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 عيبارلا ءزجلا همدقم

 ةقباسلا خسسنلا تاق

 قع يل ةدتعملا خسنلا نم ددع ىلع ءزجلا اذه قيمت يف داتعالا ”رمتسا
 : يه خسنلا هذهو 6 ةقباسلا ة ةثالخلا دا آلا

 اذه نم ( ةمرلا يد ) نالمغ ةمجرت دع تبتنا يتلا فلؤملا ةدوسم 207

 يذلا مكحلا تادقالك 0 0 اللا ءزجلا

 ياابن حل طايح لكم قا( ايل نس

 امهاتلكو ( 8١١ : يل هلال) يل( ١١95 : يلايربوك ٠) ل ناتخسنلا

 ا ا : نيدلا يلو ) ن ةخسنلا -
 ] . ًاضنأ 00

 ددع انيدل رفوت ذإ ع ياو 2 دا 4 ةرشأ 2

 ١ ةديدجلا خسنلا دلال ْ

 6 5000 ءزجلا اذه قيقحت يف انتقعنأ خسن "تس انركذ

 قيقحت يف اهانعجار يلا خسنلا عومجس نوكسف « قفوأو فد انلمع لعجنل :فرخأ

 « ةححسن را در لا يحمس راتخلا ةحعسل ادع) ءزجلا أده

 : ةديدجلا خسنلاب نامسب اذهو



 ىلوألا ةقرولا ىلع بتك : ( (جم ) اهزمرو «يقارعلا يماعلا عمجملا ةخسن )١(

 طخيو نا ا ل « ناكلخ نبا خيرات نم سماخلا د أبنم

 ظ | . تاكلمتلا ضعبل ركذ مث « ىلاعت هللا همحر هفنصم

 ان ١١ . ةحفص لك يفو مس 7009 اترطسم ةقرو ١6١ يف ةخسنلا هذهو

 رع راتحملا ريمألا ةمجرتب ًادمتو <« تاماك م دحاولا رطسلا ىف تاماكلا لدعمو

 ريبك مرخ اهيف عقو دقو يديسعلا هللا رمأب احلا ةمجرتب ل ميرا كلملا
 ىرخألا خسنلاب اهتنراقم دنعو . ةريثك مجارت هسسب تعاض 0 ةقرولا دنع

 صوصنلا نم ًاريثك طقست يبف : رومأ ةدعل اقح ةبيرغ ةخسن اهنأ انل نيبت

 < فلؤمل يئاهنلا لمعلا لثمت ال ًاخسن هانددع ايف تح ىرخألا خسنلا يف ةدراولا
 ءيي ًانامحأو < اهاوس ةخسن ةيأ يف درت ال ةدحاولا ةمجرتلا يف تادايزب درفنتو
 تطقس دقو «ًاريثك ةفلتخم ةرابعب ىرخألا خسنلا نيبو اهنيب ةكرتشملا ةياورلا صن

 « ةلقم نبا ةمجرتك « فلؤملا لمع نم اهنأ يف بير ال يتلا مجارتلا ضعب اهنم

 نإف كلذك « اهريغ يف درت لو رهاط نب هللا دبع نب دمح ةمجرت داريإب تدرفناو

 ( لماكلا كلملاو ديمعلا ناو تايزلا نا ةمجرت لثم ) اهيف تامجرتلا ضعي قابس

 : نيترم تامجرقلا هذه انتيثأ كلذلو خسنلا رئاس هيلع تقفتا امع هلمج يف فلتغ

 . ( جه ) يف تدرو اك ةرمو ةقفنملا - يف تدرو نك ةرم

 .فلؤملا طخت :تسبل اهنإف طبضو ةقد نم سلا دهب مك ام مغرلا ىلعو

 ةدوسم نرأ يف لادج ال هنأ كلذ « ىلوألا ةقرولا ىلع ىلع ةبوتكتللا ةرابعلا مت ا

 ابيف طخلا ةنراقم دعو « يناطيربلا فحتملا يف ةظوفحلا ةخسنلا يه فلؤملا

 - .عاوفأب ةريخ اذ نكي / نمل تح احضاو فالتخالا ىدبتي ةخسنلا هذه يف طخلاب

 ىلإ ةراشإ هسفن خسانلا طخم ( جم ) ةخسنلا ةيشاح يف نإف كلذك ؛ طوطخلا

 اهرابتعا نا مث ؛ فلؤملا ةخسن نوكت نأ دعبي اذه لثمو « .لصأ نع لقني هنأ

 ةئزحت نآل ةرشابم فلؤملا ىلإ ةبسنلا اهنع يفني ناكلخ نبا خيرات نم « سماخلا »
 . ةئزجتلا هذه نع ًاديعب ًافالتخا فلتخت (زاتحلا نع ثيدحلا دنع نيبتيس اك) فلؤملا ظ

 .انعضت اهادع امع ةخسنلا هذه درفت يتلا صئاصخلا نإف ءيش نم نكي ابمو

 اذه لثم رّسفي فيك : وه كلذو « هيلع بيمن نأ نككمملا نم سيل لاؤنم مامأ

 ان
 ع



 رقأ ينكلو ناكلخ نبا خيرات نم ةعطق ةخسنلا هذه نأ يف بير ال ؟ درفتلا

 ظ . ىرخألا خسنلا نيبو اهنيب ريبكلا توافتلا اذه ليلعت نع زجاع ينأب

 : اهزمرو ) ©الا : مقر «© لوبناتساب دمج هداز يضاق ةبتكم ةخسن (؟)

 ءازجألا يوتحتو « ناءزج كلجت لك يف ' نادلجم ةروك ذملا ةنبتكملا ىف : ( ى

 يك ا مقر ) لوألا دلجناف <« تامفولا باتك عيمج ةعبرألا

 هبلعو < قيقحتلا اذه يف هبلع دمتعن لو < ةقرو 47 يف « ملا فرح نم مسق

 دلجلا هب بتك يذلا طخلا سفنب بوتكم هنكلو « 485 ةنس ىلإ دوعب كلق

 ءزجلا ىلع تلصح باتكلا قيقحت نم ”دحلا اذه ىلإ تغلب امل ينأ ريغ . يناثلا

 ةيابن ىتح رمتسيو ىلكلا بئاسلا نب دم ةمحرتب ادبي وهو « هبلإ راشملا يناثلا

 ثلافثلا دحألا موي يف ا ا . باتكلا

 ةحفص لك يف « ةقرو ه*“* هقاروأ ددع < وب ةنس ناضمر رهش نم نيرشعلاو .

 طخ ةيوتكم ةخسنلا هذهو (؛ ةماك ١١ رطسلا يف تاماكلا لدعمو ًارطت فو

 «أطخلاو طقسلاو مهولا نم ةئراب ريغ اهنأ الإ كاهبلع ةبلاغ ةحصلاو «لممج يخسن

 ةعاتع لا كلذ دعب ةخسنلا دوعت م ةضيخللا اهيلغ بلطي مجارإلا نم مس يو

 . اهيلع بلغي يتلا مجارتلا نآل « اهيف ريحت رمأ كلذو « فذح نود فلؤملا صن

 0 . ةخسنلا هذه يف طخلا رئاس نع فلتخم طخب تسيل صيخلتلا

 داتسالا قيدصلا ةزوحم تناك باتكلا نم ةمطق يهو ( ت ) ةخسدلا م

 نيدلا رفظم ةمجرت نم بناحي أدنتو ؛ "ىلإ ابمادقو « يحجنطلا تيوات نب دمج

 ١١١ يف يهو «يقوجلسلا نالسرأ بلأ ةمجرت نم ءزج دنع يبتنتو « يروبك وك

 ةبوتككم < ١ رطسلا يف تاماكلا لدعمو « ًارطس 7 ةحفص لك يف «© ةقرو

 خسنلا يف ةدراولا مجارتلا نم ليلق ريغ ًاددع تلمهأ دقو . حضاو يخسن طخب

 تناك امبر اهنأ ىلع لدي ابطخ نكلو « ماجعإلاب ماتها ابيف سيلو « ىرخألا

 * هذكلقت قل« ةيقلا نم رعرلا ةئذلا فص (ف عقت يهو ؛نماثلا نرقلا ىلإ ىمتنت

 . هتدروا انف( نمز ةخفنلا :تزاغتؤ ل فلؤملا لصأ نع

 0 1 ظ ظ ..مجارت نم

 (رب) اهمها 55: مقر)ه 5500- ةمماج ةبتكم ةخسن (4]
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 ِق ًارطس م لدمع ةقرو ل ق 6 نابعألا تايفو نم ةماك ةحخيسن 5070 000

 ضعب اهنم ةريخألا نيرشلا ثاقرولا يفد 0 او ) ةحفصلا

 ا, خسانلا م مساو خمنلا خب رو فلؤملا .ةقاخو ناتيلات ناتمجرتو ةجلا يقي هلم.” 000 .٠

 < ١٠م“ © ٠١١2 : يلاوتلا ىلع ابخيراوت تاكلمت اهنم ىلوألا ةقرولا ىلعو
 ©« تادايز ةيأب درفنت الو « رشاعلا وأ مساتلا نرقلا خسن نم تناك امبرو

 ةليوطلا ىرخألاو ( س لثم ) ةزجوملا خسنلا نيب ابهمجارت ف ةطسوتم يهو

 ظ 0 . ( ر لثم ) مجارقلا
 لثت ([ 77+ ] 3 مقر) رتسشنمب « زدنليار نوح ةشكم ةخسن (ه)

 يبتنتو ردد كنان لح يبأ ةمحرتب ًادبتو نايعألا تايفو نم يناثلا ءزجلا ظ

 دمج دماح يبأ نب دمع وه ابخسان نا ةقرو رخآ يف ءاج دقو < فلؤملا ةماح

 رشع عبأس ءاثالشلا موي هنم غرفو « ةكم مت مت خسنلا ناو يملا ينس ا ينسحلا

 ظ < ةثامستو نيدستو ىدحإ ةنس روبش رخآ مارحلا ةجحلا يذ

 ه1 مقرلاب يبتنتو 79 مقرلاب ًادمت انقاروأ نإف يناثلا ءزجلا لثمت اهنأ اممو

 ؛دحاولا رطسلل ةملك ١7 لدعم «ارطس ؟ؤ ةحفص لك يف 97١4رها“غ4١ اهترطسمو .

 ابهقاروأ نككلو « ةديج اهيف طبضلا ةبسنو « ليمج قيقد يخشن اهطخو
 ةخسنلا نيبو ابنيب ةقباطملاو . ءيش ابنم عاض دق نوكي نأ نود ةبرطضم

 0 « دحاو لصأ نع اتلقن اهنأ ضرتفن مل اذإف © ةمات نوكت داكت ( رب.) ةقباسلا

 ظ 0 يرض سلا ا للا ريمابول

 5 نبال نايعألا 0 ند را بلا 8“

 1 : يهو ةثالث لونتاتسا تاتكم يف نم ثأر « تاراتفاو

 ةقرو 41 يف ( ع0 00 : مقر ياسو رص ناسا دير 03 0
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 هذه مناص لوقي نأ فيرطلا نمو « فلألا دمب“ةئامؤ نيتس ةنس لوألا عيبر

 ] زيزع نامعألا تامفو ىمسملا رتفدلا نإ « ىفطصم نب مهاربإ وهو « ةخسنلا

 كلذل هنأو « رانيدلا نم ريثكتب الإ هلمصوت نككمي ال « رادقملا درعا ظ

 . ةافولاو ةدالولا نامز ناست ىلع ةظفاحلا عم هصخلب

 أمو (8.؟9١41 مقر“ يارسوبةبوط ) نابعألا تامفو نم راتحملا (")
 خيرات ناكو 6 ةمرلا يذ ةمجرتي يبنني ةقرو ١١١ يف لوألا ءزجلا وه هنم ىقت

 حماقلا ينيبإبلا لع نيوضللا , دمج ديب ىلع م مرحملا رهش رامتخالا
 ظ ديلا ةرهاقلاب

 ١ 0 ؛"» يف ( 7١40 : مقر < يدنفأ دعسأ ) ناكلخ نبا رصتخم (*)

 ريمتما موااعجا لوا حلا ةمجرت نم ةقسب دمت « اهلوأ نم ةصقان ةخسدلاو .

 : ( خيرات نود ) « كرانملا

 غسنلا ةرثكل «قيقحتلا دنع تاراتفلاو تارصتخلا هذه دنع فقوتأ ل ينكلو

 تلصح كلذلو «فلؤملا دلو ىسوم هعنص « دحاو رابتخا الإ « اهرفوتو ةلماكلا

 ثيح نم خسنلا رئاس قوف هعضأ / نإ « خسنلا ىدحإ ةلزنمب هتلعجو هيلع

 امكذو 0186ه دنهلا نوئش ةرازو ةبتكمب ظوفح نامعألا تامفو نم راتخملا

 طخ ريغ طخ هنم لوألا ةقرولا ىلع بنتك دقو ؛ ([هئط ٠8ه : مقر ) ندنلب

 ' ناكلخ نب دمحأ ةاضقلا يضاق نب ىمومل نابعألا تابفو راتخم باتك » : لصألا
 نم ءادتبا يناثلا ءزجلا وهو .... نيمآ همركو هنمب ىلاعت هللا همحر « روبشملا

 55 تاكلمت مث ؛ « ةعساولا هتمحرب هللا مهدمغت « هب متخيو « نيعلا فرح

 ناؤع هيف علاطو « يعرشلا ءارسلاب يوما نمحر لا دبع كلم يف ناك باتكلاف
 ظ 1 يدامعلا نمح نخرلا دنبع متم نورخا هيف نظنو ظ ١١77 ةنس يبرغملا ظفاحلا نبا

 حلفأ نب يلع مساقلا يبأ ةمجرتب ةخسنلا هذه نم يقبتملا مسقلا أدبيو . ١9.١ ةنسا

 « تايفولا رخآ قتح هيف رايتخالا رمتسيو ( ثلاثلا ءزجلا يف 47+ مقر ةمجرتلا )

 «ًارطس ؟١ ةحفص لك يف رطسألا ددعو ١و اه هترطسم « ةقرو ب يف عقيو

 ليمأ ماجعالا ليلق يخسن طخلاو « ةماك ١١ دحاولا رطسلا يف تاماكلا لدعمو
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 . أطخلاو وبسلا هنف لقي © طضلا نسح حضاو هتلمج يف هنكلو « قيلعتلا ىلإ

 ةخسنلا هذه نم ةريثك قاروأ تعاض دقو« ثيدح مق رت قاروألل مقرتلا نأ الإ

 قاروألا ضعب نإف كل لذك « ماقرالا لسلست مغر « ةقرفتم نطاوم ةدع يف

 . ةحيحصلا اهنكامأ يف عقت م
 دلجملا » راتخلا بحاص هدعي ام يبتني ١6٠ ةقرولا ىتح ةخسدلا ةيادب نمو

 يناثلا دجملا » : هنم ىلوألا ةقرولا ىلع بتك دقو « يناثلا دجملا » أدبيو « لوألا

 ىلاعت هملإ ريقفلا لؤقي » : ناونعلا اذه تحتو « نامعألا تامفو نم راتخلا نم
 راتحلاو ةقيلعتلا هذه بتاك ناكلخ نب ركب ىبأ نب دمحأ نب دمح نب دمحأ نب ىموم

 هتحرش ام ... باتكلا نم دجلا اذه رامتخا يف تدمتعا يننا : هب هللا فطل
 الو « خلا ... كلذ يف ءيشب لالخإ ريغ نم «راتخلا اذه نم لوالا دلجلا لوأ يف
 جبنملا وه ام فرعن ال اناف « هنم ريبك مسق عم عاض دق لوالا دلجما لوأ تاك
 0200. هرابتخا ىف فلؤملا نا هحرش يذلا

 يعل 1 سم هقلالا نايا ناسا دل يديد ةقرولا ىلعو

 نم اندتبم تلقن : ًاميلست سو هبحصو هلآو دمح انديس ىلع هللا ىلصو محرلا
 دم نب دمحأ يدلاو يدبس فملأت نابعالا تامفو باتك نم عبارلا ءزح لا لوأ

 ةركاذت ًابضتقم هحيرض راونو هحور هللا سادق ناكلخ نب ركب يبأ نب مهاربإ نبا
 ةنيدمب ةئاعبسو ىدحإ ةنس ةجحلا يذ رهش يناث دحالا موي لقنلا ًأدبمو «يسفنل
 «هب هللا فطل دمحأ نب ىموم ىلاعت هملإ ريقفلا«فلؤملا دلو هبتك «ةسورحلا كبلعب

 ام رخآ اذه » ءاج ثمح ب #٠ ةقرولا قح عبارلا ءزجلا نم لقنلا رمتسو

 دلجلا نم هلقنأ ام هولتيو « نايعالا تايفو باتك نم عبارلا ءزجلا نم هتلقن
 . « ةريبه نبا نيدلا نوع ةمحرت هلوأو ىلاعت هللا ءاش نإ سماخلا

 يف هتلعج هباتكل فلؤملا اهدمتعا يتلا ةيئابنلا ةئزجتلا نأ ىلع انلدي اذهو
 . سماخلاو عبارلا امهو نيريخالا نيءزجلا دودح حوضوب اهنم ةفرعن ءازجأ ةسخ
 للا نيدل زعملا بقلملا دعم مت يبأ ةمجرتب ىدتبي فلؤملا ةئزجت بسح عبارلاف

 ربزولا ةمجرتب دس سماخلاو « ىمربلا دلاخ نب ىبحي ةمجرتب يبثنيو يمطافلا

 باتكلا رخآ ىتح رمتسيو ةريبه نبا



 دلو نع امانلقن يتلا صوصنلا يف اتدرو نيتقيقح انه دسعن نأ سأب الو .

 ظ : امهو فلؤملا

 ينعي اذهو 27٠١ ةنس ةجحلا يذ يف أدب راتحللا نم يناثلا كجملا لقن نأ )١(

 .روكذملا ماعلا لبق أدب هنظن ال انكلو «كلذ لبق أدب لوألا كجلا لقن نأ اعبط

 نكس فراك يناثلا ضعبو لوألا كجملا لقني ناك نيح فلؤملا نا نا (؟)

 (؟م4 ةقرولا) دادش نا ةمجرت نم ىبتنا نيح هنأ انه ديزنو « كبلعي ةنيدم

 اهبتاك ينعأ « تلق » : هلوقب كلذ ىلإ ريشب وهو « قشمد ىلإ كبلعب نم لقتتا

 'نايعآلا :تايفوباتك :لوأ نم هتلقن اما رخآ اذه“ : هي هللا فطل دمحأ نب ىئموم

 ظ عباس نينثالا مدي يف كلذو « ةسورحلا كبلعب ةنيدمب ناكملا اذه ىلإ هملإ راشملا

 شا ءاش نإ ةسورحملا ىشمدب هنم هلقنأ ام هولتبو «© ةثاعمسو نيتنثا ةنس رفص

 0 . « ىللاعت

 رخآلا مسير رهش ثلاث دحألا 7 قشمدب باتكلا ةيقب لقن نم ىبتنا م

 أدبم ناكو» : : لاق <« سك رابج نبا طخ نيمحلاصلا لبق نكسي وهو /.» ةنس

 نم نورشعلا دحألا موي كبلعب نم اهبلإ يمودق دنع قشمدب هنم هترتخا ام

 يلاوح ىبنأ كبلعي يف ناك نيح هنأ ديفي اذهو . ©« 7١ ةنس لوألا عمير رهش

 ءاموي ١ يف ةقرو ؛4ه خسن زجنأ قشمد يف ناك نيحو « اموي 0 يف ةقرو 1٠
 نود ًاعباتتم خسنلا ناك اذإ « هلك باتكلا خسن نع ةيبيرقت ةركف يطعي كلذو

 ناك يا يا رم

 . هتيثي وأ هفذحي امدنع فقوتيو « راتخ

 قاروأ اينم تطقس دقو « ةلماك ريغ ابنأ ىلعو « راتخملا » ةخسن يه كلت

 « فلؤملا ةدوسم » ىلت ابلعلو « ةيهألا ةغلاب ةخسن دعت اهنإف « عضاوم ةدع يف

 ام نيغلا فرح دعب فلؤملا ةدوسم نم ريبك بناج ناك الو ؛ ةميقلا ثيح نم

 هنأآل قيقحتلا ءانثأ ًايرورضأ أرمأ راتخملا' ةناعتسالا تناك دقف « اووف لازي

 باتكلاو فلؤملا فرع ؤرما هلقن يذلا نآلو «فلؤملا ةخسن نع ةرشابم لوقنم

 ] هسفن بدن يذلا نفلا يف ةنسح ةكراشم وذ فقثم لجر وهو «© ةقلثو ةفرعم

 امو هباتك و فلؤملا نع ثيدحلا دنع لمصفتلا نم ءيش هنع ثدحتنسو ) هئادأل

 ر



 لصتي ةيلج دئاوف باتكلا ىلإ ىموم فاضأ دقو . ( رخآ عضوم يف اهب لصتي
 ناكو « ةفشاك ءاوضأ هتاقالعو هتيصخش نم بناوج ىلع يقليو « ةببأب اهنم ريثك
 همتاك لاق » : هلوقي اهأدسي ةلصاف ةلمج نتملا نيبو ةفاضملا دئاوفلا هذه نيب عضي

 باتتكلا شماوه يف دئاوفلا هذه عسبمج انجردأ دقو 6 هب هللا فطل دمحأ نب ىموم

 . راتحلا عناص ةفاقث نم ابناج روصي ام اهنمو ةديفم اهذأب انناميإل

 ةنمرتلا ىف ة فلؤلا هحردأ ام ىدم نع ةركف ًانامحأ راتخلا اناظطعأ دقو

 5200 خسنلا تادرفم هب تلقتسا ام ضعب نأ انل دكأت ثحب « ةدحاولا

 ال اهاندمتعا يلا خسنلا نم ةريبك ةعومج نأ انددل تدثأو «© هسفن فلؤملا لمع

 اهب تدرفنا يتلا تادايزلا نأو « هفلؤم هدارأ ا « باتكلل يناهنلا لكشلا لثق
 مسقلا اذه يف ) اضيأ فلؤملا لصأ نم يه « صوصخلا هجو ىلع (ر ) ةخسنلا
 ابنا ةدحاو ةرم ولو « تدثي ام كانه سيلف ( جم ) تادايز امأف ( باتكلا نم

 ضم ريثك يف درت م يتلا مج -ارتلا ضعب نأ عضتا كلذكو . باتكلا يف ةلمصأ

 © هسفن فلؤأا هتلث ندا اع ضاق يسجل يي ا اع خسنلا

 عطقن الف راتخملا يف ركذ اهل دري م ينل مجارقلا امأ . راتخملا يف تدرو اهنأل
 بحاص لمهأ دقو ؛فذحلاو زاحيإلا ىلع 3 يف موقي راتخملا نأل ةلمخد ابنأب

 هراتخ ام يف زاحإلا ديدش ناك هنأ اك مجارتلا ضءب اا اذه ىلع راتحملا

 «رعشلا داريإب م أتيح وهف «ددحم جينم هرايتخا يق هل سيلو «رخآلا ابضعب نم

 هنأ ريغ . ةمجرتلا نم ًائيش فذحي ال داكي ةثلاث ةرمو « ربخلا داريإب متي ًانمحو

 « قاطن يف ةهباشتملا ءايشالا عمجيو « هتقيرط هيلع هيلت امسح رخؤيو مدقي ناك
 ' ريخلا لمح ىرخأ نامحأ يف هارنو .. هنع لوقنملا ردصملا مسا بلاغلا يف فذحيو
 ةملصألا ةرابعلا يف ريغي نأ لواحي مل هلك كلذ يف هنكلو « ةصاخلا هتقيرط ىلع

 رذتعا دقو ؛هبلإ هبني نأ نود لصألا نم سيل ام قابسلا يف محقي نأ وأ فلؤملل

 يف تمدق دقو » : ةماخلا يف هلوقب هرامتخا يف اهبلع ىرج يتلا ةقيرطلا نع

 نم رذعملف « يسفنلا ةركذت هتلقنو هنم هترتخا ام ترتخا يننأ راتخملا اذه لو

 . « ملعأ هللاو « فلتخت ءاوهألاو ءارآلا نأف © كلذ ىلع فقي

 فشتكت نأ دعب قتح ةريبك ةممق اذ ىقبسس راتخملا نإف هلك كلذ مهرج
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 . فلؤملا ةدوسم نم ةعئاضلا ماسقألا

 نم هحضوت أمل ًاريدقتو «© هدلاول هزدحوم ةمحرتب هباتك ىموم متخ دقو

 ظ . ةمدقملا هذه ىف اهتيشن نأ انيأر ةقمقد تامولعم

 يدوم هنبا: معي فلولا ةنجر ت6

 للا فطل [راتخلا] باتكلا اذه فلؤم دمحأ نب ىموم اببتاك ينعأ « تلق
 هدمغت «ناكلخ نب ركب يبأ نب مهاربإ نب دمح : نب دمحأ يدلاو ةافو .تناكو :

 بجر رهش نم نيرشعلاو سداسلا تدسلا مون نم نقلا ناذأ تقو « هتمح رب هللا

 محر « ةييحنلا ةملاملا ةسردملاب 2« ةسورحلا ىشمدب ةئاّتسو نيناكو ىدحإ ةنس

 , .تهحألا موي نفدو ؛ نيصاوخلا ة 6 يتلا ةيرونلا ةس ردملل ةرواجملا « ابفقاو هللا

 لج عجب هيناخلا ةعاجلا كنتم ظ د عماجي هيلع ىلص ام دعب نم نيرشعلاو عباسلا

 نم « لبجلا يبرغ نم حفسلاب يتلا ةيباوصلا ةبرتلا راوج « ءارحصلا يف « نوبسأق
 . روك. دملا بكعب ريش نيرسشع يناث ءاثالثلا م هضرم أدم ناكو ؛ ايينرع

 روق يدع ىالاج سيشلا موب نم .رصعلا ناذأ تقو دلو هنأ ةرهرخ ورخأو

 يف مدقت دقو . ةيرفظملا ةسردملاب «© لبرإ ةئيدمب ةئاتشو: نق ”ةننعا رخآلا عبر

 هخومس ضعب نكد هتاءنارحامو هلاوحأ نم ذمف ر 5 عضاوم ةدع ىف باتكلا اذه

 ظ . راصتخالاو زاحيالل الط انه ةداعإلا نع ىنغأف هلاغتشا ضعب ل

 ةفورعملا ةليبقلا داركألا نم اهيلإ بستني يتلا هتليبق نأ اضيأ ينربخأو
 6اس اخ "قيارك ىدعل] خلي 'ةنيدع نم: اهلضأ هعاو ماا ثأو 1 ةيرازرزلاب
 نيسحلا نب هللا دبع نب كئاب ناكلخ نب ركب يبأ نب مهاربإ نب دمج وه هابأ نأ كلدو

 لها قم ةقيجو كهربو:« ىدرإلا كعب نب دا ىءىدع ني طع نياكلاع ن أ
 «اهنع هللا يضر ؛« ةفسشح يلأ م امإلا بحاص بوبأ نب ,'فلخ دلو نم: همأو * خلب

 : اهببألو .ةنمآ اهمساو لصوملا ردا عد طيس تبا « ًاضيأ خلب لهأ نم وهو
 هرصغ يف لصوملاب ةمفاخلا ةفث ةفئاطلا خيش يفنحلا ٠٠ .. ] نيدلا سمش حيشلا

 ىبأ خبشلا ىلع هقفلا يف لغتشا ناكلخ نبا ركب ابأ هدج نأ اضيأ ينريخأو 0
 ظ 5 320



 نم هقفلاب لغتشا نم لوأ هنأو « هيلع جرختو يزاريشلا يدابازوريفلا قاحسإ
 ةنس نيعست زها دقو « ةئامسخو نيرشعو سمخ ةنس يفوت هنأو « هبسن دومع

 ظ . رمعلا نم

 يملا ع ةسورجما قشم د ىلإ ىلاعت هللا هجر هع

 ببسد قشمدب دب ترج ولا نا ف كلذ يف ع نع فوصو 4 يسم يس

 لآ امو « اهلامعأو قشمدب رمألاب يحلاصلا رقشألا رقنس نيدلا سمش ريمألا مايق

 ركسعلا هرسك امدنع < روكذملا خيراتلا يف قشمد ي ىف بورحلا نم هنلإ 0

 . يخلاصلا ريبكلا ىلحلا نيدلا مع ريمألا ٠ همدقم نأكو « ةبرصملا رايدلا نم مداقلا

 ةنسلا نم لوألا عيبر رهش رشع عبار يف ةيماشلا دالبلاب محلا ىلإ يدلاو دبعأ مث
 عطقناو « اهبنع لصفناو ظ ناو ا نيب رتل داضارلا رمتساف ةروك ذملا

 < اهس رده: ذئموي .انأ تنك و6 هرك ذ مدقت دقت امسح اهيف يفوت يتلا ةيبجنلا ةسردملاب |

 ةئامالث رزق قا نا ملال لع لانب . ةنس ةرشثع ثالث يدبب ترمتساو

 «© ةروك ذملا ةنسلا ءانثأ يف قشمدب يتلا ةشنممألا ةسردملا هملإ تفضأ مث « مثهرد

 نم هملإ ددرتدب نك عاتجسالاو هتكسم ىلإ هدر ا يرسل ركذد لع ًرمتساو

 ثيو مه ة ةركاذملاو مهعم ثحبلاو « مهتاقبط فالتخا ىلع ءابدآلاو ءالضفلاو ءاماعلا

 1 هحن رص رونو هحور هللا سدق «هركذ مدقملا خيراتلا 5 يوت نأ ىلإ دئاوفلاو مولعلا

 ظ « زاجيالاو راصتخالا يف ةغلابملا عم ةرعا هلاوحأ ةصالخ اهمف ةذبن هذهو

 ش بوخليو « ةقيلعتلا ع هقوق و قفني كه نم لاقسلا الإ 0 ااا 0

 00 هتدمتعا 2-5 52520 يس اكلنا تم كرا قدرك هني |

 000 .٠ باوصلل قفوملا شلاو « هتداعإ نع ىنغأف « باتكلا اذه نم



 ريدقتو ركش - ه

  ضعب ليلذت يف ينناعأ نم ددعل ليزجلا ركشلاب هجوتأ نأ بحأ ماتخلا ينو
 :ءاقدصألا مهنم ركذلاب ”صخأو «ءزجلا اذه قيقحت يف ىليبس تضرتعا يتلا تابقعلا
 يذلا ةرقنأ ةعماجم تامهلالا ةيلكي ذاتسألا يجنطلا تيوات نب دمع ققحلا ةمكالعلا
 ةمتكم نيمأ يروبجلا هللا دبع ذاتسألاو (ت -.) فرحلاب اهملإ زومرملا ةخسنلا ينادهأ

 يماس ذاتسألاو 5 ةخسنلا نم ينورك ينادهأ يذلا يقارعلا فحتملا

 قبب رتسشت ةبتكمب ةظوفحم لبرإ خيرات نم ةعطق نع ةروص يلإ مادق يذلا رافصلا

 ةظوفحلا ةمّيقلا تاطوطخملا نم ددعل اهعنص سرابف نع ًاروصو ( هدنلرا ) نابدب

 راتخملا ةخسن لاصيإ نّمأ يذلا ةمكاح وبأ دمحأ روتكدلاو ؛ جدربمبك ةعماج

 لإ بنتك و لمعلا اذه. اقئاف اماّتها ىدبأ يذلا يئارماسلا مهاربإ روتكدلاو ؛يلإ

 0 اك عدا ةعمأح ةبتكم نم هديرأ ام ريوصتل هدادعتسا نع

 ةرازو ةبتكمب تاطوطخملا نع ةلوئسملا نسطاو سملا ركشأ نأ اضيأ ينتوفي نلو

 زدتلار نوح ةشكم ربدمو هريندا ةسكم ربدمو |0015 0116© دنملا نوُنْس

 اف ؛ تار”وصم نم هتبلط ام لاسرإ يف ًاروكشم انوع ًاعيمج اودبأ دقف رتسشنم
 « هتمقلت يذلا ريثكلا نوعلا اذه الول هتضترا يذلا وحنلا ىلع متبل لمعلا اذه ناك

 . هنوعو هللا خيرك لعكنأ لإ لمعلا اذهب يضمال ىل زفاح هسفن هبفو

 ١و١ (رباني) يناثلا نوناك ١١ يف توريب

 سابع ناسحإ


