماق مث .. هللا دودح نم دح يف عفشتأ لاقف
 اذإو .. هوكرت فيرشلا مهيف قرس اذإ اوناك مهنأ مكلبق نم نيذلا كلهأ
 دمحم تنب ةمطاف نأ ول هللا مياو دحلا هيلع اوماقأ فيعضلا مهيف قرس

 . اهدي تعطقل تقرس

 قالخالا كلت ريغ العف يهو مالسإلا يبنو مالسإلا قالخا يه هذهف

 . نيرخا ىلع هيف فيفختلا بلطيو سانأ ىلع مكحلا اهيف ذفني يتلا

 كلت قالخأ نيبو .. مالسإلا قالخأ نيب عساشلا نوبلا يطعي ام اذهو

 . ممألا

 نأش يف ةاروتلا يف نودجتام ) : لاؤسلا اذهب هلت يبنلا مهباجأ دقو

 . ( مجرلا
 هنم دصقي ام ر دقي 7 مهنم مكحلا ةفرعم هنم دصقي ال ل اؤس وهو

 مهبتك يف ةدوجوم م اكحأ نم هومتكو هول دي ام ر اهظإو مهيلع ةجحلا ةم اقإ

 مهءاوهأ قفاوت ىرخأ ماكحأب اهلادبتسا وأ ... ةيلكلاب اهليطعت ودار

 . ةيويندلا مهدصاقم عم مجسنتو

 اوملسأ نمم رابخإلا وأ .. يحولا قيرط .نع ملع دق هنيزت يبنلا ناكو
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 اؤاج يتلاو .. هذه مجرلا ةيضق نأ _ مالس نب هللا دبعك دوهيلا نم

 فلتخيال اهيف مكحلا ناو .. ةاروتلا يف مهدنع ةدوجوم يه اهنع نولأسي

 مكحلا ليدبت وه : مهسوفن يف ءيش ءافخإ نوديري اذه مهلاؤسب مهناو ..
 . هعضاوم نع ملكلا فيرحتو

 يف هنوفخي اوناكام نايعلل فشكناو مهتئيبخ ترهظ دقف العفو

 نورهشي مهنا يا : نادلجيو امهحضفن : _ هلت _ يبنلل اولاقف مهسفنأ
 . مهنودلجيو ةانزلاب

 نم مكحلا مهبلط نم هيلإ نوفدهي اوناكام وهو مجرلا نم فخأ اذهو
 _ }بت _ يبنلا

 ةيضقلا ةلوادمل ارضاح ناكو مهئاملع نم وهو مالس نب هللادبع نكلو
 نإ متبذك ) مهل ًالئاق .. مهيلع درلاب مهلجاع _ }مت _ يبنلا نيبو مهنيب
 . ( ةيآ مجرلل _ ةاروتلا يا _ اهيف

 ةاروتلاب اوتأف ) ةيآلا كلت اوأرقيو ةاروتلاب اوتأي نأ مهنم بلطو

 عضي هب اذإ ارقي مهئراق ذخاو ةاروتلاب اؤاج امدنع مهنأ رمألا يف بيجعلاو

 ًاناعمإ اهدعب امو اهلبق ام أرقيو ىرت نأ نع اهبجحيل مجرلا ةيآ ىلع هدي
 . ريغلا ماهيإو سيلدتلا يفو ءافخإلا يف هنم

 : يدوهيلا خئراقلا كلذل ىرخأ ةرم لوقيل مالس نب هللادبع داع انهو

 . ( كدي عفرا)

 هدي عفر كلذ هعينص اهب رربي ىرخأ ةليح ئراقلا كلذ دجي مل املو

 . نايعلل حولت مجرلا ةيا ترهظف
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 يف اولشفق نأ دعب ف ارتع الا نم ادب دوهيل ا ةع امج دجي مل ذئنيحو

 عضوب ةرمو .... نادلجيو امهحضفن : مهلوقب ةرم .. نيترم رمألا ةيطغت

 . مجرلا ةيآ ىلع هدي ئراقلا

 قحلاب اوفرتعا اذكهو .. مجرلا ةيآ امهيف دمحماي قدص : اولاقف

 نارودلاو فللا كلذ دعيو ... ديهجلا دهجلا دعب ضضم ىلع ةقيقحلابو

 . ةقيقحلا ء افخاإو قحلا سمط لجأ نم دينع رارصإو ت الواحم دعبو ...

 امهيف هللا مكحل اذيفنت امجرف نيينازلاب _ هلت _ يبنلا رما انهو

 . دوهيلا لطابل ًالاطبإو قحلل ًاقاقحإو

 ةياور يف ءاج امك اودهشف دوهشلاب _ هت _ يبنلا اعد نأ دعب كلذو

 ةعبرأ اؤاجف دوهشلاب _ ةلثت يبنلا اعدف ) _ دواد يبأ دنع _ رباج

 ء الؤه ناكو ) ةلحكملا يف ةدورمل ا لثم اهجرف يف هركذ د اوأر مهنأ اودهشف

 مكنم ةعبرأب ينوتا لاق ) ثيدحلا قرط ضعب يف ءاج امك مهنم دوهشلا

 . ( كلذ اوأر مهنأ اودهشو ةعبرأب اؤاجف

 ىأر هنأ مجرلا ةيلمعل ادهاش نأكو ثيدحلا اذه يوار رمع نبا لوقي مث

 اذه ةراجحلا اهنع عنميو اهيقي يأ ةأرملا نع يفاجي ينازلا لجرلا كلذ
 ةثداحلا هذه صخلم

 هلت _ يبنلاف .. باتكلا لهأ مجر .. ثيدحلا اذهب قلعتملا ماكحألا نمو

 ءاملعلا ضعب نكل .. ةتباث ةثداحلاو .. نّيَيدوهيلا نيذه مجر دق _

 املسم نوكي نأ موجرملا يف دبال هنأ نوري مهنأ يأ مالسإلا نوطرتشي

 . ءالؤه دنع ملسملا ريغ مجري الف .. ناصحإلا يف طرش مالسإلا ناو

٢١١



 عم قفتت ةهجو ثيدحلا اذه يف ةدراولا مجرلا ةيضق اوهجو مث نمو

 سيلو ةاروتلا مكحب ناك بابلا ثيدح يف دراولا مجرلا نأ اولاقف اذه مهيار

 مهباتك يف ءاج امك مكحلا كلذ ذقن _ هلت _ يبنلا نأو .. مالسإلا مكحب

 ,كيتأت قل و » : ىلاعت هلوقب خسن مث . . رمالا لوأ ناك كلذ ناو ..
 م > م

 أو دهش نإل ا مك ةب ةص را َرهَتَلَع أوُدهتَتس ا كبآ كذ د نم َةَتحنَتْل ١
 ۔ے< م ے ےس ے ےم 2 ے ص ِ ے۔۔ رس 1 س

 4 اليك 1 1 لعحح 5 تومل ١ً نهدقوتي لوح تويسل ١ اق كرهركيتأق

 ) ٥ ١ ( ءاسنلا

 مل نمو نصحأ نم نيب ةقرفتل اي ىرخأ ةرم اضيأ كل ذ خسن مث

 نصحي

 ُهللتت _ ىبنلا نأ وهو .. ثيدحلا رهاظب نومكحي ءاملعلا روهمج نكل
 مكحي نأ رومأم وهف .. مه دنع امب سيلو .. هدنع امب مهيلع مكح دق

 ىلاعت هلوق يف نآرقلا صنب نب مهاوه ابتا نع ىهنو . . هلل : لزنأ امب مهنيب
 ٤ر 'إ حم 'ے م ہسر رس ۔ء۔ و ھ 2-
 قحلاني كءاجامع مه 7 ت -. نا ع جوع , ةَحَلآ رم ك ءاجاَتَع هءارما هبعالو امي مهَتَنَ اذ
 )٤٨( ةدئاملا ه ...اَجاَهَتمَرةَمَرِش مكنماتلَعَج كل

 .. مهل لاق هنا وأ .. ةاروتل يف كلذ مكح نع مهلاس _ _ هنوكو
 يف تباث مجرل ا مكح نأ ىلع مههبنيل كلذ ... ة ةاروتلاب مكنيب مكحأ

 .. كلذب ةجحلا مهمزلي نأ دوصقم او .. هعرش يف تباث وه امك مهعرش

 ةيضقلا لوح اهكبح دوهيلا دارأ يتلا تاديازملل ةلباق ريغ ةلأسملا هذه نأو

 . ثيدحلا رهاظب ديؤم روهمجلا يأر نأ ىفخيالو
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 ىلاإ اومكاحت اذإ ةمذلا لهأ نأ .. بابلا ثيدحب ةقلعتملا ماكحألا نمو

 رهاظ ليلدب مهعئارش يف امب سيلو مالسإلاب مهنيب مكحي نيملسملا
 مص م مس ہس رمور مه م < س

 )٤٩( ةدئاملا ه تنآ لزنأ اميمهَننَب مكحا نآو » ... ليلديو ... ثيدحلا

 ن اف ضعب ىلع مهصعب ةمذلا لهأ ةد اهش لوبق م اكحالا هذه نمو

 امهيلع دهشي مل كلذكو .. اًرقأ امهنأ تأي مل بابلا ثيدح ىف نيينازلا

 . امه انز اورضحي مل ذ ١ نوملسم ١

 نأ مهنم بلط _ تت _ يبنلا نأ ثيدحلا قرط ضعب يف ءاج دقو

 . كلذ اوأر مهنأ اودهشو ةعبرأل اب اؤاج مهنأو .. مهنم ء ادهش ةعبرأب اوتأي

 هنيب عمجي ن أ نود مجرلاب ءافتكالا.. ثيدحلاب ةقلعتملا ماكحألا نمو

 . دلجلا نيبو

 ثيدحلا هيلإ دش ريام

 ءاوس دح ىلع ةاروتلا يفو مالسإلا يف مجرلا توبث _

 . ثيدحلا رهاظ وه امك ناصحإلا يف مالسإلا طارتشا مدع _

 . ضعب ىلع مهضعب رافكلا ةداهش زاوج _

 . مالسإلاب الإ مهنيب مكحنال ةمذلا لمأ انيلإ مكاحت اذإ

 . قئاقحلا سمطو بذكلا نع نوعروتيال تهب موق دوهيلا نأ

 . مهئاوهأ قفو اهيف ماكحالا ليدبتبو ةراوتلا فيرحتب وماق مهنأ

٢١٣



 اهنع يهنملا حبذلا عاونأ

 نع نووري ةباحصلا نم اسان تعمس : لاقديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 ... زخول او .. ل ١خل ١ هجوأ ةعبرأ نع حبذل ١ يف ىهن هنأ _ ث _ يبنلا

 . دادرتلاو .... عخنلاو

 هتلابق حبذتو محللاو دلجلا تحت ةديدحلا لاخدإ : لزخلا : عيبرلا لاق
 : عخنلاو ... حبذلا دعب ةاشلا ةبقر يف ةديدحلا سأرب نعطلا : زخولاو ..
 . محللا ىف ددرتت ىتلا ةليلكلا ةديدحلاب حبذلا : دادرتلاو ... ةبقرلا رسك

 . « ٦٢٠١ مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 دو ١ دوبأو ي ذمرتل ١ هجرخأو

 ١ تاد رفم :

 موقلحلا عطق وهف عرشلا يف امأ ... قشلا ةغللا يف هانعمو : حبذلا _
 . داربإلاو ةيمستلا عم ةداح ةلآب نيجدولاو يرملاو

 . عطقلا ةغللا يف هانعمو : لزخلا _

 . ذفانلا ريغ نعطلا : زخولا _

 ىلإ حبذلا ىهتنمل نيكسلا ةزواجم ليقو .. ةبقرلل رسكلا : عخنلا
 . عاخنلا

 دقو .. ةليلك نوكت امدنع محللا يف نيكسلا دادرت وه : دادرتلا _

٢٠١٤



 دعب اه ايإ ارك اذ هسفن عيبرلا م ام ال ا تاملكلا هذه ىنعم حضوأ

 . ةرشابم ثيدحلا

 .٠ ٠.٠ . .٠ .٠ . . . . م . م م م م « . . م م م ه م « ©

 : ليلحتلا

 اهيف بلطتي هتايح يف ملسملا اهلوازي يتلا لامعألا نم اريثك نأ كشال

 كلذ هبلطتي املك ايفوتسم اهلمع ناسنإلا نسحي نأو .. ةداجإلاو ةقدلا

 . طورشو تافصاوم نم لمعلا

 امو ةيعرشلا ةاكذلا لمع وه ىوتسملا اذه اهيف بلطي يتلا لمعالا نمو
 . اهلكأ للحملا تاناويحلا حبذب قلعتي

 ناكمو نامز لك يف ناسنإلا اهيلإ جاتحي هذه حبذلا ةيلمعو اميسالو

 مهيلع َنتماو سانلل ماعنالا لجو زع هللا رخس ثيح ةرثكب سانلا اهلوازيو
 « هرثَخساتاهتيَر عتمو ةفداه مكلأَمَتلََممتألو ... » اهب
 )٥( لحنلا

 ناكف ناسنإلا اذه مامأ ةايحلا يف ةثوثبملا لجو زع هللا معن نم ةمعن يهف

 اذهل حبذلا لمعب موقي نأو .. ليمجلاب فارتعالاو ركشلاب اهلباقي نأ هيلع
 ةنامأ كلذ يف ايعارم فيرشلا عرشلا هددح يذلا هجولا ىلع ناويحلا

 دنع _ سوا نب دادش ثيدح يف ءاج امك هيلإ هللا اهلكو يتلا فيلكتلا
 حريلو هترفش مكدحأ دَّحيلو ةحبذلا اونسحأف متحبزذ اذإو .. .. ) _ ملسم

 . ( هتحيبذ

 لاقف افينع ارج اهرجي ناكو ةاش حبذي نأ ديري الجر ىأر رمع نأ ىوريو

٢١٥



 . ( اليمج آدوق توملا ىلإ اهدق كحيو هل

 ىهن امو .. عرشلا هب رمأ ام ةاعارمو هتداجإو حبذلا ناسحإ نم دبالق نذإ

 . تاناويحلا حبذ يف هنع

 يف رومأ لامعتسا نع هيف _ هلت _ يبنلا ىهني : بابلا ثيدح ءاج دقو
 نوهبتني الو .. اهنع نولفغي وأ .. سانلا ضعب اهناشب لهاستي امبر حبذلا

 . اهيف عرشلا مكح نوفرعيال وأ .. اهيلإ

 ءايشأ ةعبرأ يهو .. اهيف ًانّيب احيضوت فيرشلا ثيدحلا ىطعاف

 دلجلا نيب ( الثم نيكسلا ) حبذلا ةلآ لاخدإ وهو .. لزخلا : لوالا _

 اهيف نأل ضحم أطخ ةقيرطلا هذهو .. دلجلا لخاد نم حبذيف محللاو
 الوأ دلجلا ىلع حبذلا ةلآ يرجي نأ ةحيحصلا ةقيرطلاو .. ناويحلل ابيذعت

 . حبذلا عضوم لمكتسي نأ ىلإ .. محللا مث ..

 نيكسلاب هتبقر يف هحبذ داري يذلا ناويحلا نعط وهو : زخولا : يناثلا _
 عئطبتو ناويحلا بذعت اهنأل حبذلا يف ةمرحم ةقيرطلا هذهو حبذلا ةلآب وأ

 .رثكأف رثكا ىذاتي هلعجي يذلا رمألا .. هحور قاهزاب

 حبذب سيل هتقيقح يف وهو ةبقرلا رسكب هنع ربعيو : عخنلا : ثلاثلا _

 بيذعت هيفو ىرخأ ةلاب وأ .. ديلاب ناك ءاوس ةبقرلل رسك وه امنإو
 هنع ىهن كلذلو .. هتوم يف ءاطبإلا اضيأ ببسي دقو ناويحلل

 عطق عيطتستال يأ : ةليلك هلآ وأ نيكسب حبذلا وهو : دادرتلا : عبارلا _

 ناكم ىلع اهددري ةلالا هذه لثمب حباذلا ذخأي ثيح حبذلل ددحملا ناكملا
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 جتني امب ىرفت ال ىهو هتوقب اهيلع طغضلا لواحيو ةرم دعب ةرم حبذلا
 . هنع ىهنم لمع وهو .... ناويحلا بيذعت هنع

 حبذلل ةفلاخم اهلكو ... ثيدحلا يف اهنع يمهنلا درو هجوأ ةعبرأ هذه.

 مدعو .. حبذلا ىف عارسإلاو ... ةداح ةلآب حبذلاك : اعرش بولطملا حيحصلا

 كلذ هبشأ امو 7 داربإلاكو .. تناك ةقيرط يأب حوبذملا ناويحلا ءاذيإ

 مدع يأ : هب داربإلا مدعو ناويحلا خلسب عارسإلا اضيا هنع يهنلا درو امو
 . هتوم دكأتي ىتح هحبذ دعب لهمتلا

 ن يبنلا ثعب ) _ ينطق رادلا دنع _ ةريره يبأ ثيدح كلذ يف ءاج دقو

 ىنم جاجف يف حيصي قروأ لمج ىلع يعازخلا ءاقرو نب ليدب _ت

 ( قهزت نأ سفنالا اولجعتال ... اهنم تاملكب

 يفف جادوالا عطق مدعو حبذلا ناكم نم طقف دلجلا عطق نع يهنلا ءاج امك
 ةطيرش نع ه يبنلا ىهن لاق _ دواد يبأ نع _ ةريره يبأ ثيدح

 ىتح كرتت مث جادوألا ىرفتالو دلجلا عطقيف حبذت نا يهو : ناطيشلا
 . تومت

 ناويحلا حور قاهزإ وه حبذلاب دوصقملا سيل هنأ كردن هلك كلذ نمو

 ةاعارم نم كلذ ىف دبال لب .. تناك ةقيرط يأبو .. بسحف هتتامإو

 اذه ىف هنع عراشلا ىهن املك بنجتو .. حب ذلا ىفق ةبولطملا طورشلا

 . اعرش ةبولطملا تافصاوملا بسح حبذلا متي نأو .. عوضولا
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 بابلا ثيدح يف اهنع ىهنملا ةعبرألا هذه نيب قرفي ءاملعلا ضعب نأ ىلع
 . همدعو ... ميرحتلا ثيح نم

 مهدنع امهنإف دادرتلاو لزخلا نود عخنلاو زخولا يف ميرحتلا نوريف

 . ميرحتلا ةجرد ىلإ امهيف يهنلا غلبي الو طقف ناهركم
 امم ناويحلا ىلع اريثأت دشأ عخنلاو زخولا نأ اوربتعا ءالؤه نأكو

 يف اهنع يهنلا ءاج رومألا ةعبرألا هذه نأ انه ظحالي نكلو \ امهاوس

 ام اذهو ..اهعيمج يف ( ىهن ) تلمعتساو دحاو قايس يفو .. دحاو ثيدح

 ةقرفتلا يطعيال دق اريثأت فخأ اهضعب نوكو .. دحاو اهمكح نأ يطعي

 . اهلك اهنع يهنم اهنا مكحب اهنيب

 . بابلا ثيدح يف دراولا يهنلا اذه نمو

 . حبذلا نأشب ةدراولا ىرخالا ماكحالا نمو

 عوضوملا اذه يف عراشلا نع ةدراولا ةلصفملاو ةقيقدلا تايدحتلا نمو

 لمعتسي يتلاو عناصملا قيرط نع حبذلا نأ كردن هلك اذه نم .. تاذلاب

 سأر برض وأ .. رايتلا قيرط نع حبذلا وأ .. يئابرهكلا عطقلا : اهيف
 .. ءاملا يف سمفلاب وأ ... ربإلاب ريدختلا قيرط نع وأ .. خايصلاب ناويحلا

 حبذلل فلاخمو يعرش ريغ حبذ وه اههباشامو قرطلا هذهب حبذلا اذه نأ

 . ناويحلل لتق هتقيقح يف وه لب .. حيحصلا
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 ثيدحلا هيلإ دش ريام

 ببست اهنال ثيدحلا يف ةروكذملا هجوالا هذه نع حبذلا يف يهنلا _

 . ناويحلا ءاذيإ

 . حبذلا دنع ناويحلا بيذعت يف ببستلا حصي ال _

 امع داعتبالاو حبذلا يف عراشلا اهعضو يتلا دودحلاب مازتلالا بجي _
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 ىكتشا اذإ ت _ ىبنلا ءاعد

 هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر _ ةشئاع نعديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 دتشا املف .. ثفنيو 8 نيتذوعملاب هسفن ىلع أرقي ىكتشا اذإ ناك _ هلت _

 م ےم 4

 . امهتكرب ء اجر هدي حسمأو ٢ ثفنأو ... امهب هيلع أرقأ تنك . عجول ١ هيلع

 . «" »٦٤٨ مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . ملسمو ير اخبلاو أطوملا يف كلام هجرخأو

 : تادرخغملا

 ضرم : ىكتشا ..

 . قلفل ١ برب ذوعأ لقو ‘ سانل ١ برب ذوعأ لق : نيتذوعمل ا _

 . قير نودب فيطل خفن وهو ... اهمضو ءافلا رسكب : ثقني _

 . ملالا : عجولا _

 . امهتكربل ابلط يأ : ءاجر

 ليلحتلا

 ثيدحلا اذه يف _ اهنع هللا يضر _ ةشئاع نينمؤملا مأ انل يورت
 .. هضرم ءانثأ ىقرلاو ةيعدألا نم _ ت _ هلعفي وأ هلوقي ناكام

 يقري » ضرلا يهو ‘ ةي اكشب بيصأ يا . ىكتشا اذإ ناك هنإ لوقتو
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 ثقنيو ‘ سانل ١ ةروسو قلفل ١ ةروس !رقي يا ‘ نيت ذوعمل اب هسفقن

 _ لجو زع _ هلل ١ نم ابل اط ؛ه دسج امهب حسمي مث هيدي ىلع كلذب

 . هب ملا يذلا مقسلا نم ربلاو . ءافشلا

 . عمجلا ة هغيصب ) ت اذوعمل ١ ( نيب تذوعملا ل دب تاياورلا ضعب يف ءاجو

 ص الخإلا ىلع قلطاو سانلاو قلفل او ص الخ ل ١ اهنأب ترُسُفو

 . بيلغتلا باب نم ةذوعم

 . للبت يبنلاب عجولا دتشا املف _ اهنع هللا يضر _ ةشئاع لوقت مث

 مل هنال ؛ هندب كلذ لمعت يه تناك اهنأ هتوم ضرم يف كلذو

 ارقت يه تناكف ب ضرملا ةدشل هسفنل هسفنب كلذ لعفي نأ عطتسي
 هديب هدسج حسمت مث _ نزت هدي ىف ثفقفنتو . نيت ذوعمل ١

 . امهتكربل ابلط ةفيرشلا

 . هضرم لاح يف هلعفي ناك امو _ }بت _ يبنلا لمع وه اذه

 ناك : تلاق _ نيخيشلا دنع _ اضيأ ةشئاعل ىرخا ةياور يف ءاجو

 املف 4 تاذوعملاب هيلع ثفن _ هلهأ نم دحأ ضرم اذإ هلبع هللا لوسر

 ديب هحسمأاو . هيلع ثقفنأ تلعج . هيف ت ام ي ذلا هضرم ضرم

 يبنل ١ نأ . ملسمو ير اخبلا دنع _ ةشئاعل اضيأ - ىرخأل ةي داور يفو

 : لوقيو ىنميلا هديب حسميو ء هلهأ ضعب ب دوعي ن اك _ للع _

 ءاقشا يفاشلا تنأو فشا . سابلا بهذأ . سانلا بر مهللا

 . امقس رداغيال ءافش ٠. كؤافشالإ
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 ىلع يأ هتهبج ىلع ةفيرشل ا ه دي عضي اضيرم داع اذإ هنأ اضيأ ء اجو

 دعس تنب ةشئاع ثيدح يف امك _ هل وعديو ب ضيرملا ةهبج

 ىنءاجف تيكتشا : ل اق. امهيبأ نع لدو اد يبأو ير اخبل ١ دنع

 يردص حسم مث يتهبج ىلع هدي عضوو ٠0 يندوعي هكلع _ هلل ١ لوسر

 . هترجه هل ممتأو ادعس فشا مهلل : ل اق مث ىنطبو

 ىلع هديب حسمي نأ ص اعلا يبآ نب 7 امثع ةرم نزت _ يبنلا ملع دقو

 نب رباج مامإلا نع فنصملا ثيدح ىف ءاج امك وعديو : هتياكش ناكم

 ىكتشاف _ ;لثت _ يبنلا ىتأ ةباحصلا نم لجر نع ينغلب لاق ٠ ديز

 تارم عبس كنيميب حسما : تع هللا لوسر هل لاقف عجولا ةدش نم هيلإ

 ذخأ ام رش نم هتردقبو هللا ةزعب ذوعأ لقو

 يلهأ اهب رمآ لزأ ملف يب ناكام ينع هللا جرفف كلذ تلعفف : لاق

 .. مهريغو

 ناك نيديلاب دسجلا حسمو .. تاذوعملا ةءارقو .. ثفنلا لمع نأ تبثو

 . مونلا ديري ام دنع اضيا هلعفي _ ةلبع _

 _ }تبت _ هللا لوسر نأ _ نيخيشلا دنع _ ةشئاع ثيدح يف ءاج دقف

 . هدسج اهب حسمو ت اذوعمل اب أرقو هيدي ثفن هعجضم ذخأ ١ ذإ ناك

 يبنلا نأ _ نيخيشلا دنع _ ةريره يبأو ةشئاعل ىرخأ ةياور يف ءاجو

 .. امهيف ثفن مث هيفك عمج ةليل لك هشارف ىلإ ىوأ اذإ ناك ت _

 امهب حسم مث. . قلفل ١ بري ذوعأ لقو ٠. دحأ هلل ١ وه لق ٠. امهيف ارقف

 . تارم ثالث كلذ لعفي هدسج
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 : ت اذوعملا ةء ارق ةيعورشم ىلع ل دي صوصنل ١ هذه عومجمو

 نزت _ يبنلا هلعف امم ةروثأم ةيعدأ نم كلذ يف دروام كلذكو ضيرملا

 ىنميلاب دسجلا حسمو ثقنلا نم كلذ يف امب هباحصأ هب رمأ وأ _

 ءافشلا بلطو

 ثيدحلا هيلإ دش ريام

 . ةيع دأو ةء ارق نم هلعفي امو هضرم دنع ف -- يبنلا يده -

 ءوجلل ١ نم هيلع لمشت خ ضرمل ا دنع ةءارقلاب ت اذوعمل ا صيصخت

 رورشلا نم ريثكلا نم هب ةذاعتسالاو لجو زع هللا ىلإ

 . درو ام ةلمج نم هنأل ثفنلاو ضيرملا ىلع ديلاب حسملا تابثإ _
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 بونذلا رقكت بئاصملا

 ال : هلبع هللا لوسر لاق : تلاق اهنع ةللا يضر ةشئاع قيرط نمو _
 ةكوشلا ىتح هاياطخ اهب هللا رفك الإ ةبيصم نمؤملا بيصت

 دري نم هلمع هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع رباج نع ةديبع وبا ي
 . هنم بصي اريخ هب هللا

 . «" ٦٥٠ » مقرب عيبي رلا مامإلا هجرخأ لوألا ثيدحلا

 يراخبلاو اطوملا يف كلام آضيا هجرخاو .. ةشئاع نع رباج نع

 الإ ملسمل ١ بيصت ةبيصم نم ام ( يراخبل ا دنع هظفلو يئ اسنل او ملسمو

 . ( اهكاشي ةكوشلا ىتح هنع اهب هللا رفك

 كلام كلذك هجرخاو ٦٥١ مقرب عيبرلا مامإلا هجرخأ يناثلا ثيدحلاو

 . يراخبلاو

 : تادرفملا

 . هوركم نم ناسن ال ١ بيصي ام ميمل ١ مضب : ةبيصم

 . احمو لازأ : رفك _

 . بونذل او يصاعم ١ يهو ةئيطخ عمج : هاي اطخ

 ريثك يف فورعم كوشلاو .. هكاش نم ةرملا انه اهب دصقي : ةكوشلا _

 . راجشالا نم

 . هنم لاني ىنعمب ءايلا مضب : هنم بصي
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 ليلحتلا

 نمؤملا ناسنإلاب لزنت يتلا بئاصملا نأ نيفيرشلا نيثيدحلا لولدم

 ىلع اهئارج نم لصحيو عفنلاو ريخلاب هيلع دوعت ايندلا يف هبيصتو

 . بونذلا نارفغو اياطخلا وحم

 هوركملاو ءوسلا _ رهاظلا يف _ ناسنإلل لمحت بئاصم اهنأ مغرو

 لثمت _ ةقيقحلا يف _ اهنأ ريغ هتايح يف ردكلاو ةاناعملا هل ببستو

 بونذلا ريفكتو رجألا نم هيلع لصحي ام ببسب هل ةداعسو ريخ ةرهاظ
 . باوثلا ةفعاضمو اياطخلا وحمو

 ةيناميإ ةنحش نمؤملا يطعت نأشلا اذهب ةدراولا صوصنلا نأ كشالو

 نم هتايح يف هبيصي ام مامأ هللا دنع امب ةقثلاو اجرلاو لمالاب ةئيلم
 نم هدشني ام نيبو هنيب لوحتو هشيع وفص هيلع ردكت نحمو بئاصم
 . ءانهو ةحار

 امب ... يفنلا قايس يف ةركن يهو ثيدحلا يف ( ةبيصم ) ةملك يتأتو

 لاملا يف وأ ... سفنلا يف تناك ءاوس بئاصملا عاونا لك لمشت اهنا ينعي
 .. ةريثك وأ ةليلق ... ةريبك وأ ةريغص تناك ءاوسو .... دلولا يف وأ ...

 ن اف ... كلذ هبشيام وأ .... هدسج يف وأ هلجر يف ةكوشل اب بيصأ ول ىتح

 . هتانسح نازيم ىف هل بتكي هلك كلذ

 _ نيخيشلا دنع ةريره ىبأو ديعس ىبأ ثيدح ىف ىنعملا اذه ءاج دقو
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 ىذا الو مه الو بصو الو بصن نم ملسملا بيصي ام ) لاق _ هت _ يبنلا نع

 . ( هاياطخ نم اهب هللا رفك الإ اهكاشي ةكوشلا ىتح مغالو
 هللا لوسر لاق : لاق _ يذمرتلا دنع _ ةريره يبا ثيدح يف ءاجو _

 ىلاعت هللا ىقلي ىتح هلامو هدلوو هسفن يف نمؤلملاب ءالبلا لازي ام ) هلت

 . ( ةئيطخ هيلع امو

 ايندلا يف هب باصي ام لك نم ديفتسي نأ نكمي نمؤملا نأ دجن اذكهو
 هللا بتكيو ... هلام وأ ... هلهأ وأ ... هسفن يف رض وأ .. ضرم وأ .. ىذأ نم

 ررق دقلو 4 تائيسلاو اياطخلا هب هل وحميو باوثلاو رجألا كلذ لباقم يف هل
 لهأ نم نيدهاجملا ةعامجلا نع ثيدحلا دنع ةقيقحلا هذه ميركلا نآرقلا

 : لاقام دنع ةنيدملا
 هللا ليس ق ةصمتالو فَتالو ًاملت مش ال رهَدأيكللد.. ذ‘ م س ےس ۔ے۔ ي۔ د ۔ص . ء ه ء :

 دل تيكَالا !التَنردَع نمو اكرام لاط ىب املو رتلاو
 7 ےس وو ے'ے

 )١٢٠( ةبوتلا . 4َنينِيحُشَلاَرج .اغيىضيال هنا تيميم لمعي

 : هلبع هلوق ملسم دنع _ فيرشلا ثيدحلا يف ءاجو

 نمؤملل الإ دحأل كلذ سيلو ... ريخ هلك هرمأ نإ .. نمؤملا رمال ابجع )

 ناكف ربص ءاَرض هتباصأ نإو .. هل اريخ كلذ ناكف ركش ءارس هتباصأ نإ

 . ( هل اريخ كلذ

 نم لجو زع هللا هدعو ام لانيو ةلزنملا هذه ىلع نمؤملا لصحي ىتحو

 ام ةلباقمو ... ربصلاو .. هللاب ةقثلا نم هل دبال هنإف تائيسلل ريفكتو رجأ
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 .. لجو زع هتلا رمال الماك اميلست ميلستلاو ءاضقلاب اضرلاب هب باصي

 . هلل هلك كلذ رستحي نأو

 نم ريخ ءاطع دحا يطعأ ام ) _ يراخبلا دنع _ ثيدحلا يف ءاج دقف

 هدحو وهف .. سانلا نم هريغ نع فلتخي نمؤملا نإف انه نمو . ( ربصلا

 لجو زع هقلاخ ىلإ كلذ رمأ ضّوفيو .. هردقو هللا ءاضقب نقوي يذلا

 . :)٥١( ةبوتلا 4اََلشَتابَتكحاَم الاين نل لق»
 هتانسح نازيم يف هل ابوسحم نوكي نمؤملا هب باصي ام نإف كلذبو

 . هتائيس نازيم يف هيلع آابوسحم سيلو

 بتارم بسح ىلع نوكي ناسنإلل لجو زع هللا نم ءالتبالا نأ ءاج دقو
 . ( لثمالاف لثمألا مث ءايبنألا ءالب سانلا دشأ ) ثيدحلا يف امك سانلا

 هنال مهريغ نم رثكا نوكي نينمؤملل هللا ءالتبا نأ مهفن اضيأ انه نمو
 اياطخلا وحمو بونذلا ريفكتو ريخلا _ كلذ ءارو نم .. مهب ديري لجو زع

 دنع _ دوعسم يبأ ثيدح يف درو امك تايئس نم هولعف ام ضيوعتو

 اهب هللا رفك الإ اهقوف امف ةكوش ىذأ هبيصي ملسم نم ام ) _ نيخيشلا
 . ( اهقرو ةرجشلا طحت امك هبونذ هنع تطحو هتائيس

  

 هدبعب هللا دارأ اذإ ) : هلت لاق لاق _ يذمرتلا دنع _ سنأ ثيدح يفو

 هنع كسمأ رشلا هدبعب هللا دارأ اذإو .. ايندلا يف ةبوقعلا هل لَجع ريخلا

 مظع عم ءازجلا مظع نإ : اضيأ لاقو .. ةمايقلا موي هب ىفاوي ىتح هبنذب
 نمو اضرلا هلف يضر نمف مهالتبا اموق بحأ اذإ ىلاعت هللا نإو .. ءالبلا

 . ( طخسلا هلف طخس

 نينمؤملا هدابع ىلع لجو زع هللا نم ميمع لضفو ةريبك ةنم اذه يفو

٢٢٧



 يذلا ىذالا نمو .. اريخ نحملا نمو ةمحر ءالبلا نم مهل لعج ذإ ةصاخ

 . بونذلل انارفغو ارجا ايندلا يف هنوقالي

 اوفرتقا ام ببسب اماوقأ اهب هللا بذعي ناك يتلا ةئبوالاو بئاصملا ىتحو

 يف ءاج دقف . نينمؤملا هدابعل ةمعنو ةمحر هللا اهلعج ماثاو رورش نم

 .. نوعاطلا نع }مع هللا لوسر تلاس اهنأ _ يراخبلا دنع _ ةشئاع ثيدح

 ىلاعت هلعجف .. ءاشي نم ىلع ىلاعت هللا هثعبي اباذع ناك هنأ اهربخاف

 ارباص هدلب يف ثكميف نوعاطلا يف عقي دبع نم سيلف نينمؤملل ةمحر
 ( ديهشلا رجا لثم هل ناك الإ هل هللا بتك امالإ هبيصي ال هنأ ملعي ابستحم

 . نينمؤملا هدابعل لجو زع هللا اهضيقي ةريزغ معن نم اهلايف
 المحت رثكا ناك هلت هنال نيلجر رجا ىلع لصحي هت يبنلا ناك كلذلو

 لاق _ نيخيشلا دنع _ دوعسم نبا ثيدح يف ءاج امك سانلا رئاس نع

 إكعو كعوت كنإ هللا لوسراي تلقف كعوي وهو هلت هللا لوسر ىلع تلخد
 كر ناب كلذ تلق .. مكنم نالجر كعوي امك كعوا ينإ لجا لاق .. اديدش

 امف ةكوش .. ىذا هبيصي ملسم نم ام .. كلذك كلذ .. لجأ لاق .. نيرج

 .. اهقرو ةرجشلا طحت امك هتائيس اهب هللا رقك الإ اهقوف

 ثيدحلا هيلإ دش ريام

 .ىذأ نم ايندلا ىف هبيصي ام ىلع باثي هنأ نمؤملا صئاصخ نم

 . هل هللا اهديري ىتلا ةيريخلا تامس نم ةمس نمؤملا بئاصم ةرثك _
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 هم ٠

 همتاخلا

 نييبنلا فرشا ىلع مالسلاو ةالصلاو .. نيملاعلا بر هللا دمحلا

 . نيعمجأ هتب احصو هلآ ىلعو .. نيلسرم او

 يتلاو _ هقيفوتو هللا نوعب _ ةثلاثلا ةقلحلا تهتنا دقف .. دعبو

 . هلت يبنلا ثيداحا نم اثيدح نيعبرا نم رثكا ىلع تلمتشا

 ررقتلو .. ةفلتخم اياضق جلاعتل اهرايتخاو اهبيوبتو اهعيمجت مت

 هتايح يف ملسملا اهيلإ جاتحي ةميرك ةيوبن تاهيجوتو ةددعتم اماكحأ

 . ةيلمعلا

 عم .. م اكحأ نم اهب ء اج ام ضعب لوانت طسيم حرش اهب قحلأ مث

 . ملعلا بلاط ىلع ىفخت دق امبر يتلا يناعملا نم ئش نايب

 ىلع اريسيتو ميركلا ئراقلا نهذ ىلإ يناعملا بيرقت لجا نم كلذو

 ئراقلا ىوتسم ىلإ بيرق لوانتلا لهس ريبعت يف ملعلا بلاط

 . ريصنلا معنو ىلوملا معن هنإ .. قيفوتلاو نوعلا دمتسن هللا نمو
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 باتكلا سرهف

 ثيدحلا عوضوم

 ةمدقملا

 هلمع نم ريخ نمؤملا ةين

 يحولا لوزن ةيفيك
 صالخإلا ةروس لضف

 ضئاحلاو بنجلا ماكحا نم
 مالسإلا ىف ثدحأ نم ةبوقع
 ناسحإلا

 طئاغ وا لوبب ةلبقلا لابقتسا نع يهنلا

 موصلاو ءوضولا ضقنت ةبيغلا

 رئابجلا ىلع حسملا
 نيفخلا ىلع حسملا يفن ىف
 ةبانجلا نم لسفلا
 هايملا ماكحأ

 لاط نإو رفسلا ىف ةالصلا رصق
 فوسخلاو فوسكلا يتالص ةفص
 عوطتلا ةالص

 سانلاب يلصي نمل ةالصلا فيفخت
 . اهنم ةيآ ةلمسبلا نأو ةالصلا ىف ةحتافلا ةءارق
 ةالصلا ىف هنع ىهنملا دوعقلا
 ةالصلا ىف تونقلا نع يهنلا
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 رهش لك نم مايا ةثالث مايص
 ارطفقم حبصأ ابنج حبصأ نم

 لالهلا ةيؤر يف ءاجام
 فنص لك نم باصنلا ريداقم

 رطفلا ةاكز
 براقالا يف ةقدصلاو لاملا بحاب قدصتلا
 رفاكلا لكاو ملسملا لكأ

 تيقاوملا نايب
 مارحإلا تاروظحم

 مارحإ نودب حتفلا ماع ةكم ;لثت هلوخد

 تيبلاب ضئاحلا فاوط مكح
 ةعيبلا ىف ءاجام
 هلام نود لوتقملا
 تيملا نفك

 اهصيصجت نع يهنلاو روبقلا ةرايز ىف ءاجام
 ءاعدلا

 راغشلا حاكن نع يهنلا
 ينغلا لطم
 دوهيلا دنع مجرلا

 اهنع ىهنملا حبذلا عاونأ
 ىكتشا اذإ هت ىبنلا ءاعد
 بونذلا رفكت بئاصملا

 سرهفلا ىهتنا
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