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 ىلع اهب تمعن ىتلا ةلبزجلا ةليلجلا كممنب ىنب ًاركش ركشا نا ىنعزوا بر
 الا مبا لسع ىلع اهل ىنم قاقحتسا نود الضفت اهينتيل وأ دقف « ىئايح ةليط

 . ميمعلا كمركو لماشلا كفطاو ةعساولا كتمحر

 ىتتب دهو ؛ةليلجلا ةيديح وتلاةلاسرلأ ده مرش ىتتقفو نا ىلع آد كدحا

 مع« ىدادعتساو ىرودقم بسح ةيلاسعلا اهفادهاو ةيماسلا اهدصاقم نايبا

 . حرشلا لكبو نايبلا ىعتني اهب ىثلا ةعبرالا اها رجا حرش لاك" ىلع ىتتنعا
 هنثعب يذلا ريذلا جارسسلا كيبنو ريفناا ريشبلا كلوسر ىلع لساو ىلصأو

 دا الاةوه نم ةين'نالا الثتنمو « لالضلاو كرمثلا نئارب نع ةب رشرلل ًاذقنم

 نيلماعلاوهلنيمباتلا هصصصو « ىدبلا حيباصمو ةاجنا لبس هلآ ىلهو ؛ ةيجمبلاو

 + هع رغد

 ةديقملا ناكرأ هيف ثتعزعزت رمدع يف شيهن نأ ردقلا ءاش دفف : دعبو

 ةةسلفلا تذخاو « ةدسأافلا ءاوهالاو ةضيرملا راكفالا هيف تقلطناو ةينيدلا

 مسا # 



 .يورتلاو لقمتلا ليلق ناعالا فاعضنم ةجذاسلا لوقعلا ىف اهرود يملتةيداللا

 سيلو« صوسحا ريغ نمؤن الو دقتعت الىثا ةيسحلإ ةفسلفلا انتأحاف دقاف

 لملاهرقي ال ليلضتو ةفارخو مثو سوسحما ادهام نا ةمعاز « اهدنع لاجع لعل

 دورفاابةبارق هل نآوأ درق ناسن الا لصا ناينولماقلا نويذللا اهديا دقو سببطلا

 ( تانايدلا ) ثيمل نا دب ىفقنأ دق تانايدلا دبع نا نورعاوديصأ كلاذلو

 ملسعلا راشتنا نا ريغ « كاذموي ةلهاجلا ةيناسنالا حرم ىلع ىمافلا اهرود

 لايخا ابن وكي ام هيشا نيدلا ىعأ نم ناكام نا مامات نابا و ةفيقحلا ررظا ىمربطلا

 دتسي الولقع يلا نك رب ال امئاذه نم رثك | ىلا مقاولاو ةَئقحلاب هنم ةفارخلاو

 . سانلا لبجا دنع ىتح لوقفم لياد ىلا

 ابباسصا ناو لوةعم ساسأ ىلع موقت ال ةفيخسلا ةفسانلا هذه نا ثيحو

 املك ةحاباو ةيصخشلا تابرحلا رشنب ةئطاولا ةّميعَصلا سوفنلا نو وهتسب اوناك

 تافسافلا نم اهبارضاو ةيوضوفلاو ةيعويشلا لاثمأ ةريركلا سوقنلا هيلا ليع

 . مادعنالاب ملاعاا ةحارو لأ وزلاب رشبلا دامسا ددهم ىتأا ةمادبلا

 ىتلا ىرببكلا ةيلبلا هذهو ملاعلا هب ىنم يذلا لاضعلا هادلا اذه ناكف

 هجالع ةميلسلا لوقملا يوذ ىلع زع امم نيك اسملا رمصعلا اذه ءانبا ابي ىلئبا

 مه:يعانا دمبو ًاريخاو « ىوقلا فراجلا هرايتاودص» نا نيحاصما يلع رممعَو
 هيراوطلاك لن رورش نم اًؤجل, نا نمأدب اودهي مل « لبسلا مم تقاضو ليحلا

 ماصا ناسنالا قلاخ هب طبه يذلا ىوامسلا نبدلا نمأم ىلا ةريرشلا ةثيبخلا

 سوفتلاداءسال سوفنلا هىراب نم تازنىتلا ةعب رشا ىلا اونكرب ناو « ناسنالا

 ةحارلا ةميكحلا ابئيتاوقب لءعاابوع يفاشلا جالملا ةعوقلا اهميلاعت عابتأب ناف

 ىتدب ولواو لوح لكب كلذ ىلا نودشريو نودانب اودخا كلذل « ةداعسلاو
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 و مهتاوصأ مسن ف رجااحلا تذحو تاوصالا تحب ىتح بيلاسالاو قرطلا

 انبابش مظعم فسالا عم ىرئ اندبصا سكملاب لب مهحئاصنو مهئاداشرا عفنت

 ىدئارو لبقتساا لاجر اوئوكي نأ مهنم رظننأو وجرب انك نبقلا مو مويلا
 قوشو مهن لكب ةمرجملا تافسلفلا كلن موعتنوءركي اوحارع مامالا ىلا بعذلا

 سنا طبض ةعاطتسا مدمأ وأ ماي اما كالهو بطع نمابيفام كا ردا نود

 « مهحلاص ةيؤر نع ممرئاصب تيمعو عريكفت لش ىثح اهكابش يف عوفولا نع
 ربطا نيبو مدالب و مهنطو ىف مث اودبصاف « مهبعش ة-عودج نع أوامعف ىتحو
 برغلا ديلقت اودارا مهنال كلذو ةسيمت هدكن ةشيع نوشرعب « مهسنج ءانبا

 تاداعو مهسنج ءانبا ةايح اوهركو ؛ ؛ مل نستي ملف « ميلاعفأو مولاوقاو مهئارآ يف

 مهئايح ىف نيجرجرعم فسالاعم اوناكف او: لق اهنم رارقلا اوداراو مهنطو

 . مهطيحم هيضتقي 6 نويقرش مهالو ؛ نوبفرب اك نويبرغ مم الف
 ها تمي ال بهش نء !وةلخ مهنا نع نولفامتم وأ نولفاغ ممو اذه لك

 الو لولا الو جازال الو تاداملا ىف الو تافصاا ىف آل ء ةلصب برغلا ىلا

 الو «ديلفتاا ىف هف: دبجاو دلق ايهم أبرغ ىقرمشلا نوكي الف نذا « فطاوملا

 . كلذل ايفرش ينرغلا

 باذعو ربع حور عارص يف وهو دلقلا ىفرشلا اذه معبصي فك رظناف

 . ةيضرم ريغ ةديكن ةايحو رمسم ىمقن

 حالصأ هب لوماما انبابش نم ةعوجم انم عيضت نا ىكبلا فسؤلا نم سيلا

 . نيلهالا ةيعافرو داليلا ىقرو بعشلا

 كلذ ىف ةلملا نع انثتفو ىرايحلا نيكاسملا ءالؤه لاح ىف انلمأت ول : لجإ

 نم نيلصاحلا ةبذاكلا عامطالاو لبجلا ىوس هل اببس دم مل ةريحلاو جرجرتلا



 رمش ةليفكلا يش تناك ىثلا متديفما مكرتو « يفادملا يمالسالا ديلا نع مدس

 لماعلا ناسنالا نوكيا ممجا ماعلا ىف لب ةيءالسالا عوبرلا ىف ةدامسلاو نمالا

 . نينأشنلا يف ةنئمطم ةثناه ةأبح يف اببجوع

 مالا نم ةيئيدلا ميفئاظوب نيلماعلاو نيحلصملا ىلع امازا ناك انه نمو

 ام لككب لعاجلا مابفاو هثأتلا داشراو لفامملا هيبنت ركذلا نع ىهنلاو فورعملا

 . مواءلاو ةفافثلا رصع يف و اسال عالطاو ٍلعو طاشنو ةوق نم اوتوا

 ةينبدلاتارششنلا وأ ةمفاناا فيلانلاب وا لئاسرلاو بتكلا رشنب اما كلذو

 باللقب رطلا ىلا يدمو ةلدملأ مون نم ظفودام لك نء كلذ هبشا امو ةديفملا

 ملسم لك بجاو مالا اذه حببصا دقاق 6 لدملاو نيدلاو قحلا مالسالا قيراط

 . ددقأل مفانلا جيبنملا اذه نم هيدؤب نإ ميسا

 ىتلاةميرالا ىلاجملا هذه حرش يتئاع ىلع تذخا اذه لجال وا اذه ىلعو

 مسعاز٠ ضحديو ديحوتلا تبث ام لضفملا ىلع اهيف ماللا هيلع مامالا ىلمأ

 . عدبلاو ءاوهالا يوذو ندحللا

 لثالدلا نم هياع تامتغاو تاظعااو ربملا نم ةلاسرلا هذه توح دقلف

 ىلع مادقالا ىلع ىنزذح اسم ةناخلا ىف دمعلاو ةدارالاو دصقلا ىلع دهاوشلاو

 ىئكرفتيدأ دق نوكأ نا أحجار اهدصاقمو اهفادهاأ نم ئخ ام زارباو اه رمد

 . هللا ءاشنا يرودقمو ىئاطتسم بسح ينالسالا

 هب الئاس ميركلا ءىراقللا اها كيدي نيب ريخالاو مبأرلا هزجلا اذ وه اهو

 يف ىل ةليسوو كل ًاديفم ةمدقتلا ةثالثلا ءازجالا عمم لج نا هنأث لج ىلوأل

 . هنيميب هباتك ناوضرلاو ةمحرلا هتلعث نم ىطمب موب
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 اهس نب رهاطلا هتبب لآل ىبحو ( ص ) ميركلا يبن ىنالو صااخ ًامدقم

 نو نا وحرا يذلامالسلا هيلع قداصلا دع نب رفع مامالا ىالومو ىديس

 . ةاجزلا ةعاضبلاو مضاوتلا لمعلا اذه لوبق يف ىلاعت هللا دنع امشى

 هيلع هللا ىلع هللا دبع نب دم ءايبنالا متاخ ديحوتلا لوسر ىلع ايلصم
 . سو هبحصو هلاو

 ليلخلا دم

 هر



 (الكلايف نورشلا

 نذؤتساف ىال وم ىلا تركب مبارلا مويلا ناك اماف : لضفللا لق

 حيبستلاو ديمحتلا انم مالسلا هيلع لاَقف تسلجف سولجلاب يليصاف ىل

 مامالا ناك ينثا مايالا نم عبارلامويلا نمحابصلا حبصا املو : لضفلا لوقب

 تتنك دؤو « ديحونلا تابثا يف ةميغلا ة.يكحلا هنأ رضاحم ايبف يلع قاب مالسلا هيلع

 هيقايو تاظءلاو ربما نم يديس يلع هيلميس ا راظتنالا دشا ىف ينابل تيضف

 مدخلا ىلع ينجح ىوقتو انام ينديزت ينلا تانيبلا تابآلا نم ىعماسم ىلع

 : فرحنا دئامماو دحألا

 نذاف يل نذؤتساف « هيلع لوخدلاب نذالا ثتبلطو يالوم راد ىلا تركبف
 ةمالكلا ًاراظنناو ءسمال الاثتءا تسلل سولجلاب ينرما تلخد الو مالسلا هياع

 ٠ هب ملكتيس ام يلع لابقاو قوش ىلكو
 : ( مظعنلاو حيبستلاو ديمحتلا انم ) : مالسأا هباع لاقف

 يأ ةرم دمب ةيم هائثلا وهو ( مهلا دبدشتب ) دمحن ردصم ديمحتلا : لوقا

 . ًارركتم هَل دخلا لوق

 دمحت:سألاقيف دخلا باط يأ دمحتسا يم دج ىرش م زلل ساسالا ىفو

 رركتلاموئانث ىلع مهبيشيو دملا ىلع مهيزجيل هودمحم نأ مييلا بلاط يعاهقاخ يلاهللا

 ةيذاجسلاةفيحصلا فو -نورفكت الوىل اوركشاو هَل دملا لقو !يلاعت لاف
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 ( زواجتلا نسحب هقلخ ىلا دمحم نماي )

 اضيا ناحبسو . ( هللا ناحبس ) لوقي هديجمتو هللا هيزنت وه حيبستلاو
 بانج قيلب ال امع ًاييزعت ىلاعت هللا هزنا يفا : ىنمملا نوكيف نارفغك ردصم
 . هلالج 'زعو هسدق

 بتتارم ىلع عرشلا يف الع ترام ( هللا ناحبس ) ةلك نأ ؛ ىسربطلا لاف
 . هريخ يف اطامتسا زوجي ال كلذلو ىلامن هلا الا ابقحتسي ال ىلا ميظعتلا

 : عاونا ةثالث هيزعتلا : مالعالا ضمن لاثو

 )١( ناكمالا صقن نع تاذلا هيزعت .

 . ةسدقلا هتاذ ىلع اهتدايزو ثودحلا ةمصو نع تافصلا هءزعت ( ؟)

 ةمواد وا هيلا عفنلا ةبلاج اسماوكو ثبعلاو حبقلا نم لامفالا هبزيت (" )

 ةمظماما ليجبتلاو ريبكتلاو مخضتلا وه  ميظعتلاو- هدابع لامفأك هنع ررضل#

 ىلاهث هللا ةءاقع مظعن انا انه هب دارلاو : تافصلاو تاذلا لاك ىهف ىلاعت هللا

 ةرخاو (هند هي انمرك ١ يذلا ةدك دوو هناش ربكتو انملعو انلوقو انتفرع<

 . هلا ركش

 .ةديملا تاذصلا ىلع ةلمثشلا ةيركسلا هتاذ مظعن انا رصخا ةرابعبو

 . هتعاط صااخم كسمتلا ناو ( هنم ةيشحلا ليلد هلل مظعتلا نا ين ريفو

 لصحمةلاح تناك امل ةيشحلا ناف كلذل « لعلا هليلد هباقع نم رذحلاو فوخلا عم

 ىدح والا دنع الا لصحم ال ةلالا هذه تناكو « هتبيهو قحلاةمامإ روعشلا دنع

 : ديجلا هباتك ىف يلاعت هللا لاق دقق فراعلا ملاملا وهو « سانلا نم
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 رسلا ب حاصو روهدلاو ملاوملا يتممو مانألا ءىثشنم مارك الاو لالحلا

 ٠ ( هاململا هدابع نم هللا شحم اها )

 ديحوتلا ةقيقحي ةيقيقحلا مهةقرمم هه باقع نم سانلا سذحا مه هادلملا نال

 ؛ ةففرممو روعش نع رالاو ةنجلاو باسحلاو ثعبلاب مبقيدصتو لدملاو

 . لداحلا كلذك الو

 هوس نع ًاديعب اسودق هنوكب هفصوو ىلاعت هلا هءزنت وه : سيدقتلاو

 ة.ضرملاو مسجتلاو ةرغسكلا ىفنل مزاتسما ناكمالا ىننب لصحمو تاذلا قاما

 ٠ دنلاو دضلاو

 « ريت لكو رِجعلاو لبجلا نع أربم نوكب ناب كلذف تافصلا ىفاماو

 ٠ تارؤدقلا لك ىلع ًارداق « تامراعلا لكب اطرح

 ةمقثم بلل نوكم الو اًنبع كامفا نوكم ال ناب كلذو لامفالا يفاماو

 هب قيلب ال امع بجاولا هيزعت وه سيدقتلا ناف ةلجابو اهنع ررض مد وا هسفنل

 ٠ راقتفالاو ناصقنلا مزاتسم امعو

 ةلالجلا ظفلو « تاذلا ىلع لد اء وه الوا مسالاف : مدقالا مسالا اما

 ءامسالا باس نود لاكلاو لاصخلا عيجلمداجلا دوجولا بجاو تاذل مسا ( لا )

 كرينلا سياو « تافصو ناعم اهناف اهوحنو ملعلاو قزارلاو قلاخلا لثم ىنحلا

 ىعسأاو مسالا دامتأ ىلع لدي ال ىنهلا اذهو . ىمسفلا اميظعت الا هب ةناعتسالاو

 . هاذ نيع ىلاعت هللا ءاعما ناب لئاقلا ضمرلا اةالخ

 مالسلاهياع قداصلا لأس هنا محلا نيماشه نع يفاكلا يف ىنيلكلا ىور دقو

 7 قئشب مم هقا نعو اهفاقتشاو ىلامن هللا ءامسأ نع

 ساء



 . نونكما ململاو ن وزْرْغلا مسالاو روظحلا سينلاو روتسملا

 اهولأءيضتقي هلالاو ( هلا ) نم قتشم هقا نا ماثهاي : مالسلا هيلع لاق

 نمو ايش دبعب لو رثك دقف ىنملا نود مسالا ديف ند 6 ىمسلا ريغ ممالاو

 كاذف مسالا ثود ىنعلا دبع نمو نينثا ديعو رفك دقف ىنملاو مسالا دبع

 هلل نأ مالسلا هيلع لاقف « يندز تلقف لاق * ماثهاب تمبفا ٠ قلطملا ديحوتلا

 ىنمم َهأ نكاو « هلآ اهنم مسا لك ناكا ىمسملا وه مسالا ناك ولف اعسا (ةه)

 مسا ءاسلاو لوكأنلا مسا زيا ماشهاي « هريغ اباكو ءامسالا هذه هيلع لدن

 ىالوماب معن تلق# تمهفا« قرحهلل مس[ رانلاو سوبلملل ما بوثلاو بورشملا
 ٠ هيلع كتذو هب هللا كمفن : مالساا هيلع لاقف

 ليادلاو « هل رخآ الو هدوجول لوا ال يذلا يدبالا ميدقلا وه : مدقالاو

 الو تاذلاب انآ نوكي الف دجوم ىلا ًارقتفم نأكل مداح ناك ول هنا همدق لع

 رثأ نهو « تانكملا ةللس هيلا ىهتنت الو تادوجوأاو تانئاكلا ميجل أدم

 هقااخ نوكي فيكف هعم ”ين ال هنايو هلبق ءىث ال هناي رقب ناو ديال مىدق هنأب

 ىلاعت همدقب ساقب الذا ليضفنلا نع ةدرج انه ( مدقا ) ةلك ناب معا م

 اهدحا ةدابز 9 ٠ءىشلا ىف يواستلا ىلا جاتحي ليضفتلاو هيلع لضفيف هتراا مدق

 ٠ هيف رخالا ىلع

 :ةئالثماسقا ىلع ةسدقملا هناذ ىلا ةيسنلاب ءاعسالا نا : نيققحلا ضءب لاق

 هتاذىلاهتبسن لقملا ليح ىنعم ىلع لد مسا لك وهو هياء هقالطا عنم أم لوالا

 ةجاحلاوصقنلا ىلع لمتشم وه ام وأ ةيئايسجلار ومالا يلعةلادلا ءامسالاك ةذد رشلا

 هب هتيم: ةنسلاو باتكلا ىف درو دق ناكوهيلع هقالطا القع زوبع ام ىناثلا
 كل 3-7 ١ ١



 بسحب هقالطا ةيفك ىف عرشلا لاثتما بجي لب «هب هتيمست يف جرح ال اذبف
 ٠ ايدن وا ايودحو أما تاديعتلاو لاوحالاو تاقوالا

 الثم رهوجلاك ةنسلاو باتكلا ىف در مل نكلو هيلع هفالطا زوج ام ثلاثلا

 نأ ىهب ديلا ندو « هرعع ىلا رفتهم ريغ هتاذب ا هىَكلا نو هينا دحأ ناف

 يبدالا نم سمأ نكحلو 6 الغع 4 ةتدود# ند منام الف 04 ىلاعت هل تان ىئمملا اذه

 نركب لل لقملا ذا نحناب لعن مل ىرخأ ةبج نم هتبسانم مدع لامحال هلاعتسا

 عابتا بسنالاو ىلوالا ناك ذئنيحو (مواعم نوكب نا نكمي ام ةفاك ىلع املطم

 ةنقوتم ىنعا « ةيفيقوت اباك ىلاءت هللا ءامسا ناف ؛ ةيمستلا كلت يف عرشلا ىما

 ٠ عراشلا نم نذالاو صنلا ىلع

 : ةصخلم أم مالسلا هيلع قااصلا ند ( ديحؤتلا ) هبانك يف ىمعتكلا لاق

 ابي سانلا ةفاقل ةئالث اهنم ربظا هازجأ ةعب را ءاعسالا لمح ىلاعت هللا نا

 مسا لكل لمح م «نوزحلا نونكلا مظعالا مدقالا مسالا وهو ًاداو بجو

 (1؟)ناك رالاف « اععا نيئالث نكر لكل و ناكرا ةعب را ةرهاظلا ءاممالا هذه نم

 . اوما م ءامسالاو

 .لفروتكلا مدقألا وهو دهاولا مسالا بوح و ءاومالا هذه راولخأ ناو

 ةليا بجح أك ءامدارا قلخا ةحلصمو اهاضتفا ةكأ الا نكي مل اهنم نوزختأ

 9 تاعاساا قف ءاعدلا ةباجتسأ همءاسو ل ىلايآلا ل ردقلا

 يف ريشنناا هوضاا وهف ةمل روثلا امأ . مظعالا رونلاو : مالسلا هياع لاف

 و-هو رمبأ نيمب اسوسحم نوكي نا اما . نابرنغ وهو ةملظال ددبأا ءاضنلا



 9.٠ ٠ ٠ ٠ ىإ «.٠ وى ٠» 9 ٠ 0 .٠ ٠

 هيب ىرب قوقعم نوكب نأ اماو موجنلاو سلا ةيضلاراسجالا نمر
 ةيادهلاهيداريورونلاق لطب دقو«نارقلارونو ةيملآلاراونالاولقملا رونك ةريمعبلا

 ىلا اذه ىف هل ةكراشم ةبادهلا تناك ءايشالا روبظل بس ناك امل روئلا نال

 ىلامت لاق : اريلع رولا مسا الملا نذا حصق

 ( رونلا ىلا تاملظلا نم مهجرخي اونمآ يذلا ىلو هلا )

 قاطي دقو ؛ مالسالا ىدهرون ىلا كرشلاو رفكلا تاما نم مهجر ىا

 ليقو « ابيلا ناعالا لوخدو بولقلا ةرانال ببسلأ وه هنال « نارقلا هب داربو

 هب ىدبن ًارون انلعج نكلو ١ ىلاعت لاق مارحلاو لالحلا ضماوغ هب كردي هنال

 . ( اندابع نم ءاشن نم
 ىلع لمعتسم ( ضرالاو تاوءسلا رون هللا ) ىلامت هلوق ىفو انه رونلاف

 لع امام رلاعلا ناك امل قبقحلا ءايضأا هنم دارأا ناك ولذا « ةفيقالا ال زاجلا ومن

 ستج رم سيل ىلاعت هنا مب « ًادبا دوجوم وهو امهرون ىلاعت هلال « ماودلا

 . قولا ريغ قاالاو ءابةلاخ وه هنال راونالا

 تاومسلا لهال يداملا وه هناحبس هناف ةيأدهلا رون وه دوصقلا نكلو

 اذه ىلعو « متايند ملاص ىلا رونلاب نردنهب اي « مههلاصو مونيد ىلا ضرالاو

 قواخم لكو لب داع داه مظعأ يأ( مظعالا رونلا ): مالسلا هيلع مامالا لاف

 . هتمظم تلج ةرختاو ايند مهحلاص ىلا نيطرالاوتاو.سلا يف

 يفخغاابلا وه لاعتلا نا ا « بقارلا ىلعأ هتبتر نوت ىذلا وبف : للملا اما

 لك نعو تاقولحملا توعن نع هزئلاو هتردقب :ىث لك يلع ىلعتسلاو ؛ واملا
 . هاوسنودىلاعت ىرابلاب ةصتخم ةفصلا هذهو « هتافصو هتاذ ىف هيلع زوج ال ام
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 وى .٠ «٠ ٠ ٠+ «٠ »و 9 ىل نا ٠ ٠ » ٠ ٠

 .ناسنالا ما ءهدحو يلاع هللب صتخت ةقض وهو ملا ريثك وه : مالو ١
 . طقف ةمالع هل لاقيف لملا ريثك

 اهيئرجو اهياك ل زالا ىفال ءابشألا فاشكنا نع ةرابع وبف ىلاعت هلع اما

 فاشثكنالا اذهو . لازب الامق هيلع وه ام ىلءو هتبئلسع بسحمو هتقو يف لك
 اهتايئزجو اهتاياك اهنم ءىث هنع برغي الءاشالاقلخ لبق هتاذب يلاعت هل لصاح

 ميدق مب أببلا ىهتنت يلا اهدودحو ابيفاوضو اهضراودو اهمزاولو اهقئاقح

 . ثاوملا ميم نم لماك

 «داراب اضيا هملعأ نحو لوذبم لع « نيدلع هلل نا : هاهدملا ضعي لاق

 حولا ةب دارب هناك ففاو جرخا اذا باتكلا ىف هدنع يذلا وهو قوفكم معو

 . ظوفحلا

 ميركنلاوةمظحاا وذ هنم دارلا نافما ركالاو لالجلا وذ :مالساا هيلع هلوق اما

 مارت الاو لالجلا ءدنع يذلا وه ليقو ؛ماثلا لضفلاو قلطملا ءانذتسالا وذ وا

 . هدابع نء نيصاخشلل

 ىف وه يذلا هناس>اب حدلاو دملا قافحتساو ءايربكلاو ةمظملا وذ ليقو

 هئايل وأو هئايبنال مركملاو ماعنا لك لصاوه يذلا هماعن ابو ناسحالا باسم ىلع

 أم نع هزني و مظمي نال لها هنأ هانمم ليقو « هتلالجو ةتمظع عم هفاطلاب

 اذك نعكمركاو كلجا انا: هريخل نانالا لوقب ا كلذو « هتافصب قيلبال

 . اذك لمف نم كدعباو كهزنا يا

 كب رشلا .رع ةهزملا تافصلا وذ يا لالجلا يذ نم دارلا نا ليقو

 . ضرعلاو رهوجلا نعو تابجلا نم ةبج يف نوكلاو
5 



 هاذ ةفص لالجلا نا وا « ةردقلاو لمعلا لثم دوجولا تافص ماركآلاو ٠
 مامالا هفصو دقف لك ىلمو ؛ مظمالا مسالا امهنا لبقو « هلمف ةفص مارك الأو

 . الالجاو ًاميظمت اهب مالسلا هيلع

 ةقلخلاب ءادتبالا ىئمم ًاءاشنا أشنب أشنا ء لمفل لعاف مسا وهف : ءىشنللا اما

 هضعب زيمملا يا ءىرابلاو « دجوب امل ردقلا يا قئاخلا هفداربو هقباس نود

 ٠ لثملا يأ روصلا وا ةفلتحلا لاكشالا ىف ضعد نع

 هجو ىلم ام لك ليقو ء سنالاو نجلا اهنم دارملا نإ لبق دقف : مانالا اما

 قلخلا م بمج دجوم يأ مانالا ء,ىثنم ىنمم نوكيف قلخلا عيمج نم ضرالا

 ٠ لاثم ةقباس نود ريوصت نسحأ مثروصمو

 ناةدارتم ناظفل ةدابالاو ءانفالا ناذ « روهدلاو ملاوملا ىنغم اسسمأ :

 ٠ لاح ىلا لاح نم ىلكلا رييغتلا وا « لالحمضالاو كالهلا ىئممي

 قاطي موفلا لثم هل درفم ال مه: اضيا ملاعو ( ماللا حتنب )ملاع عمج ملاوعلاو
 ملاعك ةقاخلاو عضولا ةلئاتم قئالخلا نم ةمبوجم ىلع وا « كلفلا ىوح ام ىلع

 نامزوا دحاو ناكم يف ةءومجم ىلع قلطب دقو ءداجلا ملاعو تابنلا ملاعو ناودملا
 ٠ الثم ابصلا ملامك ءازجالاو دارفالا ةفلآتم دحاو

 « رثك وا لق ًاقلطم نامزلا نع ةرابع رهالاو رهد عج وهف روهدلا اما

 يرهد رهدلا مدقب لئاقلاو ثمبلا ركنم ىمس دقو « اباك اينالا ةدم ىلع عقبو
 ٠ روتسملا رسلا بحاصو : مالسلا هيلع لاق من

 ايلعلا تافصلاو ىنسملا ءامسالا ىلاعت هَ نا ءاململا ىدف مولعأا نم : لوفا

 يثوعدأ): ىلامت لاق ذا اهتطماوب انءاعد بيجيل اهب هومدن نأ هن احبس انرعأ ىتلا



 ٠ ( يل بجتسا
 لئمةصاخلا هتافصب هفصب ذخا هيلع ىنثاو هللا دمح نا دعب مالسلا هيلع هناف

 - نونكملا مملاو نوزملا مسالاو روظحلا بسملاو روتسملا ريملا بحاص

 هب وه صنحما ءايشالاب لملا وه رسلا نا : نيرصاعللا انئاكح ضب لاق

 روتسمةعاسلاب معلا ( ةماسلا مع دانغ و) ةعاسلاب هله لثم هنافولخم نع روتسلاو

 ٠ وهالا اهب لعب الو قئالخلا نع

 صتخ كل ذف « هتقيقح و هبنكي و هتاذب هيلع نع ةرابع وهف روظحلا بيغلا اما

 ال فيكو ٠ ًانبرشنو اًديوكت )هلا ذه نع روظحم عونمف هريغاما « ىلاعت +
 ريصب ال طادلاو طاخي قواحلاو طرح هل نا م٠ انبوكت هنم اعونمم قولنا نوكي

 كا ٠ ةلملا ريغ لولعلاو ةلع ىلاعت هللاو لواعم هاوس ام نا مث « اطبخ

 (كتفرعم قح كانف رع ام ) (ص) هلوقب تاقولخلا لضفا ةفرعلا هذه نع زجعلاب
 نع رابخالا ىف ىعنلا درو دقو ًاعيرشت ًاروظحم نوكي ال فيك كلذكو

 ٠ تاذلا ةفرعم يف روماو دورولا

 ًاروةسمنوكي نأ ةحلصملا تضنقا ينال هايشالاب لمااوه روتسلا رسلاف نذا
 ٠ هريغ نع

 نم ةبئولا هذه ىلا لصب نا هريغل قيلب ال يذلا ملا وه روظحلا بيغلاو
 ٠ اهل هتيلياق مدعل ىلعلا

 تاذلا ةبترم نع ةرابع روظنحلا بيغلا ! نافرملاو ءاململا تانك ىنمم يفو
 (بويغلا بيغ ةبترم ) اهنعربعب و تاهصلاو تايادتلاو تانبيمتلا عيمج نع ةمأاخ

 ٠ ةلالجلا ظل ىتح ظانلالا نم ظفل اهنع ىكمحي الو لب ابيلا قبرط دحال سياو
 - خ5 --



 :ىرخأ ةرابعبو ٠ ةيلاكلا تانصلا ةقحتسملا تاذلا نع ةكاح ةلالملا ةظنل ناف
 . ةيئافصلا تانبيعتلا مم تاذلا نع ةيك اح

 بيغلا له ىف رث اتسا دف ىلامت هللا نا للا مولعلا نم نا : رخآ لاقو

 نع رولفحمو عونم وهف بيغلا ءارو ام ىلا ذوقنلا نع رثاصبلا بجحو هدحو

 ٠ ىلامت ءآوس

 وهرو منايا هناحبس همالعابكلا ف بيغلا تايئزجي ءايلوالاو ءايبنالا لعاما

 ٠ العو لج هاوس نع همئمو هب درفت يذلا يباذلا هلع ريغ

 رفك هناف صخالا ىنملاب بيلا اوما مهنا لاقتب ال : ىمولألا ةمالعلا لاف

 ٠ نيمسق بدغلا لع نوكيف نذأ . بيغلا ىلع اوماطأ لاقب لب

 رطاف ريغ ةلع نع ًارداص نوكي ال ثيحب دوجولا بجاو نيع وه ام هنف
 . ضرالاو تاومسلا

 وه ادهو )2 ىملألا ضيفلا دوجو ىلع ًانفوتمو ةلع نع ًارداص ناك ام ةنمو

 . ءايلوالاو ءايبنالا دنع نآك ام
 هب دأربو قلطي دم هنأ يماعملا ةمالملا لاق دقف : نوزحلا مسالا اما

 اذهب ىلامت هلل نأو « سانلا دنع رورشلا وه اك ىمس(ا نع ىحتن يتلا ظافلالإ

 رداقو ىلاع ظفلو محرلاو نمحرلا ظنلو ةلاللا ظفل لثم اهب هوعدن ءاهعنا ىنمأا

 ممالانم دارب دفو «مظعالا ميظولا كساب كلثسا ينامهملا ؛ لوقن اكو اهريغو

 سفتو لب ىلاعت هتافصف « مسالا مسا ظاذلالا نوكت ذئنبيحو تافصلا سفن انه

 ىلاعت هلوفىف اكو (تاناثلات ارلكلا نم ) درو اك ةئالك و واما هئايلواو هئايبنا

 اورسفدقو ( ءالؤعءامسابينوثبنا لافف ةكلاللا ىلع ميضر عم ابلك ءامسالا لعو)
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 لمتمتو ءوه الا هنلعب المدنع انوزخت امما هللناف لك ىلعو . ءاييثالاب انه ,اوسالا

 اذا مهايا هملع دق هنايلواو هئايبنا دنع نوزحلا مسالا وه هنم دأرأا نوكب نا

 ىسوموب امد يذلا كل_.ابو) ةيعدالا صعب يفدرو اك ممل بيجتسا هب أوهد
 نم دارملاف ( مالسلا هيلع بويا هب ىجان يذلا كمسابو مالسلا هيلع نارهع نب

 ٠ ظافلالا نم معا لامحالا اذه ىلع مسالا

 يمعام ىلع تانرملاو تاذلاب معلا هنم دارب نأ لمتحف ؛ نونكملا لملا اما

 دسحأ هيلع لطي نا نكمي ال قلطلا بيغلا ةبئرم ىف تاذلاب لعلا نا اف هيلع
 نأ دال نكمي ال ىتمتو نوذكم هيلع يش ام ىلع تانصلا مم تأذلاب ملا كلذك

 . هيلع ملط
 ابئايئزجو اهتاملك هايشآلاب ملاع ىلامت هللا نا ببر الو هيف كش ال امثو

 نع ةرابع وه يذلا نولحملا 3 ال . الماش ادلع ابنطابو اهرهاظ !ميلفسو اهبولع

 هلك كلذ نع العو لج دقف « لابخلاىف ىثملل وا نهألا يف ءىثلا ةروصلوصح

 انلع بمالو ؛ معلا اذه ةينك كردن نأ انل ةيعاد ةرورضلا تسلو

 امعرااذنل مئاسلا هك عوئصملا كردي نا ليحتسي هنال . الفن الو القع ال كلذ

 ٠ هئبلا ءىش لك ىف

 سس أم



 ركن ىنلاىلعةالصلا

 هتلاسرىدؤمو هيحو مليم ىلع هناك ربو هتاولصو :مالسلا هيلع لاق

 كلي ارينم 5 هنذأب هللا ىلا 2 ردو ارك هممب ىذلا

 ٠ ةنبب نع ىح نم ىبيحتو ةنبب نع كله نم

 .لكردو راففتسالا ةكثاللا نمو ةمحرلا هللا نه يغو ةالص عج تاولملا

 أيندلا ىف هميظعت وم ( ص ) دمج هلوسر ىلع ةالملا نم دارلاو؛ ءاغالا نيرمدآلا

 هتجردمفر ىف ةدايزلاو هتب وثم فيعضت ةرخآلا يفوهتعب رش هاقباو هتلك ءالعاو

 . ( ص ) ينلا يلع ةالصلاب فا انما دقو

 هيلع !ولص اونمآ نيذلا اهبااي يبنلا يلع نولصب هتكلالمو هللا نا ) هلوقب
 ٠ ( ايلست أوملسو

 هسفن ىلصلل ىلا دوعت اءا ( ص ) ينلا ىلع ةالصلا نم ةياغلا نا ليقو

 ةالص هيف رثؤي الام ةرخآلا ىف ةجردلا ولع نم هبن ىطعا دف ىلاءت هنا نال

 . عاد ءاعد وأ لصم

 لصح اب نرئقا اذا ديءلا ءاعد نا ( نس ) ينلا ىلع ذالصلا دئاوف نمو

 مهناوح ءاضق يف هدابعو هللا نيب طئاسولا مث هل او ينلا نا اهموأ نآسمأ ديال
 ىلع امومي ناضرسي ءاعدلاو ةالصلا نا اهيناثو مركذب لسوتلا نم نذا دبالف
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 ىلإ » ٠ وى ى >ي وى وى 9 وى ويف يل 9 ٠ ىو

 نا نم مك | هلاو بجمال اًضيا ءاعدلاف يجحن ال ةالصلانا ثيحو ىلاعت هَل

 . بولطملا وهو هاك ىل#ةب نأ دبالف اهب نرخقلا ءاعدلا لبقي الو ةالصلا لبقب
 عاستاومركلاو ربطلاو ةيسدقلاو ريخلا اهانممو ةكرب مج ىعف تاكربلا اما

 . ةمعنلا ةرثكو ةمحرلا

 ىلا لصوا يا ( خلب لوسرلا اهبأاي ) ىلامن هلوقك لاصبأألا وهف غيملتلا اما
 غوابلاك ةقيفحلا ىهقا ىلا ءابتنالا هنم دارب دقو « كب ر نم كيلا لزنا ام سانلا

 . ةغالبلا ظفا قتشإ اهنمو

 دقو ( لحنلا ىلا كبر ىحوأو ) بولقلا ىف فذقلاو ماحلالإ وه ىحولاو

 « نوسوسوي يأ ( مهئايلوا ىلا نوحويل نيامايشاا ناو ) ةسوسولا ىلع قلطن
 ياهدقر ؛ ينخلا مالكا و مامملالاو ةل'سرلاو ةراشالا وه ىحولا ؟ سوءاقلا ىفو

 . هللا نم ءايبنالا ىلع ىقلي اهف هلاعتسا

 ريخلا لمع نم ناك اف « ضيملا قيرطب بلقلا يف ىقلي ام ماهلالا ليقو

 ربدقت نمو « شاحما فوخلا نمو هسوسو وبف رشلا لمع نم ناك امو مالا وبف

 ماهلالأو ىحولا نيب قرفلاو رطاخخ هيلع الو نان الل وه الاممو « لماذ ريا لين

 كلم ةطساوب نوكي ىحولاو كلم ةطساو الب قلإ نء لصحم ام ماهلالا نأ وه

 طورمثم ىحولاو , ةلأسرلا صاوخ نم ىحولاو ةبالولا صاوخ نم ماغألاو

 . ماحلالا كل ذك الو غيلبتلاب

 . هب ريتا حرتيو رمي اع رابخالا يع يتلا ةراشبأاب خاابلا وهف ريشبلا اما

 هللا نم ايس ال نايصملاو ةفلاحلا بفاوع نم فوحلاو رذحملا وه ريذنلاو

 مرذناو ) فيوشتلا يف الا غالبالا نوكي الو غالب الا وه رادنالا نال ىلاعت

 سم 8و مسح



 . ( ةفزآلا موب

 يلا اصاد يما . ًارينم (جارسو هنذاب هللا ىلا ايعادو : مالسلا هيلع لاق مث

 ٠ هتدارأو هءممأ نم هنيدو هديحو#

 ةل_بقاملا ةوفلا نع هب ربعي دقو « هىغملا بقاثلا حابصلا وه جارسلاو

 انه دارلاو ( ىدهلا حابصم ءاضا ) لاقب اكحابصملاب ةبيبشلا ةبركفلا تاكرحلاو
 نامي الاو ديحوتلا رون يلا كرشلا ةملظ نع قلخا ىداهلا وه ( ص ) يبا نأ
 ناك سانلا عفنن امو قحلا قيرطو ريا ىلا ىداملا ناك امل ( ص ) هناف ىدهلاو

 ةنيب نع كله نم كلببل ) ىلاعت هلوقب ديشتسا م هبلا نيبلاثأل رينلا جارسملاك

 الب ءميركلا هيبن ثمب امنا ىلاعت هللا نا كلاذب ًادصاق ( ةئيب نع ىح نم ىبحو

 هل ابدا هللا ىلا اياد باقملاب ًارذنمو تاوكا أ رششو ةئلاضر ايدؤمو هيحو

 نع ىبح نم ىبحمو ةنبب نع كله نم كاهبف قللا ىلع ةنلابلا ةجحلا ل نوكنل

 كركف هدي-و: ىلع ةل'ذلا ره لاو رحاها نه هيرب ام ةجحلا مايق دعب ةئيب

 هيف دبعلا ةجح ال قاقستسا ىعو هبق لق ال الدم تول دعب ةافاكلاو ءازلا

 . يلام هللا ىلع

 كالهءءاقب و رفاكلا ةايح نال ةجسملا مايق دعب لض نم كلبيل هانعم ليفو

 هقيدصتو هناعا دعب هّزاقب نوكيف ةجحلا مايق دعب ىدتها نم ىيحبلو « هل

 دل ةاع

 . ابلج احضاو ىعالا روبظو نايبلا وه ةنيبلا ىنعمو



 رقت, ىبلا لآ ىلع ةالصلا

 تابيطلا تاولصلا هئراب نم هل 1 ىلعو هيلعف : مالسلا هيلع لاق

 تاكريلاوه رلاو مالا مرياعو هيلعو تاسمانلا تايك ازا تا.ءالا و

 هوهحتسموهلدا مو نب رهادلا رهدو نب دب الادب نيرباغلاو نيضاملا يف

 ( ص) يبلا ةرتم اما «نوندالا هطهرو هلسن لجرلا ةرتعو ةرثملا مث لآلا

 ةمطافو يلع « ابيلع قتلا ةديحصلا ةحيرصلا رابخالا تدرو اك مهف هلاو

 ال نيذلا مو  مالملا مهيلع نيسحلا دلو نم ةعستلا ةمئالاو نيدحلاو نسحلاو

 . ضوملا همم اودرب ىثح مهقراغب الو للا باتك نارقلا نوقراذي

 ةالصلاب ةعوفشم ( ص ) ينلا ىلع ةالصلا مالسلا هيلع مامالا روك انهو
 املاتشالةب وحلا تايككلا وه تابيطلاب دارأاو ةعوطقم ءارثب نوكت اليكل هلا ىلع

 يهةيحتلاو « ةيحن مج ىعف تايحنلا اما ىلاعت هللا ىلع ءانثلا نسحو سيدقتلا ىلع

 ةوعدابنال تايمانلا تارك أزلا ابفصو مث ىلا ها دنع نم ىسيحلا ةايح بلط

 اتدايزواهؤامك بلطي وقزرلا باطو ةكربلاو ري اهلا ن هءابب ىجرب نءؤا نمؤم

 . ريخلاو ةكربلاب تايمانأا تارهاطلا امهانعمو

 لا ةفدإ آو (ص) يبا ءاعدلاو ءانثاايف ةدايزلا مالسأا هيلع مامالا دار ! مث

 ليفو«ةراكللا نم مدس يأ ءاعدلا انه مالسلا ىنممو (حلا مالسلا مييلعو 1

 دحاوإل بح



 و » ٠ ٠ ٠» «٠ ٠  9 9"يل ٠ ىل ٠ ٠ ٠

  لافوبه هنتكو هظقح ىف لا يأ ميبلع هللا مما وه مالسلا مييلعو هيلع ىنعم

 ٠ اههيلك وا ةرخآلا باذعو ايندلا تافآ نم ةمالسلاب مه ءاعد وه

 نم ةملكلا هذه يف امل « ةيحنلا مضوم مالسلا ةلك سدفلا عراشلا مضو دقو

 انميت يلام: هللا ءاععا نم مسا وه يذلا مالسال ةفباطم اهنا وأ « ةميلسلا يناعما

 . اتحربتو

 « ناسحالاو لضفتلا ىذنقي فاساممناو بواقلا ةفر ةذل ىعف ةمحراا اءا

 ٠ نينج نم هيف ام ىلع هفاطمنال ( محرلا ) هنمو
 صلختلا يش ىرخا ةرامعب و ؛« ناسحالا بورضو لضفتلا ا:ماي:ء دارلاو

 ٠ تاجاملا بايرا ىلا تاريخلا لاسراو تافآلا ماسقأ نم

 قواخم لك نم هداوم عاطقنا مدعو قزرلاطسب وه رخخآ ىنمءاضبأ ةمحرالو

 هلاكو هوعو هوشن هب أسم ندبلا قزرف ءهب قئاللا هلكو هدوجو ماوق هب ام وهو

 لقملا قزرو « ةيئزحلا ىنأملا مثولا قزرو تاسوسحلا هك اردا سحلا قزرو

 كاردا لابخلا قزرو ةيداعلاو ةيئدبملا ىفرأسعلاو ةفحلا مواعلاو ةيلكلا يناعملا

 آك هبسحم لك قزر اذكهو ةدالا نع ةدرجملا حابشالاو روصلا نم تالايخلا

 ةعساولا هللا ةمحر نم هذه لك« ًاضبا قزر هوجوم لك ىلع دوجولا ةضافا نأ

 ٠ نمحرلا ةنص يه ينلا

 ةعيفرأ تاجردلاو ةيلادلا بئارملا ىهف نيئسلا _ءرم ةبب رقلا هئقعر !ءا

 ٠ ةليزجلا مهنلاو ةرفاولا تاماركلاو

 « نيرهادلا رهدو نيدبآلا دبا نيرافلا نيضالا يف : مالسلا هيلع لاف م'

 ( ص ) ىبلا ىلإ لصت نا ىلصأا وجرب ىنأل ءاعدلاو ةالصلاو ءانثلا اذه نا يا
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 و٠ 3 ٠ ٠ ٠ و٠ و ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ فى ٠

 هم هى مح مس

 ىلا ددلا ماوذ محل ةرمتسم ةعاد نوكت نا اهديرب « نيقابلاو مهنم نيضألا هلو

 رمهدو نيدبألا دبا ىأ امو دح هل سيل يذلا رهدلا لاوطو ةئمزالا رغآ

 لبلمت وأ قافتشا ىلا رظن نود ىنءلا اذهب برعلا اهلمتسي ناتلك نب رعادلا

 ٠ ةيمامس تاغللاو اذكه انلممتساو اذكه اندرو دقف « ىوذل

 هل او ( ص ) يبنلا نأ يا « هوقحتسمو لها محو : مالسلا هيلع لاق م
 كلذ « هل نوقحتسمو هب نوريدجو ءاعدلاو ءانثلا اذهل لهأ مث مالسلا مبيلع

 ميلاص ىلا ممودشمو هديحوت ىلا مهتادعو ريخلا ىلا قلخلا ءالدا مهنآل

 ةيمالسالا ةوعدلا ثب ىلع نولماعلا مثو (هتداراو هيماب ىورخالاو ىويئدلا

 ٠ ةيربلا بر ةدايعو

 ىذلا وه لا نال ء بلطي ربخ لكلو تاولصلل الهأ مث نون وكيف نذا

 نوةحتماذه ىلع مرهف «هديحون دعاوقتاسراو هنيدل مافط أو هع رسشل مهراتخا

 هللا تاولص قولحلاو قلاخلا نيب ةطساو ربخ اونوكب تالو « حدالاو هانثإ

 ٠ نيدمجأ ميبلم

 - ع



 ثا الثلا مايألا خي مامال ا ىلامأ رصتخع

 ّس ةلدالا نم لضفمأب كل تح رش دق : مالسلا هيلع مامالا لآ

 ناوبحلاو ناسنالا ٍِق دمملاو ريبدتلا باوص لع دهاوشلاو قاحلا

 نالاكل حرشأ اناو ربتعا نمل ةربع هيف ام كلذ ريغو رجشلاو تابنلاو

 لضفنلا مالساا هيلع مامالا ةنايا امةقباسلا ةئالثلا هازجالا يف كيلع سم .'ةل

 دهاوش هلك ناك يذلامالكلا نم هبلعهالما امو ؛ نيهاربلاو ةلدالا نم رمع نب

 دصقلا يا دسيملاو ريبدتلا باوص ىلع ةيلج ةعطاق لئالدو قلخلا ىلع لدع

 . هعنصو هتفلخ يف قلاخلا نم ةدارالاو

 فاسنالا قلخ يف ةفداصلاو لامعهالا ةلاحتسا ءالجو حوضوب نابأ من

 بك اوكلاو موجنلاو رمقلاو سمشلاك تايولعلا نم اهريغو تابنلاو ناويملاو

 عضو يأ عضولا ىف لدعو لمعلا ىف ناقئاو تاك رحلا ىف ماظن نم اهو اهيف امو

 ميلعلا ميكحلا ىرابلا اهءاش ةدوصقم ةدارابو ةكحلو ةكحي هعطو» يف ءىش لك

 نا تاظعو ءالسأتم ًاركذم اهب ربتس نمل ربع هريغو ركذأم لك ىفو

 هتينادحاوب رارقالاو ىلع: هتفرعمنا ىلءءميلس ل قعو ةريصبلا نيعب رظنبو طنب

 نال . ليلد يلا جانمي ال

 دحاو هنا ىلع لد ةيآهل ءيث لك يف



 ةميرذ لالا نم سانا اهذذلا ىتلا نامزالا ضمب يف ةثداملا تافآلا

 . ريدتلاو دمعلاو قلاحلا دوحج ىلا

 . حلا ةثداحلا تافالا نالا كل حرش اناو : مالسلا هيلع لاق مث
 قالا مثدوحجو لابجلا ءالؤهركذ نامالساا هءلع مامالل قبس دفأ : لوقأ

 ؛ لاقذ « كاكشلا معو رييدتلاو دفا مراكت ا حضوأو ةقلخلاو

 لمأت نع مهءابفا ترصقو ةقلخلا ىف يئاملاو بابسالا اولبج كاكشلا نا

 لبسلاو رحبلاو ربلا يف هقلخ فونص نم أربو يرابلا أرذ ايف ةكملاو باوسلا

 بيذكتلا ىلا مثرئاصب فعشبو دوحمجلا ىلا مطوةع رصقب اوجرخل رعولاو

 الو ابيف هعنص ال لاضالاب اهنوكت نا اوعداو ءايشالا قا اوركنا ىتح دوئملاو

 ىف هلصف ام رخآ ىلا ردقم قااخ قم ريبدت الو ريدم عناص نم ريدقت الو ةكح

 . باتكلا اذه نم لوالا هزحلا

 ءالؤه هولعج ام ةلمج نم نا : مالسلا هيلع لوقيف مبيلع ةركلا ديعب انهو

 دمعلا مطاط, او ةينادحولا مراكنال ايبسو ةليسو ءوذختاو ةميرذ كاكشلا لابحلا

 ةحتزاا ثداوحلاو تافالا ضءعب ثودح وه « ماعلا قاخ ىف دصفلاو ريبدتلا و

 ةيوقلاعبارزلاو ةيئابولا ضاىمالاك « ةئمزالا ضعب يف اود دنع سانال ةقلفأل
 سانا فول ةيحواا لزالزلاو فوسكلاو فوسلاو ةديدشاا فصاوءلاو

 . ةنكمالا ضءب ب رم و

 نم جننلام ىلا اوراقي لو اهدئاوف اوكردي ملو اهتكح ىف اوركذي ملامل مهناف

 مهدانعو مبلب+ لقعتو ورث نردا,قلاخ اودحج « ةيورخا ةافاكمو ةيويند اصم

 . ىلاعت هنا ءاشنا ةمداقلا لوصتلا ف كلذ كلا لصف نوسو



 عيابطلا باحصأو ةينانللاو ةلطحملا

 بئاصلا و ةراكملا نم ةيناثملاو ةلطمملات ركن اام و:مالسلا هيلع لاق

 نا معز نمو مئابطلا باحصأ هلق امو ءانفلاو توملا نم هوركنا امو

 مهيلمدرلا يف لولا كلذ كل عستيلقافتالاو ضرعلاب ءايشالا نوك

 . نوكفؤ, ىلا هللا مولتأق

 قلخلا اوركنا نيذلا ةدحاللا فانصا ضعب انه مالسلا هيلع مامالا كذ

 فانصالا رك ذ ليقو الوا نيبث نأ بسانملا نم ىرت نحنو « قلاخلاب اودحلاو

 ذاتسالا لاقم ءرم اسلم لامجالا ىلع هثودح ةيفكو داحلالا ثودح أشنم

 ؛ ىدجو دب رف دم موحرملا
 فقب نا عبطتسي ال ىونهلا هيكرت كمي ناسنالإ نا للا ىعيدبلا نم

 هلقعوا هسح يف رؤي ام لك ةفرعمىلا رطضم وه لب ناك لوهج يا ماما ًادماج

 ٠ هتاكردمو هلئاسو هل حم: أم ردق يلع هلياعت ىلآو

 ضرألاو ءامسلا ىلا رظنو هيفام كرداو ملاءاا اذه ىلا ىفذد ايدنم هنأو

 يف هنلاح بسانت تاكردسس6 بأ ةيلقملا هصئاصخ لك المعم اهثداوح لمأتو

 هنكاو رصيلاب كردن مل هيحور للع ىلا اهيف ثداوملا ميه يبسنف ( ةجاذسلا

 ريثك ىلا ىدنها ىتح ةقيفحلا وحن ىرسسي ىقب لب هركفت ىف فقي مل كلذ عم
 دال ]أ



 امل واعم اهب طبر ةيعيبط ةلع كردا ام لك ناكف « ةرشابملا ةيعيبطلا للملا نم
 . ةيلوا ةلمكاهب ظانتحالا مم ةيحورلا ةلعلا عفرو

 نكا و«ةيميبطلا للعلا نم اريثك تفشك دفمولعلا تناك ةفسلفلا تأشن الو
 نوكت ناب مئتمتم ريغ هتالمأت يف راس لب هريكفت يف فقر مل اسياانه ناسنالا

 يلع ةرداف ءىثش لكب ةلاع دوجولا ةبجاو ةيدب. ةيلزا اناذ ةيلوالا ةيحورلا ةلعلا
 هيلع ىمعتسا ةلأسلا هذإب مدطصا ام لكو « لمأتي و ركفب ناكف « ءىث لك

 تراك ىت> ىركقلاو ىرطقلا هروتسد ىلع قايطنالا نو هيدل تصنتمأو اهليلحت

 . ةفيقحلا ىلا لوصولا نو زجما| هيلم ودب

 مفدنيف « الطاب هروتسف ىلع قرطني الام لك رابتعا ىلا هرطضا ام اذهو

 . هرياسو هروتسد ىلع قبطني امم هريغ نع ثحبف

 (نوهريب ) فوسلبفلا اه ديبع نآك يتلا ( ةيراداللا ) ةفسلف تأئن انه نمو
 نكم ال ذا ءايشالا ىلع محلا نع عانتمالا اهادؤمو ٠ داليا لق عبارلا نرقلا ىف

 روهلظ ىتح ةفسانلا هذه تبفب ودودحملا صقانلا لقعلاأ دب اهتةيقح ىله فرعتي نا
 رسب الناك امل هنكل و ةليوط ةدمنيدلل لقعلا مضل « مالس الااهبقعا م « ةيحبسلا

 .راكفالاو ءارالاريجابد ىفطبختب لمج اهوصا ةفرعمو ءايشالا للعب لهجلا ىلع

 نا امعاز ايبلا هلصا ىف هىث لك عجرإو احل ةمزالملا ةوقلاو ةداملاب لاقف

 لك اهءادبا يف بهذتو اهيف لمعت ةوقللاو ءايشالا رعاوظ فلؤت ينلا يف ةدالا

 لومصا مضي قلاخ ىلا ةجاح نم سيل نإ تجعتنتسا ىأرلا اذه نمو ٠ بهذم

 . تانئاكلا ماظن ريدي ىلوا لع ىلا الو ةءببأملا

 لوفي ناك يذلا ىلملالا ) ريخوب ) وه نيدراد ليف اذهب لئاق لوز ناكو
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 يسال

 ى ٠ ىإ ٠ وى ٠ آم 9 وى يآ ٠ ٠ ٠ ٠

 يتلا يع ةعيبطلا قوفو ةدالا نع ةجراخ ةئلاخ ةوق دوجوب نولوقي نيذلا نأ
 ىعيبطلا لما ةيساسالا لوصالا نوضقانب مدعلا نم وا اهئاذ نم ملاملا تفلخ

 ماسهوالا ريثأتب الا اهدوجوب !وملسي ل مهناف « مقاولاو ةبرجتلا ىلع سسؤللا

 لثم لبقي ال لملا نكل و ةعدقلا ةفظلا روصملا ىف ةدئاس تناك يثلا تالابجلاو

 . مويلا ىأرلا اذه

 مواقي ومقديو ب ذجع يذلا»ىشلا يلوقيف ؟ةدالا هذهيهام!4 لوقن نحو

 . ةرارحلاو رونلا رهاوظ جتنيو كرحتنو

 نم ةايحلا زريت لهو ىردن الامم عادبالا جورخ لقمس لها : هل لوقتف

 ٠ تدلل داما

 اذكهو « ةضحم ةيعيبط اهلامعا لك نكلو ةداما لصا لجن انا : لوقيف

 ٠ ميلس لفع لك هلبقب ال امب ةداملا ىلإ اهلك ءايشالا عوجر للعيو لوقلاب طبخي

 هديمع ناك يذلاو نيد لك نع قرام لا دحللا يداملا بهذلا ربظ انه نيءو

 . لاهجلا هباسصا عم ( نيوراد ) لشافلا رخأتملا

 نيمعازةين وكلا ةييبطلا ىلا ماملااذه قلخ نودنسب نيذلا مهق نويعيرطلا أما

 تانئاكلا ميمج ال مضخم لب لوحتن ال ةتباث ةيعيبط سيماونب دامتم هلك ن وكلا نا

 . ( ةيعببطلا سيماونلا ) سيماونلا هذه أوع دقو ؛ ملاملا اذه ثدح ابنعو

 ةعدق نوكم نا اما وام ال ةعيبطلا هذه نأ : لوق: بهذلا اذه لاطبالو

 تناكنأو ءاهمدقب اكدق هاك ملاملا نوكب نا بجو ةميدق تناك ناف « اثداح وا

 رقتفم وه ام ءىثلا ىلممي فيك يأ ثداحلا دبس ثداحلا نوكب فيكف ةئداح

 . رخآ ثدحم ىلأ هيف

 02 ل يروم هم ع

٠ 



 رايتخالاو ةردقلاب لمفت امناو ردات اناعامح ميش * ةءيرألا هده تناك ع نان

 مهاوف!تناكو «نورعشب ال ثيحنم قحلاب اورفاو ىلامت عئاصلاب اوفرتعا دثف
 . ةفارخ اهلك هذه

 وه رهذلا نا نيمعاز ملاعلا مدقو رهالا مدقب نولئافلا مثو نوبرهدلا اما

 رهدلا ثروا الا ءىث لبب مل هناو « ىل, ناو ىلبي ال ويفايق رثولاو ملاءلل ربدملا
 , هتاكم رخآ

 ال نب وكت ريغ نم ةنئاك اهلك ءايشالا نا نومعزي نيذلا مبف : ةلطمملا امأ

 ىيحيوهنم :يشتوع راذقلاو ىفايفلا ىف تابنلاك قاخلا اذهناو « ردم الواحلماص

 , نوكيو ناك اذكهو « ءيث لبذبو ءيش تدنبو ءيش
 يف عبرالا عبابلملا هيلع تبلغت اذا تانئاكلا هذه نا : لوقي نم مينمو

 توميقاتاتق اهادحا تيلغت يا ةيوطرلاوةسوميلاو ةدورملاو ةرارحلا يشو اهنادب

 هقلخ اضيأ هاب نأو هوبا هقلخ ناسنالا اذبف ؛ ريبكلا ىيحم ريغصلا تام اذاف

 ٠ هب نوفرعمي مدآ الو هودجوأ لبق نم ءابآ هل ناف مدا ىتح اذكهو هوبا
 ةداضتم هندحم ضارعا ملم وه كك عئابطلا نا « فيلا معزلا اذه درو

 ىرخالا ضارعالا رباسو ناولالاو تاكرحلا ىرج ةءراج ماسجالا ىلع ةضراع

 نكمي ال ةداضت» مو ايس ماسجالا اهنم بكر ثت نإو ةعدق نوكت نا ليحتسيف

 . ماسجالا ابنم ثدحل 57 م :م# نا

 : قائما ةنالث نودحألا راص ًاريخاو

 ثمبلاو قلاخا اوركنم )١(

 ثعرلا اوركذم (؟ )



 . مانصألا دابع لسرلا اوركسم (*)
 ميركلا نآرقلا مهنع لوقي نيذلا نويرهدلا هتحت لخديف لوالا فنصلا اما

 نم كلذب مهلامو رهدلا الا اذكلبي امو ىيحتو توم ايندلا انقأيح- الا يف امو )

 . ( نوني الا مث نا مع

 لوالا قلخلاب انييذفا ) هلوقب اضيا نآرقلا ميبلع در دقف يناثلا فنصلا اما

 (ةرملوا اهأشمنا يذلا اهيبمي لف): ىلامت هلوفو ( ديدج قلخ نم سبل ىف مث لب
 ترااومعز دقق مانصالا دبعو لسرلا ركذا يذلا ثااثلا فنصلا اما

 هلوقب اذه مهوف نارقلا ركذ دقو ء ةرخالا ىف هللا دنم منان مانصالا

 امو ) ىلامت هلوقو ( قاوسالا ىف ىث.يو مامطلا لك أب لوسرلا ذل اء اولاقو )

 . ( قاوسالا يف نوشمو مامطلا نواكأيل مهنا الا نيلسرملا نم كلبف انلسرا
 يناس ) عابتا ةيناملا وا ةينوناقا وأ ةينانلا مث ةعدنبلا ةلطعأا ةدحاللا نمو

 (ميص) وا ( سيم) هماو ( مازر ىلا نب كباب قتق نب ينام ) ليفو ( كتاف نب

 لزعي يراك و لباب ىلإ لقتنا نادمع نم هيبا لصا ؛ لجرلا فنحا ناك دقو

 :٠ مانصالا ثيب هيف نوكب عضو. ىف نئادملا

 : الئاق فئاه ينام يناب فئه ( هبادصا مءز ىلع ) مايالا نم موي يفو

 كلذ هيلع رركسن من ًاريشب حكنت الو رخلا برشن الو محللا لكأت ال قئفاي
 ىحوثب اوناك موقب قل همعسو كلذ قتف ىأراملف « مايا ةئالث ىف تامفد

 هما نا اومزو هب ةلماح ىنام مأ تناكو ( ةلمللاب ) نوفرعي ( نايسمتسد )
 رغص ىلع ةكسلاب ماكتلاه يلا نويسنب اون اك 5 ةنسح ثامانم ىرت تناك هتدلو ان

 دقو ( موتلا ) همسأ كلم ةطساوب ىحولا هانا ةنس ةرشع اتنئا  متاملو . هنس

 داع



 .٠ ىف وى ٠ وي ى ٠ وىإ 9 وى 1 و <» ٠

 مارب ) كللا وه هلثق ىذلااماو ( ريشدرا نب روباش )ل كللا مايا هروبظ ناك

 انبد ثدحا دف ناكو مالسلا هيلع ىسبع رووظ دهن  روباش نب لمره نب

 ى.وم ركذيو مالسأا هيلع ىميع ةويتنلوقي ويف ةينارصنلاو ةيسوهملا نم اك سع
 . مالسلا هيلع

 امهو هاقلخ امع نيءدق نياصأ نم نك نع عونصم ماعلا نا معزي ناكو

 ناميع“ ناك ارد ناساسح نايوف الازن ناو الازن مل نايازا اهناف ةملظلاو رونلا

 لوالا مظملا وه رونلا# « رخآلا نع لمصتمتم اهتم دحاو لك نأو « نأ ريصت

 . امهنبب زِجاح الو رخآلا نوكلا ع ةماظلاو ددمب سبا

 ( سرس ) وه هل ةنياخ هناصصايو هب ليكدتلاو هلق لبق ماقأ دف ىلام ناكو

 هه دم اماما هلمؤتو

 هدمبو ( ص )ل يبنلا مايا ىتح مينم ةما اهنولوانتي ةءامالا تيقبب اذكهو

 ىنب ةلود لواو ةيما ينب ةلود رخاوا يف هدمب هيهذم ءاسؤر ربشا نم نأكو

 : لاثما ةماج مالسأا هيلع قداصلا نمز ىف ىا « سايعلا

 ناورم )زل هل لاقيو دهم نب ناورم هيلا بسني يذلا مرد نب دمج (1)

 دسقو « ةقدنزلا يف هلخدا ىتح هدلو بدؤمو هينرم دمج ناك ذا ( ىدمجلا

 . هسيح دهب كلما دبع نب ماشه هلتف

 نب نان ('0 ) ىزيرجلا نبا( 4 ) رك اش وبا (") تولاطوبا )١(
 ةيونثلاةرصصن يف ةفئصم بنك ءالؤطو سودقلا دبعنب ملاص ( ١ ) ءاجوملا ينا

 يلع وبا ( ه ) ديعس يلع وبأ (4) سيئرلا ىبح وبا (17 )ل اهلها بهاذمو
 ٠ ممريغو تخم نادزي ٠١( )اجر

 تس ات ان



 عم هجاجتحا ىف هلآو هيلع هللا ىلص ينلا مالك ركذا نأ انه يدويو

 درف مهنأر يف هوجلفب و هوجاس.ل هدنم ةفلتملا نابدالا لها عمتجا نيح ةيئانلل

 ( ىونا للا ) ينانملا دفولا ىلا تفتلا مث مهججدح دنف ا نيد لك لها ( ص )

 . مهل اطاخم ( ص ) لاقو

 نيفئص ملاصلا اندجو انال : اولاق * اذه نم هومتلق ام ىلا ماعد يذلا ام

 هيشلا لمفب دحاو لعاف نوك نا اماف رمشلا دض ربخلا اندجوو ًاريرشو آ ريخ
 ٠ لعاف اهنم دحاو لكل لب «نكمي الف هدضو

 أنتمثاف « دربت نا لام رانلا نأ ال « نحسب نا لام جلثلا نا ىرت الا

 . ًارونو ةدلظ نيعدق نيمناص كلذل

 ةرفصو ةرمحو اضايبو ًاداوس متدجو ملسلا : ( ص ) هللا لوسر مهل لاقف

 ؟ ةقرزو ةرمذخو

 ا « دحاو لح ىف اهنم نينثا عامجا ةلاحتسال ؛ اعرئاسل دض دحاو لكو

 7 دحاو لم يف امم اههعامجإ ةلاحتسال نيدض دربلاو رحلا ناك

 العاف نوكيل (ميدق مناص نول لكددعب مبا البف .( ص ) لاق ء معن اولاق
 . اوتكسف . رخالا دضلا لعاف ربغ ناولالا هذه نم دبض لكل

 هبعبط نم اذهو « ةلظلاو رونلا اذه طاتخا فيكو : ( ص) لاق م

 ٠ لوزتلا هعبط نم اذهو دوعمملا

 كزاكا « هدب انرغ رخالاو هيلا ىثمب افرش ذخا الجر نا ل ميأرا

 . ال اولاف ؛ اهيتبج ىلع ند رئاس امأدام ابقتل نا زوجي

 امهنم دحاو لك باهذ ةئاظلا عم رونلا طلت## ال نا بحوف ( ص ) لاق

 د 1
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 لب «جزتمي نا لاحي ام جازتما نم لاملا اذه ثدح فيكف رخالا ةبج ريغ يف
 . نامولخم اميجامه

 ٠ ..ريبئاخ

 نم ىث مالسلا هيلع مامالا اهبلا راشا يتلو كل اهانركذ يثلا قرنلا هذه

 . اهفانصا ربظاو ةدحاللا قرف ربشا

 ةيئاجلاو ةيماظنلاو ةيتوقرللو ةيكدزملاو ةيناصيدلا ثم ريثك اهريغ كاندو
 ٠ لحالاو لللا بتك هكصفت ا اههايشاو

 . انابيب مس ال رصتخما اذه نا ىلع اهب دنع :دئاف اهركذ ىف سيلو

 . حلاهيئانلاو ةلطعملا تركنا ام هلوقب مالسلا هيلع مامالا اهرثك! مدج دقو

 ل مو



 مثدوحب ىلا لاهجلا ةجدرذ

 يفهئداهلا تافآلا ءذه لابجلا نم سانا ذختا : مالسلا هيلع ىلا

 دوحج ىلا ةميرذ دارحلاو دربلاو ناقريلاو ءابولا لك نامزالا ضمب

 قااغ نكي مل نا هنا كلاذ با وج يف لافيف « ةملحلا ىف رييدتلاو قلاحلا

 هذه يف تالكلا ضعب ىنمم ركذن نا ائيلع عوضولا ىف عورشلا ليف
 باص يف لخدن مث اهنم مالسأا هيلع مامالا دارم ةفرعم اسلل ىنستيل ةرابعلا

 : لوفنف عوضولا

 فالخوه امل اهناعذاو لهاا نع سفنلا ولخ وه لبجلاو « لهاج مج لابجلا
 ةيناسنالاةرثاد .رع هجرخم رشبلادا رفا ضعبل لصحت ةفص يموكاردا نود عقاولا

 . مامنالاو ماهبلا ةرمز ف كخ تو

 بسحنما ) (  نوهلعب ال نيذلاو نوهلعب نيذلا ىوتسب له) ؛ ىلاعت لاق
 مه ) - ( اليبس لضا مث لب مامنالاك الا مث نا نولقسي وإ نوعمسي مهريك ! نا

 كل واهب نوعمسب ال ناذآ مهطوابب نو رسدبب ال نيعا مهو اهب نورقي ال بولق

 . ( نولفاغلا مه كثل واو لضأ مه لب مامن الاك

 دسافلا داةثعالا اذه نع هلقع رؤسق عم لهاجلا اذه نا كلذ ىف رسسلاو

 يف ىقبي لب دشري الف ةقيقملا بلطا كرحتب الف هيف يذلا صقنلل هبتني ال هناف
 ا "عاام



 ءامدلا طقس" نا كلذ نفمظناو اذه نم رثكا وهامز وكل لفربدمو

 عولطلا نع سمشلا فال و المس به دق ض ر الاى ورنو ص رآلا ىلع

 حبرأ | هك ريو هفشال ءام دجال يتح نودملاو رابنالا فح'و الصا

 ماعنالا نال امهن١ لضا وه لب ايش كردب ال ممنلاو ةميوبلاك ورف ىخلاو ةلالضلا

 ابك اردا رادقع ةيناويملا اهتايح ىف صاخلا اهلاص ىلإ ىدترت نا دبال مئاهبلاو

 . دودحلا

 كاردالاو لقملا هيف عدوا دق ىلاعت هللا نال كلذك سلف ناسنالا اما

 . اليس اهبنم لضا ناكف اهل. متسب ال لهاا نا ريف ةيناسنالا تالهؤم لكو

 ناك هلجالو ناهرب الو ليلد الب ةبويحلا رومالا ف كثلا لبهلا نم نا مث

 قبقت نع مزج+ل كاكملاب لاوجلا نع هيلاما ضعي ىف ريمب مالسلا هيلع مامالا
 ٠ ةيئالا يلاطلا ىف لطابلا لاطب او قحلا

 الو اوكشتف اوباترث ال ) : هباخ ضعب ىف مالسلا هيلع نيئمؤأا ريما لاق

 . ( اورفكتف اوكشن

 دوحمإلا ىلا رجنلا كلشلا وه اورذيكتف اوكشن ال - هلوقب هدام نأ مولممو

 1 لبج نع
 نا.:الا ىلع هدراولا هئداحلا ايالبلا وأ ةبرصأ| وا ةدامأا ىهف انه ةفالا اما

 ضمك لخادلا نم وا « دارلاو رحلاو درعااو ناقريلاو ءابولاك جراخلا نء اما
 , كلذ هايشاو داولاو لالا يف هيلخادلا بئاصلاو ضارمالا

 نه تفر اي محو كاكشلا لابجلا ءالؤ» نا : مالسلا هيلع مامالا لوقب

 اودكردي لف ملاعلا ىف ثداوحلا ءذه ىلا اورظن روءالاب لبطاو لقملا ناصقت
 ا



. 
 ابقرتيف ضرالا ىلع رحبلا ءام ضيفيو . دسفنو ءايشالا مخت ىتح
 اهلاب ام . هببشا امو دارجلاو ءابولا نم اهان رك ذ ىتأل تاذالا هذه م

 يأ نيباحالا يف ثدحت ىلب ملاملا يف ٠١ لك حاتجم ىتح دنعو مودن: ال

 سانلا نم ريثيكلا فلتب ىذلا الثم ماعلا ءابولا عوفو نآو « هدابعب فور ربدم

 سوفنلاضءب لئثقب دقو عورزلا فاتب يذلا دربلا ىلئءو ىنضلا كلهملا ناقريلاو

 عوجيف عرزلاو ثرحلا كلبي ىذلا دارملاب كيهان و نك امالا ضعب برخميو
 . ملاءاا ىف ثداولا نم اهريغ يلا نيدرازا| نم ىفالآ هببسي

 ريب دنلا راكت او قلاخلا دوحمل ةميرذ للا ءالؤه املعج اطشثءاو هذه نا
 تانآلا هذه لاثءا ثدحم مل ريدم قلاخ ناك ول هنا نيمعاز ةفاخلا يف ريدقتلاو

 ٠ ملاعلل نوكم دوجو مدع ىلع ليلد اذكه اهنودح ناو

 ىلع ليلد هنيمب وهو « دسافلا مثداقتءا ىلع ةلدالا نم مهبدل ام لك اذه

 . انادجوو الفقع مقاولا نع مهد.بو ةقيقحلاب ميليج
 مهكرادم بسح ةبوجالا طسباب مهباجا دق مالسلا هيلع ماءالا ىرت كلذل

 صالا نوكي ال لف ردقم نم ريد نكي ملو قااخ نكب مل اذا : الئاق ةفيعّملا

 . هيلع اودنتسا امم مظفاو اورك ذ امم رثك ١ ةدراولا تاقالاو ثداحلا

 « اهلورت دمع الب ةءوفرم اهنا لع ضرالا ىلع ءامسلا طةسن الاذامل الئ

 ملو دنس وا دامجى لع هزكتم ريغ اهنا ىلع الذس بعذتف ضرالا ىوبت الواو

 امارت باقحألاو نورفلا لاوط يغلب ءاهب ورغوا ابعولط نع سمشلا فلختت ال

 هنع ديحم ال امل رقئسملا ىرم ماظتنا لكي ابكلف ىف ةرئاس ةيقامثلا لايجالا



 يو

 ثادحالاك لت نم ظفحنو ناصر ماعلا ىرث الفا . مفرت نا ث.ءانال

 تاذالاهذهبان ايحا عزل, وءهرأ وب هيف ناك ابنم ءىث هيلع ثدحوليبلا ةليلملا

 فشكك لب تافالا هذه مودم ال مث مبعوقتو سانلا بودأتل ةريسيلا

 . تروك سمشلا اذا ةمايقلا موب ىلاو دبالا ىلا كلاذك لب فرحنتو لزنالو

 ميلملا زيزملا ربدقت نود المع نوكي كلذ لك نا ثاءأث ول روص#: لق

 هجو ىلع نم ءألا مدمايف راهنالا مين« يم يتلا نويمااو راهالا فمي ال اذامل مث

 ٠ هفشاا ليث ةرطق هنم دجوي الف ضرالا

 دةتوءايشالا مختل دكري الو ماردلأ ىلع ملاعلا قب ىلا اذه كرحتياذاملو

 ال اذاا ةركلا حطس عابرا ةثالث ىلع يثلا راحبلا هذه نأ من هفوقوو هدوك رب

 , ماع اهلك اهقرغتو هايملاب اهرهعتف ضرالا ىلع ضيفت

 لب ؟ ةفاخلاو عئصلا يف نافناو ريدقتو ةكحو ريبد# نع كلذ لك سيلا

 دوجو ىلع عطا ناهرب هئم رثك او كاذ نا لعل لفاغلا هبنتو لمأتملا فصنا وا

 : مكمل ريدقلا قااخلا

 ميلملا مئاصلا دوجو ىلع لدن تانيب تاناوه ملاءلا يف ثدحي ام ميمج ناو

 ءابولا نم اهان ركذ يثلا تاقالا هذه نأ مث :باوملا ىف مالسلا هيلع لاق من

 ٠ اهلاثمأ و دارجلاو

 ماعلا ىف ام لك حاتجت نا ىلا اهدما لوس اهنامز دتهو مودن ال اذا

 الا ائيش ضرالا هجو ىلع امم تت ال ىكل اًضيا داما ىتحو ثايئو ناويح نم

 ريغ لالا يف ثدحن يتلا ثداوألاو تافالا ناب نومعزتت م ىمالا ماد | هتفلنا

 عقترتو انايحا ثدحت اهارن نسن اهو ةك-و رهبدت نع الو قلاخ نم ةرداص

 كلا 0 ( كل



 ةمجرمينعابفشكو ةظعوم مهب امعوقو نوكيف « مبنم طونُملا دنع مونع

 . هتبلا نيع الو رثا اهل قبي 1 ثيحب
 نسم ناصب ناك فك لالا ىريل لفاذلا كشلا هبتنيلو « لمأتلا رظنيلف

 كلت ثماد ولف نراقتاو عادباب ظنحي ناك فيكو « رييدتو ةكحب اهرارشا

 نم نآابو ماظنلا اذه نم ربظف « همادعناو هراوب اهيف ناكل مهر لو ثداوحلا

 مدعو ابلاوز مث سوونلاو ماسجالا عزلن ىح انايحأ امودح نأ ناقنالا اذه

 نءالا نكي مل كلذ لك نأ ىلع ليلدل طونقلاو سأبلا دنع ابفاشكناو اهءاود

 اهثدسي نا هتكح تضتقاو اقلاخ ءاش ؛ دارم بولطم ضرغو ةداراو دصق

 نع مهفارحناو مهجاجوع ال اعوفتو مهحلاص وحن مهل ًاداشراو سانل دات
 . باوصلا

 : ةجرو حالص اهفششك و ةربعو ةظم اهثودح اذه ىلع نوكيف

 هدأيع محرو هعلص 5-3 و هفاخ عدبا مكح ميلع رداق قلاخ نم هلابف

 . هلاحبسف هتكحو هريدقتب مهداحلا ىلع ثربدو مرلبج يلع



 لاهجا نم ىناثشلا فنصلا

 يتلا اصل لاو هراكملانم ةينانملاو ةلطسملات ركنا دقو :( ع) لاق

 ثدحن م محب فور قااخ امال ناك نا :لوش |أمداك_ةسائلابيصت

 ىعبني هلأ ىلا بهذي لوما اذهب لئاقلاو . ةهوركملا رومألا هذه هيف

 ناك لو يردك لك نم اناس قالا هذه ل ناسا نيف قواك لا

 ايندونيدفممل ص الام ىلا وتملاو رشالا نمر قالا فانك

 قالطالا ىلع لاع يلاعت هن! لع نانثا مهنم فلتخم مو ءالقملا روهمج قفثا

 ( هر ) قودصلا هلاق اه ابنتماواوحضو ا نأ ريغليادنم رثك ! كلذ ىلع مهلو

 . هديحون يف
 يلع عمت: ال « ةمنصلا ةةوافتلا ريبدتلا ةداضتلا ريدقتلا ةفاتملا لامفالا نا

 مظتنم جاهنم ىلع رمتسن الو « امداسي ال نمم ةكحلا نم هيلع نوكي نا ىغبني ام
 ٠ ابلبجي نم

 سفئافرعي لام ةبا:كلاو ةمانصلا ناكسي ال الثم بناكلاو مناصلا ىرت الآ

 ةم'اصو الا هقلاخ نوكب الفيكف اريدقت عدباو ةنص فطلاملاملاو ةفصلاو ةعنصلا

 ةيامنل الا هربديو هردقب ملو ةمكحو عب الا ملاملا اذه قلخي مل ىلاعث هناف ءامكح

 . ( نولأسي مثو لعقي ام لأسي ال ) وهو « هفنا ال قولخملا ىف
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 --- 0 - ا
 نوح رخ نمالاو ةدجلا يف اشن ن نمو نيفرتملا نم اريثك ىرن يذلاك

 وأ 6 00 وأ بووب سم هناو رمد هنأ ىسش مدحا نا ىتح ,هيلأ

 اريقفىما وو وا افيمض 07 نا هيلع يجن هنا وأ هب 0 20 نأ

 هوس

 تامف مل «ىلامت هلل 153 نا زوجي ال نأ ىلع ةفاك نوملسللا مججا اذه ىلعو

 ٠ لاؤسلا زاوح مدع ببس ىف اوفلتخا مث : ًادبأ

 هلو 2 ملاصلاو ضارغالاب لاعت ال ىلاعت هلاعفا نأ ىلا ةرعاشالا تبهدف

 . ءاشب ام هتاتولخم ىف لمي نإ ةيكلاملا م

 ىلع لاحم ثيعلاو ؛ ثبملا مزاتسب ضرغلا ىنن ناب لوفلا اذه در دفو

 . ىلاهت نأ

 « ابلعف نع ينغ حئابقلا حبقب ملاع ىلاعت هنا : ةلزنملاو ةيمامالا تلاقو

 هللا نأو « هحبق ىلع هلمف ىلا جاتمم وا حبقلاب لهاج نم الا ردصب ال حيبقلاو

 راضأاو مفانلاو حلاصملا نع ىنمااو حيبقو نسح نم نوكي امو ناك امي ملاعلا

 فرع اذاف باوصلا الا ثدحي ال ناو ةكح نغالا لمني ال نإ هيلع بجي هسفنل

 مسناصلا هلدقي أم لك نأب ةيلامجا ةفرعع ولو كردم لقاع ناسنأ يا وأ فلكلا

 . ةكحو ريبدتو دصق نعالا نكي مل يلاعت

 لوقءلا نأل ةلملا مالمتساو ببسلا مابفئسا نع تكسب نا هيلع بجو

 ة ردم نا لاح مئاصلااهلءفي أم ناو ؛ ةدود# ىهف تءتراو تقئرأ اهم

 م امل ةيناثلا مهتاوخاو ضانلا نم لابجلا ىنءا نافنصلا ناذه نكلو عونصأم ا

 ىف بئاصأاو هراكملا هذه عوفو ىف ةكحلا اوعي ملو ثداوحلا بابسا اوكردي

 ريدتلا مراكتاو قااخلا مدوحجل اببسو ةعبرذ رورغو لوج نع اهوذخما ملاملا
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 هتضعاذاو « بو ركم لع فاطمتر وأ فبعض لع ناحشإ وأ ىلتبأ نر وأ

 4ع لمغو هلم ناك ام اريك رصياو طم أاهطضم دحوو هراكملا

 ةرذؤلا رومالا هذهل نوركنملاو . هيلع بجي, ناكام ريثك ىلا مجرو

 محر فر قلاخ ماسعلا ناك نأ : لوق, امهالكو ةقلخلا يف ةدارالاو دصقلاو

 هنا ىلإ اوبهذ يشاولا ساسالا اذه ىلعو ةهوركما رومالا :ذه هيف ثدحت اذاداف

 هوركموردك لك نم (فاص ما ودلا يلعايندلاهذه ىفناسن الا شيءن 4 نأ ىئ.م

 هوجوب هلئاق لج نع ءىئان لمأتو لقعت لك نم لا لوق بيرالب اذهو
 . هتابحو هشيع يف ناسنالا ملاص نم اهعوقو ىلع بترُب امو ةكحلا

 بطر و هماظن لتخال نودب رباك اذكه شيملا ناك ول هنا مهل لمأت واذا

 نبد ىف حلصب ال امىلا هتحارو هتلاطبو هفر:ا وتهلاو رششالا نم ناسنالا جرخلو

 .ايند ىف الو

 (نوومعب مهنايغط ىف اوجال رض نم مهب ام انذشك ومانمحر ولو ) : ىلاعت لاق
 (نهيفنموضرالاو تاومسلات دنا مثءاوهاؤملا عبتا واو) ؛ىلاعت لاقو

 ىفنيئشانلاو نيفرثملا نم ريثك ةايح ىلا انرظن اذا احضاو انل لجيل هناو

 هناوأ ةب رمشملا فس اذلا همم كرتْسم ريش هنأ يني مثد.محانا نمالاو ةدجلا

 نا ىلا تفتلب ملو « هبرو هكلام ةءاطا هيلع بجي يلام: هلا كولمم يأ بوب مع

 فطعو نوام:وةوخأ نم ةيناسثالا ةميبطلا سيماون نع جورحلا ذب هس؛ ًاررمض

 . هربكتو هرورغا سانلا ءدعاست الف هب لزعي اهوركم نا وا ءةفأرو

 ىساويو فيمضلا محرب نا هيلع يج هنا قرثلا ةرمغ فوهو ىني هنا اك

 ىلع فطعتب نا وا اهاثماو زيزع دقف وا رقتلا وا ضرملاب ىلتبكل يترب و ريثثلا
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 منملانم نوطخستو ةعشدالاةرملا ةيودالا نومذ» نيذلا نايبصلا هل زنع

 اوغرفت, نا نوبحيو لمملاو بدالا نوهركتيو ةراضلا ةممطالا نم

 هيلا مبيدؤنام نوفرمي الو برسشمو يمطم لك اولاثيو ةلاطبلاو وبلل

 ةراضلا ةذيلاا ةممطالا موبقمأ امو . ةداعلاو ودنااءوس نم هلاطبلا

 نمةب ود الا يلو حرابملا نم بدالا 6 مه اموماقسالاو ءاودالا نك

 هراكملا هتضع اذا نكلو ,هل دعاسم ال نيحيف بئاصأاو هراكملا هتباصأ بوركم

 ىلع هسنيع حتفتو ظمتيف هدشر ىلا بوثب نا دبال اهلي سحأو اهضضم دجوو

 . هلهاجتي وأ هلبجي ناك امم ريثكلا

 نئحتلاو فطمااو ةسفأرلا هيلع بحوت ينأل ةيناسنالا ىلا مجري هلعاو

 تاسزاتسم :رم اهريف ىلا هتاساوءو مهريققو مثزجاَع ةدعاسمو هناوخاب

 . ةقحلا ةيناسنالا

 كلت ثودح نم ؛ةمياسلا لوقملا اهكردت ينلا ممحلاو اصلا ضعب هذه

 , ًادج ريثكو ريثك اهئم هكردت ال امو سانال يئاصلاو هراكملا

 مانيأرل ةدسافاا مسيمعا لم انو نيركنلا ءالؤه لاوفا انظحال ول مث

 أم نيب نوزيعالو روءالا بفاوع نوك ردي ال نيذلانايبصأ اك هذه مهلاوفاب

 هوابش مل و اوجرحت هاودللا ىلا اوجاتماو الثم اوضرم اذا مهف مهمننبامو مرضي

 . مهءانش هيف نا ىلع ةعاشبلاو ةرارلا هيف اودجو مهنال

 نوبغريمهن ال مثرمضت ينلا ةب رشالاو ةمداعالا لك ١ نم !ومنتع مل مهنا اك

 نأ نود بمللاو ةلاطبلاو وبلا اوذرفتب نا نوديري لب بدالا نوبحي الو ء اهيلا
 تح عال



 . ةهاركلا ضمب كلذ باش ناو ةمفنأا

 ودنااو ةقيلسلاجاجوعاو ةيبرتلاو بدالا هوسممل هفلخم امو ةبقاعلا ةبنمب اورعشب

 ٠ ةرمضملا تاداءلاو دسافلا
 « ضارمالاو ماقسالا نء ةراضلا ةب رشالاو ةممطالا لكأ بقسس ام وأ

 . مهتايح ىف محل حاصنو مهحاصي أم لك نم نوهورخت مثو اودصي ىتح

 كلذب مهنا ىعيديو « عفاولا ريغل مهناغذاو موملاسب مباهلالا كلذ امو

 ٠ ةيور وأ لقع وأ ركف عابتا نود ًارايتخا مهسننا اودلظ دق

 . ( نوفظب مهسفنا اوناك نكلو مهانماظ امو )



 (وصعمب ناسنرلا سيل

 نم ًاموصمم ناسنالا نكي مل لف : اولات ناف : مالسلا هيلعلا
 «ناك اذا : هل ليق . هراكسملا هذه هعذلن نا ىلا ججاتحم ال ىتح ىواسملا

 اولا ناذ : اهيلع باوثال امحتسم الو اهيا هي لع درمج رجغ نوكي

 مصخلا اهيلع حلطصا ىنلا ثداوحلا دورو نإ تفرع نا اميرق كل قبس
 اب عذل اذا ناسنالا فرن ىكأو « ةظعو ةربع الا نكت مل « هراكمو باسم

 يولد الو ةقئاب خمشي الف ءهعون دارسفا نم هربغ لثم رشب هنا هتفاخاو

 ءارقف# نوعلاو هدعاسلا ديد ىلإ هه رلاو فطعااب هناوخا ةدعاسم نع هديج

 غارسفلا ناف « بوبرم كولمم هسنأ ىدشب انيح ملاغب الو روجيالا ءافعضلاو

 هب طببثو يناسنا بجاو يا ءادأ نع فرثلا اهبحاص ىلهذتل هلاطبااو ءدجلاو
 كلت درست نرا ةيبلالا ةكملا تضتفا كلذل ءاجوبلا هيناويحلا ضيضح ىلا

 مدآ ىنب نم هلفاغلا لوقعلا هبنتو ةيسافلا بولقلا عذلتل انايحا ملاملايف ثداوحلا

 اهب نب ربتءم نيظمت» سانا يلع دوه: نكلو 6« تناك اي لاحلا دومتو مفنرت ُ

 هذبل ضيا دومت دف هدم دعبو « سأنلا نم ليلق ىفو نمزلا نم الءلفوأو

 اذكهو هياذلا

 امبإ تافآلا هذه تناك اذا : لوقيف ىرخأ ةرم لهاجلا مصخلا ينأب انهو



 -- باوثلل اقحتسم تانسملا ىلع ادومت نوك ال نأ ةرمشبإ ناك امو

 هيما ىلع اذسه اوضرعا : مهل ليق :تاذالاو ميمنلا ةياغ ىلا ريصي نا

 ىعسالب هيلا جات اءأك ىفكو ا ساجم نا لقعلاو مسجلا يعم

 هعيبطلاوهقلخلاب اع وئاغر ىداسلا تن وص نامنالاو وكب الف هلفملاوهرجعل ثدحت

 كلذل + ةيبنتلا اهب عذليف ربملا هده لثم ىلإ جاتمي الف ؛ تانيا لمعي نأ نع

 ةّورو اميحرو ارداف ناك اذا قلاخلا اذه نا ريبدتلاو هكملا نم نب ىرئاناف

 كل ذك ناك اذاو تاثيسلا لمعي الو بنذب ال امؤمههم ناسنالا قاخم نإ هدابعب

 ليزجلا باوثلاو ميهنلا ىلا كيش الب راس

 ال يهناف اموصعم قاخ اذا ناسنالا نا : ( ماَيلَث ) مامالا باوج ناكف

 ال وبف رش وأ ره لمع نم 0 هنم ردص اذأو 25 هزم يفأب ال باد

 لمعو هلسمط“ ما رسمأ ىلع اباوث قدتسا فيكف ؛ راب الو هياغ نم

 هب تاب مل

 ببسب هوس هنم لصحم مل يذلا موصعلا نانالا نأب ضرتملا لوقب مت

 « اهلمع نع نعتسم هسنال هنسحب تأب ما م اهب نايثالا نم عونمم هنال هتمصع

 امأ « هيهوصعملا هذه هتحاركسال ايندلا ميعنيف وهو كاذ ءرضضي ناك اف هيلعو

 ٠ ارشالو ًاءوس لمعي مل هنال اهميمت يف دبال وهف ةرخآلا

 لالدتسا ىلا جانميال كفارثعا نع باوجلا نا : كلذ نع باجيف

 مسجلا حيحص لجر ىلع مالا اذه ضرهن نا ريغ لادج واليلحت وا يلذع

 كارمع ةليط لمع وأ يعس نود احاترم امهم سلجتا : هل لوقنو لقملاو

 كل رطخم ام لكو لب نكسمو برشمو لكأم نم هجاتحت ام لك كبنكن نيو
- 



 لياقلاب هنودحتس لب . كلذ هسف: ل.هن له اورظناو قاقختسا الو

 ريغب هلاثإ امم ريثكلاب ارورسو أطامشغا دعا هك رجلاو ىيسلاب هلاذر امم

 ىعسلابهولانر ناب هله ال لكي اضيإ ةرخالا ميمن كلذكو .قاقحتسالا

 ناف.ةفعاضم بايلا اذه يف ناسنالا ىلع ةمءلاو . هل ناة>:سالاو هيف

 ىلا ليبسلا هل لمجو ايئدلا هذه ىف هيعس ىلع ليزجلا باوثلا هل دعا
 الب ص سسوس

 نود اذه لكو كتاجاحل ىمس وا هكرح يأ يف ركفتال نا طرشب هجاح نم
 وا لبقب له لأسا م.« هنسح الو كنم قاقحتسا نهالو هرجا وإ ضوع

 وهو دس رب أم لك ىلع لصمم نأو لمع نود كلذ لك لاني نأب هسفن حمست

 . كرحتي الو لمعي ال لطاع
 روصتي نأ وأ لالا هذه لثع ىذرب هما دج نأو هدجت مل كنان . الك

 ميعنب فيك ءايندلا ىف اذه ناك !ذلف ةلاطبلاو لسكلا اذهب ةحارلاو ةداعسلا

 يم ةرخآلا نال اذ ىمسااب دادزيو ريخلا لمعو تانسحلاب رثكم يذلإ ةرخآلإ
 : ىلاعت لاق تاجردلا فالتخاو لضافتلاو نياهتلاو رخافتلا راد

 . ( هرب ارش ةرذ لاقثم لمع: نمو هرب ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي نف )

 لاق ينا را .يناكلا يف ك7: مالسلا هيلع رذمج نب ىمو.٠ مامالا لاق

 ترجض ناو لعمت مل تلك نأ كلناف رجطلاو لدكلاو كايا : هدلو ضءبل

 . حلا طعت ما

 لكلب ةئيه لكف « ةيناسنالا ةئيهلا لطبسل غارفلا نأ : ءاماعلا ضعب لاقو

 ٠ لطب هلامتسا كرت وضع



 اء طابت لاو نوزنسلا هل لك ةلاف قاتتشناو بن هللذ لاك

 ٠ هلم هلا

 ىفصوت ةيندبلا ةطاءرلا ىرث كاذل تاطع اذا ديلاو تضغ اذا نيملاك

 ٠ ةيويحلاو ةوقلأو طاشنلا الط ىلدب ءىش لك

 نع عانتمالا ةكلم ضو ناسنالل ةمصعلا نأ مدقث امت جتنتسا هنا ةمالخلاو

 الو ةيوغيم رك مل ةيورخاو ةيويند لامجالا نع لسكحصلاو تائيسلا لمف

 لصاحلا ميءنلا ىف ناسنأ لك دن مل ذا قالطالا ىلء ةب رمشبلا سوفنلل ةغاممةسم

 . اطاتغا وأ ًاوورس وأ ذل لمع وأ ىعس نود هل

 ابب رعشي الو فرعت ال ةحارلا نا : لوقب هاكحلاو ءاماعلا نم ريثك لب

 الا اهب سدي ال ةحصلاو م الا دعب الا كردت ال ةذللاو بعتلا دمب الا ناسنالا

 هيعسب باثيل اموصعم نأساالا نوكي ال نا ةمكا تضتقا كلاذل , ضرملا دعب

 لسكلاو ةئيسأا لامعاب ميعنلا مرحيو لامعالا نم تاحلاسلا نايتاو ربخلا لمع يف

 . ةيوامسلا هفيلاك: هادا يف ةلاطبلاو

 ًارارف تائيسلا بنجس:و تانمحلا لمعي ميعنلا باطا ىعسلا نا ىلإ اقام

 ةايمللاب ريسيو ةيعاتجالا تالماعملا نسحب و ةب رمشبلا ةايحلا مظنب اهل باقعلا نم

 . نؤش هقلخ ىف هلو ممتجلاو درفال هانهلاو ةداعسلاو ةحارلا ثيح يلا



 اندلا لمع امك تاجسللا ةزحألا ىلع له
 يصمم مصع هيي م ل ل جيكحملل مه اب جمااو بصر اطعم ين يس ا يصف سس نس يسم نيويويس سوو حش رسم سسسساسم سيم

 نم سانلا نم نوكي دق سيل وا : اولاق ناف : مالسلا هيلع لاق

 نممنم يف ةجحلا اف « هقحتس ال ناك ناو ريخ نم لان ام ىلا نكرب

 ول باب اذه نا : مهل ليق « ةلهجا هذه ىلع ةرخالا ميمن لانر نا ىضر

 مراحلا كابتناو شحا وفلا ىلع ةوارضلاو ةبلكلاة اف ىلا| وج رمت سانلل حبص

 باوبا نم بأب يف ةقشلا لمحت وا ةشحاف نم هسفن فكي ناك نف

 نكمملا نم ذا اهنع بيجيأ مالسلا هيلع مامالا ابضرذي ةيضرف ةلثسأ هذه

 : ضرتملا لوقيف داقتنالا دربخ وأو اهرودص

 ةايحلا نم فرتو شيملا نم ةيهافر ىف نيممنم نويحم سانلا نم ًاريثك نا
 أبيلع اوزاجبل ةنسح اولمعب مل مهنا نيح يف مهسفنأ ىهتشت اك مهتابغر اولان دف

 . هيلا اونكر يذلا ميمنلا كلذ هيلع اوةحتسيا ًاريخ اوامفب لو

 أف « قاقحتسا نودب ةرخالا ميعلب فرعي نإ لصمم كاذ ناك نا

 ىضر نمل قاقستسا نودب ولو ةرخآلا يف ميدنلا ليصحم قف نم منالا

 ةرخآلا مرحو ايندلا ىف ؟ذه ىلععا اي ةرخالا ىف ىلمسيل اهندلا يف هتم مرح ناب

 دارفأ نم درف يأ عم ققحتي مل ماو حتمي مل باب اذه ناب « هباوج ىف لاقيف
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 هسمنا ىلع نمأب ناك نم وا ةلاخم ال ميمنلا ىلا رئاصدلا قو ول ربلا

 اذهررض ناكف . بامملاو باسملا فخب ملول سانلا نم هلامو هلها وا

 ليطمت كلذ يف نوكيف . ةرخالا لبق ايندلا هذه يف سانلا لانيس بايلا

 لاحاضرفو ) هلوصح ضرف ىلعو « ميكح مفاص نم كلذ لصممي فيكو

 . ( لاحمب سيل
 يف ىورتلاو لقمتلاو باوصلا ةداج نع سانلا جورخ هجئاتنو هراثا نم ناف

 ةوارضلاو ةيلكلا ةميبط مهءابط ىف لص ناو دبالو لب « محلاءفاو مهلامعا

 وأ فوخ نودو مراحملا كابتناو شحاوذلا ىلع لمأت وأ ةظحالم نود مادقالاو

 نورودتب ال نوحلااملا ءالؤه نال هنوجرب ميءن وأ مثرظتنن باقع نم لجو

 ,لكب نوفريعي نيذلا نوحاصلاامأ باسح وا ثمبب اوفرتمي ملو توللادمه ةأيح
 نماونما اذا مهناف ملاصلا لمعلاب الا لاني ال هرخسآلا ميعن ناب نوفرتسو كلذ

 اوحبصا ضرتعملا ديرب اك قاقحتساو لمع يرودب وأو ةرخالا يف مهبيصت

 مهناسنيمط ال نادجولاو ةليضفلا ىقاذي ام لك ىلع مادقالا نوشخم ال نيرركنماك
 ٠ ةرخآلاب ميعنلاب

 مفرو نانملا امل قاطا اذا امس داسفلاو رشلا ىلع ةلوبجم سوذنلا نال كلذ

 . باسح وا باع نم فوخلا أهنع

 مطقني همطنئنأو عاضرلا بح ىلع بشهلمبت نال فطا اك سفنلاو
 اهاوبب ةشحاف نع هسفن فكن هارت اذن سوفنلا يف هذهلاحلإ تناك اذاف

 اموصخ ةيغرو ليملكب اهياءمدقب ما ىتلاناسحالاو ربلا ةقشم لمحتي ناك نمو
 . هلمعي مل وأ ريخلا لمع ةلحم ال ةرخالا ميعن ىلا رئاص هناي اقناو ناك اذا

 دم مه و مح



 يف باوصلا فالخب ريبدتلا ىلع نمطلل مضومو امم ةمكملاو لدملا
 .ابعضاوم ريغ يف رومألا مضو

 هسفن ىلع نمأي ىرئاب نف ضرثملا ديرب اك سمالا نوكب نأ ضرف ول مث
 هلاما يف عبامت هنا نيح يف باسحلا الو باقملا فخم مل نم لها وأ هلام وأ

 . ةثيبخلا ةيرششبلا ةيسفنلا لويماو ىوهم لا عم هلا فاو

 سانال ةقلفملا ةمشثحولا ىف لاحلا هذهو ةيجمطلاو ىضوفأا وه ىرمعل اذه

 . ةحار وأ ةذل ةايحلل ىقبت لبف « شيعلا ةردكملاو

 ميكحلا لدملا قلاخلا نم لدملا فانم ةمكحلا فالخ كلذ لك نإ مبللا

 . ىرخأ ةرم هدقنو ضرئملا نعل عضوم نوكيس هنإ م « هناحبص
 ه دانعلاو لبجلا هللا لئاق



 ؟رجاغلاوربلا تافآلا مهتاذامل

 بيصن يتلا تافالاب ءالؤه نلت, دمقو : مالسلا هيلع لآق

 :اولاهف «ابنم رحافلا لسإو ربلا اهب ىلتس وأ رحافلاو ربلا مستف سانلا

 نا ميل لاقيف ؛ هق هدحلا امو هيكحلا ريبدت يفاذع زوج فيلا

 لجو زع هللا ناف اميبج حلاطلاو حلالا لانت تناك ناو تافاآلإ هذه

 نم موبيل يذلا نافن وحلاملاما (هيلك نيف:عال ًاحالص كلذ لمح

 ثداوملا كلا رم ىرب اهب لابجلا ءالؤه _.رم ضرثملا كسمتب دق
 هسنم دارب الاهودح ناك اذا : لمأتو لق: تزد لوقيف سانلا بيصن يتلا

 ربلا مع: اذاملف « مراحلا كاهتناو يصاعلا نع اهعدرا سوفنلا عذلوةظمأأ ىوس

 و هيسن* ىنا جائت ال ربلا نا ىله « ردجافلا اهنم لسبو ربلا لتي فقو « رجاتلاو

 لاقيف . هيلع ليلدلا اف زاج اذاو « ريكح رييدت اذه لبف « هظعو عذق ىلا الو

 ىلامت هللا ركل واعيلك ملاطلاو حلاصلا لانث تناك ناو تافآلا هذه نا: مهل

 ام كرا كلذو رجافلاو ربق يأ أعم نيفئص# هعفنمو احالص كلذ لمج دق

 مركش ةطساوب هللا مديزي بئاصملاةقشمو تافآلا ىذا نم نيملاصلا بصب

 ىف مييلع اهب معنا دق فتاك يتلا ممنلا ىلو امعن يلستلاو ربصلاب ايا ملببقتو

 هينبدلا لوصالاب ذخآلاو هوبنلاب فارتمالاو ديحوتلا ةفوعم نم مايالا فاأس

 ىلع ميضحيو مهودحت امم هروريملاب هذهو . ( ص ) يبثلا نال ىلع هدراولا

 ل نال حا



 ىلع كلذ م ودحيف مهمايإ فلا 6 2 موب ر م مدر اذه

 مهن رش وقل مبلات اذا اذه لثم ناف ن وطاطلااما . ربصلاو ركشلا

 نم ملم م ا لع كلذكو شحاوفلاو ىصامملا نع ممعدرو

 هيلع مم امب نوطبتتيل مهناف رارسبالا اما . كلذيف احالص نيفنصلا

 مهناف راجفلا اماو ةريصبو ةسبغر هيف نودادزيو حالصالاو ربلا نم

 مهلاص نم كلذ لك نا مولءمو « ربصا نم راشكالاو ركشلا نم دايدزالا
 . هرخآلاو ايندلايف مهمفنو

 باسحلاب اوفرتمي ملو ديحوتلا اوركنا نيذلا مثو راجفلاو نوحلاطلا امأ

 مهترش رسكت ناو دبال مهنلاث ام اذا تافآلا هذه لثم ناف باوثلاو باقعلاو

 نمزلا نم ليلقلا يف ولو ىماسملا نع مبءدرتو مهلالضو مهئاواغ نع للقنو

 ايدنم مهتاوبشو مهذثاذل مهتسنا ىتح ثداوحلا كلت ةأطو مييلع ثدتشا اذا اهس

 مهحلاص نم أضيا وه اذهو « رورغو ةوق نءمهيدل ام لكن أبا مهتءواقم تذعض

 . اونام اذا هرخآلا باذع نم هنوةليس ام ضع فيفختل

 اهبل لعجمبس ضيا ىلاعت ةناق تاقآلا كلذ نرم نيفنصلا نم لمس نم اما

 امب نوطيتشممهو اهنم نوجرخيس راربالاف » كلذ نماهمرحم الو هعفنمو احالص

 ىلعاٌقحو دقتعلا فدريصبو ملامملا لمملا ىف ةبغر ممدي زيف حالصلاو ربلا نم هولان

 دمب أبنم اوجرخ اذا مهناف راجنلا امأو 6 ناسحالاو ريخلا لعفب رجالا بلط

 عمهمالسلاب ميوله هلوطتو مهب مهإر ةفأر ةلما يف نوفراع مثو نوجرغ ابلاوز

 ىدملا ىلا لالضلا نم مهجر مل ناو اذهو « هلم كلذل مهتافحتسا مدع
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 معيلا ءاسا / نمع حفصلاو سانلاب ةفارلا ىلع كلذ مبضحيف

 وبلا نهوتمااو ءانعضلا ةسخرو .٠ رقذلاب هفآرلا نوغر دك 1 و ابلاغ

 الف هريغ ىلع هل ةزيم ال رشبلا دارفا دسحا هنأ مهنملك ف رعبو اههابشاو

 ٠ نيح ىلا ولو ناسنا ىلعربكتب الو لظب
 هرامالا سفنلا دوعت يت- ةدم تاممتجااو دارفالا ةايح ميقتستس اذهبو

 نامالاو شيعلا ضف وةمدلا لاح ىف ةداتملا اهمارحأ ىلاو ةرب رشلا اهتعيبط ىلا

 عدت تل محلا اهقلاخ ةداراب ثداوحلا اهيلع ثمحر تلحفتساو تداع ناف

 . الضفتو هنم افطل اهدشر ىلأ بوثتو

 لومشل رجافو رب لك بئاسلاو تافالا معت نا نم عئام الف اذه ىلعو

 . ميحرلا فؤرلا وه هنو يماعو عيطم نم عيججلا اممفن



 افناديالا ىلتي اذامل لاومالا تباصآ اذإ

 سانلا بيصن يتلا تافالاهده نا:لوشب الئاق لملو :مالسلا هيلع لاق

 لثك مهفلت هيف نوكيف مهنادبا ىف هب نولتتيامف كلوق اه. مهلاوما ىف

 اض.ااذهيىف لمح هللا نا : هل لايف 8 فدلملاو ليسلاو ٌقرفلاو ٌقرحلا

 هايولاك هماملا تانالاو ثداوملا نإ ضرتملا ممخلا فرتعي انه ىلا

 درع بع ةظم هماع سأناا حلاصل ينأت اهلك الثم دارجلاو دربلاو نوماطلاو

 نم لضفتو فلل ميطلاب اذهو مهباقع فخيف « دح ىلا مهيصاعم يف اونقيل

 . نلاملا
 يف سانلا ببصت ينلا تافالا هذه نا لوقي الئاف لما لوقيف دومي هنكل

 ٠ صاخلاو ماعلا ملاص# ينأت مهلاوسا
 رسخأ ءيث وا ملا وأ ضرمنم مهناددأ يف هب نولتب نميف كلوق ام نكلو

 ٠ اهريغو فسخلاو لسلاو قرغلاو قرحلا لثك مهفلت هبف نوكي
 اذه تفلخ ام كناحبس ) دبع قلخلا اذه قلخي مل ىلاعت هلا نأ هل لاقبف

 رييدتو هتبانع نيمب مهظحلب نا نود ىدس قلخ ام كرتب لهنا اك ( الطإب

 . هفطل لوعثو هتكح

 ةفآ الو « ةبولطم ةبامل نوكب ناو الا ملاملا يف ثدحم ثداح الف نذا
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 ةحارلا نم ايندلا ةقراغم ىف مهلالذ راربالا اما. امج نيفصلل احالسم
 صيخم نم كلذيف مهلاملذ راجفلا اماو .اهه راكم نمةاجينلاو اب غيلان" نم

 هرك دىلام” قلاخلانا لوهثلا ةلمجو ٠ اهنم دايدزالا نع موسبحو مرازوا

 . ةدوصقم ةكحل الا ممتجالل وأ درف# لص

 مجرب لب رداقلا ىلا قاادلا دوعب نأ دصقلا اذهو ةباَملا هذه نأ مواع.و

 . رجافو رب نم هيقئصب قولا سفنل
 يف ولو مهب ونذل اصيح كاذ ناك ىذا ءىثب اويبصا اًداَف راجفلا اما

 مهعنمو مهونذ سبح كلذ نوكيف اونات وا اوتام اذا اما اوما اذا اذه ةلجلا

 ٠ لضفتلاو فطألا باب نم ليأق ءىتب اوضوع اعرو اهنم دايدزالا نم

 ابنيلاكت نم ةحار ايندلا هذه ةقراذم يف مهاف اوئام نا 7 راربالا امأو

 ميسر فقر بر ىلع نودن» ثيح ةيااتنأا ةبفاءالل امهراكم نم ةاجو ةفاشلا

 . للمااو ضرما ىف امسو مرازوأ فينشتاو مهبوأذ صيخمتت نيمعنم

 ىلامتدقا طمس الا ضرم هلضرعإ-م نمام : ( ص ) يتلا نع درو دقف

 . اهقرو ةرجشلا طحم أي ءاناطخ هب

 : ابلبق امل ةرافك موب ىمح مالسلا هيلع هللا ديف ىف نعو

 ءاضرباةضفلاك هكرتت ىتح دبملاب باصوالاو ,بئاصلا لزنت ام : ربخ يفو

 ةرورعغل ًاركتم وا ًارحاف ناك اذا اما ًادحوم انمؤ» ناك اذا اذه ( لوقا )

 فاماا نب رطنع اضبا كاذو هلمحن رادقع هنع فنخ» دقف نيدلا تايرو رض نم

 هتدلوموك بونذلا نم أيقن هطرم نم جرخيل ضبرلا نأ : رخآ ربخ يفو
 . في رخلا ىف ةرجشلا نم قرولا طفاسنك اياطخلا هنع طفاستتو همأ



 . ةعفنلاو ريما ىلا ابلك رومالا هذهه فرصب دق هتردقو هتمكحم

 قينرلا مئاصلا اهذخا ةلخت تمطق واةرجش حبرلا تمطق اذا هنا كف

 اهودحج نا هالقمل ىتبني ال امنل للعلا يف نأ ؛ فاسلا ضعب مالك لو

 ةءمنلا راكداو ةلفذلا نم ةظقيللو ريصلاب باوث ضرمتلاو بونذلا صبحم اهنم

 . ةفدصلا ىلع سننلا ثحو هيوتلا ءاعدتساو ةسصلا لاح يف

 : نما رابتعاب ضرأل ةطساوب بونذلا صيصغ نأ : ءاملعلا ضعي لاقو

 بوئذلا ًادمام نيذلاهيطغو هتوهش رسكاتناو ديال ضيرملا نأ اهدحا

 . اهتدأامو ىماهأاو

 ىلع مدنلاو ةبوتلاب هبر ىلا هيف ناسن الا عوجر ضرألا ناش نم نا اعين"

 اناعد رسضلا ناسنالا سم اذاو ) ىلاعت هلوف ىف اك الدم كرت ىلع مزملاو ةيصولا

 رهوج نم ةنكمتم ريف تائيسلاو بوئذلا نم ناك اف ( (ءائ وا ًادعاق وأ هبنل
 ىلع لوزي اميرف رارمتسالاو راركتلاب ةكلم راص امو اهلاوز عرس هناف سفنلا

 . يلامت هللا ىلا ةبانالا ماودو ضرللا ةده لوط

 هب واذاهب هللا رفك الا ةبيصم8 دما بوصب ال هناف او رشبا : ( ص ) هنهو

 . هءدق يف مدا ابك اشب ةكوشلا يتح

 هللاب نظلا نسم نا ملم لك لب نمؤأا بجاو نم حبصا دقف اذه ىلعو

 ىلاعثونا لمتح الو هللا مور نم سأيب ال ناو بئاصملا نم هيلع درب ايف ىلاعت

 هل مشوه هراكملاو ايالبلا نم هيلع درب ام لك بسحب الو هتبلا هبذعب لب همح رب ال

 . ءازجلا موي اد هداممل ةريخذو حالصو هل ريخ كلذ لك لب

 دقو ردقو هنكحب هركذ ىلاعت قلاخلا نا لوقلا ةلمجو : مالسلا هيلع لاق م

 ب هاب



 تافالا ىف ميكحلا ريدملا لمي كلذكف مفانأأ نم بو رض يف ابلمعتساو

 .ةعفتملاو ريك ا ىلا 5 أاهريصيف مهلا وماو مهنادبا يف سانأا نر ىلا

 . ةعانلاو ربخلا يف اراك رومالا هذه ىفرصي

 نم ديفا ةدفنم ىاو را ربالا نعبونذلا طح نمن.حاريخ ىاو (لوفأ )

 نع هرازوالا غنا فخ نأ نم ناسنالاب ىل دأحالص ىاأولب «راجتلا نع اهفيفخت

 لاما ةحر ىوس هبوأب أولم الو هيجني لمع ال مودو نوفحلا وجنب موي ةربظ

 هيثوم يف نأ ىلع ايئدلا راد يف ثداو .ىلاو ابالءلا كات نم هلان ا١ باوثو

 ةرجشلاابمالسلا هيلع مامالإ هريشاك هعون ىنءلاضيا ريخلاهب لصحب هريخ ىلا هباهذو

 يف ابلمتاو راجتلا وا مئاصلا اهذخأ تماعف اذا ةلخنلا وا حيرلا ارمطق اذا

 كلذ ىلا امو ًاقودنص وا ًايساك وا اكابش وأ (باب ارام»ي اك عقانأأ نم بو رض

 , سانلا مقنتو هل حلصت امم

 ناسنالاب ةلزانلا تافالا كلت ىف هتردق تلح ريكحلا ردملا لمفب كلذكو

 د هه اد



 © تاؤألا هزه تدع اذامل

 اليكل هل ليق سانلا ىلع ثدحم ملو . لاق ناف : مالسلا هيلع لاق

 ىصاعلا بوك ريفرجافلا غلابيف ةمالسلا لوط نمىمامملاىلا اونك رب
 ىلع نابلغي ًاعيمج ن .سمالا نيذه ناف « ربلا يف دابتجحالا نع اصلا رتفبو

 مبع درت مهياع ثدحم ىتلاثداوملا هذهو ةعدلاو ضفلا لاح ىف سانلا
 ١ مم سي مسلم مدم سس رع لج سس سس

 ثدحت اذامل : لوقب ذاكلذل ديكاتك وهو مدقت امل راركت لصفلا اذه ىف

 كلاذوسانلا ىدل ةيلح ةدضاو اه ودح ةكح ناب باجيف سانلا ىلع هراكلا هذه

 شيملاةيهافرو ةعدلاو ةمالسلا مهيلمتلاط !ذا ىماعللا ىلا اوليعو اونك رب اليكا

 . تاجزملاو فواحلا نم نينومأم فرنلاو

 ىمامملا باكترا يف غلابو هتمالس ثلاط اذا ىفطيل ناسنالا نا مولعمو

 . (هوركم ري ملو ةثداح هعذلت مل فرم ىف ناك اذا مارجلاو

 نم اهريغو ةدابملاو ةعاطلاو ربلا ىف داهتجالا نع رتفيل ملاصلا ثا اك

 ثداحب هينب وا هىثب ظعوب نأ نود ةحارو ةعد ىف ناك اذا ةينيدلا فيلاكتتلا

 روتفو رجافلا نم ىصامملا بوكصر ىا اهءلك نمألا نبذه ناو ٠ هظفوب

 ة_ءدلاو ضنخلا لاح ىف ةقلطم سانلا عابط ىلع نابلغيل رابلا نم دابتجالا

 . ليق ام

 هس جايا

 هيعمل



 اللغ اك ةيصعملاو نايمطلا ف اولملاب:ءاولخ ولف مد ش رديف أم ىلع مههبنتو

 مهنم ضرالا ريبطتو نافوطلاب راوهلا«ريلع بج و ىمح نامرلا لو اىشسانلا

 ةدسفم يأ هرملا ةدسفم هدجلاو غا رفااو بامكلا نا

 ءاضتقا بسح ةدمو ةدم لك سان# ىنأت ثداوحلا هذه نا ىرت كلذ

 نع حلالا هبنتو هعارج نء رجالا عدرتف حالصالا ةجاحو ةيرامسلا ةكحلا
 لمعلا ىوس هيف أجلم ال مويل ةاجسنم كلذ ناف ؛ هدشر ىلا لك مجريل هروتف

 ىف اولا ةدم لك مهعذلت ملو تافالا كلن نم سانلا هذه تلخ ولف « حلاصلا

 لثم نامزلا لوا ىف مهملبف ناك نم ربجتو الع اك« ةيصعلا يف ارداعو نايفطلا

 مهدانعو مهتسل نافوطلاب فاتلأو راوبلا موءاعبجو نبذلا مالسلا هيلع حون موق

 رجفنلاوءامملا نم رمهنملا هاما كل ذب ضرالا مهنم ىلاعت هلا ربط دفو « مهكرشو
 ٠ نبه الو هل را ال نك اوناكف ضرالا نوبع نم

 . مقتنلا زيزماا رهافلا رداقلا ناحبسف



 توملا ةكح نيدحاجلا دامنإ
 سيول بسوي سم مع سمسم ملك ل ل لبى حم يو نيج ل تيجو

 توما ريدقتلاو دمملل نودحاملا دهتنا امبو : مالسلا هيلع لاق

 هذع يف نيدلخم سانلا نوك. نأ ىئبش_ هنا ىلا نوبهذب_ مهناف . ءانفلاو

 هتاف ىلا سحإإ | |لو قاس نأ يهمل «تافالا هزه نم نان ريم ام'ىلا

 لوبقلال مس الو سوفنلا يف لسرغسم ماي سيل دوحجلا نا هيف بير ال امن

 ىعببط ءىث روصتلا ناك اهم قااخلا روصت نال ةرب رش ةئيبْح تناك اه ابيلع

 نكاو «تاقوالا نم تفولك ىفو لاح لك ىلع هب روهشلا نم صانم ال ىرطف

 اليبس هراكسسنا ىف دجت ءاوهالاو لويملاب ةديقلاو تاوبشال ةروذالا سوفنلا

 . تانايدلا رساو تادقتءلا دويف نم اهفالطنال

 ةينايبصلاتاضارخالاو ةبفاتلا تادافتنالا ىلا نؤجلب نيدحاجلا دمت كلذل

 هدوحج رربيل دقتني هنكلو اضياوه اهلبقي نأ لادف ًاًنصنم دقتنملا اهلمأت ول يتلا

 . همارجا يلع ىلعذيل ضرخميو

 لاخ سما ءانفااو توملا نا محلوق ةيروعشاللا تاداقتنألا كلن ةلمج نمو

 . مكح ريدقت وأ لوقعم دصق نود سانلا يف ىرج دق هناو ةكلا نم

 نيئربم ايندللا هذهىف نيدلخم مباك سانلا نوكمت نايفحالصلاو ةكملا نكلو

 مالألاو ماقسالا رباسو ءابولاك ةيلخاد وأ دارحلاو دربلاك ةيجراخ ةفآ لك نم

 د ا



 لو 4# هلخدو ماملا لدد نم لك ناك ول تا 01 : هلوصخم ام رظنيف

 نك املا عزومت ىتح مهب قيمضتض رالا نكت ملا . من :مدحا توم الو

 نأ اسلايف نوسفانسإ الوافال وأ مكين ثولأو مهناف شاملاو عرازلاو

 يئش 55 وقيف ةينايبصلا 7-5 7 ًايعارم مالسلا هيلع مامالا بيج انهو و

 اذام ىرل لمأتت يإ : هلوصحم ام رظنيف هتباغ ىلا مالا اذنه قاس نا

 . نودي رب اك حالا ناك اذا ملاعلا يف ثدحيس

 ينأب نم لكو تومي الللاملا اذه ىلا لد نم لك ناك ول هنأ ىرف اناف

 . رهذلا ىدم ىلا اح قبب هددعب

 ضرالا تشم ولو «مئرتكا انكاسم ميه«-الف مهب قيضت ضرالا نكي ملا

 ةايحلا تاب رورمض نم يش يملا مهعرازمل ةمطف قب لوف اذ راص اذاف ء نك اسم اباك

 مه عورزلا قسل هام ىقبي لبف ةعارزلا ضرا دوجو ضرف ىلعو ءاذبلا ساسأو

 . مهتاوح هيف نال هبرش ىلا مهجايتحا

 ىوأم ال هريغ !ريثك نإ مم هل ةصاخ راد ىف سانلا دحا حبرتسب له مث

 عابط يف ام مم مهل ةبسنلاب ضرالا عطف ةلفو مهترمثكل كلذو هيلا نونكرب م

 سفانتلااو هرمدلاو صرحا نم سانلا

 مسق هلح لحيل امسق ثيمعو الواف الوا مهيتفب تولاو نالا مها رن انا ىلع

 عرازااونكاسلا يلع نوسفانتي لب ضرالا نم نوكامي امب اوماقب مل ةدالولاب رخآ

 اوراص و ماع تناك فيكف مويف ءايدلا كفستو بورحلا بشت ىتح مهو ايف

 لهو«موب دمب اموي مثددع دادزيف نوتومي الو نودلوب ىا ضرتملا دارا ام ىلأ

 توم ال هناب نظي ناك اذأ اذه « هتايح ىف ناسنا معي ريس وا ةايهلا مط وتصت

 جاو عود



 .ءامدلا مريف كفستو بو رملا كلذ يف مهليب بشنت ىتح عرازلاو

 بلغ ناكو نوتوع الو نودلوب اوناك ول مهلا نوكت تناك فيكف

 نوتوعع ال ميناب اوهثو واق . بواقتلا ةواسقو هرشلاو صرح ا مهيلع

 ناو منقي مل كش نود هناف ايندلا يف دلخم هناو ثومب ال هناب قو اذا هب فيكف
 اًئيش ولسي الو دش هنم ذخا ًادحا حماسي نلو هلانب ام سائلا نم دحاولا عنقي

 « هرأن دخاي نأ نود دحأ نم هيلع ثدمحت

 يفوةذل شيعلل ىتبت ناو صوقنلا ىقشيو ةابحلا ردكي ام بطلاب اذه لكو

 .ةحار رمدلا

 دفق مبتوم برقب مههع عم نب رمهلاو نين-لا نم ريثكلا ىرن انا ىلع

 امم اهزج ايندلا روما نم ءىش لك نوهركب و لب شيعلا نولميو ةايملا نومأس

 سالخلا هسب وجرب ىذلا توللا ىلإ لاحلا هذه نم ارأرفو هعون ىنب نم قالب
 , مهضعب لاق ىتح هنايح نم ةحارلاو

 هيف ريخ الام رمصلا ناف هبريشاف عاب توه الا
 ىف هريسغ ىلا ةجاحلاو رجه! نم هريغ ىف هارب امم اعزِس رخألا لوقيو

 :هروما رثك ١

 دحا ىلءالك هيف نوكأ نمز ىلا ينقبت ال براي
 يديب ذَخ مايقأا دنع هاقلا نمل لوقأنأ لبقيديب ذخ

 : مالسلا هيلع هللا دبع يلا ءادهشلا ديما ةيطخ ةلمح نم درو دقو

 توأا نأ ىممب ( ةاتنلا ديج ىف ةدالقلا طخ مدا دلو ىلع توملا طخ )

 هنم صبح ال ءاضقلا لقب مهبلع طوطخم عوفولا ىمتح سانلا باقر ىف ةدالقلاك
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 الو ٠ هلأس هىثلع لو ا جرفأ ايل و . هلاث ء ىدب مرنم دحاولا منقال

 رومأ نك ءيش لكو ةايحلا نولع اوناك مث 5 هيلع ثدحم ء يبث نم اس

 ثداوح نم هتحاراب كاذوةدالفا|ب ةاتنلا ديح ناز اي هل ةنيز كلذ مه هنأ ىلو

 . اهجهايمو ةرخآلا معن يلأ اه.”اصمو اذدلا

 ن٠ عزجلا بيس نع لماوشلاو لماوذلا ىف هبوكسم نبا ميكحلا ركذ دقو

 : نبرخالا دنم هيلو ضعبلا دنع ثوأل

 ةامحال قداع هئرطقبو ايندلا بح هتميبطب ناسنالا نأ : هصخألم ام لاقف

 جرخ ذئم اهيف جرد !كاهيلا ىعتنيو اهنم أدبي ء اهنم ًاءزج هنوكل كلذو اهيف

 تايتلاوشن انئان هتقلخ راوداب محرلا يف هنالقنت ىفو همامحر ىلا هيبا بلص نم

 اناسن اراصف قطنلا هيلع ضيفا مئملاملا ىلا جرخ اهيح قطان ريغ افاويد راص ىت>

 هتيلباق بح ةايحلا ىف بتارملل هلهؤب ام ىلا ىحتلا ىح هتيناسنا ىف جردن مل

 هتاروطت لك يف اهب هلاصتال ةايهلا قدعيو ايندلا بحت راص كلذل هدادءةساو

 اذ_هدصي ناالا بلا « ًادحتلمو أجلم هل اهريغ ىري ال هنوكلو هتالوحنو

 اهتماعزاج لعبت ثيحم ةدبدش ثداوحو ةمبظع روما قئملا اذه عدصبو بملا

 ةايحلاهذه لثم ىلع توللا حج ريف اهعم شبعلا هركسبو اهيف هنايح لك ىثح

 . اهفارق باطيو

 ةبافكو جازم لادتعاو ةديج ةحصو ديغر شيعب نرتقت يتلا ذايحلا اما

 ابهناقدلولاو لهالا نيملا ةرق عم ةداعسلا لوصح نم نكمنلاو هليمجا هوجولا نم

 الام ىلا هلصوب و كلذ لك ملقب هنال بولا اهيحاص ابعم باطب ال ةبوبحم ةايح

 . ةايحلا نم عزم الو توملا نم عزج.ف هريصم عب

 ا



 ايندلا نمةحارلإو ثوملا ىنم ىتح هرم لاط نم ةايحلا لع دق ام ايندلا

 . اهندلا نال ردان ليلق سانلا نم عونلا اذهو

 راذفالاو رادكالا نم ًاوفص اهديرن نحنو ردك ىلع ثءبط

 ناوبحلا م تول دمب ةايهلا ناب دقتعيل رخالا مويلاو هللب نمؤأل نأ معن
 يلاهبجوتو ةهلاصلا هلامعاي وجرب وبف كلذل اينالا ميعن نم موداو لضفا اهميعنو

 هنال عرج رم الف تولا بلط اذاف « كلاذ ىلع لصحب نا هنارفغو هبر ةمحر

 ٠ دوجولا ىلا مدعلا نم لقتني هسفن ىرت

 هنال توأا نم عزب امنا هلاف رخالا مويلاو ثمرا ركنلل دحللا كاذك الو

 وه اذهو هتاوبشو هناذل لك ثوملاب هنع مطقنتو مدع ىلا دوحو نم لقتني
 ٠ تولا نم هرأا عزج يف بسلا

 امم ريخ هلبق ام ناب عزاجلا داقتعال نوكي تولا نم عزجلا نا ةصالخلاو

 ام ناب بلاطلا داقتمالف ايندلا نم عزجلاو هبلط ىا هيلا لاسريسآلا اما هدمب

 ٠ لاح لك ىلعو هلبق امث ريخ ثوأل دمب

 ٠ ( نومدقتسي الو ةعاس نورخأتسي ال مهلجا هاج اذاف )

 ب ةهاس



 ١ «رازخأ :هراداعنإ

 هراكملاموتع مفرت نا ىغبش, ناك هنا . اولاق ناف : مالسلا هيلع لاق

 ام انفصو دف . هيلا اوقاتش_ الو تولااوئمش ال ىح باصوالاو

 ايندلا داسف هبف ام ىلع مل لماحلا رشالاو وتملا نم هيلا مهجرخم ناك

 مي قيضن اليك اودلاوتي ال نا ىئبشي هنأ : اولاق ناو . نيدلاو

 : رعاشلا لوقب

 مهفي ال نم باطخو هبغ نع يىوءر ال نم لذع ةيلبلا نمو
 رصمبنلا لقاملا ىلع ةيلبلا نم ناف ةقيقحلا نيع رعاشلا اذه باصا دقل معن

 مسييغ نع نووعرب ال مهو مهذدي ناوا نيدحاجلا لابجلا ءالؤه يطاخب نا

 ٠ هقلخ ىف قااخلا اهدارا ينلا ةكحلاب كاردا نع ال نودفتنبف

 :مطوقىنعم اف الاو امنص نوئسحب مهنا نويسحب مهنا كلذ نم ىتالاو

 ال نا كلذ نم ةباهلاو « ثداوحلا هذه سانلا نع عفرت نأ ىغبني ناك

 مهاطخ مالسلا ةيلع مامالا مهل ركذ نا دمب كلذو هيلا اوفاتشي الو ثولا اونمشي

 كلت مهنع تعفر ام اذا رشالاو وتملا رم سانلا هيلا ريصيس ام مل فصوو

 نال ةمعاو فرن ىف اوداعو باصوالاو هراكلا كيناه نع اولختو تاببنما
 يتاارذنلاو فواحاالا داسفالا نء مهعدرو الو ثبعلاو رشلا ىلع ةلوبجم سوفنلا

 لس ايبا



 لوخد قلملا اذه رثدكا مرحت ناك آذا مهل ليق ٠ شراملاو نكاسلا

 لخدلاذا ًاميج نيرادلا فهيهاومو ىلاعت هللا ممنب عاتمتسالاو ملاملا

 لوساك الو نودلاوت 0 . الدعاو لن لرذ والا ماملا

 مسدل احمل مس ا ا سا تت“ ا ماتت ااا

 : اان ار امير مهمذلتو ةايملا ذئاذا مهيسنت

 نرلا لوط مهجرخإ الو ميياود ىلا اوهجريل لولق دعب مولع عفرت مم

 مارجلا باكرا نم مهايندو هبنيد داسف هيف ام ىلا ردك هب وشب ال ىذلا ميمنلاو

 ٠ حالصالاو حالصلا نع فودسلاو ىصاعملا ىلع نوكعلاو

 هدابعب اقدر ناك اذا ىلاعت قلاخلا نأ : طوف ىف اضبا موفخس لمأت م

 ىف مددع رتكيف ليج دعب الي ةيوراخو نودلا ودب مياهج اذاملف مهب احر

 اهيفاودجي الف ةأيملا ردكتو شباملا مهيلع رسمتف نكاسلا مهب قيضتف ضرالا

 شيعلاو بجاولا توقلل عرزت شرا نكمي ةمطق ضرالا يف قبن مذا ةحار

 رافقلاو ىراسصلا ىف ىتح رودلا نم هيلا نوجاتحي !م ةرثكل كاذو ىرورؤلا

 يف قاخ نم لك ىقبب لب اودلاوتب ال نأ ريبدتلاو ةمكحلا نم ىف أ ناكف

 الو نكاسملا قيضت الف ةرخكلا هذه لصحت البكحا توم ال اح لوألا نرقلا

 ٠ سانأا نم دج ىلع شاعلا رسعب

 لوالا نرفلا ىف دلو نم نأ وهو نوددرت اك ناك اذارمالا نا : م لاقيف
 ٠ طقف لوالا نرقلا رخآ ىلاهكسنو هتايح ىلع ظفاعت ىقب وتومال

 نم امورمم اذه ىلع قلخلا رثكا تاك ممريغ داون الو لسنلا عطقني مث

 نم ضرالا ينكساسا اهفاخ ىنلا ىلاعت هللا عنب عاتمتسالاو ملاملا لوخد

 ٠ ناويحلاو رشثيلا

 ا



 يف ملاصلا لمملاب الا هيلع لصحب ال يذلا ةرخالا ميعن نم نومرحيس ا
 ٠ ةرخالا ةعرزم اهنال اندلا

 نا لاحصو ) لصح اذا جئنب ال فيخسلا هدقنب لهاجلا اذه بلط ناكف

 ٠ لسانئلاو دلاونلاب ملاهلا لخ ديس ناك نيم نام رح الا ( لصحب

 ىلاعت هللا معنب ميلبق اوعتمتسا نيذلا هفلس نم تومب نم لح لحبلو
 ًاريخ ًاريخ نا اولمع ام ىلا اوبهذ من' ايندلا نم مهببصنو ميظح ىلع اواصحو

 ٠ ًارثشف ارش ناو

 ٠ باقملا كب ىلع محرر روفغ هللاو



 فخسأ دامْنإ

 رم :, ناكدنا: اول ناف : مالسلا هيلع لات

 يب يوب يوم ةمالدس

 فرإو « ميئايلقع توافتو مهك رادم نالتخا ىلع سانلا ةارادم نا أقح

 تالايخلاو ماهوالا نم هنهذب قلمي ام أطخ كردي ينح مهفي ال نم باطخ
 ىرادملا نا !؟ دلجو ربصو ردص ةعس ىلا جاتح يتلا رومالا 707

 ناكاذا اصوصخ ةيلؤسملاب مات روهشو ةءرك هلضاف قالخا اذ نوكي نا ب

 لكب ىعسب ايداه وأ هداشرا ىف صاخم ًادشرموا هاباعرنملئاسلاو ايعار 0

 لبجلا ضفخنم نم مهعفرا دبجيو ىماعملاو اياطخلا ةوه نم ساناا لاشتنال هاوق

 مهبلعو هيلع مركلا ينلا ءايصوا نيموصعملا انتمأك ديحوتااو معلا عفت م ىلا

 ق.اخلا اذه ةياده نارقلا ءانرق (ص ) لوسرلا مدج مهفلخ نيذلأو مالسلا

 أنديس صتخا دقو هدمب ةقحلا مالسالا ةسرش يفلدملاو ديحوتلا نيد ظفحو

 رثمك ١ ىماقملا ةياؤسما هذهب مالسلا هيلع قداصلا دهم نب رفمج مامالا انالومو

 ةراسسك نم هرممع ىف هي ىتء أ كلذو مالسأا مهباو هئابآ ةمالا نم هريغ نم

 . هقدان زا نم عدبلا لها و نيدحاحلا تاعامج فلتخمو نبدحللا

 ماا بن



 ىوذوتابارقلاب سنالامضوم بهزانولانةالءنودلاوت.ال اوناك ول

 رورسلا ودالوالا ةيب رك مهوب دئادشلا دنع مب راصتنالاو ماحرالا

 حالصا نع لؤدلا مامالا وه وهو ممداشراو مبعدر نع تكسي فيك انهو

 ليبس ىف داهجلاب فاكملاو قحلا ةجحم يلا باوصلا نء نيفرحنلا عاجرأو ةمالا

 . لوطو لوح نم يتوا ام لكب ديحوتلا ةلك ءالعاو قحلا قاقحا

 ال يناا تاضارتءالاو دوقنلا نم مهدل ام ةقباسلا لوصنلا يف تيأر دقو

 . اليلق لمأت ام !ذا لهاإلا ىتح ابلبقب الو لب لقاع لاب ىلع رطخم

 يغب ناك هنا ؛ ةنلاسلا تاداق::الا ىف هراحدنا دعب دقانلا لوقب نآلاو

 ىلا اذه دع قلخيو قاخ ام لم سانلا نم دحاولا نرقلا كلذ ىف قاي نا

 ٠ ملاعلا ءاضقنأ

 ثدي الو اوتومي الو اولسانتب الو اودلاوتب ال نإ بجي عبطلابو : لوقا

 رخآ ىلا ايندلا ىف ماد مين ىف نوديعب لب باصوالاو هراكلا نم ءىث مهيلع

 ٠  دقانلا معزي اك  دبالا

 نق ميسن م اذه لبق ملق منا نيضرتعمل ةمامج كنا ؛ هل لاقيف نذإ

 نكحاسلا مهيلع قضي امم اذهو ملاعلا يلا نيدراولا رثكب امم لسانتلاو دلاوتلا
 !وركفتملو « دحاولا نرقلا يف سانلا لك دلوب نأ نالانويلطت فيكف « شياعملاو

 سبلا © شباعلاو نك اسما قيض نم ميركذ ام ىلا مجرب كلذ دنع نمالا نا

 . نودقتنت اميف لقمت مدعو نوملكنت اب لبجلا نم كلذ

 محلا نم هيفام مئفرعل بقاعتلا ىجيردتلل دلاوتلا اذه ىف البلف مامأت لو
 لثم الاس اًيوق يناسنالا لسنلا ءاقبو ةايحلا ماظن يف اهنع ىةتسب ال يثلا دئاوذلاو

 مسمع 8ك ا ةسسما



 ىرجام ىوس ماعوالا هيلا بهذت ام لك نا ىلع ليلو اذه ينف « مب

 يف ةناسعتسالاو مهبو مهل راصتنالاو ماحرالا يوذو تابارفلاب سانينسالا
 ٠ حارتالاو حارفالاو دئادشلا

 « لامآو رورسو سناو ةذل نم اهيف امو دألوالا ةيبرتيفحايترالا لثمو

 مقتسلاكاردالاو ةميلسلا لوقعلااورذ الا اهكردب الامئاهربغو رومالا ءذه ىفو

 بسنلاب قورعم بيرق لك و-ه ةبارقلاو محرلاب دارملا نا مواعلا نمو

 هزجلاو ىساسالا رجحلا يه ةرسالا اهسالو محرلا ناف ةبسناا تدقب ناو ًاقلطم

 . عمتجملل موقلا

 ماحرالا تحاص ناف « مهالاو بؤمشلا نوكتن ماحرالاو رسالا نم ذا

 ٠ مالسب ميجلا شاعو ةسمالا سما ماقتسا « مرفص صارتو مهتلص ىرع تبوفو

 اهزازتعا الا ماحرالا عاتجال باسنالا ةفردم نم نكي ملول : ليف دقو

 يأرلامزح نم اهب فرمنلاو اعدوجو ناكل « هافك الاعزانتو هادعالا ةلوص نم

 ( كانمجرا كطهر الولو ) هل اولاق نيح مالسلا هيلع بيعش موقل ىرت الا

 ٠ هطهر هيلع اوقبا

 كحالسوريطتهب يذلا كحانجا,ناف كت ريشع مرك | : مالسلا هيلع يلع لاق

 مهك رشأو مهميقس دعو مهعرك مو اف ةدشلا دنع ةدملا مو لوص: هب يذلا

 | ؛ رماشلا ناقو ٠ مثرسعم ىلع رمميو كاروما يف
 اباضف ىباودلا كتريشع حنماف ةورث لفاونلا نم تقزر اذاو

 اهلب- قئالخلا ثمد ىرت ىتح مهب دؤسن مل كناب ىلءاو
 لك ىدل ماحرالا يوذب ةئامتسالاو راصنت-الاو ةبارقلاب سنالاف اذا

 مج ا(



 لوقلاو ىأرلا نم هفسو أطخ « رييدتلا هب

 هنم غو رفم هين وُه مهب ةلصلاو فرامتاا دمب ةدعاسمو نوع ىلا جام ثداح

 ٠ القنو القع ةدقافلا سم

 رمسلاب حايترالاو مهتين رب ومب سنالاو دلاونلاب لافطالا دوجو كلذكو

 امو ريكلاو زجملا دنع مهبوبال ةدعاسما نم هثومقوتي اع لمالاو « مهتحار ىلع

 , هل دلو ال نم هائمتيو كلولا وذ هيلع طبغي امم كلذ ىلا

 تايرؤرضو ةايحلا مزاول نم اهلائءاو رومالا هذه يف رظنلا اذدما اذاف

 ماظنلا اذه نأ ايي ماع انملع رصتخلا اذه ىف باهساب اهرك ذ مسي الامم شيملا

 يلارئاس وهو مويلاىتح ةقيلخلا ذنم ريسب ةمنصلا يف عادبالا اذهؤ نقتلا ىملاعلا

 ام لك ناو « ريدق ميلع ميكح عناص نم ريدقتلاو ريبدتلاو ةكحلا اقبط دبالا

 بهذت الك ناو « ىثبني الام ىلع وه ىئبني الام لكو ىفينبام ىلع وه ىغيي

 ىلامتهللا ءردق يذلا ىوس ةصقانلا ةدساكلا لوقعلا همعزتو ةدسأنلا ماهوالا هيلا

 رذهو ىأرلا ىف لطخو ربدغتلا ىف أطخو لوقلا ىف هفس وه ملاعلا اذه ميظنت ىف

 ٠ لمأتف مالكلا ىف

 ملال ص



 ردا ولك وعملا

 ىرخا ةبج نم ريبدنلا ىلع نمطي ًانعاط لملو ؛ مالسلا هيلع لاق

 زب زع نم اين دلا يف سانلا ىون نحو ريبدن انهه نوكي فيك : لوقتيف
 ريقفللاملاو ٠ فيلا ماسو ملظر فيمصضلاو . بصتشرو لظبر ىوَقلاف

 كبتاوا ةفجاق بكر نمو ٠ هيلع مسوم يف امم قسافلاو ٠ ىلبم

 ال هن | ملعب و ملعي ال نم هيحاص طبسيلاف ؛ نك سو ص نالبح لبجلا

 ءىش لك كردا هنا لام لب للعب ال هنا مب الو لعب ال يذلا وه بكر لاو « لعب

 . رومالا هنك ىلع فقوو

 كردب لو ابوتكمم رعشب مل روما يف نمطب و دئتسم الب دقت هارت كلذ

 منك هسالصأ ءالقملا ىلع ريسمب ىذلا ليجلاو مربملا هالبلا وه اذهو « اهئيهام

 . باوصلا ةجحم ىلا هيحاص عاجرأ مهيلع

 دلال رورشلا ميكملا و ميظملا فوسليفلا كلذوهو نوطالفا نا ؛ ليق دقو

 ؛ ةئسلفلاو لعلا ةورذ غلب نا دعب هنم لثس الل

 لضنب تحبصاف كم العاج تنك معا أل يناب ثملع نالا ىفا : باجا
 . اطيسب الهاج ملا

 هس ايا سس



 ىلع رومالا ترم ريب ماعلا يف ناك ولف ٠ ةبومعلابل احأم م مام

 ناكومورحلا وه حلاطلاو قوزرملا وهّحاصلا ناكولف ٠ مئاَلا د
 يفلان هب وقمااب لجامي مراد كبئنلاو تيل نم عني ىوودلا

 مهنا بكرم ميلبجل ا هقلخلاو قلاخلا ى ا تيدلحأملا ءالؤو

 نيلئاف ملاملا ريد: يف اونمطف ريب دتلايف لدملاو ءايشالا ةكح 98 8

 ترا ىا  زيزع نم هيف سانلا ىرت نمو ملاعلا اذه يف ريبدت نوكي فيك

 ٠ اهاحو ةريشعو اندبو الام ةايحلأ رامش» ىف هريغ قباص زيزملا

 ( هيلع امضاغ ) هل ايصاغ فيمضال املا ظ سائلا نم ىوقلا ىرت كلذ

 ىل: بما ريقف ملاصلا لجرلا ىرئاك «هفعضا فسحلا ماسي الياذ امولظم فيغضلاو

 , هقزر ىف هءاع اسوم ىف امم قساقلاو اياليلاو ضايمالاب

 وأ فوخ نود رجفير قسفي مراحلا كبتنمو ةشحاذلا بكترم كلاذكو

 اذ_هو همارجاو هيف نع عدتريل ارندلا هذه يف ةبوقعااب هيأع لجامي 2 لحو

 . ةكحلاو ريبدتلا الخ هاك

 ساسقلا يلع رومالا ترجل مكح ريدم نم ريبدت ملالا اذه ىف ناك ولف

 قوزرأا وه مياعأا ملاصاا 8 نا ىئيش ناك هنا ىندمع ماقلا يرشيلا ىلفعلا

 لظ نم ىوقلا عنمب نا ىثبنب ناك اك ىلتبلل م ورحلا وه ىمأملا ملاطلاو يفاعلا

 . مراح كبتنم ةبوقمب لاهو فيمضلا

 ةليئضلاةةيلقع بسح ملاعلا اذه ىفنءاطلا هدارا ىذلا ميكحلا ريبدتلا ودا ذه
 ىقب امل نعاطلا اهدب رب اك يمرجن رومالا تناكرل هنا : ةباوج ىف لاقيف

 هيلا نس>| اع تاقواحتأ ديس هللا هلءج دقر قواحنأ رباس ىلع لضف ناسنالا

 هلم ال



 ىذلا نامحالا ممضوم بهذأ اذكه ناك ول اذه نا كلذ باوج

 لمعلاو ربلا ىلع سفنلا لمحو ٠ قلما نم هريغ ىلع ناسنالا هب لضف
 ةلزنع سانلا رابملو هنع ىلامت لإ دعو اع ةقثو باوثال ا تحا حلاملا

 سن ا ع ص مه ل مس ء سس ع سس نيب

 : ىلامت لاقف ةروصلاو لكيملاو قطنلاو لقما ١ همركف

 تابيللا نم ماس ةزرو رحبلاو ربلا ىف مهانلمحو مدآ ىنب انمرك دقلو )

 . ( اليشنت انفلخ نم ريثك يلع مانلطفو

 لمعلاو ربلا يلع اهلمحي زقاح كاذنيح ةينانالا سفنات لصحي نكي مل من

 ةجاح وا ةقث هل قبن ملو ةرخالا ىف باقدلا نع ًاداعتبإ وا باوثلل الط ملاصلا

 رسفاحلا الا وح ربال وهو حبصي ذا توأا دعب مت نم ىلع: هللا دع. ام ىلإ

 . ةرخالا ةأيح نم ينأي ام نود امنالا يف هيف وه يذلا نمزلا يا

 ساسن ىتلا باودلا ةلزنعو مثهبلاك هايند يف ناسنالا شعب اذه ىلع من

 ةعيطم ضو تعاج اذا فاعلا ىطءتو تصع اذا اصمااب عرقتف فلملاو اصءلاب

 ىوفت الو لمعت ال نذا ىهف اهنم بولطلا لمعلا ىلع ىوقتاو لكؤنف ىمستا

 . ةيناويملا اهئايح يف مةئسنا ىرخاو ةءاس لك نيب اعب اهل عمل اذا الا

 أنيقب زري و باقع وا باوثب داقتعا هل لصح واهل نكي ماذهب و

 نعاح راخ ناك تادفتهلاو تاي>ورلا نء دحلا اذه ىلا ناسنالا غلب اذاف . اهب

 ::تاودلاو ماهبلا خنس يف الخادو ( ناسنا عج ) هيسنالا دودح

 ضرنل الباق راص اهب نيزإلا هقطن و هلقمب هاوس نع زاتما اما ناسنالا ناف

 بتكلا لازؤاو لسرلا لاسرال الم ناكاههب و هيلع ةينيدلا ةبوامملا فيلاكتلا

 . اهاثماو تالماعلاو قالخالاو تاداشرالاو ميلاعتلاو نيناوقلا ىلع ةلمتشملا

 سس ة”6 -ص



 ةعاس اهنم دحاو لكب اهلمابو فاعلاو اصملاب ساس" يتلا باودلا

 , ناو ني ىلع لمس دحا نكي ملو ٠ كلذ ىلع ميةتستف ةعاسف

 م « ماببلا دح ىلا ةيسنالا دح نع مبجر خم اذه ناك ىتح بافع
 تم هجوم وود ص0

 لسقملا طعي لف ناسنالا براع ءاضقل ىاَخ يذلا ناويحلا كلذك الو

 . ناسنالا هب فلك امم هىثب فلكي ملو قطنلاو

 حبصأ لعاجلا ضرتملا هدب راك لضفملا مركسلا ناسنالا اذه راص اذاف

 طخلب نأ نوداط لمميق ايذدلا معن نم همأمأ مذح ام الأ فرهي ال ةميببااك

 . ةرخآلاو ايندلا ىف .دعب ىامس اليقتسم وأ ىفم ابلاغ

 نم رضاملا بلطا لب باةءوا باوثب نيب نع لمعي اللا .ملا راص اذاو

 هسقرتو هقوخلالا هشعاف وأ ملظ نع عنتم ال حلاطلاو طقف ايندلا ىف ةمسو قزر

 ٠ هتعاس نم هيلع هموقملا لوزن

 هانممو طقف نيعلا ماما رضاملا ىلع الا ىرجت ال قلخلا عيمج لامفأ تن
 دعو اب الو باقعو باوث نه هللا دنع اهب الو ةرخألاب نيقب مهيدل نوكب النا

 ناريثو باذعو طْحس نم دعوا وأ نارفغو وفعو ميعن نم

 « رانو هنج قاخت اذامو «دلاخلا ةرخآلا ميعن نوقحتسي فيك اذه لوو

 بتكلاو لسرلا للسرمت اذالو
 :ك اناقل ءالملاو هيفاملاو رقنلاو ىنغلا همج نم نعاطلا انرياس ول اذه دعبو

 هيلع ىرجت دق لب امئاد كسايق ىالخ ىلع اهلك هيراج تسيا رومالا هذه نا
 كرم ًاريثك ى رن ذا ليلدو ناهرب ىلا جاتحيال موهفم ىعا كلذو ؛ انايحا
 نم بورعذل ايندلا يف ريغ كلا لالا نوفزري دق نيميطأا نيدحوملا نيحلاصلا
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 ثدحنن اكو ءايندلا ميعل نم رضاخلا 00 الإ لمعت الون اغام فرهال

 ايندلاهذه ىف ةعسلاو قزرما لمعي اعا حاملا نوكي نا اضيرا اذه نم .ءل نإ عج 5 0 : 200 _ 4

 بقرتا كلذ نع فكيازا شحاوفلاو ملظلا نم مئنملا نوكيو

 رييدتلاو ةكحلا
 مه رافكأا نا نيقبلاو داقتعالا ىفيءذ سانا بولق يلا قبس ال هنإ اهئم

 قسفلا سائلا رثؤب نأ كلذ بجويف نومورحللا مث راربالا ناو طقفنوفوزرأا

 ٠ايندلا ىف قزرلل ةبليت كلذ نأ نودقتمب ذا لدعلا ىلع مظلاو حالصلا ّس

 مهنايفطو مبهاظ مقافت ام اذا مهاجامت ةيوقعلاو مهارن قاسفلا نم ًاريثك نأ اك

 فتوهرال لج وع اك . ًارورغو ًاوتم موسفنأ ىلعو ساناا ىلع مثررمض مظعو

 ٠ لتقلاب سيبلبلو هينااب رصن تخبلو رحبلا ىف قرفااب

 رابخالا ضعب باو ريخاتو ةيوقهلا ةعرس نع رارشالا ضعب لابما اما

 اذه نا ىلع «ىنخم نادبالو دايما ىلع تيف بابساو محل كاذف ة رخألا يللا

 حالصلاو باوصلا نيء وه لب ةيهلالا ةكأإ ضفاني الو ريبدتلا لطب ال ءاذخالا

 ىف ةعرسب ةبوقعلاب اولجوم نيذلا ةثالثلا ءالؤه كل ركذن نالاو هسفن ناسنالل

 . ةرخالا لبق ايدلا

 رعمم كولم نال عبط مالسلا هيلع ىموم نوعرف هب دارملاو : نوعرف اما

 بعصم نب ديلرلا اذه نوعرف ممأو ةنعارف مهعمجو نوعرفب نوبقلب مواك
 نب قءامع نب رع ن ناماه نب ثيل نب صواقلا 34 ريع ىنا نب ةبواعم نبا

 . داع هكر جوع

 هلود تالصمضا 1 مهناف داع موق نه قارملا ةؤلامع اياقب ند مم ةنعارشلاو

 2 كك



 لع ير أباك س انلا لامفا نوكت 34 ةةءاس نم هيلع كر ةبوقع

 باو نوهحتسالو هللا دنع م نئيميلا ن“ ءيب امهوش ال .نصاحلا

 نعاطلا أه رك ىتلا رومالا هذه نأ 0 ابق مئادلا م يمذلاو ةرخ لإ

 مهل اوسساو ابيلا لباب ةراضح اولقثو نمبلا ىلا قارعلا نم اوحزن ىلوالا لبا

 ًاصوصخمو مهكلم 0 مهفارطان وزي أوذخا كازو مثرارقتسا لعو(6 هلود مب

 نوب رمهأاا0 ىتح !,ئاربخ ىف ًاعمط رمعمل ةفلاملا كاوا وز 6 57

 . ةازغلاو درلا يا ( اوساش )

 ةلود كانو أونوكو 2 ىلع اولوتسا ةريثك تاوزغ كونو ًاربخاو

 نب صوبأف ) ًاريخأ مهنم كلم ىثح ةليوط ةدم ةلودلإ هذه تماد دقو ةنعارفلا

 هيخا نم دشأ ناك يذلا اذه ( بعصم نب دياولا ) هوخا ىلوت كلهالو

 ماما نيذلا ليئارسا ونب ايش الو هيخا لاذ سانلا يسن ىتح انايغطو ًاوتع

 . هموق نم نيبطبف اونوكي مل ثيح ؟ديبع
 هكلم ةدم تناك دقو ( ناماه ) هره زو ةناهتساي ةيبوبرلا ىعدأ ىلاتلابو

 ىعدب خيب راوتلا خسا: بحاص نكلو ةنس ( ٠٠١ ) نيخرؤأ| ضعب لوق بسح

 ةيبوبرلا ىومد نا نيلوذلا نيب قيفوتلا نكميو اماع ( ١" ) هتيبوبر ةدم نا

 ٠ ماع( ) و هكح رخآوأ ىف تناك هنم

 هلللةنايغط مفافث دنع مالسلا هيلع نارعع نب ىموم هميلك ةبلا فا ثعبف

 تابالا نم هاراف عدترب ف باقملا هرفناو قتلا ىلا هاعدف « ىثمي رل وذم



 لب هسايق فالخ ىلع ةبرراجم تسل ءاليلاو هيفاعلاو رقفلاو ىنغلا نم

 نم اريثكص ىرتدقف .موبغم ىمالاو ًانايحا كلذ ىلع ىرحت دق

 بول قبسي اليك و .ريبدتلا نم بورسغل لاما نوقزر, نيحلاصلا

 هموف ىلعو هيلع ىلاهت هللا لزنا مث نمؤي لف هرحسلا اهيبسب |ثنمآو هتفاخأ أم

 ٠ قحلل مضخب نأ هيغ هعدب ملو وعرب ملف مسنلا تايالإ
 بارسالا مل | يلءا احرمم ىل نبا ناماهاي ) ناماه هناطيشل لاق لب

 حيرتسي وهلتقيف ءامسلا يف هللا ىلا رصاقلاهركف بسح لصبل . (تاومسلا بابسا
 هيلء دمصم نا نانال نكي الث يح ءاوخلايىف واعىلا عفن را ىتح نامأه هل هانف

 تمر ةفصاع هيلع ىلاعت هللا ثعب لك الو ةيوهالاو حايرالا ةدشل فقي نا وأ

 . ضرالا ىلا هب

 اذا ىتح اهابرف اًعارف رسنا ةعبرا ىلا دعو اميه ائوبات ناماه هل ذاق

 ىلعو تابدخ عبرا ةعبرالا ثوباتلا بتاوج يف مضو تربك و اهنوق تغلب

 املف اهنيعإ حتفو ةبشخلا لصاب اهاجرا دش مث رسنالا عوجو أ[ ةبشخ لك سأر

 توباثلابتراطو ءاوطأ ىف تءفنراف هلكانل هيلا توها ةمئاج يضو مدالا ترظن

 ىف ًارييشت ايرب ملاك ةملظلا الا ضرالا نم ايوب مل ىنح ناءاهو نوعرف هيف يذلا
 ىلا وباثلاب توها ةفصاع مريلع تبيف نوملعي ال ثِبح ىلا راط مل ءاهسلا مضو

 . ىلاعت هللا نم (هلح ءىش اعبصب مو ضرالا

 ًاوتع دشا تقولإ كلذ ىف ناك نوعرف نكاو امهيلع ةغلابلا ةجحلا نوكتلو

 ٠ ءامسلا ف ىموم بر لثق هنا ىعداذا ًادانعو

 للا يلا هموقو هدشريو هوعدب ىقبو هب أبعب مل مالسلا هيلع ىمو٠ نكلو



 قسفلانورئؤِيف نومورحلا# راربالاو نوقوزرلا مث رافكلا ناسانلا

 مهنايغط مقافتاذا ةب وقملابن وأج امي قاسغلانماريثك ىرتو«حالصلا ىلع

 تخمو قرخلاب ن وعرف لج وع اك مهسفن ا ىلعو سانلا ىلع ممررض مظعو

 ةيدوبملا نم اوج رخل رصم 7 ىنب جارخا هبلا باط ًاريخاو ىلامت
 ٠ مهيلع هروج دادزا لب لبث 2 مادختتسالاو روحلاو ملخلاو

 قرغ نا ناكف ةبوقءااب لجوع سانلا يلع هررسن مظعو هنايغط مقافت الو

 ون ان نا دمب ( رمحالا رحبلا ىمسو مزلقلا رح وهو ) رحبلا ىف هموقو وه

 ٠ هلبق مهلك لمئارسسا

 لبق 804 ىلا 504 نم هكح ناك لباب كولم نم كلم وهف رن ثخب اما

 هئرك ذاك هنال ةددشما داصلا مم رصن نون حتشفب ( رين تخب ) ىمسو داليلا

 ٠ ( رصن ) هعسأ ملص بنج ىقلم امير دجو خبواوناا

 اسمهانعم ( تخوب ) ةكو منصلا كلذ ىلا هوبسن ابأ هل اوفرعب مآ الو

 ٠ رصن مشمملا نبا يأ رصن تخب هل ليقف ( نبا ) مهتملب
 رمصنتخمب ىلا تنا نا هئايبنا دحا ىلا ىحوا ىلامتهلا نأ يربطلا لفن دقو

 ٠ مهتويبل قالغأ ال نيذلا برعلا وزعي نأ هماو

 بوف ناندع نب دعم نامز ىف ناكو ؛ كل دب هربخاو لباب لا هيلع مدقف
 اوناك نيذلا برعلا راج نم ( لباب ) هدالب ىف ناك نم ىلع الوأ رصنتخب

 ٠ بايثلاو رمتلاو بحلا مهنم نوراتميو ؛ موياع نومدقب

 ًاروس يا ( اريح ) ممل ىنبو ىرسأ مهريتعاو مهنم هب رثظ نم ممج مث
 ٠ هنصحو فجحالا ىلع



 رخاو ةبوقملاب رارششالا ضمب لبما ناو . لتقلاب سييلبو هيذلاب رصن
 دابعلا ىلع ىمخت بابسال ةرخالا رادلا ىلا باوثلاب رابخالا ضعب
 . ريبدتلا لطب امتاذه نكي مل

 ورش ذخاف « وزملا سانلاب ىدان م اسرح مهب لكوو هيف مهمض مث

 ٠ سدقللا تيب دصات وهو هقيرط ىف هفداص نم لك رسأبو لتقب و

 7١( ) نم ًاوحت قاسو سدقلا مده هقب رط يف عيرذلا كتفلا دعب لصو الو
 . هفلتاو ةأروتلا ذخأ هنا لاقبو « ىراسا ىدوم فلا

 هررض مظعو هنايذلم مقافث ىتح ًاداسق ضرالا يف ثبعب راص اذكهو

 هريصمإمب ال ثيح ءارحصلا يف هاتف ديصلا هدنج نع ىحنت ذأ ةبوقملاب لجومف

 ( اجنمىبا) ربن ىلع رسصم لامث ىف ةيرف را ةئيدم اهنا رهاظلاف - سيبلب اما
 . لينلا نم عرف

 : ينل لاق

 اهنويع كأذب ررقت اهتاعسع اير سيبلب تمإ أبره ىزج

 اهكلم ريجشو اهلها ىغاطف ةفااسلا مايالا يف ةمعنو وهز تاذ تناك دفو

 *هدانعو ةونمل مهكلم لتفو مببف ماملا لتقلاو محل ةازغلا وزف ببس كلذ ناكف

 اهذخا ملشررا كلم ىجنرفلا ىروما نا : يناتسلا قراعم ةرئاد يفو

 اوبسوه1 ةنس يف جن رفالا اهكلم مث ةميظم ةلئفم اهلها لتقوه ه5 ةنس يف اضبا

 . مهتاينطل مهيف عقو ام اهريغ ىلا ًاريفغ ًاروهمج مهنم اولتقو ابلهأ
 مفافت امدنع اهيف مقو يذلا لتقلاب مالسلا هيلع مامالا دبشتسا كلذلو

 ” مالسالا لبق اذه سالاب ممررضو مهنابنطو منوتم
 مس ىلإ



 مسهت وفم ليجمت ىلع رخآ دهاش كلذف مالسآلا دمب موبف لصح ام اماو

 . ايندلا ىف

 كلا ذكو ىصاعملا ىف نولغو» أم دنع مهتب وقع يف رارششالا دعب لاهما امأو

 رجلا نع نورتفب ال مثو ةرخالا ىلا ايندلا ىف رايخالا ضعب باو ريخان

 . هلل ةعاطلاو نادحالاو

 دفتمن نا دبال لب قخم نا ديالو دابملا ىلع تينخ بابساو مسهل كلذف
 ةكحلا يفاث الو ريبدتلا لطس ال كلذ ناو ريدقتلاو ريبدتلا نم أبنإ اهيف

 مهيب فيطل هقلخ نم ينغو رداف ملاعو مكح ريدم قلاحلا نأ دقتما نحس انمد أم

 ٠ نؤش هفلخ يف هل ناو



 امهليجعتوا ءازجاو باقعلا لمجات كولملاويب دن نم

 هلو ضراالا كولم نم نوكد ازه لش لاو ؛ مالسلا هيلع لاو

 الخاد هولجع ام بليجمتو هورخلا ام مريخأت نوكي لإ مريبد لطبب
 مبسايقو ذبشن دهاوشلا تناكاذاو :نويسيتلاو يالا تاويف

 ثالث ىدحأب الا هّصنص لمس مناصلا لو نا مه-أسيق ىف حلصب

 , هرآرش امو ليح اماو زهع اها . لالخ

 امدنع مهتابوقم ىف نولبع دق رارشالا ضهب نأ ( ع) مامالا ركذ امل

 ىلع مهب اون لجؤي دق كل ذك رايخالا ضعب ناو يساعملا يف نوظويو نوصعب
 ٠ ةرخآلا ىلا هملاصلا يبلامعا

 قلاخلا الا ابدي البابساو ريبدتوةكح نع كلذ لك نأ تبا نا دعبو

 : ربدأا

 نوكي دف اذه هس نا : (ع) لاقف ناهذالا ىلا كاذ برقي نا دارا

 يراجلا رييدتلا اذهو ليجأتااو لابمالا اذه نأ ىنعا - ضرألا كوام نم

 مثيماوا عابتا يف مبا فلاخملا نولبسيف ضرالا كولم نم هلثم لصححدف ملاعلا ىف
 سانلا ىرتف ٠ نودب رب اي هليلجالامعا ميل لمع وا مهءاطا نم ءازج نواجؤيو

 مس ميال سس



 برا كلذو هركذ ىلاءثو لجو زع هتمنص يف لام اذه لكو

 . هبيجملا ةنيلملا قئالملا هذبب ينايزا عيطتس ال زحاملا

 ةمكملاو باوملا نم ايف ام يدتبر ال لهاجلاو

 اذكحه اذه ناكاذاو امئاشناو اهفالل لواطت, الرب رشلاو

 ناك ناو ةلاح ال اهربدي قلالخلا هذمل نلاملا نوكي نا بجو

 الا لمعب ال كللا نا سانلا داقتعال دقتنب الف ريبدت باوصو ةسايس هنم كاذ

 « بومشلاو ممالا لك ىدل راج ما اذهو ؛ هتيعرو هكلم حالم وه ام

 , ًادج هريثك و هريثك هيلع دهاوشلاو

 يأر باوصو ًاريبدت كوالا نم لمعلا اذه ىرت سانلا تفاك اذاف

 ملاملا قااخ رييدت نورك اذالف نوفواخت مهنا ىلع هبولطم ةءزال هسايسو

 هقاخلا عادبإ دعاوشيلا ءالجت نورظني مهنا ىلع هقراخمو هقلخ ىف كوللا كالمو

 نم همن يهْللا امو َلاع ًارداق ًاميكح ًقلاخ ابا ناب قطنت اهلكو ماظنلا ناقتاو
 ال لهاج اما هنا كش ال نعاطلا اذه نكل « مهل احلاص هأرب اب هقاخ ريدب نأ

 . الالطو ًاوتع ىنط دق رباكم دئاعم هنكا قراع وا لوقي ام كردي

 ىدس هنمنع لمي ال مناص لك نإ اعامجأ ءالقملا ىدل لسلا نمو اذه

 . ثالث لالخ ىدمحال الا ناقئاو ماظن نود

 هذه لثمب يناي نا عيطتسيال هناف زجاملا اما* ةرارمشل وأ لهل وأ زجعل أما
 نراقنالاو قئاثلا ماظنلا اذه عادبا نم نكمتب الو ةببجملا ةعيدبلا قئالخلا
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 ٠ هلثع ناينالا نء رصاق ماع هنال يجمحأا

 هس مل



 كاواكأ ريبدن نم اريثك ناف , هجراختو ريبدتلا كلذ هنك كردبال

 كولا سا ةليخد فرمتال ابنال هباسسا فرت الو ةماعلا ةممفنال

 تككش ولو . باوصلا ىلع امنا هدجو هببس فرع اذاف ٠ مرارساو

 واراح هنا ثالثا وا نيبجو نمل نيبتيف ةممطالاو ةيودالا ضمبيف

 امه كسفن نع هيف كشلا ىفنتو كلذب هيلع ىضقتس نكبر ملا درا

 دهاوشلا هذه عم ريبدتلاو قلملاب ملاءلا ىلع نوضمرال ةلمجلا ءالؤه لب

 ال وهو باوصلاو ةكحلاب يناب فيك ذا زج او دعبا وهف لهاجلا امأو

 ٠ كلذ نم ءيش ىلا يدنبي الو منصب ام كردي

 ترآ هناعدب ال عبطلا ةرارشو تاذلا ثبخ نم هيف ام ناف ربرشلا امأو

 ٠ قلخي وأ منصب اييف الملا عادبا نع الضف ءاشنالاو قلخلل لواطتب

 اذبا يرابلا قلاش ةبسنلاب هليحتسم هعتتمم ابك ثالثلا تالاحلا ءذهو
 نيرغاص فرتمن ناو دبال نذا ؛ ماظنلاو عادبالاو لدملاو ةكحلاب :ىململا ملاملا

 ناو دبال قئالخلا هذهل قااخلا روصلاو ميلقملا ماملا اذهل عنامملا اذه لثم ناب

 رمسو هريس د5 هنك سانلا فرمت نا كلذ نم مزلب الو هتمكمي قلخ ام ربدب

 ديري امل لامنلا وه هنا لم هلاعفأو هلامعا

 هبايسا فرعثالو هماملا همهفت ال ضرالا ىف كولملا ريب دت نم ريثكلا نا ارك

 كلذنم ءيث ىلع اوملطا اذا مهنكاو مهرارسا الو كولا ةليخد فرعت ال اهنال

 نوفولخم كوللا نأ عم مهفرصت ليمجو مهيأر باوصب اوفرتعاو !ورفا هوفرعو
 . رييدنلاو لقعلا نم غلب ايهم بيسي و «ىل قولذلاو

 - مله د



 هيف امو ملاعلا فصن ناكولو ٠ ةرثك ىصحب الام اهنم رثكأو ةريثكلا

 ىلع ىف نأ بدالا تمسو ىأرلا مزح نم ناكامل هباورص الكشم
 باوصلا نم هيف ربظ, امو رخالا فصنلا يف ناك هنال لاههالا ماعلا

 هيف الكو فيكف هيضُقلا هذه ىلا عرستلا نع ممولا عدرب ام ناّقتالاو

 لدحو الإ ءىث لاباأ رطخ ال يح باوصلا ةيأغ لع دحو شف اذا

 ٠ ةيم بوصاو حصأ ةفلجلا هيلع م

 هناقتا ميدبو هتقلخ ماظن نا ىلء . لوقعلا عدبمو كولا قلاخي فيكف

 . لدملاو ةردقلاو ريسبدتلا باوص ىلع لدم دهاوش اهئاشنا بجو

 ملو اهبنك كردت لو همعطالا وا هبودالا ضعب ىف الثم تككش اذا كنا م

 ضمب نم كل نيت مرضت ما ديفت لهوهراح مأ هدراب شا ابصاوخ فرع

 اليلد نايبتلا اع _.ركب ملا « همقاتوا هرضم وأ هدراب وا هراح اهنا تابجلا

 وا ةرارح رد. ابيف اب مزجيو كنكش فرب كلذب و تمعس ام ةسص ىلع كدنع

 . ررمم وأ ممن وا هدورإ

 ريبدتلا دوجو يف لابجلا ءالؤبل كشلا لمحت اذاةف اذكه اذه ناك اذاف

 ماعلا ءازجا ره هزج لكيف دهاوشلا هذه ةرثك عم ملاعلا اذه ىف باوصلاو

 ٠ ميلظملا قاخلاو حيسفلا

 ةقيقحو رومالا هنك نوكردب مهنأ نورسحي نيذلا نيدقتنلا ءالؤه نا م
 موصزأامهب|وصو ميتمكح قفاوب ام هفولحلا ءايشالا ضعب ف نوريو ءايشالا

 يرحتلاب نيدجاو اوناك ول مثرييدتل ًارايمم هوادج يذلا مبسادق ىلع قبطنيو
50-98 



 أم ةمكح كردت مل رخالا فصنلا يف ناب اجتحم لامهالاب هلك ملاعلا ىلع ىذقي نا

 . هلها ىلع ردصب امو هيف عقب

 لوالا فصنلا ىف هؤدجو ام ةيهاولا تاداقتن آلا هذه لاثما نع موعدرب لا

 . ناقئالاو باوصلا نم

 هيف ةيكح ال هنا ملاملا يلع محلا ىف عرستلا نع مولا كلذ مهعنم ملا

 لمهن بير نود دجول ملاعلا شتق ول مقاولاو ةقيقحلا يف هنا ىلع « ريبدنت الو
 أحرصم قام ىلج دهاش هنم ىنزجو ىلك لك يف نا ىؤؤراو باوصلا ةباغ

 . ريببالاو باوصلاب
 وهام ناك الا تاؤولحلا هذه نم ,ىث ناسنا ىأ لاب ىف رطخم ناو لب

 هليختو كفرودحاجلا هروصتب امم نقتالا حصالا ممحالا بوصالا وه ةيلع

 . ثيقلا لبملا نم هللا انراجا ٠ نوركنملا

 مس كلاب



 هنسز ملاعلا

 ةينان وبلا نا..اب ماعلا اذه مسا نا لضفماي ملعاو : مالسلا هيلع لاق

 كلذسكو ( ةنبزلا ) هريسفنو ( سومسوق ) مدنع فورمملا ىراجلا

 ام.الا مسالا اذهب هنومسب اوناكفا « ةمكحلا ىعدا نمو ةفسالفلا هتمس
 مه 5

 اماطظنو 002 هومسا نإ اوصرب 0 ماظنلاو ريدهتلا نك ه4 أوار

 ىنع« ( فوس )و بحلا ىنمب ( ليف ) نم ةكرم ةينانوب ةك ةفسلفلا

 ةيبرمأا ىف ةملكلا هذه لباقت نا نكيو ةمكملا بح وه نوسليفااو ةمكحلا

 , ( ميكحلا) ةملكب

 اذلامو « تايضايرلاو باطااك لمعااب قاعت اهام . نامسف مثدنع ةمكحلاو

 لقءللو بجاولا  يهو ةينايلا تادو_+وأا لوصا لاوحاب ملعلاك معلا قامت

 . ةداملاو ضرعلاو مسجلاو ةروصلاو ىلويطاؤ سننلاو

 ماعلا يلا رظانااو رومالل نقتل وه ميكملا وا فوسليفلا نم دارلا نوكيف

 . ىرمشبلا لقعلاب ءايشالا قئاقح كارداو هنهك ةفرما لقملاو ىلعلا راظنع

 ىلا اورظن امل ةمكحلا ىعدم نم مهنود مث نيذلاو ةنسالفلا ءالؤه نا من

 هبسداظنو هناقثاو هءادبأ ىف مهتربصبب و ركفتو لفعلاو مملا نيمب ملاعلا اذه

 الم: نكي مل ىلكو يل زج نم هيف اه ملاعلا اذه ةقيقح نا ارك ردا هماكحاو

 ا ممر سس



 ىلع ناقتالاو باوصلا نم هيلع وهام عم هنأ اوربخيل ةنيز هوم ىت>

 .كاباوئمنلل هلأ

 وذ كلذ عم ىوح ام لك نا لب بسل ناقتالاو ماظنلاو ربدقلاو عادبالا ىلع

 . لامجو نسمحو ءاهب

 ببسلاو ةيناثويلاب ( سومسوق ) وأ ( هنيزلا ) مسا هيلع اوقلطا دقف كلذ
 لك ىدا مولممو رهاظ امجريغو نافتالاو ماظنلا اذه نأ اومأد مهنا كلذ ىف

 قواخمهلك ملاعلا نا ممومبفب و ضيا سانلااوممب نأ اودارا نكلو رومشىذ لمأتم

 ةقيقحلا يف وهف لامجو ءابب وذ كلذ مم وهو ريدفتلاو ةدارالاو رييدتلاو دصفلاب

 .اضيأ ةئيز

 نيقلاخلا نسحا هللا ناحبسف

 ب مل6--



 نيدحاججلا فانصا

 ةعانص ىلع نوضمي ال موق نم لضفماب بجتا ؛ مالسلا هيلع لاق

 لامهالا ماعلا ىلع نوضشو ,ىطخم بيبطلا نوري مهو أطخلاب بطلا
 ةكملا ىعدا نم قالخا نم يبا لب .المرم هنم ًائيش نوري. الو

 دقو « ماسقا ةعبرا ىلا هنكحو قلاخال نيدحاجلا مالسلا هيلع مامالا -

 اك اردا مهتمضاو ًاروهش سانلا لقا ابابقي اليثلاةدسافلا مهام نم هيجل ىدبا

 . هومعز ام ةفاخسو هيلااوبهذ ام اطخ حوضوا كلذو

 هانم هتاجالع نم ربثك يف اعضاو بببطلا أطخ نورب نذلا لالا اهوا

 لهاج وهو انايحا لامي يذلا هطيرم توم دق ىتح هيلع ضارمالا نم ريثك

 سفن وابطلا ةعانم ىلع نوب ال كلذ عم غو هاما يذلا هضم لمصاب

 هسيماو:وبأملا دعاوق ةصصب نيرقم هءاعنودك وب لب هايتشالاواطخلاب بوبطلا

 دصق نود المبم دجو ميدبلا نقتلا مظنملا ملاملا اذه نا ءالؤه نومعزي مث
 . ةدئافالبو المبم (ديش هيف نورب ال مهنا ىلع ةيولطم ةدكح اليو ةداراو

 لوالا فنصلا نم بهتا مهءالؤهو ةمكحلا اوعدمو ةفسافلا اولدتنم اهيناث

 اوابج مهنأ نيح يف لقعلاو ةفرعملا اوعدا دق اوناك مهناف مهمعازم ةفاخس ىف

 , قلخلا ىف ةمكحلا مغاوم

 لج قلاخلإ مدي مهتنسلا اولسرأ اهوكردب ملو ةمكحلا اوعدا مهلا ثيحو
 هسع 4ءااسس



 العو لج قلاخلل مذلاب مهتاسلا اولسراف قلخلا يف ابعضاوم اولبج ىتح

 لثالد نع ىو رارسالا مع ىعدا نيح قام لوزا نك بجمملا لب

 كرابتف لهملا ىلا هقلاخ سنو أطخلا ىلا هبسن ىتح قالا ىف ةمكملا
 ا ا ل

 اوناك ولو « اهنم نوراع مهو ةمكحلا مهئاعدأ ىلع ًاركسو « ةرباكمو ًادانع الهو

 اودي ملو ءامنشلا مهتلافمب اولوقن ملو مأطخل اويبتئال ءاكحو ةنسالف ةقيقح

 , فيخسلا ميبأر

 ىونثلا هنيد عدتبا نيح هناف « هعابتاو لوذحلا يلام مو ةيونثلا  اهئلاث

 لكراك ةنكل و ؛ بابسالا هتك و زوالا انامَخ ةفرعمو رارسسالا ص ىمعدب ناك

 لئالد ةفرعمو قحلإ ةيؤر نع هلالضو هوتعو هئيخ هاسمحأ ًاذوهشم ًارحاس

 . قاخلا يف ةمكحلا

 رارسان م رسل كر كنا ىتح رارسالابهلبج يلا رارسسالا سب هؤاعدا ءاعو اك

 راكناو رومالا يف ةيكح لك دحج ىلا رومالا اياةخم هتفرعم هتلصوا وةقيلخلا

 قلخلا ىف اطخلا بسب هارت كاذل عادباو ماظنو نافتا نم ملاملا يف أم لك

 هقاخ ءيثلك جحا يذلا ميركلا ميكحلإ كرابتو هللا ىلامت قااخلا لمجلاو

 , همركب ةليزملا همعت هيلع ضافاو

 سملاب اوكردب نااومار نبذلا نويدالا اذه مهنم دارلاو ةلطعملا  اهعبار

 نم ريثك ىلع مهتركحف ةقبأطمم مدما كلذ مزوعا الف « لقملاب كردي الام

 « بيذكتلاو دوحجلا ىلا اوحرخ ثداومحلا

 ( يدالا بهذا لالطا ىلع ) هباتك يف ىدجو ددرف دم ذاتسالا لاف

 ؛ هرصت ام

 ها ةآ همس



 اوكحردي نا اومار ندا ةلطمملا اميج مهنم بجتاو , مب.ركلا ميكملا

 سب ذكللاودودملاا ىلا! وج -رخ كلذ عز وءاالكت ل امملاب كردي, الام سملاب
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 يف دالأا ليف سماحلا نرقلا ىلاوح ذنم ثأد, دق ةيداللا ةعزملا هذه نأ

 فاا نم ًاوحن ةيذخم تلظو نيركذلا ضعب ىلع ةروصقم اذكه تيقبو نانوبلا
 ارجستف كيباوثاكلاو تناةستوربلا نيب ةينيدلا بورحلا ةنتف تناك ىتح ةنس

 مدعو ورلا راكناب ارابج حسب رصنلا يلء( ١6015 ) سرطب ىلاطيالا فوسايفلا

 ٠ يئانويأا ىداملا بهذاا ايحاف « سحلا نودب ةيلقدلا لامحالا ثودح ناكما

 ةيدأألا ةذلفاا ريشنا ةعالم رثك ا ولا ناك رمثع نماثلا نرقلا ناك الو
 ىرتمالود كايدتوك ) اسنرف يف هدباو اهل ًاريمان( مويه ديفاد )ارماهتا ىف غبنف

 ناك ىنح رشم عسأتلا نرقلا لبب لو ٠ ( خابل وه نورابلا ) اينالا فو ( ورديد
 ًاريرحت كذه ترهتءا ثبح ايئاملا يف امس الو ةكوشلا ةبوق ةلود ةيدالل ةذسلفل

 ٠ ةثورولا ليااضالا رسما نم لقمال

 داحلا قيفصتلاب نودداملا هاقلت م ١ههة ةنس ( نوراد ) بهذم ربظاملو

 ىلع مطافلا ليلدلا ةمافال ةيدالا ضفانب بهذم لك يلد ةيضاق ةب رض هوبسحو

 ماعلا يف ةريكو ةريغص لك اوللع م" « ضخم ىل ! ماظن ىلع رباس هلك نوكلا نأ

 نيمعازيناحورملاعو اريدم لقع نم اهادع أم نب ركنم هةئحبلا ةءداملا شيمأوتلاب

 ةئدتاا بيذاكاو نيمدقالا تافارخ نم وه ساوحلا ىدحاب سمه الاء لك نا

 ةيكحلا اوركناو قالا اودحج ىاسالااذهىلعو هل لصا « اللابيخو نيذومدلا

 لبملا وه مقاولاو ةقيفحلا ىف اذهو ملاعلا يف ةدارالاو ريدقتلاو رييدنلا اوبذكو

 هنم يلاعت هللا انراجا ٠ واه فرج ىلع ىنباا تيقلا
 - واب اس



 هتبترم قوق كردي أل لّمعلا

 قوف هنال ليق . للاب كردب ال ملو : اولاهف : مالشلا هيلع لآق

 تيأرول كلاف «هتبسم قوف وه ام رصيلا كردي الك « لمعلا ةبتيص

 نم لملا اذه سياف هب ىر ًايمار نا تملع ءاوحلا ىف عفترب ارجح

 انل ربظيل حرشلا لبق الوا اهتفرعم مزاي تاك ةميفلا ةرضاحلا هذع يف نا

 !ليصنت مدق# نأو أبنا« رعهبلاو سعفنلاو لقملا شو“ مالكلا| ذيب (ع) مامالادا م

 . ةرارعلا مهف لبسيل المجانع اهركذن انا الا حرشلا اذه نم لوالا هزجلا ىف

 هتاقولخت قرشا هلمجيل و ناوبحلا نعهزعميل ناسنالا ىلع قلاخلا هب لضفتو مركت

 يذلا قالا كاذ وه هنأ م عهتنلاخمب هاصع اذا اهسخاو هنطساوب هعاطا اذا

 اء ةلداعلا نيناوقلا تنسو بتكلا تازناو لسرلا تاسرا هكاردا بيسب

 . ةينانالاو ةيءرشلا فيل اكتلاب لفاعلا نانالا فاك

 لمقم عرشلاو لخآد نم عرش لقعلا : مالسلا هيلع يلء مامالا لاق دقو

 . جراح نم

 كب وىغنا كاياو سما كابا كنم يلا بحا افلخ تقاخ ام ! ثيدحلا ىفو



 كرا ليف .ةرق يذلا وه لقعلا نال . لهعلا ليق نم لب رصبلا لآ

 رصأأ بمقو ميك ىرت القإ . هسفن ءاقلت نم 1 بهذ ال رجملا

 ةقرعم نم هدح 0 لهما 37 ثاركي ٠ هزواحتا مف هدد لع

 . لقملاب ميلعتلاو ميلعتلاب لملاو معلاب ةعاطملاو هعاطلاب الا ةاجئال : ليقو
 هقي رعت ناك هفرع نم لك لد هتقيقح ةفرعم مدعل هفب رعت ىف فائخا دقو

 : وه فيراعتلا ل+- عماجلا ردقلا نّكلو « هءاكحاو هلاءفاو ةراثآ ةطساوب

 نيب ءىغب هتلمج ىتح يناسنالا مسجلا تاضا يلا هئيمثلا ةرهوجلا هنا

 ينلاةيهلالا معنا مظعاو ةيوامملابهاولا ريخ وبف نوكلا اذه يف تاقولخلا رياس

 هفذقب يذلا رونا وه لب « ةيناسن ألا رونىلا ةيمييبلا تاماظ نم ناسن الا جرم

 حيبقلاو نسحلاو لطابلاو قا نيب قرفيل هدابع نم ءاشي نم بلق ىف ىلاعت هللا

 يف هبجني ام ىلا ه,دهبو « ةفرعمو 20 نم هدعس ام هئم دي:سيف رشلاو ريلاو

 هكر دت ام هب سفنا| كردت ىذلا وه وهو هديحوتو هقااخ ةفرعم نم ةرخآلا

 ٠ ةيرافالاو ةبرورسضلا مولعلا نم

 درجلا نكمملا نا : نيفراملا ضءب لاق اك وبف سفنلا نيبو هئيب قرفلا امأ

 ٠ لقعلا وهف الاو سفنأا وهف ندبلا يلا هنالك ىف جاتحا نا ةيمدجلا نع
 امم غامدلاو بلقلا نا ليفو ٠ غامذلا نم خللا يف لقعلا لحم اوثيع دقو

 . لقملا مم

 مآ) : ميركلا باتكلا يف درو اك لقمأل ءاعسأ نم مسا وه باقلا نا ليقو

 هاضعالا نم هريغ نود غامدلا يف هلم نييمنيف ببسلاو ( اهب نولّتعب بولف مهل

 بت و لقدلا ماكحا تلتخا ءيثب بيصا اذإ وضعلا اذه نا اذار مهنال
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 مص ادي قل 1 3 ١
 و اناس و أسمنت 4ف نا رفأ لق هلم نكلو. هودذع الق قلاخلا

 د1 ا سس بالا ١ وع سس ع م ب د ا بس 0 طش سس سمع دست

 , هياكحأو ةتاسايق

 هذهلكو رومشلاو كاردالا ردصمو ةكرحلاو سلا عينم وه غامدلا نالو

 ٠ هثالاو لذملا مادخ

 جراخ كردي نا عيطة سب الو ساوملا ,ٌقاطن ىف كاردالا دود ًاْؤا لفملاف

 اهادمت نأ ةنكم ال ةدودحت ةفياظوؤؤ صاخ لمع هل وضع لك نا ام قاطنلا اذه

 . امموفام وأ اهريغ ىلا

 ا.مدوحوو مععجلا ةتاذ هل درج رهوج أمنا ؛ نوطالفا لاق دقف سغنلا اما

 ٠ يدبا ىلزا

 ٠ ىحلا نئاكلا اهب زاتمأ يتلا ةيوضملا فلاظولا عود يش : وطسرا لاقو

 ناويلا وناسنالا اهيفكرتشي ةساحو « ناذالاب صتخم ةقاعان ىلا ابمسق م

 . تا.نااو ناو.ملاو ناسنالا يف دجو ةيداغو

 ةروص يمالو رصانملا جازيما ىرم أشننال سفنلا نا : انيس نبا لاقو

 الأ حلصت ال هب ةصاخ اساذ دسج لككا ناو « هيلع ةضراع اهنكلو مسجلا ةمزال

 ٠ روصلا بهاو نم هيلع ضافن شو هل

 «ساوحلا نم «ىثب ضوس# ريغ طيسب رهوج سفنلا ! هبوكسم نبا ناقو

 روص لبقت اهنال م تسيل يشو « ا أبنا مو اهتاذ دوجو كرست شو

 ضيبالاو دوسالل اهويقك اهم دحاو تفو ىف ضقانتاا دثأ ةضقانتملا ءارشالا

 « ةدبوسلا ىلع تالوقءلاو تاسوسلا روص لسسب#:و الثم دحاو نأ ىف

 هم هود



 هل بجوي_ اع هقرعب الو رارقالا هيلع بجو: ةيج نم قلاخلا فرعي

 . ماسجالا كلذك الو

 لاقي مدلا اهنم « ناء تءاج سفنلا : نيرحبلا ممم ىف ىحيرطلا لاقو
 ءىشلا سقنو « هحور يأ هسنن ثجرخ لاقي حورلاو همد يا هسفن تلاس

 . اهريغ ىلا هنيغ

 . بتارع سخ نارقلا يف ةروكذلا اهتاذص رابتعاب اهو

 )١( اهاومل ةعبات اهبسو ىلع ىثع يتلا شو ءوسلاب ةرامالا .

 ال يناا يعو ( ةماوللا سفنلاب مسقا ال ) هلوقب اهل ريشا دقو ةماوللا ( ؟)

 ايند ىدمنلا يف ريصقتلا ىلع مولثو ناسحألاب ثدبتجا ناو ابسفن مولت لازت

 ٠ هرخآو
 ىث وا نزح الو فو اهزفتسي ال يثلا ةنمآلا سفنلا قو ةنئمطلا (")

 . كش اهجلاخي الف نيقيلاجلت و ملا حو رابنكس ىنلاو قحلا يلا ةنثمطلا

 . تينوااك تيضر يناا ىو ةيضارلا ( 4 )

 ٠ اهنع ىمر يتلا يشو ةيضرلا ( ه )
 ريشاي ثلا ىعو ( ءاحلا حتنب ) ةمبللا صو ىرخا ةيترم اه رك ذي موضع و

 ٠ (اهاوقتو اهرول اهمهلاف ) هلوقب اهيلا

 لاق ثيح مالسلا هيلع نينمؤمل ريما نع دايز نب ليك نع رخآ ميسقت اهو
 ٠ عيرا يه اما ليكاي : مالسلا هيلع

 )١( ةيتابللا ةيمانلا ٠

 دال (٠ 23



 ٠ ةيناويحلا ةيسحلا(؟)

 ٠ ةيسدقلا ةفطانلا (" )

 ٠ ةيهلالا ةملكلا (؛)

 ىوق سخ اه ةيئابنلا ةيمانلاف ٠ ناتصاخو ىوق سّخ هذه نم لكلو

 تراصفتلاو ةدايزلا نا:صاخ اهو «ةيبيمو ةمفادو ةمضاهو ةبذاحو ةكسام

 ٠ ناويهلا سفنب ءايشالا هيشا يهو ءدبكلا نم اهثاعبناو

 اسمو سأو قوذو مثو رصإو معي ىوف سه امل ةيئاويلا ةيسحلاو

 ٠ عابسلا سفنب هايشالا هبشا صو بلقلا نم اهئاءبتاو بضُلاو اضرلا ناتساخ

 أمل سيلو ةهابتو ملحو معو ركذو ركف ىوق سخ اهو ةيسدقلا ةقطانلاو

 ةماكلاو  ةكملاو ةهازملا نائصاخ اهو ةكلاللا سفنب هايشالا هيشا ضو ثامنا

 ءانغ يف رففو لذ يف زعو ءافث يف مسمن و ءانذ يف ءاقب ىوق سم امل ةيملالا

 هيلاو هللا نم اهؤدب٠ ىتلا ىف هذحو ؛ مركلاو لا ناتصاخ اذلو هالب ىف ربصو

 ( ةيضرم ةيضار كبر ىلا ىعجرأ ةنثمطملا سفنلا اهتبااي ) : ىلاعت هلوقأ دوعن

 الا رشا وا ربخلا نم ايش مدحا لوقب اليك لكلا طسو لقمااو

 ٠ لوقمم سابقأ

 ( ةيميعب ) ترمس ةيوبشلا ةوقلا ثعبات اذا سفنلا نا : نيفراعلا ضعب لاق

 ةكسلم اه قالخالا لئاذر تلعج اذاو ( ةيميس ) ثيعس ةيبضغلا ثمبات اذاو

 تناك نا هوسلاب ةراما سنن نارقاا يف هذه يىلاعت هلا ىعسو ( ةيناطيش ) ثيمص

 ىرخأ ربخلا ىلاو ةممرمثلا ىلا ةلئام نوكتت لب ةتبان نكن ل نا و « ةعباث املئاذر

 بس ةالا مح



 اهاسلقملا يلا ةداقنم تناك ناو ( ةماوألا ) اهامس هيلع مولتو رششلا ىلع مدنتو

 ؛ مهضعب لاق اك ةيئدبلا ةئالملا مطق تامباتملاهذه ىلع نيمملاو ( ةنثمطم )

 اهناكردم نع مث سخ سحلا نه قئالع نه تف ىحن نا تنش اذا

 اهتامم دمب سفنلا ةايح كلتف اباقع ةارم سفنلا نيءب لباثو

 نكساو « ناسنالا نم ابعطوم ىنح فرعب مل سفنلا نا لوقلا ىراصفو
 لوقملا تريح يلا حورلاكلت ىف اهنا نيثدحلاو ءامدقلا لاوقا عومم نم روظي

 : ىلاءث هلوقل نيمضاخ لكلا حبصا ىتح ءاكحلاو ةفسالفلا راكفا تقلقاو

 هلا نم منيو امو ىبر سما نرم حورلا لق حورلا نع كل وأس )

 ٠ (البلق الا
 نم غلب امهم وضملا اذهو ( نيعلا ) ةطساوب تايئرملا كاردأ وهف رمعبلا ا.

 ةروصلا ةلالا املمعو اهبكحرتب لثع ةلآالا وه سيلف مغنلا مظعو ةيمعالا

 ٠ ( اريماكلا )

 ةرشتنلا باصعالا هلصوت تايثرأا ماسجا نم اهيلع مقي ىذلا رونأا ناف

 ةقيقلا ىف لقماا نوكيف « هب محبا لقعلا لح وه يذلا خملا ىلا ةيكبشلا ىلع

 ٠ رممبلا ال يف ارا وه

 نيملا ثءدمأ نيعلاو خملا نيب ةلصخلا فاءاالاو باصعالا كلت تمطق ولف

 دفف هنالاضبا خال ري ملاهسفن نيملا تفلتا اذار كردلا خلا نع اهاصقنال اهتيؤر

 ٠ روصلا كلت هيلا ةلصوملا ةلالأ

 نا كاذ نم صخات دقو « اهئفرعمو اهنايب اندرا ىثلا تالكلا يع هذه

 ثني ةيوف ع



 هاوثس» قوف قرب نأ هنسكمب ال نيعم هك اردا ىف قرمو ةدودحم ةرئاد لمعلا

 ٠ هتبيع قوف كردي و

 افولخم اعونصم الا نكي ل ناسنالا ىف ةماظملاو ةعفرلا نم غلب اهم هناف

 ٠ هناجيالو هلثاع ال هنال هعناص هتك عونصملا فرعب نا ليحتسيو « اًدحم

 ؟ لقعلاب قلاخلا كردي ال | : لاقي فيكن اذه ىلعو

 ٠ ينابص ماهغتساو في لاؤس اذه سيلا

 ىثلا نيملا ىأ رصبلا ةساح يلا رظنا : هل لوفنو دقتنملا يراجن انا ىلع

 ةقاعتلا تايوئمال كردت الو ماسجالا ىرت ابناق اهلياقي ينم لك اب عبطتب

 ٠ ىنرلاب
 كانه ناب دقتم: كش نود كناف ءاومحلا ىف مفئربي ًارجح تءأراذا الثف

 ٠ ىلءالإ ىلا هب ىر ايمار

 7 رصبلا لبق نم لصح ملا اذه لبف

 امنأو « رمصبلا ةبئع قوف ىف ةيونمملا رومالا هذه لاثما كاردا ناف ٠ الك

 ال رجحلا نا للعب زييمتلا اذه نمو اهزعع يذلا وه هنال لقعلا لبف نم نوكب

 ديعقب قوف يلا هسيمرب مار هل نوكب ناو دبال لب هسفن ءاقلت نم ايلاع عفترب

 ٠ ةداراو

 هنكمي ال لب هزواجتي الو ةيؤرلا نم هدمح دنع فش رصبلا ناف كلذا

 ٠ دودمم هلم نال اهزواجتب نا
 لب هادعتب ال ىلاعت قلاخلا ةفرم» يف دح هلاضيا وه هناف لقملا كلذكو
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 نمو « سميلاك ةدود# هتفيظوو هك ارداو هتردق نال « هادعتب نأ عيلتسي ال

 ٠ هتنتلم قوفام ىفرعب نأ هنكع فيك ةددح ةردقم ةتردق تناك

 ناب رغب يذلا لقملا كاذب كردي نكاو لقمااب فرد ىلاعت هللا نا مهن

 ةفرعميف اهمدّحتسي ىتلا ساوحلا نم ةساح ابك ردو الو اهنيامي ال اسقن ندبلا يف

 ٠ :ءيذ لك

 ةيؤروهتاقولخم ىف هتابآو هراثا كاردا قي رط نع مئاصلا فرعب لقملاف اذا

 « هديحوتب رقبو هدوجوب فرخميل نقتلا اهنيوكت ماظن و هعنص عيد

 نء جراخ ليحتسم كلذف هتاذ هنكو هتاتسب ةااحأ ةقرعم هفرعي هنا اما
 ٠ ل ةكورفملا هدودحو هقاطن ةرئاد

 1 ريمخلا فيطالا و ناابلا رهاظلا نادسف



 اهعسو الإ سفن هللا فلكي ال

 لقمل اب هتف رمم فيمضلا فلكر فيك : اولاق اف : مالسلا هيلع لاق

 , هب طيح الو فيطالا

 « هرماد نا مبتقاط ىف ام كلذ نم هابملا فاك امنا : مه ليق

 أماحل ابمسو الا سفن هللا فلكي ال ) : زيزملا هباتك يف ىلاعت هللا لاف

 اةامالو انبرانأطخا وأ ائيسن نا انذخأوت ال ائبر تيسنكا ام اهيلعو تبسك

 انع فععاو هب انا ةفاط الام انلمحم الو ائبر انابق نم نيذلا ىلع هتلمح اك ًارسما

 . ( نيملاظلا موقلا ىلع ان رصناف انالوم ثنا أ:جراو

 ءاسبنب الو ًاد>ا أت ال ىلاءت هلا نا ىلع ةفب ريشا ةبالا هذه تاد دغأ

 هتردقو هتفاط بسح الا قولخم يا لب اناسنا فلكي الو عيطتسي أم ردقب الا

 ةريجملا انالغ ةقشلاو دويجلا ملبي ال ىذلا رسبالا فخالاب الا فلكم ال لب

 نادجولاو لقنلاو لماما كلذ نا ىلع هقيطي الامي ديه" فيلك# نوزعجي ئيذلا

 هتفرعم فيعضلا فلكي فيك |ولاق ناف : مالسلا هيلع مامالا لاق انه 9 5

 لقعلا اذبب هتافصو هبنكي اوطيحيو هوفرعب نا هدابم هللا فلكي فيك ىاولا

 قوف يلا لوصولا نر. هتعاطتسا مدمو هكاردإ ةيدودح مبا يذلا فيامألا

 باوجلا يف مهل لاقبف « هل تقاخو اهل قاخ ىتلا هدودح ىدعتب نا وأ هاوتسم

 دع ؤهؤ ال



 اهمل

 اعبي ةضورفلا ماكحالاو فيلاكتلا ىلا اورظنت و لوقلا ف مقحجا منا

 ةطاحالا اوفاكس و 6 ةنراو ةضأ لع أوقهيو هب اونكوا نا وهو

 ريصقما وذ شوطا 1 اوماعإ نا هتنعر فاك اي كنما نا 7 ةماعلا

 الاء ىرما ىلا ءابتنالاو هناطمل ناعذالا م فلكم اع'و رمسا ما ضيبا

 متلملع ماس لقمب اهوعريدتو نيرباكم ريغ اهومئنباع ولو ء لمأتلاو ةريصبلا

 مهلمحي لو هوغلبب نأ مهئفاطبو مرودقم يف وه ام دابملا فلك امنا ىلاعت هنا

 ددح دق ىلاعت وه ناك يتلا ةفيطالا مهوةء دودح قوف مهنم بلطي لو ارا

 فيطلا وهو كارهأو ةوق نم ءاطعا ام رثك أب دبملا فلكي فاك و ءاهناك اردا

 ىلع فغب ناو هتيتادحوب نيقيلا ىلع هلمب فلكملا لسمم نأ دارا لب « ميكحلا

 لام كلذ ناف « هتاذ هنك ةفرععو هتافصب ةطاحالا ةنم يلطي مو « هيهنو هسمأ

 . حيبق لك نع هزعم هناش لج وهو حيبف لظلاو ملف هنال لالا فاك ال هلو

 مامالا نكاؤ ناهرب ىلا جاتمت ال احضاو ايلج ناك ناو ىنمملا اذه نا مث

 لاقثدحا لك ىدا فؤرعمو سانا فولأم وه ا هحضوب نأ دأرا مالسلا هيلع

 هاياعر فلكي ال فيك هتيعر عمكللا نورت سائلا اهبأ كنا هانعم ام مالسلا هيلع

 ليوط هنا ىنمع ةيمسجلا هصئاصخ اوقرعي نأ وأ ةيصخشلا هفاصواي اوطيحي ناب

 . كلذ ءابشاو رعسأ وا ضبا وارعصف وأ

 اوبتنيوهرماب اورمأيو هناطلسا !وئم ديو هوعيطب نا مونم هدب رب أم لك لب

 .هع ماب اع

 يلا ولقنيل هنن هيلع ضرعي نا هنم بلطو هاباعر دحأ هاثا نأ صرف واف

 ناطلسو ةكولع كل فرغعإ الو كعياما ال ىلا هل الئاق هفاصواب طيحتو هلكش

 7دلصإ +4١ بلح



 ىتح كسفن لع ضرعا: لاقف كالا باب ىأ ول الجر نا ىرت

 ةبومعلاب هسفن لءا دقناك . كل عمسا لالاو كتفرمم ىعقلا

 ةايكنلاو رمتم بنكي طيح ىت> هناحمس قلاملاب رقي ال هنا لئاقلا اذكف

 .كتفرمم ىهدقتا ىتح

 بلط ةأ ةبوقمااب هسفن لحا دق نأك كش نودب لجرلا اذه لثم ناف

 نوكي كلذكو يئاسلا هماقم ىلع باطلا اذهب رساجتو هب هنلكم ملام كللا نم

 هتاذهنكي طيحا ىتح قلاخلاب رقأ ال ىلا : ىلاعت هللا ىلا ةيسنلاب دابعلا نم لئاقلا

 . هباقعو هطخسل ًاضرمتم ناك هناف هتافص ليلج وا

 قوف هناف ىلامت هل ةبسنلاب دبعلا نم ارساجت ناك نإو بلطلا اذه نا مث
 اجاتمم اةداح اقولخم كلملاك وه الو ام-ج نكب ملذا ةنادبس هيلع ليحتسم كلذ

 قولو انلثم رشب وهو هتاصصمو هتاذب هتفرعم يلطن ال كلما ناك ناف

 . ميظملا قالخلا دوجولا بجاوب فيكف جاتحم ثداح

 . اريك ًاولع كلذ نم هلا ىلاعت

 اس



 هللا ةرم ىلا لّمحلا دومت لاثمألا

 زييزملاوهلوقتف هفصن دق سيل وا : اول نآف : مالا هياع لاق

 تيس: نارفقا تاع هذه لك : مذ ليق ءمبرركلا دارحلا ميكحلا

 كإذكو هنم كلذ هنك لن الو ميكح هنا معن اناف ء ةطاحا تاغص

 نومنع فيك : ضرتءلا لاق نأ ضرف ول هنأ : مالسلا هيلع مامالا لوقي

 فمصو» ال ءىثلاو ةريثك تافصن هفصن دق نحيو ةطاحا ةفرعم قلاخلا ةقرعم

 يف ءىث هلداعب ال يذلا زيزملا وه اناوقك ةطيحم ةلمأك ةفرعم هتفرعم دعب الا

 وهوةكحوتدارا نع اهبعضاوم ىف ءايشالا مضي يذلا ميكحلا وهو هتدظمو هتزع

 ناهنال منم نأ داوجو ىطعا نا داوج يلاعت هناو هئاطمب لب ال يذلا داوجلا

 مماجلا ميركلا وهو4#سيلامهعئمدقف ديما مئم نأودل سيل امداط ءادقفد.ءالىطمأ

 الا ميك ةلك لءمتست ال برعلا ناق « لئاضفلا رياسو فرشلاو ريخلا عاونال

 , كلذ هنم رهظب ىتعح 58 ري دحال لاقي الو ق ريثكلا نسالا يف

 ع ةطاحا تافص الر ارفا تانص اهاثماو تافصلا هذه لك نا ؛ هل ليق

 « هيلع ةطراع ثسيلو هنإذ نيع يش ىرابلا تافص ناب انفارخما دعب اذأ ىنمع

 هنئاغص هنك ةف رمم ىلا لصت فيك نوفراملا هتاذ هنكب طم ال ىلأعت هنأ و

 : لوقي ءايدالا ديس اذهو « ةطاحالإ امل نك فيكو « لوقءااو باباالا

 كسا تح



 أه رهوح م ىرذنالف ءامسلا ىرن دفاك .هتافص رباسو داوحو رد

 ةيابن ال امب لاثمألا هذه قوف لب هاهتنم نبا ىردن الو رحبلا ىرنو

 هتف رمم ىلا لقملا دوت اهنكلو هنع سعت اهلك لاثمالا نالو ع هل

 ءانث ىصحأ الانا ( ص ) لوقيو ( كتفرهم قح كانفرع ام كناحبس )

 . ( كسفن ىلع تينا ا" تأا كيد

 ريصبلا هرعق كردي ال رخأز رح وهف هئافص وا هتاذب قاعثب ام لك نإ ىلع

 بااط لكو قيرغ هزع راحب ىف حباس لك ىلب ريرخلا لفاعلا ركف هيف ىرجي الو
 ناو د.ال هناف ايش ىلاعت هناذ نم روصتب نمو فيك غقيرح هئابربك راونال

 . قواحلا تاوذ هباشب

 نا بيرالو « نكمملا تاذص بسائي وهف اما هنافص نه للقعتن نمو

 لاق م . راقتفالاو ناصقنلاو ةدايزال همزانسملا هيمسجلا نع هزيم ىلامت بجاولا

 : مالسلا هيلع اضرلا مامالا

 هئنص غد ال ذا « هببش نم ىنع هابا الو ء هلثم نم باصا هتةيقح ال)

 (يلعالا لئلا فو هل ةينيك الو تايفيكلا ناس نع ةرابع فيصوتلا ثيح؛نوذصاولا

 صقنلا هيلع لاسحتسا دقف قلطلا لكلا وه ىلاءت هللا ناك املو : لوفا

 ةكملاو ةردقلاب هفصن نا دبالفتانملاك لت هند تفتنا اذاو ء نجعلاو حبقلاو

 ٠ لاكلا تافص نم اهريغوزملاو

 رقن نكل «ةدودحملا انلوةء هكردت ام رادقع الا اهتقيقح كردن الانا ىلع

 نا ابب اننكم ال طئف رارفا تانص ىهف اذا قاطلا هلكو هتينادمحوو هدوجوب

 اهريما ةيطالا تاذلا ةقلاحم زال ةيطاحالا هتاقص فرعت نأ وأ ةسدقلا هتاذب طيح

 سم أ هه



 ٠ هرهاظ تاقواحلا نم

 دس نوب قلالا ةيئع نيبو اهنيب قولا ةيئرم ناب ىغقت ةهادبلاو

 ٠ ًادج ديعبو

 ميمس ليف ناق « هتافص ىف الو هئاذ يف ال هقلخ نم ائيش هبشب ال ىلامت هناف

 ملعن ال اناف ميكح لبف ناو نيعب رصبلا سيلف ربصإ ليق ناو نذاب كلذ سيلف
 , هنم كلاذ هنك

 نم ىممأ ةرهولالا نآشف : ةيماسلا هتافص رباسو ربدق وا داوج كلذكو

 . اههايشأو ليجستلاو ةب رجتلاو ةدهاشملال بق ام ىلع لوقعأا هروصتن نأ

 ةقيقح ةفرعم ىف لقملل ليبد ال : تناك ليئونامع يناملالا فوسايفلا لاق

 ةسوسملا تايدالا يف هل لات الو كلذ يلع ةردقلا هيف رفوتت ال ذا حورااو هللا

 . ةدالا نع ءزمم هلقاو

 انساوهارن اء كلذ مالسلا هيلعمامالا هبش ةلماك ةلأسلا كردن نا لجالو

 . هامملاو رحبلا وهو

 رمانملا رم تكر ممو اهرهوج ام ىردن نكن ملانئلظا ىنال ءامسلاف

 . امكردن مل ىرخأ رصانع نم ما اهضعب نم ما ةمبرالا

 كلذ سكو هادتبمو هاهتنم نبا ىردن آل انب طحت ىذلا رحبلا كلذكو
 ٠ اهتةيقح فرعن ال تافولالا نم ريثكلا

 رثك ١ اهكردت نيذلاو نورمال نب رهاظلا نيقوللا نبذه لثم ناك ناف

 . امهئافص نم ةينخ ةفص ىاالو اهبيكرت الو اهبنك كردن ال انسإوح
 ىذلا فيطللا وهو هتافصو هئاذب طيحتو اهمناص ىرعن نا اننكي فيكف
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 ٠ وي ٠ وىإ ٠ ٠ ٠ ٠» وى ٠  9وى 9 ٠

 . راكفالا تايماس هيلا لصت الو راصبالا هكردنال

 « لصفم لك ألو لب رصتخملا اذه مسو امل اللاثماب كل لثم نأ اندرا ولو

 هبشلاةفرعم نع رصقيا هيبشولاثم لك نا ىلع اهدعل رمح الو امل ةياهن ال ذا
 ٠ هيبشلاو لثملا نع هزعم لاعت هنال

 نوكيل ال تاهيبشنلاو لاثمالا ىلا سانلا نم ءاكحلاوءاملعلا أجاب اء نكاو

 ةطاحاةفرعم ال رارقا ةفرعم قلاخلاةفرهم ىلا لقعلا دوقءل نكلو ايقيقح اهيشن

 : هلوقب حرصي مركلا نارفلاو اذه

 ٠ (نوملعت أل مناو لعب هللا نا لاثمالا ل اوب رضن الو )

 سؤ ملا



 اهكاردإ ني فلتنت لومعلا
 مص تمل نأ ني بر 22 م اذ سسسسو و يو ا ا ريس بسسس ا . يسمو مه نس لا الاعس

 رصقل م ليق / هيف فات و: اولاقزف : مالسلا هيلع مامالا لاق

 أبئاو ٠ هتفرعم تاط ف 0 دقا ابيدعتو هتمظع ىدم نع ماهوألا

 11 ل اذ نم َن هود امو كاز د ع ندمت صو هطاحالا مورا

 تركتك كلذإو .اهرما ةقح ىلا فتوي الوز لا ىلع ملا طن اهارأ

 ًاداقتنا هنوك درولل هيشلا دجومو ةمور نود دقني رباكملا ضرما لازال

 : ًارايكتسا و هم ًادانم

 طئاسوو دحاو ءىش وهو ىلآء: هلل هتف رعم ىف لقعلا فات اذامل : لوقيف

 . هنطابلاو هرهاظلا ساولا شو ةدحاو هكا ردا

 ىلاسعت هتمظع ىدم نع ماهوالا ريمفل الا نكن ل كلذ نا : هل لاقيف

 ةلاحالا مورت ذا ةفرعلا يلطف اهرودقم اهزوا#و اهرادفا دودح أهب دعفأو

 ىلا لودولا نو اهروصفل لب كلذ لين نع اهزبع عم تافصلاو تاذلا ةفرع6

 . هل !ردا نء الضف كلذ نود

 موب ىتح تقلخ فن» موي لك ملاعلا ىلع ملط: ينلا سمشلا ىرن انا الثف

 مينماهن | اهفرعي لكلاو«نامز لكو لي لك ىف نيع لكلا ةرهاظ يو اذه سانلا

 سانلالمحي مو ضرالا تبن: لاه الول لبملاعلا ىف طاشنلاو ةوفلا ثعبمو رونلا

 هس اء سس



 مهضمب لاقف . اهفصو يف نوروكذملا ةفسالفلا فلتخاو ابيف ليراقالا

 لاقو ,عامشلاو جهولا اذبب شي مف هل ران هوامت فوحا كلف ىه

 ماعلا يف هيران لقب, ىجاجز مسج نو رخا لاقو ١ ةباحس وه نورخآ

 ءام نم دمت فيطل وفص وه نورخآ لاقو ٠ ابعامش انيلع لسر.و
 نورخالاقو .رانلا نم ةعمتجم ةريثك ءازجا وه نورخا لاقو ٠ رحبلا

 ٠ ةايحال ىرورفلا مولادغ ىلع

 امعب نبتإلا ةرارملاو رونلاب هيلع عش: سمش نكت ملول الاع ملعلا نكن ل لب
 . اطيشن ايوق ةأبحلاب متمتب ايح انئاك نانالاو نكست اطرا ضرالا نوكت

 ةمشاب لسرملا هيغأ| بكوكلا اذهو ءامما طسو ىف مشا صرقلا اذبف

 ه:ةيق- ىلم ,زاسنالا فقب ا هحوضوو هروبظ عم اهيف نمو هطيسبلا ىلع هناريخ

 راكفا تبراضتو ليوافالاو ءارالا هتفرعم يفتناتخا كلذلو وه ام ردب لو

 . هن:رعثو هفصو يف ءاململاو ةفسالفلا

 اذهب شيجم مف هلو « ًاران هوامم فوجا كلف سمشلا نا : مهضمب لآقف

 ٠ عامشلاو جهولا

 ٠ هعامش هيلع لسربو ملاعلا ىف ةءران لقب ىجاجز مسج وه : رخآ لاقو

 ( هانعم ام ىردن الو ) رسبلا ءام نم دقعني فيطل ودم وه ؛ ثلاث لاقو

 , راثلا نم ةعمتجب ءازجأ وه : عبارلا لافو

 رماهلا ريغ سماخ رهودسج نمابنا ءامدقلا ند نوققحلا لاف ًاريخاو

 . هاناو ضرالاو هاوهلاو رانلا ينعا ةفورعلا ةمبرالا

 د



 اباكشيف اوفلتخا مث ٠ ةمبرالا رهاوجلا ىو سماخ رهوج نموه

 ةركلاك يه نورخآ لقو ةضيررملا ةفيحصلا ةلزنم يه مهضمب لاق

 لئمابنا مهضعب معزن اهراده٠ يف اوفاتخا كلذكو هج ردذلا

 يه لب نورخا لاقو كلذ نم لقا يت لإ را ءاوس ضرالا

 ضرالا فاما يهةسدنملا باحص' لهو ٠ ةمرظملا ةريز+لا نم مظعا

 لياد سمشلا يف مرنم ا هذه فئاللتخا ا . د سم نيءدسو هكا

 نم فلاتي فيثك طغطنم زاغ سدشلا ناي اوتيثا دقف ؛ نورغأتلا اما

 . رانأاو وونلاب امشم (يهتلم ًذاغ ابتريص ىتح ةيلاعلا
 ىنلاو اهيف ميكا ريدقلا اهمنأس ابهدوا ىتلا ةلئاهلا ةميظملا ةيبذاجلإال وأو

 يأ اهالولفهياعو 6 تغاسو لاس 6 تالف الأو راذتنألا نم اهءازحا تهدم

 . هتبلا ةارح تدجو الو ملاع ماقتسا ال سمشلا الوأ

 اًضبا اونلتخا مهنا كلذ نم بهعالاو اهتقيقح ةفرعم ىف اوتلتخا اذكه

 ٠ ةاعمسملا هةموو لله سكمنتف

 اه رقتسم ىرجت ىئابناللا ءاضنلا اذهيف ةجرحدلا ةركلاك ع نورخا لاقو

 ابنا بوكسلتلاو ةميظعلا مثدصأ ع ةطسأوب اًضيأاوتد ا دفف نور تأت اما

 ٠ ةينرحدم الو ةصيفص ال رب وكتلا ةلماك لكشلا ةيورك

 امجح ضرالا لثم ابنا ضعبلا معزف ابمجحو اهرادقم يف اوقلتخا

 تاو ءاد



 ىلا سمشلا هذه تناك اذاذ اهرصا نم قيما ىلع اوف ل مينا ىلع

 ىلع فوفولا نع لوهتملا تزود دو ىملا امك ردو رصبملا اهيلع مك

 ٠ ممولا نع رتتساو سحلا نع فطل نع فيكف اهتةيقح

 ٠ مجحلا ىف ءاوس امه لب رغصا الو ربك اال
 لابو ض رالا نم رغصأ سمشلا نا يأ كلذ نم لقا ابنا مثريغ ىعداو

 هماظعتسا ىنعم أم لعن الو) ةريبكاا ةريزمجلا نم ربك | اهنا هلوفيف ثلاثلا مسقلا

 ( ضرالا نء هزج ىف ةريزجلاو س.شل ةبسنلاب ةءيظعلا ةربزجال

 ناك ىماملا ىف ىلف لك نال نويكلفلا يا ةسدنملا باحسا لاف ًاريخاو

 ٠ ةرم نيعبسو هءام ضرالا ناعذأ اهنا : اسدنبم

 (45074)وحأب ابتيورك تابثادعب اعرطف !وردق دقفموولا نورخأتلا اما

 .ةيم )١1١6٠٠١( ضرألا مرج لداعب ام ابعرج اوترثأو اليم

 ٠ ديدجلاو مدقلا نيب قرفلا لمأتف

 أسيبف فلتخل فيك نايملل ةرهاظلا سمشلا هذه لثم نا رظناو لمأت م

 .مهازلاو لبواقالا ىف ريبكلا يفالتخالا اذه ءاهلعلا راكفاو ةنسالفلا لوفع

 . لوقعم لوق وا ةمساح ةجيتن ىلا نولي ال كاذ لك دعب مث

 اهل نيملا ةيؤر مم اي:يهامو ابمنكب اوطيم ملواهما.ةقيقح يلع اوئقب لو

 ٠ ماع ساوحإل !هروبظو

 . اهتف رمم نع ىرشبلا ىلفهلا زج ىلع ةيعفاو ةلالد لدب ام هلك اذهو
 ىلع عالاءالا يف ناسنالا دامعا طقف هيلع ىذلا كردملا لقعلا ناك اذاف

 إ١أوأسه



 نأ ميطتسي فيك هلم سوسحم قولخم ةقيقح كردي نا ماتسي مل رومالا ايافَخ

 , مهولا نعىت رثتساو سملا نع ىتح فال ام كردي

 ةردقأاهذوب لوقسلا يأ ىفو كلذ يف سانلا ىدل لوقعلا فلة ال فيكو

 . هيلا لوصولا ناكما طمت ملام غولب نع روصقلاو ةدودحما

 . راكفالا هبنكب طيحن الو راصبالا هكردت ال نم ناسسف

 -ادنسس



 ماهوألا هنلبت ام ىدم نعمل هللا

 قاخيهو سفنلا تفطل مماهوالا هئلبت امىدم نع ىفطل هنا رتتسا

 رختسي الو بجنمن ال هنا ىهيدب و « راظنالا نع باجتحالا وه راثتسالا

 |ولاتحأ راتتسالا !ودارا اذا نيذلا سانلا لث. ماسجالا نم ٍنرلا سوسحما الا

 كلذسكو مهتيؤر نع ساوحلا عنمل زجاوحلاو روثسلاو باوبالا مضوب هل
 . فوبكلاو تاراغلا ىفىنتخت اهيح تاناويحلا

 نع اهباجتحال ىئمم الف هرهالفلا ساوحلاب كردت ال يثلا تادرجملا نكلو
 ةرهاظلا ص اوحلا نع ىنخ امو ينامأا كارداب صتحلا مهولاب كردن اهنكلو راظنالا

 فيلللا وهو راصبالا كردي وهو راصبالا هكردت ال يذلا ىلاهت هللا اما

 كرديل اسوس (مدج نكي لذا نويملاب ىري نأ نع لجو عفترا دف ريبخلا

 ٠ ةرهاظلا ساوملاب

 زاجل « هنطلابلا ساوحلاب كردبا ممولا ابب رعشي ىتلا تادرجلا نم وه الو

 ٠ىش وه ذأ « ءاهوالا همليت أم ىدم نع فاعلو مفتراو رثتسا هنا لوقن نا ان

 دق « ثداح ربَغ بجاوو عونصم ريف عئاصو « قولخم لك قااخ « ءايشالاك ال

 بم ١



 , رظنلاب ابك اردآ نع تمفنراو هفلخ نم

 . هتاقواخم ةبباشم نع لج

 : هفصوو هتفرءم ماهوالا غابت نأنء ىلامتو عنئرا يافطل نم انه دارلاو

 ةدربملا سفنلاب كلاذ مالسلا هيلع مامالا هبش ناهذالا يلا ىمملل بيرقتلو

 . مظعلاهْلا قلخ نمقلخ اهناىلع رظنلاب كردن نأ نع تعفترأو تفطل ىلا
 « ةنطابلاو ةرعاظلا ةكردلا ساوحلا سفن قلخ يذلا عدبلا اهعناصب فيكف

 : ينابلا ليلجو ينامأا قيفد نم هزدع أمو لقعلا قلخو

 . اريك ًاولع نولهاجلا لوقي امع ىلاعتف

 سل 14 م



 'ىنن لكل نئيابم ئش لكى لع لاعتم هللا

 اولع كلذ نع ىلامت ءفطل ملو : اولاق ناف : مالسلا هيلع للق

 لك قااخ وه ىذلا قيل ال هنال لوقلا نم أطخ كلذ ناك ار يبك

 ىلاعت و هناحبس ءيش لك ىلع ايلامتم ءىث لكل انابم نوك نا الاوىث

 :ممل ليق ًايلامتم ءىش لكلاب ابم نوكي. نا لمعي فيك: !ولاق ناف
 رظنر نا اهلواف هجوا ةمبرأ وه ءايشالا نم هتفرمم بلطن يذلا قحلا

 اع دقتنمو لقمتب ال اع ماكتب نا ىلا لهاجلاب ةرباكملاو ةفالصلا لص دق

 هتاق واخ نع رثثسا دق يللاعت هللا نا هل لق نا دمب هدجتل رظناف ء هل ىنمم ال

 لوق اذهو + فاعل اذانو لوقيف دوم ماهوالا كرادم نع عن:را يأ فطلو

 لسقاع هب قلمب ال لوقلا نم أطخو مالكلا نم فخسم هنال هنء يرابلا ىلاعت

 انيابم نوكب ال ناو هقاش هباثن نأ ءىش لك قااخ وه ىذلاب قيلب ال هنال

 . ءىث لك ىلع ابلامتم ءيث لكل
 ديكأتل ةدئاز ناكلاو ) هلثم ءىش سيل يا ( «ىث هلثك سيل ) يلاعت لاق

 ال ناو دبالف لثم وا ربظن وا هيبش هلل نوكب نا ردق ول نا كلذ ىنممو ( ىننلا
 . ةحلآلا ددعتن اهددعش و لاثمالا تذدعتل الاو لثم لثلا كلذل نوكي

 « اهيف هريغ هكراشب ال تاغصب درفت دق ىلامت هنا ةمطاقلا ةلدالاب تبث دفو
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 هرهوجو هاذ يف وهام فرس. نانو دوجو جيل ما وه دوجوما
 ىالو وه اذا لس ناعبارلأو هتفيم امو وه فيك فرس نإ تلاثلاو

 قلاملا نم هفرمي نا قولخملا نكم ,ىش هوجولا هذه نم سيلف . ةلع

 لع عنتمش وه امو فيك وانلق اذاذف ء طقف دوجوم هنا ريغ هتقرعم قد

 هزانث لح هنال قالا ةغص ىف طقاسف اذاملاماو هب ةفرعلا لاكو هبنك

 دوسصح وم هناب ناسنالا ملع سيل مث , هل ةلمب ءىث سيلو ءىث لك ةلع

 نلكسف « هريغ ابيف هكراشي ال تافصب اًضيا درفتب نأ هلثم وأ هريظنل دبال انهو
 يرطنلاو ىلقتنلاو ىلقملا ليلدلا لد دق هنال ليحتسم اذهو ريغال هللا وه

 الا ةملآ هيف ناك ول ) يللاعت لاق ًادبا كي رش هللا عم سبا نا ىلع ىنادجولاو

 . (امدسفل هللا

 ٠ ءىش هلثك سيلو ؛ىث لكل ناابم هتافصو هناذ يف دحاو وبف اذا
 ىلاعلاو هريغ ةيواس نأ ليصتس» هحو ىلع ردتقلا هانعمو ًاءلاعتم هنوك اما

 ٠ رداق هيواسب الف هنردق

 هبش نع ربك دف هنا وه ( لاعتملا ريبكاا ) ىلا هلوق ىف رييكلا ىنمم ناك

 ,ىث لك ىلع ايلامتم قلخ نمل انبايم ىلاعت نوكي ال اذه ىلع فيكف « نيفواحما

 دوعي قباسلا هلوق يف هاطخ توبث دعبو دقتنلا اذه باجي نأ دعب مث ٠ هآوس

 ءاوتسم ىلا الوزن اضيا باجحيف « ايلاعتم ائيابم نوكب نا لقمي فيك : لوقيف
 ةعبرا هوجو نم القع واخ ال هتفرعم بلطت ىذلا قلا نأ : هتيلقعل ةأراجتو

 هرهوجرهئاذب وهام هفرعت ناايناث دوجومب سيا ما دوجوم وهأ هققحت نا امنوا
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 ال سفنلا دوجوب هملع ناك . وه فيكو وه ام لس نأ هل بجوب

 , ةفيطللا ةيناحورلا رومالا كلذكو ىه فيكو يمه ام لع نا بجو

 ىالو دجو اذا فرعت نا امبار هتفص ام فرع: نا اثلاث هتقيقحو هبنكب يا
 ىح قلاخلا ىف اهفرعي نأ قولخملل ةليحتسم ةمبرالا هوجولا هذه لكو ٠ ةلع
 لفملا ىلع عنتمي هلال كلذ طقف دوجوم هنا وهو لوالا هولا الإ مبا ةفرعمل

 ذا « ةلع هدوجول فرعب نأ ليحتسي ا « ةلماك ةفرعم هفرعيو هبنك كردي نأ

 ٠ ةلواعم نوكت ال ةلملاو ءىث لك ةلع وه ىلامت هنا

 هعيطتس امم اذه سيلف وه فيكو وه ام هلاب لملا بجوب ال هدوجوب لملاو

 ٠ اهعسو الا اسفن هللا فلكي الو ناسنالا

 هَل قلخ نم قلخ ىف ينااسفنلا ىلا انرظن ام اذا هبف ةبارغ ال ىنمللا اذهو

 نإ وا اببنك فرهن نا ائيلع بجوب ال اب للا نا مم انيقي اهدوجوب اف اناف

 ٠ اهتقيقمي طيمم
 ساوحلاب ةسوسحلا ةئيطللا ةيناحورلا روءالاو تادرجلا نم ريثك اهاثمو

 اهقئاقح كردن ال اهدوجوب لماكلا للملا عم أراك اهناف ٠ اضيأ ةسوسحلا ريغو

 ٠ معولاو لايخلا ملاع ىف ولو هكردمو اناثم ةقولخت اهنا لاحلاو اهبنك الو

 ريبخلا فيطلا ناحبسف

 ب ا١ؤإل ص



 بيرق لكن م بسروأ هللا

 هنعإملا روصق نوفصت نآلا متااذ : اولات ناف : مالسلا هيلع لاق

 لقعلا مار اذ هب نمكلل ذك و ه مه ليف مولمم ريع هناك ىتح نو

 بررق لك نم برقا ىرخا ةبج نم وهو ؛ هب ةطاحالاو هبنك ةفرمم

 مويلعتدس دقو مهتاوبشو مهتاضارتعال الاب نودقتنملا دجي لاو : ل ونأ

 اوكرديم مهنإ وااهب اومنق,مل ةيوجالاو تامدقلا كلت دعب مينأكو « باوبالا

 ٠ ةرباكمو ًادانع وا البج امأ مالا ةيلج

 هب ح؟ساع روصقل ىلاعت هللا نوقصت نآلا متنا : اولاق ناف : مهنع ليق

 نيكف عيدا حضاو الو مكدنم مولعم ريغ الوبج نوفصن نا همه ربظي اًدصو

 ٠ هحوضو مدعو هئافخ عم ذا هنوذصت

 ال شماغ انك اردا نع ديمب انبدل مولمم ريغ كاذك وه ممن : مهل ليف

 ٠ ءانتكاو ةللاحا ةفرمم هفرعب نا دارا ام اذا لقملا ةكردم

 ةحضاولا ةئقتلا راثالا وةيفاشلا ةيلجلا ل'الدلاب هدوجو ىلع انقدتسا اذا اما

 ةرابعب و دحا لك ىلع ىف ال حضاوو بي رق لك نم انيلا برقا ىلاعت هناف
 هتاذب هقلخ نع رثتسم بجتحم هراثاو هتاياب هروهل ةياغ عم يلامت هللا نا ىرخأ

 5 اكيالا هبنك ىلا لصت الو راصب الا هكردن الف

 ب اورو سس



 ىلع ىفخم ال عضاولاك ةبج نم وهف . ةيفاشلا لئالدلاب هيلع لدتسا اذا

 اضيرا لّقعلا كلذكو .٠ دحا هكردب, ال ضمانلاك ةبج نم وهو دحا

 , هناذب روتسمو هدهاوشب رهاظ

 ىلا اورظنا لاقف ناهذالا ىلا ىنملا بيرفت دارا مالسلا هيلع هنكلو

 ٠ هئيهام الو هتقيقح فرعن لو هرن م يذلا كردلا لقملا سفن

 نع روتسم هنا نيح ىف ,ءارالاو لامفالاو لامعالا نم هدهأوشب هانفرع دق

 ٠ قلاخ ال قولخم وهو هنإذو همسجي
 هلا ال هنأ تنا ) هفرع موب هئلاعد يف مالسلا هيلع ن.دباعلا نيز مامالا لاق

 «ىش لك .نرم ىتدا ىلاعت هنأ ىنعع ( هوند يف يلاعلاو هولع يف ىنادلا تناالا

 ٠ديرولا لبح نم هيأأ برقأ وبف كلذل هب للملاو 4 دجوملا وه هناف «ىثلأ سفنل

 ابنم بيرق اهيلع رهاق اه طيحم راونالا رونو الا ماعلا تارذ نم هرذاف

 ةبرقو هوند يأ هروهظ اذه ىلع نوكيف «ءابيلإ اهدوجو نم ىدأو برقا لب

 ٠ رابتعالا اذهب حضاو
 ةقيفدلا يناعلا كرد, يذلا مولا نال كلذف راصبالا نع هٌواَمَسو هولع اما

 يع اي هتومن ةينيك ىلع عالطالا نع بيرالب زجاع
 هيلع امل اقباطم ناك اذا مولا يف روصتب امنا ءىشلا فصو نال كلذو

 ٠ مالا سفن يف فوصولا

 هلارذا ,ةقيقملا لفعت ىا كلذ ناو « ةبنكو هتاذ لقمتب الا نوكي ال اذهو

 لوصح الا امل لصحم ال كلذ نال « لوقعلا يلع ليحتسم لاكلا تانص نم هام
 اهيطاهت دهاشم دمب ةسدقلا هاذ روضحم وإ ةيقيقحلا هتاغصو هتاذل ةيواسم ةروص
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 دبالهل ةبواسم ةروص وا لثم هلام لك ناذا هناذل لثم الذا لاحلرالاو

 ٠ ةيهاملا نع هزتم ىلاعت هللاو ةيهام اذ نوكم ناو

 نا يجاولا لاكلا ةجرد نع اهروصف لجال لوقعلا ذا لاحت اضيا يناثلاو

 ال اقم هل لقعلا نال هطاحالاو هانتكالا هجو يلع هتاذ لقمتن نا عيطتست

 ٠ هقوف ام ىلا ءادعتي

 . انت: الام كاردا ىلا يعانتلا ىدمتب فاكو

 رثاصبل ىلجتملاو هتبوب روهتيئادحو ىلءةلادلاة رهابلا هئاياب رهاظلا ناحبسف

 «:هظءوهنردقب نب رظانلا رامعب !نع بجتحما نانابلاو سفنالاو قافالا فن ركفتملا

 ٠ العو لج

 -- م همم



 ُتابطلا باحصأ ةئارح

 لمفتال ةميبطلا نا :اولاقف عئابطلا باحيم!اماف : مالسلا هيلع لاق

 ةمكللا نأ اومحزو « هتميبط ىف ,ىشثلا مام هيف ام الو« ىنمم ريما ًائيش
 . كلذب دبش

 دودح ىلع قوقولاو ةمكحلا هذه ةعيبطلا ىطعا نف : محل ليقف

 ماعلا اذه قلخ اودنسا لب ملاعلا مناص دوجوب نوفرتمي ال نييميبطلا نا

 لوصحتت ال ةثباث ةيسويط سيماونب دوقم هلك نوكلا نأ اولاقو « ةميبطلا ىلا هلك

 ديقو ( ةيمرطلا سيماوالا ) سيماونا| هذه ىمستو تانئاكلا عيمج ال عضخم لب

 تاروطتلا قب رطن ع لكلا تغلب دقو قافنالا وةفدصلا ليس لع تانئاكلا تأشن

 ( ةعيبطلا ) ةداملا ةجيئنب ءاج اضيا روعشلاو ركفلا نإ اوهدا مهنا اك « ةيقاعتما

 .اهمهدحو

 فقوتيو خلا لاسمعا ن. ىهف احلاثماو لويملاو ةدارالاو فطاوملا اما

 اما ةايحلا ىف ءيش لكنأو « هيك رتو هلمعو خلا رادقم ىلع اهعونو اهرادقم

 الو ىنعم رهذل اثيش لمت ال ةعيبطلا هذه نآو ةميبطلا رهاظم ىم رهظم وأ ةدام

 قلحلاو ةقلخلا ىف اهدجن ىنلا ةكملا هذه ناو « هتميبط ىف ءيشلا ماع هيف امع

 . لوقن ام ىلع انل دبشن

 الإ ص



 اورقا دف لامف الا هذه لثم ىلع ةرذّملاوةمكحلا ةميبطلل اويجوا ناف

 نلرع ةجراخ هقلاخ ةوف دوجو» واوقب نيذلا نا: مراك ضع لاق دقو

 لوضالا نوضقاني مهف مدعلا نم وأ اهتاذ نم ملاعلا تقلخ اهناو ةداملاو ةمييطلا

 . عقاولاو ةبرجتلا نع سسؤألا ىعيبطلا مملة يساسالا

 ! راصتخاب مهبهذم يدؤم وه اذه

 اهلامفاو اهلامعا يف ةكحلا اهيلا متبسن ىتلا ةعببطلا هذه نا : مهل لوقتف

 لءفن الو هرمش ديف اهزواجنت ال ثيحن ءايشالا دودح ىلع فوفولا اهل مبناو
 اهنا مأ لزالا ذنم ايف ةكملا تناك لها . تافصلا نم اهريغ ىلأ يندم الب ائيمش

 لوقملا نا ىلع  اهأطعا نف اه ةاطفم تناك اذاو ؛ اهروبظ دعب ترطعأ

 اببنك ىلا لوصولا نود ةرئاح فقتو ةكملا كلت كارذا نع زجمتا ةرابجلا

 مزار نم ملاعلا يف لامفالا هذه لثم ىلع ةردقلاو ةكحلا هذه نا ملف ناف

 هنافص يع هذه نال ريكملا مئاصلاب مفرتعإ دقف اهنع كقنت ال لزالا ذنم ةميبطلا

 ةعيبطلامزا رف نم ةكملا كلث نوك مركن | ناو ( ةعيبط ) هومتيمس دقوهئابجأوو

 هقولخم ةمسأعلا ناب ماو كسفناب اعدم مضقتو ميعدأ ام فال ميررفأ دقذ

 . ةعيبطلا لمف ال اهتااخ لمف نم ماظنو عادبا نم اهنع ردص ام لك نأو

 هنومضمام(ىدالا يهذلالالطا ىلع )هب اذك يف ىدج ودي رفد حذاتسالا لاف

 نم ىلعالا مولا اذه اهن ومضت ىثلا ( ةميبطلا ) ةداملا كلل يبن ام ؛ مهأسي وهو
 ةوقلا يام لمن ال ك ابناذ يف ةداثا ف ام من ال نمي : نوبيجيف قلطأا دؤجولا

 كريو موافيو مفديو بذجي ءيش دجوي هنأب انوقب ماع - انكلو « اهتاذ يف

 - فليح



 هذه نوكت نا اوركنا ناو قلاخلا تافمع ىف هذه نال اوركنا ام

 . ميكحلا قلاخلل لمفلا ناب فتهب قلما هجو اذبف ةعيبطلل

 ادع هيف لوزب يذلا ثقولا ىف هنأو اهريف يلا ةرارهاو رونلا رهاولن جئارو

 ( ةدام وا ةفيبط) هيمسن يذلا وه ءيشلا اذهو :هعم رهاولفلا هذه لوزن ءيثلا

 . ( يوف ) رهاوظلا كلث ببس ىمس:و اهرعاظم ةروكذملا رهاوظلا ىمسنو

 لهو« عادبالا وهام ىردي ال ام عادبالا جورخ ىلقعي لبق : مهل لوقنف

 دوجولالصا ناب نمّؤلل نيب قرفلا وه ام مث تلا داما نم ةايحلا زورب وودهتب

 لصاناب دفتعلا ىعيبلعلاىداملا نيبو ءىش لك ىلع ةرداق ةبلزا ةميكح ةلقام ةوف
 . ءيد لك لع ةرداف ةيلزا ةميبط وأ ةدام دوجولا

 عاونالا فقبل ةدييع ةربدم ةييكح ةلقاع تناك اذا ةعيبطلا نإ من

 نمب جوتي نآو ءاهئاطلس ةعسو اهتمحر راثا ىف لمأتي ناو ةدابملا قحتست ىهف

 نم ةدحاو ةرهاظ لامت نا نم رجا تناك ناو . اهثردق ةطاحاو ابهط لوعش

 داقتنالاو درلا ال ةحرلا نوقستسي اهب نيلئافلا ناف لصحم ال ىتلا رهأوظلا هذه

 . ةيانملاو لحلا ال هب رخسأا قحتسم هذه مهتهبش نا 3

 هذهلايحو « ميظملا عادبالا اذه يناجي ( ةميبطلا ) ةملكلا هذه رقحا اف

 قلخلا انذهيئاجت ريسفت نع اهلولدم قيضا امو . ةئقتلا ةمظنملا ةيعببطلا دهاشألا

 . كرادلل ىوفال ريحلا دوجولا اذه مايق ليلعتو

 لاو-ةا دجن البف تانايبلاو تامدقلا كل ةفرعم دس»و ماتو : لوقا

 ٠ ةفارخ الا مهمعانم لهو ةفاخس الا لابجلا ءالؤه

 . نيلهاجلا نم مهلاثمأ الا اهب رش ال
 -- وس



 ةّملذلا قريب دتلاو دمحلاراكذإ

 دمملا اوركحنا ةفئاط ءامدقلا نم ناك دقو : مالسلا هيلع لاق

 انننكو.: قافتالاو سووا ابوك نا اوغزوهءاشالا ف نيذألاو

 ةداعلاو فرعلا ىرجم ريغ ىلع نوكس' ىلا تايآلا هذه هب اودتحا

 لدم ام وكي هرراوأا قزكت وأ اما دكا لا امقأا كوب نال

 كاردا ابأ# هلل ةسنأب وأ ةنمعب هآرب امالا كردي ال يذلا ره لهأجلا نأ

 عضو وا«ىثلا اذه لصح اباجا نم ىلا ةيافلاب روعشلا وأ ءىذلا دوحو ةكع
 « طقف زريملا لقعلا فئاظو نم كلذف نيمم لكشب راص وأ صاخم لحم يف

 فرعي ملو ةكحلا ركناو باعا وا لهاجلا اذه دقتنا ام اذا بج الف اذا

 قئبو ءايشالا يف ريبدتلاو دصقلاو دمملا ركتي نا اهقئاتحو رومالا هلك نع
 ناكهدوجؤ نا امعاز ريعلاو دهاوشلاب هىلما ملاملا اذه ةقلخ يف ةكحلاو ةدارالا

 . ةفداصملاو قامالاو صضرعلاب

 يأ ةقلخلا ٍِق ثداوحلاو تانالا هذه ند هيور أم ةئرمالقأا ءالؤو ةحس و

 وا اميصا ًادئاز وا اسقان دلوب ناسنالا لثم ةدأهلاو فرعلا ىرجم ريغ يلع ينا:

 رصبتال ىتلا ةيرئالا نويعلا ضعب دوجو لثمو قاخلا لدبم ةقلخلا هوشم نوكي
 ت9 ح



 لب ريدشتو دممبتسبل هايشالا نوك ىلعاليلد اذه اولءدف قلملا

 لاقف سيلاطاطسرا مييلع در دقو , نوكت نا قفنا ام فيك ضرعلاب

 ةرص طرغلاب ىلايء يش وسم اعا قافتالاو ضرملاب نوكي ىذلا نا

 نم جوز دوجو لّدمو ضرالا تن وا فوبكلا نطقت ىتلا تان اويحلا ضعب ىف

 .اهلاثمإو تابحلا ضعك ىرخا تاناوبح ىف آماض فارطالا

 أل ىنلا ءايشالا هذه لثم دجوا أ ميكح قلاخ كانه ناك ول هنا نولوقيف

 ءايشالا هذه دوجوف هيلعو « لقملاو ةمكحات ةقلاخم ع لب « عفن الو اهيف ةجاح

 ضرملاب لب ريدغتو ةداراو دمع نع نكي مل ءايشالا نوك نا ىلع ليلد ةفلاخلا

 .٠ قفتا اهيكو

 ميكحلا فوساينلا رصع ىف ةرهاظ ةةسالفلا نم ةفرفلا هذه تناك دفو

 يذلا وه هناو يناحور لصا دوجوب لوقلا ناب نلعت ثناكو « سبل اطاطسرا

 . ةفداصلاب ملاملا دجو لب « هل ةيفسلف ةميق ال مو اذهو ةدالل دجوا

 امنا قافتالاو ضرعلاب نوكي يذلا نا : هلوقب سيلاطاطسرا ميلع درف

 الو يراجلا مظنلا لمعلا يف ًاريصف# ال انايحا يا ةيم طرذلاب ىناب ءىث وه

 قبرطيف ةرئاسلا ةينوكلا ةميدطلل ضرعت ضارعال كلذو ةنسلاو نوئاقال ةرواجت

 لبو اهليبس نم اهليزيب دق ضراملا .ىراطلا اذهو اهلامعا يف ال طخ ميقتسم

 ةيعيبطلا رومالا ةلزممب وأ ةعيبطلا سفن مزاوا نم كلذ سياو « مظنلا املمعب

 ىف فالتخاو رييغت نم هنورث امناوأماتئم (ءاد برج دحاو لكش ىلع ةيراجلا

 راكسنا مزاتسي وأ لاخلا همكح ىئن يلع هتبلا لدب ال انأحأ ةعببطلا تاجتنم
 . نيقلاخلا نسحا ىلاعت هاف ميكحلا عناصلا
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 رومالا ةلزدع سيأو . ابليبس نع اسباب زتف ةعيبطلا ضرع" ضارعال

 . ًامباتتم اعد ابرج دحاو لك ىلء ةيراجلا ةميبطلا

 راكفا يف وبختو ومكذت ةميقسلا ةفيخسلا ةركفلا هذه تبقب دفو : لوفا

 ءاقب وهافترالاو وشنلاب لئاقلا ىداملا ( نوراد ) بهذم رهظ ىتح سانلا ضعب

 روتكدلالاثما هبأر نوري اوناك نيذلاو ةفلفلا صدم نم ريثك هءبتف ؛ حاصالا

 : قرشلا يف بهذأل اذه ءامعز نم مبصأ يذلا لبعث ليش

 ىدجودبرف دهم ذاتسالاهلقن ام (ءاقترالا و وشناا بهذم ) هباتك ىف لاق

 : ةحاحلا لم هنم فاتقن هن

 يف ام ضوقنف دصقلاو ةباسملا يلا ( هل لداجلا دصقي ) همأللاما : لاق

 اهيفةدئافال ىتلاو ةب رئا امثومسب ىتلا ةدئازلا ءاضعالا نم تانابنلاو تاناوبحلا

 ابنع ىنع ىف ىعو « ةرثجملا تاناورملا نم ريثك ةنجا ىف مطاوقلا نأ:سالا لثد

 ابكي رمت ىف ةدئافلا اف هينذا كي رم نع ىتغ يف ناسنالاو اهدوجو يف ةدئاذلا اف

 ٠ اهريغ ةريثك ةلثما ىلا

 دوصقم ال يرورنض كاذك وبف ماظنلا نم هارت ام نأو ( لوشب نا يلإ )

 طابترالا نم ىف اهئالف هيلع هارن يذلا ماظناا ىلع ةدوجوم ملاوملا تناك اذاف

 اهدما ماظن ريغت ولف « كلذ فالخ ىلع نوكت نأ نكع ال ثيم ضعبب اهضعب

 نافع ءاقترالا ق لاقي كاذكو « ماظنلا مومحا الما ريبغتلا نوكي نا بجول

 اكدوجولا اذه ةعزانم ىف بسنالا باغت ةرورضل امدقتم الا ريس ال ملادلا

 ٠ نورأد بهذم يف ررم وه

 : هنم طقتلن ًادار يدحو ديرف ذاتسالا لاف



 ىفتفا ىتح ًامظننم هأدبم ىف نوكلا ناك اذاماف نومعزت اك مالا ناك اذا

 ةرورضلا منح يلع هعوجميفريمن ىلاهئازجا نم هزج ىف ريخن لك يرجي نا لاخلا

 ىف ريبغت لك ىدؤي ىتح ةمكحتسم ىذوفو اطاخو اطبخ ءأدبم ىف نكي لو
 اذامث « دح دنع فقث ال تاملابترإو ىماتتي ال بارطضا ىلا هئازجا نم هزج

 ىلا هجتن الو غ نارمملا رمثلل عادبالل هجتنلا ةبجولا ىلا اعأد ةرورضلا هجتن
 ريغ ىلا ىثالثلاو لالحنالا رمثتو ءانغلاو رامدلا جئنتف فسملاو فسخلا ةطخ

 لئالدودصقلا ًاراثا اذه لك يف ىر الا « ماظتنالاو عادبالا ىف ربملا نم اذه

 : ميك عدبم رايتخأو ةدارالل

 الاىرن الو لمنال نمت : هاوقب مدر يف ىسنرفالا ( لبجول ) ةمالعلا لاف
 قحبل هنأو ءانل افشكشب نا نايبأتف ةلملاو ةقيقملا اما « روشقلاو رهاوافلا
 ةفاتحما مولعلاب تالت دق اهايصاقا يتلا ةصاخلا ىوقلا لكر بتعت نأ هيلاع ةةسافل

 لمع لك زك سموةكرح لك ردصم يغودوجولا ةبجاوةبدب |.ةيلوا ةوف نع ةرداص

 ( ةعيبطلا ) ةرورضلا هذه ام يرعش ثيل ؛اضبا ىدجو ذاتسالا لافو

 ةلقاع يها . هواي و هتايح هب أم ىحس لك مهلتو « هتجاح جاتحم لكل بوت ىنلا
 نوكلا ةيرامع دصقت هكردم ةهلا ما ةغراف ةلك يشأ « هامم ءاكي ءايمع مآ ةكردم

 نوكلا يف ةلفاع ةداراب رمش الو ء دصفلا ىلع لدب ال اذه لك ناك ناف هءاقبو

 رك ذا تقلخل عونلا ءافب تدارا ىتاا ىف لبف « ةجاحلاو ةرورضلا درج لب

 السماح اههدحا تلمجو ءرخالا ايرطف اليم سنج لك ىف تاعجو ىتاالاو

 قوتست ىتح همدب اهوذنبو هلاشحا ىف ابامحياحل ءاعو رخالاو ةجتنللا مينارجلا

 عر ريتويت نا ىلا صلاخلا ءاذمااباهدم ءاد'ا امل تنعا مث « ةينينجلا اهتايح

 لس ؟ا؟الب/



 وى ٠ ٠ ٠ وى وي ٠ و و ٠ ٠ و وي

 اهراغص ةيبرت ىلا امعرطضي ام ةمحرلاو نانحلا نم نيوبالا يردص تعءدواو

 ىتا داهجياب الا نوكي ال عونلا ماود نا تكردأ ىنلا يش لهو ةايصق اهدادعاو

 تدعاف ىنطابلا بيكرملا ىف هفلاتتتو ىرهاظلا بيكر ثلا يف ههباشن ركذلا بناجي

 نوكب نأ نكمي الارهيراقت نأ تكردا م ؛ ديلوتات ةمزاللا هاضعألا اههنم لكل

 ا.هيلع امتحم اهلاصتا لمت ىرخأ ةليسو نم دال لب عونلا طفح ةفطاع درجع

 نم اههض رثعا اههم هلام ال امقاو نوكيا لاصنالا كلذ يف ةذل اهنم لكل تقاخ

 ةح اسلاكلتل ةيفوتو ةزإلا كلتا الط رخالا ىلا بددثامهدسأ ذخاف ء ريئاوملا

 ٠ هيلا ايعسب و دادب ري / ناو حيقلتلا عب

 ءاسقبا ءديرم ةءيكح ةربدم ةلفاع ىهف كاذ تاعف ىتلا يع تناك ناف

 ٠ ميكحلا قااخلا هلا يهو ديمت نا قحتست عاونالا

 ةركفلا هذحل ةيرطنلاو ةيلقنلاو ةيلثملا دودرلاو ةبوجالا نم كلذ رب ىلا

 كلو مايهاو ةبانع وأ لدج وأ در يلا جتحت م ناو ىتلا ةينايبصلا ةنيخسلا
 ةميلسلا لوقملا ىوذوءاملعلا مزلا ةصقانلا لوقعلا ىوذ نم ةماعلا ىدل اههويش

 . ةدسافلا مهئاراو معراكفا ةلأضو موقلا لطخ نايبو درلاب اونثء نأ

 . ةرذقلا ةنسآلا هايلل رايت عم فرجنت الو لمأتف

 لس ؟؟ملاد



 ةعلخلأ ف دصقلا يركتم ىلع در

 ىرجت نا ناويحلا فانصا ىرت لضفماب تناو : مالسلا هيلع لآق

 نالحرو نادب هلودلوب ناسن الاك دح اوس ابنصو داو لاثم ىلع كلذ رثك ١

 كلذ ف الخ ىلع دلو, اماماف ءسانلا نم روبمنا هيلع م" مباصا ةسمو

 ضرع اي , نينلا ابنم أشني ىلا ةداملا يف وا محرلا يف نوكت ةلمل هناف

 كاذنود قوعيف هتمنصيف باوصلا مناصلا دمعتي نيح تاعانصلا يف

 ءايشالا يفدصقلاو دمعلا ىركتم مهز ادار مالا هيلع مامالا باجأ انهو

 هر ذ دعب قاتئالاو لامهالا ىلإ نوكاا قلخ اوبسن نيذلا ءامدقلا نم

 . مه نيلاطاطسراا

 جاتممال ثيم ءالجلاو موضولا نم سمالا نا : لضفملا هذيدت (بااحخم لففف

 ناسنالا هيف اء ناويهلا قانصا نا ىري كربغو ىرت كاف « نايب و حرش ىلا

 ائاضما لاكشاو اهديلاوم ةيفيكو اهتقلخ عضو ىف رثكالا ىلعو ابلاغ ريسن:

 ناو هفلخ يف هللا ةنس ) لديتي الو ريختب ال دحاو لاثم ىلع ةيمسجلا اهاكايهو

 سانلاروبهجىفةين وكلا ةعيبطلا تضةقا دقف ( الب ومن هللا ةةسا دج نأ و الددبت ةئسأ دم

 ٠ مياصأ ةسهحو نالجرو نادي هلو الثم ناسنالا دوي نا ناوءملاو

 وا ةقلخلا هوشم نوكي نا ىنمي كلذ الخ ىلع دل لصح اذا اما

 -ا[ة



 دالوا يف كلذ لث.ثدحم دف» ىلا هيف لمعب يتلا ةل الاىفوا ةادالا ىف قام
 مص وع 3

 مسي وأهوشم وا ًاصقان وأ ادئازدلولا ينايف انفصوىتلا بابسالل ناويملا

 لاما ضءب يف ثدحم ىلا نا كف , هيف ةلع ال وس ىنايف اهرثك |

 ىف تدجو ةلع نعالا وه اف كلذ لاثماو نيسأر اذ وا ةميرا وأ عباصا ةتساذ

 ريغ ريبغتلا اذه ثبجواف ( ينأا ) نينلا اهنم أشنب يثلا ةدالا يف وأ محرلا سنن

 سف: ىلا بسنب نا كلذ بجوبالف  ًاردان الا لصحم ال اذعو - ىميبطلا

 . ميكح ريدم نم ميكح ريب دو نفتم رمتسم ماظن ىلع ةيراجلا ةيقلخلا ةميبطلا

 ىلع ةيرمشبلا تاعاسسنملا رثك ال ضرعي هدجم يفرد ىداع ىعالا اذهو

 ًادصاق دمعتي هتعنص ىف سديم يا وا لمعلا ىف مئاصلا نا ىرن ذا بلغالا

 كلذ ق ومب دق نكلو ةيانعوذقد لكب هلمع يف باوصلا نوكي نال ادب سم دهتو
 ءىذلا اهيف لمعب ينل ةلآلا ىف للاخ وا ةادالا ىف لالتخا نم قئاع باوصلا

 . ديرب ناك أك ًابيمصم هلع نوكي الف ؛ بولطلا

 سفن وأ لدعلا ةعانص ىف للخلاو اطخلا ىم هارت ام بسنت نأ ىلا نع لوف

 ركنت نا وأ قافتالاو لامألا ىلا ةادالا وا ةلألا للخ نم هيف ثداحلا لمعلا

 للخلاهفاعو باومملا دارا لمعلا كلذ ىف سدنبم وأ مناص دوجو لاحلأ هذه ىف

 . كلذل هنم ةدارا نود هلمعل صرع يذلا

 الملا ىلا برقا ىع يتلا ةيرمثبلا لمعلا ىف تبثي مل كلذ لثم ناك ناف

 . لالتخالاو لامهالاو

 انارحا ثدحم يتلا ةيئوكلا ةيعيبطلا لامعالا ىف تبثي ال نأ ىرحالاب ناك
 ىاتف نينجا ةجستنملا تان وحلا تاذ ةيوذلا ةدالا وأ محرلا يف اهيلع لخدي قئامل
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 كلذك مئاصلادصق مدعو لاه الاًاميجاهيلع بج وب ال هيفةلمل ضارعالا

 نا مجوي أل ابيلع لخدب قئامل ةيعيبظلا لامفالا ضمب ىلع ثدح ام

 ابنوك نا ءايشالا يف لاق نم لوقف « قافتالاو ضرملاب اهميمج نوكيي

 . ةداعلاو قزعلا قالت

 لقمتو ةيور نود ابيف لامعالا معزو ةفللا ىف دصقلا راكنا سيلف هيلعو

 . هنل اضا ةبانملا ىثبني ال لب ؛ لوقلاو معزلا ف لطخو أطخ الإ

 لوفل اديباثو ؟دكات رصماا اذه ءاملع لاوقا ضعب كيلاو : لوفا

 : مالسلا هيلع مامالا

 ! ( جاوزلا نوناق ) هباتك يف ( نابضفلا سايلا ) ذاتسالا لاف

 ومنلا ريغ ىلع ديلاولا ءىم يا ) بكرتلا طابتخا و ةقلخلا هوشت اما

 دقفقلخلا ذاوشو فارطالا ضعب صقن وممسسجلا بكاوشو ( قاسنا ىلع ىميبطلا

 تسيل ةتسلا مباصالا ىوذ نم صاخشالا ىلع دهأوشلا نإو « ةثارولاب لفانت

 . مهنلك اش ىلع ًادالوا نوذلخي نيذلا ىف ردانلا الاب
 : رخخآ مضوم يف لافو

 اهنينج ىلع ةيوق ةطلس لماحلا ةليخ ىلا روصملا نم رصع لك يف اوبسن دقل
 واريفيب وا لدمب وأ صقتبو ديز» نأ هناكما ىف اهراكفاو مالا روصت نأ ىنهع

 لوقلا مهضمإ بسن ىتح « اهلكش ربغب وا نينجلإ ءاضعا ضعب دقفب وأ معقب

 . ريبشلا ينانوبلا ميكحلا نوطالفا ىلأ

 فشتك |نادعب نكلو «قدصن الداكف ةربكم ةريثك ثداوح كلذل اوركذو

 فا لامجالا يلع تبنا ( قلخلا ذاوش نوكت ) لع يا ( ايزينجوتاريتلا ) لع
 مس



 ةميبطلا فال ىلع ىنأي ابنم ائيش نا ليبق نم قافنالاو ضرملاب
 :لطخو اطغ « هل ضرمت ضرع

 دسف ةيمايطا سفنلا تاكرح رياسو ةدودحلا اهراكفاو لماحلا مألا تاروصت

 ةيحرلاةلآلا فئاظو صخالا ىلمو هاضعالا فئاظو فيكت وا رخؤت وا لجعت

 ىعف ةفلتمم تارييغت انتينب يف لعفتو رثؤت افلطم راكفالا نأ مولعلا نمو

 . تاساسح الا ضعب داوتو تاك رملا ضعب ددحبو تازارفالا ضءب ىمنت

 نينجلا لكش فيكن نا لماحلاةأرلا ةينب ىلع تطلست اذا اهن ازئاجلان م انهو
 دقو همسفن نينجلا فيكت ةلوهس عم ةوقب روصتلاو ركفلا لوطي نا طرشب نكاو

 : المج ابضمب ركذن ام ةيجراخلو ةيركف نينجلا ىف رولا بابسالا نم اوكذ

 )١( ةدملا ىلع سبالملل مادلا طمضلا .
 . لماحلا مالا تاطقس (؟)

 . ةيئاجفلا فواخلا (")

 . ةذملا ىلع برمغلا ( 4 )

 ٠ ةنزرحم ما تناك ةحرفم ةديدشلا تالامفنالا ( © )

 )١( ةيوقلا تاجنشنلا ٠
 . ةأرللو لجرلا نم اههاوناب ةيرهزلا ضارمالا (؟)
 ٠ ةيمارغلا تاروصتلا (4)

 . ةيمحرلا ضارمالا ضعب (9)
 .ةثارولا ( ) ٠١

 ةفلتخم امقب وا نينجلا وع يف ًافقوت ثدحتف ثدح دق اهضعب وا اباك مله
 م





 ردقنلاو ةمكحلا ءعارو رست ةعيضلا

 .ءايشالا ىف ثدحت اذه لثم راص مو : اولاق ناف . مالسلا هيلع لاق

 نكعالو ةعيبطلارا رطضأب ءايشالا نوك سل هنأ ماميل : مهل ليف

 مكح قلاخ نم دمعو ريدقت وه لب نونئاَةلا لاق م . هاوس نوكي نا

 لوزيو فورعم جابنمو ىرجم ىلع كلذ رثكا ىرجت ةعيبطلا لمج ذا

 ماع ميكح رداق نوكلت قلاخ دوحوب انفاس نا كعب انا نوط رعمملا لاق ناف

 لدتعمصاخ ماظن ىلع ريس ةينوكلا ةميبطلا لمج يذلا وع هن اانف رثعا نادعب و ريدم

 , هلجال تقلخ امع ديحم الو اهريس طخ نع لزم ال ملاعلا اذه ىف نقتع

 ءايشالاىف اذهلثم ثدح راص اذامل: لأسن اناف هلك كلذب انس اذا لوقن
 . هتمافتساو هماظن يف رمتسملا ةمييطلا ريسو ميقتسم ا ماظنلا الخ وهو

 ريغو م رظن يف ةكحلا افلاخم هنورت امه ءايشالا ىف ثدحيام نا : مهل لبق

 سيل ميفاسللا مظتنلا اهقيرط يف اهتريسو اهريس ىف ةرطضأل ةهيبطلا لمعل قفاوم

 نكي مل ماعلا اذه ىف هايشالا نوك نا « ثداوحلا هذه اونياع اذا سانلا ميل الإ
 ىلع ةروبجت الو املامفا ءارجا ىلع ةرطضم نكن ملاهنا ىا « ةعيبطلا رارطضاب
 تلاق اكس هاوس نوكب نا نكمي ال توحي ءارك الاو ةوقلاو رسفقلاب اهلامعا زاجمنا
 ىذلا وه « ميكح قااخ نم دصقو ةدارا نعو ريبخ ردقم ريدقت وه لب ةلامعلا

 تسود



 ةفرصم ابنا ىلع كلذب لدتسيف ال ضرمت ضارعال كلذ نم انايحا
 ابلمج ماعاو ابتياغ عولب يف هثردقو قلاحلاا ءادبا ىلإ ةريقف ةربدم

 . نيملاهلا نسحا هللا كرابت

 جابنم ىلع اهربسف هاش ىذلا وهو ميقتسم ىرجم يلع ىرجت ةعيبطلا لمجف دارأ

 ام لاثما ثدحنف ىرجلا كلذ نم انايحا لوز: نأ هتكح تضتفا منأ فوره»

 الا تدان مل ةقيقحلا يف يو مك رظن ىف فرعلاو ةداعلا تافلاخم نم نورت

 ضراو» اهيلع ضرعتف « هدابع حلاصل اهاضتفا ةكذل قلاخلا اهدجوب بابسال

 ىعف « ىرهاظلا ماظن# ةنلاحما رومالا هذه ل'ثءا عوفو ىف ةكحلا اما اهبجوت

 آي ةدجوملا ةربدملا يه تسيل هذه ةميبطلا ناب سانق (مابفا اهثودحم لدتسب ىل
 ةريقف ريدقتلاو رب دتلا طا مملعراح أبيف فرصتم ةفولحم ىف لب نويعيبطلا معز

 اهلمع ماهاو اهتاغ غولب ىلع هتردق ةنامتسالاو قااخلا ةدارا ءادب ال ةجاتحم

 الالقتسا امل ةوق الو لوح الو ءىش ىلع امل ةردق ال اهرما ىلع ةبواؤم اهنا لعو

 . ميكحلا ربدقلا ابعناص ةدارأب الا

 فامضا وا ةبوقت وأ لالذا وا زازعا نءو ءانفا وا داجما نع ةزجاع ىعف

 منصو قلخف ردف هنأ لب هقلخ ىف توانت ال ىذلا نيفلالا نسحا هللا كرابتف

 » هناش مظعا ام هناحبس هلك ىمالاو قلخلا هل نقئاف دجواو عدباف أرب و ندحاف



 ةجرألا سلاهللا ةمتاخ

 ىف رمم نب لضنلا ىلع هيلع ناك ىذلا هئيدح مالسلا هيلع مامالا لكاالو

 دهاوشوديحوتلا لاالد نم هايأ همابفا ديرب ناك ام ىعنا امدنعو « عبارلا موبلا

 ةعدتبملاونيلطمملاو ةدحالملا معازم ادار ؛ ةقلخلا يف دمعلاو دصقلا تايآر ةكحلا

 . لامهالاو ةفداصصلا ىلا قلخلا ةبسن يف « نييميبطلاو

 نمدر ىلع ىوقيل مث هسفن هتديقع تايئا ىلع لضفلا يأ نبعتسيل كلذو
 تاضارتمالاو تاداقتنالابهنوفالباوناك ام ريثك نيذلاءرسصم ةدحالم نم مهب يلتس ناك

 ةمدقتلا ةئالثلا ءازجالا يف كيلع ىم ا « ةنيخسلا ةيهاولا تاببشلاو

 : مالساا هيلع لاف كبدي نيب وه ىذلا ريخالا ءزجلا اذهو

 لكب كيلع هتيلما ام قلت ىا كتحنم ام ظفحاو كاتبئا | ام ذخ لضنما

 هلاوس نود كب هتصصخ ومايا كتيطءا ام كبلق ىف ظفحاو لابقأو ىعوو هجوت

 لثع ظامئالاو محلا هفرعم رم هيلا كقفو ام ىلع نيركاشلا نم كبرت كو

 ي”كناماو كداقتعا تتبثاو هديحوت ىلع تاد ينل ةيلجلا دهاوشلاو ربملا هذه

 معنلا هذه لثم ىلع لوصحلا قيفوتلا ناف ن نيدماحلا نم هثالال نوكت نا كيلع

 نم نك ممنلاو ءالالا كالن يلع هللا دمحم نا بحاولاف ابءلع طبتغب امل ةليلجلا

 اوميطاو هللا اوميطا ) زيزملا هباتك" يف ىلاعت هللا لاق دفلف نيميطلا هئاياوا

 د 1م



 هزاياوا مءانم مالا ىلوا نا هيف ببر ال اممو ( متم مالا ىلوأو لوسرلا

 . كله ماصع نمو اجت مرعاطا نف هدعب نم لوسرلا ءافلخو

 هيلع هئالما هاهنأ دعب لضفملا هذيمأتل مالسلا هيلع مامالا ةيصو تناك اذكع

 مارلا سلجملا اذه ىف

 يف هالمأ ام صخلمو هل هحرش ناك“ ام لم ائيبم هل مالسلا هيلع لاق من

 . ةعبرالا مايالا ىف ةعبرالا سااجلا كلت
 ام سس وم تس سيو سس قوس م سم مم سم مم معسل سم ممم يم فس 2 2 اسم نم يسلم سس سمس

 ريدقتلا باوص ىلع دهاوشلاو قلجلا ِِط ةلدالا نم كلل تحرش دقف

 راكسسفالا هيلا لصت ام ةياهنو ةدودحلا لوقملا هلحبتت ام ةباغ وه افهو

 ىدم غلبت نأ عيطتست نامولعلاو ةبرجنلاب تلقس اههمو تقترا امعم اهناف ةرابجلا

 عيطتست فكو ديرت اك وا ىف ام اهدمم نا وا دهاوشلاو ةلدالاو تابالا كلت

 هدابعب فطقا باب نم يلامت هللا نكل و6 دحاو هنا ىلع لدن ةبآ هل ءىش لك يفو

 ةبسنلاباهامرم برقو لوقملاكاردا ةيدودحمب هنم الع اهمسو الا اسفن فلكي ال

 ه ةتأالح عافتراو هماقم ىلا

 فرمن ىل اننل نيتسوسحلا سننالاو قافالاب ركفتااب انما دقف كلذلو

 - انه نمو رصبلاب ال ةريصبلاب هكردنو هراثاب هلا
 كيلعهتيلما امربدتف ىا هب رهتماو هيف ركفو ريدتف مالا هبله مامالإ لاق

 باطد ام ةناغ كلذف محلاو ربعلا نم هتفرع أمي رعتعاو كل هتح رش امف ركفو

 . ىلاعت هللا ةفرعم نم هب صؤتت ام ةصالخو كنم

 ل سال ل



 هللا ءاش كرا هئلباو كلذ ىلع رفا ىالوماي كتن ومع تلقف لضفللا لاق

 نك 14 نادبلا اذهو حرشلا اذه يف ىالوماب يل كيدءاسمؤ كتنوعم الول ىا

 . اهتقرممل قفوا لو ةروكشملا معنلا هذه ىلع لصحا

 يناوغا نم يربغ همْللا فوسو ىسفن ةرارق يف كلذ يلع رقا ىناف نالاو

 نروكأل يلاءت هللا ءاش نا نيلطعلاو نيدحملاا نم انريغ يلع اهب دراو نيملسلا

 , كنركشو هللا تركش دو كلذب

 سننالوهقا ؛ ةئمشمب 75 لاقف ىلاعت ها يل وءديل ىردص ع مدم هدب ضو

 هينالواامب ىحرف طرقو ىرورش ةدش نم يلع اشنم تررخف هلا ءاشنأ

 ءعاطم مويهمد ماما نم باجتسملا ءاعدلا اذه نامحالاو قفز نم ى ديس

 ينالو هب د:شاو مالسالا ةلاسرب ىداقتعأ هب تء'و هللا داما هب ىوق ىذلاو

 كسفن ىرم فيك مالسلا هيلعلاق ىدشر ىلا باتو ينوشن نء تقفا الف

 اسمو هتمع“ امو كيلا ىقلا اهب هنانيمطاو هاو رت لا لضعفماب
 ل كت ب همسمسلا ا ملام.

 ثيح هتبتك يذلا باتكلا نه هديباتو ىالوم ةنوعع تينةئسأ دق تان هتيتكا

 امباك ىدن نيب 0 0 ا دق ىنارا

 هالو ىا هةدقدتسدو هلهأ وهاك ر يشلاو او دجلا ىالو ملف 0 يلق ربظ

 ما



 هقحيتسم وه 3 هركشبحأو ءادأ نء زجاع ىف هلهأ وهاك" ركشلاو دجلا ىألوم

 ةدساكلاةدسافلا تادقتم/اوهبشلا بئاوش نم كبلف غرف مالسلا هيلع لاقف

 كقعو كنهذ كايلا ممجاو هل امالخاو هب انامبا ىلتءيل ىلاعت هل اصلاخ هلعجاو

 كر كلفت عدربا كللةع مجارو كاتنامفو كءاكذ لممتساف يأ كتنيناطو

 ٠ كلمدق لا الكل كروما بقاوع ىلا رظنو اهأوه

 كيلق ىوقيل ةنثمطم ةنكاس ةلداه كلسفن لمجاو كروما ىف قلقن ال مث

 كاتيلكب هجوتتل اهنطاوعو سفنلا ىوه ىلا كلويءو كاتاووش فمضتو ناءالاب

 كلذ تغلب اذاف اهتايرغموابجهابمو ابجرابب وايندلا فرانز نع اضرعم ةرتالاىلا

 ايعيفو امنبب هللا قل امو ضرالاو تاومسلا توكلم لع نم كلا ىفااسف

 تاومسلايف هئوكلمو هناطلسو هتزءواللا ةماغع ةفرع» نم كيلع ىلمأس يا

 . تابئو دامحو

 هقلخلاعادبا ىف ةرهابلا هتكحوةءساولا هثردق يلع ةلادلا هقلخ بئاجمت نمو

 ةقيطا مببماسجا هللا قلخ نم قلخ مو ةكئاللا فانصاو ةمنصلا ناقئاو

 لامعالاو تادايعلا نه هب نوصوت ام هادا لع ةردقلاو معلا يك ةلماك ةيناروئو

 . ةمملا ملا

 مهو نوصؤي ام نولعيو مهىماب ام هللا نوصعب ال ةعااملا ىلع !ولبج دقف

 حيبستلاهللع نممهنضرءايبنالا ىلاهللا لسر مهنف فانصاةينبدلا بتكلا مركذم اك

- 



 وى وى ىو ٠ ل ول ٠» «٠ بى .٠ ٠ ٠ وى ٠

 نمريخلا ىلماعو نيعبطملل هللا ساب نورفنتسي نم مهنمو ًارابنو اليل سبدقنلاو
 نم ريثك ىلا هدعاسب وأ هدشرب وا هظنحيل ناسنالاب لكو نم مهنمو سانلا

 . ملعلا ىف نوخسارلاو هلا الإ اهماعي ال ينلا فانصالا

 ىغتنلاةردسيلا مهبئارمومهتاماقمو مهفوغص ك!نيباساك مالسلا هيلع لاف م'

 يهتني ةمياسلا هامسلا قوف شرعلا نيم ىلع ةرجش ( نب رحبلا مد يف اك ) ىف ىتلا
 . كلام لك لم اييلا

 امو ءامسلا ىلا 322 ام يهتن اهيأأ ثبح ىعتاملا ةردس ثيو اعا اهنا ليف

 . ىلاهت لا نما نم اهفوف نم طبس

 جرمبام ىعتنب هيلاو « ابنم ضبقيو ابفوف نم هب طيب أه يهتنب اهيآأ ليفو

 . اهنم ضبقيو حاورالا نم

 ليفو . مهتاماقمؤ مهبتارم يف ةكمتاللا ىهتنت اهيلا يناا يه ةرجشلا هذدهو

 ١ ت و ةرجش يف

 اضنا كيلع ىاأسو يا سنالاو نجلا نم قلخلا رئاسو مالسلا هيلع لاق

 ةطيسبلا ربظ قوف نم مهئالثخاو مهعاوناو سناو نج نم قلخلا فانصأ

 . ىرثلا ثحمو ىلذسلا ةعباسلا ضرالا ىلا

 ناامملا ةبظع كردت ىكما قولا نع ضرالا فوج نكسب ام لك يا

 اسم نوكي يتح نيملاعلا بر قلطملا كلاما ةنطاسو :يرابلا لو مناصلا ةكيحو

 رحت نم ةرطفو ريئسك نم اليافو ضيف نم ًاضيغو ءازجا نم ًاءزج هنيعو
 تت
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 . العو لج هنوربجو هتمظع

 نيعب لوف 0 ةقاعلاو ةءالسق (حاصم تنش ولامع اذا فرصنا نالاو

 ىتح تريتماف تيهوو تيعوف تمم كنال ميفرلا ناكملاب انم تناف هللا ةبانع

 ثحبصأ كاذل تدامف لطابلا ثفرعو تيلاوو تنم اف قملا كل حضو

 نوبلبو كتبؤر نونبلتب ىدملا ت2 يا نينمؤلا بولق نم كمضومو

 : 0 هنم

 : ىدهلا مينا نم ىلع مالسلاو

 رخآآو ٠ هلاه دحا فرصنن ملامي ىالوم دنع نم تقرصناف لضفلا لاق

 . نيماملا بر هلل دجلا اناوعد

 ٠ نيمايملا هبحصو نيرهاطلا 47 لعو هل او هيلع هه ىلص دمج ىلع ةالصلاو
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 لئالجو اهنوبنب تملا ىللا هذاا تايصخشلاو ملاملا يف لاجرلا مظاعا نا
 . ةمساولا اهئربخو ةيئاصلا اهئاراب ترهتشاو اهلاعفا

 ربك ذل نب رطضم نيخرؤلاو بانكلا اوامجو خيراتلا اودجوا نيذلا م

 ىدئييًاسارهن ىلثلا مهتريس نوكتل ةمفانلا ةميظملا مثراثا ديلخمو ةرابجلا محلامعا
 ةاسيحلا ةذاعس اولانيل « سانلا نم مثدعب ىناي نم اهجابنم ىلع ربسيو فلخلا هب

 ةيئاصلامهئاراو ةديشرلامهميلامتي ةيئاسنالا فده يلآ أواصيو مهنربخ ءوض ىلع

 ءانطا لبس اوفرعو ةيويندلا ذايحلا اوربخ نمم لاجرل] ءالؤه ناك اذا اذه

 . ايف ةحارلاو
 رشبلا حالصال رشبلا قلاخ نم اوثمب نيذلا ىدظملا تالاسرلا اووذ اما

 نيتاشنلا ةدامس ىلا ناسنالا اودوقيل سانلا نم !ولسرا نيذلا مث ءالؤبف

 ءايسلانم مهئاداشراو مهمبلامت نوقلتي ثيح ةرخالاو ايندلا حالص ىلا مودهبو
 رالغت الف ربخلا ىلا ملعلا ةيادط ملاملا قلاخ نم يشاونلاو سماوالا مهيلع ظمبتو

 كلتئاجنجلاء الا ةبورخالاو ةيويندلاة ايلا ىحانم نم ةرييك الو ةريقص مهتلاسر
 لس ## ١



 . لبسلا موقاو قرطلا نسحاب ةميكحلا ميلامتلا كيئاه ابتحاصاو سيماوتلا

 ديسو هايبنالا متاخ ىنح ةقيلخلا فنم لسرلاو ءايبنالا تناك اذكه لجا

 تالاسرلا ةماحل هبلع تطبه دقف هل آو هيلع هللا ىلص للا دبع نب دم نيلسرما

 هللا دنع نيدلإ ناو ) حلا هللا نبد يم يثا مالسالا ةوعدب ملاملا ىلا ثعبو

 ةوبن الو هدعب ىن الونون ومبللهب متخ 5 تالاسرلا لك ام تمتخل ( مالسالا

 . نوثمبب موي ىلاهفلخت
 ميوقت ىف نومسيو حالصلاو ريخلا ىلا نومدي ءايبنالا تناك اذكه لوقا

 ام اذاذ « ةايحلا ديق يف م اومادام لالضلاو ىلا ةوه نم مهللاشتناو ةبرشبلا

 ةوعدلا رشنو سانلا ةارادع أوصوا ىلءالا نيفرلاب اوقحتلاو هلأ عاد اوباحا

 _:.م صيصخمبو ىلامت هللا نم نماب مهئايصوأ نم مهذلخم نم ماكحالا ميلعتو

 ٠ سدقلا عراشلا

 اهيلع هنونعأب نم دنع ءايبنالا ةعبدوو هايبنالا ىدل هللا ةنامأ ةلاسرلا نال

 أطخلا نم اموصمم ةومدلا يدؤبو خيلبتلا يف بماقم موقيل مهل ةئيمبو هللا ءاضربو

 ٠ ًاريبطت سجرلا نم ًارهطم للزلاو نايسنااو وهسلاو

 مايق ريخ اهئايعأي ماقو مالسالا ةوعدب ( ص ) ميركلا ينلا ءاج اذه ىلعو

 ةيوبتلا هنا مح ةليط محاو حياصاو ملعو دشراو ردناو رشبو يدهو غلبف

 . هلوقب ىحولا هيلع طبه هلجا اند ام اذا ىتح ةفدرشلا

 هتلاسر تمناب اف ملت مل ناو كبر نم كيلا لزنا ام مان لوسرلا اهبااي )

 . ( نيرفاكلا موقلا يدهي ال هللا نا سانلا نم كمصعي هللاو

 لبالاجدح (.ةئسع ةنيدأا ىلاعادولاةسح نمهعوجر دنع مخ ريدغ ىف ماقف

 هعمىقترملا هدمصأو مالسلا هيلع يلع دب ذخا 95 ةرعبشلا ةدلاخلا هتبطخ بطخو
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 ىلوأ تسلا سانا اهيا : لاقو امعبطب أ ضايب نآب ىتح هديب يلع ديو هدب عفرو
 : ىلب مهلا اولاق + حننا نم عب

 نم لإو مهلا هالوم يلع اذهف هالوم ثنك نم سانلا اا : ( ص ) لاقف

 . هلذخ نم لذخإو هرصن نم رصناو هاداع نم داعو هالاو

 مالسلا هيلع يلمأ ةصاخ ةميخ بصنب ىماو لزن مث تفلب دقف دبشا مهلا

 . ( ص ) يبنلا دمب ةفالخلاب ةميابتو سانلا هيلع لخدتل
 دقق ذا رهشا ةلالث دعب نكلو كلذ ىلع هوميابو مهعمجاب !وامف !ذكهو

 . ثدح ام ثدحو ناك ام ناك ( ص ) مركلا ينلا

 نم ةينطابلا هتفالخو هتياصوب مالسلا هبلع يلع ماق دقف لاح لك ىلعو
 ةنسنب رشعو ةسمخ ةدم نيدلا ماكحا ثبو ركنلا نع ىهنلاو فورعملاب ىمالا

 نسحلا هدلو ىموا دهشتسا أذا ىنح اس رقت نينس سمح ةدم ةيرداظلا هتفالخمو

 هيلع نيسحلا ىصوأو مالسلا هيلع نيسحلا هاخلا نسحلا ىصرأ مث مالسلا هيلم
 اذا ىتح مالسلا هيلع رفابلا هدلو داجسلا ىصوأو نيدب اهلا نيز يلع هدلو مالسلا

 هفلكو مالسلا هيلع قداصلا هدلو ىصوا هلجا مالسلا هيلع رقابلا مامالا ىفآو ام

 . ةبدمحما ةعب رشلا ظذحو ةينيدلا ماكحالا رشن ءابعاب ذخالا

 تبقاعتو رفمج نب يسوم هدلو مالسلا هيلع قداصلا مامألا ىموأ اذكهو
 نب دمج رظتنأا مامالا ىتح ( ص ) ينلا ثيب لآ نم ماما ىلا ماما نو ةمامالا

 هللا سمأب نا ىلا قلخلا ىلع هلل ةجح نم ضرالا ولؤ ال يآ مالسلا هيلع نسحلا

 . اروجو املظ "الم نأ دم الدمو اَطسق ضرالا "الميل هجورخم

 تاسبفنم ةسبق نايب ع ةريخصلا ةساركلا هذه ريبحم نم انقياغ نأ ثيحو

 اسماتخ نوكيلو هركذب انميت مالسلا هيلع قداصلا دم نب رفعج مامالا ةايح



 نم ةيحان اوكري مل نينلّولاو باتكلا نال كلذ ان رمتخا دقف ةيلاما حرشل

 |هولصف الا اهئابج نم ةبج اوعدي ملو اهونيد الا مالسلا هيلع مامالا ةايح ىحاون

 ةقيقح ىلا اواصب ملو هادم اوملبب ل كلذ مه مهنا ىلع مهربمل الاقم قبب مل اليصنت

 ةديجلا ةيمالسالا قالخالا لضاوفو فراملاو مولملا ىتش نم هيف تلثم ام

 ولم اليكل ةفيرشلا هتايح ناين نم ليلقلا رزنلاب ىنتنكت انه اناف كلذل

 ٠ يبحلا قفولا هنا ةاجزلا انتهاضب
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 هتافوو هتامشو هتدالو

 اموي ةيرجه م ماع نم لوالا عيبر ربش نم رمثع عباسلا ةمجا موب ناك
 ٠ ءامج ةيئاسنالل ءانطاو رعخلاب ًارهاز ىدهلا روئب ًاًقرشم ايهاز

 رغا ةعلط رونب ةطيسبلا هجو فرشو نومبم دولوم مركا هرج ىف دلو دقف

 ماسالا انالومو ديس هب ىثعأ ةمامالا ىقثسمو ةوبنلا مثثيم نم ردحنا طباه

 ةالصلا مهيلع بلاط ينا نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب قداصلا دم نب رفمج

 . مهنع هللا ىضر ركب ىنا نب دمحم نب مسأقلا تنب ةورف ما هماو مالسلاو

 همانال كلذ نيتسىندلو ركب ابا نا : مالسلا هيلع قداصلا لاق انه نمو

 ٠٠ ءاركب ىلأ نإ نمحرلأ دبع ثنب ءامسا هتدجو ةورف مإ

 هنميذلا ىحولا طبيمو ةرجهلا دلب بيطلا دإبلا ةنيدملاب هتدالو تناك دقو

 يف كلذ ناكو ممجا ملاملا ىلع ىدملا رون رشنثا هنمو مالسالا مالعا تعنترا

 مأبأ ىفو نينس (") اهيف هرم نم ىصْق ناورم نب كللا دبع مايا تايرخا

 نينس () ناميلس ةفالخ ىفو رهشا ( 8) و نينس ( ) كللا دبع نب ديلولا

 نوب رمع ةفالخ يف ربشا () و نيتنس (؟) مثمابا ( ه)و ربشا (*)و
 نيرشم مث ادحاو ًاربشون ينس ( 4 ) كللا دبع نب ديزي ةفالخ ىفو زيزملا دبع
 ةتسودبزي نب ديلولا ةقالخ يف ةدحاو ةنسو كلا دبع نب ماشه ةفالخ نم هتس

 , دياولا نب دزب ةفالخ يف رهشا
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 ين تابارامضالا ةرثكل ريم» ةقيلخ نييومالا قبب ! ءالؤه دمبو
 م ٠19 ةنس ىف مهكلم لاز

 روصنلاةفالخ نم نينس رشع ىضقوحافسلا رشاع دقف يمابعلا دبعلا ىف ام

 دف هيباو هدج نيب ىحولا عوبر يف عرعرتو ةوبنلا تبب ىف أشن دقو اذه

 ٠ هتسردم لق ىلرثو هنع دخأو ةنس(١ ) هدج عم ماقا

 تيبلا لها ديسو نيبعئاملا لضفا ناك داجسلا مامالا نا ىف كش نم مو

 هتافو دعو أثدح مهقدصأو مهعرواو هئامز ىف ةمالا عا ناك اك ءرمع يف

 ىور اك أرقب معلا رقب يذلا وه وهو مالسلا هيلع رفابلا هوب هتيبرت ىف درفت
 . ( ص ) ينلا نع يراصنالا هلا دبع نب رباج

 مم اهاضف ( ١9 ) ةدم دعب ةحلاصلا ةأشنلا تانت مالساا هيلع مامالا أشنف

 . داشرالاو خيلبتلا لفن وةمامالا أبع المحتمهدمب نءةفيلخلاوه ناك من هدلاو

 ىف الا معلا وفص ىقتس» هيبأ عم هتايح لالخ يف مالسلا هيلع ناك دقو

 ءاظع اهايحي نأ ىغينب يلا ةايلا بيلاسأ شبئقيو ةيمالسالا ةعب ثلا رارسأو

 . املا يف لاجرلا

 داشرا ليبس يف ةمياظع تايصضتو ةلياح تابجاو ال ةينيدلا ةءاعزلا ناف

 سلاهم رضحم وبف نيدلا ماكحا يف نيدسفما داسفأو نيثباملا ثبع عدرو ماعلا

 . هدلأو مم ذى اذللو ملا

 ماشلا يلا هابا بحص اك يننلا هدجو هئابآ نعو هنع ثيدحلا ىور دقو

 لامملا لالذتسا ىأرف نادإبلا نم ريثكب صو ةبومالا ةساوسلا تاهاجتأ ىأرف
 روجلاو ملظلا يف ةماملا ىوكش نم ًاريثك معبو عاطقالا ماظنك الالغتسا مملاب
 باط هسقن ىف كرمي يراك يذلا ىوقلا رثالا هسفن ىف رو.الا هذه كرت



 : محلا يف دادبتسالاو ةرئاجلا ماكحالا هذه نم ساذلا ةاجنو حالصالا

 يناذلا هلاك ىلع ةوالع (كحو ًاربع كلذ لك نم دافتسا هنا ىلا ًاقاضم
 ةرعاط اسوفن يلامت هللا هابح يذلا لبلجلا يوينلا ثيبلا اذه هب صتخا يذلا

 لهم نم عام نود هيحول ةلمحو هلع نازخ مهلمجو هملعلو هملعي هانطأو ةيقن

 ىحوب ىحو الا وه نأ ىوملا نع قطنب ال يذلا ( ص )هلا لوسر مثدج ىوس

 - مالسلا هيلع ليئاربج ناسل ىلع ىلاعت هللا نع

 هبشلا وجو ةيعرشلا ماكحالا لبو رئاحلا دشرب هبأ دعب نأك دفذ كلذل

 هقدعاسوت قولا هعسو ام نيهئاتق قحلا قدرطلا رينبو ةيمالسالا ةوهدلا ىشنيو

 هصعو هيبأو هدح عم عيقبلا ىف نفدو ةندلا ىف ه 144 ةنس قوت ىتح صرفلا

 ٠" موب يف كلذ ناكو مالسلا ميبلع ءارهزلا هتدجو مالسلا هيلع نسحلا

 ٠ لاوفالا حما ىلع لارش
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 هلكامشو هحمالم

 هنال اهزكذ ثحابلا مزلي امم سيل ةيمسجلا هتأيهو مامالا مالم ناب نا

 هبوشتلاو صئاقنلا نم اناص» همسج نوكب نأ بجي اندنع مامالاو مامالا وه

 رهزأ ةماقلا مدبر مالسلا هيلع نأك هنا نوخرؤلا مما دقف كلذ مءو ىقلخلا

 دوسا لاخ هده ىلع ةرشبلا قيفر عزنا فنالاوشا ادعج رعشلا كلاح هجولا

 ظع بيكرتلا بمانتو نيوكنلا لاكو ةفلخلا لامج نم هل ناك دقف ةلجلابو
 . الكو الاج اهلك تناك ام فاصوالا نمو ريك

 لكيلا لادتعاو ةروصلا لامج نم هيلع قلخ ام نايب اذه ضرغلا سيلو

 معو ةذفات ةريصب نم مالسلا هيلع حم ام ركذ دوصقلا اعاو ءاضعالا يسانتو

 . اهرداصمو ةايحلا دراوع ةلمأك ةربخو مج

 ةوءدلا ثب ىف ىقيقح صالخاو ةيلاع ةيمالسا قالخأ نم هيلع ليح اءو

 ماكحاو مالسالا مظن مهميلعتو مهنيد ملاعم سانلل مابفأو ديحونلا ةلك هالعاو

 . موقاو نسحا ىث ىنلابو ةليسو لكب نيدلا
 هقنلا ناك ىتح عير شتلاب ةيمقاولا ةفرعلل نم هب صتخا ام عم اذه

 . هتع ىورصمو هنم ذوخأم هلك ىرفمملا

 يوه نع قامنب ملهلبق نمو هدعب نم هعالاو ( ص ) ىنلا هقف وه وهو

 . ( ص ) ىبنلا هلاق ام الا ل قيإو

 سم ط0 ُ



 ٠ ةمايقلا موي ىلا مارح همارحو ةمايقلا موي ىلا لالح دمح لالخ

 ىلا ىتح ىرملا ةديعب ةميكحلا تارظنلا نم مالسلا هيلع قزر !م يبل أضم

 ٠ ةعيبطلا دعب أم

 ساقب الو هريغب سافب ال لئاضف هعوجم ناك مالسلا هيلع هنا ةصالخلاو
 .هب هربع

 هَل ةفاخنو لا ةفاحن وه ديلا اياسسلاو لئاضلا كات لك ضاسا ناكو

 . اريثك ريغ ىتوا دقف ةكحلا توا نمو ةكحملا سأر
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 تل
 صج يوويس ويعم هم

 ىلا: هللا لسرا ابلجا نم يتاا ةبوامسلا نايدالا نم ىوصقلا ةياغلا نا

 ةنويندلا ةداعسلا لظ يف ناسنالا شيعي نأ يع رمشبلا ىلا لسرلاو ءايبنالا

 ةيورخالا ةداعسلا لانب نأو ةيحالمالا تاداشرألاو ةينيدلا مبااعتلا عابتاب

 .ىرم داعتبالاو دحاولا قلاخلا ساوال ةعاطلاوةينادحولاب رارقالاو يارئعالاب

 , هتنلاخمو هتيصمم

 لها كرادم بسح لك ةياغلا هذه ىدؤت ءايبنالاو لسرلا تناك دقو

 بلاعب ام مهميلعتو ممالا كلن داشرال ءامسلا نم هل ثطخ ىتلأ لبسلابو هريدع

 مهطعبف مهنأ امر قيديمتو مي وءدداتسال ةداءلا قراوخو زجاملا مهنئا راو مهنم

 . كقذ ريغ ىلا رحسلا لاطباب رخآو ينولل ءايحاب

 اهمظعاو ةرهابلا زجاعملاب هلا دبع نب دمحت انبي نييبللا متاخ ءاج ىتح
 مدمج يلع مواحصفو برعلا ءاغلب هتارابم نع تزيع يذلا ميركلا نأ رقلا

 ٠ ثيئحلا مهبلطو

 داشرالاوةمب رشا ظذحمدعب نمءرايصوا ماقوهللاىعاد/ص) ينلا ب اجا املو

 اهبجومم لمعي نأ هيلعةموسرم ةريسو صاخ جينم مهنم درف لكل ناك ميلعتلاو
 كواس قفو ىلع نوكي نا مظح هكولس الو هماقت مامأ ةأيحم طونم هرمأ سيأو

 هنللل تقوس يتلا ةطخلا نع ةبد رغدمت اهجهتن ا ةطض مهنمدحاو لكل نأ لب قباس ماما

 وامل -



 ضرمب أمل امبت لدبتثو لوحتت فوك ثاذ ةيعامجالا ةئيطا نال كاذو

 بلاط ينا نب ىلع نيئمؤلا ريما ىرتف ةبلقتم لاوحاو ةفات# تارثؤم نء مهالل

 امس ال ءاضقلا ىف هيلا مجري هلبق ةثالثلا ءافلخلا سلاهت رضحم ناك مالسلا هياع

 ينحهكحم لمعبو اهب كحيقهاوس اهب ىذقي نا نك ال يثلا ةبعصلا ثداوحلا ىف

 . نسحلا وبا ال سل ةلضما هللا ىناقبأ ال هنم هللا ىغر رمح ةفيلخلا لاق

 . اهريغ ىلا رمع كلل يلم ال ول : رخآ مضوم يف لاقو

 هيلا تعجرا نا ىلا ةقبرطأ| هذه ىندلا هبجاو يدؤي مالسلا هيلء ناكف

 , ةفالسخلا

 هوركسملا لايتحاو ةعداولاو سلا هتطخ مالسلا هيلع نسملا مامالا ناكو

 وهومالسلا هيلع نيسحلا نا نيح ىف « ةفالخلاب ةبلاطا|لزتعا كلذل ةصغلا عرجتو

 هيلا هؤإدعأ هبجو هوركم نع فراللا ضفي الو لوف يف يراد» نكن مل هقيقش

 ارممان فيسلا دمتعاو ةوعدللاب رهاج ىمالاب ةيلاطملل ناح تقولا نأ دجو اهنبحو

 ةطخ تناك اذكهو سوفنلا يف ىردلا ىعادلا فمضو راصنالا هلف ىلع اريبظو

 يف يف يللا داروالاو ةيمدالاب هتومدو هداشرا ناك ذا نيدباءلا نيز هدلو

 ىوس ةوعدلا ثب يف الاجم ديل ذا ةيمالسأ ميلامتو ةيحالصا ططخ ةققملا

 . تيباا لال اهتئوانم ةدشو ةطلسلا ةبقارم ةرثاكا قيرطلا هذه

 رابخالا ةياور ةرثك هتاطخ تناك دقف مالسلا هيلع رقابلا مامالا اما

 . ةليسو ,لكب فراعااو مولعلا ثب عم هنآ نءو ( ص ) ينلا نع ثيداحالاو

 ءاوبسهالا هيف عزانتت عمتجم يف أن دقف مالسلا هيلع قداصلا مامالا اما

 هسيق تمطالتو داحلالاو ةقدنزلا هحوم هيف تعط اك راكفالا هيف برطضتو

 لمششب ماظن الو نيدلا ةميق الو سونن# ةيرح الف « باهرالاو لظلا جاوما

 تب اوه مس



 ةبوملا مهبديا نيب ةيعرلاو ناشي ا ءامالا يم ىضوف هلك لب ةيعرلا
 . مطويمو مهضارغال

 نيبوءالا ماكح نم مهئعيشو دهم لاا راصنا ىلع بسلا ءالبلا دهاش دقو

 مبصصق يفى>و ةالص لك يفو رباذملا ىلع بلاط ىنا نب, يلع هدج بس مع”دقو

 نرد دمحم لآ هثوقالب ناك ام دباك اك مهبطخ لالبتسا ةعاربو مهظعوو

 . جرفلا راظنناو ريصلا الا ابيف مه صانم ال ىتلا قاشالو بعاصأل

 ةقبضلا ةرئادلا كلتب هتيب لها مم شيمب وهو اهدهاش اراك راودالا هذه

 كاذ مم هنكلو ايالبلاو نحلاو بعاصللو بئاصلا كلل: نيب اثشان ةباقرلاب طاح

 دعب نيدلا ىلآ ةومدلاو داشرالا بجاو ءادا نع هرمع يف لؤسللا وه نأك امل

 المعو الوقو ةينالعو ًارسس اهيلا اوعدي لغاشلا هلنش اهزاجناب مايقلا ناك هلابآ

 باتنكلا رسفيو مالسلا مهبلع هلابار ( ص ) ينلا هدج نع ثيدحلا يوريو

 اوناك نيذلا نيدحللا ججاصو هرصع يف اورثك نيذلا عدلا لهأ لداجيو

 كرادلاو هارالاو قاوذالا نلتحلا هباصصأ ىراديو ه.شلاو ةججاحملل هنودصص#ب

 نينرلملاهتيب لها ودباحصأ ىلعو هسفن لع فوخلاو ةطلسلا نم رذحلا عم اذه لك

 فاك كاذثآ ىمايسلا مضولإ نا نيح ىف نا-طلسلا ةبقارمو ماكحلا روج نم

 قوهيو فقي انك هران لكاتو ىبايلاو رضخالا قرحمي ناريناا بوتام
 راذااو جئاهلا طيحلا اذه ةل طسو يف وهو مالسلا هياء ةيلا رظناف امضارغا نود

 هيف تناكامال ون ىنبدلا هبجاو يدْؤي نأ ميطتسي ناك فيك ةبهاللا ةججاتلا

 هتلهإ ىثلا ةلضافلا قالخالا نم ايهريذو ربصلاو محلاو ةينيدلا ةماعزلا ةيلباق نم

 دئاقلاوءديحوت ىلا ىعادلا نوكيل هل يلاع: هللا هراتخا يذلا ميفرلا بصنملا اذهل

 . ةبخاصلا عماعملا كلمت طسو ىف قملا طا رص ىلا
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 حبكو لئاضنلا ءاشفاو محلاو ماكحالا ثبو فراعلاو مولعلا رشن ةديشرلا

 .تالالضلا

 (هلف هتارظانمو سانإ ًاداشرا هلاوفاو ةمب مثلا ةمدخ هميلاعت تناك اك

 . داصرملاب هل اتناك نائطلسلاو اذه لك عدبلا

 نحلا آف هراكللل كلت نم مالسلا هيلع مامالا هيفالي ناك ام ىف بهم الو

 ندهلحتو سانلا نيب هماقم ردق ىلعو ةمارك و ةليضف نم هرلا يف ام ردق ىلع ينام
 . سوفنلاو بداقلا

 هس 6©6© ل



 ءاململا راظن ١ ىف قداصلا

 ملاملا ةبخت م نيذلاو ماظملا لاجرلا يف ضدقت يبا ةلماكلا ةيناسنالا نا

 تاكللاو ةلياجلا اءازملاب مثريغ ىلعأبب نولحتلا قوفي ينلا ىل قلخلا ةدبزو
 . ةميفرلأ يهاولاو ةيماسلا

 مسضخت و ًارابك | ىنحات ضانلا لمجي ًاقارشا ةيفاسصلا مهسوفن ىف قرشنف

 المت بولقلا ىف اهاحصا ذغاتو مهب ةدسجتلا ةيناسنالا كلتل اءاظعاو الالجا

 ٠ ةيماسس ةناكم راظنالأ ىفو اميفر

 لهاس وفن يف مالسلا هيلع قداصلا دم نب رنمج مامالا تناك دقق ادكمو

 هيلا لواطت ةقومم هلراج ةناكم هيئرائمو هلادعا سوفت يف ىتحو ةفرعألو معلا

 ميغيرامت هذهو هيف يئارآ نعكنت مهطاوفا هذهو «لامالا اهخابت الو قانمالا

 ٠ هب مهتفرهم نع كربخم

 ظافحو بهاذا ءاسؤروةمالا نم هالعلا لاوفأ نم رزن ىلا عمتسا كاهو

 . مالسلا هياء هلوح نبرصاعلا ضعبو هامدقلا نم نيخرؤلا راكو ثيدحلا

 تيبلا لها أسم لحر نامز لك ىف : مالا هيلع ىلع نب ديز لاق (1)

 الو هعبت نم لضي ال رفمج ىحا نبا انئامزةجحو« هقلخ ىلع هب ىلاعت هللا جتحي

 . هفلاخ نم يدتب»
 رم ناك دم نب رفمج نا : هئادعا دشا قيناودلا روصاملا لاقر ( قل

 هوه



 نمم نآكو ( انداب نم انينطصا يذلا باتكا/ انوا مث ) هيف ىلاعت هلا لاف

 مييفوالا تبب لها نم سيل هنأو تاريخلا يف نيقباسلا نم ناكو هللا هافطصا

 . موهأأ انث دم دمحم نب رفعج نأو ثدحح

 تفلتخا دمج نب رثعج : ىلاملا بهذا! سيئر سنا نب كلام لاقو (*)

 مئاص اماو لصم ام! « لاصخ ثالث ىدحا ىلعالا هارا ثنكاف (نامز هيلا

 لضفا رشب لاب ىلع رطخ الو نذا تمم الو نيع تأرامو نارقلا أرب اءاو

 . اعروو ةدايعو الع ملا دوم نب رغم نم

 . نامنلا كله نائنسلا الوف : ىننحلا بهذلا مامأ ةفينح وبا ( ؛)

 ايا نا لاقب و هبقفو هيلع ايندلا الم يذلا دمه نب رفعج : ظحاجلا (ه )

 . بابلا اذه يف اهب كبسح و يروثلا نايفس كلذ و هتذمال: نم ةفينح

 نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب دم نب رثمج ؛ ىقتالقسعلا رجح نبأ ()

 ٠ قود هيقف بلاط ىبأ

 رشتناو ناك رلا هب تراس ام سانلا هنع لقت ' ىعثيملا رجح نبآ (/ )
 حيرج نبأو ديعس نب ىبحك رباكالا ةمالا هنع ىورو نادابلا ميمج يف هتيص

 . يناتسجسلا بوباو هيعشو ةفينح ىلاو نينايفسلاو كلامو

 يف تاك نأو رشب اذهام : روهثلا دصلا وهو ءاجوملا ىلا نبا (ه)

 قداصلا ىلا راشاو اذه وبف ءاش اذا حورتبو هاش اذا هجم يناحور ايندلا

 ب مالسلا هيأ

 هيصوو هيبا ةفيلخ هتوخا نيب ناك : بهذلا كئابس ىف يديوسلا ()
 ةريثك بقانم هلو ثيدحلا يف (مامأ ناكو هريغ نع لقنب ملام مولعلا ىف هنع لقن

 كرم ةرطفمو اماما ناك دم نب رفعج : لهالا ديس زيزعلا دبع ( ) ٠١
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 توص ةمايقلا ىتح مداق دخ لك ىف ابنم ىهقتب امباو طق بهذت ل نيلساا رخافم

 محتقلا مجشير برطضأا يدببو الع ءادملا بدكيو ًادهز داهزلا لعب خراص

 نإو اوهمتجاو اؤمله نأ اميمج نيماسلاب يدان: وهو ةلادغال ىندبو ملا مدهبو

 . بيرق موي يف اوفلتخا اغم نومومجل مهيبن ىفو مهبر ىف اوتانخم مل اموق

 بدألاو نيدلا يف رزغ ع وذ وهو : لحتلاو لالا ىف يناتسرهشلا(١١)

 . تاوبشلا يف مات عروو نيبدلا يف غلاب دهزو ايندلا ىف ةلءاك ةكدحو

 هل نيلاولا ىلع ضيفيو هيلا نيمتنلا ةسيشلا ديذي ةدم ةنيدلا يف مافا دقو

 .٠ موأعأل رارسا

 ًادحا عزان الو طفةمامالل اهيف ضرعت ام ةدم وب مافاو قارعلا لخد من

 . ةفالحلا يف
 ةقيقحلا ةورذ ىلا ىلعت نمو « طش ىف عمطب مل ةفرعلا نم رح يف قرغ نمو

 هللا ريغب سنأتسا نمو « سانلا نم شحوت هاب سنا نمو ءطح نم فخي م
 ٠ ساوسولا هيبن

 اماما نأكف قداصلا رفمج امأ : نيبغارلا فاعسا ىف نابصلا دمحم ( ؟١؟)

 .هيدب نيب وهو الا هلوق مبال ائيث هللا لأس اذا ةوعدلا باه ناكو السن

 يللا جاتحا اذا هيلع هللا مالس ناكو : راونالا حقاول ىف ينارعشلا ( ) ٠

 هسينجي :ىثلا كاذو الا هواعد مسا اذ اذك يلا جاتحا انا ءابراي لاق ءىش

 ٠ عوضوم

 بلط رع ةدابعلاب لفتشا دق : صاوخلا ىف يزوجلا نب طبس (14)

 . ةسايرلا

 قباسلا مامزلاو قطانلا مامالا مهنمو : ةيلحلا يف ميمن وبا ظفاحلا ( ) ١8

 بس 46ر4 لح



 رثاو عوضخلاو ةدايملا ىلع ليقا مالسلا هيلع قداصلا دم نب رفعج هللا دبع وبا

 1 عوبللاو ةسايرلا نع اهو عوشخلاو ةلزعلا

 رفمج هلا دبع ىلآ بقانم : ةمهملا لوصفلا ىف يلاذل غابصلا نبا (16)

 تابهج ىلع هفرشو « ةلمك' فرشلا يف هئافصو « ةلضاف مالا هيلع قداصلا

 ٠ هلهأ هرئامو هرخافع زعلاو دجلا ةيدناو « ةلئاس مايالإ

 مم رمشتلا يف رصعلا كلذ تايصخش ريك او : نيمأ ددحا روتكدلا ( ؛90)

 رفمج مامالا ةفلتخلا روصعلا يف كلذ يف تايصخشلا ربكأ ناك ابر لب ىعيشلا
 . قالصلا دم نب

 هرصعىف تايصخشلا مظعا ئم دمحم نب رفعج مامالا ناك دقف ةلجلا ىلعو

 , روصنملا كح نم رشاعلا ماملا ىف تام دقو هرمصع دعبو

 تدلع دمج نب رفمج ىلا ترظن اذا تنك : مادقلا نأ نب ورمع (14)

 . نييبنلا ةلالس نم هنأ

 ىف راحيو « بساحلا دح توفت داكن ةريثك هبفاتمو ىجنلبشلا (15)
 . بتاكلا ظقيلا مهف !صاؤنأ

 تيبلا لها ءاظع هرم وه : لؤسلا بلاطم ىف ةحلط نب دمحم ( ( ٠

 ةوالثو ةئيب ةداهزو ةلصاوتم دارواو ةرقوم ةدأبعو مج لع وذ مهتاداسو

 « هبئاحم جتنتسإ و هرهاوج هرحب نم جري: و ميركلا نارقلا يناعم عبتب

 . هسفن اهيلع بساحي تيح تاعاطلا عاونا ىلء هناقوأ مسقيو

 هب دهب ءادتقالاو ؛ ايندلا ىف دهزب هئبدح عاتساو « ةرخالا ركذت هتبؤر

 ٠ هنا ثروي



 ةئرو نم هناب عدصت هلامفأ ةراهطو ةوبثلا ةلالس نم هنا دهاش ةنامسق رون

 ٠ حلا ةلاسرلا

 هتركصذ ام ناف ةرصتخلا ةساركلا هذه هركذ عسب ال امم اهريغ ريثك ىلا

 هيوحم الهل تذوانلاو ءادعالا ىتحو لضفلا ووذو هاماملا هب قطنو بتمكلا

 .٠ باتك

 ىوذىدلو ةناكلا نم بواقلا ىف هلام اجذومن كيطمن نا انه اندرا امناو

 ٠ سو هيلع هللا ىلص ماظعالاو رابكألا نم لوقملاو مولملا

 سوك لال



 ى ورب نم لوق يلع ماع همر وأ ماع ) .ه . هدم مالسلا هيلع مامالا ىف

 1 يشوه كو ةذم ىلا ىودالا كبدلا لا هرم سس ةبارجع# ( يل ) ماع هدالو

 تفاض ىتح ىوخو رذح لكب ماكحالا ثبءو نيدلا ىلإ وعد, ناك اهبفو
 دادزت ةيبالسنالا تارعؤلاو ةيرمملا تايعجلا تذخاو مهاظب سانلا رودمص

 1 نييومالا كام ةلازال ماع بالقنإ ثودح

 نيب ومالا نيب فالخلا لصحو ةلودلا مسج ىف فءضأا بد 4 ماع ينو

 ينأ) ةديعسلا ةركفلا تناك اهو رايت الا ىلا ةرئاس ودلا تب رطضاف موسفنأ

 ةيملمأا ةيحالصالا ةينيدلا هتسردم باوبأ حتفل ايعاد مالسلا هيلع مامالا اهمنتغا

 همسل اعناو هتاكحا ب و فينملا نددلا ىلا سائلا 020-3 نم هءأع بج مب موقيل

 . رئاجخلا ىومالا دبعلا ىف ءاره بهذ: نأ تكشوا يلا

 يف ةركاس ةميظعلا ةيحالصالا ابةوعدو ىململا ابطاشن لصاوت تذخا مث

 ةلودلا ةلوفطو ةميومألا ةلودلا ةخوخيش نيب لصاوتما ىنيذلا اهحافك قيرط

 ةنيدملابهئيب حصا يت>سانلا ميلعتأ إلا راهدزا ة ريف ةريقلا كلت تناكف ةيسايعلا

 ةمكحملاو ريسفتلاوثيدحلا ىف هاململا راكب ماودلا ىلع نادزث ةيءالسا ةءماح

 راطفالا نم ثدحلا ةأورو معلا بالا نم ابمؤي 21 اهرمغو بدالاو مالكلاو

 بوكر



 لسرت زاجحلاو طماوو ةرسمبااو ةفوكلا تناكف رذح الو ةباقر ال ذا ةيئانلا

 رافغو نافطغو ىو قراختو دسا ىنك ةليبق لك نم اهلاجرو اهدابكا ذالفا

 نب ثراحلا ينب اهس ال شرق نمو ةبض يبو موزختو مهذغو هءازخو دزالاو

 . ممريغو نسحلا ىبو بلطأ| دبع
 ةيمالمالا داليا فارطا دوو ةروذلا ةنيدأل مي نا ىف ةبارغالو

 لوسرلا ةرجه راد ا هنافاعريغو ثيدحلاو هقفلاب اطل راطقالا فلتخم نم

 توب لعأ ابيف ناو امس ال يمال الا جملا ةمصاعو رونلا ثعبمو عرمشلا نطومو

 ةلمح مهف اريبطت مهربطو سجرلا مهنع هللا بهذا نبذلا هترثعو ( ص) ىنلا

 نراسلب و نوقرشي ةفالخلا روني موق مالسالا ماكحو مانالا مالعاو ملا

 . نوقطني ةويلا

 ةميلسلا ةيركماا ةاحلاو ةرفاولا ةيهلعلا ةورغلا اريف سانلا دجو دف كلذإ

 . ةينالا تاميصعألو ةيءايسلا تاعزانلا نع ةديمرلا ةعداولا

 ىلا الخاب ةمالا هجوب هذه هتسردم يف مالسلاهيرلع قداصلا مامألا ناكف

 قالخالأ روذب ماقبأ حيحصاا هجولا ىلع مالسالا مظن مهمبذب وريكفتلا ةجرد ىعسا

 هتيئاسنا نا الا يف تدثيو ةلضافااةيمالسالا قالخ آلا سوفالا يف رذببل و هذاشاا

 حاصتوسوفتلا ميقتسناهب ينأأ ةميقأا هميأ|هئاهيلع ضيف» وةب وتلا !تاعزملا لب دعتب

 هقناع ىلع تيقلا يتلا ىربكلا هتياؤم ءاداب المع ممنجلا لكاشم حلاعتو عابطلا

 ٠ نب رهاطلا هئابأو ( ص ) هدج فوب ةئيلخلاو دشرأا مامالا وه ذا

 ديمسنب ىبيحم لثم مهمالعاو بهاذلا ةعا نمةعامج ثيدحلا هنع لفن دقو
 ةفينح ىناو هينيبع نباو لرايروثلاو سنا نب كلامو حيرج نباو ىراصنالا

 اهوبستك اةليضفو اهب اوف رش ةيقنمهنم هذخا| ودع دقو ريغو ينا:جسلاو هبعشو

 ف هاذ



 نم لوا مالسأا هيلع ابميعز رهتءاو ةميظع ةرهش(ع) هتسردم تلأن دفو
 .٠ مالسألا ٍِق ةيفسأفلا سرادإا 5

 ةيبقفابهاذلا ىسسؤ.٠ اوحبصا نيذلاكئارا ةيداعلا هتقلح رضحم نكيلو

 يت>و ةيصاقلا هاحنألا نم نوفسلفتأاو ةفدافلا بالط اهرضحي ناك لب بس

 : نيدحلماو ءادمالا

 نم لجر ىفال ةعب رالا غلبي دقو ناقاالا بلغالا ىف هسلجع رضحم ناكو
 3 ني روبشملا ءاماعلا

 لان قررال ذأ اهترئاد قيد ةنطلسلا شرع ووصنأا مسن ماع ف نكاو

 رطخ مظعا كلاذ نوبسحم مهبف سابعلا ىب ىدل مالسلا هيلع يلع لال ةرهشلا هذه

 أ مامالا ةربسو مالساا هيلع قداصلا ةربش ىع ةسردلل ةريشف ةلودلا دم

 5 كامنرالاو قاقلا لع مهثعبل و مودجاصم صضقن

 ةريثكلا ططخلا مصيو هدض ةمراصلا ريبأدتلا لو روصنملا ناك دهتف كلاذل

 عمنجلايفاغلطم نيب واعلا ذوفن عاستأ اهنم ىشخي يناا ةسردملا كلن باب دمصوت ىلا

 ىلا جاتحيف كلذ بابسا اما اهباب اوقلمي نأ ةدم دعب اوعاطتسا دقف اذكهو

 ٠ ليوط حرش

 ترا ىلع خي راوتاا تقفناو نونثدحلاو ةاورلا ممجا دقف لاح لك ىلعو

 ةعبرأ اوفلا دق مثدالب و مهبهأذمو مارا فالتخا ىلع هتسردم ند نيج رنلا

 ٠ مهربشا ماع نالآ

 هيئيبه نب ناهس ( 4 ) ىروثلا قورمسم نب ديعم نب نايس ( ) نيبنحلإ

 ىويريلا ضابء نب ليضف ( ١ ) جاجحلا نب ةرعث ( © رز نارمع ىبا نبا
 بس اا“



 يعيمتاا دمج نب ريهز ( ١ ) ثايغ نب صفح ( 4 ) ليعا#ا نب مناح (7)
 (١؟) ىراصنالا رنمج نب ليعامتا 1١( ) ىرصبلا ديعس نب ىيح( ) ٠١

 بعصم(5١] ىرسعبلا دل نب كاحضلا )١( يتدلا ىلالا دمع نب ميهاربا

 يونأ415) يناسارخلا نوميم نب رشب )١6( ىفوكلا ىعيمتلا مالس نبأ

 بافت نوب نابا ( )١4 ىثرقلا حيرج نب كلما دبع ( ١7 ) يناتدجساا

 ينابيشلا نيعا نب ريكب ( ٠١ ) ىلجسبلا رمحا نب ناثع نب نابا ( ١١ ) ىفوكلا

 دايز نب ناهثع نب داصح ( 7١ ) ىمخنلا جارد نب ليمج ( ؟١) هرارز وخأ
 محلا نب ماشه ( 74 ) ىرصنلا ةريغم نب ثراحلا ( ؟١ ) ينركلا ىماورلا

 . سينخ نب ىلهلا ( ؟5 ) ىدنكلا ىدادغبلا

 . مهريعاشم ىتحو لب انه مركذو مرصح نكمي الام مريخ ىلا

 هوي -



 ةدما هتاظانم
 هيي يسلاسللا اع ةمسص

 محلا براضتو ةيسايس فصاوع مالسلا هيلع مامالا رصع يف تبه دفل

 ةمب رشلا ةج راكفا تقلفا ةفينع ةيداملا تازهو ةيركف تارامث اهتبصصو

 اوراثاو قارملايف امس الو ةقدانزلا ترمثتنا ذا اهضوح نع نيدئاذلا نيدلصلاو

 بالقتأ رصع ناك رممأا ناف ةبارغ الو ةينيدلاو ةيبهذلا تاداقتنالاو هبشا

 اهيساركت ابناو اهمادقأ خاسرال قباسا] عضولا بلف مورت ةديدج ةلود ىف ىمءايس
 . بهدم وأ نيد ىلا رظن نود

 ةسسايسلا ةيلودلا اهضارغا نايفانإ بهذأاو نبدلا نأ دقتعت تناك اململو

 ةراعبسلاو ووسسبلفلا اودارأ نيذلا نوعدتبللاو ةفرحنملا قرفلا تربظ دقف كلذل

 نبدب ال نمو ةيداملا ةيميبطلاو ةيونثلا تناكف ةبسانأا ةرغذلا هذه يف ةسايرلاو

 . ةبئانأل ةدمللا تاقبطلا نم مريغ ىلأ سحلاب الأ

 ةفسالنلا لداجو ثحابو لطابلا لها ةعراقمل مالسلا هيلع مامالا ضبنف

 داسفا يف نومس؛ اوناك نيذلا نييادجلا مالكلا لهاو نيبرهدلاو عدبلا ىلعاو

 عجراىت> ةيوقلاججملا وةحضاولا لئالدلاب مجافاو ةغراذلا مهناطسذس, تادقتملا

 ينلاي مهفارحتأو مءاطخا مههاوفاب ميقتسملا طا رسعلاو قحلا ةجسحم ىلا مهنه ريثكلا

 نم مسقي خيراتلا ظنتحا دقو ؛ هماعو هكرادم بسح الكم وقأو نسحا يف

 : امضي كيلاو « مبهم هنا رظانم

 هس ل عواد



 قيدنز ناك محلا نب ماشه لاف : ةديحوت يف ىودسلا امرك ذ ام : أمام

 هفداصي لف هرظانيل ةنيدملا ىلإ جوخ هملع مالسلا هيلع هللا دبع ىنأ نع هغلبب سسممب

 نم واشب راق هللا دبع ىلا مم نحو ةكم ىلا قيدنزلا جرخل ةكمي وه هل ليقو اهب

 . مالسلا هيلع قداصلا فتك هفتك برضف ء فاوالا ىف

 لاقكنينك اهف ؛ لاق « كلا دع ىمعسا لاق ؟ كمسأ ام هل مالسلا هيلع لاقف

 كوام نما « هل دبع ثنا يذلا كلاما اذ نم : مالسلا هيلع لاقف « هلا دبع وبا

 هلا دسبعأ ما ءايسلا هلا دبعا كنيا نع يتربخإو ضرالا كولد نم ما ءايسلا

 / مص تنش ام لف مالسلا هيلع هللا دبع وبا هل لاقف . تكسف ضرالا

 مامالا هل لاقف . يلوذ حبقف ٠ هياع هدرت اما « قبدنزلا تاقف ماشه لاق

 . انتأف فاولملا نم تغرف اذا مالسلا هيلع

 نوممتجت نحنو هبدب نيب دمقف قيدنزلا ءاتا ىفاوطلا نم مامالا غرف املف

 هيلع لاق مهن لاق اممتو اقوف ضرالل نا معا : قيدنزلا مالسلا هرلع لاقذ هدنع

 ىردأ ال لاق اهتم امب كيردي امن مالسلا هيلع لاف ال لاق اهتمت تاخدف مالسلا

 لاق م « نقيتسي مل ن٠ زجع نظلاف : هل لاقف ءىش ابتحم سيل نا نظا ين الا
 تينا م اهيف ام ىردتف لاق ال لاق هامسلا ىلا تدعصف مالسا هياع ها دبع وبا

 . ال لاق اهفلخ ام ترظ'ف برغلاو قرشلا

 تحن لزنت لو برذلا خابت ملو قرسشلا مليت ل اجعف مالسلا هيلع لاق
 ام دحاج تناو نيفلش ام فرعتف كلائه ام ربت مو ؛امسلا دعصت لو ضرالا

 . فرعي الام لفاعلا دحجي لهو « نهيف

 مالسلا هيلع هللا دبع وبا لاسقف . كريق دحا اذهب ىنلك ام قيدنزلا لاقف
 هلاذ لماو قيدنزلا لاقق « وه سبل لملو وه لماف ؛ كلذ نم كش ىف تناف

 سس [151



 ةجح الف لمد نم ىلع ةجح ملعب ال نأ سيل لجرلا أببا مالسلا هيلع لاقف

 , ملاملا ىلع لهاجلا
 سمشلا ىرت اما « ادب | هللا يف كش: ال كناذ ىنع مهم# رصم لها اخااي

 سيل « ارطضأ دق ناعجربو نابعذب ناهبتشي الو ناجلب راهنلاو ليالاو رمقلاو

 « نامجري لف ناءجرب الف ابهذب نا ىلع نأ ردقب اناك ناف اهناكم الا ناكم اهل

 امااي هللاو ارطضا .اليل رابالاو ًاراهن ليها ريصب ال لف نيرطضم انوكي مل ناو

 ٠ امعنم ربكاو محا اهراضا ىذلاو اهماود ىلا ريدم لها

 نويهذت يذلا ريم. لها اخأاب مالساأ هيلع لاق مث .تقدص قيدنزلا لاق

 ال ل مدرب ناك ناو مدر أل مل مهب بعذي رهدلا ناك ناف رهدلا هنونظتو هيلا

 ٠ نورطضم موقلا لب « مهب بهذي

 ىلع ءامسلا طقست ال مل ةعوضوم ضرالاو ةعوفرم ءامسلا « رصع لها اخااي

 ابيلع نم كسائنب الو ناكساتتب الف اهئاقاط قوف ضرالا ردحنت ال ملو ضرالا

 ٠ امهديسو اهبر هللاو امكسمأ قيدنزلا لاقف

 ىلع نمآ ىذلا لافف ؛ مالسلا هيلع هللا دبع ىلا ىدب ىلع قيدنزلا نماف

 مال) هيلع مامالا لامقف كتذمالت نم يئاعجا مالسلا هيلع هللا دبع ىبأ ىدب

 . ماشه هبلعف « هلق هذخ محلا نب ماشمل

 هيلعاللا دبع ىبا ىلع ءاجوملا ىنأ نبا لخد لاق قودصلا كذاك ؟ اهنمو

 قلخاانا لاقف ىلب : للا دبع وبا لاق ٠ قااخ هللا نا معزت سيلا : لاقف مالسلا

 انأ نوكاف دود ريصيف هنع ثبلا مث عضولا ىف ثدحا لاقف قلخم فيك هل لاقف

 ىلبهل لاق « هقلخ م فرعي «ىثلا قلاخ سيلا مالسلا هيلع لاقف « هتفلخ يذلا

 . تكسفاهرع فرعءتو ىثالا نم اهنم رك ذا فرعتف مالسلا هيلع لاق

1 



 كاك مالسلا هيلم قداصلا هل لاقف ؛ قداصلا ىلا داع يناثلا مويلا ىفو

 وبا لأقف ٠ هللا لوسر نباي كلذ تدرا لاقف « هيف انك ام ضع» ديعت تدِج

 ( ص) للا لوسر نبا يلا دبشتو هللا ركنت اذه بجحا ام مالسلا هيلع هلأ دبع

 ٠ كاذ ىلع ينامحت ةداعلا لاقف

 يلخادن اف نييلكتلا ترظانو ءاملدلا تدهاش ىناف كيدي نيب ىناسل قطني ام

 لافف هيلع لبقاو الاؤس كيلع حتفا نكلو « كلذ نوكب مالسلا هيلع لاقف

 قرطاف٠ نوكت ثنك فيك اعونصم تنك ول ىل فصف مالسلا هيلع هل لاقف

 لبوط: لوقب وعو هيدب نيب ثناك ةبشخب ماوو « ًااوج ريحب ال يلم ميركلا دبع

 ٠ هفلَح ةفص نم كلذ لك نكاس كرحتم ريصق قيمع ضر رع
 كسفن لمجاف اهريغ نم ةعنصلا ةفص لمت( تنك ناف قداصلا هل لاذ

 مد ركلا دبع هل لأقف « رومالا هده ند ثدحت.ام نم كون ىف دن أف اعونصم

 ٠ املثم كدع دحا يلاسإ الو كا. اهنو دحأ يناأسب م ةلأسم نم يتلأس

 اف ىفع اهف لأست مل كنا تملع كبه : مالسلا هيلع هللا دبع وبا هل لاقف

 كال « كلوق تضقن ميركلا دبماي كنا ىلع ءدعب ايف لأسن مل كنأ كدلع

 . ترخاو تمدق فيكف ءاوس لوالا نم ءايشالا نا مهزن

 كمم ناك وأ تيأأرا احوضو كديزنا ميركلا ديعاي : مالسلا هيلع لاق م

 يف رانبدلا نورك تيفنف رايد سيكلا ىف لع : لثاف كل لاقف ءرهاوج هيف سيك

 قتثنا كلا له هتنصب ملاع ريغتنكو راسيدلا ل فص: لئاقلا كا لاقف سيكا

 بوم
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 يف لملف « سيكلا نم ضرعاو لوطاو ربك ! ماعلا : مالسلا هيلع هل لاقف
 . ةمنصلا ريخ نم ةعنصلا ةنص عت ال تناو « لمت ال ثيح نم ةمنص ماعلا

 ضب همم ىشبو هباحصا ضمب مالسالا ىلا باجاو ميركلا دبع مطفناف

 ضع لاقف « مرحلا ىف ماللا هيلع هب ىقتلا ءاجوملا ىلا نبأ نأ : امنمو
 كلذ نم يمعا وه مالسلا هيلع قدابملا لاقق مسا دق ءاحوملا يأ نأ نأ هتميش

 . ىالوموىديس لاق « قداصلاب رصب ادلف « سب ال

 ةنسو دسجلا ةداع لاق « عضولا اذه ىلا كب ءاجام مالسلا هيلع هل لاقف

 . ةراجحلا ىرو قلحلاو نوئجلا نم هيف سانلا ام رسعبناو دلبلا

 « ماكتي بهذق كلاالضو كوتع ىلع دعب تنا مالسلا هيلع مامالا 4 لاف

 : لاقو هدي نم هءادر ضفنو جملا ىف لادج ال مالسلا هيلع مامالا لامتف

 الان كي نآو توجو انوم لوقت ام وه سياو لوقت ايي مالا نكب نأ

 ٠ تكلهو انوجت لوقن اك وهو لوقن اك

 دواملاليدبت ىف اموي مالسلا هيله مامالا رظان هاجوملا ىلا نبإ نإ : اهنمو

 ًادراج ممانلدب مدواج تجضن انك ) ةيالا هذه يف لوقت ام : لاقف رانلا ىف

 ؟بنعي ريغلا لاب ام تبذمف تصم دواملا هذه نا به ( اهريغ
 ىناقما لاقف .اهريف يو يع يش كيحيو : مالسلا هيلع هلا دبع وبا لاقف

 ٠ لوقلا اذه

 هانا اهيلع بص مث اعرسكف ةنبل ىلا دبع الجر نا ول تيأرا ؛ هل لاقف

 يلب : لأقف . اهريخ يعو يي نكن ملا يلوالإ اهنثيه ىلا اهدر مث اهلبخل

 , كب ها عتما



 محلا نب ماشهل لاق برعلا ةدحالم دحا يناصيدلا راد ابا نأ : اهنمو

 : لاق ؟ يه امو : ماشه لاق ٠ انلوف نم ىف ةبآ نارقلا يف نا : موي

 « هبيجأ ردا لف ماشه لاق ( هلا ضرالا ىفو ها ءايسلا ىف يذلا وهو )

 ثيبخ قيدنز مالك اذه : لاقف ابب مالسلا هيلع هللا ديع ابا تريخاف تججحل

 كمسا ام هل لفق « نالف كلا لوقب هناف ةفوكلاب كمسا ام هل لقف هيلا تءجراذا

 ٠ نالف لوقي هناف « ةرممبلا يف
 رافقلايفو هلا راحبلا ىفو هلا ضرالا يفو هلا ءامسلا ىف انبر كاذكف هل لف

 تلفن هذه لاقف « هتريخاف ركاش ابا تيقلف تمدقف لاف هلا نأكم لك ىفو هلا

 . زاجحلا نم

 الف « هل نؤأتساف مالسأ| هباع مامالا باب ىنا يناصيدلا هللا دبع نا : اهئمو

 : يدويعم ىلع ىنأد دم نب رفمجأب : لاق دمق

 هباحصا هل لاقف همسأب هربت ملو هنع جرخ . كما ام : مالا هيلع لاقف

 تنايذلا نم لوقب ناك هللا دبه هل تلق تنكول : لاق « كماب ءربخت | فيك
 ٠ كيما نم كلأسي الو كدوبعم ىلع كادي هل لقو هبلا دع اولاقف . دبع هل

 ٠ ىع“أ نع ينلأ#: الو ىدوبعم ىلع ىناد دم ن رفمج اي : لاقو هيلا جرف

 ةضيب هفسك يف ريفص هل مالغاذاو / سلجا مالسلا هيلع مامالا هل لاقف

 . اهب بعلي
 دلجلا تحتو ظيلف دلج هل نونكم نصح اذه : يئاصيداب هللا دبع وبا لاقف

 ةعئاملا ةهذأا الف ةمئاذ ةضفو ةعئام ةرهذ قيقرلا دملا تحتو قيقر دلج ظيلفلا

 مل املاح ىلع ىعف ةمئاللا ةبعذلاب طلت ةيئاذلا ةضنلا الو ةبئاذلا ةضفلاب طلتخم

 ازرع ريخيف دسقم انيق لخد الو اهحالص نع ريخيف حلصم جرام ابنم جرخم

 كتي



 ؛ سيواوظلا ناولأ لثم نع قلفنت « ىثالل ما تقلخ رك ذلل ىردي ال اهداسف

 . ًاربدم اذهل ىرتا

 ًادمج ناو ةل كب رش ال هدو للا الا هلا ال نإ دبشا لاف مث أيلم قرطاف

 . هيف تنك امم بئاق اأو هقلخ ىلع هلا نم ةجحو ماما كناو هلوسو هدبع

 ام : هل لاقو مالسا/ هيلع مامالا ىلا موب ءاجوعلا نأ نب أ ءاج نا : اهنهو

 ٠ ءايشالا ثدح ىلع ليادلا

 ىلا مض اذا الا اريك الو ًاريغص ائيش تدجو ام ىلا : مالسلا هيلع لاقف

 امل ادق ناك ولو «يلوالا ةلاحلا نع لاقتناو لاوز كلذ يو ربك | راص هلثم
 هدوجو نوكيف لطببو دجوب نا زوجي لوفمو لوزب ىذلا نال لاح الو لاز

 ةنص مهتم ناو مدعلا يف هلوخد ىلوالا ىق هنوكو ثدحلا ىف الوخد همدع دعب

 ٠ دحاو ءىث ىف مدملاو لزالا

 تركذ ام ىلع نينامزلاو نيتلافلا ىرج ىف تلد كره : ميركلا دبع لافف

 .اهنودح ىلع تلدتساو

 ٠ اهاودح يلع لد: نأ كل ناك نبا نم اهرغص ىلع ءايشالا تبقب ولف

 ءانعفر ولف عوضوملا ماعلا اذه ىلع انثمم ناك دقل مالسلا هياع قداصلا لاقف

 نكلو.هريغاتمضووهايأصفر نم ثودحلا ىلع لدا ءىش ال ناكر خآ الاعانهذوو

 . ىزخومطقناف انمزلنكنا تر دق ثيح نم كتيجا

 اريهو هللا دس ككا هل لافو قيدن ز هءاح هنأ : اهئمو

 تايثاابةظقيم لوفملا هتتبثاو ؛ ناميالا روتب بولقلا هتأر هللا دبع وبا لافف

 مث « فيلاتلا ماكحاو بيكرثلا نح نم هئأرامب راصبالا هتريمباو « نايعلا

 هتماظع رد تأر اه ىلع ءامادلا ترصتفاو «ابتاكحمو بتكلاو اهتابآو لسرلا

 -- غعويإ دس



 . هنيؤر نود

 كم مم هتاججاحمو هنارظانم نم ةعمال تارذشو ريثك نم ليلق اذه

 . قحلا ناس نع داحو ىدحلا ليس نع بكنت

 لكاشما نم ءرصع ىف مالسلا هيلع مامالا اهب ندتمأ امم جومنك اهانركذ

 . ةيبهذملاو ةينيدلا تافارنالاو ةيعامدالا

 اسيقتسم ًاقيرطو تاظمو ًاربع هأ نوكنل قدصو نمآ نم اهب لمأتيلو
 . هتديقع خسرتو هناعا تش يك ةقيقحلا ىلا لوصول



 همكحو هملك مماوج

 : هنم هانفطتفا امف دنوال ناضمر ذاتسالا لاق

 سان هتلبادم نسح يف اقوقتم هةلخ ىف اهوفثم مالسلا هياء مامالا ناك دققل

 هبعذم بهذي وأ هسلاجم ىف لملا بلطي نمل ىبدالا ىلعالا لثملا ريوصت ىف اقونتم

 ٠ هاهقفلاو ءالعلا نم هريف بهذم ىلع وه نم هب بجي وأ هعاينأ نم
 هرصعفةيفسافلا وةيماعلا قئاقلا لع هصوخوهك اردا ةمس ىف اقوذتمنلك ايت

 هرصع يف تعاش ينا| فراعلا لك يف ةقيمعلا ةماتلا ةلماشلا هكر اشم يف ً(ًقوفتم

 ةيوبنلا ةئسلاب ةطاحالاو رابخالاب لعلاو بذالا هدنع هءابنا دبي يذلا ملاملا وهف

 ةيلعلا تكنلاو هيفسلفلا بهأذملاب ةفرعملا بناج ىلا ريسفتلا ىلع عالطالاو

 ًارصب هدنء نودجي ام ءايميكلاو كلفلاو تايضايرلاو باعلا يف ءارالا ةصالخو

 ابتاجحلو ةيبرعلا لئابقلا تاغلل ةمساو ةاورو ناببلاو فرمصلاو وحنلا رأرساب
 لك يف ةبنانالا زونك ىلع اهوادحا توطنا يئثلا ةلقنتملا ةبتكلا وهو ؛ ةفلتحلا

 ن٠ ةصاخلا اهراجتب كلذ دعب هتبستك ! امو نيلوالا مولع نم هنئرو ٠١

 . نيرخالا مولع

 ةلماكلا ةيناسنالا جذوم ناك مالسلا هيلع قداصلا مامالا نا ةصالخلاو

 هلث يناسنالا خيراناا يف رهدلا دوجيال نيذلا نيمبلللا ذاذفالا كثل وا نمو

 ململا تبب في رشلا ىوبنلا تببلا لهأ تارت نم ةرع هلأ اذه ىلا فاضي

 - (ايان



 ٠ فرشلاو ىحولاو
 - لوفن ام ىلع ليلدك ةميقلا هكحر ةدلاخلا ةلك مماوج ضب كيلاو

 : مالسلا هيلع لاق

 نيحارتم نياصاوتم هللا يف نيباسحتم ةوخا اونوكو هللا اوقنا )١(

 ٠ اوفالتو اوروأزت

 هنع يروذكيو ةدحاو ادب فكي اما سانلا نع هدب فك نم (؟)

 . ةريثك ىدبا

 . ءاسنلاو ميتبلا نيذيعضلا ىف هللا وقتا ()

 ةلؤو لقملا فصن ددوتلاو شيعلا فصن ريبدتلاو دصتفا نم لاع ام ( 4 )

 . نيراسيلا ىدسا لايعلا

 لدلاو مضاوئلاو نيدفا  ةبحلا ترون ةلالث ( 5)

 هنيعت ةدجوأ هئيزب لقع اليبن دمي م ثالث نم ةلصخ هيف نكي مل نم )١(
 هدضع: ةريشع وأ

 ةلممااو ءى.-[ا نع وذعلاو ظيذلا ماسك اديس ناك هيف نك نم ةثالل ()

 لالاو سفنلاب

 اممتماطو لاح لك ىلع امهر كش. هايشا ةثالث دلولا ىلع نيدلاولل بهن ( )

 ةيئالهلاو رسلا ىف اهتحيصن و هللا ةيصمم ريغ ىف هنع هئايهنبو هب هنارمأب ايف
 همسا نيسحنو هتالاوأ هرايتخا 2« لاصخ ثالث هدلاو يلع دلولل بجو

 هبدأت ىف ةملابملاو

 مسسيبلع ندولا لوخدل اوضرمت هايشا ةثالث ىلو ةبارقلا عمتم ملاذأ (؟)

 لصاودلاو« مث مإ ثتشيفاوب رحتي الثا مهنيبامف دسحلا كرت» مهب ءادءالاةناعثو

 دس حا



 . ةزملا مهلمشنل نوامنلاو ةفل الا ىلع ممل ازفاح كلذ نوكيل

 مهنلاو لذ لبجلاو زع قدصلاو هنج ملعلا : هلوق هلك عمأوج نمو ) ٠١(

 . روئتخ لهاجلاو روذغ لقاعلاو ةذوا| ةبلوت قلخلا نسحو حجت دوجلاو دجي

 هلصأ 0 نشخاف ناهن نأ تثش ناو « نأف مركت نإ تئش ناو
 فا .:رمو « طروت طرف نمو « هدك الغ هرصنع نثح نمو « هبلق نال

 أمو هسفن فنأ عدج لع ريغب سمأ يلع مجه نمو « ملعب ال اميف تثن ةيقاملا

 ًادومجةادنع تنك اذا مدنعامومفم نوكتناو سانلا كيلم ينثن ال نا كيلع

 ةمرس هديزت ال قيرطلا ريغ ىلع راسااك ةريص» ريغ يلع لماملا (11)

 . ادمب الأ ريسلا

 ةلصو ةنامالا ءاداو ناسللا قدصو ساناا قدص ةرشع مراكلل ( ١؟ )

 ممذتلاوراجاا ممذتلاو عبانملا ىلمذاناكملاولئاسلا ماطاو فيضلا ءارقأو محرلا

 ةمركم لكل وجم هايحلا بحاص نآل  ءاملا نيسأرو بحامصإ

 ىو ابيلع لخبس وا « هياع ةلبقم مو ايندلاب لخبب نمل ثبجحع ( 1*)

 همقنب رابدالا مم ٌكاسمالا الو هرمضب لابقالا عم قافنالا الف هنع ةربدم

 رشبتسا نسحا اذا ء لاصخ سخ هيف عمتجب نم دابعلا ربخ نأ ( 14)
 رفغ مل اذلو رهص ىلتبا اذاو ركش ىطعا اذاو رفشتسا ءاسا اذاؤ

 رابلا دلولاو ةقفاولا ةجوزلا ربكحالا ىذا لان ةثالث قزر نم( )١8

 يناصاا قيدصلاو

 نكي مل نآو اهناكي لاصخ ثالث ىلا هلايعو هلزنم ىف ءوألا جاتح ( 15)
 نصحتب ةريغو رب دقتب ةعسو ةليمج ةرشاءم « كلذ هعبط نم

 ءارح ديك داربا ةقدصلا لضفا ( ) ١7

 - خالو



 رقتفي ال نا دصتفا نأ تنمض (14)

 مهن ادبأ تما ةنسال معطلا ىف سانلا دصتقا وأ (18)

 ريسيلاب ةعانقلا نم عفنا لام الو قاخلا ندع نم نسحا شيعالا 0)

 بجملا نم رضا لبج الو ىزجملا
 هتركذ الك نايب اندرا ولو اهب تكن هلك مماوجو بيطلا هلك ضعب هذه

 ال كح زونك ناق ةساركلا هذه لاجم انن قاضل فئاحصلا هب ثلحنو بتكلا
 هيلع هللا مالس اهروغ دميل اهلك لانت ال همولع رحب يلاثل و نمثب لداعت

 | ااه



 هت ذهالت نم نيغلؤملا هشأ
 ا يل يا

 نمو ريثكلا ,ىثلا نونملاو مولملا رباس يف هب نوصتحلا هتذءالت فلا دقا

 رديحدسأ خيشلاذاتسآلا مدروا نم ضعب كل ركذن اناف مواصحا انتكم مل ذأ

 مثو . ( ةمبرالا بهاذلاو قداصلا ) هتعوسوم يف

 يف باكو تاءارقلاو نآرقلا ريسغت 4 ىعبرلا بلغت نب نبا (1)
 هعيشلا بهذم ىلع لوصالا

 محاللا ووما نم ( ع) مامالا هنع لئس ام باتك هل نيلقب نب ىلع ( ؟)

 ريسفتلا ىف باتك 4 ىلاعاا ةزمح وبا ()

 نارقلا ريسفن هل ريصب وبا (4)
 هقفلا باوبا عماج هل ينئاطبلا ةز> نب ىلع ( ه )

 ءاضقلا يف بويم بانك هل دلاغ ىنا نب ليماعتا (5)

 ثودحو مامالا باتك هل ىفوكلا ىنابيشلا دمج وبا كدملانب ماشه (7)

 ةقدانزلا ىلع درااو ءايشالا

 هسموصخ دنع ىمسلاو قاطلا نمؤك فورعلا لوحألا رثمج وبا( ه)

 ىف باتك « ةلزمملا ىلع درلاو « ةفرعلاو « ةمامالا بانك هل قاطلا ناطيشب

 ريبزلاو ةحلط سما
 هيلعءالما ىذلا وهو لضفللا ديحوت باتك هل قمملا رمع نب لضفلا( 5 )

 د 4



 مرظاسنو ةقدانزلا نم ممم لضنلا ىقتلا نا دعب مالسلا هيلع قداصلا مامالا

 ديحوتلا ل ئالدىلع ىوتمم ينلا ةميقلا سوردلا كلت مالسلا هيلع مامالا هيلع يلماف

 هنيوكتو ناسنالا قلخ ةيفيك نايب ىف ميكحلا مناصأا دوجو ىلع نيحاربلا محو
 هيف عدوأ امو هئاضما يف عادبالا ةءظعو هعابطو هزئاوغو هنبذغتو هندالوو

 يف امو هئازجا فيلاتو ملاعلا ةثيه ها ركذ اك ةردقلاميظعو منصلا بيج نع

 . ةقاخلاناقناو ةمتصلا ليلج نم ناويحلا

 ناسنالا ب رامل ًارخسم ىلذسلاو ىواعلا ماعلا اذه ىف ام لك لمج فو

 .كلذ ريغ ىلا هحلاصمو

 ةير ام تلصفو ( لضفلا ديحوت) ميقلا باتكلا اذه تحرش دقو : لوقا

 ةعيرالا هسلاجم نم ساهم لكل ءازجا ةمبرا يف تءطتسا اع هدصاقم ثنببو

 قداصلا مامالا يلامأ ) مساب اهلك اهعبلل هَل دحلاو تففو دقو حرشلا نم هزج

 نا ىلولا لأسن ءازجالا عبار وه كيدي نرب ىذلا ءزجلا اذهو ( مالسأا هيلع

 , فيلا ميك هنا ًادغ اهب ينفنيو اهب سانلا عفني

 نم باتكلا واخي اليكل الجم مانركذ هتذمالت نم نينلؤلا ضءب مث ءالؤع

 . مهب ةدولمت مجارتلاو خيراوتلاو ريسلا بتك ناف نوقابلا اما مركذ



 نوكي نا بجي هنا مالسلا هيلع مامالا ىف ةيمامالا ةعبشلا نح اندقتمم نأ

 ةيندب وةيحور ةليضفو ةيناسنا ةفص لكيف مهلضفأو مهاقتاو مهعروإو سانلا معا
 قالخالا مراكم نم كلذ ىلا امو دهزو ىقنو قالخاو مع نس

 هماحصحا اورسفمو هومهجرغمو نآرقلا هانوق ةرئملا مهو ةعالا نال كاذو

 . « ص و هللا لوسر دعب سانآل همولف اورباقمو

 اهاصحاالا ةريثك الو ةريغصرداغبال ءىشث لك نايت بر الب نآرقلا ىفو

 هوربظيل هيف ام لك نوملمي هؤانرق نوكي نا انادجوو القع بجاولا نم ناكف
 دوجو نم ةدئانلا اه هيف اج نيملاع كلذ ك اونوكي ملاذاو هيلا اودشربو سانا

 هيناممو هيمارع نوفرعب الو هدصاةم نوك ردب ال مو سانلا رهظا نيب نآرقلا

 نم هنلاسر ىئلبمو هىلع نازخ مم « ص د ينلا ءايصوأ ناك انه نمو

 دعب قاخلا داشراو ةوعدلا تبل ممراتخاو هببن دمب كلذل هللا مافطصا دف هدعب

 ٠ © ص د ةأوسر

 ةمماجلا يف مالسأا هيلع قداصلا هللا دبع ىلا مامالا ةسودم دج كلذل

 بدح لك نم ةقيقملا بال طوومولعلا داور اهيلا دمت يتلا ىربكلا ةيمالسالا

 شطه ىوريو مهنم ىداصلا ليلغ دربي ام بذهلا اهتارق نم اولبننيل بوصو

 اهريغو موجنو ايميكو بطو مالكو قالخأو ريسفنو هقفو ثيدح نم ىاظلا

 ب ة(الو دج



 . فراعلا بالطو مولعلا داور هبلطنام لك نم
 « ص » يبنلا ءدج نع هئايا نع هبورب مالسلا هيلع ناكف : ثيدحلا اما

 : رعاشلا لام انه نمو يلاعت هنا نع ليئاربج نع

 ىرابلا نع ليئاربج نهاندجىور ميثئيدحو محلوق اسانا مياثو

 «صو هللا لوسرنع هاقلتب نك هنع ثيدحلا ذخات همابنا ةعبشلا تناكف

 وا فرصت نود ©« ص » هللا لوسر نع الا نكب مل هدنم ام نأ مهداقتعال

 . هنم دابتحأ

 مدخا نودمبو مولعلا يف هتماماو ةتفالخو هتدايس نورب اوناكف ريغ اما

 . اهويستك | ةليضفو اهب أوف رش هبقنم هنم
 ؛« نوديزبو فال ا ةميرالا اوفلب هنع نيوارلا نإ نوخرؤملا عمجا دقو

 .هنع تاياورلا ددء نوكي اذا ةاورلا ددع اذه ناك اذاف

 نءو يفاكلا : هو ةعبرالا بتدكلا ىف هته رطش مج دفذ لاح لك ىلعو

 اهداز مث ( ىفاولا ) ىف تعمج م «راصبتسالاو برذوتلاو هيقثلا هرضحيال

 ىأر مث ( ةءيشلا لئاسو ) هباتك ىف ىرخا ةقوثوم رداصم نم ىلماعلا رحلا

 «لثاسولا كردةمههاعم اميفاهسمجحل اضيا هقوثولااهناظم نءاهربغى رونلاةمالملا

 بئتسك اهدعب تنلا اك « ىقداصلا ثيدحلا ىف لوصالا تكلا ف هذه

 اهريف ىلا راحبلا كردتهو راحبلاو قودصلا بتمك لثم ثيدحلا ىف ةريثك

 ىأ ةمبرالا ةلدالا نم ةذوخأملا ةيعرفلا ماكحالا ةفرعم وهف : هقنلا امأ

 ©« صد ينلا ثيدح يا ةنلا اهرثك او « لقنلاو لقعلاو ةنسلاو نارقلا

 . ةلدالا هذه نم ذوخأم ةعيشلا هقنف هتيب لهاو

 هنع هقفلا ةمخأ مهنء هي رصاعم رثسك ١ ناف نييئسلا امن أوخأ ءابقف اما

 - امم وو



 , مثريغو بوباو نينايفسلاو ةنيئح ينأك

 « هيلأ ابلك ةعب رالابهاذملاهقف مجرا جينلا رش ىف ديدحلا يلا نإ نأ لب

 ًاريخ ىتوا دف كلا يقوأ نمو ىلامت هلوق ريسفت ىف : لوقب مالسلا هيلع ناكو

 ثيدملاب ىنراملا وه هيقنلاو نيدلا يف هقذنأاو ةفرعلا يع ةكملا نأ  ًاريثك

 لآ ثيبلا لعأ نا ىلع حوضوب لديل نيلقثلا ثيدح ناف : ريسفتلا اما
 نيبمو لممو هباشنمو كم نم هيف ام يلع نرملطلا مثو نارقلا ءاملع مث يبنلا

 سانلا ىلع ىف امم كلذ ريغ يلآ ديقمو قلطمو ماعو صاخو خوسنمو خسانو

 ينلا ممدج نم هئابا نع نارقلا دصاقم رسف» مالسلا هيلع مامالا ناكف هتفرعم

 . ىلاعت هللا نع ليئربج نع ( ص)

 مامالا وه مهنم درف لك ةمعالاو تماصلا مامالا وه نارقلاذ ةبارغ الو

 فرصصت تود سانلا ىلا نايت نم هيفام رسفيو نآرقلا نع قطنب قامانلا
 . داهتجا وا

 يلع ةيلخلاو رووظلا دصقب مالكلا ىف لدجلا مع + دارلا سيلو : مالكلا اما

 دوجولا نع ثحبلا وه امءناو لدجلا لها نم ريثك ىدل قورعم وه كك ممحلا

 ةيفطنااسسالاو ةيلقعلا ةلدالاب داعمو ةمأماو ةوبن نم كلذ مزاب امو ةينادحولاو

 . ةمئصلا يف ةنقثملا ةميدبلا راثالابو ةحيحصلا

 داعلاوديحوتلا ىلع نيهاربلاو ةلدالانم ريثكلا ةءالا ثيداحأ ىف ءاج دقو

 يلا راحبلاو قودصلا ديحو:و ىناكلا لوصأو ىسربطلا جاجتحاو جبنلا ىفاك

 . رابخالاو ثيدحلا بتك نم كلذ ريغ
 اذه نم هسيماونو هلوصاب هعالطا ةعسو مالكلاب مامالا لع يلع لدا الو

 ١م ح



 قداصلا مامالا ىلاما نم هيلع ةقباسأا ءاّزجا ةثالثلاو كبدي نيب يذلا باتكلا

 لكاسملا ةبوجاو تارظأنملا نم هنع ىور امتو ةجليلهالا نمو « مالسأا هيلع

 . ةيونللا بهاذلاو عدبلا لها اهنع هلأسإ ناك يتلا ةفلتخملا

 هلا لاق ىذلإ ( ص ) ميركلا ينلا ةلاسرلا بحاص راف : قالخالا اماو

 مراكم محال تنب اما ) وه لوقب يذلاو ( ميظع قلخ ىلمل كناو ) هيف ىلاعت

 . ( قالخالا

 لالسخلاو ةيناسنالا قالخالا مياه: يش ديحوتلا دعب ىعمالا هفدع ناك

 . نينأشنلا يف مهتحارو مثداعسال سانال ةيمالسالا

 موغلَخ نمو هيوذو هلآ كرثي هارت فاك هنلاسر نم هتباغ هذه تناك نمو

 ةيمالسالا ةيبرغلا كلت موبري ملو هيبفبتب مه فيبلو هقافو دمب هنع ءافلخو ءايصوأ

 . وه ديربو هللا يري اك

 ةيدمحا فراعلاو ةينارقلا مولملا مبدلعو مهتيبرت نسحاف مابر دفل : لجا

 ريخلا ىلا رمثبلا ءالداو ملاهلا ةودق هدمب اونوكيل ةيمالسالا بادالاب مهبداو

 نارقلا مولمأ ىلءالا لثلاو قالخالا مراكمل ردصم لضفا اوناك كلذل

 هياعقداصلا مامالا منح يف كلذ كل حضتب اك هباكحاو هكحو هدصاقم نايب و

 هللاسرو ءاياصو يفو هسلجم ىف هباحصا ىلع اهيقلي ناك ينلا بيطلا هلكو مالسلا
 . ةيلاعأا ةيمالسالا بادالا مهبدؤي و مهبذبيل

 ملا اذبب ةماشلا هتفرعمو لماكلا هعالطا ينم اليلد كيهانف : بطلا اما

 . ةيجالملا هتاغصو يف ريفاقملا نم هفصوي ناك امو ليلجلا

 اذه نم لضفلا ديحوت نم لوالا ساهملا مرش يف ترظنو تلمأت ام اذا

 لع خال



 غدوأ امو هحراوجو هئاضفأ حبرمشلو هنبوكتو نأسن الأ هيف نيب دف باتكلا

 . امهريغو غامدلاو بلقلا يف ةرابجلا ىوقلا نم اهيف

 ةبجليلهالا يف ىدنملا بيبطلاك ءابطالا مم ةميقلا نار ظانمضعب ىلا افاضم

 ناك نمل ةيفاشلا هتبوجأو ةحجانلا هنانصو مث ةلصنلا بتكلا هتر دام هريفو

 . هثاودأو همالا نع هةصوثسب

 هفاراو هئافصوو ةيبطلا هئاكك نم ةرطع ةمايضا انا تءمج دقو : لوقا

 ( قداصلا مامالا بط ) هتبعسا بينك يف هتاجالعؤ

 ثيدحلا بطلا اهربلا يا ةيبطلا هئاراو هلاوقإ نم ًاريثك هيف تركذ

 . اهفاشتك اب ًارختنم رصماا اذه ينش:كل اهيسنو نورق دعب

 لضنلا ىلع هئالما ىف همالك ىلل حوضو لكب ةروكذم تناك اهنا نيح ىف

 ٠ قحلا وهو ىاعدم قدص ىرغنل هعجأرف هديحوت يف

 . مالسلا هيلع قداصلا ىالومو ىديس نو

 اماذل اهيلع مالسلا هيلع هءالطاب الع كينكيف ؛ موجنلاو تايكلفلا اما

 ٠ ىوح امو كلفلاب ةلماكلا ةفرعلاو مساولا عالطألاو مجلا معلا هيف

 - طمس



 ثيداحالاو ةريثكلا رابخالا نم اهيل لدأ الف ىرخالا مولعلا رباس اما

 . هعالطاو هلاك ىلع ةدهاشلاو اهتفرعمب هل ةفطانلا ةرفاولا

 نوكي نا بجتو نفو ملع لكب ملاعانلق اك مامالاو مامالا هناق ببح الو

 نارفا حضوملا وهو ملاعاا داشرا نع لوالا لؤسلاو يدتفملا وه هنال كلذك"

 هيلع هقا مالم هيف امو

 مص (م1



 اديلاع هاياصو

 ىداحلاو لؤسأا يناير قرلاوهو مالسلا هياء قداصلا مامالا ماق دقأ

 ىلا مموعدو ةمالا داشراب ةادتلا 000 ىلا دئاقلا ليلدلاو سال صلاحلا

 نم مهجرخئامو ةرخآلاو امندلا يق مث دعس م ىلا مهتيادهو حالصالاو حالصلا

 . ةدوشنلاهتباغ يلا لوصولل اقراط دجو انك رونلا ىلا تاملظا

 ىلا داشرالاو قحلا يلا ةوعدلا ف كاسبر ةبدأث يف ىهس كنب ال وهف

 باستك ا يطابلمحو لكاذراابا ثول: نع ابعدرو سوفتلا ب ذبت كاذب اءلاط ىدُا

 مالسالا سسا وحن ةبيجوتو قيرغلا ناسنالا اذه لاغتنأ ىلع اصب رح لئاضفلا

 سانت رخاةمأ ريخ مالسالا ةما نوكنل ةميكملاةحلصملا هميااعت ذاختاو ةميوقلا

 ةميكحلا هحئاصنو ةدلاخلا هتالك نم هيقلب ام ىلا افاضم مالسلا هيلع ناكف

 ضعبا ةصاخ وا ةلماش ةماع فارطالا ىلا هلئاسر يف حئاصنلاو اياصولا لسرب

 ايموع ُّق ىل د الاك اضبا 2 ةمصاخلا لئاسرلا هذه نأ ّس هبادصأ نم دارفالا

 . عفنلا يف اهوعتو
 نأسيب نع ائينذب جذومنك لئاسرلاو اياصولا كلت ضمب انه ركذن نحنو

 . ادعو ًاءاصح | رصتخملا اذه اهترثكد طيح ال ام

 مالسلا هيلع مظاكلا ىمؤم مامالا هئبال مالسلا هيلع هتيصوب اًنميت أدبناو

 0 ادرج كرو ادم

 - امها



 « ًاريقف تام هريغ دب يف ام ىلا هينيع دم نمو « ىنفتسأ منف نم نأ ينباي

 رثكتساهيفنةلز رفصتسا نمو ؛ هئاضف ىف هللا مهنأ هل لل مق اب ضرب ل نمو

 . هريغ ةلْز

 ىباا فيس لس نرمو « هتروع تنشكنا هريف باجح فشك نم ىنباي

 ن١و «رقح ءابفسلا لخاد نمو ءاهيف طقس ًاربب هيخال رئثحا نمو هب لتف
 . مهنا هوسلا لخادم لد نمو « رقو ءاملعلا طلاخ

 ىف ءانحشلا عرزت اهناف ةميمالاو كاياو « كيلع وا كلا قحلا لق ينباي

 . لاجرلأ بولق

 الوصأ نداممللو ندادم دوجلا ناف هندامع كيلمف دولا ثبلط اذا ينباي

 الا تبان لصا الو عرفب الإ رك بيطب الو ار عورفقو اعورف لوصاللو

 ٠ بيط ندمع
 رجقليال ءامص ةرخص عهناف رارشالا رز الو رايغالا رزف ترز اذا ينباي

 . اهيشع ربظي ال ضراو اهقرو رضخم ال ةرجشو اهؤام

 : ةمايضا اهنم فطتق: ةليوطلا ةيصولا هذه هب احصال ةماعلا ءاناصو نمو

 امبيف ءالملا مباتن ناف ايندلا يف ءالبلا لع سفنلا اورعص : مالسلا هيلع لاف

 ةرخالا يف ةفادنع ةبفاعريخ هتبالوب سا نم ةيالووهتمالوو هللا ةعاط ىف :دشلاو

 هللا ةيصعم ىف ابئيع ةراضغو اهترهزو اهميعن عباتن لا ناو ايندلا كلم نم

 نذلا ةمئألإ ةيالوب ما هللا تلاف « هتعاطو هتبالو نع هللا عن نم ةبالوو

 | ( ان ماب نودهي ةعا مانلعجو ) هلوقب هباتك ينم م
 نافرا,نلاو ليلا تاعاس نم ةءاس لكىف للا ركذ نم متعطتسا ام اورثك او

 ٠ نينمّولا نم هركذ نمل ركاذ هللاو هل ركذلا ةرثكي سعا يلاعت هللا

 - خمللاس



 ماو بعا اوعبتت الواهب اوذخخ هتنسو ( ص) هللا لوسر راثا اوعبئاو
 هلا نم ىدهربغب ةيأرو هاوه عينا نم هللا دنع سانلا لضا نا اولضتف ؟هاراو

 ابلفمأساناو مسفنال متنسحأ متنسحأ ناف متمطتسا ام مسننال اونيجاو

 تيح هلا ءادمعأ بيسو عاياو مياقر ىلع مولمحت الو سانلا اولماجو

 . لع ريغب اودع هللا اوبسبف منودمسي

 هللا نبد نع لز دقف مييلع ربكتو مهر قح نه ناف نيكاسلا بمن جيلعو

 . تفامو رفاح هل هللاو

 . نيحلاصلا لاصخ نم تسيل اهناف ضمب ىلع كضعب ىئبي نا كايا

 .ميف هل باجتسيف ميلع هللا وعدبف مولظم سم ىلع اونيم نأ مايأو
 ناك ( ص) هلا لوسرانابا ناف نيملسلا متاوخا نم دحا راسعاو ماياو

 هللظب ةمايقلا موب هللا هلظا السم رظنا نمو السم رسمب نا لل سبل لوقب

 ٠ هلل الا لظ ال موب

 قامنت كتنملا لمجي ناو مالسالل مرودص حرشب نا هولسو هللا اوقناو
 . نيمهلاصلا باقثم مبلقنم لمجي ناو كلذ ىلع متناو مافوتي يتح قحلاب

 لسا دقف لس نف مالسالا وه ميلستلاو ميلستلا وه مالسالا نا اوملعاو

 . هل مالسأ الف إب مل نمو

 ٠ امئاكم يف اهلك اهدجن ةليوط ةيصولا هذهو

 : بدنج نب هَل دبمل هتيصو نمو
 ةمحرب بونذلا ىلع ىرتجملا وجني الو هلمع ىلع لكتملا كلبي بدنج نباي

 ٠ ىلاعت نا

 فوخلا نيب مه نيلا : مالساا ةيلم لاق : وجنب نق : بدنج نا لاقف

 ب خل



 نباي . باذملا نم فوخو باوثلا ىلا افوش رئاط بلخم يف مهب ولف ناك ءاجرلاو

 ىلع لخديلف رونلاب هجوتيو نيملا رولا نم هللا هجوزي نأ هرسس نم : بدنج
 ٠ رورسلا نمؤال هيخا

 يفاقلاو« ةورأاو اهلا نيب ىعاسلاك هيشنأ ةجاح يف ىعاسلا : بدنج نباب

 الأ ةما هللا بذع امو ءدحاو ردب موي هللا ليبس يف همدي طدشتملاك هتجاح

 ٠ مهناوخا ءارقف قوق مهتنابتسال

 كيلاءاسأ نم ىلا نسحاو كمرح نم طعأو كءطق نم لص بدنج نبي
 ىفعب نأ بحت اكمل نمع فعاو ك.صاخ نم فصناو كبس نم ىلع ٍلسو

 نأو راجفلاو راربالا لعتقرشا هممث نإ ىرت الا كنع هللا وفمب ربتعاف كنع

 محلا لئالج تعمج اضيا ةليوط يعهو , نيئااخلاو نيحلاصلا ىلع لزعب هرطق

 . ظعاولا سئافأو

 : هئءيشو هعابنا ىلع اهارقب نا هل ايما ماسشلا ديزل هتيصو نمو

 اودبشاو كر ئاشم اولصو « ًارجاف وا ارب اهيلمكتمتنا نم ىلا ةنامالا اودا

 هنيد فعرو اذا عم لجرلا ناف « مهقوقح اوداو مهاضرم اودوعو مهزئانج

 رسب وىرفمج اذه : ليقسانلا مم هقلخ نسحوةنامالا ىداو ثيدأ قدصو

 هراعو هؤالب يلم لخد كلذ ريف ناك اذاو رورسلا هنم ىلع لخديو كلذ يف

 ٠ رفمج بدأ اذه ليقو

 : هلوق قاطلا نمْؤأ هتيصو نمو
 كاياو كقبوي هئاف لادجلاو كاباو كلمع طبح هناف ءارماو كابا نامن نباب

 لا اناف تاموصخلا ةرثكو

 .سؤلاو ملا فيغلا دقف ىردا ال لاقف لع نع لس نم : نامن ناب
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 ٠ دقحلا هنع بهذ ماق اذاف هساجم ىف دسحم

 : هلوق سين> نب ىلءدأل هتيصو نمو

 مهتلصب كناوخا ىلا ببحم , ءىث لك كنم فخم ىلاعت هللا فخ لمماي

 : هلوق يروثلا نايفسل هئيصو نءو
 هيساددؤس الو دوس ةحار الو لواط أ الو بوذكل هوم هل نايفسأب

 ضراوانمؤم نكن هللاب قث: مالسااهيلع لاقف « يندزهللا لوسر ناي لاقف قاخلا

 بءاحش» هلو الس نك كرواح نم ةرواج نسحاو 5 نكت كإ "0 مس اع

 يندر لاق 6 لحو رع "0 نوح نذلا كرما ف رواشسو هروُخ 2 كيلعب رجالا

 لد نم لقتلملف ناطلس الب ةيمهو لام الب ىنعو هريشم الب 7 دارا نم لان

 .٠ هثعاط رع ىلا هللا ةديهوم

 ضيف نم ضيغو ةنيمثلا ةدلاخلا ءاياصوو بيلعأا هلك طيح نم ةرطف هذه

 الو هكلس الا معصنلل أجسبن كريب ملامود ناك مالسلا هيلع هناف همبلاعتو هتاداشرأ

 مهزوفو نيرادلا يف سانلا دامسال الط الاهنم كلذ امو ه هجلو الا داشرالل اباب

 ٠ ىنك و مامالا هنا بجت الف نيتايحلا يف

 ةمو _ 



 مسسلاب هتافوو هيي

 رصع ىفأعم اهلها امتي ملومايالا نم موب ىف ةرخآلاو ايندلا قذنت م
 تو ىف ايندلا لها تكس ناف « نحاطتو عارص ىف (ءاد اعف « روصعلا نم
 مييلع بوئولل اودمتس ىل الا كلذ اذ نيدلا لها ةءراصم نم تاقوالا نم

 . ةيتأوما صرفلا حونس دنع

 تيب لهال ةوادعلاو دقحلا نم سابملا ىنب و ةيمإ ىبلام كيلع فاخ ريغو
 . ايندلا لاثم مه !وماد امو نيدللا لاثم ثيبلا لها ماد ام ىحولاو ةوبنلا

 ىبدلل نومرأل لاثلا وه امهرصع يف قداصأا هللا دبع وبا مامالا ناك املو

 لطابلا ضحدو قحلا ىلا ملاعاا داشراو ةهيرمشلا ظذح نع لؤسلا مامالا وهو

 ىداومومهئادعبارح هيجوتب ًادبا دوقلاوهو عارسلل ديحولا ىدهلاوه ناك

 . هيأآ ماياذاو مهنحم

 مالسلا هيلع قداصاا ىلع اوقبا اسم مبكح رايبناو نيبومالا فعض الواو
 نم نييولملا لعو هيلع اوناك نيدلا نيبسابملا نم همع ءانبا ىلا هوم مهنيكلو

 . ىسقأو دشأ ةمطافو يلع هانبأ

 نيبومالا ىلع ضقب 5 ىمرك مسشب مل مهلوأ حافسلا هن دبم اذبف

 نراكو ةريملا ىلاةنيدا) نم مالسلل هيلع مامالا يلع لسرا ىتح اكتفو التف

 هيلم قداصملل جرو دارا ام ىلا لب لف هلجاع توما نا ريغ هب كتفلا هدصقم
 سازقن



 ٠ ةئبدلا يلا مالسلا
 بورض مالسلا هيلد مامالأ هنم ىنامف داصرملاب هل فقو رومعتلا هنلخ او

 هب قوتو سلا هفاذا نأ نود هن فكي ملو فكي مل ىنح نحلأو اياذالاو هراكلا

 ةنيدلا يف ثأرم مي«روصنملا هاعد : تاوعدلا جمم ىف سوواط يبا لاق

 ناكو « هلتق ديربو الا ةرم هيلع لسري ناك امو « دادي ةفوكلاو ةذبرلا يفو
 . ندا مالكأاو لوقلاءوس اهيف هعمسو

 فراك هلايع بعراو هيلع لسراف اجاح روصتلا ناكو ةئيدلا يف ىلوالاف
 مامالا ءاعدب دارا أمع فرصنا هنكلو هب مقوي نأ هدمق

 ف وعو مسي رأل لاق هاف ىرخا ةرم جح امدنع ةنيدملا يف اضيأ ةيناثأاو

 يلع نب نيسحلا نب يلع نر دم نب رفمج ىلركذأف ةنيدلا تازن اذا قيرطلا

 , كقتع نب رسضال لعنت ل ناو ىربخ هلئني ال ميما هللاوف

 الإ هب ىنات الو هب يتنأف مسيراي بهذا ممن لاقف ءركذ ةئيدملا لزن الو

 اسلاجروصنملا نك و « هك نم هبسسا انأو هيلع هتلخداو هب تءخ لاذ ًابوصسم

 دمحم نب رنمج ىلا تراننو عيبرلا لاق هب هلئقي نأ ديري ديدح دومع هديبو

 هبجو للبتو معلا نبأب ىنم ندا هل لاق هنم اند اها هءبفأ ل ىشب هتفش كرحب

 هليماو ةلئب هيكرا من هجاعزا نم هيلا رذتعاو همم ملكتو رب رسسلا ىلع هسلجاو

 . قارصنالاب هيماو هريلب و ةلصإ

 . أبب ذئموي مامالا ناكو هذبرلا روصنملا لزن امل ةثلاثلاو

 يلا )هيا هلبج نباي مف نابطغ وهو روصنلا ىل لاف ىدنكلا ةمرخم لاق
 تلقفدجسأ| ىف هندجوف تمقف ابحسدب ىتلا مث هبابل هقنع ىف عمضف ( قداصلا

 لصا ىنمد ثوءجأر هيلا اناو هه انأ : مالسلا هبلع لاقف نينمؤاا ريما بجا
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 انيبتنا امو لمفا ف هب ترمأ ام منصأ لاقو رصتخم هاعدب اعد ىلص اماف نيتعكر

 لم كناتفال هاو روصنما هل لاقف سأجو لخد مث « رخآ هاعدب اعد ربلا ىلا

 كبحصا املقلف ين قفراف نيئمؤلا ريمأاب اثيش تاعفام لوقيو رذتعب مامالا

 ٠ فرصنا هل لاق مث اليلق قوطاف

 ىلا مفر دق روصذلا ناكو هيلع لخدأملو ةفوكلا ىلا هاعدتسا ةءبارلاو

 لازهيلع لخسد امل هنكاو « هيلا هئراشا دنع هقنع برضبل انيس ريهز نب بيسلا

 دقف كلما كيلا وكشا ينكلو كبعت يلع زبزع مملا نباب هل لاقو هقناعو هبضغ

 هل لاقو اهيلع هيكراف ةيادب هل سما مث « ساناا يلع اوبلاو ىمحر !ومطق

 . ةمالسلاب فرصنا

 أضاع اليل هيل لسرا دادغب ىف هتب نمو دادنب ىلا هاعدتسا ةسماخلاو

 ٠ ابيلع فرذ وا نيعبسلا زواج دق ناكو هلدنمو هصيق ىف ًارساح

 « لخد مث دارا ا اعدو نينمك ر ىلص ةيغاطلا ىلع هلوخد لبق لصو الو

 كداسفو كيفبو كدسح عدت ام رفدج اب تناو : هل لاق روصنلا هيلا رظن املذ

 . سابملا ىن نم تيبلا اذه لها ىلع

 ةالو يف تنك دفاو « كلذ نم اني ثاعف ام نيئمؤلل ريمأاب هللاو لاقف

 اذه نالا عنصا فيكو مييلع تيغب ام هلاوف يلو انا قلخلا ىدعا معو ةيما

 مث ةعاس قرطاف « ًاربو ءاطع مرثكاو يف امحر قلخلا سماو ىمع نبا تناو

 لاقوهيلا اهب رف بتك ةرابضأ امنم جرخاف ةداسولا ىنث مث تهناو تلطبا لاف

 لاقف يود كومباس ناو ىتميب ضقن ىلا موعد: ناسارخ لهأ ىلا كبثك هذه

 يهذم نموهالو كلذ لحتسا الو كلذ تلمف امنينمؤملا ريمااب هللاو مالسأ هيلع

 كلذ نع ىفعض ا دقأم نسلا نم تغلب دقو لاح لك ىلع كتماط دقتسإ نممل ينأو

 ذا



 لاقف « ىنم بيرق وبف توأل ىنبناب ىتح كسوبح ضمإ ىلا يثريصف هتدرا ول

 هسبقمب ذخاو ريش هنم لسف فيسلا ىلع هدب برضو قرط مث ةمارك الوال
 لطابلاب قطنن نا بسنلا اذهو ةبيشلا هذه مم ىحتست امأ رفعجاي لاقو هدر من

 ٠ رذتعب مامالاو لوقلا ءوس نم كلذ ربغ ىلا نيدسلا اصع قشنو

 كلنا لاو هسأر عفر مأ قرطاو هدمغا من اليلق الا هفيس ىفتنا مث

 . هريسو ًاًقداص

 يبا ميهارباو دمج لتف دمي ةينان ةرم دادنب ىلا اشيا ءاعدتسا ةسداسلا

 نب رفعج نا هيف ركذب ابانك ةئيدللل شب رق نم لجر هيلا عفر هنا كلذو هللا دبع
 نيدمع اهب دي نآكو هنعيش نم لاومالا ةبابجل سيئ نب يلءأل هالوم ثعب دمت
 هلماعيلا بتكو مامالا ىلع (ةنحو اظيغ هفك لكأي نا روصنما دلكف « للا دبع

 . هلاسراب ةئدلا يف

 هيلا مفد مث هبرق روصنلا هآرامو « هل نذاق نذأتسا دادغب ىلا لصو املو

 كل ابهبيجي يتلا لاو.الا هذه ام هل لاقف هأرقف ىثرقلا نم هل عوفرأل باتكلا

 كتئارب ىلم فلحم روصنلا لاقف كلذ نم هللا ذاعم مالسلا هيلع لافف ؛ ىلعلا

 , قاتءلاو قالطلاب

 ةيغااملا لاق « هىش كلاذ نم ناكام هنا هللاب فلحا معن مالسلا هيلع لاف

 هلا ال يذلا هاب ىنيميب يضرت اما « مامالا لاقف قائعلاو قالطلاب فاح لب ال

 هقفلا بهذب نبا مالساا هيام مامالا لاقف « ىلم هقذتن ال روصنملا لاقف وه الا

 هولأسو لجرلاب «ىل « لجرلا نيب وكنيب عمجا يناق اذه عد روصنملا لاقف « ين»

 لاقف « تلف ا هيف تلق ىذلاو دم نب رفمج اذهو حبحص اذه منن لاقف

 بلاطلا وه الا هلا ال يذلا هلاو معن لاق لجرلا اهبا فلحت مالسلا هيلع مامالا
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 لاقق « كناحتسا يناذ كنيمب ىف لج.ت ال مامالا هل لاقف ؛ مويقلا ىلا بلاغلا

 . نيميلا هذه نم تركنأ ام روصنملا

 يأ اذا هديع نم ىحتسب مويق ىح ىلاعت هللا نأ مالسلا هيلع مامالا لاقق

 هلوح نم هللا ىلا أربا لجرلا اهب لق نكلو هل هحدمل ةبوقملاي هلجاءي نأ هيلع

 روصنلا هل لامقف منتماف لوقا ايف رب قداص ينا يتوفو ىلوح ىلا أجلأو هئوقو

 ٠ اتيم رخو مذجأ يت> همالك منتسي لو فل فلحا

 دع نم سم هللا دبع ابي لاق من « هصئارف ثدمتراو كاذ روصنما عارف

 . ادبا اهدعب دحا لوف تاب أل هقاؤف كلذ ترتخا نأ كدج مرح ىلإ

 نمكله دنا لوقب هليق ناك و « داددب يف وهو روصنملا هيلع ثءب ةعباسلا

 دسقو دمم نب رفعج مهماماو ممديس ىقيو نوديزب وأ ةئام رادقم ةمطاف دالوأ

 . هنم غرفا وا هذه ينيشع ىسما ال نأ ىفن ىلع تبل[

 تءضوو ثيدحلاب هتلذشو دم نب رفع ىلأ اذا هل لاقؤ فايس امد مث

 مامالا رضحا من « هقنع برشضاف كنيبو ىنيب ةمالملا ىعف ىمأر نع ىنوسنلف

 راصو راحبلا جحل يف ةنين هناك جومي رصقلا راص هيلع لخد املو مالساا هيلع

 تكامصا دف ضارلا فوش_كمنيمدفلا يفاح مامالا ىدي نيب ىشم روصنلل
 . ىرخأ رغصيو ةماش رمح هصئارف تدصتراو هناتسا

 دبهلاوثجم اك هيدي نيب اجو هكملم رب رس ىلع هسلجاو مامالا ديب فخ مث
 ؟ ةعاسلا كب ءاج ىذلا ام « هقا لوسر نباي هل لاق مث هالوم ىدي نيب

 روصنلا لاقف « نينمؤأأ ريمااي كلو هلوسرلو هلل ةعاط : مال! هيلع لاقف

 ينجا» مالسلا هيلع لاق « كتجاح لس لاق مث « لوسرلا نم طاذااو كتوهد ام

 اميرس هلادبع وبا فرصنا مث « كلا كلذ ها لاق لش ربنل يلع لسرت آل نا
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 نورْؤلاركَذ دقو ريسلاو خبراوتلا بنك ىف ةروهشما عبسأا تامفدلا هذه

 باجتسلا ءاعدملاب ابعدي ناك اهلكو هذه ريغ مالسلا هيلع مامالا ةايح ركذ نم

 . ىلامت هلا ىلا عرضنلاو

 فمع لزب ملتاماركلا هذع نم ىرب ناك ام يلع روصنلا ةيغاطاا نكلو

 هلايع ةحارو هتحار بلسو هجاعزاو هقالفا نء رئفي ال ناكو هنايفطو هوتع

 ًاريخا هلاتغا ىتح هكح يف مالسلل ةيلع مامالا اهشاع يتلا نينس رشملا لاوط

 داصرملاب نيملاظ#ل هلاو بنملا ىف ناك ماا نأ ليقو ةنبدملاب هلماع دب ىلع مسلاب
 قداصلا دم نب رئمج ةللادبه ىلا مامالا ةايح ركذ نم اذه ماتخلا كلسعو

 ىلامت هللا ىلا السبتبم لضفملا ديحوت ةلاسر مس رش يف فاطأا ىهنا مالسلا هيلع

 ةل اسلاخ الوبقم اذه ىلع لدمج نا هناحبس هنم ايجار قيفوتلا اذه ىلء ركشلاب

 ىيمس يناثك ىلعاو تيبلا ل1 قداص هب ىقلا موب يف هدنع ةليسوو هتاحبس
 . لضفتلل يملا مب ركلا هنا همركو هلضفب هللا ءاشنا ادد

 لما ناو ىدلاو ىلءو ىله كتمسن ركشا نأ ىنهزوأ بر : لوقا اماتخو

 نبباسلا نم ىناو كيلا تبن ىلا ىتبرذ ىف ىل حلصاو « هيضرت ًادلاص

 ( لوقتذا قدصلا دمو هيلع م,ةدعو مب ميأع تابق نم براي ىنلعجاو )

 باحصا ىف مهتاثيس نع زواجتتو اولمعام نسحا مهنع ليقتف نيذلا كئلوا

 نيلاملا بر ةيدملا نإ ماوعد رخاو٠ نودعوي اوناك يذلا قدصلا دعو ةنجلا



 : ىلوقب ىلامالا حرش ينءا حرشلا اذه عبط ماعا ماع ترا دقو

 لالجلا ىذ ىلإ ىحور ةجوت

 هدبع ىلع 7 ىالوف

 مامالا سرد ءأوحال تجرع

 هد يحوت تابآ حرش ال

 ىرب و اهزرك نه فك او

 اهسح ةلصنم تئاجن
 باسحلاموي تزف تلبق ناف

 مب ركصلا لاونب لما ىلو

 بلاط رم ىلبق ءاج مف

 لاهتباب هل ىركش مفربل
 لاك !ماسو ينابح دق!

 لايخلاب ال لقعءلا ةصنجأب

 لاقم ىلحاو ناب ىلجاب

 ىلاثل نمت وحدف؟ ليجلا اهب
 لاهم نمىل ناكامو تماعتسا

 ىلاحرسث ل1 ىف ءاس تضف ر ناو

 ىلاخ ىديكحو دوعا ال ناب

 لاوتلاب هرفوف هيل
 هم ران قملا لجس دقو

 ىلامالاح رمش حرشلا لك دفل
 هام؟

 تلوح



 ليجلا خم راتلا اذه يل ادم ديسلا ريبشلا خرؤللاو لضافلا خالا لضم دقو

 : لاقف ةميدب ةعوطقم نمض

 لافقا اهزنك رس نم هيف ىلامالل تحتف دق احرش نا
 لالملا ابنم كدناف اهبف ديحوتلا قداصأا تبنا نيهاربلاب

 لاقلا هاوح اب ايلج قملا حضتاو ناعألا ىاستو

 لاجرلا هلنتإلبقنمو حرمشا .ىللخلا قفو دف ثيح
 لانلا نمفاط ودب رفسأأ اذهك سوفالا ىف ناك الما

 لامآ تققحن ىلامالا ف نكا تخراف ىنلا لين مث

 للا دوت مام

 - 1ةال -
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 ىءربطلل نايبلا مم :

 ىحرطلل نب رحبلا عمت :
 ىدجو ديرف دمحم ىدالا بهذلا لالطا ىلع :
 نابضلا سايلا جاوزلا نوناق :
 ناخيلع ديسلا ةيداجسلا ةديحصلا حرش : 4

 ها

 مل

 هر قودصلا ديحوت

 رديح دسأ ةمالعل ةمب رالا بهاذلاو قداسعلا :
 ييبسلا ىموم خيشلا مالسلا هيلع قداصلا ةايح

 رفظم نيسح دمخ خيشلا موحرملا مالسلا هيلع قداصلا :
 نايح ناو هيوكسم نءال لماوشلاو لماوملا : ١

 بتكلا تافطتقم نم اهربغو :

0“ 



 ةيدنصأا

 .سروئفلا

 عيضاؤلا

 باتكلا ةمدقم

 مالكلا ىف عورشلا
 ( ص ) يبلا ىلع ذالملا

 (ص) ىبنلا لآ ىلع السلا
 يف مامالا ىلاما رصتخم

 ةئالثلا مايالا

 عبابطلاباحصأو ةينائملاو ةلطدملا

 مدوحج ىلا لامجلا ةميرذ

 لاما نم ىناثلا فنصلا

 موصعم ناسنالا سيل

 الب ةرخالا ىلعمت له
 ايندلا ىلمعتا# قاقحتسا

 رجافااو رجا تافالا معت اذا

 اذاهف لاومالا تاصا اذا

 نادب الا ىلتبت

 تافالا هذه ثدحن اذال

 تولاةكل ني دحاجلا داقثنا

 نارخأ ناداقتنا

 ةحفصأا
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 فو

 هاك

 م4
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 فلل

 ل ؟وؤوا

 عيضاوأ

 فئسا داقتنا

 رييدنلا ىلع نمطلا
 باقعلا ليجأت كولا اربي دن نم

 اهليجمت وا ءازجلاو

 ةنيز ملاملا
 نيدصاحلا فانصأ

 هتبن سم قوف كردي ال لقملا
 ابتسو الا اسنن ها فلكن ال

 ىلا لثملا دوق لاثمألا

 هللا ةفرعم

 ابكاردايففلتخم لوقملا

 هلبتام ىدم يلع فطل هلا

 ماهوالا
 ءيش لك ىلع لامتم هللا

 ءىش لكل نيابم

 بمرق لك نم برقا هللا
 عبابطلا باحسا ةفارغ

 ةنلخلا قريب دتااودمملا ركن |



 عيضاولا ةحفسلا

 لما

 ١5

 ةقلخلا فدصقل| ىركتم ىلء در

 ةكحلا ءارو رهتةعيبطلا

 رب دقتلا 5

 | 2 ةمبرالا ىلاجلا ةما
 نم ةمايضا ىف مانخلا كسم
 مخي مامالا ةابح

 دوب
 هتاقووهتأشنو هئدالو

 ْ هلئامثو هحمالم

 ظ عمتجملا يف هتايح

 ١ هءااملا راظنا ىف قداملا

 هئس ردم ؤ

 عيطاولا ةحفملا

 000 قي تارظانم حف
 هكحو هلك مماوج 17+

 هتدمالت نمنيفأؤملا رمشإ “١

 متم همولع 1 الد

 منتي ءاباصو م٠4

 مسلاب هتافوو هتلحم 0

 مامال فلؤلا خيرات 005

 جرعلا جخ
 ديسلا خرؤلا لضافلا خيرات 151

 همبطل لحل !ىنيسحلا دمع

 باتكلا مجام 1م

 سصربفلا اة


