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 ئرزارلا رشفلا انفال نيبكتلا) نيسلفتلا نماقاثلا ءازجلا كسارهف 3

 ةدفص

 ةكئالملا ىف مالكلا نبع ةثلاثلا ةلأسملا اج
 هكتالملا ةرثك حر مث ىةعبارلا » وؤدو

 ىلاعت هللا بأ 0 له ىف هةماذلا اد

 مضعب وأ ةكئاللا لكس
 «لعاجو طظفا ىف ةسشداملا و ١6

 هذهىف ضرآلايدارأ نأ ىف ةعباسلا ١ ١»
 م راب رق رة راآلا عيب ةبآلا

 ةفيلا ظفل ىنعم ىف ةنماثلا » 6

 دسفي نم اميف لمجتا اولاق» ىلاعت هلوق ١75
 «ةيآلا اهيف

 كج 1 ع 3 لوألا ةلأسملا 5

 ىلع رد يكتاللا له ىف ةيناثلا 2 ط١

 ال مأ ىصاعملا
 «نميو» وأو بارعا ىف ةثااثلا » 1ا/و

 نم «كدمحو عضوم ىف ةعبارلا » »م

 تارع اللا

 سيدقتلا ىنعم ىف ةسماخلا » 4

 الام لاعأى اد ىلاعت هلوق ىف ةسداسلا » 6

 «نومءلعت

 قيألا الك ءاوسالا مدآ لعو» ىلاعت هلو )ه

 ىفىلوألا ةلأسملا ١

 ءامسالا مج ءذإ نم دارلا ىف ةيناثلا » راك

 اللاب فيزلكت زاب لاق ندبف ةثلاث ]د م5

 ةيفيقوتاب اك تاغللان وك

 قاطي
 هيلع مدآ :ةوبن لع ةلالدلا ىف ةعبارلا » 15

 مالسلا

 متلك نإو ىلاعتدلو رةىعمىف ةسماللا » م

 « نيقداص

 ملعلا لضف ىف ةسداسلا »

 ملا ةليضف ىف ةيلقعلا دهاوشلا

 ةدفص

 ملعلا دح ىف ةعباسلا ةلأسملا 0
 ملعلل ةفدارملا ظافلالا ىف ةنماثلا » م.

 ملءم ظفل قالطازأ وج مدع ىف ةعساتلا » ".مب

 ىلاعت هللا ىلع

 ١ انل مع ال كناحبس اولاق» ىلاعت هلوق 08

 قبآلا انيلع ام

 لات نكاق راخ ف راد نإ للا
 تايرغملا هف رحم مدع ىف 0 ةيناثلا »ا ”هك4

 ميلعلا ىنعم ىف ةثلاثلا » ٠

 ميك لا ىنعم ىف ةعبأرا ) ٠

 ليق ءايشالل ىلاعت هللا ةف رعم ف ةسماخلا ٠« ١»

 ام ود>

 فوخل اا ىلعةيال ا هذهل اتش ةسداسلا» 07

 رفلاو

 اودجسا ةكئالملل انلق ذاو د ىلاعت هلوق ؟

 «ةنآلا مدال

 رمألا نأ ىف ىلو ألا ةلأسملا ل ؟

 مالسلا هياع مدآ هماح لبق ناك

 نكي مل مدال دوجسلا نأ ىف ةيناثلا » مل

 دوجسلاب

 ةدابع دوجس

 نم ناك له سيلبا نأ ىف ةثااثلا » مم

 ال مأ ةكئالملا

 ةكئالملا نيب ليضفتلا ىف ةعبارلا » ؟6

 "مشدلااو مالدسلا مهيأع

 دوجسأا نع عانتمالا

 ناك سيلبأ نأب لود
 دوجسلاب رمألا لق اتفانم

 دوجسلا ردا ناب لوقلا ف ةعباسأا ١ اذ طن

 مالسلا مهيلع ةكئالملا عي ناك

 ١ ىف ةسداسلا م» 5ع

 < تسرهنل



 , ىزارلا رخفلا مامالل ريبكلا ريسفتلا نم ىناثلا ءزملا تس رهف

 هد فةرص

 ءايحلا ىندم 0 ةيئاثلا ةلأسملا ١ مو

 لاثماألا برض ىف ثلاثلا » ١مم

 ىلاعت هلوق ىف «امو» ظفل ىف ةعبارلا » ده

 « امالثمو

 لثلا برض قاقتشا ىف ةسماخلا 6 ل

 «ةضوعءبو باصتنا ىف ةسداسلا ةلاسملا ؛مو

 ضعبلا قاقتشا ىف ةعباسلا » 9م

 « اهقوذ اهث » ىلاعت هلوق ىف ةنماثلا » ١١5

 فرح «امأ» كرو ىف ةعساتلا » 5

 طرشلا ىنعم هيف

 قحلا ىنعم ىف ةرشاعلا » م5
 « اذام ود فى ةرشعةب داحلا» و؟<

 ةدارالا ىنعم ىف ةرشع ةيناثلا م») ١م

 ىف ريمضلا عنج سه ىف ةرشع ةثلاثلا » ١

 «قحلا هنأر

 « الثم» بصن ىف ةرشع ةعبارلا ١ ١ا/

 لالضالا و ةيادهطلأ ىف ةرشع ةسماخلا و ما

 فصو ىف ةرشع ةبداسلا ه., وكل

 ةركلا ؛ نسدرملا

 قسافلا ظفل ق ةامدشا ىف ةرشءةعباسلا » ١1

 قاثيملا ىنعم ىف ةرشعةنماثلا » ٠1

 ىلاعت هل وةنمدارملأ ىف ةريشع ةعساتلا » 4

 «لصوينأ هب هللأر 510 نردءطقيو»

 ىلاعت هلوق ن 7 دارملا ىف نورشعلا » 4/١

 «ضراآلا ىف نودسفيو»

 هللاب نو رفدكت فيك ود ىلا عت هلوق 4

 «ةيآلا رك ايحأف اتاومأ متنكو

 نأىفةلزتعملا لوق ىف ىلو ألا ةلأسملا » 48

 دابعلا لبق نم رفكلا

 هدحفص ا

 متاكو » ىلاعت هلوق ىنعم ىف ةيناثلاةلأسملا ١6١
 اقل

 نالطيب لاق نم لوق ىق ةثلاثلا » ٠١

 ريولا باذ_ع

 فيك » ىلا.عت هلوق ىف ةعبارلا ١» ل
 «هيآلا هللاب نورفكت

 ةناكملار ةنيضحلا لزق ةسداخلا ف 6+
 عئابطلا لهأ لوق لاطبا ةسداسلا +١ ١

 ىفام مل قاخ ىذلا وهو ىلاعت هلوق +١

 «ةيآلا اعيمج ضرالا
 نع ىلاعت هللا هيزيت ىف ىلوألا ةلأسملا 4

 ضارغالا

 «ةيعويشلا» ةحابالا لهأ ل وةىفةيناثلا » :١6

 نيطلا لكأ ةمرح ىف ةثلاثلا » ه4
 ىلاعت هللا نع هجا+لا زن قا رلا » ٠4

 «ةيالا ءامسلا نا قوتسا مث كىلاعت هلرق ١0

 ءاوتسالا ىنعم ىف ىلوالا ةلاسلا فو

 نضرالاو تالومضلل قاع نأ ىف ةنانلا و

 مايأ ةتس ىف
 ضراآألا قاخ ناب ةدحلملالوق ةثلاثلا

 ءامعبلا قلك لبق
 ىف ريمضلا ةعبارلا
 ىف تاوسيلاردثاب لرقلا ةسفانألا

 بكءاركللا

 لكب وهو « ىلاعت هلوق ىف ةسداسلا

 «ملع ءىش

 «ةيالاةكت الملل كدبلا ذاوه»ىلاعت هلوق 9

 عذاد ظفل م ىلوألا « أسملا ٠41

 كلملا ظفل في رعت ىف ةيناثلا » 1هذب

 هو ١

 هه١ا »

 «نهاوسف» م)» ٠65
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 ئزذارأاا رخفلا مامالل ريبكساا ريشفتلا نم ىاثلا ءزجلا تدسرهف 1

 ةحلص

 قئاخلاب اةادانلا (قاقستلا ف.ةعلالاةلأسملا ٠
 «ن وقنت كلعلد للاخت هلوق-ى"ةشماخلا“ 1.

 هلوقىف ةدراولا تاءارقلا قا لش داملا 92-1

 6 ملف نم نيذلاو م.ةلخ 0

 «ءاشارفضرآلاىل لءجىذلا» ىلاعتهلوق ١

 «ىذلا هظفل عضوم ىف لوألا ةلاممأ "ا.
 أ علا نم

 ةراشالا .ه ىذلار» نوف ةيناثلا مآ

 درفملا ىلا

 لئالدلا' .نم عاونأ ىف ةثلاثلا » ٠٠.و

 اشارف ضرالا نوك ىف ةعبارلا » ٠١

 !متافصو ضرالا عفانم ىف ةسماخلا » 6
 حض رالائءايمااَنزل ليضفتلا ةيداشلا هر ٠

 «ءانب ءامسلاو» ىلاعت هلوق' ٠١

 ارا فب كيلاؤقلا هك قلن الملل وح
 ءاهسلا لئاضف ىف ةنناقلا وأ 1:
 يلا عت ا

 ءانب ةايللاة نر حرش ىف ةعبارلا » ٠

 «ادادنأ هلل اولعجت الفد ىلاعت هلوق ١١١

 ةلآلا ددعت' بهاذم ىف لوألا ةلأسملا
 ناث ولاة دايعزا وج مدعنايب ىفةيناثلا م 1#

 اهنفامو 2

 ءامدقلا نيينان وما تادارع ةثلاثلا » 4

 ةوءنلا ىف مالكلا ١14

 انازنامبير ىف منك ناود ىلاعت هلوق 5

 ةيآلا

 راو كا كلا ير دا كاسل ره
 «انل زو ىلاعت هل وو ظفل ىنعم ىف ةيناثلا م ا( +١

 ةروسأ|ا فيرعت ىف ةثلاثلا » ١17

 ةحفص

 اوتاف د ىلاعت هلوق.نايب ىف ةعبازلاةلأسملا |
 «هلثم نم ةروس

 نآرقلا ىفدراولا ىدحتلا ىف ةساخلا و زؤاب

 ىلاءقهل وة ىف ريمضلا عج رد ةشداكللا"» ١

 «هلثم نمو

 ءادهشلا نم دارا ىف ةعباسلا » ١

 «نودو ظفل ىف ةنماثلا » رزه

 ريجلاب لولا لاطبإ ىف ةعساتلا »

 «اولعفت نلو اولعفت ١ ناف» ىلاعت لوو ٠

 داعملا ىف مالكا ١

 أولعو اونمآ نيذلا رشبو» ىلاعت ةلوق )8

 ةيآلا تاهلاصلا

 ؟نلاو ريكا انف لوألا ةلأسملا سب
 نيتقولراذلاو ةنجلا نوك ىف ةيناثلا » ١١

 تاذللا عماجم ىف ةثلاثلا » ١)

 تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلادىلاعقهلوق ٠٠

 ةيآلا

 ةلخاد ريغ لامعألا نأ ىف ىلوأللا ةلأسملا م
 نامالا ىمسم ىف

 نامالاب أ رم ل ىف ةيناثلا »

 ةنجلا هل ةماصلا لامعآلاو
 ةعاطلا ناب ةلزتعملااجتححا ىف ةثلاثلا » +٠

 باوثاا بجوت
 ملكا وعم ا ةعفارلا .»

 برضا نأ ىئحتسال هللا ناد ىلاعت هلوق 1١

 «ةيآلا الثم

 ىلع رافكتلا ضارتعا ىف ىلوآلا ةلأسملا +٠
 لاثماألا برض



 # ىذارلا رخفلا ماهالل ريبكلا ريسفتلا نم ىتاثلا ءزجلا تسرهف

 ةدفص

 ةملاص «نمو ظفل نأ ىف ةشداسلا ةلأسملا: +9

 عمجاو ةيندتلاو دارفالل

 ,ةيآلا ا ونمآنيذلاو هللانر عدا :ىلاءتهلوق 7

 ةعيد+لا مذ ىف ىلوآلا ةلأسملا +9

 ىلاعت هللا اوعواخ فرك مهنأف ةيناثلا »

 عادلا كلذ نم ضرغلا: ىف ةئلاثلا » م

 هلوق ىف ةدراولاتاءارقلا ىف ةعبارلا » +
 «نوعداخ امود

 ىف اودسفتال مل ليق اذاوو ىلاعت هلرق د

 (ةيآلا ضرآلا

 اودسفتال :لئاقلانمنايب قىلو الا ةلأسم ا 5

 ضواللا ىف

 داسفلا ىنعم ىف ةيناثلا > <

 «نوحاصم نامإ د لئاقلا ى ةثلاثلا » د5

 نمآ اك اونمآ مهل ليق اذاود ىلاعت هلوق 7

 هللا كلانا
 نوكي نأ ب<ناميالان أف ىلوآلاةلأس ملا

 صالخالاب انو رقم
 «سانلا» مال ىف ةيناثلا ةلأسملا

 «سانلانم] م اونمآدلئاةلاىفةثلاثلا »

 ةفملاو هقسأأ ىنعم ف ةحيارلا » 8

 «نودلعي ال : نب قرفلا ةسماخلا 8 ١

 نوردشي الو
 اولاقاونمأ نيذلااوقلاذاو » ىلاعت هلوق 8

 «ةيآلا انمأ

 ةلالضلااورتش!نيذلاكدل وأ» ىلاعت هلوق
 «ةيآلا ىدحلاب

 اراندةوتساىذلا لف مولثم» ىلاعت هلو

 «ةيآلا

 ةحفص

 لثملا ىنعم ىف ىلوألا ةلأس لا ع
 نيقفاملا تافص فشك ىف ةيناثلا 7 ١»

 روذلاب نامإلا هيبشت ىف ةعبارلا » 2 ع/4

 ةيلظلاب رفكدلاو

 «نوءجريال مهف ىمع 1 مد» ىلاعت هلوق 5

 «ةيالا ءامسلا نم بيصك وأولاد هلق

 ءىشمودعملا نأ علالدتسالاىلوالاةلأملا ١/

 ءىثب سيل ىلاعت هللا نأ ىف ةيناثلا» ١
 ىلاعتهلرودقمديعلارودقمنأىفةثلاثلا» 0١

 ةثودح لاح ثدحلا نأ ىف ةعبارلا »
 ىلاعت هلل رودهم

 ماعلا صيصخت نأ ىف ةسماخلا هانا

 ةلمجا ىف زئاج
 ديحوتلا ىلع ةلالدلا ةماقا ىف لوقلا مم

 داعم او ةودنلاو

 نيقفانملاورافكلاو ينم! ىفىلو آلا ةلأسلا م١
 ةيندملاو ةيكملا تايآلا ىف ةيناثلا » م

 ةلاد تارايع ظافلألانأ ىف ةثلاثلا » م
 روقأ لع

 ديهبلا ادن ءاو ف رعت رك ار! لااتلاسملا ع

 هيف ام ءادن ىلا ةلصو < ىأو ةساخنا "1

 ماللاو فلالا

 سانلا امأا,» ىلاعتهلوق فةسداسلا ةلأسملا ملا“
 « جبر اوديعأ

 ةدايعلا دوجحو بيس عل املا /ا/

 نم نيذلاو مكقلخىذلا مكبر دىلاعت هلوق م
 «ةيآلا ملبق

 عناصلادوجو ىلع لالدتسالا ىفىلو الا لأسم ارا
 قلدلا : ضن ناين ف ةناشلا: 9 في
 ىلاعت هللا ةدايعب رمآألا ىف ةثلاثلا » هب



 ىزارلا رخفلا مامالل رييكلا ريسفتلا نم ىاثلا ءزجلا تدسرهف 2

 ةحفص

 حلفملا ىنعم ىف ةسداسلا ةلأسملا م4

 ةئجرملاو ةيديعولالاوفأ ىف ةعباسلا » +

 ةيالاو مييلعءاوساو رفكنيذلانا»هلوق قات

 لعفلاهبشأ ف رحءنإ:نأ ىف ىلوألاةلأسملا مه

 نيفوكلاونييرصلا ف التخا ةناثآ ١ . م.

 «نإ» فر> ىف

 فالت+الىاعملا فالتخا ىف ةثلاثلا ++ ١»

 ظافلألا

 رفكلا دح قيقحت ىف ىلوآلا »

 «اورفك نيّدلا نإد مه اوف ةساكلا "8 مب

 ىضاملا ةغيصي ُم رفك نعراخا

 ةغيص «اورفك نيذلانإ د و قةثلاثلا » مو

 فيرعتلا مال عم عمجلل

 ىاارتسفلا لهأ فق الددا قبة ارلا» وي

 لوارفك نيدلاو لاكتامل رق

 مل مأ مهترذنأأ مهياعءاوسو ىلاعت هلوق ف ٠
 ةيآلا مرذنت

 لوفر مرت تالا كالا فوم

 «ءاوسو عافترا ىف ةيناثلا » ٠

 هنع ريال لعفلانأ ل عمهقافتاةثلاثلا »

 ناتدرجم .مأو ؛«ةزمحلا ىف ةعبارلاا » م

 ماهفتسالا ىدل

 «مهترذنأأ» تاءارق ىف ةسماخلا ١» »م
 راذنالا ىنعم قةسداسلا» 4

 «نونمؤي ال» ىلاعت هلوق ىف ىلرآلا » ٠

 فياكت ىةنسلا لهأجاجتحا ىف ةيناثلا 4 ١

 قاطي ال ام

 قيألا معولق ىلع هللا تخو ىلاعت هلوق ف 4

 ةحفص

 دعا متكلا و متخلا : ىلوألا ةلثسملا و

 متذلا ىف سانلا فالتخا ةيناثلا » و

 نآرقلا ىف ةدرالؤلا"ظافلالا“ةثلاثلا » 6

 متحلا ىذا

 ىق ةلخاد عامساألا نوك ىف ةعبارلا)» هىعم

 هيلا واخ
 ىلاعتهلوةىفراجلاريركت ىفةسماخلا ١» . هم

 «مهعم ىلعو»

 بولقلا عمج ةمكح ىف ةسداسلا ةلأسملا هع
 عمسأا ديحوتو راصيالاو

 رصبلاو عمسلا نيب لضفتلا ىف ةعباسلا » هع

 بلقلا وه ملعلالحنأ نايب ىف ةنماثلا » هم

 نيعلا رون رصيلا وذ ف هكسالا و 7 ع

 هلوق فةدراولات اءارةلاف ةرشاعلا » مع

 «ةواضغ» ىلاعت

 لاكتلا  ثهباذعلانأىفةرشعةيداحلاو هم

 بيذعت ىلع نيءلسملاقافتا مشع ةيناثلا » مع

 رافكلا هللا

 اثيآ .لاوكي ماي ؤنأتلا ؟قفاو. د ل اعت ةلاو ثا

 «ةيالا رخآلا مويلابو هللاب
 قافنلا ةقيقح ىف ىلوآللا ةلأسملا همي

 رفاكلار فك ىف فالتخالاىف ةيناثلا » +.

 حبقأ امهيأ قفانملاو لصألا
 ةفرعملا ريغب ناميالا نأ ىف ةثلاثلا » +

 انانمإ نوكي ذل

 ناسنالا*ظفل؟قامتما»ىفتطرارلا » +.

 نو » كلاةثاهلزق نأ ى'ةتسماخلا ذأ“ دو
 تلزت « ةيآللا/امَمآ اكو نم سانلا

 باتكلاا لهأ قفانم ف



 ١ ىزارولا رخفلا مامالل ريبكلار يسفتلا 5 قالا ءوجلا تدم رهف

 ( هب وين لدي هيلا
. 
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 هحفص

 ةرقبلا ةهروس !٠؟

 اب. ىجبتي ىنلا ظافلالا ىف ىلوآلا ةلأسملا ؟
 روسلا حتاوف ىنعم نمضتت ةيناثلا » +

 أب نايتالا,ةمكحو اهنم دارملا نايبو

 كلذ » ىف ةزاشالا شن قولا "2
 « باتكلا

 ادم ةكراشألا منا نوك ىف ةيناثلا

 امن وم هنلإ راشملاو
 قارقلا ءايسأ نآس رن وسضتت ةنلاثلا

 اههتيمست ةيكحواهنم مسا لك ىنعمو

 هلوقب «ملا» هلوقلاصت ناب فةعبارلا

 « باتكلا كلذ »

 «هيف بيرال :ىلاعتةلوةىنعمىفىلو آلا
 «هيف» ظفل ىلع فقولا ىف ةيناثلا

 ىدهلا ةقيقح ىف ىلوآلا »

 قتملا ىعم َْق ةيناثلا 10

 ءىثلا نوك ىنيتالاؤبلا ىف ةثلاثلا
 اليلدو ىده

 51 2-5 1ىإ

 مك 5-5 -

  0و١

 ع وي

 5 5 ت

 2-0 تش -

 م 5 ١1ىإ «نيقتملا ىده»هلوق ناب ىف ةعبارلا

 بارعالاثمصح نم

 ىه سم ىف نيفاتخلا بهاذم ف كوالا 2 1

 .فنرامإالا
 نونمؤ.نيذلا» ىلاعت هلوق ْق ةنناثلا 2 مع

 « بيغلاب

 ةدؤص

 نامبالا قاقتشا ىف ةثلاثلا ةلأسملا ؟ع
 «بيغلا» ىنعم ناب ىف ةعبارلا » /
 بيغلاب دارملا: لاق نملوقةسماخلا » م

 رظتنملا ىدبملا

 نوميقيوه ىلاعت هلوق ىفةسداصلا » 8
 « ةالصلا

 «ةالصلاو ظفل ىنعم ىف ةعباسلا 9 ١»

 قزرلا ىنعم ىف ةنمأثلا »

 قافنالا ىنعم قةعساتلا »

 مهانقزر امو د ىلاعت هلوق ىف ةرشاعلا »
 6© لوهقفس

 قيدصتلا نامبالا ىبعم نأ ىف كوالا ١
 ىحولا لازنا نم دارملا ىف ةيناثلا » ١

 نونمؤ. نيذلاو» ىلاءتهلوةىةثلاثلا » ٠

 0ك لا

 ةرخالاو اندلا ةيمدن قف كوالا 9 9
 نيميلا ىنعم ىف ةيناثلا » م؟

 نينقوملا حدم ىف ةثلاثلا + ١»
 « مير نم ىدهىلع كئلوأ » ىلاعت هلوق مع

 اهلبقامبةيآلاهذه قلعت ةيفيكف ىلوألاةلأسملا 0
 ,ىدهىلعدهلوقىفءالعتسالا ىنعمةيناثلا» +

 «كتلوأ» ريركت ىف ةثلاثلا » 4

 ناتدئاف هلو لصف «مهد ةعبارلا » +4

 «نودلفملا» ىففيرعتلاىنعمةسماخلا» +4



 هبالا مدال اودجا ةكئالللل انلق ذإو : ىلاعت هلوق فز

 لدتال ةيآلا هذه نورخآ لاقو « اوبأ نيذلا كئلوأ نم سيلبإ ناكو مهتقرحأف ًاران مهيلع هللا

 ىف هوتدأو نيذلا نم راص هنأ ةيآلا ىنعم : امهدحأ ؛نابجو ةيآلا ريسفت ىف مهل مث كلذ ىلع
 مبضعي تاقفانملاو نوقفانملاو ) ىلاعت هلوق هلاثم نا ركاذتو مصاآلا لوق وهو كلذ.دعب رفكلا

 ارهاظ رفكلا ناك امل انبه اذكسف نيدلا ىف ةقفاوملا ببسب ضعب ىلإ مهضعب فاضأف ( ضعب نه

 درفل ةفاضإ اذه نأ : اهيناثو . نيرفاكلا نم ناكو هلوق حمص ةيآلا هذه لوزن دنع ملاعلا لهأ نم

 نأ اك ةيهاملا كلت دوجو ىضتقتال ةفاضالا هذه ةحو ةيهاملا كلت ىلإ ةيهاملا دارفأ رم
 دحاو هنأ ىنميال ناويحلا دارفأ نم درف هنإ لاقي نأ حصي الوأ ىلاعت هللا هقلخ ىذلا ناويحلا

 هلئجأو دحاوو ةيهاملا هذه دارفأ نم درف هنأ ىعمع لب نهذلا جراخ ةدوجوملا تاناودحلا نم

 هيلع ىذلاو « هللاب رفك نم لوأ ناكل ه سيلبإ نأ ثحبلا اذه ىلع عرفتي هنأ ملعاو « ةقيقحلا هذه
 . هللاب رفك نم لوأ هنأ نورثكألا

 حيال قتلا ةانتح امأ ,ةزفلكللا [كطبرتنالا نان ورعلاو ل ةل وتم ةةيعاتدصحلاةلزأ ؛ناكلا كلدلللا
 دنع امأو « رفكلا ىف لخدي ملف نامبالا نع جرخ نإو هناللف ةلزتعملا دنع امأو « نمؤه ةريئكلا

 ةيصعملا كلتب سيلبإ رفك ىلاعت هللا نإ اولاق « ةيآلا هذبم اوكسمت مهو ؛ رفك ةيصعم لكف جداوألا

 اناق نإو ٠ لئاز لاؤدلا اذبف مالا لوأ نم رفاكهنإ انلق نإ باوجلا « رفك ةيصعملا نأ لع لدف

 ىلع هلالدتساو درلا كلذ ىف ًاقع هنوك هداقتعاو هرايكتسال رفك امن هنإ لوقنف : انهؤ» ناكهنإ

 . ملعأ هللاو ( هنم ريخ انأ ) : هلوقب كلذ

 اوجتحاو مدآل دوجسلاب نورومأم ةكئالملا عيمج نإ نورثك آلا لاق « ةعباسلا ةلأسملا م

 هذه تدرو دقو اسال مومعلا ديفت ىهو عمجا ةغيص ةكئالملا ظفل نأ : لوآلا . نيبجوب هيلع

 ىلاعتهنأ وه : ىاثلا . ( نوءمجأ مهلك ةكئالمادجسف ) هلوق ىف ديك أتلا هوجو لك أب ةنورقم ةظفللا
 الخاد ناك صخشلا كلذ ادع نم نأ ىلع لدي مهنم دحاولا صخشلا ءانثتساو مهنه سيلبإ ىثتسا

 ضرالا ةكنالم مث دوجسلاا ذهب نورومأملا لاقو كلذ ركشنأ نم سانلا نرمو محلا كلذ ىف
 ىلع ةكمالملا نولمحت مهناف ءاكحلا امأو . كلذب نيرومأم ةكئالملا راك أ نوكي نأ اومظعتساو

 دارملا امن ةقطانلا سوفنلل ةداقنم ةيوامسلا حاورالا نوكست نأ ليحتسي اولافو ةيناحورلا رهاوجلا

 ىف مالكسااو ةقطانلا سفنلل ةعيطملا ةيرشبلا ةينامسجلا ىوقلا درجسلاب نيرومأملا ةكئالملا نم
 /:تابلّقعلا .ى. زوكبذم ةلألنللا: هذه

 ىلاعت ةلوق هلوأو ٠ ثلاثلا ءرجلا هيليو ىناثلا ءرجلا مت

 « ةنللا كجوزو 58 قكسا مدآ اي انلقو د



 ا هبآلا .اودجا كيالبلل انلق ذإو : ىلاعت هلوق

 ىف ةليوطلا ةدملا هتلهمتسا امل مث: عباسلا ؟ مهلالضإو مهناوغ] نم ىنكمو هدالوأ ىلع ىنطلس مف

 : ليجاناآلا حراش لاق ؟ اريخ كلذ ناكل رشلا نع ايلاخ ناكول ملاعلا نأ مولعمو . ىلومأ ملف ؛ كلذ
 لهل ىتفرعاؤل و, ىتفرغام كلنإ سيلب]اب ::ءايريكلاولالجللا تاقدازاتت نم هيل ىلاعتا هللا ىعوأف
 عمتجا ول هنأ لعاو . لعفأ امعلأسأ ال انأ الإ هلإال هللا انأ ىناف ىلاعفأ نم ءىش ىف ىلع ضارتعاال هنأ
 اصلخم تاهبشلا هذه نعاودحجب مل هحيبقت و لقعلا نيسحتب اودكحو قئالخلا نم نورخآلاو نولوألا

 تمفدنأ ]ختابلشلا تلازز للطق هللا راوككذ عدلا ابا وكلا كاةبااعججأ, اذجلامآ :اانيزال لكتلة
 اولفستاهض قب دوجولا:بجلاو ماد :قف.دجولا بجاو هناحبسأ هنأ :اكو:ال انفك و :تاضازتغاإلا
 عطقم هناحبس وهف ًانغال ًاريقف ناكل رقتفا ولذإ تاحجرملاو تارثؤملا نع هتيلعاف ىف نغتسم
 لو هلاعفأ ىلإ ةيمللا قرطتت مل كلذك ناك اذإو تابلظلا لين هدنع نمو تابغرلا ىهتنمو تاجاحلا

 نازيمب نزوي نأ نع لالجلا بانج لج : مهضعب لاقام نسحأ امو هتيقلاخ ىلع ضارتعالا هجوتي

 افانم ًارفاك ناك هنإ لاقو هرهاظ ىلع ( نيرفاكلا نم ناكو ) ىلاعت هلوق ىرجأ لئاقلا اذبف لازتعالا

 بجوي ناميإلا نال كلذو ةافاوملا باحسأ لوق أدنأ ًارفاكن اك هنأ ربرةت ىف : ىناثلا هجولا . ناكذنم

 فلكملانم ناميإلاردص اذاف لاحمئادلا باقعلاو مئادلا ب اوثلا نيب ماو مئادلا باقعلا قاقحتسا
 ىلع لاحم وهو اعم ناف امحتسالا قبب نأ امأف رفك كلذ دعب هللاب ذايعلاو هنع ردص مث تقو ىف

 نأ الإ قبب لف لطاب طابحإلاب لوقلا نآل لاحم اضيأ وهو قباسلل اليزم ءىراطلا نوكيوأ هانيبام

 تناك اذاف طق تقو ىف هنعرفكلا ردصيال نأ نامإلا لوصحطرشو لاء ضرفلا اذه نإ لاقي

 سيلب أ متخ ناك امل: لوقنف اذه تبث اذإ انامإ ناك امال وأ هنعردص ىذلا نأ انءلعرفكلا ىلع ةماخلا

 كلذ دعب رفك مث انمؤم ناك سيلبإ نأ : ىناثلا لوقلا ء طق انمؤم ناك ام هنأ انيلع رفكلا ىلع

 نيرفاكلا نم ناكو هانعم لاق نم مهن ( نيرفاكلا نم ناكو ) ىلاعت هلوقريسفت ىف اوفلتخا ءالؤدهو

 هجولاو « مولعملاب ال ملعلاب ةقلعتم ناك ةغيصف رفكيس هنأب لزاألا ىف املاع:ناك ئأ:ىلاعت:هللا لع ىف

 خلاف ىف هيلع :قدص هرفكا ئضم دعبف: كلذ لبق انمزؤم ناك نأ دعب نيعم تقو ىف نضك الت هنأرع فلا

 ناك هنأ هيلع قدصي نأ بجو كلذ هلع قدص ىتهو نيرفاكلا نم تقولا كلذ ىف ناك هنأ تقولا
 قدص بكرملا قدص ىتمو « تقولا كلذ ىف نيرفاكلا نم ناك انلوق موهفم نم ءزج نيرفاكلا نم

 ثحبلا: ثاحأ انبهو . نيرفاكلا نمراصو ىأ ء راص ناكن مدارملا : ثلاثلا هجولا . ةلاحمال درفملا

 نيرفاكلانم عمجدلبق دجو هنأ ىلع لديه ( نيرفاكلا نم ناكو ) ىلاعت هلوقنأ ىفاوفلتخا : لوألا
 هيلع مكحلاف « ضيعبتلل نم ةملك نآل هيلع لدي هْنِإ موق لاق ؛ نيرفاكلا نم هْنأب لوقلا قدصي ىت>

 دكؤيىذلاو مه ًاضعب وه نوكي ىح نيرفاكلا نم نيرخآ موف دوجو ىضتمي ني رفاكلا ضعب هنأب

 قااخ ىنإ مهل لاق مث ةكئالملا نم اقلخ قلخ ىلاعت هللا نإ لاق هنأ ةريره ىنأ نع ىورام كلذ
 تعفف كلذ لعفن ال اولاقف نيدجاسم هل اوعقف ىحور نم هيف تخفنو هتيوس اذإف نيط نم ًارشب



 ةيا . مدآلال اودجسا ةييناللل انلق ذإو : ىلاعت هلوق فرقا

 لاقيال لعفلا لع ردقي ال نم نأ : اهناث و « هابأ هنإ لاقيءىثلاىلع ردقيال نمو ةيفتنم لغفلا ىلع

 رابكتسالاب فصوب امنإو لعفلانعربكستسالاقيال لعفلا لعردقي ملاذإ هنال لعفي مل نأب ربكستدا
 نأ زو< الو ( نيرفاكلا نم ناكو ) ىلاعت لاق :اهثلاثو . هنكمألل لعفلادارأ ول هنوك عم لعفي ل اذإ

 ف ةيفالتلا قلل: قلخ معانتنلاز هوابكتسا نأ: الديار تو هيلع ازدقرأ الام لعفي ل نأب ارفاك نكت

 رساخ وهف سيلبإل رذعلا يقي ابهذم دقتعانمو لاق اموهذم ن الكب أن كفرا اذار ةعنإ ناوكي اذأت

 عجري اهلصاحو هوجولا هذه ريثكست ىف بنطي لازب ال ىضاقلا اذه نأ هنع باوجلاو . ةقفصلا

 دصق نع سياب] نع لعفلا كلذ رودص .: اضيأ نحن هل لوقنف باقعلاو باوثلاو ىهنلاو رمآلا ىلإ

 لعاف نعال عقوأ ؟دصقلا كلذ نبأ نف عادو دصق نع ناكناف ؟ عادو دصق نعال وأ عادو

 عقو نإو عناصلا تدثي فيك لعاف نع ال عقو نافذ ؟ هللا وه لعاف نع وأ دبعلا وه لعاف نع 11
 دصق نع ال ناك نإو لسلستلا .مزليف رخآ دصق نع ناك نإ هنع دصقلا كلذ عوقوف دبعلا نع

 جضرروأ ام لك كمراي ذئيخ هللا وه لعاف نع عقو نإو هلطيفسو دصق نع ال لعفلا عقو دف

 حجرم ريغ نم نكمملا حجرت دقف عادو دصق نع ال هنع لعفلا كلذ عقو تلق نإ نأ ةلاَغنلِع

 قافتالاو ايقافتا لعفلا كلذ عوقو ناك كلذك ناكناف اضيأو عناصلا تايثإ باب دسي وهو

 كلا, ىف ةدئافلا ام ىضاقلا اهبأ ايفاهنع ىبنيو هب مؤي كففيكتف هرايتخاو هعسو:ىف نوكي ال

 ناهربلا اذه لثم نأ عم دحاو فر> ىلإ اباداح عجر ىتلا هوجولا ريثكتو « ىمنلاو ىمألاب
 ناهربلا اذه ىلع نورخآلاو نولوألا عمجأ ولو كمالك ورع لصأتسيو ؛ كفلخ علقي عطاقلا

 وأ عناصلا تابثإ باب دسني ذئتكيحو حيجرم نعال نكمملا عوقو مازتلاب الإ هنع اوصلخت امل

 انباوج وهو ديريام مكحيو ءاشيام هللا لعفي هنأ مازتلاب

 نأ : امهدحأ : نالوق ( نيرفاكلا نم ناكو ) ىلاعت هلوق ىف ءالقعلل ( ةسداسلا ةلأسملا ١
 ىكح : اههدحأ « نابجو لوقلا آذه ريرقت ىفو ارفاكاةفانم ناكةدايعلاب هلاغتشا نيح سيلب]

 ليجانالا حراش ىرام نع لحنلاو للملاب ىمسملا هناتك لوأ ىف قاتس رهشلا ميركلا دبع نب دمت
 دوجسلاب رمآلا دعب ةك:الملا نيبو هنيب ةرظانم لكش ىلع هقرفتم ةاروتلا ىف ةروكذمىهو ةعبرألا

 ىلع ىلنكل ]+ قلخلا قاع وهو ”ىدجؤمو .«ةقلاخ وه اشإ ىل نأ لسأ ىإ ةكئرتلإلل نئبلبإ“للاق

 بجوتسيال رفاكلا نأب املاعناكنإ امس ال قالا ىف ةمكمللا ام : ىلو آلا «ةعبس ةلئسأ ىلاعت هللا ةمكح

 لكو عفن الو رض هنم دوعي ال هنأ عم فيلكتلا ىف ةدئافلا ام مث : ىناثلا ؟ مالآلا هقلخ دنع
 ىفلك هنأ به. : ثلاثلا ؟ فياكتلا ةطداو ريغ نم مط هليض< ىلع رداق وهف نيفلكملا ىلإ دوعيام

 ىزعل مف مدال دوجسلا كرت ىف هتيصع امل مث عبارلا 9 مدآل دودجشسلا ىفلك اذايلف هتعاطو هتف رعع

 لعق امل مث : سماخلا ؟ ررضلا مظعأ هيف ىلو « هيف هريغل الو هل ةدئاف ال هنأ عم ىنامَع انتا

 كلذ تلعف امل مث : سداسلا ؟ مالنملا هيلع مدل تسوسوو ةنجلا ىلإ لوخدلا نم ىتننكم لف كلذ



 افركز ةيآل . مدآلا اودجا ةكتالملل انلق ذإو : ىلاعت هلوق

 ىف ةكئالملا نأ اهنمو ليمأ سنجلا ىلإ سنجلا نأ اهنمو ةكنالملا ةيؤر نوةيطي ال رشبلا نأ اهنم

 ةجحلا امأو ( الجر هانلعجل اكلم هانلعج ولو ) ىلاعت هلوقب دارملا وه اذهو ةمصعلاو ةرابطلا ةياهن

 ناكمالسلا هيلع مدآ نأ بابلا ىف ام رثك أ مهنم ملعأ ناك م السلا هيلع مدآ نأ لسن الف : ةثلاثلا
 مالسلا هيلع 8 نأ عم ءايشألا رئاسب نيملاع اوناكمهلعل نكل اهوءلعام مهو تاغللا كلتب املاع

 مدآ نم لضف 0 هيلع هللا لص ًادمت نأ ىلع انقفاوت انأ اذه قةح ىذلاو ام املاع ناكام

 سيلبإ ناذ و اهرس ا تاغللا هذه انملاع ناكل ملسو هيلع هللأ ىلص ادمح نأ عم مالسلا هيلع

 كلذ املاع 5 2 مالسلا هيلع مدآو ةنجلا نع مدآ جورخ بجوب ام ةرجشلا برق نأب اسملاع ناك

 طحت مل امم تطخأ ناملسل لاق دهدهلاو مالا هيلع مدآ نم ل اضفأ سيلبإ نوك هنم مزاي ملو
 لاقي نأ زوحجب ال نكتلَو مهم لعأ ناك أ "انباع ناملس نم لضفأ دهدملا نوكي نأ مزلي لو هب

 ىهف : ةعبارلا ةجحلا امأ . رثك أ مهباوث ناك مرج الف مدآ ةعاط نم اصالخإ رثك أ مهتاعاط نإ

 ( نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو ) ىلاءت هلوق ىهو : ةسماخلا ةجحلا امأ . ةروكذملا هوج الا ىوقأ
 رظناف ) هلوق ىف كمهنم لضفأ نوكي نأ مهل ةمحر ملسو هيلع هللا ىلص د# نوك نم مزلي الف
 مالسااو ةالصلا هيلع وه نوكي نأ عنتمب الو ( اهتوم دعب ضراألا ىحي فيك هللا ةمحر راثآ ىلإ

 ةذابع نأ ىهو : ةسداسلا ةجحلا امأو . رخآ هجو نم هل ةمحر نونوكي ممو هجو نم محلل ةمحر

 قاشملا نم ةدهاجملا قيرط ىف لمحت, هيفوصلا نم دحاولا ىرئانا ام ضقتتي' اذهف قشأ.رثبلا

 لضفأ ملسو هيلع هللا ىلص ادم نأ معن انأ عم اهلثم لمحتي مل مالسلا هيلع هنأب عطقيام بعاتملاو
 (لهقلا نوكيدننأ رخو ا ةملاعق ليا ىلع ةينبم باوثلا ةرثك نأ الإ كاذ امو لكلا نم

 عمج ا ةعباسلا هيل ا اك هيلع تازثلا ناكف 0 هب نألا صاالخإ نأ الإ لق

 عونمم اذهف ظفادلا نم فرشأ ظوفحما نأ ىهو : ةنماثلا ةجحلا امأو . عماج ريغ نم نيفرطلا نيب

 نم نيمهتملا لع لكوملا ريبكلا ريمالاك ظوفحلا نم فرشأ ظفاحلا :نوكي دق لب قالطالا لع

 عضاوت ةدش نم هاني ور اب ناضراعم اممو داحألا باب نمامهف : نارخألا نابجولا اما دبا

 قيفوتلا هتلبو ةلأ-للا رخآ اذهف ملسو هيلع هللا لص لوسرلا

 3 ذزو< ناكف نيدجاسلا| نم نسللب] قئتشا ال: كاغت ةتناةننأ معا 4 ةءاذنا لأذلأ 7

 قأنةلاوتب :وذغلا لاق وو. ةردقلا عم دجشي مل هنأ ىلاعت نيبف دوجسلا كدا[ؤأ 1رارةغم نانا ولبن

 ىأ هنإ هل لاقي ال لعفلا ىلع ارداق نكحي مل نم امأ .«راشصخألا عم عانتمالا وه ءابالا نآل

 هجو ىلع ناك ءابإلا كلذ نأ ىلاعت نيبف ربكلا هيلا مطني الو كلذك نوكي نأ زو ناكدق مث

 نيبف رفكلا مدع عم رابكتسالاو ءابإلا دجوي نأ زو ناكمث ريكستساو هلوقب رابكتسالا
 لهأ لوق نالطب ىلع لدت ةيآلا هذه ىضاقلا لاق ( نيرفاكلا نم ناكو ) ةلوقب رفك هنأ ىلاعت

 ةردقلا مدنع نآل دوجسلا ىلع ردقي ملدجسي مل امل هنأ نومعزي مهنأ : اهدحأ . هوجو نم ىبجلا



 ةيآلا . مدآل اود ةكتئالالل انلق ذإو : ىلاعت هلوق قرأن

 ميظعلا قودشااو ديدشا| ليملا عم نهنع عنتمي ند ةليضفك هتليضف تسيلف انزلا نع عئتما اذإ ءاسنلا

 الب تاوهعش مئاهبلا قاخو ةوهش الب الوةع ةكسالملا قلخ ىلاعت هللا نأ : امرا :,ه اذكف

 تاجردي ةميملا قوذ لقعلا ببسإ ىدالا راصف نب األا نيب-هبف ممجو ىدالا"قلخو: لع

 هلع هاوه بلغ اذإ ىدآلا اندجو مث ةكئالملا نود ةرهشلا ببسب ريصي نأ بجوف اهل دحال

 لب ماعنالاككئلوأ ) ىلاعت لاق ام ىلع ةميهبلا نود ريصي هناف هلقع نود هاوهب لمعي راص ىتح

 ىتح هاوه هل قع بلغ اذإ لاقي نأ بحيف مثاعلا نود رانلا ىلإ مريصم راص كإذاو ( 0
 دو ناك كار اى طوع ناو قو يفر رو اببح هنو ع ربت ليفي لوا

 فرشأو رغأ ظوفحملاو نوظوفحم مدآ عار هكنالاا نأ "ةدابشاثإ# د 20 3فارظلا

 : اهعساتو . ةكنتالملا نم ىلاعت هللا لع فرشأو مرك أ مدآ وب نوكي نأ بجيف ظفاحلا نم

 قاربلا ىلع هبكرأ ىتح ملسو هيلع هللا ىلص دمح باكرب ذخأ مالسلا هيلع ليربج نأ ىورام
 ةالصلا هيلع دمح 1 املو هنم لضفأ ملسو هيلع هللا ىلص ادم نأ ىلع لدي اذهو جارعملا ةليل

 00 هع توند ول » لاقو مالسأا هءلع ليريج هنع فا تاماقملا ضع ىلإ مالسلاو

 امأ“ "نضال نيريزوو ءامشلا" ىف ”ئريزو ىل نإ مالسلاو ةآلّضلا هلع هلؤق : اهرتثاعو
 لع ربخلا اذه لّدَف « رمعو ركب وبأف ضرألا ىف ناذللا امأو ٠ ليئاكممو ليزي ءاعسلا ىف ناذللا

 نم لضفأ كلملاو هل نيريولاكاناك ليئاكيمو ليربجو كلملاكناك ملسو هيلع هللا ىلص ًادمح نأ

 ىلع رشبلا لضف نم لئالد ىف لوقلا مامت اذه ٠ كلملا نم لضفا د# نوكي نأ مزلف ريزولا
 نو شتا نا لآ نام قيسسادق | لاقق ل ودلا هيلا نع كلملا ليصفتب نولئافلا تاجا . .كلطا

 نع ةرابع هنأ لس نم مهنمو ضرألا ىلع ةهجلا عضو ال عضاوتلا وه دوجسلا نم دارملا : لاق

 لاكشإ ال نيلوقلا نيذه ىلعو دوجسلا ةلبق مدآو هلل دوجسلا لاق هنكل ضرآلا ىلع ةهبجلا عضو

 - ىف فرشآلا نم زوي ال كلذ نإ متلق لف مالسلا هيلع مدآل ناكدوجسلا نإ انيس اذإ 37

 07 نالظإاو ف رثالا (كتخح نم ف كلذ ىضتقت دق ةمكملا نآل كلذو فيرشلا

 نوكيو هتمدخم' رباك آلا رمأي نأو ردصلا ىف هديبع لقأ سل< نأ ناطلسلل ناف ةءاطلاو دايقنالا
 زو ال ملف لاود>اللا عي ىف هل نيداقنم روماألا لكىف هل نيعيطم مهنرك رابظإ كلذ نم هضرغ

 نأوإ ( ديري ام مكحيو ءاشي ام هللا لعفي ) هنأ انبهذم نم سيلأ اضيأو كاذك انيهق-رمآلا نوكي نأ

 هيذعت ىف مث ناسنالا ىف رفكلا قاخ ىف هيلع ضارتعا ال هنإ انلق كلذلو ةللعم ريغ هلاعفأ

 ىذأألل دوجسلاب ىلعألا رمأي نأ ىف هيلع ضرتعي فيكف كلذك ناك اذإو دابألا دبأ هيلع

 ىضتقي اذهو :ضرألا ىف ةفيلخ لعج امنإ مالسلا هيلع مدآ نأ اهباوخ ؛ ىتاثلا ةجحلا امأو
 نمبفرشأ هنوك ىلع لد. الو ضرألا ىفب نم لك نم فزرثأ ناكم السلا هيلع مدآ نوكي نأ
 هوجول انلق ضرألا ىف هل ةسفيلخ ءامسلا ةكئئالم نم ًادحاو لمح مل ملف لبق ناف ءامسلا ةكئئالم



 مومو ةيآلا ٠ مدآل اودمجا ةكئالدل ألق اذإو : ىلاعت هلوق

 هلودب اها لكشي لق ناف . ةكئئالملا ىلع ءاسنالا 0 نطصا ىلاعت هللا نأ ىضتمت ةبآلا هذبف

 مزلي ال هناف ( نيملاعلا ىلع مكتاضف فأو يلع تمعنأ ىلا ىتمعن اورك ذا ليئارسإ ىباي ) ىلاعت
 قح ىف ىلاعت هللا لاق انبه اذكنف ملسو هيلع هللا ىلص د نمو ةكنئالمللا نم لضفأ اونوكي نأ
 انهمنوك مزلي ملو ( نيملاعلا ءاسن ىلع كافطصاو كربطو كافطصا هللا نإ ) مالسلا اهياغ ميم

 مكتلضف ىنأو ) ىلاعت هلوق نآل عوفدم لاكشإلا ؛ انلق انوه اذكنف مالسلا اهيلع ةمطاف نم لضفأ

 نكي مل نيدوجوم اوناك ام نيحو دوهيلا فالسأ اوناك نيذلا ءايبنالا عم باطخ ( نيملاهلا ىلع

 نوكي ال مودعملا نآل نيملاءلا نم نكي مل ًادوجوم نكي ملاملو نامزلا كلذ ىف ادوجوم دم

 نأ تقولا كلذ ىف نيملاعلا ىلع مثهايإ ىلاعت هللا ءافطصا نم مزلي مل كلذك "ناك اذإو نيملاعلا نم

 لاق نيح ًادوجوم ناك هنإف مالسلا هيلع ليربج امأ و ملسو هيلع هللا ىلص د نم لضفأ اونوكي

 دق نوكي نأ مزاف ( نيملاعلا ىلع نارمع لآ دود | لآو احونو مدآ نطصا هللا نإ ) : ىلاعت هللا
 ضيصختلا ا هلخد دق ةيآلا كلت نأ بهف اضيأو مالسلا هيلع ليريج ىلع ءالؤه ىلاعت هللا قطصا

 امسماخو . مومعلا ىف هرهاظ ىلع هؤارجإ بجوفرهاظلا كرت بجوي ليلد الف انههو ةلالدلا مايقل

 مالسلا هيلع د# ناكف نيملاعلا ةلمج نم ةكئالملاو ( نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو ) ىلاعت هلوق

 نأ بجوف قشأ رشبلا ةدابع نأ : اهسداسو . مهنم لضفأ دمت نوكحي نأ بجوف مهل ةمحر

 ةيضعملا» لإ ةيعاد ةوهش مل يجدالا ,نأ : لوألا : هونجول .قشاررابإ انف امعزورلضف الا
 ليق نإف ضراعملا نود. هنم دشأ ىوقلا ضراعملا عم لعفلاو ةرهشلا هذه هل تسيل كلملاو

 011 كلذك نيالا نأ به انف ةسايرلا ةريش عفو ةضحملا لإ مثرعدت ةوهش مهل كتاللا

 نم هلل ننل كلملا و ةسأن لا جرفلاو نطبلا ةوهش لثم تاوهشلا نم ةريثك عاونأ مهل رشبلا

 نوكست تاووشلا نم ةريثك عاونأب ىلتبملاو ةساررلا ةوهش ىهو ةدحاو ةوهش الإ 0 كلت

 هلوقل ,صتلابالإ نولمعيال ةكئالملا نأ : ىناثلا . ةدحاو ةوهشب لتبملا نم قشأ هيلع ةعاطلا

 ةوق مهل رشبلاو ( نولمعي هرمأب مهو لوقلاب هنوقبسيال ) لاقو ( انتملعام الإ انل ملعال ) ىلاءآ

 هىوصف فأرب تدومجا ذاعم لاقو ( راصبألا ىلوأ اي اورتتعاف ) ىلاعت لاق سايقلاو طابنتسالا
 صلب لمعلا نم قشأ طاشتسالاب .لدعلا نأ مواعمو . كلذ ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كالفآلا نوك ةءوقلا تاسسشلا ةلمج نم نآل ةكئالللل م رثك أرشبلل تالا نأ : ثلاثا

 هخئالملاو ةهشلا هذه عفد ىلإ اوجاتحا رشبلاف ملاعلا اذه ثداوحل ابابس ١ ةرانيملا مجيالاو

 :عبارلا عئاصلاردملاىلإ اهراقتفا ةيفيك نودهاشيف تاواهسلا ماع قنوت ا مال نوجاتحال

 توافت كلذو ةسوولا ىف رشبلا لع طلسم وهو ةكْ:المللا ةسوسو ىلإ هل ليبسال ناظينشلا نأ

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف صنلاب ًاباوث رثك أ اونوكي نأ بجوف قشأ مهتعاط نأ تبث اذإ مبظع
 ىلإ ليم هل قبي مل ىذلا خيشلا نأ ملءذ ان”الف شايقلا امأو ابقشأ كا امرأ ةياذاتسعلا 1
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 ةيآلا ١ مدآل اودجسا ةكسئالبلل انلق ذإو : ىلاعت هلوق 03

 نيرمالا نيب طسوتملاو ىناظيشثلا عونلا وه ضخلا ريرشلاو ىكلملا عونلا وه ضحلا ريؤلاف هجو

 : امهد>أ .نارخآ نامسق هيبناج ىلعو تئاسملا قطانلا وه ناسذالا ناذ اضيأو ىرششبلا عونلا وه

 ةمسقف مئاربلا مهو اقطان نوكي ال ىذلا تئاملا رخآلاو : كلملا وهو انام نوكي ال ىذلا قطانلا

 ىف نوكي كلملاو لاوكاا نم ةطسوتملا ةجردلا ىف رشبلا نوك ىلع تلد دق هجولا اذه ىلع لقعلا

 دوجولا ب يترتفف ةعزانمو ةيلقعلا ةمسّقلل باق لضفأ رشبلا نأب لوقلاذ لاككلا نم ىصقألا فرطلا
 لصحم اذبف ًاباوث رثك أ كلما نإ ملف مف باوثلا ةرثك وه لضفلا نم دارملا نا : ضارتعالا
 ىلع ءايبنالا لضفب لاق نع جتحاو . قيفوتلا هللابو ةيلقعلا هوجولا نم بابلا اذه ىف ليقام

 نكي ل مدآ نأ تبثو مدآل دوجسلاب ةكنالملا ىمأ ىلاعت هللا نأ : امهدحأ "5 كلا

 نال مهنم لضفأ مدآ نوكي نأ بجو كلذ تبث اذإو « هل ةقيقحلا ىف ةدجسلا تناكلب ةلبقلاك
 حبقي هناف لوقعلا ىف حبقتسم نودآلل عضاونلا ةياهنب فرشأالا فيلكتو عضاوتلا ةياهن دوجسلا

 ناك مالسلا هيلع مدآ نأ ىلع اذه لدف هقفلا ىف ةعاضب سانلا لقأ مدخ نأب ةفينح وبأ صؤي نأ

 ةفالخ هنم دارملاو هل ةفيلخ مالسلا هيلع مدآ لعج ىلاعت هللا نأ : اهيناثو . ةكالملا نم لضفأ

 مولعمو ( قحلاب سانلا نيب مكحاف ضرأالا ىف ةفيلخ كانلعج انإ دواداي ) ىلاعت هلوقل ةبالولا

 هلل ةفدلخ ناكوب ««فارضتلاو:ةيالؤلا ىف همانن_ةم امئاق ناك كلملا دنع ًايضنم سانلا لعأ نأ
 ىفام كل رخسو ) هلوقب دك أتم اذهو قئالخلا فرشأ ناك مالسلا هيلع مدآ نأ ىلع لدي اذبف

 طيبطم قب مك[ علمتم نضر الاافإام [؟كيرؤلعل) هلزع ميمعتلا اذه دك أ مث (رحبلاو ربا

 نيطايشلا تراصو هئازجل ةكلم ةرخآلاو هْئاَقل ةعتم تقلخ ايندلاف تاجردلا ىلعأ ىلإ ةفالخلا

 راص مث هل عضاوتلاو هدوجسو هتعاط ىف ةكئالملاو هتيعر نجلاو هيلع ربكدتلا ببسب نين وعام

 ىلاعتو هناحبس هن] مث هنالزا ن.رفغتسم مهضعب و هقزرل نيلزنم مهضءإو هني رذلو هل نيظفاح موضعي

 نأ : اهثلاثو . لالجلاو لاكا اذهل ةياغ ال نذاف (ديزم انيدلو ) ةيلاعلا بصانملا هذه عم لوقي

 اولاق ) ءامس الا لع مهنمبلط امل ىلاعت هنالف لعأ هنإ امأ ء لضفأ ملعالاو لعأ ناك مالسلا هيلع مدآ

 مدآ اي ) ىلاعت هللا لاق كلذ دنعف ( ميكحلا ميلعلا تنأ كنإ انتيلعام الإ انل ملع ال كناحبس

 املاع ناكمالسلا هيلع هنأ ىلع لدي كلذو ( مك لقأ ملأ لاق مهئامسأب مأبنأ املف مهئامسأب مهئنأ

 نيذلاو نودلعي نيذلا ىوتسي له لق ) ىلاعت هلوقاف لضفأ ملعالا نأ امأو هب نيملاع اونوكي ملامب

 ىلع نآرمع لآو ميهاربا لاو احونو مدآ ىنطصا هللا نإ ) ىلاهت هلوق : ابعبارو ( نودلعي ال

 نم مدقت ام ىلع للاعلا قاقتشا نال كلذو ىلاعت هللا ىوس ام لك نع ةرابع ملاعلاو ( نيملاعلا
 هللا ىلع لياد وهف ثدي لكنأ كش الو ملاع وهف هيلع الادو هللا ىلع الع ناك ام لكف ىلعلا

 ىلع نارمع لآو ميهاربا لآو احونو مدآ قطصا هللا نإ ) هلوةف ملاع وف ثدحم لكف ىلاعت

 تاقواخلا نم ةكنالملا نأ كشالو تافولخلا لك ىلع مهافطصا ىلاعت هللا نأ هاعنم ( نيملاعلا



 ماب ةيآلا ا مدآل اودجسا ةكئالبلل اناق ذإو : ىلاعت هلوق

 ةكنالاا ةطساوبو ةوقلاب تاريخ ءايبنألا ناكف بجوملاب قحتلايجرتلا لصح اذإو لعفلا رودص

 ؛ ةعساتلا ةجحلا كاذ نم اذ #ه نأف لعفلاب تا ريخ مهف ةكسئالملا امأ ؛ لعفلاب تاريخ نيصت

 بكاوكلاو نادبالاكك الفالاو تباوثلاراسو ةعبسااتارايسلا ىهو لك ايهاب ةصتخم تايناحورلا

 انإ مث نادبألا لإ ناديآلا ةبسنك حاورالا كل حاورالا ةيسذف حاورألاك ةكمالملاو بواقلاك

 هناف ملاعلا اذه لاو>أ ىف تافالتخالا لوصحل ءىدابم كالفآلا لاوحأ تافالستخا نأ معن
 ةلباقملاو عيبربأاو ثيلثتلاو سيدستلا نم ةفلتخم تالاصتا بك اوكلا تاكرح نم ليصح

 ذئتيخ قترلا وه كلذو ضعباا ىلع ا هضعب ةقبطنم ريصت ةرات كالفآلا قطائم اذكو ةبراقملاو

 ماعلا اذه نم بناج نم ةرامعلا لقتنتف ضعبلا نع اهضعب لضفني ىرخأو ملاعلا ةراسع لطبي

 ثحابملا تلد دقو ايس ال ىلفسلا ملاعلا حاورأ اذكنف ىلفسلا ملاعلا لكايه ىلع ةيلوةسم ىولعلا
 ةذه تالاكو ىواعلا ملاعلا حاورأل تالولعم ملاعلا اذه حا ورأ نأ ىلع ةيفسافلا مولعلاو ةيركسحلا

 ةلعشلاكحاورالا كلت ىلإ حاورألا هذه ةيسنو حاورالا كلت تالاكل تالولعم حاورالا

 راثآلا ىه هذبف ملفعألا رحبلا ىلإ ةيسنلاب ةريخصلا ةرطقلاكو سمدشلا صرق ىلإ ةسنلاب ةريغصلا

 لك : ضارتءالا . ةدايزلا نع الضف ةاواسملا ءاعداب لوقلا قلي فيكف داعملاو أدملا كانهو

 ذيذللا ىلإ لودولا نأ انيب األ دعب قاب ثحبلاف هميلست ريدقتب نكل هيف عزانم هورك ذام

 ةجحلا . رشبلل الإ ةلصاح ريغ ةلاحلا هذبف ماودلا ليبس ىلع هيلإ لوصولا نم ذلأ نامرحلا دعب

 نم فرشأ أدبمللاو املداعمو ملاعلا اذه تايناحورل ءىدابم ةيكدلفا تايناحورلا .اولاق : ةرشاعلا

 تجاولا نق'الاع لقأ ديفتسملاو أدبملا'نم دافتسم وف أدبملا ىذل لصحت لاكلكنآل أديم ا:ىذ

 اهيلإ داعملاو اهنم أديملاف لايكلا لاع تايناحورلا ملاعف ؛٠ فرشأ نوكي نأ ب داعملا كلذكو

 نادبآلاب تلصتا ىتح املأع نم تازن امبإ حاودألا ناف اضيأو اهلإ عجرملاو اهنع ردصملاو

 تاصفنا ىت> ةيضرملا لامعالاو ةيكرلا قالخالاب اهنع تروطت مث ماسجألا راضوأب تخسوتف

 نأ ”كقرعف "ىرخالا"!ةأشّألا اوه ةؤكصلاو' لوألا ةأّشنلا وك لوذنلاف -لوآلا اك كاطع
 قن ىلع اهومتينب تاراكلا هذه : ضارتعالا . ةيرشبلا صاخشالا رم فرشأ تايناحورلا

 ءاينناآلا نأ سيلأ : ةرشع ةيداحلا ةجحلا .داتقلا طرخ امهنودو داسجاللا رشح قنو داغملا
 ىحولا دعب الإ مولعلاو فراعملا نم ءىثب نوقطني ال مهأ ىلع مهتماك تقفتا مهيلع هللا تاولص

 مهنونيعي نيذلا مث ةكئالملا نأ ىلع اوقفتا مهنأ سيلأ مهنم ةدافتسم مهمولع نآب فارتعا اذبف
 ىف ا مبهلاصم ىلإ مهتودري نيذلا مهو ردب مويىفو طول موق نئادم علق ىف اك مهتادعأ ىلع

 ةكنالملا ىلع مومتلضف نأ مكل عقو نيأ نف كلذ ىلع اوةفتا اذاف ةنيفسلا رن ىف حون ةصق
 ىلع لد دق ىلقعلا ميسقتلا : ةرشع ةيناثلا ةجحلا . ر ومالا لك ىف مييلإ مهراقتفاي مهحكرصت عم

 لَها ةزيزن# هجو نع ٌةَزيخ نوكتت وأ ةضحم ةر رش وأ :ةضح 'ةازيخا نكست 7 نأءاه] العلا نأ
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 ؛ ضارتعالا : رخآلا نم َنيمسَقلا دحأ نأف. ةيبضذلاو ةيناروشلا ىوقلا نم ءىثب نيبوجح ريغ

 ةفيطللا ةيذغألا لوانت ىلع بظاوملا نأ ىهو ةقيقد انبه نأ الإ هومتركذ ام لكف عازنال
 ةيلاعلا تاجردلا كلت ىلغ مهتبظاوم ببسب ةكسمالملاف ةريثك امايأ عوجلاب ىلتبملا ذنلي اهتاهب ذتلي ال

 قئالعلاب تيبوجح تاقوالا رثك أ ىف ناونوكي نيذلا رشبلا دحي ام لثم ةذلاا نم نودحبال

 نم دارملا وه اذه لءلو رشبلا اهم ضتخم ام ةذللا نم ةيزملا هذهف ةيناءلظلا بجحلاو ةينامسجلا

 ابنم نقفشاو ااه نأ نيبأف لابجلاو ضرآلاو تاومسلا ىلع ةنامأللا انضرع انإ.) ىلاعت هلوق

 ليي ىلع مالا كاردإ نم ذلأ ىفانملاب ءالتبالا دعب مالمللا كاردإ ناف ( تراسنالا اهلمحو

 ةرارح نكلا بغلا ىح ىف اهنم دشأ قدلا ىمخ ىف ةرارحلا نإ : ءابطالا تلاق كلذلو ماودلا

 اهتالاك نال ةكسئالالا لصحت مل ةلاخلا هذبف اهب روعشلا لطب ترقتساو تماد اذإ قدلا ىف ىلا

 ملف تادرجلا كارذ ال ةدعتسالا ةوقلا نع ةيلاخ تناكامنأل ماسجالا رئاسل لصحت ملو ةمئاد

 ىلع ةوق مل تايناحورلا : ةعباسلا ةجحلا . رشبلا الإ ةنامأللا هذه لدمحت ىلع ىو نم ءىثش قب

 ةيجازملا ىوقلا سنج نم تسيل ىلا ىه ىتلا ةوقلاو مارجالا بيلقتو ماسجألا في رصت

 ردجحلا قتفت اهوم ءدب ىف غرزلا نم ةفيطللا ةماهلا ىرت كنإ مث. بوغلو لالكاط ضرعي ىتح

 كال اضف :ةنآو سلا 'ىقاوقلا" زها اوجي_نماام ىلع« تاضاف:ةيتانلا:ةوذل لإ :كاذ !انمؤ  ارخطلا ا, قدشتاو
 ًافيرضتو ابيلقت ةيلفسلا ماسجالا ىف فرصتت ىتلا ىه تايناحورلاو ةيوامدسلا ىوقلا كلتب
 باحلاو اهناكي رحتي بهت حايرلاف لابجلا كيرخت نوبعصتسي الو لاقثآلا لمح نواقثتسي ال

 كلذب ةقطان مئارشلاو اهتهج نم ببسب لابجلا ىف عقت لذالزلا اذكو:اهنياصتلاك زو برصوللك

 كلذك تسيل ةيلفسلا حاورآلاو هيلع ةلاد اضيأ لوقعلاو ( !سمأ تامسةملاف ) ىلاعت لاق ام ىلع
 ىلع ردقت ةثيبخلا حاورألا هائلا نيطايشلا نأ !لاقيا ئذلاو:..؛ارخآلا نم نيْمشقلا انحأ نيأف

 نأ الترب اوادعأ _كاذ ىلع ةححئالملا ةردق نأ .ىف عازن الف ميلستلا ريدقتبو عون# كإذ

 ةثيبخلا حاورأالاو !رحاصمو ىلفسلا ملاعلا اذه مظانم ىلإ اهاوق فرصت ةيكلملا ةريطلا حور الا

 سوفتلا ىف قفتي نأ دعب ال. :. ضازتغالا . زخآلا نم امهدحأ ن.افرورشلا: ىلإ اهاوق فرصت

 اف فيرصتلاو بيلقتلاب ةيرصنعلا مارج"الا ىلع ةيلعتسم ةلماك ةيوق سفن ةيرشبلا ةقطانلا

 راونأ نم ةضئاف تارايتخا ال تايئاحورلا : ةئماثلا ةجحلا . سفنلا هذه لدم عانتما ىلع ليلدلا

 ةئاش ةتبلا اموشي ال ملاعلا اذه ماظن ىلع ةروصقم تاريخلا ىلإ ةمجوتم لجو زع هللا لالج

 ريخلا ىقرطو ةلافسلاو ولعلا ىتهج نيب ةددرتم اهناف رشبلا تاراششخا فالخ داسفلاو رشلا

 اكلم ناسنإ لكل نأ نم رابخالا ىف دروام ىلع ةكسئالملا ةناعإب لصحي امتإ تاريخلا ىلإ مهليمو
 ءاننبنا لاو مهناعاط ىلع نيرو.جىلاك ةكالملا نأ ىلع لدي اذه : ضارتءالا . هيدمو هددسي

 لاحتسا قبي ماذ ام ددزتلا نال فيعض اذهو زوبجلا نم لضفأ راتغلاو نيفرطلا نيب نوددرتم
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 ةيناوهشلا ىوقلا روق ةعاطلا كلت نم مزل ابقلاخ تعاطأ اس1 ةيرشبلا حاورألا امأ هللا ءادعأ مت
 تايناحورلا تاجرد نأ رهاظلا نف اضيأو لك أ مهتاعاط تناكف سنالا نيطايش ىهو ةيبضغلاو
 ( اهيف دسفي نم ابيف لعجيأ ) تلاق نيح مهتاجرد نم لكأ (انتءلع ام الإ انل لع ال ) تلاق نيح
 ةالصلا هيلع لاق اذهو لك أ رشبلا ىف اذ هو ةلزلا نم لصاحلا راسكنالا ببسب الإ كاذ امو

 : ةثلاثلا ةجحلا ( نيحبسملا لجز نم ىلإ بحأ نيبنذملا نينآل ) ىلاعت هير نع ةياكح مالسلاو
 دنقف اهصاخشأ ىف ىتلا ابعاونأ بست اهل انكي ناكام لكن اف ةوقلا ةميبط نع 'ةأرب» تايناحورلا
 ىف هللا رفمتسال ىفإ » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اذهو « كلذك اوسِل ءايبنالاو' لعفلا ىلإ جرخ
 (ناميإلاال و باتكلا ام ىردت تنك ام ) « مكب الو ىف لعفي ام ىردأ امو ةرم ةئام ةليللاو مويلا

 ابلعلف ماتلا لعفلاب اهنأ مسن ال : ضارعالا . ةوقلاب ام ف رشأ ماتلا لعفلاب ام نأ كشالو

 نم تالقعتلا جارختسا لجأل كالفألل امتاكيرحت نإ لبق اذهلو ءر ومالا (ضفيب قا ةروقللت

 ىوقل ةلماملا حاورأألل ةضراعلا تاكيرحتلاك اهيلإ ةبسنلاب داكيرحتلا هذهو لءفلا ىلإ ةوقلا
 ةعبارلا ةجحلا . لعفلا ىلإ ةوقلاب ىه ىلا تالقعتلا جارختسا ةلوا دنع ليختلاو ركفلا

 . كلذكت سيإ ةيرشبلا ةقطانلا سوفننلاو ةوةلاو ريغتلا ةعيبط نع ةأربم دوجولا ةيديأ تايناحورلا

 هاقجولاةمعاو اهتاوذل: دوج ولا ةنكلم تايناجرورلا. نأ سيلا ناتعوتم ناتدقملا زن نضارتقلا

 ةيلزأ مهضعب دنع ىه لب « هئداح ةيرشبلا حاورألا نأ ملف الف «كلذ انملس ةثدحم ىبف اهتدامب

 ممر دمحت نو>حبسإ شرعلا تحن لالظأالاك ةدوجوم ةيدمرس تناك حاورألا هذه اولاق ءالؤهو

 هذهب تقلعت املف ءداوملا تانكسو ماسجألا ملاع ىلإ تلزن ىتح اهرمأ لوآلا ءىدبملا نأ الإ

 لاتحيل ملاعلا اذه ىلإ اهفرشأو اهلك أ لالظألا كل: نم ثعبف اهب اهفلإ ىكحتساو . اهتقشع ماسجألا
 ةروك ذملا ةقوطملا ةما#خلا باب نم دارملا وه اذهو تانكسلا كلت نع حاورأآلا كلت صيلخت ىف

 ةيناملظ تايناهسجلاو « ةفيطل ةيولع ةينارون تايناحورلا : ةسماخلا ةجحلا . ةنمدو ةليلك ب اتك ىف

 « للفسلا نم ريخ ىولعلاو « ةملظلا نم فرشأ رونلا نأب دهشت لوقعلا ةيئادبو ةفيثك ةيلفس

 تقرتعلا تيس ائذنعو ةدانملا ل] ةراش] هلكاذعه : ضارتءالا ...فشكلا نه ا كفطللاو

 فرش ببسإ فرشلا ءاعداو ( فر صأ نم حورلا لق ) لاق ام ىلع نيملاعلا بر ىمال دايقنالا

 ةيوامسلا تايناحورلا : ةسداسلا ةجهلا ٠ ليق ام هل ليق دقو لواألا نيعللا ةجح وه ةداملا

 ةيوامسلا تايناحورلا ةطاحإ ىلع ءاكحلا قافتالف ملعلا اهأ .: ليفلاو ملعلا ىوقب تايناوسجلا تلضف

 رشبلا مولعو . ةمئاد ةيلكةيرطف ةيلعف مهمواعف اضيأو  رومألا لبقتسم ىلع ابعالطاو تاييغملاب

 رابنلاو ليللا نو>بسي امتاد ةمدخلا ىلع نوبظاوم مهنألف لمعلا امأو ٠ كلذ لك ىف دضلا ىلع

 مهبارشو حيبستلا مهماعطنادبألا ةلفغ الو لوقعلا وهس الو نويعلا مون مهقحلي ال نورتفيال

 ةيندبلا قئالعلا نم نودرجتم هللا ةمدخب مهتحرفو هللارك ذب مهسفنتو ليلبتلاو ديمحتلاو سيدقتلا
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 ةيهإلا ءاعداب الإ هرفلاخ امل ىلاعت هللا مأ اوفلاخ ول مهنأ ىلإ ةجردلا ولعو عفرتلا ىف اوغلب

 ىف عازن ال لوقي نأ لئاقلو . مهالج ةياهن ىلع لدي كلذو تاووشلا ةعباتم نم رخآ ءىئب ال

 امل ىلاعت هللا سمأ اوفااخ ول ثيح ىلإ ةجردلا واعو عفرتلا ىف اوغلب من] هلوق امأ مهلالج ةياهن

 نوؤربم مهو ةديدش مهاوقو ةريثك مهمولع نآل كلذو ملسم اذهف ةيهلإلا ءاعدا ىف الإ هوفلاخ

 ىذلا ىنعملا اذه ىف الإ فلاخي مل هللا مأ فلاخ ولف كلذك ناك نمو جرفلاو نطبلا ةوهش نع

 . كاذ الإ سيل فالخلا لحم ناف رشبلا نم اباوث رثك أ مهنأ ىلع لدي كلذ نإ مناقل نعل وك ذ

 الم ىف ىدبع ىنرك ذ اذإو » ىلاعت هللا نع ةياور مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق : نورشعلا ةجحلا
 ريخاذه لوقي نأ لئاةلو . فرشأ ىلعألا الملا نأ ىلع لدي اذهو « هئالم نم ريخ اله ىف هتركذ

 ال ماوعلا نع ةرابع رشبلا المو رشبلا الم نم لضفأ ةكئالملا لام نأ ىلع لدي اذبف اضيأو دحاو

 رخآ اذه « ءايبنالا نم لضفأ ممنوك رشبلا ةماع نم لضفأ كلملا نوك نم مزلي الف ءايبنألا نع

 ةكئالملاب ةامسملا ةيوامسلا حاورألا نأ ىلع اوقفتا ةفسالفلا نأ ملعاو « ةيلقنلا لئالدلا ىفمالكلا

 نإ اهركذن نحن ةيلقع هوجو ىلع بابلا اذه ىف اودمتعاو ةيرشبلا ةقطانلا حاورألا نم لضفأ

 نم بكرم رشبلاو ةرثكلا نع ةأرب» ةطيسز اماوذ ةكئالملا اولاق : ىلوآلا ةجحلا . ىلاغت هللا ءاش

 طيسبلاو ةريثكلا ءازجاأللا نم بكرم ندبلاو ةريثكلا ىوقلا نم ةبكرم سفنلاو ندبلاو سفنلا

 نم ىلاعت هللا ةينادرف ناف كلذلو طيسبلل اهنم رثك أ بكرملل مدعلا بابسأ نآل بكر ملا نم ريخ

 كإلذو كيرالا سم قارسأ طيسلا نأ مسن ال : هيلع ضارتءالا هاب 5 تكولعنَِو هلالج تافص

 حورلا ثدد نم ورف ههسجو هحور نارمأ ىنامسجلا بناجو دحاو رمأ ىناحورلا بناج نآل

 ىا>ورلل اعمجتسم هنوكل وبف داسجألا ملاع نم دسجلا ثيح نمو راونآلاو تايناحورلا ملاع نم
 نأ ىف رملا وه اذهو فرصلا ىنامسجلاو فرصاا ىناحورلا نم لضفأ نوكي نأ بحي فاهسجلاو

 تادرجم ةيكلملا حاورألا نأ وهو رخآ هجو نمو ةكتالملل ادوجسم لوآلا رشبلا لعج

 ملاعلا اذه ريبدت نع ابقاع ةينارونلا اهتاماقم ىف اهقارغتسا نئاكف ةينامسجلا قئالعلا نع ةقرافم

 جراعم ىف اهيقرت ماود الف نيملاعلا نيب عما ىلع تيوق اهناف ةيوبنلا ةيرشبلا سوفنلا امأ ىنادسجلا

 اهعنمي ماسجاألا ملاع مظانم ىلإ اهتافتلا الو ىلفسلا ملاعلا ريبدت نع اهقوعي سدقلا لاوعو فراعملا

 بجوف نيسنجلا طبضب ةطيحم نيملاعلا ريبدتب ةيفاو اهتوق تناكف حاورألا ملاع ىف لاكتسالا نع

 أشنم ىه ىتلا ةوهشلا نء ةأربم ةيناحورلا رهاوجلا : ةيناثلا ةجحلا . مظعأو فرشأ نوكت نأ

 . هب ىلتبلا نم فرشأ رشلا عبنم نع ىلاخلاو اهم ةنورةم ةيرشبلا حاودالاو ءامدلا كفس

 صالخإلا ىلع لدأ قئاوعلاو عناوملا ةرثك عم ةمدخلا ىلع ةبظاوملا نأ كمشال : ضارتعالا

 ةبحلا ىف رشبلا ماقم نأ ىلع لدي كلذو « عناوملاو قئاوعلا نم ءىش ريغ نم اهيلع ةبظاوملا نم
 نيذلا نيطايشلا رهق ةبجو» اهتعاط نكت ملاهقلاخ تعاطأ امل تايناحورلاف اضيأو لئكأو ىلعأ
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 ىتاا لئاضفلا كلمت ببسب مالسلا هيلع ادم نإ لاقي نأ زوحب ال لف انبه ةروكذملا رومالا ىوس

 هيلع لب ريج فصضو َ هز أحس هناف مالسلا هلع ليريج نم لضفأ نوك انبه ةروك ذك ريغ ىه

 هلوق ىهو () تس تافصب اضيأ ملسو هيلع هللا لص أد فصو تسلا تافصلا هذهب انهه مالسلا

 تفصضولاف ( ًارينم اجارسو هنذإب هللا ىلإ ًايعادو ارب. 'و ًارشيمو ًادهاش كانلسرأ انإ ىلا امأ اي )

 نيماخلاو ارشبم هنوك عبارلاو ادهاش هنوك ثلاثلاو الوسر هن رك ناثلاو ءافثناهناوكي لاقل

 ارينم هنوك نماثلاو اجارس هنوك عباسلاو هنذإب ىلاعت هللا ىلإ ايعاد هنوك سداسلاو اريذن هنوك

 ةجحلا . ىناثلا نع فاصوأللا كلت ءافتنا ىلع ةتبلا لدي ال فصولاب نيصخشلا دحأ دارفإف ةلمجابو
 رشبلا نم ملعأ كالملا نإ انلق امنإ لضفأ كلملاف لضفأ معالاو رشبلا نم ملعأ كلملا : ةرشع ةنماثلا

 مللاو ( ىوقلا ديدش هملع ) هلوق ليلدب مالسلا هيلع دمحم العم ناك مالسلا هيلع ليربج نآل

 لوقعلاب ايلا لصوتي ىتلا مولعلا امهدحأ : نامسق مولعلاف اضيأو « ملعتملا نم لعأ نوكي نأو دب ال
 للص دمحم الو مالسسلا هيلع ليريجل اف ريصقتلا عوقو زو الف ؛ هتافصو ىلاعت هللا تاذب ملعلاك

 ةيفيكب ملعلا امأو . ىلاعت هللا ةفرعم ىف حداق وهو لهج كلذ ىف ريصقتلا نآل ٠ ملسو هيلع هللا

 ةنجلاو ملنلاو حوللاو ىمركلاو شرعلا لاورخأب ملعلاو بئاجعلا نم اهبف امو ىلاعت هللا تاقولخم
 را>بلاو لابجلاو رواغملا ف تاناورحلا عاونأو ةكحئالملا فانصأو تاومسلا قابطو رانلاو

 اهل ةدهاشم رثك أو ارمع لوطأ مالسلا هيلع هنآل « ام لعأ مالسلا هيلع ليربج نأ كش الف
 هيلع هللا ىلص دمحل ال ىحولاب الإ اهياإ] لصوتي ال ىنلا مولعلا : اهيناثو . متأو رثك أ ام هيلع ناكف
 دمحم نوكي نأ ليحتسيف مالسلا هيلع ليريج ةمج نم الإ مالسلا مهيلع ءايبنآلا رئاسل الو سو

 ناكووف مالسلا هيلع ليريج امأو ؛ مالسلا هيلع ليريج ىلع اهف ةليضف مالسلاو ةالصلا هيلع

 وهو « ةرضاحلاو ةيضاملا عئارشلا لكب املاع ناكف ءايبنالا عيمج نيبو ىلاعت هللا نيب.ةطساولا

 ترثف ٠ كلذب املاع ناكام مالسلاو ةالصلا هيلع دمحو مهفيلاكتو ةكئالملا عئارشب ملاع اضيأ
 نأ بجو اذه تبث اذإو ؛ مالسااو ةالصلا هيلع د# نم املع رثك أ ناك مالسلا هيلع ليريج نأ

 نأ لئاقلو . (نودلعي ال نيذلاو نودلعي نيذلا ىوتسي له لق ) ىلاعت هلوقل هنمأ لضفأ:نوكي
 رثكأ مالسلا هيلع مدآ نأب اوفرتعا مهنأ هيلع ليلدلاو « رشبلا نم ملعأ مهنأ ملف ال لوقي

 كلذ نكلو مهلع ديزم انلس نإ مث ( مهئامسأب مهبنأ مدآ اي ) ىلاعت هلوق ليلدب مهنم الع
 ائيش قحتسي الو ملهلا قئاقد نم ريثكب اطيح عدتبملا لجرلا ىرن اناف ٠ باوثلا ةرثك ىضتقي.ال

 انمن], كباوثلا ةازثك,نأ هنلع ارا انبناام هيبشو: زثكاأ هباوثرن وكي نأ دنع لف ةيئازيثل اوم

 ةعساتلا .ةجحلا .' رثك أ هكئالملا ضالخإ .نأ معن لو لاعفالا ىف صالخإلا بسحب لصحت

 مهنأ ىلع ةلاد ةيآلا هذهف ( ماهج هيزجت كلذف هنود نم هلإ ىفإ مهنم لقي نمو ) ىلاعت هلوق : ةرشع

 نام يف ام وأتس تسل مالسلاهياعلوسرلا امب فصو يتلا تافصلا نآل (اهلع داز لب ت.) وأ نام تافهب 35 نأ كسانللا 00



 ةآلا . اودجسا ةكئالدلل انلق ذإو : ىلاعت هلوق م

 ايهان ءرملل مالسالاو بيشلا ىنك ايداغ تروهجي نإ عدو ةريمع

 نيب حلصلا باشثك اوبتك امل مهنالو « كتزجال مالسلا تمدق ول : باطخلا نب رمع لاق

 حاصلا باتك ىفاذكو مسالاميدقت ىف عزانتلا عقو نيكشادللا قنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىف هنأ تبث اذإو فرشلا ديزه ىلع لدي رك ذلا ىف ميدقتلا نأ ىلع لدي اذهو ٠ ةيواعمو ىلع نيب

 انسح' نويلسملا هآرام » مالسلا هيلع هلوقل ؛ كلذك عرشلا ىف نوكي نأ بجو كلذك فرعلا

 لضفلا ىف مهميدقت ىلع لدي رك ذلا ىف لسرلا ىلع ةكئالملا ميدقت نأ تبثف « نسح هللا دنع بف
 « ثيترثلا ديفت ال واولاف ءواولا ىلع ناك نإ دامتعالا نآل ةفيعض ةجحلا هذه : لوةي نأ لئاقلو

 ةجحلا . دحأ هللا وه لق ةروس ىلع تبت ةروس ميدقتب ضقتني رك ذلا ىف مدقتلا ىلع ناكنإو
 ةكئالملا تاولص لعل ( ىناا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ ) ىلا-ءت هلوق : ةرشع ةسداسلا

 هللا لص ىنلا رم فرشأ ةكئالملا نوك ىلع لدي كلذو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل فيرشتلاك

 نينمؤلا ممأف ( هيلع اواص اونمآ نيذلا امأ اي ) هلوقب ضقتني اذه لوقي نأ لئاقلو . سو هيلع
 ةجحلا . ةكئالاا ىف اذكف مالسلا هيلع ىنلا نم لضفأ نينمؤملا نوك مزلي ملو ىنلا ىلع ةالصلاب

 مالسلا هيلع ليربج نإ : لوقنف سو هيلع هللا لص دمحو ليربج ىف ملكتت نأ! :ةيرقع' ةئزاسلا

 نيكم شرعلا ىذ دنع ةوق ىذ ميرك لوسر لوقل هّنِإ ) ىلاعق هلوق هيلع ليادلاو دمت نم لضفأ
 تافص نم تسبب مالسلا هيلع ليربج ىلاعت هللا فصو ( نونجمب كبحاص امو نيمأ مث عاطم
 ةوق اذ هنوأ . اهلاثو . ىلاعت هللا ىلع ارك هنوك :ابيناثو . هللالوسر هنوك : اهدحأ ؛ لائكلا

 : اهعبارو . هريغ اهيلع ىَوَدي ال ثيح تاعاطلا ىلع هتوق الإ نوكست ال هللا دنع هتوقو « هللا دنع

 لك ىف اثم هل 1 فاسو . تارسلا ماع ىف اعاطم ا ١ مل ورا هللا دنغ اعلام 11

 مالسا! هيلع ليريج فصو نأ دعب ىلاعتو هناحبس هنإ مث . تانايخلا عاونأ نع اءربم تاعاطلا

 ناك ولو (نونجمب مكبحاص امو ) هلوآب مل-سو هيلع هللا ىلص ادت فصو ةيلاعلا تافصلا هذهب
 ةفصلا هذي دمحم فصو ناكل هل انراقم وأ لضفلا تافص ىف مالسلا هيلع ليربجل ايواسم دمم

 الاطيإو هنأشل اريقحتو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم بصنم نم اصقن تافصلا كلتب ليربج فصو دعب
 نم هللا دنع لسو هيلع هللا ىلص ٍدمحمل سيل هنأ ىلع ةيآلا هذه تلدف ء هللا ىلع زئاج ريغ كلذو هقحل
 دم نيبو ليربج نيب ةبسن ال هنأ لع لدي كلذو «٠ نونجمب سيل ةنإ لاقي نأ رادقم الإ ةلزنملا

 ( ميرك لوسر لوقل هن]) هلوق نوكي نأ زوحي ال مل ليق ناف . ةجردلاو لضفلا ىف مالسلا امهيلع

 ..كلذ لطبي ( نيبلا قفآلاب هآر دقلو) هلوق نآل انلق .. مالسلا امبيلع ليربجل ال دمحم ةفص

 ىوس ىرخأ لئاضف ملسو هيلع هللا للص دمحل ناك دق هنأ ىلع اعيمج انقفاوت انإ لوقي نأ لئاقلو

 رك ذ مدع نذاف عضوملا اذه ىف لئاضفلا كلت نم اًديش رك ذ ام ىلاعت هللا نار نرجع بنل نارك

 لئاضف مالسلا هيلع دمحم نأ تبث اذإوا , عامجالاب ابمدع ىلع لدي ال انبه لئاضفلا كلت ىلاعت هللا
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 سفنلا نع ررضلا عفد نآل مهسفنأب كلذ ىف اوأدبل رافغتسالا ىلإ نيجات< اوناكول ( اونمآ نيذلل
 اذهو « لوعت نم مث كسفنب أدبا » مالسلاو ةالصلا هيلع "'”. .: ريغلا نعررضلا عفد ىلع مدقتم

 ردصرل ةكئالملانأ ىلع لديال هجولا اذه : لوقي نأ لئاقلو. يشل نم لضفأ كالملا 7 ىلع لدي
 كلذ ىف توافتتلا نأ مدقت اهيف انيب انكل ؛ مهنع تالزلا تردص دق رشبلا نأو ةتبلا ةلزلا مهنع

 مهيف اوئعط ن ءريع رذعلاك رشبلل مثرافغتسا 0 لاق نه س انلا نمو ؛« ةليضفلا ف توافتلا بجو ال

 نيظفاحل مكيلع نإو ) ىلاعت هلوق : ةرشع ةثلاثلا ةجحلا (اءذ دسفي نم ابيف لعججتأ ( ملوقب

 ىذتش 0 اهينآلا هيف لخدف مدأ َىب نه نيفاكملا ع قح َْق ماع اذهو ) نييتاك مارك

 نم فلكيلل 0 مدآ ىبل ةظفح مباعج ىلاعت هنأ: لوآلا . نيهجول رشبلا نم لضفأ مهنوك

 نع دعبأ مهنوك ىضتقي كلذو ؛ ظوفحملا نم للزلاو أطخلا نع دعبأ نوكي نأو دب ال ةيصحملا
 ىلاعتو هن اديس هنأ : : ىناثلاو 3 لضفلا دل زد ىضتعمي كلذو ررسنلا نم تاعاطلا لإ تروق ىصاخملا

 وأ موق نوكي نأ ىضتقي كلذو ؛ ىصاعملا ىف مبيلعو تاعاطلا ىف رشبلل ةجح مهتباتك لعج

 لوقي نأ لئاقلو . سكسعلاب رمألا ناكل مهنم الاح مظعأ رشبلا ناكولو رشبلا لوق نم لوبقلاب

 ىلعهديبع ضعب لكوي دق كلملا ناف ديعب اذبف ظ وفحلا نم مرك أ نوكي نأ بي ظفاحلا هلوق امأ
 ىلع ةذفان : مهتدارش لءج : ٠ هلوق امأ كانه ظوفحلا نم 52 ظفاحملا نر أ مزأي الو هدإو

 هلوق : ةرشع ةعبارلا ةجملا . هيلع ةيورشملا نم, لاح نردأ 85 دق دهاشلا نال « فيعضف كسلا

 (اباوص لاقو نمحرلا هل نذأ نم الإ نوملكتي ال افص ةكئالملاو حورلا موقي موي ) ىلاعت

 ةمئاط قلخلا ىف ناكولو هلالجو ىلاعت هللا ةمظع حرش ىف ةغلابملا مهاو>أ ركح ذ نم دوصقملاو

 ىلوأ ممرك ذ ناكل مهمايق نم هئايربكو هللا ةمظع نع ءابنالا ىف ىوقأ مبعرضتو مهمايق ىرخأ
 ىف هتمظع نيب اذكف ةكئالملا ركذب ةرخآلا ىف هتاذ ةمظع نيب هناحبس هنأ اكمث « ماقملا اذه ىف

 ( مجبر دمحب نو>بسي شرعلا لو> نم نيفاح ةك.ئالملا ىرتو ) هلوق وهو ةكسئالملا رك ذب ايندلا
 نأ رو ال مف روماآلا صضح) ُْق رسل نم كلا ديزأ مهنأ ىلع لدي كاذ 0 لوشي نأ لئاقلو

 هرب ريس لوح فقو سلج ال ناطاس || نإ لاقي اكاذهو 34 مهشطإ و ممدشو موف ى 2 ةلادلا تكل

 لدي ال اذه نإ مث كلذب حرشت امنإ ناطاسلا ةمظع ناف نيعشاخ نيعضاخ ملاءلا فارطأ كولم

 نونمؤملاو ) ىلاعت هلوق :ةرششع ةسماخلا ةجحلا . انره اذكف هدلو نءناطاسلا دنع مرك أ مهنأ ىلع

 هذهب ناعإلا نم نامإلا ةأ ىف دب ال هنأ ىلاعت نيبف ( هلسرو هبتكو هتكمئالمو هللاب نمآ لك

 هللا دم ) هلوق ىف اذكو لسرلاب مرو بتكللاب ثلثو ةكئالملاب ىنثو هسفنب أدب مث ءايشآلا
 ميدقتلاو ( ىنلا ىلع نولصي هتك.ئالمو هللا نإ ) لاقو ( لعلا اولوأو ةكئالملاو وه الإ هلإ ال هنأ
 حيبق رك ذلا ف فرشألا ىلع نردالا ميدقت نأ هيلع لديو ةجردلا ىف ميدقتلا ىلع لدي رك ذلا ىف

 -- : لاق رعاشلا نآلف افرع حيبق هنأ امأ « اعرش ا>ببق نوكي نأ بجوف : افرع

 0 رن 40
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 معاطملا ىلإ رشبلا تافتلا مدع نأ ىف عازن ال هنأل كلذو ؟ ةكئالملا نم :اباوث :لقأ :مالمنلا

 ديزملاب بجوي كلذ نإ متلق مل ن ”*؛ ءايشالا هذه ىلإ ةكنئالملا تافتلا مدع نم لقأ حكانملاو

 الد أ نازكي نأ انكر: هلضمل لقا لاك قم زك نأ »اكس نافا؟ ةياوشلا:ةؤرثك ىئدنع لضفلا ف
 ) اامضفت اةقلخ ف راكم ىلع ممانلضف وز لات هل وق 50 ةيداحلا ةعدلا | هيلع مالكلا قيس لف

 نوفلكملاامأ « مهريغ نم لضفأنيفلكملا نأ كش الو مهادع نم وأ نوفلكملا ام] ىلاعت هللا تاقولخعو

 نجلا نه لضفأ سنإلا نأ كليتي ردن وطفل نجلا و سنإلاو ةكالمللا عاونأ ةعبرأ مهف

 « تاقولخلا لكنم لضفأ رشبلا نوكي نأ ذئيح مزل ًاضيأ كلا نم لضفأ ناك ولف « نيطامشلاو

 لاقي نأ ىغبني ناك لب : ةدئاف (اليمضفت انقلخ نم ريثك ىلع مثانلضفو) ىلاعت هلوقل قدي ال ذئايحو

 لئاقلو ؛ رشبلا نم لمضفأ كلملا نأ انملع كلذ لقي مل املو « اليضفت انقلخ نم عيمج ىلع مانلضفو
 0 0 نمد لضفأ هنأي حيرصتلا ناإل 2 باطخلا ليادب كم مالكلا اذه لصاح لوش نأ

 سنج نأ ببف اضيأو ؛ باطخلا ليلد ةطساوب الإ قايلا نم لضفأ سيل هنأ ىلع لدب ال تاقولخملا

 عومجلا نم لضفأ نيعودلجلا لوك نارك نم مزأي ال ةكعلو مدآ ىب سنج نم لضفأ يكمالملا

 ةرشع انردق اذإ اناف «ىناثلا عومجلا نم لضفأ لوألا عومجلا دارفأ نم دحاو لكنوكي نأ فاثلا

 رانيد ىنئام اش دبع مف لضح قرأ ةرشعو ؛ رانيد ةناما وانك ممم د>او لك دييعلا نّه

 هنأ الإ «ىاثلا عومجلا نم لضفأ لوألا عودجملاف . ارانيد مهنم دحاو لكىواسي ةيقابلا ةعسنلاو

 . أنبه اذكنف 0 كلا عومجملا داع نه ددحاو لك نم لضفأ وه دحاو ىاثلا عومجلا َْق لصح

 لوأ ىف اهانرك ذ ىتاا ةماركلا ىف مانلضفو دارا نوكي نأ ةنومات| ماناضفو ) هلوقف اضيأو

 ءاكذإ | كيزهاو ةروصلا ندح ةماركلا نم دارالا نركب ) مدآ ىب انه دقلو ( هلوق ىهو ةيآلا

 كللملا نأ لف نحف كلذك ناكاذإو « ةرابطااو ةفاظنلا ىف ةغلابملاو ةبيجعلا لامعألا ىلع ةردقلاو

 قافلة اقرأ( امأبلا قاما رتغرتك !كللا نأ متل ل نكلو رومآلا هذه ىف رشبلا نم ديزأ

 للقول لافي هل ؤت اكلاذكاو ذأ لع” ريغب سيغل اهلاعمل نك نأ نيذطتقلا قل ( امتورت دمع ريغب تاومسلا

 « انبه كلذكنف ناهر هل رخآ هلإ كانه نوكي نأ ىضتقي ( هب هل ناهرن ال رخآ أهإ هللا عم عدي

 مش مومسفنأل رافغ:سالاب |هيأخ الإ دحاإ اوزفغتشا 6 مالسلا مهلع ءاسن لا : ةرشع ةيناثلا ةجملا

 ىلر فغا بر) مالساا هيلع م لاقو ) انسفنأ انيلظ انر ( مدأ لاق 2 نينمؤملا ند مثريغل كاذ لعل

 بر)لاقو ( ىدلاولو ىلرفغا بر ) مالسلا هيلع مفاربإ لاقو ( انمؤم ىتيب لخد نو ىدلاولو

 هلي دمج لاعتنهتلا .الاقأوأ عى لو ل رقغا:قازأ) ثوم لافز: (0نيطاصلاب ىقحلأو اكح ىلأبه

 ) رخأت امو كننذ نم مده" ام هّلبأ كك رفغيل ( لاقو ) تانمؤااو نينمؤبلاو كينذل رفغتساو (

 هيلع لدي رشبلا نم نينمؤالل ةرفغملا اوبلط مهنكلو مهسفنال اورفغتسي مل مناف ةكسئالملا امأ
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 تيه ام هريغل اندحأ لوقي اماذه ؛ كود نيدلا+او ةكئالملاب صن* ىهنلا نأ دارملا نؤكي نأ

 بلقني نأ الإ ذري لو كنود نالف وه ىبذملا نأ ىنمملا نوكيو انالف نوكست نأ الإ اذك نع تنأ

 امنإو ايهني ل امهنأ ماهيإ ةهبشلا دكوأ نف اموب ةهبشلا عاقيإ سيلبإ ضرغ ناكاملو ءانالف ريصيف
 نأ ىلع لدت اهنإ تلق ملف مدآ نم لضفأ كلملا نأ ىلع لدت ةيآلا نأ. ببقراضوأو نانمازيخ ىلا

 مالسلا امهيلع مدآ رم لضفأ ادت نأ ىلع اودمجأ نيملسملا نآل كلذو ؟ دمع نم لضفأ كلملا
 ىلاعت هلوق : اهعساتو: . لضفالا نم لضفأ هنوك لوضفملا نم لضفأ كلا نوك .نم مزايا الو
 نأ لئاقلو . (كلم فإ مل لوقأ الو بيغلا ملعأ الو هللا نئازخ ىدنع مكل ل وقأ ال لق)
 لدي ىذلاو ةردقلا ةدشو مولعلا ةرثك ىف كلم ىفإ كل لوقأ الو دارملا نوكي نأ لمتحي لوقي
 موعضاو ةميظعلا رومآلاب هويلاط:رافكلا نأ وهو : لوآلا .. هوو لاتحإلا اذه ,ةخحأ لع

 ةريثكلا مولعلاب الإ امليصحت نكميال روءآلا هذهو ةميظعلا لاوءاآلا راضحإو لابجلا لقنو ءامسلا
 هفارتءا ىلع لدي اذه ( هللا نئازخ ىدنع مكل لوقأ ال لق ) هلوق نأ :. قائلا . ةديدشلا ةردقلاو

 لكب ملاع ريغ هنأب هفارتعا ىلع لدي ( بيغلا لعأ الو ) هلوقو تارودقملا لك ىلع رداق ديغ 1

 لك ىلع ةردقلا ىعدأ ال اكو معأ هللاو هانعم ( كلم ىفإ مل لوقأ الو ) هلوق مث تامولعملا
 مبمولع لثم اسلع الو كلا ةردق لثم ةردق ىعدأ ال كلذكف تامولعملا لكب ملعلاو تارودقملا
 ىنن امنإو ضرغلا ديفي ال هنأل ةروصلا ىنن هبدري مل ( كلم ىفإ كل لوقأ الو) هلوق : ثلاثلا

 نوكست الو مهل ام لثم هل نوكي ال نأ هقدص ىف ىنكي اذهو تافصلا نم ملام لثم هل نوكي نأ

 ناف تافصلا لك ىف توافتلا عوقو ىلع هيف ةلالد الو هوجولا لك نم مهتافصل ةيواسم هتافص

 اذهام ) ىلاعت هلوق : اهرشاعو . ريغ لكسا| ىف فالتخالا لوصحو « ريغ لكلا ىف ءاوتسالا مدع

 ةروصلا ىف هيبشتلا عوقو دارملا نك نإ زوجب ال مل ليق ناف . ( رك كلم الإ اذه نإ ارشب

 اذه نإ) لاق هنأل ةروصلا ىف ال ةريسلا ىف ًاعفاو هيبشتلا نوكي نأ ىلوأألا .: انلق ... لامجاو

 درجمب ال ةيضرملا هتريسب اميرك نوكحي ام] كلملاو ميركلا كلملاب ههبشف ( رك كلءالإ

 ىهسشملا بلط لع صرحلاو ةوهشلا نم رشبلا ىعاود ىنن ىف كلملاب ههيبشت دارملا نأ تبثف :هتروص

 تلدف « تامرحنا ىلإ ليملا نع سفنلا عقو رصبلا ضغ ىهو كللملا ةلاح ىهو كلذ دض تابئإو

 ةكئالملا صاصتخا ىلع « رفاكلاو نمؤلاو « ءاسنلاو لاجرلا نم ءالقعلا عامجإ ىلع ةيآلا هذه

 ( هيف ىناتل ىذلا نكلذف ) ةأرملا لوق نإ : لوةي نأ لئاقلو . رشبلا تاجرد ىلع ةقئاف ةجردب

 نسملا ىف فسوي لاح ميظعت ( ميرك كل الإ اذه نإ ) نهلوقب ءاسنلا دارم نأ ىف ميرصلاك
 فدوي طرف ببسب لصحت اس6] « اهةششع ةدش ىف اهرذع روهظ نال « ةريسلا ىف ال لامججاو

 ةيشت داراا نأ انيس . هل اهقشع ةدش بساني ال كلذ ناف . هعروو هدهز طرف ببسي ال لاجلا.ف
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 شطبلاوةدشلا ىف رشبلا نم لضفأ كلملا نأ لع ةيآلا ةلالددهجو مظشي هجولا اذه لعو نيضرآلاو

 هنال هتيطإ اوعدا امنإ مهنإ لاقي وأ باوثلا ة 1 ىف رشبلا نم لضفأ هنأ ىلع ةتبلا لدت ال اهنكل

 كلذ ىف ىسيع نم بيأ 0 مأ نم الو بأ نم لصح ام كاملا ملل ليقف 5 ريعان لفت

 نيب توافتلا عوقو و داوم ن أ ىلع ل دي أم ةيآلا ىف لبق ناف . ةيدوسلا نغءاناوفكشتساإل مهنأ عم

 مهنوكب مهفصو ىلاعت هنآل كلذو شطبلاو ةوقلاو ةردقلا ىف ال ةيدوبعلا ف ةكئالملاو حيسملا
 انبه مهفصو ادلف ةلزنملاو ةجردلاب لب ةبجلاو ناكملاب ن وكي ال ىلاعت هللا نم برقلاو نيبرّقم

 ةدشلا ىف ال لضفلا تاجرد ىف حسملا نيبو مهني توافتلا عوقو دارملا نأ انيلع نيبرقم مهنوكب
 بجو نيب رقم مهنوكب ةكلأ الملا فص وملاعت كن لاؤسلا اذه نم كدوصقم ناك نإ انلق . شطبلاو

 هادع اع هسفن ىلع لدي ال 47 ذلاب ءكخلا لفرص ناإل لطاب اذبف كلذك حيسملا نوكي ال و

 كلذ ىفاعقاو توافتلا نوكي نأ بجو نيبرقم مهنوكب مهفصو امل ىلاعت 3 كول ناك إو
 ةعاطاا ىف برقلا ةفص ىف مهك ارتشا عم نوب رقملاو 00 نوكي نأ لامتح ال اضيأ لطاب اذبف

 ليون ان يقاتل ليت لااا ود لانكا ف كرراغتلا كان داما !نوكسنالوعلا نوط ا

 لك نود هنإ مناق ملف لدضفلا ىف ةكئالملا عوج نرد مالسلا هيلع ىسيع نأ ملف ةيالا بجومع

 ماوقأ عم باطخلا اذه رك ذ امإ ىلاعت هلعل : رخآ لاؤس . لضفلا ىف ةكب.ئالملا نم دحاو

 نودأ وهو ) هلوق ىف ممهدقتعم بس ىلع مالكلا دروأف رشبلا نم لضفأ كلملا نأ اودقتعا
 انوكست نأ الإ ةرجشلا هذه نع اكبر مانام ( سيلبإ نع ةياكح ىلاعت هلوق : اهنماثو. ( هيلع

 كلملا نأ مالسلا امهيلع ءاو>و مدآ دنع اررقتم نكي ملولو ( نيدلالا نم انوكت وأ نيكلم
 نارتغي مالسلا ام,ءلع ءاو>و مدآ ناكالو كلذب امهرغي نأ لع سيلبإ ردقي مل رشبلا نم لضفأ

 كلذ ةم دقتعا مدآ نإ لاقي الو ء ةجح نوكي الف سيلبإ لوق اذه لوقي نأ لئاقلو . كلذب

 نال امإ كلذ ىف أطخأ مالسلا هيلع مدآ لعل : لوقن انآل ءةجح مدآ داقتعاو « رتغا املالإو

 هيلع مدآ نكسل ةجح هنأ به اضيأو ٠ تقولا كلذ ىف ايبن ناك ام هنأل وأ ءايبنالا ىلع ةزئاج ةلزلا

 لاح هيلع كلم أ لضف تقولا كلذ ىف هيلع كلللا ل ضف نم مزلي ملف اين ةلزلا لبق نكي مل مالسلا

 ةياوُعرملا رؤمآلا نضع: ف :نشيلا نم لطف . كالا نأ عال دت'ةيآلا نأ تهاضي أ وأ كارت, ناضيام

 كلل نأ عازن ال هنال كلذو ؟باوثلا باب ىف رشبلا ىلع كلملا- لضف ىلع لدت اهنإ :: تلق ملف

 قاتلا اا شتظلا بابوا كانا وا: كاباطااب فاي قو ها ةواقلاو ةردقلا !كفاب. ىف .رلغتلا نم لاضفأ

 نم قولخم مدآو ءراونالا :رم اوقلخ ةك”الالا ناف تابيكرتلا ببسي .ةلصاخلا تارودكلا

 نوكي نأ ف بغر هنأ الإ باوثلا ةرثك ىف مهنم لضفأ ناكنإو مالسلا هيلع مدآ لعلف بارتلا

 الإ هلوقق اضْزأ و. .ولا)| ذه نماالصاح ارنرغتلا ناكفءاهاندانع نتا روماألا:كالقدق مهل ايواسم

 لمتحو مكلالدتسا حضي ذئيخ نيكلم ابلقات نأ. الإ دارملا نوكي نأ لمتحي ( نيكلم انوكست نأ
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 يابو ىسومو د# وهو حيبنملا 00 وه نم ىلع نيبرقملا ةكسئالملا لضف هنم مزلي ال نكسل

 1 مثدوصقم ناك اسنالا لك نه لضفأ حيسملا نأ مل ترث ولف ةلخابو مالسلاو ةالصلا مييلع

 ًادمم نأ ىلع نوالسملا عمجأ دقو اعيسال 3 را الف كلذ ىلع ةلالدلا اوميقي ماَذإ ] امأف

 حيسملا لضفب عطق نيبلسملا نم ادحأ انيأد امو مالسلا هيلع حيسملا نم لضفأ ملسو هيلع هللا ىلص

 فاعلا واوالإ هيف سيل «نوبرقملاةك-:الملاالو» هلوق لوقن مث مالسلا امهيلع ميهاربإو ىسوم ىلع

 ىلعلدينأ اماف نوفكنتسي ال ةكئالملاو فكنتسيال حيسالا نأ ىلع لديف قلطملا عمجلل واولاو
 ىوعدلاتايئإ فكي ال لاثملالوةنف اهورك ذىتلاةلثمالاامأو الف حيسملا نم لضفأ ةكنالملا نأ

 ورمع الو ديز ملا اذه ىلع ىتناعأ ام هلو وهو ىرخأ ةلثمأب ضراغم لاثملا كلذ نإ مث ةيلكلا

 تيبلا نيمآ الو دئالقلاالو ىدهلا الو ) ىلاعتهلوق.اذكو ديز نم لضفأ ورمع نوك ديف: الا اذبف

 ىلع ردقي ال ةبشخلا هذه لاق اذإ هنأ قيقحتلا مث !هيلعلب وعتلا عنتما ةلثمآلا تفلتخا امللو ( مارحلا

 ضرغلا نأانفرعمرج الف دحاولا نم ىوقأ ةرشعلا نأ انلوةعب ملعنن>فةرشعلا الو دحاولا ابل

 امإةيآلاىف انرهف ظفالاد رح نم ال قيرطلا اذه. اهانفرع امإ ةغلابملا هدبف ةغلايلا ىنادلا رك ذ نم

 نأكلذلبق انفرع ول ةغلاملا نابب (نوبرقملا ةكئالملا الو) هلرق نم دارملا نأ فرعنا نأ انكم
 بولطملا توبث ىلعةيآلا هذهب لالدتسالا ةصفقوتت ذئنيح و حيسملا نم لضفأ نيبرقملا ةكئئالملا

 انماس لطاب هنأو رودلا مزليف هيلع ةبآلا هذه ةلالد ىلع بولطملا تويم فقوتيو ليلدلا اذه لبق

 لبق اذإ هنأهناب رخآ نود ضعب ىف لب تاجردلا لك ىف توافتلا ديفي ال هنكل توافتلا ديفي ةنأ

 نم لف أ ناطاسلا نأ الإ ديفي ال اذبف ناطلسلا الو ىضاقلا هتمدخ نع فكنتسي ال ماعلا اذه
 نم لضفأ هنوك ىلع لدي الو ناطلسلاو ءاليتسالاو ةوقلاو ةردقلا وهو روهآلا ضءب ىف ىضاقلا

 لضفأ كلملانآلك لذ وهبجومب لوقن نحنف اذهتبث اذإ ىلاعت هلل عوضخلاو دهزلاو معلا ىف ىضاقلا

 ىث ىلعنوردقي ال رشبلاو طول نئادم علق مالسلا هيلع ليربج ناف شطبلاو ةردقلا ىف رشبلا نم
 ةيدوبعلاو عوضخلا دب زم بسب لصاحلا باوثلا ةرثك ىف رشبلا نم لضفأ كلملا نإ متاق ملف كلذنم

 لصحت ال باوثلاةرثكو باوثلا ةرثك وه ةلأسملا هذه ىف هيف فلتلا لضفلا نأ هيف قيقحتلا مامتو
 هلل عضاوتلا ةياهنبافوصوم دبعلا ن وكوعوضخلاو عضارتلا ةيامن نع ةرابع ةيدوبعلاو ةيدوبعلاب الإ

 مالكلا اذهناكاذإ و اميفاني و امضقاني لب ةتبلا اهمتالي الو هللا ةيدوبعنع فاكنتسالا بساني ال ىلاعت

 ةردقلاب صخشلا فاصتا امأ ٠ ةدئافلا نع هل اجر هيلع ىلاعت هللا مالك ح نراكايلج ًارهاظ
 حيسملا نم اودهاش امل ىراصنلاف ةيدوبعلا كرثو درمتلل بسانم هناف يظعلا ءاليتسالاو ةديدشلا
 كقاوادقلا اذه ثيسو/ ةر ةاوشلا:نعا مؤجرا ص رنرالاو ةككاذلا ال قوملا ءايحإ مالسلا هيلع

 لب ىددوبع نع ةردقلا نم ردقلا اذ ته:بِسب 22 ىسع نإ ىلا عت هللا لاقف ةردقلا

 تاومسلا ملاوع ىلع ءاليتسالاو شطبلاو ةوقلاو ةردقلا ىف هتوف مم نيذلا نوبرقملا ةكسئالملا الو
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 مهفوخ نآل اهيا ليما نعو تالزلا نع نوؤربم مهنألف قل مبنأ امأانشيلا نما لشفأ !نلركمتمأ

 فوخلاو (نوةفشمهتيشخنم ممو) هلوقو (مهقرف نمممرنوفاخض) ىلاعت هلوقل مادمهقافشإو مئاد

 الخ ام رشبلا لضفأ مهنأ عم مهف مالسلا مهيلع ءايبنالا امأو ةيصعملا ىلع مزعلا نايفاني قافشالاو

 ىك ريغ ةيصعع مموأ ىدع الإ ا انماممالسلاو ةالصلا هيلعلاقو ةلز عون نعمهنم دحااو. لك

 هلوقل رشبلا نم لضفأ اونوكي نأ بجوف دشأ ةكنالللا ىوقت نأ تبثف مالسلا امهيلع ايركذ نبا

 عم باطخ( رك اقتأ هللادنعوكمرك | نإ ) هلوق نإ : ليق ناف ( ص اقتأ هللا دنع مكمرك أآنإ) ىلاعت

 ليحتسيف ةكئالملا قحىف ةووش الوةياقولا نم قدشمىوةتلافاضيأو كالا لواش الق نييمدالا

 ةماركلانأ ىلع لدي ىوقتلا ىلع ةماركسلا بيترتنأ : لوآلا نع باوجلاو . مهقح ىف ىوقتلا قت

 ةووشلا مدع مل-ذ ال : ىناثلا نعو . رثك [ ةلاززكللا ةلتاقزشكا] 2 هللا كتاك كفل ىو قتلا برهالعم

 قاب مدع ةنيعم ةوهش مدع نم مزأي ال كلاب ةرشامملاو لكألا لإ مه ةووش ال نكل مهفح ف

 نكوأ ام ذلك اعف اكسب علما نا ) اولاق اذهلو عف رثلاو مدقتلا ةوهش مح لب ةووشلا

 ) مج هب زل كاذو هنود نم هلإ ىف مم لقب نهدو ( ىلاعت لاقو ( كل سدو كدمح حيبمسل

 ءايبناألا رئاس نم قتأ ناك مالسلا هيلع ىحي نأ ىلع لدي مترك ذ ىذلا ثيدحلا لوقي نأ لئاقلو

 ىوقتلا ةدايز نم مزلي ال هنأ انملعف عامجالاب لطاب كلذو للظص دم نم لضفأ ن وكن نإ اساوف

 ردصو طق ةبصعملا هنع ردصت مل ناسنإ نوكي نأ لمتحما نم نأ انمدق ام ةقيقحتو لضفلا ةدايز

 ةعاطب ىتأ مث ةيصعم هنع تردص ل ناسنإو تاوثلا نه ءزج ةئام هب ق>حتسا ام تاعاطلا نم هنع

 ةلارعست هل قبيف باقعلا نم ءزج ةنام باوثاا نم ءزج ةنام لباقيف باوثلا نم ءزج فلأ اهب قدتسا

 ردصت مل ىذلا ناسنالا نم لضفأ نوك هنم ةيصعملا رودص عم ناسنالا اذبف باوثلا نم ءزج

 ةياقولا نم قدشم ىوقتلا نال كلذو دّشأ ةكمالملا ىو نأ مسن الف اًيضاأو طق هنع ة.صحملا

 مل ةكئالملا نإ هلوق  رثك أ مهنم نيقتملا ىوقت ناكف رثك أ مدآ ىنب ق> ىف ةيصعملل ىضتقملاو

 عاونأ مل تلص> دقو اضيأرشبلل ةلصاح ةووشلا هذه نال كلذو ان رضي ال اذه انلق ةسايرلاةوهش

 تاعاطلا نع ةفراصلا تاووهشلا تناككلذك ناكاذإو جرفلاو نطيلا 6و فاو تااوببشا] نم د

 فكنتسي نل ) ىلاعت هلوق : امعباسو . دشأ مهنم نيقنملا ىوقت نوكست نأ بجوف مدآ ىنب ىف رثك أ

 ةكمنالملا الو ) ىلاعت هلوق نأ لالدتسالا هجو ( نوبرقملا ةكئالملا الو هلل ًادبع نوكي نأ حيسملا

 هذه لاظإت/ لصف كر كب ءانزركت لإ إدكو أتلامااققإ زينا ل ؤاأللا فيك أتلا جر جرخ ( نوبرقملا

 الو ريزولا هتمدخ نع فكنتسي ال لاقيالو كلملا الو ريزولا هتمدخ نع فكدنتسي ال ماعلا اذه
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 نبدلا لاصخ نم ةلصخ ال , تادابعلا لك ىف نيب اسلا ىسأ مهنأ 1+ ابقباروب, اليل فلي ااوثأإلل]

 ليضفت ةبنج ةدابطلا.ف ![قبسلأو ليدل قرظل نورماغلا نو - م لب عي نومدقمةمأ 1 الإ
 ( نوبرقملا كئلوأ نوقباسلا نوقباسلاو ) ىلاعت هلوقلف ايناث امأو . عامجالابف الوأ امأ .

 ةمايقلا موي ىلإ ام لمع نم رجأو اهرجأ هلف ةنسح ةنس نس نم » مالسلا هيلع هلوقلف 5 7

 ىنلا باوثلا ةدايز عم ءايبناألل لصح ام لكب اوثلا نم ةكسئالملا لصح دق نوكي نأ ىضتقي اذبف

 مدآ نوكي نأ ىضتقي اذبف ؛ لوقي نأ لئاقلو . رثبلا قاخ لبق ام اوتأ ىتلا مهلاعفأب اهوقحتسا
 ةوعد نس نم كولو رشولا نم ىلاعت هللا. ةدابع نس نم ل ال 2قل للص نرجع نم لضفأ مالسلا هيلع

 نأ هانمدق ام هيف قيقحتلاو هورك ذ ام لطب عامجالاب الطاب كلذ 0 ىلاعت هللا ىلإ رافككلا

 باوثلا نم قحتسيف ئصأ رخأتملا ةين نوكست نأ زوجيف ةينلا ىلإ عجري ىمأب نوكست باوثلا ةرثك

 ةمآلا نم لضفأ لوسرلاو ءايبنالا لسر ةكئالملا نأ : اهسماخو « مدقتملا هقحتسي ام رثكأ

 ىوَقلا ديدش هيلع ) ىلاعت هلوقلف ءايدناألا لإ لسر ةكسنالملا نأ امأ . ءايبنألا نم لضفا ةكسنالملاف
 ءايبناألا نأ ىلع سايقلابف ةمالا نم لضفألرسرلا نأ امأو ( كبلق ىلع نيمآلا حورلا هب لزن ) هلوقو

 عمج ىلإ ًادحاو لسرأ اذإ ناطلساا نأ فرعلا : ليق ناف .انهه اذكف مبمأ نم لضفأ رشبلا نم

 اذإ امأ . عمجا كلذ نم فرشأ نوكي لوسرلا كلذف مهرومال 8 وتمو مبيف اكاح نوكيل ميظع

 نم ادحا و ل اذ]ءايهملإ لتسرملا فاي فنا لوس رلا نيكي الل دف د | اول دنا لترأ

 ليربج نكل ءانلق . ريزولا نم فرشأ دبعلا كلذ نوكي نأ مزاي ال هناف مهم ىف هريزو ىلإ هديبع

 لئاسلا هرك ذ ىذلا نوناقلا اذه ىلع مزاف رشبلا نم لس رلاو ءايبنالا ةفاك ىلإ ثوعبم مالسلا هيلع

 رخآ هجو ىلع اهربرقت نكمي ةجحلا هذه نأ ملعاو ١ . مهم لضفأ مالسلا هيلع ليربج نيكل

 امإنيمأ دحأ نم لاحلا اولخب ال مث ( السر ةكمالملا لعاج ) ىلاعتهلوقل لسر ةمكسالملا نأ وهو

 5 ردقتلا ىلعو رشبلا نم مث نذلا ءايبنالا نم دحاو ىلإ وأ رخآ كله ىلإ الوسر كلملا نوكي نأ

 ىدلانلوسرلاو لشرب ارسل هتمأ نكلل كؤئسواوهن ئرفبلا كورلا اما وابو غلق ل لو كالا
 ةهجلاهذه نم رشبلا ىلع كلملا لضف تبثف كلذنك نوكي ال ىذلا لوسرلا نم لضفأ لسر هتمأ لك

 مالسلا هيلع ىسومو هنم لضفأ ناكف مالسلا هيلع طول ىلإ الوسر ناك مالسلا هيلع مداربا نآلو

 لاو: نأ _لئاقلاو+. ؟انيه انأكف مهم لضفأ ناكو هركسع ىف اوناكن يذلا ءادبنالا ىلإ ال وسر ناك

 مهبلع اياح لوسرلا كلذ لعج هنآل كلذ نوكي دق ىحاونلا ضعب ىلإ الوسر لسرأ اذإ كلملا

 روهآلا ضعب نع مهربخيل مييلإ هثعبي هنآل نوكي ال دقو مهلار >أ ىف ًافرصتمو مثرومأل ًايلوتمو

 نم لضفأ نوكي نأ بحب لوألا مسقلا ىف لوسرلاف مهرومآل ًايلوتمو مهيلع اكاح هلمحي ال هنأ عم

 نوث وعنملا ءايبنالاف هيلا لسرلا نم لضفأ نوكي نا يجالهنأ رهاظف ىناثلا مسقلا ىف امأ هيلا لسرملا
 نم ءاببن الا ىلإ ةكسئالملا ةئعب نإ مئلق ملف مالا نم لضفأ اوناكمرج الف لوألا مسقلا نم مما كل
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 هفالخ لعن وردقي ال ىذلاءىثلا لعن, رو.ىلاك اوراص ةدايغلا نم ادحاو اعون اوداتعا المهعأ وهو

 جلي ىنلا نافكلذل و ٠ مهيلع ةلووسلا ةياهن ىف عونلا كلذ نوكيف « ةسماخ ةعيبط ةداعلا : ليق ام ىله

 اموب موصي نأوهو « مالساا هيلع دواد موص موصلا لضفأ » لاقو موصلا ىفلاصولا نع ىبن

 ىلاعتوهناحبس هلوق مودأامنأ نايب لضفأ تناكف مودأ ةكسنالملا تادابع اولاق : لابو . اموي رطفيو

 مهئاعاظ تناكل ريشبلا رامعأل ةب واسم ممرامعأ تناكول اذه ىلعو ( نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي )

 ةكئالملا تافصب اب ىفهنايب مدقتام لع ةكسئالملا رمعىول] رشبلا لكرمعل ة بالو فيكفرثك أو مودأ
 بعكس تاق : لاق لفون نب ثراحلا نب هللاد,بعنع ناعالا بعش ىف ىور :لاؤس ةيآلا هذهىلعو

 ن وكت الفأ (الس ر ةكأ الملا لءاج) لاق مث( نورتفيالراهنلاو لوللا نودبسي ) ىلاعت هللا ل كالا

 ( نيعمجأسانلاو ةكئالملاو هللا ةنعا مهيلع كئلوأ ) لاق اضيأو ؟ حيدستلا اذه نع مه هعئامةلامسرلا

 حيبستلا : لاقف رابخالا بعك باجأ ؟ حيبستلاب , مهلاغتشا لاح نءللاب نياغتشم نون وكي فيكسف

 مهعنمي ال حييستلاب م ملاذتشا كلذكف 3 نم انعنم ال سفنتلاب انلاغتشا نأ امكف انل سفنتلاك مل

 ترا مالكلا نم عنمب ملامإ سفنتلاب لاغتشالا لوي نأ لئاَقل : لوقأو . لامعآلا رئام نم

 ةدحاولا ةيآلا ىف امبعامتجاف مالكلا سنج نم امبف حيبستلاو نعللا امأ مالكلا ةلآ ريغ سفنتلا ةلآ

 ىلاعت هللا نوحبسي ةريثك ةنسلأ محل ىلاعت هللا قاخي نأ ىف داعبتسا ىأ ؛ لوآلا باوجلاو . لاحم

 ةةهفلاوْ ىزظلا ها نقلا + يناثلا تاركا ةدتالا شباب لات هللا ءادغأ نرونعلب و امفقحني

 ك0

 الا١ هللا ىف دقتعأ نم ديعبت مزلتسي هللا ءانث نأ كشال و ىلاعت هللا ءانث ىف ضوخلا وه حيبستلا 1

 نورتفي ال مهنأ هانعم ( نورتفي ال ) هلوق ؛ كلاثلا باوجلاو . همزاول نم نعللا كلذ ناكف ىغذي

 دارال امنع رئثفب ال تاعاجلا ىلع بظاوما الف نإ لاقي مك ةقناللا هتاقوأ َّق 2 ىلع مزولا نع

 نأ تن اذإو ابنا ف اهئادأ لع ادبأ مزعلا لع باظاوم هنأ 4 دارب 1 م لغتشم ًادبأ هنأ 4و

 قس ام ىلع لضفأ دق مودالا ناقلها ال أ ام. لضفأ نوكت نأ بجو مودأ مهتادابع

 هلمع نسخو هريع لاط نم دابعلا لضفأ مالسلا هيلع هلوقلف :ايناث امأو . ةيناثلا ةجحلا ىف هريرقت
 لضفأ اونوكي نأ بجوف االامعأ مهتسحأو ارامعأ دابعلا لوطأ مهيلع هللا تاولص ةكئاللاو
 نبل 0 نأ ىضت#ي اذهو « هخمأ ىف ىنلاك هموق َْق خيبشلا » لاق مالسلا هيلع هنالو دايعلا

 اذكو مالسلا هيلع احون نإ لوةي نأ لئاقلو . رشبلا ىلع مباضف بجوي كلذو ةمالا ىف ىتلاك

 كلذو هِي دمت نم لضفأ اونوكي نأ بجوف لي دم نم ارمع لوطأ اوناك رضخلا اذكو ناهقل
 ىلص ىلا نم ًاذاجا دشأو اربع لوطأ وده نه ةمأللا َْق د دقو هولاق م لطيف قافتالاب لطاب

 نأ انيبام هيف قيقحتلاو . ىرثلا تحت ام ىلإ شرعلا نم ةجردلا ىف دعبأ هنم وهو ملو هيلع هلل
 ّ هل اهلا ةعاطلا 0ك 0 زوجي ف دوصقلاو ىعاودلا لإ 0 مال لص 6 اوذلا ةرثكا

 م قدح: 2عأل ال هجو ىلع عن 2 ةييكعلا تاعاطلاو ا أبا وا ' أهم قودتسا هةت>و ىلع نامنالا نم
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 هنأكو مرظعلا عرفلاو ديد_شلا فوخلاب نوؤوصوم ةقادثلا تاعاطلا ىلع نول-بقم مث لب تاذالاو

 هدك يو ةلواطتملا راصعألا كلت نع الضف ادحاو اموي كلذك قبي نأ مدآ ىنب نم دحأ ردقي ال

 ( انش ثيح ًادغر اهنم الكو ) هلوقب ةنجلا عضاوم عيمج ىف هل قلطأ هناف « مالسلا هيلع مدآ ةصق
 نم قشأ مهتعاط نأ ىلع لدي كلذو ؛ رشلا ىف عقو ىتح هستفن كلل« ملف ةدحاو ةرجت نه عنم مث

 ىلإ ناتسب نم لاقتنالاكر خآ عون ىلإ ةدابع عون نم فاكملا لاقتنا نأ : اهيناثو « رشبلا تاعاط

 فيئاصتلا تلعج ببسلا اذهلو ةلالملاو ةقشملا ثروت امنافدحاو عون ىلع ةماقالا امأ «ناتسب
 هانعالا وا ياردنالاو نوتيلا اموسقم هللا. باتك ل سمعجلو:ا < :كوضفلاوراقللا و الا »ةطلتم

 ىلع هريغ ىلإ هنع لدعي ال دحاو لمع ىلع بظاوم مهنم دحاو لك ةكئئالملا نإ مث ء« ساخآلاو

 ندنل انإو نوفاصلا نحال انإو ) لاقو ( نورتفي ال راملاو لايللا نوحبسي ) هناحبس لاق اه

 نوكت نأ بجو كلذ تبث اذا « ةقشملا ةياهن ىف مهتدابع تناككلذك ناكاذإو ( نودبسملا
 ةشئاعل هلوقو ؛اهةشأ ىأ « اهرمحأ لامعالا لضفأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل لضفأ مهتادابع
 ناك اماكديعلا ناف « كلذ ىضتَعي اضيأ سايقلاو « كبصن ردق ىلع. كرجأ امإ و اهنع هللا ىضر

 ىلع لوقي نأ لئاقلو . ميدقتلاو ميظعتلاب ق-أ ناك رثك أ هالوم اضر لجاأل قاشملا هلمحت
 نضعب ىرن انآل كلذو ؟ رثك أ مهاوث نوكي نأ بحي مق لف رثك أ مهتةشم نأ به :نيبجرإلا

 مقلي ىنلا نأب عطقي ام بعاتملاو قاشملا نم ةدهاجلا قيرط ىف نولم>تي اذه اننامز ىف ةيفوصلا

 دابع نع حي لب « هلاثمأ نمو هنم لضفأ عقلي ىنلا نأب عطقن انإ مث كلذ ضءب لمحتي ناكام
 دحأ نع هلثم كمي مل ٠ ىلاعت هلل عضاوتلا ىف بعاتملا نم نولمحتي مهنأ مهنارهرو مهداهزو دنهلا

 ةذاي زر ىضتمت ال ةداسلا ف ةقشملا ةزثك نأ انيلعق ٠ مثرفكب عطقن انأ عم ءايلوآلاو ءايننالا نم

 لعقلا لعلف , دوصقلاو ىعاودلا ىلع ءانب الإ لصحت ال باوثلا ةرثك نأ وه هقيقحتو . باوثلا

 اهيظع اباوث هب امهدحأ قحتسيو ةرهاظلا لاعفألاب قلعتي اف ءاوسلا ىلع نافلكم هب ىنأي دحاولا

 يفاثاا نصالخإ نم رثك أو دشأ امهدحأ صالخإ نأ امل.« اليلق ًاباوث الإرهب قحتسي ال رخآلاو

 ةكالملا تادايعنأ ملسذ ال : لوقن مث لضفلا ىف توافتلا ىضتقت ال اهتقشمو تادايعلا ةرثك نذاف

 ةدايعلابنامت الا نأ مناقنكلوّلسم انلق ةهزتلا نيتاسبلاك تاومسلا :لوآلا هجولا ىفهلوقامأ . قششأ

 ايردق هن قيلاش نأ, بابلا ىف اميرثك أ ؟ ويلا عضاوملا فاهم نايتالا نم قشأ ةبيطلا عضاوملا ىف

 ىشلا لع ةعمتج ءالبلا باسأ نأاع ضراعم.هتكلو « قذأ هل اهنليمتعماهنعهعانتماف رعذتلا تناسإ ل

 ةبظاوملاو هل عوشملا نع تافآلاو نحمل كلت مهريغت الوهللا ءاضقبن وضرب مهيلعامعامتجا عم مهن] مث

 نودأم لاح ةمدخلاب مهمولق بيطت ديبعلاو مدخلا نأك لذو ةيدوبعلا ف لخدأ كلذو ؛ هتيدوبع ىلع

 هورك ذ افصالخالاة يان ىف ناك نمالإةمدخلا ىلع ةقشملا لاحمبنم دحأربصي الو ةيهافرلا ومعنلانم

 رخأ هجوب ضراعم اذه انلق « قاش ةدابعلا نم دحاو عون ىلع ةبظاوملاو ؛ هلوق امأ  ىلوأ سكسعلاب

 «)- رخل مد
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 دقف رشبلا نم لضفأ ةكالملا نأب نولئاقلا امأ : نيبناجلا نم مالكلا لصحم رك ذن نحتو انئابقف
 نوح.سي ) هلوق ىلإ ( هتدابع نع نوريكتسي ال هدنع نمو ) ىلاعت هلوق : اناا ازاومأت اوجتحا

 هانه نم دارللا- نيل هنأ ؛ لواآلا.. نيبَجو نماةيآلا هذبم' لالدتسالا ( نورتفي ال راهنلاو لالا
 تناكاملو فرشلاو برقلا ةيدنع لب ىلاعت هللا لع لاع كلذ ناف ةرجلاو ناكملا ةيدنع ةيدنعلا

 مهريغل ال ممل لصاح فرشلاو ةبرقلا نم عونلا اذه نأ انملع ةكسمالملا ةفص ىف ةدراو ةيآلا هذه

 دعقم ىف ) هلوق وهو نينمؤملا داحآل ةرخآلا ىف ةيدنعلا هذه تيثأ ىلاعت هنإ لوقي نأ لئاقلو
 دنع انأ » هناحبش هنع ًايك اح مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ايندلا ىف امأو (ردتقم كيلم دنع قدص

 هناحبس هنأ ىلع لدي ثيدحلا اذه نآل ميظعتلاب اراعشإ رثك أ اذهو « ىلجال مهمولق ةرسكنملا

 الو « ىلاعت هللا دنع ةكئئالملا نأ ىلع لدي ةيآلا نم هب اوجتحا امو مهيولق ةرسكسنملا ءالؤه دنع
 : ىتاثلا هجولا . 5 هللآ دنع ديعلا نوك نم ؛ 00 ىف لخدأ ديعلا دنع“ ىلاءتأ هللا نوك نأ كش

 اةيبكتسالا نأ خب 6م ريغ نأ ىلع مهرابكستسا مدعب جيتحا ىلاعت هللا نأ « ةبآلاب لالدتسالا ىف
 ةع رز إغ ةرورق نأ 33 اذإ ناطلسلا ناف « جاجتحالا اذهمت أمل مهنم م لضفأ رشبلا ناكولو

 أاودرمتي ىت> نيك اسما الود" قف 2 قغاظ نع نارام ذل كولملا : لوي هل مهتعاط بوجو

 نأ لئاقلو . فعضالا ىلع ىوقآلاب الإ ميال لالدتسالا اذه نأ مواعف ةلمجابو ! ىتعاط نع

 ردقلا اذه يس ةح ىف ىئكيو « رشبلا نم ةردقو ةوق دشأ ةكسئالملا نأ ىف عازن ال : لوقي
 تاومسلا مارجأ ىلع ممالي و موق ةدش 3 ةكمالملا نإ لوقي ىلاعت هناف « توافتلا نم

 رشبلاو ؛ةدحاوةظحل ةيدوبعلا نوك رمي ال « مهرامعأ لوطو ضرملاو مرهلا نم مهنمأو ضرالاو
 نأ ىلوأ ٠ تافآلا عاونأو مرحلاو ضرملا ف لاو>آلا عرسأ ىف مبعوقوو مهفعض ةيامن عم

 توافتلا لوصح ىف عازن الو «لالد:سالا اذه ةتص ىف فاكت وافتتلا نم ردقلا اذبف اودرمتت ال
 حصي ال لالدتسالا اذه نإ متاق ملف « باوثلا رثك ىنعمب ةيلضفآلا ىف عازتلا ام « ىنعملا هذه ىف

 ىذلا وه مبفلا ىلإ ردابتملا نأ عم ؟ ليلد نم هيف دب الو « رشبلا نم ًاباوث رثك أ كلملا ناكاذإ الإ
 اباوث رثك أ نوكتق ءرشبلا تادابع نم قشأ ةكالملا تادابع اولاق مهنأ : اهيناثو . هانركذ

 مهتعاط نوكتتف دشأ درَلا ىلإ مهليم نأ : اهدحأ . هوجول قشأ اهنإ انلق امنإو « رشبلا تادابع نم

 « تاجاهلا بلطنع ىنختسملا , تافآلا نم ميلسلا دبعلا نآل دشأ درقلاىلإ مبليم نإانلق امو « قشأ

 ىلإ عوجرلا ىف برطضللاكن وكي هناف « تاجاخلا ىف رومغملا نم ذاذتلالاو معنلا ىلا ليمأ نوكي
 « نيدلا هل نيصلخم هللا اوعد كلفلا ىف اويكر اذاف ) ىلا عت لاق اذهلو  هيلإ ءاجتلالاوهالوم ةدابع

 نيتاسبو تانج ىهو تاومسلا ناكس ةكمئالملا نأ مولعمو ( نوك رشي مم اذإ ربلا ىلإ مهاجب املف

 ًادبأ مهل مهنتتلا بابسأ لاهكتسا عم مهنإ مث رقفلاو ضرملا نم نونهآ مثو ةحارلاو هزنتلا عضاومو

 ناذجلا معن ىلإ نوتفتليال نونوجسم مه::ك نوةفشم نواجو نوءشاخ ةدابعلاب نولغتشم اوقاخذم
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 نأ الإ لطابلاب مكنين ىكلاومأ ارلكأت ال ) ىلاعت لاقو ( ًامالس ًامالس البق الإ اهيئات الو أوغل
 هنألف اضيأو ( أطخ الإ ًانموم لتقي نأ نموا ناكامو ) ىلاعت لاقو ( ضارت نع ةراجت نوكت
 مهنم وه ىنثتسا مث (اودجف ) هلوق ىف هيلع اوبلغف , ةكئالملا نم فولآلا نيب ًادحاو ًاينج ناك
 ا] كلذف ءلصالا فالخ ىلع نيبجولا نيذه نم دحاو لك: لون انآل « مهنم دحاو ءانثتسا

 دامتعالا الإ اهيف سيل , ةكئالملا نم هنوك قنىفاهومتركذىتلا لئالدلاو  ةرورضلا دنع هيلا راصي
 هنإ انلقولو ؛ تامرمعلا نم هيلع متلوءام صيصخت مزل ةكئئالملا نم هاناعج ولف « تامودعلا ىلع

 تامومعلا صيصخت نأ مواعمو ؛ عطقنملا ءانثتسالا ىلع ءانثتسالا لمح انمزل . ةكئئالملا نم. سيل

 اضيأو ٠ ىلوأ انلوق ناكف عطقنملا ءانثتسالا ىلع ءانثتسالا لمح نم ىلاعت هللا باتك ىف رثكأ
 ءىشلاو لخدل فرصلا الوا ثيح قةدحتي امإ] فرصلا ىنعمو فرصلاو ىنلانم قةشم ءانثتسالاف

 ةكئالملا نيب دحاو ىنج هنإ هلوق امأو « هيف ءانثتسالا ىنعم قةحت عنتميف هسذج ريغ ىف لخدي ال

 هيلإ تفلم ريغ ةربعلا طقاس ليلقلا كلذ ناكاذإ ليلقلا ىلع ريثكلا مكح ءارجإ ذرب امنإ لوقنف

 (ةيناثلا ةجحلا ) هيلع هريغ 0 ءارج ازخي ملدحاولا كلذنءالإ نوكي ال ثيدحلا ملظعم ناكاذإ امأو

 « هل الوانتم ( مدآل اودجسا ةكئالملل انلق ذإو ) هلوق ناكامل ةكئالملا نم سيمبا نكي مل ول اولاق

 قحتسا املو ةيصعمو ارايكتساو ءابإ درجسلل هكرت نوكي نأ لاحتسال هل الو انتم نكي ولو

 باطخلاكلذ هلوانتيالو هلوانتي باطخلا كلذ نأ انيلع رومأللا هذهتاص>ثيحو . باءلاومذلا

 هتطلاخغ تلاطو مبعم أشندنأ الإ ةكمالملا نم نكي ملنِإو هنإ لاقي ال «ةكمثالملا نم ناك اذإ الإ

 ىف لخدي مل نإو هنإ : لاقي نأ ذرحيال ملف اضيأو باطالا كلذ هلوانتي مرج الف « مهب قصتلاو مهب

 نأ كعئمام.) هلوق ليلدب نآرقلا ىف هاكحام رخآ ظفلب دوجسلاب همأ ىلاعت هللا نكلو « مالا اذه
 ىانلق اذهلو ؛ هومتوكذام بجوال ةطااذلا نأ هياو لوألا امأ : لوقن انال ( كتىمأ ذإ دجسن ال

 اضيأو « نيفنصلا نيب ةطلالا ةدش عم سكملاب و ثانالا لوانتي ال روك نلا باطخ نإ هقفلا لوصأ

 راصتقا عنمت فيكف سيلبا ىلع نعللا راصتقا عنمت ملال سيلبا نيبو ةكمئالملا نيبةطلاغلا ةدمشف
 رك ذاملف» ةيلعلاب رعش»فصولا ىلع م+لابيترت نأ هباوخل ىناثلا امأو « ةكسنالملا لع فيلكتلا كلذ

 اذه نأب بيقعتلا اذه رعشأ ( مدآل اودجسا ةكمنالبلل انلق ذإو ) هلوق بيقع ريكستساو ىنأ هلوق
 هللاو نيبناجلا ىف ىدنع ام اذبف رخآ رمأ ةفلاخ ببسبالرءألا اذه ةفااذخ ببسي لصح ام ءابالا

 ر وا قئاقح لعأ

 هيلع مدآ دوجسب ةكئالملل ىلاعت هللا رم أبن وجتحي انبادكأ نمةعامجنأ معا 4 ةعبا رلاةلأسملا )

 لهأ رثك أ لاق : لوقنف ةلأسملا هذه انبه ركذن نأ انيأرف ةكتئالملا نم لضفأ مدآ نأ ىلع مالسلا
 روممج لوقوهو .ايبن ألا نم لضفأ ةكسمالملا لب ةلزتعملا تااقو ةكسنالملا نم لضفأ ءايبنالا : ةسلا

 نم ىميلحلا هللا دبع ىأو انم نيملكتملا نم ىنالقابلا ركب نأ ىضاقلا رايتخا لولا اذهو . ةغيشلا
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 ةنآلا نم مث ركذامو ةكئالملا نه هنو "فان جلا ةاره هننوككت )الا كلق ملف نجلا م هنأ ىلع لدي

 : تلاق ًاشيرق نال كلذو ( ًايسن ةئجلا نيبو هنيب اولعجو ) ىلاعت هلوق ىهو ىرخأ ةنآب ضراعم
 نوكي نأ زوال : باوجلاو ؟ انج ىمسي كلملا نأ ىلع لدت ةيآلا هذبف هلل اكلات قكفاللا
 رعشي نجلا نم ناكسيلبا الإ هلوق نال ةنجلا نزاخ ناك هنأ ( نجلا نم ناك) هلوق نم دارملا

 فاسدا | كا ارك وعملا هنو كرتلام انتم ذا هج اير كير كار دقطللا كج ليل
 ةرورضلا دنع الإ هيلإ راصي الف رهاظلا فالخ اذه انلق . نجلا نم راص ىأ نجلا نم ناكهلوق

 بعذأافارذ[كينأراقكللا لكلا كادي اذن, اهني ةنمعا نفؤو «كقحبلا راسو ا) عانت ادلؤقاامأ و

 !نكلاةفللا# لاظأ لسحب ان اودسإ »كلما انآ انيز“اذقه انضيأؤ .كمالملا ق اذتنثأ اك جلا 'ف
 لك لوانتي ةيلصالا ةغللا بسحب ناكنإو ةبادلا ظفل نأ اممم ر يغب صتخا فرعلا بسحب نجلا

 ةيآلاو ؛ ةيلصألا ةغللا ىلع ةيآلا هذه لمحتف بذي ام ضعبب صتخا فعلا بسحب هنكل بديام

 امإ « مل ةيرذ ال ةكئالملاو ةيرذ هل سيلبا نأ : اهيناثو . ثدانحلا فرعلا ىلع اهانرك ذ ىقلا
 حيرص اذهو ( ىفود نم ءاياوأ هتيرذو هنوذختتفأ ) هتفص ىف ىلاعت هلوقل ةيرذ هل سيلبا نإ انلق

 ىتننألاو ركذلا نم لصحت امنإ ةيرذلا نال مهل ةيرذ ال ةكسالملا نإ انلق امتإو ؛ هل ةيرذلا تابثإ ىف

 اودبشأ اثانإ نمحرلا دابع مم نيذلا ةكن 5 اولعجو ) ىلاعت هلوقل مهيف ىثأ ال ةكئالملاو

 دلاوتلا قع 3 ةقافمالا تفتنا اذاف ةنونآللاب مهيلع اع مح رم لع نكنأ ( ممدأرش كدكسين ميقلخ

 كزذك نكي ملسياب] و هنأ مدقت ف ىلع نوهوصحم ل ناد املاثو « ةيرذلا تفتناف ةلاع ال

 فاذا ودنا تجلب زان نانا سالب“ ن1 اعرا رز“ ةكتتاذاا نك ور كيال نأ اطمبلاوذ
 هنالف اضيأو ( ران نم ىنتقلخ ) سيلبا نع ةياكح ىلاعت هلوقل رانلا نم قولخم سيلبا نأ انلق ام

 ناو“ كافر لهل اناشنلا ل1 نوقف ادا مم ك1 نان ادار اوفر نقر انما ناك

 نم ناجلا قاخو راخفلاكلاصاص نم ناسنالا قلخ ) لاقو ( مومسلا ران نم لبق نم هانقلخ

 نع ىرهزلا ىور املف ؛ رولا نم لب راثلا نم نيقولخم اوسيل ةكمنالملا نأ امأو ( ران نم جرام

 نم جرام نم ناجلا قلشو رون نم ةكالملا تقلخ لاق هنأ الكم هللا لوسر نع ةشئاع نع ةورع

 اوةلخ منال ) كإذب |ووس امإليقو 3 نودنا>ور ةكالملا نأ عفديال ئذل اناووسملا نم م 4 ران

 (السر ةكئالملا لعاج ) ىلاعت هلوقل لسر ةكنالملا نأ : اهسماخو ٠ حورلا 2 حيرلا نم

 كلذ رلبأ نك م أملف ( هتلاسر ل لج ثيح لعأ هللأ اعنا هلوقل 34 نومو ؟هصدحم هللأ لسرو

 هنلاانأ 2 لولا“: ا ةكنالملا نم هنوكب نولئاقلا جتحاو ةكسئالملا نم نوكي ال نأ بجو

 بجو. كلذو 04 هلود حصل و ألخ دلهالول 8 جارخإ 55 2 ةاشالاو كك اللا نم ها ىلاعت

 لاق ذإو ( لاك لاق 2 برعلا مالك ىف رووهشم عطقتملا ءانتدسالا 5 لاقي ال ةكئالملا نم هير
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 هيلع لاقف .ءاببنالا ةيحت اولاق اذهام تلق اهتقراطبو اهسسقل دجشت ىراصنلا تيأرو اهئادلعو
 نب ىلع ىلع قيلئاجلا لخد لاق ىناه نب كامس نع ىروثلا نعو )١( مهئايبنأ ىلع اوبذك مالسلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ٠ ىل دجست الو هلل دجسا ىلع هل لاقف هل دجسي نأ داراف بلاط ىنأ

 ثلاثلا لوقلا . اهيلع هقحرظعل اهجوزا دجست نأ ةأزملا كرمال هللا يخل نحت نإ ادجا تزيل
 ( رفاوحلل ادجس اهيف رك آلا ىرت ) : رعاشلا لاق عوضخلاو دايقنالا وه ةغللا لصأ ىف دوجسلا نأ

 رجششلاو مجنلاو ) ىلاعت هلوق هنمو ليخلا رفاو+ل ةلاذه تناك راغصلا لابجلا كلت ىأ
 هيلع مدآ ميظعت حرش ةصقلا هذه نم دوصقملا نآل فيعض لواللا :لاوقلا نأ ملعاو ( نادجسي

 كشالدوجسلان آل اضيأ فيعضف ثلاثلا لوقلا امأو هلاح ميظعتديفي ال ةلبقلادرجم هلدجو « مالسلا

 كلذك ةغللا لصأ ىف نوكي نأ بجوف ضرأألا ىلع ةيجلا عضو نع ةرابع عرشلا فرع ىف هنأ

 « ةدابع هنأ ملسف ال اناق زوجت ال هللا ريغل ةدايعلاو ةدابع دوجسلا ليق ناف رييغتلا مدع لصألا نآل

 ماظعالا نم'ديفي ريغلل اندحأ مايق نأ كلذ نيبي لوقلاك اديفم ةعضاوملاب ريصي دق لعفلا نأ هنايب

 طوةس تاقواألا ضءب ىف نوكي نأ عنتمي مل كلذ تبث اذإو ةداعال الإ كاذامو لوقلا هديفيام

 اذإو ةدابع كلذ نكي مل نإو ميظعتلا نم ابرض اديفم اهب نيبجلا هقاصلإو ضرألا ىلع ناسنالا

 هتماركو هتعفرل ًاراهظإ كلذب ةكئالملا هللا دبعتي نأ عنتمي مل كلذك ناك

 الو نيملكتملا ضعب لاق ؟ ةكسئالملا نم ناك له سيلبإ نأ ىف اوفلتخا ( ةئلاثلا ةلألا ١

 : اهدحأ ٠ هوجوب نولوألا جتحاو مهنم ناكهنإ ءاهقفلا نم ريثك لاقو مهنم نكي ىلهنإ ةلزتعملا ايس

 قيلاطت هلوقل نملا نم,ناك هنإ انت افاوردكالملا نمد نوك البزأ :بدتف لا نيستا
 م هناك هنأ كيث الر دنإ نلظ نم ىعانلا قدانأ ملعاو ( نجلا نم ناك سيلبا الإ ) فركلا ةروس

 نجلا نال فيعض:اذهو كلءلل فلاخ سنج نجلا نآل,ةكئالمللا نم,نوكي ؛ال.نأ بجو.ّنللا

 ةنجخلاو ةرتاس اهنوكل ةنجلا هنمو هناتتجال انيتج نينجلا ريش اذحل وسلا وهو تانتج الا تفل نط دلل
 نوروتسم ةكئالملاو اذه تبث املو «هيف لّعلا راتتسال نونجلا هنمو ناصغالاب ةرتتسم انوكل

 لوقنف دوصقملاديفيال ردقلا اذه نأ تبثف ةغللا بسحب مهيلع نجلا ظفل قالطا بجو نويعلا نع

 مثرشحن مويو ) ىلاعت هلوقل ة0اللا نم نوكي ال نأ بجو نجلا نم ناك سيلبإ نأ تبث امل
 اوناكلب مهنود نم انيلو تنأ كناحبس اولاق نودبعي اوناك رك ايإ .الؤهأ ةكئالملل لوقن مث اعيمج
 نجلا نم ناك هنأ مسن ال ليق ناف . كلملاو نجلا نيب قرفلا ىف ةح<رص ةيآآلا هذهو ( نجلا نودبعي
 نبا نع ىور ام ىلع ةنجلا نم ناك دارملا نوك نأ ذوب ال ملف ( نجلا نم ناك ) ىلاعت هلوق امأ

 هلوق نوكي نأ زوي ال مل نكل كلذ انيلس ؟ ةنجلا نزاخ ناكىأ نجلا نم ناكلاق هنأ دوعسم
 ترك ذ امنأ اناس نيرفاكلا نم راص ىأ نيرفاكلا نم ناكو هلوق نأ اك نجلا نم رانص ىأ نا نم

 ءملسو هيلع هللا لص لوسرلا ةافو دعب الإ اهنم عجري مل نملا ىلإ ىنلا هثعب نيح هنع هللا يضر ذاعم نأ تبث( ) ٠
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 ىلاعتو هناح.س هلأ هراقتندلا عيمج ىلع ةماعلا معنلا نم ةعبارلا ةمعنلا وه اذ-ه كل معا

 ملعلاب هصيصخ م أ ةفالخلاب مدأ صرص# كا لاشك ةنآل كلذو دكيالما دوجسم انابأ لعج

 ركذو ملعلا ىف هتجرد غولب نع نيزجاع ةكتالما تراص نأ ىلا مل-علا ىف هغولب مثايناث ريثكسلا

 : لئاسم انبهو 3 هكميالبلل آرت هنوكا نآلا

 مالسلا هيلع مدأ ةقلخ ىلاعت هللأ ىوهسإ نأ لق لصح دوجسلاب صال 4 لل ل 0

 ( نيدجاس هل أوعقف ىحور نم هيف ثخفن و هدد وس اذاف نيط نم ارث قلاخ 6 ١ هلوق ليلدب

 هلوق ىف ءافلا نآل ةكتالملا دوجسم راص ًايح راص امل مالسلا هيلع هنأ ىلع لدي ةيآلا هذه رهاظو
 دعب لصح كلذ ىف 25اللا عم هترظانمو ءامسألا ميلعت ن وكي ريدقتلا اذه ىلعو بيقعتلل ( اوعقف )

 يالللا دالحشم ناص نأ

 دوجش نآل ةدابع دوجس سيل دوجسلا كلذ نأ ىلع نودلسملا عمجأ ( ةيناثلا ةلأسملا 0

 : لوألا . لاوقا ةثالث ىلع كلذ دعب اوفلتخا مث رفكلاب دريال سالاو رفك هللا زيغل ةدايعلا

 لولا اذه ىف نعط نم سانلا نمو ةلبقلاك ناك م السلا هيلع مدآو ىلاعت هلل ناك دوجسلا كلذ نأ

 مالساا هيلع مدآ ناكولف ةلبقلا ىلإ تيلص لاقي لب ةلبقلل تيلص لاقي ال هنأ : لوآلا . نيبجو نم
 اودعا لبق لب اذكه سألا دري مل املف مدآ ىلا اودجسا لاقي نأ بج ول دوجسلا كلذل ةلبق

 تمرك ىذلا اذه كتيأرألاق سيلبإ نأ : ىتاثلا . ةلبق نكي لل مالسلا هيلع مدآ نأ انملع مدآل
 هده تاصيخخ 1 ةلبق ناكولو دحاكيلا نم الاخ مظعأ هنأ لع لدي ادوجسم هناوك نأ ىأ ىلع

 ةبعكلا نوكت نأ مزاي ملو ةبعكلا ىلإ لصي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع 6 5 لي ادب ةجردلا

 لاقي نأ زاج ةلبقلا ك] تيلص لاقي نأ زو الاكهنأ لوألا نع باوجلاو . هلع دمحم نم لضفأ

 ( سمشلا كولدل ةالصلا م ) ىلاعت هلوقف نآرقلا امأ «٠ رعشلاو نآرقلا هيلع - 00 و ةليقلل تيلص

 نوكت ةالصلا نأ عم ةلب 1 ءلض لاقي نأ زوج, ال ملف كلذ ذاج اذاف . كولدلل ال هلل ةالصلاو
 : ناس>لوَف اردتم امأو 2 ةليقلل ال ىلاعت هلل

 نسح ىبأ َنَع امنم مش مشاه م فرصنم صاألا نأ ف رعأ 037 اي

 موسلا7 نالتل ابدا[ باقتلاء| قزغأو كحال ىلص نم انوا >اكنلا

 كلذو هميركت اكش سيلبا نأ ىناثلا نع باوجلاو . دوصقملا لع صن مكدابقل ىلص هلوقف
 اذ هف رخأ رومأ عم كلذب لصح هلعل لب ةيدوجسملا كلت درجمب را ماسنال ميركتتلا

 ةيحنو هل اهظعت مالسلا هيلع مدآل تناكةدجسلا نأ وهف ىناثلا لوقلا امأ لوآلا لوقلا ىفام

 امئاظعلدجست دوويلا نإ لاق اذه م ذاعماي لاقف تلي ىنلل دجس نءلا نم مدق امل اذاعم نأ بيبص



 مح ةيآلا . مدآل اود ةكئالملل انلق ذإو : ىلاعت هلوق
 هم اسدو ممورت ه
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 امم يصر ١ رع دس

 نيرفكلا ن 7 ٠ ناكو

 ةدك ؤم رابخألاوا,يلع قلالا عالطا دنع ابكرتي الو اميلع قئالخلا عالط ال ةيصعملا كرتي ثيح

 ةمايقلا موي سانب ىنؤي » لاق مال-سلاو ةالصلا هيلع هنأ متاح نب دع ىور : اهدحأ . كلذل

 هللا دعأ ام ىلإو اهروصق ىلإ اورظنو اهتحار اودجوو اهنم اوند اذإ ىتح ةنجلا ىلإ مهب رمؤيف

 نولوةيواملثمب دحأ عجر ام ةرس اهنع نوعجريف اهيف مهل بيصق الاهنع موفرصا نأ ًاودوت ابلهأل

 لوهأ ني كتايلوألل ابيف تددعأ امو كياوث نم انتيرأ ام انيرت نأ لبق راثلا انتلخدا ىل انيران

 ةبحلاب هومتيقل نال اذإو مئاظعلاب ىفومتزراب متولخ اذإ م 41 ل ٌثدرأ َكاَذ و5 ودق: اطلع

 مو سانلا ملجأ وبا وبات ملو سانلا متب 3 واق ىف هيلع نا فدل ساثلا نوءار نسخ

 ميلا مقيذأ مويلاف مكيلع نيرظانلا نوهأ تنك ىلجأل اهوكرتت ملو سانلل ىصاخملا مكن ف .

 5 لاقف ىنظع : لب دي ىلع نب ناميلس لاق « ايناثو » ميعنلا نم مكتمرحام عم ىف

 هنأ تننلظ تنك نإو « مبظع رمأ ىلع تأرتجا دقاف كاري هنأ تننظ ايلاخ هللا تيصع 1
 ذاع ك1“ 0 9 ىف كسفن ربط : : مصآلا مت :احلاق : اهئلاثو . ترفك دقاف كارل

 اثك ام تنك اَذِإَو ؟”كنيلإ هللا مم رك ذاذ التاق كنك "داو كيلإ هللا رظن ركذاف حداو جلاب

 5 معا : ابعبارو . ( ىرأو عمسأ امكعم ىنإ ) لوقي وه ذإ كب هللا لع كحذاف ريمضلاب الماع

 اورةحتساف لتقلاو داسفلا ىلع مرظن عقو ةكئالملاف؛ ىلاعت هللا ةمكح رارسأ ىلع دحال عالطا ال

 نإو م اماع ناكهناف بوسيغلا مالسع امأ ءهومظعتساف سيلبا ةعاط ىلع مرظن عقوو . رشبلا
 نري ىسانإ“ نارخ انس :اننلاظ كر مهطوقب هدعب نوتأس مهنكل لتقلاو داسفلاب اوتأ

 هاري ام ىلع دمتعي ال نأ لقعلا نأش نمو « هنم ريخ انأ ) هلوقب اهدعب ىتأيس هنكل تاعاطلاب قأ

 قذلا .انآكفادكم كارلا بلع ملعأ ىف ئةإ')'ىلاعت هلوقف كولا 'كفرذلا (فةز|7نآوكم "نأو

 نع دعب "رفكسم اعيظف.ادناغ.هنوززت امن ملعأ و عقوتملاو عقاولاو نطاسببلاو رهاظلا فرعأ

 باجح نعء أوجرخ نأ مهلك ال قاحلاف « ىتمدخ نم برقس ادنعي اًقساف ةنورت نموا قّرطَح

 هناحبس هنإ مث . هيلع نم ءىثب نوطيحي ال مهناف زجعلا راتسأ اوةرخ نأ مهل رسيقي الو لوجلا

 تازومشنلاىاك امم دشأ نم ةيدوبعلا لاك شبلا قم نبظأ :نأ ةكتتالملا نيو للا ملع نم ققح

 اوليزبو قلاخلا ةمكح ىلإ ءايشالا ةفرعم اوضوفيو هلمعب دحأ رتغي الثا رفكحلا لائةدابع

 هتاعدبمو هتاعو:صم نع ناسللاو بلقلاب ضارتءالا

 (« نيرفاكلا نم ناكوربكستساو ىبأ سيلبإ الإ اودجسف مدآل اودوا ةكئالبلل انلق ذإو ر) ىلاعت هلوق
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 نم كلذ نروكيف ميلعلا ىنعمب : رقع عب يكحلا 6( ةعبارلا ةلأسملا ١

 نورك ىذا 0 لزولا ف ميكح لاف هن ذل ا اذه لعو : تاذلا تافص

 لزالا ىف ميكح هنإ لوقن الق « لعفلا تافص نم كلذ نوكيف . هيلع د> ل ضارتعا ال امل العاف

 9 ةكئالملا نأكف ءراركتلا مزاالإو ىناثلا ىنعملا وه دارملا نوكي نأ انبه برقالاو

 سايعن.1نعو. هيف بيضملا لعفلا اذهىف ميكحلاتنأو' « مدآ ميلعت كن .كمأف تامواعملا لكب ملاعلا

 . ضرآألا ىف ةفيلخ مد 1 مكح ىذلا ره 107 ميكحلا نم ةكنالا ا 31من

 هيلعوهوءايش ألا ءامسأ نع مريخ نأب مالسلاهيلع مدآ رمأ ال ىلاعت هلل 7 «( ةسماخلا ةلأسملا ١
 تاووسلا بيغ ملعأى ]كلل ةألأركلذدن 5 محل ىلاعتو هنا ملاقامل مثربخأ اءاداهب مريخ أمالسلاوذالصلا

 هقلخ نأ لبق - هيلع مدآ لاو>أب املاع ناكىلاعت هنأ بيغلا اذه نم دارملاو (ضرألاو

 ماشه بهذم نالطإ ىلع و كلذ وز 2 ارودح لبق ءايشألا مع ىلاءتو هناديس هنأ ىلع لدي اذهو

 نونمؤ, ) ىلاعتهلوةف « علا وه ناميالا ليق ناف ءابعوقو دنع الإ ءايشآلا ملعيال هنأ ىف محلا نبا

 6 ضراللا ب تارشلا عع لعأ ىنإ ) انه لاق فيكف بيغلا معي دبعلا نأ ىلع لدي ( بيغلاب

 مدقتام هباوجوبيغلا لع نع نولاخ مهف ىاوس نم لكنأو ىل الإ سيل بيغلا لع نانراجكالا

 . هوجو هيفف ( نومتكست متنك امو نودبت ام لعأو ) هلوق امأ ( بيغلاب نونمؤي نيذلا ) هلوق ىف

 دارأ ( نودبتام ملعأ و)هلوق نأ مهنع هلا ىضر دوعسم نباو سابع نبا نع ىعمثلا ىورام اهدحأ
 هسفن ىف سيلبإ رسأام هب دارأ (نومتكت متثك امو ) هلوقو ( اهيف دسفي نم اهيف لعحنأ ) موق هب

 ةيفخلا رارسألاو ةبئافلا روماألا نم (نردلعت الام لعأ ىفإ ( : اهيناثو دجسي ال نأو ربكللا نم

 قلبت عمال وأ ملعأ ةبلعلل طازسإألاب لعل ككل ىاريف ةحاصم جل هنأ رعاظلا قطب نيل

 الإ ًاقاخ انبر قل نلف» ا نكيل اولاقف ابيع ًاقلخ ةكلئالملا تأر مدآ قلخ امل ىلاعت هنأ : اهئلاثو

 موضعل هادبأف ميني وردا ل رش كررقلاء| لع ناكل أ زو<و اومتك ىذلا اذرف هنم هيلع مركأ كك

 نأ .كدلا لوق وعو : اهعبارو . ناهتكو ءادبإد حاولا لءفلا اذه ىف ناكف مهريغ نع هورسأو ضعبل

 جازتمالا ريدقت ىلعو اجذتم وأ اضم ارش وأ اضخم اريخ نوكي نأ امإ ءىثلا نآل ةسمخ ماسقألا

 ةذادتا دعمت !ةركلملاو سل ازين آامأ ا انلاغ/زبقلا-نوكاوأ ابلاغ قيل: نركبؤأ نأ [ماللا لدن نأ اف
 نيا القرار جنو اقعيكلا لانا ةلأج 85:ءداضإ يطمح ةكييلل نالإل اذ ويلا دبح -نؤك جب ىلا »ءاهأو
 تاريخلا نم مهنم لص# ام ىلإ ةبسنلاب ليلق ريش وهو لتقلاو داسفلا اوركذ ةكئالالاف ريثك رش

 تضقاف رورشلا هذه ىلع بااغ مريخ نأ فرعأف (ضرأآلاو تاوعسلا بيغ ملعأ ىنإ ) هلوف
 . مهخيو و 3 ةكسملا

 هنازلو نارا مآ امظع احرفو امظع افوخ ةبآلا هذه ىف نأ ملعا ( ةسداسلا ةلأسملا 0

 نونو نا دلماب ةسصت قادما دركي 817 تجف زابضاا 'للاؤحنأ نما ءلع لع خي ال ىلاعت
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 تاومسلا سغ ملعا ىنإ عل لقا | لاق مهمامساب مهابنا أبف مث مسار

 نإ ىرااة م ودمر ادت روزا ل اله هوه هس

 امو نودبتا ملعأو ضرآلاو تاوهسلا بيغ ملعأ ىنإ مكل لقأ ملأ لاق مهناعنأب مأينأ الف مهئامسأب
 : 4 نومتكت منك

 اولاق ) اسيبف كسلا ند أهيف لمجبتأ ( موق ُْق ةيصعملاب او مكيالملا 9 اودقتعا نيذلا نأ ملعا

 كناحبس ) مطوقب مهتطخ نع اورذتعاو اوباتو اوعجر لاؤسلا اذه ىف مأطخ اوفرع امل منإ
 اولاق امإ مهنأ : لوآلا . نيمجو كلذ ىفاورك ذ مهتيصعم اوركنأ نيذلاو ( انتملع ام الإ انل ملع ال

 معن الانإ ا ولاق منال كلذو هنع اولئسامن ولعب ال مهنأب ميلستلاو زجعلاب فارتعالا هجو ىلع كلذ

 ىلاعت هللا نآل (اميف لمتأ) اولاق امن ةكئالملا نأ : ىناثلا , هءلعن فيكسف كلذ انملعتمل اذاف انتءلعام الإ

 لعجتأ كل انلقف ءامدلا نوكسفسيو ضرآألا ف نودس في مهنأ انتءلعأ كنإ اولاق معاكم كلذ مبملعأ

 : لئاسم انبهو . اهملعف فيكف اهتيفيك انتملعأ ام كناف ءامحأللا هذه امأو اهيف دسفي نم ايف

 فراحملا نأ ىلع ) لا م الإ ان مع هل ( ىلاعت هلوشب اياد جتحا 4 كازآإلا ةلأسملا 0

 ةلالدلا بصنب امإو مبلعتلاب امإ هتبج نماالإ انل ملع ال هنأ دارملا ةلزتعملا تلاقو ىلاعت هلل ةقولخع

 ريغلاف داوسلا ليصحت نع ةرابع هناف ديو.ةلاكر يغلا ىفلعلا ليص نع ةرابع مبلعتلا ناكر
 كلذلو عناملا قتناو طرشلا لصح واإلءلا هيلع بتر, ىذلا ىمآلا ةدافإ نع ةرابع ميلعتلا لاقي ال

 انآآل كلذ لعف دق ىلاعت هللاو ليادلا عضو وه ملعلا هيلع بترتي ىذلا سمالاو ملعت اف هتيلع لاقي

 ملف دبعلا لعف رظنلا كلذو ليلدلا ىف رظنلا لب ليلدلا تاذ وه سيل ملعلا دوجو ىف رثؤملا لو#ت
 . (انتءلع ام الإ انل لع ال ) هلوق ضقاني هنأو ىلاعت هللا ميلعتب ملعلا كلذ لوص> نكي

 الإ تاسييغملا ةفرعم ىلإ ليبس ال هنأ ىلع ةيآلا هذ-مب مالسالا لهأ جتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا ا)
 هدنع و ) ىلاعت هلوق هريظن و ةفارعلاوةناهكسلاو موجنلا لعب اعاإ لصوتلا نكمال هتآولاكت هّللأ مياعتب

 نم ىضترا نم الإ ًادحأ هبيغ ىلع ربظي الف بيغلا ماع ) هلوقو ( وه الإ اهملعي ال بيغلا حافم

 مودجنلا تاكرح ىدنمعف لئالدلا عضوب ميلعتلا ترسف اذإ ىلزتعملل لوقي نأ مجنمللو ( لوسر
 هلأ ميلعتب اضيأ كزذ ناك هذه ىلع ام تلادتنا اذافملاعلا اذه لاوحأ ىلع ىلاعت هللا اهقاخ لاك

 ىلوأ ناكاندحأ هنع زجعي نلف بيغلا ةفرعم نع اورمي ا ةكئالملا نإاضيأ لاقي نأ نكمبو « ىلاعت

 دنع الإ ققحتت ال ةماتلا ةغلابملاو « ملعلا ىف ةماتلا ةغلابملا تافص نم ميلعلا ( ةثلاثلا ةلأسملا
 وه الإ قلطملا ملعلا سيل مرج الف ؛ ىلاعتو هناحبس وه الإ كاذ امو « تامولعملا لكب ةطاحالا
 . رصحلا ليبس ىلع ( ميكحلا ميلعلا تنأ كنإ لاق كلذلذ

 «م- رنا كلال»
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 يداشلا .ىور نم نهفو ( ريثك كف دعا ةفرعملا نم ناك ام ىش و « ةيورلا : نو رثعلا وجمالا

 ةالصلا هيلع لاق اذهلو . عفنأ وهام طابنتسا نم سفنلا نكمت ىهو . ةسايكلا : نورشعلاو
 ناسنالا هيلإ لصي ريخال هنإ ثيح نم . توملا دعب امل لمعو هسفن ناد نم سيكلا : مالسلاو

 « ةبرجتلا قيرطب الإ لصوتي ةفرعم ىهو ؛ ةريخلا : نورشعلاو عباسلا . توملا دعب ام لضفأ

 41 ةركسفا مرق نم وه ليقو . هلقت دخلا سأدلا كو 0 ركل 4 لاق هنريخ لاقي

 اهنع ربخلا ىه : ةربخ ةقان مهوق نوكي نأ زو<و . ةفرعملا ةرازغ وه ربخلا ناكف ؛ نيللا ةريزغ

 جاتنإ امنم ىجري ىلا تامدقملا ىف رطاخلا ةطاحإ وهو « ىأرلا : نورشعلاو نماثلا . مترازغب

 اذ#لو « عناصلل ةلالاكركفال ىأرلاو « ىأر ىأرلا نم ةجتنتسملا ةيضقلل لاقي دقو ؛ بواطملا

 ىهو ةسارفلا : نورشعلاو عساتلا . بصت ىأرلا عد : ليقو« ريطفلا ىأرلاو كايإ : لبق

 هوب قيرطلا اذه قدص ىلع ىلاعت هللا هبن دقو « نطابلا قللا ىلع رهاظلا قحلاب لالدتسالا
 مهتفرعتلو ) ىلاعت هلوقو ( محاسب مهفرعت ) ىلاعت هلوقو ( نيمسوتملل تايأل كلذ ىف نإ ) ىلاعت

 «فراعملا سالتتخا ةسارفلا ناكف « ةاشلا عبسلا سرف : موق نم اهقاقتشاو ( لولا نحل ىف

 ماهلالا نم برض كلذو:« ببس هل فرعي الو هرطاخ نع نأ 1 : نانرض كلذو

 ىعسيو 6 ممل رمع نإو نيثدحم ىمأ ىف نإ » هلوقب هيام ىنأ ىع هابإو « ىحولا نه برض لب
 نال نط هرم مافن نازك ابها معو اقل" كلدلجلاو ؛ عورلا ىف ثفنلا اضيأ كلذ

 نم ةنيب ىلع ناكنفأ ) ىلاعت هلوق ىف ةفرعملا لهأ لاقو ةنطابلا قالخاألا لع ةرهاظلا لاكشألاب

 ددانشلاو حورلا رهوج ءافص ىلإ ةراشإ وهو لوألا مسقلا وه ةنيبلا نإ ( هنم دهاش هولتيو هبر

 ٠ لاوحألا ىلع لاكشألاب لالدتسالا وهو ىاثلا مسقلا وه

 ( انتملع ام الإ انل لع ال ) هلوقو ( ابلك ءامسآلا مدآ لعو) ىلاعت هلوق ( ةعسات || ةلأسملا ١

 فراعت ةظفللا هذه ف لصح هنال 3 هنأ ىلاعت هللا فصو ىضتقيال ) نآرقلا مع م دلا ( هلوقو

 أةلطم ملم سردملا لاقي ال اكو نيقلتلاو ميلع ةلاب فرت< نم وهو هيلع هقالطا زو ال هجو ىلع

 اذه الولوديرقتلا عم الا ملعم هنإ هلل لاقي ال اذكف سردملا هيف لخدي ال نييلعتملل ىصوأ ول ىتح

 لصحي ىذلا وه ملءملا نآل ىلاعت هيف الإ لمعتسي ال نأ بحي ناك لب هيلع هقالطا نسل فراعتلا
 ىلاعت هللا الا دحال كلذ ىلع ةردق الو هريغ ىف ملعلا

 مهبنأ مدآ اي لاق . ريكسحلا ميلعلا تنأ كنإ انتملع ام الإ انل ملع ال كناحبس اولاق ل ىلاعت هلوق
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 ا

 ةمولعمةلومجلاةبسفاا ريصتل لووجملا فرط نيب طسوتي ءىث نادجوب الإ هلمع متي ال ركفلا نأ 'كش
 انوي قئاسو اهدودي دئاق نم امل دب الو ةلظ ىف ةفقاو | ةلهاج ابنك لاح سفئنلا لاف

 امهملا هتبسن نم دلوتيف ةصاخ ةبسن امهنم دحاو لك ىلإ هلو نيفرطلا نيب طسونملا وه كلذو

 نيدهاشلاك امه ناتمدقملاو نيتهولعم نيتمدقم ةطساو الإ هب ملعلا لصح ال لور لكف ناتمدقم

 ناتللا ناتمدقملا امهو ندهاش نم لقعلا ىف دب ال اذكف نيدهاش م عرشلا قدباال هنأ كف

 وهو ءاكذلا : َرشَع عباسلا . سدحلا وه طسوتملا كلذ نادجول سفنلا دادعتساف بولطملا ناجتنت

 عطقلا ةعرسو ىمألا ىف ءاضالا وه ءاكذلا نال كأذ و ىوصقلا ةياغلا هغولتو هلاك و نسلدلا ذك

 : رشعنماثلا . نيكسلاةدحب اهعذ كردمىأ ةاكذمةاشو حيرلا تك ذو رانلا تكذ نم هلصأو قحلاب

 طاينتسا ىف رثك آلا ف لمعتسي هناف كلذلو هضيرعت دصق ءىثل هنتلا نع ةرابع ىهو ةنّطفلا

 ةقيقحلا ىفو' ليادلا ليصحت وحن سفنلا ةكرح وهو رطاخلا : رشع عساتلا . زومرلاو ىجاحآلا

 سفنلا نأ الإ ىلاب رطخ اذه : لاقي كلذلو سفنلا ىف رضاحلاو لابلاب رطاخلا وه مولعملا كلذ

 : نورشعلا . للا ىلع لاخلا 00 طاخ تذعج رظاخلا ىنعملا كلذل الحم تناك امل

 ةءدسوس# - ريغ. ةسث دج .نومأد | للا نع ةرابع هنإ لاقي دقو حوجرملا داقتءالا وهو مولا

 نظلا : نورشعلاو ىداحلا . ىذ وألا ةوادعو مالا ةنادصب ةلخسلا 5 ةنابج ةوح نضال

 بتارم اذدكف طوبض» ريغ فعضلاو ةوقلل داقتعالا لوب ناكاو حجارلا داقتعالا وهو

 عم رخآلا ىلع باقلا ىف دقتعملا ىفرط دحأ حيجرت نع ةرابع هنا ليق اذبلف ةطوبضم ريغ نظلا

 اضيأ قاطي دق مرج الف لعلا مسا هيلع قااعي دق ةوَقلا ىف ىهانتملا نظلا نإ مث رخآلا فرطلا زوجت
 امن اولاق ( ممر اوتالمم هنأ نونظي نيذلا ) ىلاعت هلوق ىف نيرسفملا ضعب لاق اك نظلا مسا ملعلا ىلع

 ةفاضالاب ايندلا ىف سانلا رْثك أ ملع نأ ىلع هيبنتلا : امهدحأ نيبجول انه ملعلا ىلع نظلا ظفل قلطأ
 الإ لصحي داكي ال ايندلا ىف قيقحلا ىلعلا نأ :ىتاثااو . معلا بنج ىف نظلاك ةرخآلا ىف هملع ىلإ

 ( اوباتري ل مث هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا ) ىلاعت هلوق ىف ىلاعت هللا مرك ذ نيذلا نيقيدصلاو نييبنال

 ناكنإو . ملعلا اذه لاوحأ رثك أ رادم هيلعو حدمو لبق ةيوق ةرامأ نع ناكنإ نظلا نأ معاو
 ( مثإ نظلا ضعب نإ ) هلوقو ( اًديش قلا نع ىنغي ال نظاا نإ ) ىلاعت هلوةك مذ ةفيعض ةرامأ نع

 هنمو. . هتببغ دعب شوس#ملا. نع ةقايلا ةروصلا نه. ةرابع وهو  :لايخلا:: :.فنرازمقلاومناثلا

 « ةظقيلا ىفو مانملا ىف ةروصلا كلتل لاقي ع هيب بو. ا ةروص نم دراولا فيطلا

 ةلصاحلا ةفرعملا ىهو ةهمدبلا : نورشعلاو ثلاثلا . مونلا لاح ىف ناك اهيف الإ لاقي ال فيطلاو

 ؛3نوزرشعلاو عبارلا . نينئالا فصن 6 أب كيلعك نكشلا) كيل 120 /سفنلا از ةادتبا

 ابعوضوم ةيضقلا لوم قحلي نفذلا نأ ةيمستلا هذه ىف ببسلاو اهنيعب تايهدنلا ىهو تاياوأآلا

 . الوأ لومخلا يد طش تملا كانقب لعام از ظسوتبا نكي اضنلا امد 12171 لق ا تاحل 5
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 كلذ راصف كرتلا ىلإ كل ايعاد ررضلا نم هيف امب كءلعو لعفلا ىلا كل ايعاد عفنلا نم ءىثلا

 امل اذهلو . ةقانلا لاقع ىرجم ملعلا كلذ ىرجيف رخل كارتلار قنوت ةؤرغا !لخقلا يفلان ملعلا
 لقاعلا نع لئماملو نيرشاا رثو نيريخلا ريخ ملعلا وه لاق « لقعلا نع نيمحاصلا ضءب لئس

 ءىجبن هيف ءاصقتسالاو ناكملا اذهب قئاللا ردقلا وه اذبف ؛ هيهنو هرمأ هللا نع لّقع نم لقاعلا لاق

 نم برضب ةل_صاخلا ةفرعملا ىهو ةياردلا : رشع ىداحلا . ىلاعتهللا ءاش نإ ارزخا[ معضوم ُّط

 نعطلاهيلع لءتي امل ةيردلاو ديصلا تيرد نم هلصأو ةيورلا لاعتساو تامدقملا دقت وهو لدحلا

 هيلع ايلا قا كلا عانتمال ىلاعت هللا ىلع هقالطإ حصي ال اذهو رعشلا هن حلصي ام لاقي ىردملاو

 ضصخأ لمعلا ملعلاب وهو حلاص لمعو ؛ نس ملع لكل مسا ىهو : ةكسجلا# قع احلا ىلاكعت

 اذإ اماكحإ لمعلا مكحأ لاقياهمو ؛ ىلعلا ىف هنم الاعتسا رثكحأ لمعلا فو ىرظنلا ملعلاب هنم

 ىفو لاخلا ىف مهتحاصمو دابعلا ةعفنم هيفام قاخ ىلاعت هللا نم ةمكسحلاو اكح اذكب حو هنقتأ

 ءايشالا ةفرعم ىه ليقف هفلتخ ظافلأب ةكحلا تدح دق مث كلذك اضيأ دابعلا نمو لآملا
 امأف-:١ ةررّيغتم تاك ازاذإ: اعنال ةيف +لاكأ آل .تايئرجلا,كازدآا نأ لإ ةراشإ اذهو« اهقئاَقح

 ةدو# هتبقاع ىذلا لءفلاب نايئالا ىه ليقو لديتلاو ريغتلا نع نوصم قآب هناف  ةيهاملا كاردإ

 نأب دم نأب كلذو ةيرشدلا ةئاطلا ردقب ةسايسلا ىف ىلاعتو هناخش قلاخلاب ءادتقالا ىه لوقو

 ء : رشع كلاثلا . هقشلا نع هيلحو ل-خبلا نع هدوجو روجلا نع هل_عفو ل-مجلا نع هيلع هزني

 هنأو اذك- ءىثلا نأ دقتعا :اذإ الإ لصح ال: نيقيلا نا اولاق نيقيلا قو نيقيلا نيعو نيقيلا

 رظن امإو ةرطفلا ةيمدب اما وه بجوم داقتعالا كلذا ناكاذإ هدقتعم فالخ رماآلا نوك عنتع

 قيةحتو ةلصاح ريغ ىه ىثلا مولعلا باسةك | ع سفنلا ةوق وهو نهذلا : رشعمبارلا « لقعلا

 كلا لاف اضاع 2 نع ءايشاللا قاقح نع الاخ حو اللا لافتا لاستإو هياذي قاقنأ اهئف# لاؤقلا

 ىلع ةعاطلل اهقلخ نإ لالكتاو هناح.س هل كل (ائيش نرالعت ال ككابمأ نوطإ نم مكجرخأ هللاو )

 عضود قى لاق وهلعلا !ا ةطورشم ةع اطلاو ( نود عدل زل ١] لسن" |[و نجلا تقلخا مو ) ىلءتلاقام

 لاح لكىلع هنم دبال ملعلاو ىلع ضرغل ةعاطلاب رمأ هنأ نيبف ( ىرك ذل ةالصلا مو ) رخآ

 نهي سناعبش ةىقلإ هاطعأف مولعلاو فراعمل اهذه دعب نه ددكمتملا [لمنلا“ قوكت أَو دن الق

 رصبلا ىف لاقو ( نيدجنلا هانيدهو ) عمسلا ىف لاقف ضرغلا اذه ليص# 0 ع

 اذاف (نورصت الفأ مكسفنأ فو ) ركسفلا .ىف لاقو ( مهسفنأ ىفو قافآلا ىف انتايآ مهيرنس )

 ( نآرقلا لع نمحرلا ) ىلاعت هلوق ىنعم وهو املاع لهاجلا حورلا راص ىوقتلا هذه تقباطت
 رتؤيزكميلادث ةرققا(قوماظا ة ما! سرنا واش لظفالا ءكا اهانه رشلاكل الز فلا اوآةلغسل7 فعال ضف
 رافعا نإ: نيفمدل لق. لان رت للان هلك اقياتامتلا ل هفؤتذ انا! !تاقءافمتلاا لوم حورلا لاقتنا

 الو سدحلا : رشع سداسلا .. هدنع نم مولعلا لازنتمسا ىف ىلاءتهتلا ىلإ عرضتلا ىرجم ىرحب
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 رومأملا نأ ملعاف هلوق ىف باوجلا نأ الإ ( هللا الإ هلإ ال هنأ ملعاف ) هلوق ىلع هجوتم اضيأ وهو
 رك ذلا امأو لاكشالا كلذ هيف ىو الف تاقيدصتلا باب نم اذهو ديحوتلل ةفرعم وه ام ] هب

 هنأ انسفنأ نم دجي انأ قالطالا ىلع هباوجو لاكشالا كلذ هيف ىوقيف تاروصتلا بابنه وهف

 .:هياؤجلا قدتسي.الف تاي زؤرضلا. ىف اكيكشت هت رك ذام ناكانكم كلذ: ناك اذإو نكاذتلا انك

 نأب كبلع ىف كنكمتب كملع نكسل رك ذتي فيك فردن ال لوقنف ركذتب فيكف لاقي نأ قب
 ركذتلا .نم كيفكي ةيفيكلا كلت كاردإ نع كريو ةدهاجلاب لاغتشالا ىف كيفك ةلماا ىف

 هنأ عم رك ذلاو رك ذتلا ةيهام كاردإ نع تزجي ا كلتا هذ رخو انهه لب كنم سيل كاذ

 لعج ن«ناحبسف كنم ةيسانم ءامألا دعبأ هنأ عم روك ذملا هن 5 لع فزت ولل, كلت كي ىنأف : كتفضص

 نم ائيش علاطي ذئنيخ هروصق ةياهنو هزي هنك ىلإ هب دسبعلا لصوتيل امافحأ داهم لرطل
 ريسفت .ىف لاوقألا .تفاتخا. دقو ةفرغملا : اهعباسو: .. انطاب أرهاظ هن وكءرارتسأ رئداقم.ىداف

 ةفرعملا اولاق نورخآو تارلكلا كاردإ ملعلاو تايئزجلا كاردا ةفرعملا لاق نم مهنف ةظفللا هذه

 دانتسابانةيدصت نآل اولاق ملعلا نم ةجرد مظعأ نافرعلا اولعج ءالؤهو قيدصتلا وه ملعلاو روصتلا

 مأف هتقيةح روصت امأف ةرورضلاب مولعم أ دوجولا بجاو دوجوم ىلإ تاسوسحما هذه

 فراعلك قيرطلا اذه ىلءذ هتيهام بلطت الف هدوجو فرعي مل ام ءىثلا نآلو ةيرشبلا ةقاطلا قوف

 قرتو ملعلا نيدارمىف لغوت اذإ الإ فراعلاب ىمسي ال لجرلا ناف كلذلو افراع ملاع لك سيلو ملاع
 نم ادحأ نافذ ةةيقحلا ىفو ةيرشبلا ةقاطلا بسحب اهتايغ ىلإ ادام نمو اهطاقم ىلإ اهعلاظم نف

 نم اولاق نورخآو . لاحم هتيهولأ رسو هتبوه هنك ىلع عالطالا نآل ىلاعت هللا فرعي ال رشبلا

 كردأ ىذلا كردملا اذه نأ فرعو ًايناث ءىثلا كلذ كردأ مث هسفن ىف هرثأ ظفحناو اًديش كردأ

 تنك ىذلا نالف وهو لجرلا اذه تفرع : لاقيف ةفرعملا وه اذبف الوأ زكرذأ _ ىئدلا وف اناث

 نادبآلا ىلع اهمدقتب لوقي نم مهنمو حاورألا مدقب لوقي نم سانلا ىف مث . اذك تقو هايل

 ةيبوبرلاب تفرتعاو ةيحلالاب ترقأ اهنإو مالسلا هيلع مدآ بلص نم جرختسملا رذلا هامنإ لوقيو

 ةيواهو ندبلا ةيلظ نم ةصاختم اهسفن ىلإ تداع. اذاف اهالوم تين ةيندبلا ةقالعلا:ةءلظل:اأ الإ

 . اهنماثو . انافرع كاردالا اذه ىم< مرج الف هب ةفراع تناك اهنأ تفرعو اهير تفرع مسجلا

 . عماسلا مهف ىلإ ظفالاب ىنعملا لاصتا وه ماهفالاو بطاذغلا ظفل نم ءىثلا روصت وهو ميفلا

 ىلع تفقو ىأ ك.ءالك تبقف لاقي هباطخ نم بطاخلا ضرغب ملعلا وهو هقفلا : اهعساتو

 اوناك اف تاوبشلاو تاهبشاا بابرأ اوناك امل شيرق رافك نا مث باطخلا اذه نم كضرغ

 (الوق نووةفي نوداكيال ) ىلاعت لاق مرج ال ةميظعلاعفانملا نهىلاعت هللا فيلاكت ىف ام ىلع نوفي

 00 مل.لا وهو لقعلا : اهريثاعو . قيةحلا ضرغلاو لصألا دوصقملا لع نوفقي ال ىأ

 ؟ كنلد راص عفانااو راضملا نه اهيفام تءلع ىته كناف اهناصقنو املاكو اهحبقو اهنسح نم
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 ىسوم بادكأ لاق ) ىلاعت لاق ةرملا تكردأو مالغلا كردأ لاقي لوصولاو ءاقللا وهو كاردالا

 هذه نم اكاردإ كلذ ناك اهتلاصحو لوقعملا ةيهام ىلإ تلصو اذإ ةلقاعلا ةوقلاف ( نوكردمل انإ

 ةوقأا ىلإ مولعلا لوصو بتارغ لوأ وهو تابثتسا ريغب كاردإ وهو روعشلا : اهيناثو , ةهجلا

 + اذك ملعي هنإ لاقي م اذكب رعشي هنإ ىلاعت هللا ىف لاقي اذهو لزلزتم كاردإ هنأاكو ةلقاعلا

 «ا اروصتلا وه كلذف همام هكردأو ىنعملا لع ةلقاعلا ةوسقلا فوقو لصخ اذإ روصتلا : اهتلاثو

 ةيناوسجلا ةئيبلل عضو اناف عضو ثيح ةروصلا ظفلو ةروصلا نم قتشم ظفل روصتلا نأ ملعاو

 ةوقلا ىف ةلاح ريصت تامولعملا ق'اقح نأ اوليخت امل نسمانلا نأ الإ لكشتملا مسجلا ىف ةلصاحلا

 . ليوأتلا اذم هيلع روصتلا ظفل اوقلطأ ةينامسجلا ةداملا ىف نالح ةئيطاو لكشلا نأ يةلقاعلا
 كلازا ول اعبح كاراضو ككحتلاو تدك أتو !لقعلا [ق ةزؤطلا تلصخااذاف ا ظفالا.::اغيازو
 ًارعشم ظفحلا ناكاملو اظفح ةلاهلا كلت تيمس اهتداعتساو !معاجرتسا نم ةلقاعلا ةوقلا تنيكعل

 هلاوز زوجيام ظفحلا ىلإ جاتحي امنإ هنالو اظفح هللا لع ىعسي ال مرج ال فعضلا دعب دك أتلاب

 نأ وهو رك ذتلا : اهساخو . اظفح كلذ ىمسي ال مرج ال الام ىلاعت هللا ملع ىف كلذ ناكاملو

 ىه ةلواحنا كلف ابعاجرتسا نهذلا لواح اذاف ةلقاعلا ةوقلا نع تلاز اذإ ةظوفحلا ةروصلا

 عوجر بلط نع ةرابع راص رك ذنلا نأ وهو ىلاعت هللاالإ هملعيال ًارسرك ذنال نأ ملعاو . رك ذنلا

 لصاخلاو ةلضاح ةرضاح ىبف اه أر ويشم تناكنإ ةروصلا كلتف ةلئازلا ةيحمملا ةروصلا كلت

 اذإو اهنع الفاغ نهذلا ناكاهب اروعشم نكست مل نإو اهعاجرتسا ذئنيح نكم الف هليصحت نكمب ال
 ىلعف لاح اروصتم نوكي الام بلط نال ايعامبزتساال انلاطإ تلك نأ: :كاجتتسا امنع الفاغ ناك

 اهماطذ دق انأ انسفنأ نم دحين انأ عم اعنتم عسانا 29 نيافملا لك ةتلا,ن وكي [نننزطقتلا 5

 نم اهنأ عم اممنك فرعي ال 00 فورع ايلا يواناربف لقال لدينا ذ]اواويب ال1 هدم راك وتسنو

 لوقعلا لع اباضعأو روماألا ىخأ ىه ىتلا ءايشالا: ىف لوقلا فيكنف سانلا دنع ءايشالا ربظأ

 دير ترضحبو .تداع اذاذ ابعاجرتسا لوا اذإ ةلئازلا ةروصلاف:رك. لا :ايدانسو .ناهذالاو

 . كلذ مسي ل لاوزلاب اقوبسم كاردالا اذه نكي ملناف ارك ذ نادجولا كلذ ىعس باطلا كلذ

 : رعاشلا لاق اذهو ارك ذ كاردالا

 هانت ا ريعرتل تلد ركاشأ تكلل دسم ركل ذأ رف أ معي هللا

 لاول نايف غال رك تاع ائيال اذقلا فكر ,ارإ قكولتلا  لزرفسل نا ظلم فاملشلا لول اق

 ىهو ةيريسفت ةقيقد انههو ( نوظفاحل هلانإو انكبفلا 01 00 لاق سفنلا ىف ىنعملا

 لوصح لاح دبعلا ىلع هجوتب له مآلا اذبف ( كرك ذأ ىنورك ذاف ) لاق ىلاسعتو هناحبس هنأ
 ىفياكتلا هيلع جت رية فيك و ”رعالل[ نا لقاح قايقللالا لانع روق لوألا ناك ن اف" هلانؤ و نعبا وأ نابسنلا

 هب هفلك فيكف لا# لصاحلا ليصحو لصاح رك ذلاو رك اذ 'وبف ىناثلا ناكنإو نايسذلا عم
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 ىضتقت ةقباطملا نال مودعملل 4 ةقباطم ةيلقعلا ةروصلا لاي نأ ركاب : لأ مودعملا لعن دق نأ

 ىلازغلا لواح دقلو هيف ةقباطملا قةحت ليحتسي ضخم ىف مودءملاو ًايتويث ًارمأ نيقباطتملا نوك
 رهاظلا رصيلاب ةسياقملاب همبفن ةنطابلا ةريصيلا كاردإ لاقف معلا في ردت ىف ةفسالؤلا مالك حاضيإ

 ىف ةروصلا عابطنا مموتن اكةرصاسبلا ةوقلا ىف ىرملا ةروص عابطنا الإ رهاظلا رصبلل ىنعم الو

 نيغ نافاهننغ:ال اهل 9 اهلاثه هيف عبطني ىأ تارصبملا ةروص نخأناضلا نأ اكياس آول
 روص اهيف عيطني ةآرم لاثم ىلع لقعلا اذكف اهتروص قباطم لاثم لب نيعلا ىف عبطنت ال راذلا
 هتلاةصو ديدحلا : ةثالث رومأ ةآرملا قف !همتايهامو اهقئاقح تالوقعملا ةروصب ىنعأو تالوقعملا

 نأ نأ لعاو ةروصلاك مولعملاو ةلاقصلاك هلقعو ديد+لاك ىدالا رهوج اذكف هيف ةعيطاملا ةروصلاو

 ةرصابلا ةوقلا ىف ىثرملا ةروص عابطنا الإ رهاظلا رصبال ىنعم ال هلوق امأ دج طقاس مالكا اذه

 هنأ اذيناثروا2, وذ ةزهو رطايلازوا نبطبللا .ناضبالا-فيررغق فا زكاش هنأ # ,اه دا“ اماولتللا لاخأيإ

 عارطنا ةلا>تسال رظانلا ةطفن رادقمع الإ انرصيأ 1 عابطنالا اذه سفن نع ةرايع راصدالا ناكول

 جراخلا ىف ميظعلا ءىثلا راصإإ ل وصخ طر ةعيطنملا ةريغصلا ةروصلا لق ناف ريغصلا ىف ميتا

 ءوه ثيح ىرملا ىز انأ : اهثلاثو . ةعيطنملا ةروصلل رياغم راصبالاف طورشملا رباغم طرشلا اناق

 عبطني لقعلا اذكف : هلوق امأو « هناكمو هزيح ىف هتيأر ال ةعبطنملا ةروصلا وه ىزانآ ناكل

 نوكتانأ امإ: « لمسنتفلا ق:ةؤاازحلا نم ةنسدقزملا:ةروضلا: نآل + !كفيعضف"تاللؤةغملا: را ةنف

 رروصصآ دنع راع لقعلا ريصي نأ مزل لواألا ناك ناف نوكن الو ا ةيهاملا ىف ةرارحلل ةيواسه

 الا ةيهاملا لمعت نكي مل ىفاثلا ناكنإو « ةرارحلاب فوصوملا الإ هل ىنعم ال راحلا نآل ةرارحلا

 رك ذ ىذلا امأو « هلوق لطبي كلذو ةيهاملا ىف ةرارحلل فااذ نهذلا ىف ءىش لوصح نع ةزابع
 ىف عبطنت ال ىثرملا ةروص نأ ىلع ةفسالفاا نه نوما قفتا دف ةآرملا ف روصلا عابطنا نم

 ناآنلبعل اذو مه وصأ مثالي الو مهلوق قفاوي ال مهوق ريرقت ىف هرك ذ ىذلا نأ تبثف ةآرملا

 ًادج بولطملا ءاقخل:نوكي دق. فيررعتلا نع زجعلا نأ ملعاف ةلطاب سانلا اه رك ذ ىبأا تافيرعتلا

 نع رجفلاو ذهل اذ رعم لخجتل هن قارغأ- ىف دج ال انج ىلإ هدا "قع

 هالو قا“ ةجاش الفخ[ اللد انعا3: [ؤوصت ةروضغم ملعلا ةيهام نأ قحلاو بابلا اذهل للعلا فيرعت

 ىلع سيل هَ معي هلأ هسفن دوجو ملعي هنأ ةوررضلاب ملعي نخأ لك نأ هيل كعاأنزيلذلا وأ, كفزعم لإ

 مولعلا هذهب هتاذ فاصتاب ملع ءايشآلا هذهب املاع هنوكب ىرورضلا ملعلاو « رحبلا ةجل ىف الو ءامسلا

 ةيوسنم ا هذهب ىرورضلا ملعلا ناكاسملف « نيفرطلا الكب ةلاح ال ملاع .ىث ىلإ ءىث باسنناب ملاعلاو

 فاكر دقلا اذهف اعنتمم هفي رعت ناك كلذك ناكاذإو الصاح ملعلا ةيهاع ىرورضلا ملعلا ناك الصاح

 ملعأ هللاو ةيلقعلا بتكسلا ىف ةروك ذم تاقيقدتلا رئاسو انه

 : ,اهدخبأ :,نوثالثإ هو ملعلل ةفدارم هنأ اهب نظي ظافلأ نع ثحبلا ىف 4 ةنماثلا ةلأسملا )



 ةيآلا «ابلكءامساألا مدآ ٍلعو : ىلاعت هلوق م

 ديفي ال تاءنتمملا عانتماو تاءجاولا بوجوب معلا “كل فيعض وهو هناقتإو لدعفلا ماك>إ

 وه ام ىلغ مولعملا روصت ملعلا ليق امرو هب وه ام ىلع مولعملا تانثإ ملعلا : لالا لاقو . ماكحالا

 لعلا ةيهام روصت ىلإ قيرطلا : نيمرحلا ماهإ لاقو . ةرابعلا هذه ىلع ةبجوتم ةفلاسلا هوجولاو هب
 لوقنف «ءايشالا ضمو: ىف نددقتعم ان وك ةرورضلاب انسفنأ نم دحين انإ لوقت نأ اهريغ نعاهزيمتو

 هزغأ !اءاقيلطم نووك هنأ امانا انقز اج ناك ناقل ناوكبجلا وأ ام اخ قو كك-نأ ام :(؟ءاوشلا يف انداقتقا

 ىهيدبلا ماعلا وهو لومهلاو عوضرلا فرط سفن وه بجوال ن وكي نأ اماف اًهباطم ناك ن اف قباطم

 داقتعا وهو تجوال الوأ ىرظناا رلعلا وهو ةيرورضلا مولءلا كلن بيكرت نفا لصح ٍبجومل وأ
 نافرطلا نوكي نأ اماف امزاج نوكي ال ىذلاو لوجلا وهف اقباطم نوكي ال ىذلا مزجلا امأو , دلقملا

 ممولاود حوجرملاو نظاا وه حجارلاف رخآلا نم حجرأ امهدحأ نوكي وأ كششلا وهو نيبواستم

 انيلع نأ انيعدا اذإ الإ متي ال فيرعتاا اذه نأ ةافذجلا ا ؟ ءازركر وس نة اوت اذه! ناايلعأو

 هاو اطود اج 7 ةيهامب ملعلا نأ ىعدن ال ملف كلذ زاج اذإو ىهيدب ملع داقتعالا ةيهام
 مدع لعب ىتح ملعلا ةقرعم نم ىوقأب داداغاللا هذه ةفردم تسيلو هذاناضأ- ءافتناب ملعلا فيرعت

 ملعلا نأ اهتلاثو . قخالاب وأ هلثم ءىثلا فيرعت ىلإ مالا لداح عجريف ضيقنال افرعم ضيقنلا
 الو ةوقلا الو ددرتلا الو مزجلا هسيلإ قرطتي ال روصتلاو اقيدصت نوكي دقو اروصت نوكي دق

 وه ملسعلا ةلزتعملا تلاق فيرعءتلا اذه نع ةجراخ ةيروصتلا مولعلا تناك كلذ.ك ناك اذاق فعضلا

 نإو نوكساا ظفلو اولاق سفناا نوكس ىضتقي ام ملعلا اولاق امرو سفنلا نوكس ىضتقملا داقتءالا

 باك ألا نأ 0 أحداتهرك ذنكي مل ارهاظ ناكامل هنمدوصقملا نأ الإ انبه ازا تاك

 معلا ني نايت طل اول وظل 0 هنم ملعلا لعج زوجي 07 ءلل فلاخم سنج داقتعالا اواق

 جرخ في زعم اذه و با الا لاق ردقلا كلذ داقتءالاب ىنمن ن>:ف اكرتشم اردق كلةملا داقتعأو

 ملعلا ةفسالفلا تلاق سفنلا نوكس ىضتقي هنإ هيف لاقي نأ زوي ال هناف ىلاعت هللا ملع اًضيأ هنع

 ةروصلا ظفا قالطإ : اهدحأ . بويع فيرعتلا اذه ىفو مولعملل ةقباطم سفنلا ىف ةلصاح ةروص

 ىف لصح ايهنإ لاقي ىذلاو ةقيقحلا صرخات نم كلذ ىف دب الف تازاجلا نم هنأ كش ال ملعلا ىلع

 لسجلا انلقع اذإاناأل فيعض وهو نهذلا ىف مولعملا ةروص لصحن كلذككف هجولا ةروص ةآرملا

 نكلو نهذلا ىف الصح ملنإو لاحم اذهو رحو لبج نهذلا ىف نهذلا ىف الصح ناف رحبلاو

 ةروصلا كلت ىذلا ءىثلاف ةروصلا وه مولعملا نوكي ذئنيْخ طقف اهاتروص نهذلا ىف لصاحلا

 انرك ذامدوعي ذم. نهذلاىف اباحو ةرودلا تلصح ليق ناو امولعم ريصي ال نأ بجو هتروص

 : اهلاثو ءرودلا ىضتقي مولعملل ةقباطم هلوق نأ : اهيناثو . نهذلا ىف رحبلاو لبجلا لصحي هنأ نم

 رومآلاب امنومسي ىتلا ىهو نوكت ال دقو جراخلا ىف ةدوجوم نوت دق تامولعملا مهدنع نأ

 : اهعبارو . لوقعم ريغ مسقلا اذهىف ةقباطملاو ةيناثلا تالوقعملاو ةينهذلا روصلاو ةيرابتعالا
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 ابيلع عالطالاو ءايشالا قئاقح كارد ال ًادعتسم راص املجأل ىنلا ةينابرلا ةفيطالاو ةيناروتلا
 هناك لهاجلا اضيأو ( نودبعيا الإ سنالاو نجلا تقاخ امو ) لاق ام ىلع هللا ةدابمب لاغتشالاو
 كيلياوتبما راسب ىف حبسيو توكللملا راطقأ ىف ريطي هناكملاعلاو ةتبلا اًئيش ىري ال ةديدش ةيلظ ىف
 ضرعلاو رهوجلا ىلإ نكمملا ماسقنا فرعيمث ءءء و بجاولاو مودعملاو دوجوملا علاطيف

 اهئازجأو اهعاونأ عاونأو اهعاونأ ىلإ اهنم لك ميسقت ىف غلاوو بكملاوؤ:ظيمنلا: للنمو

 لك رثأ فرعيو هريغ نع زاتمب هب ىذلا ءزجلاو هريغ كراشي هب ئذلا ءزجلاو اارجأ ءازجأو
 هلقع ريصي ىت> هريثكو هدحاوو هيئزجو هيلكو هموزلهو همزالو هتلعو هل ولعمو هرثؤءو ءىث

 هنإ مث ةجردلا هذه قوف ةداعس ىأف امماسقأو اهليصافتب تامواعملا عيمج ايف تيثأ ىتلا ةخسنلاك

 حاورألا ماع ىف سمشلاكس فنلا كلت ريصتف ةملاع ةلهاجلا سوفنا ريصت كلذك هتروريص دعب

 هللا نيب ةطساو ريصتو ةلمك» تراص مث ةلءاك تناكامناف سوفنلا رئاسل ةيدبآلا ةايحلل اببسو

 حورلا اذه اورسف نورسفملاو ( هرمأ نم حورلاب ةكئالملا لزني ) ىلاعت لاق اذهو هدابع نيبو

 ىلاعت هلوق هريظنو تيم ىلع الب حورلا اذكف دساف تيم حور الب ندبلا نأ اكو نآرقلاو ملعلاب

 نمو بللا باو دونلا رونو حورلا حور ملعلاف ( انرمأ نم احور كيدلإ انيحوأ كلذكو)
 قرط ال ةنلكلا خاروصتلا«نآف < يتلا و.ءانقلا نع ةنمآةيقاث»نوكتتا هنأ ةداحشسلااءانهر لمان
 رهدو نيدبآلا دبأ ةيقاب اهنإ مث اهتاذ ىف ةلآلجلا ةيامن ىف ةداعسلا هذه تناك اذإو ريغَدلاو لاوزلا اهيلإ

 ةرعدلل الإ اوئعبام مهيلع هللا تاولص ءايبنالاف اضيأو تاداعساا لك أ ةلاحم ال تناكنيرهادلا

 وعدأ ىليبس هذه لق ) لاقو « هرخآ ىلإ ( ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ فا ناوتقلكاا لإ

 ىف لعاج ىنإ ) لاق امل هناحبس هناف رمآألا لوأ نه فخ مث ( ىنعبتا نمو انأ ةريصب ىلع هللا ىلإ

 ( نوءلعت ال ام لعأ ىف ) هناحيس لاق ( اهيف دسفي نم اهيف لعجتنأ ) «تالملا ثلاق ( ةفيلخ ضراللا

 « عمسلاو « ةدارآلاو . ةردقلا نم لالجلا تافص رئاس لعب ملف املاع هن ركحب هنا>بس مهياجأف

 امإو ممتوكسل ابجومو مهل اباوج ةبجلاو ناكملا 9 ءانغتسالاو ٠ مدقلاو ء دوجولاو « رصبلاو

 ىف اهرسأب تناكنإو لاكلاو لالجلا تافص نأ ىلع لدي كلذو محل اباوج معلا ةفص لعج

 مالسلا هيلع مدآ لضف روظأ امنإ هناحبس هنإ مث اهريغ نم فر معلا ةفص نأب-لإ ا: نفرقلا ةناهن

 دوجسم هلعج هيلع ربظأ ا هناحبس هنإ مث هريغ نم فرشأ معلا نأ ىلع اضيأ لدي كلذو ملعلاب

 ملعلاب مالسلا هيلع مدآ امةحتسا اسنإ ةبقنملا كلت نأ ىلع لدي كلذو ىلفسلا ملاعلا ةفيلخو ةكئالملا

 معلا نينورقم اناك ول لصحي امنا امهب راختفالاو سيدقتلاو حيبستلاب ترختفا ةكئالللا نا مث

 ىف نيةفانملا نإ ) ىلاعت لاق بتارملا سخأ قافنلاو اقافن كلذ ناك معلا نودب الصح نإ اهمناف

 راص امإ مهسيدقتو مهحيبست نأ ترف مومذم ديلق:لاو ًاديلقت 5 (رانلا نم لفسالا كردلا

 أطخأ هنا ة-رصعملا مسا هيلع عقو ان مالسلا هيلع مدآ نإ مث . معلا ةكربب رامختقالل اجوم
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 رمثب لاق « طي ». .. هلزنم ىلإ فسوي ىلأ عم ردب رشع لمح ىتح رمأف , دغلا ىلإ هتلص رخؤت الذ
 ةفرعم نكمي ال.برغملاو قرشملا لهأ نأ عم عامجالا داقعتا ىعدت فيك : ىعفاشلل ىسيرملا

 فرعت له : ىعفاشلا لاقف ٠ ديشرلا دنع ةرظانملا هذه تناكو دحاولا ءىثلا ىلع م,عامجإ دوجو

 نب نيسحلا دصق ىنارعأ « ك د ء عطقناو ًافوخ هب رقأف ؟ سلاجلا اذه ةفالخ ىلع سانلا عامجإ
 اهولأساف ةجاح مئلأس اذإ : لوقي كدج تعم لاقو ةجاح هلأسو هيلع لف : امهنع هللا ىضر ىلع
 حيبص هجو بحاص وأ ؛ نآرقلا لماح وأ ٠ ميرك ىلوم وأ . فيرش ىنرع امإ : ةعبرأ نحن نم

 امأو ٠ لزن مكويب ىفف نآرقلا امأو ٠ متريسو مكبأدف مركلا امأو :كد< تفرشف برعلا امأف
 ندسحلا ىلإ اورظناف ىلإ اورظنت نأ متدرأ اذإ : لوي هيلي هللا لوسر تعمس ىناف حيبصلا هجولا

 لوي ايلع ىلأ تعمس نيسملا لاقف ٠ ضرالا ىلع اهيتكسف ؟ كتجاح ام : نيسحلا لاقف ؛ نيسحلاو

 ثالثب نع كلأسأف ةفرعملا ردقب فورءملا : لوقي. ىدج تءعمسو : هئسح ام ءئرما لك ةفيق

 ئدنعرام الث كلف نيتنئا نع تمجأ نإو ىدنع ام. ثلث كلف ةدجاو ٍتاوج ىف. تخس>أ نإ لاسم

 هل و لس لاقف قاروملا نم ةموتحة رص لل لمح دقرور ىدنع] ام لك كلف ثالثلا نع تيجأ نإ و

 دبعلا ةاجت اف لاق . هللاب نامبالا : ىنارعألا لاق لضفأ لامعالا ىأ لاقف هللاب لإ ةوق الو لوح

 هعم لاف لاق كلذ هأطخأ ناف لاق ملح هعم ىلع لاق ءرملا نيزي اهف لاق « هتلاب ةقثلا لاق ةكلملا نم
 ءامسلا نم لزنت ةقعاصف لاق كلذ هأطخأ نأف لاق ربص هعم رقفف لاق كلذ هأطخأ نإف لاق مرك
 هيلإ ةرصااب ىرو نيسحلا كحضف هقرحتف

 نرك ىيناكوإ فرش ةغض معلا نيت نإ ملعا ؛ لوقنف 4 ملءلا ةليضف ىف ةيلقعلا دهاو.شلا امأ 7

 ىذأتي هنأذ لهاجاي ملاعلا لجرال لبق ول كلذلو ةرورضلاب ءالقملل مولعم رمأ ناصقن ةفص لبجلا

 هنأ ملعي ناكذإو كلذب حرفي هناف ملاعاي لهاجلا لجرال ليق ولو كلذ بذك ملي ناك نإو كلذب
 اضيأو هتاذل ناصةن لهجلاو هتاذا بوبحتو هتاذل في رش معلا نأ لع|ليلد كلذ [لكو:كلذك شيل

 اند كايتسامنانالا يلب اذإ نا رجلا نأ دج انهم, امر (هحاص انك دجورانأ علا

 كلذكو ناسنالا نم ريثكب ىوقأ ناويحلا كلذ ناكناو راجز.الا ضعب هب رجزناو ماشتحالا

 اوداقنا هددصبو هيف مث امف الضف رزغأو مهنم القعرفوأ ناك نممهسنج نم اوأر اذإ ةاعرلا ةعامج

 اريثك ناف كلذلو ملعلا ىف مهنود ناكن م ىلع عبطلاب ءاسؤر اوناكاودناعإ مل اذإ ءادعلاف اعوط هل
 مهيولق ىف هللا قلأف هيلع مرصب عقو نأ الإ ناك اف هولتةيل هودصق عقلي ىنلا نودناعي اوناكنم

 :رعاشلا لاق اذهلو ملسو هيلع هّللأ ىلص هل اوداقناو هوباهف ةبيهو ةعور هنم

 ريخ نع كيبنت ةتهادب تناك ةنيبم تانآ هيف نكت ل ول

 ةغلاو سادت وتلا دلاضفلا كلل كسول و تانالوآدلا :ارانل* نلل لاطفأ نانتنالا نأ كش, الفداضبأاو

 ةيزملاب هصاصتخال الإ تسيل ةليضفلا كلتنذاف هيلع ديزي وأ ابيف هيواسي تاناوحلا نم ًاريثك ناذ



 ١6 ةيآلا . اهلكءامسأللا مدآ لعو : ىلاعت هلوق

 ؟ متت نم جاجحلا لاقف مهرد فال [ةعبرأ ىل تقرس لاقف جاجحلا ىلا لجر ءاج ءهيد 2)ناضمر ىف

 لاق كلذ نم ريخ قأرما هللا ناحبس لاق ؟ كلهأ لبق نم تيتأ كلعل لاقادحأ مهتأ ال لافف

 نم نهدا لاقف خيشلا اعد مث بيطلا هل 1 ريظن هل سيل ًايكذ ابيط ىل لمعا هراطغل جاجحلا

 مارأو دجاسملا باوبأ لع اودعقا : هسر+ل جاجحلا لاق مث كريغ ابنم نهدت الو ةروراقلا هذه

 كم جاجحلا لاف 00 بطلا اذه حير هنم دجو نم لاقو بيطلا

 بحاصاذهلاقو خيشلا اعدف هقدصف كتلتق الإو ىقدصأ لاق هتيرتشا لاف ؟ نهذلا اذهكلنيأن ف

 ىلإ اهدرو ؛ لجرلا نم فالآ ةعبرألا ذخأ مث ءاهبدأ نسحأف كتأرماب كيلع فالآ ةعبرألا

 ىلإ نمانلا بحأ ئه ةيزاج قنبع نب * رقعتج دنع: فون قال امور دسار ا: لاق“ جاو الاجل

 لاقف . هئيمي لح بلطي نآلا وهو « قتعي الو بءالو عيدباال نإ فلح دقو كلذ فرع دقو
 اذاف ؛ ةليل تاذ اياك نسحلا نب دهم لاق « زب » ثنح الو فصنلا عيدي و فصنلا بهم

 ىحور ىلع تففن كوءدي ةفيلخلا لوسر اولاقف ؟ كاذ نم اورظنا تاقف عرب و قدي بابلاب انأ

 اهل تاق ةديبز ىنمي دم مأ نإ : ةلأسم ىف كتوعد لاق هيلع تاخد اءلف « هيلإ تيضدو تمقف
 ةنجلاب كسفنل تدهش دقف صاع ملاظ كنإ ىل تلاقف « ةنجلا ىف لدعلا مامالاو « لدعلا مامألا انأ

 له ةيصعم ىف تعقو اذإ نينمؤملا ريمأ اي هل تاقف « كيلع تمر>و هللا ىلع كبذكب ترفكف

 كلل'نأ ديعأ انأ تلقق : ادي دع افؤخ قاغأ” تاو ىلإ لاق“: اهذعب وأ“ ةلاخلا فلان قى هنا قاع

 فارصنالاب فرمأو ىنفطالف ( ناتنج هبر ماقم فاخ ناو ) ىلاعت لاق ةدحاو ةنج ال « نيتنج

 ةلبيل تاذ هانأ فسوب ابأ نأ ىكدحي « حب ه ىلإ ةردابتم ردبلا تيأر ىراد ىلإ تعجرايلف

 ةفيلخا نادك عإ] ًافئاح ئفمؤ هآزازإ سلف هشف لظ تشوي يأ فاخ هلي ماليش ) لوقو
 دقف'انل الح نإ" ديشرلا:لاق ٠ هعور:أده كلذ دتعف + هانذأز بولا! هيلع دف ملس هيلع لخد املف
 دقو كئلتفاإل وأ “ىتقدضتل ”صفلفلا ا ةصاخلا الا ئذاؤج يم ةي راها هيف سلطنه اذا ىلا ار

 ةيراج :عارق دل نذأف ايلغ لوددلا .ىقكق نواف "فكتوري ولأ لاف ايس اق كارما ف
 ضفحا اهل لاقف « هللاو ال تلاقذ ؟ ىلا كعمأ : اهل لاق مث سلجلا ىلخأف ؛ رق ةقلف امناك

 ىلوةف ىلحلا تقرسأ كل لاقو ةفياخلا كاعد اذإ هنع ىصقنت الو هيلع ىديزت الو كل لوقأ ام
 راضحاب رمأو ديشراا ساجم ىلإ فسو# وبأ جرخ مث ءاهتقرس ام ىلو ف اهتاهف كلل لاق اذاف « معن

 لاق ؛ معنتلاق ؟ ىلإ ا تقرسأ : ةفيلخلا امل لاقف : ىلا نع ابا : ةفيلخلل لاقف ؛ ترضخ ةيراجلا

 رارقالا ىف نينمؤملا ريمأ اي تقدص دق : فسوي وبأ لاق « هللاو اهقرسأ مل تلاق « اهتاهف :امل

 ةنام فسوي ىنأ راد ىلإ لمحي نأ رمأو ديشرلا بضغ نكسف « نيدلا نم تجرخو راكنالا وأ

 ةلبللا انقتعأ ىضاقلا نإ : لاقف , دنغلا ىلإ كلذ انرخأ ولف بيغ نارا نإ..:اولاقف ؛ , مرد فلأ

 : ةلاحلا هذه ىف اك هرفسن رفاسملا دوصقم وه راطفا نركيال نأ رطفلا حيبملا رفسلا ىف ءابقفلا طرشش ( 1)



 ةءآلا . .اهلك ءامساللا مدآ معو :ىلاعت هلوق ١

 كِفِهاَدَعَور قملكلم ا لي فأتوا ملك | ال تفاح ىن] : ةفينح ىلآل لجر لاق « ىو .هنغافعو« هلوق

 لاقف ثنح هيحاص ملك م نالت لاف هيف ءارقفلا ريدتف اهملكأ اوأ نماكت األ ال نأ كلمت ام ةقدصب

 بهذف ؛ ةفينح وبأ لاق امب هريخأو نايفس ىلا بهذف . هكيلع ثنح الو.اهماكو بهذا ةفينح وأ

 : نايفس لاق ؟ كاذ امو : ةفينح وبأ لاقف ! جورفلا حمدت : لاقو ًابضغم ةفينح ىأ ىلإ نائف

 لاقى, تلق نبأ نم لاقف , ئوتفلا ةفطختملارأ :فاغأ .اواذاغأو لكلا قفقلااةنادح نأ ىلع اوديعأ
 هنالل ؛ ابيلع الو هيلع ثنح الف املك نإو « هنيع تطقسف ةملكم تناك فالح' اه دعب نيولاب هتبفاش

 هنع انلك ءىث نع ملعلا نم كل فشكيل هنإ : نايفس لاق . امهنغ نيعلا تطقسف نيدلا دعب امماكدق

 «ادحأ ملعي ال نأ ثالث قالطلاب هوفاحتساو هعاتم اوت ذر! زهوز ءلع لص وهال لكيم كيلا وبا ناذاغ

 اعف هلع لجأ نم ملكت نأ ردقب كيلزو هعاتم نوعس صورصللا ىرب وهو لجرلا حبصأف

 وبأ مهل لاقف ءهايإ مرضحأف كتلع لهأو كدجسم مامإ ىل رضحأ لاقف ةفينح ابأ رواشإ لجرلا
 ىف مولخدأو مهنه الكاوعججاف لاق ٠ معذ اولاق ؟هعاتم اذه ىلع هللا درينأ نودحت له . ةفينخ

 ناكنإو . ال لاق هصلب سين ناكناف ؟ كصل اذهأ اولرةو «ًادحاو ًادحاو مثوجرخأ مث راد

 قرسسام عيمج هيلع هللا درف « ةفينحوبأ هب مثلمأام اولعفف « هيلع اوضيقاف تكس اذإو « تكسيلف هصا

 نإ: ةفينح ىنآل اموي لاقف « ةف.ن 0 ىأ سل ىثغي ىف ةفينح ىنأ راوج ىف ناك « بي » هنم

 لتحا : كاضاو ف |طب و5 هللا ىمآا# 3 ءلط دق مهنأ الإ ؛ ا متبطخ دقو نالف ةنبآ جوزنأ نأ ديارأ

 كلذ ةفينح وبأ هضرقأ مث . كلذ دعب كيلع ماللا لبسي ىلاعت هللا ناف ؛ اريلع لخداو ضرئقاو

 رفاست كنأو « ديعب دلب ىلإ دلبلا اذه نم جورخلاديرت كنأ روظا لوخدلا دعب : هل لاق مث ؛ ردقلا
 هنوكشي ةفينح ىأ ىلإ اؤاجو ةأرملا لهأ ىلع كلذ دستشاف . كلذ لجرلا ربظأف : كم كلهأب
 وبأ لاقف ؟ كلذ مفد ىلإ قيرطلا فيكو : اولاقف كلذ هل: ةفي تح وبأ مهل لاقف « هنوتفتسيو

 ةفينح وبأ 006 ةاوباجأف“ هم هوءىذخأ ام هيلع اودرت مق لف طمانزلو طلا : ةفينح

 بحأ اهبأ : ةفينح وبأ لاقف ٠ كلذ قوف رخآ ًائيش مهنم ديرأ انأف : جوزلا لاقف « وزلل كلذ
 اهيلع اف ئىضقت ىتح انهن ةرفاسملا“ كلمت آلف ندن لجل ترقأ الإ .رذقلا' اذه ىضرت نأ كنلإ

 لضف ردقلا كلذب ىضرو اًئيش مهنهذخآ الف اذهب اوعمسي ال هللا هللا لجرلا لاقف 0 3
 ىنآل لجر لاق لاق دعس نب ثيللا نع « جي » نيمصخلا نم دحاو لك جرف ةفينح ىنأ مع ءدكرب

 لاف ءأوملا ا هجورأ ابق ميظعلالاملاب ةيراجلا هل قارس ةبسملا ب ومختل لدنلا 1 أ ةفبنح
 ةيراج ىلع هنيع تعقو اذاف نيساخنلا قوس ىلإ كعم هب بهذا ةفينح وبأ هل لاقف ابةلطيف مظعلا
 لاق « اهايإ هقتع حي مل اهقتعأ نإو ةكولم كيإ] تداع اقلط ناف هايإ امجوز مث كسفنل 7

 نبرقيل فلح لجر نعةفينح وبأ لئش « دي » هباوج ةعرس ىنبعأ امهباوج ىيأ ام هللا وف ثيللا
 ًارامن اهؤطيف هنأ ا عم رفاسي ةفينح وبأ لاّقف باوجلا هجو دحأ فرعي ملف ناضهر ىآزابتهتأ نما



 اهم ةيآلا . اهلك ءامسأللا مدآ معو : ىلاعت هلوق

 نم هب ناكامو رضح ايلف ًاديقم البكم هوجولا مظفأ ىلع قدزرفلا صاخشاب نايلس سمأف قدزرفلا
 لئاقلا تنأ : كلملا دبع نب ناملس هل لاقف ةبيهلا ةدنش نم لجرلا ىلع هميقي ام رادقم الإ قمرلا

 ؟ةصلاخ ىلع رد عاض اك يباب ىلع ىرعش عاضدقل

 ءارو نم ةصااخو : تلق امإو اهوركحم ىن دارأ نم ىلع هريغ امنإو اذكه هتلق ام لاقف

 : : عمسل اوتنملل

 ةصلاخ ىلع رد ءاض اي مباب ىلع ىرعش ءاض دقل

 نم اهيلع ناكام قدزرفلا لع تقلأف رتسلا نم تجرخ نأ اهسفن كلمت للف ةصلاخ نع ىرسف
 ىت> هدنع نم جرخ امل هبجاح كلا دبع نب ناياس هعبتأف مرد فاأ فلأ ىلع ةدايز ىهو لجلا

 لاقف اموي ةفينح ابأ روصنملا اعد « هو ةصلاخ ىلع هدرو فلأ ”امب قدزرفلا نم للا ىرتشا
 لصفنل !ءانثتسالا : لوقي ثيح كدج فااذ ةفينح انأ عر“ ذه نيم وملا"كيمْأ اي 'ةيذاطإ وق عيبرلا

 ؟ فيك لاف سانلا ةبقر ىفةعيبكل سيل لوقي عيررلااذه ةفينح وبأ لاقف هركتي ةفينح اوبأو زئاج
 : لاقو روصاملا ك>ضف معيب لطيتف نو:ثتسيف مد زانمىلإ نوعجرب مش كل ةعببلا نودقعي مهنا لاق

 كنك ةفينح وبأ لاقف ىد.ىف تيعس ةفيثح انأاي عيبرلا لاقف جرخ الف ةفينح انأ و عيبراي كان

 ةديبز غلبف هب للا لقب فسوي ونأ كف ادمع ايمذ لتق املسم نأ ىحو . عفادملا انأو ىدابلا

 أبلفا نيدلللا نأ ةمئظع ةباتع' قءاعنأكو ملسملا لتقت نأو كايإ تلاقف فسوي ىنإ ىلإ تئعبف كلذ
 ريمأاي لاقف هلتقب كحأ ديشرااهل لاقف ململاو ىذلا ءايلوأبا د جنو ءابقفلا سا ونعمل للا رالقح
 ملسملا هلتق موي ىذلا نأ ةلداعلا ةنيبلا موقت ىتح هب ملسملا لتقأ تسل ىنأ ريغ ىهذم وه نينمؤملا

 هودعللاق ام دعب جاجحلا ىلع نايضغلا لخد « ز » همدلطبف هيلع اوردقي ملف ةيز+اىدؤي نم ناك

 ؟ كيلع مالسلا باوج ام هل لاقف كب ىثعتي نأ لبق جاجحلاب دغت ثعشاألا نب دم نب رمحرلا دبع
 كيلع ىدرب انامأ كسفنا تذخأ ؛ نابضغايهللا كلتاق لاقو ؛ جاجحلا نطف مث مالسلا مكيلعو لاقف
 ىف ملعلا ةدئاف ىلإ رظذاف . هذه كتعاس دعب درابلا ءاملا تبر امل ٠ مركلاو ءافولا الول هللو امأ

 كلملا دبع غلب « ح » ىدرت هتيدوأ ىف نمو لوجلل اسعتو ؛ ىدرت هب نمو محلارد هللف ةروصلا هذه

 : رعاشلا لوق ناوزم نإ

 بيبش نينمؤملا ريمأ انهو 2بنعقو نيطبلاو ديوس انمو

 نيمأ انمأو ثلق امن لاقف.؟ بيبش انما لينأ اموت لئاقلا نأ لاف قلق لكحأت اوما
 نم لجرلا ضاختو كلما دبع نع ىرسف : كب تئغتساو كتيدانف ءارلا بصنب ٠ بيش نينمؤملا

 ةلودلابحاص ملسم وبأ لاق « ط » . ةحتف ةمضلا لوح ةنأ وهو.ءأةيلخبا ارلامعيةريسق :ةكتصت كاالملا

 هبجودوس مبللا تاقف « ىرك ذكيدي نيب ىرجدقو سلجم ىف تنك كنأ ىنخلب : ريثك نب ناماسل
 نسحتساف مرصحلا ىلإ ترظن امل اذك مرك ىف نك وءهتلق مهنلاقف « همد نم ىةسأو هقنع عطقاو



 ةيآلا . ارلكءامسالا مدآ لعو : ىلاعث هلوق ١ع

 لصأىف ناثرهاط حورلاو سفنلا انببف ؛ ارهاط ملعلا ةكربب سجنلا راصف بلكلا ىلإ مضنا كانه ملعلا

 نأ هفطل ميمع نم اوجرنق هتافصإو هللا ملعلا امهيلا مضنا مث ةيصعملا راذفأب اتثولت امهنأ الإ ةرطفلا

 تسيل ةسايرلا كلت مث ءاضعالا سيئر باقلا « ح ه الوبقم دودرملاو انهه ًارهاط سجنلا باقي

 ائ]و هنم دحأ رفظلا ناف ةددلل الو هنم رظعأ دخفلا ناف مظلل الو هنم ىرقأ مظعلا ناف ةوقال

 . تافصلا فرشأ ملعلا نأ ىلع لدف معلا ببسب ةسايرلا كلت

 ىنأف فسوب وبأ مهيف ناكو ءاهقف هعم ناكديشرلا نوره نأ كح « ١١ : © تاياكحلا امأ ١

 ىلع ءابقفلا قفتاف سلجملا ىف كلذب ذخآلا رقأف ليللاب الام هنيب نم ذخأ هنأ رخآ هيلع ىعداف لجرب

 بجوال دخالاو دخالاب رقأ هنال لاق ؟ مل اولاق . هيلع عطق ال : فسوي وبأ لاقف . هدي عطقت هنأ

 « معن لاق ؟ اهتقرسأ ذخآلل اولاق مث هلوق ىف لكلا هةدصف ةقرسلاب فارتعالا نم دبال لب اعطقلا

 رقأ نإو هنآل عطقال : فسوي وبأ لاقف ةقرسلاب رقأ هنآل عطقلا بجو هنأ ىلع مهلكاوعمجأف
 ال 1 1/5 ساس انوع ذاق ةطآلاب ا زانق[ هلع تاعتفلا ظلوا تعب نكلل' ةقّرسلا

 ىعثلا نع « ب » كلذ نم لكلا بجعتف هرارقإ عمسي الف هسفن نع نامضلا طق رارقالا

 تنأ جاجحلا هل لاقف ديدحلاب البكم خلب نم ناسارخ هيقف رمعي نب ىحيب ىفأف جاجحلا دنع تنك

 ةنيب ةحضاو !مب ىنيتأتل اجحلا لاقف ىلب لاقف علك هللا لوسر ةيرذ نم نيسحلاو نسحلا نأ تمعز

 لاق جاجح اي هللا باتك نم ةنيب ةحضاو ا كيتآ لاقف اوضع ًاوضع كنعطق آل وأ هللا باتك نم

 كيتا لاقف ( مكءانبأو انءانبأ عدن ) ةيآلا هذهب ىتتأت الو هل لاقف جاجحاي هلوقب هتأرج نم تبجعتف
 هلوق ىلإ ( ناياسو دواد هتيرذ نمو لبق نم انيده احونو )هلوق وهو هللا باتك نم ةخضاو اهب

 هسأر عفر مث ايلم قرطأف لاق؟ حون ةيرذب قملأ دقو ىسيع وبأ ناك نف ( ىسيعو ىو ايركذو )
 ةعاجنأ ىح<و« جد اذك لاملا نمدوطعأو هقاثواولح هللا باتتك نم ةيآلا هذه أرقأ مل ىتاكلاقف

 هيلع اوعنشيو هوتككبيو مامالا فلخ ةءارقلا ىف هورظانيل ةفينح ىلأ ىلإ اوءاج ةنيدملا لهأ نم

 دحاو ىلإ اوراشأف هرظانال كلعأ ىلإ ةرظاسنملا مأ اوضوفف عيملا ةرظانم ىتنكمي ال مه لاسقف
 مازلالاك هيلع مازلالاو لاق معن اولاقك مكعم ةرظانملاكهعم ةرظانملاو لاق معن اولاق ؟ مكملعأ اذه لاف

 اولاق ؟ فيكح لاق من اولاق ؟ ةجحلا مكتمزا دقن ةجحلا هتمزلأو هترظان نإو لاق متن اولاق ؟ مكيلع

 تناكةالصلا ىف مامالا انرتخا امل نحف ةفينح وبأ لاق انل الوق هلوق ناكف امامإ هب انيضر انأل

 : لاقف ©) ادحاو قدزرفلا ا « د » مازلالاب هل اورقأف انع بوني وهو انل ةءارق هتءارق

 ةصااخ ىلع رد عاض اي كباب ىلع ىرعش عاض دقل

 ناهلس ةبيه تناكو بدأ ةيحاص ةفيرظ تناكو كلملا دبع نب ناملس ةقودشعم ةصلاخ تناكو

 بوكشو ناملس ىلع تاخدف اهيلع قش تيبلا اذه اهغلب املف نيمناورملا ةييه قوقت كلملا دبع نا

 . رصبأف هانيع تعلقتبب هنأ تبباااذه ىفلاقي وهتيراجةصلاخو ديشرلا ىفهلوقي ساون ىنأل يرخأ ةروصب بدآلا بتكف ىوري ربخلا لل
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 اويحأ مهضعب لاق « بي » دحي ال هناف اهتجوزت لوقي فاازلا اذكو الخ هتبسح لوقي براشلا
 تاوهشلا نم دسعبت ًاسفن ناف «ةاونلاو تاسبنلاب تاوملا نويحن اي مكنايب رئاصبب مكتاوخإ بولاق

 : رعاشلا لاق . تابتلل حلصت ضرأ نم لضفأ تاروبشلاو

 روبق روبقلا لبق ميماسجأو هلهآأل توم توملا لبق لوجلا ىفو
 روش روشنلا ىتح هل سيلو تيم ملعلاب ىحب 1 أنمأ يقدإو

 ىجري ةووشاا دنعو الاوز ىجري ال لوجلا دنع هيصعملا « ١١ هوجو نف ( تكتنلا امأو ١
 ببسب ناك كلذ نآل ًاذبأ هيغ ىف قبو ىوغ ناطيشااو رفغتسا هيلعب هناف مدآ ةلز ىلإ رظنا ءاهاوز

 هللا ةف كلذ نع هبر لأسف ريزو ىلإ جاتحا اكله راص امل مالسلا هيلع فسوي نإ « ب » لوجلا

 بفك هثإ ليرجل لاف: لاوجالا ]وسأ ف تسر مارف انالف الإ, نتخ ليلو كيوتل

 لاق ثيح كنع بذ ناكهنآل كلذل هنيع كبر نإ ليربج لاَقف هلاح ءوس عم لمعلا اذهل حلصي

 هياع فسوي نعبذىذلا نأ ةتكنلاو ( نيقداصلا نم وهو تبذكف ردد نم دق هصيق ناكنإ )

 نييودتم هل ينكر ميقتسملا ناهربلاب ميوقلا نيدلا نع بذ نف هتكسا# ىف ةكرشلا قحتسا مالسلا

 ىتمدخل حاصآ ىت> ملعتو بهذا كلا لاقف كلم ةمدخ دحاو دارأ «ج» نيسحتلاو ناس>الا هللا

 لاقف ىتمدخل الهأ ترص دف ملعتلا كرتا لاقو هيلإ كاملا تحب ملعلا ةذل قاذو ملعتلا ىف عريش املف

 الهأ ىمعفت تاي كتردخل المأ تيار نيدو كك الأ قر م نيح كتمد الهأ تك

 برلا باب بابلا نأ تءلع نآلاو ىلب كباب بابلا نأ نظأ تنك ىنأ كلذو ىلامق هللا ةمدخل

 ءادي وسو نيعلا داوس كاطعأ ىلاعت هنالل ايندملا كبح طرفل كيلع بعصي انإ معلا ليصحت « د»
 اذإ مث داوسلا ريغصت ءاديوسلا نآل ظفللا ىف ءاديوسلا نم. ربك أ.داوسلا نأ كش الو باقلا

 ايندلا لكءاديو لا ىلع تعضو اذإ فيكف اًديش ىرت ال ايندلا نم !ءزج كنيع دارس ىلع تعضو

 بلطلاب هتايحو تيم ملعلاو ملاعلاب هتايحو تيم باقلا : ميك لاق ءه و اًديش كبلقب ىرت فيك

 رهظ اذإو ةرظانملاب مرابظ]و :بجتمع ووف ةسراؤملاب,ىئروق اذاف, ة,طراتملاب هتروق ور افيعض علطلاو

 هل رخآ ال ايدبأ اكلم لسأنتو دلاوت لمعلاب ملعلا جوز اذاف لمعلاب هجاتنو يقع وهف ةرظانملاب
 ةلهلا كلت ةساير تناك ( نورءشيالممهو ) هلرقىلإ ( مكنك اسم اولخدا لملا يأ اي ةلم تلاق) « ود

 تلاق امك( نورعشيال مهو )ىلاعتهلوقىهو ةدحاو ةلأسم تدلع اهنأ ببسب الإ نكت م اهريغ ىلع

 ردصي اءاف مكمط-ح ول هنكلو مرجلا نع ,ىربلا ءاذيإ هنم زو ال موصءملاو موصعم ناياس نإ

 ءايبنالا هيزيتىلإ ةراشإ ( نورءشيالمهو ) ىلاعت هلوقف ملاح لع الهناآل ومسلا ليبس ىلع هنم كلذ

 نفف ةماتلا ةسايرلا تقحتسا ةدحاولا ةلأ-لا هذه تملع ال ةلقلا كلتف ةيصعملا نع مالسلا مهيلع

 نيدلاو ايندلا ىف ةسايرلا بجوتسي ال فيك تامودعملاو تادوجوملا نم ءايشألا قئاقح ملع
 نأ ةتككنلاو أرهاط سجنلا هديص راص ىلا هللا مسا ىلع كلامل ةاسرأو لعت اذإ بلكلا « زد

 «80-_رخطط مهو
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 : لويف الأم هنو مو الع هللا هنو ' لجرو 2 لطابلا َّق همفنيو قحلا نم4عنع 0 الع هني و

 ءاوس رزولا: ىف امهق نالف:لعفي ام لثم هيف تلعفل نإلف قوأ ام لثم ىتاتآ ىلاعت هللا نأ ول

 ىلإ ىجرخ أف ىدس هنع هللا ىضر بلاطىنأ ن ىلع ذخأ لاق دايز نب ليدك « ١١ 4 راثالا ١

 اهاطرأ أهريذ 0 بواقلا هذه نإ دايز نب ليف اي لاف مث 2ك رأ الف ةنادجلا

 نولي قعان لك ع ابتأ عاعر ا ه ا ليبس ىلع ملت اونا زرلاع ةثؤلث" نب ا: || : كإ لوقأ ام طظفحاف

 ملعلاو 2 لاما ند ري ملعلا ليم اي 03 قش يك ىلإ اوأجلت مو ملعلا روب ان ءصتط] ل سر 5 2

 لوزب لاملا عينصو 2 قافنالاب لك ملعلاو « ةقفتلا هصقنت لاملاو لاعل لموح تذل كسر

 دعب ةثود> الا ليمجو 4 هنايح َْق ةعاطلا ناقناللا هب بستك 4 نازي نيز ملعلا ةفردعم ا )ع هلاوزب

 جرخيل لجرلانأ : هنع هللا ىضر باطلا نب رمع نع « ب د هيلع موكحي لاملاو ؛ م احملعلاو « هتافو

 فرصنا هبونذ ىلع عجرتساو فاخو ملعلا عمس اذاف ةمامت ليج لدم بونذلا نم هءيلعو هلزنم نم

 سلاجنممرك أضرآلا هج وىلع ةبرت قاخي مل هللاناف العلا سلا او راغتالف بنذ هيلع سيأ و هلزنم ىلإ

 اعمكلملاو علا ىطعأف ة ملعلا راتخاف للعلا نيبو لاملاوكلملا نيبناعاس ريخ سابعنبا نع « ج » ءايعلا

 راتخا فيك سابع نال لاققرزاآلان عفان نع ئىوراا هيلع 0 دهدملا ىلإ جت مل نايلس « دد»

 عفان لاَقذ اهرهاظ نم اهمطاب ىرب ةجاجزلاكض راآلا نال ول أع نبا لاق ءاملا باطل دهدجلا ناماس

 ىح ردقلا ءاج اذإ سابع نبا لاقفهيف قي لبهاريالفبارت نم عبصأب هل ىطغي خفلا تاق وا تكف

 ةعست وهئاعسو فال ل ةفلو ءزج فالآ ةرشع ىلع ةن ا مسقت ىردخلا ديعس وبأ لاق ( ه) رصبلا

 لوقعلا نم مهل هللا مسق ام ردق ىلع مهباوث اذه ناكف هرمأ هللا نع اولقع نيذلل اهنم نوعستو

 ىبباي هدلول سابع نبأ لاق « و » نيهلاصلا ءارقفلا ءافمضلا نينمؤبلل ءزجو ابيف لزانللا نودسّتقي

 رضحلا ىف نيرقو ةبرغلا ف بحاصو ةشحولا ىف سنأو ةءورملا لع لبلد هناف بدالاب كيلع

 فيرشلل لاكو سيسخلل ةعفرو مدعلا دنع .ىنغو لئاسولا ءاضقنا دنع ةليسوو سلجلا ف ردصو

 ةدايع هيف رظنلاو معلا ةباتك و حيبست ءايلعلا ملف ريرص : ىرصبلا نسحلا نع « ز » كلملل ةلالجو

 الالات ضرأألا ىلع امنه رطق اذإو ءادهشلا مد هباصأ اه أكحف هبوث دادملا كلذ نم باصأ اذإو

 رشحو هللا همرك أ هللا دابع نم دبع اذه لاقيف عملا لهأ هيلإ رظن هربق نم ماق اذإو « هرون

 ملاعلا : ةثالث مهقوق< فختسيال نم ق>أ : ةنمدو ةليلك ب اتك ىف « حد مالسلا مهيلع ءايبنألا عم
 نمو هايند كلهأ ناطلسلاب فختسا نمو هنيد كلهأ ملاعلاب فختسا نم ناف ناوخالاو ناطاسلاو

 مدح أهيف كمدخب 'نأ ىلع ر دقت ال كنأ ملعلا ةليضف نم طارقسلاق «طوهتءورمكلهأن ا وخالاب فختسا
 ءاكحلا ضعبل رق « ىو كنع هنلس ىلعد>أردقي دالوءكمفت همدؤت لب ءام امال زئاسف كقدخخ يي

 لاق ملعتال هل ليقف ءهيف ىللعمدب عضو ذك ال ليقف ء هين دا عمسأ ال ليقف ٠ هينيع ضدغ أَ رظ:: ال

 اذكو ىل ةعيدو لاملا ناك لوقي هنآل هدي عطقت ال املاع قرادلا ناكاذإ « اي » هيلع ردقأ ال



 لل
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 ملاعو رقت :ًانز ذي لهوا نويلع نمو نويف نمو عبسلا نوضزاألاو نويلع نهو نويف نمو عبسلا

 ةنجلالهأ داوق ءادهشااو ةنجلا لهأ ءافرع نآرقلا ةلمخ » مالسلاهيلع لاقو « زب د« لابجلا هب بعلي

 لاق « ءايبنالا ءافلخو ةنجلا مستافم ءاملعلا » مالسلا هيلع لاقو « حيد « ةنجلا لهأ ةداس ءايبناألاو

 نم نأ هيلع ليلدلاو نانجلا حاتفم ملعلا نم مهدنع نأ ىعللا اهز اجاتنسإن وكي ال, نايفنالل ]فواز

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو » طر 2 نيدلا َْق الع دو هناف هلا حيتافم هديب نأ مونلا ف أَن

 ةنامستف « نيغلابلا ريغ و نيخلابلاو نيلفاغلا هقلخ عيمج ىلع ةمحر فلأ ةليلو موي لك ىف ىلاعت هلل نإ د

 لوو خبت] 6 ةسانلارزابل يسيح ةنيبامملاو دوب !اطعا]ءايلكلل ةجوش وفات ا هناقاو

 لاق ؟ ىأ مث تاق ٠ مدلل لاق ؟ ىتمال لضفأ لامعألا ىأ ليربجاي تلق  مالسااو ةالصلا هيلع

 هسا حالص 4ب داز أو هلل م لاق مث ماعلا ةرايز لاق ؟ ىأ مث تلق ؛ىلاعلا ىلإ ر ظنلا

 مالسلاو ةالصلاهماع لاق 5و » كو » 4 د+لاب هل كلن ف 4 اندلا نم اع قرت 4ب درب مو ع نيءلسملاحالصو

 جاحلاو ىزأ نلوم هلا وضارلاو قالا نال بح أصو مل :لاو ماعلا ةوعدلا م " باجتست ةرشع 2

 قالو ىنلا لئس » « بك » « ابجوزل ةعيطملا ةأرملاو هيوبأل عيطملا دل لا نيبلسملل حصانلاو

 ؛ ىصاعملا بك رم لاق ؟ ىوهلا اف لبق « ريخلا دْئاَق لاق ؟ لّعلا اف لبق لمعلا لدلذ لاف ؟ معلا ام

 ةالصلا هيلع هنأ « يك » . « ةرخآلا قوس لاق ؟ ايندلا اف لبق « نيربكتملا ءادر لاق ؟ لاملا اف ليق
 «ةعاس الإ هثدعت ىذلا لجرلا اذه رمع نم قبي مل هنأ هيلإ هللا ىحوأف اناسنإ ثدحي ناكمالسلاو

 ىلع ىنلد هللا لوسر اي : لاقو لجرلا برطضاف كلذب لوسرلا هربخأف « رصعلا تقو.اذه ناكو

 : ىوارلا لاق « بزغملا ليقضتقو ٠ ملعتلاب لغتشاف ملعتلاب لغتشالاق « ةعاسلا هذه ىف ىل لمع قذوأ

 مالسااوةالصااهيلعلاق « دك » . تقولا كلذىف هب ٍةاطكص ىنلا هرمآل « للعلا نم لضفأ ءىث ناكولف

 ةعيس» ماس !او ةالصلا هلع لاق نينأ نع « 2 2 ووشم 50 6» نوملاعلا الإ الإ و مهلك سان او

 ل ادجسم ىبب 93 ارب رفح أ او كح وأ الع لع نم: هتوم دعب ىرجت ديعلل

 ميلعتلا مالسااو ةالصلا هيلع مدّف « هتوم دغب هل ىرجب ةقدص وأ :ريدلباب ذل اودي ايللاضأ ادلؤ كلوت

 مالسااو ةالصلاهيلعلاقع وك » تايناوسجلا نمقبأ ناحورلاو فاحور هنآل تاعافتنالا عيمج ىلع

 عضاوتلا ىلإ ربكسلا نمو نيقيلا ىلإ كمشلا نم : سمخ ىلإ سمخ نمركوعد اذإ الإ ءاملعلا اوسلاجت الد
 ىنلا ىصوأ « رك » « دهزلا ىلإ ةيغرلا نمو صالخالا ىلإ ءايرلا نهو ةحيصنلا ىلإ ةوادعلا نمو

 لمعلا مزلاو ىلام سأر هناف ديحوتلا ظفحا ىلعاي لاقف هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع ىلإ هلو
 هناف لعلا لمعتساو « ىداؤف ةريصب هناف برلا رك ذاو « ىنيع ةرق اهناف.مالصلا مقأو : فرح هناف

 لجرطهر ةعبرأ لثم ايندلا لثم قليلا لوسر انابرضلاةىراصنالا ةشبك وبأ « حك » ىناريم

 هللا نأ و لوقيف الام هت ملو الع هللا هانآ لجرو : هلام ىف هملعب لمعي وهف الام هاثآو اءلع هللا هانآ

 الاف هللا هانآ لجرو : ءاوسرجأللا ف امبف نالف لعفيام لثمهيف تاغفل نالف قوأام لثم قاتآ ىلاعت



 ةيآلا « ابلكءامساللا مدآ معو : ىلاعت هلوق ٠

 كلس نمو « هيخأ نوع ىف دبعلا ماد ام .ديعلا نوع ىف ىلاعت هللاو «ةرخآلاو ايندلا ىف هيلع هللا

 نولتي هللا دج اسم نم دجسم ىف موق عمتجا امو ةنجلا ىلإ اقيرط هل هللا لمس الع هب ىغبني اهي رط

 ةكئالملا مب تفحو.ةمحرلا مهتيشغو ةنيكسلا مهيلع تلزن الإ مهنيب هنوسرادتيو هللا باتك

 موي عفشي » مال-لاو ةالصلا هيلع لاق « ح » حيحصلا ف ملسم هاوز « هدنع نميف ةللا م دلو

 نب ةطساو ىه ةبترم:مظعأف :.ىوارلا لاق .:« ءادبشلا مث ءالعلا مث ءاسيبنالا : ةثالث.ةمايقلا
 هلل هملعت ناف لسعلا اردلعت » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق لبج نبذاعم « طه ةداهشلاو ةوبنلا

 جةيرق هلهال هلذيو .ةقدص:هيملغتو «.دارج هنع كحبلاوأ « حيبست تيرا رات ءااطو هدم

 ثدحلاو ةدحولا ف بحاصلاو ةمش>ولا نم سينالاو ةنجلا لبسرانمو مارحلاو لالحلا ىلاعم هنآل

 هب هلل عفري فالتخالا دنع ندلاو ؛ءادعألا ىلع حالسلاو ءارضلاو ءارسلا ىلع ليلدلاو ةولخلا ىف

 « مهطاعفأب ىدتقيو مراثآب ىتعي ردا ةمئأو# مب ىدت ةاده ةداق ريلا ىف مهلهجي هام اوقأ

 ىخ مهل رفغتست امتالص ىفو عبحس# اهتحنجأب و مهتقلخ ىف ةكئالملا بغرت : مهئارآىكإ ىهتنيو
 للعلا نآل . امون و ءامسلاو هماعنأو ياا عابسو هءاوهو رحبلا ناتيحو سبايو بطر لك

 لذانم ديعبلاب غلبي فعضلا نم نادبالا ةوقو ةملظلا نم زاصبالا رونو ىمعلا نم بواقلا ةايح

 مايضلاب لدعي هيف ركحفتلاو ةرخآلاو ايندلا ىف ىلعلا تاجردلاو كولملا سلا#و رارحألا

 لالحلا فرعي هبو م احراللا لصوت هبو دحويو دج هبو ديعيو هللا عاطإ هب مايقلاب هتسرادمو

 نم الإ هلع عطقنا:مدآ نبا تام اذإ. » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ةريره وبأ « ىو مارحلاو

 ةالصاا 7 لاق « اي د « ريخلاب هلارعدي ملاص دلو وأ « هب عفتاب مع >1 كاواقت ةفالض لاعبا

 نآرةلا لهأ لاق ؟ سانلا نمو هللا ا ليق سانلا اهولأ-اذ حئاوملا متلأس اذإ د مالسلاو
 لهأب .دارهلاو .ىوارلا لاق .« هوجولا حابصلا لاق ؟ نم مث لدق لما لمأ لاق ؟ نم مث ليق
 كسلا يتغا] ءبنو كفو ركاز رمأ نعد 10 و ةالصلا هيلع لاق « بي » هيناعم ظفح< نم نآرقلا

 اهنم اوذفع هدابعل لاتقلا هللا مس ايندلاو هلوسر ةفيلخو هباتك ةفيلخو هضرأ ىف هللا ةفيلخ وهف

 انه نولوقي مهنال هيف نولخاد ءادلعلاو ىوارلا لاق « نرجنت مكعل ةيودآلا ىف مسلا ردقب
 ةالصلا هيلع لاق « دب » هيلإ حرب مل ىن ملاعلا : ربخلا ىف « حي » هونك لالح اذهو هوبذتجاف مارح

 :اىنوارلا.لاق 6 كلت: سماؤلا نكست الو ءابعإ وأ .٠ ًاعفتسم وأ «ًاءلعتم وأ © املاع نك و مالسلاو

 نالجر.سانلا »مالسلاوةالصا'هيلع هلرةىهو. ىرخالا ةياورلانيبو ةياورلا هذهنإ قيفرؤتلااهدبو

 ليفان الاوفر  ًاياط مو ملعتملا ةلزنمب بحنلاو عمتسملا نإ « مهيف ديخ ال جمه سانا ! راسو لعتمو ملاع
 هان انازبن | وكلا نايكي ] 1! اكون را نأ نامل النو انفل اهساكتس ان يسن هدلزإل اهنا نعأألا

 لءقنموةيقر قدعةوطخ لكب هل هل هيأ لي ماع هدب ىلع 1 نم » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق 6 هند

 تاومسلا تكي 3 ريرهفأةب اوريمالسلاوةالصلاهيلع لاق« ويد « ةنسح ةرعشل كب هلهللا بتكحلاعسأر



 ١/4 ةآلا . اهلك ءامسألا مدآ معو : ىلاعت هلوق

 نأ فاخت اولوقت الو م 31 رضي مل مكعفني مل م نإو مكرقفي م مكنغي م م نإو مكعضي مل مكءفري ل نإو

 ىلاعت هللا ىلع ق>و 9 اصا عيفش ملعلاو <« لمعتف ملعت نأ ١ اوجرن اولوق كش لمعت الف معن

 نأ اننظ . نولو# ؟ برب كنظام ًءاَبلْعلا رشاعمأب 27 ةمايقلا دل لودي ىلاعت هللأ نإ )ع هبزخال قأ

 لب ؛ كب هتدرأ رشا ال ىنكح مكتءدوتسا دق ىإ « تلعف دق أف 5لوقنف !: انل +رفغيتوهانطعاو

 ىف تدجو ناماس نب لت أةم لاقو « « ىمحر ب ىدج ىلإ ىدايع اص ىف اولخداف ؛ مكب هتدرأ ريخل

 مهاضف فرعاو ءاملعلا مظع ىسيعاي : مالسلا امهيلع ميم نب ىسيحل لاق ىلاعت هللا نأ . ليجنالا

 لضفكو ؛ بك اوكلا ىلع سمشلا لضف.؟ نيلسرملاو نييبنلا الإ قلخ عيمج ىلع مهتلضف ىنآل

 لاق لاق رمع نب هللا دبع نع « ١و : رابخألا امأ. ءىث لك لع كضفكو .« ايندلا ىلع ةرخآلا

 ميذعأ نأ ديرأ انأو مكيف ىلع عضأ ملفإ » ءايلعلل ىلاعت هللا لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع

 هللا لوسر انبطخ : سابع نباو ةريره وبأ لاق «ب» « مكنم ناك ام ىلع ةنجلا اولخدا

 ملعلا ملعت نم ه لاذ ةئيدملاب اهبطخ ةيطخ رخأ ىهو هتافو لو ةغيلب ةيطخ مطواهيام هللا ىلص

 مظعأ الو هنم اباو : لضنأ ةنجلا ىف نكي مل . هللا دنع ام ديرب هللا دابع هدلعو ملعلا ىف عضاوتو

 فرشأو بيصنلا رفوأ اهيف هل ناك الإ ةسيفن ةعيفر ةجرد الو ةلزنم ةنجلا ف نكي ملو« ةلزن#

 1 نم باق اهيلع بهذ نم ريانم تفص ةم امقلا موب ْنأَك اذإ اعوفم رع 5 نب 6 6 2.6 لزاذملا

 : 1: نعرلا ىدانم ىو مث قربتسالاو سلقنملا ال اد دمزلاو 0 توأم ءلاو ردلاب ةدضام

 نك فرع "لفي ريانملا هذه ىلع اوسلجا : هللا هجو هب ديرب الع دم ةمأ ىلإ لمح نه

 مالسلاو ةالصلا هيلع دمت ةيانشا مالسلا امبيلع مرت نا ىسع نعول ةنجلا#اواعْي

 مرت هّللأ ىكربيو 0 قزرلا ند ريسدلاب هللأ نم نكوضرب ءااسبنأ هقفلا نم ممم 5 ال 2اعيلَغ

 هأم رق تريغا نهد مالسأا هيلع لاق عه د2 هللأ الإ هلإ الب هيبتا نولخدبو )ع لمعلا ند نيسلاب

 5 انا تاق هراط ف تأم نإو هاكدام هل رعتماو 03 راثلا ىلع هدسوج هلبأ م 0 معلا باط ف

 قيعب رأ هناريدج ىلع رونو 2( هرم دم هربق ىف هل عسوبو 3 ةنجلا ضاير نم ةضور هرب ناكو

 ماعلا مونو ) ةللامأ َنيَعِفَأَو 3 هفلخ نع نيطبزأو 3 هراس نع نبق رادو 8 هنيع نع ًأربق

 نُف موج 0 2 ىطت هيليع نمد تاز ةراطق لكو 3 ةقدص ةسفنو ع حيبسلا 4, رك اذمو 2 ةداع

 هانا ناعأثد ونا ناهأ نمو « ىنلا ناهأ دقف للعلا ناهأ نمو ٠ ل ناهأ دقف ملاعلا ناهأ

 ةالصلا هيلع 002 ود « ةمايقلا موي هللا هناهأ هللا ناهأ نمو . هللا ناهأ ليربج ناهأ نمو

 ددزاعل :: لاك ايا لاق هنا :لومشيلب مذ اولاق . داوجالا درجأب كربخأ الأ» : مالدلاو
 أ ةمامقلا ماوي ١ ثحديف ةيلع شلت ملاع لوعار ىلع نه مثدوجأو ١ مدآ دلو دو انآ داوجالا

 نع سفن نه » أاعوفرم ةريره ىلأ نع 0 لدتعي ىد هللأ ليبس ىف دهاج لجرو هدحو

 رس . سسعم لع ردنا نمو ؛( ةرخالا قر نم ةيزك هْنع هللأ سفن )ع اندلا كبر قم ةبرز نه ٌرم 2



 ةيآلا . اهلكءامساللا مدآ معو : ىلاعت هلوق ١14

 لاق ) هنأ ىتح ناكام ايندلا كلم نم مالسلا هيلع ناهلسل ناك : سماملا . (ًادشر تالعامب
 ثدح معلاب او ناعللمللاب :رثحتفل ' هنإ مث ( ىد-ءل نم نشل كذا دال اكلم لل كيفراعلو

 اييطلا:قظنعو انباع ةثرؤكب لختفات: (ة- قلتي لك نام انها وأ ]وا ليكطلا:قظنم انيلعأ نئاذلا اكنأراب ) لاق

 نيملاعلا بر ةفرعمب رختفي نأ نمؤملاب نسح نآلف ملءلا كلذب رختفي نأ نالس نم نسح اذاف

 لاك ركذ ال ىلاعت هناف اضيأو ( ءىث لك نم انيتوأو ) هلوق ىلع كلذ مدق هناآلو نسحأ ناك
 كح انينآ الكو ) هلوق ىلإ ( ثرحلا ىف ناكحب ذإ ناهيلسو دوادو ) لاقو الوأ ملعلا مدق ملاح
 سداسسلا . فرشأ معلا نأ ىلع لدف ايندلا لاوحأب قلعتي ام كلذ دعب ركذ ىلاعت هنإ مث ( اءاعو

 تطحأ ) ناياسل لاق ةيتاعملا فقوم ىف ناكهنأ عمو فعضلا ةياهن ىف هنأ عم دهدهلا مهضعب لاق

 لام ناوباسس سلجم ىف ملكتي نأ دهدبلل نبا نف الإو ءايشاألا فرشأ معلا نأ ال ولف ( هب طحت ملام

 الإ كاذ امو نيطالسلا دنع لوقلا ذفان راص ىلعلا ملعت اذإ طفاسلا لجرلا ىري كلذلو مالكلا اذه
 ىو « ةنس نيتس ةدابع نم ريخ ةعاس ركسفت » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق : عباسلا ٠ ملعلا ةلربب

 اةااكال رب الإ كلة قام داعلا رو نات: بلل ] كللض زم نععنتلا نأ: ةةاهدخأ + نابل ظففتلا

 كلقلا نكيركفتلا نأ قالا واغإ للا طرانغ لإ كلصور انا ازيمطخ تقا: ىلإ كلل ورز: ىذلا ولا ىلاجت

 حراوجلا لمع نم فرشأ باقلا لمع ناكف حراوجلا نم فرشأ باقلاو ءحراوجلا لمع ةعاطلاو

 300 ةا دسار ا ةؤاصلا ادت 6ائءوككانل ا ةالاصلا مفأو ) ىلاعت هلاوقا هج زلا/انتيق كل اعقل

 اللعن لاعاأ قاتلا ةمزاع لع افارشأ ملعلا نأ لع.كلذ لدف ةليساولا نم فرشأ دوصقملاو باقلا

 اريخ ةمكملا ىعسو ايظع معلا ىمف ( اعظع كيلع هللا لضف ناكو ؛ ملعت نكن ملام كدلعو )

 عيمج ىلع ةمدقم ةمعنلا هذه لعل ( نآرقلا لع نمحرلا ) اضيأ لاقو للعلا ىه ةمكحلاف اريثك

 ةروت لام هب للعلا لضفب ةقطان هللا بتك رئاس نا : عساتلا . هريغ نم لضفأ هنأ ىلع لدف معنا

 تدرأو الإ دبع بلق ىف ةمكملا لعجأ ال ىناف ةمكملا مظع ) مالسلا هيلع ىسومل ىلاعت لاقف

 روبزلا امأو « ةرخآلاو ايندلا ىف ىتمارك اهب لات ىاملذبا مثال عا مث اهملعتق هل رفغأ نأ

 ناف ءايقتاألا سانلا نم اوثداح مهنايهرو ليئرسا ىنب رابحاأل لق دواداي » ىلاعتو هناحبس لاقف
 لقعلاو ملعلاو قتلا ناف ءالقعلا اوثداف املاع اودست مل ناف ءاملعلا اوثبداخ أيقن مهيف اودجت م
 مدق ام لوقأو « هكال.هإ ديرأ انأو قلخ نم دحأ ىف نهنم ةدحاو تلعج ام بتارم ثالث

 معلا عم الإ لصحت إل ةيشخلا نأ انيب اك ملعلا نودب دجوي ال قتلا نآل ملعلا ىلع قتلا ىلاعت هللا
 لقاعلا ىلع ملاعلا مدق اضيأ رسلا اذهو ؛ دحاو رمأب فوصوملا نم فرشأ نيرمآألاب فوصوملاو

 ةرجشلاك ملعلاو رذبلاكلقعلاف املاع ن وكب ال دَقف لقاعلا امأ ٠ القاع نوكي نأو دب ال ماعلا نال

 ملعلاب عمس نأ ليو )هنم رشع ةعباسلا ةروسلا ىف ىلاعت هللا لاق ليجنالا امأو . رملاك ىوقتلاو

 مقفي م مكدعسي ملنإ ملعلا ناف هوءلعتو ملعلا اوبلطا رانلا ىلإ لابجلا عم رشي فيكح هبلطي ملف



 0 ةيآلا .ابلك ءامساللا مدآ لعو : ىلاعت هلوق

 ءىشلاب املاغ نكي مل نم نال كلذف . هاشخب نأ بحي هللاب ملافلا نأ ناب امأ . لقعلاب ةلالذلا
 للعلا نم هل دبال لب ٠ فوخلا ىف ىنكي ال تاذلاب ملعلا نإ مث « هنم افئاخ نكي انأ (لاحتمل
 هنكل . ةحيبقلا هلاعفأ لع .هتيعر عالطاب ملاع كلملا نال . ةردقلاب لعلا : ابنه. ةلالثةأويأب

 لام ىرم قراسلا نآل . املاع هنوكب للعلا : اهنمو.. اهعفد ىلع نوردقي ال مهنأب هملعل مهفاخي ال

 ناف . امكح هنوكب ملعلا امنمو . هفا الف هتقرسب ماع نيغ هنأ معي هيكل »ع ةظفتألكق مل ناطلسلا

 دق هنأ لي هنكل « هلاعفا ئابقب املاع هعنم ىلع ًارداق ناطاسلا نوكب ملاع ناطا لا دنع رخدملا
 هتردق ملعو هلاعفأ حئابق ىلع ناطللا عالطا ملع ولامأ قولا دار طد االفإ لهن الاس ن اوتقأ
 فوذملا لوص+ل ةبجوم ةثالثلا مولعلا هذه تراص ؛ .هتهافشب ىضري ال ريكح هنأ ملعو هعن» ىلع

 ًارداق ؛ تامولملا عيمجب املاع ىلاعت هنوكي ملعاذإ ىلإ لصحي الهللا نمدبعلا فوخ نأ تيثف ءاهيلقاف
 « هللاب للعلا مزاول نه فوخلا نأ تيثف « تامرملاو تاركسنملاب ضار ريغ ؛ تارودقملا لكّلت
 كلت تناكو ةلجاع ةذل دبعلل حنس اذإ هنال كلذو « ةنجلاب زوفلا ببس فوخلا نأ.:. انلقابنمإلو
 لقعلا حيرصف ٠ ةرضمو ةعفنم ىلع المتشم ن وكي ءىشاا كلذ لعفو « هللا رمأ فالخ ىلع ةذللا

 ةلجاعلا ةذللا نأ ناممالا رونب ملع اذاف ٠ حوجرملا بناجلا ىلع حجارلا بناجلا حيجرتب كن ّ
 كلذو « ةلجاعلا ةذلاا كللت نع هرارفل ابس نامالا كلذ راص ؛ لجألا لالا ةلباقم ىف ةريقح

 دهاوشلاب تبث دف « باوثلا لهأ نم ناكبجاولل العاف روظحالل اكراث راض اذإ و. ةيشخلا وذ
 لدي ةيآلا رهاظ نأ : ابيناثو .. ةنجلا لهأ نم فئاخلاو فئاخ هتلاب ملاعلا نأ ةيلقعلاو' ةيلقتلا
 هللا ةيشخ نأ ىلع لدي اذبف « رصحلل اسن] ةملك نآل كلذو .« ءاملعلا الإ لهأ ةنجلل سيل هنأ ىلع
 ةيشالا لهال ةنجلا نأ ىلع ةلاد ( هب ىش+ نمل كلذ ) هلوقىهو ةيناثلاة يالا و . ءاملعلل الإ لصح:ال
 ءايلعلا الإ لهأ ةنجال سيل «نأ ىلع نيتبآلا عومج لدف . مهريغل اهنوك ىفاني ةيشخلا لهل اهتوكو
 ملعلا مذاول نم ىلاعت هللا نم ةيشخلا نأ تبث هناآل كلذو ءديدش فيوخت اهيف ةيآلا هذه نأ لعاو

 ببس وه ىذلا ملعلا نأ ىلع كيبنت ةقيقدلا هذهو , هللاب ملعلا مدع مزلي ةيشخلا .مدع دنعف « هللب
 تضغو تقد نإو تالدا-جلا عاونأ نأو ٠ ةيشخلا ثروي ىذلا وه ىلاعت هللا نم برسقلا
 هدابع نم هللا ىشخ امنإ ) ءىرق : اهثلاثو .. مومذملا ملعلا نم تناك ةيشخلا ةدافإ نع تلخ اذإ
 ال ؛ هيلع ةيشخلا تزاجول ىلاعت هنأ : ةءارقلا هذه ىنعمو ٠ ىناثلا بضنو لوآلا فرب ( ؛املعلا

 زيمي ال ىذلا لهاجلا امأو . زوي الام. نيبو زوجي ام نيب نوزيمي نيذلا مث منال . ءايلغلا .ىشخ
 . ميظعتلاو ءاسلعلل بصنملا ةياهن ةءارقلا هذه ىفف .« هيلإ تافتلا ىأو ةب ةالايم ئتأف .نيبابلا نينه نيب
 هتيترم ولعو ملعلا ةسافن ىلع ليلد لدأ هيفو . ( الع ىدز ىر.لقو ) ىلاعت هلوق : عبارلا
 ول : ةدانق لاقو . هريغ نود ةصاخ هنم دايدزالاب هين صم كنيخ ءفايإ ىلاعت هللا ةيحبطفو

 ىنملعت نأ ىلع كعبنأ له) لقي لو مالسلا هيلع ىسو».هللا..ىن قتك.ال معلا نم دخأ ىنتك ا



 ةيآلا 1 اهلك اسال مدآ معو : ىلاعت هلوق ١م

 نإ عا ااستلا كك دل ]1:4 لاك لا! ىفزطم !انفلو ديلاو:ةيشأرو هيرضاوأا ككاو قالا نايكانشلك
 كش.الو ندبلا نم فرشأ وهو حورلا وه معلا ل نأ كللد لاو. نادك أل فرع أ رتذألا نايك

 ًاقلؤطاسلا نيؤدهللاد) لوف ليد مفتى هناا نوجا هاه 1 الغ كف زتشأو :نمووغأ ؛ملقحلا «كلاردالا هنأ
 جرم هتاقولخم عيمجو نيملاعلا بر هللانوه هناأل فرشأ هنأ كش الف مولغملا امأو ( ضرألاو

 هفيلاكتو هرماوأو هماكخأ عيمجو تاناويهلاو تابئلاو تاداجاو زصانغلاو كالفاألاو ةكئئالملا

 الون ةواقش الو هتذلو ملعلا لاك قوف ةذل الو لاكال هنأ ثيثف كلذ نم .فرشأ :مولعم' ىأو

 ةلاض# عاانما دج أولا».ليطلاذإ:هنأدءانلق اذ ىلع لدب امو« هناصقنو لهجلا ةواقش قوف ناصقن

 هسأر سك اهاهج ناو ؛ هب جهتباو كلذب حرف اهيف باوصلاو باول ىلع ردقو اهبلع ناف ةيبلع

 لسبجلاب لصاحلا ءاقشلاو ؛ تاذللا لكأ ملعلاب ةلصاحلا ةذللا نأ ع اثر" كلذو < كلذ نمءازخ

 اهدا ِ انين ملعلا ةليضف ىلع لدن صوصنلا نم رخأ اقوجو انه نأ ملعاو؛ ءاقشلا عاونأ لك أ

 مناي أر 111 اع هلع لون وزان والا ةعولا !*انرع' اهليك" ةيننأ“ أدلت كلذ لق

 مامناسنالا مع : مقلب مع ل مر قالا ك1 ةقأ “قلع' نم ناسنالا قاخ © قانخ ئّدلا كبر

 نم كاش لا قل ( هلوق نيب ةيسائم ىأف تانآلا نيب بساتتلا ةناعر نم دب ال هنإ هنف ليقف ( ملي

 نامل ةتسانملا هج نأ دنع كج مقلب لع ىذلا مرك الا كبرو أرقا) هلوق نيبو ( قاع

 هتروريص ىهو هلاخ رخآو ءايشآلا سخأ اهنأ عم: ةقلع ةنوك وهو ناسذالا لاح لوأ ركذ
 هبا قه ىلا ةجرذلا كلت 15 كاك وأ "ىف 'تاتختكلا لاك أك كاذالا "نع طتاو انالاغ

 ناكول متي اإ اذهو « فرشلا ىف ةياغلا ىه ىتلا ةجردلا هذه ىف كلاح رخآ ىف ترصف ةساسلا

 قاثلا# لوا ماعلا اذنه ىف ءىعلا كلذ نث ذ ناكل قف رخأ هرغلا واذا كنارملا ترشأ معلا

 ىلع مكحلا بيترت نأ ةقفلا لوصأ ىف ثينث دقو ( ملقلاب لع ىذلا مرك آلا كبروأر فا ) لاق هنأ

 ع لإ سال لات تاك هلأ لع لدن !دبف ةلع ةمصرلا نوكب -رعتتم امصولا

 ىلا كا هدول تناك امل الإ و هريغ نم ففاركأ لعلا نأ الولف'لعلا .ىل طعأ هز ال ةمركأللاب

 ا ( ءايلعلا هدايع نم هللا ىت ا ) هنا>بس هلوق : ثلاثا : هريغ ةدافإ نم

 نم ءاملعلا نال كلذو ةنجلا لهأ نم مهأ ىلع 0 معلا لضف ىلع لئالدلا نم هوجو
 ْنِل نايف هنا لهأ نم .ابلعلا ةنطأ لهأ# نم ناك ةيضلبل لهأ نم نك نمو ؛ ةيشخلا لهأ

 لهأ نم ةيشخلا لهأ نأ نانو ( ءايلعلا هدابع نم هللا ىثخض امإ ) ىلاعت هلوق ةيشخلا لهأ نم ءاملعلا
 كلذ ) ىلاعت هلوق ىلإ ( رامآلا اهمتح نم ىرجت ندع تانج مهبر دنع ممْوازج ) ىلاعت .هلوت ةنجلا

 اضيأ هيلع لديو ( ناتنج هبر ماك فاخ نمو ) ىلاعت هلوق | امام عواد.( هير ىت نأ

 اندلا ف ا اذاف َنينَمَأ هل عمجأ الو .نيفوخ ىددع ىلع عمجأ ال ىلالجو ,قزعو ) ىلاعت هلوق

 هذه ىمدقم تابثإ نكمي هنأ لعاو « ةمايقلا موي هتنمأ ايندلا ىف ىنفاخ اذإو ةمايقلا موي هتفخأ



 ١مم ةيآلا٠ . اهلك ءامسأالا مدآ معو: ,ىلاعت هلوق 00

 لف الب لوقلاو 5 مرطنلا ىلع ىوقت الب نيدلاف ؛ لمعلاب الإ ملعلا متي الو: ا هتلاب ال الإ: ةر

 نب ىلع لاق « هك » رط» الب ثيغك لمع الب ملعلاو « رمت الب ا عضاوت الب ةءورملاو ؛ ردهلاك
 لهاجو « هءلعب لمعي ملاعب ةعل 3 ايندلا ماوق : ىراصنالا هللا ددع نب رباجل هنع هللا ىضر بلاط ىنأ

 هدلعب ملاعلا لمعي مل اذاف «هايندب هترخآ عيبيال ريقفو « هلاع لخبيال ىنغو ؛ هءلعت نم فكنتسيال

 روبثلاو مل ليولاف هايندب هترخآ ريقفلا عاب هفورعمب ىنغلا لع اذإو هملعت ن نم لهاجلا فكنتسا

 « هوعبتاف ملاع وهف ىردي هنأ ىرديو ىردي لجر ةعبرأ كاجرلاب# ليلخلا لاقرعا رك رقزرم يع

 وهف ىردي ال هنأ ىرديو ىرديال لجرو ٠ هوظقيأف ملا وف ىردي هنأ ىرديالو ىردي ل-جرو
 ةيبزأ نك ىرودتجاف نا طيش بق ةكيديال هنأ ودي ل يع رسال لجرو ؛ هودشرأف 57
 هتمدخو هفيضل هتمدخو هيبال ةنسل2 وم همأيق ٍِ انيمأ ناك نإو |, ةئن فنرأ ا.نأ تفيرش دا قغينباإل

 ءاسلعلا لغتشا اذإ « حك د هنم لعأ وه نم ملعي ال اسع لاؤسلاو  هنم ملعتي ىذلا ملاعل

 الك 1 ىئاعلا راص تاهشلل الك ١ ماعلا راص اذإو « تاهبهثلل نيك 1 ماوعلا راص لالحلا عمجب

 ةيلقعلا هوجولا امأ . اولحتسا اذإ ىنعي ارفاك ىاعلا راص مارحلل الك  ملاعلا راص اذإو ؛ مارحلل

 . ةوهشلا هاضرت الو لقعلا هاضري مسق « ماسقأ ةعبرأ ىلع رومآلا نرأ :اهدحأ .ر وهف
 هاضربال مسق و ؛ اعم ةوهشلاو لقعلا هاضرب مسق و« لقعلا هاضربالو ةوهشلا هاضرت مسق و

 ىضاعملا:ورف يناثلا أمأرو « .ايندلا ف هراكملاو ضارمالا: ويف لوألا امأ «ةروسشلا هاضرت اليم لقللا

 ةلزنم لهجلا نم معلا لزنيف لهجلا وهف: عبارلا امأو « للعلا وهف: ثلاثلا امأو « عمجأ
 لسهجلاب نايضريال كلذكحف رانلاب نايضرال 0 لقعلا نأ امكف « رانلا نم ةنجلا

 نمو « ةرضاح رانب ىذر دقف لهجلاب ىضر نث ملعلاب ن ايضرب الكف هنا نايضوب امي اولكم

 هناا ماقملا تدوعت هل لاقي معلا ر اتخا نم لكف ؛ ةرضاح ةنج ىف ضاخ دقف ملعلاب لغتشا

 ملعلا نأ ىلع لدي ىذلاو ءراتلا لخداف اتا تدوعت هل لاقي لوجلاب 57 0 هللا لخداف

 ة-ارجلاو ء بوبحلا نع دعبلا ىف ملألا لؤو بوبحلا كاردإ ىف ةذللا لاكح نأ ران لهجلاو ةنج

 تضتقا الف عامتجالاوهو ءازجالا كلت نم بوبحم ءزج نع ندبلا نم !ءزج دعبت اهنآل ملؤت امن
 قار>الاو امم كلذناكمرجالف ؛ هدعبو بوبحلا ةلازإ تضتقا دقف عامتجالا كلذ ةلازإ ةحارجلا

 « نيعم ءزج نع نيعم ءزج ديعبتالإ ديفيال حرجلا نآل حرجلا نم اماليإ دشأ ناك امن رانلاب

 تناكاسلف « ضب نع اهضعب ءازجألا عيمج ديعبت تضتقاف ءازجالا عيمج ىف صوغت اهناف رانلا امأ
 ؛ بوبحلا كاردإ نع ةرابع ىهف ةذللا امأ ء بعصأ كانه ملألا ناك دشأ قارحالا ىف تاقيرفتلا

 لصحت ا] رظالا ةذل 00 ندبلل ةقفاوملا مودطلا كلت" كارذ] نع هزاع لكالا ةذإف

 اذمب روظ دقف اهل ةذل كاردالا كلذ ناك مرج الف « تايئرملا كاردإ ىلإ ةقاتمشم ةرصايلا ةوقلا نآل

 : لوقنف اذه تفرع اذإو هور ل كاارذإ) نَع ةراع ملالاو «بو.ىلا كارذد] نع ةراع ةدللا لآ

 9 -رخن ؛»



 0 ءاايلكذ امسالا مدآ معو : ىلاعت هلوق 0 0 7#

 عرشلا تلك لَو اعلم ابا ثا و. ليجبالاو .ةارؤتلاو 77 ل17 كنان انكلا هنانيإل )لك اللف
 مدآ ملف ( ل مَ نمرلا ؛ ةكحلاو باتكلا مهءاعيو « ملعت نكت ملام كملعو ) ديحوتلاو

 عش ميو: قايوعل لدم ًاذيللت دشلاو ناآللااب ايل ناتاشا ةيحتلاو ةدجسلال وصح ىف هل اببس ناك

 نادجول اب ايمانك 11 معو , ةكلامملاو لهالا نادجول اب الاب معو ؛ مالسلا انيلع

 ةمهتلا لاوزل اب ا لش ناك ىسعملعو ,ةيلغلاو سيقاب نادجول اب انيش ناك ناماس سلع و« ةجردلاو ةسايرلا

 نه ةيجتلا دجو تاقواخلا ءامسأ معن :ه لوقن مث , ةعافشلادوجول امبس ناك هيلي دم معو همأ نع

 الوق مالس ) برلا ةيحت دحي لب ؟ ةكالملا ةيحن دحي امأ هتافصو قلاخلا 0 مع قف ةكبأللا
 نودجتال فيك قم 3 بيبحلا ةمأ ا أف النازل ةلكعتل ارفلا لعب دجو رضخلاو ( ميحر بر نم

 سيح نماجناي ؤرلا ليوأتب فسويو ( نييبنلا نممييلع هللا معنأ نذلاعم كئاوأف) ةاطو دع ةبوص

 ىلإ ءاشي نم ىدهبو ) تاؤرشلا سيخ نم وجني ال 00 هللأ عك ةوولم املاع ناك نف ءايندلا

 نم ىنتيلعو ( : لاق ثيح هسفن ىلع هللا ةنم رك ذ مالسلا هيلع 1 ناذ ملي هته اظا ربط
 ةنينىأفإفل ءادك ريسفت كيلع ثيح كسفن ىلع هللا ةنم رك ذت ام أ لاعاي كنأ ا 7”

 اظعاوو هقلل ايعادو هيبنل امراوو هسفنل ًايمسو همالكل ًارسفم كلعج ثيح هللا كاطعأ ام لجأ
 ىف ءاج مءهباةعو هرآن نع م ملارجازو هباوثو هتنج ىلإ قاخلل ادّياقو هدالب لهل اجارسو هدابعل

 ىت> ملءلا بلط ىف بغري 6 نمؤملا « اك » ةدايزأ مهتسلاجو ةداق ءاهقفلاو ةداس ءاملعلا : ثيدحلا

 ىلع ردقأ ال انأو ضئارفلا ءادأب ذا ءا تلا ناي ليكت نا نا يد يدر عنا نيم .الام ًاعيبمآ, رن

 : ةثلاثلا . لعلاب الإ اهيانتجا ىلع ردق ازال انأ و. ضاعلل نع فاني وفي نأ' ىةيناثلار ٠ ١! ملعلاب الإ امن ”|دأ

 انأو قاخلا فاصناب ىنرمأ : ةعبارلاو . ملعلاب الإ هيلع ردقأ الو همعن ركش ىلع بح وأ يلاعت هنإ
 ملعلاب الإ هيلع ردقأ الو هلالب ىلع ريصلاب ىفرمأ هللا نأ : ةسماخلاو . ملعااب الإ مهفصنأ نأ ردقأ ال
 ىف ةنجلا قيرط « بك ه.ملعلاب الإ اهيلع ردقأ الو ناظيشلا عم ةوادعلاب قرمأ هللا نإ : ةسداسلاو

 «نمألا هللا هقزري هاوعد ىف اقداص ناكاذإ دهازلاف « دهاجماو دياعلاو دهازلاو ملاعلا : ةعبرأ ىديأ

 هللا هةزرب هاوغد ىف اقداص ناك اذإ دهاّتاو « فوخلا هللا هقزري هاوعد ىف اقداص ناك اذإ دياعلاو

 : ةعبرأ نم ةعيرأ بلطا « جيك » ةمكسلا هللا هقزري هاوعد ىف اقداص ناك اذإ ملاعلاو ؛ داو ءانثلا

 مل اذاف , ةعفنملا لعلا نمو ؛ 0)ةغارفلا لاملا نمو « ةماركسلا بحاصلا نمو « ةمالسلا عضوملا نم

 « هنم ريخ بلكلاف ةءاركلا كبحاص نم دجت مل اذإو « هنم ريخ نجسلاف ةمالسلا عضوملا نم دحب

 « دك » هنم ريخ توملاق ةعفنملا ملعلا نم دجن مل اذإو « هنمريخ ردملاف ةغارفلا كلام نم دحت ل اذإ و

 متت الو« لعفلاب الإ لوقلا متي الو « ىوقتلاب الإ نيدلا متيال : ءاسمأ علان ذل اخ ةدارإ متال

 قولا ..ةعاطلا ىلع لبقأو ملعلا ليصحت ىلإ غرفت ةيافك لاملانهباصأ اذإ ناسنالا نأ هغارفلابدب ل هلعاو كلودالا ىف اذكه )١(

 هعنشي مل لام نم هدنع اع فتكيو عني م انإ ا نا قحلا فو © ةعانقلا نع ةفر#2امنأ ىلإ ليمأ ىلعحب كلذ". ةغارفلا |عمسأ مل

 (ىواصلاهتلادبع ( 0 باؤتلاالإ مدآ نا نيع لعالو كثلاثؤ ناثدهل نواب ْن اليل لموت ا ناول د ثد دح ىنعم اذهو« ءىث



 لو ةيآلا . املك ءامسالا مدآ معو : ىلاعت هلوق

 معلا : ىناثلا . ةنعارفلا ثاريم لاملاو ؛ ءايبنآلا ثاريم للا : اهل وأ ؛ هجوأ ةعبسب لاملا

 عبارلاو . هبحاص ظفحب ملعلاو ظفاحلا ىلإ لاما جاتحي : ثلاثلاو ؛ صقني لاملاو ةقفنلاب صقني ال

 رفاكلاونمؤلا لصحي لالا : سماخلاو . هربق هبحاص عم لخدي ملءلاو هلام قي لجرلا تام اذإ

 مهنيد صأ ىف ملعلا بحاص ىلإ نوجات< سانلا عيمج : سداسلاو « نمؤملا الإ لصح ال معلاو

 لاملاو طارصلا ىلع رورملا ىلع لجرلا ىوةي ملعلا : عباسلا . لاملا بحاص ىلإ نوجاتحبالو
 ائيش ملعلا كلذ نم ظفحي نأ ردقي الو ماعلا دنع سلجب نم نا : ثيللا وبأ هيةفلا لاق « زب » هعنمب

 . بونذلا نع اسوح ناكهدنع اسلاج مادام : ىتاثلاو . نيبلعتملا ل ضفلاني : اوأ تامارك عبس هلف
 اذاف ملعلا ةقلح ىف ساج اذإ : عبارلاو . هيلع ةمحرلا تلزن ملعلل ابلط هلزنم نم جرخ اذإ : ثلاثلاو

 . ةعاط هل بتكست « عامتسالا ف نوكي ماد ام : سماخلاو . بيصن اهنههل لصح مييلع ةمحرلا تلزن
 ىلإ هل ةليسو مغلا كلذ 0 للعلا كاردإ نع هنامرحل هبلق قاض موفي لو عمتسا اذإ : سداسلاو
 نيداسملاذازعإ ىري : عباسلاو « ىلجال ممولق ةرسكنملادنع انأ » لجو زع هلوقل ىلاعتهللا ةرضح
 ةالصلا هيلع مأ اذبلف ملسعلا ىلإ هعبط ليميو قسفلا #رعع هبلق دريف قاسفال مهلالذإو ملعلل

 دنع دجوي نأ بحي الو هءلعب نضي نم ءالعلا نم ليق « حب » نيحلاصلا ةسلاجمب مالسلاو

 ناطاشلا ةلنم“ ةليلع"ق“"نؤكي نم" 'ءالعلا قم '«'"راثلا' نم "لوألا "كاذلا ق""كاذفأ ةَرَيَغ

 ةئيدح لج نم ءالعلا نمو « راذلا نم ىاثلا كردلا فكاذف «, بضغ هّقح نم ءىث هيلع در ناف

 :'رانلا نم كلاثلا كردلا ق"كلاذف :ذاْهَأ هل ؛ارقفلا ىزرب الو راَسَيلاَو فازتشلا لهل هلع بتاع

 رانلا نم عبارلا كردلا ىف كاذف فنأ ظعونإو فنع ظعو نإ هسفنب ابجعم ناكنم ءالعلا نمو

 نم العلا نمو :راثلا »نم نسماخلا 'كردلا"ىف كاذف أطخ قف اكفلل ةسفن يسن نك ل

 معلا بلطي نم ءاملعلا نمو « رانلا نم سداسلا كردلا ىف وهف نيدلاب هجزميف نيلطيملا مالم ملعتي

 ةينامث عم سلج نم : ثيالا وبأ هيقفلا لاق « طي ه رانلا نم عباسلا كردلا ىف كاذف سانلا هوجول

 اهيف ةيغرلاو ايندلا بح هللا هداز ءاينغالا عم سلج نم . ءايشأ ةينامث هللا هداز سانلا نم فائصأ

 هللا هداز ناطلسلا عم ل نمو « هللا ةمسقب اضرلاوركسشلا هل هللا لعج ءارقفلا عم ساج نمو
 دادزا نايبصلا عم سلج نمو ٠ :'ةرووصلاو لبجلا هللا هدأز ء اسنلا ع م سلج نمو ؛« ريكلاو ةوسقلا

 نمو « ةبوتلا 0 ىلع ةأرجلا نم دادزا 0 الا و« حازملاو وهللا نم

 نا « ىف » عرولاو ملعلا دادزا ءايعلا عم ساج نمو « تاعاطلا ىف ةبغر دادزا نيحلاصلا عم سلج

 رضخلا لع « ب د ( اهلك ءامسألا مدآ ٍلعو ) ءامسألا مدآ لع « !د ءايشأ ةعبس 0 هللا

 كلملا نم ىتتيتآ دق بر ) ريبعتلا لع فسوي معو « جد (الع نادل نم هانيلعو ) ةسارفلا
 « ه» ( ميل سوبل ةعنص هانيلعو ) عردلا ةعنص دوأد ملع « دد ( ثيداحألا لامار

 ةاروتلا ملع مالسلا هيلع ىسيع لع « و » ( ريطلا قطنم انيلع سانلا اهبأ اي ) ريطلا قطنم نايياس ملع



 ةيآلا ٠ اهلكءاسالا مدآ مدأ معو: : ىلاعت هلوق اكن

 ةثالثو . ىلاعت هللا اهضغبي مونلا نم ةثالث : اضيأ لاقو . اضخم انمؤم ناك بنذيال نأ ىلع مزعو

 ساجب دنع مونلاو , ةالصلا ىف مونلاو . ةمتعلا ةالص لبقو رجفلا ةالسص دعب مونلا : ك>ضلا نم

 لاق « ط ه رك ذلا ساجم ىف ك>ضلاو « ربا_ةملا ىف كحضلاو « ةزانجلا فاخ كحضلاو ء رك ذلا

 سل ءاملاب ىلاعت هللا ههبش ؛ ىلعلا انه ليسلا ( ًابار ًادبز ليسلا لمتحاف ) ىلاعت هلوق ىف مهضعب

 نأ اي: ىناثلاو . ءامسلا نم لزني معلا كلذك ءامسلا نم لزني رطملا نأ م :اهدحأ «لاصخ

 رطملا ريغب جرخمال تابنلاو عرزلا نأ اي : ثلاشلا ملعلاب قاسخلا حالصاف رظملاب ضرألا حالصإ

 كلذك قربااو دءرلا عرف رطملا نأ اك: عبارلاو . ملعلا ريخب جرختال تاعاطلاو لامعالا كلذك

 : راضو عفان ملعلا كلذك ءراضو عفان رطملا نأ م : سماخلا .ديعولاو دعولا غرف هناف ملعلا

 ءهّللاب فوم  نف مكو هلل سان هللاب رك ذم نم مك < ىد هب لمعي مل نمل راض هب لمع نمل عفان

 نم رو هللا نم راف هللا ىلإ عاد نم مكو ؛ هللا نع ليعل هللا ىلإ برقم نم مكو « هللا ىلع ءىرج

 لدعو ءاملعلا لع : ءايشأ ةسمخب تنيز ناتسب ايندلا « اي د هللا تايآ نع خلسنم هللا باتيك لات
 ب اهماقأف مالعأ ةسمخ سيلب] ءاجخ . نيفرتلا ةحيصنو راجتلا ةنامأو دابعلا ةدابعو ءارمألا

 ءايرلاب ءاجو ؛ لدعلا بن## هز نكرف روجلاب ءاجو ٠ معلا بنج ىف هزكرف دسحلاب ءاج سلا هذه

 ةحيصناا بنج ه نكرف شعغلاب ءاجو ةناماللا بني أهزكرف ة 43 ايخلاب ءاكما « ةدايعلا بذنب هزكرف

 قاثااو « هلمعىت> ءىثب ًادحأ مأي مل: اهلوأ . ءايشأ ةسمخم نيعباتلا ىلع كريه فانا لضف « بيد
 هب لخبي مل ىلاعت هللا هقزر امم ارش هتقإ نلط :قمالك :.كيلاثلا ماضنغ ىبتنا يدنا عنز نع انج رهين '

 .ءاوس هتينالعو هتريرس تناك: سهاخلاو « سانلا نع هملعإ ىنغتسي ناك: عبارلاو . لاملاو ملعلا نم

 ةلقل رقفلا بح : لاصخ سمخ كسفن نم بلطافال مأ كعفني كملع نأ ملعت نأ تدرأ اذإ « يد

 اب اط ةمكملا بحو  غارفلل ابلط ايندلا ىف دهزلا بحو : باوثلل ابلط ةعاطلا بحو « ةنؤملا
 بلطا :لوآألا , ةسمخ ىف ةسمخ بلطا دي » برلا ةاجانمل ابلط ةولخلا بحو ؛باقلا حالصا

 , ةرثكحلا ىف ال ةءانقلا ىف ىنغلا باطا : ىتاشلاو . ةريشعلاو لاملا ىف ال عضاوتلا ىف زعلا
 . ةرثكلا ىفال ةلقلا ف ةحارلا بلطا : عبارلاو . ايندلا ىف ال ةنجلا ىف نمآلا بلطا : ثلاثلاو

 داسف ءاجام كرابملا نبا لاق ء هي » ةياورلا ةرثك ىف ال لمعلا ىف ملعلا ةعفنم بلطا : سماخلاو

 امأ . ةالولاو ؛ راجتلا و :داهزلاو ؛ ةازغلاو ؛ءاملعلا : ةسمخ مهو صاوخلا لبق نم الإ ةمآلا هذه

 امأو « ضرآلا ىف هللا دنإ ةارذلا امأو ؛ ضرالا لهأ دامعف داهزلا امأو , ءادناللا ةثرو ميف ءاملعلا

 ًاعفار لاملاو ًاعضاو نيدلل ملاعلا ناك اذاف ةاعرلا مهف ةالولا امأو . هضرأ ىف هللا ءانمأف راجتلا

 ىزاغلا ناك اذإو ء بئاتلا ىدتقي نميف اغار ايندلا ىف دهازلا ناك اذإو ؛ لهاجلا ىدتقي نميف

 ناك.اذإو .« ةناماألا_ لصحت, فيكف انئاخ رجاتلا ناك اذإو...ودعلاب نفظي فيكتف ايئارم ًاعماظ

 نم لضفأ لعلا : هنع هللا ىضر بلاط ىفأ نب ىلع لاق « وب » ةياعرلا لصحت فيكف ًابثذ ىعارلا



 ام ةيآلا . ابلك ءامسالا مدآ معو :ىلاعت هلوق

 ةلأس٠ لس مهضءإ لاق « جد لوةع بلقو «لوؤس ناسلب لاق : معلا اذه تدجو مب دوعسم نبال

 كل ناكناف معلا ملعت ىبباي : هنبال لاق ريبزلا نب بعصم « د سايك آلا ظفح ظفحاو . قبلا

 ريخال : بلاط ىنأ نيىلع لاق « ه د الام كل ملعلا ناكلام كل نكي مل نإو الامج كل معلا ناك لام

 هللاب ملاع ةثالثث ءاملعلا : نيقحملا ضعب لاق « و » لهجلا نع مالكلا ىف ريخال ايىلعلا نع تمصلا ىف

 دق دع وهف : لوالا امأ . هللا مأبو هللاب ملاعو : هللاب ملاع ريغ هللا سمأب ملاعو « هللا مأب ملاع ريغ
 الف ءايربكلا تاحفصو لالجلا رون ةدهاشم اقرذةسم راصف هيلق ىلع ةيهلالا ةفرعملا تلوتسا

 هللاب ملاع ريغو هللا مأب املاع نوكي ىذلا وه : ىناثلا . هنم دب الام الإ ماكحألا مع ملعتل غرفتي

 ملاعلا امأ . هللا لالج رارسأ فرديال هنكلل ماكحالا قئاقخو مارهلاو لالحخلا فرع ىذلا وهو

 عم ةراث وهف تاسوسحلا ملاعو تالوقعملا ملاع نيب كرتدشملا دحلا ىلع سلاج ومف هللا ماكحأأبو هللاب
 دحا رك مهعم راص قاخلا ىلإ هبر نم عجر اذاف , ةمحرلاو ةقفشلاب قاخلا عم ةراتو « هل بحلاب هللا

 ليبس اذهف قلخلا فرعيال هنءاكنف هتمدخو هرك ذب الغتشم هيرب الخ اذإو هللا :فرعيال هنءاك مبنم

 سااجو ءاكملا طااخو ءاالعلا لئاس » مالسلا هيلع هلوقب :دارملا وه اذهو نيقيدصلاونيلشازملا

 رهأف هللاب نيااسعلا ريغ هللا سمأب ءايلعلا ىأ ءاسلعلا لئاس : مالسلا هيلع هلوق نم دارملاف « ءاربكلا

 رهاوأ نودلعي ال نيذلا هللاب نوملاعلا مهف ءاكحلا امأو « مهن ءاتفتسا هللا ىلإ ةجاحلا دنع مهتائاسمب

 كالت ىف نآل مهتسلاجم رمأف هللا ماكحأبو هللاب نوملاعلا مهف ءاربكلا امأو مهتطلاخمب رمأف هللا

 تاءالد ثالث ةثالثلا ءالؤ» نم دحاو لكل : ىخابلاقيقش لاق مث ؛ ةرخآلاو ايندلا عفانم ةسلاجلا

 نم افئاغ نوكي نأو «باقلا نود ناسالاب ارك اذ نوكي نأ تامالع ثالث هلف هللا رمأب ملاعلا امأ
 هللاب ملاعلا امأو ء رسدلا ىف هللا نم ىحتسيال و رهاظلا ىف سانلا نم ىحتسي نأو:.!اهيرلا.نؤفؤواخلا

 فوق فردا امأوةناللبلالا:لكذ ال جلقلا ذك انف؛زكاانلا اهيل الخاتم افتاع انكم 13 زوكاطمنلاف
 هللاب ماعلا امأو « رهاظلا ءايحال بالا ىلع رطخي ام ءايخ ءايحلا اهأو , ةيضعملا فوخ ال ءايرلا

 ىلع اسلاج هنوك ىرخأ ةثالث عم طقف هللاب ملاعال اهانرك ذ ىتلا ةثالسثلا ءايشأ ةتس هلف هللا رمأبو

 جاست< ثيحم هنوكو . نيلوآلا نيمسقلل العم هنوك و ؛ ةداهشلا ملاعو بيغلا ماع نيب كرتشملا دحلا

 سمشلا لثك هللا رمأبو هللاب ملاعلا لثم : لاق مث . امهنع ىنذتسي وهو هيلإ تالوالا ناةيزفلا

 لتشم و: ىرخلأ ةزانت صشرو ةرات لاكشي قمقلا ]عك لطقف اهقلاب ماعلا لثمو « صقني الو ديزيال

 سيلأ : ىلصوملا حتف لاق « ذ » هريغل ءىضيو هسفن قرح جارسلا لثثك طقف هللا رمأب .ملاعلا
 ريكفلاو ملدلا هنع عنتما اذإ بلقلا اذكف ؟تومي ءاودلاو بارشلاو ماعطلا هنع عنتما اذإ ضيرملا

 رفاك : فانصأ ةثال” ىلع ىسلجم نم نوهوتي سانلا : ىخلبلا قيقش لاق « حد تومي ةكسحلاو

 كإونملرلا'نعو هللا نع لوقأف نآرقلا رسفإأ الز كلذو. نضل لومر »طخ ةفاعنمو !ةلضع

 عنصأم ىلع مدن نمو «ضحم قفانه وهف هنم هبلق قاض نمو ء« ضخم رفاك زهف ىقدصيال نف



 ةنآلا : اهلك ءامساللا مدآ معو : ىلاعت هلوق ١/٠

 . ةيآلا ( هلبق نم ىلعلا اوت وأ نيذلا نإ ) عوشخلا :امعبارو . ( نوكبي ناقذاأللل نورخيو ) ءاكبلا

 تاثائور : اهدحأ /ةوجوف زابخالا آمأ ( ءالعلا هدابغ نم هللا ىثخ ام] )'ةيشخلا : اهسماخو

 نيملعتملا ىلإ رظنيلف رانلا نم هللا ءاقَتع ىلإ رظني نأ بحأ نم د هيلي هللا لوسو لاق لاق سنأ نع

 هل ىبو ةنس ةدابع مدق لكب هل هللا لكقكاإلا ملاع باب ىلإ فلتخ معتم نم ام هديب ىسفن ىذلا وف

 هل ًاروفغم حبصيو ىسعو هل رفغتست ضراألاو ضرأألا ىلع ىثميو ةنجلا ىف ةنيدم مدق لكب

 نم ه مالسلا هيلع لاق لاق سنأ نع : ابيناثو « رانلا نم هللا ءاقتع مهنأب مط ةكئالمللا تدبشو
 وهف هلل للعلا بلط نمو هلل نوكيف ملعلا هيلع دانا ىف ايندلا نم جرخي مل هللا ريخل ملعلا بلط
 ابهذ سيبق وبأ هل نوكي نأ نم ريخ لجرلا هملعتي ملعلا نم باب نإو هليل مئاقلاكو هرامن مئاصلاك

 هب ىحيل ملعلا بلظيإ وهو ترالا:هءاج نه.« اعوفرم ناسللا نع :«اهثلاثوا .«هللا لييس ىف هقفتيف

 اعوفم اهلا قسوم وأ : اهعيأرو « ةنجلا ف ةد>حاو ةجرد ءايدنالا نيبو هئيب ناك مالسالا

 الإ مكيف ىرون عضأ ملىتإ ءالعلا رشعماي : لوقيف ءايلعلا زيمب مث ةمايقلا موي دابعلا هللا ثعبي د

 مالسلا هيلع لاق : امسماخو . 6 كل ترفغ دقف اوقلطنا مكبذعال مكيف ىلع عضأ ملو مكب ىلعل

 :اهشداسو 6 روحبلا ناتيحو ضرالا باودو ءاهسلا ريط هيلع ىكحب تام اذإ ريخلا ملعم د

 ابعباسو . « ءايبنالا نم ىن فاخ ىلص امت'اكف ءايلعلا نم ملاع فلخ ىلص نم » اعوفرم ةريره وبأ

 «اماع نيعبس سرفلا ودع ةجرد لكن يب هجرد نيعبسب دباعلا ىلع ملاعلا لضف » اعوفرم رمع نبا
 الو هجوتي ال هتدابع ىلع لبقي دياعلاو اهليزيفملاعلا اهرصبيف سانلل ةعدبلا عضي ناطيشلا نأ كلذو

 كؤافاخ نم ليقف ىتافاخ ىلع هللا ةمحر » مالسلا هيلع لاق اعوفرم نسحلا : اهنماثو . « ال فرعتي

 جرخ نم » مالساا هيلع لاق : اهعساتو و هللا دابع اهنودلعيو ىتتس نوح نيذلا لاق ؟ هللا لوسراي
 6 اماع نيعبرأ ةدابعك هلمع ناكىده ىلإ الالض وأ قح ىلإ الطاب هب دريل ملعلا نم اباب بلطي

 كل ريخ ًادحاو الجر كب هللا ىدهي نآل » نعلا ىلإ هثعب نيح ىلعل مالسلا هيلع لاق : اهرشاعو

 ثدحيل ملعلا بلط نم ه اعوفررم دوعسم نبا : رشع ىداحلا «© برغت وأ سمشلا هيلع علطت م
 دادم ًاقاور قاع فرم ىلا لدلك ويفعل اعلا هل. قي قطني لزج أءاماطعأ ها هجر ءاقتنا قئانلا هب
 . ءاياعلا دادم حجريف ةياور ىفو « رخآلا ىلع امهدحأ لضفي ال ةمايقلا موي ديهشلا مدو لعلا بلاط
 امأ رفن ةثالث لبقأ ذإ هعم سانلاو سلاج وه امني مالسلا هيلع هنأ : ىئيللا دفاو وبأ : رشع كلاثلا

 رفو عجر هناف ثلاثلا امأو « مبفلخ سلخ رخآلا امأو ءاهيلإ سلخ ةقلحلا ىف ةجرف ىآرف ممدحأ
 هاوآف هللا ىلإ ئوآف : لوآلا امأ.. ةثالثلا رفثلا نغ َ ريخأ : لاق همالك نم مالساا هيلع غرف ايف

 « هنع هللا ضرعأف هللا نع ضرعأف كلاثلا امأو : هنم هللا ايحتساف هللا نم ايحتساف ىتاثلا امأ و« هللا
 ءابالا نآل مالاو بالا نم ذيبلتلاب فأرأ لالا « ١ »هوجو نفراثآلا امأو ٠ سم هاور
 ليق « ب » اهدئادشو ةرخآلا ران نم هنوظفحي ءالعلاو اهتاذآو ايندلا ران نم هنوظفحي تابمآلاو
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 ماعنالا ىفو لوي اك 1 0 :هي ( ةمكسجلا ناهتل انينآ دقلو ) ناقل ىفو ( ًايبص مكسحلا هانينآو )
 ل [انبن تادف اوغ نلا ىف ةوبنلا ىندمب ةمكمحلا :اهئلاثو ( محلاو باتكلا مهانينآ نيذلا كئلوأ )
 هاتآو ) ةرقبلا فو ةودنلا ىنعي ( ةمكدجلا هانيتآو ) ص ىفو ةوبنلا ىنعي ( ةكحلاو باتكلا مههاربا

 ةرقبلا ىفو ( ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا ( لحنلا ىف نآرقلا : اهعبارو « ( ةمكحلاو كللملا هللا

 للا ىلإ عجرت ةياعلاقع ةزيبرا هذه عيمجو ( اريثك ًاريخ ىنوأ دقف ةكسملا تؤ نمو )

 مو |ءاق الإ ملعلا نم متيتوأ امو ) لاق ليلقلا الإ لعلا نم ىطعأ ام ىلاعت هللا نأ ركفت مث

 امب كنظ اف هتيك كردن نأ اننكسمي ال اليلق هامس اف ( ليلق ايندلا عاتم لق ) اليلق اهرسأب .ايندلا
 ددغلا ىهانتم ردقلا ىهانتم ايندلا نأ لكيلا ةراكو ايندلا ةلق ىلع ىلقعلا ناهربلا مث . اريثك هام

 كلت ذي كلذو « هنم ةلصاخلا تاداعسال الو هتدمو هددعو ؛ هردقل ةيأم ال ملعلاو . ةدملا ىهانتم

 و ( نودلعي ال نيذلاو نودلعي نبذلا ىوتسي له لق ) ىلاعت هلوق : ىناثلا . ملعلا ةليضف

 لالحلا ىنعي ( بيطلاو ثييخلا ىوتسش له لق )لاف بيطلاو ثيبخلا نيب قرف هنأ 2ك ىف رفن عبس

 روذلا نيب قرفو ( ريصبلاو ىعاألا ىوتسي له لق ) لاف ريصبلاو ىمعآلا نيب قرفو ؛ مارحلاو
 «رورلاو لظلا نيبو رانلاو ةنجلا نيب قرفو ( رونلاو تاسلظلا ىوتست له مأ ) لاقف ةيلظااو

 اوعيطأ ) هلوق : كلاثلا . لهاجلاو لاعلا نيب قرفلا نم اذوخأم كلذ لك تدجو تامأت اذإو

 نال لاوق ألا مصأ ىف ءاسلعلا سمالا ىلوأ نم دارملاو ( مكنم مالا كاوا لاؤنمولا |ودطا لقا

 ىف ملاعلا رك ذ ىلاعت هناف ةبترالا هذه ىلإ رظنا مث ء سكعني الو ءاسلعاا ةعاط مويلع بحي كومملا

 ؛ ( معلا اولوأو ةكنالملاو وه الإ هلإ ال هنأ هللا دهش ) لاق ةيناثلا ةبترملا ىف هباتك نم نيعضوم
 مارك الا ىف داز ىلاعتو هناحبس هنا مث ( مكنم مالا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ )لاقو

 لاقو ( ملعلا ف نوخسارلاو هللا الإ هلب وأت معي امو ) ىلاعت لاقف نيتبآ ىف ىلوألا ةبترملا ىف مهلعجلا

 ينم | ونمآ نيذلا هللا عفري ) : عبارلا ( باتكلا لع هدنع نمو مكتب و ىب ًاديهم هللاب قكبلتل)

 نيمو : املأ ... قانصأ:ةعبرأل تاببردلا رك ذ:ىلاعت هنأ ملعاو ( تاجرد معلا | وتولانيفَلاَو

 تاجرد مهل ) هلوق ىلإ ( ممولق تلجو هللا رك ذ اذإ نيذلا نينمؤملا امنإ ) لاق ردب لهأ نم

 نيملاصلل : ةثلاثلاو ( نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا هللا لضفو) لاف ندهاجيلل : ةيناثلاو ( مهر دنع

 : لاق . ءاسلعلل : ةعبارلا . ( ىلعلا تاجردلا مهل كئلوأف تاحلاصلا لمع دق ًانمؤم هنأي نمو ) لآق

 نيدهاجما لضفو تاجردب نينم والا نم مهريغىلع ردب لهأل ضف هللاو ( تاجرد ىلعلا اوتوأ نيذلاو )

 فانصاللا عيمج ىلع ءاسلعلا لضف مث تاجردب ءالؤه ىلع نيهلاصلا لضفو تاجردب نيدعاقلا ىلع

 نم هللا ىثخ امنإ ) ىلاعت هلوق.: سماخلا . سانلا لضفا ءاملعلا نوكي نأ بجوف « تاجردي

 نوخسارلاو ) نامإلا : اهدحأ . بقانم سمخب هباتك ىف ءالعلا فصو ىللاعت هللا ناف ( ءاملعلا هدابع

 : اهثلاثو ( ملعلا اولوأو ) هلوق ىلإ ( هللا دهش ) ةداهششلاو ديحوتلا : اهيناثو ( هب انمآ نولوقي ملعلا ىف

- 

 ع
 ف

 نيب قرف دق



 ةيآلا . اهلك ءامساألا مدآ لعو : ىلاعت هلوق 1/١

 ناف نوكي ال نأ تعارنإل] اثوعيم نوكك كاياعإ ناكل ثقولا كلذ ىف 000 ناكل: اهناثو

 للقل لطانإ لا ولع قلك وأ كتنالابوأ ةكتالملا ىلإ اثوعبم نوكي نأ اماف ءدجأ ىلإ اثوعبم ناك
 لوتشإلا نال (فازتقاللا لإ الودازانودالا عجلان وبال |رشبلا: نم: ل ضفأ هل زتعملا: دنع ةكئإلملا

 نمي لوقلا لوبق ىلإ ءرملاذ اضيأو لصالا فالخ فرشالا عوبتم نودالا لءجو « عبت ةمالاو

 نوكي نأ رئاجالو ( الجر هانلعجل اكلم هانلعج ولو ) ىلاعت لاق اذطو نكمأ هسذج نم وه
 فيلكتلا كفرعانلإ:ءاوخ نأ ب ءاو>الإ ريشبلا نم دحأ كانه :ناك ااه. هنال .؛ ,رشتلا. ىلإ اموءبم

 ةطساو مدآ لعجامو فيلكتلا اذه امههفاش (ةرجشلا هذه اب رقت الو ) ىلاعت هلوقل مدآ ةطساوب ال
 نوك نأ اضيأ دئاج الو نجلا نم دحأ ءامسلا ىف ناكام هناأل نجلا ىلإ آثوعبم نوكي نأ زئاج الو
 ةدئاف الوسر هلعج ىف نكي مل غلبم ال ثيخ غيلبتلا الوسر هلءج نم دوصقملا نآل دحأ ىلإ اثوعبم

 هنأ ىلع تلد ةيآلا هذهف ( هبر هايتجا مث ) ىلاعت هلوق : اهثلاث '؛ . ةوقلا'ةناغ ىف سيل هجولا :اذهو

 تقولا كلذ نكي ل اذإو « ىتحي ناكام ةلولا لبق 1 لاقي ن ايلاف ةلزلا دعب هاتجا ا] ىلاءت

 قشير ءايقنالا نال ناموالعم ءاعتخلاو تلال لا نال وز تاوكذل نأ: الج وأ يد

 ملعأ هللا ) ىلاعت هلوقل كلذب هصخ دقف الوسر هللا هلعج نم لكو تافب رشتلا .عاونأب قصصا
 ) هتلاذعاو لعب ثيوح

 قودلعأ ةانعو : اهدحأ. اهوج>و ) نيقداص متتك نإ 1( هلوق ىف اراك ذ 4 ةسما لا ةلأتكللا 0

 ا او : . مالعالا د1 ل فاسو ع منأ من لع نإ ءالؤد ا

 9 2 زجعلاو روصقلا نم هيلع مه اا 0 | هنم ضرغلا نوكيف 0 مح الإ اولوق"

 رذعتم كلذ نأ اودلع ليبس هيلا مهل الو نيقداص اونوكي ملاوربخا نإ ممن ملعلا م هدأ 3
 فنرودلصت متتاو الإ قالا هب دبعتي اسم ءىثال هنأ مكلرق ا : نإ“: اهثلاثو .'مبيلع

 قلخأ ١ ىإ 1 ىف نيةداص منك نإ : اهعبارو . دوعسم نباو سابع نبأ لوق وهو هب نوموةتو

 1 هنم لعأ م :ك الإ اتاخ

 ىف هتنكح لاك بظأ ام هناحبس هناف ملعاا لضف ىلع ةلاد ةبآلا هذه م ةسداسلا 18
 ناكل لعلا نم فرشأ ملعلا نم ءىث دوج 1 ناكمالا ىف ناكولف هلع رهظأنأب الإ مالسلا هيلع مدآ ةقاخ
 ةنسلاو باتكللا ملعلا هليضف ىلع لدي هنأ لعاو « لعلاب ال . ءىثلا كلذب هلضف رارظإ بجاولا نم

 سمأ مظع ىلاعت هنإ مث ةمكحلاب ملعلا ىعس ىلاعت هلل نأ : 00 اكل ١ ليقملاو

 : لتاقم نع ىوري ام ةمكسحلاب ملعلا ىمس ىلاعت هنأ نايب ٠ 1 نأش مظع لعل دي كلذو ةكحلا
 امو ) ةرقيلا ىف لاق نآرقلا ظعءاوم : اهذ>أ ءهجوأ ةءيرأ لق ني 8 5 مك ا رو“ لاق هلأ

 باتاكلا كيل لزأأو )ءاسذلا ىفو نآرقلا ظعارم ىني ( ةعملاو باتكتلا نم مكياع لزنأ

 لكاتعت هلوق مد )او موفلا ئدع ك1: .ااقنا لانك كلاإ ف المو طءارملا" ىعل )كل لاو



 ١ا// ةنآلا ٠ ءامسالا مدآ معو : ىلاعت هلوف

 بلغت نارعلا ةداع ترج هنال؛ لك آلا بلغف « ءالقعلا مو نجلاو ننالا و ةكتالملا اهتلمج ىف ناك

 . اويلغ اماك صقانلا لع .لماكلا

 زاوج ىلع ( ءالؤد ءامنأب ىتوئينأ ) ىلاعت هلؤقي كس نم شانلا» نم « ةشلاثلا ةلأسملا ١

 تيكتلا ليبس ىلع ممزجعب ىلاعت هيلع عم مهأبنتسا امنإ ىلاعت هنال « فيعض وهو قاطي ال ام فيلكت
 ( نيقداص منك نإ ) ىلاعت هلوق كلذ لع لديو

 ةزجعم ءامسألاب هلع نم مالسلا هيلع مدآ نم ربظام نإ : ةلزتعملا تلاق 4 ةعئارلا ةلأسملا إل

 اضيأ دعبي الو ءاو> ىلإ ًاثوعبم ناكهنا برقألاو ٠ تقولا كلذ ىف مالسلا هيلع هتوبن ىلع :ةلاد

 زوجب دقف السر اوناك نإو معي نآل كئالملا نم مهملإ ىدحتلا هجوت نم ىلإ ائوعبم نوكي نأ

 لوصح نأب هيلع اوجتحاو مالسلا هيلع طول ىلإ مالسلا هيلع ميهاربإ ةئمبك لوسرلا ىلإ لاسرالا

 هلو شر هن وك كيث !نيم تناوك :تدثر 31و. لرجعما ن وكيت نأ: يعج وفر ةداغلل فان هل ملعلا كلذ

 نا ةذللاب لعلا لوصح نال ةداعلل ضقان ملعلا كلذ نأ ملسنال لوقي نأ لئاقلو ٠ تقولا كلذ ىف

 ةكئالملا : لاقي نأ اماف اضيأو . ةداعلل ضفانب سيلدتلا هماعي لن هلوصح مدعو ىلاعت هللا هبلع

 اوردق دقف كلذ اوءلع ناف كلذ اوملع ام وأ تايمسملا_ كلتل,ةةعوض روم ءاعمالا كلت نك اوللع

 طن]و »ا ةلدعنلاو ةيرملا ربظت الو ةضراعملا لصحت ذيل تايمسملا كلت ءامسأ اورك ذب نأ لع

 كلت نم دحاو لك نوك نه رك ذ اهف باصأ مالسلا هيلع مدآ نأ اوفرع فيكف كالذي العب
 لوألا . نيبجو نه لاؤسلا اذه عفد نكمي هنأ ملعاو ؛ تايمسملا كلت نمدحاو لكلامس] ظافلالا

 ةغلب الهاج فاص لك ناكو . تاغللا هذه نم ةغل ةكتالملا فانصأ نم فنص لكل ناك امبر
 كلت عيمج مييلع دع مالسلا هيلع مدآ نأو اورضح ةكنالملا فانصأ عيمج نإ مث رخآلا فنصلا
 مهنأ الإ هقدص قيرطلا اذه اوفرعف ةصاخ ةغللا كللت ىف هتباصإ فنص ا ]فرس تاخغللا

 1 لاقي نأ عل عنتم "كل + قانلا ارجعم كلذ ناكف اهرشأب تاخغللا كلت ةفرعم 6 اوزَع مهرس

 أملذ مدآ 9 ىلع هب اولدتسا ام ٠ اساللا كلت مالسلا هيلع مدأ ن زم أودع نأ لبق مهفرع لاعت

 هياع ربظ هنأ انيس , ًازجعم هنوك اوفرعف اهيف هقدص اوفرع ءامسالا كللت مالسلا هيلع هنم !ودمس

 امهو نصاهرالا باب نم وأ تاماركلا باب نم كلذ نوكحي نأ زو ال ملف ةداعلل قراخ لعف
 عطق نم ج تءاو امبيف 4 ىلع اعرف ةةلاسملا هده ف مالكلا ريصي ذئنيحو نازئاج دع

 نام 0 اين ناكول هنأ : اهدحأ .هوجوب تقولا كلذ ىف اين ناك ام مالسلا هيلع هنأب

 كالذي انت نوك ال نأ بج وف ء اج ريغ كلذو . ةردلا دع هلع ةيضحملا |تردض كلف ناكل
 هبأب نم ةلزلا كلت و .قاقتالاب ةعقاولا هذه دعب نأك هنع.ةلزلا نودرف نلف .ةمز للا امأ ٠ نامزلا

 درطلا قاةحتسا بجوي ةريبكلا ىلع مادقالاو ىلاعت هللا ءاش نإ هحرش قأيس ام ىلع رئابكلا
 . ةوبنلا لبق ةعقاولا كل< تعقو لاقي نأ بجيفزئاج ريغ ءايبنالا ىلع كلذ لكو نءألاو ريقحتلاو

 (م-رغ- ع)



 هنآلا : ,اوسثالا مدآ معو : ىلاعت هلروق اا

 ىلع ليوعتلاو لقاعلا ريغ ىف ةقلخ ىلاعت هنإ : لاقي نأ زوجي ال ملف « لقاعلا ىف للعلا اذه قلخ ام

 رخآ قيرطب ةكمالملا بطاخ لاقي نأ زوي ال مل: ىناثلا نعو . دعبتسم ماقملا اذه ىف دابعتسالا

 ىناعملا كلتل ظافلأالا كلت عضو ىلاعت هللا ةدارإ نأ كشال : ثلاثلا نعو . اهريغو ةباتكلاب

 ءاش نإ هنايب أيس ام : عبارلا نعو « ءاسمس“الا ىلإ ميلعتلا ةفاضإ ىف كلذ ىفكسف ميلعتلا ىلع ةقباس
 لعأ الاي لا

 ءايشأالا تافص هملع ىأ ( اهلكءامسأالا مدآلعو ) هلوق لاق نم سانلا نم (( ةيناثأ ةلأسملا
 ةمسلا نم ناكن إف ؛ ومسلا نموأ ةمسلا نم امإ هقاقتشا مسالا نأ هيلع ليلدلاو امصاوخو اهتوعنو

 دارملا نوكي نأ حصف ؛ اهتايهام ىلع ةلاد اهصاوخو اهتوعذو ءايش“الا تافصو ةمالعلا وهرسالا ناك
 نافءىثلاكلذ ىلع عفت رااكءىتتلا لياد نءال كاذكسف ومسلا نم ناكنإو « تافصلا : ءامس”الا نم
 ىف عانتم ال هنأ تبثف « ةقيقحلا ىف ىمسأ ليلدلا ناكف « لولدملاب ملعلا لبق لصاح ليلدلاب ملعلا

 ظافل'الاب مسالا ظفا اوصصخ وحنلا لهأ نأ قب « ةفصلا مسالا نم دارا نركحي نأ ةغللا

 بس نكم ريسفتلا اذه نأ تبث اذإو هب رابتعا ال ثداح فرع كلذ نكلو ؛ ةصوصخلا
 ءايلث الا قئاق ةفرعم ىف ةليضفلا نأ: اهدخأ ؛اهوجول,, ةريغ ال ةارملا وه نكي نأ بجو ةغللا
 ديزم بجوي ام ىلع ةليضفلا راهظال روك ذملا مالكسلا لمحو « اهئامسأ ةفرعم ىف ةليضفلا نم رثك أ

 انمب نسحيو زوجي امنإ ىدحتلا نأ : اهيناثو ؛كاذكح سيل ام ىلع هل نم ىلوأ . ةليضفلا

 هريغ هل لوقي نأ نسحب « ةحاصفلاو ةخللاب املاع ناك نم ناف  ةلخجا ىف هلثم نم عماسلا 50

 نزلا لوقي نأ هنم نسح الف ىنرعلا امأ « ةحاصفلا ىف ىمالك لثم مالكب تثا : ىدحتلا ليبس ىلع

 كلذ لب : ةئبلا تاغللا ةفرعم ىلإ هل قيرطال لقعلا نثال كلذو : ىتغلب ملكت : ىدحتلا ضرعم ىف
 « ءايش'الا قئاقحي لعلا امأ الف الإو هب ملعلا لصح « يلعتلا لصح ناف« ميلعتلاب الإ لصحيال

 ءامسأ دارملا نأ ررمشملا وهو : ىناثلا لوقلا . هيف ىدحتلا عوقو حصف هليصحت نم نكمتم لقعلاف
 نم موياا مدآ دلو اهب ملكتي ىنلا ةفلت#لا تاذللا عيمج نم تاثدهلا شاقل نادرا قام نإك

 تام الف تاغللا هذبب نوملكتي مالسلا هيلع مدآ دلو ناكو ءاهريغو ةيمورلاو ةسرافلاو ةيبرعلا

 هيلع بلغف . تاعالا كلل# نم ةنيعم ةغلب مهنم دحاو لك ماكتت ملاعلا ىحاون ىف هدلو قرغتو مدآ

 ىف ببسلا وه اذهف « تاغللا رئاس اوسن نرق دعب نرق مهنم تامو ةدملا تلاط املف : ناسالا كلذ

 هيف دبال ( ءامسثالا مدآ ملعو ) ىلاعت هلوق : ىاعملا لهأ لاق . مالسلا هيلع مدآ دلو ىف ةنسا“الا ريغت

 مدآ لعو دارملا نوكب نأ لمت<و . تايمسملا ءاهسأ مدآ لعو دارملا ناتي نا تعي عام
 ابلف ) ىلاعت هلوقو ( ءالؤه ءاعسأب ىوئبنأ ) ىلاعت هلوقل ىلوأ لو“الا نكلل اولاق , ءاهنثالا تايمسم
 عيمج عاونأ ىلا_ت هللا هملع الف : ليق ناف « مهب مأينأو ءالؤم فوئبنأ لقي لو ( عيئاقنإب مأنأ
 امل هن*ال انلق ؟ اهضرع لقي لو مهضرع لاق ملف : القاع ن وكي الام تايمسملا ىف ناكو , تايمسملا



 - سس 11

 نإ ءالؤه ءامسأب فوُدنأ لاقف ةكئالملا ىلع مهضرع مث اباكءامسألا مدآ معو ١ ىلاعت هلوق
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 نيقدص منك نإ ءالؤه ءامسأب
- : 

 4 نيقداص منك

 ىف مهايإ ىلاصت هناكسإو هتبرذو مدآ قلخ ىف ةمكحلا هجو نع ا ولأس ان ةكئالملا نأ معا
 الام لعأ نإ ) ىلاعت هلوقب لامجألا ليبس ىلع كرد“ ىف ةركشللا ةيال « ع لافو-هنا ازخأ اجراشمأألا
 هيلع مدآ لضف نم مهل ىلاعت نيبف ؛ لمجلا كلذ مطلصفي نأو انايب مديزي نأ ىلاعت دارأ ( نودلعت
 كلذب رهظيل مهملع مهضرع مث اهلكءامنأالا مدآملع نأب كلذو « مهلامولعم كلذ نم نكي ملام مالسلا
 : لئاسم ائبهو ليصفتلا باوجلا اذهيىلامجالا ٍباوجلا كلذدك أتيف ملعلا ىف هنع مهررصقو هلضف لاك

 هللا نأ ىنعمب . ةيفيق وت اهلك تاغللا : ىعكلاو ىئابجلاو ىرعش“الا لاق ( ىلوأالا ةلأسملا ١
 كل: ةعوضوم ظافل الا كلت تأبو ؛فاعملا كلتو ظافلأالا كلتب ًايرؤرض الع قلخ ىلاتعت
 ةيآلا هذ كسلا ىلع مالكسلاو ( اهلك ءامس الا مدآ ملعو ) ىلاعت هلوقب هيلع اوجتحاو . ىناعملا
 ةيحالطصا ةغل مدقت نم دبال هنإ : مشاه وبأ لاقو . ةقفلا لوصأ ىف هانرك ذ اباوجو الاؤس
 للعلا لصح ول هنأ : اهدحأ . رومأب حالطصالاب اقويسم عضولا نوكي نأو دبال هنأ ىلع جتحاو
 ريخل وأ لفاعلل لصحي نأ امإ ملعلا كلذ ناكل ىنعملا اذهل ةظفللا هذه عضو ىلاعت هّيأب (ئىزاوزنضلا
 ظذللا كلذ عضو ىلاعت هنأب ىرورضلا ملعلا لصح ول هنآل لقاعلل لصحي نأ زئاجال , لقاعلا
 كلذو لالدتسالاب ةمواعم هتاذ نأ معنه ةرورضلاب ةمولعم ايان هللأ ةفص تراصل ىنعملا كلذل

 اهيف ام عم تاغللا هذهب ملعلا لصحي نأ لوقعلا ىف دعبي هن "ال لقاعلا ريغل لصحي نأ زئاج الو لام
 ةكمالملا بطاخ ىلاعت هنأ : اهيناثو . دساف فيقوتلابلوقلا نأ تبثف ؛ لقاعلا ريغل ةبيجعلا مكحلا نم
 ةفاضإ ىضتق, ( اهلك ءامسأالا مدآ معو ) هلرق نأ : ايثلاثاق» ملكتلا كلذىلع ةغلمدقت بجوي كلذو
 ناك اذإو « ميلعتلا كلذ لبق ءاعسأ تناك اهنأ ءامس“الا كلت ىف ىضتقي كلذو ؛.ءامس الان ميلعتلا
 ةكمالالا ىدحت امل مالسلا هيلع مدآ نأ : امعبارو . ميلعتلا كلذ لبق ةلصاح تاغللا تناك كلذك
 الإو ؛ تايمسملا كلتل ءامسأالا كلت نييعت ىف اقداص هنوك ةيكئالملا معآ نأو دبالف ءامسأالا لعب
 ىلع امدقت» تايمسملا كلتل ءامسالا كلت عضو نوكي نأ ىضتقي كلذو ؛هقدصب ملعلا لصحي مل
 عضو ًاعضاو نأب ىرورضلا ملعلا قلي لاقي نأ زومي ال مل: لو'الا نع باوجلاو . ميلمتلا كلذ
 اذه ىلعو ؟ سانلا وأ ىلاعت هللا وه عضاولا كلذ نأ نييعت ريغ نم تايمسملا هذحل ءامس“الا ءذه
 ىلاعت هنأ انيس ..ليلدلاب ةمولعم تاذلا نوك لاح ةرورضلاب_ةمواعم ةفصلا نيبصق. نأ“ موراي_آل
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 ١ هوجو ىلع اوفلتخا مث ةسدقملا ضرآلا هنمو ؛ 0 سيدقتلا ( ةسماخلا ةلأسملا .

 امان طأ ا ةرلن ةيانج كؤفح# ايناثنوالا ةيلملأ زا رلغلا نه كلا قبلي هاما ةكضفن ئآ كن ظن اهدَخأ

 اقوكتتأ لقج :اهباونذا نما انلاعفأ نبطن ملم ىنأ قول طابت واراد باعت ا ضارملا (”اكتأ دانا ع و انبوتذ
 كتفرعم راوتأ ىف ةقرغتسم ريصت ىتح كريغ ىلإ تافتلالا نع انبولق روطن : اهعبارو . كل ةصلاخ

 نو ) 1 الل روك اا هانا 5 هال جب قاتم لدعلا ىلع لدت ةيآلا هذه ةلزتعملا تلاق ١ سدقنو كدمح حبل

 لضف الو كلذب حدقلا نسح ال ىلاعت هلل الاعفأ تناك ولف مهسفنأ ىلإ لاعفألا هذه اوفاضأ ( كل

 هلل .العف لتقلاو داسفلا .ناكول ؛ ابيناثو .ىلاعت هللا لعف نم كلذ لكذإ ءامدلا كفس ىلع كلذل
 ملعأ) هلوق ن اذلا بايت“ ةنالاعأ انا لههأ كلام فر الها فأي لارا تارك نأ كي ناكل ىلاعت
 :.اهعباز و... لاخع_ هسفن .لعف» نما:ىربتلا نك لتقلاو دامسفلا نم ئربتلا ئضتقي ( نودلعت الاف
 فيكف هتثيشمو هقلخو هعنصإ الإ داسف الو لظ الو روج الو حبق الو ةشحافال ناك اذإ

 هنال لدعلا بهذم ىلع لدي ( نودلعت الام ملعأ ) هلوق نأ : اهساخو ؟ سيدقتلاو هيزنتلا مصإ

 مهفاخ معن باوجلا نركي نأ ىغبني ناكف رفكحلا كلذإ مهقلخ ناكل ارفكلا,ًاًملاغ «ناكاإل
 داسفلا ناك ول : اهسداسو . بهذملا اذه طقس باوجلا اذ نضرب ملاءلف . اولتقيلو اودسفيل
 هذه نم بجعتلا مصب ال اكو مهماسجأو مهاولأ ىرجم ايراج كلذ ناكل ىلاعت هللا لعف نم « لتقلاو
 .لعأةشاورلعلاو ىعادلا ةلأسمةضزاعملا هوجولا هذه نع باو+لاولتقلاو داسفلا نماذكف ءايشآلا

 اباوج نوكي نأ حلصي فيك ( نريلعت الام لعأ ىنإ ) هلوق ليق نإ © ةسدا هلا ةلأسملا ١
 نيركيف ثجعتلل هنأ : اهدحأ ؛اهوجو لمتح لاؤانلا نأ انرك ذ دق انلق هوركذ ىذلا لاؤسلا نع

 اسفي نم مهيف نوكي نأ ن :م اويجعتت ال ىلاعت لاق هنإ كيش نم هلاباز 5 ود 000

 مخلل هنأ: اميناثو ٠ نوملعت ال م :زأو نيقتملاو نيهلاصلا نم ًاعمج مهيف نأب اذه عم ملعأ ىف لتقيو

 وانءو ؛نيقتملا نم اعمجبيف 1 اضيأ لعأ ىفاف نيدسفملا دوجو ببسب 0 2 1 تفاإ+ ااز رم
 هيف ةمكمجلا هجو اوفرعت نأ هيف مكتحلصم نأ هءاوجخ ةيكسملا ب قاننأ :نائلاووردلفرللا ىلع مدقأ

 قالا [لئادلا: يآر تارطلؤا) 5 ةدسفم ل.صفتلا كلذ نأك 1 9 0 نود لامجالا ىلع

 ةققلإب اناظر ةلزناقوال الا قملا !ىباون لكنت ذفأ مكتحلصم نأ لعأ ىإ 7 020000 3

 (نودلعت:الا٠ ملعأ ىفإ ) ىلاعت لاق ( كل سدقنو كدمح حيبسن ) اولاقأ+ مهنأ وهو ؛ سم 00
 نودلعت الام ملعأ ىنأ وهو : نسداس هجوؤ.. اما اكل هك هبلق ىف نأ وئشملب | مكعم نأ نأ وهو

 3 ىف مالكلا اذهب متأوك كف كفن متمظعتسا دقف حئادملا هذهب كسفنأ متفصو ا مكتاف
 اني ) مهوقب هللا ىلإ نوعرضتيف رشبلا 51 ىتح اوريصا نكلو ىحيبنت ىف ال مكحسفنأ

 كدايع ىف سيك ىنلخدأو ) هلوقبو ( ىنئيطخ ىلر فغي نأ عفطأ ىذلاو ) هلوقبو ( 57 انملظ

 . ( نيهلاصلا



 انفي ةيآلا ةكئالبلل كير لاق ذإو : ىلاعت هلوق

 4 زمتال هللا ا 7 7-7 ىلإ ن ةعاسرالف/اضيأو (نضراألاو تاومشلا ذود هللو )

 اوركذاو) ىر ذ ىلع ابظاوم نك ( مكر صني هللا اورصنت نإ ) كترصن ىترصن اذإ كنكل

 قلخ نم مهتلأس نئلو ) ورك ذب لكلا نآإ ك ركذ ىلإ ىب ةجاح الو ( تادودعم مايأ ىف هلل

 ىنمدخا ( ركركذأ قورك ذاف ) كتركذ ىنترك ذ اذإ كنكل ( هللا ناوقيل ضراآلاو تاوءهسلا

 تاومسلا ا هللو ) كلملا | 1 ىلإ جاتحأ ىنآل ال ( مير اودبعا سانلا اهمأ اي )
 مايالا هذه ىمدخ ىلإ فصنا نا تاومبسلا ف نم ددسن _هتنرور . ضرالابو

 ( ممرذ مث هللا لق ) ةريثكلا تاحارلا لانتل ةليلقلا

 ىأ . لاخلا عضوم ىف كدمحت فاشكلا بحاص لاق ( كدمحب ) هلوق « ةعبارلا ةلأسملا ١)

 كدّمَحتف كانذبش اذإ | نأ : لوألا ناهجو هيفف ىنعملا امأو , كدمجب نيسبلتمو كل ني دم اح كلحبسن

 حيبستلا اذه كلالجو كدم< قحتست لب قاقحتسا ريغ نم احيبست أنح بست سيل ىنعل كنادعمم

 هيلع داززف لاق اككلذ نه نكت : ل قيفوتلاب انيلع كماعنإ الول هناف كدمحم: كحبسن .انأ .: ىناثلا

 هللا ىحوأف , كتمعنب الإ كتمعن ركش ىلإ لصأ آل انأو كركشأ نأ ردقأ فيك براي : مالسلا
 نم دارملا ىف ءايلعلا فاتخاو: © ىنم كلذ لك نأ تفرع ثيح ىنتركش دق.نآلا » هنلإ ىلاعت
 لوسراي لاقف ء سكمعلاب وأ لو هللا لوسر ىلع ةادغلاب لخد رذ ابأنأ ىورف حيبستلا اذه

 هدمحتو هللا نا>بس ) هتكسئالخ هللا ءافطصا ام لاق هللا ىلإ بحأ مالكا ىأ : أو تنأ ىأب هللا
 نيدلسملا نم لجر رف ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكد لاق ريبج نب ديعس ىودو مسم هاود
 نإ كلمع ىلإ ضما هل لاقذ ىلصتال سلاج تناو ىلصي هللا لوسر هل لان نيةفانملا نم لجر ىلع

 نإ نالفاي لاقباطخلا نب رمع هيلع رف كيلع ركشي نم كب رهيس الإ نظأ ام لاّقف « لمع كل.ناك

 لخد مث ىلمع نم اذه لاقو , هبرضف هيلع بثوف اهلثم هل لاقف « سلاج تنأو ىلصي هللا لوسر

 رمع هلل ماق هتالص نم هللا لوسر غرف اءلف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ىلصو دجسملا

 سلاج تنأو للصي هللا ىن : هل تلقف سااجوهو ىلصت تنأو نالف ىلع أفنآ تررم هللا ىن اي لاقف

 هلتقيف هقحليل اعرسه رمع ماقف ؛ هقنع تبرض اله مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف كلمع ىلإ م ىل لاقف
 هل ةكئالم تاومسلا ىف هلل نإ مح كاضرو زع كبضغ ناف عجرا رمعاي قالو ىنلا هل لاقف

 هاتأف ًائيش هيلع درب ملف ؛مهتالص امو هللا لوسراي رمع لاقف « نالف ةالص رع مهئالصب ىنغ
 هريخأو مالسلا ىنم هئرقأ لاق مح لاق ءامسلا لهأ ةالص نع رمع كلأس هللا ىناي لاقف ليبج

 لهأو «توكلملاو كلملا ىذ ناحبس : نولوقي ةمايقلا موي ىك] دوجس ايندلا ءانعم لهأ نأب
 ةثلاثلا ءامساا لهأو , توربجلاو ةزءلا ىذ ناح.س : نولوةي ةمايقلا موي ىلإ مايق ةيناثلا ءامسلا

 « ةكمالملا يبست وه اذهف « تومي ال ىذلا ىحلا ناحبس ؛ نولوةي ةمايقلا مو.ىلإ عوكد

 دوعسمنناو سايعنن|لوقوهو ةالصاارهحيبستلاو ىلصن ىأ (حبسن )هلو قب دارملانأ : ىتاثلا لولا
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 , كيرشلاو ريظنلا نع هزنملا انأ « ١١ هوجو ىلع ءاخ لوألا امأ . بجعتلا ىعم ىرخأو هيزفتلا

 ضراألاو تاوهسلا بر ناحبس ضرالاو“ تاومسال'ردملا انأ ع« ب » راهقلا دازلا هللا وه

 كبر ناحبس نيملاظلا لوق نع هزذملا انأ «د» نيملاعلا بر هللا ناحبس نيملاعلا لكل ريدملا انأ « جو
 لك ىذلا ناطلساا انأ « و د ىنغلا وه هناحبس لكلا نع ىنغتسملا انأ (ه ) نوفصي امع ةزعلا بر

 لكب ملاعلا انأ « ذ د .ىث لك توكلام هديب ىذلا ناحبسف ىريخستو ىرهق تحن وهف اوس ءىش

 نوكي ىنأ هناحبس دلولاو هبحاصلا نع هزنملا انأ « حد بيغلا ملاع نوفصي امع هللا ناحبس : ءىث
 امع «نولوقي امع « نوكرشي اهع ىلاعتو هناحبس « مهلوقو موفََو نع ةزنملا انأ « ط » دلو .هل
 ناحبس ؛ فيعضلا رشبلل ةيوقلا مئاهبلا ترخس ىذلا انأ « ١١ كلذكف بجعتلا امأ ء نوفصي

 هناحبس ؛ بصنلاو بعتلا نع اهزنم تنيك و ىلاعلا تقلخ ىنذلا انأ « ب » اذه انل رخس ىذلا

 اذا لع ال كناحبس « نيدشرملا داشراب الو نيملعملا يلعتبال لعأ ى ذلا انأ « جد !سمأ ىضق اذإ

 عولط لبق كبر دمحم حيسف ةعاس ةبوتب ةنس نيعبس 53 ليزأ ىذلا انأ « د د انتءلع ام الإ
 2 جرفلا تدرأ ناو الئشأو ا ةيكاتنلا لييبا وح ؛ حبسف هللا ناوضر تدرأ نإ لوقي مث« الا

 نمو« حبسف قحلا اضر تدرأ نإو « نيااظلا نم تنك ىفإ كناحبس تنأ هلإ ال حبسف ءالبلا

 انقف كناحبش ؛ حبسف رانلا نم صالخلا تدرأ نإو « ىضرت كلل راونلا فا رطأو حبسف ىلدللا

 ىحيبست لغفت مل ناف هوحبسو حبسف هللا نا>بسف ىحيوسآ ىلع بظاو د.علا اهيأ «رانلا تاذع

 كبر دنع نيذلاف اوربكتتسا ناف ) شرعلا ةلح مهنمو « ىنحبسي نم ىل نآل , كيلإ دئاع ررضلاف

 كناحبس اولاق ) ةكمالملا را 1 انياو تنأ كناحبس اولاق ) نوبرقملا مهنمو ( نوخبسإ

 ىسوم لاقو ( كناحبس تنأ الإ هلإ ال ) نونلا وذ لاق اي ءاسيبنالا مهنمو ( اذل ىغبني ناك ام
 لكلاو ( رانلا باذع انقذ كناحبس :) هلوق ىف نو>.سي ةباحصلاو ( كيلإ تبت ىلإ كناحبس )

 رجحلا اذكو ( هدمحب عبسي الإ ءىث نم نإو ) تارذلاو باودلاو تارشحلا مهنهو نوحبس

 ناكملاو نرامزلاو رانلاو ةنجلاو راونألاو تاءلظلاو راهنلاو ليللاو لابجلاو لامرلاو ردملاو

 اسهبأ لوقي مث ( تاومسلا ىف ام هلل حبس ) لاق ام ىلع ماسجألاو حاؤرالاو ناكرألاو رصانعااو

 ىلإ اهب ةجاح الف ءايحالا نم تسيل ءايشآلا هذهو ءايشآلا هذه حيبست نع ىنغلا انأ : دبعلا

 ءامسلا انقلخ امو ) ىل قلي ال كلذو اعئاض تاحيبستلا هذه باوث راص دقف حيبستلا اذه باو

 نم نأ دحأ لك فرعيل كيلإ ءايشأالا هذه باوث لصوأ ىنكل ( الطاب امهنيب امو ضرألاو

 انأ ال هب عفتنتل ةيدوبعلاب فرك ذا ىرخالا ةتكسنلاو . هتمدخ ىف ملاعلا لك لعجأ ىتمدخ ىف دوتجا

 ةركب هوحبسو ) ىصاسملا نع كترهط حدسقلاب ىترك ذ اذإ كناف ( ةزعلا بر كبر نا>بس )
 ةرشع كيلع دحاولا درأ ىت> ىنغلا نأ تنك نإو ( انسح أضرق هللا اوضرقأو ) ىنضرقأ ( اليصأو

 كتناعإ نع اينغ تنك نإ أئيعم نك )هل هفعاضيف انسح ًاضرق هللا ضرقي ىذلا اذ نم )
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 ىلع لدي ال اذبف ( ةكئالم الإ رانلا باحصأ انلعج امو ) هلوق ىهو: ةعبارلا ةريشلا امأو

 مهنوك ىلع ًأضيأ لدي ال ( نودلاخ اهيف مهر انلا باحصأ كتئلوأ ) هلوقو رانلا ىف نيبذعم مهنوك

 رانلا باحضأ اناعج امو ( هلوقف + ليلدب كلذ فرع انلف] لب ةيآلا هذه درجع رانلاب نيب ذعم

 معأ هتلاو اهرم ال نيربدملاو اهيف نيفرصتملاو رانلا ةنزخ هب ديري ( ةكسئالماالإ

 ؟ ال مأ رورشااو ىصاءملا ىلع نورداق مث له ةكتئالملا نأ ىف اوفاتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا اإل

 ىلع ةتبلا مهل ةردق الو ضحم تاريخ مهنإ : ريجلا لهأ نم ريثكو ةفسالفلا روومج لاقف

 اوجتحاو نيرمالا ىلع نورداق مهنإ : ءاهقفلا نم ريثكو ةلزتءملا روهمج لاقو داسفلاو .رورشلا

 2000 نأ امإ ( ١ ريف دسفب ٌلهابف لعل ) مل و نأ :اهاخأ : هوجو كلذ ىلع

 هنود نم هلإ ىف ىنإ مهنم لقي نمو ) ىلاعت هلوق : اهناثو « لصاح دوصقملاف ني ريدقتلا ىلعو ىلوألا

 وع هين ترأو ريكس دال زاكي لاق نيعونم نيروجزم موك ىضَتَع كلذو ( من :هج هيزجب كلذف

 ول مهنأ : اهئلاثو . رابكتسالا لعف ىلع ارداق ناك ول زري امتإ رابكست الا كرك دملاو ( هتدابع

 ردقي ال ندو ءىشاا ىلإ أجلملا نآل اهلعفب نيجودمب اوناك امل تاريخلا كرت لغ نيرداق اونو كي ل

 نسيلأ :هل.تلقف ةلزتغإلا ضعب اذهب لذتسا: .دقلو « ءئشلا كلذ لعفب 'احودمم نوكيال: ثلا كرتنلع

 هكرت نم مزلل هكرت ول هنأ هيلع ًابجاو هنو؟ ىنعمو «ىلاعت هللا ىلع نابجاو ضوعلاو باوتلا نأ

 هللا نه الاحم كرتلا كلذ_نوكيف «لا لاخلا . ىلإ ىضفملاو نالا امهو ةجاحلا امإو لهجلا امإ

 ٍبجعاو ضوءلاو بارثلل العاذ ىلاعت هللا نوكف ابجاو لعفلا ناك الا كرتلا ناك اذإو  ىلاعت

 حدملا لوصح ىف حدق,ال كرثلا عانتما نأ تبثف « كلذ لعف ىلع حودمع ىلاعت هنأ عم لاء كرو

 ؛:طااوجلا ىلع ردق امو عطقناف

 ناسحالاب قحأ انأو نالف ىلإ نسحتأ لوقت اي لا>لل ( نحنو ) ىف واولا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١)

 اذإ ضرأألا ىف سدقو ءاملا ىف حبس نم « سيدقتلا اذكو ءوسلا نم ىلاعت هللا ديعبت حيب-ةلاو

 ديعبتلا هب ديرأ نإو حيبستلا وهف ءوسلا نع ديعبتلا هب نبأ نإ ديضيتلا تأ ملعاو ٠ ذينأ ,.ابينالااذ

 تاذلايف ,ءاوسلا: نع ةيعبتلا هيفا ةلخدل+ هولا ) نع (ديعبتلا لو قتفا. نعللا اؤبف) ثباويتلللا قع
 مد.لا وه هناكمإو ءوسلا عنم ناف ناكمالل الع نوكتال نأف تاذلا ىف امأ ؛لاعفألاو تافصلاو
 ,دنااو دضلا قنو ةيضرعلاو ةيمسجلا فن مزلتسي اهيفنو « ةزثكلا ىن مزلتسي ناكمالا قنو:

 نوكيف لهجلا نع اهزنم نكي نأف: تافصلا ىف امأو ىتاذلا بوجؤولاؤ. ةقلطللا.ةذخولا,لواضحو

 ىف امأو « تارييغتلا نع ةهزنم هتافص نوكستو تارودقملا لك ىلع ارداقو تامولءملا_ لكب أظي

 صقتن اال و انهنم ىلإ لمكشلل ال نأ قاقملا عفدو عف ةانلا بلجل هلاعفأ ناكل ال نأف لاعفألا

 بجيالاو مادعالاب ًايلوتسم تامودعملاو تادوجوملا لك نع ًاينغتسم نوكسيف اهنم ءىش مذعب

 ىنعمب نآرقلا ىف ةرات ءاج حييستلا : ريك ذتلا لهأ لاقو , تامودعملاو تادوجوملا لك ىلع:
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 اوفرعو هتقلخ اوفرع مهنأ : ىناثلا . ضرآلا ىف مالسلا هيلع مدآ لبق اوناكن يذلا نجلا لاح ىلع

 داشفلاة لوف :تضغلاو 'ةأوهكلاهلف بكرت” نأو“تدب الف ةعبرأالا اطالخاللا“ ةانه نم "تكنم هنأ
 نع ىورم وهو نيقيلا ىلع كلذ اولاق ممن لاق نم مهنمو . بضغلا نع ءامدلا كفسو ةرهشلا نع

 ىإ ) ةكئالملل لاق امل ىلاعت هنأ : اهدحأ . اهوجو هيف اوركذ مث ةباحصلا نم سائو دوعسم نبا

 ىف نودسفي ةيرذ هل نوكي لاق ؟ ةفياخلا كلذ نوكي امو انبر اولاق ( ةفيلخ ضرآلا ىف لعاج

 اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ انبر : اولاق كلذ دنعف ٠ اضعب مبضعبلتقيو نرودسا>تيو ضرأللا

 ميظع قلخ ضرآلا ىف ناك اذإ هنأ ةكئالملا ملعأ دق ناكىلاعت هنأ : اهيناثو « ءامدلا كفسيو
 ةكتماللا"انفاطتلابلا >هلاضالما: قا انطيلامإ زن نا !ةناقم : ايفر انام ذل لوكتشيس و :اهيف اودسفأ
 قاخ ذئموي هلل نكي ملو قاخ نم ناصع نمل لاق ؟ رانا هذه تقلخ نمل انبد اولاةف ًاديدش افوخ

 اوفرع ( ةفيلخ ضرالا ىف لعاج ىن] )لاق ايلف ةتبلا قلخ ضرالا ىف نكي ملو ةكئالملا الإ

 مهلعلف ةمايقلا موي ىلإ ناكر هام حوللا ىف ملقا بتك امل :امعبارو . مهنم رهظت ةيصعملا نأ

 ىف ىلاعت هلل ايئان نوع رد ةفيلخلا ىنعم ناكاذإ : امسماخو. كلذ اوفرعف حوللا اودلاط

 رابخالا ناك ملاظتلاو عزانتلا دنع نوكي امن] ىضاقلاو 2 املا ىلإ جاجتحالاو « ءاضقلاو محلا
 هنأب لوقلاو قيةحتلا لهأ لاق مازتلالا قيرطب رشلاو داسفلا عوق ونع أرابخا ةفيلخلا دوجو نع

 كلذو « هيف ًابذاك نوكي نأ نمأي ال اب ريغلا ىف حدق هنآل لطاب نظلا درج نع رابخالا اذه ناك
 زابخأ ب اب نه ىبف اهورك ذ ىلا رابخالا وه .. نسداسلا هجولا اهأ . ةرابطلاو ةمصعلا ىاني

 اهانرك ذ ىنلا لئالدلا ضراعت الف داحألا

 ةلطاب اهوركذ ىتلا ةصقلا نأ اهنع باوجلاف . تورامو توراه ةّصق ىهو ةيناثلا ةمشلا امأ
 مدآىبب هب تيلتبا امب امكتيلتبا ول الل لاق ىلاعت هللا نأ ةصقلا ىف اوركذ مهنأ : اهدحأ . هوجو نم

 هل ليبجتو ىلا-عت هلل ةيادكلا مهند اذهو ٠ كانيضع امل براي انب كلذ تلعف ول الاقف ىناترصعأ

 « نيموصعم ضرالا ىلإ طورملا لبق اناك امهنأ اوهلس ةيوشحلاو « رفكلا حيرص نم كلذو

 نأ ىلو "الا ناك لب دساف كلذو ةرخآلا باذعو ايندلا باذع نيب اريخ امهنأ ةصقلا ىف : اهيناثو

 ءاذيإ ىف غلابو هرمع لوط هب كرشأ نم امهنيب ريخ ىلاعت هللاو باذعلا نيبو ةبوتلا نيب اديخي
 هاك او انه“ هلإ نار عدو نييادعفا اهيترو لاك زحتتلا ناذلعي "امها ةصقلا قا: ليلا ى هن اذنثأ
 انلمحو [فلأ ىلإ تدعص ءترخ امل الأ لقعت تنك ةرجافلا ةأرملا نأ اعبر و : ةيصعملا لع

 مل ريكسلا ازال ساب مسقأ الف ) لاق ثيح هب مسقأ ثيح هردق مظعو اًءيضم 6 اع هلا
 رحسلا ميلعت ىف مالكلا امأاوا# ايتك كر هنا مياس لقع لك دبشي ةككر ةصق ةصقلا هذهف
 ٍإ نايت نإ .ايعضوم ىف ةنكلا كلت ةريقمر »قا قاشف

 ةكالملا نم ناك ام سيلبإ نأ نايب ىف ىلكتنسف : ةثالثلا ةهبشلا امأو
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 انا ضر'الا لعجا انطإ اي اولاق مهن اكف احالص كلذ ناكنإ مذ امضعب أ ضرالا لحب نأ

 ىلاعت لاقف انكساهت ال ىنعملا وأ( انم ءافسلا  لعف امب انكتلمتأ ) مالسلا هيلغ ىسوم لاق امه ال

 هنأ كلذب نيبف ضرالا ىف مملعجأ نيذلا ءالؤه حالصو مكحالص نم ( نوبلعت الام ملعأ فإ )
 قيرف لك ىضريل مهنايدأ ىف كلذ حالضب هءلعل ةصاخ ضرألا ءالؤهلو ةصاخ ءاهسلا مهل راتخا

 « لتقلاو داسفلا اذه عم مهقاخ اهلج آل ىنلا ةيكسملا اؤبلط مهنأ : ا,سداسو . هل هللا هراتخا انمي

 لعجيأ اولاق ةفيلخ ضرألا ىف لمحي هنأ ممربخأ امل ىلاعت هللا نأ لمتحي لافقلا لاق : اهعباسو
 : ريرج لاق ماهفتسالا جرخم جرخ باإ وهف كلذ لعفتس ىأ هتف

 حار نوطب نيملابعلا ىدنأو اياطملا بكر نه ريخ متسلأ

 نحنو كلذ لعفت كنإ ةكالملا تلاق مث « احدم نكي مل امامفتسا ناكولو . كلذك متنأ ىأ
 اولاق الف ةمكحلاو باوصلا الإ لغفت ال كنأ لعن انأ امل سدقنو كدمحب حبست اذه عم

 اولعجت ملثيخ مئاعف ام معن ملعأ هللاو لاق هن أك ( نوالعت ال ام لعأ ىنإ ) مهل ىلاعت هللا لاق كلذ

 متدلع امو لتقلاو داسفلا وهو مثرهاظ متيلع منأت ناو هلعفا الء ام ملعأ ىناف ىتكح ىف احداق كلذ

 ميقلخ ىضتقت ةغلاب اكحو ةيفخ ًارارسأ مهطاوب نم ملعأف مهنطابو مرهاظ ملعأ انأو مهنطاب
 لحب نأ باوجلاف « ةبيغلا وهو ىغبفي ال امب مدآ ىب اورك ذ مهنأ وهو ىاثلا هجولا امأ . مداحجيإو
 ضرءتي نأ بجو لاؤدسلا داريإ دارأ نمو « لتقلاوداسفلا ىلع مههادقإ مدآ ىنب قاخ ىف لاكشالا

 مهتدابع مهنم او رك ذ امو نيتفصلا نيتاه مدآ ىنب نم اورك ذ ببسلا اذبلف هريغلال لاكشالا لح

 كلذو مهسفنأ او-دم مهنأ وهو : تلاثلا هجولا امأ . لاكشالا لع سيل كلذ نال ممديحوتو

 امأو) هلوقل اقلطم هنم عونمم ريغ سفنلا حدم نأ : باوجلاف . سفنلا ةيكزتو بجعلا بجوي

 سيل ( كل سدقنو كدمحب حبذ نحنو ) موق نوكي نأ لمت>يف اضيأو ( ثدخل كبر ةمعنب
 اناف براي كتمكح ىف هب حدقتل هاندروأ ام لاؤلا اذه نأ نايب دارملا لب  سفنلا حدم دارملا

 لاؤسلا اودروأ ام مهنأ نايب كلذ نم ضرغلا نأكف ةدكلاو ةيملالاب كل فرتعنو كدمح حبسأ
 وهو ؛ عبارلا هجولا امأ ءليصفتلا ليبس ىلع ةمكسحلا هجو باطل لب . ةيهلالاو ةكحلا ىف نعطلل

 ىلوآلا نأ مل-ذ نحن اناق ء بنذلا قبس نم دب الف راذتعالا هبشي ( انتءلعام الإ انل معال ) مطرق نأ

 نم اراذتعا راذتءالا كلذ ناكىلو'الا اذه اوكرت الف ؛لاؤسلا كلذ اودزوبال نأ ةكتاللل

 قوكي نإ بجو لاؤسلا اديف 0 لوقلاب هنرفيسن لل لآق ىلاعت هنأ كسلا لسانا لف 1
 قرطتي دق ماعلا انلق ؟ هنع اورذتعا فيكف لاؤسلا اذه ىف نينوذأم اوناك اذإو « ىلاعت هللا نذاب

 أم  ءامذلا كفو دابسفلا نع ةكيدالملا راخ] نأ رهو لفماخلا مح ولا امأ ..نضضختلا ةلإ
 مهن : لاق نم مهنف « هيف ءاملعلا فاتخا انلق ءانظو ًاظابلتسا هولاة وأ ىحولا نغ لصح انودب نأ

 هوساق مهنأ ىلكلاو سابع نبا نع ىورم وهو : لو'الأ . نيهجو هيف اورك ذ مث انظ كلذ اوركذ

 6«)-_ رثلا د
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 كلذ ىلإ بهذ نم الإ دحأ امهارب الو هيلإ ناوعديو رحسلا سائلا ناءلعي امهو ةمايقلا موي
 كلم ىلع نيطايبشلا اولتت ام اوعبتاو ) ىلاعت هلوقب كلذ ىف اوقلعتو ةصاخ رحسلا ملعتل عضوملا
 رفكو ىلاعت هللا ىصع هنأ مث نيبرقملا ةكنئالملا نم ناك سيلبإ نأ : ةثلاشلا ةببشلا ( ناميلس

 انلءج امو ) ىلاسعت هلوق : ةءبارلا ةهبشلا .. ةكئالملا سنج نم ةسيصعملا رودص ىلع لدبي كلذو

 نونوكيال رانلا بادكأ نال نويذعي ةيكثالملا نأ ىلع اذه لدف اولاق ( ةك-ئالم الإ رانلا بادكأ
 ىلوألا ةربشلا نع (باوجلاو( نودلاخ اهيف مث رانلا بادكأ كئاوأ ) لاق امي ايف بذعي نءالإ
 اونا: ”يظعأ نم اذكو ىلاعت هللا لع اوضرتعا مهنأ مهوق وهو لوألا هجولا امأ : لوقت نأ

 كلذ هت نم ناف « هنع الفاغأ تناك ء ءىذ 5 ىلع هللأ هيملت لاؤسلا كلذ نم مهضرغ سيل هنإ لوقف

 . .رومأ :لاؤسلا كلذ نم دوصقملا لب , هلعف لعف ىف ىلاعت هللا ىلع راكنالا الو.« رفاكو ف هللا ىف

 هجو ىلع فقياال العف لعفي ريغلا كلذ نأ ىآر مث هريغ ةمكحب ًاعطاق ناك اذإ ناسنالا نأ : اهدأ

 قل معنلا هذه ءاطعإ لوقيو :هيلعو 2 لاكن م بجعتي هناك !اذه لغشتأ هل لوقيف هيف ةكحلا

 اهلعفت ال كنأ ملعأو اهلعفت تنك اذاف ةيكحلا هجو ىلإ اريف لوقعلا ىدتمتال ىنلا رومالا نم دسفي

 هلوق نأ لصاحلاف.كيلع لجأو كتمكح مظعأ اف هيلع علطم تنأ ضماغ رسو قيقد هجول الإ
 ىلع ىنخ انمب. هتيكح ةطاحأو ىلاعت هللا ٍلع لاك نم بجعت هناك ( اهيف دسفي نم !هيف لعجتأ )
 ميكتحلا تنأ انهل] اولاق مهن ”اكف روذ< ريغ باوجلل ايلط لاكشالا داريإ نأ : !هيناثو . ءالقعلا لك

 امو تقاخ اذاف هفس هفسلا نم هيفسلا نيكممت نأ فرعلا ىف ىرن نو ةتبلا ةفسلا لعفي ال ىذلا

 اذبف كلذ نع مهتعنم امو مهتنكمو مهتقلخ كلذك ملاح نأ كملع عم تنأو نولتقيو نودسفي
 اودروأ ةكنالملا ناكف نيرمآلا نيب عملا 0 فيكف قلطملا يكحلا تنأو هفسلا مثوي
 اوزوحي ل ةكئالملا نأ ىلع لدي اذهو اولاق ةلزتعملا باوج بس ايلط لاؤسلا اذه
 باوجلا اذه دكؤي :ىذلاو اولاق لدعلا لهأ بهذم ىلع اوناكو ىلاعت هللا نم حيبقلا رودص

 مينأ :فاثلاو . قااخلا ىلإ ال نيقولخلا ىلإ ءامذلا كفسو داسفلا اوفاضأ مهنأ : امهدحأ : نابجو

 سيدقتلاو ماسجالا ةفص نع هتاذ هيزنت حيبستلا نآل (كل سدقنو كدمحب حبسن نو ) اولاق

 تيكرت ىف ةلصاح تناك نإو رورشاا نأ :اهئلاثو «هفسلا تعنو مذلا ةفص نع هلاعفأ هيزنت
 ريذلا كرتو اهروزم# ىلغ ةبااغ اهتاريخو هيف ةلصاخلا . تاريخلا 0 زاول نه اهنأ الإ ىلفسلا ملاعلا اذه

 هلوقب ىلاعت هللا مهباجأف «رورشاا كلت اورك ذ ةكسئالملاف ريثك رش ليلقلا رشلا لج“ال ريثكلا
 نه رثك أ ىللفسلا ملاعلا: بيك ارت لجأ .نم.ةلصاحلا تاريخلا نأ ىنعي ( نوءلعت الام لعأ ف])

 :ارعبارو ..ءاكحلا باوج اذهو ةكرت ال هنأش اذه ام داحإ ىضتقت ةمكسحلاو اهيف ةلصاخلا رورشلا
 هركي هال وم. هبح ةدشأ ضلخلا دبعلا ناف ىلاعت هللا ماظعإ ىف ةغلابلا هجو ىلع ناك مهاؤس نأ

 مهنم ةلأسم ( اهيف دسفي نم اهيف لطجتأ )ةكتإللا لوق نأ: اهّشم اخو ١ هيصضي ادع:هل نوكي نأ



 /١ ةيآلا . ةكئالملل كبر لاق ذإ و : ىلاعت هلو
 املاع ىلاعت هللا نوك ىف نيك امش !وناكمهنأو ةعقاولا هذه لبق كلذب نيملاع اوناك ام ةكئالملا نأ
 دق نروكي نأ امإ ءءامدلا نوكسفسيو نودسفي مهلع نأ : اهعباسو « تامولعملا لكب

 كلذ ىلاعت هللا ىحوأ اذإ هناأل دي_عب لوالاو اطابنتسا هولاق وأ كلذ ىف:مهيلإ ىحولاب لصح

 ريخلا ىف حدقلاو نظلاو طابنتسالا نع هولاق مهنأ تبثف ةدئاف مالكلا كلذ ةداعال نكي مل مهيلإ
 ىنغيال نظلا نإ )لاقو ( ملع هب كل سيل ام فق الو ) ىلاعت هلوقل زئاج ريغ نظلا ليبس ىلع

 ىلاثعتو هناحبس هللا نإ : لاق هنأ اًهبْتَع: هللا ىضر نسابع نا نع ىو :ءاهنماث و( ايش قالة نم

 تلاقف ( ةفيلخ ضرالا ىف لعاج ىنإ ) نجلا ةبراح ىف سيلب] دنج اوناك نيذلا ةك-:الملل لاق

 اولاقف ) مهيلع هللا بضغ اوملع مث ( ايف دسفي نم اهيف لعجتأ ) هناحبس هل نيم ةكئالملا
 ةكمالملا تسمه مدآ قاخ ىف ذخأ امل ىلاعت هللا نأ ةداتقو نجلا نع ىورو (انل ملعال كنادبس

 املف هياع مرك أو هنم مظعأ انك الإ اقلخ قاخم نلف قلخي نأ ءاش ام انبر قلخبل اولاقو مهنيب اهيف

 قوئينأ لاقف ةكنالملا ىلع مهضرع مث اهاكءامسألا مدآ لعو ) مهيلع هلضفو مالسلا هيلع مدآ قلخ
 ىلإ كلذ دنع مولا عزفف 4 لضفأ متأو الإ اهاخ قلخأ الل ىأ ف (نيقداص منك نإ ءالؤوه ءاغَسأب

 مهياعشا لسرأ ءاريف لمجتأ اولاق امل مهنأ تاياورلا ضءب ىفو (انل ملعال كناحبس اولاق) و ةبوتلا

 نم نيكلم اناك امهنأ اومعزو تورامو:توراه ةصقب:اوكسمت : ةيناثلا ةرسقلا: مهتقزحأف زان

 اوعدو هاربك أو كلذ اركنأ ىصاعملا نم ضرألا لهأ عنصي ام ىلإ ارظن امل امهنأو ةكئالملا

 تاوهشلا نم مدآ ىنب هب تيلتبا امب مكتيلتبا ول ىفإ ((ويلإ ىلاعت هللا ىحوأف ضرألا لعأ ىلع

 تاوبشب هللا امهالتباو ضرالا ىلإ امبطبهأف انبرخ لعفن مل انتيلتبا ول براي الاقف ىنامتيصعل
 ضرآألا ىلإ اطرمف هب لكوملا كلملاو ةرهزلاب ىمسملا بك" وكلا هللا مأو ضرأألا ىف اثكف مدآ ىب
 تنيزو الزنم تذختا ةرهزلا نإ مث لجر ةروص ىف كلملاو ةأرما ةروص ىف ةرهزلا تاعخ
 اهاوعدو اهلزنم ىلإ القأف منص لاثم ىف اهلزنم ىف هسفن كلا بصنو اهسفن ىلإ امهتعدو امسفن

 ابرششف اءريلع ةوهشلا تبلغ مث رذلا برشن ال الاقف ارم ابرشي نأ الإ امييلع تبأف ةشوافلا ىلإ

 ؟ ىه امو الاق اهالعفت ىت> ىسفن نم كيك كافل ةلمع تي#ب تلاقف كلذ ىلإ اهاوعد مْ

 رفغتسن مث لعفن الاقف امهيلع ةوهثلا تبلغ مث , هللاب كرشن ال الاقف . منصلا ذل نادجست تلاق
 اموباصأ امنإ هنأ ذئليح افرعف ءامساا نم اهبرعضو ىلإ ابكلمو ةرهزلا تعفتراف مصل ادجسف

 امن]إو ضرأالا لهأ نم ةرجاف تناك ةرهزلا نأ ىرخأ ةياور فو مدأ ىبب رييعت ببسب كلذ
 ناجرعي هب اناك ىذلا مظعأالا مسالا اهايلعو صال ًادج»و سفنلا التةورذلا ابرش نأ دعب اهاعقاو

 بكوكلا اذه اهريصو ىلاعت هللا اهخسفف ءايسلا ىلإ تجرعو مسالا كلذب ةأأملا ثخلاتف..امسلا<نل]

 باذع نيب امهريخ مث اعقو هيف ام حيبق توراهو توراه فرع ىلاعت هللا نإ مث ةرهزلاب ىمسملا

 ىلإ رثب ىف نيسوكسنم لباب امهلعج ايندلا باذع اراتخاف: الجاغ انندلا باذع:نيبو الجأ.ةرخآلا



 ةنآلا . ةكئئالملا كبر لاق ذإو : ىلاعت هلوق معا

 دحاوال حاصي مسا ةفيلخلاو ( ضرالا فئالخ مكلمج ىذلا وهو ) هلرق ةدك“قرو:نسحللا:لاوق
 ىلاعت هللا لاق نأ ىف ةدئافلا ام ليق ناف . فاقلاب ةقيلخ ءىرقو ىثالاو رك ذلل حاصي اكعجلاو
 نم باوجلاو ةروشاا ىلإ ةجاحلا نع هزنم هنأ عم ( ةفيلخ ضرألا ىف لعاج ىنإ) ةكئالدل
 لاؤسلا كلذ هيلع اودروأ رسلا كلذ ىلع اوعلطا اذإ مهنأ لع ىلامت هنأ : لوألا . نيهجو

 لاؤسلا كلذ اودروي ىلا ةعقاولا هذه مهفرعف باوجلا كلذب مهطاحإ ىضتقت ةحلصملا تناكف

 اولاق ) ىلاعت هلوق امأو . ةروابشملا هدابع ملع ىلاعت هنأ : ىناثلا هجولا . باوجلا كلذ اوعمسيو
 ::لئاسم هلفف «ةنآلل/نح]:ل] (ابيفي لمحت

 نع ةكتئالملا لك ةمصع ىلع اوقفتا نيدلا ءاءلع نم مظعالا روهمجا ( ىلوآلا ةلأسملا ١
 نرضعإ ال ) ىلاعت هلوق : لوآلا . هوجو انلو كلذ ف فلاخ نم ةيوشلا نمو بونذلا عيمج

 ةلالدلا اندرأ اذاف رانلا ةكستالع ةصتخ ةيآلا هذه نأ الإ ( نورمؤي ام نولعفيو ممرمأ ام هللا

 نولعفيو هلوقف (نومؤي ام نولعفيو مهقوف نم مهر نوفاخي ) ىلاعت هلوقب انكسم ةماعلا

 . كرتب رومأم ءىشلا نع ىهنملا نال تايهملا كرثو تارومألا لعف عيمج لوانتي نورمؤي ام
 تارومأللا نم ءىث ال هنال اناق مومعلا ديفين ومب ام نولعفيو هلوق نأ ىلع ليلدلا ام لبق ناف
 . هقفلا لوصأ ىف هانيب ام ىلع لخدل هالولام مالكلا نم جرخي ءانثتسالاو هنم ءانئتسالا حصيو الإ
 ىف ميرص اذبف ( نولمعي هرمأب مهو لوقلاب هنوةبسي ال نومركم دابع لب ) ىلاعت هلوق : فاثلاو
 :كلاثااو . ىحولاو رهاالا ىضتقم الإ روم الا لك ىف نيفق ودع ممر 1 - نع مهتءارب

 نعادلا كلذ مهنه نسح امل ةاصعلا نم !وناكولو ةيصعملاب رشبلا ىف اونعط مهنأ مهنع كح ىلاعت هنأ
 رودص عنتما كلذك ناكن هو نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي مهنأ مهنع ىكح ىلاعت هنأ : عبازلا

 نم ايف لعجتأ ) اولاق مهنأ مهنع ىح ىلاعت هنأ: لولا . هوجوب فلاخلا جتحاو هنم ةيصعملا

 مهنع بنذلا رودص ىضتقي اذهو ( كل سدقنو كدمح حبس نكلوا ءانفانلا م كفيطرو انفع دست

 نم كلذو ىلاعت هللا لع ضارتعا اذه .اهيف لعجتأ : مطوق نأ : اهدحأ هوجو كلذ ىلع لديو

 رئاك نم ةبيَعلاو ةبيغ كلذو لتقلاو داسفلاب مدآ ىب ىف اونعط مهنأ : اهناثو . بونذلا مظعأ

 كيم عين نو ) محو ب هنأ رسب مدأ ىبب ىف اوزعط نأ لعل مهنأ: اهتلاث و ..تونذلا

 مهناكف رصحلل اذهو ( نوحبسملا ندنل انإو نوفاصلا نحل |ن ]و ) اولاق مهنأو ( كل سدقنو

 . مالسلا هيلع لاق ةكاباا بونذلا نم وهو ةبيغلاو بجعلا هيشي اذهو كلذك مثريغ ناك اهغن

 700 (مكفأاو كت الف ) ىلاعت لاقو . هسفنب ءرملا باجيأ اهيف رك ذو ؛ تاكدلرم ثالث

 اه.فاخو : رذعلاب اولغتشاامل الإو بنذلا دقت الولفراذتعالا هبشي اذيرعإلم الإ انل لع ال مهرق
 :!اهسدالسو.. الو اهولافاميف نيب ذاك اوناكم أ لعلدي ( نيقداص متنك نإ» الود. اينانانوتنأ هلو 1

 ىلع لدي (نووتمكت متنك امو نودبتام ملع ءأو ضرأالاو تارا بنغ لعأف] 1 لقأملأ)هلوقنأ



 لو ةيآلا . مكتالملل كبر لاق ذإو : ىلاعت هلوق

 وهضال نوبعلا مون مهاشغي ال نومأسي ال نو>بسمو نوليازتي ال نوفاصو نوبصتني ال عوكرو
 هءاضقب نوفلتخمو هلسر ىلإ ةنسلأو هيحو ىلع ءانمأ ههنم و نايسنلاةلفغ الو نادباآلا ةرتفالو لوقعلا

 ةتراملاو مهءادقأىلفسلانيضرأألا ىف ةتباثلا مهنمو هنانج باوبآل ةندسلا هدابعل ةظفحلا مهنمو هرمأو
 ةسك ان مهفاتك اهينؤعلا ماوقل ةبسانملاو مهناكرأ راظق الا ننمةجزاخلاو مهقانعأ ايلعلا ءامسلا نم

 ةردقلا راتسأو ةزعلا بجح مهنود نم نيبو مهيب ةيورضم مهتحنجأب نوعفلتم مه راصيأ هنود

 نوريشيالو نك امالاب هنودحب الو نيعونصملا تافصهيلع نورحيالو ريوصتلاب مهبر نومهوتي.ال

 . رئاظنلاب هيلإ

 ىف لعاي فإن ةععبإلالل كب لاق ةذإو ) هلوق نم دارملا نأ ىف اوفلتخا ( ةسماخلا ةلأسملا )
 امإ ىلاعتو هنا جيمس 1 نبأ نع كادضلا لَو موضع وأ ةكئالملا لك ( ةفيلخ ضراللا

 نضرالا نجلا ىنكسأ امل 1 هلا نآل سيلب] عم نيبررا# اوناكنيذلا ةكمئالملل لوقلا اذهلاق

 مولت -قف ةكمالملا نم دنج ىف سليإ هللا ثدي اقف موضعب لتقو ءامدلا | وكشف مف اودسفأف

 ىف لعاج فإ ) م ىلاعت لاف رحبلا رئازجب مرةحلأو ضرأألا نم مموجرخأ ى ىد هركسعب نيلبإ
 نم ةكسالملا ةعامل كلذ لاق ىلاعت هنأ نيعياتلاو ةباحصلا نم نورثك آلا لاقو ( ةفيلخ ضرآلا

 لصاللا فال صيصختلا نوكيف مومعلا ديفي ةكئالمللا ظفل نآل صيصخت ريغ

 هلوق امهو ربخلاو أدتبملا ىلع لخد نالوءفم هل ىذلا لءج نم لعاج 4 ةسداسلا ةلأسملا إ)
 ةفيلخ ضراألا ىف ريصم هانعمو نيلوعفم اناكف ( ةفيلخ ضراآلا ىف )

 برغملا ىلإ قرشملا نم ضرألا عيمج ةيآلا ىف ىتلا ضرالا نأ رهاظلا ( ةعباسلا ةلأسملا ل
 ةكئالملا تناكو ةكم نم ضراألا تيحد :لاق هنأ تلي ىنلا نع طباس نب نمحرلا دبع ىورو

 ضرالا ىف لءاج ىنإ ) ىلاعت هللا لاق ىتلا ضرألا ىف وهو هب فاط نم لوأ. مهو تييبلاب فوات

 رهاظلا ىلإ برقأ لوالاو ( ةفيلخ

 مك انلعج مث ) ىلاعت هللا لاق هماقم موقيو هريغ فلخي نم ةفيلخلا 4 ةئماثلا ةلأسملا ١)

 .نالوق هيفف ؟ نم ةفيلخلاب دارملا نأ امأف ( ءافلخ مكلعج ذإ اوركذاو . ضرالا ىف فئالخ
 وه ال هتيرذ دارملا ( اهيف دسفي نم اريف لمجتأ ) هلوقو . مالسلا هيلع مدآ هنأ : اهدخأ
 هامس مل ىلاعت هنأ ىف اوفلتخا دقف مالسلا هيلع مدآ دارملا اولاق نيذلا امأ « مدآ دلو هنأ : ىناثلاو
 نئارألا 5 نكسأو ضراأللا نم نجلا فن امل ىلاعت هنأ, : لوألا : نيمجو هيف اورك ذو ةفيلخ
 : ىناثلا . سابع نا نع كلذ ىوري ٠ ا نيذلا نجلا كئلوأل ةفيلخ مالسلا هيلع مدآ ناك

 دوعسم نبا نع ىورملا وهو هقلخ نم نيفلكملا نيب ملا ىف هللا فاخي هنال ةفيلخ هلا هامنن اسنزإ
 سانلا نيب مكحاف ضرالا ىف ةفيلخ كانلعج انإ ) هلوقب دك أتم ىأرلا اذهو ىدسلاو سابع نباو

 وهو اضعب ممض.ب فلخي مهنال ةفيلخ امس امإ اولاقف مدآ دلو دارملا اولاق نيذلا امأ ( قلاب



 ةيآلا . ةكئالبلل كبر لاق ذإ و : ىلاعت هلوق ١

 :لوآلا . هوجو نه كلذو مهتردق فصو :ابعبارو . ( نولمعي همأب مهو لوقلاب هنرقبسي ال )
 شرعلا نم رغصأ وه ىذلا ىسركتلا نإ مث ىسركلاو شرعلا نولمحي ةينامث مو شرعلا ةلمح نأ

 مهتردق ةيابنىلإ رظناف (ضرالاو تاودسلا هيسرك عسو ) هلوقل عبسلا تاومسلا ةلمج نم مظعأ

 حورلاو ةكئالملا جرعت ) هلوق هيلع لديو مولا هب طيح ال ءىث شرعلا ولع نأ : ىناثلا . مهتوقو

 . ةدحاو ةظحل ىف هنم نولزني مهردق ةدشل مهن] مث ( ةنس لنا قيمت اهوا دعم ناكموي ىف هيلإ

 ءاش نم الإ ضرالا ىف نمو تاومسلا ىف رم قءصف روصلا ىف خفنو ) ىلاعت هلوق : ثلاثلا
 ةخفنب نأ ثيح ىلإ ةوقلا ىف غلبي روصلا بحاضف ( نورظني مايق مم اذاف ىرخأ هيف خفن مث هللا
 هيلا رع الخل نجود كنا ةماقلاوةف لاب رولا عطرألا ل ةحاا ننلا انو م اويضيل ةلئزةنحألاو

 طول لآ لابج علق نأ ىلإ هتوق ىف غلب مالسلا هيلع ليربج نأ : عبارلاو . ةوقلا هذه مظع

 ةرثك عم مهنأ : لوآلا  .:اهوجاو. هللغ َكْدِيَو مهفوخ فصو : ا,سءاخو « ةدحاو ةعفد ممدالبو

 لاق ىصاعم مهتدابع نأكىت> نيلجو نيفئاخ نونركي ةتبلا تالزلا ىلع مهمادقإ مدعو مهنادابع

 ى ) ىلاعت هلوق : ىباثلا . ( نوةفشم هتيشخ نم مهو ) لاقو ) م,ةوف نم ممر نوفاخي ) ىلاغت

 نأ نيسفتلا ىف ىوز ( ريبكلا ىلعلا رهو قملا اولاق كبر لاق اذام اولاق مهيولق نع عزف اذإ
 اذاف اوعزفف ناوئصلا ىلع ةلساسلا ترص لثم تاومسلا لهأ هءمس ىحولاب ملكت اذإ ىلاعت هللا

 قور : ثلاثلا « ريبكسلا ىلعلا وهو قحلا اولاق مكبر لاق اذام ضعبل مهضعب لاق ىحولا ىضقتنا
 قشنا ذإ لي ربج هعمو ةيحانب ال هللا لوسر امننب لاق سابع نبا نع ناءإلا بعش ىف قييبلا

 نب لم دق كلم اذاف ضراللا نم اونديوضعب قهضعب لخديو لءاضتي ليريج ليقأف ءامسلا قفأ

 نيبو اكلم ايبن نوكست نأ نيب كريخو مالسلا كئرقي كبر نإ دمعاي لاقف هيلي هللا لوسر ىدب
 حصان ىل هنأ تفرعف عضاوت نأ هديب لبربج ىلإ راشأف : مالسلا هيلع لاق ؛ ًادبع ابن نوكست نأ
 اذه نع كلأسأ نأ تدرأ تنك دق ليربج اي تاقف ءامسلا ىلإ كلملا كلذ جرعف ابن ًادبع تلقف

 نيبهقلخ موي هللا هقلخ ليفارسإ اذه لاقف ليربجاي اذه نف ةلأسملا نع ىناغش ام كلاح نم تيأرف

 قرتحا الإ هنم وندي رون اهنه ام ارون نوعبس هنيبو برلا نيبو هفرط عفري ال هيمدق افاص هيدي
 حوالا كلذ عفترا ضرألا نم وأ ءامسلا نم ءىث ىف هل هللا نذأ اذاف ظوفحما حوالا هيدي نيبو

 ناك نإو هب هرممأ ليئاكيم لمع نم ناكنإو هب ىفرمأ لمع نم ناك ناف هيف رظنيف هنيبج برقب
 ىأ ىلعتلق دونجلاو حايرلا ىلع لاق تنأ ءىش ىأ ىلع ليربجاي تاق هب هرمأ توملا كلم لمع نم

 هنأ تن ظامو سفنالا ضبق ىلع لاق توملا كله ءىث ىأ ىلع تلق .تارنلا ىلع لاق ليئاكيم ءىش
 مالكدعب سيلهنأ لعاو . ةعاسلامايق نم افوخ الإ ىنم تيأر ىذلا كاذ امو ةعاسلا ماتةل الإ طبه
 « مالسلا هيلع ىلع نينمؤملا ريمأ مالكنم لجأو ىلعأ ةكئالملا فصو ىف مال هلوسر مالكو هللا

 نوعكر يال دو مهنفةكئالم نم ًاراوطأ نهألفىلعلا تاومسلا نيبام قتف مث : هبطخ ضعب لاق



 ها ةيآلا . كتالبلل كبر لاق ذإو : ىلاعت هلوق

 هنأ اعاطم هنوكو ( نينمؤملا اصو ليربجو هالوم وه هللا ناف ) ىلاعت هلوق ىف هسفن ىناث ةلعج

 نوكستا كبلق ىلع نيمالا حورلا هب لزن) هلوق وهن انيمأ هنوك امأو : مهادتقمو ةكنالملا مام

 تبث دقو امهيلَع هللا تاولص قيثارزعو .ليفارسإ“ كئالللا :رباكا|'ةلبج ل هزه و!( :نيرقنملا قم

 1 افوتي لق ) ىلاعت لاق ام لع توملا كللءوه ليئارزع نأ ربخلاب تيثو رابخالاب امهدوجو

 لدي كلذف ( انلسر هتفوت توملا مك د>أ ءاج اذإ ىتح ) هلوق امأو ( مكب لكو ىذلا توملا كلل

 اواكو ةعامج سيئر توملا كلم نوكي نأ زوو حاورألا ضبقب نياكوم ةكئالم دروجو ىلع
 مههوجو نوبرضي ةكنالملا اورفك نيذلا ىفوتي ذإ ىرت ولو ) ىلاعت لاق حاورآلا ضبق لع

 ىلاعت لاق ام ىلع روصلا بحاص هنأ ىلع رابخالا تلد دقف مالسلا هيلع ليفارسإ امأو (٠ ممرابدأو

 متاذافىرخأ هيف خفت مث هللا ءاش نم الإ ضرألا ىف نموتاومسلا ىف نم قعصف .روصلا ىف خفنو

 مالسباب لكن ءمهيلع نولخدي ةكالملاو ) ىلاعت لاق ةنجلا ةكئالم : اهعبارو . ( نورظني .ماَق

 ( رشع ةعست اهيلع ) ىلاعت لاق رانلا ةكئالم : اهسماخو . (رادلا ىَمع معنف متربص ام يلع

 اودانو ) ىلاعت هلوق وهو « كلام مهسيئرو ( ةكسئالم الإ رانلا بادكأ انلعج امو.) ىلاعت هلؤقو

 : اهسداسو ( ةينابزلا عدنس هيدان عديلف ) ىلاعتلاق ةينابزلا مهتلمج ءامعأو ( كبر انيلع ضقيل كلاماي

 بيقر هيدل الإ لرق نم ظفاي ام ٠ ديعق لامشلا نعو نيهلا نع ) ىلاعت هلوقل مدآ ىنبب نراكوملا

 وهو ) ىلاعت هلوةو ( هللا رمأ نم هنوظفحي هفلخ نمو هيدب نيب نم تايقءم هل )ىلاعت هلوقو ( ديتع

 مكيلع نإو ) ىلاعت هلوق وهو لامعالا ةبتك :اهعباسو . ( ةظفح مكيلع لسريو هدابع قوف رهاقلا

 نودارملا مهو ملاعلا اذه لاو>أب نواكوملا : اهتماثو . ( نولعفت ام نودلعي نيبتاك اما رك نيظفاحل
 هلوقبو ( ارمأ تامسقملاف ) هلوق ىلإ ( ًاورذ تايراذلاو ) هلوقبو ( افص تافاصلاو ) ىلاعت هلوقب

 قرو نه طقسيام نويتكي ةظفهلاىوس ةكئالمهللنإ : لاق سابع نبا نعو . ( اقرغ تاعزانلاو )

 امأو . هللا مكمحري هللا دابع اونيعأ : دانيلف ةالف ضرأب ةجرح مكحدحأ باصأ اذاف « راجثألا

 ةكئالملا لعاج ) ىلاعت لاق. هلا .ْلْسْو ةكتمالملا نأ: : اهدحأ . . هوجو  نف»:ةكتنإلملا كقانصؤأ
 لسرلا مةك:اللا ضءب نأ ىلع لدي اذرف ( السرةكسئالللا نم نطصي هللا ) ىلاعت هلوق امأ ( السر
 ناكملابنوكي نأ عنتمي كلذو « ىلاعتهللانم مهمرق : اهيناثو . ضيعبتللال نييدتللنم نأ هباوجو « طقف
 هدنع نمو ) هلوق نم دارملا وهو فرشلاب برقلا وه برقلا كلذ نوكي نأ الإ قبي ملف ةهجلاو

 نورتفي ال راهلاو لوللا نو>بسي ) هلوقو ( نومركم دابع لب ) هلوقو ( هتدابع نع نوربكتسي ال
 حبل نحو ) منع ةياكح ىلاعت هلوقد: كوالا ةؤجو نم كللألو مهتاعاط فصو :اهئلاثو

 هللاو ( نوحبسملا نحنل انإو نوفاصلا نحنل انإو ) رخأ عضوم ىف لاقو ( كل سدقنو كدمحب

 وهو هل ايظعت هللا مألاثتما ىلإ مهتردابم؛ىتاثلا. ةدابعلا ىلع مهتبظاوم اهب تدتف كلذ ىف مهبذك ام ىلاعت

 هلوق وهو هرءأو هيحوب الإ ائيش نولعفي ال مهنأ : ثلاثلا .( نوعججأ مهلكةكنالللا دجسف ) هلوق
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 تاومسلا هل تابوق اذإ ركصو هضرعو قدارس لك لوط تلأ ةثايتس اهددع ىلا شرعلا

 حو رادقم نم ان كايلي اردقو ًاريسي اة نوكتت اهلك اهناق اهني انو أمي امو نوضراأللاو

 ىف ءالؤه لك مش لاق دعتلاو حييستلاب لجز مه 2 مئاق 1 عكار قالا. كال هيفو الإ مدق

 عم مث . هللا الإ مثددع معي الو رحبلا ىف ةرظقلاكش رعلا لو>- نؤومو نيذلا ةدكالملا ةلباقم

 ليربج دونج م نيذلا ةكنئالملاو . مالسلا هيلع ليفارسإ عايشأ مث نيذلا حوللا ةكنالم ءالؤه

 باطر .٠ ىلاعتو هنأد. م هتدامعب نولذتشم نورثفي ال نوءرطم نودماس مهاكمثو 1 مالا هيلع

 لغللا ةانا هتدابع نع نوزيكخ هنأل 6 مهةلخ كم كاذ ف نوةباسي هميظعتو ةركا نب ةفيلالا

 0 لاين هللأ ىلإ مهتدابع ةيفك الو مرامعأ ةدمالو مهسانجأ ىو الل نارها الو رادهنلاو

 كفأو الأول ٠ ) وه الإ كبر دو:ج معي امو ( لاقام ىلع هل الد لج هتك ةقيق> قيقحت اذهو

 قوس ةلزنمب ع ف ةكث الم ىآر 4 مدسو مالسلاو ةالصلاهءلع هنأ ريك ذيل كراكو رطغإ ف

 . مالسلا هيلع ليربج لاقف . نوبهذي نبأالإ مهيأ هلع هللا لوسر لأ_سف ضعب هاجت سنا عل

 مبنم ًادحاو اولأس مث كلذ لبق هتيأر دق مهنم ًادحاو ىرأ الو تقاخ ذم ممارأ ىنأ الإ ىردأ ال

 ةنس فلأ ةثامعبرأ لك ىف ايكوك قاخض ىلاعت هللا نأ ريغ ىردأ ال لاقف ؟ تقلخ ركذم هل ليقو

 لجأ امو هتردق مظعأ ام هلإ نم هناحبسف  ةرم فلأ ةناعبرأ ىقلخ ذنم بكوكملا كاذ لثم قاخف
 ةلمخ :اهدحأف:فاتصالا امأ : مهفاصوأو مهفانصأ نآرقلا فرك ذ ىلاعتو هناحبس هللا نألعاو . هلاك

 ل : اهثلاثاو ( موب ردم نودحبسإ شرعلا لو>نم نيفاح ةك.ث اللا ىرتو ) هناحبس لاق ام ىلع

 هتكنالمو هلل ًاودع ناك نم ) ىلاعت هلوقل امبيلع هللا تاولاص ليئاكيمو ليربج مهنف ةكتاللا

 هيلع لي ريج فصو كاتو هنادي هنإ مْ ( نيرفاكلل ودع هّللأ ناو لاكتمو ليربجو هلسرو

 ىلع نيماألا حورلا هب لزن ) ىلاعت لاق ءايبنآألا ىلإ ىحولا بحاص الا: كاوا وماي“ مداقلا

 نآلو ( ليربجل اودع ناك نم لق ) نآرقلا ىف ةك”الملا رئاس لبق هرك ذ ىلاعت هنأ : ىفاثلا ( كبلق

 ليثاكيم نم فرشا مالسلا هيلع ليربج نوكي نأ بجوف ىامسجلا ءاذغلا نم فرشأ ىناحورلا

 ءانلوأ رصد 7 سماخلا ( سدقلا م كتديأ ذإ ( مالسلا هيلع ىءهيع قَح ف لاق سدقلا حور

 قف تس تامل حادا عكاعت ف الد نيف قال نيماوسبم د كاما ا: تيرم كيلا عم هءادعأ ربقيو هللا

 لويس هنأ هتلاسرف ( نيمأ مث عاطم نيكم شرعلا ىذ دنع ةوق ىذ ميرك لوسر لوقل هنإ ) هلوق
 نيبو هنيب ةطساو. هلعج هنأ هبر ىلع همرك و هتمأ لسرلاو ءايبنالا عيمجل , ءابنآلا عيمج ىلإ ِهَتِلَي هلل
 هنأ هللا دنع هتناكمو ءاببلقو ءامسلا ىلإ طول موق نئادم عفر هنأ هتوقو ؛ ءايبنالا مثو هدابع فرشأ
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 ةقرغتسسم ىه لب كالفالا رييدت نم ءىث ىلع ال ىهام امنمو ؛ اننادبا ىلإ ة.سنلاب ةقطاتلا انباع

 ةكتالملا ىلإ مهتبسنو نوبرقملا ةكئالملا م مسقلا اذهو ؛ هتعاطب ةلغتشمو هتبعو هللا ةف رعم ىف

 دق:ناهسقلا ناذهف“...ةقطاختلا» انطوان ىك]:نيرددملا كنئلوأ.ةبسنك 'تاؤمسلا: وزد“ يذلا

 ةيضرالا الملا ىهو ةك-:الملا نم رخأ اعاونأ تننثأ نم مهنمو « اهمتايثإ ىلع ةفسالفلا تقفتا

 نإو ةكئئالملا مهف ةريخ تناك نإ ملاعلا اذهل 'تاربدملا نإ مث « للفسلا ملاعلا اذه لا وحال ةريدملا

 نكس«له هنأ ىف للا لهأ فاتخاو ةكسئالملا ىفسانلا بهاذمليصفت اذوف « نيطارنشلا مهف ةريرش تناك
 ىلع اوقفتا دقف ةفسالفلا امأ ؟ عمسلاب الإ اهنايثإ ىلإ ليبس الوأ لقعلا ثيح نم اهدوجوب مكحلا

 ,ةةرع ةقيقد ثاحأ لئالدلا كلت ىف مبعم انلو ,ةكئالملا دوجو ىلعلدت لئالد لقعلا ىف نأ
 كلملا نم دارلا نأ : اهدحأ . اهيلإ رشنلو ةيعانقا .ةيلقع اهوجو كلذ. ىف زك ذ نم نيانلا نمو
 امإ ىلا نإف ةثالث ماسقأ دوجو ىضتقت ةيلقعلا ةمسقلا لوقنف ءاتيم نوكي ال ىذلا قطانلا ىلا

 نوكي وأ « مئاهبلا وهو امطان نوكي الو اتيم نوكي وأ «ناسنالا وهو ًاعمااتيمرو اقطانا ناوكيذأ
 اهطضوأو : قظانلا) ريغ تملا نوه بتازملا, سعل نأ. كنثالؤ كاملا وهو اتيم قاوكر الواقع

 سخأ دا_ب] ةيهلالا ةكحلا تضتقا اذإف « تيب سيل ىذلا قطالا اهفرشأو ؛ تءملا قطانلا
 نأ: ايناثو ء«ىلوأ كلذ ناك اهالعأو بنارملا فرشأ داحبإ ىضتقت نآللف:ءابطسوأو بتارملا

 قطنلاو لقعلاو ةايملا نأب دهشتو ىلفسلا ماعلا اذه نم فرشأ تاوهسلا ملاع نأب دهشت ةرطفلا

 ماعلا اذه ىف قطنلاو لقعلاو ةايلا لصحت نأ لقعلا ىف دعبيف اهتلباقءو اهداددأ نم فرشأ
 : ا,ئلاثو . فرشلاو رونلاو ءوضلا ملاع وه ىذلا ملاعلا كلذ ىف ةتبلا لصحت الو , ىناهلظلا ردكلا
 تارورضلاو تاجاملا باحأاو : ةلماكملاو ةدهاشملا_ ةهج نم اهرتنا.تادهاجل باكا
 ..ةمرْثلا ةردانلا تاجلاعملا ىلإ ةيادحلا ف.اهراث ] بتاع نم دهاشنام هو.ىرخإ ةهج ماسلا

 , ةةداصلا ايؤرلا لاح كلذ ىلع لدي امو. تاقايرتلا ةءءنص جارختساو تانوجعملا بيكرتو

 اهد_هاشو اهمرج نم ىلإ ةبسنلاب ةيعطقو ؛ ا,سرامبي ملو اهعم نم ىلإ ةبسنلاب ةيعانقإ] هوجو هذهف

 تا. ىف مالسلا مييلع ءاوبنالا نيب ةتبلا عازن الف ةيلقنلا لئالدلا امأو . اهرارسأ ىلع علطاو
 لعأ هللاو مهنيب هيلع عمجلا مالاك كلذ لب ؛ ةكئالملا

 قو ءامسلا تطأ » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق : مهترثك حرش ىف 4 ةعبارلا ةلأسملا )ل
 , نجلا رشع مدآ ىب نأ ىورو « عك ار وأ دجاس كله هيفو الإ مدق عضوم اهيفام طق نأ امل
 تاناويح رشع مهلك ءالؤهو . رويطلا رشع مهلك ءالؤدو ؛ببلا تاناويحرشع مذآ ونبو نجلاو

 ءايندلا ءاعم ةكمئالم رشع ءالؤه لكو ءاهب نيلكولا ضرألا ةكنالم رشع مهلكءالؤهو ؛ رحبلا

 لكلا مث ةعباسلا ءامسلا ةكسئالم ىلإ بيت. لا اذه ىلعو . ةثلاثلا ءامسلا ةكئالم رشع ءالؤه لكو

 كاَهْداَرَش زم دحاولا قدارسلا ةكياللت رثع .الوم لك مث « ليلق رزن ىمركلا ةكئالم ةلباقم ىف

 «8- رن الاد»
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 ىلع امدقم نوكي نأ ىغبني ةكئالملا ىف مالكساا : لاق رم سانلا نم م6 ةشلاثثا ةل أسملا 2

 ناميإلا ركذ ىلع ك/الملاب ناميإلا رك ذ مدق ىلاعت هللا نأ : لوألا . نيمجول ءاربناألا ىف مالكلا

 مالسلا هيلع لاق دقلو ( هلسرو هبت تك. ه:كئالمو هللاب نمأ لك نونمؤمااو ) هلوق ىف لسرلاب

 ةعيرشلاو ىحولا غيلبت ىف لوسرلا نيبو هللا نيب ةطساو كلما نأ : ىتاثلا « هب هللا أدب امب اًؤدبا د

 هك الملا ىف مالكلا ىلع مدقم تاوبنلا ىف مالكلا : لاق نم سانلا نمو ؛ لوسرلا ىلع امدقم ناكف

 الصأ تاوبناا ىف مالكتلا ناكف ؛ عمسلاب لب لقعلاب ةكئالملا دوجو ةفرعم ىلإ انل قيرط ال هنآل

 ىنلال بق كلملا لاقي نأ ىلوآلاو « تاونناا ىف مالكسلا ميدقت بجو مرج الف ةكئالملا ىف مالكلل

 فالخ ال هنأ ملعاو ٠ اثراكفأب اهيلإ انلوصو بسح انناهذأو انلوقع ىف هدعزو ةيلعااو فرشلاب

 لفسلا ملاعالةبترلا فرش نأ م هيفةكئالملا دوجو وه ىولعلا ملاعلل ةبترلا فرش نأ ىف ءالقعلا نيب

 بهاذملا طبض قيرطو مهتةيقحو ةكئالملا ةيهام ىف اوفلتخا سائلا نأ الإ هيف ناسنالا دوجو ره

 ةزيحت«نركنت نأ امإ تاوذلا كلت نإ مثاهسفنأب ةمئاق 00 نركما نا زى و كلا: لاقتنفأ
 نإ ةافدحا 1.) هلا وعأ انيق هارتعتم تارك دقدلملا +نالكان نأ وهز : :لواألا .امأ «!نزكتن الأ

 رثك أ لوق اذهؤ « تاو سلا اهنكسم ةفلتخم لاكشأب لكشتلا ىلع ردقت ةيئاوه ةفيطل ماسجأ
 هذه"ى ةقيقحلا ئه هكتالمللا نأ وهو ناثواللا ةذسع نم فئاوطلوق : ايناثو . نيدلسملا

 اهنم تادعسملا نأو , ةقطان ءايحأ مهمعزب اهناف ساحنالاو داعسالاب ةفوصوملا بك اوكلا
 اكهنأ وهو اةزاوسشلالو شاوملا مظعم لوق : !ملاثو ؛ باذعلا هكئالم اهنم تاسحنملاو ةمحرلا ةكتالم

 ناراتخم نافافش نارهوج ةقيقحلا ىف امهو . ةءلظلاو رونلا امهو نييلزأ نيلصأ نم بكرم ملاءلا

 بط قا ريخ لضاف روثلا رهو . رييدتلاو لعفلا افاتخم ةروصلاو سفنلا اداضتم نارداق

 دض ىلع ةيلظلا دك اليو ىو « عم الو عفنيو ١ عصلال )نرسل سفنلا رك ميرلا

 ليبس ىلع لب حك ؟ انتلا ليبس ىلع ال ةكتالملا مثو ءاياوآلا دلو لزب مل رونلا رهرج نإ مث . كلذ

 نيظايبشاا مهو ءادعالا دلو, لزب مل ةءلظلا ردوجو . ءىضملا نم ءوضلاو ريكسملا نم ةمكدلا دلوت
 ةروختم ءايشأ ةكئالملا لعج نم لاوقأ هذهف ميك انّثلا ليبس ىلع الهيفسلا نم هفسلا دلو لبس ىلع

 انيهف ماسجأب الو ةزيحتمب تسيلو امسفناب ةمئاق تاوذ ةكتالملا نأ : ىناثلا لوقلا . ةينامسج

 -ةقطانلا سفناألا ئه ةقيقلا ىف ةكئالملا نأ وهو ىراصنلا نم فئاؤط لوق ؛ اههدحأ . نالرق

 ةيفاض تناكنإ ةقرافملا" سوفتلا هذه.نال كلذو ةيريخلاو ءافصلا تءعن ىلع اهادبأل ةقرافملا

 وهو : ةفسالفلا لوق : امهناث و. نيطايشلا ىهف ةردك ةثيبخ تناكنإو , ةكئالالا ىهف ةصلاخ

 ةيرشبلاةقطانلاسوفنلا عاون“ال ةفلاخع.ةيهاملاب اهنأو « ةثبلا ةزيحتمب تسيلو امسفنأب ةمئاقرهاوج اهنأ

 ىلإ ةبسنلاب نسمشلا ىرجب ةيراج ةيرشبلا سوفنلل امنأو ءاهنم اءلع رثك أو اهنم ةوق لك أ اسمنأ
 تك آوكلاو كالف”الا مارجأ ىلإ ةبسنلاب ىهاماهنم « نيمسق ىلع رهارجلا هذه نإ مث ءءاوضأ الا



 ل ةيآلا . كتالملل كبر لاق اذإ و : ىلاعت هلو
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 لق اولا ةَلَخ ضرأألا ىف عاج نإ ةكتنكنلا كبَر لق د
 اها كش 2 ا - هاء ا١عبس و رودس لس تاع د + 2 ةرك هانا[

 لاق كل سدقنو كدمحت حبست ن نو اًمدلا كفي ايف دسفي نم يف

 ا ل م لع فى

 ناكل همه لاقل اندم هيمان راق ليصفتلا ليبس ىلغ هب انااع نوكي نأودب ال. ىثلا
 . هسفن دجوم ريغ هنأ انلع معلا اذه لصح مل الف ةيفيكلاو ةيمكلاو ددعلا ىف اهليصافتبو اه املاع

 ىلات هنأ ربظ (ميلعراع ىذ لك وفو) هلوق نيبو ةيآلا هذهنيب تممج اذإ : ةلزتعملا تلاق : اهتلاثو

 صاخ ( هملعب هلزنأ ) هلوقو ماع ( يلع لع ىذ لك وفو ) ىلاعت هلوق : باوجلاو « هتاذب ملاع

 ملعأ ىلاعت هللاو . ماعلا لع مدق» صاخلاو

 بسفي نم ايف لغجتأ اولاق ةفيلخ نضرإألا يف عاج. نإ كمالبلل كبر لاقذإ و إل ىلاعت هلوق

 4« نودلعت الام لعأ ىنإ لاق كل سدقنو كدمحب حبسذ نو ءامدلا كننسإو ايف

 هايإ ىلاعت هللا ميظعت ةيفيك ىلعو مالسلا هيلع مدآ ةقلخ ةيفيك ىلع ةلاد ةيآلا هذه نأ معا
 ىتلا ةماعلا معنلا كللت نم ةثلاثلا ةمعنلا وه اذه نوكيف مدآ ىبب عيمج ىلع اماع اماعنإ كلذ نوكيف

 : لئاسم هيف مثمضوملا اذه ىف اهدروأ

 نراذاتمي: لغز علا أ. الإ ةدئاز# ةلظضانةنأ اج ءامه يتلا نالفقتذ] ىف ( ىلوألا ةلأسملا 2

 وهو هل ىنمم ال ام نآرقلا ىف سيل هنأ قملا وهو" : ىناثلا . برعلا ةغلب لزن نآرقلاو اهب ملكتلا

 : امهدحأ . نيرمآل اذه رمضأف ةكئالبلل كبر لاق مهل ركذا ىنعملاو ء ركذا راهضاب بصن

 رك ذاو ) هلوقك عضاوملا نم ريثك ىف كلذ فشك دق ىلاعت هللا نأ : ىناثلاو . فورعم ىندملا نأ
 بادكأ الثم مل برضاو « دواد انديع ركح ذاو) لاقو ( فاقحالاب هموق رذنأ ذإ داع اخأ

 نأ دعبب الو ةدحاولا ةملكلاكءاك نآرقلاو ( نينثا مهيلإ انلسرأ ذإ نولسرملا اهءاج ذإ ةيرقلا

 كلذب ءافتك !انبه كلذ كرت مرج الف ةروسلا هذه لبق تازن ةحرصملا عضاوملا هذه نوكت

 اولاقب « ذإ » بصتني نأ زر<و : فادشكلا بحاص لاق . حرمملا

 ةكلأملاو هيلإ ىناسرأ ىأ هيلإ ىنكسلأ لاقي «ةلاسرلا نم هل_صأ كلملا © ةيناثلا ةلأسملا ١)
 اهلبق ام ىلع اهتكرح تيقاأو ةزمحهلا تفذح « ةكأللم و نم ةزمهلا هل صأو. ةلاسرلا ةكولألاو

 لئاهشلاك لصألا ىلع كلم عمج كئالملا : فاشكلا بحاص لاق . احلا عتسا ةرثكل ةفخلل ابلط

 عما ثينأتل ءاتلا قاجلإو لأمش عمج ىف



 ةبآلا . ضرألا ىف ام كل قاخ ىذلا وهو : ىلاعت هلوق ١4

 ىركتب |نةرتتكي و: ةازاتا طمهلشلا لقي نأ اناععطتلا *دأشا قمن :ىطتنمت ةلاذو ةقيقذلا نطقت: ادق نرمأملا

 ىطق لو اهابطق رودي ى رخأ ةرك تباوثلا ةركو لكلا ةرك نيب ناك اذإ نكمي امنإ اذهو

 نأ ةران امطقل ضرعيف ةركلا كلت ىطق لوح اهايطق رودب تباوثلا ةرك نوكتو لكلا ةرك

 قلي نأ كلذ نف مزايف اعفترم بونجلا بناج ىلإ ةراتو اضفخنم لامشلا بناج ىلإ ريصإ

 كلذ بطق عفت رب م دنع بؤونجلا ىلإ غرخأ ةزات هنع لصف كليو 5 جوربلا هدطتم ىلع راونلا 1! دطَم

 اوبرطضا داصرالا باصأ نأ: ىناسثلا . نآلا وه اي. لامشلا ىلإ ةراثو: بونجلا ىلإ تباوثلا
 سوددلطإ نأ ئد موجنلا اعدك ىف حورشم وه م ىلع !نسدسشلا ريس رادقم َّق ادب لت ًابارطَضا

 ببس ىف اورك ذ سانلا نا مث ةيواستم اهنإ : امضعب ىفو : ةفاتخم اهنإ :.هليواقأ ١ ضعب ىف لوقي

 ىذلا فالتخالا نأ معز هنإف اكرحتم سمشلا جوأ لعجي نه لوق : امهدحأ . نيلوق هفالتخا

 َج وآلا نع اهدعب فالتخال لادتءالا ةطقن دنع فات ةدهجلا هذه نم سمشلا ةكرح قحاب

 ءاقنقا زيك _1زو لبايو نيتضااؤ: دما لاهأ.لوق : ىنإثلا +, هلأ نم. لسمشلا مريس نامزإ بفاتخيف
 نَع حو هطاطختاو هيطق عافتراو جوربلا كلف لاقتنا هيف ببسلا نإ : ماشلاو رهدو مورلا

 نولفجيا:! ناك تايبلطلا تا نأ قار دنكسالا ءارابرك دو ىأرلا اذه دقتعي ناك هنأ سحر

 ةكرحلا ءادتبا نإ اولاقو تاجرد نام رخأتتو اهعضوم نع مدقتت جوربلا كللف ةطقن نأو كلذ
 ليبس ال هنأ ىلع كببذي ام طبخلا اذه نأ ٍلعاو ل+لا لوأ ىلإ توملا نم ةجرد « بكح » نم

 راصتقالا بجوف اهقلاخو اهرطاف لع الإ اهب طيحال هنأو ءايشآألا هذه كاردإ] ىلإ ةيرشبلا لوقعلل

 ؟دئازلا ددعلا ىف ىلع تاوعس عبس ىبع صيصنتلا لدي لمف لئاق لاق نإف.. ةيعمسلا لئالدلا ىلع هيف

 دئازلا ىف ىلع لديال رك ذلاب ددعلا صيصخت نأ قالا انلق

 نكمي ال ىلاعتو هناحبس هنأ ىلع لدي ( ميلع ءىث لكب وهو ) ىلاعت هلوق « ةسداسلا ةلأسملا ١)
 اهيا ناك لذ الز« كقارغلاو فتاجعلا نم ]يف امزو تاومتيللو اهنفرامو نكرالل, اقلاخا نوك نأ

 اولاق نيذلا ةفسالفلا لوق داسف : اهد>أ . رومأ ىلع لدي كلذو ءاهتاياكو اهتايئرحي اطيح اهب

 ىلا.ءت هللا لع ىلع اولدتسا نيملكتملا نآل كلذو « نيملكتملا لوق ةحصو تايئازجلا معي ال هنإ

 لعاف لكو ناقتالاو ماكحالا ليس ىلع ماسجالا هذهل لعاف ىلاعت هللا نإ : اولاق نأ, تايئزجلان

 اذه ىف ىلاعت هللا اهرك ذ اهنيمب ةلالدلا هذهو هلعف امب املاع نوكي نأو دبال نإف هجولا اذه ىلع
 لرق نأ اذ تبثف ءاملاع هنرك كلذ ىلع عرف مث ضرأالاو تاومسلا قا رك ذ هنأال عضوملا

 ةلوكبملا ةلاوق ا دان اانا نارعأل واظن لالدتسالا اذه. قو كهذملا“ اذه ؛قأ نيملكبملا

 نوكي نأو دبال ديدحتلاو ريدقتلا لبس ىلع ءىثلل قلاخلا نأ نيبإ ىل اجت هنادي مزال: كلل ذو

 نأو دبال .نيعم ردقب .صيصختلاو دق نود ردقب هصخ دق هقلاخ نال هليصافتبو هب املاع

 قااخ نأ ىو ملعلاب ةطورشم ةدارالاو حجرم ريغ نم ناحجرلا لصح دقف الإو ةداراب نركي



 /١61 ةيآلا . ضراآلا ل قلخ. ىذلا وه : ىلا ىلاعت هلوق

 ة1ا بكاوكلا هذه نإ لاقي نأ زوحيال ل نكسا كلذ انءلس.: اهيناثو . داتقلا طرخ هنودو

 كلفلا تابثإ ىلإ جاتحيال كلذ دنعو ءابلماو- ىف ةزوكزم تارايسلاو تارايسلا تالثم ىف

 تارايسلا تارك تحن نوكيف رمقلا كلف تحن كلفلا كلذ نوكي نأ زوال مل: اهثلاث و . نماثلا

 ةلاال .فوسكملا تحن فساكلاو تباوثلا هذه فسكت تارايسلا هذه ىرن انإ لبق نإف اهقوفال

 نيبطقلا نم ةبيرقلا تباوثلا امأف ةقطاملا نم ةببرقلا تباوثلا فكن امإ تارالا ةده_انلق

 قوفوه ىذلا نماثلا كلفلا ف ةزوكسم ةقطنملا نم ةبيرقلا تباوثلا هذه لاقي نأ زوال لف ءالف
 ةرك ىف ةزوكرم تارايسلاب اهفاسكتنا .نكتسمنال ىلا نيئطقلا-نم.ةبيرقلا تباولا هذهو لحاؤ ةرك

 ةعستلا كالفالا هذه رتبثأ مكنأ به لوقن مث ءهل عفادال لامتحالا اذهو رمقلا ةرك تحن ىرخأ :

 الإ ردقلا اذه ىلع الإ لدا» دصرلا نأ بابلا ىف ام ىصقأ « رشاعلا كلفلا قن ىلع ملدىذلا اف

 : مهنم ني-ةقحملا ضعب لاق هنأ كلذ قةحي ىذلاو :لولدملا مدع ىلع لديال ليادلا مدع نرأ
 لؤقأز نضع (لعاهضفب وطن :تازك وأ: ةدعاز ةركظباوثلا- من قاتل 9)- لإ نإ نوت انق]

 اهتاكرح نإ لاقي نأ الإ سيل تباوثلا ةرك ةدحو ىلع هب لدتسي ىذلا نآل , عقاو لامت>الا اذه ٠

 امأ“ نيةذيقي ريغ نيتمدقملا انك ةد>او 20 د راكم تراي قلاوك# مالا ناك ىتهو ةهاشتم

 , ةذتاو ةقفللا- فةزكتم' للا هلملا نكتلا هزل او نطاق رز اجار نوط: ن3

 ىف ةرودلا متي رخآلاو . ةنس فلأ نيثالثو ةتس ىف ةرودلا مهني اهتم ًادحاو نأ انردق ول انآل
 ةصح وه ىذلا ناك نينسلا هذه ىلع ناصقنلا كلذ انعزو اذإف ةدحاو ةنس ناصقنب ةدملا هذه لع

 هب سحبال امم ردقلا اذهو ءدخاو نم ءزج ىتئامو فلأ نم اءزَج رشع ةثالث ةدحاولا ةئسلا

 نع ةتبلا عطقلا طقس المت كلذ ناك اذإو ةتبلا هب سحب ال ام فلآلاو هئاملاو نينس رشعلا لإ

 اماكرخ رداقم ق'تباوثلا ' تامزح ءاوتساد نواف : ةناثلا امأو:: تباوثلا تاكرح ءاوستعا

 نإو ةنبابتم تارك ىف'ةزوكرم اهنوك لامت>ال ةدحاو ةرك ىف ةزوكم اهرسأب !منوك بجوال
 ايئاعرخق اهناف حك دؤكما رك كوت نسر و نال تالا ام

 ضتخ ريغ لئاقلا اذه هزك ذ ىذلا لايتحالا اذه نإ"لوقأو . انبه اذكف َتباَوَدلا َكللفل ةيواسم

 ةفاتخم امإ ةريثك امارجأ لب ادحاو امرج سيل ةيمويلا ةكرحلاب كرحتملا مرجلا لعلف تباوثلا كلغب

 قالطالا ىلع ةيواستم امإو انداصرأو انرامعأ اهك ارداب قتال ليلق توافتب نكل تاكرحلا

 ةعستلا هذه ريغ رخأ كالفأ تايثاب عطق نم ةئيلا بادكأ نمو ؛اممدحو بجويال امواست نكلو

 «هوجو نم هيلع لدتساو ظعالا كلفلا تحتو تباوثلا ةرك قوف ةرك تدل | نم سانا نه ل

 رادقم حو مدقأ هدصر ناك نم لكف رادقملا فلت هودجو م ظعاللا للا نيدصارلا نأ : :كوالا

 دعل لجو 2 هل 0 20 هدجو سوميلط) نإف ,ظعأ ليملا

 بهذو . ليلا ايوازامههو م لمجا اهددع ن أ ( هل حك: رايعبو هوه ىواسي لججاب اهددع ىأ ) ١ خ) ةرابعب ديري )١(

 ء-منرو هنأ ىلإ نييفارغجلا نم ترثدحلا
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 هرخأ ام ضع؛ لعلو ؛ كنع موصخلا تمفد مث كردق تءفر مث ةميظعلا رعنلا كتيطعأ دق سيلأ

 ملعأ هللاو انهه اذكف مدقت دق ركذلا ىف

 هبر هلوقك هل ريسفت تاومس عبسو « مهيم ريمض نهاوسف ىف ريمضلا 4 ةعبارلا ةلأسملا ١

 سوفنلا تفوشت مهأ اذإ هنال الوأ نيبي نأ نم مظعأو مخأ ناك نيبت اذإ مهمملا نأ هتدئافو الجر
 « ءامسلا ىلإ عجار ريمضلا ليقو ؛فودتلا دعب احل ءافش كلذ دعب ناربلا ىفو هيلع عالطالا ىلإ

 ليدعت نهتيوست ىنعمو لوآلا وه ىنرعلا هجولاو « ةءامس عمج ليقو سنجلا ىنعم ىف ءامسلاو

 نوةلخ ماميإو روطفلاو جوعلا نم هؤالخإو نوةلخ

 باصحأ لاقو . تارمس عبس دوجو ىلع لددق انبه نآرقلا نأ لع] 4 ةسماخلا ةلأسملا ١)

 ةرك مث . سمشلا ةرك مث «ةرهزلا ةرك مث  دراطع ةرك اهقوفو « رمقلا ةرك انيلإ امرقأ ةئيهلا

 نم الإ بيترتلا اذه ةفرعم ىلإ قيرط الو اولاق ٠ لحز ةرك مث . ىرتشملا ةرك مث ؛خئرملا

 بكوكلا نيبو انراصيأ نيب م اذإ لفسالا تتةجوكلا "نأ كلذو رتسلا : لوآألا : نتبجو
 خيرملا ةرمك تلاغلا هلوكب روتسملا نع رتاسلا زيمتيو دحاو بكوكك ناريصي امهناف ىلعألا

 رمقلا اود ءامدقلا نأ اكل حز زولك و ١ قرتشملا ةقرزو قىرهزلا نضاسو؛: دراطع ةرفصو

 اآذهو ؛ خيرملا فسكت ةرهزلاو ؛ ةرهزلا فكي دراطع لقتركو 1 "ةنسلا كك (ركتلا فسكت

 ىلع لدي ال نكلو هب اهفاسكن ال رمقلا قوف سمشلا نوك لع لدي ق.رظلا اذه ىلع بيترتلا

 كك ركتلا يات ل ذاعتطال بلا فتلك )از ج9 ايكيا تكن ركتلا تاس "ننخت ابناوك

 ةفيدك ىف ةفاشك ةرهزلا ىآر هنأ مرضحل .ييناجل عزذلا نات زاعاو 353 أه حف ابعولط دع

 رهقلا هجو ىف لصح هنأ مكةماش سمشلا هجو ىف نأ معز نه مهنم نآل فيعض اذهو ؛ سمششلا
 خيردلل' سوح ريغو ةرهزلاو دراطعو رمقلل سوس هناف رظنملا فالتخا : ىناثلا : را

 نينادطغلوتنلا يللا ننزكيلتا نأ كوضوفا][دجأ ةليأق ةءناط“ كاتم فلا دوس ق'امأو أ 3 ]أوو كل رتفملاو

 فالتخا نإ : قاغرفلا لوصف هصرخلت ىف لاق ناححرلا ابأ نأ الإ نورثك آلا هلاقام اذه نيمسقلا

 بادكأ نأ ملعاو . اكوكشم سمشاا عضوم قبو هوجولا هذه تاطبف رمقلا ىف الإ سحب ال رظنملا

 وهنفاثلا كلفلاو اهان رك ذ ىنلا هذهىه ةعبسلاف ؛ ةعسن كالفالا نأ اومعز ةئيهلا بايرأو داصرالا

 لك فك رحتيوهو مظعأ الا كلفلا وهف عساتلا كلفلا امأو هيف ةتباثلا بك اوكلا هذه تاصح ىذلا

 بك اوكلا هذهل اندجو انأب نماثلا كلفلا تايثإ ىلع اوجتحاو ؛ بيرقتلاب ةدحاو ةرود ةليلو موب

 هذهل ةلماحلا كالفالاو ابكدلف ةكرح الإ كرحتت ال بك اوكلا نأ تبثو ةئيطب تاكرح ةتراثلا

 لءاحلا وه نوكبو ةّئيطب ةكرح كرحت, رخآ مج نم دب الف ةعيرستاكرح كرحتت تارايسلا

 كرحتت بك اوكلا لاقي نأ زوال مل :اطوأ . هوجو نم ةفيعض ةلالدلا هذهو ؛ تباوثلا هذه
 راتخلا داسفاب الإ دسفيال لامتجالا اذهو رخآ. مسج ىف ةزوك ىم نوكتت نأ ريغ نم 22



 ١6 ةنآلا . ضراألا ىفام مكل ق واخ ىذلا وه : ىلاعت هلوق

 قام واخ نع ًارخأتم ناكامل الوأ :الضاح ناكل الوأ. الضاج اعلا. كلذ: ناكحل ناكملاب

 نأ هريرقتو ليوأتلا «تجو اذه تبث الو « ىخارتلا ىضتقي (ىوتسا مث ) هلرق نكل ضرألا
 لسرملا مهسااكه يلإ ىوتبسا لق مث لدتعاو ماق اذإ دوعلا ىوتسا لامي ةماقتسالا وه ءاوتسالا
 ىلإ ىوتسا مث ) هلوق ريعتسا هنمو رخآ ءىث ىلإ تفتلي نأ نيغ نم ًايوتنسم ًادصق هدصق اذإ
 مرا هقاخ دعب رش انش دقق مو انامز امهنيب لعحي ملو ءامسلا ضرألا دمب قلخ ىأ ( ءامسلا

 ىلإ ىوتسا مث ًاعيمج ضرالا ىف ام ككل قلخ ىذلا وه) ىلاعت هلوق « ةيناثلا ةلأسملا ١

 ًادادنأ هل نواعجتو نيمو ف ضرآلا قلخ ىذلاب نورفكتل مكنثأ لق ) هلوقب رسفم ( ءامسلا

 ءاوس مايأ ةعبرأ ىف اهتاوقأ ايف ردقو اهيف كرابو اهقوف نم ىساور اهيف لعجو. نيملاعلا بر كلذ

 لئاقلا.لوةي 5 نيرخآ نيهوي ىف تاوفالا ردقتو نيمو ىف ضرالا رندق: ىنعمب ( نيلئادتلل

 اذه وه كلذ عيمج نأ ديرب امو. نوثالث هلم نكلإو « اموي نورشع ةنيدملا ىلإ ةفوكلا/ نم

 تاومسلا قاخ ) لاق ام ىلع مايأ ةتس كلذ عومجو نيرخآ نيموي ىف ءامساا ىلإ ىوتسا مث ردقلا

 ( مايأ ةّتس ىف ضرألاو

 ءامسلا قاخ لبق ضراألا قاخ نأ ىلع لدت ةبآلا هذه ةدحلملا ضعب لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا )
 ىلإ ىوتسا مث )ىلاعت هلوق ىلإ ( نيموي ىف ضرألا قلخ ىذلاب نورفكنا مكنأ )هل واما

 شاطغأو اهاوسف اهكسمس عفر اهانب ءامسلا مأ الخ دششأ متن ) تاعزانلا ةروس ىف لاقو«( ءايسلا

 ءامساا ددإ ضرألا قلخ نوكي نأ ىضَتَِي اذهو ( اهاحد كلذ دمإ ضراألاو اها جرخأو ابليل

 ايما قلخ لبق :نضرألا قاخ ترك نأ. اوي يراغدجا7' هرج: ةنعاتإ رولا فاللبلا نك ذو
 نم لكشم سأ اذه لوي نأ لئاقلو طسبلا ىه ةيحدتلا نآل ءامسلا قلخ ىتح .اهاحد ام هنأ الإ

 ةرخأ:هةيحدتلا تناك اذإو ةيحدتلان ع اهقلخ كاكفنا عنتماف مظع مسج ضرألا نأ لوالا,..نيبكوذ:

 قلخر) :ىلاعت, هلوق نأ : [فاثلا, ٠ المن ةاخبزحزارخ أتم ةلاغدل اظرأ:اتلخ قاكراّيسلا تان

 اهيف ام لكقلخو ضرألا قلخ نأ بع لدي ( ءامسلا ىلإ ىوتسا مث اعيمج ضرألا ىف ام مك
 ةيآلا هذ-هف ةوحدم تناكاذإ الإ نكمي ال ضرأألا ىف ءايشالا قاخ نكل ءامسلا قاخ ىلع مدقتم

 ىلاعت هلوق نأ : باوجلاو . ضفانتلا قةحتي ذئنيحو ءامسلا قاخ لبق ةو>دم اهمنوك مدقت ىضتقت

 نوك: نأ ىضتقي الو ضرألا ىلع ءامسلا قلخ محدقت ىضتقي ( اهاحد كلذ دعب. ضرألا 5
 : لوي نأ لئاقلو ؛ ضقانتلا لوزي ريدقتلا اذه ىلعو ٠ ضراللاقلخ ىلع ةمدقم ءاهسلا : ةب

 ءامسسلا قلخ نركي نأ ىضتتقي ( اهاوسف ابكمس عفر اهانب ءامسلا مأ ًاقلخ دشأ من متنأأ ) ىلاعت 1 ,ة
 تاذ نافإ]ضرالا«تاذواخ ةمزالف(ضرآلا ةيحدت نكلو طال قي 3 مدقم اهتيوسنو

 حيحصلا باوجلا وهو: اهتلاثو «لاؤسلا دوعي ذئنيحو ضراألا تاذ ىلع ةمدقتم اهتيوستو.ءاهسلا

 : هريغل لجرلا لوق هلاثم « معنلا ديدعت ةرج ىلع وه اكو انهه بيترتال سيل « مث ه هلوق نأ



 ةيآلا١ ضراألا ىفام مكل قلخ ىذلا وه : ىلاعت هلو ع

 لاق ايةفاتخي روس ىف عفانملا هذه ليصافت رك ذ ىلاعت هنإ مث مكتداعإ نع رجعي تفيكنف ًاميمج
 : لئاسم انبهو هرخآىلإ ( ىكلاهةلخ ماعنآلاو) هللا ةما1 1م د لوأاو الاقرو ( ايضا ءالملا ايييع انإ)

 ناك ول هنأل ضرغل العف لعفيال ىلاعتو هناححبس هنإ : انباحصأ لاق « ىلوآلا ةلأسملا ١
 نإف لاحت ىلاعت هللا ىلع كلذو هتاذب صقان هريغب لمكتسملاو ضرغلا كلذب المكتسم ناككلذك

 ريغلا كلذ ىلإ ضرغلا كلذ دوعء : انلق , هريغ ىلإ لب هيلإ دئاع ريغ ضرغب لاعم ىلاعت هلعف : لق

 عفتنا دق ىلاعت وهف ىلوأ ناك نإف ؟ كلر نيدلوأ هلل ضّرملا كلذرد رع نمىلاعت مش ل داره له

 كلذل روك ذا ضرغلا كلذ ليصحت نكي مل ىفاشلا ناك نإو روك ذملا روذلا دوءيف لعفلا كلذب

 نع أزجاع ناك ضرغل العف لعف نم نأ : اهيناثو . هيف ًارثؤم نوكي الف ىلاعت هلل اضرغ ريغلا
 ول ىلاعت هنأ ؛ اهئلاثثو . لاحم ىلا-ت هللا ىلع زجعلاو لعفلا كلذ ةطساوب الإ. ضرغلا كلذ ليصحت

 كلذل هلعف ناك امدي ناك نإو لعفلا مدق مزل امبدق ناك نإ ضرغلا كلذ ناكل ضرغل العف لءف
 ناكل ضرغل لعفي ناكول ىلاعت هنأ : اهعبارو . لا وهو لسل..لا مزليو رخآ ضرغل ضرغلا

 ىف ةدسفم ناك ام لعف امل كلذ ىلع هتيلعاف تفقوت ولو نيفلك-ا ةحاصم ةياعر و» ضرغلا كلذ

 ىلاعت هلوق ىف ماللا ىف اوملكت مهن] مث نءؤرال هنأ ملع نم فاك ثيح كلذ لدف دق هنك-ا مهت>

 هلعفول ام لعف طبل ىلاعت هنا اولاقف ( نودبعيل الإ ) هلوق ىفو ( ًاميمج ضرألا ىف ام كل قاخ )
 ةهباشملا هذه بيسب ضرخلا ظفل هيلع هللا قلطأ مرجال ضرغلا لجال ءىثلا كلذل هلءف ناكل هريغ

 ىلع ( ًاعيمج ضراألا ىف ام كل قلخ ) ىلاعت هلوةب ةحابالا لهأ جتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 لكلا لباق ىلاعت هنأل فيعض وهو 32 ءاتتاوكاضتما 22 الف لكلل لكلا قاخ ىلاعت هنأ

 اولدتسا هللا مهر ءاهقفلاو لصفنم ليلد نم دافتسي نيرعتلاو ؛ درفلاب درفلا ةلباقم ىضتقيف ؛ لكلاب

 هقفلا لوصأ ىف هانيب دقو ةحابالا عفانملا ف لصألا نأ لع هب

 نود ضرأألا' ىف ام انل قلخ ىلاعت هنأل نيطلا لك أ ةمرح ىلع لدت اهنإ ليق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 امج نروكحف ضرألا ىف هنأ هيلع قلطي ام ضرأألا ةلمج ىف لوةي نأ لئاقاو ء. ضراألا سفن
 اهلل ضعب ىرجم ئرجنامو ضرالا قورع كلذكو كلذ ىف ةلخاد نداعملا نأ كش الو « نيعضودلا
 هادع ادع محلا فن ىلع لد,ال رك ذلاب .ىثلا صيصخت نآلو

 ىلع ةجاحلا حصتال هنأ ىضتقي مامر را قا مكس قلخ ) هلوق « ةعبارلا ةل أسما ١

 ىلإ ىوتسا مث إل ىلاعت هلوق امأو « هريغل ال ًاضيأ هسفنل ءايشاللا هذه لعف دق ناكل الإو ىلاعت هللا

 : لاسم ةنق 4 ءائنلا

 جاجوعالا هدضو باصتنالا ىنعمب نوكي دق برعلا مالك ىف ءاوتسالا ( لوألا ةلأسملا ١)
 ةيآلا ىف نأآلو كلذ نع اهزنم نوكي نأ بحي ىلاعت هللاف ؛ ماسجاألا تافص نم كلذ ناك املو
 ولعلا ءاوتسالا اذه نم دارملا ناكولو ىخارتلا ىضتقي ( ىوتسا مث ) هلوق نأال هداسف ىلع لديام



 +١ ةيآلا . ضرألا ىفام كَ قلخ ىذلا وه : ىلاعت هلوق
1 | "3 

 ءامسلا 9 قوتنا مم اعيمج ضرالا ف ام كَل 0 ىذلا 1

 ميلع ءى لك ىو >3 عبس نهي و سف

 ىلإ اورظنا ىتك,الم لوقت ام : لوقن نأ الإ 0 5 1 اح زي نيرظانلا للع فخ ملو

 ناكو ءابب 0 حبصأ « نول هافج دق ديحوو:نويرقألا 1-0

 كانه ىلإ نسحأف 2 معو تيبلا اذه ىلإ هل وصو دنغ هيلإ تأ جا 7 2 ايدو اعاد ايندلا 3 ّق

 نآلف هللا ىلإ عوجرلا نم دبال هنأ امأو . نارفغلا عساواي كيف ىناجر ققحو : ناسحالا محدقاي

 ىرخأ 4ف خفن مث نر َْق نهو تاومسلا َْق نمد قعصف ( روصلا 38 خف آب لع هنادتس

 مث ( نوضفوي بصن ىلإ مناك اعارس ثادجالا نم نوجرخب ) لاقو ( نورظني مايق مث اذإف
 لاق م نيعضاخ نيعشاخ نوموّةيف ( افص كبر ىلع أوضرعو / لاق مك هللا ىلع نوض رعي

 3 انسوور ةربعم ثادجالا ئر نم َّ 0 اذإ انهل] : : مهضعل لاقو ( نحلل تاوصأاللا تعءشوو (

 هم هلا لوط ةعئاجو . انسوٌؤر ةقر طم ةمايقلا لوه نمو ؛ انهوجو ةيحاش َق يدنا هدد نمو

 َْق نب ريحشم ائقبو 2 انرورظ راَزوالا لة نهم ةرآ زمور ة فقرملا لداآل ةيدابو 2 اننوطب

 5 رع كنارفغو ك_وتر عع ) نع كضارعاب بئاصملا فءضل اللف ) انيونذ ىلع نيمدان انزومأ

 عبس نويوسف ءامسلا ىلإ ىوتسا مث ًاعيمج ضرالا ىفام مل قلخ ئذلا وه إل ىلاعت هلوق
 مبلع ءىث لكب وهو تاومس

 ةناحبس هللا ىعرام نسحأ امو مرسأب نيفاكملا تمع ىتلا ةيناثلا ةمعنلا وه اذه نأ معإ

 هللا رك ذ اذهلف ةايجلا لوصح دعب نوكي انمتإ ءامسااو ضرألاب عافتنالا نإف بيترتلا اذه ىلاغتو
 هلوق ىف هريسف# م دقف ( قلخ ) هلوق امأ « ضراألاو ءامساا رك ذب هعبتأ مث الوأ ةانيحلا لمأ

 قلخ هلوق دمإ روك ذا نأ ىلع لدي وهف ( مكل ) هلرق امأو ( كفاخ ىذلا مكبر. اودبعا )

 ىف امأو تاعاضلا ىلع هب ىوقتنلو اننادبا حلصيلف ايندلا ىف امأ ءايندلاو ندلا ىف انعافتنا لجأل
 1 عفانملا عي ) اع ضرالا َْق أم ( هلو مو م رايتعالاو ءايشالا هذه لال وحللو نبدلا

 روماآلاو فرحلا بورضب لصتي ام اهنمو لابجلاو ندا_ءملاو تابنلاو.ناودحلاب لصتيام اسمنف
 مكل رخسو ) لاق اك اسبب عفتني ىك اهقلخ امعإ كلذ لك «. هرآ كاعت نيبو .القجلا اهطبنتسا نأ

 اناوُمْأ متكو هللاب نورفكت فيك لاق ىلاعتو هناحبس هن اكف ( ضرآلا ىف امو تاومسلا ىفام

 ضراألا ىف ام مك قاخ هنالو مكتوم دعب 1 ايحأ دقو ةداعالا ىلع هللا ةردقب نورفكت فيك

 نع



 ةيآلا . هللاب اورافدكست فيك : ىلاعت هلوق ١

 . ابيرق ناك ربقلا ةأيح ىلع اليلد هجولا اذه نم ةيآلا انلعج ولف خارت ريغ نم ةمئادلا

 , ةماعلا هب ىنعي ( هللاب نورفكت فيك ) هلوق هللا هحر نسحلا لاق « ةعبارلا ةأسلا)

 ىهو ةيرق لع م ىذلاكوأ ) هلو ىف ىكح ام وك تارم 00 مهنامأ دقف سادنلا ضعب امأو

 اوجرخ نيذلا ىلإ رت لأ ) هلوةكو ( هثعب ا * ماع ةئام هللا هتامأف ) ةلوق ىلإ (امثورع ىلع ةيواخ
 ةقعاصلا مكذخأف ) هلوقكو ( مهارحأ مث اوتوم هللا مل لاقف توملا رذ> فو ١1 مهو مهرايد نم

 ( ىوملا هللاىحي كلذك اهضعبب هونرضا 8 (هلاؤقتكاو( 3 دن 1 انثعب مث نورظنت متن ًَ

 هلوقكو ( اهيف بيرال ةعاسلا نرأو قج هللا دعو نأ اودلعيل مهيلع انرثعأ كلذكو ( هلوةكو
 مهتامأ ام دعب هلهأ هيلع در ىلاعت هللا ناف ( موعم مهلثمو هلهأ هانينتآو ) مالسلا هيلع بويأ ةصق ىف

 19 قال انعقاهنأ أ لع ( نوءجرت 4 ءلإ مْ ) للاعت هلوقب ةمسجملا كس 1 ةسماخلا ةلأسملا 0 ١

 رشحلا ىف مهعمجيو رورقلا ىف نم ثعبي ىلاعت هنال نوعجري ةمكح ىلإ مهنأ دارملاو « فيعض اذهو

 هاريغ | لا ىلودي ال ثنح ىلإ عوجر هنأل كلذب فصو اتإو ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا وه كلذو

 هريغ كح ال ثيح ىلإ ىأ « ريماللا ىلإ هرمأ عجر موةك

 ىلغ ردقي ال هنأ لع ةلاد امأ : لوالا ٠ هدأ ىلع ةلاد ةبآلا هذه 4 ةسداسلاةلأسملا ١
 اذك توالاو ةانحلا ىف رثؤملا نأ نم عُئابطلا لهأ لوق هب لطبيف ىلاعت هللا الإ ةثامالاو ءايحالا

 الإ. ىه نإ ) هلوق ىف موق نع ىكح اك تاجازملاو ناكرالاو بك اوكلاو كالفآلا نم اذكو

 عم رشنااو رشحلا ةعح ىلع لدت اهنأ : ىناثلا ( رهدلا الإ انكتل امو احنو توم ايندلا انتايح
 ىلزاألا ةرملا ىف اهتوه دعب ءايشالا هذه ايحأ هنأ نيب ىلاعق هنأل « هيلع لادلا ىلقعلا ليلدلا ىلع هيبنتلا

 . بيهرتلاو بيغرتلاو فيلكتلا ىلع لدت اسمنأ : ثلاثلا , ةيناثلا ةرملا ىف كلذ ح-صي نأ بجوذ

 ايندلا ىف دهزلا بوجو ىلع ةلاد اهنأ : سماخلا « هنايب. مدقت 56 ربجلا لع ةلاد اهنأ : عبارلا

 اذه ىلع كرت ال هنأ نيب هئاكيولا لزم هدبال هنأ. نيبف 0 مث مح لقيم م م ري ايحأف ب 7

 ناك .امدفيشنإ كلابعتاو هناحس نيب سقف هعبؤملا ينام نوزلسنأ,اهأ هبلإ عرجرلا نم دبال لب .

 5 ب أريصب هريصو هلع لك وأ :وس رشب هلعجو ةروص نس>أ هروصو هايحأ هللا نإ قا ةقطن

 , هنع كلذ لك لييزي ىلاعت هنإ مث ءروصقلاو رودلاو دالوألاو لاومألا كلمو راذملاو مفاذملا

 م وط ةدم قب ,و رثأ الو ري_خ انندلا ىف هنم قو قبب الو ادتيبش كلم ةلوعرم مرعب زادتبم

 «نوبرقآلا هروزيال مث م الق نا يا ) نيم كارب المع ل 5

 : ىزارلا ذاعم نب ىحي لاق اك. نونبلاو لهالا هاسني لب

 فوفرعإ مل ىبراقأ 1_7 ىربق ءانسحخح ىراقأ ند

 ءاهعتمت نع نوةيشملا فرضنا ؛اهترفح ىف اهومجضا دقو ىسفنب فاك ىط] : أضيا لاقو
 «ابتعزج دنع ىداعإلا اهتمعرو ؛اهدوهوذ ربقلا ريفش نم اهادانو « اهتبرغل ابيلع بيرغلا ىكبو



 16١ ةنآلا هللاب اورفكست فيك : ىلاعُت هلوق

 ميزا كلذ لصح اذ ادي ةكلا لو وصح عنتما هللا نم حجرملا كلذ لصحب لاف هللا نم ناك
 همالك لوط اذإ ىلزتءملا نأ مع ءاو ( هللا, نورفكنت فيك ) هلوق لقعي ال فيك اذه ىلعو ؛ بجو

 ناش وشنو همالك عيمج نامدهم اممناف نيبجولا نيذم اهتلباقع كيلعف مذلاو حدملا ىف ههوجو عرفو

 قيفودلا هللابو هتاهسمش لك

 ١) ًافطنو ابارت متكو هب دارملا ( اتاومأ متتكو ) هلوق نأ ىلع اوقفتا © ةيناثلا ةلأسملا «

 نه مالسلا , هيلع. ىنيع الإ هدالوأ , نم نيفلكنلا'رئاس قلخو .بارتلا: .نم' مد قا ءادتبا.نآل

 هنأ ىلع نورثك آلاو زا وأ ةقيقح داما ىلع تيملا مسا قالطإنأ ىف اوفلتخا مهنكل « فطنلا
 دبالوتوملا هب لح ام تملا نآل ليدسو رخآلا نم.امهدحأ سيلو ثدملاب ثاوملا هاش هنآل ناجي

 نولوألا لاَقَو ةباؤطرلاو:ةيمحللا تيوكيفن ةداغلا :ىفاايج *ناوكي :نأ زوج نم !ةفضي نركب ناو
 مث ىلاعت هللا مهارحأف مهئابآ بالصأ ىف اتاومأ اواكلاق « ةداتق نع ىورم وهو هيف ةقيتخ وه

 اوجت>او نانتومو ناتايح امهف . توملا دعب مهارحأ مث ءاهنم دب ال ىتلا هتوملا مهتامأ مث مهجرخأ
 تيملا قالطإ نأ ىلعلدف اتارم هنوك وه ةايحلا ىلع مدقملا توملاو ( ةارهلاو توملا قلخ ) هلو#ب

 تيب سيل و تاوم هنإ داجاىف لاقي هناألل ءبرفآلا وه لوآلاو قيما ليبس ىلع تبا تاوملا ىلع

 له )ىلاعت هلوةءك وهو : لافقلا لاق _هيبششتلا لبس ىلع رخآلا ىف امهد>أ:لاعتسا نوكي نأ هسشيف

 ءىثال ناك ناسنالا نأ ىلاعت و هناحبس نيبف ( روك ذم ايش نكي ل رهدلا نم نيح ناسنالا ىلع ىتأ

 ء تيم صأ اذهو . رك نلا تيم نالف رطوق نم. هزاو ًاريضي اعرمس هلعج و.ادحب هللا هلم نكد

 ىدعسلا لبخلا لاق رك اذالو بلاط اطل نكي مل اذإ ةتيم ةعلس هذهو :

 ضي نم هبنأ رك نا نضضت نكيل ور : !الياج امور ىازكلذي كك, تدبخأَو

 0 ةءابجاغ) اقيشازتو كم كال مل ركذ الونيلماخ ىأ (اتاومأ مت :كو )ةيآلا ىتعماذكف

 7 ريصب اعيمس اًهاخ 6 ىأ

 هنأ نيب ىلاعت هنآل اولاق «ربقلا باذع نالطب ىلع ةيآآلا هذه موق جتحا م ةثلاثلا ةلأسملا ١

 كلذ دعب مىنإ مث) هلوق هدك يو ربقلا ةايح رك ذي مو ةرخآلا ىف ئرتخ أو ؛انئذلا' ىف: ةؤرع م.

 زوحي الو اولاق « نيتلاحلا نيتاه نيب ايف ةايح رك ذي لو ( نوثعبت ةمايقلا موي مكنإ مث نرتيمل

 ةنيفك< نال" ةافكتلا لوق ةنال (نشنا# اسينحلأاو رذتت | اندنمأ انب أو :|ؤلاهأ )لاعبة هلوتب 80 هلال

 ىلعو ( مكب رب تسسلأ ) لاقو موج رختسا نيح مالسلا هيلع مدآ باص ىف رذلا ةايح | ةتبثأ ولانلا مم

 مزاي مل باوجلاف  ربقلا ىف ةايح تايثإ ىلإ ةجاح ريغ نم ناتتومو ناتايح لصح ريدقتلا اذ

 ركذ ىلاعت هللا نإ : لوقي نأ لئاقاف اضيأو « ةلصاح نوك-: ال نأ ةيآلا هذه ىف ركذلا مدع نم
 لوي نأ حصامل الإو ةمئادلا ةايحلا وه سيل مكييحي مث هلوق نآل . ةبآلا هذه ىف ىبقلا ةايح

 ةاجلا بقع در ىلاعت هللا ىلإ عوجرلاو « ىخارتاا ىضتقت مث ةسماكن آل ( نوعجرت هيلإ مث )



 ةيآلا . هللاب نو رفكت فيك : ىلاعت هلوق ١6

 كلذ تامانل .َنووششاو ناوددصتو كيوضيبت و كو دولا فنك ةلوقن نأ نو# ال اي ل اخيوم

 رفكلا الإ مهةلخ دارأ امو رانلاو ءاقشلل الوأ مهقلخ ناك اذإ : اهيناثو . مهيف هقلخ نم عمجأ
 هلأ ]ناب واط لن وكت فيك ملل اخيوم لوي نأ حصي فيكف ءرانلا ىف عوقولا ةدارإو
 لوقيو مهيف رفكلا قاض ام لاح ( هللاب نورفكنت فيك ) مهل لوقي نأ ميكحلا نم لسقعي فيك

 مهأاق مرا مهلاف )لوقيو نامإلا نع ميعنم ام لاح (او ذم نأ نسانلا جنم امو)

 ( نوفرصت ا راف ىنأ )لوةيو ضارعالا مبيف ق قاخ وهو ( ني.ضرعم ةر 1 ع

 مازلا باي فرك ذب نأ نمىلوأ ةيرخسلا نم دعي نأب مالكلا اذهلثمو فرصلاو كفالا مهيف قاخو
 اذه 0 : ذ لهف ) هّللأب نورفكت فيك ( لم علل لاق اذإ 1 دل هّللأ نأ : اهمعيارو 5 دايعلا ىلع 3

 ىنعملا اذه بلطل نكي مل نإف ؟ كلذك سيلوأ هنم باوجلل ابلطو دبعلا ىلع ةجحلل 0 مالكلا

 لوي نأ ديدألف 2 ديعلا ىلع ه1 نعال د نإو 0 اثيع باطخلا اذه ناكف ةدئاؤ ا 5 َّى نكي ل

 بجو رفكلاب ملعلاو ىو نيكذلاب تديلع كنأ : لواللاو .رشكفلل ةمج وم ه5 روما قح ٌّق لصح

 روكعلا كفلخ كن اوال الارو 1 هلة سوم ةدار إلا لهذهاو ىميرفكلا!تدرأ كنأ/: ىلا و ضكلا

 كنأ 3 سماخلاو 5 رفكللل ةيجوم ةردقف فلج كنأ 5 عيارلار : كل_ءف ةلازإ ىلع رالقأ ال انا ف

 ردكلا ةيجوملا ةدارالل ةيجوم ةردو ف تقاخ كنأ : نداسلاو .رفكلال ةيجود ةدارإ ف تقاخ

 بابسأللا هذه لوصح ىلع فقوب نامإلاو رفكلا لوصح ف ةئلا تابساللا هذه تالضَع 1 مْ

 لك اسس رع اننا نامإلا مدعل لصح لقف ٠ ةدودفم تناك اه ىهو نامإلا فرط َْق ةدحلا

 كفيك لاقي نأ لقعي فيك ةريثيكدلا تاساإلا هذه مايق عمو ) نامإلا نم عنملاب لقتءسم ادعم دحأو

 مكيلع معنأ ىذلا هللأب ووك فقر مه لق هلوةسرل لاق ىلاعت هنأ 5 امنماخو 9 هّنلأب نإوردلكي

 نال كلذو . رفاكلا ىلع ىلاعت هل ةمعن ال ربا لهأ لوق ىلعو ةاي+لا ةمعن ىنعأ ةميظعلا ةمعنلا هذه

 ةمدن ىأف ءرانلاب هقرحو رف كلا ىلإ هجردتسيل هلعف اماف رضاكلاب ىلاعت هللا هلعفام م لك مثدنع

 موهسم جذولاف ةفحهريغ ىلإ مدق نم ةلزنم الإ كلذ نوكي لهو ريدقتلا اذه ىلع .ذيعلا ىلع هلل نوكت

 مولعمو 0 هك هدعبال ارد نإف اكله هنطاب كك ذل نك هيمن دعل وادي ناكنإو هرهاظ نإؤ

 هليوط رار أي ف كف فنا ىلع ةمعن ىلاعت هلل نوكي الف ملا 7 ني مئادلا ين ا

 لع هوجولا هذه نأ : با ملا 08 هم رظعلا معنلا تلمع يلع م نأ نك كيف كك كفك مل ل وه نأ

 نجف باقعلاو كايدو عوبل و 1 تاي مذلاو حدملا 4 42 رطب كسعلا كالا ا حلب ثدم ||

 ف كيرالا م هن 1 ء ىلادعتو ةناحيس هللا نأ وهو « ةبيشلا هذه ىف دمتعمل ١ مالكدلاب اهلباقت اضيأ

 فيك ) لاق هنأ عم لام هعر وب ييورسو هوا انس لحو

 ع | ََن امالل هلكاثع تناك نإ رفكللا ىلع ةردقلاف ًاضيأ د( م 0 ايحأف 1 و ةاومأ متنكو هلل ؛ كوره. جلا

 نإو 0 لاؤسلا داع ل معلا نم ناك نإ حج جرا كلذو. « حجر 7 نيءدتلا ىلع نامالل اردصم اهنرؤك"



 ١4 ةيآلا. هللا نورفكت فيك ىلاعت : هلوق

 هزل هر ير نو و 38 هرا د هوس «ت مو مىهرورز : 7-20 هد

 مييحم م : متيم مث ميحأف اتاوما ل دلل 1 5

 رع 206 هد ىهوهر

 نوعجرت هيلإ مث

 موسفنأ اورسخ نيذلا نيرسالا نإ ) لاقو ( نودلاخ اهيف مه سودرفلا نوري نيذلا نوثراولاهم

 لصع ملف مثرفكب اهوطبحأ منال اهولمع ىتلا مهتانسح اورسخ مهنأ : اهيناثو ( ةمارقلاءوي مهيلهأو
 ُْق نولمعل مثو نيةفانملا 0 2 موةعل رش َْق لارعأ مهل 9 دووملا َْق داع 08 تاو و ريخ ]ين مهل

 نأ نم افوخ رفكلا ىلع اورصأ امتإ مهنأ : اهئلاثو . هلك كلذ طبخ نوصلخلا هلمعيام رهاظلا
 دنع وأ داهجلا ىف انوذأم لَم لوسرلا ريصي ام دنع امإ مهتوفت اهنإ مث « ةلجاعلا تاذلاا مهتوفت

 ىرجبال اامع لمع نم لكىلغ عمي مأع مسأ دما 3 ةلمجابو 8 ىلاعت هللا هج رلافقلا لاقو 3 مهموم

 هل ليق عفن ىلع هنم لصحي ملف مأ ىف فرصتو ىنعق اذإ ىذلا لجرلاك « رساخ هل لاَقيف هيلع
 نولمعي 2 :ذلا رأ .انكلا ىهسف 2( كم مم موقيام هئاز 1 ْرأَ املا ايمو م ىطععأ 0 رسحو باخ

 لاقو (ت تاخملاصلا اولمعو اود - نيذلا الإ رسخ > ىا تايسدلا ل ! ) ىلاعت لاق نب رساخ هللا ىداعمب

 ملعا هللاو( ايندلا ةايحلا ىف مهيعس لض نيذلا الامعأ نيرسخألاب مكفبنأ له لق)

 هياإ مث كبح مث مكتيع مث رك اذ انتاملاوأ متتكو هللاب نورفكت فيك إل ىلاعت هلرق

 4 نوعجرت

 اذه نف 3 اذه لإ د انذلا ل 00 لئالد ىف ملكت ال 1 ب اضيع نأ هنأ ملعإ

 ,ع ىنلا مهلا حرش ىف ( يلع تمعنأ ىلا ىتممذ اورك ذا ليئارسإ ىتب اي ) هلوق ىلإ عضوملا
 هلوق ا ىلع 2 4 .الا هذه 2 ةررق" كلل ىهو ء ءايحالا همم“ اذ ١ لير ىهو نيفلكملا ع

 ظع ناآل ."كفذعتلاو سك ١/ هب دارملاف رابخةسالا ةروصب ناك نإو ) للاب نورفكت فيك (

 هبلعو هأنر نأ دلولا ىلع هع ثمظع اماك دلاولا ل كاذ نيس 1 معنملا ةرصدم ع ىضت#ي ةمفنلا

 كلذب ىلاعتو هنادي نيبو 3 انعأ هبال هنيصخم تا نانشا زوماألل هضرعو هلومو هج رخو

 هياع اومدقأ مع كاذب مثرجزيل مبيلع ةميظعلا همعل 2 نأ 2 .ةواكعلا لم هيلع اومدقأ م مظع

 معنلا ف لضاللا وهام همست نف:ىلاغت زك دفا ناننعإلا كانتك“ ١ هع مهثعبل و رفكلاب كسلا َنَم

 اذن مب ناو ءلاو ءافلاب , لوالا فامعلا ناك مل ليق نإف 2 ىلكلا دوصقأالا رهاذمف ٠ ءايحالا وهو

 ءايحالاو ءايحالا نع ىخارت دقف توملا امأو « خارت ريغب توملا بقعي دق لوألا ءايحالا نآل
 . لك أمسم انههو شع ًارداظ ًايعناإت روءئزلا هب دي رأ نإ كتاألا نع خارتم كلَذكك ىناثلا

 هوجو نه دابعلا لبق نم رفكسلا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه : ةلزتعملا تلاق ( ىلوالا ةلأسملا ١
 ( هللب نورفكت فيك )لوقي نأ زاج امل مهيف رفكلل قااخلا وه ناك ول ىلاعت هنأ : اهدحأ



 ةيآلا الثم برضي نأ نأ ىختسإ ال هللا نإ : ىلاعت هلوق / ١

 هجولا ىلع مذلا بيترت نأ مولعمو هوهزتلا مهسفنأب مه ًائيش اوكرت مهنأ لجل ملا مهمزلي هنإف
 نابت بابكعلا لهأ | ىهامزق هلا زاضقملا ناوكم/نأ ل منكن! لاغقلا لاق : اهئلاثثؤ: ىلؤأ لوألا
 هتمأ رمأو هرمأ مهل نيبو لطي دم قيدضتب مهئايبنأ ىلع ةلزناا بتيكلا ىف قاثيملاو دهعلا مهيلع
 نم هذخأ اقاثيم هن ىنع هنإ : موضع لاف : اعيارو . هلو ود>جو هنع أ كإذ اوضقنف

 ممدهشأو) كاغت هلوق ىنعم وهو «كلذك مدآ بلص نم مهجرخأو رذلا ةروص ىلع مثو سانلا
 دبعب دابعلا ىلع جتحال ىلاعت هال طئاس اذه نوملكستملا لاق ( ىلب اولاق مكب رب تملأ مهسفنأ ىلع

 زو< فيكف نايشنلاو ومدلاب مببلق نع هيلع بهذ امب مذخاؤ, ال اك هب نورعشيال قاثيمو

 عنيمج ىلع هذخأ ىذلا : لوآألا دهعلا :ادورع ةثالث هقلخ ىلإ. هللا دبع : اهسماخو ؟ كلذ مميعإ نأ

 اوذلبي نأ نييبنلا هب صخ دهعو ( كبر ذخأ ذإو ) هلوة وهو هتيودرب رارقالا وهو مدآ ةبرذ

 صخ دهعو ( مهقاثيم نييبنلا نم انذخأ ذإو )هلوق وهو هيف اوقرفتيالو نردلا اوميقيو ةلاسرلا

 ( هنومتكن الو سانلل هئنيدتل باتكلا اوثوأ نيذلا قاثيم هللا ذخأ ذإو ) هلوق وهو ؛ ءالعلا هب

 نأ زوخحيو هلوبق نم هللا دهع هناوقثوام وهو دهعلل هفاثيم ىف ريمضلا : فاشكلا بحاص لاق

 هللا ىلإ ريمضلا عجرب نأ زوجو ؛ةدالولاو دعولا ىنممب دالمملاو داعيملا نأ اك هقيثوت ىنعمب نوكي
 هلسرو هبتكو هتايآ نم هدهع هب قثو ام دعب نم ىلاعت

 نأ هب هللا مأاه نوءطقيو ) ىلاعت هلوق نم دارملا ىف اوفلتخا « ةرشع ةعساتلا ةلألا إل
 اههلصوب هللا مآ ىتلا تابارقلا قوةحو محرلا ةعيطق هب كلل ا ل

 ىلإةراشإهيفو ( مكماحرا اوعطقتو ضرألا ىف اودسفت نأ متياوت نإ متيسعل مف ) ىلاعت هلوةك رهو

 هللا نأ : اهيناثو . ةضاخ ةيآلا نوكت لبوأتلا اذهىلعو ؛ ةبارقلا نم متلي ىنلا نيبو مهنيباما وعطق مهنأ
 كاذف .نافكتلاب اولطتاو نينمؤملا نعانوءطقنا 4 نينمؤملا لبح مهلبح اولصي نأ م 1 ا

 ةراثإو عزانتلا نع اوهن مهنأ:ا ماانو . ( لصوي ن أ هب هللا مأ انام[ اطقب رار لقو لما أ وه

 كلذب نيلغتشم اوناك مو نتفلا

 داسفلا هب داري نأ رهظالاف ( ضراألا ىف نودسفيو ) ىلاعت هلوق امأ ( نورشملا ةلأسملا ال
 ةالصلا هيلع لوسرلا ةعاط نع دصلا هنم دارملا نأ رهظالاو . مهيلع فقرام نود ىدعت. ىذلا

 «همزل ام لك ناسنالا مزناي عئارشلا مازتلاب نآل ةعاطلاب ضرآلا ىف حالصلا مات نآل مالسلاو
 تاومسلا هب تماق ىذلا لدغلا“هلاوز ىفو ملاظتلا لاوز هنمو ءريتغلا ىلإ -_ كانت
 روظي نأ وأ كتي لدبي نأ فاخأ ىنإ ) لاق هنأ نوعرف نع ىكح امف ىلاست لاق ؛ضرألاو

 كمل وأ) لاقف رساخ ليعافألا هذه لءف نم نأ وأ للاعت هن ادم سر مث ) داسفلا ضراألا َّق

 هلنواضلا كعب الثمداإل كيلا ميعف اورسخ مهنأ : اهدحأ ؛هوجو نارسخلا اذه ىفو ( نورساخلا م
 كيل :وأ)' ىلا هلوق كلذف «نونمؤاا هثرو هاصع نإو هدجودللا عاطأ نإف لؤنمو لهأ ةنجلا ىف
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 ريغ قافتالا اذه نكل امهقافتا دعب الإ ىماآلا اذه لصحال نأ بجو اعم اعقو نإو « هةلخ

 قافتاب الإ لصحبال نأ بجو قافتالا اذبف اضيأو ٠ قافتالا اذه لصحيال نأ بجوف انا مولعم

 اذه لاح وهز قافتالا زم_لا هبات كلا لا عدي كلذو ٠ كلو هيك ل هال

 لأب ردنادلا خجلا لبقتإلم تاابقيلقالا ل الدلاب انللد دقانإ : ةيريجلا تلاق ةلزتعملا مالك عومج
 + مكس ىلا هوجوال و.« ةططاو رغب وأ ةطساوتاهإ :لاغت هللا وه لاعفالا هذه قلاخ نأ ىلع

 قيفوتلا هللابو هانلقام ىلإ ريصملا بجوف لمتحملا هضراعيال مطاقلاو لامت>الل ةلباق ةيلقن هوجو

 مهتفص ةلقلاو ةرثكلاب نويدبملا فصو مل لودي نأ لئاقل ( ةرشع ةسداسلا ةلأسملا 0(

 « ةل>ار ايف دجتال ةئام لبإك سانلا » ثيدحلو ( مهام لّدلقو ء روكشلا ىدابع نم ليلقو ) هلؤقل

 امإ ةلقلاب نوفدوي ثيحو مهسفنأ ىف ويثك ىبدشا لهأ :باوجلاو«( هل نييأ زمانا ) ثيدحو

 نو. ةقيق1با ,ىفا ريك نير نول: نهي ليلقلا .نافب ًاضئأوإ لالتطلا لهآ. ,شانقلا,)اب قار كمي
 بلا لإ ايباشق ىيفكلاب نان ةز وانك هلق

 اهرششق نم ةبطرلا تةسف مهطوق نم هلصأ قسافلا:: ءارفلا لاق ( ةرشع ةعباسلا ةلأسملا ١
 :ةرضملا]جالا,جو رخل ةقسيوف ةرأفلا ىمستو « ةعاظلا نع جرالاوهقسافلا نأ اكياس ويلي ا

 هنأ جراوهلا دنعو « نمؤء هنأ انباأ دنعف  رفاك وأ نمؤه وه له هنأ ىف ةلبقلا لهأ فاتخاو
 قوسسفلا مسالا سئب ) ىلاعت هلوقب فلاخللا ججتحاو , رفاك الو نمؤ» ال هنأ ةلزتعملا دنعو « رفاك

 ميداق ف هنيزو:نابميإلا عب ءإإ ببح ) لأقو ( نوةسافلا مث نيقفانملا نإ ) لاقو ( ناميإلا دعب

 . مالكلا لع ىف ةروك ذم ةليو ط ةلأسملا هذهو ( نايصعلاو قوسفلاو رفكلا مكيلإ هركو

 نم هللا درع نوضقني نيذلا ) ىلاعت هلوق نم دارملا ىف اوفلتخا « ةرشع ةنماثلا ةلأشملا ١

 ةلادلا هدأب ء ىلع ةعاقلا هححح قاثيملا اذه دارا نأ امادخأ اهوجو اورث 5 ذو ( هقاثيم دع

 مزاي ناك اذإ دّيحوتلاي كلا لغ ًادبعو اقاثم كلذ ناكف ء هلسر قدصو هديحوت ةح ىلع مهل

 فوأ ىدبعب اوفوأو ) هلوق حص كلذلو « هريغو ديحوتلاب كسلا نم انرك ذام ججحلا هذهب

 مهءاج نثل مهنامأ درج هللاب اومسقأو ) هلوقب هيلع لدام هب ىنعي نأ لمتحي : اويناثو ؛( مك دبع

 احام اولعفي مل الف ( ًاروفن الإ مهدازام ريذن مهءاج الف مالا ىدح] نم غيعأ ننوكلوبفت

 رفكو لض نم لك ىف مومعلا هيف نكمي لوألا ليوأتلاو « هقاثيمو هدرع ضقنب مهفصو هيلع
 8 لزوأللا ليوأتلا ناديجر روظياده كيناذ] : مسقلا اذهب صتخا نميف الإ نكسمي ال : ىناثلاو

 ىتاثلان لغو 10 ىلع ةيآلا ءارجإ نكسمي لوألا ريدقتلا لع نأ :لوآلا : نيبجو نم: قاثلإ

 هبكحأو هللا همربأ ًادبع اوضق: مهنآل مذلا مهمزلي لوألا ريدقتلا ىلع نأ ىناثلا ء صيصختلا مولي

 املو ؛ امنع سيياتلا لازأو احوأو قافآلاو سفنألا ىف مهيلع اهررك ىنلا ةلدآلا نم لزنأ ام
 ئراثل) ريدقتلا ىلع امأو 5 امل ايكوم تكلا لون ءايدناألا ثحلو اهلئالد نم لوقعلا ق عدوأ
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 ًاموق هللا ىدهب فيك , نيملاظلا هللا لضيو ةرخآلا ىفو ايندلا ةايلا ىف تباثلا لوقلاب اونمآ نيذلا
 ربخأف ( نيملاظلا موقلا ىدهمال هللاو تانيبلا مهءاجو قح لوسرلا نأ اودهشو مهناهإ دعب اورفك
 نمي نمو ) ىلاعت لاقو « ةلاع ال: ناببلا ريغ 6 اذهف « تائيبلا مءاج دق مهنأو مهيد ال هنأ

 ةنجلا قيرط ىلإ ىدملا : اممبارو . ( هنم حور مهديأ و نامإلا مهموأق ف غنا كلعل نع لق دم هللأب

 ًاطارص هيلإ ميدو لضفو هنم ةمحر ف مهلخديسف هب اومصتعاو هللاب اون نمآ نيذلا امأ ذ ) ىلاعت لاق

 مالسلا لبس هناوضر عبتا نم هللا هب ىدهي نيبم باتك و رون هللا نم مكءاج دق ) دق ) لاقو ( |سقتضم

 ليبس ىف اولتق نيذلاو ) لاقو ( ميةتسم طارص ىلإ مهيدهيو هنذاب رونا ىلإ تاءلظاا نم مهجرخو
 الإ نوكتت ال لتتقلا دعب ةيادخاو ( ةنجلا مهلخديو مهلاب حاصيو مهمدمس مهلا_عأ لضي نلف هللا

 مهم نم ىرجي مماعاب مهبر مهدهم تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ ) ىلاعت لاقو « ةنجلا ىلإ
 همدق ىأ انالف نالف ىده لاقي مدت هلا ىنعم ىدحلا : امسماخو ىااتزب ا اذهو ( رامآلا

 ىداوه تابفأ برعلالوقتو « لولدملا مدقتي ليلدلا نآل ؛ قيرطلا ةياده نم ىده لصأو ؛ همامأ

 ىده : اهشذاسو ؛ اههدقتت امال اهقانعأ لسيخلا ىداوهو ىداه قزعلل لاةيو اهءامدقتم ئأ . ليخلا

 لفشل [دهلو]: انتج هلع وا دفأ لئاقلا:كتوق:ة قتل اناألإ كلانبانخجا بت واع ول نمارللا نأ مك ىأ
 لاقو «عرشالو محام ىأ ( ةريحب نم هللا لعجام ) ىلاعت لاق ةيمسقلاو محلا ىلع قلطي دق

 نم ىأ ( دتبملا ورف هللا د نم ) لاقو ىده هنأب هللا كحام ىدهلا نأ هانعم ( هللا ىده ىدلا نإ )
 دقو : ةلزيعملا اهرك ذ ىلا هوجولا ىه هذهف ايدتهم ىمسي نآأل قحتسملا ورف ىدحلاب هيلع هللا مح

 قانا نكي نأ: هز رخآ هذبو انبهو:: ةيربخلا تلاق“. لالضالا “تاب: ىف مدقَت مف اريلع انماكت

 طارص ىلإ ءامشي نم ىدهمو مالسلا راد ىلإ اوعدي هلاو ) ىلاعت هللا لاق « ىلعلاو ةيادطلا قاخ ىنعمب
 لس. نم. لاقي نأ ةغالا ىف مصيال هنأ : اهدحأ . هوجول زئاج ريغ اذه ةيردقلا تلاق ( مقتشم

 ميقتسملا قيرطلا ىلإ هدر لاقي امو هسيلإ هاده هنأ ًاربجو اهرك قيرطلا كواس ىلع هريغ

 هللا قلخي كلذ لصح ول : اهيناثو ءالف هيلإ هاده هنإ لاقي ىرأ امأف هيلإ هرجو ةيلع هلمحو

 ىلاعت هللا قاخ هنأ به لبق نإف «باقعلاو باوثلاو مذلاو حدملاو ىبهنلاو سمآلا لءابل ىلاعت

 امإ ةكرحلا هذه عوقو نأ : لوألا . نيمبجو نم عوفدم بسكسلا اذه انلق دبعلا بسك هنأ الإ

 لاحتسا ىلاعت' هللا هقلخ ىتف ٠ هقيلختب ناك نإف ءهةيلختب نوكي ال وأ ىلاعت هللا قيلختب نركب نأ

 تالاكشالا هجوتت ذئنيخ « هب نايتالا دبعلا نم لاحتسا هقاخ مل ىتمو  هنم عنتمي نأ دبعلا نم
 هنأ : ىناثلا «لازتعالاب لوقلا وه اذبف دبعلا نم لب ىلاعت هللا قيلختب نكي مل نإو ةروك ذملا

 مث الوأ هقلخت هللا نوكب نأ امإ «ةثالث هوجو دحأ نم لخم مل دبعلل ًابسكو ىلاعت هلل اقلخ ناكول

 هللا هقلخ نإف « اعم نارمآلا عقب وأ . ىلاعت هللا هقلخي مث ال وأ دبعلا هبستكي وأ دبعلا هبستكي
 ىلع روب هللاذ الوأ دبعلا هبستك ١ نإو « مازلالا دوعيف هباستك ١ ىلع ًاروبجم دبعلا ناك ىلاعت
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 عنمب ) أريد 7 ىدمو) كلفت هأوق نك مضل اق قال ريغف كالهالا وهو سمالا لي وألا

 ةننجلا قيرط؛ نع .هلضي .هنأ زهو: .نداسلا ليزوأتلا امو كالمالا .لعالالضالا:لآ وم

 قيرط نع لالضالاو تايآلا هذه عامتسا 27 4 ( ه. لضي ) لاق ىلاعت هنآل فردهضف

 . هيلع هلم زو فيكف حئابق ايقلا ىلع همادقإ بيسي لب تايآلا هذه عامتسا سالب ارق ةمللا

 ليلد ال ةغللا هذه تايثإ نأ انيب دق الاض هد ىأ ( هلضي ) هلوق نأ وهو : عباسلا لاااتااملاو

 نادجولا ىنعمب لالضالاو ( هب لضإ) لاف ءايلا فرح لالضالا ىدع هنأللف اضيأو هيلع

 هنالل مظنلا كركفت بجوي ةءالا هذه ىف وهف نماثلا لب وأتلا اأو ءايلا فرح ىدعم نوكي.ال

 ( نيقس اغلا الإ هب لضي امو ) هلوق مث رافكلا مالذ نم اليثك ذب ىدهمو انيكك هب لضإ هلوق ىلإ

 كلذك انهه هنأ به مث ,واولا وهو فطعلا فر> عم. لب امهنيب لصف ريغ نم ىلاعت هللا مالك

 هللا ل وق هنأ كشالأ( ءادشيا مى ديمو ءانشي نمي هللا ]دي كلذك ) هلق وهو رثدملا روضة بعل

 لالضالا ىف مالكلا وه اذرف ىلاعت

 ( انكلهأ مك مهل دهب مل وأ ) ىلاعت لاق نايبلاو ةلالدلا : اهدحأ هوجو ىلع ءاج دقف ىدحلا امأ

 نايبلا نع ةرابع ىدحلا ناك ول حصي ا] اذهو ( ىاده عسب نفي ىده ىنم ميتا امإف ) لاقو

 هانيده انإ) لاقو ( ىدحلا ممر نم مهءاج دقلو سفنالا ىومت امو نظلا الإ نرءبتي نإ ) لاقو

 لاق خرتلاجلاءى هتءاج: دق: ةيادطاق :نفكا وأ ركش اوس ىأ ( اروغكب امماويأ رك اشباع )لدي

 ىلع امامت باتبكلا ىسوم انيتآ مث ) لاقو ( ىدملا ىلع ىفعلا اوبحتساف مانيدهف دون امأو )
 نمؤيلل لاَدي ال اذهو ( نونمؤي مهد ءاعلب مهلعل ةمحرو ىدهو ءىث لكل اليصفتو نّشحأ ىذلا

 اتنشرا ىأ (طارصلا ءاوس ىلإ اندهاو ططشت الو) مالسلا هيلعدواذ موصخ نع ةياكح لاعت.لاقو

 لاقو ( م ىلعأ و مهل لوس ناطيشلا ىدملا مل نيبتاد دعب ن ممثرابدا ىلع اودترا نيذلا نإ )لاقو

 قم. كت 03 ىلاده هللانأو لوقت وأ) هلوقىلإ ( هللا بنج ىف تطرفام ىلع ىقرسحاي سفن لوقت نأ (

 امم رئاكلا ىده دق هنأ ريخأف ( تريكتساو اهم تبذكف ىتايآ هب - دق لب ) هلوق ىلإ ( نيقتملا

 مك ءاج دقف مهنم ىدهأ انكلل باتكلا انيلع لزنأ انأ ول اولوقت وأ )لاقو تايآلا "سرم هءاج

 ىلإ ىدهتا كنإو ) هلوق ىف اولاق : اهبن او . نيرفاكلل ةبطاذغ هذهو ( ةمحرو ىدهو 0

 . ىده وأ لالض ىلإ موعدي عاد ىأ (داه موق لكلو ) هلوقو وعدتل ىأ ( ميةتسم طارص

 ةنوعمو مماع] ىلع ءازج نينمؤألا امتاؤي نامإلاب ةطورشملا فاطلالاب هللا نم قيفوتلا : اهتلاثو

 كلذ مببلسي نأ وهو نرفاكسلل هدض هئازابو مهل باوث اذبف « هتعاط نم دايدذالا ىلعو هيلع

 نيذلاو ) ىلاعت هلوق هجولا اذه ىلع ليلدلاو « مهلضأ دق نوكي مهاده ام ىلاعت هلأ عم نوكيف
 هللا تمي « نيملاظلا مولا ىد-مال هللاو ءىده اودتهأ نذلا هّللأ ديزيو ؛ ىده مداز اودتها

 «م- رنا وو
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 . تالنوأتلانمهورك ذايفزآلا ملكتنلو . !هنعباوجالىتلا ةعطاقلا ةيلقعلا هوجولا هذهب ضراءمىلاعآ

 ىفرثأ امل سيلوأ ىعاودلا كي رق رثأ الله تابءاشتملا هذه لازنإ نال طقاسف لوألا ليوأتلا امأ

 متخ ) هلوق ريسفت ىف انالد دق انأ : لوالا ؛ نيرجول حبقي نأ مل وق ىلع بجو لوألا ناكناف ؟ كلذ
 ءاوتسالا نيب سيل هنأو بوجولا لص نأو دب الف نا>جرلا لصح ىتم هنأ ىلع ( مهبولق ىلع هللا

 ىتههنأ تنثو حيجرتلا ىف تاهباشتملاهذه لازنا رثأ اذاف «هطساو ضيقنلا نم عناملا بوجولا نيبو

 ىهتني ال هنأ به: ىناثلا . هومتلقام لطبو ربجلا ءاج ذئنيخ بوجولا لصح دقف حيجرتلا لصح

 هيلع تاهباشتملا هذه لازناو ةلعلاو رذعلا حازم نوكي نأ ىغبني فلكملا نأ الإ برجولا د> ىلإ

 ىلع مادقالا مدع ىف فاكللل رذعلاك ءادتهالا بناج ىلع لالضلا بذاج حيجرت ىف ازثأ اطل نأ عم

 * بناج حيجرتىلع مهءادقإ ىف رثأ كلذل نكي مل نإ امأو « ىلاعت هللا نم كلذ حيبقي نأ بجو ةعاطلا

 تا رغاا قيعنروأتابلا نزنصك مطالض ىلإ تاهءاشتملا هذه ةيسن تناكءادتهالا بناج ىلع لالضلا

 تابماشتملاهذه ىلإ بسني ال نأ بجو كلذك ةيدنجالا رومألا هذه ىلإ بني ال مطالض نأ ايف

 ةياغ ىف ناك نإو وهف كحلاو ةيمستلا وهو فاثلا لب وأتلا امأ « مهليوأت لطبي ذئنيحو ءام هجوب

 باقن ال هب فاكملا تأي مل ولف هيلع هب مكحو كلذب هللا هامس اذإ هنآل قاب هعم لاكشالا نكل دعبلا

 نايتإ مدع ناكف . لاح لاخلا ىلإ ىضفملاو لاحم كلذ لكو « البج هيلعو ًابذك قدصلا هللا بخ

 انهو « ةلاع ال كيقالم هنأو هنم نورفت ىذذلا ريجلا نيع اذهو ايجاو هب هنايتإو الا هب فلكملا

 ”كلذ طوقس هلقع ةمدب معي لقاع لكو ماقملا اذه ىف اهل نيرومدملا نيباوجلا ىلإ ثحبلا ىهنذي

 نممحألاو ىلوآللا ناكاذإ الالضإ ىمسي امنإ اذبف عنملا كرثو ةيلختلا وهو ثلاثلا لب وأتلا امأو

 مظعأ ةدسفم ىف عقول كلذ نع هدلاو هعنءول ثيح دلولا ناك اذإ امأف كلذ نع هعنمب نأ دلاولاب
 *قلاعت هنال كلذ فالخ مالا انبهو , هلضأو هدلو دسفأ هنأ دحأ لقي مى والا ةدسفملا كالت نم

 هنإ لاقي .تيكف « ىلوآلا نم مظعأ ىرخأ ةدسفم تمزل ةدسفملا هذه نع ًأربج فاكملا عنمول

 مظعأ ةدسفللا كلت تناكل هعنم ول هنأ عم لالضلا نع هعنمام هنأ ىنعمب هلضأو فاكملا دسفأ ىلاعت

 هلوق ءأ باذعلا ىنعمب ءاج لالضاا نأب لسن ال لاف هيلع لافقلا ضارتءا دقف عبارلا لب ىأتلاالمأ و
 ىو انندلا ىف قدا نع لالض ىدارملا نروكل نأبا نكميف.(نرعسو:لالاض,اف:/نيم ]لاا هنا )كل اعت

 هلرق امأو رعس ةلض نم ( نوبحسي موي ) هلوق نوكيو ةرخآلا ىف مثيج باذع ىف ىأ : رعس
 ىأ انع :اولض هلوق ىنعف ( نيرفاكلا هللا لضي كلذك ) هلوق ىلإ ( مهتانعأ ىف لالغألا ذإ ) ىلاءت
 هللا لضي كلذك ) هلوق مث هيف ممعافش وجرن انك .ىذلا مويلا اذه ىف مهب عفتني ملف اولطب

 كلذك لمتحيو «:ةمايقلا موي ارطبحي ىأ مهلامعأ هللا لضي كلذك ىنعم ىلع نوكي دق ( نيرفاكلا

 اذاف , ريدتلا نع ارضرعأو لطابلا اوفلأ ذإ.قلا لوبقل مهقفوي الف ايندلا ىف ىلاعت هللا مهذخم

 امأو ءايندلا ىف اهب عافتنالا نوجرب اوناكىتلا مهلانعأ تلظب دقف ةمايقلا موي اوتأو ىلاعت هللا مهلذخ



 ١ ةبألا . الثم برضي نأ ىنحتسي ال هللا نإ : ىلاعت هلوق

 لأ «انيقتسا ملا الإ هب لضي امو ) مهل اباوج ىلاعت لاق مث رافكلا لوق نم اذبف مكهتلا لبس

 مكل انفرتعاو مكمالك انعمس دقل ةاابجلا هن تلاقو « ةلزتءملا مالك عومج اذه . قسافلا الإ هب لضأ ام
 مكيلع نوشوشي ةثالث ءادعأ مكاو لمعن اذام نكللو مالكلا ةوقو بيترتلا نسحو داريالا ةذوحب

 لوجلاو ملعلا ىلع رداقلا نأ ىهو ىعادلا ةلأسم ؛ اهدحأ ةفيطللا لئالدلاو ةنسحلا هوجولا هذه
 ىف اهريرقت قبس ام ىلع ملعلا ةلأسم :اهيناثو ؟ رخآلا نود امهدحأ لعف مل لالضالاو ءادهالاو

 نحنو ايوق اليحم امالك نيمالكلا نيذه عفد ىف كل انيأر امو ( مهولق ىلع هللا متخ ) ىلاعت هلوق

 اهب اوملكت ىتلا ةبوجالا كلل“ نع فعضلا ءاكذلا نم مكعمام عم يلع قخ ال هنأ لعن كشال

 ركل هجو ال هنأب اوفرتعاو اللا ة هوعرك ذ ىذلا مالكلا نسحب مكل انفارتعاو انفصنأ يكف

 اكمل هداجبأ ؛ ناك ول ديعلا لعف نأ : الاثو . ءالقعلاب قلي ال ا ىئءاعتلا ناف نيمجولا نيذهنع

 زارت>الالكزرتو « ءادتهالاو ملعلا ليص#ت الإ ديري ال ًادحا نكل هداحيا دصق ىذلا يع
 للعلا ليصحت 1 دصق ام هنأ عم ديعال لالضالاو لوجلا لصحب فيكف لالضلاو لبجلا نر
 دصقف مع هنأ لبجلا ىف نظف لوجلاب ؛ لع ءلاو 0 رفكلا هيلع هبتشا هنإ ليق ناف 5 2

 راتخا دّقف الوأ هراتخا ناكن اذ اح نَظ مَع هنأ لبجلا ىف هنظ اناق لبجلا هل لصح كلذلف هعاشيإ

 مزل هيلع مدقتم رخآ نظ ببسب كلذ هيلع هيتشا هنإ انلق نإو نكسمم ريغ كلذو هسفنل أطخلاولهجلا

 ةنيسك ريغ تاروصتلا نأ : اهعبارو . لاحم وهو ةياهن ىلإ ال. نظ :نظ.لك لبق نوكي .نأ

 . ةثالث تامدقم هذهف ةيبسك ريغ اهرسأب تاقيدصتلاو ةيبسك ريغ ةيهيدبلا تاقيدصتلاو

 اهباستك | لواحب نم نآل كلذو « ةيبسك ريغ تاروصتلا نأ نايب ىف « ىلوآلا ةمدقملا 2

 بلطي نأ: كاحتما اهيرأ زاوطتما تاك قاف اهيأ ريوطتمر دن وك مالروأ مازلنا روت كك واوا اذ
 لفاغلاو اهنع الفاغ هنهذ ناك اهل ًاروصتم نكي مل نإ و ؛ لاحم لصاحلا ليصحت نآل اهروصت ليصحن

 هيلاطقوك نأ:لدجتسي قتلا نع

 قيدصتلا فرطلوصخ نال ةيبسك ريغ ةيه.دبلا تاقيدصتلا نا نايب ىف 02ه ةيناثلا ةمدقملا

 كلذ ناك لواألا ناك ناف ًايفاك نوكب الوأ قيدصتلا كلذب نهذلا مزج ىف ًايفاك نوكي نأ امإ
 نكي مل كلذك ناك امو اةامثإو ايفن بوجولا ليبس ىلع نيروصتلا كنيذ عم أراد قيدصتلا

 هيف افقوتم لب ًايمدب قيدصتلا نكي ' ىاثلا تاكنإو , ًارودقم

 ثايرظنلا هذه نآإل كلذو ةيبسك ريغ اهرسأب تاقيدصتلا نأ نايب ىف « ةثلاثلا ةمدقملا ال
 ريغ اضيأ تايرظنلا كل" تناك ةرودقم ريغ ىه ىتاا تايهمدبلا كلن" نع موزللا ةبجاو تناكنإ

 ىلع تايهمدبلا كلب لالدتسالا نكي مل تايهيدبلا كلت نع موزللا ةبجاو نكست م نإو . ةرودقم

 الإ نوكمت ال لب « امولع تابرظنلا كلت ىف ةلصاحلا تاداقتعالا كلل“ نكست ملف « تايرظنلا كلت

 هللاىلإ لالضلاو ءادتهالا دانسإ مدع ف ممالك نأ تف « هيف انمالك سياو دلقملا الصاح اداقتعا



 ةيآلا:. الثم برضإ: نأ ىحتسي ال هللا نإ : ىلاعت هلوق ١

 نآل اضيأ لمعتسم هنأو روهشم زا#م مزاللا ىلع مو زلملا مسا قالطاو « رييصتلا كلذ مزاول نم

 كلذب هتيمس مل ىنعملا نوكيو الاض هتلعج مل هل لاقي نأ 4 لاض تنرالف : رخال لاق اذإ لجرلا
 نييك نان: اطيكإتلا 7: نقلا 3 هلا ىلع لالضالا اول هجولا اذه ىلعف هيلع هب تدكح لو

 هذا نمو اولاق هلالضو هالخ اذإ هلضأ لايف ؛ ربجلاو رهقلاب عنملا كرتو ةيلختاا وه ا

 : ىجرعلا لوق هلثمو « بيدأتلاب هدبعتي مل اذإ هيلع سدو هكلهأو هنبا نالف دسفأ : م

 تقم دادس ٠.ةيماككج مويا *: اما وغاضأ زود ئأ ات قاوغاضأ

 انو كفيس تدسفأ :ءىدصو دسف ىّتح ةيدنلا هع ا قف ةفنس“ كل رك لاش

 لذافاو نما ن7 لاول لل كي دعتلاو كن نكمل وم ل ةلاضقلا 0 ةلاكشلا اعز ارو

 و مهنأ ىلاعت هللا مهفصوف ( رقس سم اوقوذ (0ظئط ىلع رادلا ىف نوب>سي 0

 لسالسلاو مهتانعأ ىف لالغألا ذإ ) ىلاعت لاقو مهاذع الإ نوكي ال كلذو لالض ىف ةمايقلا

 !اراظص'ااولاو نا نود قم ناو «رشت متنك امنأ مهل يق مث نورجسي رانلا ىف مث ميلا ىف نوبحسي

 . باذعلاب لالضلا كلذ رسف ( نيرفاكلا هللا لضي كلذك ايش لبق نم وعدن نكت مل لب انع

 ليبس نع اودصو اورفك نيذلا ) هلوةك لاطبالاو كالهالا ىلع لالضالا لمح نأ : امسءاخو

 اكلهتسم راص اذإ نالا ىف ءاملا لض : موق هزا<ج نءو اهكلهأو اهلطنأ ليق ( مهلامعأ لضأ هللا

 مهتيم مرق لضأ لاقي هنمو مودعملاك هتريصو هتكلهأف هب كلذ تلعف اذإ انأ هتللضأ لاقيو هيف

 : ةغبانلا لاق « ىرال راص يد و ههوراو اذإ

 لئانو مز> نال وجلاب ردوغو ةيلج نامي هولضم لاو

 اةداضشأ تيففت اهمف انفدنا 5 (ديدج قاخىنلا ا ودل د انللخ ذأ اولاقو ) ىلاعت لاقو

 ىل> ىلاعت هيلإ لالضالا ةفاضإ زوجتف همدعي و كلهم ىأ اناسنا هللا لضي ىنعملا اذه ىلع لمتحيف

 نأ : امءداسو ٠ نيدلا نع لالضالا ىلع لالضالا انلمح اذإ ةسزلا هوجولا هذهف .هجولا اذه

 المح لب اليوأت سيل ةقيقحلا ىف اذهو : ةلزتعملا)تلاق « ةنجلا نع لالضالا ىلع لالضالا لمح
 ؛ مبا ضي اذ امع هنأ ىلع ةلالد اهيف سيلو مهلضي ىلاعت هنأ ىلع لدت ةيآلا نإف هرهاظ ىلع ظفلل

 ىلع سنجلا اذه نم نآرقلا ىفام لك اولمح مث ةنجلا قيرط نع مولضي ىلاعت هنأ ىلع اهلمحن نحنف

 باذع ىلإ هيدبمو هلضإ ةنأق هالو: نامت هلع تمك ) ىلاعت لاق قانجلا رايتخا وهو لمحملا اذه

 :اهءباسو . ةيدعتلا ىلع لالضالا ىف ةزمهلا انامح اذإ هاك اذه .اماوثو ةنجلا نع هلضي ىأ ( ريعسلا

 لاقيف هنارب ةلأسملا هذه لوأ ىف مدقتام ىلع نادجولا ىلع لب ةيدعتلا ىلعال ةزمحلا لمحن نأ

 نأ : اهنءاثو . نيلاض مدجو ىلاعت هنأ مل ىلاعت هللا لالضإ ىنعف هنع لض ئأ هزيعب نالفا لضأ
 دارأ اذام اولاق مهنإف رافكلا لوق مامت نم ( اريثك هب ىدموأ ريثك هب لضي ) ىلاعت هلوق نوكي

 ىلع هر دبا كامب ىدمو اريثك هب لضي اولاق مش هيف ةدئافلا هجو ربظيال ىذلا لثملا اذمم هللا



 ١*١ ةنآلا . الثم برضإ نأ ىحتسي ال هللا نإ : ىلاعت هلوق

 قوعي و ثدوغي 'الوا):لاقو ..نإمااولض ئىأ ( نيانلا:ن ءالرك ةلالَصْل نإ | بر ) مانضألا 2

 كيل لزنأام مهنم اريثك نديزيلو )لاقو مهم سانلا نم انكم للم ىأا( اريثك اولضأ ايخو ًاررسفأ]

 ًارارف الإ مهل ىفاعدي اودادزي مل ىأ ( ارارف الإ ىاعد مددت ) لاقو ( ًارفكوانايغظ :كِزر نم

 ميوزك ذب أوناك ل ةقيقحلا ىف مثوسذي م مث ( ىر ذم دن أ ايش ب رخس مث وم ذخناذ ) لاقو

 مهباإ ءاسنالا فيضأ ممتايسفل 55 مهنم ةيرخسلاب مهلاغتشا ناك امل نكلو هيلإ مهنوءديو هللا

 مهتدازف اونمآ نيذلا امأف « اناميإ هذه هتداز مكيأ لوقي نم مهنف ةروس تلوتأام اذإو ) ةءاريفلاقو

 هناح مس ريخأت ( مهجر ىلإ اسجر مهمتدازف ضر ممولف ىف نذلا امأو . نورشبتسي مهو اناعإ
 : اناميإ اب دادزيف اهيلع ماصي نم مهنف مهلاو>أ فرعي عئارشلا ىلع ةلمتشملا ةروسلا لوزن نأ
 ىلإ رفكلا ىف ةد ايلا و نامإلا ىف ةدايزلا تفيضأ نذاف ءارفك اه..دادزيف املع دسفي نم مهنمو

 لذلض الار ىدمحلا فضأ انكعف : اضي) كاذك ادمن و از: نم ايطلضران ناين اا
 مهتدع اناعج 0 ةدوهس ف لاقو مهلا مالا ىلاعت هبريض دنع اههئاد> | ناكاذإ ىلاعت هللا ىلإ

 نأ ىناعت نيِجأف ( انامإ اونمآ نيذلا دآدزنوب باتكلإ !وتوأن.ذلا نةيتسنل,ء[ىر فكن ذلل,ةنتفبالا

 حلص.نأ ىلإ 5 تلءأف .تاترلبا نم صلخلا نيمتبل, هدلصا متم مقادتعل رانلا ةنوخ ةئلزف كات
 لوقياو دادزيل لاقف نينحتمملا ىلإ اهدضو نامإلا ةدايزبفاضأو نورفاكلادسفو,نونمؤملا اهيلع

 فاذأف ( ءاشي نم ىدهيو ءاشي نم هللا لضي كلذك ء الثم اذهب هللا دارأ اذام ) هلوق دعب لاق مث
 اذهب رسفم لالضالا نأ ىلاعت نيبف . عم نيرمألا مهلإ فاضأ نأ دعب مهادهو مالضإ هسفن ىلإ

 انالف ةنالف تدسفأ دق لاق هيو : هب تضرم 5 بحلا د رم 88 ًاضيأ فرعلا ىف لاهيو ناحتمالا

 ءارغإ مولا نإف ىول كنع عد : رعاشلا لاقو٠ هب ملعت م ىهو

 ىنعم ىلع ىلاعت هللا ىلإ فاضي نأ زوحي ىنعملا اذه ىلع لالضالاو, مؤللاب: مولا ىرغي.ىأ ا.

 : اولاق امل رافكلا ةبآلا هذه ىنف تاناحتمالا ىلع ةلمتشملا تايآلا ببسب اولض نيرفاكلا نأ

 : اهناثو . ةفاضالا هذه تنس>ناحتمالا اذه مهيلع دتشاو ايف ةدئافلا امو لاثمآلا ىلإ ةجاحلا ام
 انالف نالف رفك أو هب هيلع ىكحو الاض هامس ىأ هلضأ لاقيف لالضلاب ةيمستلا م لالضالا نأ
 تيمكلا تيب اونشنأو ًارفاك هامش 23

 بنذمو ءئسم اولاق. ةفئاطو - ىف ورفك يدق ) ةفئاط

 00 لاقو

 اكلذ ضعب ىنءاس ىتحو قيدص ىناضأ ىت> حارلا فرش لاز امو
 ةلمملا لفلم: مرو .ءأ ةلرتسملا عزم نيتك( وبلواوقا( لإ امض اياه تملا ذاع لالي يكل

 ارجاف هتيم اذإ هت رخو هتقسف كلذك و ءالاض هتيمس اذإ اليلضت هتللض لاقي امإ لاقو زكلشأ] كف

 مكنملا اذبف لالضلاب هيلع اموكسحم ريصي نأ همزل الاض هسفن ىف هريص يتم هنأب هنع بيجأو. ًاقساف



 ١ الثم برضي نأ ىحتسي ال هللا نإ : ىلاءت هلوق «٠الآية

 ىلع ةاصخلا: ىلإ ابوسخ٠ لالضلا ركذ اهيف ىنلا:تايآلا رثك أ رك ذ ىلاعت هنأ : اهعباسو . ىلاعت
 كلذك ؛ نيرفاكلا موقلا ىدممال هللا نإ ؛ نيملاظلاهللا لضيو. (نيةسافلا الإ هب لضي امو ) لاقام
 لالضلاب دارا ا ناكولف (باذك فرسهوه نم هللا لضي كلذكك « باتىم فرسهوه نم هللا لضي
 ةيطإ ىف: ىلاعت هنأ! ب اهتماث و لاح اذه و. تءاثلل اتاتثإبكلانك" ناك هبف مثهام وه ىلاعت هيلإ فاضملا

 نأ قدأ قدا ىكإ ىدبي نفأ.) لاق قملا ىلإ نودهب ال مهنأ ثيح نم اهنودبعي اوناك ىلا ءايشألا

 بجوأو ىدّتال اهنأ ثيح نم ءايشآلا كلت ةيبوبر ىننف ( ىدم نأ الإ ىدهب ال نم مأ عبتي

 دقإ ناكل. اولا نعت لضيلادتتو هاجس, ناكولفأ ئدبن/ىلاقؤ,هناحتبمأ هنأ تنيحلا نه ةسفن ةئينوبو

 اهنأ كناثوالا نآل « مبيلع ىلرأ دق ناكلب « مبعابتا نع ىمن هلجأل ايفو لالضلا ىف متاواس

 رك ذي ىلاعت هنأ : امع-اتو . لضي وهف ىده هلإ هنأ عم ىلاعتو هناحبس وهو « لضت ال ىهف ىدهتال
 كلذ ناكل الضلا نم هيلع مهام دارملا ناكواف ؛ هيلع ةيوةعو مهعينص ءوس ىلع محل ءازج لالضلا اذه

 كلذ زاج ولو « نوطبتغمو نوذتام هبو . نولوبقم هيلعو «نوسبالم هل مرمأب ًاديدهتو ةبوقع
 تأ : اهرشاعو . زوجي ال اذهو « رنا برش ىلع رذغا برشبو انزلا ىلع انزلاب ةيرقعلا تزاجل

 ىلاعت هنأ ىف حيرد ( هقاثيم دعب نم هللا دبع نوضقني نيذلا نيةسافلا الإ ه. لضإ امو ) ىلاعت هلوق

 لدف « هيسفن رايتخاب هللا دبعل نيضقانلا نيّةسافلا نه وه راص نأ دعب لالضالا اذه هب لعفي امن

 أ ةضقنو هقسفل رباغم درعلل ًاضقانو اقساف هتروريص دعب لصحب ىذلا لالضالا اذه نأ ىلع كلذ
 لانا اخ داليا هفنوكب اهإا .«هءاتكآ ىرمتل] جامل لل ضالا نسف لاحت ةنأ..ة اهارشاك (ىداخو

 مودع اناعج امو ةكئالم الإ رانلا باصأ انلعج امو ) ءالتبالا ىف لاقف « الاكنو ةءوقع هنوكب أو

 ( ءاشي نم ىده-و ءاشي نم هللا لضي كلذك ) لاق نأ ىلإ اناحتما ىأ ( اورفك نذلل ةنتفالإ

 ةقيقح فرعي ال اهماششت٠ العف وأ ةمياشتم ةيآ هلازنإ نم هجولا اذه ىلع نوكي ديعلل هلالضإ نأ نيبف

 ىل' هيف ةمكملا هجو ىف ركفتي الو دوصقملا لع فقي ال ىذلا وه هب لاضلاو ؛ هيف ضرغلا

 نوعبتيف غيز مهمولق ىف نيذلا امأف ) ىلاعت لاق اك لطابلا لمجملا ريرقت ىف تاهبشلاب كسسمتي
 مهقانعأ ىف لالغألا ذإ ) هلوةكف لاكنااو ةبوقعلا امأو ( هلي وأن ةءاغتيانو اةنقفلا ياغي! ةنما هيالعح أم

 دحأ اودعي ال هلالضإ نأ نيبف ( نيرفاكلا هللا لضي كلذك ) لاق نأ ىلإ ( نوبحسي لسالسلاو

 امهريغب ارسفه نوكي ال نأ بجو نيبجولا نيذه دحأب ارسفم لالضالا ناك اذإ و نيهجولا نيذه

 كلذ تبث اذإ و لالضااو رفكلا قاخ ىلع لالضالا لمح زو ال هنأ تبثف « كارتشالل ًامفد

 ةعاقم ءافخإ لس ؛وب-هيغأ لايضوتلالب لظادلا لإ ةاعدلاةنللا: لألف "لؤلشالا#نأ انبي لوفي

 د هيلإ ةيريجلا تبهذ ىذلا ليوأتلاو ٠ لب وأتلا ىلإ ريصملا بجوف ىلاعت هللا لع زوحي ال كلذو
 ديل .ةراتخاب ؛لّض اذ لجرلا نأ: امدح: تالباوأتلا م زحأ,ه وجو نلإ ربصللا يسوق هاناطبأ

 يف ىلاعت لاق هلضأ هنإ ءيشاا كلذل لاةيف هلالضإ يف رثأ ءيشلا كلذإ نوكي نأ ريغ نه ءيم ل وصخ



 مديشسدشسللا

 عقب ةيآلا . الثم برضي نأ ىحتسي ال هللا نإ : ىلاعت هلرق

 عمجاب هفلك دق ناكل نا ءالاب هفلك مث ديعلا ىف لالضلا قاخ ول ىلاعت نأ : اهدخأ/# هوجو نف

 الإ اسفن هللا فلكي ال ) لاقو ( ديبعلل مالظب كابات الاوو) كات الاظزت يظر هفس وهو نيدضلا نيب

 اسيلمو لبجلل اًتلاخ ىلاعت ناكول : اهيناثو ( جرح نم نيدلا ىف مكيلع لعج امو ) لاقو ( اهعسو

 هنأ : اهئلاثو . انيبم ىلاعت هنوك ىلع ةمآلا تعمجأ دقو « هب دبغلا فلك امل انيبم ناك امل نيفلكملا ىلع

 مهيل] لسرلا ةثعب 3 بتكلا لازنال نكي مل ناميإلا نع مثدصو لالضلا مهيف قلخ ول ىلاعت

 هنأن : اهءيار و“ ليفسو اذ ةليصحت وف نوكسلا ناك ل وصلت ةرك ءنوكيجل ا ءىنثلا نآل ةدئاف
 « نيضترعم كي زنا نك مهل | معيوف ال مهل انف ) هلوق و تايآلا .نم ةريبك ةداضم ىلع

 عنام ال هنأ نيبف ( الوسر ًارشب هللا ثعبأ اولاق نأ الإ ىدحلا مهءاج ذإ اونمؤي نأ سانلا عنم امو

 لمدلا - مو ) لاقو رشبلا نم لسرلا ةثعب مراكنإ لجال اوعنتما امبإو « ةتبلا ناميالا نم محل

 اتاني متتك و هللاب نورفكت فيكح )لاقو ( ممر اورفغتسيو ىدهلا مهءاج ذ] اونمؤي نأ
 5 مراضأ دق ىلاعت هللا ناك ولف (نوكفؤت نأ )لاقت نويت قأ ) لاقو ( مكتايخأف

 نمو هبز>و سيلب] مذ ىلاعت هيأ : اهمسه اهو 2 ةلطأد تانالا هدفا اكلان اميإلا 0-0 مهفرصو

 مهنم ةذاعتسالاب هلوسرو هدابع ىمأو قا نع مهفرصو نيدلا نع سانلا لالضإ ىف هليبس كلش

 , قلفلا برب ذوعأ لق ) و ( ساوسولا رش نم ) هلوق ىلإ ( سانلا برب ذوعأ لق ) ىلاعت هلوقب
 ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتساف نآرقلا تأرق اذاف ؛ نيطامشلا تازره 1 كب ذوعأ: بو لقو

 هوةحتسا ام لثم ةمذملا نم قحتس ال نيطايمشلا لضت 5 نيدلا نع هدابع لضي ىلاعت هللا ناك ولف

 2 لضأ قالخ نقال ادع ماوذَخَعَب نأ بجولو ٠ مهند بجو ينم ةذاعتسالا بجولو

 لياضت ذإ رثك أ كلذ ىف ىلاعت هللا ةيصيصخ لب اولاق «كلذ لج األ أودع سيلبإ ذاختا بجو اك

 ىف رثؤألا وه هناف هللا ليلضت فالخم لالضلا لوصح ىلإ عجرب ايف همدعو هدوجو ءارس سيلبإ

 اهطقذم مدلا نوكيف ىلاعت هللا ىلع اهلك اهتلاحإو حنابقلا عيمج نع سيلبإ هيزنت اذه نم مزليف لالضلا

 فاضأ:.ىلاعت هنأ : اهسذاس وا: نيملاظلا لوقا نع ىلاعت و هناحبسم:هللا ىلإ ,ادناعاويسيلبإ قع ةيلكلاب

 مباضأو ؛ ىده امو هموق نرعرف لضأو ) لاقف « كلذ لجل مبهذو هريغ ىلإ نيدلا نع لالضالا

 ليبس نع نولضي نيذلا نإ « هللا ليج نع كولضإ ضرالا ىف نم رثك أ عطت نإو . ىرماسلا
 مهلضالو .) سيابإ نع ًايكءاحا لافت هلوقور( «تانجلا+ موي اون: اع انيالشز فلاذع مل هللا

 نوكي وأ ةقيقحلا ىف نيدلا نع مهريغ اولضأ دق اونوكي نأ امإ .ءالؤرف ( مهنمالو مهينمالاو
 مهلضأ دق ىلاعت هللا ناكن اف ةكرشلا ليبس ىلع مهبو هللاب لالضالا لصح وأ مبلضأ ىذلا وه هللا
 مهمذو هيف امب مماعو هبأدب مهامر دق ذإ مهيلع لوقت دق ىلاعتو هناحبس وف ءالؤه نود نردلا نع
 مهمذي نأ زوجي فيكف كلذ ىف مهل اكرامشم ىلاعت هللا ناكنإو كلذ نع لاعتم هللاو « هولعفي ملام

 هللا ىلإ لالضلا قاخ فاضي ال نأ حص نابجولا دسف اذإو هيف مهلواسمو هيف كب رش وه لعف ىلع



 ةيآلا . الثم برضإ نأ قوسملإ ال هللا نإ : ىلاعت هلوق ا

 هبجو ىلع هسفن بك آف هتببك دارا لعلف« بك أ هتببك: هلوق امأف ىدعتملا ىلإ ىدعتملا ريغ نم

 ءرك انبجأ اف مكانلتاق . هلرق امأو ٠ زيزعب سيلا اذهو نيلوءفملا فذح عم لعفلا رك ذ دق نوكيف

 لرقلا اذكو « نيمحْم 7 روريص ىف كل انؤا زال ءاذ مترو ريص ىف انلاةةرثأ ام دارا اف

 هللا هلضأ اناوق لوقنف اذه تبث اذإ . كارتشالل اعفد ىلوأ هاناق ىذلا لولا اذهو «قاولا ىف

 لوألا ردقتلا امأ الاض هدجو هنأ ىناثلاو ؛ الاض هريض هنا اريعلذلألا نيمجو ىلع الإ هلمح 2 ال

 . نابجو هيفو اذ امع الادض هريص ىلاعت هنأ ىلع ةلالد ظفللا ف سيلف الاض هريص هنأ وهو

 رتل والنار افلا قف ةلاعل هةرراعما قا ةدانلا وانما »بلال اهط اديلع الأب انهدحأ

 نيدلا كرت ىلإ ءاعدلا وه ةغللا ف ندلا نع لالضالا ىنعم نأ ملعاف نيدلا نع الاض هريص ىلاعت

 (نيبم لضم ودع هنإ ) لاَعف سيلبإ ىلإ ىلاعت هللا هفاضأ ىذلا لالضالا وه اذهو هنيع ىف هحيبقتو

 سنإلاو نجلا نم انالضأ نيذللا انرأ انبر اورفك نيذلا لاق ) و ( مهنينم الو مهنلض الو ) لاقو
 ناطيشلا لاقو (٠) ليبسلا نع مدصف محلامعأ ناطيشلا مهل نيزف ) لاقو ( انمادقأ تحن اهبلعجت

 ىلاعت هللا فاضأ اضيأو ( ىل متيجتساف كت وعد نأ لإن: قاطل نص مكيلع ىل ناك امو ) هلوق ىلإ

 نأ ىلع ةممج ةمآلا نأ لعاو ( ىدغ امو هدوق نوعرف لضأو ) لاقف نوعرف ىلإ لالضالا اذه
 هنع ىهمن لب هيف بغر امو رفكلا ىلإ اعدام ىلاعت هنال ىلاعت هللا ىلع زوجال ىنءملا اذم لالضالا

 اذهو اذه الإ سيل ةغللا ىف لالضالل لصاللا ىنعملا ناك اذإو « هيلع باقءلاب دعوتو رجذو

 اذه دنعو . هرهاظ ىلع ظفللا اذه ءارجا زوال هنأ ىلع عامجالا داقعنا تبث عامجالاب نم ىنعملا

 رفكلاو لالضلا قلخ ىلاعت هنأ ىلع هولمح دّقف ربجلا لهأ امأ ليوأتلا ىلإ ردقلاو ربجلا لهأ رّدتفا

 ,ةغللا لصأ ىف ظفللا ةقيقح وه اذه اولاق امبرو ؛ هنيبو مبنيب لاحو ناميإلا نع ممدصو مييف

 ءىثلا لعج نع ةرابع لاخدالاو جارخالا نأ اي الاض ءىثلا لعج نع ةرابع لالضالا نال
 بسع الو ةيوغللا عاضوالا بسحب ال زئاج ريغ للقوات اذه ةلرتفملا تلافؤ ا ةاجادو اج راخ

 نأ ةغللا قيرط نم حصيال هنأ : اهد>أ . هوجو نم هنايبف ةيوغللا عاضوألا امأ « ةيلقعلا لئالدلا
 2و هن هر و ةئم هع كاملا لب فلا هنآ انيدتو اهنرك قب نطلا كول نما هريغ عنم نمل لاقي

 , هل ىدتمم آلف قيرطلا هيلع سبلي ام ةرسقلا نم دّروأو هلع سبل اذإ قيرطلا نع هلأ هن] نولوقي
 نيقلاخ اناك ام سيلب]و نوعرف نأ عم ؛ نيللضم امهنوكب نوعرفو سيلبإ فصو ىلاعت هنأ اهيناثو

 امأو «داجالا ىلع ردقيال دبعلا نآلف ةيربجلا دنع امأو « قافتالاب اطل نيبيجتسملا بولق ىف لالضلل

 ةقيقح لضملا مسا لصح الف ءداحيالا نم عونلا اذه ىلع ردقي ال دبعلا نآلف ةيردقلا دنع

 نأ اهثلاثو : لالضلا قااخل ةفللا ىف عوضوم ريغ لضملا مسا نأ انملع « قافتالاب ةيقلاخلا فن عم

 انف هتللضأ لاقي نأ ةمص بجو ىدتها. انف هتيده لاقي نأ مص اهكف ةيادهلا ةلباقم ىف لالضالا

 ةيلقعلا لئالدلا بسح امأو ؛لالضلا قاخ ىلع لالضالا لمح لا>تسا كلذك ناك اذإو « لض



 م / ةنآلا . الثم برضي نأ ىحتسي ال هللا نإ : كاعت هلو

 اهني ةيهدبلا ةقرفتلا كرديو هفن نم لقاعلا اهدح ةيهام ةدارالا 4« ةرشع ةناشثلا ةلأسملا ١

 ءفيرعتلا ىلإ اجاتح امتيهامروصت نكي مل كلذك رمآلا ناك اذإو . هتذلو هملأو هةردقو هملع نيبو

 «عاقيالا ىف لب عوقولا ىفالرخآلا ىلع زئاجلا فرط دحأ ناحجرىضتقت ةفص اهنِإ نوماكتملا لاقو
 ىلع نيبلملا قافتا عم اديرم ىلاعت هنوك ىف اوفاتخاو ؛ ةردقلا نع ريخألا ديلا اذم انزرتحاو

 « هركتسم الو بولغم ريغ هنأ هانعمو ىلس ىنعم هنإ.ةيراجنلا لاف ىلاعت هللا ىلع ظفللا اذه قالطا
 : ىرصبلا نسحلا وبأو ىعكلاو ظحابجلا لاقف اوفلستخا ءالؤهو قوبث رمأ هنإ لاق نم مهن»و
 «فراصلا وأ ىعادلاب معلا اذه نومسيو « ةدسفملا وأ ةحلصملا ىلع لعفلا هلاهَّششاب ىلاعت هدلع هانعم

 ةفصلا كلت ىف ةمسقلا مث لملا ىلع ةدئاز ةفص هنإ امهعامتأو ماه وبأو ىلع وبأو انباصعأ لاقو

 نأ اهل يندملا كلذروب :ةيوتعم نوكت نأ اماؤ ةةياراجنلا) ىامثلا القل ىه ا ةاذا نك
 لوق وهو ؛ىلاعت هّللاب امناق نوكي نأ امإ ثد#لا كلذو ائدحم وأ ةيرعشاأللا لوق وهو ادق نوكي

 وهو ؛ لحم ىفال ادوجوم نوكي وأ ءدحأ هب لقي مل لوقلا اذهو رخآ مسحب امنأق مآ ليفايعلا

 ..امهانألو مشاه ىأو ىلع نأ لوق
 اذام مهوق فو ؛برضي نآل وأ لئملل « قحلا هنأ » ىف ريمضلا « ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا ١)

 ابحي اي : صاءلا نب ورمع نب هللا دسع ىف اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق ؟ راقحتسا اذه هللا دارأ

 ش اذه ورمع نبال

 اذام ثغ باو باجأ نم كلوةك زييقلا ىلع بصن « الثم د ( ةرششع ةعبارلا ةلاسملا )ل

 هذه ) هلوقك لاحلا ىلع وأ احالس اذهب عفتنت تفيك ًاًئيدر احالس لمح نمو اباوج ؟ اذهب تدرأ
 . ( ةيآ م-] هللا ةقأن

 مثراةحتساو مرفك مهنع ىح امل ىلاعتو هناحبس هللا نأ مللعا 6 ةرشع ةسماخلا ةلأسملا ١

 ( اريثك هب ىدمو ًاريثك هب لضي ) هلوقب هنع باجأ ( الثء اذ, هللا دارأ اذام ) هلوقب هللا مالك

 لكى هيلا عجري ىذلا لصألا< عضوملا اذه نوك-يل لالضالاو ةيادحلا ىف انمه ملكت نأ هنو

 لفتت .ىجبت ةران ةزمحلا نإ + لودقتف للضألا ىق.لوأ ملكتنف تابآلا نم ىنعملا اذه ىف .ىجي ام

 هتلعج دقف جرخأ تاق اذإف ٠ دعت» ريغ هنإف جرخ كلوقك ىدعتملا ىلإ ىدعتملا ريغ نم لعفلا

 يت وهو بلا ُ هتك كلومك .ىدعتملا ريغ ىلإ ىدعتملا نم لغفلا لكفلا ءىح دق وزان ديم

 َّ اتيجاهو“ 1 ًانجأ مك انلتاق : ميلس ىنبل لاق هنأ بركيدعم نب ورمع نع ىك ٠ نادجولا درج
 لاقيو . ءالخم الو نيمحفم الو ءانبج مك اندجو اف ىأ . رك انلختأ اف ّ انلأطوأ . 506
 : لبختا لاق ةرماع امتدجو ىأ اهترمعأف“نالف نضَرأ كين

 اًريقأو َلذأ دق نيص ىسمأف > ةعاتجا دانس لأ نيَقَح 5م
 لعفلا لقث الإ ديفت ال ةزمحلا لاقي نأ زوم ال مل لوقي نأ لئاقلو : ًارورقم اليلذ دجو ىأ

 «0- رام



 ةنآلا ."الثم برضي نأ ىحتسي ال هللا نإ : ىلاعت ةلوق 3

 ممسلا نم هموطرخ ناز قبلا ككوايا كلذ

 مظعأ وه اف دارملا نركب نأ : امهدحأ . ناهجو ( اهقوذ اف ) هلوق ىف 4 ةنماثلا ةلأسملا

 7 لكب انلاعت هللا ليث اوركنأ مولا نإف . باكلاو راخلاو توبكنعلاو بابذلاك ةئجلا ىف اهنم
 لرقلالا دله الإ ااولامةن المقال او اجنم زعاسلأ اوس اذن ائأ كذضلا: قت اهقازوئ اماما ؛ قانلاوآ ءايمأألا

 ناك .ةراقح دشأ هب هلا ناك اكو ؛ناثوالا ريقحت ليثقلا اذه نم دصقملا نأ : اهدحأ . هوجول

 ليثعلا نم عنتمال ىلاعت هللا نأ نادب انهه ضرغلا نأ اهيناثو .الوص> ل أ بابلا اذه ىف دوصقملا

 لاقي لوألا نم ةراق- دشأ ايناث روك ذملا نوكي نأ بحي عضوملا اذه لثم ىفو ؛ ريقحلا ءىثلاب
 لللا رم« نالةةلقلآ/ ىف يمر #:هقزؤفآمناستك ١ فو“ زانيدلا تاَقك ٠١ ق«لذلا لْمحَتم 'انألفانأ
 ةباكالاطلاء وعلان أ اهل انقل مرح زانأكلا ماسك ا ةاياكت ند ابشأ ناقنذلا ندا بالطككلاق

 , ىلاعت هللا لع الإ هب طحي مل رغصلا ةيامن ىف ناك اذإف ٠ بعصأ هرارسأ ىلع عالطالا ناك رغصأ

 نولوالا جتحاو « ريبكلا ءىثلاب ليثقلا نم ةمكسجلا لاك ىلع ةلالدلا ىف ىوقأ هب ليثملا ناكف
 هلأ ةانعم انف ؛ كاذ قوف اذه ليق اذإف ءولعلا لع لدي « قوف » ظفل نأب : لوآلا . نيبجوب
 لوقتام نود انإ :ىلغ لاقف ؛ هيف مهتم لجرلاو هنع هللاىذر ًايلع حدمالجر نأ ىوريو هنم ربك أ

 ةضوعبلا نود ام 'لثلا برضي فيك : ىناثلا . كسفن ىف ام ىلعأ اذ-م دارأ «كسفن ىفام قوفو
 ىناهتاوبث نم"ئوقأ هيف ةفص توبث ناكءىث لك نإ : لوآلا نع باوجلاو ؟ رغصلا ىف ةياهنلا ىهو
 مؤالا ىف:نالف قوف انالف نإ لاقي. ةفصلا كلت ىف فعضاألا قوف ىوقاألا كلذ ناك ا دا

 نوكينأ ْبِجو'رغصلا ىف كلذ قوف اذه ليق اذإ اذكو « هنم ناني تاك ) رهمأ الا

 لي هت, لتمر هيرض دقو اينم لقأ ةضوعبلا حانج نأ ىنااغلا نع باوجلاو ؛هنم انيصمكرا

 : ايندلل الثم

 ديك أئلاديفي اذهو ءافلاب باحي كلذل و , طرشلا ىنعم هيف فرح « امأ » « ةعساتلا ةلأسملا ١

 تنث اذإ «بهاذف .ديز امأ'تلق بهاذ ةلاحم ال هنأو كلذ ديكوت تدصق اذإف ثهاذ ديز لوقت
 مذو قمل أ مىملعب دادتعاو نينمؤألا "سال ميظع دامحأ هب نيتردصم نيتاخجا داربإ : لوقتف اذه

 هوركرذو هولاق ام ىلع نيرفاكال مع

 بجوو تبث اذإ مالا ق> لاقي هراكنإ غوسيالىذلا تباثلا « قملا » © ةريشاعلا ةلأسملا )

 | جسنلا ع قةحم بوثو ,« كبر ةملك تةحو

 نوكيف ئذلا ىننمب الوصومأعسا اذ نوكي نأ نامجو هيف « اذام » © ةرشع ةيداحلا ةلأسملا

 : نيبجولا لع وهف ةدحاو ةماك نوكيف ادحاو امسا نيلوءجثام عم ةبكرم اذ نوكيي نأو نيتملك

 مستو طل اهلا بوصنم ىاثلا للعو“ هتاص عم اذ هربخو ءادتبالا ىلع للا عوفرم لواألا

 ' هللا دارأ ام تلق ولايك



 انياب ةبآلا . هلثم برضل نأ ىحتسال هللا نإ : ىلاعت هلوق

 نيبسل 5 ءلا هن لثلا برضي و ؛ مانصألا هذهم عفدني ال اهترضم ردق نأ نيبيل ؛ بابذلاب

 ناك فعضأ لثملا هب بورضملا ناك ام لك كلذ لم ىفو كلذ نم فمضأو نهوأ امتدابع نأ

 . حضوأو ىوقأ اليل

 (هللا نم ةمحر اف ) 0 ةدئاز ةلصام الثم هلوق ىف « ام » مصألا لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا مْ

 ىلاعت هللا نآل ٍلسم ىنأ لوق حصالاو وغلو ةدايز نآرقلا ىف محا نأ هللا ذاعم ملسم وبأ لاقو

 بصتلا : اهادحا . نام ارق ةضودمد ىفو « كلذ ىفاني اوغل ةنركل و انايو ىده هتك فأو هلا فصو

 هثانثممأ , ةزككنن مساب تنرق اذإ ىتلا ىهو ةينبم اهنأ : لوآألا . نامجو ةءارقلا هذه ىلع ام ةظفل فو

 رافذأ اباتك ىنطعأ هبحاصا لاق اذإ لجرلا نأ هنايب . ةيصوصخلا نع ادعبو اعويش هتدازو اما]

 هل حصي ملام عم هلاق ولو اذه درأ لو رخآ اباتك تدرأ لوي نأ هل حص بتكلا ضعب هاطعأف هيف
 سنجلا ماب اهريسفت ماق ةركن امنأ : ىناثلا . ناك باتك ىأ اباتك ىنطعأ مالكلا ريدقت نآل كلذ
 قهالبدقتلا:نآل ةلخج] اهتلنم ةلوضنوم اهنأ»# لؤاألا >2 نايغ وابيفف عفرلا ةءارق ىلع امأ , ةفصلا ماقم

 هناف.ةيمارغتتا .انوكلت نأ : ىناثلا ..( نسحأ ىذلا ىلع ًامامت ) ف فذح اك أدتبملا“فذف. .ةضوب

 لثاابرضي ىت> اهقوف اف ةضوعب ام هدعب لاق هناك ( الثم برضي نأ ىحتسيال هللا نإ ) لاق ال

 «كاةانيذزو قانيدام لهو راع لاببالو نهالف لاقيرك ادلزقك كلذ م لق, قاف لثمب نأ هل لب ءهب

 ريثكب كلذ نم رثك أ وهام بهم ىأ

 نبللا برض نم هنيوكستو هدامعا للا برض : فا.شكللا بحاص لاق 4 ةسماخلا ةلأسملا ١

 متاخلا برضو

 لاح الثءو برضيل لوعفم وأ المل ناب فطع هنأب ةضوعب بصتنا ( ةسداسسلا ةلأسملا إ)
 وأ ةلص ام تناك اذإ اذهو « لع ىنعم انمضم برضيل نيلوعفم ىناث وأ هيلع مد-ةم ةركسنلا نم

 امهعومجم أعم رسسفملاو رسفملاو هل ريسفت ىهامل ةعبات ىهف ةضوعبب ةرسفه تناك ناف « ةيماونأ

 ةلوطوماامن تناك اذ[ ام: أدتبم نب انوكف اهعقر امو ةمالعم ل اخ الثفو« للوعفطا وأ هنا ةلمطع

 وهام لاق الئاق نأك باوجلا ىلع ىهف ةيمامإ تناك اذاف ء رهاظ اهرمأف ةيماهفتسا وأ ةفوصوم وأ

 ةضودعل ليقف

 عضبلاك عطقلا وهو ضعبلا نم ضوعبلا قاقتشا : فادشكللا بحاص لاق 4 ةعباسلا ةلأسملا ١)
 لوف ىلع ةفص هلصأ ىف ضوعبلاو هنم ةعطق هنال ءىثلا ضءب هنمو ضوعبلا ةضعب لاقي بضعلاو

 نال و هرغصو همرج ةلةل هب ىمس ءىشلا ضعب نم هقاقتشا مهضعب نعو « هتيمسأ تبلغف عوطقلاك

 ىلاعت هللا قاخ بنادي نم وهو لاق ؛لوآلا وه ىوقلا هجولاو ؛ هلك ىلإ سايقلاب ليلق ءىشلا ضعب
 هرغص طرف عم موطرخلا كلذ مث فوج كلذ عم هنا مث رغصلا ةياغ ىف هموطرخو أدج ريغص هناف

 : صييخلا ىف هعبص] لجرلا برضي < هتناخغ ىلع سوماجلاو ليفلا دلج ى صوغي افوج هنوكو



 . ةيآلا الثم برضي نأ ىحتسي ال هللا نإ : ىلاعت هلوق لوا
 هوقرحي مث امزح هوطبري نأو ةظنحلا نم ناوزلا اوطققتلي نأ نيداصحلا أف داصحلا ىت> اعيمج
 وبأ وه ةديجلا ةطنخلا عرز ىذلا لجرلا كلذ مل رسفأو . نئازؤلا ىلإ ةطنحلا اوعمجو رانلاب

 ةعاطب نرلمعي ىذلا توكلملا ءانبأ نحن وه ةيقنلا ةديجلا ةطنهلاو ؛ اعلا ىه ةيرقلاو « رشبلا
 سيلبإ ابعرزب ىتلا ىصاعملا وه ناوزلاو ؛ سيلبإ وه ناوزلا عرز ىذلا ودعلاو « ىلاعت هلا

 ىلإ ريخلا لهأ نودصحيف مهلاجآ اوندت ىتح سانلا نوك ري ةكئالمل مث نوداصحلاو ؛هبادكأو

 هللا لسر كلذك رانلاب قرحبو طقتلي ناوزلا نأ كو ةيواحلا ىلإ رشلا لهأو « هللا توكلم

 ةيواحلا نوتأ ىف مهنوقليف مثآلا لامع عيمجو « نيلساكدت لا هنوكتلم نم نوطقتلي هتكئالمو
 نه « مهبر توكلم ىف كلانه راربألا نوكيو « نانسالا فيرصو ؛ ءاكبلا كل انه نوكيف

 ذخأ الجر نأ ول : ءامساا توكلم هبشي رخآ الثم كل ب رضأو « عمسيلف عمست نذأ هل تناك

 مظع اك تراص ىت> تمظع تّتبن املف ؛ هتيرق ىف ابعرزو بودملا ركع ىهو لدرخ نم ةيح

 هللا فءاض هيلا اعد نم ىدهلا كلذكف اهبعورف ىف ششعف ءامسلا نم ريط ءاجو لوّقبلا نم ةر

 بيطلاقيقدلا هنمجرخ لخن اونوكست اللاقو ؛ هب ىدتقانم ىجنو ؛هركذ عفرو ةمظعو هرجأ

 :لاقو كد ودص ىف لغلا نوقبتو مكها ونأ نر ةكملا جرخت متنأ كلذكو «ةلاخنلا كسءو
 1 رئاخذ اورخدت ال لاقو ؛ حايرلا اهفسفت الو ءامملا اهنيلي الو رانلا امجضنتت ال ىتلا ةاصحلاك كبولق

 م ومسأا ابقر>5 صوصللاو : ومسلا ثيح ةيربلا ىف الو . اهدسفتف ةض نال و سوردسلا ثيح

 كانهو اهسايا اهلعب اود دجنف رفحت : لاقو هللا دنع 1 راد اوزرخ ذا: [نكلاوا نطواكللاابقؤستو

 « دوعلا فوج ىف وأ مصآلا رجحلا فوج ىف وه نم نهنمو ندصح الو نعرز. ال نهو اهقذر

 الو مغدلت ريبانزلا اوريثت ال : لاقو « نولقعت الفأ ؟ هللا الإ نوقازرأو نوسايلب نين

 لقملا امأأوةريقحلا, ءاشآلا هذ .لاثماألا برض ىلاعت هللا نأ َنبظف ٠ مكومتشيف ءاهفسلا اوبطاخت

 ةدزانم عم نكلو لقعلا هكردأ هدحو ىندملا ركذ اذاف هبشتلاو ةاكاحلا لايخلا عبط نم نآلف

 لك أ نوكي فاثلا نأ كشالو « لايخلا ةنواعم عم لقعلا هكردأ هبششلا هعم ركذ اذإو « لايخلا
 راصو حضتا لاثملا رك ذ اذاف ىغيذي اك هل حولي الو ىنعم رك ذي ناسنالا نأ ىرن نحف اضيأو

 ةكرتلا :كياتكلا: ف هركا ذأ بجو , حوضولاو نايبلا ةدايز ديفي ليثعلا ناك نإو . افوشكم انيبم

 هللاب قيلي ال ةريقلا ءايشالا هذه لاثمآلا برض : مهلوق امأ ؛نايبلاو حاضيالا الإ هنم داري ال

 ماعأريو قلخ ام لك ىف همكحو رييكلاو ريغصلا قاخ ىذلا وه ىلاعت هنأل ٠ لبج اذه انلق « ىلاعت

 اذإو' ٠ ريغصلا نم بعصأ ميظعلاو ريبكلا نم هيلع فخأ ريغصلا سيلو , هعيمج مكحأ دق هنأل

 هيف ربتعملا لب ريغصلا نم هدابعل الشثم هبرضي نأ ىلوأ ريبكلا نكي ملةدحاو ةلزنم لكلا ناك

 ا لمياو.:ليفلابب ال املس ليما برضي توبكتعلاو.:بابذلا .ان قيلاآلا'ناكاذاف ؛ ةضاقلابأ قيلي ام
 لثاآ بربضي نأ حلص نحاولا ةداتع نع مهودعو مانصالا مه دابع حبشي نأ ىلاعت الأ اذاف



 ١و ةيآلا الثمر ارضي نأ. ىليتسسي دل هللا نإ## قاعق هلوق

 ةياهنلا كلت دارملا لب ؛ بلقلا مد نايلغو ماقتنالا ةوهش ىنعأ أديملا كلذ .ذارملا سيلف تضْغلاب

 ىف ةرابعلا هذه عقت نأ زوجي : ىناثلا .. بابلا اذه ىف ىلكلا نوناّلا وه اذبف «باقعلا لزنأ وهو

 مالكلا اذه ءاجل ء توبكتعلاو بابذلاب الثم برضي نأ دمت بر ىحتسي امأ اولاقف ةرفكلا مالك

 زوجي ال ام ىضاقلا لاق مث « مالكلا نم عيدب نف اذهو « لاؤسلا ىلع باوجلا قابط] لبس ىلع

 هنإ لاقي امنإو ٠ هيلع اضيأ ىننلا ةقيرط ىلع قاطي ال نأ بجيف انايثإ سذجلا اذه نم هللا ىلع
 امو هيلع زونام ىف موب هنالل لاحم كلذ هيلع قلطيو ىحتس ال لاقي نا اماف هب فصوب ال

 وهف ( دلوي ملو دلي مل) هلوقو ( مون الو ةنس هذخأت ال ) هلوق ىف هباتك نر م ىلاعت هللا هركذ

 وهو ) كلوق كلذك و (دلو نم هللا ذا ام ) هلوق كا نسيلو ىلا ةروصب

 نأ زو الف ةبطاخلا ىف قلطي نأ ازئاج هقالطإ نآرلا ىف دروام لك سيلو ( معطي ال 2 مط

 نع ةيف:٠ تافصلا هذه نأ ىف كشال : لوقي نأ لئاقلو «لاغ كلذ نأ ناب , عم الإ كلذ 7

 نع راخالا نأ لاح َ نأ ىب زوج نأ بجوف اقدص اهئافتنا نعر ابخالا ناكف هنا>.س هللا

 ١ لأ ىننلا اذه صيصخم نآل كلذو ةعونم ةلالدلا هذه : لوقف هيلع امتوك ىلع لدي امتافتنا

 0س 0 ناكاضيأ ةحصلا ءافتنا ىلع لدي ام ظفالاب نرق ول لب هزيغ توبث لع لدن آل

 . احيبق كلذ توكي نأ نس>أهريغ ناكاذإ سيلو نايبلا ىف ةغلام نوكي هنأ تيح
 هيلع لديو لوقعلا يف ةنس>تسملا رومآلا نم لاثمألا برض نأ معا 4 ةثلاثلا هلأسملا ١

 اولثمت دقو مهدنع روهشم كلذف برعلا امأ كلذ ىلع مجعلاو برعلا قابطإ: اهلا . هروح

 ةرذلا نم خأو « ةرذ نم طبضأو « ةرذ نم عمجأ : ةرذلاب ليثفلا ىف اولاقف « ءارشآلا رقحأب

 نم اها و', «فاناتلا م يرش ًاررغا رت جراد نم ارجأ ؟ تال

 . دارق نم رغصأو .دارق نم عمنأ « دارقلاب ليثفلا ىفو . بابذلا نم للأو :بابذلاب ٌبابذلا
 ع 231ج ف يطأ د ؟ةازرملا قا" ولاقو , كا ن1 مغأ 5 1

 ن٠ فعضأ : ةشارفلا فو «دارجلا باعل نم ئصأؤ . ةذازج نم دمأو «ةذازج نم طَخأَو

 : "ةضوعلا نم فص ةضودتلا قو“ اولا لهجأو ؛ ةشاق"خم ' ا ةرطأ وال ا

 هيلع لديف ىجعلا امأو : قاطي الام فيلكت لثم ىف ؛ ةضوعبلا ع ىنفاكو « ةضوعبلا 2 :نم زعأو
 تدارأو ةيلاع ةل لينين دبع راد مابا تلاق : اهضعب ىفو , هلاثمأو ةنمدو ةلياط باتك

 كعوقوب ترءشام هللاو ةلخنلا» تلاقف + :ريطأ:نأ دي رأ :ىاف ىكسمتسا. هذهابإ# اهنَع ؛ريطتا نأ

 ءارشالاب مالسلا هيلع ىسع ليجنإ ىف لاثمآلا برض هنأ : اهيناثو  كناريظب :رماشأ فيكف

 مان الذ « ةيقن ةديج ةطنح هتيرق ىف عرذ لجر لثمك ءامسلا توكام لثم : لاق « ةرقحتسملا

 « ناوزلا هيلع بلغ بشعلا رمأو عرزلا تبن املف , ةطنحلا نيب ناوزلا عرزف هودع ءاج سانلا

 نيأ نف اولاق ؛ ىلب لاق ؟ كتيرق ىف تعرز ةيقن ةديج ةطن> سيلأ انديساي ؛ عرازلا ديبع لاقف

 ناببرت, امهوءدف ةطنحلا.هءم اوءلقتف ناوزلا اوغلقت نأ متبهذ نإ مكدلعل لاق ؟ ناوزلا اذه



 ةيآلا . الثم برضي نأ ىحتسال هللا نإ : ىلاعت هلوق ١

 المتشم اهركذ ناكاذإةحاصفلا ىف حدقيال ءايشالا هذه عت نأب هنفللاجك هللادجاجأت رك

 : لئاس» ةيآلا هذه ىف مث اهلبق امب ةيآلا هذه قاعت ةيقيك ىلإ ةراشالا وه اذهف , ةغلاب مح ىلع

 (هل اوعمتساف لثم برض سانلا اهمأ اي ) لزن امل هنأ سابع نبا نع « لوآلا ةلأسملا إل
 توبكنعلاو بابذلا ردق ىأ دوهلا تلاق توبكسنءلا تيب اهتدابع هبش مث مهمانصأ ىف نعطف

 لاثمالا برض ىف اونعط نيقفانملا نأ : ىناثلا لوقلاو . ةيآلا هذه تازنف امملثملا هللا برضي ىتح

 نأ : ثلاثا لوقلاو ( اران دقوتسا ىذلا لك مهلثم ) هلوق ىف قربلاو دعرلاو تاءلظلاو رانلاب

 ةيالا.رخآ ىف ليق هنألف دورملا امأ « انهه لمت لكلا : لافقلا لاق نيك رشملا نم ناك نعطاا اذه

 نآل ؛ دوهلا ةفص اذهو ( هقاثيم دعب رم هللا دهع نوضقني نيذلا نيقسافلا الإ هب لضي امو )

 قل كا د دهان وف انما قاهكلا ام أزف لدتا سل ىلا ره انملدعزا اعف "دهخلاب كافاولا: ”باطخلا

 ضل كلذك القمرا ذإب هللا :دارأاذامتوزفاكيلاو:لرطرلم ةيمعاولق قا نإ ذلأ لاؤقيل أ ) طئدملا :ةرومل
 اورفك نيذلاو ؛نوةفانملا ث ضرم مهولق ىف نيذلا امأف ( ةيآلا ءامشي نم ىدهو ءاشي نم هللا

 لكدلا لامتحا . لوقنف اذه تبث اذإ . انهه ناقيرفلا عمج دقف ةيكم ةروساا نآل نيكرشملا لمتحي

 نم ىضم دقو الكم هللا لو.سر ءاذيإ ىف نيةفاوتم اوناك دوهيلاو نيةدانملاو نيرفاكلا نآل مئاق انبه

 نيذلا نم مهلكو . نيكرشملا رك ذو « نيقفانملا رك ذو ؛ دوهلا رك ذ عضوملا اذه ىلإ ةروسلا لوأ

 ديفم هسفن ىف هانعم نآل ببس ريغ نم ءادتبا كلذ لزني نأ زوحي دقو :لافقلا لاق مث اورفك

 ل اذ هنا نو انبالا | ىرتمن (ناتكنا ريغ نال نإ ملعا 4 ةيناثلا ةلأسملا )

 هذه تاتعا اذإ سرفلا ىظشو ىث+و ىدن لاقي لجرلا ىد لاقي ةايللا نم هفاقتشاو مذيو

 الفا | ناطق + ابا نصاتم ةةوقلا/رييكتمم زيجتلاو ارايبكعنالا هن زتقتا ان ولا لمج  ءاضعألا

 ارز ءانج فاخر ابل كفي م دعب قا كلذ فيلد انعاحاماو افك و راصوملم
 5 قح ىف الإ لقعي ال كلذو ٠ ندبلا ق>اي ريغت هنال ىلاعت هللا ىلع ءايحلا لاحتسا اذه تدث

 مير 2 ىد ىلاءآ هللا نإ د لاق هنأ قل ةلمتإ الس ع نابلس ةئوترب اعف داعالا قرة راواونكلو

 بجو كلذك ناك اذإو « اريخ 0 عضي ىت> ارقص اههدرب نأ هيدي هيلإ ديعلا عفر راذإ ىحتسإ

 اا فا كت اق يعن ذل اكعأ ف ”نوئاقلا كرو ةلاونألا 1 تاهكت و زةلف ولي أت
 تايادب ىلعال ضارعالا تاياهمن ىلع لوم كلذف كلذب ىلاعت هللا فصو اذاف ماسجالاب صت

 طابشللا نينتلاوزن |نيللا ان  قلتعرو دهرا نكي نان اللا لح هلا ءانلكا نأ هلا ضار

 كلذ ناسنالا كرتي نأ وهف ةياهنلا امأو ١ حييبقلا ىلإ بسذي نأ فوخ نم ناسنالا قحلي ىذلا

 ءايحلا أدبمنوه :ئذلا فولا كلذ هنم دارملا سياف ىلاعت هللا ق> ىف ءايحلا درو اذاف :لعفلا
 نايلغ ىهو ةمدقمو ةمالع هل بضغلا كلذكو « هتياغو هاهتنم وه ىذلا لعفلا كرت لب , هتمدقمو

 ىلاعت هللا انفصو اذاف , هيلع بوضغملاب باقعلا لازنا وهو ةباغ هلو ماقتنالا ةوهشو  باقلا مد



 ا ةيآلا ٠ الثم برضي نأ ىحتسبال هللا نإ : ىلاعت هلوق
 رس 1 تل سول ب سس ةاو م معا

 نيل 2 ةرفأآف 2 برضي 0 يحسد هّلا نإ

 سو 22 2 سورس

 0 ادم 2 اورَمَك يذلا | 00 م ن* ف 1 هن | نودلعف اونما#

 د مس سل

 ةيراقتسلا ّآلإ هب ضي 03 أرب 5 ل 101 يي لضي الدم - 2
 1-2101 2 ص هس هد هد 21114

 ض2 نص دس لح واس 2 سلس همس 2و 3

 ذأ 4 5 صهأ م ل وعطقو هقاشرم هع 37 0 ك-دبع نوضعن نيذلا

 س6 ف يراد أ ا ماا اوت

 َنورساخلا م َكئلوَأ ن ضرألا ىف َنودسفِيَو َلَصوي

 ءاقيلاو مزاللا تاثاوه انهه دلخلا ةلزتعملا تلاقف ( نودلاخ اهبف ممو ) هلوق امأ . باوثلا لهأل
 كلبق نم رشبل انلعج امو ) هلوقف ةبآلا امأ «رعشلاو ةبآلاب هيلع اوجتحاو عطقتنب ال ىذلا مئادلا

 ؛ ليوظلا رمعلا مهضعب ىطعأ ىلاعت هنأ عم رشبلا نع دللا ىقنف ( نودلا+لا مهف تم نئافأ دلخلا

 : سيقلا ءىرما لوقف رعشلا امأو مئادلا ءاقبلا وه دلخلاف « تبثملا ريغ قنملاو

 كاجو تدسام مرده ليلق دلخي ديعس الإ نمعي لهو

 فرعلاو ةيآلاب هيف اوجتحاو مدي مل وأ ماد ءاوس ليوطلا تابثلا وه دلخلا : انبادصأ لاقو

 اراركت كلذ ناكل دلخلا موهفم ىف الخادديبأتلا ناكولو ( ادبأ اهف نيدلاخ ) ىلاعت هلوقف ةبآلا امأ
 نالف“فقو فاقوالا كوكض ىف بنكي هنال وا دلخم اننيح انالف نالف سبح لاقيف فرعلا مآ

 لقعلا نورخآ لاقو ؟ ال مأ باوثلا ماود ىلع لدي له ظفللا اذهنأ ىفمالكلا وها ذهف ًادلخ ًافقو
 كلت مهلع صغني عاطقنالا فرخ ناكف هعاطقنا اوزوجل هماود بي ملول هنالل هماود ىلع لدي

 نأ ىضتقي كلذو باقلا ىف ًاءقو مظعأ اهعاطقنا فوخ ناكمظعأ تناك املك ةمحنلا نآل ةمعنلا
 ملعأ ىلاعت هللاو ةرسحلاو مغلا نم ةتبلا باوثلا لهأ كفنيال

 نودعيف اونمآ نيذلا امأف اهقوف اف ةضوعب ام الثم برضي نأ لحل هللا نإ ر) ىلاعت هلوق

 خودبيو :اًريدشكا هيلا ضي الثم اذم هللا د ارأ اناا ةنولؤةفدا وار فكاتلو ,نلا [م 97 مهر نم ق قا هنأ

 لمأءامأ نودي اأو: هقافم .دعب نم: هللا دعا قا طققي ناذلا ا: نيقشا ب دا الإ اهل عل ك]تامو اين

 « نورساخلا مث كئلوأ ضرالا ىف نودسفيو لصوي نأ هب هللا

 ىف احدق رافكلا اهدروأ ةهيش انهه دروأ ًازجعم نآرقلا نوك ليلدلاب نيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 ءلشتلاو تاوبكت لاو ناباذلا و ؛لحتلا وك ق,نآرقلا7ىاداجانهنأ..ةياغلاايرقتو انهنعيناجأ وناكللت
 نع الضف هتحاصف ىف حدقي اهيلع نآرقلا لاهشاف ءاحصفلا مالكسب اه رك ذ قيليال ءابشالا هذهو



 ةنآلا . هباشتم اؤتأو : ىلاعت هلوق ١

 ذاذتلالا لاك اهب لصح الو ايندلا ىف لصحت فراعملا هذه نا مث سدقلا ملاعل ةيذا#لا ةآرملاك
 قئاعلا اذه لاز اذاف ء تاذللاو تاداعسلا كلت روهظ نع قوعق ةيندبلا قئالعلا نأ ال« جاهتبالاو

 دعب ناسنالا اهدحب ةيناحور ةداعس لك نأ لصاحلاف « ى ربكلا ةطيغلاو ةميظعلا ةداعسلا تلص
 تالاهكلا نأىلإ ةراشإ كلذو ايندلا ف تنك ني> ىل ةلصاح تناكىتلا ىه هذه لوقي هناف توملا

 ةجملاو ةذلاا تدافأ !ه ايندلا ىف اهنأ الإ ايندلا ىف ةلصاح تناك ىتلا ىه ةرخآلا ىف ةلصاخلا ةيناسفنلا
 هيفف ( اهباشتم هب | وتأو ) هلوق امأ . قئاعلا لااوزل ءاسشألا هذه: تدافأ ةرخآلا|فواروزرتلاو

 وهدب هبشملا انلق نإ : باوجلا ؟ ( هب اوتأو ) ةلوق فريمضلا حجري مالإ : لوألا لاؤسلا . نالاؤس

 لصاحلا هبشي امباشتم عونلا كلذب ا زنا تي, رحال ارو, اينانلا ىف قوز زاللب ةزئجلا  نلاقيلبتدلا |لقنت

 ةىشلا:ىلاف ءاضيأ هنجلا قزر ئه هب هسشملا :انلق انإو.ء ايندلا ف هنم:الضاح. ناكام ةررخآلا فه.

 فيك : ىناثلا لاؤسلا . اضعب هضعب هبشل ثيح هيد عونلا كلذ ا ل ىنعي ؛ ةندلا ق قوزرملا

 ةنجلا لهأ نع ىكح امل ىلاعت هللا نأ : باوجلاو ؟ مالكلا مظف نم (اهباثتم هب | وتأو ) هلوق عقوم

 ةوعدلا كلات ىف مهقدص ىلاءت هللاف ( لبق نم انقزر ىذلا اذه اولاق ) هلوق ىف قازرالا .: ءاعدا

 ضيحلا نم نمنادبأ ةرابط دارملاف ( ةرهطم جاوزأ ايف مهلو ) هلوق امأ ( اهبامشتم هب اوتأو ( هلوقب
 امس الو . ةميمذلا لاصخلا عيمج فكم 00 ةرارطو راذفذالا عيمجو ةضا>حتسالاو

 لها لاق . كرتشم ردق ىف نيمسقاا 0 لكلا ىلع ظفللا اذ احام] و ءءاسنلاب صقتخي ام

 كعنم ىلاعت هللاف تضاحاذإ ةأرملا نأ : اهدحأ . لئاسمل هينتلا نم دبال هنأ لع لدي اذهو . ةراشالا

 امل اهتبراقم نع كعنم اذاف ( ضي ا ىف ءاسنلا اولزتعاف ىذأ وه لق ) ىلاءت هللا لاق اهتريشادم نع

 كعنمع نآللف تاربطم ةنجلا ىف قاوللا جاوذالا تناك اذاف اهيف ةروذعم ى م ىبأا ةساجنلا نم اهلع

 نم نأ : اهناثو . ىلوأ ناكاريف روذعم ريغ كنأ عم ىصاعملا تاساجنب امولم كن وك لان نهم

 ىذف ن 1 رجافو ر لك هيف لخدب ئانلانوتطلا ىف لوخدلا عني هناف لالملا نم هتووش ىضق

 انا مدآ ناف كلذلو نوروطملا الإ اهنكسي ال ىتلا ةنجلا لوخد نم نكي فيك مارحلا نم هتووش

 ىضر ىعفاشلا دنعهتالص حصتال ةساجنلا نم ةرذ هب وث ىبع ناك نم : اهاثو . اهنم جرخأ ةلزلاب ىنأ
 نالاؤ انهو هتالص لقت فيك ايندلا نم ظعأ ىداعملا تاسات نم هيلق ىلع ناك نف ؛ هنع هللا
 نلعف ءاسنلا لاقي ناتحيصف ناتغل :انه: باوجلا ؟ ففؤص وملاك ةءومي ةفصلا تءاج اله: لوألا

 : ةساهلا تين هئمو . تاءف ءاسنلاو

 تالق رودقلا بصن تلمعتساو تدنقت ناخدلاب ىراذعلا اذإو

 يعل ,ةرهطم.: نبع ن ديعا أر قو تاروطم : لع نب ٍديز أرقو ؛ ةرهطم جاوزأ ةعامجو ىنعملاو

 للا رزه وط ![ زطم انابيراعش] ارت ررطملا ىف باودلا ؟ ةرهاط لاق داهر: نآثلا لآ وسلا فة طقم
 نهنيز ىذلا وه ىلاعت هللا نإ لبق هنآك باوثلا لهأ رمأ ةماخع ديفي كلذو « ىلاعت هللا الإ كلذ



 1١ ةيآلا“. ةةقاؤرنةزم نم ازيبا !َوقَؤو انللك ةىلاغت هلق

 ؟ ال مأ ايئدلا رامث هابشأ تائجلا كلت رامث نأ هيف عقي نأ عماسلا بلق لخي مل تانج مهل نإ : لبق

 كلوةك وه : لوألا . نابجو هيف باوجلا ؟ ةرمث نم عقو ام : لوألا لاؤسلا . تالاؤؤس انبهو

 ىلوألا نف نامرلا نم كلوق عقوم ةرمن نم عقومف كتدمح اًئيش نامرلا نم كناتسب نم تاكأ املك

 نم أدتبا دق تانجلا نم قزرلاو تانجلا نم أدتبا دق قزرلا:نآل.« ةياغعلا ءاذتب ال امهاتلك .ةيناثلاَو

 عونلا دارملا امتإو . ريسفتلا اذه ىلع ةدرفلا ةنامرلا وأ ةدحاولا ةحافتلا ةرّعلاب دارملا سيلو ةزنع
 ديرت ادسأ كنم تيأر كلوق جاهنم ىلع انايب ةرمث نم نوكي نأ وهو : فاثلا:. راولا:عاونأ نم

 :ىناثلا لاؤسلا . ةدحاولا ةبحلا وأ ةرّقلا نم عونلا ةرهلاب داري نأ حصي اذه ىلعو ؛ دسأ تنأ
 ةيهاملايف دحتا امل : باوجلا ؛ لبق نم انقزرىذلا وه نآلا انقزر ىذلا اذه اولوةي نأ حصير فيك

 اهيفانت ال ةيعونلا ةدحولا ناف ةيهاملا بسحب ىأ كاذ وه اذه لاقي نأ حص ددعلاب رياغت نإو

 ةيآلا : ثلاثلا لاؤ سلا . بآلا هنإ اولاق بالاب نبالا ةبمامش» تدتشا اذإ كلذلو صخشلاب ةرثكلا

 نم وهأ هب هبشملاف «كلذ لبق مثءاج رخآ قزرب ةنجلا ىف مهيتأي ىذلا مهقذر اوهش مهنأ ىلع لدن

 لدي و:ءاندلاقاَذْزأ نماهنأ :(لاواألا ناهجرو هيف اونا ؟ ةنجلا قاززرأ.ىنيمأ ةراقئانلل قاذف

 رفن هفاأي ملام ىأر اذاف « ليمأ دووعملا ىلإو سنآ ف ولألاب ناسنإلا نأ : لوألا « ناهجاو هيلع
 مانع ال وأ هفلأ امم فرشأ هدجو مث دبع هب هل فاس ام سنج نم ءىثب رفظ اذإ مث هعبط هنع
 اودجوو ةرخآلا ىف اهورصبأ مث ايندلا ىف ةنامرلا اورصيأ ذإ ةنجلا لهأف ء هب هحرفو هجاهتبا
 هودهاش ام ءىثب مبحرف نم دشأ اهب مهحرف ناكايندلا ةنامر نم فرشأو بنطأ 'ةنجلا ةنامز
 ةرملا لوانتيف تارملا عيمج لوانتي (اهنماوقزر املك ) هلوق نأ : فاثلا ليادلاو « ايندلا ىف
 الو لبق نم انقزز ىذلا اذه اولوقي نأو دبال ءىث ةنجلا قازرأ نمىلو آلا ةرملا ىف مْيلف ىلوالا

 ءايندلا قازرأ ىلع هل بجوف هب كلذ هبشي ىتح ةنجلا قازرأ : نم ءىث لوألا ةرملا لبق نوكي
 ةبماشملا تلصح اهيف اوفلتخا مث مهقازرأ هبامشت دارملاواضيأأ ةنجلا قزر هب هبشملا نأ : ىتاثلا لوقا
 الوديزي ال ىتح ةجردلاوردقلا ىف تاقوألا لكىف مهءاوث ىواست دارملا : لوآلا . نيهجو ىلع هيف

 مث نسحلا نع ىورام ىلغ لوالا هناكىناثاا نوكسيف رظنملا ىف امباشت دارملا : ىناثلا . صقني
 ىثب ذتلا اذإ لجرلا ناف « معطملا ىف عمي رظنملا ف عقب اك هابتشالا لوقي نم مهنف نوفلتخم ءالؤد
 ةذللا ةياهت كلذ ناكهوجولا لكن م لوألا هبشي ام ءاج اذاف « هلثمب الإ هسفن هب قاعتت ال هب بخيأو
 نسحلا لاق ٠ معطلا ىف ةفلتخم نوكنت اهنكل نوللا ىف هايتشالا لصح نإو هنإ لوي نم مهنمو
 كلملا لوقيف ؛ لبق نم هب انيتأ ىذلا اذه لوةيف ىرخألاب توي مث اهنم لكأيفةفحصلاب مهدحأ ىتؤي
 لاكنأ وهو  ةفرعملا لهأ ناسسل ىلع ثلاث لوق ةيآلا فو , فلتخم معطلاو دحاو نوللاف» لك
 ةيبوركللا ةكئالملا نم هلاعفأ ةفرعمو هتافص ةفرعمو : ىلاعت هللا تاذ ةفرعم ىف الإ سيل ةداعسلا
 ناسنالا حور ريصي نأ بحي ةلمجابو تاومسلا ملاعو حاورأل تاقبطو ةيناحورلا هكنالملاو

 «5؟-_ رن سلال»



 ١4 ةيآلا“: اقر ةرم نم اهنم ازةزز املك: ىلاعت هلوق :

 نم:قابلانند دحاأوب ةئراطلا ءازجالا نم دخاو لك ص تخي نأ امإو « لا كلذ لكو « ةلقتسم

 ناكنإ امأو.. حجرا. ال رخآلا ىلع نكسمملا ىفرط دحأ حجرت عانتمال لاحم كلذف صصخم ريغ

 هب لوزي نأ قابلا ءازجأ ضعب نكي ملف ؛ قابلا .ازجأ ضعب الإ ليزي ال :ىراطلاف رثك أ مدقملا

 وأ صقانلاهال] لور الئ لئارلاا نال 014 هرب قكشلا ال اري نأ ماقتل زج لاا  رئاس نما ىلوأ
 ًاينفيأ واو فتواطملا: وهز ارنم ثلا زب الاوأ.؛ لا ع ,وهوزنا ضاطع نيغ نم لاوؤلل ضعبلا نيغتي

 .ئراطلا ءاقبب لوقلا امأ . لوزيوأ ؛ ,ىراطلاق بي نأ اماف قابلا ءازجأ ضعب لازأ اذإ ءىراطلا اذبف
 امبنمدحاو لكر يثأت نوكي نأ امإ هبال «لطابف هلاوز. لوقلا امأو . ءالقعلا نم دحأ هب لقي ملف
 ليليلد رغما تركيب نأ قبال لي ولا ناأل! طاب ليوتإلا وب كيعوتلا لعرلا |ًامماؤجلا:ةلاؤإ..يف
 لاخي. وهو امدع ام لاح ادجوي نأ مزليف  ًاعم ناليزملا دجول ًاعم نالاوزلا دجو ولف « ةلازالا

 نزوكي نأ اماف لقأ مدقتملا ناكنإ امأو ءابلاغ بلقني نأ ليحتسي بولغملاف بيترنلا ىلع ناكنإو

 نضاصتخاو : ةلازالا ملاص هئازجأ عيمج نال لا كلذو ؛ ءىراضلا ءازجأ ضعب هلاوز ىف رثملا

 مزليف ةلازالا ىف ًارثؤ» لكلا ريصي نأ امإو ؛ لا وهو حجرم ريغ نم حيجرت كلذب ضعبلا
 لوقلا,داسف ةيلقعلا هوجولا هذبي تبث دقف لا كلذو ةلقتسم لاع دحاولا لولعملا ىلع عمتي نأ

 طّنُم نأ وهو , ةافاوملا ريتعا نم لوق : لوألا .نالوق باوجلا ىف نيعت اذه دنعو ؛ طابحالاب

 اذهوًارفك ناك ال وأ هب ىنأ ام نأ انءلعرّقكلا ىلع تامولف رفكلا ىلع توءال نأ ناميإلا لوصح

 اقامحتسا اباقع ةيصعملا ىلع الو اباوُ ةعاطلا ىلع قحتسيال دبعلا نأ : ىناثلا ء ظوقسلا رهاظ لوق
 تايلظلا هذه نم صالخلا لصح هبو. انرايتخاو ةنسلا لهأ لوق وهو « ايجاو ايلقع

 ممرشبام لاح ىف ناف .باوثلا بجوت ةعاطلا نأ. ىلع ةلزتءملا تجتحا 6 ةئلاثلا ةلأسملا )

 اهل بجو هيلع ةيآلا لمح نكمي ملاملو « عوقولا قيرط ىلع مهل كلذ لصحي مل تانج مهل نأب

 ازا عوةولا قاةحتسا نع عوقولاب ريبعتلا زوي هنآل عوقولا قاقحتسا ىلع

 هناضغأ فافتلاب للظملا فئاكستملا رجشلاو لخنلا نم ناتسبلا : ةنجلا « ةعبارلا ةلأسملا ١
 هناي دصتا نم ةرللا ىف ىلا ةنجلاب كيس اهليلظتو اهفئاكستلا امنأاكو رتسلا ىعف لع رئاد ثيكرتلاو
 ناف «نانجلا كرم اهيف امل ةنج باوثلا راد تيمسو اهفافتلا طرفل ةدحاو ةرتساهن اكهرتس اذإ
 ابوك باوثلا رادل مسا ةنجلا نآللف لوألا امأ.: باوجلا ؟ رامناآلا تفرعو تادنجلا تركن مل ليق
 تانج مهنم ةقبط لكل نياماعلا تاقاقحتسا بسح ىلع بتاسم ةبترص ةريدك تانج ىلع ةلمتسشم ىهو
 ىراجلا .ايملا هيف ناتسب نالفل لاقي 6 سنجلا هب دارملاف راهنالا فيرعت امأو « تاسنجلا كلت نم
 ةروك ملا رامنالا ىلإ ماللاب رامشي وأ « بطاخملا ملع ىف ىلا شانجالا ىلإ ريشي بنعلاو نيتلاو
 ( اوقزر املك ل هلوق امأو ( همعط ريختي مل نيل نم راهنأو نسآ ريغ ءام نم راهنأ اهيف ) هلوق ىف
 ايل هنال ةفنأتسم ةلمجوأ « فوذحم أدتبم ريخ وأ :.تانجل ةيناث ةفص نوكي نأ امإ واحال اذبف



 1 ةبآلا . تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا رشبو : ىلاعت هلوق

 لوعقلل ى :لا ظفل ىلع ( رشبو ) ىلع نب ديز أرق : اهثلاثو . مهيلإ ىناسحاب دسأ ىب نالفاي رشبو

 هللا لوسر نوكي نأ زو< باوجلاو ؟ رشبو هلوقب رومأملا نم . ىتاثلا لالا ..تدعأ لع افظع

 رونلاب ملظلا ىف دجاسملا ىلإ نيئاشملا 0 > مالسلاو ةالصاا هيلع لاق اكدحأ لكن وكب نأو لكي
 نشا نجلا اًذهونلي ةومامادج س اكرر: ثيشبأ نعام كركم مل « ةمايقلا موي ماتلا
 ةراشبلا ىلع ردق نه لكهب رشبب نأب قيقح هتماخخو هتمظعل لآل [ذه نأ نذؤي هنآل ؛ لزجأو

 اذ ءاهةفلا لاق اذهو ء رورسلا رهظي ىلا ريخلا ا 3 باوجلا ؟ ةزاشبلاام ؛ ثلاثلا لاؤسلا .:هب

 دافأ ىذلا وه هنآل مه 7 قتع ىدارفذ هورشبف رح وهف نالف مودقب فرشب مكيأ : هديسعل لاق

 لقا جاإ7 ةىوعلا ًاعيمج مهنال تعا حا قرشي ك داكم ألاقاولؤ رورشلا طز
 مالكساا ن 5 )م باذعب مثرشبف ) ام و 2, هتوض لئاو أ نم رهظ ام حبصلا ريشاتو ءدلجلا رهاظل

 كتيرذ لتقب رشبأ هودعل 1 رلا لوقي 5 هب أزهتسملا ظيغ ىف دئازلا ءازهتسالا هب دضتي ىذلا

 ( رامنألا اهتحت نم ىرجت تانج مهل نأ تاحلاصلا اولسعو اونمآ نيذلا ) هلوق امأ . كلام بمنو
 - : لاسم هيفق

 امل هنال ناعإلا ىمسم ىف ةلخاد ريغ لامعألا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه ( ىلوألا ةلأسملا ١
 لصالا فالخ وهو راركتلا مزل الإو رياغتلا بجو حلاصلا لمعلا هيلع فطع مث نامإلا رك ذ

 ناميإلاب ىنأ نم لك: لاقف اهرهاظ ىلع ةيآلا هذه ىرجأ نم سانلا نم 4 ةيناثلا ةلأسملا
 رفك مث ةحلاصلا لامعالاو ناميإلاب ىنأ نميف كلوقام هل ليق اذاف . ةنجلا هلف ةحلاصلا لامعالاو

 رفكلا لعفو « متادلا باوثلا قاقحتسا بجوي  ةعاطلاو ناميإلا لعف نال عنتم اذه نإ لاق

 لاقي نأ الإ قبب ملف لاحم طباحتلاب ًاضيأ لوقلاو « لا امهنيب عمجاو ؛ مئادلا باقعلا قاقحتسا

 نأ : اهدحأ ؛هوجول لاح طباحتلاب لرقلا نإ اناق امنإو « عنتم هومتضرف ىذلا ضرفلا اذم

 «قابلا لاوزب اطورشم ءىراطلا نايرط ناك اداضت ناف اداضتي الوأ اداضتي نأ امإ نيقاقحتسالا

 نم ةلصاح ةافانملا نأ : اهيناثو . لاىوهو رودلا مزل ءىراسطلا نايرطب اللعم ىفابلا لاوز ناكولف

 ًادجوي نأ اماف «ىفابلا مايقب ءىراطلا عافدنا نم ىلوأ ءىراطلا نايرطل قابلا لاوز سيلف نيبناجلا

 ايواستي نأ امإ نيقاةحتسالا نأ : اهئلاثو . ةطباهلاب لوقلا لطب ذتنيخل اعفادتي وأ لا وهو اعم

 نم ءازجأ ةرشع قاةحتسا لصح دق ناك لاقي نأ لثم الداعت ناف ؛ لقأ وأ رثك أ مدقملا ناكوأ
 ثاقملا الجل زم 321 لك قافحتما*:لاوقن#ا تاقعلا نتا هر نحنا را كرازللا

 ءزجلا اذه ريثأت نكي مل كلذك ناك اذإو . باوثلا قامحتسا ءازجأ نم د>او لك ةلازاب لقتسسم
 اماف « هلازإ قف رخآ ءرج ربثأت نمو ءزجلا كلذ ةلازأ قارئ أن نم وأ ءزجلا”7انه ةلازإاق
 ةمدقتملا ءازجالا نم دحاو لك ةلازإ ىف ًارثّؤم هئراطلا ءاَوَجالا هذه نم دحاو لكَنْوْعَي نأ

 ةريثك للع تالولعملا نم دحاو لكلاو ةريثك تالؤلعم للعلا نم دحاو لكل توكي نأ ملف



 ةيآلا . تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا رش و : ىلاعت هلوق ١

 ىتوملا ءايحأ نم مالسلا هيلع ىسيع دي ىلع ىلاعت هللا ربظأ ام اهنمو اوتام نأ دهب مايحأ ىلاعت هنأ

 ًاريط نوكستف اهيف خفنتف ىتذاب ريطلا ةئيبك نيطلا نم قل" ذإو ) لاقو ( ىتوملا ىحيو ) لاق ثيح
 ىلإ ةراشالا وه اذبف ( ائيش كي ملو لبق نم هانقلخ انأ ناسنالا رك ذن الوأ ) هلوق امنهو ( ذاب

 ءاصقتسالا ىفأيسو ؛ رشحلاب لوقلا ةمص ىلع هباتك ىف ىلاعت هللا اهركحذ ىنلا لئالدلا لوصأ
 ىف صن ىلاعت هنإ مث , ىلاعت هللا ءاش نإ اهيإإ لوصولا دنع تايآلا هذه نم ةبآ لك ريسفت ىف

 لاق هسفنل ملاظ وهو هتنج لخدو ) هلوق هيلع ليلدلاو « رفاك رشنلاو رشحلا ركتم نأ ىلع نآرقلا
 ايلقنم اهنم ًاريخ ندجالل ىلر ىلإ تددر نئلو ةمئاق ةعءاسلا نظأ امو ًادبأ هذه ديبت نأ نظأ ام

 لوخد نأ رفكلا مازا] هجوو ( بارت نم كقلخ ىذلاب ترفكأ هروا< وهو هبحاص هل لاق

 ىلوآلا ةرملا ىف دجو امل دوجولا عنتم ناك ول ذإ « هسفن ىف دوجولا نكس دوجولا ىف ءىثاا اذه
 ىلاعت هللا نم كلذ حصي ملولف « هتاذ ىف دوجولا نكسمم هنألانيلع. كوآألار ةرملا ىف اجو كحل

 هل-مج ىلع وأ ٠ هسفن ىف دو-جولا زئاج وه ام داجيإ ىلع ردي مل ثيح هرجي ىلع امإ كلذ لدل
 عمو ءرخآلا فلكللا ندب ءازجأ نع نيفاكملا نم دحاو لكندب ءازجأ زييمت هيلع رذعت ثيح

 . ملعأ هللاو ًاعطق رفكلا آبجوم كلذ ناكف ةوبنلا تايثإ حصي ال لوجلاو زجعلاب لوقلا

 ىلاعت هناألف رانلا امأ « نيتقولخم رانلاو ةنجلا نوك ىف ةحكرص تايآآلا هذه ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 ةيأ ىف لاق ىلاعت هنالف ةنجلا امأو ةقولخم اهنأ ىف ةحيرص اذبف ( نيرفاكلل تدعأ ) اهتفدص ىف لاق
 محل نأ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا رشبو ) انبه لاق ىلاعت هنالو ( نيقتملل تدعأ ) ىرخأ

 ىف كلا لوصحو هلوص>و كلملا اذه عوتو نع رايخإ اذهو ) رابنألا اهتحت نم ىرخجت_تانج

 : ناتقولخع رانلاو ةنجلا نأ لع لدف لالا ىف كوامملا لوصحح ىضتقي لاحلا

 هللا فدوف حكنملا وأ معطملا وأ نكسملا امإ تاذللا عماجم نأ معا  ةثلاثلا ةلأملا ١
 ةر“ نم اهنم اوقزر املك ) هلوقب معطملاو ( رامنالا اهتحت نم ىرحت تانج ) هلوقب نكسملا ىلاعت

 هذه نإ مث ( ةرهطم جاوزأ ايف مهو ) هلوقب حكنملاو ( لبق نم انقزر ىذلا اذه اولاق ًاقزر

 لئاز فوخلا اذه نأ ىلاعت نيبف اصغنم معنتلا ناك لاوزلا فوخ اهنراقو تاصح اذإ .ايشالا

 نالا ماكتنلو ٠ ررسااو معنتلا لاك ىلع ةلاد ةيالا تراصف ( نردلاخ اهف مثو ) لاقف مهنع

 .ةيآلا ظافلأ ىف

 ؟ مالا اذه فطع مالع : لوألا . تالاؤس هيفف 4« اونمآ نيذلا رشبو ١ ىلاعت هلوق امأ

 /ليلبعاو نارا للقياس امى كف طة لايستضأ , ىذلا ةكرمل هنأ ؛ اهدا هاو ارو حا تاويل

 ةفوطعم ىهف نينمؤملا باوُث فصو ةلمج وه فطعلاب دمتعملا ات ] . هيلع فطعي ىهن وأ سمأ نم

 وفعلاب ارمع رشبو « برضلاو ديقلاب بقاعي ديز : لوقت اك نيرفاكلا باّدع فصو ةل-+ ىلع

 متينجام ةبوقع اورذحا ممم ىبب اي لوقت اك( اوقتاف ) هلوق ىلع فوطعم هنأ : اهيناثو . قالطالاو



 ١و ةيآلا . تاحلاصلا اولمعو اوئم .آ نيذلا رشب 4-1 لاعت هلق

 نمأ ) هلوقب ءاوهلا رمأ للا ىف ركذو رانلاو ءاملا بأ ةاررقيللا محلا !ركاك<لاعت هنأ لعاو

 ىف ضرالا ركذو ) هديعي مث قاخلا أدبي نمأ ) هلوق ىلإ ( رحبلاو ربلا تافلظ ىف كيد

 ىلع ةعبرآلا رصانعلا نأ نيب ىلاعتو هناحبس هن اكف ( ةدءاه ضرالا ئرتو ) هلوق ىف جحلا

 ناكما ىلع ةلادلا لئالدلا نم : ىاثلا عونلا . رشنلاو رشحلا ناكماب ةدهاش املاو>أ عيمج

 ةداعالا ىلع ًارداق نوكأ 0 ال وأ داحجيالا ىلع ًارداق تنك امل :لوقي ىلاعت هنأ وه: رشخلا

 ىف اب:٠ ؛ هباتك نم عضاوم ىف اهرك ذ ىلاعت هنأو  رهاظ لمعلا ىف اهريرقت ةلالذلا هذهو. وأ

 اهنمو ( نوعجرت هيلإ مث كح 0 *يايحأفا اتاومأ متن كو هللاب نور فك فيك ) ةرقبلا

 اون زكي« ادب دنع اقل نو ثاؤعل انآ 4 اماظع انك ان اولاقؤ ):لعنلا ناش فءةلأوق

 ءىدبي فيك اوربي ل وأ تاويكتفلا ف خابر , ( ةزم لوأ مكرطف:قالا لقا) هلوق ىلإ ( ةراجح

 هيلع نال وهو هديعل م“ * قاما دن ىلا وشو ) مورلا ى'هلوق :اهنمؤ ( هدرعي مثقلخلا هللأ

 لالدتسالا : ثلاثلا عوتلا + ةم لؤأ اهأمنأ قذلا ايحلقن) نتي 'ابنقو*( لغلاف
 مل وأ ) ناحبس ةروس ىف اهنم تايآ ىف كلذو . رشحلا ىلع هرادتقا ىلع تاودنسلا ىلَع هزادتقاب

 سيل وأ ) سي ىف لاقو ( مهلثم قاخي نأ ىلع رداق ضراألاو تاومسلا قلخ ىذا: هللا نأ اوربي

 فاقحأألا ىف لاقو (ميلعلا قالخلا وهو ىلب مهلثمقاخي نأ لعرداقب نضرألاو تاومسلاّقاخ ئذلا

 قوملا ىحي نأ ىلع رداقب نهقلخ ىعي ملو .ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا هللا نأ اوزي ملوأ
 دايعال ما ) هلوق ىلإ ( ابار انكو انته ذأ ) ق ةروس ىف اهنمو (:ريدق ءئش لك ىلع هنإ لب

 ( ديدج قلخ نمسبلىف مهلب لوألا قاخلاب انييعفأ ) لاق مث ( جورخا كلذك تيم ةدإب هب انيبحأو
 زييمو ىصاعلا بيذعتو ندحلا ةباثإ نم دبال هنأب رشحلا عوقو ىلع لالدتسالا : عبارلا عونلا

 مث قالا أدبي هنإ اق> هللا دعو ًاديمج مكعجرم هيلإ ) سنوي ىف اهنم « تايب رخآلا نم امهدخأ

 اهفخأ داك أ ةيتآ ةعاسلا نإ ) هط ىف اهنمو ( طسقلاب تاحلاصلا اولمعوا ونمآ ننذلا ىبزجيل هديغي

 كلذ الطاب امهنإب امو ضرالاو ءامسلا انقلخ امو ) ص ىف اهنمو ( ىعسست انع سفن لك ىؤجتل

 نيدسفملاكتالاصلااولمعو اونمآ نيذلا لعجت مأ . رانلا نم اورفك نيذلا ليوف او رفك نيذلا نظ

 ىلع ايندلا ىف ىتوملا ءايحاب لالدتسالا : سماخلا عونلا ( راجفلاك نيقثملا لعن مأ نضرألا ىف

 انلقف) هلوق ىهو ةرقبلا ةصق اهنمو ءادتبا مالشلاو ةالصلا هيلع مدآ هقلخ اهنف رشنلاو رشحلا ةح

 ىحت فيك ىرأ بر ) مالسلا هيلع مهاربإ ةصق اهنمو ( قوملا هللا ىحي كلذك اهضعبب ةوبرضا

 ىسيعو ىحي ةصق اهنهو ( اهشورع ىلع ةيواخ ىهو ةيرق ىلع نم ىذلاكوأ ) هلوق اهنمو (قوملا
 دقو ) لاق ثيح رشحلا زاوج ىلع هب لدتسا ام نيعب امهناكمإ ىلع لدتسا ىلاغت هناف مالسلا امهنلع

 هللا دعو نأ اوملعتل ) لاق كلذل و فبكلا بادحأ ةصق ىف اهنمو ( ايش كت ملو: لبق نم كتقلخ

 ىلع لدي. ( هلهأ هانينآو ) هلوق ىهو مالسلا هيلع بويأ ةصق انمو ( اهيف. بير ال ةعاساا نأو قجح



 ةيآلا . تاملاصلا اولمعو ونمآ نيذلا رشبو : ىلاعت هلوق ا

 ىلع كلذ ريدغو « عبرمو ثاثمو رودمو ؛ريصششلاو زرالاك ؛ قوةدشم نيغو قوةشم لوظم نم

 نأ ىضتقي ىلقعلا رظنلاف «بارتلاو ءاملا هيلع ىلوتساو ةيدنلا ضرألا ىف عقو اذإ هلاكشأ فالتخا

 قي لب دسفيال هنإ مث « ىلوأ ًاعيمج امهيفف ؛ ةنوفعلا لوصح ىف كي امهدحأ نال ءدسفيو نفعتي
 ىف رهظيف لوطملا امأو:؛ ناتقرو اهنم جرخيف نيتقاف ةبحلا قافثت ةبرطرلا تدادزا اذإ مث . اظوفحم

 ىتاا ةميظعلا ةبالصلا نم هيف اف ىونلا امأو « عرزلا ىف م ةليوطلا ةقرولا رهظتو بث هسأر

 قافنت ردلا ةاونو « هللا نذاب قافنني ةيدنلا ضرالا ىف عقو اذإ سا_نلا رثك أ هتاف ند رجعي ايمبسب

 نمو « دعاصلا ءزجلا نيفصتلا دحأ نم جرخي نيفصن نم ةاونلا عر ريصيو اهرهظ ىلع ةرقن نم

 هلأ: لاخلا ؟, نرأألا قادعأ ىف ْضَوْعْيَف طبادملا اأو «دعصق دعاصلا امأ'ء ظياذلا ءازجلا ىاثلا

 رصنعلا داحتا عم طباه ليقث ىرخالاو . دعاص فيفخ اههادحإ نات رجش ةريغصلاةاونلانم جرخب

 رداقلا اذهف ةلماش ةمكحو ةلماك ةردق ىلع كلذ لدي الفأ ةب ”لاو ءاوهلاو ءاملاو ةاوثلا عبط داحتاو

 ارا روتر للا لاق هلع هراظت و: اسال ياتو اوال عج ل2 جلي تفك
 متنأأ نوبرشت ىذلا ءاملا متيأ رفأ ) ىلاعت هلوق : اهلاثو ( تبرو تزتها ءاملا اهيلع انازنأ اذإف ةدماه

 ىلع أ ليقثلا داعصإ و ؛ عبطلاب ليقث مسج ءاملا نأ هريدقتو ( ؟ نولزتملا نح مأ نزلا نم هوملزنأ

 طوبهلا هنأش نه ام دعصيو ةيصاخلا لطببو عبطلا رهقي رهاق رداق نم دبالف « عبطلا فالخ
 حايرلاب اهرييست : اهثلاثو . اهقرفت دعإ تعمتجا ةيئاملا تارذلا كلت نأ : اههناثو . لوؤلاو

 ةوغص امأ . رشخلا زاوج ىلع لدب كلذ لكو « زرجلا ضرالاو ةجاحلا ناظم ىف اهازنإ : اهعبارو

 بارتلا ةواسح نم ةبوطرلاو ةايحلا رهظي نأ زوال ملف كلذزاج اذاف  ةعيبطلا بلق هنألف ليقثلا

 ةيبارتلا ءازجالا عمج زوج ال ملف اهةرفت دحب ةيئاملا تارذلا كلت عمج ىلع ردق الل: ىاثلاو ؟ ءاملاو

 ءازجالا كلت ضعب مضت ىنلا حابرلا كير ىلع ردق اذاف حايرلا رييست : ثلاثلاو ؟ اهقرفت دعب

 انهوف هيلإ سانلا ةجال باحسلا أشنأ ىلاعت هنأ : عبارلاو ؟ انهه زو ال لف ضعب ىلإ ةسناجتملا

 ملعاو ىلوأ باقعلاو باوثاا نم هوقحتسا ام ىلإ اولصيل ىرخأ ةرم نيفلكملا ءاششنإ ىلإ ةجاحلا

 ةلالد رك ذ امل فارعالا ىف لاقف هباتك نم رخآ عضوم ىف ةلالدلا هذه نع ربع ىلاعت هللا نأ
 وهو ) لاقف رشحلا ليلد رك ذ مث ( نينس#لا نم بيرق ) هلوق ىلإ ( ىذلا هللا مكبد نإ ) ديحوتلا

 رانلا متي أرفأ ) هلوق : اهعبارو ( نورك ذت مكلعل ىتوملا جرخت كلذك ) هلوق ىلإ ( حايرلا لسرب ىذلا

 ةرجشلاو ةدعاص رانلا نأ لالدتسالا هجو ( نوئشنملا نحن مأ امرجش مأ نأ متنأأ نوروت ىلا

 ةراح رانلاو « ةيئابلظ ةرجيشلاو ةينارون رانلا آضِزأو . ةفيثك ةرجشااو « ةفيطل رانلا ًاضيأو , ةطباه
 ةيزاثلا ةيئاز ولا ءازجالا ةرجشلا كلت لخاد ىف ىلاعت هللا كسمأ اذاف « ةيطر ةدراب ةرجشلاو ةسباي

 تاناويحلا بيكرت نع زجعي فيكف كلذ نع زجعيمل اذاف « ةرفانتملا ءايشالاهذه نيب هت ردقب عمجدقف

 ( أرانرضخاألا رجشلا نم ككل لعج ىذلا ) لاقفسيةروس يف ةلالدلاهذهركذ ىلاعت هتلاو ؟اهفيلأتو



 ١و ةيآلا تاحلاصلا اولمعو اوهآ نيذلا رشبو : ىلاعت هلق

 «لقعلاب ةرات هتابثإ زوجيف ناكمالا امأ ءاهعوقو نع وأ امناكمإ نع عي نأ امإ ةلأسملا هذه نع
 هباتك ىف نيتلأسملا نيتاه رك ذ هللا نإو : لقتلاب الإ هيلإ ليبس الف عوقولا امأو ء ىرخأ لقنلابو
 ءرشنااو رشحلا راكنإ نيركدملا نع ىكحام اريثك نا: لوآلا هجولا . هوجو نم امهيف قحلا نيبو

 فقوتيالام لكن آل كلذ زاج امإو « هيف ليلدلا رك ذ ريغ نم نئاك عقاو هنأب كح ىلاعت هنإ مث

 هلاثم « لقنلابامتايثإ زا كلذ كةلأسلاهذهو ءىلقنلا ليلدلاب هتايثإ نكمأ هيلع لظص لوسرلا ةوبنةحص
 ىف امأو « ىوعدلاب ىنتك ١ لب اليلد هيلع ماقأ امو ءراربالل ةنجلاو , رافكلل رانلاب انهه محام

 هانركذ ام قرفلا ببسو « ليلدلا هيف رك ذ لب ىوعدلاب هيف فتكي ملف ةودنلا تابثإو عناصلا تابثإ
 نكاو اّمح هيلع ادعو ىلب تومي نم هللا ثعببال مهنامأد هج هللاب اومسقأو ) لحنلا ةروس ىف لاقو

 فرو ىل لق اونعِبي نا نأ اورفك نيذلا معز ) نباغتلا ةروس ىف لاقو ( نوملديال سانلا رثك أ

 ىلاعت هنأ ىلع ءانب رشنلاو ربثخلا ناكم 0 فقرأ ىاثلإ هجولا . ( متامع امب نؤذتل مث نئعيتل

 ءاجام اهعمجأت « هوجو ىلع ةقيرطلا هذه ىلاعت هللا ررق دقو« رشنلاو رشحلا هبشت رومأ ىلع رداق
 انكو انتم اذن نولوقي اوناكمهنأ لامشلا باكأ نع ةياكح اهيف رك ذ ىلاعت هنإف ةعقاولا ةروس ىف

 نيرخآلاو نيلوألا نإ لق ) هلوقب ىلاعتهللا مهباجأف ؛ نولوألا انؤابآوأ نوثوعبمل انئأ ًاماظعو بارت
 هلوق : املوأ . ةعبرأ رومأب هناكمإ ىلع جتحا ىلاعت هنإ مث ( مولعم موي تاقيم ىلإ نوعومجي

 ن٠ لصحي اسإ ىنملا نأ كلذب لالدتسالا هجو ( نوقلاخلا نحن مأ هنوةلخت متنأأ نونمتام متيأرفأ )
 ذاذتل الا ىف ءاضءاألا كرتشت اذهلو ءاضعألا فارطأ قافآ ىف ثدنملا لطلاكوهو عبارلا مضحلا ةلضف

 0 00 اهنأ ىت> ةيقبلا ىلع ةووعشأا ةوق طاس ىلاعت هللا نا مث ء اهلك امنع لالحنالا لوصح عاقولاب

 مث , ملاعلا فارطأ ىف الوأ . ًاد-ج ةقرقتم يني لا ا نأ لصا.لاذ  ةيلطلا ءازجألا

 هللا 0 ناويحلا كلذ ندب فارطأ ىف ةقرفتم تناك أبنإ مث « ناويحلا كلذ ندب ىف اهعمج ىلاعت

 هذه تناك اذإف م>رلا رارق ىلإ ًاقفاد ءام اهجرخأ ىلاسعت هنإ مث « ىنملا ةيعوأ ىف ىلاعتو هناحبس

 عنتمي فيكف ىرخأ ةرم توملاب تقرتفا اذإف « صخشلا كلذ انه نوكو اممم ةقرفتم ءازجالا
 اهنم ؛ هباتك نم عضاوم ىف اهرك ذ ىلاعت هللا نإو « ةجحلا هذه ريرقت اذهف ؟ ىرخأ ةرم اهممج هيلع

 ىرتو ) هلو ىلإ.( بارت نم مك انقلخ انإف ثعبلا نم بير ىف متنك نإ سانلا هيأ اي) جحلا ةروسف

 نأو ريدق ءىث لك ىلع هنأو قوملا ىحي هنأو قحلا وه هللا نأب كلذ ) لاق مث (ةدماه ضرالا

 رك ذدعب نونمؤملا حلفأ دق ةروس ىف لاقو ( روبقلا ىف نم ثعبي هللا نأو ايف بيرال ةيت 1 ةعاسلا

 مسقأال ةروس ىف لاقو ( نوثعبت ةماقلا موي مكنإ مث نوتيمل كلذ دعب مكنإ مث) ةقلخلا بتارم

 ناسنالا رظنيلف ) قراطلا ةروس ىف لاقو ( ىوف قاف ةقلع ناك مث ىنع ىنم نم ةفطن كي مأ)

 ميأرفأ ) هلوق اهيناثو . ( رداقل هعجر ىلع هنإ ) هلوق ىلإ ( جرخم قفاد ءام نم قاخ ؟ قلخ مم

 هماسقأو بحلا نأ هب لالدتسالا هجو ( نوهورحم نحن يلب ) هلوف ىلإ ( هنوعدزت متنأأ نرثرحعام



 ةيآللا . تاما اا اولنعو او:هآ نيذلا رمي : ىلاعت هلوق ١

 هد هم ه هرم اك اس هرثع هم ال اس

 ع نم ىرجب تنود مه أ دو اولمعَو أونما< 8 رّشسلو

 همس سا سس سي

 و رو هد 7 رام

 هباوتاو لبق نم انقر ىذا اذه ا ا نم منماوقنر ا

 201 ليي متيا اص هك اس نيو رسم تكا اضاع

 ديدج أهيف ة مهو ةرو ةروطم جاوزا أمف مهو ايشلم

 اهب اونرق مهنال : باوجلا ؟ ادوقو مه«مةراجحلا تلعجو ةراجحلاب سانلانرق مل: رشاعلا لالا

 مكن ) ىلاعت لاق هنود نم اهودبعو ًادادنأ هلل اهواءجو امانصأ اهوتحن ثيح ايندلا ىف مهسفنأ
 نود نم نوديعت امو مكن! هلوف اهل ةرسفم ةيآلا هذهو ( منبج بصح هللا نود نم نودبعت امو

 ممتراجح ىف رافكلا دقتعا الو. .اهدوقو ىعم ىف منج بصحو ةراجحلاو سانلا ىنعم ىف ( هللا

 مهسفنأ نع راضملا نوءفدتسيو مه نوعفشتسي نيذلا ءادهشلاو ءاعفشلا هنأ هللا نود نم ةدوبعملا

 هوو ٠ ممرسحت ىف ايارغإو اغالبإ مترج رآث ىف ةامح اب مهنرقف مهباذع هللا ابلعجو 2 مم اكس

 ثيح قوةحلا نم اهوعنمو امم اوحشف ةريخزو ةدع مهتضفو مههذ اولءج نيذلا نيرفاكلاب هلعفيأام

 « تيريكلا ةراجح ىه ليقو ٠ مثر ورظو ممونجو مههابج ام ىوكتف موج ران ىف اهاع ىمح

 هذه ةفص ميظعت انبه ضرغلا نال كلذو « هداسف ىلع لديبام هيف لب ؛ ليلد ريغب صيصخ وهو

 ىلع هانلمح ول امأ « رانلا ةوق ىلع ام داقيالا لدي الف داتعم ىمأ تيريكلا ةراجح داةيالاو راذلا

 كلت لاق هن اكف نارينلا ام أفطت راجحألا رئاس ناف رانلا مأ مظع ىلع كلذ لد راجحألا رئاس
 لزق امأ ؛اندلا نارينل ةئفطم ئه ىتاا ةززاجتللاب اهرمأ لوأ/ ىف قاعتت_نأ اهتوقل تخلي نإرينلا
 نأ ىلعلدي ام هيفسيلو « نيرفاكدال ةدعم ةفوصوملا رانلا هذه نأ ىلع لدي هناف ( نيرفاكلل تدعأ )

 ..ةالصلا لهأ قاسفل ةدعم تافصلا هذبب :ةفوصوم ريغ ىرخأ ًانازين كانه

 داعملا ف مالكلا

 رامنالا اهتحت نم ىرجت تانج مهل نأ تاملاصلا اولمعو اونمآ نيذلا رشبو ]ل ىلاعت هلوق

 جاو ن١ ايبف مهو اهباشتم هباوتأو لبق نم انقزر ىذلا اذه اولاقاقزر ةرمث نم اهنم اوقزر املك

 (« نودلاخ اهيف مهو ةروطم

 باع نيبو داعملا ىف امهدعب. ملكت ةوبنلاو ديحوتلا ىف ملكت امل ىلاعتو هناحبس هنأ معا
 دعولا ىف ةيآب اهبقعي نأ ديعولا 0 رك ذ اذإ هنأ ىلاعت هللا ةداع نمو عيطملا باوثو رفاكلا
 : راه انههو

 ثحبلاو نيدلا ةحح ىف ةريتعملا لئاسملا نم رشنلاو رشثحلا ةلأسم نأ ملعا ( ىلوآلا ةلأسملا ١



 ااا 1 ةيآلا» انياراقت قلو اولعفت مل نإف : ىلاعت هلوق

 ا شخ لالدت الاو 1 ىلع لمتشي ال هللا باتك نإ نولوي نيذلا لاوجلا لوق داسف ىلع

 نود بوجولل ىذلا اذاب .ىج الهف « بجاو ةروسلاب مهئائتإ ءافتنا. ؛ لوآلا لاؤسلا :"تالاٌوَدت
 « ممئابسح بسح ىلع عبعم لوقلا قاسي نأ امهدحأ : نابجو هيف باوجلا كمشلل ىذلا « نإ د

 : مالكلا ىلع مهرادتقاو مهتحاصف ىلع مهاكتال ةضراعملا نع زجعلا» نيمزاج ريغ دعب اوناكمهناف

 نإ : همواق, نم ىلع ةبلغلاب هسفن نم قثاولا ةوةلاب فوصوملا لوقي اكميب مكهتي نأ : ىتاثلا
 ؟هب ارتأت ل ناف 00 7 مل ناق) لاق مل: ىفاثلا لالا . هب امكهت هبلاغ هنأ ملعي وهو « كتبلغ
 هاشم نط هوو و تأت ااا رار |دهتأت مل نافذ لاقي نأ -نم رص لانها نال اولد

 : عبارلا لاؤ لا . ةيضارتعا ةلمج اهنال ال لحال باوجلا ؟املحم ام ( اولعفت لو ) : ثلاثلا لازئسلا

 ًاديدشتو اديكوت «نل» ىفنأ الإ لب ةتسملا ىف ىفناتخأ نلو ال : باوجلا ؟ ىلا باب ىف نل ةقيقحاُم

 .اًمدأ ؛لاؤقأ 00 ادغ ميقأ ناح اة كيلعركنأ ناف « كدنع ادغ ىقأ ال : كبحاصل لوقت
 لصن ف رج اينلانو + ارق لفوق وتابنلا كلذرا لج ادعو ا 31 لد نا
 هطارتذا ىنعمأم : : سم اتا لاّوذلا : ليلخلانغنيّتياورلاىدحإو ,هي ريس ل وق وهو لبةتسملا قنديك 5

 مهدنع حبص ةضراعملا نع مزحي روظ اذإ : باوجلا ؟ هلثم نم ةرودب مهنايت] ءافتثا راذلا ءاقتا ىف
 رانلا ءاقتاف . رانلاب باقعلا اوبجوتسا دانعلا اومزامث كلذ حص اذإو ؛ دب هللا لوسر قدص
 اوك رتاف هلوق ماقد امتاق ( رانلا اوةتاف ) هلو لعجو رثآلا ماهم رثؤألا مفأف ,دانعلا كرت بجوي

 ءاَقَنا ةبانال ؟ دانعلا نأمشل ليوهت هيفو ةغالبلا باوبأ دحأ وه ىذلا زاجالا وه اذه ؛ داثعلا

 هندكق زر امو : تارخلا < وقتا اند ؛ تضاسلا لاول" راقلا ةفشلب كلذ نيش نامل
 اندقو لوقي نم برعلا نم انعمسو :هيوبيس لاق « متتفلا هيف ءاج دقو نومضف ردصملا امأو رانلا

 ةيمست مضلاب رمع نب ىديع أرقو بطلا دوقولاو ء رثكأ دوقولاو لاق مث « ًايلاع ًادوقؤ زانلا

 ةضق نوكت لأ بح ىذلا ةلضن: عباسلا لاؤسلا . هدلب نزو هموق رفن نالف لاقي اك ردضملاب

 مدقتي نأ عنب النار ؟ةراجاو تراثا نقاون ةةرعالا “ران 00 فيكف ةءولعم

 ةيآلا هذه لبق نم اودمس وأ ٍهتلظم ا هللا لازتيرم نم: هاوطعت وأ ٠ باتكلا لهأ نم عامس كلذب م

 ةفوصوملارانلا تءاج لف : نماث اغلا 0 (ةراجحلاو سانلا اهدوقو ًاران ) ميرحتلا ةروس ىف هلوق
 اران اهنم اوفرعفةكمب تازنةيآلا كلت :بارجلا ؟ ةفرعم انرهو ميرحتلا ةروس ىف ةركنم ةلجلا هذهب
 يندم م: عسأت ١ لاؤسلا . الوأ هوذرع ام ىلإ ةدنتسم ةنيدملاب هذه تلزن مث ةفصلا هذهب ةفوصوه

 5 الاب الإ دقت ال اهنأب نارينلا نم ةزانمم ران اهنأ : باوجلا ( ةراجحلاو سانلا اهدوقو ) هلوق

 سانلا قارحإ ديرأ اذإ ناريناا رئاس نأ : لوالا . نيبجو نم اهتوق لع لدي كلذو؛ ةراجخلاو

 انذاعأ كلتو « هؤامحإ وأ هقارح] داري ام اهيف حرط مث دوقوب الوأ تدق وأ ةراجحلا ءامجإ وأ اهب
 . رجحلا ىف دقتت اهرح طارف ال هنأ :ىناثلا . قرتام سفنب دقوت ةعساولا هتمحرب اهنم هللا

 6« م رنا ادد



 ةيآلا . اولعمت ناو اولعفت مل ناف : ىلاعت هلوق ١

 مطوق ىلع ىدحتاا ىنعم مصي الف ةوكت ل امؤر أ وجت !نروكيي ان كلذ ف . عزت وا ةقغرلل

 ىلإ قيقحتلا ىف دوعي مهل ىلاعت هيدحتف هل قااخلا وه ىلاعت هللا دبدلا ىلإ فاضي ام نأ : اهثلاثو

 لوقلا اذه ىلع زاجيالا ثيثي ال نأ بجيف كش ريغ نم هلثم ىلع رداق وهو هسفنل دحتم هنأ
 ًاضيأ داتعملا نإ : مرق ناك اذاذ . ةداعلا ضقن نم هيف امب لدي امن] زجعملا نأ : ابعبارو
 هللا ىلص لوسرلا نأ : اهسءاخو . زجمملاب لالدتسالا حصي الف قرفلا اذه تبثي مل لعفب سيل

 نكي مل ىلاعت' هليق نم كلذ نكي مل ولو هاعدا اف هل اةيدصت كلذب هصخ ىلاعت هنأب جتحي ملسو هيلع

 نوكي ال داتعملا ريغو داتعملا نال ءقرفلا اذه حصي ال ربجلاب موق ىلعو . زاج#الا ىف الخاد

 114 بلطق مب ىدختتملاب مضخلا قيال , اي دذعلا نأ من 7 ناي غار ارو ءايازت ف الإإ

 لوألا تبثف ؛ هعسو ىف نوكست ال تايقافتالا نال «لطاب ىتاثلاو ءاقافتا هنم كلذ عقي نأ

 كلذف « هبلا دصق هبلق ىف ل_محب نأ الب فرقوم ىددتلاب هنا امتأ نأ تبث كلذك ؛تاكاذإاو

 همزليو ريجلا دوعي ذئنيخ ىلاعت هللا نم ناكنإو « لا وهو لساستلا مول هنم ناكنإ دصقلا

 . لاق ام لك لظييف ائيلع هدروأ ام لك

 هوجو نم زجعملا ىلع ةلاد ةيآلا هذه نأ ملعاف © اولعفت نلو اولعفت مل ناف ) ىلاعت هلوق امأ
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةوادعلا ةياغ ىف اوناكبرعلا نا 01 لاب ملعن انأ : اهدحأ ةعبرأ

 نم 00 سوفنلا لذي و ةريشعلاو ناطوئالا ةقرافم نآل « هرمأ لاطبأ لع صرحلا ةياغ ىفو

 نلو اولعف# مل ناف) ىلاعت هلوق وهو عيرقتلا اذه لثم هيلا فاضنا اذاف « كلذ ىلع لدي ام يرفأ

 ثيل « هب اوتآل هنم ةروس لثمب وأ نآرقلا لثمب نايتالا مهتناكمإو مهعسو ىف ناكولف ( اولعفت

 ةوبنلاب لصتي ايف مهدنع امهتم ناك نإو مالسلا هيلع هنأ وهو : اهناثو . زجعملا ربظ هب اوتأ ام

 هاعدا ام ىلإ ةمهتاا تقرطت ولف ء بقاوعلاب ةفرعالاو لضفلاو لقعلا روفو ىف لاخلا مولعم ناكدّقف

 1ك هناك ذو نارك ناك نبت قناه ئدخعلا لو غلبيو ممادحتي نأ زاجتسا امل ةوينلا نم

 الولف ٠ مسو هيلع هللا لص كلذ نم هاشاح « هرومأ عيمج ىلع اهلابو دوعي ةحيضف نم هعقرتي

 ىلع مهلمحت نأ هسفن نم زوج امل ةضراعملا نع نوزجاع مهنأ ملاح نم رارطضالاب هتفرعم

 ريخلا ىف عطق ا هتوبن ةحصب ًاءطاق نكي مل ول مالسلا هيلع هنأ : اهثلاثو . قرطلا غلبأب ةضراعملا

 عوقو ريدقتبو «هفالخ زو ناك هتوبن ةحصب ًاءطاق نكي مل اذإ هنآل هلثم نوتأي ال مهنأب

 يلع لد مزج املف ءهب مزجب الو . مالكلا ىف عطقي ال ةتبلا روزملا لطبملاف' هبذك ربظي هفالخ

 هجولا كلذ ىلع ربخلا اذه رب دجو هنأ : ابعبارو « هرهأ ىف ذ اءطاق ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ

 نيدلا ىداعي نم تاقوالا نم تقو لخي ل اذه انرصع ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع همايأ نم نآل

 ةضرامملا دجوت مل ديدعشلا صرخحلا اذه عم هنإ مث . هيف ةعيقولا ىف هيعاود دتشتو مالسإلاو

 لدي كلذو « ةيآلا هذه املع لمتشت امم زجعملا ىلع ةلالدلا ىف ةعبرالا هوجولا هذبف« طق



 010 ةنآآلا . هلثم نمةروسب اوأف : ىلاعت هلو

 مهل ار اناصنأ مهنوك مو ف نودقتعي اوناكمهنأ ىف ةكرتشم مثرباكأو مهناثوأو « رصانلاو نيعملا

 كو لوف ىنا أ امأو هيف لكلا لغد كرتشملا موف ا|ذه لع طظفالا اناجح اذإو »2 اناوعأو

 دوش :وءادهانعي نأ حصل ند ىلع الإ ارهاظ قلطي ال ءادبشلا ظفل نال كلذو . راكألا ىلع هل مح

 ىلع هاس هأء دا اذإ أم: « مماس ل ىقح ُْق الإ قدح ال كإذو 34 ةداهشلا ىدؤيو ةدهاشملاب لمحتيف

 - 2 أعد داو دا 1 لاقي 0 ناث و الا لع ءادوشلا ظفل قالطا َّق 0 زال | مزا ناثوآلا

 آل ؛ مالكلا مص لوآلا هجولا ىلع هانامح اذإ امأ ٠ لصألا فالخ رامضالاو ؛ مو ؤادوش مهنأ

 "5 نيقفتملا ناف . راكنالا اذه ىلع ميقا هن ال ضعمبل مكضعب دو لها وعدازور لي هن هلام

 ىف ناك هنالو 3-3 ادهش هلوق ىف ةفاضالا تحصف ةقفاوملا ناكل ضعيل موضعإ كوشي بمذملا

 تنل اذإو 2 رخالا نه ةدحر خل ىلعأ انعام أب ةحارشتلا ف نيعزانت 1 ىلع كودوُشل راكأ برعلا

 < نا ىلع هلمح نم كنوأ ةقيقحلا ىلع مالكا لمح نز ربظ كلذ

 ريقحلا وهو 4 نودلا ءىشلا ةنمو ءاذخلا نم ناكم 3 وهف ) 3 ( 5 4 ةئماثلا ةلأسملا ّر

 كاذا نود ذهاتا لاقل ضعت لع هضعب هاندآ ءىكلا عمج نال ابعنج اذإ نسكتلا نووتا قالا

 رصتخاف كيم ناكم فذ نم ىأ كنود نه هدع هلصأ 2 اذه كنودو » اليلق هكذم لوا ناكاذإ

 عسلا مش ملعلاو نفارشلا ف ورم نود ديز ليقف َ لاو>الا َْق ترافتلل طظفالا اذه ريعتسأ مش

 ند ءانلزوأ ني رفاكلا نونمؤألا لتر هل ( ىلاعت هللأ لاق 2, دلو لإ ارد زواجي ام لك ىف لمعتساف هيف

 ثود نمد قلعتم اف ليق ناف نيرفاكلا ةيالو لإ نينمؤالأ ةيالو 10- ال ىأ ) نيزم وما كود

 اوعدا ىنعملا : لوالا . نالامتءا هيف اذهو » 1 ءادرش 2 هقاعتم نأ : : اههدحأ . ناهجو هي همف انلق هللأ

 ىفو ؛ قحلا ىلع مكنأ ةءايقلا مو ,مل 00 مهأ م ةيعزو هللا قود نمو ةلبآ 11 نذلا

 . ايو مكمل هب ةناغ هتحاصفب زجعملا نآرقلا ةضراعم ىف 0 ال ىذلا دااب ١ وربط هسا نأ ممرمأ

 منأ مل أودب مديل نينم وأ ضع ن ومو هنأبلو نود نم ى ىأ هللا ود نم كرام اوعدا": ناملازو

 عئابطلا مهيلع ىأت ة ةحاصفلا ناسرف مثو متءادهش نأ ناعم الاو ةلهاسملا نم انهو ل هلثع متينأ

 نه اوعدا هلو 2 ءاعدلا وه ةقاعج م نأ : اممناثو ة هب ذاكلا ةداهشلاب مي أاوضرب نأ ةعللا

 زجاعلا] وديك« قد ةيعذلن م نأ كيش هللأ اولوقت ال و هللأب أودوشتسل ال ىغل 0 5 لوو هللأ كود

 م صل هنن مت داش نذلا نمانلا نم ءايوقلا اوعداو 4 هآوعد 2 ىلع ةنيبلا ةماقإ نع

 : مهلوق نع ثيشتم مه قبب مل هنأو « مهعاطقن ال نايبو مه زيجعت اذهو « ماكحلا دنع ىواعدلا

 : اهدحأ . ةوجو نم ريجلاب لوقلا لطبيب ىدحتلا اذه ىضاقلا لاق 4 ةعساتلا ةلأسملا )ل

 ةردقلا دقفل نوكي مهوق ىلع هرذعت نأ : اهناثو . زجعملاب لالدتسالا لاطبإ اذه ىفو الصأ



 هيلا قلت تار واس, | أف!: كل اعنا ١

 :ا,هدحأ -:ناهّجو هنفو'ادوعي اذام: ىلإ |! ( هلثم 0 ىف ريمضلا © ةسداسلا ةلأسملا ١
 ةحاصفلا ىف هتفص ىلع وه امم ةروسب .اوتأف ىأ ( اندبع ىلع انلزن ام ) هلوق ىف « ام » ىلإ دّئاع هنأ
 ايمأ ارشب هنوك نم هلاح: ىلع وه نمت اوتأف ىأ «اندبع » ىلإ دئاع هنأ : فاثلاو مظنلا نس>و

 عزيلشلا ومابع نب و. دوعسف نباو ع نع ىوّم لوآلاو : ءادلعلا نم ذخأي لو بتكلا أرقي
 كابالا رئادبلقباطعب كلذ: نأ اهادجنأ .رهوداو هل جنب رثلا ع لدي وزو نيل رثكووأو

 هللا: نآءةارداقج وز( هله ةرؤسإ) !نىدأفوب سنون ف - اف هب طدحتلا قباب“ ءدواؤلا

 الأ ء هيلإ ريمضلا هني كج رف (اانلت اهنع ,يبارخاو منك نإو ) لاق هنأل لز 1 ىف عقو امإ

 يللا اةيضقرو هلئاغ' اهم ًاييشاااوتاوف هللا قلثع ماك ونه نآوق 00 ىف متبترا نإو ىنعملا نات

 كوجردع نأ ف و نإو : لاقي نأ سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ ادودرم ريمضلا ناكول

 نيزجاع مهنوك ىضتقال نآرقلا ىلإ ادئاع ناك ول ريمضلا نأ :انئلاثو :.هلثم نم انآرقاأوتاوف هنيلع

 قيرليصع غيبلاع اون اهازأ, نييمأ, اًناك ءاوتتو او دبرفت ااوأر ,اًوعمتج اءاوستهلابع نايتالا» ل فزع

 هنعنيزجاع نييمأللا نم مدحأ نوك الإ ىضتقيال كاذف و هيلع هللا لصد ىلإ ادئاع ناكول امأ

 لثم اونوكي مل نيئراق اوناكو اوعمتجا ول امأف ىلا دحاولا صخشلا الإ دمع لثم نوكي ال هنأل
 ىلع زايالا نأ كش الو , ىلا لدم نوكي ال ءىراقلاو ءدحاولا لئامتال ةعاججا نآل ءد-#

 لايكل لضح اسمإ ازجعم هنوكف نآرقلا ىلإ ريمضلا انفرصول انأ : اهعبارو . ىوقأ لوألا هجولا

 ررورقتي لبكي راي هانز جعم[هنوكف ع ملسو هيلع هللا ىلص دم ىلإ هانفردول امأ ةحاصفلا ىف هلاح

 ربرقتب الإ مت , ال ناك ال دنا إ ًاضيأ 2 ناكنإو اذهو. معلا ع ًاديعب ماش اك فانلاك ل

 لا ةريهصلا 1 ول انأ : امسماخو ٠ ىلوأ لوآلا ناك مالسلا هيلع دمع ق- ىف ناصقنلا نم عون

 6 اك دمح لثم نكي مل نم نآرقلا هلم ورزق دص نأ مثو. كل كإذ ناكل مالسلا هيلع دمت

 0 اذه ناكف عنتم ىلا ريغو ىتآلا نم لثم رودص نأ ىلع كلذ لدل نآرقلا ىلإ هانفرص ولو

 ةيهلالا هيف اوعدا نم دارملا : لوألا . ناهجو ءادبشلا نم دارملا ىف 4 ةعباسسلا ةلأسملا

 عفنت اهنأ امل ةدابعلا قحتست اسهنأ نم نولوةت اكرمآلا ناك نإ مهل ليق هنااكف . ناثوألا ىهو

 ضصاختلا ىف ةءميظع ةجاحو ةديدش ةفاف ىلإ مس و هيلع هللا لص د ةع ًاناقيذف متعفد دقف رضتو

 « رضآو عفنت !منأو ةلآ اهنوك ءاعدا ىف نولطبم مكنأ اوملعاف الإو اهب ةءاعتسالا اولجعتف اهنع

 هوركشأام لاطيإ ىف فاثلاو . لآ امنوك لاطبإ ىف : امهدحأ . نيبجو نم ةجا<ع مالكلا ىف نوكسيف

 رمأ راكنإ ىف مهقفاوي نم وأ مهرياكأ ءادهشلا نم دارملا : ىتاثلا . هلبق نم هنأو نآرقلا زايإ نم

 مكيلعو مكل اوركحيلو ةضراعملا ىلع م وذيل 1 اا ومكرباك |او ,ءداو ىنعملاو « مالسلا هيلع دمع

 اناق ؟ كاوأ اممأف رذعتلا ريد..ةتبو اعم امريلع ظفللا لمح ن 5 له ليق نإف . رذعغتيو نكمي مف

 نع ازا هلغج نكميف ةداهشلاب مئاقلا وأ رضاحلا ىنعمب ديهش عمج ءادهشلا نال نكسمف لوألا امأ



 /١١0 ةيآلا !ة:فلظم “نفت ؤ بسب, ,اؤتأف .:.للغت اقم

 ىلع هلوزن مللت تدل ىناثلا ناكنإو « جيردتلا ىلع هنم برش ان وأ هلثم ممنايتإ كجاو.لوالا

 . هتماو سو هيلع هللا لص هللا لوسر ديرب « اندابع لع ٠» .ىرقو زجعم جيردنلا

 ىمسل نأ امإف الصأ ثنا نإ اهواوو 2 نآرقلا نم ةفئاط م ةروسلا 4 ةئااثلا ةلادشل 0

 ىلع ةيودح اتا وأ روسملا دليلاك ةدود# نآرقلا َنَم ةفئاط اهنا اهطداح وهو ةئيدملا رودسل

 . 'راضقو طاسوأو لاؤوط امَسفنأ ىف اًضيأ 'ئهو ءىراشلا ايف قدتب كتارا لراثملا ةلزأك ةاروقتلا

 ةعئاطو ةعطق امالف مزه نع ةيلقنم اه واو تلاع نإو « نيدلا َْق ا ملح ةلالجو امن أ ةعفرل وأ

 نآرَتلا عيطقت ةدئاف ا لبق نإف . كلم ةاضفلا و ع نه ةيقملا ىف ىلا ةروسلاك نآرقلا نم

 نأ : ابيناثو . الوصفو اباوبأ مهتك نوفنصملا بوب هلجالام : اهدحأ .هرجو نم انلق اروس

 اذإ .ىراسقلا نأ : اهثلاثو . نسحأ هبحاص نع عون لك دارفأ ناك عاونأ هتحت لصح اذإ سنجلا
 روكا ول 4م ليصحتلا ىلع ترثأو هل طشنأ ناك ارخآ َْق اذخأ مش تادكللا نم اياب وأ ةروس ح

 هطشنو هنع كلذ سفن اخسرف ىوط وا اليم عطق هنأ لع اذإ رفاسملا هلثمو ؛ هلوطب باتكلا ىلع

 اضفت ةلةتلم ةفئاط”تلا باتيك نمر نخل اهنأادقتغا .ةزوللا ظفحناذ] كفا" نأ ايلي انا ناكل

 ..لضفأ ةماث ةروسب ةالصلا ىف ةءارقلا تناك مث نمو « هب طبتغيو كلذ هسفن ىف لجيف

 نم هيلع وه امو نآرقلا نأ ىلع لدي ( هلم نم ةروسب اوتأف ) هلوق 4« ةسبارلا ةلأسملا إل

 ىلع مظن هنأ َ ثيدحلا 0 نم 3 لوق فال ىلاعت هللأ هلزنأ م لد ىلع وه اروس 0

 . نآرقلا لكب ةرمو ةروسب ةرم ىدحتلا مص كلذلف نامنع مايأ ىف بيتزنلا اذه

 ٌتاتكب ١و:أف) هلوق:: اًهادحأ : هاوتجو لع اج نآٌرفلاب ىيداتلا "نأ ملعا « ةسماخلا ةلأسملا 2

 لدم ا نأ لع نجلاو نسملا 0 نأ لق 07 هلوق : اهدا“ ( ىدهأ وه هللأ ددع نم

 هه روس رع اوتأف ( هلوق 3 املاثو 8 ) اريهظ ضععيل 0 ناكولو هلثع 0 57 نآرقلا اذه

 هفراصتب هيحاص ىددتل 1 اذه ريظنو ) هك نم ةرودهسإ | ( هلوق ب اهعبارو تاي رتفم

 ئدجتلا "ىف 'ةيابنلا ل هاذه ناف..اةنم"قلأست :قتقا"# هليارن ىتثأ + هفضنبت زا هلع عشت ,الاوقيف

 رصعلا ةرودسو 8 رثوكللا ةروس لوان ) هلكف نم ةرودسإ اوتاف ) هلوق لق نإف رذعلا ةلاذإو

 نكسم هةذم برأ 53 وأ هلثع نايتالا نأ ةرورضلاب ملعت نيو. نورفاكلا | 2 5 لق ةروسو

 مادقإلا و ةرباكم كلذ ناك رشبلا رودسةم نع جراخ روسلا هذه لاثأك:ناتالال نإ متاق نإف

 «ىناثلا قيرطلا انرتخا ببسلا اذبلف اناق « نيدلا ىلإ ةمهتلا قرطي اع تارااكملا هذه لا ىلع

 رهاللا لكن م نإو 0 دوصقملا لصح دلقف زاعالا لو ىلإ ةجحانصفلا َّق ةرودسلا هذه تغلب نإ انلقو

 نيريدهتلا نيذه ىلعف َة أ زجعم هرمأ نيهوت ىلإ مبيعاود هد عم ةض راغملا نع مبعانتما ناك كلقكل



 ةيآلا « انلز ام بيرىف متنك نإو : ىلاعت هلوق الا

 ةيامن[ لع وساقا هنأ : ًاسماخو . الصأ توافتلا ربظيلو ةحاصفلاةيامن ىف اهنم دحاو لكك لذ عمو
 لاثمأو « ةرخآلا رايتخاو ايندلا كرتو قالخالا مراكم ىلع ثحلاو حنابقلا يرحتو تادابعلا

 دنع نس سيقلا ءىرما رعش نإ اولاق مهنأ : اهسدانسو . ةحاصفلا ليات بجوت تاملكلا هذه

 يللطلا اهنعي ىتغالا ندشو 2 (فوقلا دك ةطبانلا هرماشتوا ع .لوخللا ا, ةطوتءاسفلا نك هذ ز:بنيطلا

 هناف نف ىف همالك نسحب رعاش لكف ةلمابو « ءاجرلاو ةيغرلا دنع ريهز رعشو « رخلا فصوو

 الأ , ةحاصفلا ةياغ ىلع نونفلا لك ىف احيصف ءاج هناف نآرقلا امأ « نفلا كلذ ريغ ىف همالك فعضإ

 ىلاعت لاقو ( نيعأ ةرق نم مهل ىخأ ام سفن ملعت الف ) بيغرتلا ىف لاق ىلاعت و هناحبس هنأ ىرت
 ربا بناج مب فسخ نأ متنمأفأ ) بيهرتلا ىف لاقو ( نيعألا ناتو سفنألا هيبتشت ام اهيفو )

 (ةيآلا متنمأ مأ .٠ ا مكب فسخي نأ ءامسلا ىف نم متنمأأ ) لاقو ( تايآلا
 الآم 1 لكس كرا اق هلوق ىلإ ( دينع نابجن لك ب اخو )اق
 ظعولا ىف لاقو ( انقرغأ نم مهنمو ) هلوق ىلإ ( هبنذب انذخأ الكف ) هلوق وهو رشبلا مهو هغلبي

 ام ىثنأ لك لمحت ام معي هللا ) تارهلإلا ىف لاقو ( نينس مهانعتم نإ تيأرفأ ) هيلع ديم ال ام

 هلك مالكلا ملعف املك مولعلا لصأ نآرقلا نأ : اهعباسو . ( هرخآ ىلإ دادزت امو ماحرالا ضيغت
 معو  ةغللاو وحنلا لعو . هقفلا الودطأ لع اذكو“ نآرقلا نم ذوخأم هلك هقفلا ملعو ؛ نآرقلا ىف

 زايالا لئالد ىف انباتك لمأت نمو « قالخألا مراكم لامعتساو «ةرخآلا رابخأو ايندلا ىف دهزلا
 : لوقن نأ : ىتاثلا قيرطلا ء ىوصقلا ةياهنلا ىلإ ةءحاصفلا هوجو عيمج ىف غلب دق نآرقلا نأ ملع

 ناف كلذك نكي مل وأ « زاعإلا دح ىلإ ةحاصفلا ىف ًاغلاب ناكهنإ لاقي نأ امإ اولخ ال نآرقلا
 مهنايتإ مدعف هنكمم ريدقتلا اذه ىلع ةضراعملا تناكفاثلا ناك نإو . زجعم هنأ تبث لواآلا ناك

 ناكف ةداعلا قراخ رمأ ا ناينالا ىلع مهيعاود رفوت عمو ةنكمي ةضراعملا نوك عم ةضراعملا

 . باوضلا ىلإ برقأ اندنع قيرطلا اذهو هوجولا عيمج ىلع زجعم نآرقلا نأ تبثف ًازجعم كلذ

 لوزنلا دارملا نال لازنالا نود ليزنتلا ظفل ىلع ( انلزن ) لاق امتأ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 ناكول : نولوقي | وناك مهنا ناكملا اذهب قئاللا وه ظفالا اذه رك ذو « جيردتلا ليبس ىلع

 ىلع ةروس دعب ةروس اموحت اذكه لزني مل سانلا دنع نم نوكي امل ًافلاعو هللا دنع نم اذه

 دجويام دوجو نم رعشااو ةناظخلا لهأ هيلع ىرت ام ننس ىلعو ثداوهلا عوقوو لزاوالا بسح
 ابظي ال: صاشلا ناف.ةفلتحلا تاجا [واةد دجلملا لا عالا "نم ليظيء ام بلس انخ انلخ اقم مهنم

 هلزنال ىلاعت هللا هلزنأ ولف ةعفد هبطخحو هلئاسر نوياد ربظي ال هديا ةعفد هرعش نآويد

 هللاو ( ةدحاو ةلمج نآرَلا هيلع لزن الول اورفك نبذلا لاقو ) ةلمج ةداعلا هذه فالخ ىلغ

 اذه نأ هريرقتو ةهيشلا هذه ليزي ام عم زجعم نآرقلا نأ ىلع لدي امانهه ركذ ىلاعتو هناحبس

 نك نانا تيكيرتال كل يلوتشبلا نؤودقما| دج ندا قلو كتم نأ (ق) جيردتلا اذه ىلع لزانلا نآرقلا



 اكو ةيآلا .انلزن ام بير ىف منك نإو : ىلاعت هلوق

 : لئاسم ةيآلا ىف

 عناصلا تابثإ ىلع ةرهاقلا لئالدلا ماقأ امل ىلاعتو هناحبس هنأ ملعا 4 لون ةلأيفملا 2

 اولعج نيذلا ةيميلعتلا 1 داسف ىلع لدي كلذو « ةوبنلا ىلع لدي امب هبقع كيرشلاب لوقلا لطبأو

 نمالإ هللا ةفرعم لصحت ال نولوةي نيذلا ةيوشحلا لوقو «لوسرلا ةفرعم نم ةدافتسم هللا ةفرعم

 ماقأ ازجعم نآرقلا نوكح ىلع ةيذبم لو هيلع هللا لص دمع ةوبن تناكاملو ءرابخالاو نآرقلا
 اذه نإ.لاقينأ : لوألا . نيقي رط نم هنايب نكم ًاوجعم هنوك نأ ملعاو . ازجمم هنوك ىلع ةلالدلا

 ادئاز وأ , ءاحصفلا مالكر ئاسل ايواسم نوكي نأ امإ : ةثالث هوجو دحأ نم هلاخ واخ ال نآّرقلا

 نالوالا ناهسقلاو ,« ضقني ردقب هيلع ادئاز وأ ةداعلا ضقني ال ردقب ءاحصفلا مالذ رئاس ىلع

 اوني نأ بجاولا نم ناكل كلذك ناكول هنآل « نالطاب امهن] انلق امن]و.. ثلاثلا نيعتف نالظان

 لوقلا مدع نم فوأخلا لص>و عذ انتلا عقو ناف « ن.درفنم 1 نيعمت< امإ هنم ةروس لثع

 عالطالاو ةغللا ةفرعم ىف اوناكمهنآل جاجتحالا ىف ةيامن كلذو « ةببشلا نوليزي ماكحلاو دوهشلاف

 لاومالاو سوفنلا اواذب ىت> ةياغلا ىف هرمأ لاطبأ ةبح ىف اوناكو . ةياغلا ىف ةحاصفلا نينار لع

 فيكف قحلا نولبقي ال دح ىلع ةفنالاو ةيملا ىف اوناكو ؛ ناو كلاهمملا- بورض اويكتراو

 اهب اوتأي مل اءلف ٠ حداوةلا ىوقأ ةضراعملاو هلوق ىف حدقي امب نايتالا بجوي كلذ لكو : لطابلا

 اثوافت سيا ممالك نيبو هنيب توافتلا نأو «٠ 53 طوق لئاع ال نآرقلا نأ اعلبقف انفع مزج انملع

 هذه ريرقت نم دارملا وه:ذبف .« ازجعم نوكي نأ بجوف ةداعلل ضتان. توافت نذإ وهف اداّتعم

 فكي مل ةوبنلا ةفرعم ىف اذكف ديلقتلاب ديحوتلا ةفرعم ىف فتك ملاك هناحبس هنأ رهظف ةلالدلا
 هناف كلذ عمو ؛ هتحاصف ناصقن ىضتقت ةريثك هوجو نآرقلا ىف عمتجا دق هنأ لعاو:.؛ ديلقتلاب

 ةحاصف نأ : اهدحأ . ازجعم هنوك لع كلذ لدف اهءارو احل ةياغ ال ىتلا ةياهنلا غلب ةحاصفلا ف

 ةنارض وأكله وأ ةئياطت وأ قفف دف] ةريعب لذ تادقاشم:كفضو. قااهازثك أ؛كرغلا
 بحي ناكف ءوث ءايشالا هده نمإنآرقلا: ىف ؛سيلو اةراغ يفصاو وأ, كرا فضاو ا وأ ةنثطاوأ

 ىعار ىلاعت هنأ :اهيناثو : مهمالك ىف اهيلع برعلا تقفتا ىلا ةحيصفلا ظافلالا هيف لصحت ال نأ

 هزعش لزن قدصلا مزتلاو بذ.كلا كرت رعاش لكو هعيمجوف بذكللا نع هزنتو قدصلا ةقيرط هيف

 امهرعش نكي ملو . امهرعش لزن ايلسأامل تباث نب ناسحو ةعيب رنب ديب! نأ ىرت الأ اديج نكي مل
 ءاج ةفزاجلاو بذكلا نع هزنتام عم لاعت هللا نأو ىلهاجلا امهرعشك ةدوجلا ىف ىالسالا

 ىف ةديصقلا ىف قفتي ام حيصفلا رعمشلاو حيصفلا مالكلا نأ : اهثلاثو ٠ ىرتاك احيصف نآرقلاب

 زجعل  ثيحب حيصف هلك هناآل نآرقلا كلذك سيلو .٠ كلذك نوكيي ال قابلاو .. نيتيبلا و تيبلا

 اذإ.هناف .ى فضو ىف]خيضف“ ارعش  لاقا|قم [لك٠ نأ: :ءايعبانرو:/: .هتلج !قعباوزجت ايهعل( اغلا

 ريثكدلا راركتلا نآرقلا ىفو . لوألا همالد ةلزنم ,ىثلا كلذ فصو ىف ىناثلا همالك نكي ل هرزك



 تح يدع دما تاامعتتاو ١١

 0 0 روز

 اانا ااا هيرااكغلا 2 لف 01 اه بير ىف مك نإ

 ةهسادس رك ظوم هر ل درداو

 ناو اولعفت من نيقداص ملك نإ هللا نود نم وسد

 وس وددت جان لوو 3 لاا 9 نا

 5 هللاو تالي وأتلا لك ىلع ناثوآلا ةدابعب لوقلا لطبي ةيمسجلا نع هزنملا راتخلا عناصلا يلإ ملاعلا
 مهل لك ايه ءانب ىلإ اودمع ردن كسإلا جورخ لبق اوناكنيينانويلا نأ ملعأ 4 ةئلاثلا ةلأ أملا )ل

 0 ناكدقو ةدح ىلع م ل اد ويعم اهوذكاو ةريزلا مأر كول ةيناحورلا ىوقلا ءامسأب ة ةفورعم

 . ةقلطملا ةسايسلا لكيدو « حيرصلا لقعلا لكيهو - ىحلالا ىمآلا مدنع ىهو - ىلوألا ةلعلا
 "اي يي راتملا هو .نايدسق لحجر لكيه ناو ؛ الط تارودإ روصلاو سفنلا لحفو

 0 هو علم هفوج ف امك ةرهزلا 1 ه ناكو « اعبرم نسما لكيهو , اليطتسم خحرملا لكيهو

 دآس ال ىل- نب ورمع نأ خراتلا باحأ معزف انمثم رمقلا لكيهو « ليطتسم هفوجف الم دراطع

 نودبعي اموق ىآرف ءاقلبلا ىلإ ةرفس هل تقفنا مارحلا تيبلا سمأ ىلوو مهناةبط ىلع سأرتو هموق

 مهلا سلاف . قسنف اهب قستسنو ٠ رصننف اهب رصنسن بابرأ هذه اولاةف اهنع مهطأسف مانصألا

 اعدو ةبعكسلا ىف هعضوو ةكم ىلإ هب راسف لهب فورعملا متصلا هوطعأف اهنم دحاوب هومركي نأ

 مانصالا تويب نم نأ ملعاو . فاتكألا ىذ روباس كلم لوأ ىف كلذو ٠ هم.ظعت ىلإ سانلا
 نافع نب نامّْثع هبرخو ءاعنص ةنيدعب ةرهزلا مسأ ىلع كا>ضلا هانب ىذلا « نا. د ةروهشملا

 لئا.ةل ناك مث رمقلا مسأ ىلع كللانأب رس ورم 1 ؛ ىذلا « خلإ رامون » اهمنمو « هنع ىلاعت هللا ىذر

 < ثوغي »و ليذه ىبل « عاوس » و بلكل لدنجلا ةمودب « دو » لدم ةفورعم نائوأ برعلا

 فيقثل فئاطلاب «تاللادو عالكلا ىذل ريمخ ضراب < رسن ١» و نأدلمط < قوعإ »و جح ذم ىعل

 ةورملاوافصلا ىلع « ةلئانو فاسأ » وةكمىحاونب ةنانكل « ىزعلا »و جرزخلل برثيب « ةانم » و

 «ىلاعت هللا ةدابع ىلإ مهوعديو اهتدابع نع مهاهني ملسو هيلع ىلص هللا لوسر دج ىصق ناكو

 ' : لوقي ىذلا وهو ليف:نب ورمع نب ديز كلذكو
 روما تست اذ] ثدَأ بر كقلأ مأ اذكخحاو انرأ

 ريصنلا لجرلا لعفي كلذك اعيمج ىرعلاو تاللا تكرت

 هل مالكلا

 نإ للان ودنم مكءادهشاوعداوهلث«نءةروباوت فاندبع ىلع انل رئاع بير ف متتكنإ وز :ىلاءتهلوق
 ( نيرفاكلل تدعأةراجحلاو سانلااهدوقو ىتلا رانلا اوةتاف اولعفت ناو اولعفت ملناف نيقداص متنك



 ١ ةيآلا . نوملعت متأو ًادادنأ هلل اولعججتءالف : ىلاعت هلو

 الف ؛ رشبلا نيبو ىلاعت هللا نيب طئاسولا ىه اهنأ ىفاثلا قيرفلاو ةقيقحلا ىف هلإلا ىه اهنأ اودقتعا

 نع تاقوالا رك أ ىف هرتتسم بك اوكا اوأر امل مث.ءاحل عوضخلاو اهتدابعب اولغتشا مرج

 , ةيلاعلا مارجألا كالت تادابعلا كللتب نيدصاق اهتدابع ىلع اولبقأو امانضأ اهل اذا راصبألا

 كلت ةدابعل اودرجتو بك اوكلا ركذ اوذلأ ةدملا تلاط امل مث « ةيئاغلا اهحابشأ ىلإ نيبرقتمو

 اتاقوأ نونيعي اوناك ماكحالا باحصأ نأ : اهئلاثو . بك اوكلا ةدبع هةيقحلا ىف ءالؤرف « ليئاقلا

 هجو ىلع تقولا كلذ ىف امسلط ذختا نم نأ نوءعزيو نيفلآلاو فلالا وحن ةلواطتملا نينسلا ىف
 اوذختا اذإ اوناكو تافآلا عفدو بصخلاو ةداعسلا و ةصوصخم لا عفتني هناف صاخ

 ةدابعلاك كلذ راص ميظعتلا كلذ ىف اوغلاب الف هب نوعفتني مهنأ مهداقتعال هومظع مسلطلا كلذ

 : اهبمبارو . مالا لصأب هلاهجلا ىلع اهتدايحب اولغتشاو مالا أديم اوسن لعفلا كلذ ةدم تلاط املو

 اوذختاىلاعت هللا دنع ةعافشلا لوبةموةوعدلا باجي هنأ هيف نودتقعي ريبك لجرمهنم تام ىتم هنأ

 ىلاعت هللا دنع ةمايقلا موي مهل ًاعيفش نوكي ناسنالا كلذ نأ داّقتعا لع هنوديعي هتروص ىلع اهنص

 ميلعل : امسماخو ( هللا دنع انؤاءفش ءالؤه ) هلوق ىف ةلاقألا هذه مهنع ىلاعت هللا ريخأ ام ىلع

 ةلقلا هل هللا لإ دجست انا 5 اف ل الإ .نودحسيرز مهناعاطو مهتاولصل بيرام اهوذختا

 ةمسجلانم اوناكميلعل : امسداسو . اهتدايع بحي هنأ موقلا نم لاهجلا نظ ةلاهلا هذه ترمتسا املو

 مح نكمي ىنلا هوجولا ىه هذبف ٠ ليوأتلا اذه ىلع اهودبعف اميف برلا لواح زاوج اودقتعاف
 . لقعلا ةرورضب هنالطإ ملعي ثيحب ريصيل ىد اهيلع ةلاقملا هذه

 هوجولا هذه ىلإ ناثوألا ةدبع بهذم لصاح عجر امل : لئئاق لاق ناف 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)
 هنإ : انلق باوجلا ؟ ناثوالا ةدابع زوحي ال نأ ملاعلا قااخ تايثا نم مز ن نأ نف اهوم رك ذ ىتلا

 رام نوك راش ءاعنلاو ضر الا ,نارانب اي نيفولع ءايسلاو نخر الا ترث لع ة يان لا

 لاكش لإ نمادي 2 م صاصتخا نوكي نأو, دب الف ةيمسجلا ى.ماسج آلا

 اًضنأ وه رعتف ال اييج ناك ىلإ ضصصخلا كاذنأ نيو ضصخقتخع ضصصخم راخ دار تالا

 ةدانع لإ بهذ نم لوف امأ : لوقف اذه تنث لذإ . ايسج نوذير ال نأ بحرف ء رخآ صصخ
 لولا امأو « هلوق لطب دقف ةيمسجلا ىفن ىلع ةلالدلا هذهب انللد ايلف هبشلا داقتعا ىلع ءانب ناثوالا

 رقتفي مسج لكنأ ىلع ةلالدلا انقأ الف ماعلا اذهل ةربدملا ىه بك اركلا هذه نأ وهاو نادل
 (بابرأ ال ديعبامنأ تيثو « ةحلا:اهنوك لطب راتخما لعافلا_ ىلإ هب فيتا ام لكب هفاضتا ف

 نوكي امبإ تاهساطلا ريثأت نال اضيأ لطب دقف تاهسلطلا باكأ لوق وهو ثلاثلا لوقلا امأو
 لوعلا اأو موق لطب وانلوق تبث بك اوكلا ثودح ىلع انللد الف . بك اوكلا ىوق ةطساوب

 عانتمالا 2 عنم امل عرشلا نكل , هليمي وأ هبجوي ام لقعلا ىف سيلف سماخلاو عبا /

 راقتفا ىلع ةلالدلا ةماقإ نأ انمدق ام تبثف هيبشتلا ىلع ءانب اضيأ وهف سداسلا لوقلا 6

 (م١- رغ )٠6



 ةبآلا . نولعت متنأو أدادنأ هلل اولمت الف : ىلاعت هلوق ١1

 هتعزانم لعةرداق ةلآ اهنأ دقتعي نم لاح مهلاح تيبشأ ةملآ اهومسو اهودبع امل انلق . هللا عزانت

 حاصيال نإ ةريثك أدادنأ اولعج مهنأ 5 عنش دنلا ظفاب مم اكو مكهنلا ليبس ىلع كلذ مه ليقف

 متتأو ) ىنعم ام : ثلاثلا لاؤلا . ادن هلل اولمجت الف عفيمسلا نب دمع أرقو « طقدن هل نوكي نأ

 5 د آذان أهلعج مم صال ءانيتتالل هذه نودلعت مل ,ةعلاكل مندا زعم : باو جلا ( نودلعت

 : 4 سم انههو حبقأ نوك هدبق مع ن .ٍ حيبقلا لولا ناف كلذ اولوت الذ

 ةردقلاو دودج ولا ىف هيواسي اكيرش هلل تبثي دحأ ملاعلا ىف سيل هنأ ٍلعا © ىلوآلا ةلأسملا ١
 ريخلا لعفب مياح امهدحأ نيطإ نوتُشي ةيوذنثلا عك نألا ىلإ كلوي م م اذهو 3 ةركحملاو ملعلاو

 قيرفلا « ةرثك كلذ ىلإ نيبهاذلا ىف ىلاعت هللا ىوس دوبعم ذاخا امأو ؛ رشلا لعفي هيفس ىناثلاو

 , بك اوكلا هذه قا ىلاعت هللا نإ نولوقي مهناف ٠ ةثباصلا مو بك اوكلا ةدبع لوألا
 بكا مهرس كلا, دصن نارانيلع تجيف اول ٠ « ملاع وف قو سكر كلا مهو
 كلاثلا قير ملأو : مالسلا هيلع حيسملا كودردل نيذلا ىراص: /| : قاع || قيرفلاو ' لاك هلبأ لعت

 لقن نيذلا ءايبناألا مدقأ نآل كلذو : ناثوآلا ةدبع نيد نم مدقأ نيد ال هنأ معاو «ناثوآلا ةدبع

 ىف هموق نع ىلاعت هللا رح ام ىلع مهيلع تاما اع ]يول مال.سلا هيلع حوأ وه موخرات انيلا

 ”|الدف( لظ ذو قرد ويش رمل حلو عا وس ل وراد وترا الو تملا نيذت آل اولاقو ) هلوق
 ملاعلا ا 3 ل نآلا ىلإ ة ةيقاب ىهو . مالسلا هيلع حوأ لبق ةدوجوم تناك ةلاقملا هزه

 فرعيب,ثيحب نوكي نأ ليحسي هنأش اذه ىذلا بهذملاو نيدلاو . ةلاقملا هذه لع نورمتسم
 قاخو ىةلخ ىذلا وه 0 ةعاض || هذه َْق تاود+ ا رجخلا اذه 0 ملعلا 0 ةرورضلاب هداسف

 هاك لوك لأ شرف“ هلع ميظعلا عملا قابطإ ليحتسيف ىرورض لع ضراآلاو تاومسلا

 رفعج رشم و 5 ذام : مد : اهوجو هيف سر ءاملعلاو كاذ قوس عز ضرغ ناثوالا

 هللا, نولوي اوناك دنهلاو نيصلا لهأ نم انيكك نأ" هتافّدصم ضعب ق ىخلبلا مجنملا دم نبأ

 لا اذكهو »2 روصلا نم نوكب أه كي 6 هر واط وذو هونج ىلاعت هلل 5 نودقتعإو هتككامو

 نأ مهلع بجاولا نأو ءامسلاب انع اوبجتحا دق مهلك مهنأو « ةنحلا مروص ىف اضيأ ةكئالملا

 , ئالملاو هلالا روص نم اهنودقتعي اوناكىتلا ةئيهلا ىلع ءاورلا ةنس> رظنملا ةقينأ ليثام اوغوصي

 #0 ميص ناف هتكئالمو ىلاعت هللا ىلإ قلزلا بلط نيدصاق امندابع ىلع نوفكعيف

 اور( شالا نأ هو اءادلعلا ازثك ٠ هرك ذل ام! اناث وأ ةنمقلا '"داقتعا: نائوالا: ةدابعأف'كلبشلاف
 اهدعبو سمشلا برق بسح ناذ بك اوكلا لاو>أ تاريغتب ةطوبرم ملاعلا اذه لاوحأ تاريغت

 فالم لاوحأ اودصر منإ مش ةنيانتملا لاود>الاو هادا لوصفلا كثدح اسأل سلا يب نع

 الف سانلا علاوط ىف امعوقو ةيفيكب ايندلا ىف ةسوحنلاو ةداعسلا طابترا اودقتعاف بك اوكلا

 قلا ىو امتاوذل دوجولا ةيجاو اانا اهنأ دّقتعأ نمد مهنف 5 اهميظعت َْق اوغلاب كإذ اودقتعا

 نولو الاف « ملاعلا اذهل ةقلاخ اهنكسل ربك ”الاهلالل ةقولخم اهنأ دقتعا نم مهنمو ؛ ملاوعلاهذه تقلخ



 ا ةيآلا . نوبلعت متنأو ًادادنأ هلل اولعجت الف : ىلاعت هلو

 بلطل قاشملا هذه لمحت ىلإ اوجاتحا امل مهنأ اوءلع لاح دعبالاح كلذ فمهسفنأ اودكو تارمثلل

 ىه ىتلا ةيورخالا عفانملا بلطل ةيويندلا قاشملانم لقأ قاشم اولمحتينآلف « ةيويندلا عفانملاهذه

 ريغ نم ءافشلا قلخ ىلع رداق ىلاعت هنا انلق اياذه راصو « ىلوأ ناكةبويندلا عفانملا نم مظعأ

 ؛:نطرملا ررضل اعفد ةيؤدآلا ةرارغ لمحت اذإ هن ال هنلع هفق وتب. هتداع ىرجأةنكل.ءاودلا لاوانت

 ريغ نم ةعفد اهقلخ ول ىلاعت هنأ : اهيناثو ىلوأ ناك باقعلا ررضل اعفد فيلكتلا قاشم لمحتي نآلف

 ءالتبالاو فيلكتلل ىفانملاككلذو « ميكحلا رداقلا ىلإ اهدانساب ىرورضلا ملعلا لصحل طئاسولا هذه

 ركفو. 2”قيقد نظن ”ل] :رداقلا ىلإ .اهدانشا ىف“تفلكملا "رقتفي 'ذتلفطكاسالا ةذبج ايفل اولذغأ

 اني زندتأا# ايتلاثو ”باتزملاقزا اعمل بابساللا الزل“ ابراقرادملا ور أاوبلا ا طز قيف اذيفللاع

 نم لزنأو ) هلوق : ثااثلا لاول . ةبئاص راكفأو كلذ ىف ربع راصبتسالا لهالو ةكتالملل ناك

 ةرخنأ نم دلوتت امن راطم الا ناف كلذك مالا سيلو ءامسلا نم رظملا لوزن ىضنقي ( ءام ءاّينلا

 كقِف لوز و درعلا نايل كه عمتجتف ءاوهلا نم ةدرايلا ةقيطلا ىلإ دعاصتتو ضراآألا نم عفت رث

 اهومسأ ءايس تيمس اعز ءامحلا نأ: اهدخا : هوجو نم باوجاو رطملا ره كلذو اعانشا

 كلم راق نر قطران نأ عاب او دايملا كف لون ذفف نانتنلا 7 نف لزت اذا نر يدب
 هللا لوق نأ : اهللاثو ( ءام ءامسلا نم لزنأ ) ةبطرلا ءازجاللا ضراألا قمع نم ةبطرلا ءازجألا
 باحسلا نم لزني كلذ عم هنأ اتيلغ اذاف ©ءامسلا نم رطملا 'لزني ناعت هنأ لبخأ دقو قدضلا "وه

 ىعمام : عيارلا لاؤسلا . ضرأألا ىلإ باحساا نمو ؛ باحسلا ىلإ ءامسلا نم لزني لاقي نأ بحسف

 اقزرو ءام ىنعأ نيركدملا نآل ضيعيتلا ؛ امهدحأ . ناهجو هيف باوجلا (تارّملا نم) هلوق ىف نم
 ضعي هب انج رخاق. املا نضعب ءاعملا نم الززأو ليفت اكفةضعبلا نعم اف نيكني دصق دقو هناك د

 ناف . اقافنإ ماردلا نم تقفنأ كلوقك نايبلل نوكي نأ ؛ ىتاثلاو . كقزر ضعب نوكيل تارقلا
 ةنيبم تناكنإو . هل لوعفم هنأب هباصتنا ناك ضيعبتلل رم ناكزإ انلق ؟اقزر بصتنا مف لبق

 نود تارمثلا لبق ملف ٠ ريثك ءامسلا ءامب جرخلا رقلا : سماخلا لاؤسلا . جرخال الوعفم ناك

 : ملعأ هللآو ةرخآلا مأ مظعتب ًاراعشإو ايندلا رام ةلق لع امنت : باوجلا ؟ راقثا و[ نقلا

 مب :لوآلا لاؤسلا . تالاؤس هيفف ( نودلعت متأو ًادادنأ هلل اولعجت الف ) ىلاعت هلوق امأ
 الف اودبعا ىأ « الاب قاعتي نأ : اهدحأ . هجوأ ةثالث هيف باوجلا ( اولعجت الف ) هلوق قلعت
 ىكل مكقلخ ىنعملاو ؛لعلب : اهيناثو . ديحوتلا اهساسأو ةدابعلا لصأ ناف:ًادادنأ هلل اولمحيت

 ىذلا ) هلوقب : اهثلاثو . باقعلا تابجوم مظعأ نم هناف دن هل اوتبثت الف هباقع اوفاختو اوقنت

 ءاكرش هل اوذختت الف ةرهابلا لئالدلا هذه ىكل قلخ ىذلا وه ىأ ( اشارف ضرآلا كلا لعج

 رفن اذإ ادودن دن نم هترفان لجرلا تددانو عزانملا لثملا هنأ : باوجلا ؟دنلا ام : ىناثلا لاؤسبلا

 مانصألا نإ اولوقي مل مهنإ ليق ناف : هدناعيو هرفاني ىأ هبحاص داني نيدنلا نم دحاو لكنك



 ةيآلا . اشارف ضرالا كل لءج ىذلا : ىلاعت هلرق ١٠

 ىأ ولو ؛ةضفلاو بهذلا كدنع ءايشالا رعأ نأ ىدبع اي رظناف ( ًاقش ضرآلا انققش مث ابص

 املا هذه ليج فإ مث 3 عفانملا هذه اهنم لصح ناك له ةضفلاو بهذلا ند ضرأآللا تققلخ

 ؛ مالا سيول لب كلمأ ضردالا نأ لصاخلاف ةنلاقلاملا فيكف ني يآ عم امندلا هذه َْق

 لاق 9 2 ةمعطاللا نم ا امك اذنك كمعطت ضراألاو ) ناللا نمد اانحاإو ًانإزل كيقست مالا نال

 همأيدعو ال هزل نال ؛ دنعاو نيل اذهو 2 مالا هذهىلإ مك د زي هانعم )م 5 ءل ابهيفوم ؟ اًنقلخخ أهنم م)

 نطي ىف ت تنك .كنإ مث. صر الا: نو كناككم نم ”قيضأ كتتدلو ىتلا مالا نم كناكم نال كلذو

 نكسلو « ىربكلا مالا نطي تلخد اذإ فيكف ؛ شطع الو عوج كسم اف رهشأ ةعست مالا

 ىف تنك نيح كنال 0 ىرغصلا مالا نط ف 001 7 ىريكلا مأالا هذه نطب لدن نأ لمرشلا

 ثيح هلل ًاعيطم تنك لب « ةريبك كل نوكست نأ نع الضف ؛ ةلذ كل تناكام ىرغصلا مالا نطب

 نيعبس كوعدب مويااو « كبرل كنم ةعاط سأرلاب اهيلإ تجرف ايندلا ىلإ جورهلا ىلإ ةرم كاعد

 لصاخلا ل سنلا هاينشأ اهنطي نم 4 جارخإلاو ضر الا ىلع ةايلقلا نمد ءاملا لازناب حاكنلا لوع هيش نه

 ؛مهتحتامو مهقوفام لاو>أ ىفو مهسفنأ ف اوركسفتيل مدآ ىببل اقزر راعلا عاونأ نمو « ناويحلا نم

 هلال راه ايلا[ تلا ناك نم“ الإ !مفيلخت و :اهتراؤكتم ١ لع أر دقي أ الا ءانشالا هَذه نمزائيش 'نأ/ اوف رعي

 له: و اللا كاوا تال اانا || هو لات و هنا مدع ميكحجلا عئاصلا ره كلذو 4 تافصلاو

 نول وأ # ةداعلا عدنا اجلإا أملا /لؤّصاو [كدفع تا م هذهل قلاذلا وه ىلاعت هللا نإ نولوقت

 نه 0 دل | لصح ا دا جا اذاف « لب او 4 هعمم ُط 0 كل قو 1 ةراؤم ةعيبط ءاكللا قاخ لاعت هّللأ نإ

 مكحلا عئاصلا نم لد »ل نيلوقلا الك ىلع نأ كشاال :لا وجلاو ؟ ىلاعت هّللأ اهقلخ ىت 9 ةوَقلا كلت

 2. طئاسولا هذه ريغ نم ءادتبا راعلا هذه قاخ ىلع رداق ىلاعت هنأ كش ال : لوقنف ليصفتلا امأو

 هذهو 2 تافصلا هذه لباق مسجلاو ؛ ةبوطرو ها نولو معط هب ماق مسج الإ اهلا ىنعم ال ةرغلا

 مه امإو 4 ناكمالا نأ )2 ثوذخلا امإ ةيرودقملل ححصملا نال ءااذتا ىلاعت هلل ةرودقم تافصلا

 ءادتا مسجلا َْق ضارعأالا هذه قاخ ىلع ًارداق ىلاعت هللأ نوك نأ مزأي هناف تاردقتلا ىللعو

 ىلاعت هنأب ريا درو ف ةيلقنلا لثالدلا نم ىلقعلا ليلدلا !انهادكوي انو 34 طئاسولا هذه نود

 قانيإل ادت مقلخ ىلعهتردق لوقن انأ الإ ؛ طئاسولا هذه نيغ نم نيبامملل ةنجلا لهأ ممل عزت

 نم ند لعلنا لاو 2 اظو , ما ةهسوح لاى ةلب اهلاو ةريؤملا ىوقلا هذه قلخ ةطسأ و اماع هنردق

 كنود رأ املا هذه قاخ ىلع 0 ناك ا: : 1 اغلا لاّوانلا : ليل نم هيف كحل كازذ راكنإ نيملكتملا

 اشيام هللا لعفي : باوجلاو ؟ ةليوطلا ةدملا هذه ىف طئاسولاهذمم اهقلخ ىف كيب اف طئاسولا هذه

 3 ةداكجلا' ىرج رابع |رةااهج هنأ اهنلخأأ جاهار د ةلطقتلا كيلا نم اوركإذا مث!« اديريام حبو

 ًايلط سرغلاو ثرهلا ىف ةقشملا اول اذإ نيفلكملا نال « ججردنو بدق رث لع - كلذ لعفيال



 « بابحالا رك ذ ىسنيو ؛ نابشلا مرهيو « ناتكلا لبيو ٠ قشاعلا كتعو . براهلا كرديو

 .٠ اهدحأ: هوجو نهد نسسونفلا ىلع ردمقلا لضفي نم اضيأ مف ناكو .٠ نيحلا ىدنو 2 نيدلا برشو

 :ءدهلوقب هيفا عطا: قنتملانكللا كتوم“ سمشلاو . ركذم:نمقلا نأ

 لالبلل رغ ريكذتلا الو 2بيعسشاامس ال 'تينأتلا اف

 رهقلا ىلع سمشاالضفنم مهنمو ؛ رمقلل ةعبات سمشلا اولعجل ؛ نارمقلا : اولاق مهنأ : اهيناثو
 اذإ رمقلاو اهاتو سمشلاو ؛ نابسح رمقلاو سمشلاو ) هلوق ىف رهقلا ىلع اممدق ىلاعت هللا نأب

 باوحأ ا 0 لاقو ( نمؤم مكنمو رفاك كنف ) هلودب ةطوقنم ةجحلا هذه نأ الإ ( اهالت

 ماظ مهنف ) لاقو ( ارسي رسعلا عم نإ ) لاقو ( ةايحلاو توملا قلخ ) لاقو ( ةنجلا باتأو رانلا

 ةلبقلا ةفرعم ةيناثلاو . نيطايشلل اموجر اهنوك : ىلوآلا ةعفنملا . عفانم اهيفذ : موجنلا امأ . ( ةيآلا

 اودتهتل موجنااركل لعج ىذلا وهو ) ىلاعت لاق ؛ رحبلاو ربلا ىف رفاسملا اه ىدتيي نأ ةثلاثلاو ءاهب

 « ةيبونجلا بك اوكلاكعلطت ال ةبراغ : ماسقأ ةثالث ىلع موجنلا مث ( رحبلاو ربلا تاءلظ ىف اهب
 اهنمو «تباوث اهنم ًاضيأو « ىرخأ علطيو ةرات برغي ام اهنمو « ةيلامشلاك برغت ال ةعلاطو
 ةفرعم نم ةفسالفلا هيعدت ىذلا امأ . ليوط اهبف مالكلاو ةيبرغ اهنمو . ةيقرش اهنمو ؛ تارايس

 . داعبالاو مارجألا

 نم الإ ًادحأ هبيغ ىلع رهظي الف بيغلا ملاع ) ىلاعت لاق ه حباوسلا هيف لض ارح كنع عدف ه

 هللا نئازخ ىدنع مكل لوقأ الو ) لاقو (اليلق الإ لعلا نم متيتوأ امو) لاقو ( لوسر نم ىضترا

 قاحلا ربع دقف ( مهسفنأ قاخ الو ضرألاو تاومسلا قاخ مهتدوشأ ام ) لاقو ( بيغلا لعأ ل

 ممدعب عم برعلاو « مهنع ءايشآلا دعبأ ةفرعم ىلع نوردقي' فيكف مهتافصو مهتاوذ ةفرعم نع
 مهلئاق لاق «كلذ اوذرع قئاقحلا ةفرعم نع

 ىمع دغ ىفام لع نع ىتنكلو هلبق سمآلاو مويلا ىفام فرعأو

 عناص هللا ام ريطلا تارجاز الو ىصحلاب براوضلا ىردت ام هتلاوف : ديبل لاقو

 هتدجو ملاعلا اذه ىف تامأت اذإ : ظحاجلا لاق « ءانب ءامسلا نوك حرش ىف 4 ةعبارلا ةلأسملا
 موجنلاو ؛ طاسلاكةدودم ضرأالاو « فةسلاكةعوفرم ءامسلاف « هياإ جاتح ام لك هيفدعملا تيبلاك

 بورضو ةمفانمل ةأيبم تابنلا بورضو ؛ هيف فرصتملا تيبلا كلاك ناسن الاو حيباصملاكةرونم
 لماش ريدقتو لماك ريبدتب قولخم ىلاعلا نأ ىلع ةلاد ةحضاو ةلمج هذرف ؛ ةحلاصمىف ةفرصم تاناورحلا

 ملعأ هللاو ةيهانتم ريغ ةردقو ةغلاب ةمكحو

 امل ىلاعت هللا نأ ملعاف ( ركل اقذد تارُهلا نم هب جرخأف ءام ءامسلا نم لزنأو ) ىلاعت هلوق امأ

 مهتاجاح فانصأ هللا مع مث ؛هدالوأو مدآ هيف ةعدوملا ةردلاو فدصلاك تناكو ضرأالا قلخ

 ءاملا انببص انأ ) لاف مالاككل ىه ىتلا ضرأ الا هذه ريغ ءىث ىلإ كجوحأ ال مدآ اي لاق هنأاكف



 ةيآلا . اشارف ضرالا 3 لعج ئذلا": ىلاعت هلوق ٠١4

 الا ف علطت اننكلل 2 عضاوملا ناس ف دريل دتشا و عضوملا كلذ ف ةنوخسأأ تَدناش ل دحاو

 دعب ةبج ىشغتو رودت لازت ال مث ءبرغملا هج+و نه امذاحب م ىلع عقتف قرشا نر م رات :ل|

 ذخأيو الإ فوهثكم عضوم قبب الف ةيقرشلا بناوجلا ىلع قرشتف بورغلا ىلإ ىهتنت ىتح ةبج
 عفر دق ىنغلاو قرشلا بناج ىف تفقو ول لوقي ىلاعت هللا ناكاضيأو ٠ سمشلا عاعش نم اظح

 هعنم ىنغلا ناكنإ لوي ىلاعت هنكل « ريقفلا ىلإ رولا لصب ال ناكف . ريقفلا ةوك ىلع هءانب

 ىف ابليم عفانم امأو . هبيصن ريققفلا ذخأي ىتح هيلع اهريدأو كلفلا ريدأ انأف سمشلا رو
 اصوصخم ريثأتلا ناكل ليملا ىف ةكرح بك اوكسلل نكي ل ول : لوقنف « ءاوتسالا طخ نع اهتكرح
 هباششتم هنم برقي ىذلا ناكو هنم ةلصاحلا عفانملا نعولخ باوجلا رئاس ناكف ةد>او ةعتبب

 ابلكاهتااحأو تابوطرلا تنفأ ةراع تناكن اف ٠ ةدحاو ةيفيكتل كانه ةوقلا تناكو ٠ لاو>أللا
 ال ام طخو « ةيفيك ىلع بك اوكلا رممل ىذاخلا عضوملا نوكيف تادلوآملا نوكستت لو ةيراذاا ىلإ

 نوكي ماد ءاتش عضوه ىفنوكيفةطسوتم ةيفيك ىلع امهنيطسوتم طخو ىرخأ ةيفيك ىلع هيذاحب

 وأ عيبر رخآ عضوم ىفو ؛ قارت>الا بجوي ماد فيص رخآ عضوم ىفو ةجاجعلاو ءاو .الاابف
 لفل ناكل انيطياشل رد كنك اؤككلا كاناكوز ف ةيل اتش اتا ورك ملولو جضنلا هيف متي ال فيرخ

 كناكاولاو؛ 0 ملام ابيرق ضرعي ناكو « طارفأالا ديدش ريثأتلا 2 ةعفنملا ليلق

 ةكرحلا ظفحي ليم كانه ناك اذإ امأف « تمتامو عفانملا تلك امل هذه نم ةكرح عرسأ بك اوكلا
 كلذب مت رهدلا نم ةهرب ةبج لك ىف قبتو ةجاحلا رادقم ىرخأ ةهج ىلإ لقتنت مث « ةدم ةرج ىف

 امأ اذه ,. ةهانتملا نيغلا ةردقلاو ةغلابلا ةكلاب سدلملاقلاا|ناحيسفا:. ةتعفنما ترثكو:ةريثأت
 لعجو « ةحلصم هتبيغو هعولط لعج ىلاعتو هناحبس هنأ ملعاف : ليللا ةيآب ىمسملا وهو « رمقلا
 نم بره نمل عفن هيفف هبورغ امأ ,ةحلصم_زخآ !تقو.ىف ةيورغو . ةحلصمءتقو ىق"هعاولط

 وهو « ودعلا ةردأال مالظلا الولو « وجنيف بلاط هقحلي الف هيفخي لسيالا هرتسيف هودع

 : ىنتملا لوق نم دارملا

 بزذكحم: ةيونالا نأ ريخت دي نم ىدنع نيل 1
 نأ : تاياكحلا نمو . رمقلا هرهظأو مالظلا هافخأ ءىث هنع لض نمل عقت هيف هغولط امأو

 كروص هللا نإ : لاقو رمقلا ىلإ رظنف هدجو ردقلا علط املف , هدقفف اليل هلمج نع مان ايب ارعأ

 ءكل هلأسأ ادي زم ملعأ الفرع كورت ناشاذل و يكاز وب ءاشاذان اه كنود جوبا لفيف« كرف

 : لوقي أشنأ مث , ًارون كيلا هللا ىدهأ دقل ًارورس ىلإ تيدهأ نئاو

 المجاو لديصفتلا ىتيفك دقو رصق وذ كيف ىلوقو لوقأ اذام

 العف دقؤبف ىز كناز تلق“ؤأ, ١ !اذك تك نأفاعوفرم تازالكاقنإ

 « قراسلا حضفيو ؛ لجآلا برقي رمقلا : لوقيو رمقلا مذي نم برعلا ىف ناك دقلو



 ١ ةيآلا . ًاشارف ضرالا ,كل لعجج ىذلا : ىلاعت هلوق

 ىفف اضيأو . رثث" آلا -ىف ضراألا ىلع ءامسلا ركذ مادق بيسلا :اذهلف :٠ لباقلا نما تفرشأ:ثؤملاو

 تاومسلا نم دي ال هنافب « د>اولا ظفلب ضرالاو, , ملا ظفان. تاوماسلا. رك ذ الا, نكر.أ
 ضراألا امأو « تاعاعشلا حراطم ريغتو بك اوكللل ةفاتلا تالاصتالا اهبسب لضحيل ةريثكلا

 باوص كل هيفامو ءامسلا نول ىف ركفت : سماخلا . ةيفاكةدحاولا ضراللا تناكف. ةلباقف

 هياصأ نم نورمأي. ءاطالا:نأ ىتح ؛ هل ةيوةنؤرصبلا:ةقفاوف ناو دشأ نيرلل,ارنع افزع: رودتلل

 « قرزالا نوالا اذهب انوام ءامسلا مدأ ىلاعت هللا لعج فيك رظناف « ةقرزلا ىلإ رظنلاب نيعلا عجاو

 «رينتساا وهو ٠ ناولالا عفنأ امنول لءج ىلاعتو هناحبس وهف .:اهيلا ةرظانلا راصبالا هي:عفتفتل

 فرك مهةوف ءامسلا ىلإ اورظني مل وأ ) لاق اذ-طلو: ٠ نيدتسلا وهو . لاكشالا لضفأ::ارلكشو

 ضرالاب طر# ريغ افهس تناك ولو ؛ لوصف نم أبيف امأ ىنعل (جورف نما هلامو اهانيزو اهاننب

 ير ةللصالف جورفلا (تناكل

 موجنلاو رمقلاو سمنشلا شد« .ةام لئاضف نايبو ءامسلا لئاضف نايب ىف 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١)

 ساذلا ناك ف يكف « هلكملاعلا نمأ لطتل كلذ الولف ٠ اهبورغو ابعولط ىف ركتفتف شمدشلا' امأ

 الولف امورغ ىف عفنلا لمأت ؛نكدل :. ةرهاظ:نسهفلا عولط ى ةءفنللا مث مل موشي أعم ىو اودالا

 ثاعبناو ةحارلا ليصحتل رارقلاو ودها ىلإ مهجايتحا عم رارق الو وده سانال نكي ل اهبوزغ

 اوذكستا ليللا كل لعج ىذلا وهو ) ىلاعت لاق ام ىلع ءاضعالا ىلإ ءاذغلا ذيفنتو ةمضاحلا ةوقلا

 ىلع لمعلا ىلع ةموادملا ىلع مبامحي صرخلا ناكل بورغلا الولف اضيأو ( ارصبم راهنلاو هيف

 ضرأالا تناك بورغلا الول هنأ : ثلاثلاو ( اشاغم راهنلا انلعجو اسابل لدللا انلعجو) لاق ١
 لع :تانن.؛قف اهللغام كل غو 'ناؤرخ »م ابلح#ام* لك رتخم حت اريك !شمشلا ؟5ورلب وت

 قملا ةمك< سمشاا تراصف ( ًانكاس هلعجل ءاش ولو :لظلا دم فيك كباز ىلإ زت لأ )اقام

 مهجاح رادقع تيب لهال عفدي جارس ةلزنمب « تقو ىف بيغتو تقو ىف علطت ىلاءتو هنا>بش

 ىلع نيرهاظتم نينواعتم امهداضت ىلع ةءلظلاو رونلا راصف اوحرتسيو اورقتسيل مهنع عفري مث

 دقف اهطاطحناو . سمشلا نانا نأ . امورغو سمشاا عولط ىف هلكاذه ملاعلا حالص هيف ام

 تأ داو رجلا قعاقز أرد كلا رؤذت ءاتشلا ىف ةعيرالا لوصفلا ةماق ال اوين نكات هللا

 تاناويملا: نادبأ ولو '؛ةيرطملاو اكيناعلطلا تكي و -هاوملا "ظلي زا رولا حاز اها كرت

 ةدلوتملا داوملا رهظتو مئابطلا كرحتت عيبرلا ىفو « نطاوبلا ىف ةيزيرغلا ةرارحلا .ناقتخا 'ببشب

 جضنتف ءاوطلا مدت< فيصلا ىفو « دافسال ناورحلا جيمو رجشلا رونيو تاينلا علطيف ءاتشلا ىف

 فيرلا ىفو ؛.ثازامعلاو ءانبلل انهو ::,ضر الا هجو. .كحتو, /قادبالا لوقف َل حنت: ارافلا
 ةدحاو ةعفد لاقتنالا عقو نإ هناف « ءاتغلا ىلإ اليلق اليلق نادب الا .لقتنتف درباو سبيلا رهظي
 عضوم ىف ةفقاو تناك ول اهناف « اهةفانم يف لْماَتف معلا: كرخ ان تد.فو نادبالا تكله



 ةبآلا . ًاشارف ضرالا كل لءج ئذلا : لاعت هلوق “قا

 اياتج:لفاشإ«ىلاهتا لأهل زعموا وجعا لاطفأ ظاراللا لبا: ناو ح77 لافأوأ . كرككنلا "ىف نضانألا ا

 ةعقبلا ف ) <« ب > (اكرابم ةكبب ىذلل سانلل عضو تيب لوأ نإ ) هلوقب ةكربلاب ضدألا نم

 ضرأ فضو:« د» ( هل اناكراب ىذلا ىدقاللا دجسملا ىلإ ) « جا ( ةرجشلا نم ةكرابملا

 ضر الا:ةلمج تفضو : امساخو ( اريف اثكراب ىتا امراغمو ضر'الا قراشم ) لاقف ةكربلاب مانشلا
 ناف :( اميف كرابو اهقوف نم ىماور اهيف لعجو ) هلوق ىلإ ( نورفكتا مكنتأ لق ) لاقف ةكرببلاب

 مث ءاهاعرمو شودوال نك اسم ان انلق ؟ ةكلرملا زوافملاو ةيلاذلا١ تاولفلا ىف ةكرب ىأو : ليق

 ( نينقوملل'“تايآ ضر“الا ىفو ) ىلاعت لاق تاكربلا هذهلف « املإ اوجاتحا اذإ سانلل نك اسم اهنإ

 ختايأ» اهلعج نونقوالا-الإ اه عمير ايلا .ك-] نيتقوالا يذل ةلصاخا كناكنإو تانآلا هذهو

 نيم رك- 1 5 هلا قاخ ىلاعقاو' هل هنأ هس ان 0 ) نيةتمال ىده ( لاق كم 0 أمي رشت نقر ملل

 انلعجو )لاق هن هل د علا ملال نم قاخ 4 )م : ”ااديعأ ا مف نير عنا اهنم) 9 م ىلع ضرأ الان م

 هل ًادجاسم اهاك نضرالا لجل اهب هيبن مر 1 هللا 5 اشو تا اعلا

 :ةيرئاطتما دقن تاتا اةعنل])' ةلزوق امل 1 ووط اثات ل كج

 كش"الو* عضاومف هباتك ىف ضر الاو تاواهسلا رمأ ركذ ىلاعت هنأ ( ىلوأالا ةلأسملا )

 هلا نأ 0 اتا ملمع ىلع لدي اع لاو اا رام رين هي نع ل اوت اسهل رت 3 راك للنأ

 مطوقع 3 قاخلا ماهفأ اهيل لصي ال ةغلاب كحو ؛ ةميظع ًارارسأ امهيف ىلاءت و هناحبس

 هس 0 ىلاعت هللا نأ: لو"الا .هوجو نم ىهو ءاهسلا لئاضف ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 1 لال لاو نوفا عقلا 0 و ) رمقلابو ( حيباصمب ايندلا ءامسلا انيز دقلو ) حيباصملاب ءايشأ

 تاومسلا هيسرك عسو ) ىمركلابو ( ميظعلا شرعلا بر ) شرعلابو ( اجارس سمششلا لءجو)
 « ةرهاظ اهنم ةثالث : : ةعبرس هذوف 0 كوت 0 ( حوالابو ) تالا

 تازوسلا# سول اغت هنأ ؟ىلثلا .:ةناخالاو تانآلا نم: ةسمتقلا الئ الدلاب تتنث: ةيفخ ةعبرأو

 ةبقاع رك ذ مث. ًادادش ًاعيسو م اقابط اعبسإو ؛ اظوفح افقسو «ءامس_:, اهأش مظع ىلع لدت ءاهسأب

 دامعلا 2 موي.« ءامسلا ىوطنت موي ؛ تطشك .ءامسلا اذإو ٠ تجرف ءاهسلا اذإو ) لاقف اهرمأ

 مث ) لاف نيتيآ. ىف اهأدرم رك ذو ( ناهدلاك ةدرو تناكف ٠ اروم ءامسلا رو موي ٠ لوملاك

 اتناك ضر الاو تاوامسلا نأ اورفكب نزذلا ربل وأ ) كاقوب ( ناخد.ىهو ءاعتبلا كإ ىوتسا

 امهةلخ هناحرس هنأ ىلع لدي امهماتفو امهتودح ا ىف ديدقلا ءاصقتسالا اذهف ( اههانقتفذ اقتر

 ؛ ( اورفك نيذلا نظ كلذ الطاب امهنيب,امو ضر الاو ءامسلا انقلخ امو.) لاق ام ىلع ةغلاب ةمكحل

 ىهو ء اهون هجوتت هوجولاو « اهيلا عفرت ىدي الاف : ءاعدلا ةلبق ءامسلا لعج ىلاعت هنأ : ثلاثلاو

 موضعي لاق عبارلا . داسفلاو لاخلا نع ةمصعلاو,ةراهطلاو ءاوضالاو ءافصلا ل<و راونأالا لزنم

 درت ىلع هانم نوط ورالا رن ةرئأتم يع ةررقلا تاو انانلاف 1نيتفص لع توضراالا لا تازامننلا



 ١٠8 ةنآلا . اشارف ضراألا مك لعج ىذلا :ىلاعت هلوق

 ,ةبك افلا اهنمو : ءاودلا اهنمو « مادالا اهنمو « ماعطلا اهنف « رشبلا موعطم امأ ( مكماعنأ اوعيراو

 ءاوس مايأ ةعبرأ ىف امماوقأ اهيف ردقو ) ىلاعت لاق . ةضوملاو ةوالحلا ىف ةفلتخلا عاونالا اهنمو
 ةيناويح ام ]و « ناتكسلاو نطقلا ىهو « ةيتاينامإ ةوسكلان أل ء رشبلا ةوسك اهنف ًاضيأو :( نيلئانلل
 لت الا ىف ىلاعت هللا | ع 0 ويحلا نم ىهو دولجلاو مسيربالاو فوصلاو رعشاا ىهو

 علا" ةراشإ 0 اخ و ) لاق مث. ضرإلا :نر شووللازو ان نقول اان موعطملاف

 , كتام دمب كخنابقل ةرتاس ضرالا لعجولاعتو هناحبسهن] مث . ىلاعتهللاالإ امملعي ال 0 عفانم

 ىلاعتو هناحبس هنإ مث ( مكديعن ايفو رك انقلخ اهنم . اتاومأو ءايحأ اتافك ضرالا لعجب ملأ ) لاَقف

 . (ضرأالا ىف امو تاوامسلا ىف ام مكل رذعو ) لاَقف ضر الاو ءامسلل ةميظعلا عفانملا هذه عمج

 مهاوخلل امصوصف لعجتف ةنيزال حلصي أم اهراغص ىف  ةفلتلا راجحالا نم اهف ام : ةرشع ةثلاثلا

 ىلإ رظناو « هترثك عم هنم رانلا جرخست ىنذلا مي رظناف.. ةينب الل ذختتي ام اهرابك ىفاو

 ةعدارلا . في رشلا اذه 2 دا ةلقو ٠ ريما كلذب عم || ةرثذ ؟يلإو ظنا م هتزع عم رجالا توقايلا

 ارد رشتسا رشبلا اق لمت مث  ةضفلاو بعذلاك٠ 0 نداعملانم اهيف ىلاعتهللا عد وأ اه ةركع

 جوأ نم ريطلا اولزنتساو « رحبلا رعق نم ةكمسلا اوجرختساو ةليلجلا عئانصلاو ةقيقدلا فرحلا

  ةينعلا الإ امهدوجو ىف ةدئاف ال هنأ هيف ببسلاو , ةضفلاو بهذلا داحجبإ نع اوزحي مث ءاوهلا
 هللا برض كلذلف ؛ ةمكحلا هذه لطبي امهداجنا ىلع رداقلاف ةزعلا دنع الإ لصحت ال ةدئافلا هذهو

 قلخلا ىلع ةرضم الام ناف كلذلو « ةمعنلا هذهل ءاقباو ةدكحلا هذهل راهظإ « ادودسسم باب, امهنود

 لمأت اذإو « لمرلا نم جاجزلاو ؛ ساحنلا نم هبشلا ذاختا نم نينكمتم اوراصف هنم مهنكم هيف

 هنا>بس يلع ردتقم ريكح عئاص ىلإ ريبادتلا هذه راقتفا ف رطضا بئاجعلا و فئاطللا هذه ىف لقاعلا

 ا اجلا ىلع دجوي ام ةرثك : ةرشع ةسماخلا . اريبك اولع نوملاظلا لوي امع ىلاعتو

 هبن دق خبطلاو زيخلا ىف هيلإ ةجاملا دشأ امو . بطلا مث « فقسلاو « ءانبلل حاصنإىتا راجتالا

 وهو ) لاف ءاحصفلا اهنع رجعيو ءاغلبلا اغلي ال ظافلاب اهعفانمو ضرالا لئالد ىلع ىلاعت هللا

 امأو ( نينثا نيجوذ اف لعج تارُلا لك نمو اراهنأو ىساود اهف لعجو ضرالا دم ىذلا

 اهلكو ةريثك ىهو « راغصلا اهنمو « تارفلاو ؛نو>يجو « نو>بسو ؛ لينلاك ةميظعلا اهنف رامنأالا
 . دئاوفلا رئاسو ةعارزلاو قسلل ةبذع اهايم لمحت

 .هوجول لضفأ ءامسلا : ممضعب لاق ؟ ضرأالا مأ لضفأ ءامسلا نأ ىف ( ةسداسلا ةلأسملا ١
 هيلع مدآ نأ امل اهيناثو .دحأ اهيف هللا ىصع ةعقب اهيف امو « ةكئالملا دبعتم ءامسلا نأ : اهدحأ
 نم ىراوج ىف نكسي ال ىلاعت هللا لاقو « ةنجلا نم طبها هل ليق ةيصعملا كلتب ةنجلا ىف مالسلا

 ءامسلا ف لعج ىذلا كرابت ) هلوقو ( ًاظوفحم ًافقس ءامسلا انلعجو ) ىلاعت هلوق : اهئلاثو . ىناصع
 امدق» ءامسلا ركذ درو رمالا رثكأ ىف نأ : اهعبارو . كلذ لثم ضرالا ىف ركذي لو ( اجورب
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 هيلا . شارف ضرالا مكل لءج ىذلا : ىلاعت هلوق ٠١

 طرشلا . تاناويحلل اشارف نوكي نأ حاصيف نخستيف هيلع رونلا رقتسيل « ربغأ هنركح هللا لع
 نوك نأ بحي ناكف ءاملا ىف اصئاغ نوكي نأ ض رأالا عبط نال ؛ ءاملا نم ةزرابنوكت نأ : عباارلا
 جرخأو ضرأالا ةعيبط هللا بلقف ءانل امثارف تناك امل كلذك تناكو لو ءضرأالاب ةطي راحبلا
 معز نم سانلا نمو ءانل اشارف نوكست نال تحاص ىتَ> ةزرايلا ةريزجلاك املا نم اهبناوج ضب

 اسيل ضر الإ نأ لعن ةي الا هذيم ا لدتساورو رةركن ركن الون راذغ) رق, ضو الا ناوك يف ةطزشلا نأ
 رارقتسالا ناكمإ ىف حطسلاك اهنمةعطقلا تناك أدج تمظع اذإ ةركسلا نال « دج ديمإ اذهو ؛ ةرك

 لعأ هللاو ىلوأ اذهف ءاهيلعر ارقتسالا نكي مث ضر الاداتوأ لابجلا نأ اريرقت هديزب ىذلاو ؛ هيلع

 ةدلوتملا ءايشأالا : ىلوأالا ةعفنملف . اهتافصو ضرأالا عفانم رئاس ىف ( ةسماسخلا ةلأسملا )ل
 : ةيناثلا ىلاعت هللا الإ اهليصافت ملعي ال ةيلفسلاو ةيولعلا راثآلاو ناويحلاو تابنلاو نداعملا نم ابيف
 اهنف « ضر'الا عاقب فالتخا : ةثلاثلا . تايكرملا نادبأ ىف كساّدلا لصحيف اهب بطرلا رمخت. نأ

 (تارواجتم عطقضرأالا قلو )..نلاعق :هلاوق] هاو م ةيرخ و.« ةحسناو# ةلع راوزء هياط و قر جاتا اارأ

 فاللتخا : ةعبارلا ( اددكن الإ جرخال ثبخ ىذلاو هبر نذاب هتابن جرخي بيطلا دلبلاو ) لاقو

 جلالك سو ) [للحت ملاق امنع ءازغأ ز:1:نأوللا,طداش انوا كوبسأ وع 'ضيباؤ لغررجأف اهنلولأ
 ضرأالاو ) ىلاعت لاق . تابنلاب اهعادصتا : ةسسماخلا . ( دوس بيبارغو اهناولأ فاتخرمخو ضيب

 انلزنأو ) ىلاعت هلوقب ةراشالا هيلإو ءامسلا نم لزنملا ءاملل ةنزاخ اينزك : ةداشلااو عدصلا تاذ

 حبصأ نإ متيأدأ لق ) هلوقو ( نورداقل هب باهذ ىلع انإ و ضرالا ىف هانكساف ردقب ءام ءامسلا نم

 هلوقب ةراشالا هيلإو اهيفىتلا ماظعلا راهن الاو نويعلا : ةعباسلا . ( نيعم ءامب مكينأي نف ادوغ مكؤام
 ىلاعت هلوقب ةراشالا هيلإو « تازلفلاو نداعملا نم اهيف ام : ةنماثلا . ( اراهنأو ىساور اميف لعجو )

 مامت كلذ دعب نبي مث ( نوزوم ءىبث لك نم اهيف انتبنأو ىساور اويف انيقلأو اهانددم ضرأالاو)

 ىذلا ءبخلا . ةعساتلا . ( مولعم ردقب الإ هلزنن امو هنئازخ اندنع الإ ءىث نم نإو ( لاف ؛ نايبلا

 ءبخلا جرخن ) لاقو ( ىونلاو بحلا قااف هللا نإ ) ىلاعت لاق ىونلاو بخلا نم ضرالا هجرخت
 اهدرتىهو ؛ ةدحاو ةبح اهيلإ عفدت كنال مركلا عيطاط ضر الا نإ مث ( ضرأالاو تاوامدلا ىف
 ؛ اهتود دعب اهتايح : ةرشاعلا . ( ةبح ةثام هلبذس لك ىف لبانس عبس تتينأ ةبح لثك) ةناعبس كيلع

 ضرأاالا مهةيآو )لاقو ( اعرز هب جرخنف زرجلا ضرأالا ىلإ ءاملا قرن انأ اوري ملوأ) ىلاعت لاق

 ةفلتلا باودلا رم اهيلع ام: ةرشع ةيداحلا ( نواكأي هنف ابح اهنم انجرخأو اهانييحأ ةتيملا

 ضراالاىف قلأو اهنورت دمعريغب تاوامساا قاخ) هلودب ةراشإلا هيلإو ؛ قلذلاو روصلاو ناولالا
 هعاونأو هناولأ فلتخلا تابنلا نم اهيفأم : رشع ةيناثلاو . ( ةباد لك نم اهبف ثبو مكب ديمت نأ ىساور

 فالتخاو « ةلالد اهناولأ فالتخاف ( حي جوز لك نماييف انتبنأو ) هلوقب ةراشإلا هيلإو « هعفانمو
 اولك) لاق ٠ مئاهبلا توق أمنهو « رشبلا توق اهنف « ةلالد امحتاور فالتخاو « ةلالد ابهوعط
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 نأ : لوالا . نيمجولالطاب اذهو تبسرتءمج نإو ؛ ءاملا لع تفط تطسنا اذإ اماف ةصاصرلا

 كلذ راص ل: ىاثلا . ضراآلا فوقو ببس نع ثحبلاك ءاوهلاو ءاملا فوقو بيس نع ثحبلا

 نيذلا : املاثو . ؟ ايدحتم بناجلا اذه راصو ءاملا لع فقو ىت> اطسدنمضرالا نم بناجلا

 بناوجلا ضعب ىلإ اماذجتا نكي ملف بناوجلا لكن م اط كلفلا بذج ضرأألا نوكس ببس اولاق

 نم اباذجنا عرسأ رغصالا نأ : لوألا . نيبجول لطاب اذهو طسولا ىف تيقبف ضعإ نم ىلوأ

 ىلإ ةفوذقملا ةزذلا# ياذّجالاب لوا كرقالافانلا 7 كلفلال] نيود هوذا نانا هكا

 كلفلا عفد امتوكس ببس لعج نم لوق : !معبارو . دوعن ال نأ بحي ناكو باذجنالاب ىلوأ قوف
 « ةعبرس ةرادإ اهبطق ىلع ةنينقلا تريدأ مث ةنينق ىف بارتلا نم ءىثثلءج اذإ اك« بناولا لك نم اهل

 هوجو نم لطاب اضيأ اذهو ؛ بناوجلا لكن م عفدلا ىواستل ةنينقلا طسو ىف بارتا' فقي هناف
 لاب ام :ىناثلا ؟ انم دحاولا هب سحي ال ملف دحلا اذه ىلإ ةوقلا ىف غلب اذإ عفدلا : لوآلا . ةسمخ

 ىلإ اهلاقتنا لمي ملهلاب ام : ثلاثلا . اهنيعب ةبج ىلإ حايرلاو بحسلا ةكرح لدي ال عفدلا اذه

 نوكتت نأ مظعأ ناكاملك ل يقثلا نوكي نأ بحي عبارلا . قرشملا ىلإ اهاةتنا نم لوسأ برغملا

 بحي : سءاخلا . رغصأالا عافدنا نم أطبأ , رساقلا عفادلا نم مظعأالا عافدنا نآل أطبأ هتكرح

 «ءادتبالا دنع هنال ؛ءاهتنالا دنع هتكرح نم عرسأ . ءادتبالا نم لزانلا ليقثلا ةكرح نوكت نأ

 سيلاطاطسرأ لوق وهو ؛ كلفلا طسو بلطت عبطلاب ضرأالا نأ : اهسءاخو . كلفلا نم دعبأ

 ضعبلا صاصتخاف ؛ ةيمسجلا ىف ةيواستم ماسجأ الا نال ؛ فيعض اضيأ اذهو « هءابتأ روبمجو

 : امسداسو . راتخلا لءافلاىلإ هيفرةتفيف « ازئاج نوكي نأودبالةلاحلا كالت بلطت املج ال ىتلاةفضلاب

 تاداهتعا هيف ىلع" الا فصنلاو ؛ ةدعاص تادامتءاهيف ضرأالا نم لفسأالا فصنلا : مئاهوبأ لاق
 نيفصنلا نم دحاو لك ص اصتخا نأ : هيلع لاؤسلاو . فوقولا مزلف نا دامتعالا عفادتف ةطباه

 هللا نم الإ سيل ضرأالا نوكس نأ ان ركذ امب ثبثف . راتخلا لعافلاب الإ نكم ال ةصوصخم ةفصب

 انتم ةماط الو ابق وذ ةقالعالب ةؤقتالم اهنأ قرعتل اضل هلا لإ ظنا يلعن اذه فدو هلام
 ىرخأ ةقالع ىلإ ةقالعلا تجات>ال ةقالعب ةقلعم تناك ول اهنأ ىلع ؛ دهاشُ ابقوذ ةقالع ال اهنأ امأ

 ةراشخاو هترذقب ابكسع كسم نم دبال هنأ انبلعف اهتحت ةماعد ال هنأ تبث هجتولا !ذهعو مةيابن ىلإ اال

 نم امهكسمأ نإ اتلاز نئاو الوزت نأ ضرأالاو تاوامسلا كسمي هللا نإ ) ىلاعت هللا لاق اذهو

 « رجحلاك ةيالصلا ةياغ ىف نوكتنال نأ انل اشارف ضر“ الا نوك ىف: قاثلا طرشلا . ( هذعب نمادخأ

 ةعارزلا ترذعتل الثم بهذلا نم ضرأالا تناكولف ًاضيأو :ندبلا ملوي امم هيلع ىثملاو مونلا ناف

 « نيالا ةياغ ىف نوكت ال نأو ؛ داري ا اهبيكرتو اهرفح رذعتل هنم ةينبالا ذاختا نكمب الو ؛ اهيلع
 فافشااناذ ةيفافشااو ةفاطللا ةءاغ ىف نوكت ال نأ : ثلاثلاط رشلا : لجرلا هيف صوخت ىذلا ءاملاك

 ادي دار ناكف «لسعلقلاو يبكاوكتلا قم: نشل الهلاك ذك نإئ المو. ابفذع ووالالارقتنامأل
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 بيتزنلا اذهلو ( ١-5 ًاثزر تارٌلا نم هب جرخأف ءام ءامسلا نم لزنأو ) هلوق وهو ؛ ضرالاو

 قعيز يانا هنا ل اوقأب شانمفآلا معو « هسفن ناسنالا ىلإ ءايشالا انئيقأا نإينانلو 91 فاش

 ناك ةلالد رهظأ ناك ام لككف ملعلا ةدافا لالدتسالا نم ضرغلا ناك اذإو :هريغ لاوخأب هنلع
 هتاسهمأو هئاب آب هانث مث ء ناسنالا سفن رك ذ مدق ببسلا اذولف . رك ذلاب ىلوأ ناكو ؛ ةدافإ ىرقأ
 ضراألا لاك فرعأ ناسذالاو“ءاهسلا نم ناسنالا ىلإ برقأ ضرالا نآل ؛« ضرالاب ثلث مث

 هبيسب تارّدلا جورخو ءامسلا نم ءاملا لوزن ىلع ءامسلا ركذ مدق امتإو « ءامسلا لاول اهنا

 نارك تاير اما هكدا مالا عقد ا يح ور كلا وتس لا دال كذا نأ
 « معنلا عيمج لصأ نيرداق ءايحأ نيفاكملا قلخ نأوه : يناثلا . ءامسلاو ضرأألا رك ذ نع هركذ
 ةردقلاو ةايهلاو قالا لوص> طرشب ه عفت نم ”كادنا اكل خبار ةضدالا والخ 0

 نم ءامسلاو ضرأالا ىف ام لك نأ : ثااشلا . عورفلا ىلع لوصالا رك ذ مدق مرج الف « ةوهشلاو

 ؟ امريف لصح ملام لئالدلا نم ناسنالا ىف لصح دقو « ناسنالا ىف لصاح وهف عناصلا لئالد
 ىوس دحأ هيلع .دقيال ام كلذ لكو « لقعلاو ةوهشااو ةردقلاو ةايحلا هيف لصح ناسنالا نال
 كيلا انك ةنراوكل انآ ملعاو « مدقتلاب ىلوأ ناك متأ انهه ةل لئالدلا هوجو تناك اءلف . ىلاعت هللا

 ٍ عفانملا نم ةثالثلا هذه نم دحاو لك ىف رك ذنلف بيترتلا ىف

 هلوق هريظنو . اشارف ضرالا لءج هنأ انبه رك ذ ىلاعتو هناحبس هنأ ملعا « ةعبارلا ةلأسملا ١
 ملءاو( ١ داهم ضرأالا لل لعج ىذلا ) هلوقو ( اراهنأ اههالخلعجو ارارقضرأ الا لءج نممأ )

 ه0 ا مك ارد كك قا ماركا لاول طرقا زازا ارامل وى غمءاشا رف ضار الا نوك نأ

 قالطالاىلعانل اشارف تناك اةماقتسالاب تناكنإف ؛ ةرادتسالاب وأ ةماقتسالاب امإ اهتك رح تناكل

 كلذو ؛ ةيواه ضرأالا نال ضرأ الا ىلإ لصي ال نأ بس ناك لاع عضوم نم رسفط نم نال
 ًاطرالاو [لهعوسأ امهلقثأ ناك الزن:اذإ:ناليقثلاو « ناسنالا نم:لةثأ ضر الاو واه ناسنالا

 تناك امل ةيواه تناكول اهنأ تبثف ضرأالا ىلإ ناسنالا لصي ال نا بحي ناكف عرس الا قحلي ال

 تناك اذإ الثم ضرأالا ةكرح نال ؛ اهم انعافتنا لمكي مل ةرادتسالاب اهتكرح تناكول امأ ءاشارف

 ناكف عرسأ ضرالا ةكرح نأ كش الو برذملا بناج ىلإ كرحتي نأ ديري نادننالاو قرشملا ىلإ

 نأ انيلد كلذ هنكمأ املف ءديرب ثيح ىلإ لوصولا هنكسمبال هنأو هناكم ىلع ناسنالا قبب نأ بحي

 كلذ ببس ىف اوفلتخا مث. ةنكحاس ىبهف ةماقتسالاب الو ةرادتسالاب ال ةكرحتم ريغ ضرأالا

 نكي مل كلذك ناك اذإو « لفسلا بناج نم اهل ةيامال ضرأالا نأ : اهدحأ . هوجو ىلع نوكسلا
 ىهانت اودلس نيذلا : اهيناثو . ماسجأ الا هانت ليلدلاب تبث اس دساف اذهو لزنت الف طبرم ان

 كلذو لفسأ اهحطسو قوف اهتبدحو ةرك فصنك ىه لب ةركب تسيل ضرأالا اولاق ماسجأالا

 لثم ءاوهلاو ءاملا ىلع مغدني نأ طسبنا اذإ ليقثلا نأش نمو ؛ ءاوحلاو ءاملا ىلع عوضوم حطسلا
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 اهوجرت تنك نم لاق. اةمالسلا توجو لب لاق. ؟ دعب .ةمالسلا وجرت تنتاك مأ كالولل كفن

 كامّينأ ىذلا وهو « تقولاكلذ ىف هوجرت تنك ىذلا وه عناصلا نإ : رفعج لاقف لجرلا تكسف
 هللا ىلص ىنلا تأ برعلا تانايد باتك ىف ءاج : اهيئاثو . هدي ىلع لجرلا مسأف قوغلل ل

 عفدو كبركو كمغل نف لاف ؛ ةرشع لاق « هلإ نم كل كد نيص> نب نارمعل لاق لسو هيلع
 : اهثلاثو . هللا الإ هلإ نم كلام : مالسلا هيلع لاق , هللا لاف ؟ مهتلمج نم كب لزن اذإ ميظعلا مالا

 ىف اموي وه اهنيف هولتقيل ةصرفلا نوزوتذي, اوناكو « ةيرهدلا ىلع ًافيس هللا هحر. ةفينج .وبأ ناك
 ةلأسم نع ىنودمجأ : مل لاقف.هلتقب اورمهو ؛ةلواسم فويس .ةعامجإ هيلع, م ذإ دعا رجل
 هنو>شم ةنيفس ترأر ىنإ مكل لوقي لجر ىف نولوقت ام لاقف « تاه هل اولاقف مْدش ام اولعفا مث
 نم ىهو ةفلت# حايرو ةمطالتم جاومأ رحبلا ةجل ىف امثرتحا دق لاقثاألا نم ةءولمم لامحالاب

 ال أولاق ؟ لهعلا ق كلذ زوج له أمعفدي دبعتم الو اهيرحجب حالم ل نشسبأ ةيودسم ىرحي اني

 رحبلا ىف ىرجي ةنيفس لقعلا ىف زحي مل اذإ هللا ناحبس اي : هفينح لاف ! لقعلا هلبقي ال .ىث اذه

 ريغتو اهاو>أ فالتخا ىلع ايندلا هذه مايق زوج فيكف ىرجب الو دوعتم ريغ نم ةيوتسم

 تقدص |رلاكو اهي اوكف :؟ ظناعف عناص ريغ نم اهفانك أ نيايثو اهفارطأ ةعسو اهنابعأ

 ؟ عناصلا دوجو ىلع ليلدلا ام هنع هللا ىضر لوفاشلا | كلاس :اهعيارو. اوباتو مهفويس اودمغأو

 ةدود ا ا 1 دنع د>او اهعيطو اهحرو امنولو اهمعط داصرفلا ةقرو : لاَقف

 اك رعيلا اهم جرخيف ةاشلاو . لسعلا اهنم جرخيف 1 ) م-يربالا أهنم جرخيف يف

 ؟ د>او عبطلا ا ءايشالا هذه لعج ىذلا رف كسلا ا مخاون ىف دقعنيف ءايظلا
 ىضر ةفينح وبأ لئس : امساخو . رشع ةعبس مهددع 2 هدي ىلع اودلسأو كلذ هنم او:سحتساف

 . عئاصلا ىلع لدف سكسعلابو ٠ ىثنأ نوكيف ركذلا ديرب دلاولا نأب كسمتف ئرخأ ةرم هنع هلل

 ةضفلاك اهرهاظ اهذ ةجرف ال ءاسام ةنيص> ةءلقب هنع هللا ىضر لينح ن دمحأ كسمت : اهسداسو

 الف ريصب عيمس ناورح ةعلقلا نم جرخو ناردجلا تقشنا مث « زيربالا بهذلاكامطابو ةباذملا

 نع اكلام ديشرلا نوره لأس : امعباسو . خرفلا ناويحلابو ةضيبلا ةعاقلاب ىنع « لعافلا نم دب
 ساون وبأ لدم : اهنماثو . تاغللا توافتو تاهننلا ددرتو تاوصاللا فالتخاب لدتساف. كلذ

 : لاه «هنع

 كياما عنص ام راثآ ىلإ رظناو ضرالات ان ىف لكل

 كيسلا بهذلا اك ناهزإو | . تاصخاش نيل .نم"نورع

 كيرُش هل سل هللا نأ تادهاش دج ريزلا بضق ىلع

 , ليما ىلغا ثورلاو : زيعبلا لع, لدن ةزعنلا : 'لاقف لتادلاب نع ىانزرغأ| لسا :'ءلرخيبلاقيو

 لدت امأ ؛ جاومأ تاذ راحو . جا تاذ ضرأو «جاربأ تاذ ءايسفا هكدا لهما بقال راقآاو
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 دج وم نم هلدب الف مدعلا د دب دج وأم لكذأو ادوجوم نالاواك هنو كلذ لبق ادوجوم ناك اه دنأ

 يكل اذه لما ن2 قا رق ناللاقا نمانلا راسمالاو اان الاابإلو ةيكشر هن نتبل, دج وما كللذو

 صا_الا هذه داجإ هنم حصإ ىح تادوجوملا هذه فلا دجوم نم دبالف ةرورضلاب مولعم

 املو ؟ موجنلاو كالفاآلاو لوصفلا عئابط رثؤملا نوكي نآذر< ال مل :انهه لوقي نأ لئاقل نأالإ

 دجوملاو ثدحملا ىلإ .ايشآألا هذه راقتفا ىلع لديام هبيقع ىلاعت هللا رك ذ المت لاؤسلا اذه ناك
 . قافآلا لئالد سره دارملا وهو ( ءاسنب ءامسلاو اشارف ضردألا 5 لسعج ىذلا ) هلوق وهو

 باحسلاو حايرلاو قربلاو دعرلا نم ملاعلا لاو>أ تارييسغت نم دجويام لك ا-ميف جردنيو
 ةكرتشم ةيرصنعلا ماسجالاو ةيكلفلا ماسجالا نأ ىلإ عجري اهلصاحو ؛ لوصفلا فالتخاو

 نكمال زايحالاو لاكشالاو ريداقملا نم تافضلا ضعبب امضعب صاصتخاف « ةيمسجلا ىف

 دب ذه: طافتملا كج ى كدا كاذتما "اتتجو الرأزا خاهمزاول لاك ىذا لبو! ةيمسل اجلا نوكيع نأ
 ةيرثؤملا كلب صتخا مل هنأ ىف ثحبلا داع امسج ناك نإ رمالا كلذو , لضفنم ىمال نوكي نأو
 الإو ؛ لطاب لوالاو . ًاراتخموأ ًابجوم نوكي نأ امإف امسج نكي ل نإو « ماسجالا كللت نيب نه

 تثق . ًارداق نوكي نأو دبالف سكعلا نم ىلوأ تافصلا ضعبب ماسجالا ضعب صاصتخا نكي مل
 نأ رهظ اذه دنعو «قامسجب الو « مسحي سيل رداق رثؤم ىلإ ماسجالا عيمج راقتفا ةلالدلا هذه
 ضارعالا ناكماب ةناعتسالا دعب الإ كيال عئاصلا دوجو ىلع ضارعالا ثودحب لالدتسالا
 ىف داريالاب ةلدالا نم عونلا اذه صخ اإ ىلاعت هللا نإ : لوقف اذه تفرع اذإو « تافصلاو

 اهدشأو قلخلا ماهنأ ىلإ قرطلا برقأ ناك امل قيرطلا اذه نأ . لوالا «نيهجول هباتك لوأ

 امرقأو ةقدلا نع اهدعبأ نوكت نأ ب نآرقلا ىف ةروك ذملا ةلدالا تناكو « لوقعلاب اقاصتلا

 . كلذ هباتك لوأ ىف ىلاعت هللا رك ذ مرجال ماوعلاو صاولا نم دحأ لك هب عفتنيل مارفالا ىلإ

 قفل نياقدلا ]صح ام. قضرغلا لب + .ةلداجما ةتنارقلا نت الدلا نم نُمرعلا' نسلا هنأ : اناا

 نم عونلا اذه نال «بابلا اذه ىف قرطلا رئاس نم ىرقأ لئالدلا نم عوألا اذهو ؛ بواقلا

 معنلا نم ةايحلاو دوجولا نإف ءانيلع قلالا معن رك ذي وهف قلاذلا دوجوب ملعلا ديفي ملئالدلا

 ببسلا اذهلف ؛ دايقنالا لوصحو ةعزانملا كرتو ةبلا بج وب امن معنلا زيك ,ليو اندع ةميظعلا

 اذد ىف ةفيطل اقرط فاسلال نأ ملعاو . عاونالا رئاس نم ىلوأ ةلدالا نم عونلا اذه رك ذ ناك

 لاف . هنع هللا ىضر قداصلا رفعج دنع عناصلا ركسنأ ةقدانزلا ضءعب نأ ىورب : اهدحأ ؛ بابلا

 ةلئاه حاير اموي تجاه : ىلب لاق ؟ هلاوها تيأر له لاق . معذ لاق ؟ رحبلا تيكر له : رفعج

 اذإف حوللا كلذ ىنع بهذ مث اهحاولأ ضعبب انآ تقلا ندخل: تقوغ ؛؟ فلا تراكف

 لبق نم كداملعا ناكدق رفعج لاسقف « لحاسلا ىلإ تعفد ىتح جاومالا مطالت ىف عوفدم انأ
 تقلا له كنع ءاجيساإلا هذه تيهذ الف « كيجنت ىد موللا ىلع م حالملاو ة:فسأا ىلع



 : ريهز لوف رعشلا امأو . ردقت ىأ ( نيطاا نم قاخت ذإو ) ابذك نوردقت

 ىرفدال مش قا موقلا ضع و :تقلخاف قارفت كنالؤ

 : رخآ لاقو

 مدالا ديج الإ قلاولا ىديأ الو نيقلاخا ىديأب طئي الو

 لشرعلا 'لاوق: ةينمو ءانمان فلا لهاوممو ءاهزدقز اذ لكنا قاخا كاتي ,ذايففمت الل

 (نيلوآلا قاخ الإ اذهانإ ) ىلاعت .هلوق هوا. ىا_كلادخر داحأ ؛ابل قدي الءعللل كيفازجإألل

 ءاقلخلا ةرخصلاو ؛ قال خلا هنم ىذلا هنآك ريدج ىأ قيلخ وهو . ريسخلا نم رادقملا قالنخلاو

 راص ىلب اذإ هناأل « بولا قاخأ » هنمو فالتخا ةنوشخلا ىفو « ءاوتسا ةسالملا ىف نآل ءاسلملا

 دبع ىضاقلا لاق ءاودسالاو ريدقتلا نع ةرابع قل-4لا نأ تزثف . هجاجوعاو هوتن:ىوةساو َنيلمَأ
 قطن باتكلا لب ىلاعت هللا نمالإ قأتيال كلذ نأ ىضتةتال ةغللاو ريدقتلا ىنعمب لعف قلخلا :.رايجلا

 امل ىلاعت هنيكل ( ريطلا ةّيرهك نيط نم قاخت ذإو « نيقلاخلا نس>أ هللا كرابتف ) هلوق ىف هفالخ
 اذ-م صتخا مرجال كلذك الإ هل لءعف الو ةحلصملا ةيفيك و بقاوعلاب هءلعل لاعفألا لعفي ناك

 ةيوسنلاو ريدسقتلا نآل لاحم هللا ىلع قااخ مسا قالطا ىرصبلا هللا دبع وبأ هذاتسأ لاقو مسالا
 : ةعامجلاو ةنسلا لهأ روهمج لاقو ؛ لاحم هللا ق- ىف كلذو نابسحلاو رظنلاو ركسفلا نع ةزابع

 قلذلا ناكولو ؛ هللا الإ قلاخال نيباسملا لوقب هيلع اوجتحاو ءاشنالاو دا إلا نع ةوابع قاتلا
 . كلذ حص امل ريدقتلا نع ةرابع

 ءهدوجو ةفرعم ىلع فوقوم هتدابعب رمآلاو هتدابعب رمأ هناحبس هنأ ملعا 6 ةثلاثلا ةلأسملا ل
 ملعاو ؛ هدوجو ىلع لديام انمه دروأ مرجال اميلالدتسا لب ايرورض هدوجوب ملعلا نكي ملاملو

 ام] و ثودحلا ام]و:: ناكمالا امإ ىلاءت و هناحتس:ةتانث] ىلإ قي وطلا نإ ةيلقنلا .بتكلا قداؤ للا

 هدوجو ىلع ةلادلا قرطلا عوج نوكسيف ء ضارعألا ىف وأ رهاوجلا ىف امإ كلذ لكو « امهعوم
 ىلاعت هلوقب ةراشالا هيلإو « تاوذلا.ناكماب لالدتسالا : اهدحأ ٠ اهيلع دي نال ةتس ىلاعتو هنادس

 هلوقبو ( نيملاعلا بر الإ ىلودع مهناف ) ميهاربإ نع ةياكح هلوقبو ( ءارقفلا متأو ىلا هاو
 ( بولقلا نئمطت هللا ركذي الأ « هللا ىلإ اورفف « مهرذ مث هللا لق ) هلوقو ( ىبتنملا كبر ىلإ نأو )

 ةلوقبو (ضرالاو تاومسلا قلخ ) هلوقب ةراشالا هيلإو تافصلا ناكماب لالدتسالا : ابيناثو
 لالدتسالا : اهئلاثو . هريرقت ىنأيس ام ىلع (ءانب ءامسلاو اشارف ضرألا مكل ل.عج ىذلا )
 اهعبارو ( نيلفآلا بحأ ال ) مالسلا هيلع ميهاربا لوقب ةراشالا هسيلإو . ماسجالا ثودحب
 ىف روصحم كلذو « قاخلا ماهفأ ىلإ قرطلا برقأ ةقيرطلا هذهو ؛« ضارعالا ثودح لالدتسالا

 « نيبابلا نيذه ىلع ةلمتششم رثك الا ىف ةيملالا بتكلاو ؛ قافآلا لئالدو « سفنألا لئالد : نيرمأ
 ةرورضلاب ملعي دحأ لكنا ىبف « سفنالا لئالد امأ . نيهجولا نيذه نيب انبه عمج ىلاعت هللاو

 «و- رخل االع»
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 لكوةعدب هنأ تبن اذه ك بث اذإو «هيف ضاخ نم لع ًازاكنإ ساناا دشأن م اوناك لب « ءايشالا هذه
 ؟ لادبعانأ اي عدبلا اموليق عدبلاو مكايإ: سنأ نب كلام لاق « رثآلا امأو « قافتالاب مارح ةعدب

 ةرادصلا هنع تكس انع نازدكش 5 همالكو هتافصو هللا ءامس | َْق نوملك 3: نيذلا عدبلا لهأ لاق

 ىعفاشلا لاقو . ةعدبلا عدو ةناعاأ عببتا لاق مالكلا قع ةئينع نت":نارفانت“لةش نوءباتلاو

 مالكلا نم ءىشب هاقلي نأ نم هل ريخ كرشلا ىوس بنذ لكب دبعلا هللا ىلتبي نآل : هنع هللا ىضر

 ةيصولا فبتكللا كلت لخدت مل مالكسلا بتتك ايف ناكو رخآل ةيملعلا هبتنكب لجر ىصوأ ول: لاقو
 ىف نينعاطاا مالك عومب اذبف ملعأ هللاو هيف ملكتملا لخدي ال ءادلعلل ىصوأ ول هنأ وهف محلا امأو
 ىهف ملعلا ديفي ال رظنلا مملاوأ اغا 3 اقلااهنعلا اهأ/ 1( -كاروظلاو أ سال للعدل ءرثشفلا

 هعاونأ ضعبب نظنلا لك اولطبأ لقمر ظن لب ةيرورض تسيل اهوركذ ىتلا هبنشلا نآلا ء ةدساف
 نوراتخم منأل ٠ ةدساف ىهف رودقم ريغرظنلا نأ ىف ام اوكسمت ىنلا هبمشلا امأو ء ضقانت» وهو
 نأ ىف اهب اوكسمت ىتلا هبشلا امأو «ةيرايتخا تسيل اهنإ مطوق لطبيف هبشلا كلت جارختسا ىف
 اهودروأ ىتلا هبمشلا هذهل مداربإ نوكي نأ مهمزلي هنال « ةضقانتم ىوف حيبق رظنلا ىلع ليواعتلا
 ممرسأب ءايبن الانأ انيبانال « لطاب وهف كلذبرمأ ام لوسرلا نأ ىف اهب اوكسمت ىنلاهبششلا امأو « احيبق
 لوم وهف ( الدج الإ كل هوبرضام ) ىلاعت هلوق امأو .لالدتسالاو رظنلاب رمالاب الإ اوءاجام
 تيأراذإو ) .هلوق امأو ( نسحأ ىه ىنلاب مهداجو ) هلوق نيبو هنيب اقيفوت « لطابلاب لدجلا ىلع

 ىف ضوخلا لب « رظنلا وه سيل ضوخلا نأ هءاوج ( مهن ضرعأف انتايآ ىف نوضو نذلا
 هب رمأ امنإ كاذف « قلاخلا ىف اوركسفت » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق امأو ٠ جاجللا وه ءىثلا

 « زئاجعلا ندب مكيلع » مالسلا ةالصلا هيلع هلوق امأو . بولطملا وهو قلاخلا ةفرعم هنم:ةافتسيل

 انلق ام ىلع هللا ىلع رومالا لك ىف دامتعالاو ىلاءآ هللا ىلإ اهلك رومالا ضيوفت الإ دارا سيلف
 قزجلا ىهنلا نال . فيعضف « اوكسمأف ردقلا ركذ اذإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق أ

 نيملكتملا ظافلا اولمعتسي مل ةباحصلا نأ متينع نإ : لوقنف عامجإلا انتو ءابا لكلا وتلا اطيل
 حدقلا هنم مزاي الو , ءاهقفلا ظافلأ اولمعت ايه نأ مالكسلا ىف حدقلا هنم مزلي ال هنكسل « ملف

 ديدشت امأو ملف ام سئيف « ليلدلاب هلوسرو ىلاعت هللا اوذ رعام مهأم دنع نإو « ةتيلا هقفلا ىف

 ىصوأ ول هنأ امبةضراعم ىهف ةيصولا ةلأسمامأو ؛ ةعدبلا لهأ ىلع لو وبف مالكلا لع فلسلا
 اياصولا ىنبم نالو . هيقفلا هيف لخدي ال هلسرو هئايبنأو هلاعفأو هتافصو هللا تاذب افراع ناك نمل
 . ملعأ هللاو ةلأسملا هذه ماقإ اذهف فرعلا ىلع

 ىحل قلخلا امأو ( دبعن كايإ ) هلوق ىف اهانركذف ةدابعلا ةقيقح امأ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 ةدعلاو 'ةيكالابأ هلق“ از جتخاو 1 'ةياوسنلاو سدقتلا هنأ ئارابن الا ننآ ْنَع بيذوتلا باع قزداثالا
 ىأ ( اكفإ نوقلختو ) نيردقملا ىأ ( نيقلاخلا نسحأ ) ىلاعت هلوقف ةيآلا امأ . داهشتسالاو



 بم ةيآلا ٠ مكبر اودبعا سانلا اهيأ اي : ىلامت هلوق

 ةرباكم وهو سانلا لكل كلذ لص نأ تجول الإو ؛لطاب لوآلاو « ةدافتسالاو.رئدتلاو .لفأتلا

 ذاتسالاب ةناعتسالا دعب ةلواطتملا نينسلا ىفهليصحت هنكمي الف ملعلا اذه ىف سانلا ىدار مانزل
 ةديدشلا ةسرامملا دعب الإ ؛ ناسنأللا ملعلا كلذ لصح هل. نأ نحو عجاثلا ناكنإت,.] كيةيااصتلاو

 الإ لجرلا مالسإ ةحصب لوسرلا مك ال نأ بجول . هيلع ًانبمنيدلا ناكولف ؛ ةريثكلا ةئحابملاو
 لوسرلا لعف ولو : ءاصقتسالا ىلع لئالدلا هذه ةفرعم قدررحجو.« لئاسملا هذه نع هلأسي نأ ادعب
 ةرورضلاب لي نم مالساب مكحيب ناك هنأ رتاوتلابهنع لوقتملا د روسملا لب ربتس لن انو ربتح اإ ةقللَ
 لوصأ ةفرعم : ليق ناف « نيدلا ةمص ىف ربتعم ريغ كلذ نأ انملع ؛ كلذ نم ءىث هاب رطخي مل هنأ
 كلذو تاهبشلا نع باوجلاو ةلئسالا عفد قيقدتلاىلإ جاتحلا امن  ءالقعلا رثك ال ةلصاح لئئالدلا

 كلذو . ةئبلا ناصقنلاو ةدايزلا لبقيال ليلدلا نال فيعض اذه انلق « نيدلا لصأ ةحى ىف ريتعم ريغ

 ًافراع ناك تامدقملا كلت ةحصبامزاج لجرلا ناك ن اف ةرشع تامدقم ىلع ًاينبم ناكاذإليلذلا نال

 كلذ قةحت ىف اريتعم ناك نإ ةرشعلا كلت ىلع ةدايزلا نال « اهيلع ةدايزلا نكمي ال ةفرعم ليلدلاب

 املع هب ملعلا نكي مل اريتعم نكي مل الإو ٠ طقف ةرشعلا نم بكىم ليلدلا كلذ نإ انلوق لطب ليلدلا

 لبقي الو ةدايزلا لبقي ال ليلدلا نأ اذهب تبثف . الصفنم الع نوكي لب « ليلدلا ىف ءىث ةدايزب
 نؤلطملا نوكأ لاجتسا ةيدلظ ةزرتماملا|ةمدقملا [تنناكو# ةزيقت :تناكؤل 'اهنم/ةعملت/ن دل: اضن مذ ذقن
 ناصقتنلاو ةدايزلا لبقي ال ليلدلا نأ اذهب تبثف اينظ نوكي نأ ىلوأ ىنظلا لع ىبملا نال ايفينقي

 ءاوملا نكن دعي قربو دعرو رطم ثودح ناسنالا ىآر اذإ هلاثم لاؤسلا كلذ هنالطبب لطبو

 « هليلدب هللا فرع هنأ ىلع لدي هللا ناحبس هلوق نإ : لاق نم سانلا نمث . هللا ناحبس لاق ايفاص

 مث رثؤ» نم هل ديال ثداحلا كلذ نأ ليلدلاب فرع اذإ هللاب افراع نوكي امنإ هنال لطاب اذهو

 قتست امنإ ةيناثلا ةمدقملا هذهو « ىلاعت هللا ىوس هيف رثؤالا نوكي نأ ليحتسي هنأ ليلدلاب فرعي
 . ةبجوملا ةلعلاو ةعيبطلاو « موجنلاو كلفلا كإ ثودحلا اذه دانسإ ليحتسي هنأ ليلدلاب فرع ول
 ةمدقملا نوكستف ليلد ريغ نم ةيناثلا ةمدقملا هذه ادقتعمناكل ليلدلاب كلذ نالطب فرعي مل ول هناف
 لون نأ : سماخلا ماقملا . هومتلق ام داسف اذهب تبثف انيقي ال ادياقت هيلع ىنبللا نوكيو ةيدياقت
 امأ . كحلاو فاسلا لوقو عامجالاو ربخلاو نآرقلا هيلع ليلدلاو ؛ ةعدب مالكلا ملعب لاغتشالا
 اذإو ) ًاضيأ لاقو لدجلا مذ ( نومصخ موق مث لب الدج الإ كل هوبرض ام ) ىلاعت هلوقق نآرقلا
 أف اولاق..( هريغ ثيدح ىف اوصوخي ىتخ مهنع :ضرعأف انتايآ ىف :نوضؤخر نيذلاا,تيأذ
 ىف اوركفت » مالسلا هيلع هلوقف ربخلا امأو ىلاعت هللا تابآ ىف مهضوخ دنع مهنع ضارعالاب
 ركذ اذإ » هلوقو « زئاجعلا نيدب مكيلع » مالسلا هيلع هلوقو « قلاخلا ىف اوركسفت الو قاخلا
 « امارح نوكيف ةعدب نوكيف ةباحصلا هيف ملكت مللع اذه نأ وهف عامجالا امأو « اوكسمأف ردقلا

 ىف لالدتسالا هسفن بصن هنأ مهنم دحأ نع لقني ملةنال ٠ رداظف هيف اوملكتام ةباحصلا نأ امأ
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 اياضقلا كللت عم ًاتاثإو اين نارودلا ةبجاو :تايزظنلا كللت تناكف ابجاو ناك نإو . ايديلتت

 ناسنالا نأ : اهيناثو . الصأ دبعلل ًارودقمتايرظنلا كلنأ نم ءىش نوكي ال نأ ب جوف « ةيرورضلا

 ملعلاو هريغزع بولطملا كلذ زيمي نأ هنكم ناكو ل دوجولا ىف .ىثلا:لاخذإ لع ارداق نوكي امنإ
 وه ام ىلع مولعملا لعول كلذ ملعي امنإو لبجلا نود مولعملل اةباطم هنوكب لوجلا نع زيمتي امإ

 لاح كلذ نكل ءىثلا كلذب املاع ناكاذإ الإ ءىثلا كلذب معلا داحيإ هنك ال نذاف « هيلع
 اهثلاثو . هبلط نم الو ملعلا داب نم انكمتم دبعلا نوكيال نأ بجوف . لصاخلا ليص#ةلاحتس ال

 مل ىدورضلا نال لطاب لوآلاو . عمسلا وأ رظنلا وأ ٠ لقعلا ةرورض امإ ٠ رظنلل بجوملا نأ

 « ةتوحيفتسو ءالقعلا نم :ريثك لب« كلاذكس يل رظنلاو زكفلا: بْوجَوو «.هنف' لّقعلا ”طرتشي

 اهيافن ايلاوعسب كازضألا ا! اعجب زوج رللا ل ةيعاتشإ وذل ماكو ذقن ثإ ناروتو
 رظنلا لبق رظنلا بوجوب ملعلا هنكمي ال ذئنيخ « ًايرظن نوكي هبوجوب ملعلا ناك اذ هناأل « لطاب
 «هيف ةدئاف الهنأل «رظنلا هنكمم الف رظنلا دعب امأو « قاطي ال ام فيلكت نوكي كلذب هفيلكتف

 هنكسمي ال رظنلا دعبو « رظنلا بوجو ةفرعم نم انكمتم نوكي ال رظنلا لبق هنأل « لطاب ثلاثلاو

 فنزأ وهو : ثلاثا ماقملا . بوجولا فن تبث ماسقالا تلطب اذإو « ةدئافلا مدعل اضيأ هباحيإ

 هنايبو « هب فلكملا مأي نأ هللا نم حبقي هنكل «فاكسلل ًارودقمو ملعال اديفم رظنلا نوك ريدقتب

 ىلع مدقم هيلع مدقملاف لوجلا ىلإ هبحاصب ىضفي ىمآلا رثك أ ىف رظنلا نأ : اهدحأ . هوجو نم

 هدا طل قروكت هلأ !طج فلام اجيالق ناوك كل دكك نؤكد اهب هلل وجل ك) ايلاغتنل ضيفنا خطأ

 رطاخلا فءضو صقنلا نم هيلع وهام عم انم دحاولا نأ : اهنامو . حيبقلاب أي ال ىلاعت هللاو

 . لطايلاو قملا نيب زي.علا ىف هلع ىلعدمتعي قأنز وجال ٠ ةضراعتملاةريشثكلا تاهمشلا نم هيرتعيامو

 اركرت اذإ مث همصخ عم لطابلا نأو « هعم قحلا نأىعدي مهنم دحاو لك بهاذملا بابرأ انيأر ادلف

 كاردإ نع لقعلا زي ىلع لدي كلذو ؛ةضراعتم تالكلا اودجو .اوفصنأو جاجللاو بصعتلا

 رقتسي ال نأ بجول لئالدلا قئاقح ىف رظنلا ىلع ناكول نيدلا رادم نأ : اهثلاثو . قئاقحلا هذه
 تامدقم نم ةمدة:ىلع لاوس هلاب رظخ اذإرظنلا بحاص نال ؛ةدحاو ةعاس نامالا ىلع ناسنالا
 تامدقم ضعحب راص اذإو « ةمدقملا كالت ىف اكأاش لاؤسلا كلذ ببسإ راص دقف « نءدلا لءلد

 ناسنالا جر نأ مزليف ؛ نيقلا ديفي ال نونظملا نال . ةينظ ةجيتنلا تراص . هيف اكوكشم ليلدلا

 قاربت ها قفاز اووتك - فيحابللاو لكمال ال نمتانل اطيب ار طا: لكا بشرت قندلا هَ ةعاس لكى

 هنأ ىلع لدي كلذو « قدنزت مالكلاب نيدلا بلط نمو « سل اناا بلكلاب لاك ةيلط نم كأنما
 ىلع ةلالدلا مين ايكو ؛حيبق لع هشفنبق هنأ ريدقتب نأ : عبارلا ماقملا : : هم بايلا تف زو< ال

 املئالدب ىلعلا نوكي نأ امإ , ولختال بلاطملاهذه نأ هيلع لدي ىذلاو ؛ كلذب !ىمأ ام هلوسرو هتلا نأ

 ىلإ اهليصحت ىف جاتح لب , كاذك نوكي ال نأ امإو . ةدافتسالاو ملعتلا نع اينغ ايرورض اسبلع



 ب مكبر اودبعا سانلا اهيأ اي ةيآلا : ىلاعت هلوق

 الو « قيدصتلا عنتما روصتلا دقف اذاف ء روصتلا ىلع فوقوه قيدصتلا نأ ىناثلا نايب . هتاذب املع

 بسحب ةروصتم اهنكل هل ىتلا ةصوصخلا ةقيقلا بسحب ةروصتم نكت مل نإو ىلاعت هتاذ لاقي

 « روصتملا اذه ىلع كحيف ماودلاو هيزنتلاو بوجولا هءزلي « ام .ىث هنأ معن انأ ىنعأ ءاممزاول

 انلق فاذلا:نغ جزاع نومآ.وأ لاح رهو, تادنلا لاقت! اهنا! كاقب .نأأ نإ: ةميماسملا نوم ال انتتنهزاذلق

 دانسإط رش وه ىذلا روصتلا ناكناف تافصلا هذهب ةفوصوم اهنوك معن نأ اننكم ال تاذلا لعن مل

 لوألا ىف هيف مالكلا نوكي ذئنيش « رخآ تافص بسحب روصت اضيأ وه هتاذ ىلإ تافصلا هذه

 اناوقب ريشناهمل] ىتلا انتقيقحو انتاذ اندنع ءايشألار هظأ نأ : ىناثلا هجولا . لاعوهو لاستلا مزليف

 لوي نءمهنمو « ةينبلا اذه وه لوقي نم مهنف ءانأ لوقب هيلإ رامثملا ةيهام ىف اوريحت سانلا مث انأ

 ٠ لخاد ال ءىش لوقي نم مهنمو « ةنبلا هذه ىف ةلخدلا ءازجالا ضعي لوي نم مهنمو ؛ جازملا وه

 ةيسانم ءانشأللا/دعرأب كنظ ايف كلدك ءايشاللا نيظأرىف لالا ناكءاذاف «ةج راج الو ن ديلار ذه

 ١ 5 انلاو>أ نعو اتع

 هوجوب هيلع اوجتحا دقف ان رودقم ريغ ىلعلل ديفملا رظنلا نأ وهو 4« ىتاثلا ماقملا امأ ا

 تاقيدصتلا عيمُج ةرودقم ريغ ةيمديلا تاقيدصتلاف رودّقم ريغ تارودصتلا ليصحت نإ اهدا

 لاحتسا اهم افراع ناك نإ اهليصحت بلاط نآل ةرودقم ريغ تاروصتلا نإ انلق امنإو ةرودقم ريغ
 لفاغلا نآل امل ايلاط هنوك لاحتسا اهنع الفاغ ناكناف , لاح لصاحلا ليص# نال املط هنم

 .اهجو, نه الووبخغو ةجز نم امولعمانززكور نأ نول: ل ليق نافن. بال يلاط تازكي ال يتلا فغ
 الإو « مولعم ريغ هنأ هيلع قدصي ىذلا هجولا ريغ مولعم هنأ هيلع قدصي ىذلا هجولا نأل انلق

 لاداتعبا مولعملا هجولا لوقن ذئئيحو لا وهو دحاولا ءىثلا ىلع تانثالاو ىنلا قدص دقف

 نوكي ال هنع لوفغملا نآل هيلط لاحتسا مولعمريغوهىذلا هجولاو لصاحلا ليصحت ةلاحتس ال هبلط
 كلذو ةيبسك ةيهمديلا تاقيدصتلان وكل احتسا ةيبسكر يغ تناك امل تاروصتلا نأ انلق امتإو ء ابولطم

 درجب نم مزاي نأ امإ ةيهيدبلا ةيضقلا نم نهذلا ىف لومحاو عوضوملا فرط روضح دنع نآل

 مزلي مل ناف « مزلي ال وأ « تايثالا وأ ىنلاب رخآلا ىلإ امهدحأ دانساب نهذلا مزج امهروضح

 روض- دنع لوصحلا بجاو قيدصتلا ناكمزا نإو . ةكوكشم تناكلب ةيهيدب ةيضّلا نكست مل

 انايثإو ًايفن نارودلا بجاو نوكي امو ءامهروض-ح مدع دنع لوصحلا عنتءو نيروصتلا كنيذ

 ةيبيدبلا تاقيدصتلا نأ تبثف كلذك اضيأ نوكي نأ بجو انايثإو ًايفن ارودقم نوكي الام عم

 تاقيدصتلا نم ءىش نكي مل ةيبسك نكت ملال تاقيدصتلا هذه نأ انلق اغإو ؛ ةيبسك ريغ

 بجاو نوكب نأ امإ واخم الف ايرظن نوكي نأو دبال ؛ ايد نوكي ال ىذلا قيدصتلا نال ًابسك
 نم مزلي مل اهنم موزللا بجاو نكي ل ناف نوكيالوأ ةيهيدبلاتاقيدصتلا كلت روضح دنع موزللا
 ًاداقتعا وأ. انظ امإ :لبا اننيقيا:الالدتسسا .كلذ نكي ملف « بولطملا كلذ قدص تامدقملا كلت قدص



 ةيآلا . معبر ااواسغا د انلا اهنأاي: ىلاعت هلوق نا

 ءاقل انتهارك كاذف توملا 2200 انإ هللا لوسراي :-ةشئاع تلاقف « هء اقل هللا ٠ رك هللا ءاقل هرك

 هللا ءاقل هرك رفاكلاو ؛هءاقل هللا بحأف هللا ءاقل بحأ نمؤملا نكلو ال : مالسلا هيلع لاقف ؟ هللا
 مصخلل نأ ملعاو .٠ هب رومأم لئالدلا ىف ركسفلاو رظنلا نأ لع لدي كلذ لكو هءاقل هللا هركف

 هنأ.: اهثلاثو . رودقم نيغ ملعلل ديفملا رظنلا نأ :اهنناثإو. معلا ديفي ال رظنلا نأ : اهدحأ . تاماقم

 . ةعدب هنأ : امسءاخو . هب سمأام لوسرلا نأ : اهعبارو . هيلع مادقالا زوجي ال

 برع انل لصحو انركفت اذإ انا : اهدحأ . رومأب هيلع مصخلا جتحاف 6 لوآلا ماقملا امأ ١
 للطا لاول »لو .: ًايدظن وأ أنار ؤرط ناك نأ ام 5 ادلغ ا داقئعالا كلل ناوكب انرلعق ةاقتعا ان ركلف

 فصن دحاولا نأ ىف هداقتعا ىفو « الع داقتعالا كلذ نوك ىف هداقتعا ىف لمأت اذإ ناسنالا نآل

 قرطتنأ ىلع لدي كلذو «ى 2 ١اغل| نم فعضأ لواللاد جو 2 ةقر<ر ان |او 4 هش ةسعلان أو ) نبذ :؛ الأ

 مزايف لوألا ىف مالكلاك ىتاثلا ركسفلا كلذ ىف مالكلا نال ؛ لطاب قاثلاو لوآلا ىلإ فعضلا
 مهل لصحو اودهتجاو اوركسفت دق سانلا نم املاع انيأر انإ : اهيئاثو . لا وهو لساستلا

 اودجرف المج ناككلذ نأ مهريغل وأ مهل ربظ مث لعإهنأب نيمزاج اوناكو «داقتعا مركف ٍبيقَع

 , كلذك ايناث لصاحلا داقتعالا نوكي نأ زاج لوالا تقولا ىف كلذ اندهاش اذإو هوكرتو هنع

 نأ ع اهثلاثو 5 رظنااو ركدفلا نم ةدافتساا.دئاقعلا نم هى ةدحص) مزجلا 0 ال قيرطلا اذه ىللعو

 4ب روعشم ريغ ناك نإو؛ لاع لصاخلا ليصحت نال 04 هيلط اخت أ 4 ًازاوعلعم ناكنإ بولطملا

 راظنلان وكي ملعلا نأ اهعيارو . هيلإ باطلا هجوت نأ ليدحتسي هنع لوفغملاو « هنع الفاغنهذإ أ ناك

 قلرلوو هي هش ءالقعلا كارا بجو ًارزاوعرتط ناك ناف ًايرظن انااا اووخ نوكي نأ امإ ملعلل ًاديفم

 | عازنلا نال لاحم كلذو هدارفأ رم .درفب .ىثلا سنج تاينإ مزل أيرظن ناك نإو .كلذك

 ثيح نم' هنال لا وهو هسفنب اير تايثإ مزايف اضيأ درفلا كلذ ىف اعقاو ناك ةيهاملا ىف عقو

 امولعم نوكي ال نأ بحي بولطم هنأ ثيح نمو . لبق امولعم نوكي نأ بحي تايثإلاىلإ ةلبسو هنأ
 ينتنملا لب جننت ال ةدحاولا ةمدقملا نأ : امسماخو : لا وهو تا.ثالاو ىنلا عامجا مزيف ٠ لق

 اندجوف اننا ائيرج انال لع نهذلا ف ةد>حاو ةدفد نيتمدقملا روض»> نكل 2 نيةمدقملا عوم

 مس امرو نأ مولعم ودل همجوت تفولا كاذ ف لاخبا مولعم 2 رطاخلا انبجو ىف انأ

 . نيبجوب هيلع جتحا و ديفي ال تايهالإلا ىف رظالال ودي هنكل ملعلا ديفي ةلخا ىف رظنلا نأ مهضعب

 هتوثب ال قيدصتلا لاحتسا ةروصتم ةقيقملا نكت ملاذإو ةروصتم ريغ هلالا ةقيقح نأ :لوالا

 نع |أهزنم دوجولا بجاو ن دك مرفشنلا كنع مولعملا نأ لوالا نايب . هتافص نم ةفص تاوءاد ُُظ الو

 هتفيفح تسيلو ىلس دق وف هب زلت ةلاو بوجولا | انآ ةردهلاو ملعلاب اف وصوم ديو و 5 ةبجلاو زيجلا

 ةرابع ورش ةردقلاو معلاب , ةيفوصوم لا ايلا 1 هتف ًايليغ كانط || اذه معلا ن 1 ملف كاش | اذه سف

 نيدل باستنالا اذم ملعلاف باسننالا اذه سفن هتاذ تسسلاو كءاملا هذه ىلإ هتاذ باستنا نع



 ها ةنآلا . مكبر اودبعا س انلا اهسأ اي : ىلاعت ةلوق

 ةلداجلا هنم دارا سيل (نسحأ ىهىتلاب مهلداجو) هلوقو ٠ . اهب ًارومأم ىلاعت هللا ىلإ ناهربلاو ةجحلاب

 تين نفاو عرشلا عي رافت لعمان وذا ىف ةدئافا لفيت ورز اوكف م, نإلا عرشلا عورف ىف

 انإ مث هب ًارومأم هيف لادجلا ناكف «ةوبنلاوديحوتلا ىف ناكل ادجلا اذه نأ انملعف ؛ هفلاال هنإف هتوبن

 هللا لوسر ىف كل ناكدقل ) هلولو ( هللا مكببحي ىرعبتاف ) هلوقل مالسلا هيلع هعابتاب نورومأم

 لّداجي, انما [نفلنلا نمو ) ىلاكتهلوقأ وز ابين اثزو ان لا طبل كلل ذي هكر و ولءأمأ ان نكد ظنيت وف"( ةنيلخل لوس
 لب موعد نوكي المعلا ؛ لد هلينادضرة لواط عشيق فلاب ب نم مذ ( لع ريغب هللا ىف

 ( انلادج تريك. اف انتاداج دق سونا ) هلوق ىف حون نع كلذ ىلاعت هللا كح ًاضيأ أو ابد ناوكت

 فيك لبالا ىلإ نورظني الفأ «نآرقلا نوربدتي الفأ ):لاقف رظنلاب سأ ىلاعت هلا نرأ :اهتلاثو

 لق « اهفارطأ نم اهصقنن ضرألا ىتأت انأ اور ملوأ « مهسفنأ ىفو قافآلا ىف انئايآ مهيرنس « تقلخ
 : اهعيارو ( ضرأالاو تاومسلاا توكللم ىف اورظني ملوأ «ضرالاو تاوامسلا ىف اذام اوزظنا

 كلذ ىف نإ « بابلالا ىلو ال تايآل كلذ ىف نإ ) لاَقف حدملا ضرعم ىف ركقتلارك ذ ىلاعت هللا نأ

 نم نب اكو ) لاف نيضرعملا مذ اضيأو ( ىهنلا ىلوال تايآل كلذ ىف نإ ء راصبالا ىلو ال ةريعل

 : امسماخو ( ام نوهةفي ال بولق مهل «نوضرعم اهنع مهو اهيلع نورع ضرالاو تاومسلا ىف ةبآ
 ( نودتقم ثراثآ ىلع انإو ةمأ ىلع انءابآ اندجو انإ ) رافكلا نع ةياكح لاقف , ديلقتلا مذ ىلاعت هنأ

 داك نإ ( لاقو ) نولعفي كلذك انئابآ اندجو لب ) لاقو ( انءابآ هءلع اندج وام عبتت لب ) لاقو

 كنمجرال هتنت مل نثا ) مالسلا هيلع ميهاربإ دلاو نع لاقو ( اهيلع انربص نأ الول انتهل 1 نع انلضيل

 ىلإ اعد نف ديلسقتلا مذو ركفتلاو لالدتسالاو  رظنلا د و ىلع لدي كلذ لكو ( اسلم ىترجماو
 نأ رآلا فال ىلع ناكديلقتلا ىلإ اعاد: نميؤرع ابنالا نيدو 9 رقلا قفو ىلع ناك« لالدتسالاو رظنلا

 ىرهزلا ىورام : اهدحأ . اهوجواهنهركذنلو « ةرثك اهيففرابخالا امأو .رافكلا نيد قافو ىلعو

 « ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ ةزانزف:ىب: نما ل جر. ءاج. د .لاقرتًاز يره اج أ نع بيلملا نإ :دينلس وم

 رمخ لاق اهناولأ اف لاق معن لاقف « لبإ نم كل له هل لاَقف دوسأ امال-غ تعضو قأرما نإ لاقف
 اذهو لاق قرع هعزن دق 00 نأا:ئدعب لاق ء كلذ ىنأف لاق . مع لاق ؟ قروأ نم اهيف لهف لاق

 ةريره ىأ نع: اهيناثو . سايقلاو مازلالاب كسلا وه اذه نأ ملعاو « قرع هعزن نورك ناك
 ىنمتشو « ىنبذكي نأ هل نكي ملو مدآ نبا ىبذك : ىلامت هللا لاق » مالسااو ةالصلا هيلع لاق لاق

 هقلخ لبوأ نسل كلا ندين أ : هلوقف ىانإ هداك اند ئدتعتل نأ هل نكي لو مدأ نب |

 ملو دلأ ل دمصلا دحالا هللا انآو ادلو هللا ذختا : هلوقف ىابإ هسمتش :؛امأيوا ةهتداق] نم لغ 5
 ىلع ءادتبالا ىلع ةردقلاب لوال, ماقملا ىف ىلاعت هللا جتحا فيكر اعنانيغيابحلا آوفك لب 5 و دلوأ

 . ةيدولوملاو ةيدلاولاو ةيمسجلا ىفن ىلع ةيدحالاب جتحا ىناثلا ماسقملا ىفو٠ ةداعالا ىلع ةردسقلا

 نمو ؛هءاقتا هلا بحأ هللا ءاقل بحأ نم » لاق مالسلا هيلع هنأ تماصلا نب ةدابع ىور : اهئاانو



 ةيآلا كبد اودبعا نسانلا اهسأنان : ىلاعت هلوق 4

 امأو « قدصلا ىلع ةزجعملاب لالدتسالا وه اذهو ( نيبم ءىثب كتئج ول وأ ) هلوق ىفف ةرجعملاب

 هيف جاتحت نأ نم ربظأ داعملاو ةوبنلاو ديحوتلا ىلع لئالدلاب هلاغتشاف مالسلاو ةالصلا هيلع دم

 : لواآلاف رافكلا قرف عيمجب ىلتبم مالسلا هيلع ناكدقلو هنم ءولمم نآرقلا ناف « ليوطتلا ىلإ
 . لئالدلا عاونأب مهلوق لطبأ ىلاعت هللاو ( رهدلا الإ انكلمم امو ) : نولوقي اوناكن يذلا ةيرهدلا
 فائصأو تابنلا عاونأ ثودحب موق لطبأ ىلاعت هللاو « راتخلا رداقلا نارك قانلا* ؛ فاثلاأو

 . رداقلا هوجو ىلع لدي كلذو « كالذآلا تاريثأتو عئابطلا ف لكلا كارتشا عم تاناويحلا

 امأ ؛ايلغس وأ ايولع نوكي نأ امإ كيرشلا كلذو « ىلاعت هللا عم اكيرش اوتبثأ نيذلا : ثلاثلاو

 ىف ليلخلا ليلدب هلطبأ ىلاعت هتلاو ؛ لاعلا اذه ىف ةرثؤم بك اوكلا لءج نم لد ىولعلا كيرشلا

 ناثواآلا ةدبعو حيسملا ةيهالإب اولاق ىراضنلاف لفسلا كيرشلا امأو ( ليلا هيلع نج اهلف ) هلوق

 ىف اونعط نيذلا : عبارلا . مهلوق داسف ىلع لئالدلا نم رثك أ ىلاعت هللاو « ناثوآلا ةيهالاب اولاق

 : اولاق مهنأ مهنع هللا ىكح نيذلا مهو ةوبنلا لصأ ىف اونءط نيذلا : امهدخأ . ناقيرف مو ةوبنلا

 همم “ام ورع هز قوص طم علاق والط نادلا ":"فاقلااو# علال ارتكب هنا تعب 1)

 نعطلاب ةرا هوجو نم مهنمط نإ مْ ) مهلع درلا نمد 0 تآردلاو 34 ىراضتلاو دوولا مثو )2 ملسو

 ا ساغلاب ةراتو ) ةضوع) ام برضخضإ نأ ىحاسإ اإل هللأ نإ 0 هلوشب هللا باجأف نآرقلا ُْق

 نآرقلا اذه نأ, ةراثو ( اعوبني ضرالا نم انلرجفت ىتح كل نموت نل اولاقو ) هلوقك تازجعملا

 ( كداؤف هب تبثنل كلذك ) هلوقب هنعىلاعت هللا باجأف هيلإ ةمهتلا قرطت بَجوي كلذو امن اجينلزن

 لوق لاطنا لعو كلذ ة ىلع دروأ,ىلاعت هللاو « رشنلاو رشحلا ىف اوعزان نذلا : سماخلا

 2 هيف ةدئاف ال 2 ةرات فياكتلا ف ارزءط نبذلا 0 سدا : لثالدلا نم ها ًاعاونأ نكمل

 « ريجلا وه قحلا نأب ةراتو ( اهلف متأسأ نإو مكسفنأل متس>أ ”ةم>أ نإ ) هلوقب هنع هللا باجأف
 انيفتك ا امو ( نولأسو مهو لعفي امعلأس ال ) هنأب هنعىلاعتهللا باجأ و , فيلكتلا ةعمص ىفاذي هنأو

 اذإو باتكلا اذه ةلمج ىف روكذم اهيف ءاصقتسالا نآل ةرصتخملا تاراشالا هذه ماقملا اذه ىف
 ]ا أرفاك قر نأ امإ أريذ نءاطلا نأ انرلع لسرلاو ءايدنالا 0 ةفرح وى ةفرحلا هذه نأ تبل

 .لوةنماو لوقعملا هيلع لديو « تابجاولا نم ملعلا اذه ليص# نأ نايب ىف : ىتاثلا ماقلا . الهاج

 انمد1 ف لكلا ديلقت نوكأ امافلع قابلا للفت قم ل وأ ضعتلا دلت تيل دن |[ رؤوف :."ل وفيملا لمأ

 ديلقتب افلكم لجرلا ريصي نأ مزايف ضعبلا نود  ضعبلا ديلقت بجو نأ مل ,راغكبللا ديلق"

 زوال نأ امإو ء رخآلان ود امهدحأ دلقمل هنأ ىكإ ليبس هل نوكي نأ ريغ نم ضعبلا نود ضعبلا

 لديف لوقنملا امأو . ةءرظنلا ةقيرطلا هذهالإ قري مل ديلقتلا لطب اذان. بولطملا وهو الصأ ديلقتلا

 ةنسحلا ةظعوملاو ةمكملاب كير ليبس ىلإعدا ) هلوق : اهدحأف . تايآلا امأ رابخالاو تايآلا هيلع

 ةوعدلا ت0 3 ةجحلاو ناهريبلاب أ ةمكملاب هلوقب دارا نأك شالو ) نسحأ ىهىتلاب مهداجو
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 ىرتفأ 6 مف ة> داقلا تاهشلاو نعاطلا عفدو ع بذلاو لئالدلا هذه رب رقت الإ ف 5 ل مالكلا

 حداوةلاو نعاطملا عفد ىلع هلامتشال وأ هللا اهركذ ىبلا ةلدآلا هذه ىلع هلاهتشال مذي مالكلا مع نأ

 لال هااركج ىلاعت هللأ نأ : اسناثو. هنىذكربو كلذ لود السم القاع 9 007 ةلدآلا هذه نع

 ب دفا نم اهف لعجتأ: | 7 اخ 1 دكبالملا .امأ ءابنالا رثك أو ةكئالملا نع لئالذلا ةَذهب
 ملعأ ىنإ ) هلؤقب ىلاعت هللا مباجأف , حيبقلا لعفي ال يكسحلاو « حيبقىثلا اذه لثم قلخ نأ دارملا ناك
 ةمكح مهني وكت و مهةلخ ىف تملع دق تنل تك املاع تنيك امل ىف]:ذارللاو ف ملز)خلاج
 يع ًاضرأ نئيف فيل ابا عم ىلاعت هللاةرظانم امأو ؛ ةرظانملا وه اذه ]يعم جلد 'مأ | اهيويتاكل

 روظ أ اذأ نأ هلضف لع همويورع لا ع هلأ روظأ دقو مالسلا هي 4ع 1ع مدأ م هلوأف مالسلا مييلع ءاسن الا انو

 رافكسلا نع ىلاعت هللا يح دقف مالسلا هياع حون اه امأو ؛ لالدتسالا ضحم كلذو ةكئالملا ىلع هيلع

 ماكحالا ليصافت ف تناك م ةلداجلا كلت نأ مولعمو ) انلادد كك أ انتلادام دقحونأي) مهطرق

 امأو 0 ءايدن آلا ةفر> ىف ملعلا اذه ف قملا ةرصن َْق ةلدا#ملاو 2 ةوءنلاو ديحوتلا ّق تناك لب ةدعرشلا

 عم : اهدحأ : تاماقم:هلو. لوطي :بابلا/: اذه ف هلاوحأ حرش ىف ءاصقت.الاف مالسلا هيلع ميهاربإ

 اذهو (نيلفآلا بحأ ال لاق لفأ املف ىلر اذه لاق ًايكوك ىآر ليللا هيلع نج اهلف) هلوق وهو هسفن
 كلذ ىلع هحدم ىلاعت هللا نإ مث « امثودح ىلع اهريغتب لالدتسالا ىف نيملكتملا ةقيرط وه

 ام كيعتا " تيل ١ هلوق وهو هيبأ عم دلاح : اهيناثو ) هموق ىلع ميهاربإ اهانيتا احم كلتو / لاقف

 انآ لعفلاب فرخأإو لوقلاب ةراث هموق عم هلاح : املاثو ( ايش كنع ىغنإ ”الاو هه رحمت الو عمسيال

 الإ ًاذاذج مهلعجل ) هلوقف لعفلاب امأو ( نوفك اعاسم م متن ىتلا ليئاملا هذهام ) هلوّقف لوقلاب
 تيكو ىجي 0 0 ( نوعجري هيلإ مهلعل مهل ًاريبك

 هذه ريرقتالإ سيل مالكا لع نأ ملع هترطف تدلس نم لكو هرخآ ىلإ ( تيمأو ىحأ اناا
 همك ايو 08 5 ملأ َْق مالسلا هي هيلع ميهاربإ ثحح 4 3 أذهف ٠ ع تاضرا ءملاو ةلئساللا عفدو لئالدلا

 هترظانم ىلإ رظناف مالسلا هيلع ىموم امأو هرخآ لإ ( فوملا ىَغ فك .انرأ 2 داعملا ىف
 رثك أ ىف لوعي امبإ مالسلا هيلع ىموم نأ ملءاف ديحوتلا امأ .ةوبنلاو 00

 ىمومأيي انكر نم ف هط ةرودق ىكح ىلاعت هّللأ نال كلذو مالسلا هيلع ميهاربإ 2 ل؟ الدىلعرمالا

 مالسلا هيلع مهاد هر هركذ ىذلا ليلدلا وه اذهو ( ىده مث هقلخ ءىث لك ىطعأ ىذلا انبر لاق
 وهاذهو ( نيلواالا ماب أ برو مكبر ) ءارعشلا ةروس ىف لاقو ( نيد و 'ةلخ ىذلا ) هلوق ىف

 ىسوم لاقرخآ ءىشب هبلاطو كلذب نوعرف فتكي مل اءلف ( تيعو ىحي ىذلا فر ) مههربإ هلاةىذلا

 نم سمشلاب قأي هللا نإف ) مالشلا هيلع ميهاربإ لاق ىذلا وه اذهو ( برغ-ملاو قرشلا بر )
 مهنأو نيموصعملا ءالؤه ةفرح لئالدلا هذ كسلا نأ لع كببذي اذهف ) برغملا نم ام تاف ف رسل

 ةوبنلا ىلع ىموم لكنت 6 2 نيرهاطلا مهنالسأ نم اهوثراوت دهف مهوةع نم اهودافتسا 3

 «8-رظ لاو



 ةيآلا . كير اودبعا سانلا اهب اان هلوق //

 لزغ مانت امإ ماعلا عاصم نآللف ايندلا قا ماو . نيطايشأاب قدم لاو ميظعلا باقعلا بج وةسا

 ل ؛ ملاعلا فجرملاو جرهلا عقول نامإلا اذه 6 ل ول ذإ ءرشحلاو ثعبلاو عئاصلاب نامإلا

 ةياج لأ وه اذهو اي أنفي 2 | يك رس 4. 3 تامانك# ند 1 رد نوكتت نأ بوي * ملعلا أذنه ند دياب

 كريكأ نوعي نأ بجوف لضفلاو فرشاا تاهج عيمجج ىلع لمتشم معلا اذه نأ تدثف ةوقلا ىف

 ممالا فالتخاب فاتخي الو «رييغتلا الو خسنلا هيلإ قرظتيال ملسعلا اذه نأ : امدماخو . مولعلا

 ةلمتشملا تايآلا نأ :امسداسو . مواعلا فرشأ نوكي نأ بجوف : مولعلا رئاس فالخب ىحاونلاو

 ىف ءاج هنأ ليلدب ةيبقفلا بلاطملا لع ةلمتشملا تايآلا نم فرشأ اهنيهاربو معلا اذه بلاطم ىلع

 كنولثسيو ) هلوق ةليضف ىف هلثم ءىحجب ملام ىسركلا ةيأو ( لوسرلا نمآ ) و (دحأ هتلاوهلق) ةليضف

 . لضفأ ملح لأ اذه نأ ىلع لدي كلذو ) نيدب متتيادت اذإ اع نيذلا اه | أ اي ) هلوةو ) ضيخملا نع

 ديحوت لأ نايب ىفف ةآ أو رلاامأو 6 ةيأ نا نملقأ م ف ةدراولا تايآلا نأ : : اهعباسو

 داولظقمللا: صضقلا ف ةدواولا 'تابدلا امرء :نيك ريثملا فائضأو ناثوإلا ةديع لع'ةرلاو ةوبتلاو

 كلذلدف ( بايلالا ىلوال ةريع موصصق ىف ناكدقل ) لاقام ىلع هتردقوىلاعت هللا ةركح ةفرعم اهنم

 ولم نآر لاف عناصلادوجو ىلع 0 ىذلا امأ : لئالدلا دقاعم ىلإ ريشنو « لضفأ ملعلا اذه نأ ىلع
 ءامسلا قاخو « مهلبق نم قلخو نيفلكملا قاخ ىهو ةسذملا لئالدلا نم انههرك ذام . اطوأ . هنم

 نيا كالرقلا فيد وراه لكان ضير الا, ل ] ءامننلا نوران زازلا دال نم تاعلاب قا, نضرالا قلخو

 هلوقف ل لا انآ تافصلا لع لدي ىذلا 7 4 كاذ 4مم دوصقملاف 2 ضرالاو تايؤاهسلا بئا

 ماحرأ الاى مكر وصي ىذلا وهز هلوَقب قدرنا 9 ١06 ءامناا "الوضانإلا َّق ءىع 2 هيلع ال هللا نإ (

 ؛ جنامالع 0 :اقتا ولاعفالا ماكحأ, نولدتسي مناف نيم اكتملا ليلد نيع وه اذهو ( ءاشي فكا

 ملعي الأ ( لاقو 3 ءايشال اب املاع انك ىلع ماحرالا ف روصلا ربوصتب هنأ حجم عل عناصلا كلدتسا 1 هو

 ) وه الإ اهيلعي ال بيغلا حتافم هدنعو ( لاقو ةلالدإا كلت نيعءوهو ) ريما فرطللا وهو قل نه

 ءابشالا كلت عم تاييغملا نع رب ىلاعت هنال ٠ تامولعملا لكب ًاملاع ىلاعت هوك ىلع هيبذت كلذو

 لكف ةردقلا ةفص امأو «كلذك عقو امل الاو تاييغملاب أملاع هن وك الولف « ريخلا كلذ قفو ىلع

 عبرالا عئابطلا ىف لكلا ءاوتسا عم ةفتلخلا تاناورحلاو ةفلت#لا راّعلا ثودح نم هناحبس ركذام

 سيل هنأ ىلع لدي ىذلاف هيزنتلا امأو : تاذلاب امجوم ال اراتخم !رداق هناحبس هنوك ىلع لدي كاذف

 «ثدحم جاتحلاو هئازجأ ىلإ رقتفم بكرملا ناف ( دحأ هللا وه لق ) هلوق ناكم ىف الو ءمسحي
 ىذلاف ديحوتلا امأو « ناكملا ىف نكي ل امج نكي مل اذإو امسج نوكيال نأبجوًادجأ ناكاذإو

 العلو) هلوقو ( اليبسشرعلاىذللإاوغتبالاذإ )هلوقو (اتدسفل هللاالإ ةلآ امهفناكول ) هلوقهيلعل دي

 اندبع ىلع انلزب ام بير ىف مت كان إنو ( انبه هلوق اهي ءلع لدي ىذلاف ةودنلا امأو ( ضعب ىلع 0

 ملع تشتف ول تنأو ( ةرم ع اهأشنأ ىذلا امييح لق ) هلوقف دامملا امأو ( هلثم نم ةروسب اوتئاف



 /ا/ ةيآلا . كبر اودبعا سانلا اهيأ اي : ىلأعت هلوق

 روكذمىنعملا اذه ىف مالكلاو ماعلا ىلع مدقي صاخلاو ةدابعلا بوجو ىلع لادلا رمألا نم صخأ

 . هقفلا لوصأ ىف

 انل هقلخ نم هنيب ام ةدابعلا دوجو ببس نأ ىلع لدت ةبآلا : ىضاقلا لاق 4 ةعباسلا ةلأسملا 2

 امل "هنا باَوتلاهلعفب' قحتسي ال دبعلا نأ لع ةنآلا هذبب نوجتحي انباحأ نأ ملعاو . انيلع ماعنالاو

 ونازل ءاذأ ةدابعلاب اًنلاغتسا "نركب منفعة ذابغلا"قرجلول' اجي انرطع# هتاقت)# :اناث طلخا 6

 ىلاعت' هللاىلع اياوث ةدابعلا ىلع دبعلا قحتسي ال نأ بجوف ايش جاولا ءادأب قحتسي ال ناسالااو
 . لئاسم هيفف ( نوقتت مكلعل لبق نم نيذلاو مكقلخ ىذلا معبر ) هلوق امأ

 وهو عناصلا دوجو ىلع لدي امب هفدرأ برلاةدابعب ىمأ امل هناحبس هنأ ٍلعا 4 ىلو الا ةلأسملا

 رظنلاب الإ ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ قيرط ال هنأ ىلع لدي اذهو « مهلبق نم قلخو نيفاكملا قاخ
 قانلو ةعدب معلا اذهب لاغتشالا اولاقو ةقيرطلا هذه ىف ةيوشحلا نم موق نءطو لالدتسالاو

 ملعلا اذه لضف نايب ىف : ل والا ماقملا . تاماقم ثالث ان,هو ةيلقعو ةيلقن هوجو انبهذم تامثإ

 لصاحلا ملعلا ناك ف رشأ مولعملا ناكامبف مولع ملا فرشب معلا فرش نأ: امك م

 فرشأ هب قلعتملا ملعلا نوكي نأ بجو هتافصو ىلاعتهللا تاذتامولءلا فرشأ ناكاملف فرشأ هب

 نم فرشأ ىنيدلا ملعلا نأ كشاالو :ىيد ريغ وأ اينيد نوكي نأ امإ ملعلا نأ : اهيناثو . مولعلا
 ٌفقوتت هناذ هاذغام امأ  هادع ام وأ : لوصأللا مع وه نوكي نأ امإف ىنردلا معلا انأو ك0

 دوجو ىلع عرف كلذو « ىلاعت هللا مالك قاعم نع ثحبي امت] رسفملا نآل ءلوصألا ملع ىلع هتك

 توبث ىلععرف كلذو للك هللا لوسر مالك نع ثحبي امناف ثدحلا امأو« ملكتملا راتخلا عناصلا

 هذهنأ تبث « ةوبنلاو ديحوتلا ىلع عرف كلذو : هللا ماكحأ نع ثحبي امنإ هيقتفلاو « لي هتوبن
 لوصآلا لءنوكي نأ بجوف اهنع ىنغ لوصأللا مع نأ رهاظلاو . لوصألا ملع ىلإ ةرقتفم مولعلا

 سخأ هدض ناك الكف «هدض ةساسخ ةظساوب ربظي دق ءىثلا فرش نأ اهئلاثو ٠ مولعلا فرشأ

 نوكي نأ بجوف « ءايشألا سخأ نمامهو « ةعدبلاورفكلا وه لوصالا لع دضو فرشأ وه ناك
 نايكي لقا ةعاوض وع ف رف ناوكي دف ءقتلا نق ريش نأ. يعز أ رو . ءايش ل قرشا لراس مع

 ملع نآل كلذو لكلا ىلع لمتشم لوصأألا ملعو ؛ هنيهارب ةوقل ن وكب دقو' هنلإاةجئاحلا هيك ج9
 نإو ؛« بطلا لع عوضوم نه فرشأ ةئيهلا لع عوضوم نأ ىلإ ًارظن بطلا ىلع نم ف دي عطا
 باسحلا ملعو « ةئرهلا ىلإ ةجاحلا نم رثك أ بطلا ىلإ ةجاحلا نأ ىلإ ًارظن هنم فرشأ بطلا ناك

 تاذ ةفرعم هنم بولطملاف لوصألا مع امأ . ىوقأ باسحلا ملع نيهارب نا ااا: واما
 نأ كش الو ؛ تادوجوملاو تامودعملا نم تامولعملا ماسقأ ةفرعمو ؛ هلاعفأو هتافصو ىلاعت هللا
 نددلا ىف امأ ءايندلا ىفوأ نيدلا ىف امإ ةجاحلا نال ةديددشف هيلإ ةجاحلا امأو ء رومالا فرشأ كلذ

 املبج نمو « ةكئالملاب قحتلاو ميظعلا باوثلا بجوتسا ءارشالا هذه فرع نم نال ةديدشف



 ةبآلا . كبر اوديعا شانلا اهمأ اي : ىلاعت هلق /

 عشت ةي>وجرالا لاح ريصي نأيف عوقولا عنتم ءاوتسالا لاح ناكاذإو ححتج مع نعال نكمملا عقو

 نعجورخالهنأ ةرورض عوقولا بجاو حمجارلا ناك عوقولا عنتم حوجرملا ناك اذإو ىل وأ عوةولا

 نو ؛هعوقو بحي ام داجياب ًافيلكت فيلكتلا ناكحيجارلاب عقو نإ فيلكتلاف اذه تبث اذإ نيضيقنلا
 نأ : ابيناثو ٠ قاطي الام فيلكت امهالكو ؛ هعوقو عنتمي اسمي ًافيلكت فيلكتلا ناك حوجرملاب عقو
 اذهال ملعب /وأ عقبال هن ملعوأ ,هعوقو لزألا ىف هللا ٍلع دق نوكي نأرامإا ثق لكتلابةيءذاكؤب اكذلا

 نإو هب مالا دودو ىف ةدئاف الف مدعلا عنتم عوقولا بجاو ناك لوآلا ناك نإف .كاذ الو

 مل نإو عنتمملا عاقياب ًارمأ هعاقياب رمآألا ناكف « مدعلا بجاو عوقولا عنتمم ناك هعوقوال لسع
 رماآلا نوكي نأ ريدقتب نآلو « لا وهو ىلاعت هللا ىلع لوجلاب الوق كلذ ناككاذ الو اذهال ملعب

 دوو نأ :اهئلاثو . ةدئاف ةعاطلا ف نوكي ال ذئنيحو « ىصاعلا نع عيطملا زيمتيال هنإف كلذك
 دوبعملا ىلإ ةدئاع امإ ىهف ةدئافل ناك نإف . ةدئافل ال وأ ةدئافل نوكي نأ امإ فيلاكتلاب رمألا

 الو «هريغب الماك نوكي ال هتاذل لماكلاو : هتاذل لماك هنآل لاحق دويعلا ىلإ امأ دياعلا ىلإ وأ

 « هدوجسو دبعلا عوكرب عفتني نأ ليحتسي نامزلاو رهدلا ىلع ىلاعلا هلالا نأ ةرورضلاب معن

 هناحبس وهو «ملألا عفدو ةذللا لوصح ىف ةروصحم دئاوفلا عيمج نآل ؛ لاح دباعلا ىلإ امأو

 ؛ اثبع اهطسوت نوكيف قاشملا هذه طسو: ريغ نم ءادتبا ديعلل كلذ لك ليصحت ىلع رداق ىلاعتو

 اهليصافتب ملاع ريمغ هنأل هلاعفال دجوم ريغ دبعلا نأ : اهعبارو . ريكحلا ىلع زئاج ريغ ثبعلاو
 هرمأ نإف هسفن لاعفأل ًادجوم دبعلا نكي مل اذإو هل ًادجوم نوكي ال ءىثلا ليصافت ملعيال نمو

 دف هيف هقلخت ملام لاح هب هرمأ نإو ء لصاسحلا ليصحتب هرمأ دقف هيف هقلخام لاح لعفلا كلذب

 ىلع باقلا 9 وه امن] فيلكتلا نرد دوصقملا نأ : اهسماخو . لطاب كلذ لككو لاخلاب هرمأ

 هذهب لغتشا ول ثيحبو ىلاعت هللاب امتاد بلقلا لغتشم اناسنإ انردق واف نآرقلا رهاوظ هيلع تلداف
 هذه هنع طقسي نأ بجو ىلاعت هللا ةفرعم ىف قارغتسالا نع هل اًقئاع كلذ راصل ةرهاظلا لاعفألا

 بجو فيلاكتلا ىف ةمكحلاو دوصقملا حال اذإ اولاق نييسارقلاو ءاهقفلا نإف « ةرهاظلا فيلاكتتلا
 . نيهجو نم لوألا ةثالشلا هبشلا نع : باوجلاو . رهاوظلا عاسبتا ال ةلوقعملا ماك-حالا عاسبتا

 ىنني فيلكت اذهف فيلاكتلا مدع داقتعا هوركذ امب اوبجوأ هبشلا هذه با_كأ نأ : لوألا

 فيلكت كلذ ناك ءاوس ءىش لك ىلاعت هللا رم نسحي اندنع نأ ىتاثلا . ضقانتم هنأو فيلكتلا

 :,نندانلا كدا :.!ةلعفي قف هيلع« لكارتعاال !كلاملاو.«كلاف.قلاح<ىلاعت ًانال هارغ وأ !قاظي_الام
 نوذجماو ىصلاك مهفيال نمق> ىف صوصخم هنك-ل سانا لكل اماع ناكنإو ةدابعلاب رمالا : اولاق
 ( اهغلسؤ الإ سفن. هللا ةتلكي ال ),كلاعت هلو قل دقي ال نم ئل/ىفزو (.ىتلاثلازو [لفاغلاو

 « ميبلاوم ةعاط مهيلع بجوأ ىلاعت هللا نال « ديبعلا قح ىف صوصخم هنإ لاق نم مهنمو

 ىلوملا ةعاط بوجو ىلع لادلا رمالاو «ةدابعلاب لاغتشالا نع معتم ىلاوملا ةعاطب مهاغتشاو



 م6 ةيآلا . كبر اودبعا سانلا اهمأ اي : ىلاعت هلوق

 نكمي ال هنأ امأ : ةدابعلاب نيرومأم اونوكي نأ عنتما كلذ عنتما اذإ و «ناميإلاب نيرومأم اونوكي

 هللاب فراعريغ هنوك لاح هلوانتي نأ امإ ىلاعت هللا ةفرعمب مالا نلف نامبإلاب نرومأم اونوكي نأ
 نوكيدنأ ليس سفستاب للقاح ريغ هن وك الان. هلا كتل ] نافع ال افاواع كركر للنيل للك
 دقناكل ةلاخلا هذه ىف ىمالا هلوانتواف لاحم تاذلاب لهجلا عم ةفصلاب ملعلا نآل ىلاعت هللا ضبا افزاع
 «قاطيالام فيلكت كلذو «مالا كلذي آرام هن ا 17 ليحتسي لاح ىفم الا هلوانت

 كلذو . لصاحلا ليصحتب مأ هنآل ,« لا كلاذف هللاب افراع هنوك لاح ةفرعملاب نمألا هلوانت نإو

 لاحيتسا ال: لادصتنا اذ تت ةليصحتلاز ومأم ةازكلا نأ. لضتسي اذزقلا/ نأ هكون زيغ

 ةعئتغ فرعي ال نمةدابعن آل لاعوهوةفرغملالبق ةداّتعلابر موي نأ ام و ةدانقلابا ملح قنزكي نأ

 ةفرعملاب رمآلا ىلع افوقوم ةدابعلاب رمآلا نوكي ريدقتلا اذه ىلع نأ الإ ةفرعملا دعب ةدايعلاب رمؤيوأ

 باطخلا اذه نوكي نأ ليحتسي اضيأو.ءاعنتم اضيأةداعلابرمآلا 1 اعنتم ةفرعملابرمآلا ناك املف

 : باوجلاو . لاعوهقلصاحلا ل يضحتب ارمأ نوكي ةدابعلاب مرمأف هللا نودبعي مهنآل « نينمؤملا عم

 لاوصضخح لطوريكم ةاكلاب زاماألا نأ ؛اهقرعملا ل واضح لو رشم ةداتتعلاب .رمآألا# االاق. نم نملنلا نم

 هذهب لدتسا كلذب لقي مل نم امأو « ةيرورض فراعملا نأب نولئاقلا مث ءالؤهو « باصنلا كلم
 « ةف رعملابالا نكسمتال ةدايعلاو ؛ لصاح ةدايعلاب رمآلا : لاقفةيرورضت نيل فراعملا نأ ىلع ةيآلا

 راضحإ ناكءاملا راضحإب الإ ميصت مل اذإ ةراهطلا نأ اك. هتايرورض نموه امب رمأ .ىثلابرمألاو
 ثدحملاو « تدجوف ' ىلاعت هّللأ ةفرعم ميدقتبالإ لوسرلاق يدصت هنم حصيال ىرهدلاو ءامجاو ءاملا

 ناكف : اهيلإ ىعسلاب الإ ةعيدولادر هنكمبال عدوملاو ٠ تيجوف ةراهطلاميدقتبالإ ةالصاا هنم حمصتال
 ناميإلاب نايتالا اهب نايتالا طرشو ةدابعلاب ايطاخرفاكلا نوكينأ حصي أنمه اذكنف ءايجاو ىعسلا

 ةاصقتسم ةلأسملا هذهانلق « لاح ةفرعملا ليصحتب رمآألا : مق ب . كلذ دعب ةدارعلاب نايتالا مث الوأ
 لعلا ىلع ارمآ هللا نوكي للعلا فقوتب املك ىف مت نإو 2 اذه نأ انهه لوقن ىذلاو لوصألا ىف

 ذوحبال ملف كلذ انماس ؟ كلذيرهاآلا دورو زوال ملف تافصلا نم كلذ ادع ايف ىرجبال هنإف هب

 امل انلق « لاحم وهو لصاحلا ليصحتب اردأ كلذريصي هنآل هلوق ؟ نينمؤملا لرانتيرمآألا اذه لاقي نأ

 نأ مولعمو ءاهنم دايدزالاب مالا ىلع وأ ةدايعلا ىلع رارمتسالاب ىمالا ىلع امإ هلمحتف كلذ رذعت

 لاق : سماخلا ثحبلا 5 ةدابعلا ف ةداي لاب 6» اوديعا 2 هلوق ريسفت حصف ظ ةدايع ةدايعلا لع ةدايزلا

 امإ:فيلكتلا نأ: اهدحأ :هوجولا فيلكتلاب ىلاغت هللا نم. سالا دوز نوجمدل : اضفيلتلا فكن

 نإف ؛رخآلا ىلع امهدحأ ناحجر لاحوأ كرتلا وأ لعفلا ىلإ هيعاود ءاوتسا لاحدبعلا ٍلعهجوتي نأ

 حيجرنلا ضقاني ءاوتسالا نال حيجرتلا لوصح عنتمي ءاوتسالا لاح ىف نال « لا وهف لوألا ناك

 ىناثلا ناك نإو ؛ قاطي ال امب فيلكت نييعادلا ءاودسا لاح لعفلاب فيلكتلاو لاحم امهنيب عمجاف

 دقف الإو « عوقولا عنتم ناك حجارلا ايواسم ناك ام لاح حوجرملا نال ؛ عوقولا بجاو حجارلاف



 ةبآلا . بر اودبعا سانلا اهمأاي أاي : ىلاعت هلوق /

 هذبم هلالقتسال ةقيرطلا هذه ىلع ءادنلا ىلاغت هللا باتك ىف رثك امنإو ةفاضالا نم ىأ هقختسي اه
 دعولاو « ىهاؤنلاو رماوألا نم هدابع هب ىلاعت هللا ىدان ام لكناف تاغلاملاو تاديكأتلا
 اهل اوظقيتي نأ نيعمتسملا ىلع بحي ءايشأو ٠ ماظع رومأب نيمدقتملا رابخأ صاصتقاو ؛ ديعولاو
 دك آلا غلبألاب اوداني نأ بجو اذهلف « اهنع نولفاغ مهنأ عم

 لك سمأ ىلاعت هللا نأ ىضتتقي ( مكبر اودبعا سانلا اهيأ اي ) هلوق نأ ملعا 6 ةسداسلا ةلأسملا

 ثحبلا . ثاحيأ انهو . مومعلل اصيصخت كلذ ناكل باطخلا اذهنعضعبلا جرخولف ةدابعلاب سانلا
 ىضاقلاو ىرعشألا عم هيف فالخلاو , مومعلا ديفي فيرعتلا مالب فرعملا عما ظفل نأ :لوأآلا
 ( نوعمجأ مب الك يك الللا دتمف ( هلوقك مومعلا كفي 5 هديك َئ حصي هنأ اقل“, ا قأو أركب ىأ

 لك ءانثتسا مصي هنالو انايب لب اديك أت ( مولك ) ةلوق ناكامل مومعلل هلصأ ىف ظفللا 0 ماولو
 ىف هريرقت لي د حا بجوف لخدل هالول ام جرخم ء ءانئتسالاو هنع سانلا نم دحاو

 نيذلا سانلا عيمج لوانتي ( سانلا اهيأ اي ) ىلاعت هلوق نأ تبث امل : قاثلا ثحبلا . ةقفلا لوضأ
 هنأ برقآلاو ؟ ال مأ كلذ دعب نودجويس نيذلا لوانتي لهف رصعلا كلذ ىف نيدوجوم اوناك
 اضيأو ء زوج ال مودعملا عم ةرفاشلاباطخوةرفامشم باطخ (سانلا امأ اي) هلوق نآل ؛ مه وانتي

 نوكي ال ادوجوم نوكي ال امو «ةلادلا كلت ىف ندوجوم اوناكام كلذ دعب نودجويس نذلاف
 ءىنث لوانتي النأ بجوف : ليق ناف ( سانلا امأ اي) هلوق تح لخدي ال اناسنإن وكي الامو اناسنإ

 لصفنم ليلد دجوي ملول : انلق . اعطق لطاب هنأو نامزلا كلذ دعب اودجو نذذلا تاباطخلا ةذه نم
 ةتباث تاباطخلا كلت نأ سو هيلع هللا لص د نيد نم رئاوتلاب انفرع انأ الإ كلذك مالا ناكل

 : ثلاثلا ثحبلا . مومعلاب انيكح ةلصفنملا ةلالدلاهذبلف ةعاسلامايق ىلإ كلذ دعب دج ويس نم ق>ح ىف

 ؛ال قملا ؟ ةدابع لكب لكلا ىمأ ديفي لوف ةدابعلاب لكل مأ ( كبر اودبعا سانلا اهمأ اي ) هلوق
 دوجولا ىف ةيهاملا دارفأ نم درفب اوتأ اذاف ء دوجوا ىف ةيهاملا هذه اولخدا هانعم اودبعا هلوق نال

 ةرايع ةدابعلا هذه نال ةيهاملا لع لمت.شم ةيهاملا دارفأ نم درفلانال دوجولاىفةيهاملا اولخدأ دقف
 ةدايعلا دارفأ نم دزفب ىتآلاف « هاديق دجو دقف بكرملا دجو ىتبمو هذه اهنوك ديق عم ةدابعلا نغ

 «جورخ بجو كلذك ناك اذإو (اوديعا ) هلوق هاضتقا ام ماب تآةدانعلاب ىنآلاو « ةدايعلاب تأ

 امتوك لجال نوكي نأو دبال ةدابعلاب سمالا : لوقن مومعلا ىلع الاد هلمجت نأ اندزأ ناف ةدبعلا نع

 , حلا اب الا فصولا ناك اذإ اسال 5 فصولا ةءلعإ رشعم فصولا ىلع محلا بيتر 5 ةدابع

 رابظإو ىلاعت هللا يظعت نع ةررابعن ةداحلا نأ العن اةهج ا ومالا ههنا ةر اوه دارللا فوك الازعا

 لكىف بجو اهم سال هل هلع ةدابع هنوك نا كلت اذإو 0 لوّوعلا ىف بسانم كلذ لكو هل عوضخلا

 : عبارلا ثحبلا . ةلا ال حلا لوصح بجو ةلعلا تلضح اهنيأ هنال ءامب ار ومأم نوكي نأ ةدابع

 نأ نكسمب ال رافكلا نال ةتبلا رافكسلا لوانتي ال ( اودبعا سانا اهيأ اي ) هلوق : لوقي نأ لئاقا



 / ةيآلا . مكبر اودبع سانلا اهمأ اي : ىلاعت هلوق

 سيل نم رمؤي دقو « مهسنج مساب ةرمو « مهفصب ةرم نينم ملا بطاخب نأزوحي هنآل , فيعض اذبف
 نكم عيمجا ىف باطخلاف ؛ اهنم دايدزالاو ةدابعلا لع رارمتسالاب نمؤملا رمي اء ةدابعلاب نمؤع

 ظافلالا امإ : ىق رومأ ىلع ةلاد تارابع بلغألا ىف ظافلالا نأ لعإ 4« ةثلاثلا ةلأسملا إب

 دحاو لك لدي ةثالثلا ظافلالا هذه ناف ٠ فرهلاو لءفلاو مسالاك: ىبف ظافلألا امأ ءاهريغ وأ
 لذلك / ننملازالاو ءاهتسلاو ارجل اك :ظافلأألا نيَغو نصوص ةءاظنفلا ةشفن ق لَه ادت أ لعااولم

 امأف . هيبنتلا لجل لماع هلمعي لمع ىرجج ىرحي ظفل وه لب « رخآ ءىش ىلع اليلد لعحب مل ءادنلا
 انآ ءااهدتأ (.ةطوادلنو قلم اظع اهبف انس ثطاخأ لأم اديز ىدانأب « ديزاي » انلوق اورسف نذلا

 انأ :!ليينا ىءااابلمتطالل« فيظفارةأنلالق و. هاني دككتلاو قدا( ل متم اا طب زا ىللاة اياز
 : اهتلاث و « كلذ ىضتقيالا؛ اديز ىدانأ انلوقو « لالا ىف ىدانم ديز ةروريص ىضتقي ؛ ديزاي انلوق

 كلذ ىضتقي ال ًاديز ىدانأ انلوةو باطخلا اذه ًاطاخم ديز ةروري-ص ىضتق» ديزاي انلوق نأ

 اذع رانج اذهزىدافأب اناوتزنأ «:ايعيازو:مالدنن ىذانأ !ىقانازختا ناشي ابضتشأ عنتمي ال هنآل

 نيغ م لدي ىدانأب انلزل نلف, ادياتاي انلاوق وقنمادنلاو.بادنلا ريغ 'ءازنيلا[نعراتح حلايوبا كدا

 بتتازملا ىوقأ نأ : ىهواهركذن ةنكنييا انهه مث . لوقلا اذه داسف هوجولاهذهب تدثف٠ ديزاي انلوق

 وه تادوجوملا مظعأ اذكو ؛ فرحلاب مسالا فلتأي ال هنأ موق نظف « فرحلا اهفعضأو مسالا
 اديقبإ ةييبام تأ م 5 اللب تلاقف (ةاةرعتص ناستالا قاخوا) يلا ايف ضلت هاش قلل

 حلصي رشبلا اذكف « ءادنلا لاح ىف فرحلا عم مسالا فلتأي دق ليقف ( اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ )

 ( مل بجتسأ وعدا مكبر لاقو ءانسفنأ انملظ انبر ) عرضتلاو ءادنلا لاح برلا ةمدخل

 نكل بيرقلا ءادنل ناك نإو ديعبلا ءادنل هلصأ ىف عضو فرح « ءاي » 4 ةعبارلا ةل أسما ١
 لفغو اهس نم ءادن ىف لمعتسا مث ؛ ةزمهلاو ىأ : هلف بيرقلا ءادن امأو « ادج مهم رمأ ببسل

 لبح نم هيلإ برقأ وهو ) هللأاي براي ىعءادلا لوي ملف لق ناف . ديعبلا ةلزنم هل اليزنت برق نإو

 ارارقإو هسفنل امضه نيبرقملا لزانم ىلإ هبرقي امو قازلا ناظم نم هسفنل داعبتسا وه انلق ( ديرولا

 نأ. لجالوأ « ىلجأن م مه ولق ةرسكسنملا دنع انأ » هلوقىضتقمب ةباجالا ققحتي ىت> صيقتتلاب اهلع
 ىعادلل تامرملا ,هأ نم ءاعدلا ةباجإ

 « ىذلا » و « وذ » نأ امماللاو فلآلا هيفام ءادن ىلإ ةلصو « ىأ » 4 ةسماخلا ةلأسملا )

 ليزي ام ىلإ رقتفي مهم مسا وهو « لمجاب فراعملا فصوو سانجألا ءايليشأل(تفضولا ىلإ نائلطعتو
 ءادنلاب دوصقملا لصح ىتح هب فصتتن هارجم ىرجام وأ ٠ سنج مسأ هفدري نأو دب الف ؛ هماهإ

 الايأ نأ الإ فيرظلا ديز اي كلوةك ةفص هل عباتلا مسالاو أ وها ءادنلا: لقحه يف لبست ظنلأف

 ةفضلا نيب ةمحقملا هيبنالا ةملكامأو اهفوصومو ةفضلا نع كفني لف ديز لالقتسا هسفنب لقتسي

 اًضوع ابعوقو : ةيناثلاو . هانعم ديك أتب ءادنلا فرخ ةدضاعم : ىلوآلا . ناتدئاف اهفف ابفوصوهو



 ةيلا٠ كبر اودبعا سانلا أ اي : ىلامت هلوق /

 مل ملف م َنلاَو قل ىلا بَ ند شالا هرثلاعت سس هز

 .ايسلا نم 36 8 اا : ضر م 1 ىنلا . 00

 1 ا ا ادا 5 : اوك 30 1 01 اقدر كارمن نم جر اا
 ه2 ه- لص لس لع

 . لعأ هللاو ًابذك هيف ظفللا لامتسا نكي مل ةغللا ىف ًاروهشم أزاجم كلذ ناك اذإو

 داعملاو ةوبنلاو ديحوتلا ىلع ةلالدلا ةماقإ ىف لوقلا

 6-5 مكقاخ ىذلا مكبر اودبعا سانلا اهأ اي إ ىلاعت هلوقف ديحوتلا امأ
 نم هب جرخأف ءام ءامسلا نم لزنأو ءانب ءامسلاو ا كل لعج ىذلا ه نوقت لعل

 «نودلعت من 6 ًادادنا هلل اراجع الف - ا تار مل

 ب باسم جاب ايالا هذه ىف ََك ملعأ

 رافكلاو نينمؤملا ىنعأ « ةثالثلا قرفلا ماكحأ مدق امل ىلاعت هللا نأ « ىلوألا ةلأسملا ال
 كايإ ) ىلاعت هلوق ىف رركذملا تافتلالا باب نم وهو ؛باطخلاب مبيلع لبقأ . نيقفانملاو

 تلق اذإ كنأ م عماسلا نم كي رحت و زه دب نم هيف ناك اه رفا. ةئازوذ هيفو ( نيعتسن كايإو ديعن

 تاهف ثلاثا كلذ باطات مش 5 فرلكاو تيك هتصق نم انالف نإ : ثلاث نع ام اك داك كيحاصل

 ربا ىلإ ةبيغلا نم لامتتنالا اذهف ء« كرومأ ىراجي ىف ةديجلا ةقيرطلا كلت نأ كنقح نم نالفاي

 هكا ل وفارلا !تلمخ اوشا كانت و هناحسم ياكم: اهناتزو قعملاثلا كللذل كليك ديوس ويح وو

 كل لصحيل , ةطساو ريغ نم كبطاخأف 5 ركل ىف ديزأ نآلا مث: الووأ كليب و نب

 ةيدويعلاب الغتشمن اك اذإديعلا ب هنأ : م ةملاكملاو ةبطا الا فرش ةلدآلا ىلع هي 2 يذلا عم

 نأ : امعيارو . روضحلا ىلإ ةييغلا نم 1 5 3 هذه ىف هنأ ليلدب ؛ قرتلا ىف ًادبأ نوك 7

 ةقشمو ةفاك هيفف ,فيلكت ورمأ اهنإف تا,آلا هذه امأو ٠ مهاوحأ ةءاكح ىف تناك ةمدقتملا تايآلا

 نيبلا نم ةطساولا كولملا كلم عفري نأ ىه ةحارلا كلتو « ةفلكلا هذه لباقت ةحار نم دبالف

 اذك لعفت نأ كنم ديرأ لاقو ىلوملا ههفاش ولذ ًاقاش ًافيلكت مزلأ اذإ دبعلا نأ اك« هتاذب مهبطاخيو

 : باطخلا كلذ لجالل اذيذل قاشاا كلذ ريصي هنإف

 ١ سانلا اسييأ اي ) نآرقلا ىف ءىث لك : لاق هنأ نسحلاو ةمقلع نع ىكح 4| ةةيناثلا ةلأسملا (
 ناك نإ هوركذ .ىذلا اذه : ىضاقلا لاق « ةنيدملابف ( اونهاء نيذلا امأ ايب) ناك امو « كتم هنإف

 هكدا نود ةزربكلللا ىلع ة ةنيدملاب نينمؤأأ لوصح هيف بيساا ناك نإ ثنإو ؛ ملف لقنلا لإ هيف عوجرلا



 ملأ ةيآلا . مهراصبأ فطخم قربلا داكي : ىلاعت ةلوق

 ( نوضيعف مهو اولوتل مهعمسأولو ) هلوقو مهعمسأ امو اريخ مهيف ملعام هنأ ىضتقي مهعمسأل اريخ

 مهيف لعاموءاريخ مهيف لع دق نوكي نأ مزلف ريخىلوتلا مدع نكلوا ولوتاممهنأو مهعمسأ ام ىلاعت هنأ ديغي

 مهطوق ىضتقم ىلعف «هصعي مل هللا فخ ملول بيهصلجرلا معن » مالسلا هيلع هلوقف ربخلا امأو ًاريخ

 لعأ هللاو ظبرلا الإ ديفتال « ول » ةملكنأ اندلع دقف ء ضقانتم كلذو ءاصعو هللا فاخ هنأ مزلي
 : لئاسم هيفف « ريدق ءىث لك ىلع هللا نإ إل هلوقامأو
 ىلع ةردقلا تبثأ ىلاعت هناأل لاق ءىث مودعملا نأ ىلع هب لدتسا نم مبنم 4 ىلوآلا ةلأملا ل

 ءىث وهو مودعم ةردقلا هيلع ىذلاف ؛ دوجوملا داحبإ ةلادتسال هيلع ةردق ال دوجوملاو ؛ءىثلا

 دوجوملاف ءائيش نوكي ال هيلع هللا ردقي الام نأ مزل مالكلا اذه حصول : باوجلاو . ءىث مودعملاف

 .اًامش نوك الانأ بجو طللعأ هاردقي ملام

 ءىثلك نأ ىلع لدتمنأل لاق « ءىشب سيل ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذه مهج جتحا 4« ةيناثلا ةلأسملا ال
 ىلاعت هلوقب كلذىلع ًاضيأ جتحاو « ايش نوكي ال نأ بجوف « هلرودقمب سيل ىلاعت هللاو هتارودقم

 هلثك سيل ) هلوق بذكي ناكف هسفن لثم ىلاعت ناكل ًاديش ىلاعت وه ناكول لاق ( ءىث هلثك سيل )

 هنالل ءىساأللا ف فالخلا اذه نأ ملعاو « ةيآلا هذه ضقانتتال ىت> ايش نوكيال نأ بجوذ( نوت
 ربك أ ءىث ىأ لق ) ىلاعت هلوق : لوآلا . نيهجوب انبادكأجتحاو ؛ مودعملاو دوجوملا نيب ةطساوال

 هنم ىقتسملا ف ل-_خاد ىٌتسملاو ( ههجو الإ كلاه ءىث لك ) ىلا_عت هلوق ىناثلاو ( هللأ لق ةداهش

 . ايش نوكيب نأ بجيف
 ىنآل افالخ ىلاعت هلل رودقم دبعلا رودقم نأ ىلع ةيآلا هذهب انباعصأ جتحا 4 ةثلاثلا ةلأسملا

 ةيآلا هذبم ىلاعت هلل رودّقم ءىث لكو «ءىث دبعلا رود-ةم نأ لالدتسالا هجو مثاه ىنأو ىلع

 . ىلاعت هلل ارودقم ديعلا رودقم نوكي نأ مزليف

 افالخ هلل رودقم هثودح لاح ثدحما نأ ىلع ةيآلا هذه انباصأ جتحا 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 , هثودح ليقأرودقم نوكي امنإ ءىثلاف « لا لعفلا لبق ةعاطتسالا : نولوةي مهنإف « ةلزتعملل

 ىف ليلذل) اذهو ءرودقم ءىث لطو « ءىع هذوجو لاح تدل نأ باححالا لالدتسا نإبو
 ىلع ؛ هرودقم ءاقبلا لاح هنأل ؛ عازنلا ل ىف هبالومعم قبف هب لمعلا كرت ًارودقم قابلا نوك

 نأةلاحتسال همادعإ ىلع هللاردقي نأ ل يحتسيف « ثودحلا لاح امأ : همادعإ ىلع رداق ىلاعت هنأ ىنعم
 . هدا<] ىلع ًارداق نوكي نأ الإ قبب ملف ؛هدوجو نامز لوأ ف امر دعم ل

 « لّعلا ليلدب زئاج ماعلا صيصخت اضيأو « ةلمجا ىف زئاج ماعلا صيصخت 4 ةسماخلا ةلأسملا ال
 نإف « لقعلا ليادب صخ مث هسفن ىلع ًارداق نوكي نأ ىضتقي ( ريدق ءىث لك ىلع هللاو ) هلوق نآل

 بجوي كلذو ؛ ابذك اذه ناكل كلا ىف قداص ريغ هنأ نيبت مث لكال اعوضوم ظفالا ناك اذإ لبق

 , رثك الا ىف أزا+ لمعتسي دقف « عومجملا ىف لمعتسي هنأ اك لكلا ظفل : انلق « نآرقلا ىف نعطلا

 «9 ب ركنالا»



 ةيآلا مثراصبأ فطخ قربلا داكي : ىلاعت ةلوق /

 ًافتأتتتم هنوكتلا نواف :هلؤقل نحب الاو:يتملا ف :قاب؛هيكلل ظفللا:قءافوذع ناكَنإأو َوُهَو لاصلا
 كلذ لثم عم مهلا ففيكف لاق الئاق ناكف لوهلاو ةدشااب نذؤيامىلع قربلاو دعرلا ركذ امل هنأل

 قربلا داكي ) اقف قرباا كلذ لدم عمم مهطاح فيكف لاق مث مهناذآ ىف مهعباصأ نولعجب ليقف دءرلا

 ؟مهلمانأ ليق الهف ناذآلا ىف لمت ىتاا ىهعباصألا سوءر :رشع ىناثلا لاؤسلا ( ممراصبأ فطخم

 دارملا ( امهيديأ اودطقاف ) هلوق ىف اك هضعب دارملا نكسل عبصألا وه ناك نإو روكذملا : باوجلا

 نان نم اضن أهنم ضقت دعر فاصق امن َ باوجلا ؟ ةقعاصلاام : رشع كلاثلا لاؤسلا 1 اممضعل

 عبارلا لاؤسلا . دولا ةعيرس اهتوق عمم اهنأ الإ هيلع تتأ الإ ءىثب رمتال ةيوق ةفيطل ران ىهو

 هب طاحلا توفيال اك هنوتوفيال مهنأ ىنعملاو نا هنإ : باوجلا . نيرفاكلاب هللا ةطاحإام : رشع

 .ىث لكب طاحأ دق هللا نأو ىلاعت لاق مهم ىلاع هنأ اهدحأ . لاوقأ ةثالث هيف مث ةقيقح هب طرحلا

 ىلاعت هلوق ند ميكا 2 هت انو ) طيح مثءارو نم هللاو ( مييلع ةملوةسم هتردق : اهيناثاو ( الع

 أرقو ؛ ةعرسب ذخالا ةنأ : باولا . فطخلاام : ريثع سماخلا لاؤدلا ( مب طاحي نأ الإ)

 ءايلا حتفب فطخي نسحلا نعو فطتخم دوعسم نبا نعو حصفأ حتتفلاو ءاطلا رسكب فطخي دهاجم

 ففطخ : لع نب ديز نعو ؛ ءاخلا ءايلا عابت ١: لع امهرسكي فاطخب هنعو « فطتخ هلصأو ءاخلاو

 املك ) ىلاعت هلوق امأ ( مهوح نم سانلا فطختيو ) هلوق نم فطختي 1-- فطخ نم

 رووظ ,لاح ىف نوعنصي فيك لوقي نا باوج هنأك ثلاث فانئتسا وهف ( هيف اودثم مهل ءاضأ
 نم هيف ُُ امو بيصلا بادأ ىلع هندشإ نيقفانملا ىلع صال ةدش 0 دوصقملاو هنافخو قربلا

 فاطخ نأ فوخ عم ةقفخ قرباا نم اوفداص اذإ نورذي امو ن ئأيإ امم .ليجلاو يختلا|ةياغ

 كيل لو اروعيسدناملل نتفاو وحنا ذاقإ: ةدرستوو هش ]نط طف هن دور ةقشللا كات نيبشلا مراصبأ

 ءاضلو.. مهامعأف قربلا ءوض فاو ٠ مهمصأف دعرلا فصق ىف دازل هللا ا ولو « ةكرحلا نع نيديقتم

 مهل علل املك ىنعمب دعم ريغ امإو 2 فوذ< لوءفملاو 2 ةرادخأ اكلسم م رو أملك ىنعمي دعم ام]

 ةءاضاللا عم لاق تك ليق ناذ 6 داَض امك ةليع ىنأ نبا ةءارق هدّضعإو ) هرون حرطم ىف اوشم

 اهوزمتنأ ةصرف 4م اوفداص الكف 08 ىنثملا ناكمإ ] ىلع صار> مآل اناق : : اذإ مالظالا مَعَو 2 اماك

 اوفقو اوماق ىنعمو : رهاظلا وهو دعتم نيغ نوكي نأ ِلظ ظأ ىف برقالاو , فقوتلا كلذك سيلو

 لدي باوجلا نال 3 2 لوعفمو دمج ءاملا ماقو 2 قوسلا تماق ةنمو ؛ م 7-1 َْق اوتبثو

 رووشملا نأ هو« ةلأسم انههو امهب بهذل ,هراصبأو مبعمسب بهذي نأ هللا ءاش ولو ىنعملاو هيلع

 جتحاو طبرلا الإ ديفت ال اهنأ معذو كلذ 4 نيش لاق ال. ئىشلاءافتتا بضت:تك ىلأو نأ

 مثو اولوتل بعمسأ ولو ا ًاريخ مهف هللا مع 0 ىلاعت هلوقف ةيآلا امأ «ربخلاو ةيآلاب هيلع

 مهيف هللا ٍلعولو ) هلوق نآل ضقانتلا مزال هريغ ءافتنا ال ءىثلا اد تامراةراتسالطرأو غو ولغوم



 ١/3 ةيآلا ءامسلا نم بيصك وأ : ىلاعت هلوق

 ةريحهيبشت دودقملا انمهو ىرخألا ةل+اداحآب ةهيبش نيتلجا ىدحا داحآ نكست ل نإو رومألا نم

 ةليللا ىف ءامسلا هتذخأ نم ةريحنو « اهداقيإ دعب هران تفطنا نم ةريح نيدلاو ايندلا ىف نيقفانملا

 وهو فاضملا فذح نم قرفملا هيبشتلا ىف هردقت تنك ىذلا ليق ناف + قربو دعر عم ةيلظملا
 نولعمي) هلوق ىف عجارلا بلط الول اناق ٠, بكرملا ىف هلثم ردقي له بيص ىوذ لثك وأ : كلوق

 ؟بيصلا ٠١ عبارلا لاؤسلا : هريدقت ىلإ ةجاح انب ناك امل هيلإ عجري ام ( مهناذآ ىف مبءباصأ

 اذإ هسأر بوص هنمو لزن اذإ بوصي باص نم لزني ىأ ؛ بوصي ىذلا رطلا هنا : باوجلا
 ةالصلا هيلع ناك . دوجلا رطملل الإ بيص لاقي الو , دصق اذإ بوصي باص نم هنإ لبقو هضففخ
 : خامشلالاق بيص باحسلا لاقي اضيأو ادوج ًارطمىأ « اًئينه ابيص هلعجأمرللا » لوقي مالسلاو

 + بيص دعولا قداص ناد محأو 2

 ءقراو“ لواللا ليثعلا قداَتلا تركذت 7 لئاه ديد شر طملا ف عون ديرأ هنالل بيص را

 هيف ةدئافلا ام . ءامسلا نم هلوق : سماخلا لاؤسلا . ةلظملا هذه ءامسلاو : غلبأ بيصو بئاصك وأ

 . تاءلظ هيف بيصك وأ .لاق ول : لوآلا ٠ نيهجو نم باوهجلا ؟ ءامسلا نم الإ ن وكي ال بيصلاو

 ءايطملا حمال لءامأ ترض“ قدا اجلا »كنا رجس ةضقو إلا كرشصلا تلل5 نوكأ للا

 بيك رنلا ةبج نم تاغلابم بيصلا ظفل ىف لصح امكف ءامسلا قافآب ذخآ قبطم ماع هنأ ىلع لد

 ةرخمأ عافترا نم ,لصحمي امنإ رطملا : لاق نم سانلا نم : ىناثلا , اقبطم هلعج نأب كلذ ديأأ ريكتتلاو
 رظملاوه كاذف ؛ ىرخأ ةرم لزنت مث ءاوحلا درب ةدش نمكانه دقعنتف ءاوحلا ىلإ ضرألا نم ةبطر

 هلوقا ذكو « ءامساا نمل زن بيصلا كلذن أ نيب نأب انهه بهذملا كلذ لطبأ ىلاعتو هناحبس هللا نإ مث
 نمواسلا اولا ( دزب نم اهيف'لابج نم ءامنلا نم ليو ) هلوقو ( ًاروهظ ءام ءاململا نم انآَنو)

 برطضت باحسلا مارجأ نك باحسلا نم عمسي ىذلا توصلا دعرلا باوجلا ؟ قربااو دعرلاام

 باحسلا نم عملي ىذلا قربااو داعترالا نم كلذ دنع توصف حيرلا ايتانزعأ اذه ربو ركل

 ؟ هتاءلظ اف ديرأ امهمأف باحسلاو رطملا وه بيصلا : عباسلا لاؤسلا . عمل اذإ |ةيرب ءىثثلا قرب نه
 ةيلظامبيلا ةمومضه هقيبطتو هتمحس هتملظف اقبطم محسأ ناك اذإف با>سلا تاءلظ امأ : باوجلا

 . ليللا ةبلظ عم ةمامغلا لالظا هتءلظورطقلا عباتتب هماجسناو هفئاكت هتءلظف رطملا ةيلظ امأو : ليلا

 ناكل لاول: كارلا امرئاكم: اهتإأو قربا ودها انآككم زلشملا نراك, فك: هرثاثلا لاكشفلا

 : عساتلا لاؤئسلا . ماكحالا ىف رخآلا ىرجم امهدحأ ءارجإ زاج اني دش رطل اطلاق

 ىلع تادلظلا نم ةفلتخم عاونأ تلصح هنأ قرفلا : باوجلا ؟ تاءلظ لِيق قوربو دوعر لبق الف

 عاونأ عامتجا نكمي الو قربلا اذكو ءدحاو عون هنإف دعرلا امأ , عدا ةغيص ىلإ جيتحاف عامتجالا
 هذه تءاج مل : رشاعلا لاؤسلا . عملا ظفل هيف ركذي مل مرج الف دحاولا با>سلا ىف قربااو دعرلا

 فصاق دعرو ةيجاد تاءلظ هيف ليق هناك« اهنم عاونأ دارملا نآل : باوجلا . تاركن ءايشألا



 ةنآلا ءايسلا نه بيضك وأ : ىلاعت هلوق //

 عم سو ه.اع هللا لص دمحم دايقنالاو « ةميدقلا نإندالا كرتو ,"ثاههألاوب ءابإلا عم داهبجلاو

 وه ىذلا بيصلا رطملا نع زارت>الا ىف غلابي ناسذالا نأ امكف هل دايقنالا نع مهفاكنتسا ةدش

 نآرفلاو ناعإلا نع نؤزرتح نؤقفانملا اذكف' ةنراقملا رؤمآلا هذه بسب اعفت ءانشآلا دشأ
 محل لصح ىتم هنأ ( هيف اوشم مه ءاضأ املك ) هلوق نم دارملاو « ةئراقملا رومآلا هذه بنسب
 نيدلا ىف نوبغ رب مهناف ممل مئانغلا لوصحو مهئامدو مهلاوما ةمصع ىهو ؛ عفانملا نم ءىث

 الو نامإلا نوهركب ذئنيخ عفانملا كلت نم ائيش اود مل ىتم ىأ ( اوماق مويلع ملظأ اذإو )

 مرا ير ةيآلا ىلع قبو . هيبشتلا ىف ةرهاظ هوجولا هذهف هيف نوبغري
 كلذلو ؛ ظيلاغالا ةدشو ةريهلا طرف ىلع لدأ هنآل , ىناثلا ليثملا : باوجلاو ؟ غلبأ نيليثقلا ىأ

 ىلع نيليثعلا دحأ فطع مل: ىناثلا لاؤسلا . ظاغالا ىلإ نوهآلا نم اذه وحن ىف نوجردتي مهارت

 نسم ىواس او 6 وأ يل ا ند ميت و هوجو نم ناو ؟!كشلا فر رخآلا

 اما“ لرملاخ كلوقك . كشلا ريغ ىف ىواستلل تريعتساف اهيف عسنا مش 2, كشلا ىف ادعاصف

 0 لافت مرسم تا ايا! سلاح لأ بار دفتسا ”قلالاشم اهنا دير نيس زنا وأ

 اذكحف ٠ امهنارصع بوجو ىف نايواستم روفكلاو مثآلا نأ ىأ (اروفكوأ امن آمهنم عطت

 تراي اتلتم امس ف 2” نيتطفلا نيناه ىدفكت ةتتش نةفانملا ةفك“ نأ ةانَم ) بيصك وأ ) هلوق

 نتف نيعفايملا نال كلذ ىلاعق رك د انعإ ”اينناثاو . كلدكف اعين امهم انهتلثم, نإ و « بيصم

 اولاقو ) ىلاعت هلوق هريظنو ؛ رطملا باححأ نووبشي 0 ؛ راننلا باحأ نوربشي مهضعب

 اهثلاثو ( نولئاق مهوأ تايب انسأب اهءاخ اهانكلهأ ةيرق نم م 5و )هلوقو ( ىراضت وأ اةره,اونرك.
 لا هناك واولا 2 اهعيارو ( نوديز.وأ فلأ ا لإ هاو ) لا لاق لب قرع وأ

 ( متاهمأ توبب ؛ وأ مكئابآ توبب وأ مك رودي ىرمجا نك راتبا ) ىلاعت هلوق هريظن داكسلاب نم طيططك و

 : رعاشلا لاقو

 اهروجل اميلع-وأ اهاقت ىسفتلا ! . جاف. قأب ليل تمعز دقو

 ( ةوسق دشأ وأ ةراجحلاكىهف كلذ دعب نم مبولق تسق مث ) هلوق ىف ةدرطم هوجولا هذهو

 ءالعل :ةنارللا 9ىهام عطالؤطل)و قولو دعؤلاو :كاناظلاوجيملاب) هلقملا]: كلانلا لائشلا
 عاملا و زوما نم اكضا لثملا نزوكك نأ هانععو قوما هيراعت اذه نأ: : اًنعنحأ,: نالوق انهه قالا

 هبش انههف ٠ لثمملا نم دحاو لكب اهيبش لثملا نم دحاو لك نوكيو رومأ نم اكرم اضيأ نوكي

 رافكسلا تاهبش نم هب قلعتي امو « رطملاب ضرالا ةايح هبايحت بواقلا نآل ؛ بيصلاب مالسالا نيد
 لهأ ةبج:ند:نتفلا نمأ ةرفكتلا بيست امور ةقغالاآل:ئآزبلاب دنغولاو ادعؤلا نم ةنقامؤ تاللظلاب

 هذه ىلع ءامسلا مهتذخأ موق لك دارلاو « بيص ىوذ لك و أ ىنعملاو ؛ قعاوصلاب مالسالا
 صأ ىف ىرخاألاب نيتلملا ىدحا هيف هسثي ىذلا وهو ء« بكى هيبشت هنأ : ىناثلا لوقلاو : ةفصلا



 /3/ ةيألا ءامسلا نم بيصك و | : لات هلع

 ممل ءاَضأ اسألك مَرصِبَأ فطخت قَرلا داك . تيرفكْلاب طيح هلا

 ع 0 موعمسإ ا مع 4 انِإَ + قلو وشم

 سار سس اق

 ريد هى مع 4 9

 اوماق مهيلع مظأ اذإو هيف اوم مهل ءاضأ اماك مراصبأ فطخب قربلا داكي . نيرفاكلاب طيح هللاو

 4 ربدق ءىث لك ىلع هللا نإ مهراصبأو مهعمسل بهذل هللا ءاش ولو

 لصح اذإ هنأ : اهدحأ . هوجو نم ةبءاشملا ةيفيكو نيقفانملل ىناثلا لثملا وه اذه نأ ملعإ

 رطملا ةيلظو ليالا ةيلظ باحسلا ةءلظ عم عمتجاو قربااو دعرلاو تايلظلا هيف ىذلا باحسلا
 قربلا نأو توملا رذح قءاوصلا نم مهناذآ ىف مبعباصأ نولعي مهيلع قعاوصلا دورو دنع

 نيريحتم اوفقوف ةميظع ةملظ ىف اوقب بهذ اذإو هيف اومثم مهل ءاضأ اذإف « ,هراصبأ فطخ داكي
 « هنيع ىف ةملظاا مظعتو . هتريح دتشت هنع بهذ مث ثالثلا تاءلظلا هذه ىف قربلا هباصأ نم نآل
 نيذلا ءالؤرب نيدلاب مبلمجو مهتريح ىف نيقفانملا هبمشف , ةيلظلا ىف لزي مل نم ىلع ةيرم هل نوكتو
 دجو امل هنأ الإ اعفان ناكنإو رطملا نأ : اهيناثو ؛ نودتيالو اقبرط نوريال اوناك ذإ , مهفصو

 قفانملل عفان نامعإلا رابظإ اذكف ,الئاز هب عفنلا راص ةراضلا لاو> اللا هذه عم ةروصلا هذه ىف

 نأ : اهئلاثو . نيدلا ىف اررض راص قافنلا هعم لصحو صالخالا هنم دّقف اذإف : نطابلا هقفاوول
 هيجنيال كلذو هينذأ ىف هعباصأ لعحي نأ اهنم صلخلا نظ قعاوصلا عم رومآلا هذه هب لزن نم

 ىف نيقفانملا لاح كاع هيش تاداعلا ىف كلذ ررقت ادلف « تومو كاله نمدهب اعل هليرب ام

 ركذامب كلذك سيل ةقيقهلا ىف ىمالا نأ عم ؛ مبعفني هوروظأ ام نينمؤيلل مهرارظا نأ مهنظ

 مهطاح هللا هشف « لّتقلاو توملا نم ارارف داهجلا نع غانا ىه تناك نيةفانملا ةداع نأ : ابعبارو

 ءالؤه نأ : اه.ءماخو . هينذأ ىف هيعبصا لعحي اهعفد دارأو هب رومأللا هذه تازن نم لاحت كلذ ىف
 نم كالهلاو توملا نإف ةعاسلا كلت ىف توملا نع اوصلخت نإو مهناذأ ىف مهعباصأ نولعحجي نيذلا

 باذع نم مهصلخب ال هيف نوضوخ ىذلا نأ ىف نيقفانملا لاح كلذكف هنم مل صلخمال مهئارو

 لوصحو تاملظلا عاونأ عامتجال ةريحلا ىف ةياهنلا خلب دف هلاح اذه نم اان ودمتم

 قفانملا نال ايندلا ىف فوخلاةيامنو نيدلا باب ىف ةريملا ةياهن نيقفانملا ىف لصحو ؛ ةفاخلا عاونأ
 نع لوزب فوخلاو لجولا داكي الف « لتقل هنطاب لع فوقولا لص-حول هنأ تقو لك ىف روصتي

 قربااو دعرلاو تادلظااو , نآرقلاو نامإلا وه بيصلا نم دارملا : اهعباسو . قافنلا عم هبلق

 تاسايرلا كرنو موصلاو ةالصلا نم ةقادشلا فيلاكتلا ىهو « نيقفانملا ىلع ةقاشلا ءايشألا وه



 ةيآلا ءامسنلا و بيصك وأ نودجرب ال 5 ىبع 5 م ىلاعت هلوق /“

 7 هدد ى ور رور_ر ثار

 ادا هيف 4 نم اب ةنوعجر يال مف ىمم 1 مك

 ها هيي رس 2 راس م هد ملل لس

 هبيقع ركذ فيك ىرت الأ . ةيلكلاب مهنع رونلا ةلازإ ضرغلاو ًارون ىمسي ام ءاقبو لالا باهذ

 اهركن فيكو , امج فيكو «روذلا مدع نع ةرابع ةملظلاو ( نورصبي ال تاءلظ ىف مبكرتو )

 لاق مل : سداسلا لاؤسلا (نورصبي ال ) هلوق وهو ةصلاخ ةملظ اهنأ ىلع لدي ام اهعبنأ فيكو

 لح نزل ةنر هذ ور تهذأ نش قرفلا : باوجلاو ,هرون هللا بهذأ لقي ملو ( مهرونب هللا بهذ )
 هلاع ناطلسلا بهذو « هعم هب ىنعمو « هبيحصتسا اذإ هب بهذ لاّقيو « ايهاذ هلعجو هلازأ هيهذأ

 هكسمأو مهروز هللا لأ ىعملاو# (قلخ امب هلل, لك بهذلا اذإ ) ( هبا ويهذ املف ) للاعت, لاق هذخأ

 لاك / مهرون هللا بهذأ ) ىتاملا أرقو باهذالا نم غلبأ وهف ( هل لسرم الف كسسمي امو )
 نيديشب لع ذو حط ب وهف دحاوب قلع اذإ كرت : باوجلا 0000 2 رثو ) ىرعم ام : عباسلا

 ىف مه هلصأ ( تايلظ ىف مهكرتو ) هلوق هنمو بولقلا لاعفأ ىرجم ىرجيف « ريص ىنعمب ناك

 ؟ نورصيب ال نم نيلوعفملا دحا فذح مل : نماثلا لاؤسلا . نيءزجلا تبصنف كرت لخد مث تابلظ
 ةئوذملا ردعملا لسق خمرال < لابلاب هراطخ] ىلإ! :تفتلإ ال ىذلا كورتلا ليبق "نم هنأ : باوجلا

 2[ 2 فلا ناك

 « نوعجري ال مهف ىمع مكب مص )ل ىلاعت هلوق

 ىلع كلذ لمح عنتما نورصبيو نوقط:يو نوءمسإ اوناك مهنأ مهطاح نم مولعملا ناكامل هنأ معا

 امو نآرقلا نم مهعمس قرطي امع مبضارعاو دانعلاب مهكسمت ةدشل مهاح هيبشت الإ قبب لف ةقيقحلا

 نكمتي ل عمسإ م اذإو « عمس الف ةقيقحلا ىف مصأ ود ن؛ تايأآلاو ةلدالا نم لوسرلا هرمظيإ

 ةلزنمب وهف دشرلا قيرط رصبب ملو ةلدالاب عفتني مل اذإو « مكبالا ةلزيمب هلعج كلذلف « باوجلا نم
 وهو هركذ مدقت امع نوعجري ال مهنأ : اهدحأ . هوجو هيفف ( نوءجري ال مهف ) هلوق امأ , ىعألا

 مه ىلع ةلالد كلذ راصف تافصلا هذه ىلاعت هللا مهفصو هب مبكسمت لجالل ىذلا قافنلاب كسلا

 0 ضوقيو هرعان ناس .ىفتلل لإ كود دال ممأ : اهيناثو . ادبأ مهقافن ىلع نورمتسي

 « نو>رب, ال مه اكم ىف نيدماخ اوقب نيذلا نيديحتملا ةلزنم مهنأ دارأ : 0 اهورتش اي نأ دعت

 هنم اوأدتبا ثيح ىلإ نوعجري فيكو نورخأتي مأ نومدقتيأ نوردي الو

 مهناذآ ىف مهعباصأ نولعجي قربو دعرو تاملظ هيف ءامسلا نم بيصك وأ ل ىلاعت هلوق

 توملا رذح قعاوصلا نف



 و ةيآلا . أران دق وتسا ىذلا لثمك مبلثم : ىلاعت هلوق

 هوجو ْنمأ ٍباَّوِطااو: ؟:فنئاؤلاب ةعاملا كلثم فيك: ::قاثلا لاؤسلا--. نأنشلا بتجعلل, ةمط هتف

 اعإو ( اوضاخ ىذلاك متضخو ) هلوقك نيذلا عض وم ىذلا عضو ةغللا ىف زوحب هنأ : اهدحأ

 « مهءالكىف هعؤقو ةرثكو ةلمج ةفرعم لك فصو ىلإ ةلصو هنوكل « ىذلا » نآل كلذ زاج

 هترسك مث هءاي اوفذك فذحلاب هولعأ كلذلو ٠ فيفختلاب قيقح وهف هتلصب الاطتسم هنوكلو

 سنج دارملا نوكي نأ : امناثو . نياوعفملاو نيلعافلا ءامسأ ىف اهدحو ماللا ىلع هيف اورصتقا مث

 نيقفانملا نأ : ىوقالا وهو ءاهئلاثو . اران دقوتسا ىذلا جوفلا وأ عسا ديرأ وأ نيدقوتسملا

 ةصقب مهتصق تيبش امنإو دحاولاب ةعادللا هيدشت هنم مزلي ىتح دقوتسملا تاذب اوهبشي لل مهتاوذو

 نورظني ) هلوقو ( راما لف اهولمحي مل مث ةاروتلا اولمحنيذلا لْمم ) ىلاعت هلوق هلثمو . دقوتسملا

 ( الفط مكجرخب ) هلوةك مهتمدحاو لكل هو ىنعملا :امعيارو ( توملا نم هيلع ىثنملا رظن كيلإ

 ؟رونلا امو ؟ ةءاضالا امو ؟ رانلا امو ؟ دوقولا ام : ثلاثلا,لاؤدلا . مكنم دحاو لك جرخي ىأ

 ءىضم فيطل رهوج وهفرانلا امأو ؛ اهبل عافتراو امعوطس وهفرانلادوقو امأ : باوجلا ؟ ةيلظلا ام
 اهنم قتشم رونلاو ؛ ابارطضاو ةكرح اهنف نآل ؛ رفن اذإ « رونيران » نم اهقاقتشاو « قرح راح

 ىذلا ةىنتلل اضرأ الاقنود هيلع ذو: ئذلا وتلا ق'ةرانملاو- , ةمالعلا لانا اهاووض وهو

 هلوق كلذ قادص»و ؛ ةرانالا طرف ةءاضالاو ندبلا رهظت اهمال ةرونلا هنمو . هيلع جارسلا عضوي
 :لوقت . ايدعتمو امزال درب « ءاضأ » و (ارون رمقلاو ءايض سمدشلا لعج ىذلا وه ) ىلاعت

 - : رعاشلا لاق ءاضتسا ىنعمب رمقلا ءاضأو : ةءلظلا رمقلا ءانضأ

 هبقاث عزجلا ملفت ىت> ليللا ىجد مههوجوو مهاسحأ مهل تءاضأ

 اينال ةنسلا لولو ةلاؤخ وك وح رأذ لوقي هي لصتي ئذلا ويف ,ىثلا لوجام افا

 صخت ةؤما قدا يحلم "ةلادتلاو“5 هناللإ رّيغت ىلإ ةناقل لاو“ «رخت ناديا نعيل انو 3

 لوحلاو « نيعلا بالنا لوملاو . هل ابلاط نكي ملنأ دعب لعفلا باط ةلواحلاو , صخت ىلإ

 « رينتسي نأ هنأش نم امع روثلا مدع ةبلظلاو ( الوح اهنع نوغبي ال ) ىلاعت هللا لاق :بالقنالا

 ملىأ ( ائيش هنم لظت مو اباكأ تتآ ) ىلاعت هللا لاق ناصقنلا نع ةرابع ةغللا لصأ ىف ةملظلاو

 اعي رس صقتتي هنآل جاثلا لظلاو ؛ هبشلا قح صقن اف ئأ؛ لظاف هانأ هنشأ نما ل1 ىو رست

 ؟ ال مأ ةيدعتم تءاضأ : عبارلا لاؤسلا . جاثلاب هل اهيبشت هضايبو هنوارطو نسلا ءام لظلاو
 هنسشفنت' ءىثلا لظأ كلذكو اهريغ تءاضأو:اهسفنب راثلا تءاضأ :: لاقي « زئاج' امههالك::باوجلا

 ةانئتسم' ةيدعتم' ريغ 'نوكت نأ 'لّمتححَو ؛ةيدعتم“اهنأ:برقالا ارهو*:'انلظمأ هُنِيَض" أ هرثخ,الظأاو
 ةئارق# ةدضعي و“ ءايظأو) قك'اسأ ادق ؤتسملا “لوخ" ام نال ثلا ةاغلبتخلل ثنتأتلاو هلوج,اهنال]

 ؟ ( تءاضأ الف ) هلوقل مهثوضب هللا بهذ ليق اله ؛ سماخلا لاؤئسلا « ءاض » ةلبع ىفأ نبا
 مموآل مهثوضب هللا بهذ لبق ولف « ةدايزلا ىلع ةلالد هيف ءوضلا نآل غلبأ رونلا ركذ : باوجلا



 ةءآلا اران دقوّدسا: ىذلا لثال مهلثم : ىلاعت هلو ع

 مهطوقل لثم هباهذو «انهأ » مطوقل لثم رانلاف ( مكعم انإ اولاق مهئيطايش ىلإ اولخ"اذإو انمآ

 رونلاب الشم ناعإلا ةملك نم قفانملا هربظيام راص فيكو لق نإف « معم انإ » رافكلا

 رولا منال هب المعو هل ًاداقتعا لوقلا ىلإ مذ ول هنإ انلق ؟ اهفالخ ةيشأ م ملكت نيح وهو

 ىف قل لوق:هنآلل :ًارؤن لوقلا كلذ درج ىمن امنإو ؛ هرون متي مل لعفي ملام هتكلو «هسفنل

 ادمإاو نامنإلا' ةملك قفانللا نابط]'قع«ةرابغرانلا داقيتسا نوكخي نأ زوج :اهسماخو . هسفن

 بهذي ىلاعت هللا نإ مش ؛ مهني امف هببسب احودم ريصيو مهف ه رهاظ هب نيزني هنآل رون ها

 رهظي ام لدب قافنلا مشا هل رهظيف هرمأ ةقيقح نينمؤااو هيبن فيرعتب قفانملارتس كتب رونلا كلذ

 لازف هرمأ هللا فشك دق لبق هل تاك ىذلا رونلا ذإ ء رصببال تاءلظ ىف يف نامإلا مسأ نم هنم

 مهاده لثعل ليثقلا اذهب كلذ بقع ىدملاب ةلالضلا اورتشا مهأب اوفصو امل مهنأ : امسداسو

 باهذب مهمولق ىلع اهب عبطو اهورتشا ىتلا ةلالضلاو « دقوتسملا لوحام ةّئيضملا رانلاب هوعاب ىذلا

 اهاضريال ران دقوتسم انهه دقوتسملا نوكي نأ زو : اهعباسو . تاملظلا ىف مهايإ هكرتو مرونب هللا

 اوناك ىتلا ةنتفلا نإف ءرانلا هذهم اتراثإ نوقفانلا لواح ىلا ةنتفلا هيبمشت ضرغلاو  للاعت هللا

 ( هللا اهأفطأ برحلل ًاران اودقوأ املك ) ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ ءءاقبلا ةليلق تناك امنوريدي

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلا جورخل ممراظتناو دوهيلا ىف تلزن : ريبج نب ديعس لاق : اهتءاثو

 ملسو هيلع هللا لص دمحم ممراظتنا ناكف هب اورفك جرخ اءلف ء« برعلا رشم ىلع هب موحاتفتساو

 . رونلا كلذ لاوزك هرؤرظ دعب هب مهرفكو ءراذلا داةياك

 كلاعت هللا باتك ىف وهف ةيلظلاب رفكسلاو رونلاب .نايإلا هيبشت امأف 4 ةثلاثلا ةلأسملا إ)
 ةلازإو ةعفنملا قيرط ىلإو ةجحلا ىلإ ايذاه هنوك ىف ةبامنلا غلب دق رونلا نأ هيف هجولاو « ريثك

 ى ةعفنملا نادجوو ةريلا ةلازإ ىف ةياهنلا وهام هبمشف « نيدلا باب ىف نامإلا لاح اذهؤ ةريملا

 نعلاضلا نآل . ةيلظلاب رفكلا هيبشت ىف لوقلا كلذكو ءايندلا باب ىف ةياثلا: وه ام نيدلا باب

 ءىثث الو« ةيلظلا نم مظعأ ريحتلاو ناهرملا بابسأ نم هيلغ دري ال هكولس ىلإ جاتحلا قيرطلا

 وه ايف مالكلا وه ذبف ء رخآلاب امهدحأ ىلاعت هبشف ء رفكلا نم مظعأ نيدلا باب ىف كلذك

 : لوألا لالا : ليضافتلاب قاعتلاب قلعتت ةبوجأو ةلئسأ انهه تيقب ؛ ةيآلا هذه نم ىلكلادوصقملا

 لثم اف ءدقوتسملا لع ميلثم هيبشت ىصتقي ( ارأن دقوتسا ىذلا للشك مبلثم ) ىلاعت هلوق
 ا5]ةفصلا وأ ةمقلا لثملا قيعتسا <"ةناؤطلاو ؟رخآلاب "انهدخأ هن اح كقاوتسملا'لثمو نيففانُللا

 ةلوق اذكو ءاران دقوتسا ىذلا ةصقك ةبيجعلا مهتصق لق هنأك ؛ ةبارغ اهيفو نأش اهل ناك
 هللو ) ةييجعلا ةنجلا ةصق بئاجعلا نم كيلع انصصق ايف ىأ (نوّتملا دعو ىتلا ةنجلا لدم )
 مهفصو ىأ ( ةاروتلا ىف مهلثمو ) ةلالجلاو ةمظعلا نم نأش هل ىذلا فدولا ىأ ( ىلعالا لثملا
 اوةتشاف ٠ رشلاو ريخلا ىف هلثم نالف : اولاق ةبارغلا ىعم نم لثملا ىف امو هنم بجمتملا ممأشو



 اوس ةنآلا ران دقؤتسا ىذلا لثكك مهلثم : ىلاعت هلوق

 رك ذلا درجمي رفكلا ىف دهز اذإو « رونلاب لثم اذإ هعوقو دك 8 [ك باقلا ىف هعوقو دك أتي م

 فتوطو ا روماإلا ,نعزمأ تعصي نيخأ !ذ]وءاةلظلاب لثم ا3] دك أَي كلوّقعلا ىف هحق دكرأت م

 هللا رثك | اذهلو , ادرجي هفعضب رابخالا نم هتروص ريرقت ىف غلبأ كلذ ناك توبكنعلا جسنب هلثم
 روس نمو ( سانلل اممرضن لاثمألا كلتو ) ىلاعت لاق « هلاثمأ هبتك رئاس ىفو نيبملا هباتك ىف ىلاعت
 :  لئاسم ةبآلا ىفو ءلاثمألا ةروس ليجبنالا

 ليثمو لثمو لثم لاقي و « ريظنلا وهو لثملا ىنعمب مههالك لصأ ىف لثملا « ىلوألا ةلأسملا ال
 هبفال وق ركل هطرشو « لدم : هدرومب هب رضضم لثمملا رئاثلا لول ليق مث , هيبشو هبشو هبشك

 هوجولا ضعب نم ةبارغ

 ىف ةدايز نيلثم برضب اهبقع نيقفانملا تافص ةقيقح نيب امل ىلاعت هنأ 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل
 نمب ليثملا هجوام : لاقي نأ : اهدحأ . تالاكش] هيفو لثملا اذه : امهدحأ . نايبلاو فشكلا

 دقوتسا نم نا : لاقي نأ : اهيناثو .رون هل سيل قفانملا نأ عم هنم رونلا كلذ بلس مث ارون ىطعأ

 اف ناميإلاب ةتبلا مهل عافتنا الف نوقفانملا امأف « مرح مث اهرونبو اب عفتنا دقفاليلق تءاضأف ارا
 مرتو هروي بهذ لاعت هللاو « رولا ةسفنل بستك ادق نانلاردق ويه نإ: ايلا و يل ل
 ؛هسفن لبق نم هيف ىفأ دقف ةريحلاو ةبيخلا نم هل لصح امو اريخ بستكي مل قفانملاو ؛ تاملظلا ىف
 نا : ىدسلا لاق :اهدحأ . اهوجو هيبشتلا ةيفيك ىف اوركذ ءادلعلا نأ :"تاوجلا و4 هينشنلا حوف

 ىف انبه هيبشتلاو ء اوَكفان مه مش * ةنيذملا ىلإ مالسلا هيلع ةلوصو دنع مالسالا ق”ااوخد اسان

 ةريح ىف اوعقوو رونلا كلذ أذ اواطبأ اناث : مهتافنب مارون اوبستك ا الوأ مهنامياب مهمل ةحصلا ةياه
 ليلقلا الإ رسفمال ةيلظلا لجال هّقي رط ىف ريحتملا نال ندلا ة ةريح نم مظعأ ةري>ال هنإف ةميظع

 مضي ملنإ : ادناثوأ هانا دبأ - ىف هسفن رسخن هنإف نيدلا ىف ريحتملا امأو ءايندلا نم

 اوهو# هتدا هلو انما !هزرككو لخآ ليو أت ااتهرف 0 لاوأ نمرادبأ قيقفانم انوناكل ع اكدلللا هلاقام

 نع مهدالوأو ةمينغلا نع ملاومأ ةمالسو مهئامد نقحب اورفظ دقف مالسالا اوربظأ امل مهن

 ناك املو «نامبإلا راونأ نم ًارون كلذ دعو « نيملسملا ماكحأ رئاسو داوجلا مئانغب اورفظو 0
 بلس مثاليلق اهتوضب عفتنا ىذلارانلا دقوتسمب مههبش تردق اليلق مئادلا الزل ةفاضالاب كلذ
 ايندلا ىف مهعافتنا ريسي ناكف ءرودلا تباعا ١ هتءاج ىتاا ةيلظلل هترمد>و هتريح تمادف كلذ

 قفانملل نأ هيبشتلا هجو سيل لوقن نأ : اهئلاثو . ةبلظلا هشي ةرخآلا ىف ىف مهررض مظعورونلا هبشي

 ىف ناك نمميف ريحتلاو « ريحت هنع رونلا لاز امل هنأ دقوتسملا اذهب هيبشتلا هجو لب او
 قف تام 0 ركذ ىلاعت هنكل ؛ ةرمتسم ةبلظ ىف قيرطلا كلاس ريحت نم دشأ هنع لاز مث رون

 : ابعبارو . ةيلظلاو رونلا عمج هيبشتلا هجو نأ ال « ةديدشلا ةملظلا هذ فصوي نأ حصي ىكل رانلا

 نم هبادصأل هربظيام وه رونلا باهذو « هب عفتني ىذلا رونلا باب نم هنأ ,هوي هوربظأ ىذلا نأ
 اولاق اونم 5 نيذلا اوقل اذإو ) هلوق ىلع فطع امن] لثملا نإ لاق اذهب لاق نمو « قافنلاو رفكلا

 29و - رنا.



 ةيألا ةلالضلا اورتشا نيذلا كئلوأ : ىلاغت هلوق أ

 اى مابا | رن عع طاع

 ل د مم ىدفاب اضل | ورشا نبذل كتلوأ

 2 ساق سس 2 2 2 أ ص سس و رج خا سس ل ص

 1 بهذ هلو> طم را علا 3 دق وسما ىذا لثمك مولثم ٠ . َنيِدَسَم

 3 امر ه راس لسع ه

 َنورصب كل 6-5 ىف ميكرو مدون

 6 نيدتهم اوناك امو مهتراجت تحبر اف ىدهلاب ةلالضلا اورتشا نيذلا كئلوأ ل ىلاعت هلوق

 ةلالضاا اورتشا فيك ليق نإف « هب اهلاديتساو هيلع اهرايتخا ىدهلاب ةلالضلا ءارتشا نأ ملعاو

 ةلالضلا ىلإ اولامو هوكرت اذاف مه.ديأ ىف هنأك هنم مهنكمتل | واعج,انلق ىده ىلع اوناك امو ىدهلاب
 نع باهذلا زيعتساف ؛ءادتهالا دقفو دصقلا نع جورخلاو روجلا ةلالضلاو « هب اهولد.تسا دقف

 نالاؤهيفو « مهتراجتىف اوحر ام مهنأ ىنعملاف ( مهتراجتتحبر اسف ) هلوق امأ ؛ ندلا فباوصلا

 ىزاجلا دانسالا نم وه. : باوجلا ؟ اهبادكال وهو ةراجتلاىلإنارسخلادنسأ فيك : لوألا لاؤسلا

 كاملا يع رالتملاب ةواذنلا تراب اي مل ةفيفللا ىف نه ىذلاب "سلك ,ىث لإ لعفلا دنست لأ وهو
 ةراجتلاو حرلا ركذ ىنءم اف لادبتسالا ىنعم ىف ًازاجم عقو ىدهلاب ةلالضلا ءارش نأ به : فاثلا

 : رعاشلا لاق اكهنسحو زاجلا رمأ ىوةي امب اذه : باوجلاو ةقيقحلا ىلع ةعيابم مث ناكامو

 ئىردصافلا سا رك راى شمعغاو ا ةيزد نأ عرسلا تناكرامنو

 اقل كو 1103 تلا قل ني مشتل كا رجلاب حافلا نعشلا و .« رسنلاب ينعلا ايش ان

 هلوق امأ . هتةيقحل ًاريوصتو مهراسخل اليثمت ٠ هيخاويو هلكاشي ام هعبتأ ءارشلا هناحبس ركذ ان
 لاملا سأر ةمالس : نارمأ مهتافرصتم ىف راجتلا هبلطت ىذلا نأ ىنعملاف ( نيدتبم اوناكاهو )

 اودقتعا املف « عئاملا نع ىلاخلا لقعلا وه ملام سأر نآل نرمآلا اوءاضأ دق ءالؤدو . برلاو
 . ةقحلا لياقءلا بلطي لاختشالا نم هع ام ةبيسكلا ةدسافلا دئاقعلا كلت تراص تاللالضلا هذه

 ةقرفتلا ىلإ ةعادجا نمو  ةيصءملا ىلإنةعاطلا نمو « ةلالضلا ىلإ ىدحلا نم اولقتنا : ةداتق لاقو
 ملعأ هللاو  ةعدبلا ىلإ ةنسلا نمو « فوخلا ىلإ نمآلا نمو

 ميكرو مهرونب هللا بهذ هلوحام تءاضأ ايلف ًاران دقوتسا ىذلا لثنك مهلثم ١ ىلاعت هلوق

 ( نوري ال تاءلظ ىف
 نم داوصقللا نأ: اهدحأب نيش ق ملكتن ةيآلا هذه ظافلأ ريسفت ىف ضوخلا لق انأ لعا

 الملا نما لطرغلا نال كلذ :سستفنم10 ءقشلا كفل ورةرتزت اللام كيولقلا !ف رت ئتابنأ لاتباألا يرض

 لقعلل اًةباطم سحلا ريصيو . هتيهام ىلع فرقولا دك أتيف . دهاشلاب بئاغلاو « لجلاب خلا هيبشت
 هل لثم برض نع ادرجم ناميالا ىف عقو اذإ .بيغرنلا نأ ىرت الأ ٠ حاضيالا .ةياث ىف كلذو



 ةنآلا )اوتمآ نيذلا اوقل اذإو اذإو : للاعت هلوق
 ١/0

 5 نورذحت 0 هللا نإ !وثزمسا لق ممولت م منت ةروس مهملع لزنت نأ نوقفاثملا

 هدمأو شيجلا دم نم هنإ فاهشكلا بحاص لاق ( نوبمعي مهنايغط ىف مهدعيو ) ىلاعت هلوق : ىاثلا
 تددمو ؛ اهحلصيام اهداز اهدمأو ةاودلا دم كلذكو , هرثكيو هبؤقي ام هب قحلأو هداز اذإ
 أو: اذ 0 « ىغلا ىف ناطيشلا هدمو « داهسلاو تيزلاب امهتحلصأ اذإ ضرألاو جارسلا

 لاق.ريلا -ق٠ ديو ؛ رشلا ق' للعت و ةيمك# مهضعإ لاقو . دحاو ىندمي كو دمو؛« وحي

 مالا 1 رمسلا قادما خم هنأ مع عز نم سانلا نمو ( نينبو لام نم هب مدمن امنأ نوبسحبأ ) ىلاعت

 عفان ةء 0 و0 راز «نينك نا:ةءاذق نأ :"لاألا: نايل اطخا نمو لاوقإلاك

 وهامت] هلهمأ ىنعم ىذلا نأ : ىاثلا . دملا نود ددملا نم هنأ ىلعلدي ( ىغلا ىف مهنودمي مماوخ]إو )

 هلوق : اهدحأ هوجول اهرهاظ ىلع اهؤارجأ نمي ال ةيآلا هذه : ةلزتعملا تلاق . هل لمأك « هلدم

 ىلاعت هللا ىلإ اذاضم نو 1ك فكف ؛ مم :اوخإىلإ ىغلا كلذ فاضأ ( ىغلا ىف مهنودعي م ماوخإو ) ىلاعت

 . هيلع مههذي فيكف ىلاعت هلل العف ناك ولف نايغطلا اذه ىلع مهمذ ىلاعت هللا 4 : اهناثو

 : اعيع ةريسفتب لاغتشالا ناكف نآرقلا'لظبو ةوثلا كلطبل ىاعت هلل العف ناك ول اهتلاثأو

 هفاضأ امل هللا نم كلذ ناكولو مهئارفط ىف : هلو-قب مهيلإ نارغطلا فاضأ ىلاعت هنأ : امعبارو

 هنأ هقادصمو ؛ كلذل قلاخ ريغ ىلاعت هنأ فرعيل مهلإ هفاضأ امنإ ىلاءت هنأ ربظف « مهلإ

 ( ىغلا ىف مهن 6 ماوخإو ) هلوق ىف ةفاضالاب هديقي ملو ىغلا قلطأ نيطايشلا ىلإ دملا دنسأ نيح

 يع ملسم ىنأ 7 امكلا لب أ وهو : مم هوجو 1مم ُلْيٌؤَأتلا لوقنف اذه تبث اذإ

 مهرارصإ 3 ا مهطذخو نينمؤألا احن ىتلا هفاطلأ مبحنم امل ىلاعت هللا نأ ىنامفصآلا
 ديازآلا كلذ ىمسف نيدلسملا بولق فروآلا ديازتو اهيف ةيلظأأ ديازتب ةملظم مولق تيقب هيلع

 ءاجلالاو رسقللا عنم ىلع لمح نأ : اهناثو . مهب هلعف نع ببسم هنآل ىلاعت هللا ىلإ هدنسأو ًاذادم

 هنيكمتب هنآل ىلاعت هللا ىلإ ناطيشلا لعف دنسي نأ : اهثلامو . رومأم وهف هني مل اذإ هيفساا نإ : ليق أك

 مهنا مث م رمع دك ىأ مهدمب و لاقهناف اجلا هلاقام : اًبعِب ارو“. هذابع ءاوغانين وهب ةيلختلاو هَّراَذَف]َو

 ةغللا قاطييحل هاو ام رخل“ تو فعص دله وبسم ممارغط ىف كلذ عم

 ١ مرتع دع ىلاعت هنأ ديفي هنكللو كلذ حصي هنأ ته“: قاككلا ؛ 0 ىقدملاب ,هد ميو ريسفت

 سيل هنأب كلذ نع ىضاقلا باجأ 11 ديفي كلذو نوهمعي مهمايط ىف اونوكي نأ م حا

 ف مه فطايو مهيقب ىلاعت هنا. دارملال ب «نائغطلا.ىف اونوكي نأ 0 مهردع دهم ىلاعت هن أ دارملا

 ( ممولة ىلع هللا اخ ) هلوق ىف مدقت بابلا اذه ىفمالكلانأ لعاو . اوهمعي نأ الإ نوب أف ةعاطلا
 انإ ) ىلاعتلاق وتعلاى مادملا ةزواخم واكل هل ذ واغلا وه نايغطلا نأ ملعأو . ةداعالا ىف ةدئاف الف

 دحلا زواجتو فرسأ ىأ ( ىغط هنإ نوعرف ىلإ بهذا ) لاقو «هردق زواج ىأ ( ءاملا ىتط نمل

 ىعحلا نأ الا ىمعلا لثم همعلاو  نايقلو نايقاكناتغل امهو رسكلاب مهنايغط ىف ىلع نب ديز أر قو
 هجوتي نيأ ىردي ال ريحتلاو دد. )| وهو ؛ةصاخ ىأرلا ىف همعلاو ىأرلاو رصبلا ىف ماغ



 ةيآلا اونمآ نيذلا اوقل اذإو : ىلاعت هلوق ْْ

 كفل النا زركشالا نأ: كنك شو لع ورتسلت دأب لاقت هلا كفضو زو فيك : لوألا . ةلئسأ هيفو

 ذوعأ لاق ًاوزه انذختتأ اولاق ) هلوقل « لوجلا نع كفنيال هنالو «لاحم هللا ٍلعوهو «سيلتلا نع

 .هجوأ ة 0 افلا باولو ل لوكا( قلماجلا نم نوكأ نأ هتلاب
 كلذ مد اب ىمسي ءىثلا ءزج نآل ء ءازوتسالاب هاوس من زوتسا ىلعءازج : هّللأ الفتيان أخ اهدحأ

 (مكيلع ىدتعاام لثع هيلع اودتعاف ميلع ىدتعا نف ) ( اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو.) ىلاعت لاق ءىثلا

 وهو فا انالف نإ مهللا» مالسلا هيلع لاقو ( هللاركمو اوركمو ) ( مبعداخوهو هللا نوعداخي )

 مالسلا هيلع لاقو « هئاث ءازج هزجا ىأ « ىناثام ددع هنعلاو مهللا . هاف رعاشب تسل ىنأ ملعب

 نينمؤملاب مهئازوتسا ررض نأ : اهيناثو « اول ىتح ليال هللا نإف نوةيطتام لامعألا نم اوفلكت د

 ءازهتسالا راثآ نم نأ : ابثلاثو . مهب أزهتسا هللا ناكر يصيف « نينمؤملاب راض ريغو مولع عجار

 لي نارورللا "ليو صني ,ذارالازو ؛لا رت الا» 5 ذفزةا واعمل اوي نأ وللا لويصخ
1" 

 ةةرخآلا ىف اهنالخ هللا دنع مهله ايندلا ىف هماكحأ نه مهل ربظي نأ مم هللا ءازهتسا نا : اهعبارو
 ..بيسملا نع بيسلابأريرعت

 ةىكعءطا لبو أل اهو: 5 رسلا ىف مهنم لصاحلا 1 عم ًارمأ نينمؤملاو ىنلل اقروظأ مهنأ اك

 ةرخآلا رادلا ىف هه نولماعي امب ةحضاولا ةلداألا رهظا دقف 3 ماكحأ مل يلع الى اعتمد ال

 ةلااثأ.: اينساعتو هاجتانلا ىف هربظأ ال ةفلاخم كلذ ىف سيلف « ميظعلا باقعلاو بلقنملا ءوس نم

 ىلع لوسرلا علطأ ىلاعت ةنألف ايندلا ىف امأ ؛ هرخآلا ىفو ايندلا ىف ءىزوتسملا ةلءاعم مهلماعي ىلاعت

 لخد اذإ : سابع نبا لاسقف ةرخآلا ىف امأو « هنع اهئافخإ ىف نوغلاسبب اوناكمهنأ عم مرارسأ

 نكسم وه ىذلا عضوملا ىف ميحبجلا ىلع اباب ةنجلا نم هللا حتف رانلا نورفاكلاو « ةنجلا نونمؤملا

 « ةنجلا ىلإ نوهجوتيو ميحجلا نم نوجرخ اوذخأ احوتفم باسبلا نوقفانملا ىأر اذإف « نيقفانملا

 ىلاغت .هلوق كاذف ء بايلا مهنود قاغي كانبف ةنجلا باب ىلإ اولصو اذإف « مهيلا نورظني ةنجلا لهأو

 رافككللا نم اونمآ نيذلا مويلاف ) هلوق ىلإ ( نوكحضي اونمآ نيذلا نم اوناك اومرجأ نيذلا نإ )

 ملإو ( مهب ءىزوتسي هللا ) هلوق أدستبا فيك :فايشلا لاوسلا . مهم ءازبتسالا وه اذبف ( نوكحضي

 هللا نأ هيفو . ةماخفلاو ةلازجلا ةياغ ىف فانئتسا وه : باوجلا ؟ هلبق ىذلا مالكا ىلع فطعي
 اضيأ هيفو « مدعلاك هتلباقمأ ىف مؤازوتسا ريصي ىذلا ميظعلا ءازهتسا مم ءىزوتسي ىذلا وه ىلاعت

 موضراسعي نأ ىلإ نينمؤملا جوي الو «نينمؤالل امامنا ممم ءازهتسالا ىلوتي ىذلا وه هللا نأ

 فلما هاشم

 (نوئزهتسم نحت اعإ ( هلوةلاةباطمنوكسل م ةقارسشم» هللا, نإ: ليقله 2 كلاتلاولا عملا 0

 تناك اذهو «تقو دعب ًاتقو هددت أ ازهتسالا ثودح ديفي « ءىزتسا» نال . بارجلا

 ىف نولخن اوناك اف ًاضياو ( نيتازم وأ ةمم ماع لك ىف نونتفي مهنأ نوري الوأ ) مييف هللا تاياكن

 رذحي )ةبآ مويلع لزنت نأ نه رذح راعشتساو رإرسأ ف.دثكت و راتسأ كتبت نم مهتاقوأ رثك أ



 "6 ةءآلا اونمآ نيذلا اوقل اذإو : ىلاعت هلوق

 وه هيف كوكشملا انت هنايب ىلإ نوجاتحي اوناك اف مهنم ًامولعم ناك ناسلاب رارقالا نأ لوألا

 نينمؤملل مهلوق نأ : ىناثلا . كلذ مالكلا اذه نم مهدارم نوكي نأ بجيف ؛ باقلاب صالخالا
 بيذكتاامه نورهظي اوناك اذإو « مهنيطايشل هنورهظي اوناك ام ضيقن لعل محب نأ بحي «انمآ

 ىلإ اولخ اذإو ) هلوق امأ ؛ بلقلاب قيدصتلا نينمؤملل هوركذ اف مدارم نوكسي نأ بجيف باقلاب

 نوكي نأ زو<و هعم تدرفنا اذإ : هيلإو نالفب تولخ لاقي : فاشكلا بحاص لاَقف ( مهنيطايش

 00 نه « هنم ترخس اذإ « هب تولخ » نمو « ةيلاؤلا نورقلا ةنمو « ىضم ىندمب « الخ » نم

 هش: ىكإ] كن :هؤالاب ةب رخسأا | [ مهنأ هاو هب ثيعل ىأ 6< نالف ضرعب نالف الخ »

 00 اولثام نيذلا مهف مهنيطايش امأو . كيلإ همذأو انالف كيلإ دحأ : لوقت اك اهب مجوئدحو

 وأ نيقفانملا لك مثأ لئاقلا اذه : لوآلا لاؤسلا . نالاؤس هيفف ( مم انإ ) هلوق امأ « مدرمت ىف

 لوقلا اذه لمح نيقفانملا رايك ىلع نيطايشلا لمح نم نال « فالخ اذه ىف : باوجلا موضعإ

 الث ؛ مكعم انإ اولاق مهر باك أ ىلإ اوداع اذإو انمآ نينه ؤالل نولوقي اوناكو مهراغص نم ١ ىلع
 لك ىلإ لوقلا اذه هفاضا عنمي ملرافكلا مهم دارملا : نيطايمشلا ىف لوي نمو « ةنبابملا مهيف اومهوتي

 ممنال «نيقفانملا رباكامإو رافكلا امإ مهو « مهرباك أ مهنيطايشب دارملا نأ ىف ةربش الو « نيقفانملا

 مهتبطاخم تناك مل: ىتاثلا لاؤسلا .الف مهرغاصأ امأو ء ضرالا ىف داسفالا ىلع نوردقي نيذلا مه

 نينهؤملا هب اوبطاخامس يل : باوجلا «نأب» ةققحةيمسالا ةلمجاب مهنيطايشو « ةيلعفلا ةلمجاب نينمؤملا

 ةجردلا ىف منأ ءاعدا ىف ال مهنه نامإلا ثودح ءاعدا ىف اوناك مهنال « نيمالكلا ىوقأب ًاريدج

 اءلق ةهاركتلاو قافنلا نع رداصلا لوقلا نال ةغلابملا لع 3 ال مهسفنأ نال امإ « هنم ةلماكلا

 مههالكامأو « نيملسملا ىلع جورنال ناعإلا ىف لاوكلا ءاعدا نأب مهملعل امإو ؛ ةغلابملا هعم لصح
 مرج الف مهم كلذ نولش نيعمتسملا 3 اودلعود اًتعالا نع هنولوقي اوناك مف ممن اوخا عم

 ؟ ءازبتسالاام : لوالا لاؤسلا . نالاؤ سس هيفف (نوئزوتسم نحن امتإ )هلوق امأ . هب اقئالديك أتلا ناك

 هتقانو  هناكسم ىلع تا ءأزم أزهو « عيرسلا ودعلا وهو ءزهلا نم ةفخلا بابلا لصأ : باوجلا

 قيرط لع ءاودتأا ا ئزخ ىرجيأ» هناطإ عم ةقفاوم راهظإ نع ةرابع 5 هدحو عرست أي د أزم

 مثرش نمأتل مهيد ىلع ةقفاوملا مه نرطلا فلا هن اوثورتلم: نحن اغ]) محلوق اذه ىلعف « ةير خلا

 امنإ) هلوق قاعت فيك : ىناثلا لاؤدلا . مبمتانغو مهماقدص نم ذخأنو : مرارسأ للع تفقثو

 تاس ثلا هاندم ( عم انإ ) هلوق نال ؛ هل ديكوت وه: باوثتا )عم انإ )هلوقب ( نوئزوتسم ني

 وأ ءهتاسبثل ديك أت ءىثلا ضيقن درو ؛ مالسالا در ( نوئروتسم نحن ا.4]) هلوقو رفكلا ىلع
 : اولاق نيح هيلع اوضرتعا مهن اك « فانئتساوأ  رفكلا مظع دقف مالسالا رقح نم نال ء هنم لدب
 نوئزبتسم نحن ا] : اولاقف ؟ مالسالا لهأ ا وت فيكف كلذ حص نإ !ولاقف , مكعم انإ

 ( مهب .ىزبتسي هللا ) هلوق : اهدحأ . ءايشأب مهباجأ كلذ مبنع ىكح امل ىلاعتو هناحبس هنأ ملعاو



 ةنآلا اونمآ نيذلا اول اذإو : ىلاعت هلوق ب

 انإ اولاق مهنيطَبَص ىلإ اَوَلَخ اَدإَو اًنمآ اوُلاَق نم" نيل انما
 ده 22ه --8 : هرقربسم ه هاو اص 0 2 هام هر ص هم 8 هر

 تاناويحلا رئاس ىلع ناسنالا ةليضف نآإل ابق اهقج ةيناسنالا اوطعأ نيذلا مه مهنآل « ةّقيقحلا ىف سانلا

 ىولملا نكنفلازونادش ىللا ل ةجلإب

 مهضعب ناك مث «نونمؤملا وأ ء لوسرلا امإ ( سانلا نمآ اك اونمآ ) لئاقلا ( ةثلاثلا ةلأسملا )ل

 ىلاعت لاهقف كلذ فري ال لوسرلاو ؛ نالفىبب هيفسو نالفىنب هيفس نمآ ؟نمؤنأ : ضعبل لوقي

 ( ءابفسلا م من1 الأ )
 : ةمرلا وذ لاق « هتك رح اذإ ءىثلا 2 رلا تهفس : لاقي ةفالا هفسلا 4 ةعبارلا ةلاسملا 2

 مساورلا حايرلا سم اهيلاعأ 2تبفسق حاير تزتها كن يرج

 : ىاطلا مامت وبأ لاقو
 مياحلا ىلع هيفسلا لضف ادب ام اذإ هلهاج حرلا هيفس

 هل ةنازر ال فيفخ هنآل !؛ هيفس ناسللا ءىذبل ليق امنإو « هفيفخ حرلاب نعطلا عيرس هب دارأ

 رخخا براش» مالسلاهيلع لاقو ( امايق كل هللا لءجوىتا مكلاومأ ءابفسلا اوتاؤت الو ) ىلاعت لاقو
 رطل لهأ "قُم !وناك نيقفانملا تال ؛ .ءابفتسلاب نييلسملا نوقفانملا ىعم امن]و هلقع ةلقل « هيفس
 « لطاب سو هيلع هللا ىلص دمت نيد نأنيقفانملا دنع ناكو « ءارقف اوناكن ينمؤملا رثك أو « ةسايرلاو

 اذه مهيلع بلق ىلاعت هللا نإ مث ةهافسلا ىلإ مريسن بابسالا هذهلف ؛ هيفسلا الإ هلبقي ال لطابلاو

 ىلإ هب كسمتملا بسن مث ليادلا نع ضرعأ نم نأ :اهدحأ . هوجول - قحلا هلوقو - بقللا
 ًاد# ىداع نم نأ : اهثلاثو . هيفسلا وهف هايندب أ عاب نم نأ: اهيناثو . هيفسلا وهف ةهافسلا

 هيفسلا وه كلذو « هللا ىداع دقف مالسلاو ةالصلا هيلع

 . نيمجول ( نورعشيال ) اهلبق امفو ( نويلعي ال ) ةبآلا هذهرخآىف لاقامتا ( ةسماخلا ةلأسملا إل
 قافنلا نأ امأو « ىرظن ىلقع رمأ لطابلا ىلع مثو قحلا ىلع نينمؤملا نأ لع فوقولا نأ : لوالا
 ك6 هنأ +ىللثلاأ اء :ساوتلطلا هرج ار الي ىو راطفأ نضاوأالاقداتبفلا (1] ىضفإ ا نتبلا نم هبقراشاو

 . ملعأ هللاو هل ًاقابط نسحأ ملعلا ركذ ناكف ؛ لبج وهو هفسلا

 نمياننإ عم انإ اولاق مهنيطايش ىلإ اولخاذإو انمأ اولاق | ونمآ نيذلا اوقل اذإو إل ىلاعت هلوق

 2( نوومعي مهنايغط ىف مدعو مهب ءىزوتسي هللا . نوئزوتسم
 أرقو « هنم ًابيرق هتلبقتسا اذإ هتيق الو هتيقا : لاقي « ةحيبقلا مهطاعفأ نم عبارلا عونلا وه اذه

 نوجا ةيلع ليلا ونار لقلا اهملخأ دارملاف ( انمآ اولاق ) هلوق امأ ( 0



 مسدس د + سبشل ١ سعه 7 يا» فيه اندسا عرف ول مل

 هابفسلا نماء 5 نموا اولاق سائلا نما# 1 ونماع مهل لبق اًذِإَ
 سلس لاول د مهل رب هرتش أ ع
 نوملعي ال نكلو 4 :ايقسلا مه مهنإ ا

 ”/ ةيآلا ساناا نمآ اك اونمآ مل ليق اذإو : ىلاعت هلوق

 ؛رافكلاو نيدلسملا نيب حالصالا ىف ىعس ةارادملا هذه نأ هب ىنعي ( نو>لصم ني امنإ ) موقف

 ( نوحلصم نئفنامإ ) ملوةف ( اقيفوتواناسحإ الإ اندرأ نإ ) اولاق مهنأ مهنعىلاعت هللا ىكح كلذلو
 انفنأةرومأ حلصت ن .< ىأ

 ؛ هيلع نينمؤملا مكح ءارجا بجو ناميإلا رهظأ نمنأ ىلع ةيآلاهذهب اولدتسا ءادلعلا نأ ملعاو

 ( نودسفملا# مهنإ الأ ) هلوق امأو . ملعأ هللاو ةلوبقمقيدنزلا ةبوتو « هيف نعطي ال هفالخ زيوجتو

 نارفك هيف ذإ « ضرالا ىف داسف رفكلا نآل نودسفم مهنأ *يرأ .هلدلث هروح ىلع جراخن

 اباقع الو اءاوث 1 الو هلالا دوجو دقتعيال ناكاذإهنأل ءةا رمامىلع د>أ لك مادقإ ]و . هلاةمعن

 ىف اودسفت نأ متي لون نإ ملسع لوف ) لاق اذهل و ؛ داسف قافنلا نأ ترث اذه نمو « سانلا جدامت 3

 . هريرقت مدقت ام ىلع 1

 ءابفسلا مممهنإ الأ ءابفسلا نمآ كنمؤنأ اولاق سانلا نمآ اك اونمآ مهل ليق اذإو ر) ىلاعت هلوق

 4 نودعب.ال نككلو

 ةنآلا ىف مامن امل هناحبس هناآل كلذو « نيقفانملا لاعفأ حئابق نم ثلاثلاعونلا وه اذه نأ ملعا

 الإ لصحال ناسنالا لاح ايلا « ناميإلاب ةءآلا هذه ىف ممرمأ ضرأألا ىف داسفلا نع ةمدقتملا

 : لئاسم انبهو ( اونمآ ) هلوق وها قش لافت نالوا نرمألا عومجمب

 مما نق حلخخلاب نراقب 0 ىأ (سانلا نمآ اكاونمآ ) هلوق © لوألا ةلأسملا ١
 ققحت امل انام نكي مل ول هناف « ناعإ رارقالا درجم نأ ىلع ةبآلا هذهب لدتسي نأ لئاقلو « قافنلا

 « بولطملا ليص ىف ًايفاك ( اونمآ ) هلوق ناكف ٠ صالخالا هيف لصح اذإ.الإ ناءالا. نسم
 نريقي ىذلا وههللا دنعقيةحلا ناعالا نأ : باوجلاو « ًاوغل ( سانلا نمآ ا؟) هلوق 171

 هلوقب هديك أت ىلإ هيفرةتفا مرج الفرهاظلا رارقاب الإ هيلإ ليبسالفرهاظلا ىف امأ ءصالخالا هب

 ( سابلا نبا [)

 هللا كوس لمآ! ذهملا النا عدملا/انارعبلو اف ( سانلا ) ىف ماللا © ةيناثلا ةلأسملا ١
 : ىناثلاو مهسنج ءان تول هعام مالو مالس نب هللا دعروأ ءاتلودزاوعكىب ا مثو ؛ هعم نهو

 ءالؤهو « نيءلسم اوناكممرثك أجرزلاو سوآللانأ : امهدحأ .ناهجو ًاضيأ انهاه مث سنجللانأ
 مم نينمؤملا نأ : ىناثلاو رثك آلا ىلع قلطي دق مومعلا ظفل و ٠ نيايلق اوناكو مهنم « !وناكنوقفانملا



 م انآ ةيآلا نرالا ق اودشفت ال لل ليق اذإَو : ىلاعت هلوق

 نأ : اهدحأ . هوجو نم هيف مالكلاو « نيقفانملا لاعفأ حنابق نم ىلاثلا عونلا وه اذه نأ معإ
 اعز : لئاقلا قمت :اهنلاثو ؟ نضراللا فاذاشفلااه:.ابناثو ؟:نضرآلا"ىف اودفتال لئاقلا نم::"لاقي
 ؟ حالصلا ام . امعيارو ؟ نو>اصم ني

 لوسرلاوه : لاق نم مهنمو «ىلاعت هللا وه لئاقلا كلذ : لاق نم مهنف 6 ىلوآلا ةلأسلا امأ 2
 كلذب لئاقلا نوكي نأ زوالو « لهتحم كلذ لكو « نينمؤملا ضعب لاق نم مهنمو ؛ مالهلا هيلع

 امإف « كلذب مههفاش نم كلذ مهل لئاقلا نأ وه برقالا ناك نإو , ةحيصنلاو نيدلاب صتخال نم
 مهنا قةحي امب اوباجأف مهحصنف كلذب عطقي ملو قافنلا مهنء هغلب مالسلا هيلع لوسرلا نوكي نأ

 ناك داسفلا هيلإ نوةلي اوناك نم ضعب نإ : لاي نأ امإو « نينمؤملا رئاس ةلزنع حالصلا ىف مهنأو
 لوسرلا نوربخي اوناكافأ : ليق نإف ( اودسفتال ) مهلالئاق مهمل أاظعاو باقني ناكو مهنم هلبقيال

 مدنلاو مالسالا رابظإ ىلإ اوداع اويتوع اذإ اوناكن يقفانملا نأ الإ « معن انلق ؟ كلذب مالسلا هيلع

 دقلو اولاق ام هللاب نوفا ) هلوق ىف مهنع ىلاعت ربخأ ام هيلع هللاب اوفل>و مهنع نيلقاذاا اوبذكو

 ( منع اوضرتل 5 نوفلحي ) لاقو ( رفدكلا ةماك اولاق

 اداسف هنوك امأف حالصلا هضيقنو « هب ًاعفتنم هنوك نع ءىشلا جورخ داسفلا 4 ةيناثلا ةلأسملا

 ةدانقو نسحلاو سابع نا لوق : اهدحأ .لاوقأ ةثالث هيفو , ًادئاز ارمأ ديفي هنإف ضرأآلا ىف
 همحر لافقلا هزكذام هريرةتو « ىلاعت هللا ةيصعم رابظإ ضرألا ىف داسفلاب دارملا نأ : ىدسلاو
 نيب ةعوضوم ننس عئارشلا ناآلا ضرآلا : د اسفإ ناك اإ ىلاعت هللا ةيصعم رابظإ نأ وهو هللا

 «نتفلا تنكسو ءامدلا تنقذ « هنأش دحأ لك مزلو ناودعلا لاز اهب قلخلا كسمت اذإف « دايعلا

 هاو,يامىلع دحأ ل كمدقأو عئارشلاب كسلا اوكرت اذإ امأ ء اباهأ حالصو ضرألا حالص هيف ناكو

 (ضرالا ىفاودسفت نأ متيلوت نإ متيسع لهف ) ىلاعت لاق كلذلو «بارطضالاو جرملاو جرملا مزل

 لاقي نأ : اهيناثو ءهب ضرألا ىف داسفالا ىلعالإ اولصحي مل ةعاطلا نع اوضرعأ اذإ مهنأ لع مهن

 ىف مهنأ عدرفكسلا ىلإ اولام امل مهنآل : مهعم مهتطلاخعو نيرفاكلل نيقفانملا ةارادم وه داسفلا كلذ

 ةرفكلا ءىرحي كلذ ناكف , هراصنأ فءضو ؛ اظَع لوسرلا فعض كلذ مثوأ نو:هؤم رهاظلا

 . ضرالا ىف ميظع داسف هيفو « ةيلغلا ىف مهعمطو هل برحلا بصنو لوسسرلا ةوادع راسرظإ ىلع
 هبشلا ءاقلاو ٠ مالسإلا دحجو « هبيذ كت ىلإ رسلا ىف نوعدي اوناك: مصآلا لاق : اهثلاثو

 نأ مدارم ىف برقآلاو «نوقفا-نملا م نو-اصم نم امنإ اولاق نذلا © ةثلاثلا ةلأسملا ل
 نحت ام ) م لوو ناك ْضرالا ىق داسفالا وه هّنع اون ىذلا ناك املف « هنع اومن 1 ًاضيقن نوكي

 , باؤصلاوه هنأ مهنيدوف اودقتعامهنأ : امهدحأ . نالام-ارهظي كلذدنعو هل لباقملاك(نو>لصم

 اوعسام مهداقتعا ىف ة مال , نو>حلصم ن اإ اولاق مرجال نبدلا كلذ ةبوقت )جال مهيعس ناكو

 رافكلل نيقفانملا ةارادمم (اودسفتال ) انرسف اذإ انأ : امهيناثو . داسفلا نعضرالا هجوريبطتلال]



 5 ةيآلا ضرالا ىف اودسفتال مهل ليف اذإو : ىلاعت هلو
 مدور رئهسع سوي

 11 ءاضم نحت امإ اولاَق ضرألا ىف اودسفت ال مل لق اَذِإَ
 هذ 72م2 ص يو ١ لس را رم م

 نو قيال نكلو نودنحلا مث مهنإ

 هنيد عن ارش ىلإ هللا مهاعد مث نيرفاك اوناك ل نوقفانملا ءالؤه اذكف اداسف الإ كتداز امو ء ارش

 . هللا ىلإ مرفك ةدايز تفيضأ مرجال ًارفك كلذ ببسب اودادزاو عئارشلا كلتب اورفكنف

 عنملا كلذ ببسي نوكيف « فاطلألا ةدايز نم عنملا ( اضرم هللا مهدازف ) هلوق نم دارملا : ثلاثلا

 « ضرملاب فرطلاروتف فصت برعلا نأ : عبارل(نوكفؤ, ىنأ هللا مهلتاق) هلوةكوهو محل الذاخ

 :نيرج لاق : قَّرظلا ”ةضْر ح ةيراج نولوعفا
 انالقق نييحب مل مهانتلتق ضر اهفرطفوتلا نويعلا نإ .

 ىلع ةيوق مهول تناك ىمآلا لوأ ىف مهمل كلذو « ةينلا ىف روتفلا وه امنإ انبه ضرملا اذكف

 فوخلا كلذ ببسب قافنلا ىف اوذخأف مهتكوش ترسكنا مث . ةموصخلاراهظإو ةعزانملاو ةيراحلا
 دقلو ء فعضلاو نيجلاو راسكنالا كلذ مهداز ىأ ( اضرم هللا مهدازف) ىلاعت لاقت « راسكنالاو

 ( نينمؤملا ىديأو مهدي مهوب نوبرخي بعرلا ممولق ف فذقو ) هلوقب كلذ ىلاعت هللا ققخ
 قافنلاو دسحلاب ىلتبم راص اذإ ناسنالا نأ كلذو , باقلا ملأ ىلع ضرملا لمحب نأ : سمانخلا

 ظفالا لمحو « هللأتو باقلا جازم ريغل اببس كلذ راص امبرف كلذ هب ماد اذإف هوركملا ةدهاشمو

 (ملأ باذع مهو ) هلوق امأ .هوجولا رئاس نم ىلوأ ناكف « هتقيقح ىلع هل لمح هجولا اذه ىلع

 : هلوق و وهف هب باذعلا فصوو « عييبجو وهف عجوك « ميلأ وهف ملأ : فاشكلا بحاص لاق
 دجلا نأ اك ملؤملا ةةيقحلا ىف لآلاو  هدج دج : مهلوق ةقيرطىلع اذهو . عيجو برض مهنيب ةيحن

 ىلع ءىث نع ربخلا وه تذكتلا نأ هاو ثاحأ هيفف ( نوبذكي اوناك امب ) هلوق امأ . داجلل

 هذهو « ربخلل افلا هنع ربخلا نوك ربخلا لع اذإ الإ ًابذك هيمسي ال ظحاجلاو هب وهاف فالخ
 معذك نأ ف رص ( نوبذكي اوناك ام ملأ باذع مهو ) هلوق نأ : امناثو . هيلع ةجح ةنآلا

 ةتلع مهاربا نأ وراه امأف ة امآر> 3 1 3 لأ ىذتقي كلذو 1١ مللآلا باذعللا ةلع

 ىمن بذكلا ةروص هتروص تناك امل نكلو «ضيرعتلا دارلاذف « تابذك ثالث بذك مالسلا

 مويلابو هّللاب انمأ هلوق مهذكب دا رهاو ( نوبذكي ) : امهادحإ . نات ءارق ةنآلا هذه ىف : امثلاثو . هب

 ف ةغلا وه ىذلا نشك“ نمو ؛ هقدض ضيقن وه ىذلا هنذك, نم قزيذكت : ةيناثلاو د رخآلا

 . قدص ليقف قدص ىف غلوب اك بذك

 مث مهنإ الأ نو->اصم نحن امن اولاق ضرألا ىف اودسفتال مهل ليق اذإو ا ىلاعت هلوق

 « نورعشي ال نكلو نودسقملا
 «و - رنا ود
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 ؛هساوح ناسنالا رعانشمو ؛ سحلاب لصح اذإ ءىثلا لع روعشلا نأ اهئلاثو . مهريغ ىلإ مودعي ال
 . سحال ىذلاك ةلفغلا ىف مهدات مهكلل نس وسملاك مهب كلذ أ رارض قز نأ اللا

 لاعفألا ىف ررضلا عوقو بجوت ةفص ضرملا نأ ملعاف 6 ضرم مهبولق ىف )ل ىلاعت هلوق امأ

 هتعاطو ىلاعت هللا ةفرعموه امبإ بلقلاب صاخلا رثآلا ناكاملو « ةفصلا كلت عضوم نع ةرداصلا

 اضارمأ تافصلا كال”تناكر اثآلا هذهنم اعنام راصام تاهنصلا نم باقلا ىف عقواذإف « هتيدوبعو
 لبجلاو رفكلا انهه ضرملا نم دارا ناك ولف « هيلع ديزاا سذنج نم ةدايزلا : ليق ناف . باقل

 رفكتل العاف ىلاعتهتا نوكي نأ مزليف « لوجلاو رفكتلا ىلع الوم ( اضرم هللا مهدازف ) هلوق ناكل

 اهدحأ :موجوللوجلاو رفكتلا ل ءف هنم ىلاعت هللا دارم نوكي نأ زو ال : ةلزتعملا تلاق .لوجلاو
 هللا ىلص دم#ل اولاقل كلذ ىنعملا ناكولف ٠ نآرقلا ىف نعطلا ىلع'صرحلا ةياغ ىف اوناكر افكتلا نأ

 العاف ناكول ىلاعت هنأ : اهيناث و ؟ ناميالاب انرمأت فيكف ءانيف رفكتلا هللا لعف اذإ : ملسو هيلع

 لغاشتت فيكف ةجح نآرقلا نوك قبيال ناكف ؛ باذ كلا دي ىلع ةزجعملا راوظا هنم زال رفتكلل

 مهمذي ف يكف مرفك ىلع مل مذلا ضرعم ىفتايآالا هذه ركذ ىلاعت هنأ. :(هئلاثو . هريسف”و هيناعع

 قلخ اكمهف كلذ قاخ 1 هللا ناكناف ('يلأ باذع مهلو ) هلوق : 21 مهيف هقاخ ءىث لع
 اوناكامب 1 مهلإ هفاض 0 ةنأ ا مهبذعي ىت> مه ك1 مو طو مهول

 اولخ اذإ مهنأو « ءاهفسلا م مهنأو «ضراآلاف نودسفممهنأب ىلاعت مهفصو اذه ىلعو ( نوبذكي

 لوآلا . هوجو نم وهو ليوأتلا نم دب ال : لوقنف اذه تبث اذإ . معم انا اولاق مهتيطايش ىلإ

 أمل مهمولق تضرم نيقفانملا نأ ىنعملاو ء ذك رمأ نم ىلق ضر لاقي هنآل مثلا ىلع ضرملا لمحي

 لاوذ ىف رثؤي ناك كلذو . امويف اموي هنأش ءالعتساو ملسو هيلع هللا لص ىنلا رمأ تايث اوأر

 دمعأب ك راح 42 هل لاف ء رامح ىلع لواس ن نأ نب هللا دبعب رم مالسلا هيلع هنأ اور مهتساير

 ةساررلا هلو تأ ىلعانمزع انك دقف « هللا لوسراب هرذعا راصناألا ضعب هل لاةف هح<ر ىتذآ دقف

 ىأ ( اضرم هللا ممدازف) لاقذ كلذ ىلاعت هللا فصو مخلا مهيلع دتشا امل ءالؤهف : انيلع مدقت نأ لبق

 نأ : ىناثلا هنأش ميظعتو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأ ءالعإ ىف ديزي اب مبمغ ىلع انغ هللا مداز

 مهتدازف ) ةيوتلا ةروس ىف ىلاعت هلوقك ومف « فيلاكتلا دايدزا بيسب دادزب ناك مثرفكو مهض رم

 اورفك امل اهوزن دنع اسجر اردادزا امل مهنكلو «كلذ لعفت مل ةروسلاو ( ممسجر ىلإ اسجر

 الإ قاعد مثدزي مف ارامنو اليل ىرق ترعد ىإ ( حو 0 ةناكح ىلاعت هلوةكو ؛ كلذ ليق ام

 لوقي نم مهنمو ) لاقو ؛ هدنع ارارف اودادزا مهتكلو اذه نم اًديش لعفي ملءاعدلاو ( ارارف

 هجورخ دنع نادفي ناك هنككحداو « هنتفي ' هل نذأي م نا مالسلا هيلع ىنلاو ( ىتتفت الو ىل نا

 مهءاج املف ) لاقو ( أرفك و ًانايغط كبر نم كيال لزنأ اممهنم اريثك نديزيلو ) هيلإ هنتفلا تبسنف

 الإ ىظعوم كتداز ام : هداسف ىف ىدامتو طظعت ملف هتظعو نأ كلوقو ) اروفن الإ مدازام رذن



 اذا ةيآلا اونمآ نيذلاو هللا نوعدا : ىلاعت هلوق

 ناعيالا نزاريات, هنرج,هقل1:عفأ نشات ةروسم لاقي: نأ ١ ىاثلا ' للاخت هن اوعاذلعا نإ ليقةيلارصرلا

 مهيلع نيملسملا ماكحأ ءار | جاب ىمأ ثيح مهعم هللا عيفص ةرودو ؛ عداخب نم ةروص نورفاك ,هو

 مولع ةيظحا !وردأف 3 مف هللأ رهأ 1 :مأ ثرح ماع هللأ عياص ةروص ةرفكلا دادعف هد ”عورضشو

 نأ اونظ مهنأ : لوآلا . هوجو هيفو عادخلا كلذ نمضرغلا نايب ف ىبف 4 ةئااثلا ةلأسملا م

 ناميالا مهل اوروظأ اذإ نينمؤملا رئاس ىرجب ماركالاو ميظعتلا ف مهنورحي نينمؤالاو تي ىتلا

 لل ىللا ٠ ءاشفإ مهدارمنوكي نأ زوجي :ىناشاا . اذه عادخلا نم,هدوصقف هفالخ ايرباظلو
 اوعفد مهنأ : ثلاثا رافكلا نم مهئادعأ ىلإ !.'ولقنيف مهرارسأ نينمؤملا ءامشفإو « هرارسأ مهيلإ

 ىتح سانلا لئاقأ نأ ترمأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل « لتقلا لثم رافكللا ماكحأ مهسفنأ نع
 ناك ىلاعت هللاف : ليق نإف « مئانغلا لاومأ ىف نوءمطي اوناك منأ : عبارلا . « هللا الإ هلإ ال اولوقي

 ؟ مهرتسل اكته كلذ لعفي م نوماس و ,هركم ةيفيك لس وهيلعهللا لص د# ىلإ ىخوي نأ ىلعارداق

 ءاشيام لدشي هالدلمإ ؛ مهاوقوم هام 50 هنكلو هتبرذوسيلبإ] لاصئتسا ىلع رداق ىلاعت هنإ : اذلف

 هجو دحاو ىلع تءداخ راصتقالل له لق نإف . وه الإ ا لع علطي كتكلنموأا ديرب أم ميو

 , تلعاف ةنز فجرخأ هنأ الإ تلعف هب ىع : لاقي نأ هبجو فاشكلا بحاص 2
 نم هدحو هلواذ اذإ هنم كحأو غملأ ءاج هلعاف هيف بلوغ ىتم لعفلاؤ .ةغلابملل ابلصأ ىف ةيزلادتأل
 ( نوءداخن ) لاق مث ( هللا نوعدخم ) ) ةويح ىنأ ة ءارق هدضعيو « هيلإ عادلاةوق ةدايزل « بلاغم ريغ

 ليقف ؟ هيف موعفت أمو. نيبذاك ناءإلا نوعدب و ليق هاك انا نوكي ن نأ لوقيل 175

 (نوءداخمي)

 ( نوعدخ ) نوقابلاو ( نوعداخي امو ) رمع وأو ريثك نباو عفان أرق 4 ةعبارلا ةلأسملا ل
 اميإ ةعداخلا نأ نيقايلا هجحو . لوألا ظفلل اقباطم نوكي ىتح ظفللا ةقباطم : نيلوآلا ةجحو
 الإ نوءدخيامو ) هلوق ىف اوركذ مث  هسفنل اعداخم دحاولا ناسنالا نوكي الف « نينثا نيب نوكت

 نيعداخةقيقحلا ف نوب وكي الف هيلع ممقاعيو كلذ لع زاحي ىلاعت هنأ : لوألا . نيبجو ( مهسفنأ

 ىف مهيلإ عجار كلذ لابو نأ وهو « نيرسفملا رثك أ هركذ ام : ىناثلاو : نسحلا نع مهسفنأ آلإ

 نإ ) هلوقك: وهو ميل هفرصيو نينمؤالا نع مبعادخ رز عفدي ناك ىلاعت هللا نال ء ايندلا

 نه ( م 0م ءئزوبن هللا : نؤئءزوسفا نخ اغإ ) هلوقو ( مبعءداخ وهو هللا نوعداخ نيقفاذملا

 دكت م مم]) ( ًاركم انركمو اركم اوركمو ) ( ءابفسلا م مهنإ الأ ءابفسلا نمآ اك

 ةبآلا ىف قبو ( هلوسرو هللا نوذؤي نيذلا نإ ) ( هلوسرو هللا نورا نذذلا ءازج امإ ) ( اديك
 نوعدتذ ىعم ايلاحتفب ١ نوءدخ و ,عدخا 0 (نرءداخ اميور) موق 50 ثاحأ ك كلذ دعب

 صتختالو , هتقيقح وءىثلاتاذ سفنلا أممناث و. هلعاف مسيملام ظفل ىلع ( نرعد اخ ( ف4 نوعدذو)

 عادلا نأ ممتاوذ مهتعداخم دارهاو ( كسفن ىفام رع الو ىسفن فام ملعت ) ىلاعت هلوقل ماسجالاب



 ةيآلا | ا نيذلاو هللا ن 0 : ىلاعت هلوق أو

 - ادارام هتيعإ 22 ىب ه0 3 ركام ل 2 ا ل

 ترا را نا. يارتاس اع سيلا ا عاب كرا

 َنوبذكَي 00 وانما سي .

 تقولا هب دارب نأ 2 شمل عظقني ال ىذلا : مئازلاب ىلا 20 نول كفل نعدل اذ ع تقولا
 ؛اةدود#لا تاقؤاألا ريخآ هنال ؛راذلارانلا لهأو ءةنجلا ةنجلا لهأ لخدتْنأ ىلإ زوشنلا نه دودحلا

 . هل دح الف هدعب امو

 ممولق ىف . نورعشي امو مهسفنأ الإ ن وعدخ امو اونمآ نيذلاو هللا نوعداخي ل : ىلاعت هلوق

 6 نوبذكي اوناك امب ملأ باذع مهو ًاضرم هللا مدازف ضرم

 وهو « ةبآلا هذه ىف هركذ ام : اهدحأ . ءايشأ ةعبرأ نيةفانملا ماب ند ركن نلاوخمل لأ ملعا

 ؟ هللا ةعداخمب دارملا|م اينامث مث « ةعداخلام الوأ للعي نأ بجيف ( اونمآ نيذلاو هللا نوعداخم ) مهنأ

 ؟ مهسفنأ الإ نوعد امو هلوقب دارملاام هنأ اعبارو ؟ هللا نوعداخ اوناك اذامل مهنأ اثلاثو

 هريغ نم زيمي نأ بحي مومذملاو « ةمومذم ةعيدخلا نأ ىف ةهشال هنأ لعا 6 ىلوآلا ةلأملا ١
 قنعلا ىف ناقرع ناعدخاللاو  عدخلا ةنازذلا ترسو , ءافخالا ةظفللا هذه لصأو , لعفيال ىكل

 عديخ قيرطو ؛ اليلقالا روظي لف هرحج ىف ىراوت اذإ اعدخ بضلا عدخ : اولاقو . نايفخ امال

 مثوي ام رابظإ وهف اهدح امان عدلا هنمو هل نطفي ال ثيح دصقالل افلا ناك اذإ عداخو

 رف كلا ىف قافنلا ةل زنم وهف ؛ هنم صلختلاو ريغلاب رارضالا ىضتةيام ناطيإو ؛ دادسلاو ةمالسلا

 هتافقملا ك2 د1 ىتلا نال ةنراكلا هوبا فالك كرد زكوج تدل ةلامصنكا قى ءانرلاو
 مرفص وأ س نجلا اذه نمو « ةدابعلا ىف ىلاعت هلل ةصلادملا بج وو اك ةءاقنالا و ُروَرْعلا قع َلْودَعلاَو

 مموي ىوارلا نال «ثيدحلا ف سيلدتلا ذخأ هنمو ءهدارم فالخ رهظأ اذإ سلدم هنأب قارملا

 سلدم هنإ لاقي ال كلذ ناعأ اذإو ؛ عمسي مل نم عامسلا

 هللا ةعدام نإ : لوي نأ لئاقلف ؟ ىلاعت هللا اوعداخ فيك مهنأ ىهو 4 ةيناثلا ةلأ- ١

 ىذلا نال. , عداخ نأ زو الف رئارسلاو رئامخلا ملعي كادت هنأ "لوزا . نرخ ا الاخ

 هيلع ل ىلاعت هللا ناك اذإذ ء اعادخ كلذ نك هل هاظلا فالخ نطابلا نأ اورهظأ ول هولعف

 تحي ملف مهلا لوسرلا ثعب هللا نأ اودقتعي مل نيقفانملا نأ : ىناثلا عداخ نأ حصي مل نطاوبلا

 دال لب هرهاظ ىلع ظفالا اذه ءارجإ نكمي ال هنأ تبثف « ىلاعت هللا ةعداخم مهقافن ىف ,مدصق
 3 ف هذاع لغ ةلوسر هب دازأو هسفن ر 1 لاشت هنأ ؛لوالا# نابجأو نم وهو ليوأتلا 0

 ممنغ امنأ اودلعاو ) هسكنع ىف لاقو ( هللا نوءيابي امن] كنوعياني نذلا نإ ) لاق . هنأ مظعتو

 ازعداخ امل نوةفانملاف هسفن ىلإ لوسرلا هذخأب ىذلا مهسلا فاضأ ( هسمخ هلل نأف ءىث نم
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 ىسان كنالل اناسنإ تيمس . رعانشلا لاقو ؛ ىسنف هيلإ دبع هنألاناسنإ ىعم :لاق هنأ

 ىسبلا حتفلا وبأ لاقو

 سانلا مع الاسف[ نابل رثك اور“ >) لمانلا نإ اناس ]'سانلا نييك أراَ

 كلا لوا: نمان لاف رفعاف د نمتعم لا تلاسطلا نساك رش اةلانت

 مهنأو مهروهظل اناسنإ ىعس امنإ ناسنالا : اولاق : اهثلاثو . هلثمب هسانئتسال اناسنإ ىعس : اهيناثو
 هنأ معاو 5 مهنانتجال نجلا ىع 1 اذانروظلل بناج نم نين 1) هلوق نم ورصيد ىأ نوطنإوَي

 لعج للا ةجاحال اذه لعو 2 لسستلا مزل الإ و رشا ند أةدشه نوك نأ طظفا لك ىف بجيال

 .رخآ ءىث نم اقتشم ناسنالا ظفل

 ىنأ نب هللادبع مهنم ء باتكلا لهأ قفانم ىف تلزن اهنأ : سابع نبا لاق ( ةسماخلا ةلأسملا )
 انإ هيت وسلا داب راع ديالا اذإ اوناك؛ ساق ن ,أ دجو ءريشق نب بتعمو

 :(ضقا ىلإ موضعل الخ اذإ ااذكا ا!ونؤك مو هتفصو هتعن انباتك ف دحنل

 دحاولا ىف امأ . دحاولاو « عمباو « ةينثتلل ةحلاص ةظفل « نم » ةظفل ( ةسداسلا ةلأسملا إل
 بدسلاو ) كيلإ ثودعمتسإ نم مهمو ( هلوّدك عسا فو ) كيلإ 00 نم مهمو ( ىلاعت هلوقف

 « ىعملا ىلإ عجري عملا دنعو . ظفللا ىلإ عجري ديحوتلا دنعف : ىنملا عومجب ظفللا دحوم هنأ هيف

 نم قبو عمجا ظفا ( انمآ )و دحاولا ظفل (لوي) ىلاعت هلو نآل ؛ ةيالا هذهىف نارماألا لصحو

 اوناك مهنكلو رخآلا مويلابو هللاب نينمؤم اوناك نوقفانملا : لوألا لاؤسلا . ةلئسأ ةيآلا ثحابم

 نإ تكا وجلاو 5 رخآلا مود ءااو هللاب ناميإلا مهئاعدإ َّق مهذك ملف 0 هيلع ةتودنل نب جبن

 ثعبلا نيركنمو هللاب نياهاج ارناك مرثك أ نآل , لاكشإ الف نيكرم للا قفانم ىلع ةيآلا هذه انلمح

 دووملا ناعإ نآلىلاعت هللا مهيذك | اف دوهيلامهو - بات اتكلا لهأ 0 اهانلمح نإوروشنلاو

 سل رخآلا مويلاب معاعإ كلذكو 3 هللأ نب رع اولاقو 2 |مننج هيودقتعل مآل ناعإب كر هللأب

 هجولا كلذ ىلع هب نونمؤب ممولقب اوناك مهنآل افعاضم هيف مهثيخ ناك هللاب انمآ اولاق املف « ناميإب

 . هيف ىلاعت هللا ممذك اذهلف « كناميإ لثم هللانمآ انإ مالكلا اذم نيملسملا نومهوي ناسالابو ؛لطابلا

 لعفلا نأشركذ ىف لوالاو ( هللاب انمآ ) مهلوق ( نينمؤم مهامو ) هلوق قباط فيك : ىتاثلا لاؤسلا

 ةلأسملا ىف رظان نالف لاق نم نأ : باوجلاو ؟ لعفلا ال لعافلا نأش رك ذ ىف ىناثلاو ؛.لعافلا,ال

 نيرظانلا نم سيل هنإ تلق ول امأ « هتبذك دق تنك ةلأملا كلت ىف رظاني مل هنإ تلق ولف : ةينالفلا

 ال انيه اذكف © كلذ هب نظي :تفركف «نينجلا اذه نمر سيل هنأ ئعيرا"ةييديكت قف: كغلاب ادق انيكك

 كلذ ناك ( نينمؤمب مهامو ) لاق امل امأ محل ابيذ.كت كلذ ناك اونمآ ام هللا لاق ولف هللاب انمآ اولاق
 نم غلبأ وه ( انه نيرا ' مهامورانلا نم اوجرخي نأ نوديري ) هلوق هريظنو « مهبيذكت ىف ةغلابم

 0 :: بادن ما رظألا مويلاب درملا ام : ثلاثلا لاؤ.لا . امنه نوجرخب امو : كلوق
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 رشاعلامسقلا مكح نمسكعلا ىلع هبكحو ناسسالاب راكنالا عم ىلاا باقلا : ىتاثلا مسقلا . احيبق هلمع

 نإو « بجاولا وه كاذف رظنلا ةلبم ىف ناكنإ اذهف « ىلالا ناسللا عم ىلاخلا بلقلا : ثلاثلا مسقلا
 ةنكمملا ماسقالا ىه هذهف «ةتبلا قافنلاب هيلع مك الو هريفكست بجو رظنلا ةلهم نع اجراخ ناك

 هنطاب ىف ناكءاوس هنطاب هرهاظ قباطيال ىذلا هنأو ءوهام قافنلا نأ هنم ررظ دقو « بايلا اذه ىف

 نمو ) :هلوق نأ رهظ اذه تفرع ب :هرهاظ هب رعشي امع ايلاخ هنطاب ناك وأ هرهاظ ىفام داضيام
 . ملعأ هللاو نوقفانملا هنم دارملا ( رخآلا مويلابو هللاب انمآ لوّقي نم سانلا

 رفك موق لاق ؟ قفانملا رفك مأأ, حبقأ للصألا رفاكلا رفك نأ ىف اوفلتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل

 . ناسللاب قداص باقلاب لهاج قفانملاو ؛ناسالاب بذاك باَةلاب لهاج هنأل « حبقأ لصألا رفاكسلا

 كل هنأ عم داقتعالا كلذ ىلع هنوك نع ربذ هنإف «ناسالاب بذاك ًاضرأ قةانطاا لب نازي, لاقأو

 ناميالا لخدي املو انءلسأ اولوق نكسلو اونمؤت ل لق انمآ بارعألا تلاق ) ىلاعت لاق كلذلو ؛هيلع

 قا نم نوع نا زم صتخا قفانملا نإ مث ( نوذاكل نيقفانملا نإ دمشي هللاو ) لاقو ( 8م ولق ىف

 «لاجرلا عبط ىلع رفاكلا نأ : اهيناثو . كلذ دصقام ىلصألا رفاكلاو سيبلتلا دصق هنأ : اهدحأ
 ضري لو هنم فكنتسا لب بذكلاب هسفنل ىضرامرفاكلا نأ : اهئلاثو .ةثونخلا عبط ىلع قفانملاو

 رفاكلا فالخ ءازهتسالا هرفك ىلإ مض قفانملا نأ : اهعبارو . كلذ ىضر قفانماو . قدصلاب الإ

 اهلا. ( رانلا نم لفسالا كردلا ىف نيقفاذملا نإ ) ىلاعت لاق هراقك طل ظاغ لجالو. ملا

 ثلث مث ”نيتبا قر رامكتلا كذب ب مش 2 تايآآ عبرأ ىف تيم وأ! كذا أدتبا ىلا هت هنإ : دها# لاق

 نال « ديعب اذهو ٠« امرج مظعأ قفانملا نأ ىلع لدي كلذو ٠ هيأ ةرشع ثالث ىف نيقفاذملا ركذب

 ىلإ مبيض وهو « كلذ ريغاف مظع نإف « مظعأ مبهرج نوك بجوت ال ممربخخ صاصتقالا 1

 باجي 7 نكميو ؛ كلذ ا لنوم تلو انس ار هه | اك ا صانملا نمله ورك
 رش عفد. ماهتهالا نم دشأ مرش مفدي ماهتهالا نأ ىلع لدن ممربخ صاصتقالا ةرثك نأب هنع

 رافكللا نم امرج مظعأ مهنأ ىلع لدي كلذو . رافكلا

 هللا فرعيال نم فأ ىلع لدت اهنأ : لوألا .. نيرمأ ىلع ةلاد ةيآلا هذه 4( ةثلاثلا ةلأسملا ١
 انمؤم نوكي هنإ : ةيماركلا تلاقو ( نينمؤع« 0 انفّم|ن وكي ال هنإف هن زفأرو لاتعت

 افراع هن نكي مل نمو « هللاب نوفراع نيفاك ما لك نأ معذزانم لاوق نالطب ىلع لدت + :أ : ىاثلا

 نأ بحجب ناكل هنأ ورق دقو هللاب نيف راغ اوناكول نيقفاملا ءاال وه نآللف لوالا | امأ كك نوكيال

 ىناثلا امأو انف وكس ناو دال هب رقأو ىلاعت هللا فرع نمإنال ءاناميإ كلذن مثرارقا نوكي

 نم لاق نم لوق لطبف «نافرعلا مدع ىلع ءال وه هللا مذ امل ًاروذعم ناكول فراعلا ريغ نآلف
 ًاروذعم نوكي ءايشالا هذه فرعيال نم نا : نيملكتملا

 سابع نبا نع ىوري : اهدحأ .اهوجو ناسنالا ظفل قاقتشا ىف اور ذ 6 ةعبارلا ةلأسملا ١
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 نمط هتلقواةرك أ نر االإ ) ىلاعت هلوقل ءاملسم هبحاص ناك ًايرارطضا ناك نإ راكنإلا اذبف

 نوكسيو ىلقلا نافرملا ل انام نأ كلاثلا مسقلا . ًادباعم ًارفاك ناك ايرايتخا ناك نإو ( ناسميإلاب
 نإف ء ايرابتخا وأ .ايرارطضا .نوكي: نأ امإ توكسلا اذبف ؛:راكذنإلاو نارفالا َنَعاايلاجانامللا

 امل مث هليلدب هللا فرع اذإ ايوأ ًاقح ملسم اذبف ناسللاب هركذ فاخ اذإ كلذف اي رارطضا ناك

 راكنإلاو رارقإلا نامز دب ملو هب فلكام لكب قأا زال“, امطق هىفوم ناز نا قت تاط :اظنلا مه

 اذبف «رارقإلاب تأي مل هنإ مث هليلدب هللا فرع نك وهف ايرارتخا ناك نإ امأو هيف اروذعم ناكف
 نم رانلا نم جرخم.» مالسلا هيلع هلوقل انمؤم نوكي هنأ ىلإ هللا همحر ىلازغلا ليمو ؛ ثدبلا لح

 نم جرخم ال فيكف ناءإلا روب نم ءوامم هبلق لجرلا اذهو « نامإلا نم ةرذ لام هبلق ىف ناك

 وأ « رارفإلا هعم دجوي نأ امإف « ىديلقتلا داقتعإلا باقلا ىف لص نأ : ىناثلا عونلا . رانلا
 ًايرايتخا ناك نإ رارفإلا كلذ مث مث «رارقإلا هعم دجوب نأ : لوألا مسقلا . توكسلا وأ راكنإلل

 ىلع عرفي اذهف ايرارطضا ناكنإو ؟ ال ّ نمؤم وه له دلقملا 3 نم ةروؤشملا لأسم نها َةيف

 0 كانه انمكح نإو ؛ مالكال انهاهف ءرفكلاب ىلوآلا ةروصلا ىف انمكح نإف ؛ ىلوآلا ةروصلا

 ؛ اقفانم صخشلا اذه ناكل افراع بلقلا ناكول ةروصلا هذه ىف نال , قافتلاب انهاه كه نأ بجو
 مث ءىفاسللا راكنإلا عم ىديلقتلا داقتعإلا :!ىقاثلا مسقلا . خل وأ ناك ذيلقتلا دنع اففاذف قوكلا ناب

 بجو د[ةملا ن اهب انركح وداي 1 رارطضا ناك 50 « رف. كلا ىف كثالف ايلا خا ناكنإ راكنإلا اذه

 قأك امرازظظضا توكسلا عم ىديلقتلا داقتعإلا : ثلاثلا مسقلا . ةروصلا هذه ىف ناعإلاب محن ن نأ

 ثلاثلا عونلا . دلقملا ناممإب انمكح اذإ لوالا عونلا نم ثلاثلا مسقلا مكح ةاكويشل ! امياتحاول

 لوز مسقلا . توكسلا أ «قاحالازاكتإلا.زأ+ اقاثدإلا-رآقالا لغم دجوب نأ امإف ىلقلاراكنإلا

 ورف ياك ناكنإو قفذانملا وبف 0 ناك نإ رارقإلا كلذف ؛ ناسالارارقإلا هعم دجوب نأ

 ريغ اذهو ؛ ثدحم ملاعلا نأ ناسالاب رقأ رايتخإلاب مث ميدق ملاغلا نأ ةّبش ىلع ءانب دقتعإ نأ ثم
 زوجال ملف ؛ دانعلاو دو>جلا رفك ودو ناسللاب ركني مث باقلاب فرعي نأ زاج اذإ هنال , دعبتسم

 راكنإلا دجوب نأ : ىناثلا مسقلا . قافنلا نم ًاضيأ مسقلا اذهف ؟ ناسللاب رقي مث بلقلاب لبحي نأ

 مسقلا . هنطاب فالخ اًئيش ربظ ظأ ام هنالل « قفانم هل رفاك اذبف ىناسالا راكنإلا دجويو'ىلقلا

 . ايش رهظأ ام هناأل قفانع سيلو فاك اذبف ىقاسالا توكسلا عم ىاقلا راكنإلا دجوي نأ : ثلاثلا

 وأ راكنإلا وأ رارقإلا هعم دجوي نأ امإ اذهف تاداقتعإلا عيمج نع ىلا-خلا باقلا : عبارلا عونلا

 نإف ءايرارطضا وأ ًايرايتخا نوكي نأ امإ رارفإلا اذبف دارقإلا دجو اذإ لوالا مسقلا . توكسلا

 امعربخأ ثيح زود الام لءف هنكل : رفكلا همزاي مل رظنلا ةلبم ىف هبحاص ناكنإف ءايرارتخا نأك
 ايرارطضا ناكاذإ امأ , رظن هيفف رظنلا ةلم ىفال ناك نإو ؟ ال مأ هيف قداص وه له هنأ ىردال
 نكي مل رارقإلا كرب نم هسفن ىلع فاخمب ناكو رظنلا ةلبم ىف ناك اذإ هفقوت نال «هبحاص رفكي مل
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 نينموم مثامو رخالا مويلابو هللا ا لوَشي نم سانلا نمو

 دلاولاا باق ىف اف لعفي مل نإو عفتنا دقق هرمأ دلولا لبق نإف « برضلاو عطقلاو لمسلاو لتقلا

 حيبق بذكلاو ايذك كلذ نوكي ريداقتلا عيمج ىلعف لق نإف « هتب وةعو هلتق نع هدري ةقفشلا نم

 انيلم نإ مث ءالف عفانلا بذكلا امأف ,راضاا بذكلا وه حيبقلا لب حيبق بذك لك نأ ملسنال اذلق
 ءابذك كلذ ىمسي الو ةصوصخم نآرقلا تامرمع عيمج نأ سيلأ ءبذك هنأ لن ال نكل , كلذ
 نشلا : املاثو . انهه اذف ايذك كلذ ىمسي الو ءاهرهأ رظنع ةفورصم تاه ا كنملاب لك نأ سنلا

 ٌحرد ف | كم طارعلا اذه نك م نإو ةروتلا مدخل ةطورشم ةاصعلا قح 1 ديعولا تانآ نأ

 صنلا حيرصب 0 ذم طرشلا اذه نكت ١ نإو وفعلا مدعإ ةطورشم اندنع ا ىبهف ؛ نصنلا

 عوقولا نع رايخالا لمحيف باقعلا نم عاونالا هذه قدحتسإ ىصاعلا نأ 0 لوف 2 ارد

 عوقو اونأ نيذلا امأو : بهذملا اذه ربر#" ف لايام ةلح اذهف عوقولا قاقحتسا نءرايخالا ىلع

 باذعلا عوذو ملسو هيلع هللأ لص هّللأ لوسر نم رئاوتلا ليبس ىلع علا لق هنإ اولاقف ) باذعلا

 حبقلاو نسحلا ىلع ةينبمىبف باقعلا ىنن ىف اهب مكس ىلا ه.شلا امأو لوسرلل ايذكت نوكي هراكنإف
 1 ملعأ هللاو هب لوقت ال ام كلذو

 نيرسفملا نأ ملعا 4 نيمو“ متامورخألا مويلابو هّللأب كك لوش نم سأانلا نمو إب لات هلوق

 نيرفاكلاو نينمؤملا نم ةثالثلا فانصألا هللا فصو : اولاق نيقفانملا فصو ىف كلذ نأ ىلع اوعمجأ
 نيرفاكلاب مهعبتأ مث « مهرئامض تءلسو مهرئارس تع نيذلا نيصاخملا نينمؤملاب أديف نيقفانملاو
 هريضو نم وم هنإ هناسلب لوقي نم ميا مم فصو مش دانعلاو دو>جلا ىلع ةماقالا مقص نم نيذلا

 5 لئاسم هيقو كلذ فلاخ

 ١ لوقنف هركذن ميسقتبإالإ صلختيال قافنلا ةقيقح ىف مالكلا نأ معأ ( لوألا ةلأسملا :

 قر ار ةنلقلا لاو ٠ قباطملا داقتعإلاو ؛ معلا وهو ليلدلا نع دافتسملا قباطملا داقتعإلا ىهو
 0ع باقلا واخو « لرجلا وهو قباطملا ريغلا داقتعالاو نار وهو ليلدلا 02 دافتسملا

 تراسلاو ؛ راكع و © رازمالا ةفتداتق نانمالا لآ وحأ امآو: هي زأ ماسقأ هذوف + كاد لك ”
 مظلي نأ امإ انهبف ىلقلا نافرعلا لص> اذأ ام : لوآلا عونلا . امسق رشع انثا اهتابيكرت نم لصحيف
 نافرعلا لصح اذإ ام : لوألا مسقلا . توكسلا وأ بزاسللاب راكنإلا وأ ناسللاب رارقإلا هيلإ
 ناك نإو « قافتإلاب أقح نمؤم هيحاصف ًأيرايتخا ناك نإ رارفإلا اذهف ناسألاب رارقإلاو بلقلاب
 ادق ءزكلأ لب« رقأ اك ففوخلا ًالول ةنأ سفن نم دجي هتكلو هبلقب قرع اذإ ام وهو ًايًرآرطضا
  8 ِ 52 2 6 2كك - 4 500ادم لعا نأ بو اقادصم ا 2م ناسا نك اذاف »2 نك 6 هلق 2 0 ًامقانم دعل نأ بجي

 ىااسللا راكنإلاو ىلقلا نافرعلا لصحت نأ : ىتاثلا مسقلا . رارقإلا بوجوب بذككم ركن. هبلقب هنآل
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 مأ ) ( مل بجتسأ ىنوءدا ) لاق ثيح ىلإ مركلاو ةمحرلا ىف اينذلا ىف ناكملو ؟ مهءاجر بيخب ملو
 الإ مهيطاخمال هنإفدشأ هيلإ مبعرضت ناك املك ثيحيراص ةرخآلا ىفو ( هاعد اذإ رطضملا بيحي نم

 لاق مث . باقعلا مدعب عطقلا بجوت ام هرجولا هذبف : اولاق ( نوملكتالو ايف اوءسخا) هلوقب
 : اهدحأ . هوجو نم باذعلا عاونأ نم نآرقلا ىف درو اسمع رذعلا : نآرقلاب ءال وه نم نمآ نم

 نضراعي ال: نونظملا و, نقلا ديفت: ةيلقعلا لئالذلاو أ نيقلا اتسأل ”ةظفللا لالا[! كتفا كل

 اهلكل وصأ ىلع ةينيم ةيظفللا لئالدلا نآل « نيقيلا ديفت ال ةيظفللا لئالدلا نإ : انلق امتإو. عوطقملا

 لقنو تاغللا لقن ىلع ةينبم امنآل  ةينظ لوصأ ىلع ةينبم امنإ انلق امن] و « ىنظ ىنظلا لع ىنملاو ةينظ

 , ةنونظم مهتياور تناك.ف « رئاوتلا دح ىلإ ممغولب ملدال ءاسشآلا هذه ةاوزو::فيزضتلاو ركل

 ةدايزلاب راهضالا مدعو صيصختلا مدعو زا#جملا مدعو كارتشالا مدع ىلع ةينبم ىبف اضيأو

 ضراسعملا مدع ىلع ةينيم ىهف ًاضيأو « ةينظ رومأ كلذ لكو « ريخأتلاو ميدقتلا مدعو ناصقنلاو

 ىلع لقنلا حيج رب نكمالو ءاعم امهذكب الو امهقدصب لوقلا نكعال هدروجو ريدقتب هنإف « ىلقعلا

 مدع نكل ءاعم لقنلاو لعلا ىف نعطلا بجوب لّمعلا ىف نعطلاو « لقنلا لصأ لّعلا نآل لفعلا
 هذه فالخ ىلع ةيلقع لئالد انهه اندجو دقو فيكف دجوي مل اذإ اذه « نونظم ىلآءلا ضراعملا

 . هيف كش الف ىنيقيلا ضراءيال ىنظلا نأ امأو « ةينظ ةيلقنلا لئالدلا هذه ةلالد نأ تبثف ءرهاوظلا

 : رعابقلا لاق« جرسمانلا نيب ايف نيحتسم دئغؤلا نع ذزاجتلااثأ وهاك الكيناثو

 دع وم وجم و. ئداعتإ فلخ اة دعو وأ ةدلعوا كلذ زكإو

 هللا قدرتلضل ال نأ بجو كلذك ناك !:] 9: ام ول ادعي هناك ةنعولا قمح لع نار كاد
 مهفورحلصاحو لاثتمآلا ةدم لبق ىلعفلا خسن !وزوج ةنسلا لهأوهو فرح ىلع ءانب اذهو « ىلاغت

 رمال نفت نم امنت هش هرانز :عي و ومات نسف نم انقذو هش ةرإن حش يما نا

 نركرم,. ادع هن هاوس هنأ لاوطا ف معي ناكذإو آدغ الفلا لوفا/ الدفا هديمل لوقردنف هلال

 كلذكُف , هتعاط ىلع هسفن نطوبو كلذ ىف هديسل دارقنالا دعلا ربظي نأ مالا كلذ نم هدوصقم

 , تشع نإ ًادغ لص : لوقي نأ ةنسلا لهأ دنع نس هنإف ًادغ توميس هنأ دبعلا نم هللا ع اذ
 قم ًاشفن ةكح موصقملا لب لا انيق هنال. نة روهاملا,لصحل مالا نهر نم دروصقملا نوتنإ الد

 زوجبال مل: لوقتف اذه تبث اذإ ٠ درهلا كربو ةعاطلاو دا.ةنالا لوصح وهو , طقذ مالا سفن

 ىف كِلّذو هنع ربحا ءنشلا ,وهرابخالا نم"ةكسملا اشنم نوكي ةزاتف ؟ كلذك ”آضلأ ربخلا لاك هنأ
 ىلع رابخالا نإف , ديعولا ىف ايهنع ربخلا ال ربخلا سفن وه ةمكحلا أشنم نوكسي ةراثو ء دعولا
 نزاج دوصقملا اذه ل.صح اذاف ٠ تاعاطلا ىلع مادقالاو ىدايملا نع رجزلا ديفي ام ديعولا ليبس

 امأو ؛ مزال ق- باوثلا, هللا دعو نإ اولاق اذه دنعو « ديءولا ىف اك هنع ربا دجو.ل نأ

 هدلو ددع دلاولاك مه ةلماشلا هتححر عم نيفلكملا حالص هب دصق اعل مزج ريغف باقعلاب هدعوت

 «8- رنا مد
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 نقل 2 هللا ءاضٌقب رومألا هذه لك نأ انيلع ًارارطضا ىلاعت هللا اهةلخرومأ ىلإ تاليلعتلا

 لقعلا ىف ىنعأ لاح لك ىفرخآلا ىصعو امهدحأ عاطأ نيذللا نيصخشلا نيب ىوسنت نأ كنكمي
 نأ كناكميالو «نيرجازلاو نيثعابلاو نيدلعملاو « قرخلاو مزملاو «ةوابغلاو ةناطفلاو « لبجلاو
 ةيصعملاو ةعاطلا بدس نذاف . ةءصحملاو ةعاطلا ىف ايوتسا ال هلك كلذ ىف ايوتسا ول امهنإ لوقت

 ةمحرلاو لدعلا' نم نأ : لاقي اذه دنعو « هئاضقو ىلاعت هللا قيلختب تعقو رومأ صاخشالا نم

 « ةواسقلاو ةوابغلاو . ةراسجلاو ةظاظفلا ره هيلع هللا هقلخام ىلع صاعلا قاخ نأ مركلاو
 نيأو ؛ ًالاع افراع ًامزاح ابيبل عئاطلا قا كل - هقلخ الهو ؛ هيلع ةبقاسي مث ء قرخلاو شيطلاو

 نم هريغ قزر ام هقزرب الو هشيط رثكي و هغامد ببليو هيضغ ىوقيو هبلق نخسي نأ لدعلا نم

 ملعتيف مهتالخأو مهلاعفأ ورا وع دادضأ هل نيش لب" غلبم م ظعاوو ماع ملعمو تا دأ بدؤم

 ,باقلا جازم لدتعملا « سأرلا درابلا , ملاعلا لقاعلاو « مزاحلا بيبللا هب ذخا وب امب هذخاوي مث مهنم

 ةفأرلاو كلا ةمحرلاو لدعلا نم اذهام ؟ الماك ايلعمو ء اةيفش ايبرم هقزر ىذلا حورلا فيطالا

 امن ىلاعت هنأ : اعرب ٍلاوقبلاا اناس: لفالعل 7 باقعلاب'لْؤقلا.ْنأ ةوجولا هدب تبثذا[ ةئثاىف

 دقف انيصع اذاف ( اج | اف مت أسأ نإو مسفنأل متسحأ مت ا نإ) لاق ةنالل انيلإ هدوءعل عفنلا انفاك

 كبذعأ ىإ هل لوقيو اناسنإ ميكسحلا ذيخأي هل 4 ىف نسح لوف « عفانملا كلت انسفنأ ىلع انتوف

 حوج م عفنلا ل-يصحت نإ هل 56 هنا عفانملا ضعءب كسفن لع توف كناآل , ديدشلا باذعلا

 اممظعأ كلذ لجل ىلع توفتفأ نييولطملا نودأ ىسفن ىلع توف ىنأ برف ررضلا عفد ىلإ ةبسنلاب

 عفتنتلو كفنل ارانيد بسةكت نأ ىلع تردق كنإ لوقيو هدبع ذخأي نأ ديسلا نم نسحب لهو

 كذخآ هب عفتتت لو رانيدلا كلذ بستككت مل الف « ةئبلا ضرغ هيف ىل نوكي نأ ريغ نم ةضاخ هب
 اولاق مث! نيرك احلا 8 قيلي فيكف , ةهافسلا ةباهت اذه نأ كنشال ؛ ًابزإ ًابرإ كءاضعأ عطقأو

 ةظلغ مدشأو ايلق سانلا ىسقأ نآل كلذو ؟ ماودلاب لوقلا نيأ نف باقعلا اذه اتملس انأ به

 عبشي هنإف ةنس وأ ًارهش وأراموي هبذعو هيلإ ةءاسالا ىف غلاب نم ذخأ اذإ ريخلا نع ًادعبو ةظاظفو

 قي ق]ةوكللاو :كرارضأ قاده غلاب هنأ به لاقيو ءدحأ لكمال هيلع ايظاوم قبولف « لميؤ هنم

 ماقتنالاب ذتلي ىذلا ناسنالا نم اذهببق اذإف « هصاخت نأ امإو , هحبرتوهلتقت نأ امإف « بيذعتلا اذه

 رع هدابع ىهمن هناحبس هنأ : اهسداسو ! لاقي ىذلا ماودلا اذه هب قولي فيك لكلا نع ىنغلاف

 مث ( اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو) لاقو ( ًاروصنم ناكهنإ لّدقلا ف فرسي الف ) لاقف « ةدايزلا ءافيتَسا

 . اءلظ دبؤملا ٍباَقعلا نوكسف ؟ دبالا نم هرمع نيأف هرمع لوط ىلاعت هللا ىصع هنأ بهدبعلا نإ
 هءاعد باجأو هنع هللا افع تام مث بات اذإف ؛هرمع لوطرفكلا ىلع بظاو ول دبعلا نأ : اهعباسو

 تيقب ام نيبذعملا كئلوأ لوةعوأ ؛ ةرخآلا ىف قبام مظعلا ميركلا اذه نأ ىرت لا هاو لبقو
 « مهءادن عمسيال ملو ء مهب وب ميثم ىلاعت هللأ لبقيال ملف اوبأت اذإو ؟ مهصاعم نع نوبوتيال ملنف
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 ةعفنملا تابج عيمج نع لاخ ررض بيذعتلا نأ تبثف . ةدئافلا يدع رارضالا كلذ طيسوت نوكيف

 « اراض نوكي ال ىذلا بذكلا حبق نم لوقعلا ىف ىلجأ هحبق لب ؛ لقعلا ةمدبب حبقلا مولعم هنأو
 راضلا بذكلا كلذ نآل ءراضلا لوجلاوراضلا بذكلا حبق نم لب اراض نوكيال ىذلا لوجلاو

 هحبق تبث اذإو : ررضلا سفن حيبف نود ؛ ررضلا ىلإ ةليسو نوكيام حبقو ررضلا كإ ةليسو
 املاع ناك ىلاعت هنأ : اهيناثو « حيبقلا لعفي ال ميكحلاو ميكح هناآل . ىلاعت هللا نم هرودص عنتما

 اذإ ( نونمؤيال ممرذنت ل مأ مهترذنأ. مهلع ءاوس اورفكن يذلا نإ ) لاقام ىلع نمؤيال رفاكلا نأ
 باقعلل ابيس نايصعلا كلذ ناك ولف ؛ نايصعلا الإ هنم ربظي مل رفاكلا فاك ىتم هنأ تبث اذه تبث
 ىلعو. ةلعلا رطش هنآل وأ « ةلعلا مامت هنأل امإ « باقعلا قاةحتسال ايقعتسم فياكتاا كلذ ناكل

 ىلاخلا ررضلل ايقعتسم ناك امو . باققعلا ةلاحم ال هيبيقع لصح لصح ىتم أ فيلكتلا كلذف ةلجلا

 قبي ملف «مكحلا هلعفيال حيبقلاو ءاحيبق فيلكتلا كلذ نركي نأ بجوف ءاحيبق ناك عفنلا نع

 , باقعلا بقعتسيال هنك-ا دجو نإ وأ فيلكتلا اذه دجوي مل لاقي نأ امإ « نيرمأ دحأ الإ انهاه

 ءرارضالل وأ « عافنالل قاخلا قلخ لاقي نأ امإ ىلاعت هنأ : اهثلاثو لصاح دوصقملاف ناكفيكو
 هدوصقم دض ىلإ هب ىدؤي ام مهفاكيال نأ بجو عافنالل مهةلخ نإف ء رارضالل الو عافنالا الوأ

 ىلإ مب ىدؤي العف فيلكتلا ناك مهفاك ول نايصعلا ىلع مهمادقإ ملع املو ٠ كلذك هنوكب هملع عم

 نايصعلا نأ ىلع لد مهفلك ثيحو « مهفاكحياال نأ بجو مهعافنال أدصاق ناك اذإف , باقعلا

 نآل ؛ رارضالل الو عافنالل ال مبقلخ . لاقي نأ زئاج الو ؛ باذعلا قاقحتسال اببس نوكمي ال

 مهقلخ : لاقي نأ زئاج الو « اثبع نوكي ريدقتلا اذه ىلع هنالو : كلذ ىف كي مدعلا ىلع كزنلا
 اهحرهنوك ىلع عئارشلاو لوقعلا تقباطت دقو« ابرك امحر نوكييال اذه لثم نال ؛ رارضالل

 هناحبس هنأ : اهعبارو . باقعلا مدع بع لدي كلذ لكو « ريصنلا معنو ىلوملا معن هنأ ىلعو ءاميرك

 امن] ءاملع بقاعي نأ هنم حبقيف اهلإ ءىجلملا وه نوكيف « ىصاعملا بجوت ىتلا ىعاودال قلاخلا وه

 ةيعادلا مامضنا ىلع فقوتي ةردقم نعلعفلا رودص نأ انيب امل « ىعاودلل كلتل قلاخلا وه هنإ انلق

 امبرو ؛لوقعلا ىف حيبق روبجلا بيذعتو « ربجلا بجوي كلذ نأ انيبو « اهملإ ىلاعت هللا اهقلخ ىلا

 نم نيصخش ىلإ تءاج دق ةيعرشلا ىهاونلاو سماوالا تناكاذإ : اولاةف رخآ هجو نم اذه اوررق

 فلاخو اذه ليق مل ليق اذإف ءرخآل | بةوعو امهدحأ بيئأفرخآلا امفلاخو امهدحأ اهلبقف سانلا
 ؛ىصعف رذحب ملو بح مل رخآلاو « عاطأف باقعلا رذحو باوثلا بحأ لباقلا نال لا-ةيف ؟ رخآلا

 ملو : لاقيف « ىصعف موفي ملو غصي ملا ذهو , عاطأف هتلاقم هنعمبفو هظعو نم ىلا ىغصأ اذه نأ وأ
 قرخأ كلذو ؛ :رطف مزاح بيبل اذه نال : لوقنف ؟ مبفي ملو كلذ غصي لو مهفو اذه ىنصأ

 نم ةدالبلاو ةنطفلا نأ كش الو« كاذ نود ةنطفلاو مرحلاب اذه صتخا ملو لاقيف ىغ لهاج

 تهانت اذإف ؟ هسفنب هسفن ىف امبلعفي الو قرخلاو ةوانغلا راتخال ناسنإلا نإف . ةيزيرغلا لاوحالا
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 كرديو ىارلا هب رصبباموهو نيعلا رون رصبلا : فاشكلا بحاص لاق 4 ةعساتلا ةلأسملا إل
 حادرافيطا"نارفاوج امهنأكف « لمأتبو :هيرضبتسيام هو« بلقاار وةريصبلا نأ اك / تانئزملا
 هنم نوضر,. ال ةلزتعملا نم هياكأ نإ : لوقأ . راصيتسالاو راصبالل نيتل آ امهف ىلاعت هللا قلخ

 . عضوملا اذهب قيلت ال ةضماغ اماحبأ ىعدتسي راصإالا ىف لوقلا قيقتو : مالكا اذهب

 ةواشغو ؛ عفرلاو م كلارا و انعغو ”تكضالاو "كلا ( ةواشغ) ءىرق ( ةرشاعلا ةلأسملا ر

 نيَدْلاَب ةوامشْعأو ٠ 57 عفرلاو حتفلاب ةوشغو ؛ عفرلاو رسكلاب ةومثغو ء بصنلاو حتفلاب

 هلقع لاز اذإ هيلع ىثغ هنمو ةيشاغلا هنمو « ءاطغلا ّه ةواشغلاو اشغلا نم عفرلاو ةمجعملا ريغ

 5 عاما نع ةبانك نارشغلا و

 اذإ ءىثلا نع بذعأ لوقت كنال «ىنعمو ءانب لاكنلا لدم باذعلا ( ةرشع ةيداحلا ةلأسملا إل

 هنإف حلملا فال هعدريو شطعلا عمقي هنا «بذعلا هنمو ؛ هنع لكن لوقت اي  هنع كسمأ
 نرع هتقرب هلال انأ لو جور فكي كغ ناركظملا خقني هنال ؛ اخاقن هانإ مهتيمست هيلع لديو « هديزب

 نع ىناجلا هب عدتري اباقع ىأ الاكن نكي مل نإو اباذع حداف ملأ لك ىمسف هيف عستا مث ؛ بلقلا

 ناك تكفا هش ديكلاو ةويقالا ضقت ميظعلا نأ :رييكلاو ميظعلا نيب قرفلاو « ةدواعملا

 : لاؤقت ءاعيج تادحالاو ثّشَلا ف نالمغتسيو ؛ ريغصلا نود زيقملا نأ اء ريبكلا قوف ميظعلا

 ريدغ ةيطغالا نم اعون مثراصبأ ىلع نأ ريكشتلا ىنعمو ؛ هرطخ وأ هتئج ديرت ريبكو ميظع لجر

 مل ال ميظع عون ماظعلا مالآلا نب نم مهو ؛ هللا تابآ نع ىئاعتلا ءاطغ . 2 0 هفراعترام

 هللا الإ هبنك

 لاقو 5 كلا بيعت ىلاعت هللا نم نسحب هنأ ىلع نودلسملا قفتا ( ةريشع ةيناثلا ةلأسملا 0

 بجوب 4مرث 2 نكا كلذ نوقةحتس مهنأ )م ظع باذع مى مهو ) هلوة اورسفو نسال موضعإ

 . نوفا“ !نوكطسم دكفف كر دطتلا نودردكل تذل انآ « َنيَقنَر لا لتالد انهه "دلو , رمقلا هلع

 هدأ" ان ايلف نوكللا نا فجل *رةفقتلا تاه دع الاخ زينل بيذعتلا كلذ نأ : اهد_-أ

 هللأ لإ ةذئاع نوكت نأ امإ“ ةعفتملا كلت نآلف , ةعفملا تاهج نع لاخ هنأ اًمأو كش القز رض

 ىف انم دحاولا فالخب ررضلاو عفنلا نع لاعتم هناحبس هنأل ؛ لطاب لوألا و « هريغ ىلإ وأ « ىلاعت

 ماقتنالا بح نم هيلق ىف نامل بيدأتلا كلذ. نلتسي هنألل « هيدأ هيلإ ءاسأ اذإ هدبع نإف « دهاشلا

 نوكَت نأ امإ هعفنملا كلت نآل « لطاب اضيأ : ىاثلاو . هرضيامع كلذ دعب رجرني هنإف هدأ اذإ هنالو
 عافتنالا نيع نوكي ال رارضالا نآأل ؛ لاحت وبف بذعملا ىلإ امأ هريغ ىلإ وأ بذعملا ىإ ةدئاع

 صقخت ىلإ ررضلا لاصيإف ؛ عفنلا لاصإإ نم ةياعرلاب ىلوأ ررضلا عفد نآل ؛لاحف هريغ ىلإ امأو

 ةعفنم الف اضيأو لطاب وهو « حجارلا ىلع حوجرملل حيجرب رخآ صف ىلإ عفنلا لاصيإ] ضرغل

 «ريغلابرارضالا طيسوت ريغ نم لاصتالا كلذ ىلع رداق وهو الإ دحأ ىلإ اهل اصيإ ىلاعت هللا ديرب
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 بسحو ؛ ةيرظنلا مولعلا بسحبو « ةيرورضلا مولعلا بسحب ضراعتلا زيح ىف تعقو ةلأسملا هذه
 ؛ ةيعمسلا لئالدلا بسحو هيزنتلاو ديحوتلا بسحو « هتمكحو هتردق ىلإ أرظن ىلاعت هللا ميظمت

 :«تمظعو تضغو ةلأسملا تبعص اهقئاق> نع انفشك ىتلا رازساألاو اهاتحرشونلا ذخآملا هذبلف
 نيملاعلا بر نيمآ ريخلاب انتبقاع متي نأو قدلل انقفوب نأ ميظعلا هللا لأسنف

 مكح ىف ةلخاد عامسالا نوكت نأ لمت ظفللا : فاشكنلا بحاص لاق 4 ةسماخلا ةلأسملا ١
 هباقو هعمس ىلع متخو ) ىلاعت هلوقل « تلا مكح ىف اطوخد ىلوالا نأ الإ «ةيشغتلا كح ىفو٠ متخلا

 مهولق نود مههمس ىلع مبفةولو ( ةواشغ هرصإ ىلع لعجو

 عامسألل تديعأ امل اهنأ ( مهعمس ىلعو ) هلوق ىف راجلاريركست ىف ةدئافلا ( ةسداسلا ةلأسملا إ)

 نيعضوملا ىف متحلا ةدش ىلع لك

 دحو هنأ : اهدحأ : هوجول عمسلا دحوو راصباألاو بواقلا عمج امن 4«( ةسداسلا ةلأسملا ١

 دحاو لك سأر ىنعي , نيشبكلا سأرب ىناتأ : لاقي اك ًادحاواعمس مهنم دحاو لكل نآل عمسلا

 «- نسبللا اونغأ اذإدكللذ نولغفي لإ ونعيم _ىكتنطب ضاق ىف اولكمو اوك فر نطنلا دكر 6: ادي

 « هلصأ ىف ردصم عمسلا نأ : ىتاثلا . هوضفر عملا ديرت تنأو مهبوثو مهشرف . كلوقكن مؤ ملاذإف
 عمج كلذ ىلع لدن لصاألا ىعورف ءموص لاجرو ؛ موص نالجر : لاقي عمجبال رداصملاو

 عبارلا . مبعمس ساو> ىلعو ىأ افوذحم افاضم ردقن نأ : ثلاثلا ( رقو اننذآ ىفو ) هلوق ىف نذآلا

 ىلع لد, كلذ و عمجا ظفلب هدعب امو ةلبق ام ركحذ هنأ الإ عودنا دلل ادهن هنإودتس لاق

 ( لامشلا نعو نيملا نع ) ( رونلا ىلإ تادلظلا نم مهجرخي ) ىلاعت لاق ٠ ًاضرأ عما هنم ..ذارالرقلا

 : ىارلا لاق

 بيلصف اهَدلِح امأو ضينف . ٠ ايماظع امأف ىدنإللا_ بفدجاهب
 ( مبعامسأ ىلعو ) ةلبع ىفأ نبا أرقو « اهدولج دارأ امإو

 ثيح ىلاعت هللا نآل , رصبلا نم لضفأ عسمسلا : لاق نم سانلا نم 4( ةعباسلا ةلأسملا 0

 فالخب ةوبنلا طرش عمسلا نآلو « ليضفتلا ىلع ليلد مدقتلاو « رصبلا ىلع عمسلا مدق امهركذ

 لصت عمسلاب نآلو « ىمعلاب ىلتبم ناكن م مهف ناك دقو « مصأ ل نز هللا كترنام كاذاروءا نيضنلا

 كفقو ال ريصيلاو «فراعملاب لقعلا ل تيس هاك عمسلاف « ضحدبلا ىلإ ضعبلا لوقع جناتن

 ىتم عمسلا نآلو ٠ رصبلا فالخ تسلا تاهجلا ى ذ فرصتم عمسلا نآلو « تاسودنحلا ىلع الإ
 ةرصابلا ةوقلا ةلآ نآإل ء رصبلا مدق نم مهنمو . قطنلا لطبي مل لطب اذإ رضبلاو « قطنلا لطب لطب
 حيرلا ةعماسلا ةوَلا قاعتمو ء رونلا وه ةرصاسلا ةوقلا قلعته نالو « ف ةرشأ

 انيصقتساو . بلقلا وه ملعلا لح نأ ىلع لدي ( ممولق ىلع هللا متخ ) هلوق 4 ةنماثلا ةلأسملا ١)
 . ءارعشلا ةروس ىف ( كبلق ىلع نيمالا حورلا هب لزن ) هلوق ىف هنابب



 ةيآلا مهمولق ىلع هللا متخ : ىلاعت هلوق 1"

 نأ هنكمي رفاكلا اذه اذكف ناميإلا نم كلذ عنمي مل اذإف « رفاك هنأ رفاكلا نيبج لغ ثتكي نأ

 عمسلاو بلقلا صخ امتاو : اولاق . رفكسلا كرتيو ناميإلاب ىأي نأب هبلق نع ةمسلا كلت ليزي
 بناج نم الإ دافتستال ةيلقعلا ةلدإلاو ؛ عمسلا ةهج نمالإ دافتستال ةيعمسلا ةلداآلا نآل ؛ كلذ

 انلق ؟ ةمالعلا ىنعم ىلع اضيأ رصبلا ىف ةواشغلا نواهحتيف : ليق نإف . ركذلاب امهصخ اذهل و.« بلقلا

 هنم عنام الو «كلذ ىضتقت ةغالا ةقيقح نآل . ةمالعلاو ةمسلا ىلع مدقتام انلح امإ انآل ءال

 فالخ رافكتلا لاح نم مولعمو راصبالا نم عناملا ءاطغلا اهتقيقْ ةواشغلا امأ . هتابثإ بجوف
 اذبف . ةبادهلا باب ىف هرصيب عفتني ال نم لاح ملاح هيبشآ وهو ٠ زاجلا ىلع هلمح نم دب الف كلذ

 عضوملا اذه ىف سائلا لاوقأ عومج

 « نانكلاو « عبطلا : ىهرتخلا ىنعم نم ةببرقلا نآرقلا ىف ةدداولا ظافلالا 4 ةئلاثلا ةلأسملا )
 مسقلاف ةفاتخع كلذ ىف ةدراولا ثايآلا مشرصبلا ىف ةواشغلاو , ناذآلا فرقولاو ؛بلقلا ىلع نيرلاو
 مهيولق ىلع انلعجو) ( مهيولق ىلع نار لب الك) لاق ءايشألا هذه لوص> ىلع ةلالد تدرو : لوألا
 ضرعأف) ( مثرفكب اهيلع هللا عبطلب ) ( مول ىلع عبطو) ( ًأرقو مهناذأ ىفو هوهقفي نأ ةنك أ

 ءاعدلا مصلا عمستالو قوملا عمستال كنإ) ( اح ناك نم رذنيل ) ( نوعمسيال مهف م نيك4
 ةتبلا عنام ال هنأ ىلع ةلالد تدرو : ىناثلا مسقلاو ( ضرم مهول ىف) ( .انيسارغ ا حانولوأ )

 ( اهعسوالإ اسفن هللا فلكي ال ) ( رفكيلف ءاشنمو نمؤيلف ءاشنف ) ( اونمؤي نأ سانلا عنه امو )

 ( لطابلاب قحلا نوسبلت مل) ( هللاب نورفكت فيك ) ( جرح نم نيدلا ف مكحيعلءجاامو )

 ةيعمسلا لئالدلا تراصف « ةفئاطل اكسمتم امهنم مسق لك راصو « نيمسقلا نيذه نم ءولع نآرقلاو

 ءاملإ ةراشالا تقبس ىتلا ىهف ةيلقعلا لئالدلا امأ . ضراعتلا زيح ىف ةعقاو نيفرطلا نم اهبنوكل

 مامإلا نأ كحيو ءابغش اهدشأو ًابعش اهرثك أو ةيمالسالا لئاسملا مظعأ نم ةلأسملا هذبف ةلمجابو
 نع لئسف « هوهزن منال ءال لاقف ةلأسملا هذه ىف ةلزتعملا ريفكست نع لئس ىراصنالا مساقلا ايأ

 ولعو هللا لالج تايثإ الإ بلطام نيقيرفلا الكنأ ىنملاو ءهومظع منال . ال لاقف ةنسلا لهأ
 دجوم الو دجوملا وه نوكي نأ ىغبني : اولاقف ةمظعلا ىلع مثرظن عقو ةنسلا لهأ نأ الإ « هلابك
 انهه : لوقأو « حئابقلا هذه هترضح لالحب قرليال اولاقف ةمكملا ىلع مجرظن عقو ةلزتعملاو ءهاوس

 ةيعادلا ىلع فقوتت ملول ةيلعافلا نآل « ربجلاب لوقلا ىلإ ءىجاي هلالا تابثإ نأ وهيا نيا شب

 لوسرلا تاسبثإو . ريجلا مزل تفقوت ولو « عناصلا ىنن وهو ٠ حجرم ريغ نم نكسمملا عوقو مزا
 ةميلسلا ةرطفلا ىلإ انعجر امل انأ وهو « لكلا قوف وه رخآ رس انبه لب .. ةردقلاب لوقلا ىلإ ءىجلي
 الإ رخآلا ىلع امهدحأ.ممجرتي ال هيلإ ةبسنلاب مدعلاو دوجولا ىوتسا ام نب ايدحبو اواألا لهعلاو
 ةيرارطضالا تاكرحلاو ةءرايتخالا تاكرملا نيب ةيهيدب ةقرفت ًاضي أد جنو ءربجلا ىضتقي اذهو ؛سجرمل

 نأكف « ةلزتعملا بهذم ىضتقي كلذو « ىهنلاو مالاو مذلا حسبقو حدملا نسحب ًايبمدب امزجو
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 «نوئمؤي ال مهنأب ىلوآلا ةيآلا ىف ىلاعت هللا ربخأف « ق> هنأب دهشتو هقدصت ىأ «نالف هلوقيام
 امإ ةيآلا هذه : مهضعب لاق : اهدبالو مولع هظفحو كلذ دوش دق هنأ ةيالا هذه ىف يعأو

 ىف مهل اباقع ايندلا ىف عبطلاو متملا اذه مه ىلاعت هللا لعف رافكلا نم نيصوص# موق ىف تءاج

 ىف مكنم اودتعا نيذلا متءلع دقلو ) لاقف ايندلا ىف تابوقع رافكلا نم ريثكل لع اك « لجاعلا

 ّضرالا ىف نووي ةنس نيعبرأ مهيلع ةمرحم اهنإف ) لاقو ( نيئساخ ةدرق اونوك مهل ا.ةلقف تبدنلا

 ةربعلا نم اهيف ىلاعت هللا لع امل ةلجعملا تابوقعلا نم اذه وو ( نيقسافلا موقلا لع سأت الف
 كلذياوراص اذإ مهنأالإ «عبطلاو متالا نم ءالؤم لعفام لثم اذه نوكسيف « مهل حالصلاو ةدابعل

 لقعي نمع فيلكتلا هللا طقسأ دقو « خيسم نمع هطوةسك فيلكتلا مهنع طقس اومبفيال نأ ىلإ

 نع مهعنمي اعنام نيرفاكلا بولق ىف هللا قا نأ ركن انسلو: غولبلا براق ناك لقعلا ضدعإ

 نكساو مهراصبأ ىمعيو مطوقعب بهذي دق اي محل حلصأ كلذ نأ لع اذإ رابتعالاو مهفلا

 مهراصبأ ىلعو متخلا مهمولق ىلع هللا لعحي نأ زوجي : اهنماثو . نيفلكم لاسحلا اذه ىف نونوكيال
 اهدحي ىتلا ةدالبلاك كلذ نوكي لب ناسميإلا نيبو مهنيب الئاح كلذ نوكسي نأ ريغ نم ةواشغلا

 ممرودص قيضيل ممم كلذ لك هللا لعفيف « هنذأ ىف نينطلاو هينيع ىف ىذقلاو هبلق ىف ناسنالا
 اوهاتف ليئارسإ ىنبب لعف دق اك ناميإلا نم ةعنام ةبوةع كلذ نوكسيف مغلاو بركلا مهثرويو

 هل ةلالدو ٍلسو هيلع هللا لص ىبلل ةنآ كلذ نوكيو رافكلا ضعب ىف لعفلا اذه نوكسي مث
 ىلاعت هللا معي امب ديقم هلك اذهو . هنم اوثاغتسا ىتح نوعرف موق ىلع لزنأ ىذلا زجرلاك

 مييمعي هنأ ريدخأ دق اك ةرخآلا ىف مهب متحلا اذه لعفي نأ زوي : اهعساتو . داسبعلل حاصأ هنأ

 ذئموي نيمرجلا رشحنو ) لاقو ( امصو امكبو ايمع مههوجو ىلع ةمايقلا موي ممرشحنو ) لاق

 : اهرمشاعو ٠ ( نوءمسي ال اهيف مهو ريفز ابيف ممل ) لاقو ( مههاوفأ ىلع مت مويلا ) لاقو ( اقرز
 ةمالع كذب دازملا نأ - ىضاقلاو ايجلا ىلع ىنأ رايتخا وهو - ىرصبلا نسحلا نع هوكحام

 نونمؤبال مهنأ ىلعو « رافك مهنأ ىلع كلذب ةكئالملا لدتستف مهعمسو رافكلا باق ىف اباعجب ةمسو

 مي هللا دنع نينمؤ» مهنوك اهب ةكمالملا فرعت ةمالع نينمؤملا بولق ىف نوكي نأ دعبي الف ادبأ

 بولقل نوكيو « هل نورفغتسيو هنوبحي ةكثالملا ذئقيحو ( نامإلا مولق ىف بتك كنئلوأ ) لاق

 ىف ةدئافلاو « هنونعليو هنوضغبيف هللا دنع نينوعلم مهنوك اهب ةكبالملا فرعت ةمالع رافكلا

 انوعلم ارفاك هنوك ةمالعلا كلتب اودلع ىتم مهنأل ؛ ةك-:الملا ىلإ ةدئاع ةحلصم امإ ةمالعلا كلت

 دقف نمآ ىتم هنأ لع اذإ هنإف « فلكملا ىلإ وأ رفكلا نع مهل ارفنم كلذ راص ىلاعت هللا دنع

 فرع رفكلا ىلع مدقأ ىتم هنأ ملع اذإو ناميإلا ىف هل ابغرم كلذ راص تاوامساا لهأ هبحأ
 متلو : اولا . رفكحلا نع هل ج3 كللذار اهنط داوجعلن أو هنو ضقف الذ هياكل كل

 ةلزنك وه مثلا نآلو « هأرقنو كفن نأ باتكلا متخ دعب نكمتت انال : عنمي ال ىنعملا اذه



 ةيال مهنولق ىلع هللا متخ : ىلاعت هلوق أ

 نآإل : امزال ريجلاب لوقلا ناك اذه تدل اذإو 01 حجرملا كأزذ نهو 0 ةردقلا نه لضصاسحلا عومجملا

 اذه كفرع ذإأو 4 ايجاو نوكي هلوص> دعلو اناتتم لدفلا رودص ناك حجرملا كاذ لوصح لبق

 هنإف ؛ ناميإلا لوبق نع هل اعنمو باقلا ىلع امتخ باقلا ف رفكحلا ةبجوملا ةيعادلا قاخ ناك

 معلا نآل 2 هل بجوملا كتتللا ىرؤأع ىردبام ةييقعرك ذ نونمؤيال مهنأ مهلع - ان هنادمس

 نم لوق اذبهف « ةلعلاب للعلا نم ديفتسا اذإ الإ لكي ال لولعملاب ملعلاو « لولعملاب ملعلا ديفي ةلعلاب

 عنملا ىلع ةنآلا هذه ارجأز وال هنإ : اولاق دقف ةلزتءملا امأو . ىلاعت هللا ىلإ تاثدحما عيمج :فارضأ

 ىلاعت هيأ تأ أنبه اودازو ىلوآلا ةنآلا ْق مع اهأن كح ل هوجولاب هن هن اوجتحاو نامالا نم

 فالغ ان ولق اولاقو) نا ناميإلا - معن :ءاءاطغو:انكع موق لع نإ اولاق نذلا ر انككلا بقكءابق

 اولافو نوءمسيإال مهف م مرثك أ ضرءأف ) لاقو ( اليلق الإ نوئمؤي الف مثرفكب اهيلع هللا عبط لب

 نع فاوعاو:# مج 28 ىلا_عت هللا نم مذو بيع هاك اذهو ( هيلإ انوعدت اسم ةن ك أ ىف انيولق

 : اهدحأ . اهوجو هيف و مش 2 تأ ىلع ةوامشغلاو متملا لمح نمديال لب : اولاق مش ؟ناءعإلا

 مهل ةعيبطلاو فلالاك كلذ راص ىت> ىلاعت هللا لئالدب ءادتهالا اوكرتو ارضرعأ اس1 موقلا نأ

 رصيت ال ةدودسم اهنأك ىتح مهنويع ىف اذه كلذكو هنع دصو ءىثلا نع عنم نم لاح مهاح هنشأ

 هذه نآل ىلاعت هللا ىلإ كلذ فيضأ امنإو « ركذلا اهيلإ صاخمال ىت> ًأرقو مهناذآب ناكو ائيش

 الف مهرفكتب اهيلع هللا عبط لب ) ىلاعت لاق اذهلو ؛ قلخلا .ىثلاك اهتايث ةوقو اهنكمت ىف ةفصلا

 . ( هنوقاي موي ىلإ ممولق ىف اقافن مهقعأف ) ( نوبسكي اوناك ام ممولقىلع نار لبالك ) ( نونو
 الإ رفاكلا !وأ ةقيقحلا ف متالاوه ناطيشلاف « بيس 0 ةلفاضالا نسح ىف ىفكي هنأ : ابناثو

 امل مهنأ : اهثلاثو . ببسلا ىلإ لعفلا دنسي اي متخلا هيلإ ننس هردقأ دل رق.ن اذ لاتت هللا نأ

 فيضأ لك الدأإأ مويلع ثول هلأ داربإ كليع 71 نكون ؟ذل| مل ١ وءصل و ريدقلا نع ألك رغأ

 ةروس ىف "ا هلوقك مهلع هلئالد لأ علا هداربإ كنع قفا امن هل هيود> نال 03 ىلاهت هللأ لإ اولعفام

 ىف اوغاب مهنأ : اهعبارو . مرفك ىلإ ارفك اهب اودادزا ىأ ( مهسجر ىلإ اسٍجر مهداز ) ةءارب

 ىلاعت هللا نأ الإ ءاجلإلاو رسقلاب الإ مهل نادم إلا ليص# كإ قيرط قبب مل ثيح ىلإ رفكلا

 أ وهنا نذلا منأب أ راعشإ ملا ءانملإلا و رسملا َِك 57 َنَع ربدق فيلكتلا لطب داع هيلع ُُم رقأا»

 . ىغلا ىف مهجاجل فصو ىف ىوصقلا ةباغلا ىهو رسقلاب الإ هنع نوهانتيال ثيح ىلإ رفكلا ىف

 امم ةنك أ ىف انبولق ) مهل و نم هب كم هنولو#ي ةرفكلا ناك ال ةياك> كلذ نوكم نإ : اايفاخ

 نكي ل ) هلوق مسملاو ةن ةناكملا َّق لص ( باجح كنيبو ان دب نمو رق واس انتاذآ ىفو.هملإ انوع

 ىلع ملا :اهسداسو , (ةنيبلا مهتأت ىح نيكفنم نيكر شملاو باتكلا لهأ نم اورفك نذلا

 17 ىعنال اهنأب مجولق لعو «نونمؤيال مهنأ مهملع هنم ةداوشلا وه ىلاعت هللا نم رافكلا ب ,واق
 ىلع متت نأ ديرأ هبحاصل لجرلا لوقي اي قملا ىلإ ىغصتال اهنأب موعامسأ ىلعو : قحلا لبقتالو



 1 ةيالا مهمولق ىلع هللا متخ : ىلاعت هلو

 متاخلا برضب .ىثلا نم قائيتسالا ىف نآل ؛ ناوخأ متكلاو متخلا « ىلوآلا ةلأسملا ١
 . هاطغ اذإ هامشغ نم ةلاعف ءاطغلا ةواشغلاو هيلع علطبوأ هيلإ لصوتي الثل « ةيطغتو هل امك هيلع
 ةماعلاو ةباصغلاك ءىنثلا» لع لمتشي المل ءائبلا اذهو

 ىلاعت هلل ةقولخم دابعلا لاعفأ نأب نولئاقلا امأ « متحلا اذه ىف سانلا فلتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)
 لذي" ىف :رفاكللا (ئاجاود مثلا : لاق نم مهنم «نالوق محل مث ء رهاظ مههذم ىلع مالكلا اذبف

 ابغم ةردقلا عوم راص ةردقلا ىلإ تمضنا اذإ ىتلا ةيعادلا قلخ وه لاق نم مهنهو « رافكلا
 «نوكيال وأ هكرت ىلع ًارداق نوكي نأ امإرفكلا ىلعرداقلا نأ هريرقتو ءرفكلا عوقول ابجوم اببس

 ىضتقي رفكلا ىلع ةردقلا قاخف « رفكلال ةبجوم رفكلا ىلع ةردقلا تناك ةكرت ىلع ردقب ملنإف

 ء.ءاوس ىلع هكرت ىلإو رفكلا لعف ىلإ ةردقلا كلت ةبسذ تناك كرتلا لع ردق نإو « رفكلا, قلخ

 لوا انيس حجم مامضنا ىلع فقوتي كرتلا نع الدب لعفلل اردصم ابمتروريص نوكي نأ امإف

 لالد_ت:سالا ىف حدقلا ىضتقي ه زيوت و « حجرم نعال نكسمملا عقو دَقف فقوتي مل نإف . فقوتي

 كلذف حجرملا ىلع فقوت نإ انآ لابجع نهرو عناضلا ىف ىضتقي كلذو « رثؤملا ىلع موكش هيملات

 زئاجال ءديعلا لعف نم الو هللا لعف نم الوأ دبعلا لف نموأ هللا لعف نم نوكي نأ امإ حجرملا

 هنآل ؛ دبعلا لعفبالو هللا لعفب ال نوكي نأ زئاج الو « لساستلا مزل الإو دبعلا لعف نم نوكي نأ
 اردصم دبعلا ةردق نوك نا تبثف . عناصلاب لوقلا لطبي كلذو « رثؤا ال ءىث ثودح مزاي

 كاذ ذ مضنأ اذإ لوقف . ىلاعت هللا لعف نم وه حج م الإ م 0 نأ ىلع فتوي نيعملا رودهبلل

 ناثلاو ايم و] !تاسنوأ هلو ثلا كلذ ى ةردقلا تاك ةيصل نأ اها ردقلا كلك لإ حجرملا

 ناكا ازئاج ناكول هنآل ازئاج نوك نأ ذو ال هنإ انلق امإو « لوآلا نيعتف لطاب ءثلاشلاو

 قنع ذم فرخ اوي( ركل كلذ عم ةرا أ كلذ عم ةردقلا عومج لصح نأ لقعلا ىف حصي

 ةرات عومجملا كاذف « لا هعوقو ضرف نم مزليال ازئاج ناكام لكنآل ؛ كلذ عوقو ضرفنلاف

 هيلع رثآألا كلذ بتريي نيدقولا دحأ صاصتخاف « رثآلا هلع بترتيال ىرخأو «رثآلا هيلع بترس

 عوم-جلا كلذ وه رثؤملا ناك فقوت نإف , فةوتي الوأ  هيلإ ةنيرق مامضنا ىلع فقودتي نأ ام

 فاخ لقتسملا وه عومجلا كلذ نأ انضرف دق اذكو : عومجملا كلذال  ةدئازلا ةنيرقلا هذه عم

 وهو لساستلا مزال رخآ ديق ىلع فقوت نإف « ىاثلا عومجلا اذه ىف ميسقنل دوعتف اضيأو ءاَذَه

 ثيح 4 ا ردم نرد نع عومجما كللذ لصح ذئنيخ فقوتي مل ناو , لاحم

 حجرتب الوق اذه نوكيف ؛ ةتبلا اا ل أ زيمتي مل هنأ عم هل ًاردصم نوكيال
 رودص نوك نأ ل حجرملا كلذ لوصح دنع نأ" تبكي , لاحم وهو حجم نعال نكمل

 وهو مدلل ًاحجرم دوجولا مجرم ناكل الإو « رهاظف اعنتم نوكيال هنأ امأو « ازئاج رثآلا كلذ
 نع دوجولا بجاو رثآلا نوك-, دوجولا حجرم لوصح دنع نأ تبن نامسقلا لطب اذإو ؛ لاح

 «و-رطاالو
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 آزه لش ,وللا نر تيبس واو 0 ةيدكل اذه لود شع الأ تمعس ول" : "لاف هنأ

 هللا ىلص هللا لوسر تعمس ولو « هتلبقام اذه لوي دوعسم نب هللا دبع تعمس ولو , هتيبحأ ام

 تذخأ اذه ىلع سيل تاقل اذه لوقي لجو زع هللا تعمس ولو , هتددرل اذه لوي ملسو هيلع

 تنأ : مدآل لاق ىسوم ناف « مالسلا (مملع ىسومو مدآ ةرظانم وهف : ىناثلا ثيدحلا امأو . انقاثيم
 همالكل و هتالاسرل هللاكافطصا ىذلا تنأ : مدآ لاقف ؟ ةنجلا نم مهتجرخأو سانلا تيقشأ ىذلا

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاف ؛ معن لاق ؟ ىلع هردق هللا د لهف ةاروتلا كيلع ل 3

 رح د عل ربخلا اذه نأ : معبأ هوجو نم هيف اونعط ةلزتءملاو « ىموم مدآ جل

 : اهيناثو . زئاج ريغ هنأو « مالسلا هيلع ىنوم ق> ىف لبهجلا ىضتقي كلذو ةريغصلا ىلع مدآ مذ دق
 ممتجرخأو سانلا تيقشأ ىذلا ثنأ : لاق هنأ : اهثلاثو . ظيلغلا لوقلاب هدلاو هفاشي فيك دلولانأ
 هللا لب ؛ مدآ ةبج نم نكي مل ةنجلا نم مهجارخإو قاخلا ءاقش نأ ىموم ملع دقو « ةنجلا نم

 نوعرفل ناكل ةجح ناكول ذإ ؛ ةج . سيل امب جتحا مالسلا هيلع مدآ نأ : اهعبارو . اهنم هجرخأ
 نأ : امساخو . ةجحلا هذه داسف انيلع كلذ لطب املو ءام اوجتح نأ رافكلا رئاسو ناماهو

 لمح بجو اذه تبث اذإ . باوصب سيل هنأ انيب انأ عم كلذ ىف مدآ بوص مالسلا هيلع لوسرلا

 نع هاكسح هنأ ال دوهللا نع كلذ ىكح مالسلا هيلع هنأ : اهدحأ . هجوأ هلالث دحأ ىلع ثيدحلا

 قم 7 نانخيإ ةياك-ملا هذه ركذ دق ناك م السلا هيلع لوسرلاو « هسفن نع وأ ىلاعت هللا

 : اهيئاثو . دوهيلا نعال هسفن نع هركذ مالسلا هيلع هنا نظف : مالكلا اذه الا عمسام لخد
 مدآ هب ىنأ ىذلا نأو ًاجوجحم هلعجو هبلغ مالسلا هيلع ىموم نأ ىأ ابوصنم مدآ جخ : لاق هنأ
 الو « ةيصعملا ىلع مذلا ةرظانملا نم دارملا سيل هنأ دمتعملا وهو : اهثلاثو . رذعب الو ةجحب سيل

 ىتح ةلزلا كلت ىلع هلمح ىذلا ببسلا نع هلأس مالسلا هيلع ىنوم لب هللا ملعب هم راذتعالا

 نأ ببسب لب « ةلزلا كلت ببسب نكي مل ةنجلا نم ىجورخ نإ : مدآ لاف « ةنجلا نم اهبسب جرخ

 ناك ىنعملا اذهو ءاهيف ةفيلخن وك أو ضرألا ىلإ ةنجلا نم جرخأ نأ ىلع بتك دق ناك ىلاعت هللا
 بولغملاك كلذ ىف مالسلا هيلع ىموم راضو ةيوق مدآ ةجح تناك مرج الف « ةاروتلا ىف ًابوتكم
 اذه ىف اهيف لوقلا ىصقتسنسو هنم ءولم نآرقلاو ًادج ليوظ ةلأسملا هذه ىف مالكلا نأ لعاو
 ةيافك انبه انركذ امفو ؛ كلذ ىلاعت هللا ردق نإ ريسفتلا

 © مظع باذع لو ةواشغ ممراصيأ لعو مهعمس ىلعو مهولق ىلع هللا متخ )ل ىلاعتهلوق

 هلجالىذلا ببسلابةىآلا هذهىف ريخأ نوذمؤي ال مهنأ ىلوآلا ةيآلا ىف نيب امل ىلاعت هنأ لعإ
 2 لئاسم ىف عمتي انبه مالكلاو « متلا وهو « اونمؤي مل
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 ىلعل انيدل باتمكسلامأ ىف هنإو ) هلوقىلإ ( نيبملاباتكلاو مح ) لوقي ىلاعت هللاو باتكلا مأىف سيل

 ملوقلاناكولهللاو لاقف ىلع لبقأ مث ةهينه ورمع تكسف « نامْنع ابأ اي اذه الإ رفكلا اف ( ميكح

 نامثعابأ ايلوقتأ لاق كلذ لجرلا عمسادلف ٠ مولنم ديلولا ىلع الو « مول نمبهلوأ ىلع ناكام لوقي

 ىلعلجر لخدهنأ ًاضيأ ىحو . رفكلاب جرخو مالسالاب لخدف ذاعم لاق ىذلا هللاو اذه « كلذ

 تناكأ ( تيت ) نعت ربخاهللاقف ( ظوفحم حول ىف ديحم نآرق وه لب ) هدنع أرقو ديبع نب ازرع

 بهوبأ لمعامل مي لمعنم ادي تبت : تناكلب « تناكاذكه سيل : ورمعلاةف ؟ ظوفحلا حوالاف

 سيل هللا لع نإ : لاقو ورمع بضغف : ةالصلا ىلإ انق اذإ أرقت نأ ىغبني اذكه ؛ لجرلا هل لاقف
 . نآرقلا ةحصوف ديبعنب ورمع كش ىلع لدن هياكحلا هذهو . عفني الو رضي ال هللا لع نإ : ناطيشب
 نمحرلا ديعايأ اي : لاقف هيلإ ماق ةلخ د نأ «رمع نبأ نع ةلزتءملا تاقيط باتك فىضاقلاىور : اهنناثو

 ناكنولوةيو قحلاب الإ هللا مرح ىلا سفنلا نولتقيو را نوبرشيو نوقرسيو نونزي اماوقأ نا
 ملف اهتولعفي مهنأ هيلع ىف ناكدق « ميظعلا هللا ناحبس لاقمثش بضخف ؛ ادب هنم دجن ملف هللا لع ىف كلذ

 مكيف هللا ٍلع لثم : لوقي عقلي لوسر عمس هنأ باطخلا نب رمع ىنأ ىتثدح . ابلعف ىلع هللا ملع ميلمحي
 ضراللاو ءامسلا نم جورخلا نوعيطتست ال اكف « مكتلقأ ىتلا ضرالاو ء مكتلظأ ىتلا ءامسلا لثك
 بونذلا ىلع ضراألاو ءامسلا كلم ال اكو « ىلاعت هللا ملع نم جورخلا نوءيطتست ال كلذكف

 « ةرثك ةيردقلاو ةيربجلا اهيوري ىتلا رابخالا ىف نأ ملعاو . املعىلاعت هللا لع لمحت ال كلذكف
 ضقانتم هنأل كلذ و : كلذ لثملوقي نألوسرلاب قيليال هنأ ناب ثيدحلا اذه ةياور نم ضرغلا و

 ريجلا ىف حيرص « هللا لع نم جورخلا نوعيطتست ال كلذكو » هلوق نلف ضقانتملا امأ 7 نشاكو

 نايإلا دوج وونامبإلا مدعب معلا نأانيب اناللف ءدساف هنأامأو «ضقانتم وهف ردقلا ف حيرص هلبق امو

 امأ «تايثالاو ىنالا نيب عمجاب فيلكت ناميإلا مدعب ملعلا دوجو عم ناميإلاب فيلكتلاف « نايفانتم

 ىرخالاب نيتروصلا ىدحإ هبشت نأ: ريظف 7 لابعالا نم: اًئيش نايفاش .ال انا ضد اولا

 ق:قارووشملا ٍناعدحلا : اهئلاثو. ةنغ,ةلاسرلا .بضنم لجو... لواجتم وأ لذلج نع لإ نضل ال
 بهو نب ديز نع شيعاألا .:رع نيحيحصلا ىف ىو ام بف : لولا فيدخل ام بايلا اذه

 قودصملا قداصلا وهو ملسو هيلع هللا لص هلأ لور لاق : لاق دوءسم نب هللا دبع نع

 نوكي مث ؛كلذ لثم هقلع نوكي مث ةفطن اموي نيعبرأ همأ نطب ىف هقلخ عمج مكدحأ نإ 1
 بتكيف « تاملك عبرأب مؤيف حورلا هيف خفنيف اكلم هيلإ هللا لسري مث «كلذ لثم ةغضم

 لهآ: لمعي ءامغتل مكدحأ نإ هريغ هلإ ال ىذلا هللا وذ . ديعس مأ قشو هلمعو هلجأو هقزر

 , اهلخديف رانلا لهأ لمعب لمعيف باتكلا هيلع قبسيف عارذ الإ اهننبو هنيب نوكي ام ىتح ةنجلا

 باتكلا هيلع قبسيف عارذ الا اهنيبو هنيب نوكيام ىتح رانلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ نإو

 ديبع نب ورمع نع دادغب خيرات ىف بيطخلا ىكسحو « اهلخديف ةنجلا لهأ لمعب لمعيف
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 ةعاطلا نمونامالا نم عنمال هنأ ىلعةلادلا ةريثكلا تايآآلا نم ةلزتعملا هلاق ىذلا : اولاق نآرقلا ىف
 ىلعلدف « هيفاوقدص دّقف هنم عنام ناميالا مدعب معلا نأ فرت : ةيريجلا هلاق ىذلاو , هيف اوقدص دف

 مث «هيف حداوقلا ىوقأو نعاطملا مظعأ نم كلذو ؛ هفالخ ىلعو لقعلا دض ىلع درو نآرقلا نأ
 لاقو « هيف نعطلا ىلإ هبل سوت 0 دمعي ءاج ىذلا نآرقلاو» نآرقلا اذه نأ ءالؤد نملس نم
 ليلدلاو . لدبو ريغألب دمهي ءاج ىذلا نآرةلا وه سيل اندنع ىذلا ذه نا : ةضفا رلا نم موق

 : ردقلا لهاو ربجلا لهانيب ةرئادلا ةرظانملا هذه ببسي تربظ ىنلا تاضقانملا هذه ىلع هلاهتشاهيلع
 كسلا انزوجول : اولاقو ةرظانملا هذه اوجتحا لالدتسالاو رظنلا ىف نينعاطلا ةدلقملا نأ اهنمو

 ةولا ةبامتىفربجلا لهأ مالكناف : ةرظانملا هذه ببسب ةوبنلاو فيلكتلا فحدقلامزل ةيلقعلا لئالدلاب
 « ةوقلا ةيامنىف ةيلكلاب فيلكتلا لطب ربجلا تبث ىتم هنأ نايب ىف ردقلا لهأ مالكو  ربجلا تابثإ ىف
 تايلقعلا ىلإ عوجرلا نأ تبثف « ةوبنلاو فيلكتلاو حدقلا ىف ةبش مظعأ نيمالكلا عومجب نمدل وتيف

 ز محلا نب ماشه نأ امنمو . قديزتمالكلا ف قمعتنم ليق اذهدنعو «لالضلاو ورفكلاثروي

 اورفك نيذلا نإ ) هلوةنأ : لاقورلاعت هللا ىلع ءادبلا ذوجوابعوقو لبق ءايشألا ملعي ال هناحبسهنأ
 هلزوجيو « ةرامآلاب لالدتسالا ليبس ىلععقو ام] ( نونمؤي ال مهرذنتمل مأ مهترذنأأ مهيلع ءاوس

 نأ ملعاو . ةمدقتملا تالاكشالا كلت نم ارارف بهذملا اذهب لاق امو « هركذام فالخ روظي نأ
 ةيراج ىه لب . با وجلاهجو نع فشكلاب اهل قاعت ال تاملك ةلزّعملا نعاهاني ور ىتلا هوجولا ةلمج“

 ماشهى أو لعىنأ لوق امأ . فعضلاة يان ىف موقلادامتعا (مهيلعناذللا ناباو لاامأف . تاعينشتلاى رحم
 مكحلاهنم دارملاناك نإ : لدي ال هنإ : لوقينم لوق أطخو. لدي هنإ لودي نم لوق أطخ : ىضاقلاو

 امهدحأ نأ انعمناكن إو لقعلا هيضتريال كلذو تابثالاو ىنلاداسفب كح كلذ ناك نيمسقلا داسفب
 انيباملاناف «لالدتسالاهجو ريرقت هعفد ىف ؤك لدي الوأ لدي هنأوه قدا نأ فرعأ ال نكل قح

 اعم دوجولاو مدعلاعمتجادق ناكل هعمدوجولا لصحولف « مدعلا عمالا لصحي ال مدعلاب معلا نأ

 يان ىفف ىعكسلا لوق امأو . هيف تامدقم لقأو اذه نم حض وأ مالك ريرقت نم لمعلا نكمتي الو

 لعن انكل همدعب وأ نامبإلا دوجوب املاعلزآلا ىف ناكىلاعت هللا نأ ىردنال انك نإو انآل , فعضلا

 نيضيقنلادحأب ملعلا عم لصحولف : رضاح ًاضيأ نآلا وهو , الصاح ناكن يملا نيذهدحأب ملعلانأ

 بالقنابافاريعا كلذ ناك قبب , اهل معلا كاذ نأب ليق ولو؛ نيضيقنلا عطجا مزل رخالا ضيقنلا كلذ

 ىف قبو « مدقت ىذلا وهىونعملا مالكلانأ ملعاو . ثحبلا اذه ىف مالكلا رخآ اذهو : البج ملعلا

 باثك_ ىف اريظخلا ئور ةاهدعأ ::ةسمكي ىهوءاهزكذبنميديالاو ةعانق]ب ىرتخأ زؤمأ بابلا)اذه

 ابأاي لاقف لجر هاتأف ديبعنب ورمع دنع اسلاج تنك : لاق ىرينعلا ذاعم نب ذاعم نع دادغب خيرات

 صقوأألا|مثاهتعمس لاق ؟ تعمسامو « رفكلاب لجعت ال لاقف « رفكلاب مويلا هللاو تعمسنامْئع

 اذهنا (رقس هيلصاس ) هلوقىلإ ( ًاديحو تقلخ نمو فرذ ) هلوقو ( به أ ادب ) نإ : لوقي
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 كلذك هيلعي مل ول اذإ « تازئاجلا تانكمملا نم ىلاعت هللا هلعي نأ بجوف , هنيعو هتاذ ىلإ ارظن

 اهدوجو عنتمي ال ىلا تازئاجلا تانكمملا نمىلاعت هللاههلعاذإو : لاحم وهو ء المجرلعلا كلذ ناكل

 « تانكمملا نم هنوك دحاولا ءىثلا ىلع عمتجي نأ مزل ابجاو للعلا ببسب راص ولف « ةتبلاا,مدعو
 دورا واف علف وةفل لآ لامر ظألا نا ايس سؤ لا#2 لاذ كامكلمملا انكر ذيل ن3

 نيبذاكلادي ىلع ةزجعملاابظاب هدورو عنتمي ناك اف ءهفسلا عاونا لكب ًاضيأ هدورو زاجل هب عرشلا

 ةحصب الو ءايبن آلا ةوبن ةحصب قوثو قبب ال ريدقتلا اذه ىلعو ؛ ليطابألاو بيذاك آلا لازنإ الو

 ريخلاو ناميالا مدعب ملعلا نأ انملع كلذ لطب املو ءابفسو ابذك هلك ن وكي نأ زوحب لب ٠ نآرقلا

 ةروصلا هذه ىف لاهملاب مالا دورو زاج ول هنأ : اهعباسو . نامبإلا نم عنمب ال ناميإلا مدع نع
 هادب ديق نمل لاقي نأو « ءاوملا ىف ناريطلاب نمزملاو ٠ فحاصملا طقنب ىععالا سمأ دورو زاجل

 انملع لوقعلا ىف كلذنم ءىث زحي مل املو ؟ قوق ىلإ ريطت ال مل: لبجقهاش نم قل أوهالجرو
 رمآلا دوروزاجول : اهنماثو ءدوجولا نم عنمي المدعلاب ملعلا نأ تبثف « لاحنابرمآلا زوال هنأ
 اهيإإ فيلاكتلا غيلبتل ةكئالملا لازنإ و ءاهيلع بتيكسلا لازنإو تادادجا ىلإ ءايبنآلا ةثعب زاجل كلذب

 ىضتقاول ءىثلا دوجوي ملعلانأ : اهعساتو . نيدلاب بعالتو ةيرخغ كلذ نأ مولعمو ؛ لاح دعب الاح

 كلذو ءاراتخم اديرمارداق ىلاعت هللا نوكي ال نأ بجوف ؛ ةدارالاو ةردقلا نع ملعلا ىنغأل هبوجو

 « دجوي مل قاطيالام فيلكت نأ ىلع ةلادلا تايآلا : اهرشاعو . بج وملاب نيلئاقلاةفسالفلا لوق

 كون( جريحا نم نيالا ف, عيلط لن اهور) الاقلع عايضتيو لإ ] اسفن هللا فلكي ال ) ىلاعت هللا لاق

 ماقملا ) لاحماب فيلكتلا قوف'ةقشمو جرح ىأو ( مهلع تناك ىتلا لالغألاو مهرص] مهنع عضيو )
 مشاه ىنأ و ىلع ىنأ ةقير طط : لوألا . ناقيرط هيف ةلزتعمللو « ليصفتلا ليسللع باوجلا ( ثااثلا

 : أطخ اولاقالبج هيلع بلقنال ىلاعت هللا مولعم فالخ عقو ول : انلق امل اناف ءرابجلا دبع ىضاقلاو

 حي نكلو..كلقني“ال هن] لوي :نملوةءاضيأ أ طخو:.دالبجل ةلعاجلقني اذن : لان! نعال

 « مولعملاعبت معلا نأ : ىرصبلا نيسحلا 0 م ىعكسلا ة ةقيرط : ىناثلاو : نيلوةلانع كاشمالا

 ؛ نامبإلاب معلا وه ىلاعت هلل لزآلا ىف ضال ةثنأ ةعفارغ نامإإلا نم دبقلا نع عقاولا تضرف اذاف

 رفكلاب لعلاوه لذآلا ىف لصاحلانأ تفرع ناميإلا نع الدب رفكلا وه هنم عقاولا تضرف ىتمو

 ناذللا امه ناباوجلا ناذبف . ملعلا ريغت هنأ.ال ارحل لع نع الدب ٠ ٍلع ضرف اذبف : ناميإلا نع الد

 ئيكتم. نأ اهنفد# ةمظعا تالالسل ا فيءعراص كحاملا ]قه ملعاو . ةلزتعملا روهمج دامتعا ابلع

 ناذللا ناباو+ا ناذهو « اعطاق ايوق هاندجوف ريجلا لهأ مالك انعمس دق : اولاق تاوبنلاو فيلأكتلا

 عم نأ ىف ةلزتعملا مالكانعمسو  امهيلإ لقاعلا تفتلي الو ةفارخلا ىرحم نايرحي ةلزتعملا امهركذ

 عومب راصفادج فيعض ربجلا لهأ هركذ ىذلا باوجلاو . حيبقيو فيلكتلا زوجي ال ربجلاب لوقلا

 نينعاطلا نأ اهنمو . تاوبنلاب لوقلالطب كلذ لطب ىتمو « فيلاكتلا ىنن ىف ايوق امالك نيمالكلا
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 مطامذ ( ه رخآ ىلإ - اورفك نيذلا نإ ) هلوق لزنأ ىلاعت هنأ :امعبارو ؟ هيلع مهمذ لف كلذ ىف

 اوقحتسا الل هيلع نيرداق ريغ ناميالا نع نيعونم اوناكولف : مهلعفل اديمقتو رفكلا نع ارجزو

 اسمي نآرقلا : اهسماخو .٠ ىثمب ال نأ ىف اروذعم ىعالا نوكي ؟نيروذعم اوناك لب . ةتبلا مذلا

 اعنامربكاو ىلعلا ناكولف هل وسر ىلعو هللا لعةجح مهنوكي نأال « مهيلعهلوسرلوهلل ةجحن وكيل لزنأ

 انم لاحنا بلطت ملف : انم الار فكساا كرت ناكهنع تربخأو رفيكتلا تءلع اذإ : اولوةي نأ مهحناكل

 عنمي ريخلاو ملعلا نأ تبث ول هنع هلوسرل الو هلل باوج ال ام اذه نأ مولعمو ؟ لاحماب انرمأت ملو

 ناكامل هب فاكناميالا نع عناملا مايق عم ناكولو ( ريصنلا معو ىلوملا معن ) ىلاعتأ ةلوق .: ا,سداشاو

 نع سيل هنأ هوجولا هذه تبثف : اولاق ء رفك كلذ نأ مولعمو ىلوملا سب ناك لب ؛ ىلوملا مل
 نوكي الهمدع نع هريخو نام :الامدعب ىلاعت هلل ملعنأب عل طَهلا بجوف « ةّتيلا عنام ةعاطلاو ناءالا

 دوجو نم عنمي ال ناميالا مدعب ملعلا نأ ىلع لدي ىذلا نإ اولاق ىناثلا ماقملا . ناميالا نع ًاعنام

 ىذلا نآل ؛ ءىش ىلعارداق ىلاعت هللا نوكي ال نإ ةليئولا كز ةككناكإإل هنأ : 5 . هوجو نامالا

 ةردق البجاولاو . عوقولاعنتمنوكي هعوقو مدع ملع ىذلاو ؛ عوقولا بجاو نوكي هعوقو مع

 بجاو ناك لصحت مل وأ ةردقلا تاصح ءاوسف ةردقلاب ال ء عوقولا بجاو ناكاذإ هنآل ؛ هيلع هل

 مزليف « هيلع ةردق الف عنتمملا امأو ءرثأ هيف ةردقلل نكحي مل كلذك نوكي ىذلاو « عوقولا

 عنمي ال ءىثلا مدعإ لعلا نأ تيثف قافتالاب رفك كلذو « الصأ ءىث ىلع ارداق ىلاعت هللا نوكي ال نأ

 نإ وانكمم هيلع انكم ناكناف ؛ هيلع وهام ىلع مولعملاب قلعتي ملعلا نأ : اهبناثو . هدوجو ناكمإ نم

 بجاو راصولف ءدوجولا نكمت هتاذ ىلإرظنلا,رفكللاونامالا نأ كش الو ءابجاوهيلع ابجاو ناك

 اعنام لعلاو ربخلاناكول : اهثلاثو . لاحم هنأ انيب دقو ؛ مولعملا ىف ارثؤم ملعلا ناكملعلا ببسب دوجولا

 بجاولاو ؛ عوقولا بجاو 0-0 و ىلاعت هللا ٍلع ىذلا نآل؛ الصأ ءىث ىلع ارداق دبعلا ناكامل

 دبعلا نوكي ال نأ بجوف « هيلعةردقال عنتمملاو « عوقولا عنتم ناكهمدع مع ىذلاو ؛ هيلع ةردقال

 ةيرارطضالاتاكرحلاو . تادانلا تاكرح ىر ةب راجهنانكسو هناكرح تناكف  الصأ ءىشىعارداق

 مذن اناف هت ىتح ةرجآلاب اناسنإ تاسنإ ىر ناف» كلذ داسف ملعن ةييدبلاب انكل . تاناريحلل

 هنكل اذإ امنيبو هيلع ةرجألا تطقس اذإ ام نيب ةقرفت ةبمدبلاب كردنو ؛ ةرجآلا مذن الو ىئارلا

 ؛ ءىسلا مذو نسحلا حدم نيب قرفلا نوكردي موقع ةءادبب ءالقعلا ناف كلذلو : رايتخالاب ناسنإ

 عنام ريغ زيخلاو ملعلا نأ ىلع لدف ؟ تكرت ملو تاعف ل نولوقيو نوبتاعيو اناويزم ان نارها
 نامبالاب رفاكلل ىلاعت هللا ىمأ ناكل دوجولل اعنام مدعلاب ملعلا ناكول :اهعبارو . ك او لعفلا نم

 نأب « مرمأينأ ه.قيلي ال كلذكف هومدعي نأب هدابع رمأي نأ هب قيلي ال هنأ اكو « هيلع مادغاب ارمأ
 ملعلا نأ ىلع لدف « تبعو هفس هب رمآلاو « لوقعم ريغ هتافصو هللا تاذ مدعإ نآل ؛هنلع اومدعي
 تازئاجلا تانكمملا ليبق نم هسفن ىف نامبالا نأ : اهسماخو . دوجولا نم اعنام نوكيال مدعلاب



 ءآوذَم ااهرغك نيذلا نإ : ىلاعت هلوق
 2 ةيآلا مهلع

 .ىث لعف اولواحمهنأ ىلع رافكلا باع ىلاعت هنأ وهو : سماخ هجو ىلع اذه ركذنو « تابئالاو

 هللا لاق كلذك انوءبنت نل لق هللا مالك اولدبي نأ نوديرب ) هلوق ىف هنع هللا ربخأ ام فالخ ىلع

 هللا مالك ليدبتل دصق هني وكنت مدع نع ىلاعت هللا ربخأ ام نيوكست ىلإ دصقلا نأ تبثف ( لبق نم

 مهنم ناميالا ةلواحف بلا نونمؤي ال مهأب مهنع ىلاعت هللا ربخأ انره مث . هنع ىهنم كلذو « ىلاعت

 ةفلاخم اضيأ نوكي نامبالا ةلوا كرتو « هنع ىهنم كلذو « هللا مالك ل يدبت ىلإ ادصق نوكت

 اذه ىف ةروكذملا هوجولا ىه هذبف « لءفلاو كرتلا ىلع الصاح مذلا نوكيف « ىلاعت هللا سأل

 نيققحلا نم فلخلاو فلسلا ناك دقلو . لازتعالا لوصأل مداحلا مالكلا وه اذهو ٠ عضوملا

 اف هعفد ىلع اولاتحاو اودعقو اوماق دقلو « مهدعاوق مدهو ةلزتءملا لوصأ عفد ىف هيلع نيلوعم

 هذه ىف انل : ةلزتعملاتلاق : هقيفوتو ىلاعت هللا نوعب هوركذ ام ىصقأ ركذأ انأو « عنّمم ءىثب اوتأ

 مدع نع ىلاعت هللا ربخو ىلاعت هللا لع نوكسي نأ وحي ال هنأ نايب : لوألا ماقملا : ناماقم ةيآلا

 ماقملا امأ ٠ ليصفتلا ليبس ىلع ىلقعلا باوجلا نايب : ىناثلا ماقملاو ٠ نامبالا نم اعنام ناميالا
 عنام ال هنأ ىلع ةلادلا تابآلا نم ءولمم نآرقلا نأ : اهدحأ :هوجو هيلع لدي ىذلا : اولاقف لوألا

 مابفتسالا ظفلب راكنإ وهو ( ىدملا متءاج ذإ اونمؤي نأ سانلا عنم امو ) لاق ناعالا نم دحأل

 فرصتلا نم كعنمام لوقي مث هنع جورخلا هنكم ال ثيحب تيبيف رخآ سبح ولالجر نأ مولعمو
 كنعمام ) سيلبإل هلوقو ( ونمآ ول مهلع اذامو ) هلوق اذك و احبقتسم هنم كلذ ناك ىجتاوح ىف

 مهلاف ) (نونمؤي ال ملل اف ) هلوقو ( اولض مه رذإ كعنم ام ) هيغل ىموم لوقو (دجست نأ

 بحاصلا ا ( مهل تنذأ مل كنع هللا افع ) ( نيضرعم ةركذتلا نع
 دقوءضكلا:نعاهاهنناو ؟ هع ةعنم دقو تاما رع فيك : بابلا اذه ىف هل لصف ىف داع نا

 لأ لي مث كفالا مف قاخنو ؟ نوفرصت : نأ لوقي مث * نامالا نع هفرصي فيكو « هيلع هلم

 لوقي مث لطابلاب قولا سبل مهف قاخو ؟ نورفكت م موقي مث رفكلا مهف أشنأو ؟ نوكفؤت

 مدي لاحو ( هللا ليبس نع نودصت 00( لودي م“ * ليبسلا نع مثدصو (لطابلاب ق وهلا نوسبلت 0

 ( نورهذت نيأف ) لاق مث دشرلا نع مهم در ( اونمآ ول مويلع اذامو ) لاق مث نامالا نيبو
 لاقىلاعت هللا نأ : ابيناثو . ( نيضرعم ةركذتلا نع ملل اف ) لاق مث اوضرعأ ىخ نيدلا نع مهلضأو
 باذعب مهانكلهأ انأ ولو)لاقو( لسرلادءبةجحهتلا لع سانلل نوكي الثل نيرذنمو نيرشبم السر )

 مهل قب أ ام هنأ نيب املف ( ىرخن و لذننأ لبقنم كتتايآ عبتنفالوسر انيلإتلسرأ الولانب راولاق!هلبق نم

 نم كلذ ناكل ناميالا نع ممل اعامره رفكن ع هريخو مر فكبهءلعناكو لف ؛ مهنع هلازأدقوالإ ارذع

 : اهئلاثو . عنام ريغ هنأ انءلع كاذكن كي مل اءلف مهعباقعللةءفادلاهوجولا ىوقأو راذعالا مظعأ

 قودنلإ انزعذت امدنك أ ىف انيولق : اولاقمبنأ « ةدجسلامح د ةروسف رافكلا نع ىح ىلامت هنأ

 نيقداص اوناكل اعنام ملعلا ناكولف « لوقلا اذه ىف مل آذ كلذ ىلاءت هللا ركذ امتإو « رقو انتاذآ



 ماهفتسالا قفل ناتدرع 6 مأ 2و 6 ةزمهلا 11 فاشكلا بحاض لاق 4 ةعيارلا ةلأسملا ْر

 ىرج ام مارفتسالا فرح ىلع اذه ىرج : ةباوبحس لاق « ان ماهفتسالا ىعم اع خلسنا دقو

 ماهفتسالا ةروص ىلع ىرج اذه نأ ىعي « ةباصعلا اهتيأانل رفغا مهللا : هلوقك ءادنلا فرح ىلع

 . ءادنالو ءادنلا ةروص ىلع ىرج كلذ نأ اي ماهفتسا الو

 , فلأ امهنيينيتققح نيتزمه امإ : تاءارق تس ( مهترذنأ ء) هلوق ىف ( ةسماخلا ةلأسملا م

 اهنيب فلأ الوأ « فلأ اههنيب نيب نيب ةيناثلاو ةيوق ىلوألا ةزمهلا نوكست نأب وأ « اههنيب فلأ الوأ

 ناف <« حلفا دق ) ءىرق امهلبق 11 اسلا ىلع هنلك رد ءاقلإو هفذحو ؛ ماهفتسالا فرح فذعو

 ترعلا مالك نعجراخ نحال وه : فاشكلا باص لاق ؟ افلأ ةيناثلا بلقي نميف لوقت اف : لبق

 ركذ امناو « ىصاعملا نع رجزلاب هللا باقع نم فيوختلا وه راذنالا ( ةمداسلا ةلأسملا ١

 ل اغتشا'نآلا؛:ةراشبلا ريئات نه ىوفأ كرثلاو لعفلا ىف راذنالا ريثأت نآل ةراشبلا نود راذنالا

 ركحذ ناكو ةغلابملا عضوم عضوملا اذهو « ةعفنملا بلي هلاغتشا نم دشأ ررضلا عفدب ناسنالا

 : ناتلأسم هيفف ( نونمؤيال ) هلوقامأ . ىلوأ راذنالا

 اهلبق ةلمجال ةدكؤم ةلمج نوكتت نأ امإ هذه : فاشكلا بحاص لاق ( لوألا ةلأسملا م

 ضارتعا ابلبق ةلمجاو « نالو ًاربخوأ

 0 ل ل يما ط لك كالت سلا لما خلا © نانا لاو
 هلوقو ( ادوعص هقهرأس ) هلوق ىلإ ( اديحو تقلخ نمو قرذ ) هلوقو ( نونمؤيال مهف مرثك أ
 نهؤي ال هنأ نيعم صخش نع ربخأ ىلاعت هنأ هريرقثو : قاطي الام فراك: ىلع ( بهل ىنأ ادي تبت )

 121 ديغ تاذكلاو ءايذك قدصلا لاغتهللا ربخ ٌبالَقْن مزل ناميالا هنم ردص ولف « طق

 2 0 لاحلا ىلإ ىضفملاو « هللا ىلع نالا< امهو . ةجاجلا امإو لوجلا امإ مزلةسإ يب هلا لعفو

 هنأ معلا ة ةروص ىف اذه 1 دقو « لاهلاب فرلكت هن فياكتلاف لام هنم نامالا رودصف

 كلذو ؛ البجولاعت هللا لع بالقنا مزاتسي هنم ناميالا رودص ناكف نمؤي ال هنأ هنم لع امل ىلاعت

 دوجو نأ وهو : ثلاث هجو ىلع اذه ركذنو . لاخلا, عقاو سمالاف . لاحم لاحما مزلتسمو لاحم

 . مولعبلل امباطم ناكول املع نوكي امإ هنأل ؛ ناميالا مدعب ملعلا عم دجوي نأ لكتتَت نامالا
 مدعب ملعلا عم ناميالا دجو ولف ؛ نامعالا مدع لصح وأ اًعباطم نوكسي ام] نامعالا مدعب ملعلاو

 دوجو عم ناميالاب ىمآلاف « لاح 6: امودعمو ادوجومهنوك ناميالا ىف عمتي نأمزل ناميالا

 كلذ لكو٠ 35 ولاو مدعلا نيب عمجلاب سمأ لب « نيدضلا نيب عمجباب سمأ ناميالا مدعب ىلاعت هللا لع

 ناونم و آل ممأب مع ني نيذلا ءالؤد فلك للاخت هنأ وهو: عبار هجو ىلع اذه لانو لاحم

 مهنأ ةقعاامجبا امو هنع ريخأ ام لك ىف ىلاعت هللا قيدصت هيف ريتعي ناعالاو ٠ ةتيلأ ناميالاب

 ىفنلا نيب عجبا فيلكت اذهو « طقنونمؤيال مهنأب اونمؤينأب نافل ار زا ادتف كالهف نوم وي اال



 1 ةنألا 'مهلع ءاوس اورفك نذلا نإ : ىلاعت ةلوق

 : لوألا : نيبجو نم هيلع اوجتحاو هوزوجال مماف نويفوكلا امأ: «”كافنلغيا مر !اوتضتاواو

 ظفللا ف اهلبق نؤك نأ تجوف. قاةحتسالاب ةفصلا لبق تاذلاو , ةفص ربخلاو ؛ تاذ أدتبملا

 « ريمضلا نمضتي نأو ددال ربخلا نأ : ىناثلا . ةيودعملا ةيعبتلا عماجلاو بارعالا عباوت ىلع اسايق

 ىذلا ظنللا و أر يمثتملا ناآلاء رئاج نيغ هنأ '/ كالا :لبق.ريمضلا دجول أدتبملا لع نينحلا مدق ولف

 ؛ الاح ركذلا لبق راضالا ناكف «هيلإ ةاراشالا تعنتما هن مما لبقف : مولعم سأ ىلإ هب ريشأ
 ايجاؤ:نروكي نأإلاء ىلوأ أذتيلل مدقت نزك.نأ ئضتق مترك ذام نأب لواألا ىلع نويرصبلا باجأ

 لاق « محلا لؤي هتس ىف د مهوقك «برعلا مالك ىف عقاو ركذلا لبق راضإلا نأ : لالا قع

 : ريهز لاقو ( ىسوم ةفيخ هسفن ىف سجوأف ) ىلاعت
 اقلخ ىدنلاو هنم ةحامسلا قلي امره هلالع ىلع امو. قلي نم

 ' . +: لاا هللو
 انآ نكي مل برض جرخ : لاق نم نآل « هنع سبخمال لدفلا نأ ىلع اوقفتا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 دقو لعف ( مهرذنت مل مأ ممترذنأ» ) هلوق نأ : اهدحأ . هوجو هيف حدق نه مهنمو « مظتنم مالكب

 ىح هننجسيل تايآلا اوأرام دعب نم مهل ادب مث ) هلوق هريظنو ( مهلع ءاوس ) هلوقب هنع ربخأ

 لذفلاف ء حلعف نوكت كب نأودال لعف هنأب هتعزبخما نأ : امناثو « هننجسيل » وه « ادب » لعاف ( نيح

 ىلعف انلق مسا ةملكلا كلتثو. ةملكلا كلت وه لعف د ةنع سلا : لبق نإذ لعف هنأت هنع او لق

 هنع ربخلا نأ قيقحتلاو ءابذك ربخلا اذه ناك اعسا لب العف نكي مل اذإ لعف هنأب هنع ريخلا : اذه

 مسالا نآل ءابذك ربخلا اذه ناك لوآلا ناك نإف .نوكحي,الوأ امسا نوكي نأ امإ لف هنأب
 هنع ربخال لعفلا : الق, اذإ انأ : ايئلاثو هنع !ريخغ لعفلا راص دقق العف ناك ّنإ و ءالمف نوكأل

 مسالا نع ا خا دق ان مزل امسا ناكول ريخلا اذه هنع نبا و: هنع ريال هنأب هنع ان ربخأ نقف

 هنأ تبث امل : ءالؤه لاق مث هنع اربخم لعفلا رابص: ةاعف نك تارا .ادهز لع ربخعال هنأي
 اوةبطأ دقف نييوحنلاروهمج امأ . رهاظلا كرت ىلإ ةجاح انب نكي مل لعفلا نع رابخإلا ىف عانتماال

 , كراذنإ مدعو كراذنإ ماع ءاوس : ريدقتلا ناك مرج الف « لعفلا نع رابخالا زوجتال هنأ ىلع

 لفل ىف وأ ىعملا ىف. انإ ةدياز سافل نوك نأ و:ديال زاجل رل] ةقيقحلا نع لويعلا ]1
 كراذنإ مهيلع ءاوس هانعم ( ممرذنت مل مأ مهتذنأ- مهلع ءاوس ) هلوق :انلق ؟ انوه ةدئافلا كلت اف
 نع ضارعالاو جاجللاو رارصالا ىف اوغلب دق 0 نآل كلذ دعب مهل كراذنإ مدعو

 ,«كلذك اوك ام“كلذ لبقو. هجوب لوبقلا ءاجر ةستبلا مهيف قبام ةلاح 0 تايآلا

 تكقولا. اذه ىف لص امإ ىعملا"اذه نأ دان امل ك 1 مدعو كراذنإ مبيلع ءاوس لاق ولو

 تقولا اذه ىف تلصح ا“ ةلاملا هذه نأ دافأ ( مرذنت مل مأ مهترذأ» ز لاق املو  هلبقام نود

 كلذ ةبآلا هذه نم دوصقملا نأ انيب دقو ؛ مهنم ءاجرلا عطقو سأيلا لوص> ديفي كلذ ناكف

 «م١ - رن دو



 ةيآلا مهيلع ءاوس وس اورفك ن نرذلا نإ :ىلاعت هلوق 5

 اورفك نذلا نإ : هلوقل ضيقن!اك نونمؤي ال اورفك ن «نلا نإ : هلوق نإ قا نامل

 ىف هنأ تبث اذاف ؛ ممم دحاو لك نمأ اذا الإ قدصيال نونمؤي اور ن نيذلاذإ : هلوقو «نونمؤي

 هقدص ىف ىفكي لب مومعلا ىلع ىذا بناج ىف فقوتي ال نأ بجو مومعلا ىضذتقي توبثلا بناج

 مل عمجا كلذ نأ تد عمجا كلذ عد دابحاو كيت مل ىتم هنالل ؛ مهم ةا و نَع ناءالا ريطن الا نأ

 نأ هرهاظ ىلع هنارجإ ىف ىنكي نوئءؤي ال اورفك نيذلا نا : هلوق نأ تبثف « نامالا مهنم ردصي

 (اورفك نيذلا نإ ) هلوق نأ : باوجلاو مهنم ريثكسلا نمؤي ملاذإ فيكف مهنم دحاو نمؤي ال

 درفلا ىلع درفلا ع زوت عمجلاب لبوق اذإ عمباو عمج ةغيص ًاضيأ ( نونءؤب ال ) هلوقو عملا ةغيص

 وكذملا مالكلا دوعي ذئنيحو نمؤي ال مهنم دحاو لك نأ هانعف

 : نولثاق لاقف ( اورفك نيذلا ) هلوقبانبه دارملا ىف ريسفتلا لهأ فلتخا ( ةعبارلا ةلأسملا ال

 لوق وهو ؛نودلعي مهو قالا نومتكب مهنأب ىلاعت هللا مهفصو نيذلا نودناعملا دوهيلا ءاسؤر مهنإ
 لبجفأو 76 ىأك ٠نيكرش *لا نم موق دارملا لب : نورخآ لاقو ءاممنع هللا ىضر سابع نبا

 الاعب املا وحاب روكا ا مدتللا كبار حج نال مهو « مهارضأو ةريغملانب ديلولاو

 هيلع ناكو ( هيلا ان وعدت ا ةئكاأ اان ىلققلاقاز نوءمسي ال مهف مرثك أ ضرعأف ) نلاعت هللأ

 مهراثآ ىلع كسفن عخاب كلعلف ) هل ىلاعت هللا لاق ثيح اعيمج هدوق نم, نأ ىلع اصيرح مالسلا

 هناحبس هنإ مث ( نينمؤم !ونوكي ىتح سانلاهركت تنأفأ ) لاقو ( افسأ ثيدحلا اذم اونمؤي مل نإ

 سأيلا ناف كلذ ببسب ىذأتي الو مهنع هعمط مطقيل نونمؤ, ال مهنأ مالسلا هيلع هل نب ىلاءآو
 نيتحارلا ىد>إ

 : لئاسم هيفف ( نونمؤي ال مهذنت مل مأ مهترذنأأ مهلع ءا ءارس) ىلاعت هلوق ام اعأ

 فصوب امكهب فصو ءاوتسالا ىنء مسأ ( ءاؤس) فاش.كدلا بحاص لاق « لوألا ةلأسملا 7

 ( نيائاسلل ءاوس مايأ ةعبرأ ىف ) ( مكنيبو اننيب ءاوس ةملكىلإ اولاعت ) ىلاعت هلوق هنهو رداصملاب

 همدعو كراذبإ مولع ودل نارك نيذلا نإ ليق هن اكفت ةبوةسسم ىعمب

 مهترذنأ)و نال ربخ هنأىلع هعافترا نأ : ايهدحأ . نال وق ءاوس عافترا ىف (ةيناثلا ةلأسملا)
 كراذنإ مملع وتسم اورفك نيذلا نإ . لبق هنأك « ةيلعافلا 1 عفرلا عضوم ىف ( مهرذنت مل مأ

 ىف مرذنت مل مأ مهترذنأ ناوكتت نأ: اناقلا', هنغا زباو هر 1 مصتخم اديز نإ : لوقت اكهمدعو

 نأ ملعاو ٠ نآل ربخ ةلججاو همدعو كراذنإ مهلع انبات ىعمب امدقم هربخ ءاوسو ءادتبالا عضوم

 ةرورض ريغ نم رهاظلل اكرن نوكي لعفلا ةلزنع هليزتتو ء مسا « ٠ ءاوس».نآلا؛,لوأ قائلا هججولا

 راذنالا مدعو ب فصو دارملا_نزأ مولعملا نم : لوقنف اذه تبث اذإو ءزوحي ال هنأو

 ريا مدقت نأ ىلع لدي كلذو .امدقم زيخلا ننازكيف اريخ ءاوس او 3 تجوال هاو ةةماال اد

 «عانأ ىميمت 2 موق هبودس ىورو ( مماعو ماي ءاوس ) ىلاعت 0 ا



 وس ةيآلا مهيلع ءاوس اورفك نيذلا نإ : ىلاعت هلو

 لق 4 ةابأ ٌْى لد ومس هنأ ملع ءلأ باقنأ ةدجوأ ايؤ 4 لد ومس ماعلا مآ املاع لزالا ُْق ناك ىلاعت هّللأ

 ربح ادا لاش نأ ًاضيأ زوجي ال ملف  ىلاعت هللا مع ثاودح ملي مو ىضاملا ف ثدح دق هنأب ادع

 دق ممنأن ع اريخ ريا كلذ راص مهرفك دجو ايلفذو رفكيس مهنأ أب اربخ ناك لزآلا ىف ىلاعت هللا

 املف ( مارحلا دجسملا نلخدتل ) لاق ىلاعت هللا نأ ىناثلا . ىلاعت هللا ربخ ثودح مزاي ملو اور فك
 ريغتي نأ ريغ نم مارلا دجسملا اولخد دق مهنأ ىلإ ربخلا كلذ باقني نأو دب ال دجسملا اولخد

 كوالا كااوتسلا "نع الأ" لدتتللل) فاجأ هلق اعاشم قى ذرغدل ملف كلذ زاج اذاف «٠ لوألا ربا

 ملاعلا نأب ملعلاو ال فيكو « تامولعملا ريغت دنعريغتي معلا هلاك أو ئّرصبلا نينللا ىأ دنع : لاف

 كلذك ناك اذإو « ادلع ال المج كلذ ناكل ماعلا دوجو لاح قب ول دجويس هنأو دوجوم ريغ

 همالكو ىلاغت هللا رتخ نأ : ىتاثلا نعو . ةضراعملا هذه .تطقش 0 ىلعو « ملعلا كلذ ريغت بجو

 مالكلا اذهب ملكت ىلاعت هللا نأ هانعم ( مارحلا دجسملا نلخدتل ) ىلاعت هلوقف ء ةصوصخ تارصأ

 لاقي نأ انتلئسمىف هريظنف « دجسملال وخد دعب هب ملكت هنأ ال دجسملا لوخد ىلع مدقتملا تقولا ىف

 ليق ىتم هنأ الإ هلق ال مهنع رفكلا رودص دعب هب ىلاعت هللا ملكت ( اورفك نيذلا نإ ) هلوق نإ

 نولئاقلا باجأ ٠ دوصقملا وه اذهو لزآلا ىف الصاح نكي مل كلذب هملكت نأب افارتعا ناك كلذ

 ىف الصاح ناك دجويس ملاعلا نأب لوقن نأ ام انكل مولعملا ريغتب ريغتي ملعلا نإ انلق ول انأب مدقلاب

 انلق نإو , رفك كلذو . لمجلاب احرصت كلذناكلزألا ىف الصاح نكي مل نافذ ؛ ناكام وأ لزألا

 ملعأ هللاو ملاعلا ثودح تابثإ باب دسكلذو « ميدقلا لاوز ىضتقي هلا وزف الصاح ناك هنإ

 قارغتسالل ىهو فيرعتلا مالعمعمجللةغيص ( اورفك نيذلا نإ ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسلا ل

 نأ انلعف اوملسأرافكللانم ًاريثك نآل  رهاظلا اذه اهنم دارا سيل هنأ ىف عازن ال هنإ مث هرهاظب

 نم دارملا نأ ىلع ةلادلا ةنيرقلا نأ لجال امإ « صاخلا هداره نوكي و ماعلاب ملكتي دق ىلاعت:هللا

 مدعل كلذ نسخ ملسو هيلع هللا ىّلص لوسرلا نمز ىف ةرهاظ تناك ص وصخلا كلذ مومعلا كلذ

 لاق اذاف  ءادعالانم صوصخم عمج دلبلا ىف ناسنالل ناكاذإ ام هلاثمو ؛ دوصقملا روهظو سيبلتلا

 ماكتلانأ لجالامإ و« نييعتلا ىلع عملا كلذسانلا نم هدارم نأدحأ لك مهف« ىتنوذؤي سائلا نإ د

 نع صيصختلا نايب ريخأت زوي نم دنع هب انورةم نايبلا نكي مل ناو زئاج صاخلا ةدارال ماعلاب

 قارغتسالاب عطقلاىلعمومعلاغيص نمءىشب كسّملا نكمي ال هنأ روظكلذ تبث اذإو « باطلا تقو

 ىلص لوسرلا نمز ىف ةرهاظ كلذ ىلع ةلادلا ةنيرقلا تناكو صاخلا وه اهنم دارملا نأ لاهت>ال

 اهانفرعلةنيرقلا هذه تدجوول : لاقي نأ بابلا ىف ام ىصقأو « كلذ نس مرج الف « ملسو هيلع هللا

 نادجولا مدعب لالدتسالا نال ء فيعض مالكلا اذه نأ الإ تدجوام اهنأ انملع اهفرعذ مل ثيحو

 نأ ربظ كلذ تبث اذإو « عطقلا نع الضف نظال ةديفملا تارامالا فعضأ نم دوجولا مدع ىلع

 نم ةلّزتعملا نمو لعأ هللاو فءضلا ةياهن ىف ديعولاب عطقلا ىلع ديعولا تامومعب ةلزتعملا لالدتسا



 ةيآلا. مهيلع ءاوس اورفك نيذلا نإ : ىلاعت هلوق و9

 ًارداق املاع هنوك وأ « عناصلا دوجو ركسنأ نم هلاثمو « هن هئيجم ةرورضلاب مِلع اسم ءىثث ىف لوسرلا

 ملسو هيلع هللالص دمي اةوبن ركنأاو ٠ تاف ك7 نشكاقنلا ضامن هنزركاو ب ادخار كى لالا

 ملسو هيلع هللا لصدخت نيد نم امنوك ةرورضلاب انملع ىتلا ةارشلاركنأوأ مركلا نآرقلا ةحصوأ

 قيدصتكرت هبآل ؛ ارفاكنوكيكلذف ءرذخاو ابرلا ةمرحو جحلاو موصلاو ةاكرلاو ةالصلا بوجوك
 ملعلاب املاع هنوك لثم هنيد نم هنأ ل يلدلاب فرعي ىذلا امأف . هنيد نم هنأ ةرورضلاب لع اف لوسرلا

 هئيجم رذعل مطاقلا رتاوتلاب لقني ملفال مأ دابعلا لامعأ قلاخ هنأو « فرم ريغوأ ثم هنأو هتاذلوأ

 نازل اكل انزأو اذلا:نالايإب زج نيل ققلا:دعأأ اذنض 1 انإ لب ؛ ىناثلا نود نيلوَدلا دحأب مالسلا هيلع
 لالدلاو“ نهكلا ايجوم نوكيالف نامإلا ةيهام فالخاد هن رارفالا الو هراكنإ نك 0 مارخاولو

 محال نأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلع بحي ناكل نامإلا ةيهام ءزج كلذ ناكول هنأ هيلع

 ارهتشالا كاذك“ ةزمالا :ناكبولؤ“ هلال دكا ةخ حولا: كاتيا لمجد كقرْكي نأ بعجأل] نأ نأعاب

 هنأ ىلع لد كلذ لقني ملاءلف ءرتاوتلا ليبس ىلع كلذ لقنلو « ةمآلا عيمج نيب ةلأسملا كلت ىف هلوق

 الو ”نامإلا نم اهتقرعم نوكستال نأ بجو كلذك ناك اذإو ؛اهيلع ناعإلا فةوام مالشلا هيلع

 . والا كنا را لكن ونار ةقاال | ذعر قددحل كفاك ال ةذعاقلا هانم لت و رتاكتللا ايكوم هتراكنا
 اذهف .هيلع ناسءإلاو رفكسلا فوت نكم الهنأ رهاظف داحآلا ةياورنالإ هيلإ لييسال ىذلا امأو

 (هطاشملا وأ انألا ةمشو زايغلا نلبلب.شسكعلا ةبج نم متركذام لطبيب ليق ناف ٠ رفكلا ةيقح ىف انلوق
 ةرورضلاب ملعايف ملسو هيلع هللا لص لوسرلا قيدصت كرت ىوس رخآ ٠ ىث كلذ نأ عم رفك هناف
 قاخلل عالطاال نطاب ممأ همدعو قيدصتلا نآل ارفك تسيل ةقيقحلا ىف ءايشالا هذه انلق « هن هثيجم

 نهي ةيالا 3 سفن ىلع زومأللا هذه ١ *ءا ىف مكحلا ىبيال هنأ 3 دفاعا ل

 ماكحالل ًارادم ةرهاظلا ناظملا كلت لءيو ةرهاظ تامالعو تافرعم بحل لدحي لب ؛ عالطالا

 مالساا هيلع لوسرلا قدصي زم نأ رداظلا ناف «بابلا اذه نم ران 9 هاالزوبزاتحلا | الكيل رب ةئعؤرشلا

 1 ماع ماكحالا عرفي عرشلا مرجالف قيدصتلا مدع ىلع 500 قلاع ثيل ٠ لاعفألا هذ+ ىأيال هنإف

 . ىلعا هللاو بابلا اذه ىف صخلم لا مالك ١! وه اذهف .رفك اهسفنأ ىف اهنأال

 نع زابغالاو ىضاملا ةغيصب مرفك نع:رابخ]'( اورفك نيذلا نإ ) هلوق « ةيناثلا ةلأسملا ١)

 : لوةنف اذه تفرع اذا ءرايخالا كلذ ىلع امدقتم هنع ارا نك 13 ىضتش نإ خال !ةحضنألا ىلا

 ١ سار انا لافت | رتقكا كرلاسفلا لكل رقي تن تامر لق 2ر ءرمتا اارتأإام ,لكاج ةلزتنلل كيسبتحا
 ءاود ثدحم هللا. مالك نأ ىلع (احون انلسرأ انإ ء ردقلا ةليل ىف هانلزنأ انإ «نوظفاحل هل انإو ركذلا

 نوكي ال.هجولا اذه لعربلا نال.اولاق ..رخآ ًائيث ناكوأ تاوصالاو فورخلا هذه مالكتلا ناك

 للطتسا نوما ااذهقيوبخلا ب اةرعدمع قركأ نأ لوتس ميدقلاو « هنع ريخلاب اقوبسم اكاذإ الإ اقدص

 نأ:لوالا .نيهجو نم هنع مالبكلا مدقب نولئاقلا باجأ ,امدحم نوكي نأ بجيف امدق نوكي نأ



 ا ةيآلا مهيلع ءاوس اورفك نيذلا نإ : ىلاعت هلوق

 نإ لوقت مث يات هللا دبع نإ لوقت مث , مئاق هللا دبع : لوقت برعلادجأ ء اوشح برعلا مالك ىف

 نع رابخإ مثاق هللا دبع مهلوةف , ظافلالا فالتخال ةفلتخم ىناعملا لب : دربملا لاَمف « مئاقل هللا دبع
 راكنإ نع باوج مئاقل هللا دبع نإ مه رقو , لئاس لاوس. نع ْباآوِج مئاق هللادبع نإ مط قو « همايق

 انا لاق نأب لئاسلا لاؤسل اباوج رك ذت امن] اهنأب هلوق ةحص ىلع رهاقلا دبع جتحاو . همارقل كتم
 لديو قلطنم اديز نإ هتلاووت مسقلل اءاوج ناك اذإ ربخلاو أدتملا نم ةلمجا اهومزلأ دق مانيأر

 (ضرآلاىف هل انكم انإ اركذ هنم مكيلعا ولت أس لق نينرقلاىذنع كنولتسيو) هلوق لبزنتلا نم هيلع

 كوصع نإف ) هلوقو ( ممرب اونمآ ةيتف مهنإ قحلاب ممأبن كيلع صقن نحن ) ةرودلا لوأ ىف هلوقو

 لقو)هلوقو (هللا نود نم نوءدت نيذلادبعأ نأ تيم ف] لق ) هلوقو ( نولمعت اسم ءىرب ىفإ لف
 هب بيحب ناب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىمأ ىلع لدي هنأ ملعي ام كلذ هابشأو ( نيبملا ريذنلا انأ ىفإ

 ( نيملاعاا!بر لوسر انإ الوقف قؤعرف ايتأف:):هلوق.هدلعو!«:هنفإ اؤوظنوو !واداج اننئضتإ' ىرافكعلا

 (نوءاقنم انب رىلإ انإ) ةرحسلاةصق فو ( نيلياغلا دللمر م لوسر اندلان وغزل هاب ىسرم لاقو ) هلوقو

 قرة-تاو :ردهاقلادبع لاقو )مل نذآ نأ لبق هل متنأ ( هلوق نع نوعرف باوج هنأ رهاظلا !تمق]

 امنإو « نإ » ىلإ كانه جتح مل هفالخ ىف نظ بطاخملل سيل ىمأب ربخلا ناك اذإو ديك أتلل هنأ

 دعبي ىمأب ربلا ناك اذإ انسح دادزت اهارت كلذلو ؛ فالخلا نظ عماسلا ناك اذإ اهلإ جاتحي
 :ساوب ىأ لوقك انلغك

 شايل ىف تلسفن خنق .ةءينإ رماقلا_ناو لأ دلاب كيلع

 اباوج ماللا عم ابلعج 57 سأيلا ىلع مهسفنأ نولمحيالسانلا نأ بلاغلا نآل اهعقوم نسح امنإو

 2 اننا لإ ةحئاط قناع كفار ا ناك اذإ هنأل دي « مئاقل ًاديز نإ » كلوق ىف ركنالل
 : اهنأ لع او. قيرخ لا نم 4 :أ ًاضيأ لدتحا عمامسلا نم راكنالا نوكي نأ لمت اموال

 ىلءاعف ناسحإ هيلإ ىم ناكهنإ : كلوق لثم دج و.ال هنأ دجو ىذلا ىف ملكتملا نظ اذإ .ىجن دق

 هلوق ةيلغو:. ترهوت ىذلا ىف: أطخلا نيلي تزنظر ىانلا .كيظن1 كيفن - هرج أكف ءءوسلاب

 لوق كلذكو ( تعضو امم ىلعا هللاو ىثأ اهتعضو فإ بر تلاق ) ميرم مأ نع ةياكح 0

 ( نوبذك ىوق نإ بر لاق ) مالسلا هيلع حوب
 لئاسم هيفف ( اورفك نيذلا ) ىلاعت هلوق امأ

 نأ هيف لوقلا قيقحتو « رفكلا دح ركذ نيملكتملا ىلع بعص هنأ ملعا ( ىلوالا ةلأسملا ١
 لقتلا كلذ ةعص فرعي نأ امإف هب لاقو هيلإ بهذ هنأ ملسو هيلع هللا لص دم نع لقني ام لك

 ءىم ةرورضااد فزع ىنلا ىفو.لوألا مقلا انأ ! دحاولا ربخ وأ لالدتسالا الآ ورضااب

 هقدصيال نأب اما كلذ ىف هقدصي مل نمو « نمؤد» وهف كلذ لك ىف هقدص نت هب , مالسلا هيلع ليون

 قيدصت مدع رفكلا نذاف « رفاكلا وه كاإذف « صضعبلا نود ضعيلا ف قديس كايف أ ابعيمج ف



 ةيآلا مهيلع ءاوس اورفك نيذلا نإ : ىلاعت ةلوق . وأ

 ةيوستلا ىكإ ىدؤي هنآل « لطاب ًاضيأ ثلاثلا مسقلاو . هعفري امع هولخ عم اًئيش بصنيال لمفلا نآل
 ولف ء بصنلاب لوعفملا ىف مث عفرلاب الوأ لعافلا ىف هلمع نوكسي لعفلا ناف ؛ عرفلاو لصآلا نيب

 نيعت ةثالثلا ماسقالا تلطب املو . عرفلاو لصأللا نيب ةيوستلا تاصحخل كلذ.ك انهه فرحلا لعج

 ةليخد فورالا هذه نأ ىلع هبني اسم اذهو « ربخلا عفرتو مسالا بصنت ا-مأ وهو : عبارلا مسقلا
 لدي كلذف لصالا نع لودع لعفلا باب ىف عوفرملا لع بوصنملا دقت نآل , ةيلصأال لمعلا ىف

 . ضراع,قءرطب لب ةلاصالا قيرطب تباثي-سيل فورحلا هذهل لمعلا نأ ىلع انهه

 هز لاقو « ريلا مف عفرب و منالا بصني فرحلا اذه : نويرمصبلا لاق 6 ةيناثلا ةلأسملا ١)

 ورا هده نأ : نيب رض ملا ةتحح<,كللذ لبق هباعفت م ناك ا 9 عفت ص وه ىل |رربلا مف عفر ى هل رثأال

 بحي فورحلا هذهف ءبصنااو عفرلا ىفريث أت هل لعفلاو « هناب مدقتام ىلع ةمات ةهباشم لعفلا هبشت

 اديتبملا يفخر ىف قار اةيريخللا "ينعم نأ. ::كاؤاألا !١ نهج و: نه نيفوكلا ةججإو : كاذكا ثوكم نأ

 هذهب هعافترا لاحتسا ةعفار ةيربلا تناك اذإو « ةعفار ةيربلا نوكستف عفرلا ءاضتقاب ىل 00

 نه داراا نآل ءرهاظ كلذو ,ةيقاب ةيريخلا : انلوق : اهادحإ . ةثالث تامدقم هذبف « فورحلا

 .قاب دانسالا كاذف هيلع « نإ » فرح لوظءد دعإو « ادتب 1١ ىلإ ًادنسم ريا نروح ةيربخلا

 ةيضتقم 6« نإ » لود لبق تناك ةيريخلا نآل كلذو : هيل ةيضتقم انبه ةيريلا :| نلوق : اهناثو

 « ةلعلا ءزج نوكي نأ حلصي ال مدعلا نآل . ىضتقملا نم ًاءزج كانه فرحلا مدع نكسي لو عفرلل

 رثؤ. لو لصحول 0 ىضتقملا نآل عفرال ةيضتقم ةيربلا تناك فورهلا هذه لوخد دعبف

 نم هنايبو « ءاضتقالاب ىلوأ ةيربلا : انلوق :اهئلاثو . لصآلا فالخ وهو عنامل كلذ ناكل

 كو هنع نيابم ىنجأ فرحلا كلذو « هتاذب مئاق قيقَح فصو ًاربخ هنوك نأ : لوالا . نيبجو
 ةيقيق> ةهباشم لعفلا هباسشي ريخلا نأ : ىتاثلا . امهالختي مسالا نال هل رواجم ريغف هنع نيابم هنأ

 فصو ىف لعفلا هباشي ال هنإف فرلا امأ ؛ ريغلا ىلإ ادنسم امهنم دحاو لك نوك وهو ةبونعم

 فرحلا اذه ةماش م نم |ىوقأ لعفلل ريذلا ةببامشم تناكف . دانسإ هيف سيل هناف « ىونعم قيق>

 ببسي فرالا نم ىلوأ لعفلا ةهباشم لجال عف عفرلا ءاضتقاب ةيرنخلا تناك كلذ تبث اذاف « لعفلل

 . مضار فرحلا اذه نوك لاحتسا عفرلا 5 ىف ىوفأ هيزنخلا تناك اال را هسوا نزلا لمفل هيب

 لبق ةيرخلاب مكحلا لصح دف كلذك ناك اذإو ؛ ىلوأ يللا لن قل ةبسنلاب هيربخلا نال

 ؛لصاحلل اليص# كلذ ناكل هيلإ محلا اذه دن افرول لذه دوم وره كفا ىلالا دفا وصفا

 هلامعإ نوكيف لمعلا ىف لصأ ريغ فرحلا نأ ىلع قفاو هيوبيس نأ : ىناشثلا هجولا . لاح وهو
 اهلامعأب عفدنت ةرو رضلاو . ةرورضلا ردقب زدقي ليلدلا فالخ ىلع تبث امو « ليلدلا فالخ ىلع

 رخلا ىف اهلمعيال نأ بجوف « مسالا ىف
 دجأ ىنإ : لاقو د رمملا ىلإ بكر ف.افتملا ىدنكلا نأ ىرابنالا ىور ( ةثلاثلا ةلأسملا 2



 81 ةنآلا مهيلع ءاوس اورفك نيذلا نإ :ىلاعت هلوق

 اس رثا مرت مرتو هرتو ل هو ه تسود دهّو ه هس مسرع ين دعت

 نونمؤي 0 مود مل مأ مهترذنا# 39 3 را 01 نإ
- 

 مكحلا كلذل ةلع فصولا كلذ نوكب رعشم فصولا ىلع محلا بيترت نأ : ىفاثلا . ةاكرلاو

 لصح مل ءايشالا هذ لخأ نف : ةاكرلاو ةالصلاو ناإلا لءف ىه حالفلا ةلع نوكت نأ مزليف

 ىلع حالفلاب مكح هلل نأب اوجتحا دقف ةئجرملا امأ . حالفلا لصحال نأ بجوف . حالفلا ةلع هل

 نإو احلفم ءا.ثآلا هذ فوصوملا نوكي نأ بٌجوف'ةيآلا هذه ىف ةروكذملا تاففضلاب نيفوصوملا

 ذإ «ةرورض مهريغ ىف تبث وفعلا ققحت ةفئاطلا هذه ىف تبث اذإو ءرخلا برشو قرشو ىنز

 مث « ناطقا ستيف رخآلاب ضراعم نيجا_جتحالا نم دحاو لك نأ : باوجلاو . قرفلاب لئاقال

 « حالفلا ىف نولءاكلا مهنأ ىلع لدي ( نودلفملا م كئاوأو ) هلوق نأ : ةيديعولا لوق نع باّوجلا

 نوكي فيك هناف ؛هبجومب لوقت نحو  حالفلا ىف لمأك ريغ ةريبكلا بحاص نوكي نأ ملف
 نعو « هنم اهئاغ نوكي نأ هل زوحي لب « باذعلا نم صالخلاب مزاج ريغ وهو حالفلا ىف الءاك

 . ىلاعت هللا وذع حالفلا بابسأ نم اندنعف ؛« ببسملا ىنن ىضتقي ال دحاولا ببسلا ىنن نأ : ىتاثلا

 « ىصاعملا ءاقتا نمضتي هنأل باوثلا لين ىف كي ىوقتلاب مهفصو نأ : ةئجرأ ا لوق نع بارجلاو
 ملعا هللاو تابجاولا كرت ءاقتاو

 ( نوتمؤيال مرذنت ل مأ مهترذنأأ مهلع ءاوس اورفك نيذلا نإ ل ىلاعت هلوق

 امأ . ىلاعت هللا ءاش نإ الع ىنأت نحو « ةيلوصأ لئاسمو « ةيوحن لئاسم ةبآلا ىف نأ لعا
 :'لئاسم همقف ( نإ )هلق

 فرالا اذه نكل « لمعلا ىف هل لصأال فرهلاو فز> ( نإ ) نأ معا «أىلوآألا ةلأدملا ١

 ( لوألا ةمدقملا )] تافدقم هيف“ ةلماع اهنوك ئضتقت ':ةباشملا» كلو دقو ةوزض ترداقلا قيل
 ن٠ تبكرت امالف ظقالا ىف امأ « ىنعملاو ظفللا ىف ةلصاح ةبباشملا هذه نا ملعاو : ةهماشملا نايب"ىف

 « ىن”اكو ىننإ ون ةياقولا نون الخديو : لاعفالاك ءامساألا تمزلو 0 حتفناو فرأ ةثالث

 مسالا ىف ىنعم لوصح ديفت !مألف ىنعملا امأو « ىنمرك أو قاطعأ : و .لءفلا لع لخدي اك
 مسالا ىف ىنعم لوصح دانأ ماق كلرفن «ديز ماق : تلق اذإ كنأا 7 ةعفارة خود دكالت قتل
 نارودلا ىلع ءانب رهاظ كلذو لمعلا ىف اههشت نأ بجو لاءفالا ترشأ انمل اهنأ (ةيناثلا ةمدقملا)

 ةلماع تراص امل اهنإ : لاقي نأ هريرقتو ؟ ربخلا تعفرو مسالا تبضن مل اهنأ ىف(ةثلاثلا ةئدقملا)
 لواآلاو « سكعلابو ربخلا بصنتو أدتبملا عفرت وأ, أعم ااكيفصتوأ بيش أدتبملاعفرت نأ اماف

 امهلوخد دعب كلذك ايقب ولف« نيعوفرم امهلع ( نإ ) لوخد لبق اناكربخلاو أدتبملا نآل لظاب

 كارتشالل ىنعم الف نيمسإلا عفربال لعفلاو « لعفلا لمعت رطعأ اهناللو  ةتبلا رثأ هل روظ امل امهماع

 , لعفالمعل فلام ًاضيأ اذه نآل ؛ لطاب ًاضيأ ىناثلا مسقلاو « لصآلا نم ىوفأ نوكيال عرفلاو:



 ةيآلا مهمز نم ده ىلع كتل وأ : ىلاعت هلوق 341

 كلذ ىلع ةماقالاب مهحدم . الوأ هيلع لزنأ امب نامإلاب 6 و ىلاعت هنأكف هيشلاو نعاظملا نع

 َّق 1 ناك اذإ هلق( كفاكم ىلع بجاو كلذو ٠ أمنا " هّسعلا نع هتنسارح ح ىلع ةيظاوااو

 هسفن سرد اذإف (ممف هلاحلم انو ؛ هلمعو هيلع ىف هسفن بساع نأ نم دب الف الجو افئاخ نبدلا

 غاب ال ام ايرتض ديفيل ( ىده ) ل 517 , ةريصرو ىده ىلع هنأي احودم ناكل الخالا نع

 نم ىدهلا : هللا دبع نن نوع لاق . الجر ترصبال انالف ترصبأ ول لاي مكهردق ردي الو هيك

 اهرصرب ءامسأأ موي نأ ىرت الأ ريس الإ 58 لمعي الو ريصب الإ هرصبي الو « ريثك هللا

 العلا الإ اق يدع ع دلال يو جلزربصبا

 ىدمللا/ صاضتخالا مهل تيم اك مهنأ ىلع هيبنت ( كتلوأ ) ريركست ىف 4 ةئلاثلا ةلأسملا ١
 ملف : لبق نإف . نيصاصتخالا نيذهم مريغ نع اوزيم دقف ٠ اضيأ حالفلاب صاصتخالا ملل تبث

 ( نولفاغلا م كئاوأ لضأ مه لب ماعنالاككئلوأ ) هلوق نيبو هنيب قرفلا امو فطاعلا عم ءاج

 ليجستان الن اةفتم (هنإف تمث نيربخلا فالخ فطاعلا لخد كلذلف انه نارب1ا فلت+ا دق : اذلق

 نه ىهذ ىلوآلا ىف امل ةررقم ةيناثلا ةلمجا تناكو» دحاو ءىث مئاهلاب مهبيبشتو ةلفغلاب مهلع

 لزءع فطغلا

 ىبخ هدعب دراولا نأ ىلع ةلالدلا : امهادحإ . ناتدئاف هلو لصف ( مث ) 4 ةءبارلا ةلأملا ١
 ةيكحاضلا نأ ديفي ال اذهف كحاض ناسنالا تاق ول كنإف : أدتبملا ىف ربخلا رص : امهتيناثو ةفصال
 الإ لدحتال ةيكحاضا!نأ دي اذهف كحاضلا وه ناسنالا : تلق ول امأ « ناسنالا ىف الإ لصحنال

 ناسنالا ىف

 نيذلا نمانلا مث نيقتملا نأ ىلع ةلالدلا ( نوحلفملا ) ف فيردتلا ىنعم 4« ةسماخلا ةلأسملا ١
 5 لف تريحساف كذلت لهأ نم بامدَق اناسنإ نأ كلن اذإ ا 57 3 كك كاب

 مهف نودلفملا ةفص تلص> نإ نذلا مهن و 15 هنن وت نلا ىذلاوه ىأ , بئاتلا دز ' ليقف

 وه وه ًاذيز نإ ؟ مادقالا طرف نم هيلع لبج امو دسالا تفرع له : كبحاصل لوقت اك مه

 قاغتست ملو رفظاا هوجو هل تحتفنا ىذلا هنأكبولطملاب رفاظلا لفل 6 ةسداسلا ةلأسملا )
 ءاحالف عارزلا ىمس اذهلو ٠ ا قدثلا ىنعم ىلع لاذ بيك لاو« هلثم مجلاب جافملاو ؛ هيلع
 مهفصو امل ىلاعت هللانأ هقيةحتو « حافي ديدحلاب ديدحلا » لثملا ىفو « حلفأ لكلا ةفشلا قوقشمو

 نم مئادلا ميعنلا وه ىذلا بولطملاب رفظلا وهو 000 هج نيب 5 الع مف هزأب ام مارقلاب

 تادايعللا بولطملا باوثلا وه كلذ نآل « ماظعإلاو لالجإلا هجو ىلع بوش ريغ

 'دحأ ةفداو نم ةئجرألا'و ءهج'و نم ام ةيديعولا كتمت تانآلا هذه ( ةعباسلا ةلأسملا 0

 بجوف ءرصحلا ىضتش ( نودلفملا م كلتلاوأ وزد هلوق نأ ل ودل: نهج 1

 ةالصاا كرات ديعو ىلع عطقلا بجوي كلذو  احلفم نوكي ال نأ ةاكرلاو ةالصلاب لخأ ريف



 يهب ةيآلا مهب ر نم ىده ىلع كل أ ؛ لافت انأرق

 ىهررو رز س ا _ِ

 َنوحلْفملا مكتلوأو ممر نم ىده لع كن ا

 اذبم هتدزأ اكتفيت :(لئاقلا لوقف .كيلذلدتشا وباي ؤوازأط ملعلا كلذ ناكءاوس رومآلاب ثداحلا

 هيلع دق ناك نإو دحاو ,هلإلا نأ تنقيت لوقيو « رارطضإلاب هدارم ملع دق ناك نإو مالكلا

 داما نةيكي دن ىلاعت هللا فصورال كلذل راع كطاندك الاب

 ءرملا حدمب ال هنأ مولعمو ؛ ةرخآلاب نينقيتمم موك ىلعمحدمىلاعت هللازأ ( ةثلاثلا ةلأسملا إل

 نم اهبف ام عم ةرخآلا دوجو نقيت اذإ الإ حدملا قحتسي ال لب ٠ طقف ةرخآلا دوجو نيتي نأب
 لاق هنأ مالسلا هيلع هنع ىور . رانلا نيرفاكلاو « ةنجلا نينمؤملا لاخدإو لاؤسلاو باسحلا

 ركني مث ىلوآلا ةأشنلا فرعي نم ابخيو , هقلخ ىري وهو هللا ىف كاشلا نم بجعلا لكابعاب »
 مونلا ىنعي  ايحبو توم ةليلو موي لكى وهز روشتلاو ثعبلا ركني.نء انعو .٠ ةرخآلاةأيعنلا

 روخفلا ربكتملا نمابعو ؛ رورغلارادل ىعشي مث * هيعنلا نم اهيف امو ةنجلاب نمو, نم ابيو  ةظقيلاو

 « ةرذق ةفيج هرخآو ةرذم ةفطن هلوأ نأ ملي وهو

 : ىلئاسم ةيآلا ىف نأ لعا © نوحلفملا مث كئلوأو مهبر نم ىده ىلع كئلوأ ) ىلاعت هلوق
 ءادتبالا ىوني نأ : اهدحأ . هثالثهوجوابلبق امب ةيآلا هذه قلعت ةيفيك ىف( ىلوآلا ةلأملا ١

 باتكحلالا نأب نيقتملا صن ( نيقتءلل ىده) ليق امل هنأل كلذو ( بيغلاب نونمؤي نيذلاب )

 هلوق عقوف ؟ كلذب نيقتملا صاصتخا ىف ببسلا ام : لوقيف لأسإ نرأ لئاسل ناك مط ىده
 : ليق هنأك «لاؤ.لا اذه نع اباوج ( نودلفملا مث كئاوأو ) هلوق ىلإ ( بيغلاب نونمؤي نيذلا )

 نأو دبال ةاجنلاو حالفلاب زوفلاو ةاكرلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإو ناميإلاب الغتشم نوكي عكانلا

 ءادتبالا عقر مث (نيقتملل) ًاعبات هلمحيلب هب ءادتبالا ىوني ال نأ : اهناثو . هبر نم ىده ىلع نوكي
 هذم نوفوصوملا راص نإ نا فش ا هنأك ) مدون ءررم ىده ىلع كتلوأ ) هلوق نم

 ىسانلا نود اوزوفي, نأ دعتسم ريغ نيفصوملا كئلوأ نأب برحأف ؟ .ىديملاب , نيصتخم تاهل
 عفديو (نيقتملا ) ةفص لوألا لوصوللا ليج نأب :.:اهتلاثو.. الحا 38 الجاع كيلا
 ًاضيرعت ىذدشاإو حالفلاب موصاصتخا لعج دارملا نا و هربخ ( كتلوأ ا و ءادتبالا ىلع ىناثلا

 ىدهلا لع مهنأ نوناظ مو لسو هيلع هللاص هللا لوسر ةوبذب اونمؤي 6 ١! لهأب
 ىلاعت هللا دنع حالفلا نولاني مهنأ نوءماطو

 مثرارقتساو ىدهلا نم مهن : كمل نايب ( ىده ىلع ) هلوق ىف ءالعتسالا ىنعم  ةيناثلا ةلأسملا ١

 « لطابلا ىلع و قحلا ىلع نالف د هريظنو كرو «ىشلا ىلتعا نم لاح مهلاح توش ثدح هيلع

 ىلع مهنوك ىف لوقلا قيقحنو «© لوجلا ىطتماو ءابك م هياوغلا لعج » "1 ىف هب او>رص دقو

 هسرحبو كلذ ىلع مودي نأ ليلدلاب كسمتملا ىلع بجاولا نآل . ليلدلا بجومب مهكسمت ىدهلا

 80«6- رخف سهو



 ةنآلا كيلإ لزنأ امن نونمؤي نيذلاو ىلاعت ةلوق مرت

 ضاخلا اذهركذ ىف ببسلاوه اذبف « ندلا ىف هلاثمال بيغرت فيرشنلا اذمهلاث مأو مالسن هللادبع

 : لئاسم هيفق ( كيل لزنأ ام نونمؤي نيذلاو ) هلوق امأ ٠ لوقن مث ماسعلا كلذ دعب
 هنم دارملاف ءايلاب ىدع اذإ ناعإلا نأ ىف ةلزتمملا نيبو اًباححأ نيب عازنال( ىلوألا ةلأسملا 2

 دارالاف « ىلصو ماص هنأ دارملا 0 الو هب قدص هنأ دارملاف « اذكب نمآ نالف انلق اذاف « قيدصتلا

 حدملا جرخم جرخ انهاه نامالا نأل 0 نم هعم دبال نكسل قافتالاب قيدصتلا انهاه ناعإلاب
 برقأ مذلا ىإ وهف ايذاك نكي نأ 0 ال كشلا : ةدمل

 نأ هب الوزنمو « الزنمو ء الزنم نآرقلا نوكو ىحولا لازنا نم دارملا 4 ةيناثلا ةل أسملا 2

 ةلاسر تاز : لاق, اك اذهو ءهب لوسرلا ىلع لزنف ىلاعت هللا مالك ءامساا ىف عمس مالسلا هيلعلب ربج
 , لفس ىف ىدؤ.و لزنيفولع نم ةلاسرلا عمسي عمتسملا نكل لزنتال ةلاسرلاو « رصقلا نم ريمألا

 لقني نالف لاقي و « هسفن ظفلب ىدؤيو لزنيف عمسي عماسلا نكلو ؛ هاذ قرافبال ريمآلا هلوقو

 هءالكو « ىلاعت هللا مالكلي ربج عمس فيك ليق ناف .رخآ عضوم ىف هادأ وعض وم ىف عمس اذإ مالكلا

 هردقأ مث همالكل اعمس هل ىلاعت هللا قلخ نأ لمتح : انلق ؟ مكدنع اتارو لاو كيو زيكا ةوتملادل

 ةياتك ظوفحلا حوالا ىف قلخ هللا نوكي نأ ذو<و « مدقلا مالكلا كلذ نع ا-م ربعي ةرابع ىلع

 اذه ةعطقم اتاوصأ هللا قاخن نأ زوجو' هظفخ مالسلا هيلع ليريج هأرقف 000 مظنلا اذم

 ةرايلا) اه هنأ ايرورض انك قاخو مالسأ] هي هيلع لي ريج هقفلت زف يصروصنخ تنتج يف ندور م ظنلا

 مدقلا مالكللا كلذوو ل ةيدؤملا

 هرخآىفلاقهنال . بجاوناعإلا اذه ( كيلإلزنأامنو:هؤينيذلاو ) هلوق « ةثلاثلا ةلأسملا )

 تبث اذإو ء احافم نوكب ال نأ بجو نامالا اذه هل نكي مل نم نأ تبتف ( نوحلفملا مث كئاوأو )

 ءرالا نال ١ ليصفتاا ليبس ىلع ملسو هيلع هللا ىلص دم ىلع لزنأ ام : للعلا ليصحت بجو بجاو هنأ
 هيلعي مل نا هنال ٠ ليصفتلا ليبس ىلع هملع اذإ الإ المعو الع هيلع هللا هبجوأ اسم : موقي نأ هنكءال
 3 ليصع ناف ؛ ةيافكللا ليبس ىلع بجأ و ملعلا اذه لب اه نآجللا ى هل , مايقلا هي هيلع عنتمأ كلذك

 هلزق ايون ةماعلا لع اجاب :نيخ وعلا يبس لع مو هيلع هللا ا طرفق لح هازانلا ٌءارشلا
 ىلع بجاوهب نام الاو , دمح لبق اوناك نيذلا ءايبنآلا ىلع لَو اهديها زءلاف جينللاق ندي كرا اماو)

 هل صافت نم ًائيش انف رع نا لب ٠ ليصفتلا لع هتف رغم انمولب د هن نآلا انهبختام ىلاعت هللا نال. ةلمجا
 : انام 2 نونقوي مث ةرخآلابو ) هلوق امأو.٠ ؛ ليصافتلا .كاتتن اعلا انيلع بحي كانبف

 ليقو ايندلا نع ة يفي اهمال كلذ ثدمسو ؛ ةرخالارادلا ةفص ةرخآلا (ىلوألا ةلأسملا)

 ةرخألا نقيفذلبا ال راكم افلا

 : لئاقاا لوقيال كلذلف « هيف اك امش هبحاص ناكنأ دعب ءىثلاب ملعلاوه نيقيلا (هيناثلا ةلأسملا)

 معلا ىف كلذ لاقي و « كردتسم ريغ هب ىلعلا نأمل ققفاءازبلا نأ تنقيتور ءىضنادزجو دقت



 ضنك ةنآلاكيلإ لزنأ ام نومي نيذلاو لاءتهلَوق
 ما وبل عمرعب ع سا ] ملفا جز تع ماس #6 لع وقم كاع 0 فس ااا اف ءريبسادع | عاقع ظل نا م

 د مث ةرخالابو كلبق نم لزنا امو كيلإ لزنا امب نونمؤي نيذلاو

 مهمنمي 1 هذخأ نم مهنكمام مهقزرهنإ : لاقي امن و ؛ هذخأ نم مهعنم دق الام هدنج قزردق ناطلسلا

 مك هنيكل : هللا نم لكلا ناكنإو هناب تايآلاب كسلا نع انباكأ باجأ . هنم مهعنمب ىمأ الو هنم

 3 ) لاقو « ريزانخلاو بالكلا قلاخاي : لاقي الو ؛ ىسركلاو شرعلاو تاثد#لا قلاخاي : لاكي

 أم كاتكي  دانعلا نذ اضنأ رافكلا ن6 لإ و ؛ نيفملاب داضلا مسا صفت ( هللا دابع اهب برشي

 كسلا نع اوناجأو , ًاضيأ اقذر مارملا ناكنإو في َرشتلا ليبس ىلع لالحلاب ىَز رلا مما صخ
 نأ ىف حيرص « ةقزر نم كياع هللا مرحام ترثخذاف د مالسلا هي هيلع هلوق نذل 015 د عبر

 ىعسي له مارملا نأ وهو ةغللا ضخم ةلأسملا هذه نأب ىنعملا نع اوباجأو امارح نوكي دق ٌقزرلا

 لعأ هللاو ظافلالا ىف ةيلقعلا لئالدال لاجت الو ؟ ال مأ اقزر

 نورتدثملارثك اذا اقافن عيبملاقفن هنمو ءديلا نم لاملا جارخاقافنالا لصأ(ةعساتلا ةلأ ملا
 هلوق ىف قفنلا هنمو اهنم جرخت اهنآل ةرأفلا ءاقفانو . محور جرخ ىأ تنام اذإ ةبادلا تقفنو ؛ هل
 ( ضرآللا ىف اقفث ىغتبت نأ ) ىلاعت

 ةضيعسلا نم لخدأ ام دياوف ( نوةفني مانقزرامو ( هلوق ىف 4 ةيتاتعلا ةلأسملا ر

 هنوك ىلع ةلالد لعفلا لوعف» مدق : اهناثو . هنع ىهتملا ريذبتلاو فارسالا : نع ىنك و ؛ مهل ةبانص

 «ةيآلا ىف روكذملا قافنالا ىف لخدي : اهتلاثو . هب قدصتلاب لاملا ضعب نوصخيو لاق هنأك « مثأ
 ةيآ ىف هلوق ىهو ةاكرلا : اهدحأ . ماسقأ بجاولا قافنالاو ؛ بودنملا قافنالاو ؛ بجاولا قافنالا

 : اتلاثو . هتقفن هيلع بجت نم ىلعو سفنلال عقافنالا : اهناثو . ( هلال دس اموةفنيالو) زنكلا

 نأ لبق نم مك انقر ام اوةفنأو ) هلوقل قافتآ اضيأوهف“بوذنملا قافنالا"امأو ."ذازتللا ققاقنألا

 كاقافنالا هذه لكف (نيهلاصلا نم نك أوقدصأف) هدمإهلوقل ةقدصلا هيدارأو (تؤملا م ل
 . حدملا 'قاقدحتسال ببس كلذ الو ةنآلا ةلخاد

 ( نونقوي مث ةرخآلابو كلبق نم لزنأ اهو كيلا لزنأ امم نونمؤ, نيذلاو ) ىل ىلاعت هلوق

 ناك ءاوس ؛ لو هيلعهللا لص دمحمب نمآن ملك لواذتي ماع (بي ةلاب نوئمؤي نتذلا) ةلوقنأ معا

 ضعب ىلع ماعلا ظفللا ةلال#و امهم انمؤم ناك اموأ « مالسلا امهملع ىسيعو ىسوم انمؤه كلذلبق

 صيصختلا لمتح ماعلا نآل « ضعبلا كلذ لع صاخلا ظفللا ةلالد نه فعضأ صضيصختتا هيف لخدام
 نيقتءلل ىده)هلو هب نيمللا ىلاعت هللا فرش دقو « ةيندم ةروسسلا هذه تناكايلف هلمتحال ضاخلاو
 هلاثمأو مالس نيهللادبعك : لوسرلاب او:هآ نيذلا باتكتاا لهأ كلذدعب ركذف (بيغلاب نونمؤ نذلا

 لب نع نكاذلا ضلصختتلا ذه ىفبنآل ( كلبق نم لزنأ امو كنلإ'لزتأ ام نؤنمؤ: نذلاو) كنار

 نضيصخت مث ( لاكيمو ليزّجو هلس رو هتكتالمو هللأودغ ناك م )“: لامن هلوق ىف اكرحل فيرشت



 بيعلاب نونمؤي نيذلا ىلاعت هلوق الا

 ىأ (نوبذكت مكنأ كةزر نولعجتو) ىلاعت لاق ظحلاوه برعلا مالك ىفقزرلا(ةنماثلا ةلأسملا)

 لك قزرلا : مهضمبلاق مثهريغ نود هل صاخوهامو لجرلا بيصنوه ظحلاو ؛ مالا |اذهنم مكظح

 امم اوةفنأو ) لاف انقزر امم قفنن نأب انرمأ ىلاعت هللا نآل ٠ لطاب وهو « لمعتسيوأ لكؤي ءىث
 وهو كلءعام وه قزرلا : نوردخآ لاقو . هتافنا نام ات لكؤ؛ ىذلاوه قزرلا ناكولف )م 1 54

 دلولا كللعال رهو 0 هوز ادئاَق ادلو ىقزرا موللا : لوقي دق ناسنالا قالا طاب ضي

 اهل نوكب ةميهلا اضيأو « ك ولم لقعلا س لو هب شيعأ القع ىقزرا مهللا : لوةيو « هجوزلا الو

 (ة رؤلا»: طهضماا نيسحلاورا لاقف : هيف اوفلتخادقف عرشلا ف رع َّئ ان . كالماش نارك الو قذر

 انقزردق : انلق اذاف ءهب عافتنالا نم هعنم نأاهليغا عاوظللا ؤ:فائشلاب عافتنالا نم ناو.+لانيكمت وه

 دصقت انإفالام انقزر نأ لافت ءانأبواذ 08 . عافتنالا نم اننكم هنأ كلذىنعف « لاوماآألا ىلاعت هللا

 « صخأ هن .ابلغجب نأ كلذب دصقت انإف ةميهلا قزر نا#ةال أ هاباذإ ك1 ىضعللا كالا انا غك:انا كللقأ

 معاو . هن - ةالا ن « اهدنم نادال نك ل هب عافتنالا نم اهنكم اذإ ضخأ : نو ةتلاهإو

 دق مارا : انباحصأ لاقو ..اقزر نوكيال مارحلا:١ ولاق مرجال كلذ. قزرلا اورسف امل ةلزنعملا نأ

 [لغا كييظنإلا وو لخلل وه ةغالا ل صأىف قزرلا نأ : لوألا . نيمجو نم باحالا ةجف ءاقزر نوكي

 ىلاعت هنأ : ىناثلا هل اقزر نوكي نأ بجوف ءابيصنو اظحراص مارحلا كلذف مارحلاب عفتنانف . هانيبام

 نهالإ لكأي ال هريع لوط لجرلا شيعي دقو ( امةزر هللا ىلع الإ ضرأألا ىف هءاد نم امو ) لاق
 باتكلاب ارجتحادقف ةلزتءملا امأ .ًائيش هقزر نملك أي ل هرمع لوط هنا : لاقي نأ نلوم ةماعلا

 قافنالا لعمبحدم (نوقةفني مانقزرامو) ىلاعتهلوق : امدح د سوو لف دكا: شلل وهال

 كلذو « مارا ن٠ اوةفنأ اذإ حدملا اوقحتسي نأ بجول اقزر مارخلا ناكولف « ىلاعت هللا مهقزر ام

 اوةفنأو ) ىلاعت هلوقل ءهنم بصاغلا قفني نأ زاجل اقزر مارحلا ناكول : اهناثو . قاسفتالاب لطاب

 لدف « هدر ةماع بج لب هلق ام قفشإ نأ بصاغلل زوحجبال هنأ ىلع نوالسملا عمجأو ( م " انقزر ام

 هنم متلعجلا قذر نم مل ! هللا لزنأام مت أ رأ لف ) ىلاعت 3 اهتلاثو . ل

 مار ملا نأ تدق « هللأ ىلع ريفم وف ب قزر مرح اوما نأ نيف ( مل نذأ هللأ لق الالحو امارح

 اهلاقق بأ ن نات نق ذانبلا لارا لارأل لن اتكإا من1 نقلا نيل انا ودافمفتلا | اكأو] هاا قزاز نورك الل

 ٍ كتكات نإ هللا لوسراي هل لاف ةرق نب ورمع هءاج ذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز دنع انك

 مالسلا هيلع لاقف ةشحاف ريغ نم ءانغلا ىف ىل نذئاف كب ىفد نمالإ قزرأ فارأ الف ةوةشلا ىلع

 مرح ام ترئخاف ابيط اقزر هللا كقزر دقل هللا ودع ىأ تبذك ةمعنالو ةمارك الو كل نذإ الد

 كتب ًائينش «ةمادأملا هذه دعو كلقاول, كلنا امأةلالحا نم كل هللا لخأ امناكم هقزر قم.كيلغهللا

 نم هعنمم هريغ صأو مارهلاب عافتنالا نم فاكملا عنم ىلاعت هللا ناف ىعملا امأو « اعيجو ابرض

 نأ : لاقيال هنأ ىرتالأ ..هايا هقزردنا لاقيال هب عافتنالاو ءىثلا ذخأ نم عنم نم ؛ هن عافتنالاو



 557 تيغلاب نونمؤي نيذلا : ىلاعت هلوق

 . طشتو سعامت اذإ هنع دعاقت و: صال نع دعق : هدض ىو ؛ ابقاس ىلع برها تماقو. صاألاب

 ربع م اهناكرأ ضعب مايقلا نآل ةماقالاب ءادألا نع ربع امنإو . امئادأ نع ةرابع اهتماقا': اهعبارو

 : ىلاعت لاق ءاهيف حيبستلا دوجول ؛ ىلص اذإ حبس : اولاقو ٠ دوجسلابو عوك لابو .تونقلاب اهنع

 كلذو « ميظعلا ءانثلا نم هعم لصحيام ىلع مالكلا لم<ىلوآلا نأ ملعاو (نيحبسملا نم ناكهنأ الولف)
 ميقلا ناف كلذلو ؛ اهطئارششو امناكرأ ىف لاخ ريغ نم اهلعف ةمادإ ىلع ةماقالا انلمح اذإ الإ لصحال

 كضور.اذملو ؛:ضقنو نحمي نؤد نه(قوتملا ىطغأ ,اذإءانق ةنوكل فص وعادت دتللا) قازإوأب

 . هدابع ىلع قزرلا راردا ميدي هنآلو ؛ هدوجو ماود بحي هنآل ؛ مويقو مئاق هنأب ىلاعت هللا

 ءاعدلا اسمرنا : اهدحأ . اهوجو ةغللا لصأ ىف ةالصلا ظفل ىف اورك ذ 4« ةعباسلا ةلأسلا ١

 مشتراو اند ىلع ىلصو اسهمند ىف رلا اهلباقو : رعاشلا لاق

 اهتهرق اذإ اصعلا تيلص :. مهوق نم . رانلا ىهو « ىلصلا نم اهفاقتشا . ىجنزراخلا لاق : اهناثو
 ىلع اهضرعب ةيثؤلا ميوقت لوا نم لثم هرهاظو هنطاب ليدعت ىف ىعسي هناك ىلصملاف : ىلصلاب

 اران ىل/صيس ) ( ةيماح اران ىلصت ) ىلاعت هلوق نم“ ةمزالملا نع ةرابع ةالصلا نا : اهثلاثو . رانلا

 : فافكلا بحاص لاق : اهعبارو . ايلصم ةقباسملا سارفأ نم ىناثلا سرفلا ىععو (بهل تاذ

 كر> ىلص ةقيقحو « مخفملا ظفل ىلد واولاب امتبتكو « ىكز » نم ةاكرلاك « ىلص » نم ةلعف ةالصلا

 هعشخ ىف هل امبشت ىلصم : ىعادلا ليقو . هدو#و هعوكر ىف كلذ لعفي ىل_صملا نآلا؛ نيولصلا '

 نائم انهاه لوقأو ء دجاسلاو عك ارلاب

 نرك ىف ميظع نمط ىلإ ىضفي فاشكتلا- ت>ا_ص:هزك ذ ئذلا قاقتشالا اذدهنا :لرآللا

 « نيدلسا ا ةنسلأ ىلع انار ود اهرثك أو ةربش ظافلألا دشأ نم ةالصلا ظفلنأل كلذو : ةجح نآرقلا

 ::لاغيإ نأ:انؤوج ولاو.. لقنلا ل هأ !نييجايف:ااراتلما اءايشالا ذعبأنم» ندولضلا,كبتوحانمادقاةقشلاو

 ناكل داحآلا الإ هفرعي ال ثيكراص ىتج سرداو ىنخ هنأ مث ؛ هرك ذام ل صالا ىف ةالصلا ىمشم
 ظاقلالا من منة ,ىلا قفلت دارج نأب ةلنفطقم ال كل انأز لج ولؤ« /:1قئاجا طال ول :رئاشتاتت اهلج

 ناءمل ةعوضوم لوسرلا نامز ىفإتناك اهنا لامتحال . اذه اننامز ىف ىناعملا نم هيلإ انمابفأردايتئام

 ا؟تسردناو انتامز ىف ترفخ ىناعملا كلت نأ الإ ء ىناعملا كالت اهنم  ىلات.هللا دارم ناكو ؛ رخأ

 6 ىذلا اقادقدشإلا نأ انبلع نيملسالا عاجاب الطاب كلذ ناك اءلف ؛ ةظفللا هذ-ه ىف هلثم عفو

 لطاب دودرم
 ةمتتخم . ميرحتلاب ةحتتفم اضعب اهضعب ولتي ةصوصخم لاعفأ نع ةرابع عرشلا ىف ةالصلا : ىتاثلا

 هنأل ؛ ةصاخ ضرفلا ةيآلا هذسمم دارملا نكسل « لفنلاو ضرفلا ىلع عقي مسإلا اذ-هو « ليلحتلاب

 هللاو لاق ةضورذملا ةالصلا ةفص ىنارع الل نيب امل مالسلا هيلع هنآل ؛ هيلع حال_فلا فقي ىذلا

 « قدص نإ حافأ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف . اممم صقنأ الو اهيلع دي زأال



 بيغلاب نونمؤي نيذلا ىلاعت هلوق 1
 انرسفول امأ (وه الإ اهملعيال ثيغلا حتافم هدنعو ) ىلاعت هلوق فالخ وهو « بيغلا معي ناسنالا

 هياع زوجي نم ىلع هقالطا زوجي اما بيغلا ظفل : ( ثلاشلا ) روذ#لا اذه مزايالا_نلقام ةيآلا

 نيذلا ) هلوةف  هتافصو ىلاعت هللا تاذ ىلع بيغلا ظفل قالطا زوال اذه ىل,عف ء روضحلا

 « هتافصو ىلاعت هللا تاذب نامبالا هيف لخد امل برغلاب نامإلا هنم دارا ناك ول ( بيغلاب نونمؤي

 نامبإلا وه نامإلا ىف مبظعلا نكرلا نال رئاج ريغ كلذو . ةرخآلاب ناميإلا الإ هيف قبب الو
 ىلع هأ_:لمح ول امأ لصألا جورخ ىطت 1-7 ىعم لع ظفللا لمح زوج ف كف  هتافصو هللا تاذد

 . روذحلا اذه انمزاي مل هانرتخا ىنلا ريسفتلا

 مث لامجإلا ىلع تايئاغلاب نامإلا لوانتي ) كغلابأ نوم و ( هلوق نا : لواألا نع بوجلاو

 ضب نامعإلا لؤانتي ( كلبق' نم:لنأ امو كيلإ لزنأ .انمت نوئمؤي نذلاو )هلوق كلذ دعب

 ةيكن كأتأو ( هلوق ىف أك زئاج وهو :؛ ةل-#ا ىلع ليصفتلا كنق باب نم اذه ناكذ تايئاعلا

 صرصختلا كلذ ناكف ءانع ةيئاغلا ءايشالاب نموت انا ىف عازنال هنأ : ىتاثلا نعو .(لاكيمو ليدبجو

 بيغلا نا انيبدق انلق ؟ ال مأ بيغلا معي دبعلا : نولوقتفأ لبق ناف . اعيمج نيهجولا ىلع ام ذال

 هب ملاعلا ىلاعتو هنا>بس وهف هيلع ليلدال ىذلا امأ هيلع ليلد الام ىلإو ليلد هيلع ام ىلإ مس
 مالكلاا ديفيو.« ليلد هيلع انلام بيغلا نم ملعذ : لوقت نأ عنتمي الف ليلد هيلع ىذلا امأو 0 ٠

 . ةلدآلا ماسقأ دحأ بئاغلا ىلع دهاشلاب لالدتسالا : ءاسلعلا لاق هجولا اذه ىلعو « سبتلي الف

 كلذ ىلع ل  روضحلا هيلع زوي اهف الإ لمعتسيال ةبيغلا ظفل نأ ملال : ثلاسثلا نعو
 ىلاعتإهللا"تاذ تئاغلاب نوديريو ::دهاشلاب_تئاغلا قال .باب: نم اذه. نولوقي نيملك لا نأ

 ملعأ هللو هتافصو

 هن ىلاعت هللا دعو ىذلا رظتنملا ىدهملا ٍبيغلاب دارا : ةعيشلا ضعب لاق ( ةسماخلا ةلأسملا )
 ىف مهفلختسيا تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو ) هلوةف نآرقلا امأ ءريخلاو نآرقلا ىف

 الإ انيندلا نه قدي ملول » مالسلا هيلع هلوقف ربخلا امأو ( مهلبق نم نيذلا فلختسا اك ضرألا

 اع ىينك هتينكو ىمسا همسا .ىطاوب ىتيب لهأ نملجر جرخ ىت> مويلا كلذ هللا لوطل دحاو موب

 . لطاب ليلدلا ريغ نم قلطملا صيصخت نأ ملعاو « املظو اروج تثله اي اطسقو الدع ضرالا

 نع ةرابع اهتماقإ نأ : اهدحأ : اهوجو ةالصلا ةماقإ ريسفت ىف اورك ذ ( ةسداسلا ةلأسملا ١

 . هموق اذإ دوعلا ماقأ نم ءامادأو اهنفسو اهضئارف ىف لاخ عقي نأ نم ارظفحو اهناكرأ ليدعت

 لاقو ( نوظفا-< ممتالص ىلع م نيذلاو ) ىلاعت لاق ا اهيلع ةموادملا نع ةرابع امنأ : اهنناثو

 ظنود اذإ امنآل ؛ اهقافن اهتماقأو ؛ تقفن اذإ قوسلا تماق نم ( نومتاد مهتالص ىلع مه نيذلا )

 ىذلا دساكلا .ىثااك تناك تعيضأ اذاو « تاسبغرلا هيلإ هجوتن ىذلا قفانلا ءىثلاك تناك اهباع

 ماق : مطوق نم روتف امي دوم ىف نوكيس الا نأ اهتاداألا درجتلا نع ةرانع اهنا: اهتلاثو هيف بغرب ال
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 لوسرلا نآل ؛لجو زع هللا تأفص عيمج قيدصتلا 6 طرش نم سيل 4« عبارلا ديقلا ١)

 درقلا اذه ناكولو ؛ لعلاب و أ هتاذل ًاملاع ىلاعت هنوك هلابب رطخم ل نم ناعإب مكي ناك مالدلا هيلع

 له هنأ ىف هيرحب نأ لبق هنامب اعابأ لّوسرلا م نإ ناي افلح ١ نامبإلا قيقحت ىف ًاربتعم اطرش هلاثمأو

 ةروصلا نا:روص انهاه : لئاق لاق ناف « نامبإلا قيق< ىف لولا ناب وه اذهف . ال مأ كلذ فرعي

 تقولاو نامزلا نم دحي ملو تام نافر هلا متاملو ناهربلاو ليلدلاب ىلاهت هللا فرع نم : لوألا

 ىف ريدعم ريغ ىتاسألا رارقالا نأ ممكَح دقف نمٌؤم هنأ مكح نا انبهف . ةداهشلا ةملكب هيف ظفاتيام

 مالسلا هيلع هلوَمل ؛ لطاب ورهف نهؤه ريغ هنأ كح 0 ظ عامجالل قرخ وهو. نامإلا قيدحت

 فيكف ,نامإلاب حفاط بلق اذهو « ' 5 نم ةرذ لامه هبلق ىف ناك نم رانلا نم جري »

 ظفات/ نأ هنكمأام تقولا نم-دجووإليلدلاب ىلاعت هللا قرع نمر: ةيئاثلا ةروضلا ةاتم وم توسل

 نءؤ؛ سيل مناف ناو« عامجالل قرخ وهف نمؤ» هنأ منلق نإف ام ظفاتي ل هزك-|و ةداهشلا ةملكب

 ىتأي الو نامإلا نم ةرذ لايم هيأق ٌق ناك لزم رابلا عم جرخي و مالساا هيلع هلوقل ؛ لطاب وهف

 قطنلا نع تركسلاب بلقلا: نم نامإلا

 ناو «نينم.؛ه امهنوكب حو ؛ نيتروصلا ف عامجالا اذه نم عنم ىلازغلا نأ : باوجلاو

 ناميإلا عم اهب توي ىتلا ىصاعملا ىرجم ىرحب قطنلا نع عانتمالا

 ١ مئاصلا ىنعمب موصلاك. لعافلا مما ماسقم بقأ ردصم ( بيغلا ) ليق 6 ةعبارلا ةلأسملا «

 راتخا وهو - (لوالا ) نالوق ( بيغلاب نونمؤي ) ىلاعت هلوق ىف مث « رئازلا ىنعمب روزلاو
 م”بيغلا لاح هللاب نونمؤي مهنأ هانعم نينمؤالا ةفص ( بيغلاب ) هلوق نأ - ىا_بفضالا ملسم ى ىلأ

 مهنيطايش ىلإ اولخ اذإو انمآ اولاق اونمآنيذلا وقل اذإ نيذلا نيقفانملاك ال « روضحلا لاح هب نونمؤي

 لوقيو ( بيغلاب هنخأ مل أ ملعيل كلذ ) ىلاعت ةلوق هريظنو . نوءزوتسم نحن ام مكعم انإ اولاق

 اقناوم ممرهاظ نوكب نينمؤءلل حدم كلذ لكو « بيغلا رهظب نالف كل قيدصلا معن : هريغل لجرلا
 روومج لوقوهو (قاثااو) مم واق ىفسيلاممههاوفأب نولوةي نيذلا نيقفانملا لال مهتنيابمو مهنطابل

 ىلإو « ليلد هيلعام ىلإ مسقني بيغلا اذه مث ةساحلا نع ايئاغ ن وكي ىذلا وه بيغلا نا نيرسفملا

 لياد هيلع لد ىذلا بيغلا, نو:هؤر مهنأب نيقتملا حدم ةيآلا هذه نم دارملاف . ليلد هيلع سيلام

 ةرخآلاب ملعلاو هتافصبو ىلاعت هللاب لعلا هيف لخدي اذه ىلعو ؛ هب اونمؤيف اولدتسيو اوركفتي نأب

 نأ حاصيف ةّقشم لالدتسالاب مولعلا هذه ليصحن ىف ناف عئارشلاب و ماكحالاب ملعلاو ةوبنلاب لعلاو

 نيذلاو ) هلوق نأ : لوألا : رومأب هلوق ىلع ملسم وبا جتحاو . ميظعلا ءانثلا قاقحتسال ايبس نوكي

 ناكولف ةيئاغلا ءايشالاب ناميا ( نونقوي مث ةرخآلابو كلبق نم لزنأ امو كيلإ ل >أ اع نرد

 ليبغن»فرزطمملا ناكل ةيئاغلا ايش لا و نانماإلا ىذن( بنعلان[ هن ةطعز جينللا) ةلزؤ بنت ربا
 نأب كوقلا .قالطاا مزلي بيغلاب .نابعإلا لع ءاننلخت لا: قلثلاف ةتاج درغ هنأز أ, 'هييلط اهفراتألا)
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 ىف”ناك هنا: لوالا هوجو هيلع لديو قيدصتلاا نع ةرابع نامبإلا نا ( لوألا ديقلا ١

 اسملكتم هب رلكتملا نوكي نأ مزال قيدصتلا ريغل عرشلا فرع ىف راسصولف « قيدصنلل ةغللا لصأ

 رثك أ ناميإلا نأ : ىناثلا . ايبرع هنوكب نآرقلا فصو ىفاني كلذو « برعلا مالك ريب
 ىعاودلا ترفوتل لصاللا هامسم ريغ ىلإ الوقنم راصولف نيملسلا ةنسلأ ىلع انارود ظاسفلألا

 ىلع قب هنأ الع كلذك نكي مل الف ء رتاوتلا دح ىلإ غلبو رهتشالو « ىمسملا كلذ ةفرعم ىلع

 بجوف ةغللا لصأ ىلع قبم ءابلا فرح ىدعملا ناميإلا نأ ىلع انعمجأ : ثلاثلا . عضولا لصأ

 ىلإ هفاضأ نآرقلا ىف ناميإلا ركذ املك ىلاعت هللا نأ : عبارلا . كلذك ىدعملا ريغ نوكي نأ

 ( نامبإلاب نئمطم هبلقو ) هلوقو ( مهمولق نمؤت ملو مههاوفأب انمآ اولاق نيذلا نم ) لاق باقلا
 نأ : سءاخلا ( مبولف ىف ناميإلا لخدي املو انيلسأ اولوقت نكلو ) ( نامبإلا مهمواق ىف بتك )

 ناكل ناميإلا ىف الخاد حلاصاا لمعلا ناك ولو هب ملاصلا لمعلا نرق ناميإلا ركذ امهنيأ ىلاعت هللا
 ملو اونمآ نيذلا ) لاق « ىصاعملاب هنرقو ناميإلا رك ذ اريثك ىلاعت هنأ : سداسلا . اراركت كلذ

 ىلع امهادحإ تغب نإف امهنيب او>اصأف اولتتقا نيئمؤملا نم ناتفئاط نإو) ( ملظب منام اوسبلب

 اهيأاي ) ىلاعت هلوقب اذه ىلع سابع نبا جتحاو ( هللا ىمأ ىلإ ءىت ىتح ىغبت ىتلا اولئاقف ىرخألا

 ىلع بيانا صاصقلا نأ : امهدحأ . هوا ةثالث نم ( ىلتقلا ف صاصقلا مك.لع بتك اونمآنيذلا

 نث ) هلوق : اهيناثو . نمؤم هنأ ىلع لدف ( اونمآ نيذلا اهمأاي ) هلوقب هبطاخ هنأ مث دمعتملا لتاقلا

 نونمؤألا اممإ ) ىلاعت هلوقل «نامإلا ةو>ا الإ تسيل ةوخالا هذ-هو ( ءىث هرخأ نم هل ىفع

 لدي امو « نمؤملاب الإ قيليال اذهو ( ةحرو مكبر نم فيفخت كلذ ) هلوق : اهللاثو ( ةوخا

 مع عمرجاي مل نمل ناميإلا مسا قبأ اذه ( اؤرجاه ملو اونمآ نيذلاو ) ىلاعت هلوق بولطملا ىلع

 مكلام ) هلوقو ( مهسفنأ ىملاظ ةكئالملا مهافوتت نيذلا ) ىلاست هلوق ىف ةرجحلا كرت ىف ديعولا
 اهيأ اي ) ىلاعت هلوق هيلع اضيأ لديو نينمؤم مهلعج اذه عمو ( اورجاهب ىتح ءىش نم مهنءالو نم

 لّوسرلاو هللا اونو ال اونمأ نيذلا اهأأي ) لاقو ( ءايلؤأ 1 ودعو ىودعء اوذختتال اونمأ نيذلا

 ةيوتلاب مالاو ( احوصن ةبوت هللا ىلإ اوبوت اونمآ نيذلا امأاب) ىلاعت هلوقو ( كناامأ اونوخو

 نركه نإ فش اكنف لاهل ( نونمؤملا هيأ اعيمج هللا ىلإ اوبوتو ) هلوقو لام هل بنذ ال نإ

 ةجح مهف قف بنذملا ادع ايف صخ هنأ به : انلوق كاذك سيلو ابنذم نمؤم لك

 ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو «ىناسألا قيدصتلا نع ةرابع سيل ناميإلا نا 6 ىناثلا ديقلا ١)
 ناك ولو « نينمؤ» مهنوك ىفن ( نينمؤع مثامو رخآلا مويلابو هللاب انشأ لوش ند ساشا نهو)

 ىننلا اذه حص امل فاسالا قيدصتلا نع ةرابع هللاب نامل

 تبجلاب قدص رم نآل قيدصتلا قاطم نع ةرابع سيل ناميإلا نأ ( ثلاثا ديقلا ١)
 انمُوم ىمسي ال توغاطلاو
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 نم اهادعنم ريف. ىلع كف ا لكم دقأ 97 لاعت هللأ ت تافص ف قاخلا فاالت ضل نثكر ادلب هنآ

 ؛ لَم لري نيد نم هو ةرورضلاب ملعام لكب معلا ره ربع ا فاضصنالا لهأ لاقو تدل وطلا

 ىف الخاد نوكيال هريغوأ ايئرم هنوكيو هتاذل املاعوأ ملعلاب املاع ىلاعت هنوكب ملعلا لوقلا اذه ىلعف

 نب رشب لو وهو ءاعم ناسللاو بلقلاب قيدصتلا وه ناعإلا نا . ىاثلا لوقلا . ناءإلا. ىمبسم

 لولا . سفنلاب مئاقلا مالكا بلقلاب قيدصتاا نم دارملا 0 ىنأ ور ىسوملا تاع

 باقلاب صاللخاو 2 ناسللاب رارقأ نامإلا 0 ةيفوصلا له ةفئاط لوق : كلاثلا

 ىلعاوفلتخا دق ءالؤدو « طقف بلقلا لمع نع ةرابع ناميإلا : اولاق نيذلا : 4 ةثلاثلا ةقرفلا)
 لحج 3 هيلقب هّللأ اكفرعزام نا 2 باقلاب هلأ ةفرعم نع ةرايع نامإلا نا ) اهنحا ( نيلوق

 بتكلا ةفرعم امأ . ناوفص نب موج لوق وهو ناميإلا لم5 نموه وهف هبرقينأ لبق تامو هناسلب

 نامإلا نأ : هنع ىعكلا محو نامإلا دح ىق ةلخاد ريغ | انآ معذ لهو رخآلا مويلاو لسرلاو

 د رجج ناءإلا نا.( اميناثو ): هلو دبع نيد قم هنوك 0 معاه لك ةفرعم عم هللا ة هف رعم

 . ىلجبلا لضفلا 2 نيسملا لوق وهو باقلاب قيدصتلا

 نأ : لوألا : ناقيرف مثو طقف ناسالاب رارقالا وه ناميإلا : اولاق نيذلا 4 ةعبارلا ةقرفلا ١)
 طرش ةفرءملاف « بلقلا ىف ةفرعملا لوصح اناميا هنوك طرش نكعل , طقف نام إلاوه ناسللا:رارقالا

 قشمدلا لم نب ناليغ لوق وهو « ناءإلا ىعسم ىف هلخاد امنأ ال ءاناعا ىناسالا رارقالا نوكل

 رارقالا درجم نامبإلا نأ : يتاثلا . ناليغل الوق هنوك ركنأ دق ىعكلا ناك ناو ىئئاقرلا لضفلاو
 نينمؤما كح هلت يثق ةريرسلا رفاك رهاظلا نمؤ» قفانملانأ اويغزو ءةيماركلا لو وعلو : تاتللاب

 « عرشلا فرع ىف ناميإلا ىمسم ىف سانلا لاوقأ عومج اذهف ةرخآلا ىف نيرفاكلا مكحو ايندلا ىف

 قيدصتلا ةيهام حرش ىلإ انهه رقتفنو بلقلاب قيدصتلا نع ةرابع نامإلا نأ هيلإ بهذن ىذلاو

 « ثودحلاب افوصوم ملاعلا نوك ظافلالا هذه لولده سيلف ثدحم ملاعلا لاق نم نأ : لوتنف باقلاب

 ثودحلا ترؤبمل رياغم ملاعلل تودحلا توب 1 محلاو أن ذاج ماعلا نوكب ل الا كاذ - اهولدم لب لب

 قالتخاو « ضاخ ظفلب ةغل لك ىف هنع ربعي أ ماقتنالاب وأ توشلاب ىفذلا مكحلا اذبف ملاعلل

 هذط 00 مأ ىنهذلا ملا نأ ىلع لدي ادحاو ارمأ ىنهذلا محلا نوك عم تارابعلاو غيصلا

 رياغم ل محلا ]ذه نآ اماعف ؛ هب دق ءىشلاب لهاجلا نال“ معلا ريغ ىنهذلا محلا

 0 ىعسسملا نأ وهو ىلغفل ثدححن انه قا 08 ىهذلا محلا أذه وه باقلاب قيدصتلا نم دارالاف

 ءانركذ دق هيف لوقلا قيقحتو ىنهذلا محلا كلذ ىلع ةلادلا ةغيصلا مأىنهذلا محلا كلذوهةغالا ىف
 ةرورضلاب فرعام لكب قيدصتلا نع ةرايعناءإلا : لوةنف ةمدقملا هذهتفرعاذإ .هقفلا لوصأ ىف

 ةعلرأ دو. تا.ثإ ىلإ بهذملا اذه تابثإ ىف رقتفتف.داهتءالا عملسو هيلع هللا لص دم نيد نم كوت
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 ممو ؛ناسللاب رارقالاو حراوجلاو بولا لاعفال مسا ناميالا : اولاق نيذلا (ىلو آلا ةقرفلار)
 لوانتي هللاب ناعالا نأ ىلع اوةفتا دقف جراوخلا امأ « ثيدحلا لهأو «ةيديزلاو جراوخلاو ةلزتعملا
 ىف هللا ةعاط لوانتي و , ةنسلاو باتنكسلا نم ايلقن وأ ايلقع اليلد هيلع هللا عضوام لكبو هللاب ةفرعملا

 ناميالا وه ءايشألا هذه عومج اولاقف .| ريبك وأ ناك اريغصكورتلاو لاعفالا نم هب هللا ىمأ ام عيمج

 ءايلاب ىدع اذإ ناممالا نأ ىلع اوقفتا دقف ةلزتعملا امأو ؛ رفك لاصخلا هذه نم ةلصخ لك كرتو

 نامالا ذإ « قيدصتلا دارملا نوكيو « هلوسربو هللاب نمآ نالف لاقي كلذلو « قيدصتلا هب دارملاف

 لاي لب ؛ ماصو ىلص اذإ اذكب نمآ نالف لاقي الف ؛ ةيدعتلا هذه هيف نكمي ال تابجاولا ءادأ ىنعمي

 اذإ امأ « ةغللا لهأ ةقيرط' ىلع ىرح ءابلاب ىدعملا ناميالاف , هلل صو ماص لاقي ايهللاب نمأ نالف

 ىنعم ىلإ - قيدصتلا وهىذلا.- ىوغللاىمملا نم لوقنم هنأ ىلع اوةفتا دقف ىدعم ريغ اًكلطمرك ذ

 ةبجاو تناكءاوس تاعاطلا لك لعف نعةرايعنامإلا نأ : اهدحأ . هوجو ىلع هيف اوفلتخا مث ؛ ا

 ليذهلا ىأو ءاطع نب لصاو لوقوهو « تاذاقةتعالاوأ لاعفالاوألاوقالا باب نموأ ؛ ةيودنموأ

 للم رع راو اوال نرد دو تباقارولار لعق جوع عوانع هنأ: ايناتاو | :دمحأ -نرانجلا دع ضاقلاو
 لك هللادنع نم ؤملاف « ديعولاهيف ءاجام لك باذتجا نع ةرايع نامبإلا نأ : اهئلاثو . مشاهىأو ىللعفأ
 « ماظنلالوق وهو « ديعولا هيف دروام لك بنتجا نم لكان دنع نمؤالاو « رئابكلا لك بنتجا نم

 رانا لفأ امو, اهب راكلا باتجاه ديطو اند ايراوش اهنؤك طرش : لاق نس هناجأ "قم
 « ةدحىلع ناعا ةعاطلك كلذدعب مث ء لصالا وهو لماكن اميا ةفرعملا نأ : لوالا . نيبجو اوركذف

 اومعزو . ةفرعملا وه ىذلا لصالا ىلع ةبترم تناكاذا الا اناميا اهنم ءىث نوكيال تاعاطلا هذهو

 تاعاطلا نم اًئيش اولعحي ملو ؛ةدح ىلع رفك هدعب ةيصعم لك مث ؛ رفك باقلا راكناو دوحجلا نأ

 نآل ءراكنالاو دو>جلا دجوي ملام ارفك ىصاعملانم اًثيِش الو  رارقالاو ةفرعملا دجوت ملام اناميا

 ناميإلانأ اومعز : ىناثاا . بالكنب ديعسنب هللا دبع لوق وهو « هلصأ وهام نودب لصحيال عرفلا
 كرت نمو « ناميإلا ةلج نم اهلك ل فاونلاو ضئارفلا اولعجو دحاو ناميا وهو اهلك تاعاطلل مسا

 ناميإلا : لاق نم مهنمو « هناعا صقتنيال لفاونلا كرت نمو « هناعا صقتنا دقف ضُئارفلا نم ايش

 لفاوتلا نود ضْئارفلل مسا

 بهاذم ىلع ءالؤه فاتخا دقو ء اعم ناسللاو بلقلاب نامإلا : اولاق نيذلا 4 ةيناثلا ةقرفلا ل

 ءالؤو مث «ءاهقفلا ةءاعو ةفينح ىنأ لوق وهو ؛ باقلاب ةفرعمو ناسالاب رارقا ناميإلا نا : لوآلا
 مزاجلا داقتعالاب اهرسف نم مف , ةفرعملا هذه ةّقيقح ىف اوفلتخا : امهد> | . نيعضوم ىف اوفلتخا

 نأب نورك نيذلا نورثك آلا مو - ليلدلا نع ارداص اءلع ناكوأ ايديلقت اداقتعا ناكءاوس
 ربتعملا ملعلا نأ ىف اوفلتخا : امهيناثو . لالدتسالا نع رداصلا ملعلاب اهرسف نم مهنمو . لسم دلقملا

 مث لاعلاو ماعلا ليبس ىلع ةتافدصبو هتللاب معلا وه : نيماكتملا ضعب لاق ؟ اذا مَع نامإلا قدح ف
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 هذه نم ةدحاو لك لم مل مث ء هلوح كنشأا موحال انيقي هنوك كلذب ررقف « نيقتءلا ىده هنأب هنع

 فطلأب ضرغلا ىلإ زمرلاو فذحلا ىلوألاىفف « ةتكت نم قينالا بيترثلا اذه تبتز نأدعب عبرألا
 ىفو ٠ فرظلا ىلع بيرلا ميدقت ىف ام ةثلاثلا فو « ةماخفلا نم فيرعتلا ىف ام ةيناثلا فو « هجو

 . اركنم هداربإو : داهوهىذلا فصولا عض وه -_ىدهوهىذلا ردصملا عضوو فذحلا ةعبارلا

 لئاسمهيفذأ معا 4 نوةفني مهانقزر امو ةالصلا نوميقيو بيغلاب نونمؤي نيذلا 02 ىلاعت هلوق

 هنا ىلع نيقتملاب لوصوم اما ( نونم, نيذلا ) فاشكلا بحاص لاق 6 ىلوآلا ةلئسملا إل

 عطقنم امو ؛ نيذلا مثوأ ؛نونمؤ, نيذلا ىنعأ ريدقتب عوفرم حدموأ بوصنم وأ ؛ ةرورجب ةقص

 ىلع فتولا ناك ال وصوم ناك اذاف ( ىده ىلع كئلوأب ) هنع ربخم ءادتبالا ىلع عوفرم نيقتملا نع

 امات افقو ناكامطقةنم ناكاذإو « مات ريغ انس> نيقتملا

 ( نوةفني مثانقذر اموةالصلا نوميقيو بيغلا نونمؤ: نيذلا ) مهضعب لاقي ةيناثلا ةلأسملا 2

 اكراتو كاتسحلا العاف نؤكي ئذلاوته'قملا نال كلو + نيقتم' مت زكل زيتفتلاكنؤكي نأ لاق

 نكي نأ اًماؤدشك ( نوتماؤي يذلا هلو رهو تنل لكلتلا ]نم نارك نانا لشق ن1 كالا

 ؛ ةالصلا اهلجأو ةينددنوكستنأ اما ةدابعلا نال ؛ ةقدصلاو ةاكرلاو ةالصلاهساسأو ٠ حراوجلا لعف

 طف ةرا وس نيدلا داع هذاا مالسلا هيلع لوسرلا ىمس اذهلو ؛ ةاكرلا اهاجأو « ةيلام وأ
 ( ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا نإ ) ىلاعت ةلوقل ةالصلا ىف لخاد وبف كرتلا امأو « مالسالا

 لصحي ال ةداعسلا لاك نال كلذو ؛ نيقتم مهنوكل اريسفت ءايشالا هذه نوكت ال نأ برقالاو

 ,نامبالا وهو « بلقلا لعف امإ لعءفلاو « ىوقتلا وه كرتلاف « ىغيني ام لءفو ىغبني الام كرتب الا

 وه ىذلا لعفلا ىلع كرنلا وه ىذلا ىوقتلا مدق ماو « ةاكرلاو ةالصلا وهو ٠ حراوجلا لمفوأ

 « ةلضافلا قالخالاو ةقحلا دئاقعلا شوقنل لباقلا حوالاك بلقلا نال « ةاكرلاو ةالصلاو ناميالا

 اذكو « هيف ةديجلا شوقنلا تابثا نكي ىتح « ةدسافلا شوقنلا نع الوأ هريبطت بحب حوللاو

 ىغبني ام لعف هدعب رك ذ مث , ىغبفي ال ام كرتوهو ىوقتلا مدق ببسلا اذبلف , قالخالا ىف لوقلا

 , هقدص اذإ هنمآ لاقي مث , نمآلا نم لاعفإ ناميالا : فاشكنلا بحاص لاق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 امأ و6 تف ل و رقأ » ىنعم هنمضتلف ءالا, هتيدعت امأو « ةفلالاو بيذكتلا نم ةنمآ هتقيقحو

 نوكس اذ”لئ) اه: نمأ اذا تزرط ةققيقفل,: كقئاوداه فلاةباكب دصأ نأ كيم] اذ ةدبز ديلايكتلاو

 : لوقأو . قح هنأب نوةثي وأ هب نوفرتعي ىأ ( بيغلا, نونمؤي ) ىف نس> نيبجولا الكو ةئين أمظو
 عبرأ قرف مهعمجيو عرشلا فرغ ىف نامالا ىمسم ىف ةلبقلا لهأ فاتخا



 نيقتملل ىده ىلاعت هلوق ريسفت 4

 لاق هنأ هنع للا ىضر بلاط ا ن. ىلع نع لقناذه نمو « نآرقلا ال ةيلقعلا ةلالدلا و وه ةقيقحلا ىف

 ولو « نيهجو وذ مهح هنا ؛ [مقكارقلا مويلع جت ال ٠ جراو ا ىلإ الوسر هثعب ني> سابع نال

 ىو : هب نرجتحي مالسالا قرف عيمج ىر , انالو ؛ هيف كلذ بلاط ىأ ن ٍط لاقل علاقه ناك
 امهنيب قيفوتلا نكي الف « ردقلا ىف حيرص ابضعبو نبجلا ىف حيرص انضمي نابآ نم !ءولع انآزقلا

 ؟ ىده نوكي فيكف « ديددشلا فسعتلاب الإ

 ةلالد اما وهو - نيعتلا ىلع دارملا وه امع كفذي مل امل لمجلاو هءاشتملا كلذ نأ : باوجلا

 لد نترقلا نيكة كناري اللف كح كلأتلا اىلاو للا( شغز هلك را :ادع عمسلا ةلالد وأ لقعلا

 ىلاعت هللا تاذ ةفرعم ىف ىده نآرقلا نوك لاحتسا نذإف ٠ هيف ىد-ه نآرقلا نكي مل هت ىلع

 ىده نآرقلا نكي ل اذاذف «بلاطملا فرشأ بلاطملا هذه نأ كشالو « ةوبنلا ةفرعم فو « هتافصو

 ؟ قالطالا ىلع ىده ىلاعت هللا هلعج فيكف اهف

 نوكي نأ هيف 53 لب ؛ ءىثث لك ىف ىده نوكي نأ ىده هنوك طرش نم سيل : باوجلا

 ةرككزو 2 انيرح !13 ركماوأ حرقا اعلا» كف الانا (ىف: نيد اوك نزل قأز ع ءادكعدلا 'لتمعبأ قطف
 ىلاعت هللا ناف ٠ مومعلا ىضتقي ال قلطملا نا ىلع لئالدلا ىوقأ نم ةيآلا هذهو « لوقعلا ىفام

 عناصلا تابئا ف ىده نوكي نأ ليحتسي هنا عم « ظفللا ىف دييقَت ريغ نم ىده هنوكب هفصو

 . مومعلا ديفي ال قاطملا نأ تبثف « ةوبنلا تايثاو هتافصو

 سيل نآرقلاو : هريغ نيب ثيح ىلإ حوضولاو نايبلا ىف غلب ىذلا وه ىدملا : عبارلا لاؤدلا
 كلذك نكي امو“ ةضراعتم ةريثك الاوقأ انف اوَركْذو:ال] ةنآ نورك ذيام نتْرَسْفلا نا« كلانك

 ملكت نم : انلق ؟ ىده نوكي فيكتف « هريغل انيبم نوكي نأ نع الضف هسفن ىف انيبم نوكي ال
 اذه وه هيلع هجوتي قابلا ىلع اهنم ادحاو حجري الو « ةضراعتملا لاوقالا دروب ثيحب ريسفتلا ىف

 لاؤسلا اذه انيلع هجوتي الف ليلدلاب قاوبلا ىلع ادحاو انحجر دقف ن امأو « لاؤسلا

 فودذحم أدترهريخ هنآلل ؛ عفرلا (نيقتءلل ىده) ل : فاشكلا بحاص لاق (ةعبارلاةلأسملا)

 نأ زوو « هنع اربخ مدقتملا فرظلا لعج اذإ أدتبم وأ « ( كلذا) ( هيف بيرال) عم ربخ وأ
 نأ ةغالإلا ىف اقرع خسرا وه ىذلاوا» فرظاا وأ ؛ ةراشالا هيف لماعلاو « لاحلا ىلع بصنن

 فورد نم ةفئاط وأ « امسأرب ةلمج ( لا ) هلوق نإ : لاقي نأو « احفص لالا اذه نع برضإ
 ( نيمتلا ىده )و ةثلاث ( هيف بيرال ) و « ةيناث ةلمج ( باتكلا كلذ ) و . امسفنب ةلقتسم مجعملا

 نم اذكه ةقسانتم اهم ءىجج ثيح مظنلا نسح بجومو ةغالبلا لصفم اهيترتب بيصأ دقو ةعبار

 ارج لهو ىلو ألا ةدحتم ةيناثلاو « ضعب قع ارضعب اذخآ ةيخاتم اه كلذو ؛ قسن فرح ريغ

 :”ةقادر نسل"

 لايكدلا ةناغبا تاوذتتللا باتكتلا'هنآب هيلإ ريشأ مث ءهب ىدحتملا مالكلا هنأ ىلع الوأ هبن هنأ : هنايب



 "و نيَمّيلل ىده ىلاعت هلوق ريسفت

 دق اهنا الا اهانركذ ىتلا ىه تناك ناو ىوقتلا ةقيقح نا ملعاو ( اًئيش سفن نع سفن ىزمجتال

 ةيصعملا كرتو.ةثلاث ةعاطلاوءىرخأ ةبوتلاو ؛ةراث نامْبالا اهنه لصالا ضرغلاو ؛نآرقلا ىف تءاج

 درحوتلا ىأ ( ىوقتلا ةملك مهمزلأو )ىلاعت هلوقف ناميالا امأ .اسماخ صالخالاو ءاعبار

 نونمؤر,الأ ىأ (نوقتبالأ نوعرف موق ) ءارعشاا فو ( ىوقتلل مهولق هللا نحتما نيذلا كئلوأ )

 نأ )لحنلا ىف هلوةف ةعاطلا امأو ؛ اوبات ىأ ( اوقتاو اونمآ ىرقلا لهأ نأ ولو ) هلوقف ةبوتلا امأو

 (نوقتاف مير انأو) نينمؤملا ىفو (نوقتت هللا ريغفأ) اضيأ هيفو (نوقتاف انأ الإ هلإ ال هنأ اورذنأ

 صالخالا اأو: ءهوصعت الف ىأ.(هللا اوقتاو اهباويأن م تؤيبلا اوْنَأو ) هلوقف ةيصعملا كرتامأو

 (نوقتاف ىايإو) هلوق اذكف « بولقلا صالخا نم ىأ (بولقلا ىوقت نم اهنإف) جحلا ىف هلوقف

 لاقو ( نونس# مث نذلاو اوما نيذلا عم هللا نإ ) ىلاعت لاق فيرش ماقم ىوقتتلا مام نأ ملعاو
 ساذلا مرك أ! نوكي نأ بحأ نمو مالسلا ةيلع لاق سابع نبا نعو ( 37 اقتأ هللا دنع مكمرك أ نإ)

 ساناا ىنغأ نوكي نأ بحأ نمو « هللا لع لكوتتلف سانلا يوقأ نوكي نأ بأ نمو,« هللا قتيلف

 , ةيصعملا ىلعرارصالا كرت ىوتتلا : بلاط ىنأ نب ىلع لاقو «هدي ىف ام قئوأ هللا دب ىف اب نكيلف

 رولا نأ ملعتو ء هللا ىوس هللا ىلع راتختال نأ ىوقنلاا طا نلف . ةعاطلاب .رازتغالمل كاتو
 ىف ةكئالملا الو . ابيع كناسل ىف قالا دحيال نأ ىوقتلا : هدأ نب ميهاربإ لاقو . هللا ديب ابلك
 تنيز اك قحلل كرش نزت نأ ىوقتلا : ىدفاولا لاقو ابيع كرس ىف شرعلا كلمالو ابيع كلاعفأ

 ليبس كلس نم قتملا : لاقيو « كامن ثيح كالوم كاربال نأ ىرقتلا : لاقيو « قلخلل كرهاظ
 ولو « افجلاو مارحلا بنتجاو . افولاو صالخالا هسفن فاكو ءامغقلا ءارو ايندلا ذينو « قطضملا

 ىده نآرقلا نأ نيب ىلاعت هنأل ٠ هافك ( نيقتءلل ىده ) ىلاعت هلرق ىف ام الإ ةليضف قتءلل نكي مل

 ىده هنإ : نآرقلا ىف انبه لاق مث (سانلل ىده نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناضمر روش) هلوق ىف سانلل

 ناسناب سيل هنأك ايقتم نوكب ال نف . سانلا لك مه نيقتملا نأ ىلع لدي اذهف , نيقتالل

 صخش بسحب فاتخمال اليادو ىده ءىشلانوك : لوألا لا سلا : تالاؤسلاىف (ةثلاثلا ةلأسلا)
 أيناث ىدتهمال ىدتهملاو « ىدتهم قتملاف اضيأو ؟ طقف نيقتملل ىده نآرقلا لعج اذاءلف ء صفت نود

 « عئاصلا دوجو ىلع مل ةلالدو نيقتملل ىده هنأ «نآرقلا : باوجلا . نيقتمللىده نوكيال نآرقلاو

 احدم نيقلا ركذ ىلاعت هللا نأ الإ . نيرفاكمال ةلالد اضيأورفإ « كومو قدطو هنيد لبعو

 نهرذنت ا] ) لاقو ( اهاشخم نم رذنم تنأ امنإ ) لاق اك هياوعفتناو اودتها نيذلا مه مهنأ نيميل

 مث ءالؤد نأ لج آل سانلا ءالؤه ركذف ٠ سانلا لكل ارذنم مالسلا هيلع ناك دقو ( ركذلا عبتا

 ءهنع لئاز لاؤسلا اذبف دوصقملا ىلإ ةلصوملا ةلالدلاب ىدحلا رسف نم امأو . هراذناب اوعفتنا نيذلا

 ارق يفصو بفك : ىاثلا لاؤسلا . نيقتملا قح ىف الإ نسل دوضقملا ىلإ الضوم نآرقلا نزك نال
 ىدحلا نوكيف « هءاشتملا نع مكحلا زيمت | لقعلا ةلالد الولو ؛ ريثك هءاشتمو لم هيفو ىده هنأب هلك
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 اربتعم ةيغبلا ىلإ ةلصوم ةلالدلا نوك ناكول هنأ ثلاثلاو ىناثلا لوقلا داسفو لوألا لولا ةحص ىلع

 ءادتهالا ىلإ ةلصوم ةلالدلا نوك نآل , ءادتهالا مدع دنع ىدحلا لوصح عنتمال ىدحلا ىمسم ىف

 ىمعلا اوبحتساف مهانيدهف دومث امأو ) ىلاعت هلوق ليادب عنتمم ريغ هنكل , لاح ءادتهالا مدع لاح
 «دتبي ملف هتيده : لاقي نأ فلما نإ محصي هنآلو  ءادتهالا مدع عم ىدحلا تيثأ ( ىدهلا ىلع

 , ىدهلاةلباةمىف ةلالضلا عوقو : اهلوأ : ةثالثرومأب فاشكللا بحاصجتحاو ءانلوقىلع لديكلذو

 : اهيناثو ( نيبم لالض ىف وأ ىده ىلعل ) لاقو ( ىدهلاب ةلالضلا اورتشا نيذلا كئلوأ ) ىلاعت لاق
 ةيغبلا ىلإ ةلصوم ةلالدلا نوك ىدهلا طرش نم نكي مل ولف « ىدتهنك حدملا عضوم ىف ىدهم لوقي

 : لاقي ىده عوأطم ىدتها نأ :اهتلاثودت< لف ىده هنألامتحال احدم ايدهم هنوكي فصولا نكي مل

 نامز ال عاطقنالاو راسكنالا نأ ايف عطقتاف هتعطقو رسكناف هترسك : لاقي اكء ىدتهاف هتيده

 قرفلا نأ : لوآلا نع باوجلاو . ىدهلا مزاول نم ءادتهالا نوكب نأ بجو ؛ عطقلاو رسكلا

 وه ءاد_:هالا لباقمو لالضالا وه ىدملا لباةق ؛ ةرورضلاب مولعم ءادتهالا نيبو ىدطلا نيب

 ريغو . ايدهم ىمس ىده اب عفتاملا نأ : ىناثلا نعو « عنتم لالضلا ةلباقم ىف ىدحلا لعل ؛ لالضلا

 نعو . مودعملا ةلزنم ةلزان تناك دوصقملا ىلإ ضفتمل اذإ ةليسولا نآلو ؛ ايدهم ىمسي ال هب عفتنم

 اىمآ هنوك طرش نم نوكي نأهنم مزلي ملو « رمتئاف هترمأ : لاقي مآل عواطم راهتئالا نأ : ثلاثلا
 ضراعم هنأ ىلع ؛ ءادتهالا ىلإ ايضفم نوكي نأ ىده هنوك نممزايال اذه اذكف « رامتثالال وصح

 فصصو ىلاعت هللا نأ ةصاخ ملعلا وه ىدحلا لاق نم لوق داسف ىلع لدي امو ؛ دتهب ملف هتيده : هلوقب

 . ملعلاو ءادتهالاال ةلالدلا وه ىدحلا نأ ىلع لدف ؛ ملعإ سيل هسفن ىهنأ كش الو ىده هناب نآرقلا

 تفرع اذإ « ةنايصلا طرف ةياقولاو : قتئاف هاقو محلوق نملعاف مسا ةغالا فق تملا (ةيناثلا ةلأسملا)

 نوكي نأب ىلوأ كلذك نوكي نمو « حدملا ضرعم ىف انهه تملا ركذ ىلاعت هللا نإ : لوقنف اذه
 ازرتع تادابعلاب اينآ نوكي نأب كلذ «نيدلاب لصتي امف اقتم نوكي نأب لب ءايندلا رومأ ف اقتم

 [م”لخدي : مهضعب لاقف ؟ ىوقتلا ىف رئاغصلا بانتجا لخدي له هنأت ااوفلتعلا و (تازوطخلاا نع

 ا:] «لكلا نع ةبوتلا بوجو ىف عازن الو «لخدي ال : نورخآ لاقو « ديعولا ىف رئاغصلا لخدي

 : لاق هنأ مالسلا هيلع هنع ىورف ؟ مسالا اذه قحتسي له رئاغصلا قوتي مل اذإ هنأ ىف عازنلا
 هللا ىضر سابع نبا نعو « سأبلا هب ام ارذح هب سأب الام عدي ىتح نيقتملا ةجرد دبعلا غلبي ال د
 قيدصتلاب هتمحر نوجريو ؛ هيلإ ىوهلا ليمب ام كرت ىف ةبوقعلا هللا نم نورذحب نيذلا مهنأ : امهنع

 هلثمو ( مكبر اوقتا سانلا اهيأ اي ) ءاسنلا لوأ ىف لاق « ةيشخلا ىه ىوقتتلا نأ ملعاو . هنم ءاج اسمب
 كلذك و « هللا نوشخت الأ ىنعي ( نوقتت الأ حون مهوخأ مهل لاق ذإ ) ءارعشلا فو ؛ جحلا لوأ ىف

 (هوةتاو هللا اودبعا) هموقل ميهاربإ لاق تويكنعلا فو.« مههوقل بيعشو.. طولو؛« اص ودرهلاق

 اموي اوقتاو ) ( ىوقتلا دازلا ريخ ناف اودوزتو ) (هتاقت ق> هللا اوقتا) هلوقاذك و ء هوشخا ىنعي



 ١ نيقتبلل ىده « هيف بترال ريسفت

 م عمرو هر
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 هنوك .ىن هنم دارملا ( هيف بير ال ) ىلاعت هلوةف «نقيتم ريغ وهف بلقلاب جلتخا ام كلذكو « هيف

 ىف الو.« هللا دنع نم هنوك ىف الو . هت ىف ةهشال هنا دوصقملاو ؛هوجولا نم هجوب بيرلل ةنظم

 االه ديك أتلا بارقأ ناك صوصخلا لع ارجغم هنوك ىف بير ال.دارالا,: تاق ولاو . ازجعم :هنوك
 :( لوآلا لاؤسلا) : تالاؤس انهاهو (اندبع ىلع انلزن امم بير ىف متتك نإو ) هلوقب لفاوأتلا

 هنأ ىنع ناز ., هيف. كشذ دق نحف اندنع هيف كشال هنأ ىنع نا : لاقف هيف ةدخاملا ضعي .نعط

 نأ باترا ىغبنيال ثيح ىلإ حوضولا ىف غلب هنأ دارملا : باوجلا . هيف ةدئئاف الف هدنع هيف كيشال
 ةضراعم.نع ارز ةياهنلا ىلإ ةحاضفلا ىف مبغولب عم برعلا نآل ؛ كلذك صالاو ؛ هيف باتي

 زوال يح. ىلإ نورظلا ىف ةجحلا هذه. تغلب هنأيب دبشي .كلذو:«.نآرقلا نم :ةروسز ارصقأ

 ؟( لوغاهبفال ) رخآ عضوم ىفو ( هيف بيرال ) انبه لاق مل: ىناثلا لاؤسلا . هيف باتي نأ لقاحلل
 :.تلق ولو « باتكسلا نع ةيلكلاب بيرلا ىف: مثالا انبهو . ممالاف مثالا نومدقي مهنال : باوجلا

 (لوغ اهفال ) هلوق ىف دصق مك ء انهاهال هيف بيرلا لصحرخآ اباتك كانه نأ مول بير هيفال

 : ثلاثلا لاؤسلا ايندلا ةرمخ اه لاةغت كل وقعلا لاتغت ال اسمناف ء ايندلا رومخ ىلع ةنجلا رمخ ليضفت

 (هيف بيرال ) ءاثمشلا وبأ أرق : باوجلا ؟ ةيلكلاب بيرلا ىن ىلع ( هيف بير ال') هلوق لدي نيأ نم

 (بيرال) هلوق نأ هيلع يلذلاو « ةيلكلاب بيرلا عافترا بجوت ةرووشملا ةءارقلا نأ ملعاو . عفرلاب

 دارفأ نم درف تبثول هنآل « ةيهاملا دارفأ نم درف لك ىنن ىضتقي ةيهاملا نو بيرلا ةيهامل فن

 اين « هللا الإ هلإ ال د انلوق ناك رسلا اذطو « ةيهاملا قن ضقاني كلذو « ةيهاملا تتبثل ةيهاملا

 « هيف بير » :.انلوقل ضي: وهف عفرلاب « هيف بير ال » انلوق امأو . ىلاعت هللا ىوس ةحلآلا عي

 . ضفانتلا قةحتمل دارفالا عنبمج ءافتنا بجوب ىلا كلذف ء دحاو درف تو ديفي وهو

 (بيرال ) ىلع افقو امهنا مصاعو عفان نعو « روهشملا وه ( هيف ) ىلع فقولا ( ةيناثل ةلأسملا)
 ىهزو؛ « نأ ال: برعلا لوقو ( ريضال اولاق ) هلوق هريظنو « اريخ ىوني نأ نم فقاؤ ال ديالو

 ؛ لوأ لوآلا ةءارقلا نأ ٍلعاو . ىده هيف هيف بيرال : ريدقتلاو؛ ذاجحلا لهأ نابل يف .ةريثك

 ىده هشفن باتكلا ن ٍ ال ةينآتلا فو. بئده هسفن باتكلا :نوكي ىلوآلا ةءارقلا, لع, نآل

 . ملعأ هللاو ىدهو رون نآرقلا نإرنم نآرقلا فارركس امل ىلوأ لواللارو ,.ىده ةفا_توكت ولإب

 لئاسم هيف « نيقتملل ىده ىلاعت هلوق

 ؛ فاشكللا بحاص لاقو «  ةلالدلا نع:ةرابع ىدحلا : ئدحلا ةقيقح ىف: ( لوالا ةلأسملا (

 لذي ىذلاو ٠ لعلاو ءادتهالا وه ىدطلا: نورظا لاقو . ةيغبلا ىلإ ةلصوملا ةلالدلا وه ىدحلا

 «,هيف» لع فقولا

 ىدهلا ةقيقح
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 ( مظع باذع مهلو ) امظع نيقئانملا باقع ىمسو ( امظع ارجأو ةرفغم مهنم تاحلاصلا

 عضوملا ئهسبف معلا هن ىلاعت هلا ىمسو.( كرايم. رك ذ اذهو ) : كرابملا : نوثالثلاو قأثلا كرابملا اهنمو

 ةكرابم نوتيزلا ةرجش ىمسو (ةرجشلا نم ةكرابملا ةعقبلا ىف) اكرابم مالسلا هيلع ىموم هيف مأك ىذلا

 ىعسو ( اكرابم ىنلعجو ) اكرابم ىسيع ىمسو ءابعفانم ةرثك-ا ( ةنوتبز ةكراته ةرجش نم دقوب )

 انإ ) ةكرابم ردقلا ةليل ىمسو « مفانملا نم هيف امل ( اكرابم ءام ءامسلا نم انلزنأو ) اكرابم رطملا

 ةكرابم ةماأل كرايم ىنىلع ةكرابم ةليلىف كرايم كلم هلزنا كرابمر كد نآرقلاف (ةكرابم ةليلىف هانلزنأ

 : فاشكلاب حاص لاق (باتكلا كلذ) هلوقب (ملا) هلوق لاصتا نايب ىف :«ةعبارلا ةلاسملا» ٠ 2«, لامنا

 :ىوجو فل اتلا قف ةروسأل ايمأ ( لا) كلج نإ 0

 أدتبملا ربخ ةلمججاو هريخ ( باتكسلا ) و اهناث أدتبم ( كلذ ) وأدتبم (لا) نوكي نأ ::لوآلا

 ةنإ إ ء ضقان هتاباعم ىفب لقتكملا 3م ءادع اه نأكوي لفاكلا ىباتكلا ره(كللذ نأ هانعكو خل والا

 نوكي امل عاجلا ةيلوجرلا ىف لماكلا ىأ ؛ لجرلا وه : لوقت اه اباّنك نوكي .نأ لهأتسي ىذلا
 : .دوغوملا تاتكلا كلذوه هاتعمو َةَفَط باتكلا نوكي نأو ٠ لاصلا.تايضرم!نم.لاجرلا.يف

 الدب وأ ايناث اريخ ( باتتكسلا كلذ ) نوكيو (ما) هذه ىأ فوذح أدتبم ربخ ( ملا ) نوكي نأو

 ( باتكللا كلذ ) و ةلمج ( لا ) هذه نوكحت نأو ٠ كلذ. وه هانعمو .« :ةفص باتكللا:نأ. ىلع

 باتكلا كلذ ئأ (باتكلا) هربخو أدتبم (كلذ) ناك توصلا ةلزامب (ملا) تلعجن نإ و'ىرخأ ةلمج

 الأ ىأرو فود اافتلم و دقا نأ هدلغو ءاه نيلي و .ةفيص باتكيلا ىأ يإلفاكلا ياتكلا ده, لزنلا

 ( هيف بيرال باتبكلا ليزنتملا ) هللا دبع أرقو باتنكلا كلذ فورا هذه, نم, فلولا ىدي

 . :رهاظ اذه .فيلأتو

 ناتلاسم هيف 6 هيف بيرال إل ىلاعت هلوق ان

 زم كارولرطت جول عطادت برحيل فن سلال "كيل رتبتا را: (لرألا ةلأسملا)
 دق : لق ناف « كبيبرب ال ام ىلإ كنير ام عد 2 مالعنلا هيلع ةلوق ينمو ءأماؤتم هن تذئظ اذإ نالف

 صيرتن ) ىلاعت هللا لاق هثداو> ىأ « نامزلا تتر » و « رهدلا بيرو مهوق ىف بورلا لهعتشي

 : رعاشلا لوقك ظيغلا بابسأ نم تاقلا| ىف جاتخيام ىنعم ف اضن لمعتسيو ( نونملا بيرة

 افويمتلا انعمجأ“ مث, نيلختوأ ١ تتار“ لك ةمادمن ' نم انيضق

 كوكشملاكو بف «لمتح نوذملا بير نم فاخيام نآل ؛ كشلا ىنعم ىلإ ناغجّرت دق ناذق: انلق



 /١ نارقلا ءامنإ

 هللا ءانمأ مد نيمآألا ىنلا ىلع نميبملا باتكسلا لزنأ نميهملا برلاو ؛ ةرخآلاو ايندلا

 نمانلا لع ءادبش اونوكتل اظسو ةمأ مك انلعج كلذكو ) لاق ميهقلخ ىلع ىلاعت
 (ديثولا ىلإ ىد) 82 ىنال ىد نآرقلا. اذه نإ ) ىداحلا : نورشعلاو نمداسلا

 « ىداهلا رونلا » ربخلا ىف ءاج هنآل ىداحلا وه ىلاعت هللاو

 ىذلا رونلا اوعيتاو ) نأرقلا فو ( ضراألاو تاودءسلا رون هللا ) رونلا : نورشعلاو عباسلا

 ىعسو دم ىنءي (نيبم كالو رون هللا .زم مك ءاج دق) 0 لوسرلاى سو نآرقلا ىنعإ (هعم لزأ

 مالسالل هردصهللا حرش نفأ) رون هنايب ىعسو ( ممهاوفأب هللا رون اوئفطيل نوديري ) ًارون هنيد

 ًارون ليجبنالا ىمسو(رونو ىده ايف ةأروتلا انلزنأ انإ) ًارون ةاروتلا ىمسو (هبر نم رون ىلع وف

 . ( مهيديأ نيب مثرون ىعسي ) ًارون نامالا ىمسو ( رونو ىده هيف ليجنالا هانينآو )

 قحل هنإو ) قح نآرقلاو « قحلا ديبشلا ثعابلا » ءامسالا ىف درو : قملا :نورشعلاو مالا

 لطابلا ىلع قلاب فذقن لب ) لاق ا لطابلا ليزيف لطابلا دض هناآل ؛ اقح هللا هامسف ( نيقيلا

 . لئاز هاذ ىلأ'( قفاز وه ذاق دخان

 باتكل هنإو ) نآرقلا ةفص ىفو ( مي>رلا زيزعلا وه كبر نإو ) زيزعلا : نورشعلاو عساتلا

 ةرعلا هللو ) ةزيزع ةمالاو ( هيلع زيزع مكسفتأ نم لوسر مكءاج دقل ) زيزع ىنلاو ( زيزع

 ناينعم زيزءللو « ةزيزع ةمآل زيزع ىن ىلع ًازيزع اباتك لازنأ كير رف: ( .نيتطاولل و اهلاوكرلاَو

 . هتضراعم دارأ نم ىلع عنتماو ءادعآلا ربق ىذلا وه هنآل ؛ كاذك نآرقلاو ء رهاقلا : امهدحأ

 . هلثم دجوب ال نأ : قاثلاو
 ةأستلا د قلل زعم كاف هنأ معاو ( نونكم باتك ىف يرك نآرقل هنإو ) ميركلا : نوثالثلا

 0 نآرقلاو دنس الزمالك ل رغ ام ) مركلاب

 ىعسو ( مر " لوسر مهءاجو ) امارك ئضوم ساو . هنط ذافتسي ام مولعلاو محلا نم باتك

 شرعلا بروه الإ هلإال هَللا) اجرك هشرع ىمسو (ميركر جأو ةرفغمب هرشبف) اميرك لامعالاباوث

 «زيزع هنأ هانعمو ( ميركل وسر لوقا هنإ ) اميرك ليربج ىمسو , ةمحرلا لزنم هنال ( ميركلا

 كلمهي لزن يركب ر نممرك باتك وهف ( رك باتكىلإ ىقاأ فإ ) اميرك ناملس باتتك ىمسو
 . أيرك اباوث اولان هباوكسمت اذاف : ةمبرك ةمأ لجال ميرك ىن ىلع ميرك

 فاقت هنأ ملعاو ( ميظعلا نآرقلاو ىناثملا نم اعبس كانيتآ دقلو ): ميظعلا : نوثالثلاو ىداحلا
 هباتكو ( مهظعلا شرعلا بر وهو ) ايظع هشرعو ( مظعلا ىلعلا وهو ) لاقف |يظع هسفن ىم.س

 ةلزازلاو ( نيملاعلا برل ساذلا موقي مدرع: غربا ) ايل ةيليثلا يبو يييظلاقل ةلاو ) امظع

 ملعلاو ( ميظع قاخ ىلعا كنإو ) اهيظع لوسرلا قلخو ( ميظع ءىث ةعاسلا ةلزاز نإ ) ةميظع

 ةرحس رحسو ( مظع ن ؟دكر.نإ 1١ |مظع ءانقنلا ديكو ) امظع كيلع هللا لضف ناكو ) امظع

 ا رفطلسلو

 أرون هتيمسنا

 قارُملا ةيمف
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 حورلاب هتيمست

 موجنا ار هتيمسقا

 ةيمسألا

 ةمعن نآرقلا

 اناهربو

 امق هتمسل

 نآرقلا .اوسأ ١

 ىصاعملا نم ساق مد هنآل » هب مدصتعا ل ةمصع

 قوف ةمحر ىأو ( نيئمؤملا ةمحرو ءافش وهام نآرقلا نم لزننو ) ةمحرلا : رشع ثلاثلا

 تلالالضلاو“تالابللا نم نفتلختلا

 نم حورلاب هكئالملا لزني ( .( انما نم احور كيلإ انيحوأ كلذكو ( حورلا : رشع عبارلا

 ( انحور اهيلإ انلسرأف ) حورلاب ليربج ىعسو ؛ حاورآلا ةايحل ببس هنآل هب ىمس امنإو ( همأ
 ( هنم حورو ميم ىلإ اهاقلأ ) حورلاب ىسعو

 هعابتا بحي ةنال هب ىمس ( صصقلا نسحأ كيلع ضقن نحن ) صخقلا : رشع سماخلا

 ىلاعت هلوق هنمو , نيمدقتملا صصق عبتتي نآرفلا نآل وأ ؛ هرثأ ىعبتا ىأ ( هيصق هتخاآل تلاقو)
 ( قلل صصقلا وهل اذه نإ)

 وبف نايثعلاو سانا تآن 1ذه) هلزمم ناسلا امأ 7 نمملاو ؟ناتغلا و! قاشلا“:"رظع قنداغلا

 ( نيبملا باتكسلا تابآ كلت ) هلوةف نيبملا امأو ( ءىث لكل انابت باتكلا كيلع انلزنو ) هلوق
 ىذلا رصبلاب اهيبشت قحلا اهب رصبي ةلدأ ىه ىأ ( مكبر نم رئاصب اذه ) رئاصبلا : رشع عباسلا

 صالخلا قيرط ىري
 نآل , ءاضقلا هانعم ليقف ؛ هيف اوفلتخاو (لزهلاب وهامو لصف لوقل هنإ) لصفلا . رشع نماثلا

 قوسيوةنجلا ىلإ اموقىدهف ةمارقلا موي سانلا نيب لصفي هنآلل ليق قوما, سائلا نيب هب ىضقي ىلاعت هللا

 . رانلا ىلإ هفاس هءارو هلعج نهو  ةنجلا ىلإ هداق ايندلا ىف همامإ هلعج نف «رانلا ىلإ نيرخآ

 اع 1غ الر هناك ) ىرهاذإ مجنلاو) ) موجنلا مقاومب مسقأ الف ) موجنلا ع عساتلا

 رابخالاو صصقلا هيف ىن:هنالليق (مرنوثذنيذلادولجهنمرعشةتىناثم) : ىناثملا : نورشعلا

 نآرقلا هب ىنعي سابع نبإ لاق ( ثدخ كبر ةمءنب امأو ) : ةمعناا : نورشعلاو ىداحلا

 تزحي دقو اناهرب نوكي ال فيكو ( مكبر نم ناهرب مكءاج دق ) ناهرباا : نورشعلاو ىفاثلا

 هلثم- اوتأيا نأ نع احتمالا

 ىلاعت لاق ءاسنالا نيبو هنيب ةكراشملا تعقو مسالا اذه.و ءريذنلاو ريشبلا : نورشعلاو كلاثلا

 ًادماش كانلسرأ انإ ) لسو هيلع هلل لفن نع هل( لاق (/نيوشمم لاني ارزعبم) الزل قطف
 ًارشبم ىندي (مرثك أ ضرعأف ًاريذنو ًاريشب) ةدجسلا مح ىف نآرقلا ةفص ىف لاقو (ًاريذنو ًارشبمو
 نآرقلا نينو ىلاءتهتا نيب ةكرتمشملا ءايساألا رك ذن انبهنمو., ىصعنمل ًارذنم رانلابو عاطأ نمل ةنجلاب

 هللاو ( ميقلا نيدلا كلذ ) ميق اضيأ نيدلاو ( ًاديدش ًأسأب رذنيل اهق ) ميقلا :نورشعلاو عبارلا
 ةدافإلاو نايبلا ىف هتاذب مثاق هنآل اهيق ىعس امنإو ( مويقلا حلا وه الإ هلإ ال هللا ) مويقلا وه هناحبس

 باّتكلا نه-هيدن نيب اهب اةدص قلاب باتكلا:كيلإ انلّزنأو ) نميبملا : نوزتقءلاو نماخلا

 ىف ررضلا نمأ نآرقلاب كلسمت نم هنال هب فصو اسمنإو ؛ نيمآلا نم ذوخأم وهو ( هيلع انميهمو



 ون نآرقلا ءانفتأ

 ( هنزل مق : ماما ناق رفلاو باتكللا# 5217 ا ذإو ) هلوق ةرصنلاو |م- هيلعو

 انإ ) ( ةاتلزنأ كزابم ركذ !ذهو ) هلوقف .كذلا.امأ ٠ ىررك دلانور٠ ةركذتلا و: نكذلا,: الطيار

 ىلاعت:هللا نء.نكذاهنأ ؛ امهدخأ : ناهجو هيفو ( كموقلو كل ركذل هنإو ) . ( ركذلا انلزن نحن

 فرش هنأؤ,ء هيي نمآ . رو فرشو ركذ هنأ :ىناثلاو .هرمماوأو .هفيلاكت مهفرعف هدابع هب ركذ

 ىركذلا امأو ( نيقتءلل ةركذتل هنإو ) هلوقف ةركذتلا امأو « هتمأو « ملسو هيلع هللا لص دمحم

 ( نينمؤأ لا عفنت ىركذلا ناف رث خور لع هلوقف

 ( نيمالا حورلا هب لزن نيملاعلا بر ليزنتل هنإو ) ليزنتلا : امسماخو

 كياإ هلوصو نال ؛ اثيدح هامس ( اباتك ثيدحلا نستحأ كون مها ) ثيدحلا : اهسداسو

 نيفلكملا هب بطاخ هللا ناف ؛ هب ثدحتي امب هش ىلاعت هنالو ؛ ثيدح

 ةظعوم ةقيقملا ىف وهو ( مكبر نم ةظعوم مكتءاج دق سانلا اهيأ اي ) ةظعوملا : اهعباسو

 فيكف . ملسو هيلع هللا ىلص دم ىلمتسملاو « ليدبج ذخالاو « ىلاعت هللا وه لئاقلا نآل

 ةظعوملا هب عشت الل

 ( اييرع امك> هانلزنأ كلذكو ) هلوقف محلا امأ مكحلاو ؛ يكحلاو ؛ ةمكحلاو ؛ محلا : اهنماثو

 امأو ( ةمكحلاو هللا تابآ نم نكتوب ىف ىلتياه نرك ذاو ) ( ةغلاب ةمكح ) هلوتف ةمكحلا امأو

 ىف اوفلتخاو ( هتابآ تنكحأ باتنك ) هلوقف مكحا امأو ( "5 ملا نآرقلاو سي ) هلوقف ميكملا

 نم ذوخأم وه :جرؤملا لاقو ؛ مازلالاو ماكحألا نم 5 وه : ليلخلا لاقف ء ةمكحلا ىنعم
 هفسلا نم عنم : ةكحلا,و ؛ ةبادلا طيضت انا ماجللا 1

 ىف امل هافشو ) هلوقو ( نينمؤالل ةحرو ءافشاوهام.نآرقلا نم لزننو:) مافشلا :ايعساتو
 ؛رفكلا ضَرم قع ءافشؤنأ «:ىلاثلاو : نضارساللا نمرافش هنأ ليه دما :نارج و هلفؤي زو دتطلا

 كش لكلوزي نآرقلابو ( ضر مهبولق ىف ) لاقف ٠ ضرملاب كدشلاو رفكلا فصو ىلاعت هناأل

 ءافش هنأب هفصو ممصف ؛ بلقلا نع

 ءافشو ) . ( سانلل ىده ) . ( نيقتملل ىده ) هلوقلف ىدحلا امأ : ىداحلاو ؛ ىدحلا : اهرشاعو

 ( موقأ ىه ىتلل ىدهي نآرقلا اذه نإ ) ىداهلا امأو ( نينمؤملل ةمحرو ىدهو رودصلا ىف امل

 ( دشرلا ىلإ ىدم ابحي انآرق انعمس انإ ) نجلا تلاقو

 اذه نأو ) : لاقو  نآرقلا هنإ : هريسفت ىف سابع نبا لاق : ميقسملا طارصلا : شع ىداحلا

 ( هوعبتاف اهقتسم نطارص

 هب ىمس امناو ؛ نآرقلا هنأ : ريسفتلا ىف ( اعيمج هللا لبحب اومصتءاو ) : لبحلا : رشع فاثلاو

 لبحلاب كسمتملا نأ ءايندلا لاكنو ةرخآلا ةنوقع نم هب. صلختتي هنيد زومأ ىف هب مصتعملا نآل
 نآرقلا اذه نإ » لاف ةمصع مو هيلع هللا ىلص ىنلا هامش كلذ:نمو :كلابمملازو قرغلا _نفاؤجتب

 هتيوسل ىعم

 الي زنت هتيمسل

 ائيدحو

 يده هوك

 اي داهو



 طفل لولدم

 2 باك“

 ظفل قاقتشا
 » نآرق 0

 ناقرفلا ىنعم

 :باتكلا اال !(نآلزقلادء ابنا ١

 « لطاب: لوآلاو ٠ متسالا وأ ىمسملا امإ ثنؤملا نآل ؛ ثنؤم هيلا راشملا نأ مل ال : باوجلا
 «"تاؤم سيلوهو (لا) ربفمسالا امأو « ثنؤ؟ سيلوهو نآرقلا نهم ضعبلا كلذ وه ىمسلا نآل
 مسالا وه قباسلا دارددلك لكمل !؟ فيو هوي ح ةووايلاو هوا ارغأ مسا هل ىمسملا كلذ مذ
 5 ةروسلا وهو ثنؤم وه ىذلا ال «(ملا ) وهو ثنؤع شل :ئانلا

 مايصااو مايقلاك ردصم وهو باتكتلا : اهدحأ : ةريثك نآرقلا ءامسأ نأ معا : (ةثلاثلا هلتسملا)
 نآرقلا باتكلا نم دارملا نأ لع اوةفتاو « سوبلملا ىنعب سابللاك لوعفم ىنعمب لاعف : ليقو
 مكيلع بتك ) ضرفلا : اهدحأ : هوجو ىلع نآرقلا ىف ءاج باتتكلاو ( كيلإ هانل زنأ بات ) لاق
 : اهناثو (اتوقوم اباتك نينمؤملا لع تناك ةالصلا نإ ) ( مايصلا مكيلع بتك ) ( صاصقلا
 انكلهأ امو) لجاللا : ملأت و مكناهرب ىأ ( نيقداص منك نإ ميباتكب اوتأف ( ناهربلااو ةجحلا

 نيذلاو ) هدبع ديسلا ةيتاكم ىنعمب : اهعبارو . لجأ ىأ ( مولعم باتك الو الإ ةيرق نم
 ماصخلاو لادجلا< ةلعافملا ىنعمب لاعف ردصملا اذهو ( منامبأ لاك سامع امتع نودي
 تيمسو  هتعمج اذإ ءىثلا تدتك نم باتكلا قاقتشاو « ةلئاقملاو ةمصاذلاو ةلداجما ىنعمب لاتقلاو

 عمتجا هنال وأ ٠ تاهيمثلا رك اسع ىلع ةبيتكلاك هنآل اباتك باتكلا ىمسف ٠ ابعامتجال ةبيتكلا
 . قاخلا ىلع فيلاكتلا هيف مزلأ ىلاعت هللا نال وأ « مولعلا عيمج هيف

 انإ ) ( نآرقلا اذه لثمب اونأب نأ ىلع نجلاو سنالا تعمتجا نثل لق ل نآرقلا : اهناثو
 ( موقأىه ىنلل ىدم نآرقلا اذه نإ ) . (نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناضمر رهش) ( اينرع انآ رق هانلعج

 ةذاضللاو* نأ رلا6 8 لح اونقءازقلاو نآَرقْلا نأ تاغ لوف“: اهدحتأاب نالل وق دهمق؛نارتشفتللو

 : هتوالت عيتاف كيلع هائولت اذا ىأ  هتوالت ىأ (هنآرق عبتاف هانأرق اذاف) هلوق هيلع ليادلاو «دحاو

 نايفش لاقو « هتعمج اذإ ضوحلا ىف ءاملا تأرق : لئاقلا لوق نم ردصم هنأ ةداتق لوق وهو : ىناثلا

 « تاءآ تراصف تدمج تايلكلاو « تاك تراصف تعمج فورا نال انآرق نآرقلا ىمس : ةنييع نا
 نباوالا مولدع هيف عمت مث ٠ انآرق تراصف ثءمج روسلاو ؛اروس تراصف تعمج تايآلاو

 . ةيعمجا نم وأ ةوالتلا نم امإ نآرقلا ظفل قاقتشا نأ لصاحلاف . نيرخآلاو

 (ناقرفلاو ىدحلا نم تانيبو ) . ( هدبع ىلع ناقرفلا لدن ىذلا كرابت ) ناقرفلا : اهئلاثو
 « ةنس نرمشعوا فيت ق هلزنأ اًرفتم نأك هلوزت نآآل كِلَّذِب ىعم : "ليقف , هريسفت ىف اولتخاو

 011 تازنو ( اليزنت, هانلزنو 3 ىلع ساثلا ىلع هارت هانقرف انآرقو ) ىلاعت هلوق هليلدو

 الوا اولاقو ) ىلاعت هلوق ىف ناقرفلا ةرو م ىف هانركذ هيف ةمكجلا هجوو ؛ ةدحاو ةلمج بتكلا
 قحلا نيب قرفي- هنآل كاذب ىعب : ليقو ( َكداّؤف هب تبثنل كلذك ةدحاو ةلمج نآرقلا هءاع لزن

 ءقاجنلا وه ناقرفلا : ليقو «لوؤالاو مكاو « نيملاو لمجلاو مارحلاو لالحلاو ,«لطابلاو

 ؛ ةاجنلا' اودٍجو نآزقلابف. تالالضلا تابلظ ىف قاخلا نال كلذو ,:ئذدسلاو همزكع لوق وهو



 و , باتكلا كلذا» ديسفت

 ءادتبا ىف تلزن امن ىهو ؛ لمزملا ةروس ىف اذهؤ ( اليمث الوف كيلع قلنس انإ ) هلرق كني وب و

 ىلع 00 اهزثك أو 4ث لم ةرهبلا ة هرودس ناله 0 ]ربا ىب بطاخ ىلاعت هنأ : اهتلاثو 1 ثعمملا

 , ادمت لسري هللا نا مالسلا امهيلع- ىنيعو ىسوم .مهربخأ ليئا رسإ ونب تناكدقو « ليئازرشا ىب

 ءايبنآلا ربخأ ىذلا باتكلا ىأ (باتكلا كلذإل ىلاعت لاقف ابانك هيلع لزنيو ملسوهيلعهللا لص
 نَع نود الب: ىلاعت هنأ: معبارو ؛ ليعامسادلو ند 000 لا ىلع هل زنمسىلاء هللا نأ. نومدةملا

 هتمأ ربخأ مالسلا هيلع ناك دقو 4انيدل باتكلا مأ ىف هن ادا هلوةب ظوفلا حوللا ىف هنأب نآرقلا

 تبثملا باتبكلا كلذ وه لزنملا اذه نأ ملعيل بانك ١ كلذ ) ىلاعت لوي نأ عنتم ريغف « كلذب

 ؛ىضقناو هب راكتلا قبس ام دعب «ملا» ىلا كلذب ةراشالا تعقو هنأ : اهسماخو . ظوفحملا حوللا ىف

 ؛دعبلادحىف عقو هيلإ لسرملا ىلإ لسرملا نملصو امل هنأ : اهسداسو : دعابتلا كح ىف ىضقثملاو

 لع: لهتشا امل نارقلا نآرايمياس و: كلني ظفتحا انش هتيطكازدقو ا كحااشل لوقت اك

 ًارظن ارضاحناك نإونآرقلاو  اهرسأب اهيلعةيرشبلا ةوقلا عالطارسعتي ةريثك مولعو ةميظع ك-
 بئاغلا ىرعبلا ىلإ راشي اكهيل] راشد نأزاؤي  هقئاقحو هرارسأىلإ ًارظن بئاغ هنكل هتروص ىلإ

 اه راشي ال « كلذ » . ةظفل نأ ملسن ال نكل ء رضاح هيلإ راشملا نأ انملس : (ىناثلا ماقملا)
 كاعتلاقءةراشالل قرد ةنال.؛(ءاذو.امبلضأ وت ةراشإ فرخ اذهو ؛ كلذ نأ ةناني ءديعتلا لإ الإ

 : ليقف هيلإ ريشأ ءىثلا برق اذاف « هيبنت ءاهد ىنعمو 4« انسح اضرق هللا ضرقي ىذلا اذ نمل

 ىلع فاكلا لخدت دقو . هارت ثيحب كل رضاح هناف هيلا ترشأ امل بطاخلا اهأ هبنت ىأ ء اذه

 زخخأتل هيشتلا»ف غلاب ملكمما نأكف « كلذ » ليقف ةراشالا عن ديك أتل ماللاو ةبطاخللل « اذ د
 كفررعلا ىفبلضتخإا لب , عضو لصأ ىف دعيلا ديفتال كلذ ةظفل نأ ىلع لدي .اذيف ,هنع هيلإ راشملا

 نإو « سرفلاب ىفرعلا ىف ةصت# اهناف . ةبادلاك تراصف « اهان ركذ ىتلا ةنيرقلل ديعبلا ىلإ ةراشالاب

 انبه هلمحت انإ : لوقف اذه تدُ اذإ و ؛ ضرالا ىلع بدي ام لكل ةلوانتم عضولا لصأ ىق تناك

 هذه لجالو ؛ دعبلا ديفي 4 اح ماد سام عدل زيت لق 7 اا ايون يل

 ىلإ  قاحسإو ميهاربإ اندابعركذاو  ىلاعت لاقرخآلا ماقم نيظفللا نم دحاو لك ماقي ةبراقملا
 اذه فادإ 6 تارصاق 0 و ) لاقو ( ركذ اذه اللاق مث (رايخالا نم لكو  هلوق

 « ديحت هنم تنك ام كلذ قحلاب توملا ةركس تءاجو ١ لاقو ( باسحلا مويل نودعوت ام

 ىف انبتك دقلو ل لاقو 4 ىشي نمل ةربعل كلذ ىف نإ ىلوالاو ةرخآلا لاكن هلا فل رج لاقو

 موقت اغالبا اذه ىف نإ ١ لاق مث ( نوملاصلا ىدابع اهثري ضرألا نأ ركذلا دعب نم روبزلا

 لاقو « قوملا هللا حي اذكه ىأ 4 قوملاهلا ىحب كلذك اهضعبب هوبرضا اناقف اللاقو (نيدلاع

 . ملعأ هللاو كنيميب ىتلا هذه |ه ىأ « ىسوم اي كنيميب كلت امو ال

 , ةروسلا وهو ؛ ثنؤم هيلا راشملاو ةراشالا مسا ركذ مل: لوقي نأ لئاقل : ( ةيناثلا ةلئسملا )

 اه راشي «كلذد»

 ديعبلاو بي رمل
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 ه- ه_-

 حتفب « سي » أرق مبضعب نأ ناعما يدل ذي هكرق وأ سيو سطو مح قلم هد تكس

 ءاج“تقف) «"ةسدصلا ءالا راققاب ةزورحت -اهرد# نأب كلذو « ارج حتفلا 3 0 ؛20لاودلا

 امب اذه دك أتيو ١ ةفورص» ريغ !منوكل رجلا عضوم ىف تحتف 8 ريغ « ناعفآل هللا د : مهنع
 رسكلاب داص مهضعب ةءارق : امهتيناثو « « فورحلا هذه مسقأ ىلاعت هللا نا » مبضعب نع ائيور

 نفع سل كانغ اك لام ومنو تالاعلا مسقلا امأ . نينك اسلا ءاقتلال كيرحتلا هببسو

 «ناترم نم ىعدو :كللوةك ىلو لا هتروص ءاقبتسا ىلع هلقن دعب لوقلاب ءاج نأ هاتعمو « امك نوكي
 22 را احملا تاورخ يانا كمطن حتاولا هذه ىف در وأ ىلاعت هللا نأ : ىتاثلا

 نيعلاو « ءايلاو « ءاهلاو « فاكلاو «ءارلاو « داصلاو « مللاو « ماللاو ؛ فلالا : ىهو ؛ ءارس
 ةزوس نيرشعو عست ىف نونلاو «فاقلاو « ءادلاو  نيسلاو « ءاطلاو

 هط دو «٠ فرح ىلع « ن ق ص » تدروف ,دادعالا ةفلتخم تءاج حتاوفلا هذه : ثلاشلا

 ةعبرأ ىلع رماو صملاو ؛ فر>أ ةثالث ىلع « مطورلاو ملاهو ؛ نيفرح ىلع « محو سيو سطو

 فرح> ىلع مهئاملك ةيأ. نأ هيف تيسلاو“ فرحأ ةسمخ ىلع « قدعم حو صيع 0 را

 انهه اذدكف طقف فرحأ ةسمخ ىلإ نيفرحو

 «معتف روسلل ءامسأ اهاتلعج نإ : لوقنف ؟ ال مأ بارعالا نم لح حتاوفلا هذهل له : عبارلا

 مسقلا ةحص نم ىم ايلف رجلاو بصنلا امأو  ءادتبالا ىلعف عفرلا امأ  ةثالثلا 21 لمتحي مث

 ةأدتبملا لمجلل ل ال 6 هلوق ىلع لحم امل نوكسي نأ روصتي مل روسلل ءامسأ ابلعحي مل نمو ؛ اهب

 ةدودعملا تادرفمللو

 قاسم هيقدر ( تاكل لاذ )'لاعت هلوو < *“ كنه فنا
 ىلإ هب راشي مهبهسا « كلذ هو « رضاح انبه هيلإ راشملا : لوقي نأ لئاقل ( ىلوآلا ةلأسملا )

 هوجو نم ةنايبو « رضاح هيلإ راشملا نأ منال : لوآلا : نيبجو نم هنع باوجلاو « ديعبلا

 ةيرولبك نائل كوتفلا# لابألا اداقول هلم !ترادكتلا كرون أ ةىل اننا كلر هوه مصأألا هلاق ام : اهدحأ

 اكامااو.كرتقلا نانو :دتحاوتلا ىلع ةلالدلا هيف ام هم لز :ام لك ىه 00

 دقو «ةروسلا هذه لبق تلزن ىنلا روسلا كلت ىلإ ةراشإ 6 كلذ هلو قف : داعملا تايثاو ةوبنلا
 نجلا نع ايك اح لاقو (هل اوءمتساف نآر لا ءىرق اذاو) ىلاعت هللا لاق ؛ انآرق نآرةلا ضعب ىمسإ

 , ضعبلا الإ اوعمس ام مثو ( ىسوم دعب نم لزنأ اباتك انعمس انا ) هلوقو ( ابي انآرق انعمس انإ )

 ةتليقاننعا هلؤدق دغر :لابقبت ىثأ : ةانياثون مز كولا كلذ ىلإ الار :دقء ناكل طتلا نوع

 , هنع كلذ ةءالا تورو كلذ هتمأ ربخأ مالسلا هيلع وهو « ىحاملا هو>ب ال اباتك هيلع لزني نأ
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 ةنيرق تاد فورا هذه ر ؟ذايلف 2ع دعإ ةره كلر هلا ؛ ممادحتي ناك مالسلا هي هيلع هنأ : (اهدحأ)

 فونرلا هذه نم بكرت امنإ نآرقلا اذه نا : مه لوقي نأ اهركذ نم ىلاعت هدارم نأ ىلع لاحلا

 (اهيناثو) « هلثم نايتالاىلع اوردقت نأ 0 لعف نم اذه ناكولف « اهيلع نورداق مت نأ ىلا

 درا ىذه نأ :(ليتلاثو )زو قيانلا دقعإةمولعم داعي والا بانج : ضيف ىركنا ذه 1 1
 ؛ 0 رئاسب مسقأ اك امم ىسقأ ىلاعت هللاف ؛ ةزيزع ةفيرش تناك مالكلا لوصأ ذاكر اي

 ؛ برعلا دنع ةمولعم ةداع هفورح نمدحاو فرح 0 مسالا نم ءافتك الا نأ : ( ابعبارو )

 . ىلاعت هئامسأ ىلع اميذت فورحلا هذه ىلاعت هللا ركذف

 ( مل1)ىف تقفتا ةريثككلا روسلا اندجو انأ : ( اهدحأ ) : هوجوب ضراعم هنبكل مكليلد انءلس

 هايتشالا ةلازا ملعلا مسأ نم دوصقالاو ؛ ايف لصاح هآيتشالاف ( مح و

 انلوق : انلق . ةيملعلا فاني ال هيف كارتشالاناف ؛ دمحع نومس نيريثك ةعامج اذهلكشي : ليقناف

 لصحي مل اذاف هابتشالا ةلازا و نييعتلا ىو. ةدئاف هيف نكي مل املع هانلعج ولف , ةتبلأ ىعم ديفيال (ملا)
 « نييعتلا ىوس ىرخأ د صاقم ب ةيمستلا فناف ؛ دمحم ةيمستلا ف الخ . اءلع هلعج عنتما ضرغلا اذه

 ةيمسنلا دصق,نأز ا ؛ فرشلا تافصنمةفص ىلعالادهنوك-لو ؛ لوسرأل امساهنوكل هبكربتلا وهو
 « نييعتلا ىو هس هيف ةدئافالهناف (م) انلوق فالخ ؛ نييمتلا كوس ضار غالا هذه قمرنا !اوضوغل 4

 بعئاؤلا روس ءامسأ ظافلاآلاهذه تناكول : (اهيناثو) « اضهاثبعهب ةيمسقلا تناك ةدئافلاذهدفي مل اذاف
 رفوتت ةبيجعلا رومالاو « برعلا ءاسمتا نيناوق ىلع تسيل ءامساألا هذه نآل ؛ رثاونلاب كلذ ملعي نأ
 ابلقن ىلع ىعاودلا ترفوت ولو « ةبهر وأ ةبغرهئافخاب قاعتي ال اف امس ال ابلقت ىلع ىعاودلا

 ءامسأ نم تسيل اهنأ انملع كلاذك مالا نكي مل املف « هيف فالخلا عفترا ورتارللا امل هلام

 بركيدعمو< نيمتاعومبهباومسام اوزواتاممهو , برعلا ناساب لزننآرقلا نأ : (امئلاثو) ؛ روغثلا

 جورخ روسلا ءامتأ اهنأب لوقلاف « ةسمخو ةعبرأو ءامنأ ثالث عومجمب مهنم دحأ مسي ملو «كيلعبو

 هذه راهتشا بجول روسلا هذه ءامنأ تناكول اسمنأ : (اهعبارو) « زئاج ريغ هنأو « برعلا ةغل نع

 ةروسو ةرقبلا ةرومس مل مودك ,ءايساألا ناس تريتشا اياانكل ءانالا را

 ءىمْلا ىلع مدقم ا 0 ا وسلا ف ؤ ةلخاد ظافلالا هذه : 0 0 علآ

 , اعم"رخأتلاو مدقتلا مزا ةروسلل امما اهانلمج ولف , ةبّئرلاب ءىثلا نع رخأتم ءىّثلا مساو « ةيترلاب
 بكرا نوكي نأ زاج اذاف « هنم لوألا فرحلل مما «داصو انلوق عومج : ليق ناف ؛ لاحت وهو

 ؛ انلق ؟ تقكرملا"كلذ] ايما كك زا كلذ تااد رعم ضخن نو :نآزوحال ملف اة اذ رفق ضل اممأ

 امسا بكرا انتج ىف يللا را مسالاو ؛درفملا نع نكد طسزإوا لج ع 01

 ول امأ' © لوحتشم ريغ كلو ؟ "نيهجتؤ ْنَف | كلذ نع بكرملا كلذ رخات الإ مزلي مل درفالل
 ءارخاتم هنوك مسا هنأ ثيح نمو امدقتم هن وك درفم هنا ثيح نم مزل بكرملل اما درغملا انلعج
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 حتاوف نك

 اه.امسأ روسلا

 ءامسأ ابلعج
 قاءمواب اقل

 روننلا ءاهنأ حمتاوفلا نأ نإققحا :رايتخا /

 ةناعر وهو « تادهاجلا دنع لصاحلا ءانحنالا ىلإ ةرامثا ماللاو ( اوماقتسا:مث هللا املا ولاف نيذلا
 ف دعا نيهانأ لل ةيالثإ ميملاو ( انلبس مهنيدرلل انيف اودهاج نيذلاو ) ىلاعت هللا لاق « ةقيرطلا

 ءانفلاب نوكي امنإا كلذو؛ 5 نيع اهتيادبو اهتيادب نيع اهتياهن نوكي ىتلا ةرئادلاك « ةبحا ماقم
 ( نوبعلي مهضوخ ىف مهرذ مث هللا لق ) ىلاءعت لاق « ةقيقحلا ماقم وشو « ةيلكسلاب :ىلاعت هللا ىف

 نم ماللاو « فورحلا .جراخي لوأ وهو . قلحلا ىصقأ نم فلآلا : (نورشعااو ىداحلا )

 هنأ لل ةواشإ هذبف « جراخلا رخآ وهو . ةفدشلا نم ميلاو ٠ جراخلا طسو وهو: « ناسللا فرط

 (هللأ كإاوؤغفجر لاق" اما لع + كاعترهتلا ال1: سيل رخو. ةظّسوو ديلا نكذ كوأ نكي نو ديدإل

 ظافلالا هذهنأ هيلع ليلدلاو « روسلا ءامسأ اهنأ لاوف الا هذه. نم نيققلا زثك | دذع زاتلاو

 راكد اول هنتام جلول املا لاطلبنلواإل ىلإ, ةموؤلنلم نر ك2 وأ ةةمراتم نازك ال تا داما
 هياؤك قاب اكلذ و يده هنأت عمجأ نآرقلا فصو ىلاعت هنالف ايناث امأو « نزلا ةغلب ىبرعلا عم ماكيتا

 يتباقلاللا ءاععأ ابلغ ابتق' ىلاق هللا دازرم "نكي نأ. امإ/:: لوقزفا ىناثلا مسا امأو .. مولعم دنع

 ىتاا ىتاعملا هذ_هل برعلا ةخا ىف ةعوضّؤف ريغ ظافلاألا هذه نال ؛ لطاب: ىتاثلاو + ىفاعملا:ءامسأ وأ

 نوكبال ام ىلع اهلمح زوج الف ء برعلا ةغلب لزن نآرقلا نآل ؛ اهيلع اهلمح عنتميف ؛ نورسفملا اهرركذ
 ىلع ظافلآلا هذه ةلالد تسيلو:« ةفلت# اهوجو اوركذ نيرسفملا 000 ب رثلا طل ىف هللعاج

 نال ؛ عامجالاب رذتعم وهو « لكلا ىلع لمع نأ اماف قابلا ىلع اهتلالد نم ىلوأ هوركذ ام نضمب

 يقل و, © هوك دملا ىجاعملا هده نم دحاؤ ىنعم ىلع ظافلألا هذه لم امب] نب رسسفملا:نم دح او: لك

 بجو مسقلا اذه لطب ان قابلا رهو“ «.اهنم هى 2 ىلع لمح أ نرلا ىلع اهلمح نم مف

 باقلالا ءامسأ نم اهنأب محلا

 ملكتلا زاجل كلذ زاج ول » هلوق « ةمولعم ريغ ظافلاألا هذه : لاقي نأ زوحيال مل : ليق ناف
 ناسلب وهو ةاكشملاب ملكت ىلاعت هلل نأ هنايبو ؟ كلذ ذوحي ال ملو : انلق « حنزلا ةغلب ىنرعلا عم

 : انلق « نايبو ىده هنأب عمجأ نآرقلا فصو » هلوق « نايسراف قربتسالاو ليجسلاو ؛ ةشبحلا
 اذكسف انايو ىده هنوك ىف كلذ حدقي مل اذاف ٠ تاهباشتملاو تالمجملا لع نآرقلا لاهتشا ىف عازنال

 «ىتاعملا ءامسأ نم وأ باقلآلا ءامسا نم نوكت نأ امإ امنا » كلوق نكسل « ةمورفم.|منأ ائملس ؛ انه

 ةكملا اهب ملكت ىلاعت هللا لعلو ٠ عونم كلذو ام رمأ ةدافال ةءوضوم اهنوكتيث ول حصي اسمنإ

 رمأ نآرقلا ىلإ اوتفتلي ال نأ ىلع ءادتبالا ىف اوعضاوت امل مهنأ نم برطق لاق ام لثم : ىرخأ
 ذئتيخ « اوتكسيف ابعامس دنع اوبجعتي ىتح ءادتبالا ف فرحأألا هذوب ملكتي نأب هلوتسر ىلاعت هللا

 ءايعسأ :نم اننإ .:ةنلاقي هنأ قوحيرال لف ء.ام رهآل ةعوضوف اهنأ انيس« مبعامسا ىلع نآرقلا مج
 ةعوضوم نيغ اهد>و اهنأ ىف عازنال انلق « ةتبلا ءىثل ةعضوم ريغ ةغللا ىف اهنادب هلوق ؟ ىناعملا

 : هوجو نم هنايبو ؟ انيعم ىنعم ديفتةصوضخلا ةئيزقلا عم اهنا :.لاقي نأ زوي ال مل نكساو:: ءىل



 )'/ مولعم حتاوفلا نم درملا ناب لوقلا

 ريفر ره ب ويباع هع ره : ةنع هللا ىطر سابع نبا لاق « نيرخآ

 فرشألا نب بعكو بطخأ نب ىح هوخأ ىنأ مش ؛ ( بات كلا كلذ ما ) ةرهبلا ةروس ولي وهو

 هللا ص ىنلالاقف ؟ ءامسلا نم كتتأ اهنأ قحأ وه الإ هلإ ال ىذلا هللا كدشنن اولاقو ملا نع هولأسف
 « نينسلا نم ةمآلا هذه لجأ ملعال ىفا اقداص تنك نإ ىح لاقف « تازن كإذك معذ : ٍلسو هيلع

 ىدحاهتمأ لجأ ىهتنم نأ ىلع لما باسحن فورهلا هذه تلد لجر نيد ىف لخدن فيك لاق مث

 لاقف ؛ (صملا) معن لاقن ؟ اذه ريغ لهف : : ىح لاَقف ملسو ؛ هيلع هللا لص ىنلا كحضف « ةنس نودءءسو

 لاقف ؛ (رلا) معن : لاق اذه ين ايجات ئدحل] و ةنام' ذه لاواألا ندرك 11 ىح

 نيتئام الإ كتمأ تكلم ام اقداص تنك نإ دهشن نحنف « ةناثلاو ىلوآلا نم رثك أ اذه : ىح

 نونمؤ يال نيذلا نم انأدهشن نحنف : ىحلاق ؛ (رملا) معن :لاقف ؟ اذهريغلهف « ةنسني:الثو ىدحإو
 كلم نع انوربخأ دق انءايبنأ نأ لع دهشاف انأ امأ : رساي وبأ لاقف . ذخأت كلاوقأ ىأب ردن الو
 هلك اذه هل عمجتسي هارآل ىفإ لوقي ايف اقداص دمع ناكناذ « نوكتت مك هنأ اونيبي لو ةمآلا هذه
 ىلاعت هلوق كلذف؟ ريثكلاب مأ ذخأت ليلقلابأ ىردن الف هلك ك رمأ انيلع هبتشا اولاقو ؛ دولا ماقف

 فانئتساو مالك عاطقنا ىلع لدت فورحلا هذه ( رشع عبارلا ) . (باتكلا كيلع لزنأ ىذلا وه)
 ريغ ءىشب اوتأي نأ مهنأش نف امالك تفنأتسا اذإ برعلا نإ : باعث نيىحنيدمحأ لاق ؛ رخآ مالك

 مالكلا فانئتساو لوآلا مالكلا عطق ىلع نيبطاخملل اهيبنت هنولعجيف « هفانئتسا نوديرب ىذلا مالكلا
 رع هللا ىنثأ ءانث فورحلا هذه نأ سابع نبا نع ىزوجلا نبا ىور : ( رشع سماخلا ) . دندجلا

 اهفرششل ةمجعملا فورحلاب مس ةأ ىلاعت هللا نإ : شفخأألا لاق : ( رشع سداسلا) هسفن ىلع هب لجو

 لوصأو الغلا هت اي اوم هللا ءامسأىنابمو « ةفلتخلا ةنسلاألاب ةلزنملا هبتك ىتابم امنآلو اهلضفَو
 ناكنإو ضعبلا ركذ ىلع رصتقا ىلاعت هنإ مث هنودحونو هّللأ نؤركذيو نوفراعتي 5 ع ممآلا مالك

 كوالا (هذإغ مقأ : لاقىلاعت_هناكف؛ةيلكلاب ةروسااديرتو ءد#خلاتأرق لوقت لكلا وه دارملا

 / كانا هذ ماكتلانأ (رشع عباسلا) |ظوفحلاحوالا ىف تبثملا باكا كلذوه باكا اذه نإ

 , ةدافتسالاو ملعتلاب لغتشانمالإ فريال ءامساألاهذوب ةامسم اهنوك نا الإ ءدحأ لكل اداتعمناك نإ و

 اذبلف ؛ بيغلا نع ارابخ] كلذ ناك ةدافتساو ملعت قبس ريغ نم اهنع مالسلا هيلع لوسراا ربخأ ادلف

 ندهاثلا)اهقدص ىلع ةلاد ةزجعم ةروسلا هذه نم عمسي ام لوأ نوكسيل اهركذ ىلاعت هللا مدق ببتلا

 ركذف نآرشلا مدقب لوقت ةماللا هذه نم ةفئاط نأ مع ىلاعت هللا نإ : ىزيربتلا ةكاولا لاقي رشع

 عساتلا ) ادق نوكي ال نأ تجف ”فورخلا هذه نم فلؤم ةمالكنأ ىلع اهيبنت تقاوارحلاا هدكف

 , مكبلع لزن قأر .-كادكلا "كلذ بأ هنأ « ىلا ١ نم دارملا : ىدرواملا ىضاقلا لاق : ( رشع

 ( نورشعلا ) رئازلا لوزن هب لزن مالسلا هيلع ليربج ناآل كلذ ىلاعت لاق امتإو « ةرايزلا ماملالاو
 نإ ) ىلاعت لاق  ةعيرشلا ةباعر وهو ء رمآلا لوأ ىف ةماقتسالا نم هنم دبال ام ىلإ ةراشإ تفلألا
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 ندق:ال انكلو .«نحرلا مشا وه ابعوم (ن«م > «رلا) هلوق : ريبج نب ديعس لاق  ىلاعت هللا .اوسأ

 (سهاخلا) ةداتقو ىدسلا ريل لوةودهو ه١ ةلا ءامسأ اهنأ (عبارلا) « قاوبلا ىف اهبيكرت ةيفيك ىلع
 امهنعهفا ىضر سابع نبا لاق. هتافص نم ةفصو ىلاعت هللا 5 نم مسا ىلع لاد اهنم دحاو لك نأ
 ءفيطل هنأ ىلإ ةراشإ ماللاو , ىدبأ « ىلزأ ءرخآ « لوأ , دحأ ىلاعتهنأىل] ةراشافلآلا : (01) ىف
 « هسفن ىلع ىلاعت هللا نم ءانث هنإ ( صعيهك ) ىف لاقو ؛ نانم ديحم كلم هنأ ىلإ ةراشإ مهملاو
 لدبي داصألاو ؛ ماعلا ىلع لدي نيعلاو« ايداه هوك ىلع لدب ءاملاو. ايفاك هن وك ىلع لدي فاكلاو

 هنأ ىلع ءايلاو . ميركلاو ريبكلا ىلع فاكاا لمح هنأ سابع نبا نع ريرج نبا ركذو قداصلا ىلع

 نم دحاو لك صصخ لوألا ىف هنأ نيبجولا نيذه نيب قرفلاو . لدءلاو زيزعلا ىلع نيعلاو « ري

 ابضعب و « تاذلا ءامسأ ىلع لدي اهضعب (سداسلا) « كلذك سيل ىناثلا فو ؛ نيعم مساب فو رح ا هذه

 ) لا ) ىفو « لصفأ هللا انأ ("صملا ) قاو ؛ ملعأ هللا انأ ( ملا ) ف سابع نبا لاق . تافصلا ءامسأ ىلع

 تاففص ىلع لديا,منم دحاو لك (عباسلا) . هنع ريبج نب ديعسو ملاص ىنأ ةياور اذهو « ىرأ هللا انأ

 3 رلا لاقو . ىظرقلا بعك نب دمج هلاق . هدب ميملاو ؛ هفطا ماللاو « هؤال 1 فلالاف «لاعفألا
 اهضعب و ىلاعت هلل ءامسأ لع لدي اهضعب : (نماثلا) . هئامعذو هال آاركذ ىف الا فرح اهنمام : سنأ نبا

 ىلأ تح 7و نءمبملاو ؛ ليربج نم ماللاو « هللا نم فلالا : كاحضلا لاقف ؛ هللا ريغ ءامسأ ىلع لدي

 هذه لم دحاو- لك ( عيت ) « ملسو هيلع هللا ىلص دمج ىلإ ليربج ناسل ىلع ب بتاتكلا هللا لأ

 ا ىأ ماللاو 5 اين هثعبف ادمح هللأ انس ماسلا ا لاعفالا نم لعف ىلع لدي فورحلا

 انعم فاآلا : ةيفوصلاضعبلاق 2 ق+لارووظب اوتبكو اوظيغنورفاكلا مم ىأ مبملاو « نودحاجلا
 ع نيققحملا نم ميظع عمج هرادخاو دربملا هلافام : (رشاَعلآَ) « ىنم هانعهمم 1 و « ىل هانعم ماللاو ءانأ

 اوتأي نأ ممادحت ا ملسوهياع هللا لص لوسرلا نأ كلذو « رافكلاىلع 15 اهركذ امن ىلاعت هللا

 نأ لعامل فر | هذه تل راع | ررجتف ةدحاو ةدوشوب وأ 6 روس رشح ٠ نادلعلا لدغ

 بحب ناكف ؛ ةحاصفلا نيناوةب نوفراعو « اهيلع نورداق مت 10 نقيل ذه تمااألا شل كآدعلا

 : (رشع ىداحلا) « رشبلا نمال هللا دنعنم هنأ ىلع كلذ 0 هنع متزجعالف «نآرقلا اذهلثمب اوتأتنأ
 ةعطقم اهوعمس| : لاق لاعت هن أك ردقتلا ىف نآل اهركذ ام ىلاعت هللا نإ : ىح نب زيزعلا دبع لاق

 ال وأ فورحلا هذه نودلعتي نايبصلانأ اىء كلذلبق اهومنقرع دق متنك ةفلؤم مكيلع تدرو اذإ تح
 اولاق امل رافكحلا نإ :برطقو قود نبا لوق : ( رشع ىاثلا ) « تابكرملا نودلعتي مث ةدرفم

 امل ىلاعت هللا دارأ هنع ضارعالاب اوصاوتو (نوبلغت مكلعل هيفا 0 نآرقلا اذهل اوعمستال)

 لفات و مهتاكسال ابيس كلذ نوكيل هنوذرعي ال ام مهيلع دروي نأ مبعفنو مبحالص نم بحأ

 يهدم ولاق اهودمس اذإ اوناكف فورخلا هذه مهيلعىلاعت هللا لزنأف ؛ نآرقلا نم مهيلع دري امل
 ميعامتسال ابيس كلذ ناكف نآرقلا مهيلع مش اوءصأ اذاف ٠ مالسلا هيلع دمع هب ءىجيام ىلإ اوعمسا

 لاجآو . ماوقأ ةدم يف !منم فرح لكذإ ةيلاعلا ىلأ لوق : ( رشع ثلاثلا ) « مبعافتنا ىلإ اقيرطو



 َة مولعم روسلا حتاوف نم دارملا نأب لوقلا

 اذهو ائبر دنع نملك هب انمآ الئاق ىلاعت هللا نوكي نأ مزليف , مدقتاملكىلإ عجري ذئنيحلوقن انال

 : هجو هب ناعيالاب مهصيصختل ناك امل هلي وأتب نيملاع اوناكول للعلا ىف نيخسارلا نأ (اهيناثو) رفك
 حدم ديزم هب ناعالا ىف نوكي الف , كحاب ناميالاكالإ هب ناميالا نكي مل ةلالدلاب هوفرع امل مهناف

 هللا هلعج دق نكل ءامذ ليوأتلا كلذ بلط ناك امل لعي نأ بحي ام ناكول اهليوأت نأ : (!متلاثو)
 ( لجو اختر 5 ةنملا همر كم هباششت ام نرعبتيف غيز مع ولف ىق نيذلا امأف ) لاق ثيح امذ ىلاعت

 لاق مآلسلا هيلع هنأ ىورَو ؛ انلوق لع لدي اَنبخ ةلئسملا هذه لوأ ىف انيوَر دّقف ربخلا امأو
 .نالو «هتلاب ةرغلالهأ هركنأ هب !وقطن اذاف « هللاب ءاملعلا الإ هملعي ال نونكملا ةئيرك معلا نم ناد
 هيلع هلوقل ءات> نوكي نأ بجوف ةباحصلا راكا نع ىور» ةمولعم ريغ حتاوفلا هذه نأب لولا

 «متيدتما متيدتقا مهيأب موجت اكىناوكأ « مالسلا

 ةلججا ىلع اهيف ةكسحلا هجو فرعف ام اهنم . ناهسق اهم انفلك ىلا لاعفأألا نأ وهف لوقعملا امأو

 عفد ف ىعسقاكرلاو « قااخللعرضتو ضخ عضاوت ل ناف ؛ موصلاو ةاكرلا رةالصلاك : انأ و عب
 انئاف جهلا لاعفاك: هيف ةمكحلا هجو فرءنالام اهنمو . ةوهشلا سسك ىف ىعس موصلاو « ريقفلا ةجاح

 . عابطضالاو «لمرلاو ؛ ةورملا وافصلنيب ىعسلار تارا ىرفف ةدكحلا هجو انلوةعب فرعنال

 نمالا نسحي اذكف لوألا عونلاب هدابعر ب نأ ىلاعت هللا نم نسحب اكهنا لع نوقتلا قفتا مث

 ىتأ امن رومأملا نأ لاهت>ال دا.ةنالا لاكىبع لدتال لوالا عونلا ىف ةعاطلا نآل . ىتاثلا عونلاب هنم

 ةياهنو دايقن الا لاك ىلع لدي هناف ىناثلا 3 ىف ةعاطلا امأ ؛ هيف ةحلصملا هجو نم هلقعب فرع امله

 اذاف « ميلستلاو دايقنالا ضخم الإ هب هنايتإ نكي مل ةَمبلا ةحاصم هجو هيف فرعي ملامل هنال ميلستلا

 انزماينأو هو ؟ لاوقالا ىف كلذك رمالا نوكي نأ اضيا زوج ال لف لاعفالا ىف كلذك رمالا ناك

 كلذ نم دوصملا نوكيو « هانعم ىلع فقنال امب ةراتو . هانعه ىلع فقن امب رلكتن نأ ةرات ىلاعت هللا

 ىلع فقو اذإ ن بنألل نأ ىهو؛2فىرخ | ةنا هيف لب مولا نارا عمال لاو دايقنالا رورظ

 مكحأ كلذب ملكتملا نأت .هعطق عم دوصقملا ىلع في مل اذإو « بلقلا نع هعقو طقس هب طاحأو ىنعملا

 7 هد هللأ ككل لاغشإ فيلكتلاب ايل« اديأهيف | ا ادبأ هيلإ اتفتلم هبلق قبب هناف نيمك احلا

 كإذي رطاخلا لغتشم نهذلا تنفتلم ديعلا ءاقب ىف نأ ىلاعت هللا ملهي نأ دعبي الف . همالكىف ركفتلاو

 بابلا اذهىفنيقي رفلا مالك ص خل ءاذهف : ةحاصملاهذهل اليص كلذي هدبعتيف . هل ةميظع ةحلصم اديأ

 اهوجو اوركذو هيف اوفلتخامث , مولعم حتاوفلا هذه نم دا رملا نأ معذ نم لوق (ىناثلالوقلا)

 دقو : لافقلا لاق هيوديسو ليلخلا رايتخاو نيملكتملا رثك أ لوق وهو ء روسلا ءامسأ اهنأ (لوآلا)

 ساحنلل ,هوةكو ..ىئاطلا مال نب ةثراح دلاو مالب اومسف ؛ ءايشأ فوزملا:هذلب كرعلا: تعم

 هلي ءاوسأ اهنأ (ىناثلا) انو توحلا اوممو.« فاق لبج : اولاقو « نيغ باحسللو ؛ نيعدقنللو ٠ داص

 ضاعت أ اهنأ (تااثلا)«قسع محاي ضعيهك ايد لوي ناكهنأ مالسسلا هيلع لع نع ىور ؛ ىلاعت

 لوقعملاب
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 اهاثمأو ملا ف نيملكتملا قلاع لوق 1

 طايختسالاو (مهنم:وطبذتسي نيذلاهماعل ) هلوق (اهعبادو) أمووفم نوكي نأ بوو كاما رمآلا ناك

 تاتكلا ىف انطرفام) هلوقو (ءىث لكل اناربت) هلوق (امسماخو)هانعمب ةطاحالا عم الإ نكميال هئم

 (اهعباسو) ىده نوكي ال مولعملا ريغو ( نيقتملل ىده « ساذلل ىده ) هلوق (اهسداسو) (ءىّث نم

 لصحم ال تافصلا هذهلكو (نينمؤالا ةمحرو ىدهورودصلا ف ال ءافشو) هلوقر (ةغلابةمكح) هلوق

 مبفكي ملوأ ) هلوق (امعساتو) (نيبم باتكو رون هللا ن نم مكءاج دقز هلوق (اهنماث و) مولعملا ريغ ىف
 0 كيك و (نرتشك موقل ئرك مويةحرأ كلذ فرنإ ؛ ميلع 16 باتكلار كيلع انلزنأ انأ

 سانلل غالب اذه ) ىلاعت هلوق (اهرشاعو) ؟ مورفم ريغ هنأ عم ىركذ نيزك تنيك و انك باتكلا

 ةيآلا رخآ ىف لاقو ؟ مولعم ريغ هنأ عم هب راذبالا عقي فيكو ءاغالب نركي فيكف (هب اورذنيلو

 ناهر. مكءاجدق) : هلوق (رشع ىداحلا) امولعمناكول كلذك نوك اماو (بابلآلا اولوأ ركذياو)
 ىناثلا ) ؟ مولعم ريغ هنأ عم انيبم ارونو 000 1 بدت

 ا وس عد صو ؛« قش الو لضي الف ىاده عبتا نر ملوفا( تع

 ىف ىبلل ىدع نآرقلا اذه نإ ) ( رشع كثلاثلا ) ؟ مولعم ريغ هنع ضارءالاو هعايتا 1 فدك

 هلوق ىكأر- لوسرلا نمأ ) ىلاعت هلوق ( (رثع عبار |) ؟ مولعم ريغ هنأ عما ايداه نوك فيكف (موقأ

 اموهفم نآرقلا نوك بجوف ميفلا دعب الإ نكمت ال ةعاطلاو (| ا | نس

 هللا باتك اولضت نل هب مكس نإ ام مكيف تكرت فإ » ماللا هلع هلوّف : رابخألا رمأو

 : لاق مالسلا هيلع هنأ هنع هللا ىضر ىلع نعو ؟ مولعم ريغ وهو هب كسلا نك فيكف « ىتتسو
 نم هكرت نم « لزهلاب سيل لصفلا وه. مكنييام مو مهبط سو مل هام اي هيف هللا باتكب يلع

 ميكحلا ركذلاو « نيتملا هللا ليح وهو « هللا هلضأ هريغ ىف ىدحلا عبتا نمو « هللا همصق رامج

 « درلا ةرثك ىلع قلخي الو« ءادلعلا هنم عبشتالو م ءاوهألا ه غيزنال ىذلا وه« ةتسملا طارصلاو

 ىده هيلإ اعد نمو « جلف هب صاحت نمو« لدع هب كج نمو « قدص هي لاق نم «هبئاج ىضقتت الو

 . ميقتسم طارص ىلا

 ىرحبت هب ةبطاخلا تناكل هب ملعلا ىلإ ليبسال ءىث درو ول هنأ : (اهدحأ) هوجو نف لوقعملا امأ

 مالكا نم دوصقملا نأ (اهيناثو) اذه اذكسف كاذ زي مل املو « ةيجنزلا ةغللاب ىفرعلا ةبطاذغ ىرجم

 نأ ( هثلاثو ) ميكسحلاب قيلي ال هناو ءاهفسو اثبع هب ةبطاخلا تناكل امورفم نكي كفر ور مايفالا ٠
 « نيماكتملا مالك عومج اذهف ءهب ىدحتلا عوقو زوال امولعم نوكيال امو نآرفغلاب , عقو ىدحتلا

 . لوقعملاو 2 ريعاو 8 ةيالاب موفلا# جتحاو

 ) هللا الإ ايست ملعي امو ( كلعت هلول 01 مولعم نع هنأو نآرقلا نهد هءاشتملا نأ وهف ةنآلا اهأ

 هلوق ىلع افوطعم ناك ول (ملعلا ف نوخظسارلاو) ىلا عت هلو نأ (اهدحأ) هودجول بجاو انهم فؤولاو

 « لاح هنا لاقي ال ديفيال هدحو هنآل زئاج ريغ هناو هنع اءطقنم (هب انمآ نولوقي) قبل (هللا الا)



 اهاثمأو ملا ىف نيملكتملا لوق

 يركع دقفل بارعإ اهسمب ال ثيح ءامسالا رئاس نوكس تنكس امتاو ةبرعم ءاعسألا هذه : (ثلاثلا)

 ءالؤهو نيأو فيك وذح اهب ىذحل تيذب ول اهنأ ءانب ال فقو امنوكس نأ ىلع للدلاو : هبجوم

 . نينك اسلا نيب اهيف عومج نون فاق داص لقي لو

 ةب رعم

 يلا ىناعع 1 اهدا نال وق حتاوفلا نم هاري ىرجب امو م١ ىلاعَت هلوق ْق سانلل (ةيناثلا ةلأساا)

 : هنعهللاىضر قيدصلا ركبوبا لاقو . هب ىلاعتو كرابت هللا رثأتسا بوجحم رسو روتسم ملع اذه نأ
 ةوفص باتك لكل نإ : هنعهللاىضر لع لاقو « روسلا لئاوأ نآرقلا ىف هرسو َرْس باتك لك قال

 مث داو هنم ىرجأف رحبلا ةلزنمب ملعلا : نيفراعلا ضعب لاقو . ىجهتلا فور> باتكلا اذه ةوفصو

 ىلإ ىرجأولف ؛ ةيقاس لودجلا نم ىرجأ مث , لودجرهنلا نم ىرجأ مث . رهن ىداولا نم ىرجأ
 هلوق نه دارملا وهو :هدْسفآل ىذاؤلا لإ رحتلا لاَسَّولَو ؛ هدسفاو ةقرعل 'ئداؤلا كلذ كود

 اهتم لسرلا ىطعأف ؛ ىلاعت هللا دنع معلا روحبف ( اهردقب ةيد وأ تلاسف ءام ءامسلا نم لزنأ ) ىلاعت

 اراغص لوادج ةماعلا ىلإ العلا تطعأ مث «ءاملعلا ىلإ ارامتأ مهتيدوأ نم لسرلا تطعأ مث ؛ ةيدوأ

 ريلا ىف ىور ام اذه ىلعو . مهتقاط ردقب مهيلاهأ ىلا قاوس ةماعلا ترجأ مث , مهتقاط ردق ىلع

 علطا ولف ء رس ءاك كلذ دعب نم هللو ؛ رس هكياللءالو رس ةاسنااللو رس ءافلخلا و بس ءابلعلا د

 ىلع ءافلخلا علطا ولو « مهوذيانل ءافلخلا رس ىلع ءاملعلا علطا ولو ؛ مهوداباأل ءاسلعلا رس ىلع لابجلا

 هللا رس ىلع ةكئالملا علطا ولو « مثومرتال ةكنالملارس ىلع ءايبنالا علطا ولو . مثوفلاخل ءايبنألا رس
 رارسالا لهتحت ال ةفرعضلا:لؤقعلا نأ كلذ: ىف تبسلاو ..نيزئاب طودانو::' نا اوال: لايعق

 ىلع اوردق ملوةع ىف ءايبنآلا تديز الف « شيفافخلا راصبأ سمشلا رونا لو طصحل لي" هقروقلا
 , هنع ةماعلا تزحي ام رارسأ لاهتحا ىلع اوردق مهوقع ىف ءادعلا تديز املو ؛ ةوبنلا نازسأ كليثحا

 . رهاظاا ءاءلع هنع تزجتام لامتحا ىلع اوردقف مل وقع ىف ديز .اكحلا مهو . نطابلا ءادع كلذكو

 : لاق نشابعنت! نع نايبظ وبأ ئورو / ةوبلظت الف هللا سا: لاف تفوزؤدللا هذه نع“ خدشلا كتننو

 . هباشتملا نم وه : لضفلا/ نب نيسحلا لاقو ءابك اردا نع ءاملعلا تري

 نوكي الام ىلاعت هللا باتيك ىف دري نأ زوجال اولاقو ؛ لوقلا اذه اوركنأ نيملكتملا نأ لعاو
 . لوقعملاو رابخألاو تايآلاب هيلع اوجتحاو « قلخلل.اهاوبغم

 ممرمأ (اهلافقأ بولق ىلع مأ نآرقلا نوردتي الفأ) ىلاعت هلوق (اهدحأ) رشع ةعبراف تابآالا امأ
 نآرقلا نوربدتي الفأ) هلوق (اهيناثو) هيفربدتلاب هرمأي فيكف موبفم ريغناكولو ؛ نآرقلا ىف ردتااب
 ضتانتلا ىنأ ةفرعمل هيف ريدتلاب مهرمأي فيكف (اريثك افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناكولو
 حورلا هب لزن نيملاعلا بر ليزغتل هناو ) : هلوق (اهثلاثو) ؟ قلخلل مووغم ريغ هنأ عم فالتخالاو

 لوسرلا نوك لطب اموهفم نكي مل ولف ( نيبم ىنرع ناساب نيرذنملا نم نوكستل كبلق ىلع نيمآلا

 اذإو « برعلا ةغلب لزان هنأ ىلع لدي (نيبم فرع ناسلب) هلوق اضيأو ؛ هب ارذنم لبو هيلع هللا ىلص
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 دب: 1 ةلأسملا : *ةناتلكسم هف 4 ل 0

 ه2 ةيدظفل :لئءداضلا نآل ,ةطوسملا قورحلا اهتايمسم ءامسأ ا جبتي ىلا ظافلألا نأ معا

 وه ىنعملا كلذو « ىنعملاكلذل نيعملا نامزلا ىلع ةلالد ريغ نم هسفنب لقتسم ىنعم ىلع ؤطاوتلاب هلاد
 فيرعتلاو ميخفتلاو ةلامالاب هيف فرصتي امالر اما [بن] كف يردد نلواألا فرملا

 ىور دقليق ناف . ءامسأ ةلاعال تناكف هفاضالاو دانسالاو فصولاو ريغصتلاو مهجاو ريكشلاو

 نم افرح أرق نمد ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق دوعسم ن هللادبع نع ىذمرلا ىديعوأ

 مالو « فرح فلأ نكلل «فرح> ملا لوقأ ال احلادءأ رشي ةنسملاو , ةنس> هلف ىلاعت هللا بانك

 هن وكل ًازا# افرح هامس : انلق متركذام ضقاني هب لالدتسالاو « ثيدحلا « فر> ميمو «؛فر>

 . ررهشم زاجم رخآلا ىلع نيمزالتملا دحأ مسا قالطاو ؛ فرحلل مسا

 اظافلأ تناك امل تايمسملا نأ ىهو ؛ ةفيطل ناعمل ةيمسنلا هذه اوعار مهنأ : لوألا : (عورف)

 اولدي نأىلإ قبرط ممل هجتا ةثالثلا ىلإ اهفور> ددع قرت ىنايإلا ردم قو ىهو اييماسأك
 ناكم ةزمهلا اوراعتسا مهناف فلآلا الإ امنم منا لك ردص ىمسملا اولعجل « ىمسملا ىلع مسالا ىف
 7057 ل كر ناو هانم

 فلأ لاقيف دادعألا ءامسأك زاعألا ةنك اس نوكست نأ لماوعلا ابلت ملام اهمكح : ( فاثلا )

 فلأ هذه كلوةك بارعالا اهكردأ لماوعلا اهتيلو اذاف ةثالث .نانثا دحاو لوقت اك« ميم مال

 ظفللا رهوج نآل « بسه هامسم ةيدات ىلإ تدمع مسالكاذكهو ؛ تفلأ لإ ترظنو افلآ تدتكو

 ىنعملا رهوج ةدافإ ديرأ اذاف ٠ ىنعملا لاوحأ ىلع ةلاد ظفللا تاكرحو ؛ ىنعملا رهوجل عوضوم
 , تاكرحلا نع ظفللا ءالخا بجو



 سا للا دزلراروطلاوت يقيل
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 صزالا عماتيلا ناريه .ةيقد اصلا عياش

 ايدل

 يي غ.1 مقر ير قد 22

 تي | ب
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 , وايش جرتاس راقب رميا هكون ن0

 نياق يبس وع قب لو دهرا عن لام انبفو
 : ١ امرا لام واس ويدل سبشل محايل ماع ضو باي رانا ب مت

 2 09219 لفي واللا رعود ا ا :

 ما ا هانم د ماز ةيشاطلا ناظم
 1م اوما ادا مب ءاره دل ١ كركر , ثار 1 هراابولا ثا لإ ناكاضملا

 اانا ف ةتسبرلا نمسا ةقاؤسي كاي ركت هلل ددس و. 1 ؟ررمألا ارق طاإلا

 قادملا را نخرلا ملا لم هقسزلا جتا نا ملاورتما زك راب ا نإ لح ا يل

 001 اطلب ارخألا سدو انندلا نمسرأب - لف قش اذرلا + سسيلا س1 نم ةعريلا عشا

 0 ل الا 57

  0١هر ا ىلا دي يري بدلا ع لا رح را حا ىف 0 1 :
 رلا#مويلاعلاملا نأ هارب ليف ماع ةارتكانا ةسر 0 خه درا ل" يملا هادا

 ١  5 00يلم " اعلا لك دانا وفر بيك "- 41و ١ ا ش 9 0
 ينال ل
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 «ربعر تأ فمع هامل ةَرَوِع هممت ص





 ةحنافلا ةروس ريسفت م٠4

 0 ةقردبلا م نوةيدصلاو؛ ءالدالا مم ءامن لاف 1 نوهلاصلاو ءادهشلاو نوةيدصلاو نوبنلا مث مهيلع

 بجهحلا نال كلذو ؛ نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ : لاق مث ؛ ءاقفرلا مث نوملاصلاو ءادبشلاو
  حاورالا ماع ىهو  ةيرونلا بجحلا مث  ايندلا ملاع ىهو  ةيرانلا بجحلا : نامسق هللا نع

 ةيبرانلا بجحلاب ال لا لوغشم قد ال نأ وهو نيالا نيذه نم ىلاعتو هنأد بش هللأب مصتعاف

 .ةارونلا بجلال هلو

 رثاعلا لصفلا

 ناتملكلاا امأ : هللا ريغ ىلإ نافاضم نامساو « هلل مسا ىلإ ناتفاضم ناتماك ةروسلا هذه ىف

 هلوقو ءرومألا ةيادبل هللا مسب هلوقف هلل دملا : هلوقو « هللا مسب : هلوق امهف هللا مسا ىلإ ناتفاضملا

 امو « ةمحرلا قحتسا هللا مسب لاق املف « كش نهارا 55 5 هما مسيف ءرومالا ميتاوخل هلل دجلا

 هلل دما هلوقبو «نمحرلا مما نم ةحرلا قحتسا هللا مسب هلوقبف ء ىرخأ ةمحر قحتسا هلل دملا لاق

 كر مل رد امأو . ةرخألا ميحرو ايندلا نمحر اي : لسيق ىنعملا اذبلف « ميحرلا مسا نم ةمحرلا قحتسا

 ( ىلب اولاق مكب ربتسأأ ) هلوق ليلدب مهلاح ةيادبل ةيبوبرلاف نيدلا موي كلام ميحرلا نمحرلا نيملاعلا

 (رابقلا دحاولا هللموبلا كلما نمل) هلوق ليادب مهلاح ةياهنلكلملا ةفصو « ملاح طسول نمحرلا ةفصو

 : داش را لإ ىداملا ىهور !باوقلاب لعأ هللاو

 هنوعو هلأ لم ةحافلا ةروس ريسف م
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 اوعدا وأ هللا اوعدا لق ) لاق كلذلو « ةيلاعلا هتافصب قحلا ىلحت ديفي وهف نمحرلا همس 0

 اذهلو هتايآو هلاعفاب قملا ىلجت ديفي وهف ميحرلا همسا امأو ( ىنسحلا ءامسالا هلف اوعدت ام ًايأ نمحرلا

 8 ( ايلعو ةمحر ءىش لك تعسو انير ١ لاق تبتعلا

 عساستلا لصفلا

 ةسنحا ءامسألا ىلع ةحتافلا لاّتشا ببس ىف

 00 , ايندلا اص: ىف ةيبرثلا اهناثو قالا احلوأ : ةسمخ قاخلا لاو>أ بتارم نأ ين تلا

 ىلا راعالا ,نم حاورالا لقت ارسماخو ,داعملا فيرعت اف ةيرغلا اهيبارو ى ادملابهرحت ير
 برلا مساو عادبالاو نيوكتلاو داحيإلاو قالا عسبنم هللا مساف « داعملا راد ىلإ داسجالا ملاع

 مسا و. أدبملا ةفرعم ىف ةيرثلا ىلع لدي ن>راا مءاو « ناس>الاو لضفلا هوجوب ةيبرتلا ىلع لدي

 هنأ ىلع لدي كلملا مساو ٠ ىغبني ام ىلع مدقيو ىغذي الامع زرتحي ىتح داسعملا ةفرعم ىف ميحرلا

 نم مالكلا لقتتا تاماقملا هذه ىلإ دبعلا لوصو دنع مث « ءازجلا راد ىلإ ايندلا راد نم مهلقني

 هذه ىف ةسزلا ءامسالا هذبب تعفتنا اذإ كنا : لوقي هناك ( دبعن كايإ ) لاقف روضحلا ىلإ ةبيغلا

 ةدهاشملا ليبس ىلع هعس ملكت ذيل ؛ هللا ىرت ثيحن ترص ءازجلا راد ىلإ تاقتناو سلا بتارألا

 , قلالا هللا كنال دبعن كايإ : لاق هناك « نيعتسن كايإو دبعن كايإ : لق مث « ةبياغملا ليبس ىلع ال

 ١١ كنال نيعتن كاب 6-نيجولا كنذل نت“ كأنإ :قّزانرلا ترلا كنال نيعتسا كا

 . كلاملا كنال نيعتسن كايإو , كلملا كنال ديعن كانإ

 مر

 نمو « ةرخآلا راد ىلإ ايندلا راد نم لقتنم دبعلا نأ ىلع لد نيدلا موي كلام هلوق نأ معاو

 «ةدايعلا وه كاإذو 3 دادعتساو داز نم مويلا كلذ لب ال 5 لاَقف 3 راورخلا راد لإ رورمثلا راد

 ىنيفكي ال ليلق ىنردقو نوف ةيستكا | تلا كلا لاق مث , ديعن كايإ : لاق مرج الف

 كتمحر نئازرخ رم ىنطءأف ؛ ليلق ىنعمام « لاقف هبرب ناعتساف ليوطلا مويلا كلذ ىف

 : لاق داملا مويل دازلا لصح امل مث «نيعتسن كايإو : لاقف ليوطلا مويلا كلذ ىف ىيفكي ام
 بلطأ نأ الإ قيرط الف ةيدابلا هذه ىف اوهات دق قاخلاو ةريثكح قرطلاو قاش ليوط رفس اذه

 كلاسا دبال هنا مث ميقتسملا طارصلا اندها : لاقذ قيقح نككاسلا داقراب. وه نع قيرطلا

 ' هللا عنأ نيذلاو « مهلع تمعنأ نيذلا طارص : لاقف ليلدو ةقردب نمو قيفر نم قيرطلا
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 لاعمال

 ىلع ةلمسلا

 ةئالثلا ءامسألا

 ةحنافلا ةروس ريسفت م

 ةوق الو لود ال انلوق امأو ( ربك أ هللا نم ناوضرو ) لاقو ( ربك أ هللا رك نلو ) لاذ ئرخأ

 نوكي زنكلاو « ةنلا زونكح نم هنآل ءاكرص نآرقلا ىف روك ذم ريغ وهف ميظعلا ىلعلا هللاب الإ

 .ة.زغلا راكذالا هذهل دام ةحتافلا ةروس ىف ةروك ذملا ةسزلا ءاممالاف ء ارهاظ نركب الو ايفخي

 الرد ]5 حراء ابل وت وهلا دبل ان وتل اديه: برررانلوقو#« هللا ناحبش/انلوقل ديم هللا, انلوّدق

 كلذو ء ةمحرلا لاكو ةردقلا لايك هل لصح نمي قبلي امن] هللا الإ هلإ ال اتلوق ناف هللا الإ هلإ ال

 « ءافعضلا هدابع محري ال نأ نيو هنأ هايكموارك أ هتلارانلاوقلا أدم ميحراا انلوقو ؛ نمحرلا وه

 وه كلاملاو كلملا نال « يظملا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لودال انلوقل أدبم نيدلا موي كلام انلوقو

 . ملعأ هللاو : هتدارإ فالخ ىلع ايش اولمعي نأ ىلع هديبع ردقي ال ىذلا

 نفاقلا لصفلا

 ةثالثلا ءامسالا ىلع مبحرلا نحرلا هللا مسب لاهتشال ىضتقملا ببسلا ىف

 ثالث لجتلا كلذل نأ الإ « قلخلا لوقعل ىللجتي ىلاعت هنأ كش ال : ( لوألا ) هوجو هيفو

 رخآ ىفو « هتافصب ىلجتي رءالا طسو ىفو « هتايآو هلاعفاب لجتي رمالا لوأ ىف هناف : بتارم

 راوجلا هتايآ نمو ) لاق « هتايآو هلاعفأب هدابع ةماعل لجتي ىلاعت هنإ ليق « هتاذب لجتي رمالا

 ( تايآل راهنلاو ليللا فالتخاو ضرالاو تاوهسلا قلخ ىف نإ ) لاقو ( مالعالاكر حبلا ىف

 اذه تقلخ ام انبير ضرالاو تاومسلا قاخ ىف نوركسفتيو ) لاق « هتافصإ هئايلوال ىلجتي مث

 ( نوبءلي مهضوخ ىف مهرذ مث هللا لق ) هتاذب ةكئالملا ءاسؤرو ءايبنالا رباكأل ىلجتيو ( الطاب

 , ظفللا ىف ءامسالا ربظأ هنال , هتاذ ىلحت ىف ءامسالاىوقأ لجو رع هللا مسا : لوقنف اذهتفرع اذإ

 نب يسلا لاق ”هرارسأ كردت الو .ةراكنأ رسعي «نطاب رهاظ وهف « لوقعلا نع ىعم اهدعلأو

 7: جالحلا روصنم

 هينأاعم نم ىننعم هنم اويلعل  احلو هباوه اتدق قلخلا عم مسأ

 هد هكلننأ ىلا نيك 06 | تنم لا,هنم اراض و امن هللاَو

 هففاشأ لانو

 ىح لك مثو ىلع تي ١ ىتح قدي رس رس ا

 ىث لكب ءىث لكل ٠ «لجت ..انظاب :ارهاظف



 ا ةحتافلا ةروس ريسفت

 شرعلاو ؛ روم-ملا تيبااو  ةبعكسااو ء« سدقملا تيب : ةسمخ ةلبةلا عاونأ : ةعبارلا ةتكنلا

 . ةلبقلا نع ةسذخلا عا ونآلا ىلع ةسزلا ءامسالا هذه عزوف : هللا لالج ةرضحو

 عمسلاو ( راصبالا ىلوأ اي اوربتعاف ) هلوقب رصبلا بدأ : سمح ساوحلا : ةسماخلا ةتكسنا

 ن٠ اولك لسرلا ا-مأ اي ) هلو-ةب قوذلاو ( هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا ) هلوقب

 سللااو ( نودنفت نأ الول فسوي حير دجال ىفا) هلوقب مشلاو ( اخلاص اولعاو تابيطلا

 هذه راضم عفد ىلع ةسؤلا ءامسالا هذه راونأب نءتساف ( نوظناح مبجورفل مث نيذلاو ) هلوقب

 . ةسزغلا ءادعالا

 ضيفتف ةسزلا ءامسالا ىلع لمتشم ةحتافلا نم لوالا رطشلا نأ معا : ةسداسلا هيكل

 رارسا اهنم دعصتف ديعل ةسنالا تافصلا لع لمتسكم اهنم ىناثلا رطمشلاو 6 رارْسالا" لع راؤتآلا

 وهلوالاف : هتالص ىف جارعم ديعلل لصح نيتلاخلا نيتاه بيسبو « راونالا كلت دءاصم ىلإ

 موي كلام ) هلوق نيب لصافلا دحلا وه نيمسقلا نيب كرتشملا دحلاو ؛ دوعصلا وه ىتاثلاو « لوزفلا

 ايندلا بلط ىف امإ دبعلا ةجاح نأ مالكلا اذه ريرقتو ( دبعن كايإ ) هلوق نيبو ( نيدلا

 : نامسق اضيأ وهو « ةرخآلا بلط ىف امإو « عفنلا باج وأ ؛ ررضلا عفد اما : نامسق وهو

 مسقلاو , ةعبرأ عومجناف « ةنجلا بلط وهو ريخلا بلطو ؛ رانلا نم برهلا وهو ررضلا عفد

 ةبغر لجال ال وه وه امل هتيدويعو هتعاطو هللا ةمدخ بلاط - فرشالا وهو  سماخلا

 رون تءلاط ناو ؛ هللا ىوس اًئيش هللا نم بلطت مل هللا مسا رون تدهاش ناف « ةبهر لجال الو

 , ايندلا هذه تاريخ هنم تيلط نمحرلا رون هنم تعلاط ناو ؛ةنجلا تاريخ هنم تيلط برأاا

 موي كلام رون تعلاط نإو  ةرخآلا راض» نع كهصعي نأ هنم تبلط ميحرأا رون تعلاط ناو

 ىف عمت الثل اهف لامعالا حئابقو ايندلا هذه تافآ نع كنوصي نأ هنم تبلط نيدلا

 . ةرخآلا ياذغ

 ةروك ذملا سأللا بتارملا لع ةسؤللا ءامسالا هذ ليزنت اضيأ نكس : ةعباسلا ةنكحنلا

 ءريك أ هتلاوهللا الإ هلإ الو ء هل ددسحلاو. هللا ٌناحبس هلوق وهو نورشملاكرذلا

 ةروس ةصحافب زيف هللا ناتكتما كلوا اما ميظعلا ىلملا هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 امأو «قوس قمح ةحاف ويفاةتاد+لاانلوقامأو ( خليل هديعي ىرسإ ىدلا ناجش ) ئهورفدكلا

 انلوق امأو ( وه الإ هلإ ال هللا ءملا) هلوق ىهو ةدحاو ةروس ةحناف رهف هللا الإ هلإ ال انلوق

 ناوضرلا ىإو ةرات رك ذلا ىلإ افاضم نيعضوم ىف حييرصتللاب ال نآرقلا ىف روك ذم وهف ربك أ هللا



 ةح افلا ةروس ريسفن نال

 هش 0 نمسا سر 01 6 را ا ا قناللا د ماتلاا ةثككللا

 كارلا هل ةّمزلا] هاعسأر هنا>.س قملا لجت ؛ىلقعلا كلما هرهودجو ةيمضغلا هسفنو »ع ةيناوهشلا

 هللا رك ذب الأ ) لاق اك 0 عضفت ةيسدقلا ةيكلفلا ةيلقعاا ةيكلللا حورال هللا مسا ىلجتف ةسنخلا

 نايصلا كارول كح :بازاا مسا وهو ناسحإلاو ربلاب ةيناطيشلا سفناا لجن و ( بولقلا نئمطت

 رولا ند كيب مسالا اذدو نمحر || ميسا لاَ ةيعيسلا ةي.يضغلا قيمنلل لبو ءنايدلا ةعاطإ داقناو

 مساب ةيميهلا ةيناوهشلا سفنلل ىلجتو ةموصخملا كرتف ( نمحرال قحلا ذئءوي كلما ) لاق «تفطالاو
 0 نايصعلا كاتو ناللف ( تاييطلا ل نك لاق م تاييطلاو تاحايملا قاطأ أ وهو ميحرلا

 زرق ند لب الف ١ نيك ظ.اغ نديأأ ناذ ) نيدلا ع كلام ) هلوق روش نادباللاو داخل لجنو

 هذه ةسزا هتامعأب هنأ حةمدس قدا لجن أبل 34 ةمايقلا 0 فوخ نمد لصاحلا نوقلا وهو 2 دب دش

 3 عوجرأاب تأدت أ تأ نأ هذه مث نأ انجلا باوأ تح :فناو 2 ناريثلا تاوأ تقلغتا ا نإ

 ( نيدتسل 1 تلاع مو ةيناورشلا سوفنلا كعاظ اطأو و (ديعت ََك از تلاق 5و نادبالا تع اطاف تةءاج

 اندشرأو ( اندها ) تلاقف ةيبضغلا سوفنا تعاطأو « تاوهشاا نع ضارعالاو تاذللا كرت ىلع

 فاردالا نع نوصأاو ةداقئسالا هّللا ند تبرلطو ةناطيشأا سمتلا ةءاطأ انش كنيد ىلعو

 اباد وي نأ هللا نم تبلاطف ةيكلملا ةيسدقلا حاورالا تعضاوتو ( ميقتسملا طارصلا اندها ) تلاقف
 بوضغملا ريغ مهلع تءعنأ نيذلا طارص) تااَةف ةمظعملا ةربطملا ةيلاعلا ةيسدقلا حاورألاب

 : (نيا اضلا ال و مهيلع

 ادمج نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةدامش : سمخ ىلع مالسإلا ىنب مالسلا هيلع لاق : ةثلاثلا ةتكنلا

 هلإ ل نأ ةداهشف 4 تيبلا 0 04 ناضدهر مك 0 ةاكزاا ءاناو 6 ةالصلا ماقأو 01 هللأ لاو

 ند قاشم برأاا نآإل ؛؛ فا مس لحب ند ةالصلا ماقأو 2 هللأ مسا رو لب نم ةلضاخ هلأ الإ

 ف ةغلايم ل نال 2 نم را 2 0 للك نم ةاكزاا ءاتألإاو 3 ةالصلا ددمب هنامإ قري ديعلاو ةيبرتلا

 ء مي>رأأ مسأ لب ند نأ كدر 0 بوجوو « ءارقفلا ىلع ةمح رأ| لجال ةاكزأا ءانإو 2 ةمحرلا

 هل لص> عاج اذإ اضيأو « هيلا نوجاتحي ام مهيطعيف ءارقفلا عوج رك ذت عاج اذإ مئاصلا نآل

 مسا لحجب نم جحلا بو»جوو « امتقرافم هيلع لبس توملا نذعق تاسوسحّ اب ذاذتلالا نع ماطف

 زفه نعي كلذو ٠ كلؤلاو .لهأالا ةقرافهو نطولا ةرجه بحب جحلا دنع نال ؛ نيدلا موي كلام

 ةيسنلاف ةلمجابو ةعايقلا لهأ كا هيمشلا وهو 5 راع ارساح ايفاح ريصل جاحلا اضيأو 0 ةماءقلا ماو

 0 ادد ا 2 ةمايقلا لاوخأ نو جحلا ند



 "عون كاملا دوس ربسؤت

 لوأ كاع ناك هلو ةجيلاو ةععتلا زود دنحال] لصعاإل ديلا نأ : ةيناثلا ةنكتتلاو

 تقبس : لاق ببسلا اذباف « ماك-لاو لاعفألا لوأ ةمحرلاو ةمعنلا نوكس نأ بج ككل

 . ىضغ ى محر

 ءادمح مرثكأ : ىأ نيدماحلا دحأ هنأ هانعمو ,دمحأ ةمسا لوسرلا نأ : ةثلاثلا ةتكتلا

 اداء ةمخولاواةملبلا ةرثك كح دنا :ةزثكاانأ اني امل ازثكأ ةبلعفتاا من نوكت نأ

 « نيملاعلا عيج ق> ىف اهنم رثك أ مالسلا هيلع دم ق> ىف هللا ةمحر نوك: نأ مزا كلذك ناك

 . (نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو ) لاق ببسلا اذبلف

 ناديفي امهو « ميحرلا نمحرلا امهو « ةمحراا نم ناقتمشم نامسا هل لسرملا نأ : ةعبارلا ةتكنلا

 لوضع نار اال لح "نع ةايقور » ةجلاألا لم, 'نافتغانإشاناسرأ"لل لوشالا و لال

 0 محرأو موحر# انلاوقا ئلغ“ زاجادرأروا ندع ان ردو ؟-ةمكرلا لرش كئازارس لا

 ةلاذ' لوامالل دايس ةليمح هدو" 7“د محلا و عض ال5 دا "هاوار نانا كن نفل

 ءىن هلوقف ( ميحرلا روفغلا انأ ىنأ ىدابع ءىن ) لاق ىلاعت هنإ : لوقنف اذه تبث اذإ ؛ ةمحرلا ىلع

 دئاع ريمض ىدابع هلوق ىف ءايلاو ؛دابعلا لبق روك ذم وهو ٠ مل و هيلع هللا ىلص دمع ىلإ ةراشإ

 هلل ناتفص « ميحرلا روفخلا هلوقو « هيلإ دئاع انأ هلوقو « هيلا دْئاع ىتأ هلوق ىف ءايلاو ىلاعت هللا لإ

 هيلع لوسرلا همادقو ةمايقلا موي ىثمي دبعلاف « ميحرلا مركللا هللا ىلع ةلاد ظافلأ ةمخ ىبف

 ىلع لدت هللا ءامسأ نم ظافلأ ةسمخ هفلخو « ةمحرلا ىلع لدت ءامسأ ةسمخ عم مالسلاو ةالصلا

 ريغ هللا ةحرإوا (:نيملاغلل ةخو الإ !كانلسرأءامزؤ) -ىلاعتب لاق انك قاريشكن لرؤشاولا ةهزرو, لدعتوا]

 راحبلا هذه عم بنذملا عيضي نأ لةعي فيكف ( .ىث لك تعسو ىتحرو ) ىلاعت لاق اك ةيهانتم

 ؟ ةمحرأا نم ةءولمملا ةرشعلا ةرخازلا

 ةالوشتنأ لولا ةتكسلا: الأف ةروورلا لد ف -ة رزكأ كمل لبا امل 11 انما

 /نمجرااو .:برااؤ © هللا ::ىهؤ : ةيلاؤتزلا :تافصي نم ةسمخا ينم نءانشأ ةر تعا ايدكةحافلا

 «ةيادهلا بلو «.ةناعتنمالا و :«.ةيدوتعلا :ىهؤ دنعلا تافص نه ءايشأ ةسم#واكلاملاو ميحرلاو

 ءامساألا كلت تقيطناف ( مهيلع تمعنأ نيذلا طارص ) لاق امك ةمعنلا بلطو . ةماقتسالا بلطو

 نيعتسن كايإو ٠ هللا تنأ كنآل دبعن كايإ : ليق هناكف . ةسمخلا لاوحألا هذه ىلع ةسمخلا

 تنأ كلنال ةمادتسالا ةكداو م رل بأ كنأل ميقتسملا طارصلا اندها ؛ برلا ثنأ كل

 . نيدلا موي كلام كنآأل كءركو كمعن لاجس انيلع ضفأو ؛ ميحرلا



 هلل دهلا ف

 ةحافلا ةروس ربسفت 0 1

 تاحيدست عام دنع نكساو شن حوللا حطس ىلع مقا تاموقرد نم علاطو كيلا ءامماللاو ىلعلا

 كبر ناحبس) لاوحالا هذه لك دنع أرقاف ةروص ىلا نييناحورلا ةعئالمللا تاهيزنتو نيبرقملا

 َ (نيملاعلا بر هّلِ لولاو نيلسرملا ىلع مالسو نوفصا مع ةزولا قتلوا

 عباسلا لصفلا

 ةروسلا هذه ىف ةروكذملا ةسنخلإ ءامسألا دئاوفو هلل دمحلا هلوق فئاطا ىف

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور : لوألا فروت رك عبرأف هلل دا هلوق فئاطل امأ

 دما :لاقف كدمح نم ءازج ام « براي :لاقو هبر لأس مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ نأ مسو

 ةاف ةملكلا هذه تناك امل : قيقحتلا لهأ لاق . هتمتاخو ركشلا ةحتاف هلل دا : ىلاعت لاف ؟ هلل

 رخآو ) لاقف ةنجلا لهأ مالك ةمتاخ هللا اهلعج هتمتاخ تناكاملو . همالك ةحتاف هللا 1 ركسشلا

 رم لقعلا هللا قلخ : لاق هنأ « مالسلا هيلع ىلع نع ىرو . ( نيملاعلا بر هلل د+لا نأ ماعد

 اكل فأر كف راو. حور مىفلاو « هسفن معلا لع , هملع قياس نم نوزذم نون.كم رون

 هل لسيق مث , هنطإ ريصلاو , همه ةمحرلاو « هبلق ةفآرلاو ءهععس نيخلاو ٠ ةناش) ةكملاو ءهنع

 هنت زعل ءىث لك ىذلا ٠ لدع الو لثم 0 هل سيل ىذلا هلل دخلا : لاقذ ٠ ملك

 مالسلا هيلع مدآ نأ لقن اضيأو ؛ كنم ىلع رعأ الخ تةلخ ام ىلالجو زعو : 0

 كنا ءلاوأ ٠ لوقف اذه تفرع 13] .كلذوهمزك لأب ناكف) ١ هلل د21! : لاقق] سطع املا

 هلل دما : هلوق وه لقعلا مالك لوأ انلقن دقو « مدآ اهتارم رخآو « لقعلا وه تاقواخلا

 لوأو ؛ ةملكلاا هذه وه تاثدلا ةحتافا مالكلوأ نأ تبثف ءد+لا : هلوق وه مدآ مالكلوأو

 بر هلل دخلا ) لاف هباتك ةحتاف هللا املعج مرج الف ؛ةملكللا هذه وه تاثدحملا ةمال مالك

 نيبو.« هللا لوسر دمحم هللا ءاسنأ رخآو ءهتل دجلا : هلوق هللا, تالكل وأ نأ تبث اضيأو ( نئملاغلا

 املو ؛ هلوسر دم باتك نم ةيآ لوأ ( هللد#لا ) هلوق لعج مرج الف ؛ ةبسانم رخآلاو لوألا

 هيلع لاق اذه دنعو ؛ دمتو كد ناكل نك هاك نم مالسلا هياء 00 عضو كلاذكأ ناك

 ممدمحأ هللا لوسرو ؛ هللا ديمحت ىف ءامسلا لهأف « دمج ضرآلا ىفو ؛ دمحأ ءامسلا ىف انأ د مالسلا

 لوسرو ( ارركحش» مهيعس ناك كنا وأف) ىلاعت لاق ؟ضراألا لهأ ديمحت ىف ىلاعت هللاو

 : مده هللأ



 را ةهئافلا ةروس دينك

 دوجسلا ىف روك ذملا رك ذلا مرج ال ٠ عوكرلا نم اعضاوت رثك أ دوجسلا نآل كلذو « ىلعألا

 ءانب ريغ نم ميظعلا ظفل وه عو ل را 000 تةرغل املا ءاك

 راطف رط« كلملا | امأ : هيلا هللا را ليقز> هعمأ شرعلا تح اك اكلم للاغت هلل نأ ىو. ةغلامملا

 ند رات ناكل لإ شرالا فرط دنحأ نم غلبي ملذ نيثالث مث 00 ةنس فلأ نيثالث رادقم

 : كلذ دنع كلملا لاقف ٠ شرعلا رم ىفاشلا فرطلا غلبت ل روصلا خفن ىلا ترط ول هيلا هللا

 . ىلعاآلا ىبر ناحيس

 «لزالل لوآلا'ةذقلا نأ : لولا + هوجو هيف: انلق ؟:نتاجقلا فا ةكسللا انف“ لق نآذ

 كلذو « دبالاو لزآلا نيب اهيف ايندلا دوجو ىلإ ةراشإ امهنيب اهيف عافترالاو « دبالل ةيناثلاو

 رخآ ال رخآلا هنأ هتيدباب فرعتو : هلادجستف هلق لوأ ال لوألا, وهادثأ هلزا_ قرتت كن

 ةدجسلابو « ةرخآلا ىف ايندلا ءانف ىلوآلا ةدجسلاب لعأ : ليق : ىناشلا . ايناث هل دجستف هدعب

 اهسفن ىف لكلا ءانف ىلوآلا ةدجسلا : ثلاثلا . هللا لالج رون روهظ دنع ةرخآلا ملاع ءانف ةيناثلا

 ىلوألا ةدجساا : عبارلا . ( ههجوالإ كلاه ءىثث لك ) ىلاعت هللا ءاقباب لكلا ءاقب ةيناثلا ةدجسلاو

 ؛ ىلاعت هلل حاو رآلا ملاع دايقنا ىلع لدت ةيناثلا ةدجسلاو ؛ هللا ةردقل ةداهشلا ملاع دايقنا ىلع لدت

 نم اناطعأ ام رادقمب ركشلا ةدج ىلوآلا ةدجسلا : سماخلاو . (رءآلاو قاخلا هل الأ) لاق لاك

 قوقح ءادأ نه هيلا لصي ملامم فوخلاو زجعلا ةدجس ةيناثلا ةدجسلاو « هتافصو هتاذ ةفرعم

 . هيان كدا و هل ذا

 نومهفشتو «ةيلحأ ولع اعلا ند ل وههفو  ةثللا ناك ةيلعلا نم ل رءوس ىتالاان معاو

 لاع . ةسثجلاب ال ميظع وهف . ماهوألا هذه نع هناحبس قالا لجو « ةدسملا لوط ب لآ

 وَهَو ةثلاب' امظعنوك ل رف وهو كللذ لاقي تفك او ءةذملاب ل راك هةيحلا

 ةدملاب اريبك نوكي فيك و ؟ ةبجلا نع هزنم وهو ةبجلاب الاع نوكي فيك و « ةيمجلا نع هزنم

 ؟ةدملاب اريك نوكتب تفنكتف ايليف ةةؤجنو م اهتالخف ”ةندع كييف" ةغلانس ىلا "ةعالا نلف رف هل

 ءايربك هؤايربكف ؛ نرامزلاب ال نامزاا ىلع قباسو « ناكسملاب ال ناكملا لع لاع ىلاعت وف

 باني «تاسوسلا هيانقي "نأ نم"لجأ» "وهف 'لالج قاع هوغو قاع ةمظك" ةتمظعألا# ةيلطغ

 هدي اسم لعأو :" قؤنضااولا قشر "اع مظعأو « نرمه وتلا ةضهوتر ام ربك أ وهز : تاليخلا

 : لقف ةروص كلايخ نيع اذإو , نيك أ هللا لقف : الاثم كسح كل 'روص اذاف, نؤدجمملا

 ىذلل ىهبجو تهجو : لقف ليطعتلا ةاوهم ىف كبلط لجر قلز اذإو ؛ كدم#<و هللا كناحبس

 تافصلا ىلإ قرت مث لالجلاو ةزءلا نيدايم ىف كحور لاج اذإو ٠ ضرالاو تاوه.لا رطف
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 اهنفو 2 ةعب رشلا كلا لصتو 2 4 قي كل رقااو ة.طالا ليتكلانانسأاو 2 ةيضاملا بهاذملاو ةفااسلا

 ن.دودرااوزينوءللا تاكردو )ع نياسرالاو ءايدنالا تاجردعلاط]و 2 ةقيةلا ىلا امه 4 ةّةيرطلا للا

 نوضراألاو تاومسا| تماق همساب ذإ ايندلا هب رصصباف ميحرلا نمحرلا هللامسب تلق اذاف ؛ نيلاضلاو

 يغزو ( لاق َ ةرخالا ثماق دخلا ةماكب ذإ ةرخألا 4 ترصيأ نيملاعلا بر هلل درا تاق اذإو

 ةحرلا وهو لاما ماع هيرصنإف ميحرلا نمحرلا تلق اذإو ( نيملاعلا بر هلل دا ةقرأ مثاوعد

 لاو> الا نم هيف لصحيامو لالجلا ملاع هب رصبأف نيدلاموي كلام تلق اذإو «ناسحالاو لضفلاو

 ه. رصباف نيعتسن كايإو تلق اذإو ٠ ةعيرشلأا ماع هب رصيأف ديت كايإ تلق اذإو «لاوغألاو

 تمعنأ نيذلا طارص تلق اذاو : ةقيقحلا هب رصباف ميقتسملا طارصلا اندها تاق اذإو « ةقيرطلا

 ءلوعقلاو نيةيدصلاو نييبذلا ند تاماركلا كاع تاداعسلا باب 0 تاجرد هب رصياف مبيلع

 تاق اذاو « قافالا لهأ قاسف بتارم هب رصباف مهيلع بوضغملا ريغ تلق اذاو ؛نيملاصلاو

 ا ةرثاك لع قافنلاو ىزلاو قاقشلاو رفحا لهأ تاكرد هب رصباف نيلاضلا الو

 . اينانكأ أو ايفا اراطأ نر انتو

 روغلا تغلب كنأ ننظت الف ةيءاسلا بتارملاو ةيلاعلا لاو>آلا هذه كل تفشكنا اذا مث

 مش كك يشا :.لقور ةكسملا و! ةلذإ اة كلاسفتلا وأ ه1 ءان ريكنلاب قحلل,راارقاالا ىلا دع قي.ءاةياغلاو

 ةرذ فرءآ نأ تدرأ ناو « ميظعلا بر ناحبس : لف , ةمظعلا ةفص ىلا ءاي اريكلا ةفض لف لاذن

 شرعا ةمظع 1 هل ةعل قول غلب الو 2 شرعلا ةفص ةمظعلا نأ ذي انأ فرعاف ةمظعلا ةفص نم

 رحبأا ىف ةرطقلاك هللا ةمظع ةلباقم ىف شرعلا ةمظع نأ فرعا مث ؛ملاعلا مايأ رخآ ىلا قب ناو

 فر ناحبس ا 6 هنأ وهو برع رس انه مث 9 هلأ ةمظع هك لل لصت نأ كنكع فيكف

 2 ىلعالا كل ناديس ا اعاو كلغل فر ناحبس 1 امو 2 ميظعلا فر ناس ع امئاو معلا

 مايقلا ىلا لعق ميظعلا ا نادبس تلقو تا اذاؤ 5 اه زوج »ل ةيع ار توأافتلا اذهلو

 كريغل اهتلاس اذإ كناف ءهدم نمل هللا عم : لقو كدمح دمحو كفقوم فقو نإ عداو' اننا

 ديعلا ماد | ديعلا ثوع َْق هللأ لازي ال 2 مالساا ل هلرق نم ذارإل وهو كفتل اهتدجو

 . « ململا هيخأ نوع ىف

 ؟ ريبكستلا ماقملا اذه ىف لصح ىل هنأ ىف ببسلا ام : لبق لاق

 ماسقم ماقملا اذدهو ٠ فوخلاو ةبيهلا ماقه وهو ءايربكلا نم دوخأم ريبكسلا نآل : انلق

 . نائايتم امهو « ةعافضشلا

 ىبر ناحبس لقو ولعلا ةفص ىلإ هب ردكتاو ريبكتلا ىلإ دعف ةعافشلا هذه نم تغرف اذإ مش
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 حاوذألا ملاع ىلإ ماسجألا ملاع نم لقتنا مث « يظعلا شرعلاو ىمركتلاو رادنلاو ةنجلاو و لقاو

 عيمج رضحتساو « ةيرشبلا ريغو ةيرشبلا ةيلفسلا ةيذرآلا حاورألا عيمج كلقع ىف رضحتسأو
 كلمو لابجلا كلله نع مالسلاو ةالصلا هيلعلوسرلا لاق ام لدم را>بلاو لابجلاب ةقلعتملا حاورألا

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مكعبسلا تاومسلا عيج ةكئالمو ايندلا ءامس ةكئالم رضحتسا مث راحبلا

 نيفاملا ةكئالملا عيج رضحتساو « دعاق وأ مئاق كلم هيفو الإ ربش عضوم تاومسلا ىفام د

 ىلاعت لاق ام ملاعلا 9 جراخ وهام ىلإ اهنم لقتنا مث ىنركلاو شرعلا ةلمح عيمجو شرعلا لوح

 تايناحورلا ئه ماسقألا هذه عيمج ترضحتسا اذاف ( وه الإ كبر دونج مد امو)

 هذه دوجو اهداجبإب لصح ىلا تاذلا « هللا ١» كلوةب ديرتو ربك أ هللا : لقف تاينامسجلاو

 اهتيبانشت نع هونم.هنأ' نيكل كلب :فيارتو أ اهلاتفأاو !ايتافض ىف: ابتالا ا هاش ردات

 نم دارملا وه اذهف اهيلا هتبسانمو اهب هتسياقم زاوج لّعلا محي نأ نع هزنم وه لب ءاهتلك اشمو

 . نيك | هنا الثقل كوأ فدل

 دبعت نأ ناسحالا : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ : ريكتلا اذه ريسفت ىف : ىناثلا هجولاو

 ال نأ. . .رمو قاري. ال: نأ نفازيككأ/ا هللا 1 'لوقتفاع كاَرياةناف ارت نكست ل ناف , هارت كى“اكهتلا

 . ىمالك عمسإ

 ؛ مبءاهف أ ومهءاهوأو قاخلا لوقع هيلا لصت نأ نمربك أ هللا ىنعملا نوكي نأ : ثلاثلا هجولاو
 . همهوتت ال نأ ديحوتلا : ههجو هللا مرن تلاط ىنأ نب ىلع لاق

 , هتيدوبع قح ءاضق ىلع قاخلا ردقي نأ نم ربك أ هللا ىنملا نوكي نأ : عبارلا هجولا

 . هتيدعص هنك نع ةرصاق مه,مولعو ؛ هئان ربك نع رصاق مثوانث و « هتمدخ نع ةرصاق مهتاءاطف

 حاورالاو ماسجالا ملاع بئاجم عيمج كلقع طيح نأ ىلإ تغلب ول كنأ دبعلا اهبأ لعاو

 ىبتنملاو روغلا غابت نأ نع الضف هللا لالج نيدايم ءىدابم تغلب كنأب كسفن كثدحت نأ كاياف
 ل +” رعاتشلا لاق ام معلو

 اهانركذ ةذل امناو ةفرعم هدزت لايماسأ

 ىبتني الو ء ركفلا صوغ كلاني ال : هللا ىلع هئانثو مالسلا هيلع هللا لوسر تاوعد نو

 كتمظع ءايربك كلذ نع العو ,« كتردق تافص نيقولخلا ةففص نع تءفترا « رظان رظن كيلا

 ٠ كدمحو مهللا كناحبس : لقو هللا لالج قافآ ىف كللقع نبيع لعجاف ريك أ هللا تلق اذإو

 اذه ةضافلا ةززوش لاو 0 00 اهنم لقتنا مث « ىهجو تهجو : لق مث

 نايدالاوايلعلا هتافصوىنسحلا هللا ءامسأر اونأ اميف علاطتو « ةرخآلاوايندلا ملاع بئاجي !ميفرصبت كل
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 هكدا ناكتلا| لمع * نيقركاف 2« شرع هل لاعتو هناحبس قألا : لوقف اذه تفرع اذإ

 ( ءاملا ىلع هشرع ناكو ) لاقف شرعلاب نامزاا دقعو ( ضرالاو تاومسلا هيسرك عسو ) لاَقف

 ولعلاف 2 شرعلا ةأرو نان لو )2 :اركتلا ءآرو نالكم الف 34 داكألا ىر»- 4يدشإ نامزأا قىرج نال

 هلوق وهو شرعلا ةمص ةمظعلاو ) ضراألاو تاوعءسلا هيسرك عسو ( هلوق وهو ةيركتلا ةفص

 3 هلل ةمظعلاو ولعلا لاكو ) ميظعلا شرعلا بر وهو تاكوت هيلع وه الإ هلإال هّللأ ىسح لقف (

 3 ) ميظعلا ىلعلا وهو امبظفح هدؤ» الو ( لاق

 انارفأو روكا ةمظعلا ةجرد نأ الإ 2 لاكلا تاجرد نم ناتج رد ةمظعلاو ولعلا نأ ملعاو

 كمال 2 ىراذا ةمظعلاو 13 كادأز ءايربكساا - لا لاق ءأنإ ىلا ةجرد أامهقوذو 2 ولعلا ةجرد نمد

 هسدقت ىهو لالخلا ةفص فرشلاو ةيرلاب تافصلا هذه ع قوذو 0 رازالا ند مظعأ ءادرلا نأ

 الدال ذاب رطل: رمزا كار ةداملا هيلع لاق ىلا !ذيلقز  .ةيملإلا ةفض قحتسا: ةصؤصخلا
 ىذ كبر مشا كرايث ) لاقو ( مارك الاو لالخلا وذ كبر هجحو قو ) لاقو 8 مارك الاو

 نم ةلمج نم راص ةالعلا دصق اذإ ىلصملا نأ ملءاذ لصالا اذه تفرع اذإ ( مارك الاو لالجلا

 رهط نأ هيلع بجو ميظعلا ناطاسلا ىلع لوخدلا دارأ نهو ) همحجو كوديرب ( مهفص 2 هللأ لاق

 3 ]كا لا ناو طل اذه سا لاو, سا الا

 ماقم ّق ناك نمو ) احوصن ةيوت هللا ل أآوبوت رد نيذلا امأ 5 ( كاك لاق 5 ةبوتلاب

 هتراهط تنام صاللخالا ماقه َّق ناك ندهو 43 اممار>و هد اندلا نمد هتراهط ل دهزأا

 ىلا تافتلالا ند هترابط تناك نيسسحما ماقم َْق 0 نهو )6 هلامعأ ىلإ تافتلالا نم

 تاماقملاو ةلخابو 3 هللأ ىودام 15 نمد هترابط تناك نيةبدصلا ماقم ف ناك نهو « 4

 هللأ ةرطف أقين> نيدلل كبجو مق ( ىلاعت لاق 5 2 ةيهانتم ريغ اننأك ةتوافتم تاجردلاو ا

 نوديري) مهيف هللالاق نم ةلمج نم نوكست نأ تدرأ اذاف ( هللا قا ليدبت ال اهيلع سانلا رطف ىتلا

 حاورالاو ماسجالا ملاع ند ل هللأ تاقواخ 6 كيف ف رضخحتساو امئاق ف ) هرج و

 و هك للك ةطيسبلا كئاضعأ ةلمج كالقع ْق رضحتستو كسفن نم هىدتس نأب كلذؤ

 عاونأ نم ماعلا اذه ىف ام ةلدج كلقع ىف رضحتسا مث « ةيناسنالاو ةيناويحلاو ةيعيبطلا كاوق

 زوافملاو لالتلاو لابجلاو راحبلا هيلا مض مث : هريغو ناسنالا نم ناويجلاو تابنلاو نداعملا

 اهمظع ىلع ايندلا ايس ىلإ عم قرت مث )2 ءايطا تارذو ناودملاو تاينلا بئاع نم اهفام ةلمجو

 الل واكرر ىرتنلل | قار دس كل صل حراس .كلإ ادلع نمي قرت: لاوتراللا مث + !رعاستاو
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 هيلع دمح حورل دب الف ؛ ناحيرلاو ةحارلاو حورلا كانه لصحيو ٠ ناحورلا قالتبف سو هيلع

 كلذ دنعف « هتاكربو هللا ةمحرو ىننلا اهأ كيلع مالسلا : لقف « ةيحتو ةدمح نم مالسلاو ةالصلا

 هذبف كل ليق هنأكو « نيملاصلا هللا دابع لعو انيلع مالسلا : مالسلاو ةالصلا هيلع د لوقي

 هلال كآببشأ :لوقب (لقف, ؟ راهلا كلضاو: قرارط يأ 15! كاتو قا ظاكمإلاو كارلا

 ؟هل كتيدهءىش ىأف ءهيلا كاده ىذلا وه ادمم نأ كل ليقف « هللا لوسر ادم نأ دهشأو هللا الإ

 لسرب نأ هللا نم بلط ىذلا وه ميهاربإ نإ : كل ليقف , دم لآ ىلعو دم ىلع لص مهللا : لقف

 تيلص ام : لقف ؟هل كؤازجاف ( مهنه الوسر مييف ثعباو انبر) لاَقف لوسرلا اذه لثم كيلا

 نم وأ مبهاربإ نم وأ دمح نم تاريخلا هذه لكف : كل لاقيف « يهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع

 . دج ديمح كنإ 0 ديما نم لب : لَقف ؟ هللا

 ليلدب ةكمالملا لفاع ىف ىلاعت هللا هرك ذ متادملاو ةينثآلا هذهب هللا ركذ اذإ دبعلا نأ مث

 ريخ لاه ىف هترك ذ ألد ىف ىدبع فرك ذ اذإ » لجو زع هللا نع ةياكح مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 تاومسلا ةكئالم نإ : هللا لاقف دبعلا اذه ىلإ اوقاتشإ كلذ ةكئالملا عمس اذاف « هئلم نم

 ةبترم هيف كل لصحتا مهيلع مالسلاب أدباف كؤاج دقو ؛ كنه برقلا اوبحأو كترايز ىلإ اوقاتش]

 هنأ مرج الف هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا : هلامث نعو هنيمي نع دبعلا لوقيف . نيقباسلا

 معنف متريص اسب مكسيلع مالم : نولوقيف باب لك نه هيلع نولخدي ةكئالملا ةنجلا لخد اذإ

0 

 تلو كا تكل

 , هل ةيامنال ىذلا ءاضفلا وهف ناكملا امأ : نامزلاو ناكملا ةياهمو ةلالج تاقولخلا ظعأ

 ىلا لزآلا ملاع تاءلظ رعق نم جراخلا مثوتملا دادتمإلا وهف نامزلا | 10 هل هيا اعدل للا

 دبالا لبج رعق ىف لخد ىتح دتماو لزالا لبج رعق نم جرخ رهن هنأك « دبآلا ماع تاملظ

 رهاظلاو « .نامزا! :ةفض رخالاوا:لواألاف.. .كذنم هوارقتسال لت كانبم مراحل فرك دان

 ارهاظ ناك-لا عسو هناحبس قالاف ٠ ميحرلا نمحرلا ةعبرالا هذه لاكو ٠ ناكلا ةفص نطابلاو

 اهزنم ناكىلاعت قحللا وه نامزااو ناكملا ربدم ناك اذإو ءارخآو الوأ نامزلا عسوو « انطابو

 . نامزااو ناكملا نع

 لاو ءايربكلا
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 نينو كار] زيدمن كان] كلارق وه وا] وأ ةقاورارلاابةفار كول 2 ىرملا» ةفوعمل نم هبلاوتملا (لصالخاالا

 بجتسأ ىنرعدأ ) لاقو ( هاعد اذإ رطضملا بيجي نمأ ) لاق [مكعرضتتلاو ءاعدلا باب عباسسلا بابلاو

 ةبيطاا حاورالاب ءادتقالا باب نماثلا بابلاو « مقتسملا طارصلا اندها كلوت انبه وهو ( مل

 الو مهيلع بوضغملا ريغ مهيلع تمعنأ نيذلا طارص كلوق وهو « مهراونأب ءادتهالاو ةرهاطلا

 باوبأ ةينام كل تحتفنا اهرارسأ ىلع تفقوو . ةروسلا هذه تأرق اذإ قيرطلا اذم.و « نيلاضاا

 فراعملا تانج باوباآلا مهل ةحتفم ندع تانج ) ىلاعت ةلوق نم دارملا وهو ؛ةنجلا

 ةالصاا ف لصح ام ىلإ ةراشالا وه اذهذ « ةيناحورلا ديلاقملا هذ اماوبأ تحتفنا ةينابرأا

 ٠ ىناحورلا جارعملا نم

 وهو « فيكلا بادكأ مايق لثم هللا ىدي نيب موقت نأ ىلوالا ةبترااف ىنامسجلا جاردملا امأو

 هلوق وهو ةمايقلا لهأ مايق مق لب (ضرالاو تاومسلا بر اير اولاقف اوماق ذإ ) ىلاعت هلوق

 هدعبو «ىبجو تبجو هدعبو مهللا كناحبس أرقا مث ( نيملاعلا برل سانلا موقي موي ) ىلاعت

 اهرةحتست ىتح كتدانع ىلإ هللا نم رظنت نأ ىف دهتجاو : نآرقلا نم كل رسبت ام اهدعب و« ةحئافلا

 هلوق رس اذهو : نيكلاخلا نم ترص كلذ تلعف نا كناف ٠ هللا ىلإ كتدابع نم رظنت نأ كانإو

 . نيعتسن كايإو ديعن كايإ

 اهلعجاف « تنالف لالجلا فوخ ران ىلع امضرع ةيشخ ىرجي ةيراج نآلا سفنلا نأ ملعاو

 نيتم نيدلا اذه ناف « ىرخأ ةرم مقتستل ابكرتا مث « هدمح نمل هللا عمس : لقف عوكرلاب ةينحم

 قبأ اربظ الو عطق اضرأ ال تبنملا ناف ٠ هللا ةدابع كسفن ىلإ ضغبت الو ٠ قفرب هيف لغوأف

 :لقو ءولعلا ةباغب كبر رك ذاو عضاوتلا ةياهنب ض رآآلا ىلإ ردحتاف اهتماقتسا ىلإ تداع اذاف

 عوكرلا : ةعاطلا نم عاونأ ةثالث كل لصح دف ةيناثلا ةدجسلاب تيتأ اذاف ٠ ىلعألا ىبر ناحبس

 ةبقع نع وجنت عوكر لابف ٠ ةكلبملا تالثلا تابقعلا نم وجنت ابو « نادوجسلاو « د>اولا

 دوجسلابو « تايذؤاا سيئر وه ىذلا بضغلا ةبقع نع وجنت لوآلا دوجسلابو « تاوهشلا
 تزواجت اذاف « تالضملاو تاكلملا لك ىلإ ىعادلا وه ىذلا ىوملا ةيقع نع وجنت ىلاثلا

 تايقايلا تكلمو ؛ تايلاعلا تاجردلا ىلإ تلصو دقف تاكردلا هذه نع تصاختو تابقعلا هذه

 تايحتلا كلذ دنع لقف « تاومسلاو ضرآلا ريدم لالج ةبتع ىلإ تيهتتاو ٠ تاحلاصلا

 تابيطلاو : ناكراألاب تاولصلاو « ناسالاب تاكرابملا تايحتلاف ؛ هلل تابيطلا تاولصلا تاكرابملا

 هللا ىلص دمح حور رون لزنيو ك>ور رون دعصي ماقملا اذه ىف مث , نامإلا ةوقو نانجلاب
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 ىف مهمزاف فيكلا بادحأ بتحس ابك نآو ةنجلا ىفو « ةمايقلا فو « بقلا فو « ايندلا ىف همزلف

 ( نيقداصلا عم اونوكو هللا وقتا اونمآ نيذلا امسأ اي ) ىلاعت لاق رسلا اذملو «ةرخآلا ىو ء ايئدلا

 كرظن عطقاف ةرخألا ماعو ايندلا ماع عيدوت لإ ةراشا عفرلا كلذو »2 كيدي عفراف تروهطت اذإ ع

 لب )2 تامولعملا م رعأو مظعأو ىلعأو 3 تادوجوملا 6 لك هنأ قءللااو ) 0 هللأ

 اذه ٌقو؛ كدمحو مهللا كنادعس : لق م ربك أ هنأ لاقي وأ ءىش هيلإ ساّش نأ نم 00 وره

 قو 0 كوسا كرات : لآ 5 ديمدحتلا ىلإ حيبستلا نم تقرت مْ 2 لالجلا تادرس رون كل لب مأقملا

 ءانفالا نع مزنملا ماودلا ىلإ ةرامش] كرابن هلوق نأل «دبالاو لزاألا لونك تسلكتنا كتل
 - لف مش 3 ءاقيلا َْق دبالا ةقيقح ةعلاطمو ) مدعلا َّق لزاللا ةقيقح ةعلاطع قاع كلذو 0 مادعالاو

 ةرروصخ هلاك توق وهلالج تافص نركلتا نأ نم مظعأ ف ملعأ هنا لإ ةزاشإ هر مك د لا

 تامسو لالجلا تافص لك نأ ىلإ ةراشإ وهو ٠ كريغ هلإ الو : لق مث ءروك ذملا ردقلا ىف

 قو 1 وه الإ سدقم ل ىنذلا سدقملاو 0 وه الإ لعأك ال ىذلا لماكلا وهف 0 هريغل ال هل لاكلا

 2 كلش موفلاو 2 لهتعي ناعالاو 2 عطقن 6 لقعلاو ع« وه الإ هلإ الو وه 0 وه اإل ةقيقحلا

 ىذلل ىوجو توجو - لقو كلاحو كلفت لإ لع م 2 نمزلاك ريص) لّعلاو 3 ريش لابخلاو

 وهو « نيبرقملا ةكئالملا جارعم « كدمو مهللا كناحبس » كلوقف ٠ ضراألاو تاومسلا رطف

 ؛ مالسلا هيلع دم جارعم امرأ وهو.( كل سرفر ك2 حبست نو ) هلوق ف رركذدملا

 جارد» وهف « ىوجو تهجو مكلوق اما 6» كدمحو مبلل كناحيس 0 هل وكب حتتفم هجارعم 0

 دمم جارعم وهف « هلل فاو ىايحو ىكسنو ىتالص نا » كلوقو ٠ مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ

 نيبرةملا ةكمئالملا رباكأ جارعم نيب تعمج دقف نيركذلا نيذه تأرق اذاف « مالسلا هيلع بيلا

 ناطيشلا نمد هللأب 50 : لَقف ةلاملا هذه نم تغرف اذإ مث 34 نياسرااو ءايدناللا ءاظع جارعم سو

 .٠ كسفن نم بجعل ررذ عفدتل 2 مجرلا

 باب وهو : ةنجلا باوبأ نم باب كل حتفنا ماقملا اذه ىف « باوبأ ةينامت ةنجلل نأ ملعاو

 كلاثلا بايلاو ) محرلا نمل هللأ مدس كلوق وهو كا نلا بأب وه تانك تانيا ةفرعملا

 نمحرلا كلوق وهو ؛ءاجرلا باب عبارلا بابلاو نيملاعلا بر هلل د+ا كلوق وهو ٠ ركسلا.باب

 باب سداسلا ثانلارو ٠ ن.دلا 0 كلاام كلوق وهو 4 فوخلا بأب سماك بايلاو 2 مرا



 ةحنافلا ةرؤس ريسفت فاما

 ءايدلا حاورأ ىهو ىلعأ ريصت مث ايندلا ءامسب ةقلعتملا حاورآلا ىلإ لصت ىتح تاداعسلا دعاص»و

 ىف هتوافت« اضيأ ىهو « ىسركلا تاجرد ناكس مه نيذلا حاورالا ىلإ لصت ىتح اذكهو ةيناثلا

 لو>نم نيذاح ةكئالملا ىرتو ) ىلاعت هلوقب مهيلا راشملا ةك-/الملا مهو ىلعأ ريصت مث «ءالعتسالا

 ذئءوي مهقوذ كبر شرع لمحو ) ىلا-عت هلوقب مهملا راشملا مهو مظعأ و ىلعأ ريصت مث ( شرعلا

 نع ةسدقملا حاورالا ىلإ ىهتنتف قرتت مث انبه اهركا ذاناوحز الا نا رسأ ,ةناذعلا اددع فوم! ةناثمأ

 « هللا ىلع ءانثلاب مهسنأو ءهللا ةبح مهبارشو ؛هللا رك ذ مههاعط نيذلا مثو « ماسجألاب تاقلعتلا

 هلوقبو ( هتدابع نع نوربكتسي ال هدنع نمو ) هلوقب ةراشالا مهيااو « هللا ةمدخ ىف مهتذلو

 لردعلا و ةايعاشمب كتل امور ةقاوافتم يت اجاردإ اضيأ مهل مث ( نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي )

 دعاصتلاو فرتلا اذه لازءالو ؛ امتافص حرش ىلع فوقولاو ٠ اها و> اب ةطاحالا نع ةرصاق ةيرشيلا

 ببسمو ءراونالا رون ىلا رمآلا ىهتتي نأ ىلإ ( ميلع لع ىذ لك قوفو ) ىلاعت لاق اي الصاح
 حاودالا ملاع نأ تبثف ؛ىلاعت هللا وهو « ريخلا أدبمو « ةمحرلا عوبنيو ؛ لكلا أدبمو « بابسالا

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق كلذل و ٠ بيغلا بيغ ىه ةيبوبرلا لالج ةرضحو « بيغلا ملاع وه

 ددعريدقت و «رصبلا كردأ ام لك هبجو تاحبس تقرحال اهفشك' ول روثلا نماباجت> نيعبس هلل ناد

 :ةوبنلا روب الإ فرعي ال انم نيعيسلاب بجحلا كلت

 ماع ىلإ ةداههشلا ملاع ند جارعملا : املأ : نيمسق ىلع جارعملا نأ انركذ امب ربظ دتف

 ةيناهرب تاسلكهذهو « بيغلا بيغ ملاع ىلإ بيغلا ماع نر. جارعملا : ىفاثلاو ؛ بيغلا

 5. يو

 جارعملا ىلإ لصو امل مالسلا هيلع ادت نإ : لوقنف دوصقملا ىلإ عجرنلف اذه تفرع اذإ

 0 ىلإ جاتحا هنطو ىلإ دوعي نأ دارأ اذإ رفاسملا نإ ةزعلا براي لاف غجري نأ دارأو

 جارعملا نيب ة 0 امال كلذو « ةالصلا كتمأ ةفحت نا : هل ليقف : هبابحأو هبادكأ اهب فحتي

 اداه راك دالاف قاح وزر. امأو « لاعفالاكيف ىامسجلا امأ .:. قاجوراا جارعملا نيبو « ىنامسجلا

 كبوث نكيلف «سدقلا ماقم ماقملا نآل ؛الوأ رهطتف جارعملا اذ به ىف عورشلا دبعلا اهيأ تدرأ

 امهمأ رظناف ؛ ناطيشو كلم كدنعف اضيأو ٠ ىوط سدقملا ىداولاب كنأل ارهاط كندبو . ارهاط

 ريخو :بحاصت اسههيأ رظناف  ىوهو لّقعو : بحاصت امهأ رظناف ءاءأدو نيدو : بحاصت

 ىف لوقلا اذكحو ؛ صردو ةعانقو ء شيطو محو ؛ لطابو قحو « بذكو قدصو « رشو

 نيبناجلا ىأ قفاوتو نيفرطلا ىأ بحاصت كنأ رظناف  ةيفانتملا تافصلاو ةداضتملا قالخألا لك
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 هعضاوت هللا لباق عضاوتلا ةياغب ىأ امل دبعلا نأإل كلذو « ةدعقلل بسانم وهف ( هرخآ ىلإ

 ديدش وهف « دبعلا ىلع هللا نم يظع ماعنا كلذو « هيدي نيب دوعقلاب هرمأ نأ وهو « مارك الاب

 باق ىلإ هعفر نأب هيلع هللا معنأ امل مالسلا هيلع ادمم نأ اضيأو ؛مهيلع تمعنأ هلوقل ةبسانملا

 الف ؛ نمؤلا جارعم ةالصلاو ؛ هلل تابيطلا تاولصلا تاكرابملا تايحتلا : كلذ دنع لاق نيسوق

 أرقي نأ بجو - هللا ىدي نيب سلج نأ ىهو مارك الا ةياغ ىلإ هجارعم ىف نمؤأا لو

 نأ ىلع هيبذتلاك اذه ريصيو « تايحتلا أرقي اضيأ وهف « مالسلا هيلع دمت اهركذ ىتلا تاراكلا

 قيقحت وهو هر نه ةرطقو مالسلا هيلع دم جارعم سمش نم ةلعش هل لصح ىذلا جارعملا اذه

 . ( ةيآلا - نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا عم كئاوأف ) هلوق

 لامعالا هذهو « ةعبسلا لاسعأالا هذ حورااك تراص عبس ىهو ةحتافلا تايآ نأ معاو

 انقلخ د-ةلو ) هلوق ىهو « ناسنالا ةقلخ ىف ةروك ذملا ةعبسلا بتارملا حورلاك تراص ةعبسلا

 نأ فشكسي اذه دنعو ( نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف ) هلوق ىلإ ( نيط نم ةلالس نم ناسنالا

 هللاوه راونالا رونو حاور الا حورو « ةريثك حاورأالا بنارمو.ةريثك تاسج الا كد

 . ( ىهتنملا كبر ىلإ نأو ) ىلاعت و هناحبس لاق اك« ىلاعت

 نيفراعلا جارعم ةالسصصلا نأ َْف

 20 دجسملا ىلإ مارملا دجسملانم امهدحأ : ناجارعم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ناكدنأ ملعا

 اهاعأو « رهاظلاب قاعني اه 'اذوف"' ىلا عت هنلاكوكشلم ىلاعأ لإ لستالا ب ل ا

 نوم : ىناثلاو . بيغلا ماع ىلإ ةداهشلا ملاع نم : امهدحأ : ناجارعم هلف حاورالا ملاعب قاعتي

 مالسلا هيلع دمحم امهاطختف ؛ نيةصالت» نيسوق باق ةلزن؟ امهو « بيغلا بيغ ملاع ىلإ بيغلالاع

 هتانق'ىلا ةزاشا::( ىدأ" وأ ) هلوةو“ ('دأ أ تيس وق باق ناكلف )لاحت ةلاؤن نع كاك 17

 تاينامسجلاو مسجلاب قاعتي ام لك نأ ملعاف بيغلا ملاع ىلا ةداهشاا ملاع نم لاقتنالا م 1

 ىلا داسجالا ماع نه حورأا لاقتتاف «كرصبب ءايشالا هذه دهاشت كنال ؛ ةداهشلا ماع نم رهف

 ,:هل ةياهن ال ملاعف حاورالا ملاع امأو ؛ بيغلا ملاع ىلا ةداهشلا ملاع نم رفسلا وه حاورالا ماع

 تالامكلا جراعم ىف قرثت مث « ةيرشبلا حاورالا وه حاورالا بتاره نرخ, سرا كلذ



 ةحافلا ةروس ريسفت 1/6

 ءادناللاو ةكنالملالكنأك لذ ىوقي امتو « ىلاعت هللا ةيادهم الإ سيل قلا ىلإ لوصولا نأ انيلع

 ) ميكحلا ميلعلا تنأ كنإ انتءلع ام الإ انل لع ال كناحبس) اولاقف ةكئالملا امأ « كلذ ىلع اوقبطأ

 هيلع ميهاربا لاقو ( نيرساخلا نم ننوكسنا انحرتو انل رفغت 0 ) مالسلا هيلع مدآ لاقو

 امام ىقوت ) مالسلا هيلع فسوي لاقو ( نيلاضاا موقلا نم ننوك ال ىر ىفدهم مل نا ) مالسلا

 هياع دمحم لاقو ( ةيآلا - ىردص ىل حرشا بر ) مالسلا هيلع ىسوم لاقو ( نيملاصلاب ىنةحلأو

 وه اذه ( باهولا تنأ كنا ةمحر كندل نم انل بهو انتيده ذا دعب انبولق غزتال انبر ) مالسلا

 . هانرك ذ ام رثك أ هانكرت ىذلاو ربخلا اذه فئاطا ىف مالكلا

 ةالصاا ىفاضيأ ةسوسحل !لامعالاو . عبس ةحتافلا تايآ نأ ربا اذه دئاوف نم : ةعبارلا ةدئافلا

 دوجسلاو ؛ هيف باصتتالاو « لوألا دوجسلاو «باصتنالاو « عوكرلاو ٠ مايقلا : ىهو « ةعبس

 ,صخشلاك لامعا هذه تراصف ؛لامعألا هذه ةذعل اي واسم ة2افلاا تايآدْدَعَراَضف «ةدعقلاو: قاتلا

 (ميح را نمحراهقلا مسي )هل وف « دسجلاب حورالاصتإ دنع لصحي امنإ لايكسلاو ؛ حورااكامل ةحتافلاو

 ةيمستلاف اضيأو . اعفترم امتاققي هلل مساب لصتا امل هللا مسب ىف ءاسبلا نأ ىرت الأ «مامقلا ءاذإب

 لات اوهتدتا مسي هيف ًادييال لاب ىذ رمأ لك» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق « رومآلا ةيادبل

 تاصخ « لامعاألا ةيادبل مايقلا اضيأو ( لصف هبر مسا رك ذو ىرت نم حلفأ دق ) ىلاعت لاقو

 ءازإب (نيملاعلا بر هلل دما ) ىلاعت هلوةو ٠ هوجولا هذه نم مايقلا نيبو ةيمسنلا نيب ةيسانملا

 نع ةزاعاتشجتلا نآلا + قادت ىلا" :قالغأ ىلإ ارظان:دنمكتلا ماقم ىف ديعلا نال كلذو « عوك را

 وهف ٠ ةمعنلا ىلاو معنملا ىلإ رظان ماقملا اذه ىف دبعااو « هنم رداصلا ماعنالا ببسب هيلع ءانثل

 دوجسلا نيبو مايقلا نيب ةطسوتم ةلاح عوكرلاو « قارغتسالا نيبو ضارعالا نيب ةطسوتم ةلاح

 عوكر لل هرهظ ىنحنيف « هرهظ لقثت امم ةريثكلا معتلاو « ريقكلا معنلا ىلع لدي دما ٠ و

 هتمحرب قيليف غوكرلا ىف هللا ىلا عرضت امل دبعلا نآل باصتتنالل بسانم ( ميحرلا نمحراا) هلوقو

 هللا رظن هدمح نمل هللا عمس دبعلا لاق اذإ ) مالسلا هيلع لاق كلذلو ٠ باصتنالا ىلإ هدري نأ

 نيدلا موي كلام كلوق نآل ؛ ىلوألا ةدجسلل بسانم ( نيدلا مو. كلام ) هلوقو ( ةمحرلاب هيلا

 ةياغب نايتالا هب قيليف ءديدمشلا فوذلا بجوي كلذو « ءايربكلاو لالجلاو ربقلا لاك ىلع لدي

 نيب ةدعقلل بسانم ( نيءتسن كاياو ديعن كايا) هلوقو : ةدجسلأ وهو ؛ عوشخلاو عوضخلا

 ةناعتسا نيعتسن كاياو هلوقو « تمدقت ىنلا ةدجسلا نع رابخا ديعن كايا هلوق نآل « نيتدجيسلا

 ءايشالا مآل لاوس ووف ( ميقتس ا طارصاا اندها ) هلوق امأو . ةيناثلا ةدجسلل هقفوي نأ ىف هللاب
  مهلع تمعنأ نيذلا طارص ) هلوق امأو . عوضالا ةياهن ىلع ةلادلا ةيئاثلا ةدجساا هب قيليف
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 ىلاعت هللا لاق ببسلا اذباف ٠ مظلا مو عفدنا نيدلا مو.و ءازجلا موي لصح امل امأ « دايعلا

 : ىلاعق هلوقنمادارملا وها اذه ( ىندحلاب اونسحأ ننذلا ىززحاو المع ان اًواسأ نئانلا,ىرطتلا)

 ٠ هميش نعو ملظلا نع ىنهزن ىذلا « ىدبع ندجب

 وبف « ىدبع نيبو ىنيب اذه هللا لاق نيعتسن كاياو ديعن كايا دبعلا لاق اذإو و .هلوةامأو

 ةعاطلا لمعىلع همادقا نعد.علا رابخا هانعمديحت كايا هلوق ناف ء ردقلاو ريجلا ةلّئسم رش ىلا ةراششا

 « هب لقتسم ريغ وأ لمعلا كلذب نايتإلاب لقتسم هنأ وهو : ردقلاو ربجلا ثحن ءاج مث : ةدابعلاو

 نأ امو © كرتلاو :لعفلل ةحللاص نوكتت نأ امإ دنعلا ةردق نآلاكلذو..ةب لقتسم ريغ هنأ قحلاو

 الاكرتاان ود لءفلل اردصمةردقلا كا:ريصت نأ عنتما لوألا وه قالا ناك ناف : كاذك نوكسال

 ىلاعت هللا نم وهف دبعلانم نكي مل ناو « هيف ثحبلا داع دبعلا نم ناك نإ حجرملا كلذو ؛ حجرمل

 وهو: « ناعتسأ كايا هلوقأ نم.دازملا» وهوا, ةناعالا وه. ضاّقملا نعةضلاخلا اةعاذلا كلوش

 دئاقعلا ىلإ ان وعدت ةيعاد انبواق ىف قاختال : هيأ دانت ده ذإ فلي انياملق غزتال انيز»اذل وق نما داذلا

 ىلإ انوعدت ىتلا ةيعادلا قاخ ةمحرلا هذهو , ةمحر كندل نم انل بهو « ةدسافلا لامعألاو ةلطابلا

 اذهم لقي مل نم لكو « ةناعتسالاو ةناعالا نم دارملا وه اذبف « ةقحلا دئاقعلاو ةلاصلا لامعالا

 : ىلاعت هلوق ةحص ربظ اذه تبث اذإو ( نيعتسن كاياو ديعن كايا ) هلوق ىنعم ةتبلا مهفي مل لوقلا

 ديَعلا .قم. :ئاتلا امأ وب :.ةمزاكلا ةبعادلا. قا ىبف .هنما,ذلااامأ (ءا ةئءدخسع يلا وب ال

 نم دب ال قيقد مالك اذهو « هنع رثآألا ردصي ةيعادلاو ةردقلا عومج لوص> دنع نأ وهف

 . هيف لمأتلا

 ةتسملا 'طارضلا)اندها .لاق لذاّؤْأو بلوقامأاو

 ىفو « ةيلالا لئاسملا عيمج ىف تايثإلاو ىننلا ىف نيفلتخم ملاسعلا لهأ ىرنانأ هريرقتو « لأسم

 ملو « ةيلوتس» تابلظلاو « ةبلاغ تاهبشلاو « داعملا لئاسم عيمج ىفو « تاوبنلا لئاسم عيمج

 ءاوتسا عم ةلالا هذه تلصح دقو « ريثكتلا ريثكلا نم ليلقلا ليلقلا الا قلا هنك ىلا لصي

 هتتاعززو ىلاعت هللا:ةءاذه الولف )اييدّشلا ل فأتلاَو ازيثكلا فتجبلاو ناكف إلا ل [لو شقا فذركلا
 ميلا ببح هللا نكناو ) لاق اك هنيع ىف لطابلا حبقيو بلاطلا لقع نيع ىف قحلا نيزي هنأو

 دأ لوصو عنتمال الإو (نايصعلاو قوسفلاو رفكلا مكيلا هركو مكبولق ىف هنيزو ناممالا
 لطبملا نأ اضيأ هيلع لديو « ةلالا هذه ىلإ ةراشا ( ميقتسملا طارصلا اندها ) هلوقف « قحلا ىلإ
 رمآلا ناك ولف ٠ حيحصلا لوقلاو نيتملا نيدلاو م بلط امنإو « لطابلاب ىضريال

 تالالضلا رحب ىف 0 قيرتك الدان أو املو رراظخلاب فب دحأ عقي ال نأ بجول هرايتخاب

 ود رشا )مد

 ىديعلو ىديعل اذه ىلاعت هللا لوقي 7
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 هلل دما لاق اذإو » هلوق امأ لع مسا هللا انلوق نأ لعلدي < ىدبع. قارك ذ 8. هلوق نأ تنثف

 نأ هياع لديو ركذلا ماقم نم ىلعأ دما ماقم نأ ىلع لدي اذبف « ىدبع ىتدمح ىلاعت هللا لوي

 حبسن نمنو ) مدآ قلخ لبق ةكئالملا لوق لباد ءدملا وه ملاعلا قلخ لوأ ىف ركذ مالكلوأ

 ةفص ىف ىلاعت هلوق ليلدب ءاضيأ د+لا وه ملاعلا ءانف دعب ركذي مالك رخآو ( كل سدقنو كدمح

 تاذ ىف ركسفلا نآل ؛ هيلعلدي اضيأ لقعلاو ( نيملاعلا بر هلل دملا نأ مثاوعد رخآو ) ةنجلا لهأ

 ناللو « قلاذلا ىف اوركفت الو قلخلا ىف اوركسفت » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ نكمم ريغ هللا

 نكمم ريغ هيف ركسفلاف « نك-م ريغ قالا ةقيقح هنك روصتو « هروصت ق.سب قويسم ءىثلا ىف ركفلا

 رشااو «تاذلاب بولطم ريلانأ ليلدلاب تبثم“ . هتاقولو هلاعفأ ىف الإ نكميال ركسفلا ء اذه ىلعف

 هوك نامل او“ ةلضفنإ ةتجأ ىلع هفوقو ناك هتاعونصمو هتاقواخ ىف ركفت نم لكف ضرعلاب

 : لوي اذه دنعو « نيملاءلا بر هلل دما : لاق اذبلف , رثك أ ركشلاو دملاب هلاغتشا ناك مرج لف

 بيترت ىف هناسحاو هلضف دوجو ىلع هركفو هلقعب ديعلا فوقوب هناحبس قالا دوشف «ىدبع ىندمح

 رحب ىف قرغ ناو « هل اقباطمو هلقعل اقفاوم راص هناسل نأ ىلعو « لفسألا ملاءلاو ىلعألا ملاعلا

 . ةلالا هذه لجأ اف « هنايبو هلقعو هناسلو هبلقب همركب رارقالاو هب نامإلا

 لاق امل هنا : لوقي نأ لئاقلف « ىدبع ىنمظع هللا لوقي ميحرلا نمحرلا لاق اذإو » هلوق | هاو

 لاق امل انههو ٠ ىدبع ىنمظع هللا لقي مل ك انهو محرلا نمحرلا رك ذ دقف ميحرلا نمحرلا هللا مس

 ىف هلاككب ديعلا رارقا ىلع لد هلل دحلا هلوق نأ هباوجو ؟ قرفلا اف ىدبع 1 لاق محرلا نمح 5

 هتاذ ىف لماكلا هلإلا نأ ىلع لدي اذهو «نيملاعلا بر : هدعب لاق مث ؛ هريغل ال 3 هتاذ

 لماكلا هلإلا نأ ىلع كلذ لد محرلا نمحرلا هدعب لاق ايلف « كيرش هل سيل دحاو هريغل لمكملا

 لضفلاو ةجحرلا ةياغب ىفدنلاو دضلاو لثلاو ريظنلاو كي رشلا نع هزتملا هريغل ليكملا هتاذ.يف

 لايكللا ىنعم روصق نم هيلإ مهولاو مهفلاو لقعلا لصي ام ةباغ نأ كش الو هدابع عم مركلاو

 . ىدبع ىنمظع : انهه ىلاعت هللا لاق ببسلا اذبلف « ماقملا اذه الإ سيل لالجلاو

 اسمع ىنسدقو ىنهزن : ىأ « ىدبع ىندجم هللا لوقي نيدلا موي كلام لاق اذإو » هلوق امأو
 ءابوقاللا نوكو « نيمولظملا ىلع نيطلستم نيملاظلا نوك ايندلا راد ىف ىرت انا هريرقتف - ىغيشيال
 قسافللا رفاكلا ىرنو « شيعلا قيضأ ىف لماكلا دهازلا ملاعلا ىرنو « ءافعضلا ىلع نيلوتسم

 , نيك الا ك> -أ و نيمخارلا محرأ رب قيلي ال لمعلا اذهو ؛ ةطبغلاو ةحارلا عاونأ مظعأ ىف
 ىكإ لصويو نيملاظلا نم نيمولظللل هيف هللا فصتني ىتح رشحلاو ثعبلاو داعلا لصح لولف

 ىلع هللا نم اسلظ لاهمالاو لامهالا هذه ناكل «باقعلا رفكلا لهأ ىلإو « باوثلا ةعاطلا لهأ



 66 ةحنافلا ةروس ريسفت

 : اهسماخ « باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق : اهعبارو ( منج هلصنو

 ةءارق تناكف ء بوجولا هرهأظو ؛ مأ ( اًؤرقاف ) هلوقو ( نآرقلا نم رسيتام !ورقاف ) ىلاعت هلوق

 ةيجاؤةحئافلاةارقؤزكت نأ كلج وذ ةاخارو: تلنل ةحئاقلا از زغ'ة نق ةنجنا وأ نأ ر قلا,_قع سستم

 مالسلا هيلع هلوقل « الإ ريصا بجوف طودأ ةحتافلا ةءارق نأ امسداسو « رمآلا رهاظب المع

 نأ بجوف اهتءارق ىلع بظاو مالسلا هيلع لوسرلا نأ : اممباسو كيبري الام ىلإ كبي ريام عد د

 نيب عازن ال هنأ : اهنماثو ( هرمأ نع نوفلاخي نيذلا رذحيلف ) ىلاعت هلوقل امرحم هنع لودعلا نوكي

 تفيلكتلا :لوقنف اذهت بث !ذإ؛اهريغ ةءازق.نم لك أو:لضفأ ةالضاا ىف ةحتافلا ةءآرق نأ انيدلسملا

 ةدوعلا هذه نع جورخلاب انمكح ءاقبلا تباثلا ف لصالاو « ةالصلا ةماقاب دبعلا ىلع ابجوتم ناك

 ةادؤالا ةالصلا نم لضفأ ةالصلا هذه نأ ىلع انللد دقو , ةحتافلا ةءارقب ةادؤ» ةالصلاب ءاتيالا دنع

 ةاتتعلاب هةذزنلا انعن عضو ربا لاك /لينلاب .ةيزملالادغ تاررقنا نيرمال الوب ةضاضإ هل
 نأ : ابعساتو « ةدبعلا ىف ءاقبلا بجو ةدتافلا ريغ ةءارق لع ةلمتششملا ةالصلا ةءاقا دنعف « صقانلا

 ةروسلا هذهو (ىركحذا ةالصلا مق و ) ىلاعت هلوقل « باقلا رك ذ لوصح ةالصلا نم دوصقملا

 لوص> فيلاكتلا عيمج نم دوصقملاو ةيدوبعلاو ةيبوبرلا تاماقمل ةعماج « ةرصتخم اهنوك عم

 كانيت آ دقلو ) هلوق ىف نآرقلا لكل ةلداعم ةروسلا هذه هللا لعج ببسلا اذهلو 7 هذه

 اذه نأ : اهرشاعو . ةتبلا اهماقم اهريغ موقي ال نأ بجوف ( 0 ناترملاو نايل مال

 . ةالصلا لصحتن ال ةحتافلا نادقف دنع نأ ىلع لدي هائيور ىذلا ريخلا

 ىرك ذ » ىلاعت هللا لوقي م>رلا نمحرلا هللا مسب دبعلا لاق اذإ م : لاق هنأ : ةثلاثلا ةدئافلا

 ىلع ديعلا مدقأ ا انيق ( مك ا 5 0: لاق ىلاعت ا ماكحأ هيقو 6 ىدبع

 رك ذلا ماقم نأ ىلع لدي 0 3 : اهناثو ٠ هي الم نم ريخ 5 ُّق لاق هركذ مر ال هّللأ 5

 رك نلاب أ ىلاعت ل هلاك ىلع لدي امو هب ءادّتالا عقو 2 ةيدويعلا ىق تكنرش لاع ماقم

 لاق مث ( اريثك ارك ذ هللا ارركحذا اونمآ نيذلا اه أ اي ) لاق مث (مكركذ |[ فوك دار لاهل

 1 نم فئاط مهم اذإ اوقتا نيذلا نأ ) لاق مث ( مهونج ىلعو ادوعقو 50 رك ذب نيذلا )

 غلاب ام ل ام ل ف ةيدويعلا تاماقم ند ءىش رب رقت ف غلاب ملف م ( نورصيم 3 اذاذ د ناطينشلا

 ملع مسا « هللا » انلوق نأ ىلع لدي « ىدبع 1 » هلوق نا : اهئلاثو . رك ذلا ماقم ريرقت ىف

 تراص امل كلذك ناك ولو« ايلك امورغم همورفم ناكل اقتشم امها ناكو ل ذإ ء ةصوصخ | هتاذإ

 ؛ نايلكن اظفل ميحرلا رمح را ىظفل نأ رهاظف , ظفللا اذ ةروكذم ةنيعملا ةصوصخلا هتاذ



 هللا ةمسق

 هيد ةالصلا

 هدابع نيبر

 ةحافلا ةرؤش اريسفن 327

 عبا كا لصفلا

 دبعلا لاق اذاف « نيفصن ىدبع نيب و ىنيب ةالصلا تمسق : ىلاعت هللا نع ةياك> مالسا| هيلع لاق

 هللا لوي نيملاعلا بر هلل دملا لاق اذإو « ىدبع رك ذ ىلاعت هللا لوقي ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لوي نيدلا موي كلام لاق اذإ و « ىدبع ىنمظع هللا لوقي ميحرلا نمحرلا لاق اذإو ؛ ىدبع ىندمح

 ياهلا لاودت دمنا كارإ ال اق ا 3لإو + قدكعا ك)/ خا وؤلا"ىرتجلأ,ةناوكرب قبو !!«-ئاينع) دك هللا

 لاق اذإف ئرخأ ةياور ىقو .« ىدنعالغ .لكوت ىلاعت' هللا لوةي نيعتسن كانإو لاق:اذإو : ىدبع

 ميقتسملا طارصلا اندها لاق اذإ و ٠ ىدبع نيبو ىنيب اذه ىلاعت هللا لوقي نيعتسن كاياو دبعن كايإ

 .الاه ام ئدلو ىدبمل اذه هللا كوش

 ل :كثيدحلا اذه دئاوف

 رادم نأ ىلع لدي « نيفصن :ىدبع نيبو ىنيب ةالصلا تمسق » ىلاعن هلوق : ىلوألا ةدئافلا

 (اهلف متأسأ ناو كفن مةسحأ متلسحأ نا ) ىلاعت لاق يع قالا ملاصم ةياعر ىلع عئارشلا

 قاخ امإ هنآل ؛ ةيدورعلا ةفرعمب مث , ةيب وبرلا ةفرعمب هيلق ريزتسإ نأ ديحأال تاميملا ممأ نال كلذو

 ناسنإلا انقلخ انإ ) لاقو ( نودبعيا الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو ) لاق اي« دبعلا اذه ةياعرل

 يلع تمعنأ ىلا ىتمعن اورك ذا لئارسا ىنب اي) لاقو (اريصب اعيمس هانلعجخ هيلتبن جاشمأ ةفطن نم

 دم ىلع ةروسلا هذه هللا لزنأ مرج ال كلذك رمآلا ناك انو ( مكدبعب ف 01| دست اوقاثأو

 « ةيدوبعلا ةفرعم ىف اهنم ىتاثلا فصنلاو « ةيبوبرلا ةفرعم ىف !منم لوألا فصنلا لعجو مالسلا هيلع

 . دبعلا كلذب ءافولا ىف هيلا جاتحي ام لكل ةعماج ةروسلا هذه نوكست ىتح

 :لو "الا مكحلا : ماكحأ ىلع لدي اذهو ؛ ةالصلا مساب ةحتافلا ىمس ىلاعت هللا : ةيناثلا ةدئافلا

 نم نكر ةحتافلا ةءارق نأ ىلع لدي كلذو ؛ ةالصلا لصحت ال نأ بجو ةتافلا ةءارق مدع دنع نأ

 ةلطلا لع هنأ اهدا : ىيرخأ لثالدي .لبلدلا اذه دك أت و اناحكأ هل ومي < «.ةالصلا ناكرأ

 هيلع هلوقلو ( هوعبتاف ) ىلاعت هلوقل كلذ انيلع بحب نأ بجوف !متءارق ىلع بظاو مالسلاو

 ىلع اؤبظاو نيدشارلا ءافلخلا نأ : اهنناثو . « ىلصأ فومتيأر م اولص ه مالسلاو ةالصلا

 ءافلخلا ةنسو ىتتسب كيلع » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل « كلذ انيلع بحي نأ بجوف اهتءارق

 ةحتافلا ةءارقب الإ نواصي ال ابرغو اقرش نيملسملا عسيمج نأ : اهئلاثو « ىدعب نم نيدشارلا

 ىلوت ام هلو: ني:ءؤاا ليبس ريغ عني و ) ىلاعت هلوةل كلاذ ىف ةبجاو موعب أتم نركت نأ بجوؤ



 مك ةحنافلا ةروس ريسفك

 هلإلا نأ ىلع لديف ( ميحراا نمحرلا ) هلوق امأو ؛هريغ دوبعم الو « هاوس هلإ لاعلا ف سيلو

 دنعو توملا لبق ناسحالاو لضفلاو مركلاو ةمحراا لاوكب فوصوم هاوس هلإ ال ىذلا دحاولا

 نأ هتمحرو هتديكح مزاول نه نأ ىلع لديف ( نيدلا موي كلام ) هلوق امأو « توملا دعبو توملا

 نيهولظملا فاصتنالا هيفربظي و « ءىسملا نع نسحلازييمت هيف ربظي رخآ موي مويلا اذه دعب لصح

 تفرع اذإ « ام>ر انامحر هنوك ىف كلذ حدقل رشهلاو ثعبلا اذه لص ملولو « نيااظلا نم

 ىلع لدي ( نيالا بر ) هلوقو ءراتذلا عناصلا دوجو ىلع لدي ( هلل دا ) هلوق نأ ربظ اذه

 موي كلام ) هلوقو «ةرخآلاو ايندلا ىف هتمحر ىلع لدي ( ميحرلا نمحرلا ) هلوقو « هتينادحو

 ىف هيلا جاتحي ام مت انمه ىلإو ٠ ةرخآلا رادلا قاخ ببسب هتمحرو هتيكح لاي ىلع لدي ( نيدلا

 نم ديالا ىلا ااومإالا ىلإ ةراشإاو بفن( ةروسلا نخل لإ دعت كايإ) هلوقامأ زةباوزلا هنت

 ةعرتملازاثالاوبودحلا اهم ناي. ىلا لامعاللا::.نيغون ىق.ةروطتع ىهوزب ةيدوتلا رت فنا

 هيلاو:ةدايعلاب.هنارتا : امهدحأ : ناتكرااملف .ديعلا اه .ىتأي ىلا. لامعأللا امأ ::لامعالا كلت لع

 ةراشالا هيلاو هللا ةناعاب الإ اهم نايتالا هنكمي ال نأب هملع : ىناثلاو . ( دبعن كايإ ) هلوقب ةراشالا

 ىلع ةعرفتملا راثآلا امأو « ردقلاو ربجلا ىف عساولا رحبلا حتفني انههو ( نيعتسن كايإو ) هلوقب

 طارصلا اندها ) هلوقب ةراشالا هيلاو ؛ لجتلاو فاشكنالاو ةيادهلا لوص>ح ىبف لامعألا كلت

 مثو «نوصاخلا نوقحملا نولماكلا : ىلوآلا ةفئاطلا : فئاوط ثالث ملاعلا لهأ نا مث ( ميقتسملا

 هلوقب ةراشالا مهيلاو « هب لمعلا لجال ريسخلا ةفرءمو « هتاذإ قدلا ةفرعم نيب اوعمج نيذلا

 ةراشالا مهلاو ةقسفلا ممو « ةحلاصلا لامعأالاب اولخأ نيذلا : ةيناثلا ةفئاطلاو . ( مهلع تمعنأ )
 لهأ ممو , ةحيحصلا تاداقتعالاب اولخأ نيذلا : ةثلاثلا ةفئاطلاو ٠ ( مهيلع بوضغملا ريغ) هلوقب

 . ( نيلاضلا الو ) هلوقب ةراشالا مهيلاو ء رفكلاو عدبلا

 ( امهد>أ ) : نيمسق ىلع مولعلاو فراعملاب ةيناسنالا سفنلا لاوكتسا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 نيمدقتملا تالوصحم هيلا لصت نأ : ناثلاو“« لالدتسالاو رظنلاو كلاب "ابلصخ لو اك نأ

 نيذلا طارص) هلوقو «لوأالا مسقلا ىلإ ةراشا (مةتسملا طارصلا اندها) هلوقو ؛ هسفن لمكتستف

 لوّع راوناب هؤادتقا نوكيي نأ بلط مسقلا اذه ىف مث «ىناثلا مسقلا ىلإ ةراشإ ( مباع عل
 هؤادتقا نوب نأ نم أرب”و . ةيئاصلا لامع الاو ةحيحصلا دئاقعلا ني اوعمج نيذلا ةقحلا ةفئاطلا

 دئاقعلاب اولخأ نيذلا ةفئاطب وأ «مهيلع بوضغملا مهو « ةحيحصلا لامعأالاب اولخأ نيذلا ةفئاطب

 هذه نأ رهظي هانصخل ام ىلع فوقولا دنعو « ةروساا رخآ اذ هو ؛ نولاضلا مثو ؛ ةحيحصلا

 . ةيدوبعلا ةفرعمو ةيبويرلا ةفرعم ىف ةربتعملا تاماقملا عيمج ةعماج ةروسلا



 ةحتافلا ةروس ريسفت دن

 لاق اذإو « ىوملا ناطيش هنع عفدنا يقتسملا طارصلا اندها لاق اذاف : اهيدلوب بضغلا هفآ هنع
 نيلاضلا الو مهلع بوضملا ريغ لاق اذإو ؛ هتهيشو هرفك هنع لاز مهلع تمعنأ نيذلا طارص
 : ةعيسأا ةدييقلا قالخاللا كلتا ةعفاد عيشأا تايآلا هذه ترثف 2 هتعدب هنع تيفدنأ

 كثلاشلا لصفلا
 داعملاو طسولاو أدبملا ةفرعم ىف هيلا ناسنالا جاتحبام لكس ةعماج ةحتافلا ةروس نأ ريرقت ىف

 تاسيثإ ىف دمتعملا نأ : هريرقتو « راتخلا عناصلا تابثإ ىلإ ةراشإ هللا دخلا هلوق نأ ملعا 0

 مالسلا هيلع ميهاربإ نأ ىرت الأ « كلذ ىلع ناسنالا ةقلخ لالد_تسالا وه نآرقلا ىف عناصلا هبل

 فقم لاقو + نرد وره ىقلخ ىذلا :نخأ عضوم ىف لاقو «٠ تيميو ىي ىذلا فر : لاق

 برو مكبر : رخآ عضوم ىف لاقو ؛ ىده مث هقلخ ءىش لكىطعأ ىذلا انبر : مالسلا هيلع

 نيذلاو مكقلخ ىذلا مكبر اودبعاسانلا اهبأ ا ) ةرقبلا ةروش لوأ ىف ىلاعت لاقو ؛نيلوآلا عكئابآ

 ىذلا كبر مساب أرقا ) مالسلا هيلع دم ىلع هلزنأ ام لوأ ىف لاقو ( نوقتت مكلعل لبق نم

 ىلع ناسنإلا قاخ لدتسا ىلاعت هنأ ىلع لد تسلا تابآلا هذبف ( قلع نم ناسنإلا قلخ قاخ

 هيف لالدتسالا نم عونلا اذه تدجو نآرقلا ف تلمأت اذإو « ىلاعت عناصلا دوجو

 كادت ريثكا

 ) اءاو

 للا هللا نم لصو ميلفع عفن 5 ثيح نمو « لياد هللا دوجو ديعلا فرعت 6 ثردح نم

 ةلاحلا هذهف « يظع ماعنا هسفن وه كإذكف ليلد وه هسفن ىف هنأ مليادلا اذه نأ

 لعافلا دصقب عقو ىم ماعنالاو 2 هدو نمد ماعناو ) هجو نم لدلد وه مر اللف 4 ماعتا ديعلا

 دلوت ند كلذو 3 ك]ذكا اضنأ ناسنالا ندب ثودحو 2 دا وه قدما ناك اماعنإ هعاقبإ لإ

 ادا د ا كديدال .ءاودحلا وديناقتللاوةفطنلا نما لاك مالا رىصلاو عئابطلا ةفاتحلا ءاضعالا

 لدي ةفاتذملا ءاضعالا هذه ثودؤ 2 عئابطلاو روصلا كات ىلع ءاضع كلا كات داجإ قلاخلا دصق

 هذه قاخ هناسد>او هممحر ع دصق تارودقملا 015 ىلع رداق تامولءملاب ماع عناص دوجو لع

 دمحلا اقتحتسم ناكك ذك ىمأالا ناكىتهو . انعفانمل قفاوملا انحلاصمل قباطملا هجولا ىلع ءاضعأ الا

 هتك لاو 03 هتمح رو 2 هتردقو 2 هيلع ىلعو ؛ عئاصلا دوجو ىلع لدي. ( هلل دمحأ ) هلوةف:؛ ءايثلاو

 3 قاكعلبا هذ_-ه ةاج ىلع الاد هلل دما هلوق ناكف 2 ميظعتااو ايفا دسحلا امد يم ةئاوكأ ىلعو

 2 دكبامأو 50 نيملاعلا 0 ل 2 دحاو هلالأ كلذ نأ ىلع لدد وف ) نيملاعلا بر ( هلوق أد



 < ةحنافلا ةروس ريسفت

 اره ضازألا ف تفرانا 615.6 ]خا ابلفءل قلع اذ تنك ول : سلبا لاكن ؟ اذه ع

 | هاماق ارم طلق لاق . كنمو ىنم

 ىه متاتنلاو دالوآلاو «ةثالثلا كلت ىه ةسحيبقلا قالخألا لوصأ : لوةنف اذه تفرع اذإ

 عبسلا تافآلا هذه مسل تايآ عبس ىهو ةحتافلا ةروس ىلاعت هللا ل اق هزت الملا ةعيسلا زها

 قالخاللا كلت ةلباقم ىف ىهو « ةثالثلا ءاتعسألا ابق ,:ةيمستلا وه ةحنافلا ةروس لصأ اضيأو

 عبسلا تايآلاو « ةيلصالا ةثالثلا قالخألا ةلباقم ىف ةيلصالا ةثالثلا ءامسالاف , ةدسافلا ةيلصآلا

 , ةحتافلا نم بعشااو متاتنلاك نآرقلا ةلج نإ مث .ةعبسلا قالخآلا ةلباقم ىف ( ةحتافلا ىه ىلا )

 جالعااك هلك نآرقلا مرج الف « ةعبسلا كلت نم بعشلاو جئاتنلاك ةميمذلا قالخألا عيمج اذكو
 . ةميمذلا قالخأللا عيب

 فرعو هللا فرغ نه نإ: لوقنف ةثالثلا .تابهآلا ةلباقم ىفةثالثلا تاهمأللا نأ نايب.امأ

 هلوق ليلدب ء دبعي هللا ىوس هلإ ىوملا نال ؛ ىوملاو ناطيشلا هنع دعابت هللا الإ هلإ ال هنأ

 تةليجاام ىإف كاره فلاب: ىتوط اد : ىتواب ىلاعت لاقو (هاوه هملإ ذا, نم عتنارفإ) لاح

 ثنلط بتمغلا امنه ن ال ءبضغي الدوح هنأ قرع نموا: ىوشا الإ يلف عراك

 و عد هنأ فرع نمو ( نحرلل قا ذئهوب كلملا ) ىلاعت هلوقل نمحرلل ةيالولاو . ةيالولا

 . ةيميهلا لاعف الاب امخطلي و ؛ ةسفن مظي م ماجر را راص اذإو اميحر هلوك ىف هب هيمن هنأ

 ةضراسملا كلت نابنبف ضوخت نأ 8 ؛ عبسلا تايألا ةلباقم ىف ةعبسلا دالو الا, امأرو

 دياب دبا ىف ةروك نملا ةنالثاا ءاسالا كلت نأ رك د لات هلأ ضو. ىرداةعي
 ميحرلا نم بيرق برلاف ؛ كلاملاو « برلا امهو : نيرخآ 3 انني رك ثوم ةررشل

 ذئمود كلما ) ىلاعت هلوقل ٠ نحل نم بيرو كلاثأاو ( ميحر بر نم الوق مالس ) هلوقل

 هللا متخ ببسلا اذبلف  هلإلاو , كلملاو برلا : ةثالشلا ءامح“الا هذه تلصخل ( نحرلل قحلا
 ذوعأ ) لقف ةوهشلا لبق نم ناطيشلا كاأ نا : ليق هناك ريدقتلاو « اهلع نآرقلا ةروس رخآ
 لقف ىوحلا لبق نه كاتأ ناو ( سانلا كله ) لقف بضخلا لبق نم كاتأ ناو ( سانلا برب
 .«(يتافلإكلاك

 ىنتك او « هللا ركش دقف هلل دخلا لاق نم : لوقنف ةعبسلا كلت ةضراعم ناب ىلإ عجرنلو

 دجو اهيف هلخضو ؛ دحي لايف هصر> لاز نيملاعلا بر هنأ فرع نمو « هتوهش تلازف « لصاحلاب
 نمحرلا هنأ فرع نأ دعب نيدلا موي كلام هنأ فرع نهو ءاهتاذلو ةورشلا هفآ هنع تعفدناف

 تءفدناف « ىناثلاب هع لولا لاز نيعتس كايإو ديعن كايإ لاق نم و ؛ هبضغ لاز مي .>رأأ



 ناطرشلا لخ

 ةحتافلا ةروس ريسفت ل

 ريغ هلوق نم دارملا وهو ( نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناف انالوم تنأ) هلوق :اهعباسو

 . نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا

 ماع ىف مالسلاو ةالصلا هيلع دم اهرك ذ ةرقبلا ةروس رخآ ىف ةروك ذملا عبسلا بتارملا هذبف

 عقوف رهظملا ىلع ردصملا رثأ ضاف جارعملا نم لزن الف « جارعملا ىلإ هدوعص دنع تايناحورلا

 ارسل ا لإ” رطل ني راو زد كرك هالاطاى'اهفأ 6(! ةحافلا!"ةارووسإ انك ريثعتلا

 لاق ببسلا اذبلف « ربظملا ىلإ ردصلا نم مالسلاو ةالصلا هيلع د دبع ىف راونالا هذه تازن

 . « نمؤملا جارعم ةالصلا :  مالسلا هيلع

 ىناثلا لصفلا

 لاطتعا كت اذه

 « ىوهلاو ءبضغلاو « ةوهشلا : ةثالث لصالا ىف اهلبق نم ناطرشلا أي ىتلا لخادملا نأ ملعا

 د مظعأ فعلا نكد فال | هيب خلف |: .ةينااظإش رولا و .٠ن ةيعيسا يعلو و« .ةاميب ة لالا

 راثآ دارملا ( ءاشحفلا نع ىبهنت ةالصلا نا ) ىلاعت هلوقف . هنم ظعأ ىرشإ ككل كلا تملا ر

 ىرلا راثأ هم دارملا ( ىتبلاو ) هلؤؤةو « بضعلا زاث |, هنم دارملا (ركجملاو ) ةلوقدو :قووشلا

 هبلظ ىدعتي ىوطلا,و « هريغل املاظ ريصي بضغلا,و « هسفنل املاظ ناسنالا ريصي ةورشلابف

 كرتي ال ملظو « رفغي ال ملظف : ثالث لظلا : مالسلا هيلع لاق اذلو « ىلاعت هللا لالج ةرضح ىلإ

 دابعلا لظ وه كرتي ال ىذلا ملظناو ؛هللاب كرشلا وه رفغي ال ىذلا ملظلاف « هكرتب نأ هللا ىمع لظو

 رفغي ال ىذلا ملظلا اقذف , هسفن ناسنإلا ملظ وه هكرتب نأ هللا ىسع ىذلا ملاظلاو « اضعب مهضعب

 وه هكرتي نأ هللا ىسع ىذلا مالا أاشنمو ٠ بضغلا وه كرتي ال ىذلا ملظلا اظافر: يطا رم

 « بضغلا ةجرت ربكحلاو بجعلاو « ةوهشلا ةجيقن لخبلاو صرحلاف : حناتن اهل مث ٠ ةووشلا

 وهو - عباس اهنم دلوت مدآ ىب ىف ةتسلا هذه تءمتجا اذاذ « ىوم ا ةجيتن ةعدإلاو رفكلاو

 ' هم زطانللا [صاخش الا 83 ناجلا وف ناطيشلا نأ 6. ةمسدلا قلخالا ةلاهخؤدو ل دطللا

 (دسح اذإ دساح رش نمو ) هلوق وهو ءدسحلاب ةيناسنإلا رورشلا عماجم هللا مخ ببسلا اذهو

 ةنجلا نم سانلا رودص ىف سوسوي ) هلوق وهو ةسوسولاب ةيناطيشلا ثئابخلا عماجم مخ اك

 قبل اعوان 1 كوياظا معلا قا لترا هنأ" د1 نما رعأ“ عدا ب قف سلف ( نمانلاو

 نوعرف لاف بابلا عرقو نوعرف باب ىأ هنأ ىور سيلبإ نآل « سنلبإ نم رشأ دسالا : ليق



 "و ةعافلا ةروس ريسفت

 انعمس اولاقو ) ىلاعت هلوق وه أديملاف ٠ لاكلا : ىناثلاو ؛أدملا امهدحأ : نيرمأ لع ىبموهو

 هللا ىلع لكوتلا ورف لايكلا امأو « هللا ىلإ باهذلا ديرب نأ هنم دبال ىنعملا اذه نآل ( انعطأو

 تاعاطلاو ةبرشبلالامعالا نع رظنلا عطق وهو ) انور كنارفغ ( هلوق وهو هبلإ ةيلكلاب ءاجتتلالاو

 ةفرعم تمب اذإ مث « ةرفغملا بلطو هنم ةمحرلا بلطو ىلاعت هللا ىلإ ةيلكلاب ءاجتلالاو ةيناسنإلا

 نيذه ةفرعم ببسب ةيدوبعلا ةفرعم تمنو ةروك ذملا ةعبراألا لوصالا ةفرعم ببسإ ةيبوبرلا

 باهذلل دادعتسالاو باهولا كلملا ةرضح ىلإ باهذلا الإ كلذ دعب قبي مل نير وك ذملا نيلصالا

 أدملا : ةثالث بتارملا نأ اذه نم ربظيو (ريصملا كيلإو ) هلوق نم دارملا وهو «داعملا ىلإ

 ' هللأ ةفرعم ىهو : ةعدأ 7 ةف رع هتف رعم لمكي امناف أدملا 57 داعملازوب,, طسولاو

 « انعطأو انعمس » نيرمأ ةفرعمب هتفرعم لثكي امناف طولا امأو « لسرلاو « بتكلاو ؛ ةكئالملاو

 ىمأب متت اه] ىبف ةياهنلا امأو . حاورألا ملاع بيصن «انبر كنارفغو » «داسجألا ملاع بيصن
 ةءابثلا قورء نيتثا ناص طولا قو « ةعيرأ رماللا ءاذتبا) (ربصملا كيلإوز :هلوق قهو د

 . ادحاو راص

 - : عرضتلاو ءاعدلا ىف بتارم ع.بس امنع عرفت ةفرعملا ىف عبسلا باارملا هذه تترث الو

 لاق اي رك نلا وف ؟نايبتلا :دضو ,(انأط+ | وا راجست قزب اندخاوت "ل اضرر هلت كف انتحل

 هلوقو ( تين اذإ كير رك ذاوز هلوقو ([نيثك أرك دما ارك ذآ اردعأ نيذلا اجرا كاد

 هلوقب لصحب اممإ رك ذلا اذهو ( كبر مما ركحذاو ) هلوقو ( 10 نأ كن

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

  رصالا عفدو ( اسذلبق نم نيذلا ىلع هتلمح اك ارص] انيلع لمحت الو انبر ) هلوق : اهيناثو
 نيملاعلا بر هلل دما هلوقب لصحب اممإ كلذو ء دخلا بجوي  لقثلا وه رصالاو

 هلوق وه كلذو« هتمحر لاكىلإ ةراشا كلذو ( هب انل ةقاط الام انلمحت الو انبر ) هلوق : اهئلاثو
 . ميحرلا نمحرلا

 وهو « نيدلا موي ىف ةموكسلاو ءاضقلل كلاملا تنأ كنال (انع فعأو) هلوق : اهعبارو

 . نيدلا موي كلام هلوق

 وهو ؛ تامهملا لك ىف كب انعتساو كاندبع ايندلا ىف انال ( اذا رفغاو ) ىلاعت هلوق : امسمهاخو

 . نيعتسن كايإو ديعذ كايإ هلوق

 . مهتسملا طارصلا اندها انلوق ىف كنم ةيادملا ان اطانال ( انمحراو) هلو 5: دانو



 ىلا_جا ريس

 ةءافلا ةروسل

 هلع 1

 ةءافلا نم

 ةحنافلا ةروس ريسفت ع

 ا عز مسقلا

 لوصف هيفو ؛ ةروسلا هذه عوج ريسفت ىف مالكلا

 لدإل لصفلا
 ةرولا هذه نم ةطردتسملا ةيلققلا رارسالا ف

 ايندلا ىلإ ةبسنلاب ةرخآلاف « اصلا ملاع ةرخآلا ملاءو , ةرودكلا ملاع ايندلا ماع نأ عا

 نم ةرخآلا ىف هل دب الف ايندلا ىفام لكف « لاظلا ىلإ ةبسنلاب مسجلاكو , عرفلا ىلإ ةبسنلاب لصالاك

 ؛لاثمنم ايندلاىف هل دب الف ةرخآلا ىفام لكو « لطاعلا لايخلاو لطابلا بارسلاكناك الاو ؛ لصأ

 راونالاو ءاوضالا ملاع تايناحورلا ملاعف « ليلد الب لوادمو ةرمث الب ةرجشلاك ناكل الإو

 نأو دبالو ناصةنلاولاكلاب ةفاتذ تاءناحورلا نأ ك.ث الو « روبلاو ةذللاو رورسلاو ةجهلاو

 03| 2و هتعاط ىف هاوسلم تركو « اهاءأو الك أو اهالعأو ايف رثأ ره دحاو ام توكي

 صخشنم ايندلا ىف دب الف اضيأو ( نيمأ مث عاطم نيكم شرعلا ىذ دنع ةوق ىذ ) لاق اك « هيبنو

 ماعلا اذه ىف هاوسام لكن وكيو « اهاهبأو اهالعأو ابامك أو ملاعلا اذه صاخشأ فرشأوه دحاو

 عاطملا وه فاثلا عاطملاو تايناحورلا ملاع ىف عاطملا وه لوألا عاطملاف . هرمأو هتعاط تحت

 ملاع نأ انرك ذ امو لفسألا ملاعلا عاطم اذهو « ىلعألا ملاعلا عاطم كاذف ؛ تاينامسجلا ملاع ىف

 ةنراقمو ةافالم نيعاطملا نيذه نيب نوكي نأ بجو رثالاكو تايناحورلا ملاعل لظلاك تاينامسجلا

 ردصملاو ربظملا وه ماسجألا ماع ىف عاطالاو ٠ ردصملا وه حاورألا ملاع ىف عاطملاف  ةسناجو

 ةرخآلا ىف تاداعسلا رمأ متي امو ؛ ىرشبلا لوسرلا وه رهظملاو ؛ ىكللملا لوسرلا وه

 .ايندلا قو

 هذهو « هللا لإ ةوءدلا قربظي:اع] ىرشيلا لاوشرلا لاح لاك :  لاوقتف'ااذه تفرع اذإو

 لك نونمؤملاو ) هلوق ىهو ةرقبلا ةروس ةمئاخ: ىف ىلاعت هللا اهركذ ةعبس رومأب مث امإ ةرعدلا

 هذبهف ( هلسر ند أ نا قرفنال ( هلوق لمرأا ماكحأ َْق جيتس ( ةيآلا - هللا نمآ

 ةيدودعلا ةفرعع َّق اعتي 4 أهدعل 0 مث 2 3 ١وار || ةف رعم ىهو 2 أدملا ةفرعع ةقلعتم ةعارالا



 كال ةحتافلا ةروس ريسفت
 رفكلا نع زرتحي دحاو لك نآل : انلق ؟ ةرفكلا ركذ ىلع ةاصعلا رك ذ مدق مل: ليق ناف

 . مدق ببسلا اذملف يأ ناكف قسفلا نع زرت<ال دق امأ

 نههجرخأ مو هقلخ ملف اميدق ملعلا اذه ناكناف . ثدحم وأ « محدق هنإ لاقي نأ اك ملعلا اذرف ؛ هنع

 نم نالو 04 مئادلا باذعلا الإ دوجولا ف هلوظد نم ديفتسإ ال ةنأب هيلع ع دوجولا لإ مدعلا

 اثداح ملعلا كلذ ناكنإ امأو ؟ هنب وكنت ىلعو هداحيإ ىلع هءادقإ لقعي فيك ءىثلا ىلع نابضغ ناك
 5 رخأ مع قءس لإ معلا كاذ ثادحاأ رقتف نأ مزلبإ هنالو 3 ثداودلل ا ىلاعت ىرايلا ناك

 .دي ربأم محبو ءاشل ام هللا لعفي هبآوجو 2 لاء وهو 2 كش

 هيلع ايوضغم نوكي نأ عنتما هيلع هللا مهن قمن وهو نحال رق الا خف ركشمابلا للا
 بوضنملا ريغ هبيقع رك ذ نأ ىف ةدئافلا اف مهيلع تمعنأ هلوق رك ذ الف « نيلاضلا نم نوكي نأو

 قو مالسأا هملع لاق اك ٠ فوالاو ءاجرلاب 5-1 امإ ناتعالا :تباوجلاو ؟نيلاضلا لَو ماع

 2 لماكلاا ءاجرلا بجو مولع | نذلا طارص هلوقف 2 لن تعأل هؤاجرو نمؤألا فوخ زو

 هيلع 36 ناعالاىوةي ذئايدعو ِ لماكلا فوملا هبمجو» نيلاضاأ الو ميلع بوضغملا ريغ هلوقو

 ةدحاو ةفئاط نيل وبةملا لعج ىلاعت هنأ ىف ةمكدحلا ام ءرخآ لاؤس ةيآلا ىف : ةرشاعلا ةدئافلا

 نأ باوبجلاو ؟ نيلاضلاو ؛ مهلع بوضغملا : نيقيرف نيدودرملاو « مهلع هللا ذأ نيذلا مهو

 2( هب لمعلا لجال طار هتانإ قملا ةفرعم هيلز أود.ج نذلا م مهلع هللأ م كك نيذلا نأ

 لتخأ ناو ) هنعاو هيلع هلأ بضغو أمف انلاخ م47 هؤازُؤ | انم وم لدي نمو) ىلاغت لاق

 ةدحاو لك ريسفت ىف انهالك رخآ اذهو (لالضلا الإ ق+لا دعب اذاف) ىلاعت هلوةل نولاضلا مف معلا ديق

 . ملعأ هللاو ؛ ليصفتلا ىلع ةروسلا هذه تايآ نم



 ةكئالملا نم ادحأ نأ ىلع لدي ( نيلاضلا الو مهيلع بوضذملا ريغ ) هلوق : ةثلاثلا ةدئافلا

 نيذلا داقتعا ىلع الو « مهيلع هللا معنأ نيذلا لوق فلاذي لمع ىلع مدقأ ام مالسلا مهيلع ءايبنألاو

 قالا دعب اذاف ) ىلاعت هلوةل ٠ قملا نع لض دق ناكل كلذ هنع ردص ول هناأل « مهلع هللا معنأ

 اوناكلو « مهةيرطب ءادتهالا الو . مه .ادتقالا زاج امل نيلاض اوناكولو ( لالضلا الإ

 ءاينالا ةمصع ةبآلا هذه انءلع الطاب كلذ ناك املو ( مهيلع تمعنأ ) هلوق نع نيجراخ
 . مالسلا مهيلع ةكئالملاو

 اذه نأ ملءاو  ماقتنالا ةوهشل باقلا مد نايلغ دنع لصحي ريخت : بضغلا : ةعبارلا ةدئافل

 « ةمحرلا ىنعأ  ةيناسفنلا ضارعاألا عيمج نأ ىهو ؛ ةيلك ةدعاق انهه نكسل « لاحم ىلاعت هللا 1

  ءازوتسالاو  ربكستلاو ؛ عادخلاو ركملاو « ةريغااو « ءايحلاو ء بضغلاو ؛ رورسسلاو ؛ حرفلاو

 ررضلا لاصيإ ةدارإ هتياغو « باقلا مد نايلغ هلوأ ناذ بضغلا هلاثمو «٠ تاياغاملو « لئاوأ اهل

 «بلقلا مد نايلغ وه ىذلا هلوأ لع لمحي ال ىلاعت هللا قح ىف بضغلا ظفاف « هيلع بوضغملا ىلإ

 ' افلا ف لص راكتا رهو لوأ هلاازاكعا واضيأز#, رارضألا ةدارإ وه ئدلا هتباغ لع لب

 /سفنلا راسكنا لع ال (لعفلا كرت ل2 لمح هاا ق>. ف ؛ايكلا:ظفلف؛ءلعفلا كرت وهو ضرغ هلو

 . بابلا اذه ىف ةفير# هدعاق هذهو

 مرايتخاب حتايقلل نيلعاف مهنو 0 لدي مهيلع هللا بضغ : ةلزتءملا تلاق : ةشءاخلا ةدئافلا

 هعبتأو ميياع هللا بضغ رك ذ امل: انبادكأ لاقو « ىلاعت هللا نم اءلظ مهيلع بضغلا ناكل الإو

 ةفص نروكت ذئيحو « نيلاض 0 3 م .ءاع هللا بضغ نأ ىلع كل كلذ لد نيلاض م مهن وك ر 51 7

 ةفص نوكت نا مزل مويلع هللا بضغ بجو نيلاض ض ممنوك نإ اناقول ام ديعلا ةفص ىف ةرثؤد هلل

 . لاك كلذو « ىلاعت هللا ةفص ىف ةرثؤم ديعلا

 ا تم اهر ]8 هل 0 هيلع ءانئلاو هللادتا ىلع: لمتششم ةروسلا لوأ : ةسداسلا ةدئافلا

 ناونعو تاريخا علطم نأ ىلع لدي كلذو « هتعاطب رارقالاو هب ناميإلا نع نيضرعملل مذلا ىلع

 ىلاعت هللا نع ضارعالا وه تاناكلا سأرو تافآلا علطمو « ىلاعت هللا ىلع لابقالا وه تاداعسلا

 . هتعدخ نع بانتجالاو هتعاط نع دعبلاو

 ةراشالا مهملإو ؛ ةعاطلا لهأ : قرف ثالث نيفلكملا نأ ىلع ةيآلا هذه تلد : ةعباسلا ةدئافلا

 لبجلا لهأو ؛ مهيلع بوضغملا ريغ هلوقب ةراشالا مهياإو ةيصعملا لهأو « مهيلع تمعنأ : هلوقب

 . نيلاضلا الو هلوقز ةراشالا مهلاو رفكلاو هللا نيد ىف



 0 ةحتافلا ةروس ريسفت

 روك ذم ( مهيلع تمعنا ) هلوق نآل « رانلا ىف ادلخم نمؤملا قبي ال نأ بحي : ىناثلا حلا

 اف ةدئافلا ليلق ناكل دبا باقعلا عفد ىف رثأ هل نكي مل ولو « ماعنالا اذ ىظعتلا ضرعم ىف

 . ميظعتلا ضرعم ىف هرك ذ ىلاعت هللا نم نسحب ناك

 هنآل «نيدلا ىف حاصألاو حالصلا ةياعر هللا ىلع بحي ال هنأ ىلع ةيآلا تلد : ثلاثا محلا

 هامس ثيحو. اماعتا نوكي ال بجاولا ءادأ نآل ٍ؛ امامذا كلذ نكي مل هللا ىلع ابجاو داشرالا ناكول

 . بجاو ريغ هنأ انيلع اماعنا ىلاعت هللا

 هدشرأو هيلع فلكملا ردقأ ىلاعت هللا نأ وه ماعنالاب دارا نوكي نأ زوي ال : عبارلا محلا

 ضعب ىلاعت هللا صخ ايلف « رافدكلا قح ىف لصاح كلذ لك نآل ؛ هنع هللعو هراذعا حا زأو هللإ

 نم دارما نأ اندلع لكلا قح ىف ماع لاعلا ةحازاو رادقالا اذه نأ عم ماعنالا اذهب نيفلكملا

 . هنع عناوملا ةحازإو هيلع رادقالا وه سيل ماعنالا

 عساتلا لصفلا

 دئاوف هفو 2 نيلاضلا الو مهيلع بوضفملا ريغ ىلاعت هلوق ىف

 تضغو هلبأ ه:عأ ند ( ىلاعت ةلوقل 2 دوولا مث مولع بوضغم لأ نأ 8م : ةلودلا ةدئافلا

 ءاوام نقلا واضاو انيكك | ولضأاو لق نفاخ اق ) ىلاعت هلوقل ىراصنلا مث : نيلاضااو ( هيلع

 2 قىراضتلا و ةاوومأا ند اند يح نيك لفك عناصلا م نال : فردعض اذه: ليقو (ليسلا

 ف ًازيخأ ند 1 ىلع موياع بوضغملا لم< أ و0 لب ) لو مهيد نع زارتدالا ناك

 ماع ظفللا نآل داقتعالا ىف أطخأ نم لك ىلع نولاضاا لمحبو ؛ قاسفلا مهو ةرهاظلا لاسعألا

 مث نولاضلاو « رافكتلا مث مهيلع بوضخملا : لاقي نأ لمتحو « لصألا فالخ دييقتلاو
 ؛ ةرديلا لوأ نم تايآ سمخ ىف مهءاع ءانثلاو نينمؤالا رك ذب اديان نال كلذ نيرا

 هلوق وهو نيتقانملا رك ذب هعبنأ مث (اورفك نيذلا نا ) هلوق وهو رافكتلا ركذب هعبتأ مث

 م ) مهياع تك ( هأوق ودو نينمؤاأ 1 لب أدت انه انك ) انمأ لوقي نم نئانلا نمهو (

 هأوق وهو نيقفانأا ناكل هعبتأ مْ ) مييلع بوضغللا ريغ ( هلوق وهو راوككلا م هعبتأ

 . (نيلاضلا الو)

 ربح بالقنا مزأ الإو 04 نبذ ذم وم م 2078 عنتما نيلاض 0 وكب مب لع هللأ - امل : ةيناثلا ةدئاغلا

 .!؟لاغ لاا لإ ىضفملاو «٠ لا# كلذو ايذك قدصلا هللأ

 هلوق ىنعم
 دوضغملا ريغ

 أ

| 



 اهيأ اي ) ىلاعت هلوق : اهادحإ : تابآب اوجتخادقف ةريثك اىعن رفاكلا لعل نا اولاق نيذلا امأو

 انقاذ نضرالا - لعج ىذلا نوت مكيلعل مكلبق نم نيذلاو مقلخ ىذلا مكبر اوديعا سانلا

 هلوق : اهيناثو . ةميظعلا معنلا هذه ناكمل هللا ةعاط لكلا ىلع بحي هنأ ىلع هبنف ( ءانب ءامسلاو

 ليلقو) ىلاعت هلوق - اهعبارو .٠ ( مياع تةعنأا لا ىمعت دلك ذأ لئارسإ ىناي) ىلاعت هلوق : اهتلاثو

 مزأبي ل محنلا لصحت ل ولو ) نياركحإاش مرثك أ د الو ( نيللبإ لوقو ) روكسشلا ىدايع نم

 داع الإ نكي ال اركسفلا ناإل رود رشا ىلع مههادقإ مدع نم مزأبي و ١ ركشلا

 8 ةوننأأ لوصح

 ةمامإ ىلع لدي ) مهلع 2 نيذلأ طارص ميقتسم ا طارصلا ان دهأ ( هلوق : ةيئاملا ةدئافلا

 ىلاعت هللاو مهيلع تعا نيذلا طارص اندها : ةيآلا ريدقت نأ انرك ذ انا ؛ هنع هللا 100 ىبأ

 نم مهيلع هللأ معنأ نذلا ع كئلواف ) لاق "م نم مهلع هللأ معنا نذلا نأ قارخأ ةيآ ىف نيب دق

 هللا ىذر قيدصلا ركب زي مهسئدو نيش فلا ياريت كشكل ) ةءالا  نيقيدصلاو نيببنلا

 او قيدملا نكي أ !قلعوناك ىلا ةيادملا بلطني نأ انرمأ هللا نأا!ةبآلا . ىنعم ناكف,, ؛ هنع

 ىلع ةيآلا هذه ةلالد هانرك ذ امي تندف )2 4 ءادتقالا راح الا املاظ ركب 5 ناكولو 08 نيقيدصلا

 . 4ع هّللأ ىذر رك 2 ةمامأ

 هلا هذهو 4 همع هيأع هلل نك نوه كا لوا ) مهملع ك2 ( هلوق : ةثااثلأ ةدئافلا

 ها هدم دارالا نأ تدل لوألا لطب انو 4 نيدلا ةمعت 0 ايندلا 4 أهنم كارآلا نوكي نأ امإ

 هيما امأو 0 نامإلا لوص#< ةطورشم 00 نامعاآلا ىوس ةينيد يع 0 3 لوقنف : نيدلا

 م دارملا نأ ىلع لدي اذهو 5 ةينيدلا معنلا نا 32 اءلاخ اطوصح نكييف نامالا ىه ىلا

 ميقنسملا طارصلا اندها هلوق ىف لوقلا لصاح عجرف , ناميإلا ةمعن وه (مهلع تمعنأ) هلوق
 عرفت : لوف لصاللا اآذه تل اذإو 3 نامإلا 2 بلط 1 مهيلع 0 نيذلا طارص

 هو ماكحأ هياع

 ىف حيرص ةيآلا ظفلو « ناميالا ةمعن ةمعنلا هذه نم دارملا نأ تبث ال هنأ : لوألا محلا

 « ىلاعت هللا وه ناميالل ىطعملاو ناميالا قااخ نأ تبث ؛ ةمعنلا هذهب معلا وه ىلاعت هللا نأ

 ناكل ديعلا وه هلعاف 37 ولو 4 معنلا مظعأ نامإلا نال 3 ةلزتءملا لوق داس ىلع لدي كلذو

 كاك ا نأ هللأ نهد نودةسوح ١ كإزدحص ناك ولو )2 هلأ ماعنإ ند ىلعأو 2 ديعلا ماعنإ

 . ميظعتلا صضرعم ْق



 568 ةحتافلا ةروس ريس

 باق ىف ةمعنلا كلتب ماعنالا ةيعادل قلاخلاو ؛معذملا كلذل قلاذلاو « ةمعنلا كلتل قااخلا وه ىلاعت

  اروكشم دبعلا كلذ ناك دبعلا كلذ دب ىلع ةمعنلا كل ىرجأ امل ىلاعت هنأ الإ ٠ معنملا كلذ

 أدبف ( ريصملا ىلإ كيدلاولو ىل ركشأ نأ ) لاق اذحلو ىلاعت هللا وه ةقيقحلا ىف روكشملا نكلو

 تريل انمل]:ةنلآ نفذ كلصاو معن : اهئلاثو « هللا ماعناب الإ متي ال قلخلا ماعنا نأ ىلع اهيذت هسفنب

 اهلع انناعأو تاعاطلل انقذو ىلاعتو هناح.س هللا نأ الول هنآل ؛ ىلاعت هللا نم اضيأ ىهو . انتعاط

 مهنلا عييمج نأ ريتا اذن اريظفي اند قش لإ اناَضَو الهلا وانغ انادعألا حاذأو اهلا انادهو

 . لاخي هللا قف هن

 امأ لقنلاو لقعلا هيلع لديو ؛ ءايحأ مهقلخ نأ وه ديبعلا ىلع هللا ,عن لوأ نأ : ىناثلا عرفلا

 الإ هب عافتنالا نكي الو « هب عافتنالا نكمي ثيحب ناك اذإ الإ ةمعن نوكي ال ءىثلا نأ وهف لقعلا

 وه معنلا عيمج لصأ نأ تبثف « ءىثب عفتني نأ هنكمي ال تيملاو داما ناف « ةايحلا لوصح دنع

 لاق مث ( رك ايحأف اتاومأ متةكو هللاب نورفكست فيك ) لاق ىلاعت هنأ وهف لقنلا امأو « ةايحلا

 ىلا ءايشالا تن ىن و .” ةاثيحلا ني دف ماع ضرالا قت مل قاخ ىذلا وه ) ةبيقع

 . ةايحلا وه معنلا عيمج لصأ نأ ىلع لدي كلذو ءاهب عفتني

 انباصحصأ ضعب لاقف ؟ ال مأ رفاكلا ىلع ةمعن ىلاعت هلل له هنأ ىف اوفلتخا : ثلاثلا عرفلا

 ةيويند ةمعنو « ةينيد ةمعن رفاكلا ىلع هلل : ةلزتءملا تلاقو « ةمعن رفاكلا ىلع ىلاعت هلل سيل

 ىلاعت هلوق : اهاد>] . تايآف نآرقلا امأ : لوةعملاو نآرقلاب موق ةحص ىلع بادكألا جتاو

 تحن نيلخاد اوناكل ةمعن رفاكلا ىلع هلل ناك ول هنآل كلذو ( مهيلع تمعنأ نيذلا طارص )

 طارص ميقتسملا طارصلا اندسها) هلوق ناكل كلذك ناكواو ( مهيلع تمعنأ ) ىلاعت هلوق

 ةمعن هلل سيل هنأ ةيآلا هذمب تيثف « لطاب كلذو « رافكلا طارصل ايلط ( مهلع تمعنأ نيذلا

 تمعنأ نيذلا طارص) هلوق نإ : انلق ءكلذ عفدي طارصلا هلوق نإ : اولاق ناذ , رافكلا ىلع

 ذئي>و « مهلاعتمعنأ نيذلا طارصان دهاريدقتلا ناكف ( ميقتسملا طارصلا ) هلوق نم لدب ( مهيلع

 ريخ مه ىلع اغأ اورفك نيذلا نبسحي الو ) ىلاعت هلوق : ةيناثلا ةيآلاو . روك ذملا روذحنا دوعي

 ةرخآلا باذع ةلباقم ىف ايندلا معن نأ وهف لوقعملا امأو ( امنإ اودادزيل محل ىلمع امنإ مهسفنأل

 ىف مسأا لعج نم نأ ليادب ؛ ةمعن نوكي ال اذه لثمو « رحبلا ىف ةرطقلاكةليلق ماودلا ىلع

 «ريثكدا ررضلا كلذ ةلباقم ىف ريقح عفنلا كلذ نأ لجال ةمعن هنم لصاسحلا عفنلا دعي مل ءاولحلا

 . انيق اذكف



 هلوق ىنعم

 نيذلا طارص)

 (مهيلع تقع

 ةحتافلا ةرونم ريسفت ”هرأ

 مييلع هللا مهنأ نيذلا عم كئاوأف ) ىلاعت لاق ؛ ةماةلا ىف مهقرافأ ال نأ وجرأف ايندلا ىف نيحلاصلاو

 .(ةبآلا - نييبنلا نم

 «نيتطقن نيب لصي طخ رصقأ وه ميقتسملا طخلا اولاق ةسدنهلا لهأ نأ ملعا : ةثلاثلا ةدئافلا

 اندها : لوقي دبعلا ناكف . ةجوعملا طوطخلا عيمج نم رصقأ مقتسملا طخلا نأ لضادطاف

 ىعضب قيلي الف زجاع انأو ء اهرصقأو طوطخلا برقأ هنأ : لوألا : هوجول ميقتسملا طارصلا

 جاجوءالاىف اضعب هبشي امضعبو ةجوعم هادع امو دحاو ميق:سملا نأ: نات“ ميقتسملا قيرطلا الإ

 ىلإ برقأو تافالاو فوخلا نع دعبأ ناك هريغ هماشي الف ميقتسملا امأ « ىلع قيرطلا هبتشيف

 ميقتسملا : عبارلاو . هيلا لصويال جوءملاو ؛ دوضقملا ىلإ لصوي ميقتسملا قيرطلا : ثلاثلا . نامآلا

 1 لعأ هللاو « ميقتسملا طارصلا لأس بابسألا هذبلف « ريختي جوعملاو  ريغتيال

 نماكبلا.لضفلا

 دئاوف هيفو « مهاع تمعنأ نيذلا طارص هلوق ريسفت ىف

 ةلوعفملا ةعفنملا نع ةرابع اهنإ لاق نم مهنف , اهيف فلتخا دقو « ةمعنلا دح ىف : ىلوآألا ةدئافلا

 ىلإ ناس>الا ةبج ىلع ةلوعفملا ةنسحلا ةعفاملا : لوقي نم مهمو « ريغلا ىلإ ناس>إلا ةبج ىلع

 1 ل ]كنك دز (2 ركملا اك قطر | للملا نال نقلا[ ده: انكر انى -ااولاقأ غلا

 ةلكف ناك نإ و ناسح الاب ركشلا قحتسي نأ زوج هنأل "ربتعم ريغ دبعلا اذه نأ قملا و ءكشلا

 ؟امبعامتجإ ىف عانتماىأف « باقعلاو بنذلا قاقحتسا ةهج ريغ ركشلا قاقحتسا ةبج نآل « اروظح

 رءألا تووكي نأ وحي ال لف « هللا ةيصعمب مذلاو ٠ .ركسشلا[هماعنإ رة ىدتشب ىساقلا نأ ىر لأ

 . كلذك انبه

 رك تنحلا ةطام رمال نذلدا عدلان لا انلأوق امآ.د لاوةتف وك نما ان نيشان ىلإ عجرنلو

 هسفن عفن هب لعافلا دصقو اًدح اعفن ناكول هنآل « ناسحالا ةهج ىلع ةلوعفملا » انلوقو « ةمعن

 . اهبلع حبريل هتيراج ىلإ نسحأ نك كلذو ؛ةمعن نوكيال هب لودفملا عفنال

 نم قاخلا ىلإ لصيام لك نأ ملءا : لوآلا عرفلا : عورف هيلع عرفتيف ةمعنلا دح تفرع اذإ

 ةمعنلا نا مث ( هللا نف ةمعن نم ب امو ) ىلاعت لاق ام ىلع ىلاعت هللا نم وهف ررضلا عفدو عفنلا

 تلصو ةمعن :اهيناثو . قزرو قاخ نأ وحن . اهداحياب هللا درفت ةمعذ : اهدحأ : ماسقأ ةثالث ىلع

 هنا كلذ :'كاعت هللا نما تلصو انمإ اضِنَأ ىبف ةقيقحلا فاو ؛نمأألا رهاظ.فأشاارنغ ةهج نم



 ؟نأ/ ةحنافلا ةروس ريسفُت

 , ةنجال نيقحتسملا نيقحملاطارص اندها داراا نأ تبث كلذ لطباذإو « مالسإلاو نآرقلا مهل ناكام

 طارمتلا ظفا نوكسيل ادحاو لكلا ناك نإو قيرطلا الو ليبسلا لقي ملو طارصلا لاق امنإو

 . ةيشخو فوخ ديز» ىلع ناسنإلا نوكيف منج طارصل ايكون

 ائبر ) ىلاعت هلوق.هريظنو ء انم اهتيهو ىتلا ةيادهلا ىلع انتيث.ىأ :: اندها نيسفت ىف.ىاثلا لوقلا

 هرطاخ ىف ةفيعض ةرمش هل تءقو ملاع نم يف ةيادحلا ىلع انتبث ىأ ( انتيده ذإ دعب انبولت غزتال

 : ميقتسملا جونملاو ميوقلا ندلا نع كرجا وال ذو غازف

 : لوآألا :نيهجو نم باوجلاو ؟ فدها لقيهلو اندها لاق مل : لوقي نأ لئئاقل : ةيناثلا ةدئافلا

 ىف متأرق اذإ : هتذمالتل لوقي ءاسلعلا ضعب ناك. برقأ ةباجالا ىلإ ناك معأ ناكاملك ءاعدلا نأ

 « كنع هللا ىضر » كلوق ىف ىننيون نإ « نيملسملا ةعامج نعو كنع هللا ىضرو » قباسلا ةبطخ

 هلوق نآل « نيءلسملا ةعامج نعو » كلوق ىف ىناسنت نأو كايإ] نكلو ٠ جرحالف الإ.« نسخ

 نأو دب الف نيملسملا ةعامج نعو هلوق امو" لبةنال نأ ز وجنف ءاعدلاب .نصيضخت كنع هللا .ئطر

 هدرب نأ نم مرك أ وهف ضعبلا ىف ءاءدلا هللا باجأ اذإو .ةباجإلا قحتسي نم نيملسملا ف نوكي

 هيلع هللا لص ىنلا ىلع الوأ ىلصي نأ ءاعد رك ذي نأ دارأ اذإ ةنسلا نافذ ببسلا اذهلو . قابلا ىف

 بيحب ىلاعت' هللا نال ؛ ايناثث لسو هيلع هللا لص ىبنلا ىلع ةالصلاب مالكنلا رتخم .مث وعدي مث لاو
 دري نأ عنتما هئاعد فرط ىف بيجأ اذإ مث « ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ىلع هتالص ىف ىعادلا

 :هطسوبلف

 نمو هللا لوسراي : اولاق « اهب هومتيصعامةنسلأب هللا اوعدا : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق : ىناثلا

 . كناسلب ىصعام وهو هناشلب تيصعام كنال ؛.ضعيل مضعإ وعدي لاق « ةنسلالا كلتب انل

 هللا دمحأ تلق امو هلل دما ةروسلا لوأ ىف تاق تسلأ ءدبعلا اهمأ : لوقي هناك : ثلاثلاو

 . اندها لقف مبكر شأ ءاعدلا تقو ىف كاذكف نيدماحلا عيمج دمح الوأ ترك ذف

 الذ ؛« باذع ةقرفلاو , ةمحر ةعامججا : لوقي كلوسر تعمم : لوي ديعلا ناك : عبارلا

 عيمجا ةدايع ترك ذ ةدابعلا تركذ املو « هلل دملا تاقف عيمجا دمح تركذ كديمحت تدرأ

 الف « نيعتسن كايإ و تاقف عملا ةناعتسا ترك ذ ةناعتسالا ترك ذ املو ؛ دبعن كايإ تاقف

 ءادتقالا تبلط الو « ميقتسلا طارصلا اندها تاقف عيمجال اهتبلط ةيادهلا تبلط امل مرج

 نم رارفلا تبلط املو « مهلع تمعءنأ نيذلا طارص تلقف عيملاب ءادتقالا تبلط نيحلاصلاب

 ءايبنالا قرافأ ملاهلف « نيلاضلا الو مهباع بوضغملا ريغ تاقف لكلا نم تررف نيدودرملا

 ود رن سلالم



 ةمن افلا ةروس ريسفت يم

 رمأ ولو ؛ مالسلا امهيلع رضخلا عم ىسوم هلعف اك عاطالل تاياغلا ىلعأ ىلإ بصنملا ىف هغولب دعب

 ىحي هلعف اكعاطاأل نيفصن قيرفتلاو لّقلا ىلع ركسملا نع ىبهنلاو فورعملاب رمآلا ىف ربصي نأب

 ىلع ريصلا ىف هللا ءايبناب ءادتقالا وه ميقتسملا طارصلا اندها هلوقب دارملاف « مالسلا امهلع انك

 ةفاط ال قالا رثكأ نآل ؛ لئاه ديدش ماقم اذه نأ كش الو ؛ ءالبلا لوزن دنع تابثلاو دئادشلا

 الإ هاا لاى ارنا و ظنادل هانا ىلا[ تو لوو اوفاخ خلال وئانلا اعنا 1 لوش»انأ الزاد مل

 اوبرض نيذلا طارص لقي مل ىلاعت هنآل ؛ ةلوهساو رسيلا ىلع لدي ام ةبآلا هذه ىف نآل ؛ عسنا

 : لوقت نأ ةيآلا هذه ةءارق دنع كتين نكتلف ( مهيلع تمعنأ نيذلا طارص ) لاق لب اولتقو

 مث . اهيلع تمدقأ مىصاعملا ىلع مدقأو اهتيكسترا اك « رئابكسلا بكسترا هتبأر ىدلاو نإ « ىلإ اي

 كا سوو هيلا دو فلا واتا | نيم انفل كلك ةلفان زو ان كنز اكرر ايايضأر

 طارصلا كلذ لثم ىلإ اندها : لوقأ اناذ . هتبوت تلبق ناب هيلع تمعنأ مث , ةبوتلل هتقفو ناب

 اذهف ؛ مالسلا مهيلع ءايبناألا تاجردب ءادتقالا بلطاف اهتدجو اذاف « نييئاتلا ةبترمل ابلط ميقتسملا

 . ميقتسملا طارصلا اندها هلوق ريسفت

 0 رطل ار يالا ةويكل ار ركلا قب لوقي ناننالا نك < قيسادنانجيولا

 قلو تلابو هروب شلا) ف لولا: !اذكلاوأ ءا؟قلاث قيرط كا ناطسقلا وز ؛ ”ناث ,قيرط ىلإ ءادعالااو

 ا ال1 ع رلار دا رالا و اروعملاو ايل < هايققلا و ىزيطعتلا "قا كرقلا كانك: ءدسخلااو

 ءاضقلاو « ةرطخ ةبرجتلاو « ةليوط ةعانصلاو « ريصق رمعلاو ٠ فيعض لقعلاو ؛ جورخلاو

 ىذلا ىوسلا : ميقتسلاو . ةنجلا ىلإ هنم جرخأ قيرط ىلإ ندهاذ لكلا ىف تري دقو « ريسع

 . هيف ظاغ ال

 خيشاي :لاقف هل ةقان ىلع ىلارعأ اذاف « هللا تيب ىلإ ريسي ناك هنأ مهدأ نب ميهارإ نع ىكحي
 مهام تاما زث1 الك ع كلا ىرأزال نرد كلنأك لاق ينتا كيبل ميهاربإ لاقف ؟ ىأ لل

 تازن اذإ : لاق ؟ ىه امو : لاق  اهارت ال كنكلو ةريثك بك ارم ىل نا : ميهاربإ لاقف « ليوط

 تيكر ءاضقلا ىف لزن اذإو ركشلا بكرم تيكر ةمعن ىلع لزن اذإو , ربصلابك سم تبكر ةيلب ىلع

 : ىبارعألا لاقف ىضم امب لقأ رمعلا نم قب ام نأ تدلع ءىث ىلإ سفناا ىنتعد اذإو « اضرلا بكرم

 :م(لخارلا انا تكءارلا تنافا هللا نذايرس

 اذهو «نآرقلا : مهضعب لاقو ؛ مالسإلا : ميقتسملا طارصلا : مهضعب لاق : سداسلا هجولا

 ناك اذإو ٠ ميقتسملا طارصلا نم لدب « مهيلع تمعنأ نيذلا طارص » هلوق فال ؛ حصي ال

 ممألا نم انمدقت نمو « نيمدقتملا نم مهيلع تمعنأ نم طارص اندها ريدقتلا ناك كلذك



 نه ةحنأفلا ةروس ريسفت

 ىكح . ىلاعت هللا ةاضرم لجال ةميظعلا قاشلا لمحت ىف نيلوألا طارص هنم دارملا : لوألا

 لك ىف لوي ناكو ؛ هيلع ىثغي ثيحب تام اذك موب لك ىف برضي ناك مالسلا هيلع احون نأ

 كلذ لاق ام مالسااو ةالصاا هيلع انلوسر نا : ليق ناف . نوداعي ال مهناف ىموق دها مهللا : ةرم

 لضفأ ناك مالساا هيلع احون نإ لاقي نأ مزاف تاره موي لكل وي ناكوهو « ةدحاو ةرمالإ

 نم ةلضافلا قالخالا كلت بلط ميقتسملا طارصلا اندها هلوق نم دارملا ناك امل باوجلاو « هنم

 ىلص لوسرلا ملكت ناك ةرم اذك موب لكىف ةحتافلا أرقي ناكمالسلا هيلع لوسرلاو ىلاعت هلا

 . ام مالسلا هيلع حون ملكت نيك ةفلكلاهذإت ملسو هيلع هللا

 طيرفت ىفرط قالخالا ره قاخ لكىف نأ اونيب ءاسلعلا نأ : باوجلا ىف ىاثلا هجولا

 مك انلعج كلذكو ) ىلاعت هلوقب كلذ دك ًاتيبوا#اطتمولا وه ىلعازو نام وذم انها طا هلل

 راض ليلذلاب هللا فرعانأ:دقب:نموااقتاوضلاو كدلتملا 'وف»طسأإلا كادر !(نالطمو كل

 طالا وه ىذلا لدعلا ةفرعم رم دب الف ةلالا هذه لوصح دعب امأ « ايدتبم انمؤ»

 ةيفيك ىفو ةيبضغلا لامعألا ىفو ةيناوبشلا لامعالا ىف طيرفتلاو طارفالا فرط نيب طسوتملا

 طسولا وه ىذلا ميقتسملا طارصلا ىلإ هيده نأ ىلاعت هللا نم تلطي» نهؤملاف لاما قافنا

 ريسفتلا اذه ىلعو ؛ لامعاألا لك ىفو قالخالا لك ىف طيرفتلاو طارفالا فرط ْنِنب

 . لئاز لاؤسلاف

 تانيكمملا ماسقأ نم دوجوم الف دحاو ليلدب هللا فرع اذإ نمؤملا نأ : ثلاثلا هجولا
 نيد حص اميرو ٠ هتيكحو هتمحر و هدوجو هتردقو هءلعو هللا دوجو ىلع لئالد هيفو الا

 هانعم ميقتسملا طارصاا اندها هلوقف « لئالدلا رئاس نع الفاغ قبو دحاولا ليلدلاب ناسنالا
 اذه ىلعو «كبلعو كتردقو كتافدو كتاذ ىلع هتاالد ةيفيك نم ءىث لك ىف ام انطإ] اي اتفرع

 . لئاز لاؤسلاف ريدقتلا

 ىف ام هل ىذلا هللا طارص مهتم طارص ىلإ ىدهتل كناو ) لاق ىلاعت هنأ : عبارلا هجولا

 ( هوءبتاف اقسم ىطارص اذه نأو ) مالسلا هيلع دمحلل اضيأ لاقو ( ضرآألا ىف امو تاومسلا
 ةركتف و هلق ةلطي ايف هللا ىوس اهع اذط هذان ةناإلا نازك +0 ميقتسملا طارصلا كلذو

 ميقتسملا طارصلا ىلإ هللا هيد تح ميقتسملا طارصلا اندها هلوقف . هللا ىلعو ركذو

 ميهاربإ هلسف ام عاطأل هدلو حيذب رمأ ول ثيحب ريصي نأ هلاثم ؛ ةروك ذملا ةفصلاب فوصوملا

 نأب رمأ ولو ؛ مالسلا هيلع ليعمسإ هلعف اك عاطالل هريغ هحيذيل داقني نأب رمأ ولو «مالسلا هيلع
 هسنم ملعأ وه نم ذمتي نأب رمأ ولو « مالسلا هيلع سنوي هلعف اك عالط ال رحبلا ىف هسفن ىهرب



 هلوق ىنعم

 طارصلا اندها

 /) مقتسملا

 ةحنافلا .ةروس ريسفت 0

 توملاب اهمامت |نمىنعنمت الف ءاوهامتأ ىف كب نيعتساف ةدابعلا ف تعرش.: لوي لصملا نأك :.لوالا

 0 دنا ىلإ ىلإ ا : ل2. ناسنإللا ناك ,:طاقلا . اهزيغت وب ىعاودلا تلقب الو نضرملاب الو

 كلك مالسلاو ةالصلا كل لات دهر مذا, : .لافحا فا كب نيعتساف . ىم ره ايلق لنآ لإ

 ةناعابال] باقلا راضحإ هنكميال ناسنإلا نأ ىلع كلذ لدف ؛ نمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب نمؤملا

 اذه ف ىدتفأو كدحو كديرأ لب ؛ ليئاكم الو" لب ريجال ك ريغ ةناغالا ف ديزأ ال“: كلاثلأ : هللا

 مالسلا هيلع ليربجءاج رانلا ىف هامرو هيديو هيلجر ذورم ديق ال هنآل مالسلا هيلع ليلخلاب بهذملا

 هلع ىلا نفي ىسخ !؟ لاقق»هنلش :؟لاقف*الف ًاكليلا'اجأ, اقف ؟ هات نم'كلل له هل لاقو

 انا اأو ٠ ا هاديو هالجر ديق هنآل كلذو « بابلا اذه ىف ليلخلا ىلع ديزأ امنر لب ؛ ىلا

 ناسلو ؛ اهب عمسأ الف ىقذأو « امهب رظنأ الف ىتيعو « امبكر حأ الف ىديو: ريسأ الف لجر تديقف

 ليلخلا ضري ل ايكف « منهج ران ىلع فرشم انأو د وزرع يان لع اشم داخل ناكر ملكن 7 الف

 ىلاعت هنأ ك1 تييعشلا كايزاو دعنا كاناق ؟كلريع ان معم دبر "ل كل ناك عم كريغب الا هنأ

 قيرقا ناناب زا القاتم نازل ازا قانا ديار وظف هيلع كذّرو للخلا لعفب تنأ :ءلوش

 عامس كاندزو « ةنجلا ىلإ كانلصوأو « رانلا نم كانيجن دقف تنأ امأو ( ميهاربإ ىلع امالسو ادرب

 ىلع امالسو ادرب توك راناي ) ذورمت رانل انلق انأ كو ٠ مدقلا 4 ةيؤرو « مدقلا مالكلا

 : نيعتسن كايإ : عبارلا . ىهل كرون أفطأدق نمؤاي زج : : مترج ران كل لوقت كلذكف ( يهاربإ

 , ةناعالا كلت ىلع هتنعأ اذإ الإ ىتناعإ هنكم ال 0 0 ل : ىأ

 هجولا . كتناعا ىلع رصتقنلو ةطساولا هذه عطقنلف كتناعاب الإ متتال ريغلا "ةناغا [كتاكااذاف

 ثروي كلذو « ىلاعت هللا ةدابعب سفنلل ةميظع ةبتر لوصح ىضتقي دبعن كاي] هلوق : سماخلا

 تلصحام ةدايعلا ببسي ةلصاخلا ةبترلا كلت نأ ىلع كلذ لديل نيعتسن كايإو هلوقب فدراف بجعلا

 بجعلا ةلازإ نيعتسن كايإو هلوق رك ذ نم دوصقملاف هللا ةناعاب تلصح امنإ لب « دبعلا ةوق نم

 . ربكلاو ةوخنلا كلت ءانفاو

 عباسلا لصفلا

 دئاوف هيفو « مقتسملا طارصلا انده] هلوق ىف

 لضملاف «دتبم نمؤم لكو , انمو٠ نوكي نأودب ال .لصملا : لوقي نأ لئاقل : ىلوألا ةدئافلا

 اذه ناكف ةيادهلا بلطي هناف ةيادهلا هل .تلض>ح نم نأ ىرجب ايراج ناك اندها : لاق اذاف ؛ دترم

 ب : هوجو نم هنعاوباجأ ءابلعلاو . لاح هنأو ؛ لصاحلا ليصحتل الط



 سداسلا لصفلا

 نيعتسن كايإو هلوق ىف

 ةعاط ىلع ةوق الو ؛ هللا ةمصعب الإ هللا ةيصعم نع لود ال هنأ ةيلقعلا لئالدلاب تبث هنأ معا

 قداقلا نأ :,لوآلا : هوجو نف لقعلا امأ ؛ لقنلا و لقعلا نم موو هيلع: لديو يشار قدرت الا

 سيل حجرملا كلذو « ناحجرلا لصحي مل حجرملا لصح ملامف « ةيوساا ىلع كرتلاو لعفلا نم نكمتم

 لعفلا ىلع مادقالا هنكمي ال دبعلا نأ تبثف « ىلاعت هللا نم وهف « بلطلا ىف داعل الإ ؛ دبعلا نم

 ىف مهئاوتسا عم قدصلا داقتعالاو قحلا نيدلا نوبلطي قءالخلا عميمج نأ : ىناثلا ٠ هللا ةناعاب الإ

 كاذ امو «نيعم ةناعاب الإ نوكي ال قدا كردب ضعبلا زوفف « بلطااو دجلاو لقعلاو ةردقلا

 نأ : كلاثلا اف َبلطلا ةاعل اكلم وأ ارقي "ناك ول نينملا كلذ نآلاء قاثكت هللا ذل كلا

 هب فأي تقو وأ لاح ءانثأ ىف مث ءهب ىتأي الو ةديدم ةدم ءىثب بلاطي دق نادنإلا

 كلذ ىلإ هوعدت هبلق ىف ةمزاج ةيعاد تعقو اذإ الإ ةلاحلا كلت هل قفتي الو « هيلع مدقيو

 « ىلاعت هللا نم الإ تسيل امل ةضراعملا ىعاودلا ةلازإو بلقلا ىف ةيعادلا كلت .اقلاف « لعَفلا

 . كلذ الإ ةناعالل ىنعم الو

 اونيعتسا ) هلوق :.اهتيناثو. ٠ نيعتسن كايإو .هلوق : اهالوأ :: تايآ هلع لديف لقنلا اأو

 القتسم ديعلا ناك ول : اولاقف ةيربجلا امأ : ةيآلا هذه ىف ةيردقلاو ةيريجلا تبرطضا دقو ( هللاب

 ناكول نسحت امنإ ةناعتسالا اولاقف ةيردقلا امأو « ةدئاف لعفلا ىلع ةناعتسالل ناك امل لعفلاب

 نكست مل لعفلا يلع ردقي مل اذإ امأ « ريغلا نم ةناعالا لطبتف « لعفاا لصأ نم انكحمتم دبعلا

 : ةذكاف ةناعتسالل

 ةرابع ةبولطملا ةناعالاف ؛ ةمزاجلا ةيعادلا عم الإ لعفلا ىف رثؤت ال ةردقلا نأ“ ىدنعاو

 فئاطللا نم ةملكلا هذه ىفآط اركمذنل وا-ةفاراضلا ةيعادلاةلان]و < ةقائاجلا ةعاذلا قلخ نع

 ف: دياووفلاو

 لمعلا ف عورشلا لبق نسحت امن] لدعلا ىلع ةناعتسالا : لوي نأ لئاقل : ىلواآألا ةدئافلا

 هوجو نم باوجلا ؟ هيف ةمكملا امه « نيعتسن كايإو هبيقع ركذ مث دبعن كايإ هلوق رك ذ انبهو

 هلوق ىنعم

 نيعتسن كايإو)



 لاحدبعلل تاداعسلاو تاريخلا لوص-و .اهلإ هنوك ىلع لديدوجولا ىلإ قباسلا مدعلا نم القتنم

 « نيدلا موي كلام هنوك ىلع لدت ديعلا داعم لاوحأو «٠ اهيحر انامحر ابر هنوك ىلع لدي هدوجو

 ةفرعم تءاج اهدعبو « تاياذلا ىهقأ ىلع ةيبوبرلا ةفرعم تاصح تافصلا هذمم ةطاحالا دنعو

 دارملا وهو ةيدويعلاب لاغتشالا وبف اطوأو اهؤدبمامأ ء رخآو لوأو :لاكو أدبم اطو « ةيدوبعلا

 هللا ةمصعب الإ هللا ةيصعم نع لوح ال هنأ دبعلا فرعي نأ وهف اهلا امأو ( دبعن كايإ ) هلوقب

 وه كالذو ؛ بلاطملا لك ليصحت ىف هللاب نيعتسي كلذ دنعف « هللا قيفوتب الإ هللا ةعاط ىلع ةوقالو

 ةدئافلا بط هيلع بترت ةيدورعلا دهعب و ةيبوبراا دهعب ءافولا مت املو ( نيعتسن كايإو ) هلوقب دارملا

 لوقعلا ىف عنتمي لاع عيفر فيرش بيترت اذهو ( ميقتسلا طارصلا اندها ) هلرق وه ةقودلاو

 نيدلا موي كلام ميرا نمجراا نيملاعلا بر هلل دما هلوق : لوقي نأ لئاقل : ةعباسلا ةدئافلا

 ظفل ىلإ ةبيغلا ظفل نم لاقتنا نيعتسن كايإو دبعن كايإ ةلوقو « ةبيغلا ظفل ىلع روك ذم هلك

 « ةالصلا ىف عورشلا دنع ايبنجأ ناك ىلصملا نأ : لوألا : هوجو هيف انلق ؟ هيف ةدئافلا اف. باطخلا

 ىنتدمح هل لوقي هنأك ىلاعت هنأ مث ؛ نيدلا موي كلام هلوق ىلإ ةيباغملا ظافلأ ؛ هللأ لغا ىف أ مرجالف

 انلذيأو باجحلا انعفر دق كتأ.دعلا معنف «نيدلا مويل اكل ام اهحران احر ابر الإ قوكي تررقاو

 ىلع عقو ام لاؤسلا نسحأ نا :ىناشلا هجولا . دبعن كايإ لقو ةبطاخل اب كتف كالا: دعبلا

 انر ( اولاقف لاؤسلاب هورفاش : ممر اولأت ذل مالسأا مهيلع ءايدنالا نام - « ةبفاشملا ليبس

 ىلع ميركلا نمد درأا نأ هيف كسار (فزأ برو« َّك به برو؛ ان رفغا انرو 2 اثسأ انيلظ

 : كلاثلا هجوأأ : لو روضحلا ف ةمدلاو 2 ةمدخ ةدامعلا انفو كيعل ةيطاذملاو ةهفاشملا ليبس

 كايإق كيعت كايإ هلوق ندهو ؛« 4 ةييغلا ف ءانثإاو 5 1 كيعت كايإ هلوق كإ ةروسلا كو نم نأ

 ةالصلا ىف عرشأمل ديعلا : عبارلا هجولا . ىللوأ نيوضاعا قا ءاعدلا ون. ءاعد ةالوسلا رخآ ىلإ نيعتلبن

 نم اعاونأ ةيناا هذه دعب ركذ هنإ مث ةبرقلا لوصح ىونيف هللا ىلإ ابرقت ىلصأ نأ تيون لاقو

 ماقم ىلإ ةبيغلا ماقم نم هلقنف «ةيرقلا كلت ليصحت ىف هتباجإ هللا مرك ىضتقاف « هللا ىلع ءانثلا

 : نيعتسل كابإو كيعل كانإ : لاَ ) روضحلا



 55 الو.( البلا نبطي _ لكرشلا_ ىدذلا ناحتلل) ىلاكأتا هلوق::ةةياكولعلا فرع قالا آلا

 نم مهنمو ؛ جارعملا تاماقم ىلعأ ىف ةفصلا هذه هللا هفصو امل الإو « تاماقملا فرشأ ةيدوبعلا

 ةلاختنو اهو قلى وللا نم كفدصنويالن دليغلا ب87 0! ؛ةلاس ىلا لدتي كيرزعأ تن دوواعلا» > لاق

 ةلاسوراا ةمجدبأ) «فلافرتطتلا نع لوقت *ةندواسللا كلي ادضإ اوي [كاقئ1 لإ ولما خماكفراطلا

 ىلوملا لفكتي دبعلا اضيأو ؛ تافرصتلا نع لازءنالاو دبعلاب قئاللاو ؛ تافرصتلا لع لبقي

 انشا ام ناتنق زي همن ١ ةكايش حالصاب له كت1لا وه لوسرلاو « هتامهم حالصاب

 هذهل هركذ راصو ( هللادبع نا ) لاق قطن ام لوأ ىسيع نأ : ةيدوبعلا فرش ىف ةثلاثلا ةيآلا

 اكفاذز كارلا" لكل" اخ اتقن راض وملف نع هدودطو هناك ادم ةةلايطل يي كلا

 ىلاعت لاق اك« ةعفرلا هتيقاع تناك ةيدوبعلا ركذ ىسيع مالكل وأ ناك امل اضيأو « تافآلا لكل

 لمعلاب اهيعدي ىذلاو « ةنجلا ىلإ عفر لوقلاب ةيدوبعلا ىعدا ىذلا نأ ةتكمنلاو ؛ ( ىلإ كعفارو )

 . ةنجلا نع امورحم قدي فيك ةنس نيعبس

 دعب هردأ ( قدبعاف انأ الإ هلإ ال هللا انأ ىتتا ) مالسلا هيلع ىسومل ىلاعت ةلوق : ةعبارلا ةيآلا

 ؛ةرك ة.دوبعلاو ؛ ةرجش ديحوتلاو ؛ عرف ةيدوبعلاو « لصأ ديحوتلا نآل . ةيدوبعلاب ديحوتلا

 . ةيدوبعلا فرش ىلع ةلأد تايآلا هذهف ءرخآلاب الإ امهدحال ماوق الو

 ةردق ريثأت الولف : هتاذل دوجولا ن . لف كار ديعلا نإ كلذو « رهاظف لوقعملا أمأو

 ٠ دوجولا تالاك نع الضضف دوجولا هل لصح ىلو ءانفلا ءانف فو مدعلا ةملظ ىف قبل هيف قحلا

 دوجولا تالاكو دوجولا هل لص - هدوج راث آ هيلع تضافو هب قلا ةردق تقاعت اماف

 لاكو فرش لكف « ةيدوبعلا الإ قملا داحيا قلعتم هنوكلو قحلا ةردق رودقم هنوكل ىنعم الو

 ةيدوبعلا نأ تبثف .' ةيدوبعلا بيسب تائلس الكان دئحللا تاضجأ ةيقيماو ةزئايظو أ ةليضفو ةحلبأل

 ببسلا اذهلف «تاماركلا عوبنيو ؛ تاجردلا علظمو « تاداعسلا ناونءو « تاريدخلا حاتفم

 نأ ارذن ىب ىنك : لوقي ههجو هللا مرك ىلع ناكو « نيعتسن كايإو دبعن كايإ : دبعلا لاق

 ىناعجاف تدرأ م الإ كتدجو ىنإ مهللا ءابر ىل نوكست نأ افرشش ىب كو ؛ادبع كل نوك |

 . تدرأ م ادع

 ةيدوبعلا ةفرغمو « ةبويرلا "ةفرعم :ةثيماقم.ق ةروصخ تافاقلا نأ ملعا : ةسداسلا ةدئافلا

 ةيناورازا ةفرعمانأ ( مكدبعل فوأ ىدب.ب اوفوأو ) هلوق ىف روك ذملا دبعلا لصحي امهعامتجا دنعو

 ديعلا نوكف ( 50 كلام مي>رأ |! نحراا نيملاعا بر هلل دا ) هلوق ىف روك ذم اهلايكف



 ةحتافلا ةروس ريسفت "0

 ق>ىف اذهزاج اذاف ؛ كلذب ..:ررعش امو نومديأ نعطق ثيح ىلإ ةبلغلا كلل تاصو مالسلا هيلع
 بيه كلم .ىلع لخد ن٠ نآلو , ىلوأ باقلا ىلع هللا ةمظع ءاليتسإ دنع زوحي نآلف رشبلا

 عنمت كلملا كلذ ةبيه ءاليتسا نأ لجال مهفرعي الو مهلا رظني وهو هونبو هاوبأ هب م امبرف
 قااخ ق> ىف زو< نآللف ىزاجم قولخم كلم ق- ىف اذه زاج اذاف « مهب روعشلا نع باقلا

 . ىلوأ ملاعلا

 ىف اعمط هللا دبعي نأ : ىلوألا ةجردلا : تاجرد ثالث امل ةدارعلا : قيقحتلا لهأ لاق مث

 نل# انجرتاظق اكن هدانا ةكلرذلا ىدعيلا 1 ةءاعلاب ىلا هيا ذه و": اَقَعلا نما د وأ باوثلا

 بؤلطملا لعج ندو ؛أبولطملال ان ىلإ ةلئسؤ قلا.لعج:دقو ؛ تاوُثلا كلذ وهةقيقحلا: ىف هدورغم

 مبا دا لاو ىلا او ىاخلا لاو أ نم ايم تاذلإب

 وأ «هفيلاكتت الوبقب لفرشتي وأ«: هتدابعب فزشتي نأ لجال هللا دتعيا نأ : ؛ ةيناثلا ةجاردلاو

 دوصقملانآل :ةلءاك تسيل اضيأ اهنأ الإ « ىلوآألا نم ىلعأ ةجردلا هذهو « هيلا باسننإلاب فرشتي

 . هللا ريغ تاذلاب

 ةدهلا بجو# ةيهغاآلاو اهل ادبع هنوكلو ءاقلاخو انملإ هنوكل هللا دبعي نأ : ةثلاثلا ةجّردلاو

 وه اذهو « تاجردلا فرشأو تاماقملا ىلعأ اذهو ؛ ةلذلاو عوضنلا بجوت ةيدوبعلاو ؛ ةزعلاو

 باول ىلصأ لاق ول هناف « هلل ىلصأ ةالصلا لوأ ىف ىلهملا لوقب ةراشإلا هيلاو « ةيدورعلاب ىمسملا

 . هتالص تدسف هياّقع نم برولل وأ : هللا

 رخآ ىف ىلاعت هلوق : ىلوآألا : تايآ هيلع لديو . فيرش لاع ماقم ةيدوبعلاو ةدابعلا نأ ملعاو

 نيدجاسلا نم انكر كبر دمع حبسف نوأوةي 1 ا ود كنأ ملل دّقلو ) رجحلا ةروس

 د كيرا دبعاو )"لاق هنأ : امهدحأ : نيبجو نم اهب لالدتسإلاو ( نيقيلا كينأي ىتح كبر دبعاو

 هانعمو ٠ توملا هيتأي نأ ىلإ ةدابعلا ىلع ةبظاوملاب مالسلاو ةالصلا هيلع ادم ساف ( نيقيلا كيتأي

 « ةدابعلا ىمأ ةلالج ةياغ لع لدي كلذو . تاقوألا نم .ىث ىف ةدابعلاب لالخالا زوج ال هنأ

 :. ءايشأ ةعبرأب هرمأ ىلاعت هنإ مث ( نولوقي امب كردص قيضي كنأ ملءن دقلو ) لاق هنأ : امهيناثو

 سر هوه هو دورا لاروع“ كبر دمحن هلوق وهو :ديمحتلاو ؛ حبسف هلوق وهو : حيبستلا

 ةدايعلا نأ ىلع لدي اذهو ؛ نيقيلا كيتأي ىتح كبر دبعاو هلوق ىهو ؛ ةدابعلاو : نيدجاسلا نم

 قاخلا نم عوجرلا بجوت ةدابعلا نآل الإ كاذ امو ٠ ردصلا حارشنا ديفتو « باقلا قيض ليزت



 لئقي' نأ :اَمْزَو :ةءايلؤوأللاو ءانيثآلا|تادانعةكتالملا تاواغاهيف لخد.فلطت: كالإ لت نآآل نتا

 :لوقي ديعلا نأكر يدقتلاو « هريغ ةدابع لورق ةكربب ةلوبقم لئاقلا اذه ةدابع ريصت ذئنيحو لكلا

 مل ناف نوريثك نحن لب ةدابعلا هذه ىف ديحوب تسل ىنآل ىتدرت الف ةلوبةم قدابع نكست مل نا ىلإ

 ىن.جاف 1 رئاس تادابعب كيلا عفشتاف لوبقلاو ةباجالا قحتسأ

 لاغتشالا هيلع لقثو ؛ اب لاغتشالا هل باط ةدابعلا دئاوف فرع نم نأ ملعا : ةسماخلا ةدئافلا

 اهاوقأو ناسنإلا ا لكأو 3 بوب لاكساا نأ لوآلا : هوجو نم هنايب و , اهريغب
 زككانلا ف رتب هنالك تعتاو اة ةيىلإإلا اراوتي هبلك ةيتتسيا هناف“[: هللا ةذاتعت: ةلاغتشا 2371

 تاجرنلاو ةناشنإلا ةيتازملا فرشألاؤخاللا هذهو" هللا: ةمادخت لاي ةاقاضعأ لفجتتإو .ةءااقلاو

 اضيأ ةبجوم ىهو « لاخلا ىف ةناسنإلا تاداعسلا مظعأ لاوحالا هذه لوصح ناك اذاف « ةيرشبلا

 اعاطلا لقث هنع لاز لاو>آلا هذه ىلع فةو نف « ليقتسملا نامزلا ىف تاداعسلا لك ال

 ا ىلع ةنامآلا انضر عانا) ىلاعتهلوق ليلدب ةنامأ ةدايعلا نأ : ىناثلا . هبلق ىف اهتوالح تمظعو

 لل ثانامالا اقدر نأ مكرمأ باهللا ناز هلؤوق ليلذب :اعرشو.القع لنجاو ةنامالا كادأو لالا 5

 نييناكلا دحأ :نم ةبامآلا,ءادأ:ناللو:: تاذلاب ةنوحالاكلا:تافص, نم ةفلط.ةلاقاألا ءادأر( انلغأ

 دجشملا بابا .ىقأ ايبارعأ تير: : .ةياحتصلا ىضعي:لاق ا ىاثلابناخلا خف اةنامآلاءادال ل

 اننلفر: اناجعتف : ءاش اني اعدو قاقاولاويةنيكتسلاب ىلصو دجسملا لخدو ابك رتو: هتقان .نع'لزتف

 ثكسمي ملف « ابجعت اندزف ىوارلا لاق ؟ ىتتامأ نيأف كتنامأ تيدأ ىلإ : لاقف هتقان دحي مل جرخ

 ظفح هللا ةنامأ ظفح امل هنأ ةتكسنلاو « هيلا ةقاناا ملسو هدي عطق دقو هتفان ىلع لجر ءاج ىتح

 تاوللا ىف هللا ظفحا مالغاي : سابع نبال مالسلا هيلع هلوق نم دارملا وهو : هتنامأ هللا

 . تاولفلا ف كظفحي

 لاتتشالا نمو 0 ء ىلإ رورغلا ملاع نم لاقتنا ةدايعلاب لاغتشالا نأ : ثلاثلا

 تاطقس ةي> نأ ةفينح ىلأ نع ىك< : ةجهلاو ةذللا لاك بجوي كلذو :؛ قالا ةرضح ىلإ قاخلاب

 ىف ةلكالا تعقوو « اهم رعشي ملو ةالصلا ىف ةفينح وبأ ناكو «٠ سانلا قرفتو « فةسلا نم

 اوعطق ةالصلا ىف عرش اسلف ءوضعلا كلذ عطق ىلإ اوجاتحاو « ديبزلا نب ةورع ءاضعارارم

 نيد ناك هنأ ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر نعو . عطقلا كلذب ةورع رعشي ملف وضعلا كلذ هنم

 ًأرقيلف اذه دعبتسا نمو ٠ لجرملا زيزأك ازيزأ  هردص نم نوعمسي اوناك ةالصلا ىف عرشي

 فسوي لامج نمولق ىلع باغ امل ةوسنلا ناف ( نمديأ نءطقو هنربك أ هنيأر اسلف ) ىلاعت هلوق



 ةحتافلا ةروس ريسفت 2/

 : ةغلاب ةمكح ىلع لدي هوجولا كلت نه دحاو لك «هوجو نم هنع باوجلا نكمب هنأ معاو

 ىدؤي نأ ناسنإلاب ىلوآلا نأ ىلع هيبنت وهو عما نون نونلا هذه نه دارملا نأ : لوآلا هجولاف

 : مالسلا هيلع هلوق هيلعلديو ؛ ابعضوم ىف ةمولعم ةعاملاب ةالصلا ةدئاف نأ ملعاو ؛ ةعامجاب ةالصلا

 موثلا لك أ وا ناسنإلا نا : لوقن مث « اهيف امو ايندلا نم ريخ ةعاملا ةالص ىف ىلوآلا ةريبكتتلا

 هده : لوقي :ىلاعت هناكف راسنا .هنم ىذأتي الل ةعاملا رضح نأ هل. سيلف لصبلا وأ

 موثلا ةحئارب نيدلسملا نم دحاو ىذأتي نأب اهماوث ىنب ال ميظعلا باوثلا اذه اهل ىتلا ةعاطلا

 ةميعلاب قب فيكو ملسملا ءاذباب نب فيكف كلذب قب ال باوثلا اذه ناك اذاف « لصبلاو

 . ةياعسلاو ةبيغلاو

 ناكناو « عمجا كلذ هنم دارااو , دبعن لوقيف ةعاججاب ىلصي ناكاذإ لجرلا نأ : ىناثلا هجولا

 عيمجو وه دبعن هلوةب دارملا ناكف . ةدابعلا ىف ىعم ةكئالملاو كدبعأ ىتا دارها ناك هدحو بصي

 . هللا نودبعي نذلا ةكئالملا

 رك ذي ملو هسفن ةدابع رك ذ دق ناكل ديعأ كايإ لاق ولف ةوخا نينمؤالا نأ : ثلاثلا هجولا

 ابرغو اقرش نينمؤملا ميج ةدابعو هسفن ةدابع ركذ دق ناك دبعن كايإ لاق امل امأ « هريغ ةدابع

 مالسلا هيلع هلوَل هتامهم هللا ىضق كلذ لعف اذإو « نينمؤملا رئاس تامبم حالصإ ىف ىعس هناكف

 . هتاجاح عيمج هل هللا ىضق ةجاح ملل قطف نم

 ميحرلا نمحرلا نيملاعلا بر هلل دخلا كلوب انيلع تينثأ امل دبعلل لاق ىلاعت هناك : عبارلا هجولا

 كتازنم تنكمتو اندنعكردق مظعدقف ةرخآلاو ايندلا دماح عيمج انيلا تضوفو نيدلا موي كلام

 لقف نييلسملا عيمج حئاو> حلصأ نكلو ؛ كدحو كتامبم حالصإ ىلع رصتقت الف « انترضح ىف

 . نيعتسن كايإو دبعن كابإ

 اهي كك !نأء انشا تحال: ةفدانغ كيل اه ىلإ ود لو ةروقيفلا !نأكانو: للشات هجولا

 لكلا رك ذأو ؛نيدباعلا عيمج تادابعب اهطلخأ ىنكلو « ريصقتلا تاهحي ةجوزم اهنآل ؛ اهدحو

 ااديطاكايإ كوكأو ةدخااو ةدايلب

 لبقي نأ امإ ىرتشملاف ديبعلا نم ةرشع هريغ نم عاب اذإ لجرلا نأ ىهو « ةيعرش ةلئسم انبهو

 ةقعصلا: كلام ف !نضعَلا!كؤلور|نضغقبلالزبعلا ككرأ.هلباؤسلاو ابتلينا داو لبقيدال وأ أ لكلا

 قيلي الف « نيدباعلا تاداسبع عييمج هللا ةريضح ىلع ضرع دقف ديعن كايإ] ديعلا لاق اذإ انه اذكف

 ريغ وهو لكلا درب نأ اماف ءضعبلا نود ضعبلا لبقيو ضعبلا نع ضعبلا زيم نأ همركب



 ىف لاو>الا لك ىف اقرغ نوكي ذئنيحو « ءالبلا ىلإ ال ىل:ىلا ىلإ ءالبلا تقو ىف هرظن ناك ةمعنلا

 هرظن ناك نم امأ « تاداعسلا بتارم ىلعأ ىف ادبأ ناك كلذك ناك نم لكو « هناحبس قالا ةفرعم

 اقرغ ناكف ىلتبملا ىلإ ال ءالبلا ىلإ ءالبلا تقو ىف هرظن ناك معنملا ىلإ ال ةمعنلا ىلإ ةمعنلا تقو ىف

 ةمعنلا نادجو تقو ىف نآل ؛ ةواقشلا ف ادبأ ناكف ءهللا ريشي لاشعالا تاقوألا لك ىف

 ناكف لاكنااو ىزالاب ىلتبه ناكةمعنلا تاوف تقو ىفو باذعلا ىف ناكف الاوز نم افئاخ نوكي

 ةماآل لاقو  ىتمعن اوركحذا : ىموم ةمآل لاق ق.قحتلا اذهلو ء«لالغالاو لسالسلا نضحت:ىف

 ديعت هلوق ىلع كاي هلوق مدق امتإ : لوقنف اذه تفرع اذإ ٠ 2. ذأ ورك ذا : مالسلا هيلع دم

 ةدانعلا اد( كف وف ناك كاذك مالا ناك ىمو ؛كابإ لالجا روت ةدهاشم فاقرتتم نراك

 اذاف ء هبحأ نحت لفاأونلاب ىلإ برقتي دسعلا لاازت ال: : للابعت لاق اك 4 ؛سودرفلا نيعيف ارك

 هنأل «هريغل مهتدابع ىن دفي ل كد بن ليق ول : اهعباسو . ارصبو اعمس هل تنك هتببحأ.

 دبعت كايإ لاق امل امأ ؛ نيكرشملا بأد وه ام هللا ريغ اودبعيو هللا اودبعي نأ ىف عانتما ال

 هل ليق هنأكف « ةمظعلا نون نونلا هذه نرأ : اهنماثو . هللا ريغ نودبعي الو هنودبعي مهنأ دافأ

 تلغتشا امل امأ ٠ ديبعلا نم فلأ فلأ ىف تنك واو نحن لقت الف ةالصلا 0

 ايندلا كلم ناك انل ادبع ناك نم لك نأ لككلل رهظيل دبعت لقف انل ةيدوبعلا ترهظأو ةالصلاب

 كاي] .لاق امل امأ دياعلا انأ ىلا هانعمو !ريكت كلذ ناكل دبعأ كايإ لاق ول : ابعساتو . ةرخآلاو

 ؛ هللا هعفر هلل عضاوت نمو عضاوت ىناثلاو. ريكس لواألاف ءكديبع نم دحاو ىتا هاتعم ناك دعت

 . هللا عضوي كلا نقلك

 1 هللا رك ذ ىلع دجلا 7 مدق هنأ عم هلل دما هلوق ىف مكاق مترك ذام عيمج: لئاق لاق ناف

 نوكي نأب دما ديقت دف هلل تلق اذاف هللا ريغاو هلل نوكي نأ لمتحي دخلا هلوق نأ باوجلاف

 ةتكنلاو ؛رفك كلذو هللاريغل نوكي نأ لمتحاو هلل نوكي نأ لمتحا «ديعن» هلوق مدقول امأ « هلل

 ال ةدايعلاف انهه امأ دملا مدقت نسح مرجال : هلل زاج اكمال رهاظ ىف هللا ريغل زاج ال دملا نأ

 لامتحا مالكلا ىف ق»ي الف ةدايعلل فرصلا نيعتف « دبعن ىلع كايإ هلوق مدق مرجال هللا ريغل زج مل

 . هللا ريغل ةدارعلا عقت نأ

 نون وأ عما نون نوكس: نأ اما دبعت هلوق ىف نوذاا : لوقي نأ لئاقل : ةعبارلا ةدئافلا

 ؛ ةدابعلا ءادأ دنع نال لطاب ىتاثلاو ؛ اعمج نوكي ال دحاولا صخشلا نآل « لطاب لوألا و « ميظعتلا

 . ةعفرلاو ةمظعلاب ال ةلذلاو رجعلاب هشفن رك ذي نأ ناسنإلاب 0



 ةحتافلا ةدوس ريسفت "1

 ضرغو دصاة ملا نم دوصقم متينأ قفا الجو ىلعأ لاعلان فام زو. نيعتسنا كانو

 هللأب الإ ةوقالؤ, لوح الو انلوق نه دارملا وه, اذهو.؛ هناسحإو ةقيفوتو هتناعاب الإ ضارغالا “نم

 هذه تايآو « رك ذلا كلذ ىلع ةقبطنم اهرخآ ىلإ اوأ نم ةحتافاا ةروس نأ تبق ؛ مب ظعلا ىلعلا

 . ركذلا كلذ ىف ةروكذملاسنللا بتاردلل ليصفتلاو خرشلا ىرَب 00 تل

 : هوجو هيفو , كدبعن لقي ملو دبعن هلوق ىلع كايإ هلوق مدقف ءدبعن كايإ لاق : ةثلاثلا ةدئافلا

 ميظعتلاف لساكتيالف «قملا هللا وه دورعملا نأ ىلع دباعلا هبنتيل هسفن ركذ مدق ىلاعت هنأ : اهدحأ

 عرصف افلج ايقاتسر عراص نيذاتسالا نيعراصملا نم ادحاو نأذاكض ىلأللا تو اني نة دللتالو

 امو . هنم لاخلا ىف عرصناف ٠ ذاتسالا نالف هنا : ىقاتسرلل ليقف ارارم ذاتسالا كا قاتشرلا

 الف ةمشحلا عم ةد اعلا لصحت ىت> الوأ هتاذ هفرع : انبه اذكف . هنه هماشتحال الإ كاذ

 مايقلا ند تادابعلا كيلع تبعصو تاعاطأا كيلع تاقث تإ هنأ : اهناثو . ةلفغلاب جزتمت

 لك د لخلف قدم :كذلق اف نيدو نارك نعل دشن :ةكلابإ ب هل زةاإل وأ رككذاذأضوكتتلا و عوكرلاو

 هلاثثاو 0 تلادالللا كلت كيلعب كليصا ئدع كنا: كالرفاقأ, تيلعو. قيرعو ّتافعو لال

 فيلاكتلا لمح دارأ امل ديعلاف , ةدشو ةوق هدي زبام كلذ لبق لوانت لوقثلا مسجلا لمح دارأ نم نأ

 لمح لع ىاوتب وح كاب] ..هلوق ةقوتسي نم ةيئاوبازرلا ,ةفارعم ناوجعم.ال وأ لوانت_ةديادشلا ةقاشلا

 هجر دقه ةرضح [ىز دق واغفر لخلل !تررتخا :ىلنلا, قاشاعلا نأ ايوهزو , خ٠1 ل اثم |: نقي داوتعلا: لقث

 . ةيدويعلا لقث لمحت هيلع لوس كايإ لامج دهاش اذإ : انبه اذكحف , برذلا كلذ هيلع لبسي

 (نورصبم مث اذاف اورك ذت ناطيششلا نم فيط مهسم اذإ اوقتا نرذلا نا ) ىلاعت هللا لاق : اهثلاثو

 هللا لالج ةرضح اوركذت ةلاطبلاو ةلفغلاو لسكلا نم ناط.شا نم فئاط اهسم اذإ سفنلاف

 : اهعيارو ٠ تاعاطلاو تادايعلا ءاداأل نيدعتسم نيرصيم. نوريصيف دبعن كايإ هلوق قرشم نم

 نا لمتحيف « نمل ةدابعلا كلت نأ رك ذت لو كسفن ةدابع ركذب الوأ تأدبف كدبعن تاق اذإ كنأ

 اذه تريغ اذإ امأ ءرمقلا وأ سهشلل وأ ماسجألا وأ مانصألل ةدابعلا هذه لوقي سيلبإ

 دوبعملاو دوصقملا نأب اكرص كايإ الوأ كلوق ناكدبعن ايناث تلق مث كايإ الوأ تلقو بيترتلا

 ميدقلا نأ وهو : اهسماخو . كرشلا لامتحا نع دعبأو ديحوتلا ىف غلبأ اذه ناكف « ىلاعت هللا وه

 امدقتم هركذ نوكي نأ بجوف « هتاذإ نكمملا ثدحلا ىلع دوجولا ىف مدقتم هتاذل بجاولا

 ىلع امدقتم قا 2 نا ديعت هلوق ل ابإ هلوق مدق كلا 8 ؛ راكذألا عمير ىلع

 ىلإ ال معنملا كإب ةمِفللا [كلو وا قام رظب تاكء[رم اه] ناممحلا "ضع لاق“ |: ادمداعوأ قلخلا ركاذ



 نيذلا امأو ٠ مهسفنال ادوبعم ةنيعم ةرجش اوذختا نيذلا مهف ةيئابنلا ماسجالا نم ءاكرشلا اوذختا

 ءاكرشلا اوذختا نيذلا امأو « مهسفنال ادوبعم لجعلا اوذختا نيذلا مهف ناويحلا نم ءاكرشلا اوذختا

 ماسجأللا نم ءاكرشلا اوذختا نيذلا امأو , هللا نبا حييسملاو هللا نبا ريزع اولاق نيذلا مهف سانلا نم

 مهف ةيولعلا ماسجألا نم ءاكرشلا اوذختا نيذلا امأو « سوجلا مهو رانلا نودبعي نيذلا مهف ةطيسبلا

 ةئباصلا مثو اهيإ] ةسوحنلاو ةداعسلا نوفيضيو بك اوكلا رئاسو رمقلاو سمشلا نودبعي نيذلا

 ةفئاطلا : فئاوط اضيأ مهف ماسجالا ريغ ند هلل ءاكرشلا اوذختا نيذلا امأو « نيمجنملا رثك 7

 : ةيناثلا ةفئاطلاو . ةيونثلاو ةيوناملا مث ءالؤدهو « ةملظلاو رونلاوه ملاعلا ربدم اولاق نيذلا : ى وآلا

 ةيكلفلا حاورألا نم نيعم حور مبلقإ لكلو ةيكلفلا حاورألا نع ةرابع ةكئئالملا اولاق نيذلا مث

 اروص حاورالا كلتا .نوذختيو هربدي ىكلف حور ملاعلا اذه عاونأ نم عون لكسلو هربدي

 اهدحأ : ناهلإ ملاعلل اولاق نيذلا : ةثلاثلا ةفئاطلاو ؛ ةكئئالملا ةدبع مث ءالؤهو اهنودبعيو ليثاعو

 ىفام لكف . ناوخأ امهو « سيلبإو ىلاعت هللا وه ملاعلا اذه ربدم : اولاقو , ريرش رخآلاو ؛ ريخ

 . سيلبإ نم وهف رشلا نم هيفام لكو هللا ند وهف تاريللا نم ملاعلا

 ىلع امدقم نوكي نأو دبال هناف اكيرش هلل ذا نم لك : لوقنف ليصافتلا هذه تفرع اذإ

 اورصا نيذلا امأو ٠ هررض نم ابره وأ هعفنل ايلط امإ « هوجولا ضعب نم كيرشلا كلذ ةذانع

 ناكف هلا ريغ ىلإ اوتفتلي ملو هللا الإ اودبعي ملو دادضاللاو ءاكرشلاب لوقلا اولطبأو ديحوتلا ىلع

 لو هللا الإ اودبعي مل مرج الف هللا نم مهتبهرو هللا ىف مهتبغرو هللا نم مهفوخو هللا نم متواجد

 نيعتسن كايإو دمعن كايإ هلوق ناكف « نيعتسن كايإو ديعن كايإ اولاق اذهلف ؛ هللاب الإ اونيعتسإ

 . هللا الإ هلإ ال هلوق ماقم امتاق

 فو زيك | تاو هللا الإ هلإ الوش نجلا و نأ ناس كفن نأ وه نوهشملا رك كلا نأ معاو

 ناحبس ائاوق ىنعم هيف لخدي هلل دملا انلوق نأ ىلع انللد دقو ٠ ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لو>

 البكم هنوك ىلع لدي هلل دا هلوقو « هتاذىف امأت الماك هنوك ىلع لدي هللا هناحبس هلوق نآل هللا

 ثيتف' هتاذ“ق الماك اماث كلذ لق ناك اذ[ لإ «نيحل "اتم تلك" قوكت ل يملا و كرس

 دما عاونأ عيمج تيثاف هلل دخلا لاق املو هللا ناحبس انلوق ىنعم هيف لخد هلل دما انلوق نأ

 اماجالل ىتلا ىهو سلا تافصلاب هفصوف « هلل دخلا عاونأ عيمج تابثإل ةلعلا ىرجم ىرحيام رك ذ

 دهلاو هللا ناحبس اناوق ةدك تبث كلذ نيب املو «هانيب ام ىلع ةثالثلا تاقوالا ىف دبعلا لاصم مثت

 هلوق ركذ مث هللا الإ هلإال ماقم مئاق هنأ ىلع انللد دقو , دبعن كايإ هلوق هدعب ركذ مث هلل



 ةصافلا هر سل 0

 تادرو جاوا! فرش أ ىلا هللا ناك البؤا ءءأارهأاوأنهأ هب/ةيدد ورعلا تناك لغأو فرشأ لوما ناك ايلك هنأ

 لك أهدلعوهريغةردق نم ىلعأىلاعت هللا ةردق اضيأو ؛هريغةيدوبع نمىلوأ هتيدوبع تناكف اهالعأو

 اذهلف «هريغةيدويعنملوأهتيدوبع نأب عطقلا بجوف ؛هريغ دوجنم لضفأ هدوجو هريغ لع نم

 ن وكل اهتاذل كجاولا [ىوسرام لك نأ, (شمئاخلا هجؤلا_... نيعتشت كاث] و دئغن كابإ لاق ببسلا

 هنكم الف هسفن ةجاحن لوغشد جاتحناو اريعف اج انحع ناك هتان اك ناكرام لكو هتاذل نك

 هريغ نع ةجاحلا عفد ىلع ردقي مل هتاذ ىف اينغ نكي ملام ءىثااو « ريغلا نع ةجاسحلا عفدب مايقلا

 «ىلاعت هللا وه تادابعلا قحتسف : ىلاعت هللا وه تاجاحلا عفادف ىلاعت هللا وه هتاذل ىنخلاو

 ةردؤ نئعدتسي ةدابعلا قاقحتسا : سداسلا هجولا . نيءتسن كايإو ديعذ كايإ لاق ببسلا اذبلف

 نكحسو « رمقلاو سمشلا ريسيو «ةماعد الب اضزأو « ةقالع الب ءامم كسمب نأب ىلاعت هللا

 وهو ءاملا ةراتو ؛ خيرلا ىهو ءاوحلا ةراتو ؛ قربا وهو رانلا ةرات باحسلا نم جرخي و « نيبطقلا

 وهو ءاملا نم رجحلا جرخي ةراتو « رهاظ وهو رجحلانم ءاملا جرخ ةراتف ضرآلا ىف اماو ؛ رطملا

 ىهو ميقت ال ةرفاسم اماسجأو ؛ لابجلا ىهو رفاست ال ةميقم اماسجأ ضرالا ىف لعج مث  دملا

 باق لعجخ مالسلاو ةالصلا هيلع ادم عفرو « هتوف ض راللا لعج نوراقب فسخو ءرامنآلا

 امالسو ادرب رانا لعجو ءاران اولخدأف اوقرغأ نوعرف موق ىلع اران ءاملا لعجو « هتحت نيسوق

 ىسوم ىلع روطلا عفرو ( كيلعت ملخا) هل لاقو ء روطلا قوف ىموم عفرو « ميهاربإ ىلع

 لعجو ( روذتلا رافو ) هلوةل ةسبايلا رونتلا نم ايندلا قرغو ( روطا - وف انعفرو ) هموقو

 هريغ نيبو هنيب ةداعلا ىف ىوسي فك اذكم هتردق تناك نف مالسلا هيلع ىمومل اسبي رحبلا

 صقانلا نيب ةيوستلا_ناف «كلملا وا كلفلا وا ناسنالا وا ناورخلا وأ تابنلا وأ .,تادامجلا نم

 . هفسلاو لهجلا يلع لدت سيفنلاو سيسخلاو لماكلاو

 كإذك رمآألا ناك ىتمو ؛ هللا الإ دويعم ال هنأ ىلع لدي دبعن كايإ هلوق : ةيناثلا ةدئافلا

 نا ملعاو ضحلا ديحوتلا ىلع لدي ( نيعتسن كايإو دبعن كايإ ) هلوقف ؛ هللا الإ هلإ ال هنا تبث

 نوكي نأ امإ7كلر ربخلا كال دو هللا كب رم دحا> نم لك الا كالذو :تتاوأع نيف رشملا

 نم نوكت نا مآ" كيرشلا كلف ان اس" اكب رق اوانختا "قيذلا اما «”تاؤكي ال نا"امإو مسج

 ةيلفسلا ماسجالا نم ءاكرشلا اوذختا نيذلا اما « ةيولعلا ماسجالا نم وا ةيلفسلا ماسجألا

 نمل قذافللا قي ووك« نا؟ءامافة عيكسالا اذ اطغي ىآ اكرم نوكيا نا اهإ مسجلا كلذف
 مهف ةيندعملا ماسجالا نم ءاكرشلا اوذختا نيذلا اما « ناسنإلا نم وأ ناويحلا نم وأ تابنلا

 نيذلا اماو ٠ امنودبعيو ةضفلا نم وا بهذلا نم وأ راجحأللا نم امإ مانصألا نوذخت, نيذلا



 ١ ةحتافلا ةروس ريسفت

 ءامساا ىلإ ىوتسا مث ) هلوقب هعبتأ مرج ال ةداعلا ءارجإ ليبس ىلع ةيكلفلا تاكرجلاب ملفت

 هللا داحياب لصاح معنا 1ك نأكل اذ" ادع" :تيكقل( ميلع ءىث لكب وهو تاومس عبس نهاوسف

 ديعت كايإ] هلوق ناف ؛ ديعت كايإ لاق ىندملا اذبلف « ىلاعت هلل الإ ةدابعلا نحت ال نأ بجوف ؛ ىلاعت

 انهه هسفن ىمس ىلاعت هنال كلذو : نييعتلاو رصخحلا اذه لئالد ىف : ىناثلا هجولا . رصحلا ديفي

 ةثالث لاو>أ دسبعالو ؛ نيدلا موي كلامو « ميحرااو « نمحرلاو ٠ برلاو ؛ هللا : ءاعسأ ةسمخ

 كتةلخ دقو ) ىلا_دهت لاق م اضخم امودعم ناك دّقف ىضاملا أم: كلتا رضا وة تاكل

 اتاومأ متكو هللاب نورفكت فيك ) لاق ام ىلاعت هللا هايحأف ايم ناكو ( ايش كت ملو لبق نم

 ائيث نودلعت ال مكتارمأ نوطب ند مكجرخأ هللاو ) لاق اي هللا لف الهاج ناكو ( رك ايحأف

 توملا نمو دوجولا ىلإ مدعلا نم لقتنا اميإ دبعلاو ( ةدئفآلاو راصبآلاو عمسلا 5 لعجو

 « ايلزأ امبدق ناك ىلاعت هللا نأ لجأل ملعلا ىلإ لهجلا نمو ةردقلا ىلإ زجعلا نمو ةايحلا ىلإ

 امأو «ىندملا اذهل هلا وهف دوجولا ىلإ مدعلا نم هلقنو هثدحأ ىلزألا هملعو ةيلزآلا هتردقبف

 املامأ ؛ ميحراانمحرلا برااىلا اجاتىناك امودعم ناك (ملكهنآل ةديدش هتجاخ دبعلل ةرضاحلا لاحلا

 هللا لاف .تارورضلا بابسأ هدنع تلصحو تاجاحلا باوبأ هيلع تحتفنا هوجولا ىف لخد

 دقف ادوجوم ترصأ نأ دعب امأ ؛دوجولا ىلإ مدعلا نم كتجرخأ ىفأ لجل هلإ انأ : ىلاعت

 توما دب ام لاح ىبف دبعلل ةلبقتسملا لاحلا امأو ء يحر نمحر بر انأف ىلإ كتاجاح ترثك

 تافص نم سا تافص!ا هذه تراصف « نيدلا موي كلام هلوق ىه ةلاحلا كلتب ةقلعتملا ةفصلاو

 رضاحلاو ىضاملا ىف دبعلا ملاصم عيمج نأ روظف دبعلل ةثالثلا لاوحألا هذهب ةقلعتم ىلاعت هللا

 لغتشي ال نأ بجو كلذك رماألا ناك ايلف , هناسحإو هلضفو هللاب الإ لمكي الو ميال لبقتسملاو

 ليبس ىلع نيعتسن كايإو ديعن كايإ دبعلا لاق مرج الف « ىلاعت هللا ةدابعب الإ ءىش ةدابعب دبعلا

 هنوك بوجو ىلع عطاقلا ليلدلا لد دق هنأ وهو ء رصحلا اذه ليلد ىف : ثلاثلا هجولا . رصحلا

 هنآل ؛ هيف كركشف كلذك هريغ نوك امأو ؛ املح امرك اداوج انسحم .املاع ارداق ىلاعت

 هللا ةردق ىلإ هتفاضا لمتحو الإ سفنلاو لقعلاو بك اوكلاو كلفلاو عبطلا ىلإ فاضي رثأ ال

 ىلاعت هلالا نوكب ىلعلا نأ تبثف ؛ هيف اكوكشم باستنالا كلذ راص لاهتحالا اذه عمو « ىلاعت

 نيقملاب ذالاو «: هيفي كوكشهرراأ ورق قاخال ]د ورخم ةريغ:ناوكا امأق_ «”ىيشي !ف] قلخلل | ويعم

 هللا الإ دوبعم ال اذه ىلعو مولعملاب ذخالاو كوكسشملا حرط بجوف , كشلاب ذخالا نم ىلوأ

 الإ ةنابهو ةلذ ةيدوبعلا تأ :عبارلا هجولا . نيعتسن كايإو دبعن كايإ لاق ىنعملا اذهلف ىلاعت



 هر
 دعت كايإ )
 (نيعتسن كايإ
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 فنا انأذ معنلا هوجوب كتيبر مث . هلإ انأفالوأ كئفلخ :كوقي هنأك هه ثييسلاو . كلاخلاو“ ميحرااو

 ءازجلا لاصيإ نمدب ال مث مي>ر اناف كلا ترفغف تبت مث ؛ نم>ر اناف كيلع ترتسف تيصع م“

 . نيدلا موي كلام اناف كيلإ

 ةيناث ةرم ةروسلا ىفو ؛ةدحاو ةرم ةيمستلا ىف ميحرلا نمحرأا رك ذ ىلاعت هنإ : ليق نإف

 ؟ ةيكحلا اف ةثالثلا ءامسالا ىف لصاح ريغو لصاح امهيف ريركستلاف

 نيترم حر نمحر ىلإ 15 ذا .ةدحاو ةوقبؤو لإ أ كدا: لق هنآك تدل ةةانلف

 ال :لاق هناكف ةفءاضملا ةمحرلا نيب امل مث « رومآلا رئاسب اهنم رثك أ ةمحرلاب ةيانعلا نأ لعتل

 ديدش بوتلا لباقو بنذلا رفاغ) ىلاعت هلوق هريظنو . نيدلا موي كلام ىنإف كلذي اورتغت

 . ( لوطلا ىذ باقعلا

 باوثلاب لوقلا عنت.ا هللا وه دابعلا لامعأ قااخ ناك نإ : ةيردقلا تلاق : ةسماخلا ةدئافلا

 لعو ٠ ِلَظ هلمعي ملام ىلع هباقعو « ثبع هلمعي ملام ىلع لجرلا باوث نال ؛ ءازجلاو باققعلاو

 هللا ريدقتب دابعلا لامعأ نكت مل ول : ةيربجلا تلاقو ٠ نيدلا مويل اكلام هنوك لطييف ريدقتلا اذه

 ٌقلاخ هنأ انملَع ؛ مهابعالو دابعلل اكلام هنوك ىلع نويلسملا عمجأ املو ءاهل اكلام نكي مل هحيجرتو

 : لعأ هلأ ١ الل ردا

 دئاوف هيفو :؛نيعتسن كايإو دمعت كايإ هلوق ريسفت ىف

 درا وهو ريغلا ميظعت ضرغل 4 6 ىذلا لعفلا نع ةرايع ةدايعلا 6: لوألا ةدئاغلا

 2 كاش ل ديعأ دل 5 كيعل كايإ كلوق نأ معاو 0 للذم ّءأ 2 كيعم قريرط 5: ماو نم

 قبلا ال ىصهو؛ ميظعتلا ةيأم 0 ةرابع ةدايعلا نأ : لوألا : هوجو رصخلا اذه ىلع لدي ىذلاو

 عافتنالا نم ة:كتكاا كيف ىلا ةايحلا ماعنالا هوجو مظعأو ) ماعتالا ةياغ هنزع ردص نك الإ

 ةراشإلا اهلإو تت عافتنالا نم كلا دوق ىلإ ةارلأ ىهو --_- لواللا ةينرملاف 24 عفتنملا قاخو

 اثاومأ منك و هللاب نورفكت فيك ) هلوقو ( ايش كت لو لبق نم كتقلخ دقو ) ىلاعت هلوقب

 وه ) ىلاعت هلوقب ةراشإلا اهبإإو هب عفتنملا قاخ ىهو  ةيناثلا ةبترملاو (ةيآلا مك ايحأف

 ام] ىلفسلا ماعلا اذه ىف ةلصاحلا حلاصملا تناك أملو ( اعيمج ضر قالي ل قاخ ىذلا



 ل ةحنافلا ةروس ريسفت

 نأ : ثلاثلا مكحلا . ةعساولا ةمحرلاو ريثكللا لضفلا ىلع ةلادلا ىه ةءارقلا هذه نآل ؛ نيدلا موي

 اضإرم ناك نم امأ ؛ جازملا سيح ندبلا ىوق ناك نم الإ لبقي مل ركسعلا هيلع ضرع اذإ كلملا

 فعض ناو هجلأع ضرم نإف دبع هل ناك اذإ كلاملا امأ ء بجاولا نم اًئيش هيطعإ الو ةدرب هنإف

 : عبارلا محلا . نيك اسملاو نيبنذملل قفوأ كلاملا ظفلب ةءارقلاف , هصلخ ءالب ىف عقو ناو هناعأ

 اتجانتحا قم دشأ ةمحرلاو ةفأرلا لإ انعاسحا وز يسر ورتفأزرادل كلاما و: ةسانساو ةييق هلال ١

 . ةشاشلاو ةطلازلإ

 : ثح أنبه  ةردقلا نع ةرابع اكلمو اكلام هنوكف ؛ ةردقلا نع ةرابع كلملا : ةثلاثلا ةدئافلا

 داحيإ نال ؛ لظاب لواآلاو ؛,تافودعبلل وأ تادوجاوالل اكلم وكي نأمل, للاحعت هنا

 ؛مدعللالإ كلام الف ريرقتلا اذهىلعو « مادعالاب الإ تادوجوملا ىلعهلل ةردق الف لا تادوجوملا

 سيل هنإ : لاقي نأ مزلي و مدعلا ىلع هكلمو هتردق نوكست نأ ىضتقي هنآل ؛ اضيأ لطاب ىاثلاو

 .ديعب اذهو كلم الو ةيكلام تادوجوملا ىف هلل

 نم ابلقن لع نداق ىلافت.هنأ ىفع « ًايكللمو ؛ تادوجروملا كلام لات تلااث) تان

 هلل الإ تسيل ةردقلا هذهو , ةفص ىلإ ةفص نم الن ىلع رداق هنأ ىنعمب وأ « مدعلا ىلإ دوجولا

 مويل كلملا هنإ : لوقنف قلا كلملا هنأ تفرع اذإ « ىلاعتو هنا>بس هللا وه قا كلملاف . ىلاعت

 ةقرفتملا ءازجالا كلتب ملعلاو « هلل الإ تسيل مهتوم دعب قلخلا ءايحا ىلع ةردقلا ع كلذو نيدلا

 قاعتم ملعب الإ قد 5 ايقلاو كخيلاو رشنلاو نقحلا ناك 1ذافر هللإل] لليل قاتلا! كاد

 ماتو ؛ هللا الإ نيدلا مويل كلام ال هنأ تبث « تانكمملا عييمجب ةقاعتم ةردقو 3 ولعملا عيمج

 . رشنلاو رشحلا ةلئسع قلءتم لصفلا اذه ىف مالكلا

 ريغ ةمايةلاو « ادوجوم كوامملا ناك اذإ الإ ءىثلل اكلام نوكي ال كلاملا نإ : ليق ناف

 موي كلام : لاقي نأ بجاولا لب « نيدلا مويل اكلام هللا نوكحي الف ؛«لاحلا ىف ةدوجوم

 ناك نيونتلاب, اديز .لتاق انأ لاق ولو: زارق] اذبف. : ديز لتاق انأ : لاقل هنأ للدب ؛::نيدلا

 . اديعوو اديدبت

 ةكحلا ىف لالخالا زوي ال اًمح ارمأ ناك امل ةمايقلا مايق نأ الإ « مترك ذام قحلا : انلق

 هتءايق تماق دقف تام نم اضيأو « لاحلا ىف لصاحلا لاملا ىف مئاقلا رماألاك ةمايقلا دوجو لعج

 . لاؤسلا لازف لاحلا ىف ةلصاح ةمايقلا تناكف

 نمجرلاؤ.؛ برلاو هللا #ةشمح هسفنا ءاعسأ نم ةزودلا هده ىازكاذ لاقت هنأ: ةعزارراا اةًتاغلا

 )د رنا 110
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 نيعلطت# !ونازك ةيعارلا اهمأ ايفا( ىتوذتلل/ ةبقاعلاو كاز: نك ءاقزر كلأسن ال: انملَع ا نبطَضاَو

 : سءاخلا مكحلا . ملاعلا ملاصم مظتنت ىتح كوللا كلل نيعيطم | نيرو كالا مككولا

 (ديبعلل مالظب كبرامو ) لاقف هلدع لاكن يملاعلل ربظأ نيدلا مويل اكلم هنوكب هسفن فاصو امل هنأ

 نا اذم رهظف ( اًئيش سفن ملظت الف ةءايقلا مويل طسقلا نيزاوملا عضفو ) لاقف لدعلا ةيفيك نيب م

 ايد ك6 ناك ال داع راع كلملا ناك نافذ 3 كدعلا بيدسإ روبظد اعإ نءدلا مويل اود اكلم هنوك

 ناو ملاعلا ىف ةحارلاو ريخلا هلدع ةكرب نم لصح اّمح الداع اكلم ناك ناف الطاب اكلم ناك الإو

 . ماعلا نم ريؤلا عفت را اااظ تك ناك

 هك نع عطقناو 3 قطكشنلا ف لغوأو 3 اموب ديصلا لإ 6 نلروقونأ نأ ىوربي

 لان اناهرلا واح أما أو تادسلا كلذ جدا انلد: ء«قاتلبااللا لق ال ) هيلع فطار لووتلاو

 اهرصعو اهيح جرخأو اهقشف ةنامر كاطعأت 3 ةدحاو ةنامر ىنطعأ 5 ناتسلا كاذ ّق رذح ىصل

 مث هكلام نم ناتسبلا كلذ ذخأي نأ ىلع مزعف نامرلا كلذ هبيأو « هب رشف ريثك ءام هنم جرف

 اصفع هج وذ هب رشف لولق 11 6 جر امرصعف هاطعأف ؛ 06 ةنامر ىطعأ : ىصلأ كالذي لاق

 0 مظلا ىلع مو دليلا كلم لعل : ىصلا لاَقُذ 9 اذكه نامرأا راض ل ىصلا 5 : لاَقذ ) ايذؤم

 : ىصلا كلذإلاقو « ٍلظاا كاذ نع هبلق ىف ناورششونا باتف ؛ اذكه نامرلا راص هملظ موش لجالف

 تادب مل: ىصلل لاقف « ىلوألا ةنامرلا نم بيطأ اهدجوف اهرصمف هاطعاف ء« ىرخأ ةنامر ىنطعأ

 كلذ نه ةصقلا هذه ناو رشونأ عمس املف « هءلظ نع بات دلبلا كله لعل : ىصلا لاقف ؟ ةلاحلا هذه

 ايندلا ىف ًادلخم همسا قب مرج الف ؛ ملاظلا نع ةياكلاب بات هبلق لا وحال ةقباطم ناكو ىبصلا

 ندهز ف تدلو : لاق هنأ مسو هيلع هنأ ىلص هلبأ لوسر نع ىورب نم شانلا نم نإ ىد 2 لدعلاب

 . لداعل) كالملا

 ند نيلأ كلاملا ةءارق : رولا محلا : ةعل ! ىف اك هنوك ىلع ةعرفملا ماكحالا امأ

 اياز نامنالاب ركنا نأ: نفاكنالا|3[ لدفلا..كللللا بق هاج اززب ام, ىقمأ قآل /ز6 كلما :ةءازق

 - لوقي لاك هناكف ةسرتلاو ةمحرأاو ماعطلاو ةيزالكللا هيلو باطي ديعلاف كلاملا امأ 3 قل

 نم ىنغأ ناك ناو كلملا : ىناثلا محلا . مكتنجو مكباوثو مايو مكماعط ىلعف ككلام انأ

 تاريخ الو تاعاط ل تدسدلو 0 هيف عملطت نأ كلاملاو كيف عمطإ كلملا هلأ ريغ كلاملا

 موي هنم بلطن نأ ديري لب ؛ تاعاطلاو تاريخلا عاونأ ةمايقلا موي انه بلطي نأ ديري الف

 كلام أر قا : ىتاسكللا لاق ببسلا اذبلف «لضفلا درجمب ةنجلا ءاطعاو ةرفغملاو حفصلا ةمايقلا



 هتائسح :نزؤتو:لجَرن' قوت اضيأؤ'©كلذ' تيسن انف مزن الو ةمس قدحأت الفاانأ!اهأ كلذ

 عم لقثي الف هللا الإ هلإ ال نأ ةداوش اميف اذاف هنازي» لقثنف ةقاطب هيتأتف هتانسح فختف هتائيسو

 . هريغ هللا ركذ

 هللا قوةح امأ : داسبعلا قوقحو ؛ ىلا: هللا قوقح : نيمسق ىلع تابجاولا نأ ملعاو

 بحي ىتلا ىهف دابعلا قوةح امأو « نيااعلا ..رع ىنغ ىلاعت هنآل ةحاسملا ىلع اهانيف ىلاعت

 . اهنع زارتحالا

 مهيهْبلاظَيل هراد ىلإ "يهاتف لام "نوجا. نضيع ' هل ناك هنع“للأ ىطر 'ةفيتح نأ نأ كوز

 تمعقوو هلعن نع ةساجنلا تءفتراف هلعن ضفنف . ةساجن هلعذ ىلع عقوه راد باب ىلإ لصؤ ايلف

 , ىموجما اذه رادج مقل ايبس كلذ ناكابتكرت نإ : لاقو ةفي هلأ رت يداك را تاظالل

 كال لوقا 0 ف ةيراوخلا لوف عفا رف لالا ثيل تاكل نا معك

 هللا ىضر ةفينح وبأ لاقف . رذتعي ذخأف «لاملاب هبلاطي هنأ نظو هيلا جر « بابلاب ةفينح ابأ نا

 ًأدبأ انأف : ىمولا لاقف هريبطت ىلإ ليبسلا تنيك هنأو , رادجلا ةصق رك ذو: ىلوأ وهام نبه #هنغ

 ردقلا كلذ ىف ىموجملا لظ نع زرتحا امل ةفينح ابأ نأ هيف ةتكنلاو لالا ىف لسأف ىسفن ريبطتب

 ملظاا نع زرتا نف « نامعإلا ىلإ رفكسلا نم ىسوجما لقتنا كلذ هكرت لجآلف ملظلا نم ليلقلا

 .. ّىلاعَت هللا: دنعتةلاح نك تنيك

 مهنمو . نيدلا موي كلام أرق ل همهف , ةماكلا هذه ىف ء أرقلا فلتخا : ةيناثلا ةدئافلا

 هتءارق تناكف ادئاز افرح هيف نأ : لوألا : هوجو كلام أرق نم ةجح . نيدلا موي كلم أرق نم

 نيدلا مويل قملا كلاما امأ ؛ نو ريثكح كول. ةمايقلا ىف لصحي هنأ :ىناثلا .اباوث رثكأ

 اكرام, قروكي : دف * كمل "نآإ اي نارك دقوا اكد نوكو طق“ كلاما: طيلاقلا و تادحلإ طلت

 ةيكلاملا نأ الإ ىرخالا نع اههنم ةدحاو لك: كفنت دق ةيكنلاملاو .ةيكئلملاف نوكياال دقو

 كلم كلملا نا : عبارلا . ىلوأ كلاما ناكف كلذك تسيل ةيكلملاو ء فرصتلا قالطال ببس

 ةيكلاملا ىف ربقلا نوكي نأ بجوف ؛ ةيغرلا نه الاح نودأ دبعلاو «ديبعلل كلامك لاملاو: ةيعرال

 ةيعرلا نأ. :. سماخلا ,كلملا نم:الاخ :لغأ كلاما نوكي نأ توف ةيكلملا ىف :هنم رثكأأ

 هنكم الف كولعملا امأ « مهسفنأ رايتخاب كلملا كلذل ةيعر مهنوك نع مهسفنأ جارخإ مهنكع

 لك أ ةيكلاملا ىف ربقلا نأ تبثف , هسفن رايتخاب كلاملا كلذل اكولم هنوك نع هسفن جارخ]

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؛ ةيعرلا لاح ةياعر هيلع بحي كلملا نأ : سداسلا . ةيكسلملا ىف هنم



 رع

 (نيدلا مويك

 ةحتافلا هز وس ريسفت 0

 الإ كانلسرأ امو ) هلوق هو ةذخاو ةمحر كل نأ هل لاق ىلاعت هنأكف كفالا ببسب تيبلا نع

 ىكرتاو ىديبعو ىنرذف « تاقواخلا ملاع حالصإ ىف ىنك.# ال ةدحاولا ةمحرلاو ( نيملاعلل ةمحر

 بنج ىهانتملاو « ةيهانتم مهتيصعمو « ال ةيامن ال ىتمحرف « ميحرلا نمحرلا انأ ىنافأ كئسأَو

 انأ ىنآل , ىتحر راحب ىف ىنفت قالا عيمج ىصاعم مرجالف ٠ معن يطا! نهانا نزع

 6 ل ١ نمحرأا

 باذعاو رانلل قلخلا قلخ نم ام>ر انامحر 4 فيك : ةيردقلا تلاق : ةعباسلا ةدئافلا

 نوك ةليفكاو 6#: ةيلَغ تعلو رئاكتلا داك ا نم امحرا ةامطو ناوك- تيك ؟ةدبآلا

 دعس إلا هنشلللا عاونأ م ظدأ : ةيريجلا تلاقو ؟ هنع عمو دص مث ناميإلاب ١ ها |محر انامحر

 هنم ىلوأ دبعلاب ميحرلا نمحرلا مسا ناكل دبعلا نم ناكلب هللا نم ناميإلا نكي مل ولف نامإلا وه

 : معأ هللاو « هللاب

 عبارلا لصفلا

 دئاوف هيفو « نيدلا موي كلام هلوق ريسفت ىف

 هنأ هرب رقت و 5 ءازجلاو ثعبلا مون كلام : ىأ 3 ن.دلا موب كلام هلوق : كولا ةدئافلا

 ررظي ال كلذو 3 فالاذلاو قءاوملاو 3 ىصاعلاو عيطملاو 3 ءىدملاو ع نو قرفلا نم ديال

 1 لعجي مأ ضرآلا ىف نيدسفملاك تاملاصلا اولمعو اونمآ نيذلا لعجن مأ ) ىلاعت لاقو

 ام نأ معاو ( ى عسل ادلع سقس رد اهفخأ داكأ ةي 0 لا نا) لاقو( ر ادجةلاك

 3 كلذب ايضار هنوكلل وأ لهجا وأ زجعلل امإ كاذف هنم مقتني ال هنإ مث مولظملا ىلع ملاظلا

 مل املو « نيملاظلا نم نيمولظملل مقتني نأ بجوف « لاح ىلاعت هللا ىلع ثالثلا تافصلا هذهو
 وه كلذو « ايندلا راد دعب ىرخاللا راد لصح 5 بجو اندلا راد ماقتنإلا اذه لصح

 1 ( ةنآلا 2 هارب أريخ ةرذ لادم لمعي نف) هلوقبو ( نيدلا موي كلام ) هلو دارألا

 ثدلفااي («ياذتلا هلقاطا اعلا ةقؤ طشطملا) كل رب الف هسفن لا و>أ ىف رظنيف ةمارقلا موي لجرب ءاج

 انا فنك ادعجلا +: كاعتاشا؟لودح 19 تاانعلا ذاب قلإ :: لآوعبف ( مكاو اهببإلا نصل



 2و ةحناملا ةروس ريسفت

 نآآل كلذو ٠ ميحد هنأو نمحر هنأ ةرم نيثالثو ةعبرأ موي لك هفصن انأ مث ؛ راجفلا رافكلا

 نمحرلا هللا مسب ىف ةرمنيت ره هعكر لك ىف ميحرلا نحرلا ظفل أرقيو « ةعكر ةرشع عبس تاولصلا

 ةدحاو ةره ةمحر لا رك ذ راص ايلف ( مي>رلا نمحرلا نيملاعلا بر هلل دما ) هلوق اقول ( ميحرلا

 ةريثكسلا تارملا هذه ةمحرلا رك ذ ريصي الفأ تاهوركملا نع مالسلا اهيلع ميرم صالخل اببس

 ؟رامدلاو راعلاو نانلا نم نيلللسللا»ةاجتتل انيساورمعلا لوط

 ردق الام: لدن نال ميحر ؛ هيلع دبعلا ردقي الام قلخ هناا نحر ا ىلا عقدت + ةيفئاأرل):ةدئاقلا

 ةرود كيلا اهلساف ةرذم ةفطن ىلا لست كناآل نمحر انأ : لوقي ىلاعت هنأكف : هسنج ىلع دبعلا

 ملسأف ةصقان ةعاط ىلإ لست كنآل ميحر انأو ( مكد وص نحف مكدوصو ) ىلاعت لاق اك . ةنسح

 . ةصلاخ ةنج كيلا

 اوتاف هللا الإ هلإ ال نأ ةدابش نع هناسل لقتعاو هتافو تبرق ىتف نأ ىور : ةسماخلا ةدتافلا

 كرحت, وهو ةداهشأا هيلع ضرعي لعجو « هيلع لخدو ماقف ءهب 5 0 هيلع هللا ىلص ىنلا

 امأ ؟ موصي ناكامأ ؟ ىلصي ناك امأ : ملسو هيلع هللا لص ىنلا لاقف هناسل لمعي الو برطضيو

 ترا « ةماب اوتاه : مالسلا هيلع لاف : ىل اياه له لاقف ؛ لب : اولاقف ؟ قزي ناك

 « ىنيع أقفف ىنمطل هنآل وفعأ ال : تلاقف , هنع توفع اله : مالسلا هيلع لاقف ءاروع زوي هو

 هقرحأ : مالساا هيلع لاقف ؟رانلاب عنصت امو تلاقف ءرانلاو بطحلاب اوتاه : مالسلا هيلع لاف

 رانللأ ؟ ربشأ ةعسآ هتلمح راتللا « توفع. توفع. تلاةف ء. كب لمع املي ءازج كيدي نيب انلاب

 ةكنلاو هللا الإ هلإ ال نأ دبشأ رك ذوءهناسل قاطنا كلذ دنعف ؟ مالا ةمحر نياف ؟ نيتنس هتعضرأ

 رانلابقارحالا تزوجام ةمحرلا نم ليلقلا ردقلا كلذ لجإلف ةنامحر تناكامو ةمئحز:تناكاو

 نمؤألا قرح نأ زيجتسي فيك هدابعب هتيانع عم هديبع تايانج ررضتي مل ىذلا ميحرلا نمحر لاف

 ؟ رانلاب ةنس .نيعبس هللا الإ هلإال نأ ةداهش,ىلء,بظاو؛ىذلا

 دد : لاه هععابو 0 امل مالسلا هيلع ىنلا نأ رهتشا دقل : ةسداسلا ةدئافلا

 و 3 مك ايفو مانع قول ليش ةماسقلا موي هنأ ربظف .نودلعي ال مهناف ىموق

 أق 75 بجرب هيازك- ع اذهو مركلا اذه هيف لصح امنإو . ةرخالا ىفو ايندلا

 0 غلبملا اذه غلب ةدحاولا ةمحرلا رثأ ناك اذاف ( نيملاعلل ةمحراالإ كانلسرأ امو ) ىلاعت

 لغتئىمأ: باسح_لعجا مهللا : لاق 1 |٠هلع_هنأ ىو زاَنضِيأَو اك ميحر نمحر وه نم مرك

 ةشئاع جرخأو « نيمهردب انويدم ناك هنأ لجآل تيملا ىلع ةالصلا نع عنتما هنإ مث « ىدي



 ةحتافلا ةروس ريسفت ايوب ع

 ةحار زطابلا فو ؛ باذع رهاظاا ىف اذهف ديلا كلت تعطق اذاف ةلك آلا هدي ىف عقو اذإ ناسنإلا

 . رئارسلا ىف رظني لفاعلاو ؛ رهاوظلاب رتغي هلبالاف « ةمحرو

 ىف املأو اباذع ناك نإو وهف ةقشمو ملأو ةيلبو ةنحم نم ملاعلا ىف ٠١ لكف اذه تفرع اذإ

 0 كلل يكن نإ .همتك ملال رقلاوإل هقيقحو , ةفيقملا:ىاتح رو فكي هنأ! لإ. :ماظلا

 ةينادسجلا قئالعلا نع حا 3 ل الا 2 داعم 1 ينكر للملا رفا ل

 الا 0 ا مكسفنال متادحأ أ متسحأ نا ) ىلاعت لاق اك

 برقأو ( هللا ىلإ اورفف ) ىلاعت لاق 5 «رارقلا راد ىلإ ا زاد'قهامذنجو ؛نآربالا لانعأ

 روماألا رهاوظ ىلع كلا ىنبي ناك ىسوم ناف « مالسلا امّياع رضاللاو ىس وم ةصق بابلا اذهل لاثم

 كج قي ناك اهنان رجلا ؛ امأ و. لئاملا رادجلا ةرامعو مالغلا لتقو ةنيفسلا ىو سلاف

 اهبيعأ نأ تدرأف رحبلا ىف نولمعي نيك اسمل تناكف ةنيفسلا امأ ) لاف رارسألاو قئاقحلا ىلع

 انايغط (مبقهرب نأ انيشفن نينمؤم هاوبأ ناكف مالغلا امأو. ايصغ ةنيفس لكذخأي كللم متءادو ناكو

 00010 لعل ناكفي رادملا اهأزو لج رابررقأ و ةاكز ينم | ريخ مرد اهلدس نأ اندراف.هارفك و

 ك2 در اهدعأ انلو ,نل كير دارا احاص امهرأ, ناكر ايف ركك هنن _ناكو ةندملا قف

 الع هرمإ ىبت ىذلا وهي قةحنا ميكحلا نأ ةصقلا هذه. رهظف ( كبر نم ةمحر اههزنك

 ا هل ملعاف كللع هنع رفثيو كعبط ههزرك ام تيأر اذإف « رفاظلا لعال قئاقحلا

 رارسأ راح نم رثأ كل رزظي كلَ دنعو ؛ كلذ تضاقا هئمَحَرَو هتككح نأو © ةعلاب كحو ةيفخ

 . ميحرلا نمحرلا هلوق

 . هريغ ىلعو هيلع قاطني : ميحرلاو ؛ هللا' صاخ مهسأ : نمحرلا : ةيناثلا ةدئافلا

 ؟ 2 و لف : مظعأ نمحرلا : اذه ىلعف : ليق نإف

 بهذ مبضعب نأ ىح « ريسيلا ريقملا ءىثلا هنم بلطي ال مظعلا ريبكسلا نآل : باوجلاو

 نا ار ل طنلا مهملل بلطا : لاقف ريسي مهمل كتئج : لاف راكألا ضعب ىلإ

 5 كاارطد الثلا ردكلبلع هدو تاي متحالا: نسج ولا كك د لك تاضتق اول م .لاوقت

 كلذ كارش ىنم بلطاف ؛ ميحر اضيأ ؟ اق ]2 ظيلاب رومزالا | ىو كلطتر اناكر يلع اك نككليو

 . « كتامش فلعو كردق حلم نع ىناس ىسوماي ه : ئسومل ىلاعت لاق 5ع كردق حلمو

 ةمحر مالسلا اهيلع مجرم ىطعأ هنإ مث ء اميحر اناحر هنوكحب هسفن فصو : ةئلاثلا ةدئافلا

 خببوت نم اهتاجنل 55 تراض ةمحرلا كلتف ) اضم الل ناكو اع ةمخرو) لاق ثيدح ةد>او



 20 ةحتافلا ةروس ريسفت

 دئاوف هيفو « ميحرلا نمحرلا هلوق ريسفت ىف

 وه : ميحرلاو ؛ دابعلا نم هسنج رودص روصتي الام معنملا وه : نمحرلا : ىلوالا ةدئافلا

 موقلا ضعبل افيض تنك لاق هنأ مهدأ نب ميهاربإ نع ىكح « دابعلا نم هسنج روصتي ام معنملا

 لجرب وه اذإو « لالتلا ضعب ىف لزاف .ايجعت هتعبتاف ءافيغر بلسو بارغ لزنف ؛ ةدئاملا مدقف

 ىف تنك :لاق هنأ نونلا ىذ ىورو . ههجو ىلع فيغرلا كلذ بارغلا قلاف نيديلا دودشم ديقم

 لإ تيهتناو تينلا نم تّجرفت « ىسفن ”ثكلم ام. ثدحت ترصو .أىلق ىف ةلؤلوةعقاورذإ كلا

 ىلع افتاو اعدفض تب أرف لينلا فرط ىلإ لصوف هتعبتف ودعب ايوق بع توف 7 لذنلا لعق

 تبكرف « بهذيو حبسي عدفضاا ذخخأو عدفضلا رهظ ىلع:برةعلا بثوف «٠ ىداولا فرط

 ذخأو « هرهظ نم برقعلا لزنو ٠ لينلا ند رخآلا فرالا ىلإ عدفضلا لصوف هتعبتو ةنيفسلا

 كلذ نم ىتفآلا تبرق املف هدضقب ىعفأ تيأرو .ةرجش تح امان اباش تيأرف ؛ هنعلمف والعن

 « برقعلا غدل اضيأ ىعفالاو . هغدلذ ىعفألا ىلع برقعلا بنوف ىعفآلا ىلإ برقعلا لصو بانشلا

 نم جرم ةضيبلا رشق نم جرخي بارغلا دلو نأ ك<و . (هنم ناسنإلا كلذ ملسو ءاعماتاف

 ضوعبلا نا مث « هتيبرتب موقي الو هنه رفي بارغااو « رمحأ محل ةعطق هنأك نوكيف شيد ريغ

 ءام ىذتغاو ضوعيلا كلت مقتلا هيلإ ضوءعبلا تلصو اذإف « تيد مل ةعطق هيشي هنال هيلع عمت

 همأ دوعت كلذ دنعف « هشير تحت هم قو هشير تبايو ىوقي نأ ىلإ لالا هذه ىلع لازب الو

 لضف نأ ةلثءأللا هذبب ربظف  هشع.ىف باعنلا قزار اي : بررعلا ةيعدأ ىف ءاج بيلا اذحلو ءهنلإ

 . ةعساو هتمحرو . لماش هناس>او « ماع هللا

 نوكي لب « كاذك نوكي ال هنأ عم ةمحر هنأ نظر ام هنم : نيمسق ىلع ثدارحلا نأ ملعاو

 ةقيقملا ىف نوكي هنأ مم ؛ ةمقنو باذ#ع هنأ رهاظلا ىف نظ !ه هنءو : ةمقنو اباذع ةقيقحلا ىف

 هيدؤ, الو ءاشي امن لعفي ىتخ هدلو لمفأ اذإ.دلاولاف : .لوآلا مسقلا اية لانا و ذلشن

 اذإ دلاولاك ىتاثلا مسقلا امأو . ةمقن نطابلا فو ةمحر رهاظلا ىف اذهف « لعتلا ىلع هلمحي الو

 كلذكو . ةمحر ةقيقحلا ىفو ؛ةمقن رهاظلا ىف اذهف ملتلا ىلع هلمحو بتكلملا#ىف:,ةانل و قيدحت

 ريسفت

 -رلا ن>رلا )



 ةحنشافلا ةزوس ريسفنت موا

 وكب ىسفن تفرع ىسفن ترك ذ امل مثىل اكله هنوكب ىسفن ىلإ هتبسنف دملا بحأ ىنإ : ريدقتلاو

 نأ ىلع لدي كلذو « اهلك أو تافصلا نسحأ رك ذ لواحي هناف ةفصب اناذ فرع نمو « نيملاعلل ابر

 قدر فاش وكل نأ تيارملا لك ٠١ نالل "كل دكا نماللاو «كاكافضلا#]511:نيلاخلل اياز هتك

 بر هلوقو«ماعلا وهو هتاذبو هتاذ ىف هتاذل دوجولا بجاو هنوك ىلع لدي هللا انلوقف « ماقلا

 هنااا نود رانا هر اكو ران اطر اوتو رت ان قضت نأ 0و2 اما! كة آوجبوأ نأ ةانحف نيللاكلا

 . ماعلا قوف

 سيل تنأو (وه الإ كبر دونج ملعي امو ) لاق اي كريغ ادابع كلل هنأ : ةسداسلا ةدئافلا

 نسحأ اف ءهريغ ابر كل نأك همدخت تنأو كاوس دبع هل سيل هنأك كبري هنأ مث « هاوس بر كل

 نم تافاخلا نع ليللا,و ٠ ضوع ريغ نم تافآلا نع راهللا ف كظفح هنأ سيلأ ةيبرتلا هذه

 لهو تارشحلا غدل نع هنوسرخي لهف « ةليل لك كلا نوسرحب سارحلا نأ لعاو ؟؟ ضوع ريغ

 ؛ تافاخلا نم هنوصيو ؛ تافآلا نم هسرحب هناف ىلاعت قالا امأ ؟ تايلبلا هب لزنت نأ نع هنوسرح

 ربك | اف « تاركنملاو تامرحلا ماسقأو تاروظ#لا عاونأ ىف ليللا لوأ جز دق ناك نأ دعب

 « برلا ناينب ىدآلا : لاق سو هيلع هللا ىلص هنأ ةيبرتلا نم سيلأ « اهنسحأ امو ةيبرتلا هذه

 ( نمحرلا نم راهنلاو ليللاب ََ قاكي نم لق ) ىلاعت لاق ىنعملا اذبلف ؛ برلا ناينب مده نم نوءلم

 رئامضلا ىلع علطالاو « راصبالاو بولقلا بلقمو « رابقلا د-اولاو « رابجلا كلملا الإ كاذاد

 ابا تلاو

 ميلا انسحم ناكول مل يرمز نيملاعلل ابر ىلاعت نوكي امإ : ةيردقلا تلاق : ةعباسلا ةدئافلا

 ؛ هنم هعنمب مث ناعإلاب رمأي و ؛ هيلع هبذعي مث رفاكلا ىف رفكلا قلخ اذإ امأ « مهنع راضالل اعفاد

 ول ًابرمو ابر نوكيس امنإ : ةيربجلا تلاقو « ًايذؤءو ًاراض ناك لب « ًابرمالو ابر نكي مل
 بجو اهلجأو مهنلا مظعأ ناميالا ناك املو , هتمحر نم ةضئاف فاطلالاو هنم ةرداص ةمعنأا تناك

 . مهبف ناميالا قاخ انس مهيلإ نيملاعلل ابر نوكتيل ىلاعت هللا نم اوصح نوكي نأ

 ريسفت ىف ةريثكلا هوجولاب كلذانيب امىلع «بره انلوةنم فرشأ «هللاهانل وق : ةنماثلا ةدئافلا

 تكنلا هيف ببسلاو « براي ؛ براي : لوقي ىمالا رثك أ ىف ىعادلا نأ مث « ىلاعت هللا ءامسأ

 6 1 را لاا هللا ءاعمأ ريسفت ف ةروك ذملا ة زج رلاو



 46 ةحنافلا ةرودس ريسفت

 لاثملا : ةلثمأ اسينم ركفذن او 0 ةمهانتم ريغ ةريثكلا ذبقلل هللأ همب هو+و : ةعبارلا ةدئافلا

 ةقلع تراص اهنأ فيك رظناف مالا محر ىلإ بآلا بلص نم ةفطنلا ةرطق تعقو امل :لاوألا

 راتوالاو تاطابرلاو فيراضغلاو ماظعلا لدم ةفات ءاغتعأ م تدإَوت مْ 3 ايناث 1 3 03 الوأ

 ند صاخ عوأ أهنم دحأو لك ىف لصح مث 2 ضمعبلاب ضدبلا لصتا م 2 نينانقلاو ةدروالاو

 ناح.سف ؛ ناسللا ىف ةقطانلاو «نذآلا ىف ةعماسلاو ؛ نيعلا ىف ةرصايلا ةوَلا تاصأ « ىوقلا عا 53

 )2 روومشم ناينإلا نديل حيرشتلا باتك نأ ملعاو 2 محلب فاننأاو 5 0 روصلو ؛ مظعب عمسأ نم

 ضرآألا ىف تعقو اذإ ةدحاولا ةبجلا نأ : ىتاثلا لاثملا . ديعلل ىلاعت هللا ةيبرت ىلع لدي:كلذ لكو

 « ابافسأو اهالعأ نمال] بناوجلا نم ءىث نم قشنت الو: تخفتنا اهلا نّضرالا ةوادن تالطاو اذا

 ند دعاصلا ءزجلا 4م جرخيف ىلعالا قولا امأ : فاوجلا عع درر لصاح حافتنالا نأ م

 امأف 2 ةرجشلاق ورع وهو« ضراللا َّق صقاغلا ءزجلا هةنم جرخيف لفسالا قيغلإ أم وو ةرجشلا نم

 مث « ةريثك ناصغأ قاسلا كلذ نم لصفني مث ٠ قاس هل لصحب هدوعص دعبف دعاضلا ءزجلا

 ةفلتخم ءازجأ راعلا كلتل لصحو « ايناث راملا مث . الوأ راونآلا ناصغألا كلت ىلع رمظي

 كلت ناف ةرجشلا نه صئاغلا .زجلا امأو ؛ناهدألا مث بوبللا مث رومشلا ىهو ةناطللاو ةفاثكلاب

 ةياغ عمو « ةدقعنم هايم !ممأك ةفاطللا ىف نوكت فارطالا كلتو ؛ ابفارطأ ىلإ ىهتنت قورعلا

 ةفيطللا ءازجالا بذجت ةبذاج ىوق اهيف هللا عدوأو « ةنشخلا ةبلصلا ضراألا ىف صوغت اهناف اهتفاظل

 مادالاو ءاذغاا ند هيلا دبعلا جاتحام ليصحت تاريبدتلا هذه لكىف ةمكدحلاو « اهسفن ىلإ نيطلا نم

 امش ضرألا انةذش مث ابص ءاملا انيص انإ ) ىلاعت لاق 6« ةيودآلاو ةبرشآلاو ةكاوفلاو

 حلاص» لوصمل ابابسأ تراص ثيحب بك اوكسلاو كالذاألا عضو هنأ : ثلاثلا لاثملا . ( تايآلا

 وه ) ةكرلاو شاءبلل ابس نوكيل راهنلا قاخو نوكسلاو ةحارال اببس نوكسيل ليللا قلخ : دابعلا

 هللأ قاخ م )ع تاشناو نسا ددع اوالعتل لزاتم هردقو أرون رمقلاو ءايض را لعج ىذلا

 هلوق أرقاو ( رحبلاو ربا تالظ ىف اهم اودتهنل موجناا كل لعج ىذلا وهو ) ٠ قحلاب الإ كلذ

 بئاع ىف تلمأت اذإ كنأ ملعاو ( ةيآلا رخآ ىلإ  اداتوأ لابجلاو ادامم ضرالا لعجب ملأ )

 نأب كللقع عيرص ىضذق ناسنالا قاخ ىف نمحرلا ةمكح راثآو ناويجلاو تابنلاو نداعملا لاو>أ

 رارسأ را ن٠ ةرطق كل رباغي كلذ دنعو ؛ ةرهاظ ةحنال هتمحر لئالدو غ ةريثك هللا ةيبرت بابسأ

 نيملاعلا ىلإ هسفن فاضأ مث « هلل دما ىلاعت لاقف ةسفن ىلإ دحلا فاضأ : ةسماخلا ةدئافلا



 نأ : ىناثلاو « ىبرملا هيلع حبريا اًديش ىبري نأ : امهدحأ نيمسق ىلع ىبرملا : ةيناثلا ةدمافلا
 امإ هيلع اوحريل مريغ نوبري ام مهنال . لوألا مسسقلا ىلع قالا لكةيبرتو « ىبرملا ديل هيبري

 وهف مكيلع حيرال ال ىلع او<رتل مكتةاخ : لاق اك « هناحبس قملا وه ىاثلا مسقلاو ؛ ءانث مااا و

 . نينسحلا رئاس فالخو نيدرملا رئاس فالخت وهو ؛ نسى و ىبري ىلاعت

 قريملاعت هنأ هانرك ذام : لوألا : هوجو نم هنايبو « هريغ ةيبرثل ةفلاخن ىلاعت هتيبرت نأ ملعاو

 : ىفناشاا ٠ مريغ ضرغل ال مهسفنأ ضرغل نوبري هريغو مهضرغا لب هسفن ضرغلال هديبع

 لاعتم ىلاعت وهو هلام ىفو هنئازخ ىف ناصقنلا ربظي ةيبرتلا كلت ردقبف ىبر اذإ هريغ نأ

 . ( مولعم ردقبالإ هلزينامو هنئازخ اندنع الإ ءىث نم نإو ) ىلاعت لاق ا" « ررضلاو ناصقنلا نع

 فالخب ىلاعت قملاو ؛هعنمو همر>و هضغبأ هيلع ريقفلا لأ اذإ نينسلا نه هريغ نأ : ثلاثلا

 نم هريغ نأ : عبارلا . ءاعدلا ىف نيحلملا بح ىلاعت هللا نا : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اك« كلذ

 يسال ميل اارشلا لق 0 طعي (هنافيي ىلاتغت قجلا امأ . طعي مل نا.حالا هنم بلطي مل ام نينسحلا

 نأ نسحت ال ٠ لقاع ريغ الهاج تنك ام لاحو مالا محر ىف انينج كك ني لاك

 نأ : سهاخلا . ةياده الو لّقع كل ناك امو هتلأس ام كنأ عم كيلا نسحأو كاقوو هنم لاست

 عطقني ال ىلا قملاو « توملا وأ ةبيغلا .واةرتفلاا( فيلنامإ َىاَلْتِحإ عامقني نينسحملا نم هريغ

 ميمعتلا هنكم الو موق نود موقب هناسحإ صتخم نينسحما نم هريغ نأ افلا ب ةتلا:ةناسحألا

 تبثف ( ءىثث لك تءسو ىتمحرو ) لاق اك لكلا ىلإ هناسحاو هتيبرت لصو دقف ىلاعت قحلا امأ

 لليد جل| |هسفن قد قررت ابعت لا للشيف زل ناتج قئالخلا |/لل] قدك و نيملاعلا مرر لملاعت هنأ

 . نياءاعلا بر

 كو دع ا مكلفك نوكس انع) اننأنلا ف مظعيو حدو دمحي ىذلا نا : ةئلاثلا ةدئافلا

 هنم نكي مل نإو تافآلاو صئاقنلا عيمج نع اهزن» هتافص ىفو هتاذ ىف الماك 0 اهب ةةلبارأ

 كلان ادع الواط ورا :كذدأل اماؤ «٠ كيلع ضارب كنلا ١ اهي ةثاركتل »افا ]ل ىأ كابلا فاتح

 هذهف « هتوطس لاكو هتردقو هزبق نم افئاخ نوكس: كنأ لجل اماو ؛نامزأا نف ليقتسملا ىف

 قةيمظعتر نع منك نإ !لودأا لاطتو ها مش كف ميظعتلل ةبجوملا تارجلا ىه تالاحلا

 نومظعت نم منك ناو, هلل دما هلوق نم دارأا وهو .نيملاعلا هلإ ىلاذ ودم اذ ىناذلا لكلا

 متنك ناو ؛ ميحراا نمحراا انأف لبقتسملا ىف عمطلل نومظعت متتك ناو « نيملاعلا بر انأف ناس>الا

 : 547 موي كلام اناف فوخلل نومظعت



 يا ةحتافلا ةروس ريسفت

 دوجو نأ ملاعلاب مسقلا اذه ةيمست ببسو « هللا ىوس دوجوم لكملاعلا : اولاق نيملكتملا نآل

 هنأ شا خل ادوعؤ مالا ىقلا ةيرشل) )ةجرلنا ؟ «قلابفت تلا وجر لالي جا واع نا

 نوكي نأ امإو ؛ ازيحتم نوكحي نأ امإ ىلاعت هللا ىوس ام لك: لوقنف اذه تفرع اذإ .ملاغ

 ( لوآلا مسقلا ) : ةثالث ماسقأ هذهف « زيحتملا ةفص الو ازيحتم نوكي ال نأ امإو , زيحتبلل ةفص

 نإو « مسجلا وهف ةمسقلل الباق ناكناف « نوكي ال وأ .همسقال الباق نوكي نأ امِإ وهو :ناحتملا

 نه وأ ةيولعلا ماسجالا نم نوكي نرأ اماف مسجلا امأ ؛ درفلا رهوجلا وهف كلذك نكي مل

 ايشأ عرشلاب تيث دقو , بكاوكلاو كالفالا ىرف ةيولعلا ماسجألا امأ ؛ ةيلفسلا ماسجألا

 ان وكدا مقلاو حوللاو ىهتنملا ةردسو ىسركسلاو قئارغلا لك نينا أل ته ىو

 : اهدحاو : ةعبرالا رصانعلا ىهف ةطيسبلا امأ : ةيكرم وأ ةطيسب امإ ىهف ةيلفسلا ماسجألا

 رخبلا ىقو املا ةزك ا: اهنناثو“ + ةرومغملا ادالبلاز لابجلاو:نوافللا قمابنق انج نلكراللا ن6

 ىلا ةميظعلا ةيدواألا نم هيف امو رومعملا عبرلا اذه ىف ةدوجوملا ةريبكلا رحبألا هذهو طيخملا

 ةبكرملا ءاسجلالا اًمأو..نانلا ةركد 0 ءاومللا ةرك : اهئلاثو « ىلاعت هللا الإ اهددع ىلعي ال

  ىناثلا مسقلا امأو.ءابعاونأ نيابتأو 'ابماسقأ ةرثكللغ«:نازويك اور « !نواعملاووء( كلابنلا نق

 ترقي: ام اوركذ, نوملكتتملاو: « نضارعأ الا قيفاد تازيختتمللا. ةفص نوكأ ئذلاءانكشلا ك

 الو !زيحتم نكي ال ىذلا نكمملا وهؤأس:كلاثلا:امأ .!نضازعأ الا -نسانجأ,نم انتجت نيسالا د

 وحلاص مهو « ةريخامإىبهف ةيلفسلا امأ : ةيولعامإو : ةءافسا+] ىهو « حاور الا ورف  زيحتملا ةفص

 ىهو ماسجالاب ةقاعتم امإ ةيولعلا حاورأالاو . نيطايشلا ةدره ىهو ةثيبخ ةريرش امإو : نجلا

 ةراشالاوه اذبف ؛ ةسدقملا ةربطملا حاورأالا ىهو ماسجالاب ةقلعتم ريغ امإو « ةيكلفلا حاورأالا

 ماسقأالا هذه حرش ىف دلع فلا فا بتك ناسنإلا نأ ولو «ملاسعلا تادوجوم ميسقت ىلإ

 هتاذل دوجولا بجاو نأ تبث امل هنأ الإ « ماسق"الا هذه بتارم نم ةبترم لقأ ىلإ لصو امل

 « هتاذإ بجاولا داحبإ ىلإ هدوجاو ا اجاتحب نوكرف. ؛ هتاذل نكم هاوسرامإ لكنأ تت كلو

 هنإ ثيح نم نيملاعلا هلإ ىلاعت هللاو « قبلا نع ىنغتسي ال هئاقب لاح نكمملا نأ. تبث اضيأو

 اهيقبإ ىذلا وه هنإ ثيح نم نيملاعلا بر وهو . دوجولا ىلإ مدعلا نم اهجرخأ ىذلا وه

 نر: هلل دجلا هلوق ريسفت نم لالقا# ىف كدتع رهظا كلذ قذؤع اذ وقت اهنا ةةطلإو ]رمادا

 ريسفت ىلع اذوقو 0 ا هيل || ماسق هيلإ هذه لا ةطاحإ شك أ ناك نم لكو 0 نيملاعلا

 : نيملاعلا بر هلوق

 / علا ماسقأ

 6 لك عاون و



 ةحنافلا ةر ونا ريس ١

 هنوك هيف دقتعي نأ وهف بلقلا لعف امأ ٠ حراوجلا لعف وأ ٠ ناسللا لعف وأ ٠ بلقلا لعف

 هنوك ىلع ةلاد اظافلأ رك ذي نأ وهف ناسللا لعف امأو « لالجالاو لاكلا تافصب افوصوم

 معنملا كلذ نورك ىلع ةلاد لاسعفأب ىتأي نأ وهف حراوجلا لمف امأو . لاكلا تافصب افوصود

 ىف اوقرتفا ملعلا لهأ نأ ملعاو ٠ دخلا نم دارملا وه اذبف « لالجالاو لاكلا تافصإ اذوصوم

 «هودمحي نأب هديبع هللا مأي نأ ذوي ال هنا اولاق نيذلا : لوالا قيرفلا : نيقيرف ماقملا اذه

 الوأ مهيا] لصو ماعنا ىلع ءانب نوكي نأ امإ ديمحتلا كلذ نأ : لوآلا : هوجوب هيلع !وجتحاو

 كلذو « ةأفاكمو ءازج هماعنا ىبع مهنم بلط ىلاعت هنأ ىضتقي اذه نال « لطاب لوآلاف « هيلع ءانبو

 ريغلل باعتإ رهف قاشلا امأو « ةأفاكملا بلطي مل ممنأ اذإ مركتلا نإف « مركسلا لاك ىف حدقب

 «دومحللل عفان ريغو دما>لل بعتم دما اذهب لاغتشالا اولاق : ىتاثلا . ٍلظلا بجوي كلذو «ءادتبا

 هيلا د لاحتمال لأ كرت "ريع 52" نأ" ليختست هتاذل "لماكلاو « هناذ لماك هنآ

 لعفي ملول هنأ وه باجإلا ىنعم نأ : ثلاثلا . اعورشم نوكي ال نأ ب2 رك ضر ت2

 اذهو « كتبقاعل دملا اذم لغتشت مول لاق هنا هانعم ىلاعت هللا دمح باف « باقعلا ق>تسال

 ؟رتولو , دحأل هيف ةدئاف ال لعفلا اذه نأ هانم ناكف « هللا قح ىف هل عفنال دملا

 دم لاغتشالا اولاق : ىناثا قيرفلا . ميركلا 7 قلي ال ااذهوأ « ادابآلا.دبأ كلتفاتل

 ؛ ليلقلا ركشلا كلذب هللا ناسحا ةلباتم ىرجم ىرحي هنأ : لولا : هوجو نم بدأ ءوس هللا

 باقلا لاغتشاو « باقلا ىف معنلا كلت راضحتسا عم الإ نا ل لا ل3 نأ انا

 ةمعناا نادجو دنع ىلاعت هلا ىلع ءانثلا نأ : ثلاثلا . معنملا ةفرعم ىف قارغتسالا نم هعنمب معنلاب

 ةدابعلا نم هدوصقم نأ ىلع لدي كلذو «معنلا كلتب زوفلا لجأل هيلع ىنثأ ام هنأ ىلع لدي

 ظحو ةمءنلا كلت وه امتإ هبولطهو هدويعم ةقيقحلا ىف لجرلا اذهو « ىعنلا كلتب زوفلا ءانثلاو دملاو

 . معأ 010 ل ماقم كلذو « سفنلا

 ىانلا لضفلا

 ذناوف هيفو « نيملاعلا بر هلوق ريسفت ىف

 هد انزل كفل ن رك ن) اهلاو « هناذإ ابا يو قيوكي اءاغإ | عوج وللا نأ ملعا : ىلوألا ةدئافلا

 1 ماعلا رهو ىلاعت هللا ىوس ١ لك وه هتأذإ نكمملا امو 2 طقث لاك هللأ رهف هناذإ بجاولا امأ



 هلل دمها قاقحتسا نوكي نأ وهو  ىناثلا مسقلا امأو « ةلزتعملا لوصأ مد-مي كلذو « باوثلاو

 هللا لع كلذو « هريغب المكتسم هتاذل اصقان نوكي نأ مزايف : لوقنف  هتاذل هل اتباث سيل

 قالطالا ىلع دمحلل قحتسملا نآل انلوق ىلع الإ متي ال هلل دمحلا هلوق نإ : اولاقف ةلزتعملا اك اناك

 كاست ةنلإ نأ اند ولا راما ملظالو ٠ هتيضقأ ىف روج الو « هلعف ىف حبق ال ىذلا وه

 ودو الإ حي.يبق ال ةيربجلا بهذم ىلع امأ ٠ حتادملاو دماحلا مظعال اًمحتسم ناكف , كلذك

 ع رفاكسلا ىف رفكلا قا هللا (ةطط ارهاواجل ]:كنلع لود 10 وهو الإ روج الو : هلعف

 امت>تسم هنوك ريدقتلا اذه ىلع لقعي فيكنف ءارضوءي نأ ريغ نم تاناويحلا ملويو « هيلع هبذعإ

 «ديعلا ىلع هقحتسي نأ امإ ةيهلإلا ببسب ىلاعت هللا هقحتسي ىذلا دما كلذف اضاواو لكلا

 زيجلاب لوقلا لطي كلذو ٠ ليفلا لع ازداق-دبعلا نوك :بجو لالا ناك ناف فوم لعأللا

 لولا نأ تبثف : اولاق , لطاب كلاذو , هسفن دمح نأ هيلع بحي هللا نأ هانعم ناك ىناثلا ناك نآو

 . انلوق ىلع الإ حصي ال هلل دمحلاب

 نم :,عمسلاب وأ لقنلا تبان وكلا كاوجيو ا: نأ ىف او ذلك: فّوشغا يالا ةكئلفلا

 هلوقلو ( الوسر ثعبن ىت> نيبذعم انك امو ) ىلا_عت هلوقل , عمسلاب تباث هنإ : لاق نم سانلا

 هنإ لاق نم مهنمو ( لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الثا نيرذنمو نيرشبم السر ) ىلاعق
 نم هنايبو ( هلل دمحلا ) ىلاعت هلوق هيلع ليادلاو « قالطالا ىلع همر دعبو عرشلا ءىجم لبق تباث

 لدي كلذو , قالطالا ىلع هكلمو هقح دمحلا اذه نأ لدي هلل دمجلا هلوق نأ: :لوآلا : هؤججو

 دقو ( نيماعلا بر هلل دمملا ) لاق ىلاعت هنأ : ىناثلا ٠ عرشلا .ىجم لبق قاقحتسالا اذه توبث ىلع

 اللعم كلا كلذ نوك ىلع لدي بسانملا فصولا ىلع مكحلا بيترت نأ همَملا كاوصأ ىف كين

 اميحر انامحر نيملاءلل اير ىلاعت هنوكب هسفن فصوو هسفنل دمحلا تبثأ انهبف « فصولا كلذب

 ىلاعت هنوكلل لصح امنإ دملا قاةحتسا نأ ىلع لدي اذهف « ةمايقلا ىف ممرمأ ةبقاعل اكلام « مه

 لك ىف ىلاعت هلل تباث دمحلا قاقحتسا نأ تبث كلذك ناك اذإو « مهم احر انامحر مهل ايبر»

 :ةدعّلأ وأ ىنلا ءىجب لبق ناكءاوس تاقوألا

 نا دمحت : لوقنف هتيهامو دملا ةقيقح نع ثحبن نأ انيلع بحي : ةريشع ةعباسلا ةدئافلا

 رابخالاو , دملا لوصح نع رايخأ هلل دما انلوق نآل , هلل دخلا انلوق نع ةرابع سيل ىلاعت

 دمح : لوقف هت ديللا نال رقل ةأراغم ها نيم نورك نإ كارز < فنع حفلا كاتم
 نوك نأ امإ لعفلا كلذو 6 اع ةنوك بدسإ معنملا ميظعتب رعشا لعف لك نع ةرايع معنملا
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 كاكيلاإل نايت الاب احا راق هزيل كفاوتفأ ا نإ كيفي اللا ىثاكا !!ةدئخللل . مفاعل تاكل طفأ و

 نكح ملاملو هل هللا قاقح:4ا نم لجأو ىلوأ دمحلل دبعلا قاةحتسا ناكل دبعلل العف ناميإلا

 ىلع هللد#لا محلوق ىلع ةمالا تعمجأ : ىناثلا « دبعاا قاخضال هللا قاخي لصح ناميإلا نأ انءلع كلذك

 الطاب ن إلا 5 ةمعن ىلع هلل دما موق ناك هللالعن ناكامو دبعلل العف ناعإلا ناك ول ناءإلا ةمعذ

 امب اودمحب نأ نوبحو ) ىلاعت هلوقل حيبق نطاب هل العف نوكسي ال ام ىلع لعافلا دمح ناف

 كلل أن ىزكنرادننلا| 0 ىلع ةرهاظ لدي هلل دما هلوق نأ ىلع انللد دق انأ : ثلاثلا ( اولعفي مل

 معنلا لضفأ ناميإلاو هللا نرم معنلا لك ناكول هلل دمحلا لكن وكي انمئإ او الصأ نرخ هللا يخل

 سفتلا حدو هسفنل هنم حدم هلل 0 هلوق نأ : : عبارلا ٠ هللا نم ناميإلا نوكي نأ بجوف

 قلخلا لاح فالخب هلاح نأ لع كلذ لد سفنلا حدمب هباتك أدب املف « قلخلا نيب امف حبقتس»

 هلاعفأ ساعت نأ نع سدقم ىلاعت' هنأ لع لدي كلذ .. .قاخلا نم حبقي ام هللا نم نسح هنأو

 مده اذهو « ىلا عت هللا نم ءايشألا كلت حيبقت الو دابعلا نم ءايشأ حبق: دّقف , قاخلا لاعفأ ىلع

 ه2 نوكيا نأ بح لاطت هلاعفأ/ ةلارسا | هبنغا لإ :.ةرساخلا ور ؟اقيكلاب لازتغالا لوصأ

 ةدئازااو « لاحم هقح ىف كلذو « اثبغ تناك الإو « نسحلا ىلع ةدئاز ةفص امل نوكنت نأ بحبو
 لثم وهف بجاولا امأ : لضفتلا باب نم نوكتت نأ امإو « ةبجاو نوكست نأ امإ نسحلا ىلع

 ل ان لثلا اين كضفتلا) تابا لم نكح ىدلار .امأورن.ناقلكتملا :ك] لضوءلازو تاوثلا/كانصوإ

 لطبيو «دمحلل اةحتسم ىلاعتهنوك ىف حدقي اذه : لوقنف , ناسحالا ليبس ىلع بجاولا ردق ىلع

 ىرت الأ دمحلا قاقحتسا ديفي ال هناف تابجاولا ءادأ امأ : لوقن نأ هريرقتو « هلل دمحلا انلوق ةحص

 ناكل لعف هللا ىلع بجو ولف «دمحلا قدحتسي ال هناف هال ]اان نيد هريغ ىلع هل ناك نم نأ

 مصخلا دنعف لضفتلا لعف امأو « دمحلل هقاقحتسا بجوي الو مذلا نع هل اصلخم لعفلا كلذ

 كلذك ناكاذإ و « دمملا كلذ هل لصحامل لعفلا كلذ هنعردصي ملول هنالل دمحدي زم كلذب ديفتسي هنأ

 : سداسلا . حدملاو دمحلل اقحتسم ىلاعت هنوك نم عنب كلذو « هريغب المكتسم هتاذل اصقان ناك

 اتباث ارمأ نوكي نأ امإ حدملاو دمحلا هقاقحتسا : لوقنف « دوم ىلاءت هنأ ىلع لدي هلل دمحلا هلوق

 هل ابجوم لاصفألا نم ءىش نوكي نأ عنتما لوآلا ناك ناف « هتاذل هل اتباث سيل وأ هتاذإ هل

 لاعفالا نم ءىث نوكي نأ اضيأ عنتماو « هريغل هتويث عنتما هتاذل تبث ام نآل ؛ حدملا قاقحتسا

 مل كلذك ناك اذإو .هريغ ببسب هعافترا عنتما هتاذإ تبث ام نأال ؛ مذلا قاقحتسا هل ابجوم

 ولحإو نعام واع 6 تح و 2 ءوساباودلو يكارارعنس» طا .ءاللا : مث 6 هللكا ناعللا بحبل نأ كح ” شقاع لق تاع 1 لامك هور رأت



 رافختسالاىفانأف كلذب حرفأال نأ ةءورااو نيدلا ق>ناكو سانلانينك اكد قارت-ا لاح ىناكد ءاقب

 بجي هنأ الاردقلا-ةلياج تناك نإو ةملكساا هذه نأ اذه. :تبثف:. هلل دجلا ىلوق نع ةئس نيثالث ذنم

 : نيكون ف: ةزاوضحن] وألا« ةسقلا تا اتاجل] ءاةريثكاديلا لهاا معن نإ مث ء اهعضوم ةياعر

 ةماك هلل دجلا اناوقو « ةريثك هوجول ايندلا معن نم لضفأ نيدلا معو « نيدلا معنو ءايندلا معن

 لب ءايندلا معن ةلباقم ىف اهرك ذي نأ نم ةملكلا هذه لالجإ لقاعلا ىلع بجيف ةفيرش ةليلج

 لامعأو ؛ حراوجلا لامعأ : ناوسق نيدلا معن مث «نيدلا معنب زوفلا دنع الإ اهرك ذي ال تأ

 ؛ ممل ىه ثيدع نو مهنلا كلت نستغل ةداين نايف اندلا معن مث ءف ةرشأ ىتاثلا مسقلا و «بواقلا

 ى> اهرايتعا:بخيااتاماقم هذهف:: فارشأ ىناثلا هسقاو معنملا ةيطع اهنإ ثيح نم ربتعت ةراتو

 . هيبسب اثال هعضومل اقفاوم هلل دجلا انلوق ركذ نوكي

 اهرك ذي ةملك رخآو « هلل دما هلوق وه مدآ انوبأ اهرك ذ ةملك لوأ : ةرشع ةشلاثلا ةدئافلا

 بر هلل دما لاقف سطع هترس ىلإ حورلا غلب امل هنألف لوألا امأ , هلل دجلا انلوق وه ةنجلا لهأ

 ةينبم ملاعلا ةتافف ( نيااعلا بر هلل دما نأ مهاوعد رخآو ) ىلاعت هلوق وهف ىتاثلا امأو  نيملاعلا

 ةملكلا هذ انورقم اهرخآو كلادعأ لوأ نوكي ىتح دهتجاف « د+لا ىلع ةينبم هتمتاخو دنا لع

 . ريبكلا ملاعلا لاو>آل ةقفاوم هلاو-أ نوكست نأ بجيف ريغص ملاع ناسنإلا ناف

 ئدنع-اذدهو., هلل دما: اولوق مالكا ريد#ت : لاق لن. سائلا نم: ةزمقع ةكياولا 'ةدئافلا

 مالكا داسف بجو رامضالا اذهو . مالكلا حصيل هيلا راصي أسم رامضالا نآل ٠ فيعض

 اذهو هل اكلمو هلاقح دما نوك نعرابخإ هللد+لا هلوق نأ : (لوآلا) : هوجو هيلع لدي ىذلاو

 ىلاسعت هنوك ىلع لدي هلل دما هلوق نأ : ( ىناثلا ) . رامضالا ىلإ ةجاح الف « هسفن ىف مان مالك

 ىلعأ تاذلاب ام نآل , هودمحب مل وأ هودمح ءاوس هلاعفأ بسحو هتاذ بسحب دهحلل اقحتسم

 لوي نأ دلاوال ىغبني ال هنأ ىهو تاعقاولا ىف ةلئسم اوركذ : ( ثلاثلا ). ريغلاب ان لجأو

 نأ بحي اذكو اذك نإ لوقي لب « مثأيف هرمأ لثتمي ال نأ زوحي هنآل ءاذكو اذك لمعا هدلول

 21 نوكيفتع درلاب -ه هبفاشي مل اقاع ناك نإو , هعيطي و هبي هناف اميرك دلولا ناك اذإ مث ءل اعف

 ناك ايصاع ناكنمو « هدمح اعيطم ناك نف هلل دحلا ىلاعت هللا لاق انبه كلذكلف ٠ لقأ

 . لقأ ةمئا

 اوكسمم دف ةيربجلا امأ : هلل دملا هلوّقب ةيردقلاو ةيربجلا تكسمت : ةرشع ةسماخلا ةدئافلا

 لع هنع :ةرداصلا ةيعبلا .تناكو ]5 أو فرشأ هلئف ةلاكوم الكا نأد ان كوالا نمار ١ لكي

 ءإ- رج  ١هود
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 هقلخ قواذم لك ىلع هماعن] ىلع هلل دما هانعم ناك هلل دما ديعلا لاق اذاف ؛ هاوس لكام ىلإ لصاو

 ةعد راكاذاو عينا قاجون لا ركوأ الرو هكر خل قو كتللاو ,ةيلظور رن نو هثدحأ ,ثدع لك لغو

 لييلزو كاكله و كج ءاهيشألا ابا ةدهشأرانأ .نيزيرعاانلا نهد داثآلادثأ" ىلإ ضرغو مدجو

 .!؟ةعزاتمإو.ةكرش امف كفم تح رد

 دملاو هللا نا>بس لاقي هنآل ٠ ديمحتاا ىلع مدقم معيبستاا : لوقي نأ لئاقل : ةرشاعلا ةدئافلا

 ةلالد حيبستلا ىلع لدي ديمحتل نأ باوجلاو ؟ديمحتلاب ةيادبلا عوقو ىف انهه ببسلا اف هلل

 ديمحتلاو « تافآلاو صئاقنلا نع هتافصو هاذ ىف أرب» هنوك ىلع لد, حيبستلا ناف « نمضتلا

 ةراشإ حيبستلاف ٠ مهم امحر مهلعامعنم قاخلا ىلإ انس هنوك ىلع ةفصلا كلت لوص> عم لدي
 ديمحتلاب ءادتبالا ناكب بسلا اذبلف « ماعلا قوف ىلاعت هنوك ىلع لدي ديمحتلاو امات ىلاعت هنرك ىلإ

 0 ةلاتحالا نياودلا) ىتدللا هجولا اما 2 ةيكسللا نيياوعلا نم دامسم ةحرلا اذه لأ

 تاجاح فانصأ ىلعيل تامولعملا عيمج املاع ناك اذإ الإ دابعلاب انس نوكي ال ىلاعت هللا نأ

 اذإ الإو « هيلإ نوجاتح ام ليص## ىلع ردقيل تارودقملا لك ىلع ارداق ناك اذإ الإو « دابعلا

 نع هعنمي هسفن نع ةجاحلا عفدب هلاغتشإ ناكل كلذك نكي مل ول ذإ , تاجاحلا لك نع اينغ ناك

 نأ "كيف ء تافآلا و َنصْئامنلا نغ اهزنم هنوك دعن'الإ متيال انسحب هنوك نأ تبثف دبعلا ةجاح عفد

 :هللا ناحبتم هلوقب ءادتبالا نمبىلوأ هلل درا هلوق ءادتبالا

 عقب هنأ وهف ىضاملاب هةلعت امأ ليقتسملاب قلعتو ىضاملاب قلعت هل هلل دما : ةرشع ةيداحلا ةدئافلا

 هلوقل :لبقتسملا ناهزلا ىف معنلا ددجت بجو هنأ رمد, ليعمل ا/ قلعت اًمأزو كةمامتملا معنلا ىلع اركش
 مادقالا بجوت ةقباسلا معنلا نأ وهو « هيلع لدي اضيأ لقعلاو ( مكن ديزال متركش نثل ) ىلاعت

 هللا معن باوبأ باقلاو لقعلا ىلع تحتفنا ركشلاب لغتشا اذإ مث ؛ ةعاطلاب مايقلاو : ةمدخلا ىلع

 ىضاملاب هقلعت ببسب دما ناك ىنعملا اذبلف « معنلا مظعأ نم كلذو « هتبححو هتفرعم باوبأو «ىلاعت

 ىضالا ىف هريثأتف « نانجلا باوبأ كل حتتفي لبقتسملاب هقلعت ببسبو « نارينلا باوبأ كنع قلغي

 ناكاملو « ىلاعت هللا ةفرعم باوبأ حعتف لبقتسملا ىف هريثأتو ؛ ىلاعت هللا نع باجحلا باوبأ دس
 انلوق الإ اهل حاتفم الو , هللا ةفرعم جراعم ىف دبعلل ةياهنال كلذكف هللا لالج تاجردل ةيامنال

 !'ةكافلا ةراؤتلوأ دقللا ةراوسا كيم كبسلا ادهلف © هللاداللا

 ملالإو ابعضوم ىف اهرك ذ نم دبال نكل ةليلج ةفي رش ةملك هلل دما : ةرشع ةيناثلا ةدئافلا

 نيئالث ذنم انأ : لاق ؟ ةعاطلاب نايتإلا بحي فيك : ىطقسلا ىرسلل ليق ءاهنم دوصقملا لص

 دادغب ىف قيرحلا عقو : لاق ؟ كلذ فيك ليقف ؛هلل دا ةدحاو ةرم ىلوق نع هللا ارهذلا ةنبق
 تحرف ىنأ هانعم ناكو هلل دما تلقف قرتحي مل ىناكد نا ىنوربخاف رودلاو نيك اكدلا تقرتعاو



 50 ةحئافلا ةديودلا ديسك

 : كتفاطوأ كتردق كيل !ىتركش ذقف

 لوقيف ةمعن 'ةذبع لع هللا ممنأ اذإ لاق هنأ « مالسااو ةالصلا هيلع ىنلا نع : ةنماثلا ةدئافلا

 هل ةمق الام ىتاطعأف هل ردق الام هتيطعأ ىدبع ىلإ اورظنا : ىلاعت هللا لوةيف هلل دحلا دبعلا

 اعئاج ناك هنأ لثم ةداتعملا ءايشالا دحأ ماعنالا كلذ ناك دبعلا ىلع معنأ اذإ هللا نأ هريسفتو

 نأ هانم ناكاش: دما: دتللا لاق: اذإباكأ ةاةاسكف انايرغ تاكو ىف زان انام نكت رضا

 مكح ىف نكمأو نيدماحلا نم دحأ هب تأي مل دمح لكو « هلل وهف نيدماحلا نم دحأ هب ىتأ دمح لك

 شرعلا ةع.ئالم اهرك ذ ىتاا دماحما عيمج هيف لخدي كلذو « هلل وهف دوجولا ىف هلوخد لقعلا

 دمع ىلإ مدآ نم ءايبنالا عيمج اهرك ذ ىتلا دماحلا عيجو تاومسلا قابطأ ونك اسو ىسركلاو

 ىتاا دماحلا عيمجو قلخلا عيمجو ءاملعلاو ءاياوآلا عيمج اهادك ةاعلا كنا عيمجو مهلع هللا تاولص

 ديلا نأ مماوعد رخو مالس ايف مهتيحتو مهللا كناحبس اف مهاوعد ) موق تقو ىلإ امورك ذيس

 ديأ اب نوت أيس ىنلا ىه امل ةياهنال ىتلا دماحلا امأو « ةيهانتم دماحلا هذه عبمج مث ( نيملاعلا بر هلل

 بر هلل دا ) دبعلا لوق تحت ةلخاد امل ةيامنال ىتاا ماسقأللا هذه لكف ٠ نيرهادلا رهدو دابآلا

 ىناطعاف امل ردق ال ةدحاو ةمعز هتيطعأ دق ىدبع ىلإ !ورظنا : ىلاعت لاق ببسلا:اذباف ( نيملاعلا

 . هل ةياهت الو هل دح الام ركشلا نم

 دما هلوقو « ةيهانتم ايندلا ىف دبعلا ىلع ىلاعت هللا معن نأ ىهو ؛ ىرخأ ةقيقد انهه : لوقأ

 هنأكف + هانم ريغ قابلا :ىتن.!قهانتملا/هنم طقم 9 مانتالا ريغ نأ مولعمو « هانتم ريغ دمح هلل

 ةماكساا كلت رم كل تب ىذلاف ةمعنلا كلت ةلباقم ىف هلل دما تاق اذإ « ىدبع : لوي ىلاعت

 باوثلا ديعاا ق>:سب بيسلا اذباف « ةيهانت» ريغ ةمعن |مئلباقم نم دب الف « ةيهانتم ريغ تاعاط

 تاريخو ال َرْخآ ال تاداعتس تحوي هادا انمعلا لو نأ تلتف... ئدموسلا 01 يظلالا

 : اهنا

 هنافىح دوجوم لك نأ هيلع ليلدلاو ؛ مدعلا نم ريخ دوجولا نأ كشال : ةعساتلا ةدئافلا

 لوقنف اذه تيث اذإو ؛كلذك ناك املل الإو مدعلا نم ريخ دوجولا نأ الولو ؛ هسفن مدع هركي

 دوجولانأ تبثدقو , هناسحإ وهل ضفواةدرو> وهتلا داحباب لصح هتاف كلاعتا هللا ردكم ن6 كد

 ةمعن هيلع هللو الإ تايلفسااو تايولعلاو ماسجألاو حاورألا لاع ىف دوجوهال هنأ تبثف ٠ ةمعن

 هلل دحلا ديعلا لاق اذاف. « ركشلاو دمحلل :ةبجو» ناسحإلاو ةنحرلاو ةمعنلاو « .ناسحإو ةمحرو

 هماشنأنأ انيباانقو .ةنه ةزذاصلا معنلا ىلع هلل دما دارملالب ىلإ ةلصاولا معنلا ىلع هلل دما هدارم سيلف
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 ءالضفتم اعنم هنوك ببسب ريغلا حدم نع ةرابع د#ا نأ تفرع دق : ةعباسلا ةدئافلا

 تفرع اذإ « ركسشلاو دمحلاب هفيلك-: عنتما هيلإ ةمعنلا لوصوب ناسنإلا روعش لصحب ملامو

 ع اوملع الدير هك هللا دمح نع ارجاع ناسنإلا نوك بجو : لوقنف اذه

 لاق م« اهيلع فوقولا لع ناسنالا لع ىوَي ال ةريثك ناسنإلا ىلع هللا معن نأ :!لوآلا

 دما ىلع هرادتقا عنتما اهيلع ناسنالا فوقو عنتما اذإ (اه وصحت ال هللا ةمعت اودعت ناو) ىلاعت

 اع قتلا تاو

 دملا كلذ ىلع ىلاعت هللا هردقأ اذإ هركشو هللا دمح مايقلا هنكسم افإ ناسنإلا نأ : ىاثلا

 2ك وتاروكلا قالا زاد ]و !«اوكملاو ذا كلذ الغنا ىلإ ةنغاد هلق قاقاخ اذإاو ركستلاو

 ةميظع معن ةطساوب الإ ىلاعت هلل ركشب مايقلا هنكمي ال اذه ىلعف « ىلاعت هللا نم ماعنا كلذ لكسف

 هاك د كادي ناسا نع اعز [ايركشلا كيجارتداصنأ معنلا كلتو « هيلع ىلاعت هللا نم

 لك فوفو و 1 لاغ كادوا كف دبات اذذا لع هبا نانكأالا دنع الز دمكزرو ىكشلاب تاستألل

 : ثلاثلا « هب قيلي ام ىلع هركسشبو هللا دمحب ناينالا هسنم عنتمي ناسنالا ناكف ء لاح لاخلا

 نوكب هيلع معنملا لع هانعم لب ؛ هلل دملا هناسلب لئاقلا لوق درجم هانعم سيل ركشلاو دملا نأ

 لالجلاو لاوكلا تافص نم ناسنإلا لايب رطخ ام لكو لالجلاو لاكلا تافصب افوصوم معنملا

 نوك عنتما كاذكح ناك اذإو «روصتملاو ليختملا كلذ نم مظعأو ىلعأ هلالجو هللا لاكف

 نأ هانعم ركشااو دماب لاغتشالا نا : عبارلا . هيلع ءانثلابو هركشو هللا دمحب ايتآ ناسنالا

 م هوجول ديعب كلذو هسفن ددمخحتو هسفن ركشإ معنملا نه رداصلا ماعنالا لباقي هيلع ىعذملا

 ةددحاولا ةظمالا هذمو دحاولا داقتعالا اذه امتاباقف |ا_مل لو ال رت هللأ دل نأ : ( اهدحأ )
0 

 0ك لذ دقف ىلاعت هللا مم ىراشلا 5 | هل نا ءدعتعا نكننأل ( اهناثو) ءدعبلا ةياغ ف

 هتاذ ىف هللا ماعنا ىلإ جات ناسنالا نأ : ( اهلاثو ) ٠ كرش ركشلا ىطساولا لوق ىنعم اذهو

 نكمي فيكف 0 0 لمحو نيرك اشلا لكك نع َْىط لاك هللأو هلاوكأ ف هتافص قو

 هللا دمحب نايتالا نع زجاع دبعلا نأ هوجولا هذهب تبثف ؛ دما اذهبو ركشلا اذهب هللا معن ةلباقه

 الام مهفلكدتف هللا اودمحا لاق ول هنأل هلل دمحلا لاق لب ء هللا اودمحا لي ل ةقيقدلا هذبلف هركشبو

 ىلع قلخلا ردق ءاوس : هكلمو هقح دمحلاا لاك نأ ىنعملا ناك هلل دمحلا لاق امل امأ «:هب محل ةقاط

 كلىركشو كركشأ فيك براي لاق مالسلا هيلع دواد نأ لقنو ؛ هيلع اوردقي مل وأ هب نايتالا

 قيفش نع كرمع كلمات دواداي : لاف ؟نكملا كاذب ىةفو: نأ وهو ىلع كماعنأب الإ م ال
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 هذه دارفأ نم درف نوك ىنني كلذو. هل كالو ىلاعت هلل ق> دجلا ةيهام نأ هانعم ناكىاثلا لوقلاب

 . هللا ريغا دما لوصح ىنني هلل دا هلوق نأ نيلوقلا لع تبثف « هللا ريغل ةيهاملا

 ذيملتلا نم دما قحتسي ذاتسالاو « هيلع معنملا نم دخلا قحتسي معنملا نأ سيلأ : لدق نافذ

 . هللا دمحب مل سانلا دمحي مل نم : مالسلا هيلع لاقو « ةيعرلا نم دخلا قحتسي لداعلا ناطلسلاو

 ىلاعت هنأ الول هنآل « ىلاعت هللا وه ةقيقحلا ىف معنملاف ماعناب هريغ ىلع معنأ نم لك نا : انلق

 اان قلخ ىلاعت هنأ الولو « ماعنالا كلذ ىلع مدقي ملالإو معنملا كلذ بلق ىف ةيعادلا كلت قلخ

 «ةمعنلا كلتب عافتنالا لصح امل عافتنالا نم هيلع معنملا نكمو اهيلع معنملا كلذ طلسو ةمعنلا

 . ىلاعت هللا وه ةقيقحلا ىف معنملا نأ تبثف

 « هيلع لد لقعلا كإذكسف « هللا الإ دوت ال هنأ ىلع لد مهل د+لا هلوق نأ : ةسداسلا ةدئافلا

 معني مل معنملا بلق ىف ماعذالا ةيعاد قلخي ملول ىلاعت هنأ : (لوآلا) : هوجو: رم هنادو

 ريغلا ىلع مهنأ نم لك نأ : ( اهيناثو) ةيعادلا كلت قاخ ىذلا هللا وه ةقيقحلا ىف رعنملا نوكيف

 قلخ نم سفنلل اصيلخت وأ قح ليص وأ ءانث وأ اباوث امإ اضوع ماعنالا كلذب بلطي هنإف

 هناحش هللا امأ .« ةقيقحلا ف٠ دمحلا .امحتسم نآوكي الف “ 'انعنم نوكي. ال نضوعلا كلاطو لكلا

 تناكف 2لا# لصاحلا ليصحت نال ؛ لاهكدلا بلطي ال هتاذل لماكلاو « هتاذل لماك هنإف ىلاعتو

 دملا قحتسي ال هنأ تبثف « دمحلل احتسم ناك مرج الف ؛ اضخء اناسحاو اضخم ادوج هاياطع

 نكتم ا اكو ا دوجولاا ةنكاتمملا «تاداوطولبأ عم يزقاةمكن نأ : ( اهثلاثو ) ىلاعت هللا الإ

 ىلاعت هللا نم ىهف ةمعن لك نأ جتني « ةطساوب امإو ءادتبا امإ قحلا داحياب دجو هنإف دوجولا

 ماعنالا ىلع ءانثلا الإ هل ىنعم ال ناو ( هللا نف ةمعن نم مك 0 للاغت هلؤقب كلذطك علو

 لاتمت هللاؤل] ديلا قتلا ال دعا ننأب عطقلا بجو « ىلاعت هللا نم الإ ماعنإ ال ناك ابلف

 ,ةعفنم نوكنت نأ : اهدحأ : ةثالث رومأ عامتجا دنعالإ ةلماك نوكت ال ةمعتلا : ( اهعبارو)

 ىلاعت هللا داحياب الإ لصح ال اكردم ايح هنوك و « اكردم ايح هنوكب طورشم ءىثلاب عافتنالاو

 ءالخاو ؛ مغلاو رضا بئاوش نع ةيلاخ تناكاذإ الإ ةلماكة معن نوكنت ال ةسعفنملا نأ: كابضاتاو

 ةمعن نوكست ال ةعفنملا نأ : اهئلاثو . ىلاعت هللا نم الإ لصحي ال ررضلا بئاوش نع عفانملا

 اذإ « ىلاعت هللا نم الإ لصحي ال آلا اذهو « عاطقنالا فوخ نم ةنمأ١ تناك اذإ الإ ةلماك

 هللا الإ لماكللا دملا قحتسي ال نأ بجوف « ىلاعت هللا نم الإ لصحت ال ةلءاكلا ةمعنلاف اذه تبث

 , هلل دما ىلاعت هلوق ةحح نيهاربلا هذه تبثف « ىلاعت
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 له : تلئس ول ام هلاثم « نيدماحلا دمح عسيمج دوم هنكل ؟ هدمحأ ىتح انأ نم لاق هناك هلل

 لب : باوجلا ف تلق'ولو ؛ افيعض ادمح نكلو هتدمح دّقف معن : تلق ناف ؟ ةمعن كيلع نالفل

 باقلا ةفص نع ةرايع د+لا نأ : (اهعبارو ) دمالا لكأب هتدمح دقف ؛ قئالخلا لك ىلع همعن

 ناسنإلا ظفلت اذإف «لالجالاو ميظمتلل اةحتسم (عنم الضفتم دومحما كلذ ن ىك دانا ع

 نيخأ هنآلل ءابذاك ناك هللا لالحي قئاللا ميظعتلا ىنعم نع الفاغ هبلق ناك هنأ عم هللا دمحأ هلوقب

 ارضحتسم وأ الفاغ ناكءاوس هلل د+لا لاق اذإ امأ . كلذك سيل هنأ عمم ادءاح هنوكب هسفن نع

 دبعلا ناكءاوس لصاح ىنعملا اذهو « دكلمو هلل قدها نأ هانعم نآل اقداص نوكي هنإف ميظعتلا ىنعم

 هللا دمحأ هلوق نم ىلوأ هلل دجلا هلوق نأ تبثف « نكي مل وأ لالجالاو ميظعتلا ىنعمب الغتشم

 هنالل هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ انلوق فالخ ٠ بيذكتلا هلخدي ال هناف هللا الإ هلإ ال انلوق هريظنو

 نيقفانملا نا درشي هللاو ) نيقفانلا بيذكتت ىف ىلاعت لاق اذطو ءدبشأ هلوق ىف ابذاك نوكيي دق

 . هللا الإ هلإ ال هلوق ىلع متخلا عقو مث دهشثأ هلوقب ناذآلا ىف رمأ رسلا اذملو ( نوبذاكلا

 صاصتخالا : (اهدحأ ) ةريثك اهوجو لمتحي هلل د+لا هلوق ىف ماللا : ةثلاثلا ةدئافلا ا

 ةراتفلا 3 (اهنااقلوار» ةيوايازادلا كلاوةكو كلملا .:*(؛اهنناث و»): نسرفلل .لجلا .كلوقك .قئاللا

 هتلمح ناف ةثالثلا هرجولا هذه لمتحي هلل دا كلوق ىف ماللاو « ناطاسلل دلبلا كلوةك ءاليتسالاو

 ؛ هناسحاو هلضف ةرثكو هلالج ةياغل هب الإ دما قيلي ال هنأ مولعملا نف قئاللا صاصتخالا ىلع

 « هدمحب نياذتشم مهبنوك مهنم كلي نأ بجوف لكل كلام ىلاعت هنأ مولعف كلملا ىلع هتل ناو

 نكمي هاوس امو هتاذإ بجاو هنال كاذك ىلاعتو هناحبس قالاف ةردقلاو ءاليتسالا ىلع هتلمح ناو

 دمر هب الإ دلي الادللا نأ ىدع هللادجحاف.: هتاذل نكمملا,ىلعءلوتسم هتاذل تجاولاو هتاذل

 ١ لكلا لع لمسار كفل جودا رهرهنأ معو كلم هكلم دخاب نأ

 ةيناعلا هذهلاق نف ؛ةينامث ةنجلا:باوبأو ءفرحأ ةيئامث هلل دما هلوق : ةعبارلا ةدئافلا

 قيل اءباونأ ةينا قحتسا هبلق.ءافص نع

 ( لواآلا ) نالوق هيفو « فيرعتلا فرح اهلع لخد ةدرفم ةظفل دما : ةسماخلا ةدئافلا

 نع مالكلل انوص قارغتسالا ىلع لمحت الإو « هيلا فرصنا قباس دورعمب اقوبسم ناك نإ هنا

 تفرع اذإ «طقف ةقيقحلاو ةيهاملا ديفي هنا الإ مومعلا ديفي ال هنأ : (ىتاثلا لوقلاو) لامجالا

 هقحو هلل وهف ءانثو ادمح ناك ام لك نأ دافأ لوآلا لوقلاب انلق نا هلل دملا هلوق : لوقف هذه

 انلق ناو «ةتبلا ءانثلاو دما قحتسي ال هناف هللا ىوسام نا ::لاقي نأ مزاي ذئتيحو : هكلمو
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 اصتخم هنوك ىلع لادلا لوقلا نع ةرابع حدملا نأ : ( عبارلا هجولا ) « هللا دمحب مل سانلا دمحي

 ةليضف ىهو . ةنيعم ةليضفبب اصتخع هنوك ىلع لادلا لوقلا وهف دما امأو ؛ لئاضفلا عاونأ نم عونب

 : دش (مارغ 1 ءأ حدملا نأ انرك ذ ام تبثف ناسحالاو ماعنالا

 ىلإ وأ كيلا ماعنالا كلذ لصو اذإ ام معي دما نأ "وبه زكسلا ٠ نيوتيلا قرين! قالقلا اذ

 . كيلا لصاولا مامذالاب صتخم وهف ركشلا امأو « كريغ

 هريغلو راتخلا لعافللو . ىحلا ريغاو ىحال لصاح حدملا نأ انرك ذ دق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ىلع لدي وهف هلل دمحلا لاق امل امأ « اراتخع العاف ىلاعت هنوك ىلع كلذ لدي ل هلل حدملا لاق ولف

 تاذلاب ابجوم سيل ماعلا هلا نأب ارقد لئاقلا اذه نوك ىلع لدي ( هلل دمحلا ) هلوةف « اراتخم هنوك

 هلوق نآل هلل ركشلا هلوق نم كوأ هللا دملا ةلوقف اضيأو راتخم لعاف وه لب ةقسالفاا كاوقت اك

 ماعنا بيس ءانث وهف هلل ركشلا امأو هريغ ىلإ لصوو هنه ردص ماعنإ لك ببسب هللاىلع ءانث هللدجا

 3 ارق لرش دبنلا: ذاك ينحل مل 5 كوالا نأ كش البلو 0 كلذ لإ لكي

 دام ىلع دما ليق و« ميظعلا ددحال قد هدم” و ,٠ نياناعلا لك لإ: رضا: ةكداعناف ىنطعت مل 5

 . ءاممنلا نم ىطعأ ام ىلع ركشااو : ءالبلا نم هللا

 قالا رككذو نثككاألا كرت داكلط مالا عفد ىف ةمعناا نم ريك أ ءاطعالا ىف ةمعنلا : لبق نإف

 عنملا : (ىاثلا) امهالعأل فيكنف نيتمعنلا ىندأل ركاشانأ لوقي هنأك : ( لوألا ) : هوجو هيف انلق

 نأ : (ثلاثلا) ىلوأ هل ةيامت ال ىذلا ءالبلا عفد ركشتب ءادتبالا ناكف .هانتم ءاطعالاو « هانتم ريغ

 . همدق اذبلف« عفنلا بلج نم مثأ ررضلا عفد

 ىلوأ ةيناثلا ةرابعلا هذهو ( هلل دحلا ) لاق نكلاو هللا دحأ لّي مل ىلاعت هنأ : ةيناثلا ةدئافلا

 لاق امل امأ هدمح ىلع ارداق لئاقلا كلذ نوك كلذ دافأ هللا دمحأ لاق ول هنأ : ( اهدحأ ) : هوجول
 ءاوس ءالؤرف « نيرك اشأا ركش لبقو نيدماحلا دمح لبق ادومم ناك هنأ كلذ دافأ دقف ( هلل دملا)

 هد.حب دبآلا ىلإ لزآلا نم دوم ىلاعت وهذ اوركشي موأ اوركش ءاوسو اودمحب موأ اودمح

 « لهو هلل قح ءانثلاو دمحلا نأ هانعم هلل دما انلوق نأ : ( اناث و ) ميدقتلا همالكو محدقلا

 هلل دمحلا انلوةف ءدابعلا ىلع هثالآ عاونأو هيدايأ ةرثك ببسب دمحلل قدتسملا وه ىلاعت هناف

 ةلاقل لولا مح هنوك ىل اع كلذ لدي ' هللا دحأ لاق ولو هتاذل هقحتسا قدح هلل كلل نأ نا

 د>او اصخش نأ ىلع لادلا ظفللا نم ىلوأ دمحلل اقحتسم هنوك ىلع لادلا ظفللا نأ مولعمو
 دمحلا لاق اذإ امأو ءهب قيلي ادمح ال نكل دمح دق ناكل هللا دمحأ لاق ول هنأ : (اهئلاثو ) هدمح

 1 هن نملا
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 يل ار اذ وانا ال يعلو لبطل اة طنر اح: وك كلاب فأي نأ ةماراي اةكلرف قاازفلا

 ىلإ مكدحأ ماق اذإ : لاق سو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ كلام نب ةعافر ىور ام ىعفاشلا ةجح

 ءىث هعم نكي مل ناو . أرقيلف نآرقلا نم ءىبث هعم ناكنإف , ربكب مث « هللا هرمأ اي أضوتيلف ةالصلا

 اًئيش ظفح الو ةحتافلا ظفح ال نأ وهو ؛ دحاو مسق انه قب ؛ يكيلو هللا دمحبلف نآرقلا نم

 تاسع أت وانت انتر اوك< نيام 9 هنأ 0 ؛ةيبرعلا راكذآلا نم اًءيش اضيأ ظفحي الو نآرقلا نم

 . «متعطتسا ام هنما او رهأب مكترمأ اذإ اذإد مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب اكسمت هيلع ردق

 ةحافلا هود نوك ركش ناك ةوعتلس ثراها عاملا ؟قنكملا'عو أكةنان ا[ ةكرشلا :هلقلللا

 نإ اناآل « ةيوعضلا ةياغ ىف اذه نأ ملعاو ؛ نآرقلا نم نيتذوعملا نارك ركل نأكو#؟نآزقلا ند

 نبا ناك ذئنيْخ نآرقلا نم ة<افإ! ةروس نوكي ةباحصلا رصع ىف الصاح ناكر ئاوتملا لقنلا نإ انلق

 اذه ىف رتاوملا لقنلا نا انلق ناو «لقعلا ناصقن وأ رفكلا بجوي هراكناف كلذب املاع دوعسم

 لصأللا ىف رئاوتع سيل نآرقلا لهن نا لاقينأ ىضتقي اذبف نامزلا كلذ ىف الصاح ناكاام ىنعملا

 نبا نع بهذملا اذه لقن نأ نظلا ىلع بلغألاو « ةينيقي ةجح هنوك نع نآرقلا جرخ كلذو

 لئاسملا ىف مالكلا رخآ انههو « ةدّقعلا هذه نع صالخلا لصح هيو « لطاب بذاك لقن دوعسم

 . باوصلل ىداحلا هّللاو ةحافلا ةروس ىلع ةعرفملا ةيهقفلا

 هن ا يقنادلا
 لوصف هيفو 2( ةحاشفلا ةزوس ريسفت ىف

 لواألا لصفلا

 حدملاو « دما : ةثالث ظافلأ | انبه ( لوألا ) : هوجو هيفو ( هلل دما ) ىناعت هلوق ريسفت ىف

 ىحلل لصحي دق حدملا نأ ( لوألا ) : هوجو نم حدملاو دخلا نيب قرفلا : لوقنف ء ركشلاو

 هودي ال ظلك ورعان ا هوانا وأ قدتحلا ةءاغ ىف ةواولا ىأر نم نأ .ىرتاللا" "ىلا ايغلاو

 الاد افانلا ولا را انهيحا و معأ حدملا نأ تبثف « اهدمح نأ ليحتسيو ٠ اهبحدمب

 تافيدألا شن دال نوكللا الامدافا دما امأ لا ة نك :قروككن دقو ناسحالا لبق نوكي دق حدملا نأ

 اوثحا د مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ءهنع ايمنم نوكي دق حدملا نأ : قرفلا ىف ( ثلاثلا هجولا )

 مل نر« » ملسو هيلع هللا لص لاق ءاتلط« هب روعأم هناف دجلا امأ « نيحادملا هوجو ىف بارتلا



 ل

 م ةحتافلا نم ةطينئسملا ةيبقفلا لئاسملا

 ىف غابصلا نب ريصن وبأ خيشلا لقن : ةثلاثلا ةجحلا . لاعفالا ىف لخاد رهف ناسللا لعف لوقلا

 ارقتقأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسران مآ ةلاههأ:ئوانخلا ابيشناننأ نك ل ماعلا ضماتك

 طو>أ تاعكرلا ىف ةءارقلا : ةعبارلا ةجحلا . ةلفان وأ تناك ةضي رف ةعكر لك ىف تاتكلا ةحتاف

 جورخلاب اننكح « ءاقبلا تباثلا ف لصالاو ةالصلاب رمأ : ةسداخلا ةجحلا . اهبوجوي لوقلا بجوف

 لكلا ىف ةءارقلا مدع دنعف « لك أ ةالصلا هذه نأ لجال تاعكرلا لك ىف ةءارقلا دنع ةدهعلا نع

 . ةدهعلا ىف قدي نأ بجو

 ىف ترقاف نيتعكر لصألا ىف ةالصلا تضرف : تلاق اهنأ ةشئاع نع ىور امب فلاخلا جّتحاو

 ,عبت نايرخالاو لصأ نايلوآلا ناتعكرلا : لوقنف اذه تبث اذإو ء رضحلا ىف تديزو رفسلا

 ره< الو ءامبيف ةدئازلا ةروسلا أرقي ال هناف ىندملا اذلو ء فيفختلا ىلع عبتلا ىف رمآلا رادمو

 . حجرأ ناكف ٠ طوحأ انيهذمو . ىوقأو رثك أ انلئالد نأ باوجلاو . امهيف ةءارقلاب

 عورف هلف ةالصلا طئارش نم طرش ةحئءافلا ةءارق نأ تبث اذإ : ةرشع ةعبارلا ةلئسملا

 تاطب ادمع اهفورح نم افرح كرت وأ ةحتافلا ةءارق كرت ول هنأ انيب دق : ( لوآلا عرفلا )

 نبأ ىوزا اع 0 و « هتالص دسفت ال مدقلا ىف ىعفاشلا لاق اوهس اهكرت ول امأ . هتالص

 الف ةءارقلا كرتف برغملا هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع انب لص : لاق نمحرلا دبع نب ةيلس

 « انسح : اولاق ؟دوجسلاو عوك رلا ناك فيك : لاق « ةءارقلا تكرت : هل لبق ةالصلا_ تضقتنا

 « اعاجإ كلذ ناك ةياحصلا نم رضح: .ةعقاولا ةذه«تعقو ايلف : ىفاشلا لاق «:نسأب الف :لاق

 ددعلا ق ة0اع ةرولا ذملا لئالدلا ناآآل  هتالص دسفت,::لاقو. ديدجلا ىف هنع ىعفامشلا عجرو

 هللا يضر رمع نأ ىور ىععشاا نأ : لوآلا : نيبجو نم رمع ةصق نع باجأ مث ءوهسلاو

 وه اذه ىعفاشلا لاق ءةءارقلا سفن الة:ازقلاب رهجلا كرت هلعل هنأ, ::فاثلاو . ةالضلا داعأ هع

 ..رمعإ قطلا

 لوالا فصنلا مث ريخآلا فصنلا أرق ولف « ةءارقلا بيترت ىف ةياعرلا بحت : ىناثلا عرفلا

 .ريخالا نود لوالا هل بسحب

 نأ اءإو ءاهضعب ظفحي نأ امإ ةحنافلا مامت نسحب ال ىذلا لجرلا : ثلاثلا عرفلا

 برقاآلا ه-جولا ىلع تانآ تس اهعم أرقيو ةيآلا كلت أرقي هناف لوآلا امأ ءاهنم ائيش ظفح ال

 همزا نآرقلا نم اًئيش ظفح نإ انبهف  ةحتافلا نم ايش ظف ال .نأ وهو - .قاثلا:امأو

 نم اًئيش ظفحب مل نإو ( نآرقلا نه رسيت ام اًؤرقاف) ىلاعت هلوقل ٠ ظوفحملا كلذ ةءارق

 إء عورف

 اذلا طارتشا

 اصلا ىف



 ةحتافلا نم ةطينسملا ةيبقفلا لئاسملا سا

 عضوملا كلذ علاطيلف ءانغلابو « موق ىلع لدتال اهتأدةراثلا »هله نيننفت#(ف اقيزانأ ملعاو (اوتصنأو

 مث « اهفعض نيب قولا دحأ خيشلاو ةريثك ارابخأ اوركذ دقف رابخألا امأو ؛ ريسفتلا اذه نم

 انعم وهو «٠ حيجرتلا نه ديالف تركو تضراعت امل رابخألا نكللو ؛ ةحي اهنأ به : لوقت

 ء تاقلطلا ذعأ نم هو. نآرتلا ةلاررقب لاغتشالا: تنجو انلوقانأ :: (لاؤتألا )طوعا قم

 ةطو>أ اانلزق:نأ:( ىناثلا,) كوأ انلؤق نأ كش ًآلو ةللارك ذ نعاتوكتسلاو.ةلطعلا بجوي مطوقو

 او موق و؛ةليمجا راكذالاو تاعاطلاب ةالصلا ءازجأ عيمج لغش بجو انلوق نأ : ( ثلاثلا )

 . رك ذلاو ةعاطلا نع تقولا ليطعت

 اهكرت ناف . ةعك رلك ىفةبجاو ةحتافلا ةءارق : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق : ةرشع ةثلاثلا ةلئسملا

 « ةباحصلا نيب هيلع ممم لوقلا اذهو : ىنيارفسالا دماح وبأ خيششلا لاق  هتالص تلطب ةعكر ىف

 :.دوعسم:نباو أ لعاو ريع ركب ؤبأ هب:لاق

 ةءارقلا نأ وهو « ةيلع ناو مصآألا لوق : ( امدح ةتتل هللا هوما اكماذلا نأ معاو

 اك ,ةءارقلا نأ ىج ن حلاص نب نسحلاو ىرصبلا نسحلا لوق : ( فاثلاو ) لضأ ةياو ريغ

 ءانثتسالاو « باتكلا ةحتافب الإ ةالصال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل «ةدحاو ةعكر ىف بحت

 ةالصلا ةحصإ لوةلا بجو ةدحاو ةرم ةالصلا ىف ةحنافلا ةءارق تلصح اذاف « تايثإ ىنلا نم

 اعل ,ةلجااو نيتلاراالاا نيتسككالا .ىاةءازرقلا نأ 'وديو .:ةفينتح: نأ ,لؤق::'( تااثلاور) ءانتتسالا 5

 بابحتسالا .باتتك ىف رك ذو « تكس ءاش نإو « حبس ءاشناو أرق ءاش نإ « رايخلاب نيت ريخألا ىف

 .نع لماشلا باتك ىف غابصلا نبا لقن : ( عبارلاو ) نيبعت ريغ نم نيتعكرلا ىف ةبجاو ةءارقلا نأ

 هاو ه1( م]مماختاو ني وحال فور كن اور نازل آل | خنيدمك ىلا: ىفاةءارقلا تيتا: لاقرهنأ نافم

 عبرأ ةالصلا تناك ناف , اهعيج ىف بجتالو ٠ تاعكرلا رثك أ ىف ةبجاو ةءارقلا نأ كلام لوق

 كدلك ن1: تيكا قا تمكنا مع اك ن] وادع ىكامكر هفيالاثاا وفاق رقلا كفك «فاعكاور

 ةبجاو ةءارقلا نأ وهو ىعفاشا لوق وهو : ( سداسلاو ) اعم امهيف ةءارقلا تبجو احبص

 : تاعكرلا لك ىف

 تاييكازلا) لك ف أرد ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ : ىلوآلا ةجحلا : هوجو هت ىلع لديو

 هنيلع هيلعا ىذلا "نارعاللا نأ :+.ةيناثلا“ةجتلا». عهوءيتاو ) ىلاعت هلال« هلثم انيلع تحف

 « ةمكر لك ىف لمفاف كلذكو : لاق مث  نآرقلا مأب أرقي نأ هرمأ ةالصلا مالسلاو ةالصلا

 انلق «لاوق ألا ىلإ ال لاعفآألا ىلإ عجار « ةعكر لكىف لعفاف » هلوق اولاق ناف ؛ بوجولل رمآلاو



 ب ةتافلا نم ةطينتسملا ةيبقفلا لئاسملا

 ( ىناثلا ) صنلا فالخ ىلع وهو « مصخلا دنع جادخلا نع ةأزب» ةءارقلا نودي. ىدتقالا:ةالصانا

 كلذو « ةلاحلا هذه ىف هيلع ةءارقلا بوجوب ةريره ىنأ ىلع مامإلا فلخ ةالصاا دروأ لئاسلا نأ

 . بولطملا ديؤي

 : لوقي ىلاعت هللا نإ : لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةريره وبأ ىور : ةنماثلا ةجحلا

 بجوف ٠ ةءارقلا ببسي لصح امنإ فيصنتلا نأ نيب .. نيفصن ىدبع نيبو ىنيب ةالصلا تمق

 ىفو درفنملا ةالص ىف مئاق فيصنتلا اذ هو « ةالصلا مزاول نم ةحتافلا ةءارق نوكأ

 . ىدتقملا ةالص

 ىلص هللا لوسر انب ىلص : لاق تماصلا نب ةدابع نع هدانساب ىنطقرادلا ىور : ةعساتلا ةجحلا

 ميركلا هبجوب انيلع لبقأ فرصنا املف « ةءارقلاب اف ربحي ىتلا تاولصلا ضعب ملسو هيلع هلل

 ىلام لوقأ انأو : لاقف ٠ كلذ عنصنل انأ انضعب لاق ؟ ةءارقلاب ترج اذإ نؤرقت له : لاقف

 مل نمل ةالصإل هناف نآرقلا مأ الإ ىقءارقب تربج اذإ نآرقلا نم ائيش اًورقتال « نآرقلا عزانأ

 الارق

 ىهو ميظعلا باوثلا بجوت نآرقلا ةءارق نأ ىلع ةلاد ةريثكلا ثيداحألا نأ : ةرشاعلا ةجحلا

 باوثلل ةبجوم مامإلا فلخ ةالصلا ىف اهتءارق نوكنت نأ بجوف « ىدتقملاو درفنالل ةلوانتم

 . امتءارق بوجوب لاق كلذب لاق نم لكو « ميظعلا

 لطبتال مامإلا فلخ ةءارقلا نأ ىلع هنع هللا ىضر ةفينح وبأ قفاو : ةرشع ةيداحلا ةجحلا

 ةبجاو تناكف ؛ طوحأ ةءارقلا نأ تبثف  ةالصلا لطبب اندنع وهف اهتءارق مدع امأو « ةالصلا

 . « كيبريالام ىلإ كبيريام عد » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 مامإلا ةءارق عمسي ال هنأ عم ةءارقلا نع اتك اس ىدتقملا قب اذإ : ةرشع ةيناثلا ةجحلا

 لضفأ » مالسااو ةالماا هيلع هلوقل « هنم لضفأ ءىراقأا لاح نوكي نأ بجوف ؛ الطعم قب

 لوقلا تبث هلاحلا هذه ىففتوكسلا نم لضفأ ةءارقلا نأ تبثناذإو «نآزقلا ةءازق لادعالا

 . قرفلاب لئاق ال هنآل « بوجولاب
 ةءارق نآل « امارح ءادتقالا ناكل ةءارقلا نم اعنام ءادتقالا ناك ول : ةرشع ةثلاثلا ةجحلا

 ثيحو ؛!هارح ءادتقالا نوكي نأ هءزايف « مر ةفب رشلا ةدابعلا نم عناملاو « ةميظع ةدابع نآرقلا

 ٠ ةءارقلا نء عنمي ال ءادتقالا نأ انباع كلذك نكي م

 هل اوعمتساف نآرقلا ءىرق اذإو ) ىلا هت هلوقف نآرقلا امأ ء ربخلاو نآرقلاب ةفينح وبأ جتحاو



 ةحتافلا نم ةطينتسملا ةيهقفلا لئاسملا ا

 ارسأ ءاؤس  :ىدتقملا ىلع ةءازقلا بحت ديدجلالؤقلا ىف ىعفانقلا لاق :' ةرشع' ةيناثلا ةلكسملا

 رهج اذإ بجي الو « مامالا رسأ اذإ ةءارقلا بحت : مدقلا ىف لاقو « اهب ربج وأ ةءارقلاب مامالا

 ؛لاح لكب مامالا فلخ ةءارقلا هركحت ةفينح وبأ لاقو كراببملا نباو كلام لوق وهو

 -:هوجواننلو

 درفنملا لوانتي رمالا اذهو (نآرةلا نم رسيت ام اؤرقاف ) ىلاعت هلوق : ىلوألا ةجحلا

 : ماوطأللاو

 لاعت هلوقل كلذ انيلع بجيف' ةالصلا ىف أرقي ناك ملسو هيلع هللا لص هنأ : ةيناثلا ةجحلا

 . ةضراعم هنأ الإ هنم عنمي امومأم هنوك نا : لاقي نأ الإ ( هوعبتاف )

 ناك ىلا لاعفاألا عومجمب مأ (ةالصلا اوميقأو ) ىلاعت هلوق نأ انيب انأ : ةثلاثلا ةجحلا

 اوميقأ ) هلوق ناكف « ةحتافلا ةءارق لاعفاآللا كللت ةلمج نمو « ابلعفي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 . ةحتافلا ةءارقب رمالا هيف لخدي ( ةالصلا

 ريرقت تبث دقو « باتكلا ةحتافب الإ ةالسص ال » مالسلا هيلع هلوق : ةعبارلا ةجحلا

 . ليادلا هجو

 مو هيلع هللا لص ىتلا نأ راج ىور هنال دارفنالا لاح صوصخم ربخلا اذه : اولاق ناف

 اذه : انلق ؛ مامإلا ءارو نوكي نأ الإ « لصي ملف نآرقلا مأب اهف أرقي مل ةالص لص نم لاق

 . هيف اونعط ثيدحلا

 امب أرقا مث » ةالصلا لامعأ هلع ىذلا ىنارعالل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق : ةسماخلا ةجحلا

 . موماملاو درفالا لوانتي اذهو « نآرقلا نم كعم رسبت

 ةدابع نع عسيبرلا نب دوم نع هدانسإب هعماج ىف ىذمرتاا ىسيع وبأ ىور : ةسداسلا ةجحلا

 فرضنا ايلف «ةءارقلا هيلع تاقثف حيصلا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ادربف لاتنالعلا نبا

 هناف « نآرقلا مأب الإ اولءفت ال : لاق . هللاو ىأ :انلق ٠ محمامأ فاخ نؤرقت رك ارأ ىلام : لاق

 . نسح ثيدح اذه : ىذمرتاا ىسع وبأ لاق اماوق مل نم ةالصال

 ىلوم بئاسلا ابأ عمس هنأ نمحرلا دبع نب ءالعلا نع أطوملا ف كلام ىور : ةعياسلا ةجحلا

 مل ةالص ىلَص نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقي ةريرهابأ تعمس : لوي ماشه

 فاخ انايحأ نوكأ ىنإ «ةريره ابأ اي تاقف : لاق « مات ريغ جادخ ىبف نآرقلا مأب اهيف أرقي

 (كوآألا ) : نيهجو نم ربخلا اذم لالدتسالاو «كسفن ىف ىسراف اي اهم أرقا : لاق ٠ مامإلا



 سيرك ةحتافلا نم هطبنتسملا ةيبقفلا لئاسملا

 بلطي هنأ مقرعلا نآرقلا نأ وهف قزافاا امأو , ءاقبلا تباثلا ف لصاألاو . اتباثب ناك تف يلكتلا نلف

 ىف زاتالا نا ( لوألا ) : نيهجو نه كلذو ٠ هظفل لجال هتءارق بلطت كلذ هانعمل ةءارق

 ظوح بجو هلغفل ةءأرق ىلع ةالمصلا ةدك فيقوت نأ ) فاشاو) هظفا ُْق هد اصفو ؛ هتحاصف

 نع انوصم رهدلا هدجو ىلع هءاَقب بجووا ميظعاا قاخلا نه لحذملا ةيثكاو , ظافلالا كلت

 ( نوظفاحل هل اناو رك ذلا انلزن نت انا ) هلوآب ىلاعت هللا دعو ام قيقحت بجوي كلذو « فيردتلا

 ءدوصقملا اذه لتخم هنإف ىلرعلا مظنلا اذه ةءارق ىلع ةالصلا ةمص فقوتي ال هنإ نق اذإ امأ

 رهاظ قرافلاو ملاق ىضتقملا نأ تبثف

 لديو «نآرآلا ةءارق ةمجرتلا ةءارقو « نآرقلا ةءارقب ىمأ هنأب هبهذم ةص ىلع فلاخلا جيتحاو

 ةرجش نا ) لاف نآرقلا الجر ملعي ناك دوعسم نب هللا دبع نأ ىور ( لوألا ) : هوجو هيلع

 « رجافلا ماعط لق : لاقف ؛ ميتيلا ماعط : لوقي ناكف ايمجع لجرلا ناكو ( ميثالا ماعط موقزلا

 ةمحرلا ةيآ عضي نأ لب ميكحلا ميلعلا ناكم أرقي نأ نآرقلا ىف أطخلا سيل هنإ هللا دبع لاق مث

 نيلونألا زيد. ىف قارقلا "ا ربخأف ( نيلوآلا ربز ىنا هناو ) ىلاعت هلوق ( ىتاثلا ) باذعلا ةبآ ناكم

 ناك ام هنأ ىلع انعمجأ مث ( ىموهو ميهاربإ فحص ىلوآلا فحصلا ىنا اذه نا) ىلاعت لاقو

 لاق ىلاعت هنا ( ثااثلا ) ةينايرسسلاو ةيناربءلاب ناك نكل ظفالا اذ نيلوآلا ربز ىف نآرقلا

 كلت رك ذاذإ الإ ىبرعلا ظفالا نومرفيال 5 نا مث 2 ؟رذنال نآرةلا اذه ىلإ ىحوأو)

 : نآوق ة ةيسرافلاب مو ,ظنملا اذه نأ تيثف ء ان آرق هاعم ىلاعت هنأ مث ؛ مهئاسأب م 2. قاعلا

 هنع لقن“ذ ودض»نا ناف تدب هب الازم لاوس نإت نق نأ" وألا 2 رووداو

 اذه ةرصن ىف ةغلابملا ةباحصلا نم دحأ نع لقني لو « هللا ءاش نإ نمؤمانأ : لوقي ناكهنأ

 لئاقلا نإ : لوقن لب ٠ اذه ىلإ تفتلن ال ةيفنحلا نا مث ءدوعس» نبا نع لقن اك بهذملا

 هلوق اولبةي مل ملف ةجح دوعسم نبا لوق ناك نإف .انمؤ١ نوكحبي ال كاشلاو « هنيد ىف كاش هب

 تاضتانملا هذه ىرمعلو ؟ ةلئسملا هذه ىف هيلع لوع ملف ةجح نكي مل ناو ؟ ةلئسملا كلت ىف

 بحيو نآرقلا نع ةحتافلا فذ-و نيتذوملا فذح دوءسم نبا نع لقن دقف اضيأو « ةببجع

 ىلا هناو ) ىلاعت هلوق امأو « بهاذملا هذه نع عجر هنا : لوقت ناو ؛ هب نظلا ناسحإ انيلع

 21 رذنال ) ىلاعت هلوقو « نيلوألا ريز ىف ةدوجوم "ضخطقلا' هذه: نأ ئعملاف (َتيلوآلا ارز

 ةعطاقلا ةرهافلا لئالدلا لجل هلم< زرب زاجلا نم ليلقاا ردقلا اذهو « هانعم مكدذنال ىنعملاف

 . اهانرك ذ ىتلا



 ةحتافلا نم ةطينتسملا ةيبقفلا لئاسملا طا

 دا اا لا والا 9:11 اع م دالطملا نزكأ مصخلا لوقىلعف .ايندلا حيبقتو ةرخآلا

 ًابظاو» ناك لب نآرقلا نم افرح أرقي ملو ةنس ةئام شاعو ايندلا لخد هنأ ولو « ناسنإو ديز

 قيابال مالكلا اذه نأ هرورضلاب مولعمو ًاعيطم ىلاعت هللا ىقلي هناف ناسناو ديز هءارق ىلع

 . نيملسملا نيدب

 ليج الانام رو نيملاقلا "بولا ءادثلا لؤقن الأ ةحافللاةمجترتال“ هنأ + ةرشع' ةيناثلا .ةجحلا

 ىلإ ال نافرعلا لهأ قيرط ىلإ اندهأ ناعتسملا تنأو دوبعملا تنأ نيدلا موي ىلع رداسقلاو

 مولعف هنم برقيام وأ ردقلا اذه الإ تسيل ةحتافلا ةمجرت نأ تبثث اذإو « نالذلا لهأ قيرط

 « بطخلا عييمج ةءارقب ةحيحص ةالصلا لاقي نأ بجوف ردقلا اذه اف لصح دقوالإ ةيطخ ال هنأ

 . لوقلا اذه داسف انملع الطاب ناك املو

 نامل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نذأ دق ناكسا ازئاج اذه ناك ول : ةريثع ةثلاثلا ةجحلا

 ؛ةيموزلاب أرقي نأ ٍتيهْطل نذأ دق ناكدو ؛ اهب لصيؤ ةيسراقلاب نآرقلا أرقي نأ ىف ئسرافلا

 ىف مظعي هنإف قالا ىف هزاوج رهتشال اعورشم مالا اذه ناك ولو ؛ ةيشبحلاب أرق نأ فنلذافلو

 « ةيبرعلا ةغللا لمعت ىف سفنلا باعتا مهنع ليزي كلذ نآأل ٠ قيرطلا اذهب تاغلا بابرأ عامسأ

 ىلإ ىضفي هزيوت نأ مولعمو « ةصاخلا مهتغلب نآرق مهل لصحي نا ىف ميظع رفن موق لكل لصحيو

 . ملسم هلوقي ال كلذو ٠ ةيلكلاب نآرَلا ساردنا

 ,ةيبرعلاب ةءارقلاب تزاج امل ةيسرافلاب ةءارقلاب ةالصلا تزاج ول : ةرششع ةعبارلا ةجحلا

 نم مهفي مل اًديش ةيبرعلا نم مهفي ال ىذلا ىسرافلا نأ ةمزالملا نايب  زئاج ريغ كاذو زئاج اذهو

 ءانثلا نم هيفام فرعو دوصقملاب طاحأو ىنعملا مهف ةيسرافلاب نآرقلا أرق اذإ امأ « ةتبلا اًئيش نآرقلا

 ةماقإ نم ىصقالا دصقملا نأ مولعمو « ايندلا نع ريفنتلاو ةرخآلا ىف بيغرتلا نمو هللا ىلع

 نوربدتي الفأ ) ىلاعت لاقو ( ىرك ذل ةالصلا أو ) لاعت لاق «ىاعملا ىذه لاوصح تاواسلا

 نآرقلا ةءارقو . ةميظعلا دئاوفلا هذه ديفت ةمجرتلا ةءارق نأ تبثف ( اهلافقأ بولق ىلع مأ نآرقلا

 ةيبرعلاب ةءارقلا ماقم ةمئاقةيسرافلاب ةءارقلا تناكولف « دئاوفلا هذه لوص> نم عنمت برعلا ظفالا

 اهنم ةعنام ةيبرعلاب ةءارقلاو ةميظعلا دئاوفلا هذه ديفت ةيسرافلاب ةءارقلا نإ مث ةحصلا ىف

 ةءارقلا نأ انيلع كإذكح مالا نكي ل ثيحو « ةمرحم ةيبرعلاب ةءارقلا نرسم نادم

 : ةزئاج ريغ ةيسرافلاب

 ىضتملا امأ « رهاظ قرافلاو « مئاق ةالصلاب ىمألا ءاذبل ىضتقملا : ةريثع ةسماخلا ةجحلا



 م1 ةحتافلا نم ةطيئتسملا ملا يقفل لا اسملا

 : لطاب كلذرو: لوألا لش نآرتب لق

 عيطتسأ ال ىفإ « هللا لوسراب : لاق الجر نأ ىفوأ ىنأ نب هللا دبع ىور : ةعباسلا ةجحلا

 نزلا 0 هلل دجلاو هللا ناحبس لق. ملدو هيلع هللا لص لاقف : ةالصلا ىف ندحي اي نآرقلا ظفحأ
 آرقلا :ةءارق نع رجعلا دنع ةالصلا ىف هئزحي انع هلأس ال لجرلا.نأ ليلدلا:هجو ؛.اركذلا اذه

 0 نأ هيفكب هنإ لوقي نم لوق لطب, كلذو « حيبستلاب مالسلا هيلع لوسرلا هرمأ ىبرعلا
 : تشمرد ناتشاود

 نيع وه اذهو انايحرمو انامحر اهالا مس هلوق وه ليجنإلا ل وأ نأ! لاقي. .: ةنماثلا ةجحلا

 اذه نا ىراصناا تااقل نآرقلا سفن 0 هلا ةمجرت تناكولف « ميحرأ نمرلا هللا مس ةمج رن

 : انارق نوكنتال نارقلا ةجرت نأ العادم دجأ لَك مالو ليجتالا نع نه هتذخأ اما نآرقلا

 اميأ رظنيلف ةنيدملا ىلإ هذه قروب م اوثعباف) ىلاعت هلوق انمجرت اذإ انأ : ةعساتلا ةجحلا

 ماعطمادك هكدركتي الط ل فير شابا اقرأ 5 كس رف تح ناك(هنم قزرب مناي ًايلفاماعط 5

 8 نأ حرا ف افلا ذأ مالك سنج نم مالكا اذه نأ مولاعمو.دروابنازاهراب تمسرتمم

 ,« سانلا مالك نم ءىث اف حلصيال هذه انتالص نإ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل « هب ةالصلا

 « قرفلاب لئاق ال هنآل « تايآلا رئاس ةمجرتب اذكف ةيأآلا هذه ةمجرتب ةالصلا دقعنت مل اذإو

 كلذ دعب لتع ) هلوق ىلإ ( ميمنب ءاشءز اه ) ىلاعت هلوق ةمجرت ىف ةيراج ةجحلا هذبف اضن

 ىلاعت هلؤق_كلذك و ..ىنعملاو ا ىف سانا مالك سنج نم اهتش نوكتال اهتجرت نإف ( ميز

 نوكنت ةيآلا هذه ةمجرت ناف ( امئاثقو اهلقب نم ضرألا تبنت امم انل جرخي كبرانل عدا )
 اهمال ظافلاألا هذبم تايآلا هذه نيعانأرق اذإ ام فالخم اذهو « ىنعمو أظفل سانلا مالك سنج نم

 هنإ اولاق ممنأ موصخلا نم بجعلاو سانلا مالك نع زاتمت عيدبلا ابمظنو زجعملا اهميكرت بسحب

 ةالصاا حصت : اولاق مث هتالص تدسف سانلا مالك سنج نم نوكي ءاعد دبشتلا رخآ ىف ركذ ول

 . ىنعمو ًأظفل سانلا مالك نيع اهتمجرت نأ عم تايآلا هذه ةمجرتب

 اهلك فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق : ةرشاعلا ةجحلا
 نم رثك ١ :إ2 نارقلا لزنأ ذك ناكلا انارف هل لك تسع نآرقلا ةمجتت تنك رار فا

 رصح حصيال ذئيحو ؛ ةدح ىلع نآرق ةغل لك بسحب لصح دق مهيهذم ىلع نآل ؛ فرحأ ةعبس

 . ةعيسلا ىف نأرةلا فورح

 هنأ كش الو ؛ تايآلا عيمج ةالصلا حصت ةفينح نأ" دنع" نأ“ هر ةياواذلا ةجنملا

 أ مبظعت نمو هللا ىلع ءانثلا نم نآرقلا ىف امل ةقباطم ةريثك تايآ ةاروتلا ف لصح دق



 ةحتافلا نم ةطداسملا ةيبقفلا لئاسأأ اا

 رانا ىف مهلك ةقرف نيعبسو فين ىلع ىتمأ قرتفتس : مالسلا هيلع هلوقل « كلذ انيلع بحي نأ بجوف

 هيلع هنأ ليلدلا هدجو ٠ ىناوكأو هيلع | انأ) ايلاف كاهن لاسراب مث نمو : : ليق «ةدحاو ةقرف الإ

 نأ بجوف « ىبرعلا نآرقلا اذوب ةالصلا ىف ةءارقلا ىلع نيقفتم اوناك هباكصأ عيمجو وه مالسلا

 !اناعلا| لهل اوما الفلان ئواقلا نزيك

 لزنأ م ةالصلا ىف نآرقلا ةءارق ىلع ةيلكدلاب نوقبطم مالسإلا رايد لهأ نأ : ةعبارلا ةجحلا

 . ( نينمؤالا لويس ريغ عيني و ) ىلاءت هلوق تخت لخد قيررطلا اذه نع لدع نف « ىلاعت هللا

 أرقي مل ةيسرافلاب أرق رهو ؛ ةالصلا ىف نآرقلا ةءارقب رمأ لجرلا نأ : ةسماخلا ةجحلا

 اؤرقاف ) ىلاعت هلوةا نآرلا ةءارقب رمأ هنإ انلوق امنإ « ةدبعلا نع جرخم ال نأ بجوف ؛ نآرقلا

 الو «نآرقلا نم كعم رسيت امب أرقا مث : ىبارعالل مالسلا هيلع هلوقلو ( نآرقلا نم رسيت ام

 بر ليزتتل هناو ) ىلاعت هلوق :لوآلا : هوجول نآرةب سيل ةيسرافلاب بترملا مالكلا نإ اناق

 ناسلبالا لوسر نم انلسرأ امو ) ىلاعت هلوق : ىناثلا ٠ ( نيبم ىبرع ناسلب ) هلوق ىلإ ( نيملاعلا

 هريغ ءافتنال ءىثلا ءافتنا ديفت ول ةملكو ( ايميأ انآرق هانلعج ولو ) ىلاعت هلوق : ثلاثلا « ( هموق

 وهف ايمحيأ ناك ام لك نا : لاقي نأ مزايف . ايمعأ ًانآرقهلعج ام ىلاعت هنأ يلع لدي اذهو

 اذه لثمب اوتأي نأ ىلع نجلاو سفإلا تعمتجا نثل لق ) ىلاعت هلوق : عبارلا . نآرقب سيل

 امإ : ةيسرافلاب موظنملا مالكلا اذسبف ( اريبظ ضعبل مهضعب ناك ولو هلثم نوتأي ال نآرقلا

 نالطبلا مولعم لوآلاو « هلثم الو هنيع ال وأ . هلثم وأ ىبرعلا مالكا نيع هنإ لاقي نأ

 ىآلا ناكل ىبرعلا 01 ١! كلذل الثم ىسرافلا ملقناا اذه ناكول ذإ « لطاب ىف ,اثااو « ةرورضلاب

 تبث املو (هلثب نوتأي ال ) هلوق ىف هناح,س هللا بيذكست بجو» كلذو ؛ نآرلا لثمب ايت آ هب

 اثراق نكحي مل هئراق نأ تبث هلثم الو نآرقلا نيع سيل ةيسرافلاب موظنملا مالكلا اذه نأ

 قبب نأ بجوف « هب تأي ملو نآرقلا ةءارقب ردأ فلكملا .نأ تبثف ء بولطملا وهو ؛نآرقلل

 . ةدبعلا ىف

 لاق هنأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع ةريره ىنأ نع رذنملا نبا هاور اه : ةسداسلا ةجحلا

 نأ امإ ةيمرافلاب ةموظنأا تاراكدلا هذه : لوقنف « باتكسلا ةحتافب اهف أرقي ال ةالص ىرجت ال

 نع جورخو ميظع لهج لوآلاو «نآرقب تسيل امنإ لوقي وأ نآرق انإ ةفينح وبأ لوقي
 لوقي نأ هنيدو هلقع ىف زوجي ال ءالقعلا نم اد.حأ نأ :لوآلا : هوجو نه هنايبو : عامجالا

 نآرقلا ةمجرت ىلع رداسقلا نوكي نأ مزلي : فناسألا . نآرق تشم رد ناتسود لئاَقلا كوق نإ



 4 ةحتافلا نم هطبنئسملا ةيبقفلا لئاسملا

 ةيأآ ىف ا ذم ريغ ةيمسنلاو ءهب هللا كرمأ اك أضوت : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ةبجاو ريغ اهنأ

 |١ نما لاقو ) هن الص حصن ملاروس وأ اكحرع 7 ولذ ةيجاو اهنإ رهاظلا لهأ لاقو 3 ءوضولا

 نا أمهاس كو ناو. ز< ُ ادماع 7

 ةرومعلا ةياغ ةقتاكشللا ؟كل مأ هلكأ لحب له ةيك ذدلا -دنغ ةنمسدلا ؟كرورتم' ::ئفاثلا عرفلا

 مسا رك ذي مل امب اوط أت الو ) ىلاعت لاقو ( فاود اهيلع هللا مسا !ورك ذاف ) ىلاعت هللا لاق

 . ( هيلع هللا

 لوقيو الاو لاعالا نم لمع ىف عرشي ال نأ بحتسي هنأ ىلع ءاسلعلا عمجأ : عساتلا عرفلا

 لاق ةدايعلا دضصق اذإو « هّلبأ - »ج لاق هماقم م ماق اذإو « هللأ مق ج١ لاق مان اذاذ ع هللا 2

 برش وأ لك أ اذإو و هللا مسيو لاق ابنه جرخ > وأ عهللا مسي» لاق رادلا لخد اذإو هللا مسب»

 مسب» لوقت نأ مالا نم ري :] ةلباقلل بحتسيو « هللا مسب » لاق ىطعأ وأ ذخأ و |

 ةلاو>أ رخآ اذهو » هللأ 5 2 لق ربهلا لخدأو تام اذإو امندلا نم هلاوحأ لْوأ اذهو » هللأ

 دعاتف » هللأ مس 00 لاق 0 اذإو » هّللأ 2 2 اًضيأ لاق ريقلا نم مأق اذإو ايندلا نم

 . « هللا مسي » هلوق ةكريب رانلا هنع

 نم ٌقَح ُْى هيل ةالصأأ 0 ٌّق ىكت ال نآرقلا ةمج رت : ىعفاش ع لاقت ةرشع ةيداهلا ةلعسملا

 زجاعلاو رداقلا قح ف ةيفاك 9 َ ةفيند 5 لاق 5و اهنسح ال نم قد ف هال ةءارقلا نسحب

 بهذم نأ معاو 2 ردأقلا قدح َّق ةيفاك ريغو زجاعلا قع ُّق ةيفاك نا : دمحو فسود 1 لاقو

 ىخاقلاو دق ر تسلا ثرللا ارأ هيقفلا ناو كسلا اذ_لو 3 اآدح لعل هليل هذه ّق ةفينح ىبأ

 . هكرتب احرص ىسوبدلا ديز ابأ

 5 نم لاونللا نآرقلاب لص انءإ سو هيلع هللأ ىلص هنأ : كوالا هةحللا : هوجوو ع ان

 ىلا-عت هلوَدل 0 هلم انيلع ب## نأ بجو 4 ه ردع لوط هيلع بظاوو؛٠ ىنرعلا ظفالاب ىلاعت هللا

 ة ىف اطرش هنوك ىلع ةرم هتيصان ىلع حسع مالسلا هياع هنأب جتحا هنأ بجعلاو ( هوعبتاف )

 . ىبرعلا ناسألاب نآرقلا ةءارق ىلع هرم لوط هتيظاوم ل تفتلي و ءوضولا

 هلوقل « كلذ انيلع بحب نأ بجوف : ىبرعلا نآر قلاب اولص نيدشارلا ءافللا نأ : ةيناثلا ةجحلا

 ةئامو. ئذسإ ميلع : مالمسأا هيلع هلوةلو ءرمعو ر 9 أ ىدعي نم نيذلاب اودتقا : مالسلا هيلع

 .ذجاونلاب املع اوضع ؛ ىدعب نم نيدشارلا ءافلخلا

 «فرعلا نآرقلا اذه الإ ةالصلا ىف اورق ام ةباحصلا عيمجو لوسرلا نأ : ةثلاثلا ةجحلا

 ءلا رنا 14ه

 نا رقلا ةمجرب



 ةغافلا نم ةطرنةسملا هيبقفلا لثاسملا ا

 انكلو ولات مها الزنا فقؤيت نآوتلا|قميازتأ ىاثا| كواقلاو ها دبأ ابك دو ركل وو اكتم كا طعئلإ اف

 ىلاعت هللا نا :لاق نم مهنم : ناقيرف اضيأ ءالؤهو « ةروسلا نم ةيآ تسيلو ءاهسفنب ةلقتسم ةيآ

 اهتابثاب رمأو «ةدحاو ةرم اهزنأ لب ؛ ال : لاق نم مهنمو ةدح ىلع ةروس لكلوأ ىف اهزني ناك

 مأ نع ىور ام نآرقلا نم اهنأ ىلعو ءاهلزنأ ىلاعت هللا نأ ىلع لدي ىذلاو ء ةروس لكلوأ ىف

 ديزي نب ميهاربإ نعو « ةلصاف ةيآ مي>رلا نمحرلا هللا مسب دعي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ى الا نأتي

 ةرنآ رقلا_نم:سنل مي>رأا نمحرلا هللا مسب نأ عب 0 رلا لضفلا نا : رانيد نب ورمعل تاق : لاق

 الرو سابع نبا تععس# كوقي 5 تعمس ! لجرأ١ اذه أرجأ ام هللا ناحبس : لاف

 تمتخ دق ةروسلا كلت نا لع ميحراا نحرلا هللا مسب هيلع ل نأ اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك

 ةئام كرت دةف ميحرلا ندحرلا هللا مسب كرت نم : لاق هنأ كرابملا نب هللا دبع نعو ءاهريغ حتفو

 . ةاريرق تأ وزو سع نأ قاع. ملثم, كازروأءاقبادة ستقع كاالثأو

 ةالصا! ىف اهتءارق بحي ةحتافلا نأو ةحتافلا نم ةبآ ةيمسقلا نأب نولئاقلا :ثلاثلا عرفلا

 ةفينح وبأ لاقف « اوفلتخا دقف هب نولوةي ال نيذلا امأ ةيمسنلا ةءارق نوبجوي مهنأ كشال

 لاقو « ارس ةيمسنلا أرقي : ىليل لأ نباو ىروثلا نايفسو ىنج نب حلاص نب نسحلاو هعابتأو

 نور اهأ رتز ا (ناف ,ةلفاذلا ىف ءامأ وز, نيج الؤو,ًازس الل. ةيوودكاملا افا! فأ رنا تأ غدي قل“ : كلام

 ١ كات ءاق

 هنعف ةفينح وبأ امأ ؛ تاعكرلا لكىف اهتءارق برجو ىضتقي ىعفاششلا بهذم : عبارلا عرفلا

 ىورو « ةحتافلا لبق ةعكر لك ىف اهأرقي هنأ ةفيثح ىلأ نع فسوي ىنأ نع لعي ىور ناتياور

 لوأ ىف اهأرت اذإ : لاق هنأ , ةفينح ىلأ نع اعيمج مهتثالث دايز نب نسحلاو دمحو فسوي وبأ

 اهأرق ناو : لاق « اهنم غرفب .ىتح ةالصلا كلت ىف اهأر قي نأ هيلع نكي ملةءارقلا ءادتبا دنع ةعكر

 . نسخ ةروس لك عم

 ىف اهديعي ال هناف ةحتافلا لوأ ىف ةيم.نلا أرق امل هنأ ةفينح ىبأ لوق رهاظ : سماخلا عرفلا

 لك مالسلا هيلع هلوقل ؛ ةروس لكلوأ ىف اهتداعا لضفالا نأ ىعفامشلا دنعو ؛ روسلا رئاس لئاوأ

 رتبأ وهف هللا مسبب هيف أدبي ال لاب ىذ رمأ

 ؟ م>رأا نم>رلا هللا مسب ةءارآ بنجلاو ضئاحال زوجي له هنأ ىف اوفلتخا : سداساا عرفلا

 : ناوججول هنأ اندنع حيحصلاو

 ىلع ءاسلعلا ةماعو . ةيودنم ءرّضولا ىلع هللا ةرمست نأ ىلع ءاملعلا عمجأ : عباسلا عرفلا



 ا ةحتافلا نم ةطبنّت لا ةيبقفلا لئاسملا

 ىلع فارشالاو ؛ءاسلعلا ريغ ىلع ءالعلاو « رغاصأللا ىلع رباكألا مدقي ناك مالسلا هيلع

 واعو فرشااو معلا ىف الاح ىلعأ اوناكرمع نباو سابع نباو ايلع نأ كشاالو ؛ بارعالا

 نوذقي اوناك رمع نياو سابع نباو ايلع نأ نظلا ىلع بااغلاو « لفغملا نباو نأ نم ةجردلا

 :رةنمادسعلاب :ناققن لفعمللا نانو ليكألل طزاكو ؛ ملسو هياع هللا لص هللا لوسر نم برقلاب

 الو كتالصب رهجت الو ) ىلاعت هلوقل الاثتما روجلا ىف غلابب ناك ام مالسلا هيلع هنأ اضيأو
 0 توصب اهف عرشي امنإ ةءارقلا ف عرشي ام لوأ ناسنإلاف اضيأو ( ام تفاخت

 نباو سابع نباو ىلع ناوكمل نإ ف ةارهاظ تاسأ ذهن نقعاتف ةعاس هتوص ىوي لازي ال

 لفغملا نب 17 ناو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نه ةيمستلاب رهجلا اوعمس ةريره 0

 ملسو هنيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك سنأ لوق نم دارا لعل : ىعفاشلا لاق : عبارلا . هاعمس ام

 نه اهريغ ىلع ةءارقلا ىف ةروسلا هذه مدقي ناك هنأ نيماعلا بر هلل دملاب ةالصلا حتفتسي

 .ةروسلا هذمل امسا ةظفللا هذه لعجخ هذه مامت هنم دارا نيااعاا بر هلل دملا هلوةف روسلا

 م« توصلا عفر ىف ةغلابا مدع لفغملا نبا ثيدح ىف رهجلا مدع نم دارملا لعل : سماخلا

 ءافخإلاو « ةيتويث ةيفيك رهجلا : سداسلا . ( اهب تفاخت الو كتالصب رهجت الو ) ىلاعت لاق

 ءانل ةقفاوم ةيلقعلا لئالدلا نأ : عباسلا . ةيفانلا نه ىلوأ ةتبثملا ةياورلاو « ةيمدع ةيفيك

 ةورعلاب كسمتسا دقف هنيدل امامإ اياع ذختا نمو « انعم مالسلا هيلع بلاط ىنأ نب ىلع لمعو

 . هسفنو هنيد ىف قثولا

 كلذ لمحت انأ باوجلاف ( ةفيحو اعرضت كسفننف كبر زكا ذاو ) ىلاعت هل وكب كفل" اه

 ليبس ىلع ىلا-هت هللا مالك ةءارق هنم دارالاف ميحرلا نمحرلا هللا مسب هلوق امأ ء رك نلا درج لع

 . ىلوأ هب رهجلا ناكف ؛ عوضتلاو ةدابعلا

 ل :عورف هيفو ةيمسنلا عيرافت ىف : ةرشاعلا ةلئسملا

 وأ ةيرهجلا ةالصلا ف تناك ءاوس « ةيمسنلاب رجلا ىه ةنسلا : ةعيشلا تلاق : لوألا عرفلا

 . هيف مهمتوفلاخي ءاهقفلا روهمجو « ةيرسلا

 اهتابثإ ببس ىاوفلتخا روسلا لئاوأ نم ةيآ تسيل ةيمستلا اولاق نيذلا : ىناثلا عرفلا

 ءالؤهو ؛«نآرقلا نم تسيل ةيمستلا نأ ( لوألا ): نالوق هيفو ةروس لكل وأ ىف فحصملا ىف

 الف امولعم نآلا راص دق لصفاا اذهو « روسلا نيب لصفلل تبتك اهنإ لاق نم مهنم : ناقيرف

 اهتابثإ بحي هنإ: لاق نم مهنمو ؛ زاجل بتكت ملول اذه ىلعف :ةيمستلا تابثا ىلإ ةجاح

 اكحأ عو رف

 ةسصسنلا



 ةحافلا نم ةطينسملا ةيهقفلا لئاسملا مى

 . نيلواألا نيمالكساا ىلع ممدامتعإو

 نع ىور : ىيارفسالا دهاح وبأ خيبشلا لاق : لوألا : هوجو نم سنأ ربخ نع باوجلاو

 نانا مر كلانا اسود طلو وار دف ةسفكا امأ <" تاناور" تس بانلا اذه "قأسأ

 نودحتفتسي اوناكف : ناهْثعو رمعو ركب ىبأ فاخو ؛ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ تيلص

 . ميحرلا نمحرأا هللا مسإ نو رك ذي اوناك ام مهنا : هلوق اهتيناثو .نيملاعلا بر هلل داب ةالصلا

 ىوقت ثالثلا تاياورلا هذبف ٠ ميحرلا نمحرلا هللا مسب لاق مهنم ادحأ عمسأ مل : هلوق اهتثلاثو

 ا ةياجنالاا ىؤراادنانأز انزك فاق هاذا: موق ضقانت امرك: ةلطلتواب فحل لَ

 اذ نا انباةقار: يواملاوو !ان رووجابابا هدا نكمنأ ةالضلاا ف ميحرلا نمحرلا هللا مسب كرت

 سنأ نع ةبالق وبأ ىور اهتيناثو . مهنيب ايف رتاوتملا مالا تايلكلا هذهب رهجلا نأ لع لدي

 . ميحراا نمحرلا هللا مسب نوره اوناك رمعو ركب ابأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 فلما هذغإ ىئزذ ا نل#::: لاا زا ينالااو ميحرلا نحرلا هللا مسبب رهجلا نع لئس ةناءاعتلاكو

 ةضراعتم تيقبف « بارطضإلاو طبخلا ايف ,ظع دق ةلئسملا هذه ىف سنأ نع ةياورلا نأ توثق

 ناك مالسلا هيلع ايلء نأ ىهو ٠ ىرخأ ةمهت اهفف اضيأو ٠ لئالدلا رئاس ىلإ عوجرأا بجوف

 ايعش « رهجلا نم عنملا ىف اوذلاب ةيمأ ىب ىلإ ةلودلا تلصو الف « ةيمستلاب رهجلا ىف غلابي

 « هيف هلاوقأ تبرطضا ببسلا اذباف مهنه فاخ اسنأ لعلف « مالسلا هيلع ىلع راث 1 لاطبإ ىف

 لفخملا نباو سنأ لوق نيب ضراعتلا عقو امهم هنأ كشنال اناف ءىث ىف انككش نإو نحنو

 « ىلوأ ىلع لوقب ذخأللا ناف هرمع لوط هيلع قب ىذلا مالسلا هيلع بلاط فأ نب ىلع لوق نيبو

 . ةلئسملا ىف عطاق باوج اذبف

 هنايبو « انعم حيجرتلا نأ الإ « انلئالدو مكلئالد نيب ضراعتلا لصح هنأ به : لوقت مث

 ةيللط يفأ نإ !لغ انلؤق ىو ازرإو# ء1ل ع معمل نبازإ نأ مكرابخأ كانا :ةكيلاللاب تارت ازوم

 ًالوكار نمةائرقوأ انملع زرثك أ !زوناكءالاؤهو.:٠ةريره وبأو'ارمع نباو نسابع نياو مالسلا هيلع

 دحاولا ربخ نأ ةفينح ىنأ بهذم نأ : فاثلاو . لفغملا نباو سنأ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ظفل هنأ عم ةارصملا ربخ لبقي مل هناف بيسلا اذملو «لبقي مل سايقلا فالخ ىلع درو اذإ

 حيرص نأ انيب دق لوقنف اذه تبث اذإ هفلاخي سايقلا نآل لاق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 لوقو سنأ لوق حجر ببس ىألف . اهتافخإ نم ىلوأ ةماكلا هذه راهظإ نبا قانا لمعلا

 ىنلا نأ ةرورضلاب مولعلا نم فرأ : ثلاثلاو ؟ ىهيدبلا ىلبجلا نايبلا اذه ىلع لفغملا نبا



 0 ةحتافلا نم ةطينتملا ةيبقفلا لئاسملا

 هنع هللأ ىضر بلاط ىأ نب ىلع نإامأأو ١ ريبزلا ناو ' ربع نباو 6 سابع نباو 5 باطخلا نب رمع

 ليادلاو « ىدتهإ دّقف بلاط نأ ن ىلع هنيدف ىدتقإ نموءرتاوتلاب تدث دقف ةيمستلاب روج ناك

 . راد ثيح ىلع عم قحلا ردأ مهللا : مالسلا هيلع هلوق هيلع

 ريدقتلاو ٠ هرامضإ نم ديال لعفب قاعتي ميحرلا نمحرلا هللا مسب هلوق نإ : ةسداسلا ةجحلا

 هذه عامتسإ نأ كش الو ٠ رمضملا اذه ىرجم ىرحي ام وأ ٠ تاعاطلا ىف اوعرشا هللا مسا ةناعأب

 هللا ةعاط ىلع ةوقالو « هللا ةمصعإب الإ هللا ةيصعم نع لوح ال هنأ ىلع لقعلا هني ةملكلا

 ءادتبإلا عقو اذإ الإ تاكربلاو تاريخلا نم ءىش ميال هز ىلع لقعلا هيلو )ع هللأ قيفوت 8

 َْق ناعما هذه لوص> تاعاطااو تادايعلا 0 نم دوصقملا أ مولعملا نمو 4 هللا ركن هيف

 لئاقلا اذه لخد ةيلاعلا تاكربلاو ةعيذرلا تاريؤلا هذه ديفي ةماكلا هذه عامسإ ناك اذاف : لوقعلا

 اذه. نال + ركشللا قع نورتو لفوزكلا 15 وررعأت قفانلا تعرخلا ةقاررع متلك : هلرق تحن

 لإ عوجرلا وهو( فورعملاب مالا عاونأ خاطحأ وه غ صهأ ةملكتلا هذه راهظإ باسإ لئاقلا

 نأ لقاعلاب قيلي فيكف كلذك مالا ناكاذإو ؛ تاريخا لك ىف هللاب ةناعتسإلاو ةيلكلاب هللا

 . ةعدب هنإ لوقي

 لاق هنأ نع نع هدائساب ىراخبلا ىور : والا ةحملا : مو هوجو فلاذملا جتحاو

 نوجفتس ااوناكو نا تعنو يع وعر ىأ فاخو « سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ تيلص

 2 2 ناوركنيال مهنأ هيفو 2( هديدك ف يلا أذنه ملم 0600 نيملاعلا بر هلل دملاب ةءارقلا

 ةياور ىفو « ميحرأأ نمحر أ 2 لاق مهنم ادحأ عمسأ ملو 2 ىرخأ ةياور ىفو « ميحرلا نمحرلا هللا

 . « ميحرأا نمحرلا هللا مسبب مهنم اندحأ رر لف» ةعبار

 ميحرأا نحر لاهللا مسب لوقأ انأو ىأ ىندمس : لاق هنأ لفغملا نب هللا دبع ىور ام : ةيناثلا ةجملا

 فاخخو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فاخ تيلصدقف : مالسإلا ىف ثدحلاو كاي ىبباي : لاقف

 دجلا .:. لق كيلص اذا « نيملاخعلا بو هل دملاب ةءارقلا | و دتبافأ  نايثعَوء لع ةفلخو زك لإ

 ءافاخلاب ميحراا نمحرلا هللا مسب ركذ مدع اصصخ لفغملا نباو اننا نإ ؟:لزفأز:لنماكلا كل

 هللأ مسبب روج ناك الع ل ىلع لكداا قابطإ ىلع لدبي كلذو « ايلع اركيفن مو « ةيالثلا

 .٠ ميحرلا نم را

 اغّرْضت « كسفن: ف كريو'ركاشا ل5 ةيفخو اعرضت كبر اوعدا) ىلاعت هلوق : ةثلاثلا ةجحلا

 ءابةفلا امطينتسإ ةجحلا هذهو . هؤافخا بجوف « هللا ركذ ميحرأا نمحر لا هللا مسإو ( ةفيخو



 ىف اعورش٠ ةيمستلاب رجلا ناك اذه تبث اذإو ؛ روسلا عسيمج ىف دوقفم اذهف ايرهج امضعبو

 . ةيرهجلا ةءارقلا

 ميظعتلاب هل رك ذو هللا لع ..انثااهنأ .كشال ميحرلا نمحرلا هللا مسب هلوق نأ : ةيناثلا ةجحلا

 ابان باو م ابا ِ رك ذك هللا اورك ذاف ) ىلاعت هلوةل اعورشم هب نالعالا نوكي نأ بجوف

 هراظإ ىف غلابيو هر 4 ذب نلعي هناف هنم ف.كنتسم ريغ هيبأب ارختفم ناك اذإ ناسنإلا نأ مولعمو

 ىف غلابي هيبأب رختفملا ناك اذإف ءهنم افكنتسم هنوك ىلع كلذ لد هرسأ وأ هركذ ىخأ اذإ امأ

 8 0 هشلاالاو رك ذافا) هلوقب المعي لل وأ: هللا ركذ/:نالعا [نوك نأ:كجو.راهظالاو نالغالا

 . نا د دشأ وأ مكمابآ

 راكناب لايم ريغ رك نلا كلذب ارختفم هنوك ىلع لدي هللا رك ذب رهجلا نأ ىه : ةثلاثلا ةجحلا

 مالسلا هيلع هلوقل ؛ كلذك عرشلا ىف نوكسيف « لقعلا ىف نسحتسم اذه نأ كش الو ء هركشني نم

 قيليالرمسلاو ءافخالا نأ اضيأ مالكلا اذه ىوقي امو «نسح هللا دنع وهف انسح نودلسملا هآرام »

 ةلاابأ ؟كقلا كلذ اهتمكتف الق .ةئارشيو لدا محل ناطقتو اظهر نوط اكقاالا

 ةبقنم ال هنأ مولعمو ؟ هؤافخإ لقعلاب قيلي فيكف ةبقنملاو ةليضفلاو رخفلا عاونأ مظعأ ديفي

 هناسلو تام نإ نوط » مالسلا هيلع لاق اذلو « ميظعتلاب هللا رك اذ هنوك نم لك أو ىلعأ دبعلل

 . نيرك اذلل فرش هرك ذ نماي :لوقي مالسلا هيلع بلاط ىنأ نب ىلع ناكو « هللا ركذ نم بطر

 ناكمتع هللازا رخل ايلا نأ لنا ليسا ذطاواع هتافخا ىو قير كأأ لقاعلاب ىالخ تيكا ذقأ لتمو

 ىسفن ىف ةيوق ةجحلا هذه نإ لوقأو ٠ تاولصلا عج ىف ميحرأا نمحرلا هللا مسبب رهجلا هبهذم

 . نيفلالا تاملك ببسب ةتبلا لوزت ال ىلقع ىف ةخسار

 أرقي ملو « مب ىلحف ةنيدملا مدق ةيواعم نأ هذانسإب ىعفاشلا هاورام : ةعبارلا ةجمحلا

 نورجاوملا هادان ملس الف ؛ دوجسلاو عوكراا ىلإ ضفخلا دنع ربكي ملو « ميحراا نحرلا هللا مسب

 عوك رأا دنع ريبكستلا نبأ و ؟ ميحرأا نمحرلا مب نيأ «ةالصلا انم تقرس . ةيواعماي . راصنالاو

 اناطاس ناك ةيواعم نإ : ىعفاشلا لاق « ريبكتلاو ةيمستلا عم ةالصلا داعأ هنإ مث ؟ دوجسلاو

 نيرجامللانم ةياحصلا لك دنع ررقتملا رهألاكن اك ةيمستلاب رهجلا نأ الولف ةكوشلا ديدشةوقلا ميظع

 ..ةمشنلا كرب ببسب هلع ناكنالا نابظا لعازردق انانالإو داصنالاو

 ىلص هللا لوسر ناك : لاق ةريره ىنأ نع ريبكلا ننسلا ىف قمبلا ىور : ةسماخلا ةجحلا

 ني ةلربلا» قتوأرا قليلا مضفلا نإ مم يضر حرا هنا مسي ةالصلا ىف ربحي مو هيلع هللا



 0 ةحتافلا نم ةطبنئسملا ةيبقفلا لئاسملا

 : انلق ؟اهليقنا ةقلغتم ىه لب ءابسفنب ةلقتسم ريغ ةيآلا هذه نأ عمو . ةيناث ةبآ مي>رلا نمحرلا

 نأ عنتمي ل مرج الف ٠ ميحرلا نمحرلا هلوق نودب مات مالك نيملاعلا بر هلل دما هلوق نأ قرفلا

 اندها هلوق درجم نأ انيب امل ؛ اذه كلذك الو ء ةمات ةيآ نيملاعلا بر هلل دما هلوق درحب نوكي

 ريغ هلوق هيلإ مضي ملام لب .امات امالك سيل مهلع تمعنأ نيذلا طارص ميقتسملا طارصلا

 . مهلع تمعنأ نيذلا طارص ميقتسملا طارصلا اندها هلوق حصي مل نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا

 . قرفلا روظف

 ةيآ ىه له ميحرأا نمحرلا هللا مسب نأ ىف ىعفاشلل نيلوق انباحأ "ضعب ركذ : .ةنماثلا ةلَمسملا

 نه نآرق هللا مسب نأ ىلع اوقفتا دقف بامحالا نم نوققحلا امأ :ال مأ روسلا رئاَش لئآوأ/نم

 اهدعب" امو" ىه وأ ةزروتس لك لوأ .نم اهدحتو ةماث ةئآ نمله: اهتأ: ىف نيلؤقلا »اول جاو انوا ااوتانإ

 نإ لقي مل هلبق نم ادحأ نآل ةلئسملا هذه ىف عامجالا فااخ ىعفاشلا نإ ةيفنحلا ضعب لاقو «ةيآ

 نآرقلا طخ روسلا لئاوأ ىف بوتكم هللا مسب نأ انليلدو « روسلا رئاس لئاوأ نم ةيآ هللا مسب

 ىف لاق ملو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةريره بأ ىور امب فلاخلا جتحاو ءانآرق هنوك بجوف

 نأ ىلع اوءمجأ مث ؛ تايآ ثالث اهنإ : رثوكسلا ةروس ىفو « ةيآ نوئالث اهنإ : كلملا ةروس

 باوجلاو ءارودلا هذه نه ةنآ ةيهاتا نووكلت ال, نأ كج وف. ةيمضتلا تودي ل طا دنت

 امل : اولاق ناف « لئاز لاكشالا اذبف ةدحاو ةيآ هدعب ا١ عم مي>رأا نمحرلا هللا مب انلق اذ انأ

 ؟ وؤسلا راقت نو ةيار ضاوي ينال وت نأ مكن 6 ف.كف ةحتافلا لوأ لم ةمات ات ةيآ اهنأ أ مفرتعا

 رخآو ) هلو عومج : راص مث ؛ةمات ةيآ نيملاع انو

 ثالث رثوكللا ةروس هلوقن اضيأو انبه اذكف : ةدحاو ةيآ ( نيئاعلا بر هلل دملا نأ ماوعد

 عيج نيب هيف كرتشملا ءىثااك ىبف ةيمسنلا امأو ؛« تايأ ثالث ةرولا هذه ةيصاخرهام ىنعي تايأ

 . لاؤدلا !اذه,طقسف؛ةرودلا

 ىفاهبب سمي هنأ:الإ ةحئافاا نم.ةيآ ةلمئامتلا لاق نأ 0 نب دمحأ نع ىورب : ةعساتلا ةلئسملا

 ةيآ تسي : ةفينح وبأ لاقو ٠ ام رب<و.اهنم .ةيآ .اهنإ :1لاقاهناف ىتفاشلا اهأوا؛ ةعكحرالكا

 هيلع لديو ؛ ةنس ام رهجلا : لوف اسلأ 0 ةعك اراك اهب ادق اهتأنجل : هال قف

 0 عدويه ريل

 ءارقتسالا : لوقنف اذه تبث اذإو « ةحتافلا نم ةبآ ةيمستلا نأ ىلع انللد دق : ىلوآلا ةجحلا

 اينرسااهضعب نركي نأ انأفا6ةيؤهج أ ةيرس اب ءات.نوكتك نلراكإ ةةعاطولا موس :نالركلا

 بلاي رهجلا
 ةدلملا ق



 ةحتافلا نم ةطينتاملا ةيبقفلا لئاسملا ا

 . كلذ دعب قأبس سنأ.نبع نع تاوجلا مانمتو انبه اذكف.ةروسلا

 نارك للك ناو اناا 1ك ذاتك اناا بالارز كنلا نأ ؟ةبلالا ةجللا نع" َباَاوقْلاَو

 _ لعأ هللاو « تايهملا مظعأ نم احر ازامحر ىلاعت هللا

 نإ ةذاقلا تان اورلا  نضفلا ف توأر ةةراوسلا ةذف تانآ ددع نآثك ق : ةعباسلا ةلممملا

 قررتت لل ىطأ ىلا هراورعملا هيأ ولا امأف « كان نأع ةذوسلا هده : لوقب نا ىرصتلا نسحلا

 ( ىناشملا نم اعبس كانيتآ دقلو ) ىلا هت هلوق اورسف هبو ٠ تايآ عبس ةروسلا هذه نأ اهيلع

 طارص هلوق نا اولاق ةحتافلا نم ةيآ ميحرلا نمحرلا هللا مسب نإ اولاق نيذلا : لوقنف اذه تبث اذإ

 طقسأ امل هناف ةفينح وبأ امأو : ةمات ةيآ نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ مهلع تمعنأ نيذلا

 بوخضذملا ريغ هلوقو « ةيآ مهيلع تمعنأ نيذلا طارص هلوق لاق مرج ال ةروسلا نم ةيمسنلا

 هيلع لديو « ىلوأ ىعفاشلا هلاق ىذلا : لوقنف اذه تفرع اذإ « ىرخأ ةبآ نيلاضلا الو مهلع

 ةمدقتمللا تايآلا عطقم هباشي ال مهلع تمعنأ نيذلا طارص هلوق عطقم نأ : لوألا :هوجو

 ةللك اشتمو ةيراقتم نيبرض ىلع نآرقلا عطاقم اندجو انآل ؛ مزال عطاقملا ىف هباشتلا ةياعرو

 نم سيل ( مهيلع تمعنأ ) هاوقو ءرمقلا ةروس ىف م ةلك اشتملاو « ق » ةروس ىف ام ةيراقتملاف

 ءادتبا مهيلع بوضغملا ريغ هلوق اناعج اذإ انأ : ىفاشلا . عطاقملا نم هلعج عنتماف ؛ نيمسقلا

 انمع ءانثتسا وأ هلبق امل ةفدص نوكي نأ امإ ظفللا اذهو « ريغ ظفل ةبآلا لوأ انلعج دقف ةيآ

 دحاولا ءىثلاك هنم ىثتسملا عم ءانثتسالا كلذكو « دحاولا ءىثلاك فوصوملا مه ةفصلاو ؛ هلبق

 ىلإ مهلع تمعنأ نيذلا طارص هلوق اناعج اذإ امأ « ليادلا فالخ ىلع امهنيب لصفلا عاقيإو

 امالك هنم ىتثتسملا عم ىتثتسملاو ةفصلا عم فوصوملا اناعج دق انك ةدحاو ةيآ ةروسلا رخآ

 « فوذلا مدح ىف هنم لدبمللا نأ : ثااثلا .ليادلا ىلإ برقأ كلذو ؛ةدحاو ةبآو اذا

 مهنأ نم طارصب ءادتهالا بلط نكلل مهيلع تمعنأ نيذلا طارص اندها ةيآلا ريدقت نوكيف

 ءالاض الو « هيلع بوضغم ريغ هيلع معنملا كلذ نوكسي نأ : نيطرشب الإ زوجي ال مهيلع هللا

 اولدب نيذلا ىلإ رت ملأ ) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ؛ هب ءادتهالا زي ل طرشلا اذه انطقسأ ول اناف

 بروذضملا ةرهز نه اوراص امل مهنأ الإ مهيلع مذأ دق هنأ ىلع لدي اذهو ( ارفك هللا ةمعن

 طارص ) هلوق لصف زو ال هنأ تبثف ؛ مهب ءادتهالا زحي مل مرجال نيلاضلا ةرمز نمو مهيلع

 بجوف ءدحاو مالك عومجما اذه لب ( مبيلع بوضنملا ريغ ) هلوق نع ( مهيلع تمعنأ نيذلا

 هلوقو )2 ةدحاو ةيآ نيملاعلا بر هل 1 لا هلوق نأ سيلأ 8 اولاق نافع هدحأو آهن لوقلا



 يا ةحتافلا نم ةطينتسملا ةيبقفلا لئاسملا

 شو فصنو تانآ ثالث هلل مف نوك نأ بجيف تانبآ عبس ةعافلا نال , ةحافأا نم ةبآ تسول

 كايإو هلق" نم ويح كسنوتابآ# ثالث ديمللؤ اكن كلابإ .هلوق# ىلإ تبن تلقوا

 عبرأ هللا لصخ :ةحتافلا: نم ةنأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب انلعج اذإ امأ رةوودلاارخلا لإ نو

 : نال فيصنتلا لطب كلذو ..كفصن رو ناتيآ ديعللو ؛. فصنو تانآ

 ةالصلا حتتفي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع تور : ةيناثلا ةجحلا

 . ةحتافلا نم ةيآ تسيل ةيمستلا نأ ىلع لدي اذهو « نيملاعلا بر هلل داب ةءارقلاو ؛ ريبكتلاب

 هلوق ىف راركتلا مزل : ةروساا هذه نم ةيآ ميحرلا نمحرلا هللا مب هلوق ناكول : ةثلاثلا ةجحلا

 ىلعثلا قمنا ابأ خيشلا نأ انلقن انأ :> لواللا" :«ةوج: نم' لالا ةينللا نجع تارنإا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب دع ثيدحلا اذه 22 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ داس

 تايثإلا ةياور نال 0 أنعم حيجرتلاف ناتياورلا كتضصاغل اكو 0 ةحافلا ةروس نهد ةقانا يآ

 نب ءداعلا نع كلام نع ىعخنلا نع قايتعيلا داواد ونأ ىور :٠ ىاثلا ٠ ىننلا ةياور ىلع ةمدقم

 كلام دبعلا لاق اذإو : لاق مل-و هيلع هللا ىلص ىتلا جدزأ ةريره ىأ نع هببأ:نع نعرلا دع

 هلوق : لوةنف اذه تفرع اذإ « ىدبء نيبو ىنيب وهو ىدبع ىندجب ىلاعت هللا لوقي نيدلا موي
 تلصح اذإ كلذك نوكي امإو « ةمسقلا ىف ىنعي « ىدبع نيبو ىنيب اذ-ه نيدلا موي كلام ىف

 اذه راصف ةجئافلا نم ةيآ ةيمسقلا تناكول اهلبق ةثالث لصح امبإو . اهدعب ةثالثو ابلبق ةثالث

 تايآلا ددع ىف فصنلا لمح م فصنلا ظفل نأ : ثلاثلا . هجولا اذه نم انل ةجح ريخلا

 هاوسو 7 ملعلا فصل ضن أرفلا 8 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ) قلبا َْق فضلا لمتح اضيأ وهذ

 : حرش لاقو 2 نامسق ةايحلاو توملاو 5 تاومالا لاؤجأ نع ثح 5 تيح نم فصنلاب

 . نوطخاس مهضعبو نوضار مهضعب نإ ثيحنم افصن هامس , نايضغ ىلع س انلا فصنو تديبصأ

 ىذلا ربا اذهو . ةحرص ةحتافلا نم ةيآ ميحرلا نمحرلا هللا مب نأ ىف انلتال ناو عبارلا

 نكل « ال مأ ةتافلا نم ىه له ميحرلا نمحرلا هللا مسي نإ ناد هتعادوتمإل] , لتبلةيداوكتا

 ترقأ الق. نأ,اننيرانأ ::: نيم اذا [بورهظأز ىوقأ انلئالد ةةناكدفر: نخا قر نان هسا

 . طايتحالا ىلإ

 نيملاعأ| بر هلل دحلا تلكح ةعئاع لعل : لاقذ ىئاشأا لاق ا ةيناثأا مهجح نع تاوجلاو

 هذه أرق هنأ دارأاو » تاومسلا قاخ ىنلا هلل دملا 2 ناللف أرق : لاش 5 ةرودلا هذيل اوما



 ةحتافلا نم ةطينتملا ةيبقفلا لئاسملا 0

 نوداسملا هآر اه : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوةل عرشلا ىف اربتعم نوكي نأ بجو لوقعلا

 نال, ءةعافلا ,نماةيآا اهنأ .اضيأ تبث, ةءارقلا بروج تبث اذإ وا.« نسج هللا دنع وهف انسح

 قرفلاب لئاق ال

 مث للا ةروس ىف نآرقلا نم هنأ كش ال .ميحرلا نمحرلا هللا مسب نأ : ةرشع ةسماخلا ةجحلا

 ءال 1 ىأبف)) خلاعت هلوق اني زب امل انأ مكنآرقلا نم نوكي نأ تجوف «نآرقلا طخب ارركم:هاززن انإ

 ةروصو دحاو ظ نآرقلا ىف ارركم ( نيبذكسلل ذموي ليو ) ىلاعت هلوقو ( نابذكت اكبر

 . نآرقلا نم لكلا نإ : انلق ء ةدحاو

 شيرق مسر ىلع مالا ل وأ ىف بتنكي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىور : ةرشع ةسداسلا ةجحلا

 عشا مسد بتكنا اًهاسإ مو اها هللا مسي اهيف اويكرا ) ىلاعت هلوق لزن ىتح « مهللا كمساب د

 ىلاعت هلوق لزن الف « نم>رلا هللا مسب » بكف ( نمحرلا اوعدا وأ هللا اوعدا لق ) هلوق لزنف

 هلنط ءارح انشأ الاجل نال ايلتس تاعك, ( ميحرلا نمحراا هللا مسب هنإو ناعلس نه هنإ )

 « نآرقلا نمهنأب مز+ا بجوف نآرقلا ىف تبث هنإ مث . نآرقلانم اهعومجو ؛ نآرقلا نم اهلك ةملكلا

 تايآلا رئاس جارخإ زاجل ةرهشلا عمو ةريثكلا تابجوملا هذه عم نآرقلا نم هجارخإ زاج ول ذإ

 ..نآرةلا ىف نعطلا بجوي كلذو « كلذك

 لع ةملكلا هذه لزني. ناك ىلاعت هللا نأ رتاوتلاب تنث هنأ انييددق' : :ةرشع ةعباسلا.ةجحلا

 له هنأ ىف فالخلا لصاح نأ انيبو , فحصملا طخ هبتكب أي ناكو مالسلاو ةالصاا هيلع دمي

  هتءارق بنجال زو< لهو « هتءارق بحي له هنأ لثم ةصوصخم ماكحأ ىلإ عجرف نآرقلا نم وه

 ةالصلا هيلع هلوقل  هيلإ ريصملا بجوذف طوحأ ماكحالا هذه توبث : لوقنف ؟ هسم ثدحلللو

 . كبيري الام ىلإ كبيري ام عد : مالسااو

 هيلع هللا لص ىننلا نأ وهو « ةريره ىبأ ربخي اوقلعت : لوألا : ءايشأب فلاخلا جتحاو

 هلل دما د.علا لاق اذاف ء نيفصن ىدبع نيبو ىنيب ةالصلا تمسق : ىلاعت هللا لوةي : لاق ملسو

 ىلع ىنأ ىلاعت هللا لوقي ميحرلا نمحرلا لاق اذإو ٠ ىدبع ىندمح ىلاعت هللا لوقي نيملاعلا بر

 نيعتسن كايإو دبعن كايإ لاق اذإو « ىدبع ىندجب ىلاعت هللا لوةينيدلا موي كلام لاق اذإ و ىدبع

 ؟ ةالطصلاة لع, ةنأأ: َلَوآلا : نيهجو نم نيا اذهب لالادتسالاو ئدنع نيبو اب اذهب ىلاعت"هللا لوقي

 . اغلا فايت ««لاقوللكتاهنأ:: فاننا ةلهو نإ ةكافلا ني[ .عناك و لع ةيهنتلا نكن ماالسلاو
 ةيمستلانإ ان اذإ لصح اعإ فرصنتلا اذدو :ء ة2 افلا ةاللضلا م دارملاو 5 نيفصت ىدبع نيبو ىنب



 ١ةإ ةحتافلا نم ةطبنتسملا ةيبقفلا لئاسملا

 ةيحان لك ن٠ راصنالاو نورجاوملا هادان هتالص ىضق الف « ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرقي مو

 هللا مس أرقو ةالصلا ةيواعم داعاف ؟ نآرَقلا تحتفتسا نيح ميحرلا نمحرلا هللا مسب بما

 نمو نآرةلا نم هنأ ىلع مهنع هللا ىضر ةباحصلا عامجإ / لدي بلا اذهو ؛ مي>رلا نمحرلا

 . اهتءارقب رهجلا ىلوآلا نأ ىلعو « ةحتافلا

 امعأ ىف عورشلا دنع اوناك مالسلاو ةالصاا مهلع ءايبناألا رئاس نأ : ةرشع ةثلاثلا ةجحلا

 تبث اذإو «كلذ ملسو هيلع هللا لص انلومز ىلع بحي نأ بوف ء هللا مسب رك ذب نوئدتبي ريخلا

 نم ةيآ هنأ تبث انقحىف بوجولا تبث اذإو ءانةح ىف اضيأ تبث لوسرلا قّدىف بوجولا اذه

 بوكر دارأ امل مالسلا هيلع احون نأ اهلع ليادلاف : ىلوالا ةمدقملا امأ . ةحتافلا ةروس

 تدك يقلب لإ تنك انا ةاعلط ناو 4( اهانم 3 امميرجم هللا مسب اهيف اويكرا ) لاق ةنيفسلا

 نم>رلا هللا مسب هناو ناهلس نم هنإ ) ىلاعت هلوق نأ نيل اااولاق: قافنم ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لمالا:نوكي .نأ هتلأ”ذاعه.: اتننلق ؟حلاعت هللا مسا ىلع هسفن مسا مدق ناملس نأ ىلع لدي ( ميحرلا

 تيب ىف ةأراا تناكو «٠ سيقلب ردص ىلع هعضوو ناعلس باتكب ىأ ريطلا نال كلذو « كلذك

 , ةظفحلاو ركاسعلا نم تيبلا كلذب طاحأ رم ةرثكل هيف لوخدلا ىلع دحأ ردقيال

 « نايلس مساب تعمم دق تناكو « باتكلا كلذب ىأ_ىذلا وه :ريظلا: كلذ نأ :سيقلبا تيلعف

 باتكتلا:كحتف الف“ نائيلَشنمةنإأ« 'اهسفلا دنع. | اوم ها كلاقر باثكتلا ,كادخأ لاك

 موياع. ءاينآلا نأ .تبثف.: ميحرلا نمخرلا هللا مدي هناو : تلاقف ةبوتكم ةيمسنلا تأر

 . ميحرلا نمحرلا هللا مسب 0 ذب: ودا: ريا :لانعأ. نف,:لع فر اوعرشا املك [مالشلا

 هول «كلذ اناوسر ىلع بحي نأ بجو ءايبنالا رئاس ق- ىف اذه تبث امل هنأ : ةيناثلا ةمدقملاو

 بجي نأ بجو لوسرلا قح ىف كلذ تبث اذإو ( هدنقا مادهف هللا ىده نيذلا كئلوأ ) ىلاعت

 , ةحتافاا ن٠ ةيآ هنأ تبث انيلع هتءارق بوجو, تبث اذإو ( هوعبتاو ) : كاعت:هلوقل كلذ انيلع

 قرفلاب لئاق ال هنال

 هنآل ؛ -- ما رئاس دوجو ىلع دوجولاب مدق:» ىلاعت هنأ :. ةرشع ةعبارلا ةجحلا

 ثدحملا ىلع اقباس نوكي نأ بحي قااخلا ميدسقلاو « قولخمو ثدحم هريغو قلاخو ميدق ىلاعت

 اقباس هك ذ نوكأ :ةلقعأا ةيبادملا 5 20 50 ءاس كانت هنأ تلت دكا, د كو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةءارق ناك اذإ الإ لصحي ال ركحذلا ىف قبسلا اذهو ٠ هريغ رك ذ ىلع

 3 نسدح مدقتلا اذه بوجوب لوقلا نأ ثدت | ذإو 2 تاءار لاو راكذالا راس ل ع ةقباس



 ةحتافلا نم ةطبئتسملا ةيبقفلا لئاسملا ا

 ىأ لوق نالطبب ال ناليادلا ناذهو . روسلا نيب لصفلا رابظإ املي زنت نم دوصقملا لب . ةحتافلا

 ىذاراا ركب

 ىضر ىنفاشلا نأ الإ تايآ عبس ةحتافلا ةروس نأ ىلع نورثك آلا قبطأ : ةنماثلا ةجحلا

 تمعنأ نيذلا طارص هلوقو « ةد>او ةبآ ميحرلا نمحرلا هللا مسب هلوق : لاق « هنع ىلاعت هللا

 : لاق هناف ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ امأو ٠ ةدحاو ةيآ نيلاضلا الو مهيلع بوضفملا ريغ مهاع

 بوضغملا ريغ هلوقو : ةيآ مهيلع تمعنأ نيذلا طارص هلوق نكل ء اهنم ةرآب سيل هلل مشب

 « فيعض حوجرم ةفينح ىنأ لوق نأ ةدرفم ةلئسم ىف نيبخسو ىرخأ ةيآ نيلاضلا الو مهلع

 ةيآ ميحراا نمحرلا هللا مسب هلرق نأ اندقتعإ اذإ الإ اعبس نوكست ال تايآلا نأ قبي ذئنيغ

 . ةمأت اهنم

 انف هلا نكت نإ كلجترفل ءيتيجلا 7, ةكلافلا, للفر ةيهيستلا تاور اج: لاو ةننازأ +: .ةعسناتلا هيدا

 هيلع هللا لص ىنلا نأ رهاظااف كلذك ناكاذإو « لضفأ !متءارق نأ ملسي ةفينح ابأ نأ لوآلا ناب

 تبث اهمتءارق بوجو تبث اذإو ( هوعبتاو ) ىلاعت هلوقا اهتءارق انيلع بحي نأ بجوف اهأرق ٍلسو

 :!قارعلابل لئاكال لاقل: روشنلا »نس ءاعأ

 مذجأ وأ رتبأ وهف هللا مساب هيف أدبي ال لاب ىذ رمأ لك : مالسلا هيلع هلوق : ةرشاعلا ةجحلا

 نوك بجو هللا مسب ةءارق نودب اهيف ةحتافلا ةءارقف « ةالصلا هللاب ناميإلا دعب لامعألا مظعأو

 ضرعم ىف هرك ذ ىلاعت هنأ ليلدب ؛ لاخلاو ناصقنلا ةياغ ىلع لدي رتبألا ظفلو « ءارتب ةالصلا هذه

 مزلف « ( رتبآلا وه كئناش نإ ) لاقف مالسلا هيلع لوسرال اودع ناك ىذلا رفاكلل مذلا

 لكو للخلاو ناصقتلا ةياغ ىف نوكتت ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةءارق نع ةيلاخلا ةالصلا : لاقي نأ

 هنأو ةحتافلا نم اهنأ ىلع لدي كلذو « ةالصلا هذه داسفب لاق ناصقنلاو لاخلا اذهب رقأ نم

 . اهتءارق ثحب

 5 مظعأ ام : بعك نب ىنآل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىور ام: ةرشع ةيدالا ةجحلا

 هجو .هلوق ىف مكان هيلع ىنلا هقدصف ميح حرأا نمح را هللا مسب : لاقف؟ لاك هللا ]باتك ىف

 نإ داق قا ةما ميل | كيال 0 مولعمو « ةيآ ردقلا اذه نأ ىلع لدي مالكلا اذه نأ لالدتسإلا

 اذه ريغ ىف ةمات يآ نوكي نأو دب الف « ةيآ ضعب اذه لب ميحرلا نمحرلا هللا . هناو ناملس نم

 تافلا ةروس لوأ ىف ةمات ةيآ هنإ لاق كلذب لاق نم لكو « عضوملا

 نآرقلا مأ أرقف اف ربحي ةالص سانلاب ىلصف ةئيدملا مدق ةيواعم نإ : ةريثع ةيناثلا ةجحلا



 صا

 ١ ةذ/ ةحتافلا نم ةطينتسملا ةيبقفلا لئاسملا

 مي>رلانمحرلا لاق اذإو ءىدبع ىندمح ىلاعت و كرات هللا لاق نيماعلا بر هلل دما لاق اذإ و « ىدبع

 لاق اذإو ؛ ىديع ىلإ ضوف هللا لاق نيدلا موب كلام لاق اذإو ؛ ىدبع ىلع ل لجو زع هللا لاق

 7ل اس ام يدصسلاو لئنتتل ادع ىلاجت تازلا

 للص ىنااو دجسملا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ذك :: لاق:ةريره.ىأ نع هدانشإباو

 بر هلل دما : لاق مث ءذوعتو ةالصلا حتتفاف « لصي لجر لخد ذإ هياأ ثدحي ملسو هيلع هلل

 ةالصلا كانفت ىلع تعطق 2 لجراي : هل لاف ) كاذ سو هيلع هلل ىلص ىنلا عمسل 3 نيملاعلا

 دقف اهنم ةيآ كرت نمو « اهنم ةيآ كرت دف اهكرت نم « د+لا نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب نأ هيلع اكل

 . هيالض تاطب دق هنم ةبأ كرت نفث 1 تانكلا ةحافب الإ ةالض ال "هتان. هنولخ عطق

 0 كارتر ند ملسو هيلع هللأ للص هللا لوسر لاق : لاق هللا كوبع نب ةحلط نع هدانسابو

 . هللا تاتك :نم.ةبآ كرت دَقِف ميحرلا نمحرلا هللا

 . هللا همحر ىلعثلا قاحسإ ىلأ خيشلا ريسفت نم ثيداحأللا هذه ةلمج تلققأ ىنأ معاو

 يجو كاذك نائاذإوةةعافلا#لؤأ»ىف.ةبجاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةءارق : ةسماخلا ةجحلا

 , ةدئاز ةلص ءابلا : لاقي نأ زوجالو ( كبر مسني أرقا ) ىلاعت هلوةلوآلا نايب ءاهنم ةيأ نركت نأ

 ناك اديفم فرحلا اذه ناكاذإو « ةدثاف ىلاعت هللا مالك نم فرح لكل نوكي نأ لصالا نآل

 ةءارقلا ريغ َّق بوجولا اذه تنل و بوجولل رمأللا رهاظو 2 كير مسأب ايم ]قل ريدقتلا

 : ليطعتلا نع صالل ا وص ةالصلا ف ةءارقلا ف هتاثإ بجوف 5 دالصلا ف

 طخ كيرودكم ريغ هناف نآرقلا نم قسلام لكو 2 نآرقلا طخ ةناوتكم ةيهستلا : ةسداسلا ةجحلا

 ىلع تامالغلا نم أوعنمو 0 فحصملا َْق نيودتلا اش ةناثك" نم أوعنم هنأ رت لأ 1 نآرقلا

 ل ولف هنم سياام نآرقلاب طلتخي نأ نم'انزتنم نأ ل كلذ' نه نضرخلاو ا هرئاالا و اضفالا

 انرلع نآرقلا طخم اهثك ىلع اوعمجأ املو « نآرقلا طخب اهويتك امل نآرقلا نم ةيمستلا نكست

 «نيتفدلا نير ةدوجود ةممستلاو.هللأ مالك نيتفدلا نيام نأ لع ةنقولطملا عمجأ - ةعباسلا هل

 دم ىلع مالكلا اذه 5 1 لعد نأ ان.ك> فلذبلا اذهلو 2, ىلاعت هللا مالك نم اهلعج بجو

 : اتك اس و مسا نبا



 ةحتافلا نم ةطينتسملا ةيهقفلا لئاسملا اهل

 ءابقن- راك اأو اف لكلا ىا نكن ,عاازقا لاف وا[ ةحئافلا نشا طل تيل اهنإ ةفوكتلا .ءابقفو . ةزَضبلا و ةثرادملا

 ب :هوجو هيلع لديؤ ؛«ىروثلاو كزازملا نبا لؤق وهو ؛ ةحتافاا نم ةيآ امن زاجحلا

 نع ةكيلم ىبأ نبا نع خيرج.نبا نع ملهم نع هنع هللا يضر ىعفاشلا ىود : لذالك

 ميحرأا نمحرلا هللا مسي دمف باتكلا ةحتاف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر أرق : تلاق اهنأ ةيلس مأ

 3 ا :إ «ةيآ نيدلا موي كلام « ةرآ ميحرلا نمحرلا « ةيآ نيملاعلا بر هنن دجلا ؛ هنآ

 اضاا الو مهيلع بوضخملا ريغ مهلع تمعنا نيذلا طارص ؛ةيآ ميةتسملا طارصلا اذدها]ءاقنآ

 ٠ . ميرص صن اذهو ؛ ةبآ
 ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره نأ نع هِنبأ نع ىربقملا ديعس ىور : ةيناثلا ةجحلا

 . ميحرلا نمحراا هللا مسإ نهال وأ تايآ عبس باتكسلا ةحتاف : لاق

 هللا لوسر لاقي :«لاقادسأ نعاةديرب ىأ نع ؟هداتساب 'هريشفت ىف" ىلعتلا "كور": ةئلاثلا' ةخجحلا

 ؛ ىلإ تلقف « ىريغ دواد نب ناهيلس دعب دحأ ىلع لزغت ملةبآر كريخا الأ : ملسو هيلع هللا لص
 ىه : لاق« ميحرلا نمحراا هللا مسب : تاق ؟ةالصلا تحتتفا اذإ نآرقلا حتتفت ءىث : ئاانالاك
 3 ناوقلا نم ةيمستلا نأ ىلع لدي ثد دحلا اذبف « ىه

 ئنلا نأ هللا دبع نب رباج نع هيبأ نع دمت نب رفعج نع هدائساب ىلعثلا ىور : ةعبارلا ةجحلا

 « نيملاعلا بر هلل دما لوقأ :لاق ؛ةالصلا ىلإ تق اذإ لوقت فيك : هل لاق ملسو هيلع هللا لص

 . ميحرلا ندحرلا هللا مسب : لق : لاق

 نمحرلا هللا مسب أرقي ناك ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ ةملس مأ نع هدانساب اضيأ ىورو

 . نيااعلا بر هلل دما ميحراا

 ةالصلا ىف ةروسلا ممتتفا اذإ ناك هنأ مالسلا هيلع بلاط ىنأ نب ىلع نع هدانساب اضيأ ىورو

 . صقن دقف اهتءارق كرت نم : لوقي ناكو « ميحرأا نمحرلا هللا مسب أري

 0ع لاا قلو امل زد: ا لسا اعلم نيكل كطش 2 هداوضاتا ابل وأو

 . محرلا نمحرا هللا مسب : لاقف ؟ ةعباسلا نب افا: سابع نبال ليقف ؛ باتكلا ةحتاف :لاق (قاثملا

 الف نآرقلا مأ متأرق اذإ :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره ىأ نع هدانسابو

 امتارآ ىدحإ اهناف ميحرلا نمحرلا هللا مسب اوعدت

 تمسق :ىلاعت هللا لوةي لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةريره بأ نع أضيأ هدانسابو

 0 هنأدع.س هللأ لاق مجِرأا نمحرأا هّللأ مس ديعلا لاق اذاف نيفصت يىديع نيو ىبب ةالصلا



 ف ةحتافلا نم ةطيدتسسملا ةيبقفلا لئاسملا

 ؟ اف قلا اف ةيداهتجالا لئاسملا نم اهنأ ريدقتب نأ : اهتيناثو

 . ثالثا لئاسملا هذه ىف ملكتناف , رارسالاب وأ نالعالاب أر قت اهنأ ىف مالكلا : اهتثلاثو

 ىضاقلا معزو . ةيعطقلا لئاسملا نم تسيل ةلئسملا هذه نأ ريرقت ىف : ةسماخلا ةلئسملا

 نم لقأ الف ريفكتلا دح ىلإ غلبي ل نإ ايف أطخلاو : لاق «ةيعطقلا لئاسملا نم امنأ ركب وبأ

 داحآلا وأ رتاوتلا امإ هتايثا قيرط ناكل نآرقلا نم تناكول ةيمستلا نأب هيلع حتحاو « قيسفتلا

 وازن 0 ملعلا لصحل نآرقلا نم ةيمسنلا نوك رتاونلاب تبث ول هنآل « لطاب لوآلاو

 ربخ نال ؛ لطاب اضيأ ىتاثلاو . ةمأالا نيب هيف فالخلا عوقو عنتمال كلذك تناكولو « نآرقلا

 ةينيقي ةجح هنوك نع نآردلا جرخل نآرقلا تابثا ىلإ اًقيرط هانلءج ولف « نظلا الإ ديفي ال دحولا

 ريمغتلاو ناصقنلاو ةدايزلا هلخدنآرقلا نأ ىف ضفاورلا ءاعدا زاجل كلذزاجولو « اينظ كلذ راصلو

 . مالسإلا لطبي كلذو . فيرحتلاو

 رتاوتلاب تبث نإ نآرقلا نم ةيمستلا نوك ىنن : لاقف ىضاقلا ضراع ىلازغلا خيشلا نأ معاو

 الاؤس هسفن ىلع دروأ مث ءاينظ نآرقلا ريصي ذئنيغ داحالاب تبث نإو «فالخلا قبب ال نأ مزل

 نأال ؛ لقنلا ىلإ مدعلا اذه تايثإ ىف ةجاح الف « مدع نآرقلا نم سيل » لئاق لاق ول هنأ وهو

 : لاق ناب هنع باجأ مث ؛ لقنلا نم هيف دبالف توبث وهف (نآرق هنا) انلوق امأو « مدعلا وه لصأالا

 انكميال انبهف ؛ نآرقلا نم اهنوك مهوينآرقلا طخ ةبوتكم ةيمسنلا نوك نأ الإ امدع ناكناو اذه

 قبرطلا نأ نم روك ذملا ميسقتلا دودي ذئثيحو « لصفنم ليلدب الإ نآرقلا نم تسيل اهنأب مكمحلا

 رخآ اذهف « هيلع مزال ىضاقلا هدروأ ىذلا مالكلا نأ تبثف . اداحآ وأ ارئاوت نوكي نأ اها

 . بالا اذه ىف لبق ام

 دم ىلع هللا هلزنأ مالك ميحرلا نمحرلا هللا مسب ناب تباث رتاونم لا لقنلا نأ هيف ىدنع ىذلاو

 هنأ اناوقل قبب مل هنأ رهظ اذه دنعو نآرقلا طخ فحصملا ىف تبثم 0 ملسو هيلع هللا ىلص

 لثم نآرقلا صاوخ ند ىهةيعرش ماكحأ ايف لصح هنأ الإ ةدئاف نآرقلا نم سيل وأ نآرقلا نم

 ثدحبلل زو< لهو ال ما اهتءارق بنجلل زوي لهو« ال مأ ةالصلا ىف اهتءارق بحي له هنأ

 نم ىه له ةيمسنلا نإ انلوق لصاح عجر الذ ؛ ةيداهتجا ماكحالا هذه نأ مولعمو ءال مأ امسم

 ةيداهتجا رومأ اههدعو ماكحالا هذه توبث نأ تبثو ؛ اهمدعو ماكحالا هذه توبث ىلإ نآرقلا

 . ىضاقلا لوب: طقسو ء ىنطقال ىداهتجا ثحبلا نأ نبظ

 ءارق لاق . ةحتافلا نم ةيآ اهنأو:نآازقلا نم ىه له ةسادتلا نأ, ناللي ىف :!اةشالاننلاأةلأتأملا
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 ؛ عامجالاب لطاب كلذو : اهريغ ةءارةنيبو ةحتافلا ةءارقنيب اريخخ فلكملا نوكي نأ ىضتقي ثااثلاو

 نودب ةالصاا نأ ةفينح وبأ ملسو ؛ اهريغ ةءارق نم ىلوأ ةحتافلا ةءارق نأ ىلع ةعمج ةمآلا نآل

 . زو ال لماكلاو صقانلا نيب رييختلاو صقان جادخ ةمتافلا ةءارق

 لك ع ةراسلا هده نانا نإزقلا نالوشت امل ةءارق ةحاقلا) مارق م اب للاهل معاو
 دقو ةظوفحم نوكس: دقف روسلا رئاس امأو « لكدلل ةرسيتم ىهف ٠ نيدلسملا نم نيفلكملا عي

 نا ككللاو كس ناوكتي هلا دخلا /(ناوكتا

 ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ىفرمأ : لاق هنأ ةريره ىلأ نع لقن امب ضراعم هنأ قالا نعو

 هلوق نم دارا : لاقي نأ زوي ال ملاضيأو « باتكلا ةحنافب الإ ةالص ال : ىدانأو جرخأ نأ

 ضراعتلا تبث اذإو ؟ كل ةحتافلا ىلع رصنقا ول هنأ وه باتدكلا ةحتافب ولو ةءارقب الإ ةالصال

 . ملعأ هتلاو « لضفأ هنآلو ء ط و>أ هنآل ؛ انعم حيجرتلاف

 اوفلتخا مرجال ةبجاو ريغ ةحئافلا ةءارق نأ هياحصأو ةفينح ىبأ لوق ناك امل : ةثلاثلا ةلئسملا
 «روطااو مح و ملأ هلوق لثهء تفك ةدحاو ةيآ أرق اذإ : ةفينح وبأ لاقف ؛ ةءارقلا رادقم ىف

 ةلارطاة لاو 1 ,وأ ا اراطقكان اك العقلا زق دب الا اندرو نفطي اوبأ لاقو «ناتماهدمو

 . نيدلا ةيآ لثم

 ةروبسإل مام مي رلا نمحر لا هللا مسي : هلع هللا ىضر ىعفاشلا لاق : ةعبارلا ةلئسملا

 نم سيل هنإ : امهنع ىلاعت هللا ىضر ىعازو الاو كلام لاقو , ةحنافلا عم اهتءارق بجتو « ةحافلا

 امأو اهؤرقي هناف ناضهر ربش مايق ىفالإ ارهج الو ًارس ال أرقي الو « لالا ةروس ىف الإ نآرقلا

 ةيآ(اهنإ لقيا للوع اهيءرشإاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب آرب هك لاقءاتم | و" هيلع نعم لف ةفينح 1

 : لاقف ميحرلا نمحرلا هللا مسب نع نسحلا نب دم تلايأ ن3 لقي لاق 1: نالامأ' رونا لاو انه

 هذه فرعأ ال ىنركلا لاقو «ىبحي ملف : لاق ؟هرست ملف : تلق :لاق ؛ نآرق نيتفدلا نيب ام

 لاقو « ةروسلا نم تسيل امنا ىلع لدي اهئافخاب مهرمأ نا الإ ءانباكصأ ىمدقتمل !هنيعب ةلئسملا

 تابثإ ف ضوخلا ن ال ةلئمملا هذه ىف عوقولا نع هبادجأو ةفينح وبأ عروت : ةيفنحلا ءاوقف ضعب

 هع كدوكسلا هلل الاغا مظع لأ هنا تميل وأ نامل كسلا

 ةلئسم ىه له ةلئدملا هذه نأ : اهادحإ : لئاسم ثالث ىلع لمتشت ةلئسملا هذه نأ معأو

 ظبي ذاهتجالالئاسملا نان اطنسبا وأ :«ىاحلألا ناخأاو ازهاؤظلاب:امقأ لالادتسالا نوحي ىتح ةنداهتجا

 , ةيعطقلا لئاسملا نم ىه لب
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 الغلا زهران أ كلن تارا

 ةزئاج: ةيلحانلاب :ةالصلا : تاكو ةزئاجت ةحافلا ريفي ةالظلا' ثناكأول ':ةزسغ' ةقبارلا جنت

 كلذو روسلا رئاس نارجه بجوت ةحتافلا ةءارق ىلع ةبظاوملا نآل ؛ ىلوأ ةحتافلاب ةالصلا تناك امل

 هذه ريغب ةالصلا نأ تبثف  ىلوأ ةروسلا هذ ب. ةالصلا نأ ىلع اوعمجأ مونكل ؛ زئاج ريغ

 . ةزئاج ريغ ةرودلا

 نأ بجوف  امهريغب دوجسلاو عوكرلا لادبإ زو ال هنأ ىلع انعمجأ : ةرشع ةسماخلا ةجحلا

 . طايتحالا ةياعر عماجلاو , اهريغب ةحتافلا ةءارق لاديإ زوي ال

 ىضتقت ةحتافلااةدارق نودياةاللطلا نآي.لاوةلاف: فيلكبتلا ءاقث/لضاللا:: ةزيفلع ةسذابلا:ةجحلا

 ىذلا صنلا نآل . لطايف لوآلا امأ ءسايقلا وأ صنلاب فرعي نأ امأ ؛ ةدبعلا نع جورخلا

 « لطايف سايقلااًمأ و : انلملذ هنأ اًثي:دقو.( نآرقلا نهر سيت ام او رقاف), ىلاعت هلوق وه هب نركل

 . سا.قلا كرت بجي ةروصلا هذه لثم ىفو ؛ ةالصلا ىلع ةبلاغ تادبعتلا نآل

 هرم لوط ةءارآلا ىلع بظاو مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأ تبث امل : ةرشع ةعباسلا ةجحلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل مارح كلذو عابتالل اكرتو اعادتبا ةحتافلا ريغ ةءارق نوكست ذئنيفن

 . اهتاثدحرومألار شو دمت ىده ىدحلا نسحأو :مالسااو ةالصلاهيلع هلوقلو « اوعدتبتالو اوعبتا

 ةالصلا وأ ةليضفلا ىف ايواستي نأ امإ ةحتافلا نودبو ةحتافلا عم ةالصلا : ةرشع ةنماثلا ةجحلا

 , ةحتافلاب ةالصلا ىلعبظاو مالسلاو ةالصلا هيلع هنألل  عامجالاب لطاب لوآلاو ٠ لضفأ ةحتافلا عم

 بجوف راج ريغ نم ةدئازلا ةليضفلا تاوف بجو ةحتافلا نودب ةالصلا : لوقنف « ىناثلا نيعتف

 . عرشلا ىف احيبق نوكيف فرعلا ىف حيبق هنآل : هيلا ريصملا زوي ال نأ

 امأو ( نآرقلا نم رسيت ام اًورقاف ) ىلاعت هلوةف نآرقلا امأ رباو نآرقلاب ةفينح وبأ جتحاو

 نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قرمأ : لاق: هنأ ةرنرهأىأ نع ئدبنلا نايتغاوبأ ىوارااف ليلا

 . باتكلا ةحتافب واو «ةءارقب الإ ةالص ال : ىدانأو « جرخأ

 هلوق نآل كلذو ءانلوق ىلع لئالدلا ىوقأ نم ةيآلا هذه نأ انيب انأ : لوآلا نع تاوجلاو

 نم رسين ام ةءارق نأ ىضتقي اذهف «؛ بوجولل رمالاو ؛ رهأ ( نآرقلا نم رستي ام اورقاف )

 ةحتافلا ريغ وأ « ةحتافلا وه نوكحي نأ امإ نآرقلا نم رسين امم دارملا : لوقنف ةمجاو نآرقلا

 'وهو.« ةبجاو اهنيخباةكافلا ناوكمبنأ !ىضتقي لوالاو ١ /اهويغ نيا ةحافلاب نب ناتشتلا كام ارو

 عامجإلاب لطاب وهو « اهنيعب ةبجاو ةحافلا ريغ ةءارق ._:روكي نأ ىضتقي ىناثلاو , بولطملا

 عود رشا )#0
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 اولاق 0 ىف نؤرقت اف : لاق ٠ معن : اولاق ءابلثم روبزلا ىف الو ليجبإلا ىف الو ةأروتلا

 نوؤرقتام : لاق امل 7 !او ةالصلا هيلع 2 ليلدلا هجو ٠ ىه ىه : لاقف ؛ نيااعلا بر هلل دجلا

 هذومالإ دحأ ىلصي ال هنأ ةباحصلا دنع اروهمشم ناكهنأ ىلع لدي اذهو « هلل دما اولاَف ىت:الص ىف

 . مثدنع امواعم اعامجإ اذه ناكف .؛ ةروسلا

 هلوة نأ ليادلا هجو ( نآرّلا نم رسيت ام اًورقاف ) ىلاعت ةلوقب كسلا : ةرشع ةيداحلا ةجحلا

 1 لا لاا لل ا وتاخأ ممتن دوو كول“ ةءازل وع أ اوافق

 اهرْيَغ نب و ةحئافلا نيب يختلا "ا رلاوأ :ةحتافلانيغوأ''ةحتافلاوه نوكي.نأ امإ "نآرقلا نمزستت ان

 1 ركن أ ىقدعلا 5 انلاو# وللا درا جار اهو ضال زكا قار نضتأل' لولا

 نيب ًاريخخ فاكملا نوكي نأ ىضتقي ثلاثلاو . عامجإلاب لطاب وهو « انيلع ةبجاو ةحتافلا ريغ

 ةكافلا ةءارق نأ ىلع ةعمج ةمالا نال . عامجالاب لطاب كلذو « اهريغ ةءارق نيبو ةحتافلا ةءارق

 نيب رييختلاو ء صقان جادخ ةحتافلا ةءارق نودب ةالصلا نأ ةفينح وبأ ملسو «اهريغ ةءارق نم ىلوأ

 . زوي ال لماكلاو صقانلا

 ةطرقخ ةراوسلا هذه نالدنارقلا نم رست انك ةءازرق ةضافلا ةءارق ىساانلع]أ للاعق-هنأ ملعاو

 ,«نوكتال دقو ةظوفحم نوكست دقفر وسلا رئاسامأو لكل ةرسيتم ىبف نيملسملا نم نيفلكملا عيم

 . لكل ةرسيتم نوكت ال ذئنيَعَو

 لصآللا اذه انةلاخ « ءاقيلا تباثلا ف لصاألاو ءاتباث ناك ةالصلاب رمأللا : ةرشع ةيناثلا ةجحلا

 ةحتافلا ةروس نأ ىلع ةلاد رابخألا نآلل . ةحتافلا ةءازق ىلع ةلمتشملا ةالصلل اهم نايتإلا دنع

 لك ورد مان ار كك اة نأ ارك كره, نانا أ نال تن مراوتلا ةرئانم لم لضفأ

 ءاقيلا بجو ةروسلا هذه ةءارق مدع دنعف « ةروسلا هذه ةءارق نع ةيلاخلا ةالصلا نم

 . لص لا |ملع

 طو>حأ تناكف « نيقيلاب ةدهعلا نع جورلا بجو: ةحتافلا ةءارق : ةرشع ةثلاثلا ةجحلا

 ام عد : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوف صناا امأ ؛ لوقعملاو صنلل اهبوجوب لوقلا بجوف

 عفدو « سفنلا رع فوالا ررض عفد ديف هنأ وهف لوقعملا 4 « كبيري ال ام ىلإ كبيري

 « هنف نيئطخ 7 لمتحال بوجولا اندقتعا ولف اولاق ناف ؛ بجاو سفنلا نع .ررضلا

 هثروت بوجولا مدع داقتعإو 6 ا.توملا فوخلا ثروب بوجولا 0 : تلق 08 فوخلا َّق 0

 دين كورت |الأل ثان اودللا عيجتوتاال ةراارقلا انافابل معلا! ىف امأ وت: نآارظلا_ اذه, لب اقتنف .اضيأ



 اه ةحتافلا نم ةطيئتسملا ةبقفلا لئاسملأ

 تسيل ةحنافلا نأ تبث ول حصي ام] ةالصلا ىمسم ىلع ثلا فرح لاخدإ نكمب ال هنإ مل وقف

 . هرهاظ ىلع ظفللا اذه ءارجإ نكمي انلوق ىلع نأ تيثف « ةلئسملا لوأ وه اذهو ؛ ةالصلا نم أزج

 لمعلا رذعت ىت هنأ ىلع اوعمجأ مهنأ الإ « هرهاظ ىلع ظفللا اذه ءارجإ نكمي ال هنأ به : ثلاثلا

 ظفللا لمح بحب .هناف دعنأ ىناثلاو ةقيقحلا ىلإ برقأ امهدحأ نازا# ةقيقحلل لصحو ةقيقحلاب

 نوكيال ىذلا دوجوملا نيبو مودعملا نيب ةبماشملا : لوقنف اذه تبث اذإ « برقأالا زاجلا ىلع

 : هوجول ىلوأ ةحصاا نن ىلع لما نأ : عبارلا هجولا . ىلوأ ةحصلا ىنن ىلع ظفللا لمح ناكف

 نأ : ثلاثلاو « مجار ةمرجلا بناج نأ : ىناثلاو ؛ ناك ام ىلع ناكام ءاقبإ لصأالا نأ : اهدحأ

 ِ طوحأ اذه

 اهيف أرقي مل ةالص لك : لاق هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره ىنأ نع : ةعباسلا ةجحلا

 مدع ىلع لديال كلذو « ناصقنلا وه جادخلا : اولاق . مامت ريغ « جادخ ىبف باتكلا ةحنافب

 تراثلا ف زك الاو 2 ملاق ةالصلاب فيلكتلا نأإل ء زاوجلا مدع ىلع لدي اذه لب : اناق 2 زاوجلا

 ليبس ىلع امم نايتإلا دنعف , لاوكلا ةفص ىلع ةالصلاب نايتإلا دنع لص"الا اذه انفلاخ .ءاقيلا

 موب موصلا م ةقينح ىنأ دنع نأ اذه ىوش ئذلاو 2 ةدبعلا نع جرخمال نأ بجو ناصقتلا

 موصلا وه هيلع بجاولا نادال َ لاق 3 ع مل ناضمر نع ءاضق ديعلا موي ماص ول هنأ الإ ديعلا

 اذإو 2 ةدرعلا نع جورخلا ءاضقلأ اذه ديفيال َّنآ بجو ' صقان موولا أذه َّى موصلاو لماكلا

 . ماقملا اذه ىف مالكلا اذه لثمب لقي مل ملف : لوقنف اذه تبث

 ةربره أ نع هدانا ىور د ردم نبأ نع هقيلعت ف كا هو خيشأا لقت : ةئماثلا ة

 . باتكلا ةحتافب اهيف أرق.ال ةالص ءىزجتال : لاق ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ هنع هللا ىضر

 هناالص نم غرف اسف 3 ,.إصو دجسا لخد داحس نأ كزام نب ةعافر ىور : ع الأ ةجالاو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « هللا لوسر اي ةالصلا ىنلع : لجرلا لاق نأ ىلإ ربا ركذو

 «بوجولا نم الا و:ءرمأراذه نأ ليلذلا غو ؛ تاتكيلا ةحتافبؤل رقازو م يكتف قليقلا لل "تح مل

 نأ هننج ملسو هيلع هللا لص لوسرلا هركاذ اه لكف:ع ةالصلا لع نيلاق لعراا اهل

 نم أوج ةحتافلا..ةءارقا نوكف ..نأ_كءجو:ةحن افلا :ةءازق وك نب انسيلف , :7ةالضلا_ نمر توك

 .! ةالصلا ءازجأ

 سلا روس َّ ربخأ الأ : لاق مالسااو ةالصلا هيلع ىنلا نأ:يرازا,: يالا /ةججملا



 ةحئافلا نم ةطيناسملا ةيبقفلا لئاسملا .1١6

 اضيأ نآرقلا صنو هنافلاخ اناك ريبزلا نب هللا دبعو نمحرلا دبع نأ عم نامنع رثأب رافلا قالط

 بوجو ىلع قافتالاو قابطالا ليبس ىلع ةباحصلا لك لمعب كسمتي مل لف : ثرالا مدع بجو

 ؟لوةعءملاو رابخالاو نآرقلا قفو ىلع لوقلا اذه نا عم ةحتافلا ةءارق

 اوةفتا مهنكل ال مأ ةحتافلا ةءارق بجت له هنأ ىف تفاتخا نإو ةمالا نأ : ةعبارلا ةجحلا

 يددلصلا نيقحاغلا انتي رتألا ترعملا و اقؤرشملا ازيا طلاةتلادج أ: ىررتالب كتان كيرمخلا قاسلغ

 هلوق تحت لخديف نينمؤملا ليبس اكرات ناك ةحتافلا أرقي ملو ىلص نم نإ :لوقنف اذه تبث اذإ

 نيذلا نإ اولاق ناف ( اريصم تءاسو منهج هلصنو ىلوت ام هلون نينمؤملا لييس ريغ عبتي نمو )

 لصحي ملف ةيبدنلا داقتعا ىلع لب ٠ بوجولا داقتعا ىلع ال اهوءرق اهتءارق بجبال هنأ اودقتعا

 قابطإ انيب دق نت و ؛ بولقلا لامعأ ريغ حراوجلا لامعأ : لوقنف ء امتءارق بوجو ىلع عامجالا

 لخدف ؛ لمعلا اذه ىف نينمؤما ةقيرط اكرات ناك ةءارقلاب تأي مل نف « ةءارقلاب نايتالا ىلع لكدلا

 عامجالا ءاعدا ىلإ ليلدلا اذه ريرقت ىف انب ةجاحالو « ليلدلا ىف انيفكي ردقلا اذهو ؛ ديعولا تحت

 نب ردتولا داقتعا ذك

 ني :دللضلا, ةييعن اك اقر ىلا ويدهن بيعللا| نراها كر اويقملا تيايدلا»: اةيشاخل اذقجملا|

 رخآ ىلإ «ىدبع قدمح : ىلاعت هللا لوةي نيملاعلا بر هللد#لا : ديعلا لاق اذاف « نيفصن ىدبع نيبو

 نأ نيب مث نيفصن دبعلا نيبو هنيب امتوكب ةالص لك ىلع مكح ىلاعت هنأ لالدتسالا هجو « ثيدحلا

 «فيصنتلا اذه نع كفنت ال ةالصلا : لوقنف ةروسلا هذه تايآ ببسب الإ لصحي مل فيصنتاا اذه

 ةروسلا هذه نرك بجوف « مزال مزاللا مزالو « ةروسلا هذه ببسبالإ لصحال فيصنتلا اذهو

 . ةالصلا ةحصل طرش ةحئافلا ةءارق انلق اذإ الإ لصحي ال موزالا اذهو « ةالصلا مزاول نم

 فرح : اولاق «باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال : مالسأاو ةالصلا هيلع هلوق : ةسداسلا ةجحلا

 سيلو ؛ ةالصلا ماكحأ نم مكح ىلإ هفرص نم دب الف ؛ نك ريغ كلذو « ةالصلا ىلع لخد ىنلا

 هال ١ كرودلا كالو قواسم «لاكلا ل" هن م لوأ طا "1 فرص

 لخد ام ىنالاف ةياوراا هذه ىلعو . باتنكلا ةحتافب أرقي ل نا ةالص ال : تاياورلا ضعب ىف

 , ام هعافتتا نع ةرايع لجرلل اًلوصحو ؛ لجرال افوصح ىلع لخد امإو ةالصلا ىلع

 رهاظ ىلع قنلا ءارجإ نكمي هنإف ريدقتلا اذه ىلعو ءاهببسب فيلكتلل ةدهع نع هجورخو

 ةحتافلا ةءارق مدع دنعذ ةالصاا ةيهام ءازجأ نم ءزج ةحتافلا ةءارق نأ دقتعا نم : فاثلا

 اذه تبث اذإو « اهئازجأ. ضعب مدع لاح اطوصح عنتمي ةيهاملا نأال ةالصلا ةيهام دجوت ال



 ةحتافلا نم ةطبنتسملا ةيبقفلا لئاسملا

 ءايشالا نم ةالصلا لعج , ىلصأ ىنومتيأر ام اولص : مالسلاو ةالصاا هيلع هلوق مصألا ةجح

 اذإ ةيؤرلا نأ باوجلاو ) ةالصلا نع ةدحر اح اا بجو 4 ةدك زم تسل ةءارهلاو ) ةيئرالا

 55 نسل

 . ملعلا عي تناك نيلوعفم ىلإ ةيدعتم تناك

 اهنم كرت ناف , ةالصلا ىف ةبجاو ةحتافلا ةءارق : هللا همحر ىعفاشلا لاق : ةيناثلا ةلئسملا

 بحت ال ةفينح وبأ لاقو « نورثكحالا لاق هبو ,هنالص حصت ملام,سحب وهو ادحاو افرح

 . ةحبافلا ةءارق

 ةالصلاىف ةحتافلا ةءارق ىلع هرمع لوط بظاو مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ : لوألا : هوجو انل

 ( هرمأ نع نوفل. نيذلا رذحيل ) هلولو ( هوعبتاو ) ىلاعت هلوقل ٠ كلذ انيلع بحب نأ بجوف

 ةيصانلا ميسم بوجو ىف كسمج هنأ ةفينح ىنأ نم بجعللايو ( هللا ميبحي ىتوعبتاف ) ىلاعت هلوقلو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر ةبعش نب ةريغملا هاور ام كلذو « دحاو ربخ

 ىلع حسم مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىف , هيفخو هتيصان ىلع حسمو أضوتو لابف موق ةطابس ىأ هنأ

 هنأ ارتاوتم القن ملعلا لهأ لقن انبهو «ةالصلا ةحصل اطرش حسملا نم ردقلا كلذ لع « ةيصانلا

 ةفوقوم ريغ ةالصلا ةمص نإ : لاق مث ةحافلا ةءارق ىلع هرمع لوط بظاو مالسلاو ةالصلا هيلع

 .1بئاجحلا نما هو كن اهلِع

 ماللاو فلألاب ةالحم ةدرفم ةظفل ةالصلاو (ةالصلا اوميقأ ) ىلاعت هلوق : ةيناثلا ةجحلا

 لانعالا ىلإ ةاللّصلا"ظفل (نذ-قراس' داهم نيملتنملا ةنعث دلل وراتملا دووعملا ارم ك1 را

 ( ةالصلا اوميقأ ) هلوق ناك كلذك ناك اذإو : ام أي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكىتلا

 ةالصلا هيك لّوتمارلا ان أ لاو“ كورلا ابل فا نك قل ةدلطلا اوكار “لون را دا

 رهاظو ةحتافلا ةءارقب ارمأ (ةالصلا اوميقأ) هلوق نوكسيف « ةحتافلا ىلع ةلمتشملا ةالصاىهمالسلاو

 اليلد كلذ ناكف ةرم ةئام نم رثك | نآرقلا ف ترركت ةظفللا هذه نإ مث , بوجولا سمالا

 . ةالصلا ىف ةحتافلا ةءارق بوجو ىلع اعطاق

 اضيأ هيلع لديو « مثريع لوط اهتءارق ىلع اوبظاو نيدشارلا ءافلخلا نأ : ةثلاثلا ةجحلا

 ناوحتفتب ا وناك اه عانتلا .ةقوراوخاا رككارأإو ملسو هيلع هللا ىلص ىتنلا نأ نيحيحصلا ىف ىوراه

 ةالصلا هيلع هلوقل كلذ انيلغ بحب نأ بجو اذه تبث اذإو ؛نيملاغلا بر هلل دملاب ةءارقلا

 : مالسلاو ةالصاا هيلع هلوقلو ؛ ىدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ىتنسب مكييلع : مالسلا

 هلم ف كسك هنأ هنع هللأ ىذر ةفاح ىبأ ند بجعلاو 0 ردعاو 05 ىبأ ىدعل ند نيذللاب و دتقأ



 ةمح افلا هقف

 ةحتافلا نه ةطينتنسملا ةيبقفلا لئاسملا ام

 الانا كلايبللا لوف :ىنا نيس ني اللا #كازوش, ادجأ, دبع الف نآلا.اءأو «غكريغ ديعأ
 كت كايرو ينل زفير كال وأ , كاكا (تاذا رمل اضخم قولا .ىنوتعملاب  نيعتسو نلف _سزولاو
 للف ناك ا كوس دك كاع جبا الفنا ارامأ وك زغب نيدتسسا ر اذه, لبق تنك ف] : قءملااو

 باطإ نال ريزولاو ريهاآلا نم ءاضقنالاو ضارةنالا ةرفح افش ىلع امه نيذللا هاجلاو لاملا

 نإ مث« ميقتسملا طارصاا اندها : لوقيف ٠ ىلوأ ضرآلاو ءامسلا بر سره ةفرعملاو ةيادهلا

 ن1 لال وردتي الإ ةناوتيبتس و الو هللا الإ لادحأ ناسي, ال نيذلا : امهدحأ : ناةيرف ايندلا لهأ

 نوبلطيو مهم اونيعتسيو قالا نوهدخي نيذلا ؛ ةيناثلا ةقرفلاو « هللا نم الإ دصاقملاو ضارغالا

 مهبلع تمعذأ نيذلا مهو « لولا ةقرفلا ةرمز ىف ىنلعجا ىلإ : لوقي دبعلا مرج الف « مهنم ريخلا

 ميلع بوضخملا مهو ةيناثلا ةفرفلا ةرمز ىف ىناءجت الو «٠ ة-ينارونلا ايالجلاو ةينابرلا راونآلا هذه

 مل: مالسلا هيلع ميهاربإ لاق اي كالهلاو راسخلا الإ ديفت ال ةقرفلا هذه ةعبات» ناف « نولاضلاو

 . ملعأ هللاو ؟ اش كنع [ىنغي الاو طبت! الو عمسي الام دبعت

 عبارلا باببلا
 ةرودلا هاته نم ةطدتسملا ةيقفلا لئانملا ف

 نسحلاو محلا نعو « ةالصلا ىف ةبجاو ةءارقلا نأ ىلع نورثك آلا عمجأ : ىلوألا ةلئسملا

 . بجت ال اهنأ ملاص نبا

 يِجاو ةءاَرَلا لصأ نأ لع لدي ورق ةبجاو ةحئافلا ةءارق نأ ناب ىف هرك ذن ليلد لك نأ اَنل

 - : اهوجو انهه ديزتو

 دارملاو ( رجفلا نآرقو ليللا قسغ ىلإ سمسشا| كولدل ةالصلا م ) : كامن هلوق: كوألا

 :يتاود ىلا سلا رهاظوو , نجفلا ةءارق هنأ: ريدقتلاو « ةءارقلا نآرقلاب

 ةءارق ةالصلا ىفأ : لاقت مو هيلع هللا لص ىبا لأس الجر نأ ءادردلا أ نع : فاثلا

 ٠ تبجو هلوق ىلع لجرلا كلذ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رقأف  تبجو : لئاسلا لاقف ؛ معن :لاقف

 هيلع لاقف ؟ ةالصلا ىف أرقيأ : لكس ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ دوعسم نبا نع : ثلاثلا

 ىلأ خيشلا قيلعت نم امهتاقن ناربخلا ناذهو « ةءارق ريغب ةالص نوكتتأ : مالسلاو ةالصلا

 ىنيارفسالا دماح



 ١ا/ ةحتافلا نم ةطدنتسملا رارسالا

 0 هنإ : لوقن مث ادج ةديدش ةيوق ةريثك امابسأب قلعتلا ىف ةبغرملاو ايندلا بحل ةيجوملا

 اش الهأت بابسالا هذه ىف لمأتي نأ هبلق ىف عقو ا ءاوس ىلإ هيد ةيهلإ ةياده ناسنالل

 5 هتيك> لاكو هتوق طرفب ايندلا لع ىلوتسإ ماعلا اذه لع ىلوتسملا ريماللا اذه. : لوةيف افاو

 ربظي اذه دنعف « الدع مباقأو « ازخي سانلا رثك أ ناكامبر ريهآلا كلذ نآل « لطاب لوآلا ؟ال

 تاما اقزك هتك تيل كرف ادبو ؛هثوقي اهل احل صحو ةطازاولا و فزاكالا كلت للا

 « هئاضقل درم الو هيكل عفاد ال مالع ميكح ءاضقو مادق ةمدق لجالل ةسايرلاو ةرامألا كلت

 دنعف « اموقتو اهدضاعت تارايتعإلا نم ىرخأ عاونأ رابتعإلا نم عونلا اذه ىلإ مضني مث

 تاءبملا لك ىف عوجرلا ىلإ امنه لةتنيو ؛ ةرهاظلا بابساللا نع هلق عطقني ةفشاكملا هذه لوصح

 ترئاوتو تارابتعإلا هذه تلاوت اذإ مث «باوبالا حتفهو بابسالا ببسم ىلإ تابولطملاو

 املكو عفانلا وه لاق ريخو عفن هيلإ لصو املك ثيحب نراسنإلا راص تافشاكملا هذه
 ةتبلوتيا ال و -:هللا لإ لعف لك ادخأ هنط ذل ادت نشغ وأن راضاا وه لاق,هراركموةرششللا لطأو

 لوي اذه دنعف « هلل هلك ءانثلاو هلل هاك دخلا ريصيف « هللا ىلإ الإ رومآلا نم رمأ ٍبلط ىف .هبلق

 . هلل دما ديعلا

 « هللا ريدقتب الإ ظننت ال ملاعلا اذه لاوحأ نأ ىلع دبعلا لدي روك ذملا ءارقتسإلا نأ ملعاو

 ربك آلا ماعلا لاو>أ ند ةلاح ملظتتت ال هنأ ملعيف ريبكسلا لاعلا ىلإ ريخصلا ملاعلا نم قرتي مث

 ىلعاالا ملاعلا لاو>أ ىف لمأتي دبعلا نإ مث ( نيملاعلا بر ) هلوة وه كلذو « هللا ريدقتب الإ

 ىلع الا لاكك-ااو موقألا بيترتااو نةتآلا فدولا ىلع ةءوظنم نيااسعلا لاو-أ سرأ دهاشيف

 لوقي كلذ د_نعف هناسحإو هلضفو هتمحر لاهكب رارقإلاب ةقطان تارذلا ىريف ىنسأالا جونملاو

 هلذنو هللا ةحرب تأ.مت امإ ايندلا ىف هحلاصم عيمج نأ دبعلل ربظي اذه دنعف ( ميحزلا نمحراا )

 : لاقي هنأكف توملا دعب هلاح نوكي فيك هنأ ببسب باقلا قاعتم دبعلا قبب مث ؛ هناسحإو

 حسفني و دبعلا ردص حرشني ذئنيخل ؛ ميحرأا ١١ نمر وه هنأب هتفرغ' ىلا الإ نسل نيدلا موي كلام

 هتافتلا مط 0 « هللا الإ سيل ةرخآلاو ايندلا ىف هتامبه حالصإب لفكستملا نأ ملديو ةبلق

 ريزولاو ريمالاب بلقلا قاعتم ناكنيح دبعلا نإ مث ء هللا ريغب باقاا قاعتم قب: الو هللا ىوس امع

 امم تامبملا لمصحم ىف نيعتسا كراك ةمدخلا كلت نم غارفلا دعبو ٠ امهتمدخم الوغش» ناك

 ريزولاو ربم الا ةمدخت الغتنشم ناكاسمل هنأ ملعل ق اعتلا كلذ لاوز دندف ؛ اممم ريا بلطي ناكو

 اذه لبق 0 أ ىنعللاو « ديعت كانا دن : لو اذه كنعفر كاذأ ناك دورعملا ةمدخ لغتشب نالف



 ةحتافلا نم ةطينتسملا رارسأالا 1/١

 بوضملاريغ) لاق اذبلف ؛ نامرحلاونالذخاونارسخلاو ةبيلا بجوي ةثيبخلا حاورالاب لاصتالا

 مشل مو ( نيلاضلا الو ) قاسفلا مثو ( مهيلع

 اراد ةييارشلا عا 0 ةندلتلا تاماقملا' هذه“ تاكو قدلقلا "كاجول ةذه تفااكو

 اهبيلع لولدملا ةقيقملاو « نيعتسن كانإو هلوقب !ماع لولدملا ةقيرطلاو ؛ دبعن كايإ هلوقب اهلع

 ءافصلا بابرأب لاصتالاب داعستسالا لصح امل مث ميقتسملا طارصلا اندها هلوقب

 ةيرشبلا جراعملا تلمك اذه دنعف « ءاقشلاو ءافجلا بابرأ نع ةدعابلا ببسب لاكتسالاو

 :فاساللا تالوحشلاو

 اكاتخ قا ناطناللا نأ ملعا «ةروسلا هذه فئاطل نم رخآ عرشم ريرقت ىف : ةثلاثلا ةلئسملا

 بابسألا ملاع ملاعلا اذه نإ 2  تافاخلاو تاهوركملا عفدو « تاذالاو تاريدخلا رج ىلإ

 تافآلا عفد هنكمي الو , ةنيعم بابسأ ةطساوب الإ تاذللاو تاريخلا ليصحت هنكمي الف

 ؛ تاذلاب ابوبح ررضلا عفدو عفنلا بلج ناك املو « ةئيعم بابسأ ةطساوب الإ تافاخناو

 رشاا عفد الو ريخلا ليصحت نكح: ال هنأ ىلع لدي ملاعلا اذه لاو>أ ءارقتسا ناكو

 الإ بوبحلا ىلإ لوصولا نكمي الام نأ لوقعلا ىف ررقت مث « ةنيعملا بابسالا كلتب الإ

 « ةرهاظلا بابسالا هذهل ديدشاا بحلا عوقول اببس ىنعملا اذه راص - بوبح وهف هتطساوب

 زيزولاو ريمآلا ةمدخ ةظساوب الإ تاذالاو تاريخلا ىلإ لوصولا هنكمي ال ةنأ مع اذإو

 ليما مظع ءال بحلا ديدش « ءايشأالا هذ باقلا قاعته ناسنالا قب راصناألاو ناوعألاو

 تاكاملا :ثؤدحل بيس  لاعف"الا ةرثك نأ ةيكحلا مولعلا ف تبث دق مث « اهبلإ ةبغرلاو

 ىلع بظاو نم لكف لوأالا امأ . قاخلا عابط ىلع بااغ هبششتلا بح نأ اضيأ تبثو ةخدارلا

 ةخسار لم ةعانصلاو ةفرحلا كلت تراص ةديدم ةدم فرلا نم ةفرحو عئانصلا نم ةعانص

 ناسنإلا نأ وهف ىناثلا امأو : خسرأو ىوقأ ةكدلملا تناك رثك أ اهيلع ةبظاوملا تناك املكو ةيوق

 ةاكاحملا بح ىلع تابج حاورأالا نال الإ كاذ امو « قسفلا ىلإ هغبط لام قاسفلا سلاج اذإ

 بابس'الا هذه بلقلا "قادت بجو ايندلا لاح ءارقّتسا نأ انيب انإ : لوقتف اذه تفرع اذإو

 ما تناك املكهنأ انيبو « راضملا عفدو عفانلا رج ىلإ لسوتلا نكمي اهب ىنلا ةرهاظلا

 اندلا لما نع اال 1و ىوقأ هبلق ىف ب اطلاو ليملا اذه ماكحتسا ناك رُث كا لع

 ةاكاحلا بح ىلع ةلاوجا شؤفنلا نأ انيسو « ةلاحلا هذه لع نوبظاوم ةفصلا هذ نوفوصوم

 بابساالا نأ اهانركحذ ىتاا تانيبلاب ربظ دقف« ةلاحلا هذه ماكحتسا بجوي اضيأ كلذو



 ١ ةحءافلا نم ةطينتسملا رارسأالا

 ةلع نوكتف ؛ تاريغتلا عاونأو تانكسلاو تاكرحلا لح اهنإف ؛ نيملاعلا لك ىف ةماق ىناعملا هذهو

 كارتشالا لصحي نأ بجو ةلعلا ىف كا ةشإلا لصح اذإو « اهف ةمئاق ريدملا هلإلا ىلإ كجايتحا

 ق'الخلا.لكل,اربدمو: نيضرالاو تاومتسلل الإ وا ؛نيملاعلل ابر .هنوك ىتقتقَي اذبف ,!لؤاعمللا اف

 اهتمظع ىلع ملاوعلا هذه قلخ ىلع ردقي ىذلا دوجوملا نأ رهظ ىنعملا اذ#ه ررقت امو « نيعمجأ

 ىلع ارداق نوكي نأو دب الب بكاوكلاو تاومسلاو ؛ىسركلاو :نثرعلا قالا )لعن دّقي و

 ةمظعلا ةياغ ىف نوكي ىنغلا رهاقلا رداقلا اذهف « اهنع اينغ نوكي نأو ديالو « ابك الها ىلع

 ؛ هيلإ برقتأ نأ ىننكمي فيك ىراةحو ىتاذ ةياهن عم ىنأ دبعلا بلق ىف عي ذئنيحو ؛ لالجلاو

 « ضرملا ذل قفاؤملا جالسسملا ىرجم ئرجي ام.هللا رك ذراذه,دنعف لوم هيلإ لكك و تأ :قيدرط كلو

 كلذ عم ىنأ الإ ةيطإلاو ةييهلاو ةردقلا مظع تنك نإو انأ ٠ فيعضلا دبعلا اهيأ : لاق هناكف

 كيلخأ ال ايندلا ةايحلا هذه ىف تمد اف « نيدلا موي كلام انأو ميحرلا نمحرلا انأو ف ةرلا ميظع

 ناف « كلامعأ نم المع عيضأ ال , نيدلا موي كلام انأف تم اذإو ىتمعن عاونأو ىتمحر ماسقأ نع

 حفصلاب اهتلباق ةيصعملاب ىنتيتأ ناو ؛ تاريخلا نم هل ةياهن ال ام دحاولا ريسخلا تاباق ريخلاب ىتتيتأ

 . ةرفغملاو ناسحالاو

 نأ وهو « ةعيرشلا ماقم : اهلوأ : ءايشأ ةثالثب هرمأ قيرطلا اذهب ةيبوبرلا سعأ ررق امل مث

 لواحب نأ وهو. ةقيراعلا ماقم : اهناثو ( دبعن كايإ ) هلوق وهو ؛ ةرهاظلا لامعألا ىلع بظاوي

 ريت الدهن ملعيف ؛بيغلا ملاعل رخسملاك ةداهشلا ماع ىريف « بيغلا ملاع ىلإ ةداهشلا ملاع نم رفسلا

 ( نيعتسن كايإو ) هلوق وهو « بيغلا ملاع نم هيلإ لصي ددمب الإ ةرهاظلا لامعالا نم ىث هل

 اندها : لوقي ذئنيحو « هلل ءاك رمآلا نوكيو ٠ ةيلكسلاب الو زعم ةداوشلا ملاع دهاشي هنأ : اكلاثو

 1 ميقتسملا طارصلا

 ةريثكلا حاورألا نم ةوق ف.ضأ نوكي دحاولا حورلا نأ ىهو « ةقيقد انهه نإ مث

 اذه بلط ىف ىنكي ال هدحو هحور نأ دبعلا لع ذئنيخ ءدحاو بولط» ليصحت ىلع ةعمتجا

 تافشاكملا بلط ىلإ ةبجوتملا ةربطملا ةسدقملا حاورألا ةرمز ىف هحورلخدأ اذه دنمذ : دوصقملا

 دادعتسالاو ىوقأ ةباظلا راصز ايكلس ف: طخ او ارم: لضتا اذإ نحترم "ةيئاب زلا:ىازونالإط:ةيئاغمرلا

 طارمد ) لاق اذملف . ةدحولا لاح هب زوفلا ىلع ردقي ال امب ةيعمجا كلت ىف زوفي ذئتيخ «مئأ

 . ( مهيلع تمعنأ نيذلا

 نأ اضيأ نيب ؛ دادعتسالاو ةوقلا ديزم بجوي ةربطملا حاورآلاب لاصتالا نأ نيب ا



 ةحنافلا نم ةطينةسملا رارسأالا ١

 طيلاغاألا عقاوم نع هبنجيو لوسلا ءاوس ىلإ هيده خيشب ىددتقا اذإ الإ ةفشاكملاو ةيادهلا
 كاعو قالا كارداب ةيفازو:نيغ مل وةعو « قالارثك أ ىلع بلاغ صقنلا نآل كلذو ؛ ليلاضالاو

 لقع روب صقانلا كلذ لّدع ىوقتي ىت> صتانلا هب ىدتقي لماك نم دب الف « طاغلا نع باوصلا

 . تالاكلا جراعمو تاداعساا جرادم ىلإ لصي ذتنيخ ؛ لماكلا كلذ

 دهعو ةيبوبرلا دهع نم هتفرعم بحيام نايبب ةيفاو ةروسلا هذه نأ انركذ ام رهظ دقو

 5 مكدمعب فيوأ يديعب !وفوأو ) لاعت مل و يف نير وك .دلبا,ةيدويعلا

  :ةروسلا هذه فئاطل نم رخأ عرشه ريرقت ىف : ةيناثلا ةلئسملا

 ةرهاظ ىناعملا هذهو ؛هوركملاو بوب#لاو ء رشلاو ريؤلاب ةجوزم ماعلا اذه لاو>أ نأ ملعا

 نأالإ اريثكناكنإوضرملاو ءرثك أريخلا نأ الإ اريثك ناكنإو رشلا : لوقنانأ الإ . اف كشال
 اكو كلذكا رسال ناك اذإ و هن رثك | عقلا نأ الإ اريثك ناك نإو عوللاو هنم رثك ١ ةحصلا
 هنا مث « لاح ىلإ لاح نم لاقتنالاو تاريغتلا ىف امتاد اهدحي هناف هسفن لاو>أ ربدتعا لقاع

 ةهوركملا لاو>ألا امأ «ةجببلاو ةحارلاو ةماركلاو ةمالسلا وه تاريغتلا كلت ىف بلاغلا دحب

 لوقنف اذه تفرع اذإ « ةحارلاو ةجهملاو ةذالا لاوحأ نم لقأ اهنأ الإ ةريثك تناك نإو ىهف

 ”داتملا هلرأ دودو 1غالذب همكم دعب رهأ ثودح ىضتقت انعأ لجل تاريغتلا كلتا نأ

 ةلالد امأ « ميرك نسحم ميحر هلإلا كلذ نأ ىلع لدت ريخلاو ةحارلا اهيف بلاغلا نأ لجالو

 دبال هناف مدعلا دعب دججو ءىث لكذنأب دهشت ةميلسلا ةرطفلا نلف هلإلا دوجو ىلع تاريغتلا

 هنأب دهاش لقعلا حيرص ناف نكي مل نأ دعب ثدح اتيب نأ انعمس اذإ اناف كلذلو « ببس نم هل

 نأو دب ال هناف . ككشتن مل هيف انككش اناسنإ نأ ولو ٠ تيبلا كلذ ءانب ىلوت لعاف نم هل دب ال

 ثودخ . هماودب رثآلا مادل تاذلاب ابجوه ناكول ذإ .ارداق ةريغتملا لاو>اآلا كلت لعاف نوكي

 امحر رثؤأا نوك ىلع تاريغتلا كلت ةلالد امأو ءرداق رثؤ.٠ دوجو ىلع لدي همدع دعب رثآلا

 ناك ندر ةةفداسلاو "ةحرلاو نيطاو هخاالا وق“ اكاذعتلا“ كلت ق'للاتلا نأا ان اناؤلف“: اَنْمَخ

 اهي ناك كلذك ناك قو "212 كراك ةكمذللاو "ةمااك و اويكو هلال اكذأ كلغ

 ناك لفاع ةلح أ" لك" لمع ىف ذر خاسر نخأ لكلا*ةياكاتم ناار اهنا ناك 1 وأ اكدحلل

 دبا ) لاقف دما ةيفيك مهملع ببسلا اذباف ؛ دحأ لك لقع ىف ارضاح هئانثو هللا دمح بجوم

 ىتنني ال: لبق ةن اكو: لوألا "نم ظعأو ىلعأ رخآ ماقم ىلع هبن ماقملا اذه ىلع هين املو ( هلل

 كنا كلو ءنيملاعلا لك هلإ وه لب ءطقف كهإ وه. هدمح تلغتشا ىذلا هلإلا نأ دقتعت نأ

 ناكمالاو توذاحلاو ةجاحلاو رةفلا نم كنف لصح امل هلإلا ىلإ كسفن راقتفان تدكح امعإ



 ١ + ةحتافلا نم ةطينتسمل انااا

 ايت 1 نوكي نأ دسجلا لاو-أ لضفأ ناك مرج الف حورلل ةعفانلا ءايشالا باستك ١ ىف حورلل ةلآ

 دسجلا نوكي نأ ىه لامعألا كلتو . ةيقابلا ةيناحورلا تاداعسلا باستك ١ ىلع حورلا نيعت .لامعأب
 ىف دبعلا لاوحأ نسَحَأَف ؛ ةدابعلا ىه:لامعألا كاتو« هتمدخو دوعملا ميظعت ىلع لّدت لاتغأب اثآ

 دارملا وهو: ناسنإلا :ةداعش تاجرد لوأ هذهو « تادابعلا لع ايظاو» نوكي نأ ايندلا هَدَّه

 2 بريغلا ماع نادل ند ءىش هلروظي اله دنعف ةدم ةجردلا هذه ىلع بظاو اذاف ( دبعل كابإ ( هلودب

 ىلاعت هللا قيفوت هل لصح ١ | لب تاعاطلاو تادايعلا هذهم نايئالاب لمتس ال هدحو هنأ وهو

 ةجردلا وه ماقملا اذهو ؛ تاعاطلاو تادابعاا نم ءىشب ناينالا هنكعي ال هناف هتمصعو هتناعاو

 حال ماقللا اذه نع ز واجي اذإ مث ( نيعتسن كاياو ) هلوق نم دارملا وهو « تالاكلا ىف ىطسولا

 ودو هللا ةيادم الإ لصحت ال لجتلاو تافشاكملا راونأو « هللا نم الإ لصحت ال ةيادملا نأ هل

 تت“: كئاطل هيفو ) ميقتسملا طارصلا اندهأ ( هلوق نم دارملا

 قا ميةتسملا طارصلا وه لامعألا ىفو تاداقتعالا ىف قملا جونا نأ : ىلو ألا ةفيطللا

 2 تافصلا قاو ليطعتلا ف مقو هيزيتلا ْق لغوت ند نأ : (لوالا) : هوجو نم ةتايبف تاداقتعالا

 طارصلاو «ناجوءمنافرط امبف ؛ ناكملاو ةيمسجلا تايئاوهيبشتلا ف عقو تابثالا ىف لغو نمو

 عقو دهذ ةئم هلك ديعلا لعف لاق ند نأ : (فاثااو) : ليطعتلاو هيسشتلا نع ىلاخلا رارقالا ميقتسملا

 ميقتسملا طارصلاو 2 ناجوءم نافرط امو ريدا ف عقو كمذ ديعلل لعف "ل لاق نم وع ردهلا ٌّق

 لامعألا ىف غلاب نم : لوقنف لامعألا ىف امأو « هللا ءاضقب لكساا ناب رارقالا عم دبعلل لعفلا تابثإ

 .طسولا وه ميقتسملا طارصلاو . دولا ىف عقو اهكرت ىف خلاب نمو . روجفلا ىف عقو ةيناووشلا

 , نيا ُْق عقو 0 ٌّى غلاب نهو رولا َْق مقو ةيبضغأ|لامعالا ُّق غلاب نم اًضيأو 2 ةفحلا وهو

 . ةعاجشأا وهو٠ طسولا وه مقتسملا طارصلاو

 ةيبلس ىرخالاو 1 ةيباجإ امهالوأ نبافصا هفصو ميقتسملا طارصلا كاذ نأ 3 ةيناثلا ةفيطللا

 باكتراب ةيلمعلا مهاوق تدسف نيذلا طارص فالخب نوكست نأ نبف:ةعلحلاأ امأو:.:نيطاضلال

 . ةينيقيلا فراعملاو ةيقحلا دئاقعلا نع اولض

 لاق لب ؛ هيلع رهتقي مل ( ميقتسملا طارصلا اندها ) لاق امل هنإ : مهضعب لاق : ةثلاثلا ةفيطللا

 تاماقم ىلإ لوصولا ىلإ هل ليبس ال ديرملا نأ ىلع لدي اذهو ( مهلع تدعنأ نيلا طارض )



 ةحتافلا نم ةطبنتسملا دارسأالا ١

 راتخم لعاف وه لب «٠ تاذلاب ابجوم سيل ملاعلا هلإ نأ ىلع لدت ةيآلا هذه : ةعبارلا ةلئسملا

 نأئىرتقإا ميظعتلاو ءانثلاو دحلا هلاعفأ نم ءىق ىلع قحتسيال تاذلاب بجوملا نأ ىلع ليادلاو

 ىف راناا ريثأت نأ امل دمجلا الو رانلا دمحصال هناف دنا ةدوربب وأ رانلا ةنوخسب عفتنإ اذإ ناسنإلا

 اًقحتسم هنوكب مكح الف « عبطلاب لب رايتخإلاو ةردقلاب سيل ديربتاا ىف دمجا ريثأتو نيخستلا

 انجوه ناكول هنأالا؛ ازاتخم العاف هتوك انفرع ان]و « .رايتخإلاب .لعاف هنأ تبث ءانثااو دمحلل

 اندهاش ثيحو « اهيف ريغتلا عوقو عنتمالو « بجوملا رثؤالا ماودب تالواءملاو راثآلا تمادل

 كلذك ضال ناكاسملو ::تاذلا/تنجو.ال رايتخإلاب رداق اهفارثؤالا نأ ادلع: تاريغتلا لوضح

 .دمحلل اقحتسم هنوك تبث مرجال

 ماكحاللا ناك مهعفانمل اتفاوم دابعلا ملاصم اعباطم ىلاعلا هللا قلخ امل : ةسماخلا ةلئدملا

 نوكي نأ بحي نقتملا كلا لعفاا لعافو « لفسألا ملاعلاو ىلعألا ملاعلا ىف نيرهاظ ناقتإلاو

 زيان ع اهزنه هنوك ىلع لديو هلإلا دوجو ىلع لدي ( هلل دملا ) هلوق نأ انرك ذ امب تبثق املاع

 ىلع لديو ةردقلا ةياهن ىف هنوك ىلع كرو للحل ف ل والا نءراهزي نازك ىلع لديو « ناكملاو

 . ةكسملا ةياهن ىف هناك ىلع لدبو ملعلا ةياهم ىف هنوك

 قحت:سي هنإ متاق لف رداقلا هلإلا دوجوب لوقلا تبث هنأ به : هلوق وهو - ىناثلا لاؤدلا امأو

 دبعلا نأ باوجلا اذه ريرةتو ( نيدلا موي كلام مي>رلا نمحرلا ) هلوق وه باوجلاو ؟ءانثلاو دملا

 ملآلا ف نوكي نأ امإو « ةداعسلاو ةمالسلا ف نوكي نأ امإ : نيرمأ نع ايندلا ىف هلاح ولخيال

 لصحت ىل ةماركسلا كلمثو ةمالسلا كلت بابسأف ةماركسلاو ةءالسلا ىف ناكناف : هراكملاو رقفلاو

 كلتف ؛ تافالاو هراكملا ىف ناك نإو « امم>ر انامحر ناكف «هداحبإو هنيوكتو هللا قاض الإ

 ا ل ومد اا ويف كنل مهر بالا فاعلا ول نوكأ نإ تكافل دىأ ةراكملا
 باوثلاب دعو ىلاعت هللاف هللانه تناكنإو « نيدلا موي ىف نيملاظلا نه نيهولظملا فصتقي هنأب دعو

 نآك اذإر ٠ :تافاخأو تاهوركملا نم ايثادلا ىف هداتعب هلزنأ ام لك لع ريثكللا لضفلاو لير

 هال ل يذلا ءانثلاو ىلإ هنا ال ىذلا دمحلا اقحتسم نوك نو دب ال هلأ تيت كلذك ضاللا

 ( نيدلا موي كلا ميحرأا نمحرلا نيملاعلا بر هلل دما ) : هلوق نأ هان رك دي. ىدلا ,نايلاب ريظف

 . هنم لضفأو لك أ مالك دوجو لقعلا ىف نكميال ابيت رت بتسمم

 ىف يبتءملا مالكلاب هفدرأ ةيبوبرلا ىف ةربتعملا تافصلا ىف مالكلا ممت امل ىلاعت هنأ لعاو

 نوكي نأ دس نم دوصقملاو 4 عل لهو 2 ل مدح ند فكر ناسناللا نأ معاو 2 ةيدويعلا



 ١/5 ةحنافلا نم ةطرتتسملا رارسسالا

 . ةحتافلا لوأ ىف هرك ذ ام عاونأ نم اعون فركلا ةروس لوأ ىف روكذملا

 ى'نيفب منوال فاامو اظاومللا فالقدل ئذلا كت ننلا) (0زةنرم تا ساةعزلسا: اكلاتي

 ىف ةلصاحلا ءايشالا نأ أبس ةْروس لوأ ىف نيبؤو. «ا هل نضرلاو :تاومسلانأ مانا ةروط/لوأ

 . ( نيماعلا بر هتلدملا ) هلوق تحت ةلخادلا ماسقاألا نم مس ة اهيل اذهزو :امل ضاق, تاما

 هنوك ماعنألا ةروس لوأ ىف روك ذملاو (ضرالاو تاومسلا رطاف“هلل دجلا) هلق ::اهةفارؤ

 اذهو“ ,'اتاوذلااثدعأو امل انزظاف .ةنأزك ةروسلا هذه ىف انؤكذملاو ,ةرادقتلا وهل قلقا ءانلأ اهلاغ

 . (نيملاعلا بر هلل دملا) هلوق تحت ةلخادلا ماسقألا نم مسق اضيأ هنأ الإ لوألا ريغ

 العاج هنوك ركذ ضراألاو تاوءسلل اقااخ هنوك ماعنألا ةروس ىف ركذ امل ىلاعت هنإ مث

 هنوك 155 ضرالاو:تاوعتشلا رظاذ هنوك ركذ“ الفك ةزاوداو انآ" بوو كانتا

 راونآلا لعج ضراألاو تاومسلا قيلخت دعب رثذ ماعناألا ةروس ىف ؛ السر ةكئالملا العاج

 « تايناخورلا لعج ضرالاز تاّوْمَساا رطاف هنّوك ادعي: ةختتالملا# ةرؤاس ىف رك 'ذو«تايلظلاو

 ملظعألا رحبلا تحت ةلخادلا عاوناآلا ىرجم ىرجت اهرسأب اهنأ الإ ةيلاع فئاطاو ةبيجي رارسأ هذهو

 ىرجب ىرحب ( نيملاعلا بر ) هلوق نأ ىلع هيذتلا وه اذهف ( نيملاعلا بر هلل دما ) ةلوق ىف روكذملا

 . مدقلا هلإلا دوجو ىلع ليلدلا 0

 ىلع ةلالدلا ىلع ةلمتشم اضيأ ىبف هلإلا دوجو ىلع تلد ام ةملكلا هذه نأ : ةيناثلا ةلئسملا

 دوجوم لك لوانت, نيملاعلا ظفل نأ انيب نال . ةهجلاو زيملاو ناكملا نع هتاذ ىف ايلاعتم هنوك

 غارفلاو زيهلاو ءاضفاا نع ةرابع ناكملاف ؛ نامزلاو ناكملا هللا ىوس ام ةلمج نمو هللا ىوس

 لدي ( نيملاعلا بر ) هلوةف « ةيدعبلاو ةيلبقلا امبسب لصح ىتلا ةدملا نع ةرابع نامزلاو ءدتمملا

 نوكي نأو دبال قااخلا نأ مولءملا نم مث « الادجومو الاةلاخو نامزلاو ناكدلل ابر هنوك ىلع

 لوصح> لبق ةدوجوم هتاذ تناك كلذك مالا ناك ىتهو . قولخملا دوجو ىلع هدوجو اقباس

 ءزج ىف ءاضفلا لوصح دعب هتاذ تالصح ولف ؛ زبملاو ةهجلا نع ةيلاعتم « زيحلاو ءارفلاو ءاضفلا

 هتاذ هيزنت ىلع لدي ( نيااعلا بر ) هلوةف لاحم كلذو . هتاذ ةقيقح تيلقنال ءاضفلا ءازجأ نم

 . راثعإلا اذه ةهجلاو ناكل 2

 ىراصنلا 0 |لا ىف لواحخلا .رع ةهزنه هتاذ نأ ىلع لدت ةظفللا هذه : ةثلاثلا ةلئسملا
 م قراخلا لعباس قااخلا و 0 لكل الاخ ناك نيملاخلل ان زن امل ك3 ةلدالل)

 عنتمإ لحنا دوجو دعُبف 08 ل لك نع هي 0 اك < ) لحم لك ل ف ةدوجوم هتاذ ل

 . للا نإ ةجاطقنإ



 ةحئافلا نم ةطيدتسلملا رارسألا ١/٠

 ( نيااسعلا بر هلل دما ) لاق لب « نيملاعلا قااخ هلل دملا د ىلاسعت هنأ : ةيناثلا ةفيطللا
 يع دخل "لانش كدحلاو ديجاولا ك] .ةزقتفم!تدااو+لا نأ:لع اوقبطأ سابالا نأ هيف ببسلاو

 ”اقب لاح ءىثلا : موق لاقف ؟ ال مأ قتلا ىلإ ةجاتحم قت له اهئاقب لاح اهنأ ىف اوفلتخا مهنكسا

 بر.) هلوقف ؛هئاقب لاح هلاح حالصإو .ىنثلا ءاقباب مئاقلا وه ىبرملاو «٠ ببسلا نع ىنغتسي

 دجوملا ىلإ اهراقتنا نأ دودقملاو ءاهئاقب لاح ىف هيلا ةرقتفم نيملاعلا عيمج نأ ىلع هيبنت ( نيملاعلا

 هيف عقو ىذلا وه اهئاقب لاح ىفرملاو قبملا ىلإ اهراقتفا امأ ؛ هيلع قفتم رمأ اهتودح لاحق

 هثودح لا> ىف ال هنع ىذةس لانس ا نأ لعاج رذت رك نلاب هناحيس هصقن فالخلا

 هئاقب لا- ىنالو

 نأو ؛ ندعملاو لصالاك اهنوك بجوف نآرقلا مأب هامسم ةروسلا هذه نأ : ةثلاثلا ةفيطللا

 هناف هاوس دوج وم لك نأ ىلع هيبنت ( نيملاعلا بر ) هلوقف « هنم ةبعشتملا لوادجلاك اهريغ نوكي

 . هتيطا ىلع ليلد

 00 ( هلل دما ) هلوقب ةروسلا هذه دعب ةعبرأ أ وس حتتفا ىلاعت هنإ مث

 هيقنخا ملعاو ( رونلاو تاءلظلا لعجو ضراألاو تاومسلا قاخ ىذلا هلل دما ) هلوق وهو

 تاومسلاو , هللا ىوس ام لكلوانتي ماعلا ظفل نآل ( نيملاعلا بر ) هلوق ماسقأ نم مسق انه

 هناك ماعنألا ةروس لوأ ىف روك ذملاف ؛ هللا ىوس ام ماسقأ نم مسق ةلظااو رونلاو ضرآلاو

 ماعنالا ةروس لوأ ىف روك ذملاف اضيأو : ة<ئافلا ةروس لوأ ىف روك ذم وه ام ماةأ نم 3

 اا راو نيل انللل ةايوا هيررك ةكاططلا 1 ناو كوأا قا لوكدللاو ؛ ضوالاو تارهعلا ناحأنأ

 ثدهلا ىلإ هثودح لاح هجايتتحاب لوقلا ناكدللا ءاقبإ ىلإ هئاقب لاح جات ملاعلا نأ كن ماه

 تيثف « هئاقب لاح قبلا ىلإ ةجايتحا هثودح لا ثدحلا ىلإ هسجايتحا نم مزاي ال امأ « ىلوأ

 ىف روك ذم وه ام ماسقأ نم مق ىرجم ىرحي ماعنألا ةروس ل وأى ةرككادللا نأ( نيهجاإلاا نينجا

 ! .ةحافلاة رود لوأ

 دودصقملاو ( باتكلا هدبع ىلع لزنأ ىذلا هلل دما ) هلوق وهو « فبكلا ةروس : اهناثو

 تافشاكملا لوصحل بيس هدبع ىلع هلزنأ ىذلا ٍباتكلا ناف : فراعملاب حاورآلا ةيبرت هنم

 بر) ةحتافلا ةروس لوأ ىف هلوقو « طف ةينا>ورلا ةيبرتلا ىلإ ةراشإ اذه ناكف ؛ تادهاشملاو

 دكمالبلل ةيناحورلا ةيترتلا هيف لخديو « نيملاعلا لك ق> ىف ةماعلا ةيبرتلا ىلإ ةراشإ ( نيملاعلا

 ناكف , نيضرآلاو تاوهساا ىف ةلصاحلا ةينامسجلا ةيبرتلاو نيطايمثلاو _رجلاو سنالاو



 ا ةحئافلا نم ةطينتسملا دارسألا

 قيدلف باذعلا نم اعون بجو 1 2 ذم وهو لإ فورا نم فّرَحإل : اولاق ناف

 باب لكل باوبأ ةعبس اهل) منهج ةفص ىف لاق ىلاعت هنأ هيف ةدئافلا : لوقنف «ةدئاف متركذ امل

 لقاتل لئاوأ 0 3 ةروسأأ هده نم فوود نو ةعمس 1 ىلاعت هللأو ) موس ءزج ممم

 نه انمآ راص اهةئاقح فرعو اهم نمآو ةروس'| هذه أرق نم نأ ىلع اهيبنت « باذعلا ىلع ةلاد

 1 معأ هللاو « منهج ىف عبساا تاكردلا

 ثااشلا باللا
 لئاسم هيفو :« ةروساا هذه نم ةط,:اسملا ةلقعلا رارسالا ىف

 ىنم هلل دما : لوقي الئاس نآكف ( هلل دملا ) لاق امل ىلاعت هنأ معا :ىلوألا ةلئسملا

 دوج+و ىلع ليلدلا ام 2 كحل احبس هنزل : قاثنإو 2 هلإلا دوجو ' اممهدحأ : نب سمأ نع

 ىلاعت هللا رك ذ مرج ال نالاؤسلا ناذه هجوت املو ؟ دخلا قحتسم هنأ ىلع ليلدلا امو هلإلا

 ( نيملاعلا بر ) هلوقب لوآلا لاؤسلا نع باجأف « نيلاؤلا نيذه نع باوجلا ىرجب ىرخب ام
 لواألا باوجلا ريرقت امأ ( نيدلا موي كلام ميحرأا نمحرلا ) هلوقب ىتاشلا لاؤدلا نع فاحآو

 لاقيدنأ نتاج الا هايرظن وأ انور اتم: نكتب نأ ازا ىقلا هوجو: اتلع نإ : نة

 نأ قف ةرورضلاب هلإلا دوجو فرن ال انأ ةرورضلاب ملصن انآل ؛ ىرورض هلإلا دوجوب ىلعلا

 نأ الإ هلالا دوجو ىلع لياد الو « ليادلاب الإ هليصحت نكي ال ىرظنلا ملعلاو ءايرظن ملعلا نوكي

 ناويحلاو تاينلاو نداعملاو راحبلاو لاجلاو نيضرالاو تاومسلا نم ف ام نمؤوسحملا ملاعلا اذه

 ( نيملاعلا تر ( هلوق ناكذ 03 4يقيب ق.مو هيب رب برمو هد>+ ود درجومو هريدي ربدم ىلإ جاتحم

 . ميكحلا رداقلا هلإلا دوجو ىلع لادلا ليلدلا ىلإ ةراشإ

 ( نيملأعلا بر ) هلوةف هللا ىوسام لك ىلإ ةراشا نيملاعلا نأ : ىلوآلا ةفيطللا : فئاطل هيف مش

 ناكف 4 هئاقبأ لإ هناي قا ) هداحبإ لإ هدوتجو َْق 1 ا هيلا رفدفم وبث هاو ساف لك نأ ل ةناثإ

 ناهرب وهف ضارعالا احا نم ةخاو لكو درف رهوج لكو ارد ال ءزج لك نأ ىلإ ةراشإ اذه

 حبسي الإ ءىث نم ناو ) ىلاعت لاق ام« ميدقلا رداقلا ميكحلا هلإلا دوجو ىلع عطاق ليلدو رهاب

 . ( مرحيبست نوبقفت ال نكلو هدمحب

 ةافلا رارسأ



 ةحن افلا لئ أضف ١ ا

 ؛ [ىرخأ ةارمر ةئيدملاب ن, ترس كم كيلزن ةؤوسلا/ هذه : ءانلغلا "ضعي" لاق د ؛كلاثلا لاوقلا

 ةغلايم كلذك ناك امإو « اهلازنإ ىنث هناآل ؛ قاثملاب هللا اهاعم بيسلا اذطو « ةيندم ةيكم ىو

000 

 لاق هنأ لسو هيلع هللا لص ىنلا نع ىردخلا ديعس ىلأ نع « اهاضف نايب ىف : ةيناثلا ةلئسملا

 نأ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق ناهلا نب ةفيذ- نعو ٠ مسلا نم ءافش باتككلا ةحتاذ

 بر هللدحلا ) بتكملا ىف مهنايبص نم ىص أرقيف ايضقم انتح باذعلا مهيلع هللا ثعبيل موقلا

 هللا رئإ *< لاا يتلا صو رقتس 13 يدنال] تياذعلا هنيدي :عينغ مهنع عفريف ىلاعت هللا هعمسيف ( نيملاعلا

 روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا ىهو . ةعبرألا ىف ةّثاملا مولع عدوأف ءامسلا نم بتك ةعبرأو ةئام ىلاعت

 عد لأ مث « لصفملا ىف ناقرفلا مولع عد وأ مث « ناقرفلا ىف ةعبرآلا هذه مولع عدوأ مث «ناقرفلاو

 نو 2 ةلوملا هللا كتكك عيمج ريسفت ملع 0 ناك ةحتافلا ريسفت لع نف ةحتافلا ف لصفملا مولع

 : اق رفا و رويزلاو ليجالاو ةاروتلا نق ام أكف اًهأ رق

 تافششاكملاو عورفلاو لوصالا لع ةيملإلا بتنكلا عيمج نم دوصقملا نأ هيف ببسلاو : تلق

 بلاطملا هذه تناكابلف « ةثالثلا مولعلا هذه ىف مالكلا مامت ىلع ةلمتسشم ةروسلا هذه نأ انيب دقو

 . ةيهإلا بلاطملا عي مج ىلع ةلمتشااك تناك مرجال امف ةلصاح ةفيرشلا ةيلاعلا

 ميجا و ؛ ءاثلا ىهو «٠ فورحلا نم ةعبس اهبف لص مل ةروسلا هذه : اولاق : ةثلاثلا ةلئسملا

 فاذا ةركفما ةءلدلاةفاورللا ةذقأنأ ف كياللاو ءانفلاو تاطقلا ؤ"نيلقلاو ”ئازلاو"كا1او

 (:اريثك ارويث“اوعدأو ادحاؤ ارو“ مؤيلا'اوعد”ال ) ىلاعت لاق ”رو.كلاو ليولا ىلع لدت ءاثلاف

 انأرذ دقلو ) ىلاعت لاقو ( نيءمجأ 0 |و ) ىلاعت لاق ء منهج مسا فورح لو أ مجلاو

 للا ىزال مو ) ىلاعت لاق ىرلاب رعش هنال ءاخلا سا م 3

 ىازلا طقسأو ( نيرفاكلا ىلع ءودلاو مويلا ىزخلا نإ ) ىلاعت لاقو (هعم اونمآ نرلاو ىتلا

 مفاذلا اضيأاز» (1ىايشز ضو اق مهل ) ىلاعت لاق ؛قيهشلاو ريفزلا فورح نر ل نعل

 ىلاعت لاق « ةواقشلا ىلع لدت نيشلاو ( ميثاألا ماعط موقزلا ةرجش نإ ) ىلاعت لاق « موقزلا ىلع لدت

 لياظ ال بعش ثالث ىذ لظ ىلإ اوةلطنا ) هلوقل ءاظلا طقسأو ( رانلا قف اوةش نيذلا امأف )

 ؛ ءافلا طّةسأو (ىودشلل ةعازن ىلغل !من] الك) ىلاعت لاق « ىلا ىلع لدي اضيأو ( بهللا نم ىنغيالو

 متحف ايديك هللا لع اورتفتال) لاق اضيأو ( نوقرفتي ذةموي ) ىلاعت لاق « قارفلا ىلع لدي هنآل

 . ( ىرثتفإ نم باخ دقو باذعب



 ١ 1// ةحنافلا لئأاضف

 هلوق وهو ىلاعتو هناحبس هيلع ءانثلاب ةءادبلا تعقو اضيأ ةروسلا هذه ىنف ( نيحلاصلاب ىنةحلأو

 ( نيعتسن كايإو دبعن كايإ ) هلوق وهو ةيدوبعلا رك ذ مث ( نيدلا موي كلام هلوق ىلإ هلل دما )

 نأ ىلع لدي اذهو ( ميقتسملا طارصلا اندهإ ) ىلاعت هلوق وهو ةيادهلا بلط ىلع متخلا عقو مث

 هنال ميعنلا ةنج نم ريخ ةفرعملا ةنج نأ ىلع لدي اضيأ وهو :؛ نيدلا ىف ةيادلا وه بلاطملا لك أ

 . ةنجلا انقزرا لقي ملو اندها هلوق ىلع انه مالكلا متخ ىلاعت

 .ناس>إلاو مركلاو لضفلاب هللا ىلع ءانث امال كلذو , ركشلا ةروس : رشع ىداحلا مسالا

 مام اذبف ( ميقتسملا طارصلا انده] ) هلوق ىلع اهلاّتشإل : ءاعدلا ةروس : رشع قلثلا مسالا

 : لعأ هللاو ءامسألا هذه حرش ىف مالكلا

 ناحلا تفايلا

 لئاسم هيفو « ةروسلا هذه لئاضف ىف

 تور« ةيكمراهنأ لوألا : لازؤقأ. ةثالث ةراوذلا هذه ّلْوَون ةافاكا قءاوزك ذأ لل ل 18 ص ماب 4

 زنك نم ةكم باتكلا ةحناف تازن : لاق هنأ هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع هدانسإب ىلعثلا

 ليبحر شنب ورع نعي مداتسإب اضيأ يورو «يلبلملا رثك ] هيلعو , ىلعتلا لام: همز تن
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلذو ( نيملاعلا بر هلل دملا ) نآرقلا نم لزن ام لوأ : لاق هنأ

 اذإ ىلإ : لاقر؟ كاذامو : تلاقف .« مىث ىنطلاج نوكي نأ: تيسجيدقل :1لاقنإ دج خزارألأ

 : ةقرو هل لاقف ةعقاولا كلت نع هلأسو لفون نب ةقرو ىلإ بهذ مث « أرقاب ءادنلا تدمس تواخ

 دخلا ؛ ميحرلا نمرلا هللا مسإ : لق : هل لاقو مالسلا ةيلع ليربج هاتأف ءةل' تيثاف ءادنلا كانأ اذإ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق : لاق سابع نبا نع حلاص ىنأ نع هدانسإبو « نيملاعلا بر هل

 . كاف هللا قد : شيرق تلاقف  حرلا نمحرلا هللا مسب :لاقف

 باتكلا ةحتاف .:. لاق ةنأ دداجم نغ هدانْلاب ىاعثلا ئور «.ةنيادملابتلؤتااهنأ :قاّثلا كَوَقلَأَو

 , هفالخ ىلع ءاملعلا نأل « دهاجم ةوفمم ذه ةوفه ماع لكل :لضفلا:نب نيسللا كاق:ةنيدملاب فلن
 اعْنُس كانيتآ ذقلو) ىلاعت هلق :اهنمتوا« (قافتالاب ةنكم رحل ةارراش] * الولاد و هلق لذلاو

 هنأ : ناثلا مدقت امف ةروسلا هذه هانا ىلاعت هنأ ىلع لدين! ذهو ,تاتكلا ةحتاف ىهو « ىلاثملا* نم

 . باتكلا ةحتاف الب ةنس ةرشع عضب كم ماقأ هنإ لاقي نأ دعبي

 )ركن |؟ه



 50 0 يان

 . هل حنادمو ىلاعت هللا ىلع ةينثأ امال ىفاثم تيمس : عباسلا

 اعبس ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف انغلاب دق انأ ٍلعاو « نيتسم اهل اهلا ناال اوامر نمش: زيقاتلا

 . رجحلا ةروساف ( ىاثملا نم

 اهريسفت و « ىبلعثلا لاق ٠ مسالا اذهب اهيمسي ةنييع نب نايفس ناك « ةيفاولا : سماخلا مسالا

 ناثلا فعن واةيكر ىف ارفض ءاع رتب وا نا رقلا فازت روس 1ك نأ ىرشالا « تايضنتلا لوقت الياهتنأ

 . ىرورلا هذه ع ناح يعافصنتلا !نمو: زاد ىرخأ ةمك روف

 لابن فكي الف اهريغ امأو ء اهريغ نع نكست اهنآل كلذب تيمس « ةيفاكلا : سداسلا مسالا

 نآرقلا مأ : ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق تماصلا نب ةدابع نع عيبرلا نب دوت ىور
 . اهنع اضوع اهريغ سيلو « اهريغ نع ضوع

 :  هوجو هيفو « ساسالا : عباسلا مسالا

 تالا ىف نارقلا د هر رس ل را اع : لودلا

 نساسالا ود :كلذو 6 هاتييباك بلاطملا فرشأ ىلع ةلمتشم:اهنأ :: ىناثلا

 دبالام لك ىلع ةلمّسثم ةروسلا هذهو ؛ ةالضلا وه نامبالا دعب تادابعلا فرشأ نأ : ثلاثا
 . اهب الإ متت ال ةالصلاو ناميإلا ىف هنم

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ىردخلا ديعس ىنأ نع «ءافشلا : نماثلا مسالا

 ةروسلا هذه أرةف عورصم لجرب ةباحصلا ضعإ رهو ٠ مس لك نم ءافش باتكلا ةحتاف

 ءافش ىهو « نآرقلا مأ ص : لاقف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرل هورك ذف ءىربف هنذأ ىف

 . ءاد لك نم
 اك ل رقكللا مس كانت هنأ هيلع ليلاتلاو «ةئامتع انعطر ةةظ ان وزر همي ىض ا مالا, :1لزقأاو

 ؛ تافشاكملاو عورفلاولوصالا ةفرءمىلع ةلمتشم ةروسلا هذهو ( ضرم ممول# ىف ) ىلاعت لاَعف

 . ةثالثلا تاماقملا هذه ىف ءافشلا لوص+ل ببس ةقيقحلا ىف ىهف

 ىبيب ةالصلا تمسق : ىلاعت هللا لوقي : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق « ةالصلا : عس ات | مسالا

 :'ةوؤسلا هذه دازرللااور نقضنإ ئديعانيناو

 ةزعلا بر نع ىكح مسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ىود «لاؤسلا : رشاعلا منالا

 دقو. نيلئاسلا ىطعأ ام لضفأ هتيطعأ ىلاوس نع ىركحذ هلغش نم : لاق هنا ىلاعتو هناحبس

 كح ىلبه بر ) لاق نا ىلإ ( نيد رهف ىنقلخ ىذلا ) لاق ثيح كلذ مالسلا هيلع ليلخلا لعف



 ا١أ/ن اهتامسإ ركذو ةحئافلا ةروس

 بوضذغملا ريغ) هلوقوهو 4 تاوهثلا امو قع ةموصعم هن ودصم قبأ نأ 5 اهملاثو »ع (مهلع تنك

 5 ىلع ةلمتشم ةروسلأا هذه نأ تلف ) نيلاضأا الو 7 هلو# وهو 2 تابقلا راززا نعو ) مهيلع

 مأ ىمسي غامدلا نأ كباتكلا مأب تيمس ببسلا اذهلف ء بلاطملا فرشأ ىه ىتلا ةيلاعلا رارسألا

 . عفانماو ساو ,+لا عيمج ىلع هلاتشال مساولا

 لافقلا 04 ايأ تكريعم““ :٠ لاق © با. نب مساقلا ابأ كتعمع“ : ىلعتلا اق : ودم ا كرا

 لاق 0 ركسعلا اهمصني لا ةيأرلا برعلا مالك 2 مالا : .٠ لوقي ديرد نب -2ا ايأ تعدت ف لاق

 كك ميطحلا نب نسق

 الالس مهتفلأ دعب او راض اورعذيا ىح انمأ انيصن

 عزفم نأ 3 ةرودسلا هذه كإ نامالا لهأ عزفم نال نآرقلا مأب ةرودشلا هذه تيمسف

 هناللو مهتاعو مهتايح ىف اهيلا قاخلا داعم نآل -؛ امأ:ضرآلا ىمست برعلاو ؛ ةبأرلا ىلإ ركسعلا

 ؛ هدصق اذإ انالف ناللف مأ : لاقي

 نم اعبس كانيتآ دقلو ) ىلاعت هللا لاق « ىاثملا عبسلا » ةروسل! هذه ءامسأ نم : عبارلا مسالا

 ب: هوجو:ناثملاب اهتيمست ببس قو ( قاثلل
 ةفيعلا,لكنلارراطع اهفضنو : يرلل ديعلا ءانث ابغضن : ىتم انآ :لواألا

 . ةالصلا نم 6 لك ىف وى امال قام قيوم اعقل

 ىسمفن ىذلاو : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق نقلا رنا نم ا اهنال فام تدع : عزلاتلا

 انهو ةوئدلا ةانه؟لثم ناقرفلا ىف الود ورزلا فلو لجنالاى الو اةاراؤتلا ف لونا هذ

 : ميظعلا نازقلارو ناكل عيسلا

 أرق نف «نآرقلا نم عبس ةءارق اهتءارق لدعت ةبآ لك « تايآ عبس اهنال ىناثم تيمس : عبارلا

 . نآرقلا أرق نم باو هللا هاطعأ ةحافلا

 تنيك «دمحاي : ملسو هيلع هللا ىلص ىننلل لاق مالسلا هيلع ليدبج نأ ىؤراف ةتلغلئلذلاو«"ةكسللا

 لاق 0 هللا نآل : لاق ؟ ليريجاي مل : لاق « تنمأ ةحتافلا تلزن املف : كتمأ ىلع باذعلا ىشخأ

 ن عبس ان متايأو ( موسقم ءزج ينيرس ابالي تاي :ةييبلالحلدار ا نيف مثدعومل مهج ناو )

 نيملاَس اممم اهلع كتمأ رمت 4 مج فاول نم باب ىلع اميط ةنأ لك تراص اهأرق

 5 ىرخأ ةروسا ى 3 اهنا مث ةالصلا ْق نق ا اك ات 1 :سشداقلا



 اهئامسا 0 ةعئافلا ةروس 11

 وهو (دبعن كايإ ) هلوقب عق و ءادتبالا نأ الإ «ةيدويعلاو ةمدخلاب لاغتشا ( نيعتسن كايإو دبعن

 دبعلا فارتعا ىلإ ةراشا وهو ( نيعتسن كايإو ) لاق مث , ةيدورعلا ىف داهتجالاو دجلا ىلإ ةراشا

 باط وهف ( ميةتسملا طارصلا اندها ) هلوق امأو ؛ هللا ىلإ عوجرلاو ةنكسملاو ةلذلاو زجعلاب

 . تايادملا عاونأو تادهامشملاو تافشاكلل

 ةفرعم امإ : مولعلا عي نم دوصقملا نا : باتكلا مأب ةروسلا هذه ةيمستل كلاثلا ببسلا

 ( نيدلا موي كلام ميحرلا نمحرلا نيملاعلابر هلل دما ) هلوقف ةيدوبعلا ةلذ ةفرعم قأأ ١ ةيبااوترلا ةَرَع

 كايإو دبعن كايإ ) هلوق نم مث ٠ ةرخآلاو ايندلا لاوحأ لك ىلع ىلوتسملا هنإلا وه هنأ ىلع لدي

 لامعالا نم ءىث هل متيالدبعلا نأ لعب لإ هيف : ةيذاؤيعلارلذ لع لذي (ةدوسلا:رتخآ ىلإ انيعتسن

 . هتيادهو ىلاعت هللا ةءاعاب الإ ةنطايلا تافشاكملا نم الو ةرهاظلا

 اماو لوصآلا ملع وهو « هلاعفأو هتافصو هللا تاذ ملع امإ ةيرشبلا مولعلا نأ : عبارلا ببسلا

 راونآلا روهظو نطابلا ةيفصت ملع امإو ٠ عورفلا ٍلع وهو « هفيلاكتو ىلاعت هللا ماكحأ لع

 ةروسلا هذهو ؛ ةثالثلا عاون ألا هذه نايب نآرقلا نه دوصقملاو . ةيحلالا تافشاكملاو ةيناحورلا

 نيملاعلا بر هلل دخلا ) هون : هوجولا لكأ ىلع ةثالثلا بلاطملا هذه ريرقت ىلع ةلمتشم ةميركلا

 ةاوحو هدو و لغ لادملا فراآل ؛ لوصألا مع ىلا ةراشإ ( نيدلا موي كلام ميحرأا نمحرأا

 هدر هقردأ لإ ليس لل هنأ ىلإ ةراثث الا" ىر ىرجب ( نيلاعلا بر ) هلوقف ٠ هتاقولخي

 اًمحعلل نآوكب لو + دمحلا اتدعدم ةناوك ىلإ «ةزاشإ "( هلل دما )هلق و! نيللاعلل از هتاوكمأل]

  ةمحرلا ةياهنب هفصو مث « تامولعملا لكب املاع تانكمملا لك ىلع ارداق ناك اذإ الإ دمحلل

 ثيح  نيدلا موي كلام هلوق وهو لس ةردقلا لاكب هفصو مس ام>ر اناحر هنرك رهو

 تاذلا ةفرعم ىف مالكلا مت اذه دنعو :نيملاظلا نم مهقوةح ىفوتسي لب« نيهولظملا رمأ لمجال

 ةمدخلاب كاعدتالا وهو © عورفأأ مع رب رش َّق هل ءل 0 3 8 لاوطأللا مع وهو تافصلاو

 ءادأ نأ وهو : ىرخأ ةره لوصأللا ملعب اضيأ هجزم مث (دبعت كايإ ) لوق وهو «ةيدوبعلاو

 ىهو تافشاكملا تاجرد نايب ىف هدعب عرش مث ؛ ةيوبرلا ةناعاب الإ لبكي ال ةيدويعلا فئاظو

 ا ككل عر ...تلقلا قيروبلا ةباده لوصح : اهلوأ :ةثالثبزوهأ,ف ةروضح اترثك الغ

 نيروطملا راربألا تاجرد هل ىلجتي نأ : اهناثو ٠ ( ميقتسملا طارصلا اندها ) ىلاعت هلوق

 ةيسدقلا حاورالا كلت ريصت ىتح « ةيهلإلا بذاوجلاو ةسدقلا ايالجلاب مهيلع هللا ممنأ نيذلا نم

 نيذلا طارص ) هلوق وهو ٠ ىرخالا ىلإ اهنه ةدحاو لك نم عاعشلا سكمنيف ةولجما ايارملاك



 ١1/٠ ًابعامس] 1 ةحنافلا ةروس

 « ربكأ هللاو « هللا مساب د حبذلا دنع لاقي نأ اةنللا اضنأزا< ميحرلا نمحرلا هللا مس د

 « ميحرلا نمحرلا رك ذ هب. قيلي ال لتقلاو لاتقلا تقو نآل « ميحراا نمحرلا هللا مسل د لامي الو

 ىلع كلذ لد ةضورفملا تاولصلا ىف ةرم ةرشع عبس موي لك ىف ةملكلا هذه رك ذل كقفو الف

 ىداملا ىلاعت هللاو . .ناسحالاو لضفلاو ةمحرال كقلخ امنإو ؛باذعلاو لتقلل كقلخ ام هنأ

 . باوصلا ىلإ

 باوبأ هيفو 3 ةروسلا هذه ارم ركذ قو ةعافلا ةروس ُْق مالكساا

 لوألا" ىئانلا

 -:ىمسملا فرش ىلع لدن ءامساإلا ةرثكو“ ةريثك ءامسأ احل ةروصلا هذه نأ معا

 ةءارقلاو « ميلعتلاو فحاصملا ف : حتتفي هنآل مسالا كلذب تيس «باتكلا ةحتافد : لوآلاف

 ةروسلوأ اهناآلليقو « هريرقت ىنأيس ام ىلعمالك لك ةحتاف دملا نال كلذب تيمس ليقو « ةالصلا ىف

 ٠ ءامرتلا نم تلزت

 . دملا ظفل اهوأ نأ هف ٍتيسلاو « ذجلا ةروس ف : قاثلإو

 - :هوجو هيف ببسلاو « نآرقلا مأ ه : ثلاثلاو

 ,داعملاو 2 تايمهلإلا ب ةرأ رومأر رقت نآرقلا لك نمدوصقملاو 4 0 : ىثلإ مأ نأ ّ لوألا

 لدي ( ميحرلا نمحرلا ؛ نيملاعلا بر هلل دما ) هلوقف ؛ ىلاعت هلل ردقلاو ءاضقلا تابثاو ؛ تاوبنلاو

 ( نيعتسن كايإو دبعن كايإ ) هلوقو ء داعملا ىلع لدي ( نيدلا موي كلام ) هلوقو « تايملالا ىلع

 طارصلا اندها ) هلوقو «هردقو هللا ءاضةب لكلا نأ تايثإ ىلعو ردقلاو ربجلا ىنن ىلع لدي

 تايئا ىلع اضيأ لدي ( نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ مهيلع تمعنأ نيذلا طارص ميقتسملا

 ناك الف ,ءاصقتسالاب قاعملا هذه حرش قأيسو ٠ تاوبنلا ىلعو هردقو هللا ءاضق

 . نآرقلا مأب

 ءانثلا اما : ةثالث رومأ ىلإ عجري ةيطالا بتكلا عيمج لصاح نأ : مسالا اذهل ىتاثلا ببسلا

 هلوقف « تادهاشملاو تافشاكملا بلط اماو ؛ ةعاطلاو ةمدخلاب لاغتشالا امإو « ناسلاب هللا ىلغ

 كانإ 0 ' هلوقو 2 هللأ ىلع ةأنك هك ( نيدلا و كلام ؛ مي>رلا نييرلا 3 نيملاعلا بر هلل دما )

 ةمئافلا .ارسأ

 اهببسو



 ةلمسبلا نم ةجرختسملا تكنلا ١

 اروبط ناك ىلاعت هللا مسا رك ذي لو اضواوقا ملسو هيلع هللا ىلص لاق : ةريثع ةعباسلا

 ىلع رك ذلا ناك اذاف « هندب عينج اروبط ناك ىلاعت هللا مسا رك ذو اكل كما ءاضغأللا [كللنل

 نرعع باقلل اروهط نوكي نأ ىلوأ بلقلا ميم نع هركذف ندبلا لكما اروبط ءوضولا

 . ةعدبلاو رفكلا

 ةنأ ان راف مالسإلا ىعدت كنا : لاقف دياولا نب دلاخ نه ةبأ مهضعب بلط : ةرشع ةنماثلا

 نمراا هللا مب : لاقو هديب اهذخأف ء مسلا نم ساطإ ىنأف «لتاقلا مسلاب ىفوتثا : لاقف : لسنل

 . ق> نيد اذه سوجلا لاقف ىلاعت هللا نذاب املاس ماقو لكلا لكأو ٠ ميحرلا

 ءاتيم نوبذعي باذعلا كا ىأرف ربآ ىلع مالسلا هيلع مجرد نب ىسيع ره : ةرشع ةعساتلا

 نه بجعتف ٠ رو: نم قابطأ مهعم ةمحرلا ةكئالم ىأرف ربقلا ىلع رم هتجاح نم فرصنا املف

 ناك تامذهو ايصاع دبعلا اذه ناك« ىسيع اي : هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف ىلاعت هللا اعدو لصف , كلذ
 كانكلا لإ تليق ىبك ىذ يرو اذار تدلوف لج ةاوماو كرت دق ناكو ؛ ندع ىف امر

 ءللوو ضرألا نطي ىف ىراتي هيذعأ نأ ىدبع نم تيدحتساف. ميحرلا نمحرلا هللا مسب ملعملا هنقلف

 : ضو هجو ىلع ىلا 01

 ك1 نإ ف ةكملا ام < تافراغلا راك نم تناكو - .ةياخرفلا ربع تلس د نو رثعلا

 بيبحلاو بيبحلا مسا ركذ ةيمستلا نآل : تلاقف ةيمستلا نود نآرقلا ةءارق نع نايهنم ضُئاحلاو

 : بيبحلا 0 نم عنمي الل

 ربقلا ىف عضاوم ةتس ىف مهب ميحر ىلاعت وه « ميحرلا » هلوق ىف ليق : نورشعلاو ةيداحلا

 هتافاخو طارصلاو « هتاعزفو باتاكلا ةءارقو « هتاجردو نازيملاو , هتاءلظو ةمايقلاو « هتارشحو

 . هتاكردو رانلاو

 ا ميحرلا نمحرلا هللا مسي » فراع بتنك : نورشعلاو ةيناثلا

 هللا مسب هناونع تاعجو اباتك تثعب ىلإ : ةمايقلا موي لوقأ : لاقف هيف كل ةدّئاف ىأ : هل ليقف

 كلبك نودع ىلا“ ميحرلا نجرلا

 :اههاد>] : نات دئاف هيفو ءافر>رشع ةعست « ميحرأان محلا هللا مسب » ليق :نورشعلاو ةثلاثلا

 ىلاعت هللا قلخ : ةيناثلا ء« رشع ةعستلا فورا هذه موسي عفدي ىلاغت هللا سمع ةعبتت ةيئانذزلا نأ

 فورحلا هذ-هف تاعاس سمخ ىف تاواص سمخ ضرف مث ؛ ةعاس نيرشعو ةعيرأ راملاو ليلا

 . رشع ةعسألا تاعاسلا كلت ىف عقت ىتلا بونذلل تارافك عقت رشع ةعسنلا

 اهوأ ىف بتكي ل لاتقلاب رمألا ىلع ةلهتشم ةبوتلا ةروس تناك امل : نورشعلاو ةعبارلا



 ١/١ ةلمدبلا نم ةجرختسملا تكنلا

 ةثالث نآرقلا ىف نيطاخملا نأ ةثالثلا ءامسالا هذه رك ذ ىف ةمكملا : ةرشع ةثلاثلا ةتكدلا

 هللا انأ : لاقف ( تاريخلاب قباس مهنمو ء دصتقم مهنمو « هسفنل ملاظ مهنف ) ىلاعت لاق ؟فانصأ

 وه: نحرااإو, ؟ءاطقلا ىظعم:وهاهللا اضيأو + نيلئانظلل ميحرلا « نيدصتقلل نمحرلا , نيقباسلل

 نلاتيت ٠ ناديك لاك ىءو'ءافكلا نعاذرواجتتملا وه مي> جحرلاو ,«  ءايلاوأألا .تالتزأ نع ارو اجتْلل

 تمدقال .ةمأللا هتلعبولو ؛ كتفلتةأ ملا هيلع ولو, :: كاقرافلا كاوبأ, ةيلع_ول' ام كدم ملعأ لوقي

 ئركب هرتسأو كلذ لك لعأ انأو ؛!راداا بيرخت ىف ىعسلاراجلا هيلع ولو « كنم نارقلا لع

 . رك هلإ ىنأ ملعتل

 بجوب نمحرلاو ( اونمآ نيذلا ىلو هللا ) ىلاعت هللا لاق « هتيالو بجوب هللا : ةرشع ةعبارلا

 بجوب ميح لاو ) ادو.نحرلا مهل ل ءجيس تاملاصلا اولمعو اونمأ نيذلا نأ ) ىلاعت هللالاق . هتبحم

 . ام>ر نينمؤملاب ناكو ) هتمحر

 هللا مس د هيف ضراأللا نم اسأطرق عفر نم : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق : ةرشع ةسماخلا

 اناك ناو هيدلاو نع ففخو « نيقيدصلا نم هللا دنع بتك ىلاعت هل الالجإ « ميحرلا نمحرلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ةريره ىلأ نعو ٠ ةفورعم بابلا اذه ىف ىفالا رشثب ةصقو « نيكر شم

 تانسحلا كل بتكست نأ حربت ال كتظفح ناف « هللا مسي : لقف تأض وت اذإ ةريرغ ايأ اي كاف

 لستغت ىتح تانسلا كل نوبتكي كتظفح ناف . هللا مسب : لقف كلهأ تيشغ اذإو «غرفت ىتح

 : .كلولا كلذ سفن ددنعي تاتسحلا نماكل: بتك دلو ةعقاولا. كاتم كضعأن اف :ةياتلكا ل

 : لقف ةباد تيكر اذإ ةريره 1 ا 1 مهنم قبب ال ىتح ؛ بقع هل ناك نإ هياقعأ سافنأ ددعيو

 مس لقف ةنيفسلا تبحر اذإو :«ةوطخ لك ددعب تائيسلفا كل تتنك هلل دخلاو هللا مس

 هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نعو . اهنم جرخت ىتح تانسحلا كل بتكي . هلل دملاو هللا

 ب : اولوقي نأ مهمايث اوعزن اذإ مدآ ىب تاروعو نجلا نيعأ نيب ام رتس : لاق ملسو هياع

 ىف نجلا.نم كئادعأ نيو كنينر اباجح مسالا اذه راص اذإ ةنأ هلف ةراشال اون مبحرلا نمحرلا

 ؟ ىقعلا ىف ةنابزلا نييو كنيب'انادبضع ريض ذلقأ اهانلا

 ل ثعباف نكس ال. اعإدّض ىانأ نع مشا 'ىذر: ربع لإ نضنق ,كتنك (: ةوسع اناا

 14:رعابشراا لو هع ادص لكتب ةساردلع اعضوزا نست دال ا
 هللا مب : هيف بوتكم دغاك اهف اذإف ةوسناقلا شآفف هسه بحعف ؛ عادصلا هدواع ةسأز



 ةاءسبلا نم ةجرختسملا تكنلا ١/٠

 ىف تاماركلا عاونأب نينمؤملا ىلع رابلا وهف ربا نم قتشم مسب » نم ءابلا : ةرشع ةيناثلا

 . هتي ؤرب ةمايقلا موي مهمركي نأ هتءاركو هرب لجأو ؛ ةرخآلاو ايندلا

 ؟اذأم ىلع : لاقف ٠ ملسأ :هل تلقو ةدارعلل هيلع تاخدف : لاق ىدووي راج مهضعبا ضرم

 ؟ديرت اذاف تلق « اهديرأ ال لاف « ةنجلاب زؤفلل تاقف ءاهم ىلابأ ال : لاق رانلا فوخ نم : تاق

 بتتك أ : ىل لاقف ٠ بولطملا اذه د نأ ىلع ٍلسأ : تاق « ميركلا هبجو ىنيري نأ ىلع : لاق
 مونلا ىف هتيأرف « هانفدو هيلع انيلصف ؛هتعاس نم تامو ملسأف اطخ كلذب هل تبتكف ءاطخ اذهب

 ؟ ال رق اك لس ]3 ل1 لاقو فلا لدعم ل افاك كبر كب أ لدفام نيمار ذل تلقف ارتخشا هناك

 . ىرثلا تحتام ىلإ شرعلا نم قلخلا ءاعد عمسي « عيمسلا همسإ نم قتشم وهف نيسلا امأو

 لخدن قفاثملا لاقف ةبرخ اغلبف فئاطلا ىلإ ةكم نم قفانم عم 3 قواك كندا ىو

 : لاق ؟ ىناتقت ل : ديز لاقف . هلتق دارأو اديز قفانملا قثوأف ديز مانو الخدف « حيرتسنو انبه

 : لوقي اتوص قفانملا عمسف « ىنثغأ نمحراي : ديز لاقف ؛ هضغبأ انأو كبحي ادمح نال

 برقأ احناص عمسف هلتق دارأو عجرف « ادحأ ري ملف رظلو ةيرخلا نم جرفن « هلتقت ال كحيو

 اتوص عمسف هلتق دارأو ةثلاثلا عجرف « ادحأ دحي ملف رظنف « هلتقت ال :لوقي لوآلا ن

 لخدو « هلتقف ةبرض سرافلا هبرضف حر هعم اسراف ىأرف جرف « هلتقت ال : لوقي ابيرف

 افلا 14 ةاكبنك# توعد ناحاا ): 7107 ؟! قف رعت اما 22 هل لاقو © دز" قاثو' لح ةبزخلا

 هيلاقلا قوم نايدلاب ءاهشلا قي كنك ,ةيناثلا قو ,ء [ىدنع كردأ:: لور رع هللا لاق ةعئاشلا

 . قفانملا ىلإ تغلب

 لكل كل كرت اب إل شردلا نم ناماعن ميلا أنو

 : .هل اولاقف هوتأف :مالساا امهيلع دواد نب ناي س درع ىلع طحق 2 كئاضارب ليقشلا_لاق

 امدي ةطساب املجر ىلع ةمئاق ةلمنب اذإو اوجرخع « ءاقستسإلا ىلإ سانلاب تجرخ ول هللا ىنأي

 مهيلع ىلاعت هللا بصف : لاق ٠ كلضف نع ىل ىنغالو « كقلخ نم 0 نإ مبللا : لوقت ىهو

 . مكريغ ءاعدب كلل بيجتسأ دقف اوعجرا : مالسلا هيلع ناملس مهل لاقف « زطملا

 اذإو « هللا لوقأ تم اذاف « هللا ىتايح لوط لوقأ ىفأ سانلا اميأ اودلعاف « هللا » هلوق امأ

 هللا لوقأ باكلا تذخأ اذإو « هللا لوفأ ةمايقلا موي تئج اذإو ؛ هللا لوقأ ىبقلا ىف تلئس

 اذار هلا لبر تارادعللا رشح ذآ ل! ىقأ لقا رلظلا طردت اذإرو مشا ةلؤقأ كارعأ :كناوؤءاذإو

 . هللا تاق هللا تناأر



 "١ علا ننقل تلا

 ىناا نع ىور « نيرادلا ىف هنع دعبت ال ىت> ىلاعت هللا رك ذ نيرق كلسفن لعجا : ةعساتلا

 هلإ ال هيف بتك أ : لاقف هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىنأ ىلإ همتاخ عفد هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 شاقنلا بتككف « هللا لوسر دمخ هللا الإ هلإ ال هف بتكأ : لاقو شاقنلا ىلإ هعفدف ء هللا الإ

 دم هللا الإ هلإال هيف ىنلا ىأرف ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىلإ متاخلاب ركب وبأ أف ٠ كلذ هيف

 هللا لوسراي : ركب وأ لاقف ؟دئاوزلا هذه ام ءركب ابأ اي : لاقف , قيدصلا ركب وبأ هللا لوسر

 ليببج ءاخ . ركب ونأ لجخو « هتلق اف قابلا امأو ٠ هللا مسإ نع كمسإ] قرفأ نأ تدضرام

 نع كمسإ قرفي 0 هنال انأ هتبتكسف ركب ىنأ مس امأ هللا لوسراي : لاقو مالسلا هيلع

 مسا قيرفتب ضرب مل امل ركب ابأ نأ ةتكنلاو ٠ 0 نع همسإ قرفي نأ هللا ىضر اف هللا مسا

 رك اذ ءرلآ قراش م اذإ فيكف ةماركلا هذه دجو لجو زع هللا مس نع ملسو هيلع هللا ىلص دمت

 ؟ىلاعت هللا

 دجوف ( اهاس مو اهارجم هللا مسب ) لاق ةنيفسلا بكر ال مالسلا هيلع احون نأ: مرش

 ؟ ةاجنلا نءامور<قبي كنك هرم لوط ةملكشا]| هذه ىلع بظاو نم ,ةملكلا هذه فصنب ةاجنلا

 نمرلا هللامسب هناو ناملس نم هنا) هلوقب ةرخآلاو ايندلا ةكلمت لان مالسلا هيلع ناملس نأ اضيأو

 . ةرخآلاو ايندلا كلمب زاف هلاق اذإ دبعاا نأ وجرملاف ( ميحرلا

 هلوق ىف ىلاعت هللا م ىلع هسفن مس مالسأا هيلع نايلس مدق مل لئاق لاق نإ : ةرشع ةيداحلا

 اعوضوم باتكلاك لذ تدجو لأ سيقلب نأ 6: (لواآلا) : هوجو نم باوجلاف ) ناملس نم هنأ (

 كلذ نأ تدلع رادجلا فرط ىلع افقاو دهدملا تأرو قيرط اهيلإ دحال نكي ملو اهتداسو ىلع

 0-5 باتكلا تداف ايلف 2 كاي نم هنأ : تااقو كانكلا 1 3 ناماس ند 1

 مالك ند ( ناملس نم هنأ ) هلوقف ؛ مي>رلا نمحرلا هللا مسب هنأو هنأو : تلاق ميحرلا نمحرلا هللأ مس

 و ( نائبا نم.ةنا) :تاتكتلا:نازونع لغتك ناءلس' لفل فاثلا) دا مالكال 0

 لف ٠ بتكلا عييمج ىف ةداعلا وه 5ث مي>رلا نم رلا هللا مسإ ) هلوقب ذتا باتكلا لخاد

 باتكلا تحتف الف «ناملس نم ةنا : تلاقف., ةناونع ىف اما تأزق باتكلا كلذ سيقلب :تذخأ

 تناك س يقلب نأ ( ثلاثلا ) ميحرلا نم رلا هللا مسبإ هنأو : تلاقف ميحرلا نمحرلا هللإ مسي : تأرق

 «ىلاعت هللا مسإ ىلع هسفن مسإ مدقف باتكلا ىف ترظن اذإ هللا مشت نأ نايل كئاخب و اك

 . ىلاعت هلل ال هل متشلا نارك



 ةلمسبلا نم ةجرختسملا تكنلا ١4

 اهراد قراسلا لخدف « تمان حسبصلا رجفنا املف « ةالصلاو دجبمتلا ىف ةليل ةعبار تقاب : ةيناثلا
 « تارم ثالث كلذ لعفف « بابلا دجوف اههضوف : بابلا ىلإ دتهم ملف بابلا دصقو ؛ امارث ذخأو

 . ناظقي ناطلسلاف بيبحلا مان ناف جرخاو شاهقلا عض : تيبلا ةيواز نم ىدونف

 «اةمانغأ نضت ال ىهو « بائذلا همنغ عيطق ىف رضحو امنغ ىعري نيفراعلا ضعب ناك : ةثلاثلا

 ىعءارلا حاطصا نيح نم : ىعارلا لاف ؟ منْغلاو بئذلا حياطصا ىتم : هادانو لجر هيلع رف

 . ىلاعت هللا عم

 تلق اذاف ء افيفخت « أدبأ م هلوق هنم طقسأف ءهللا مساب أدبأ هانعم ( هللا مسب ) هلوق : ةعبارلا

 ىف عرش ام لوأ نم دبعلا نأ ىلع هيبنتلا هنم دوصقملاو ءهللا مساب أديأ تلق كنءاكف هللا مب

 كل اهرك ذ ةملك ل وأ ىف ىلاعت هناكف « ةحعاسملاو فيفختلاو ليهستلا ىلع هرمأ رادم ناك لمعلا
 . ناسحالاو فصلا ىلع اليلد املعج

 ( هللا مسب ) بتكي نأ لم را تشالا) عدا تأ لسن اولا هلأ , قرر ؛ ةشاخلا

 54 ف ملف هاعدو مالسلا هيلع ىسوم هيلا لسرأو ةيهلالا ىعدا اءلف « جراخلا هباب ىلع

 رانا كبأ 0 ككدلاهزا ني كلكل سومو هالات كامن سين ذأ الآ اروع َّ نق

 جراخلا هياب ىلع ةملكلا هذه بتك نم نأ ةتكنلاو «هباب ىلع هبتك ام ىلإ رظنأ انأو هرفك ىلإ

 ككاو دا ال 0ع لال نمر هبلق ءادب وس لع هتك" ىدلافإا رفاك ناك ناو كالا قم انمآ زاص
 ههلاع ناك

 عييفر باب ىلع فقو الئاس نأ ىدر؟ ال فيكف امحر انامحر هسفن ىعس : ةسداسلا

 : لاق ؟ لعفت لو : هل ليقف بابلا برخي ذخأو سأفب ىاثلا مويلا ىف ءاخ اليلق ىطعأف ًائيش لأسف

 كتمحر ىلإ ةبسنلاب ةمحرلا راح نإ انهل] . بابلاب ةقثال ةيطعلا وأ ةيطعلاب امثال بابلا لعحجي نأ امإ

 انلعجت الف كتمجر ةفص كدابع لع كياتك لاوأ ىف تيقلأ. اكف ٠ شرعلا ىلإ ةبسنلاب ةرذلا نم لقأ

 . كلضفو كتمحر نع نيمورحم

 لدي كلذو مح رأا نمحراا هبيقع رك ذ مث ءولعلاو ةردقلاو ربقلا ىلإ ةراشإ « هللا » ةعباسلا

 . هربق نم لك أو رثك أ هتمحر نا ىلع

 "الاول نم اساور ادإ ١١ كلل ا دسك ضع قفح ام اررتكا + ةتماثلا

 وهو اودع كتعاطل نإ : لوي ىلاعت هناكف . ءادعالا اهيف عمطي الثل كلملا ةمس اهيلع اوعضو

 عما ال ىتح « ميحرلا نمحرلا هللا مسي : لقو « ىتم# هيلع لءجاف لمع ىف تعرش اذاف ناطيشلا

 . اهف ودعلا



 "٠ ةلمسبلا نم ةجرختسملا تكنلا
 0س

 لكأ هللا ةمحر نأ الإ هللا ريغ نم ةحرلا لصحت نأ ريدقتب نأ ناب ىف : ىناثلا ماقملا

 هيلع معنملا لاح ةءاندو معنملا لاح واع بجوي ماسنالا نأ : لوألا : هوجو نم هلايبو ٠ مظعأو

 ةلاخلا هذه لوص- نم ريخ كاذف هللا ةرضح ىلإ ةسنلاب عضاوتلا لصح اذإف ؛ ممنملا ىلإ ةسنلاب

 قالا ضعب ىلإ ةيسنلاب

 قافحتسا لإ: هب“ لص زد الغ اهذنع' تلاط هيك ةللع معنأ اذإ لات هنلاد نأ ا

 اذإ هناف هللا“ ريغ امأو ءدبألا ةداعش كسفنل تعالت نأ كرمأي ىلاعت هنأاكفعةرشالا 5

 ةلاحلا نأ كلش الو ؛ هدوصقم ليصحت ك] فارصنالاو هّتمدخ 50 كرمأ ةمعنب كيلع متنأ

 نأ لرأللا

 هللا ريغ ةيدوعروم لوا هللا ةدوتعو « معنملادبعلاك ريصي هيلع معنملا نأ : ثلاثلا

 لاح كيلع معني دقف «كلاو-أ ليصافتب ملاع ريغ وهف كيلع معنأ اذإ ناطلسلا نأ : عبارلا

 وهف اضيأو « هماعنا ىلإ اجاتح نوكست ام لاح هماعنإ كنع عطقي دقو , هءاعنا نع اينغ نوكت ام

 عيمجي ملاع هناف ىلاعت قملا امأ ١ تادارملا عيميو تاقوألا لك ىف كيلع ماعنالا ىلع رداق ريغ

 ىلع ردق اًميش هنه تبلط ناو ؛ اهفرع ةجاح كب تروظ اذاف « تانكمملا لك ىلع رداق تامولعملا

 . لضفأ كلذ ناكف ؛ هليصحت

 . قالا نم اوبق نم لضفأ قالا نه ةنلا لوقو ؛ ةنلا بجوي ماعنالا : سماخلا

 هللا ةمحرف رخآ نمحر لصحي نأ ريدقتبو « ىلاعت هللا وه مي>راا نمحرلا نأ انرك ذ امب تبئف

 . لعأ هللاو لجأو ؟ىلعأو لضفأو لك أ ىلاعت

 ردع ىداحلا بالا

 ( ميحرلا نمحرلا هللا مب ) اناوق نم ةجرختسملا تكنلا ضعب ىف

 ىلع هلدف ؛ىلاعت هللا ىلإ اكهنذ , هنطب عجو دتشاو مالسلا هيلع ىسوم ضر : لوألا ةتكننا

 لك أف رخآ تقو ىف ضرالا كلذ هدواع مث ,ىلاعت هللا نذاب ىفوءف هن» لك أف : ةزافملا ف بشع

 « ىضرخ دادازاف ءانناثأ هتلكأرو هبا عغفتناف:الوأ هتلكأ ةللبزاي لاقفاا هضم ان اذ هبمعلا كلذ

 كيهذ ةيناثلا ةرملا :قبو جئافيغلار هيف لس لكلا نلإ قم كتمال لوألا رملا قلك المتاع

 ؟ يمسأ اهقايرتو لتاق مس ابلك ايندلا نأ تنلع امأ نينو ةكاذازادذ ةاككلا لا

 فاراغا
 ةلمسلا



 هللا الإ نمحر'

 ١ ميحرأأ نم رلا »  انل وب قلعتملا ثحبلا 0

 نم رثأ' كلا لجن. فتني-و ( اهوص# ال هللا ةهعناودبعت نإو ) ىلاعت هلوق قدص.كل.روظي ذئنيحو

 . ميحرلا نمرلا هلوق ىنعم نم اليلق اًديش مهفتف ؛ كتيادهو كقفاخ ىف هتمحر لاك راثآ

 نأ ريدقتب مث ءهلل الإ تسيل ةمحرلا نأ قحلا : انلق ؟ ال مأ ةمحر هللا ريغل لبف : ليق ناف

 ىف : لوألا ماةملا : ناماقم انبهو , هريغ ةمحر نم لكك أ هللا ةمحر نأ الإ ةمحر هللا ريغل نوكست

 ةدافإ وه دوجلا نأ : (لوآلا) : هوجو هيلع لدي ىذلا كلا ةحتور ال نهتأ نان

 :ءاسقأت ضاروعالا ,ن) الإ ءاضاوغ دجألل ىطمالار اي إ. ئيفرهتلا زيغ َحأءلكف ء(ضوعل الا ىنبتيرام

 ىطعي هنأ اهدحأف : ماسقأ ىهو ةيناحور اهنمو . اسابرك ذخأيل ارانيد ىطعي نأ لدم هيناوسج اهنم

 ' الملا انتل( كيلطل لاملا) ناني انثلاثر ةةناعالا يلطل لابملا 3 2 0 كلل تلطا لاما

 . الفلا نع لالللا تلح نك ول كامل ايإ طبعي اينم اجاونع ليزا تالا تلظل لاملا ىطعي اهعبايرو

 ؛ ةيناحور ضارعأ ماسقالا هذه لكو ؛ هبلق رع ةيسذجلا ةقراا عفدل لاملا ىطعي اهسداسو

 نوكيف ؛ لايكلا عاونأ نم عونب ءاطعلا كلذ ةطساوب زوفيل ىطعي امتاف ىطعأ نم لكف ةلمجابو

 لك فا لا امل في ظ ع الواو ةلعر الو ؛ادآ> *نوككي اللوزي ,ةضواعم (ةقيقملا قرد

 محارلاو قلطملا داوجلا ناكف « الاكدب ديفتسيل ىطعي نأ ليحتسيفا ء هتاذل ماك هناف

 . ىلاعت هللا وه قاطملا

 انجل ةاكابخلا) دجوراال هتاذلب نكمملا وريهتاذل_نكمورفب هللا ىوس نم نأ : يناثلا ةجحلا

 نوكف هللا داجاب دوجولا ىف تلد ام] ىبف هللا ريغ نم ردصت ةمحر لكف . هتاذل دوجولا

 . ىلاعت هللا وه ةقيقحلا ىف يحرلا

 دنع الإ كرتلا ىلع لعفلا ناحجر عنتميف « كرتلاو لعفلا هنكمي ناسنإلا نأ : ةثلاثلا ةجحلا

 هم ةمحرأا كلت رودص عتب ةيعادلا كلت لوصح مدع دنعف « بلقلا ىف ةهزاج ةيعاد لوصح

 ىف ةيعادلا .كلت قلخ ىذلا وه ةقيقحلا ف محاد !! نوكيف ؛ هنم ةمحرلا رودص بحب الوصح دنعو

 . ىلاعت هللا ود ةقيقحلا ىف محارلا نروكيف ؛ ىلاغتت هللا الإ كاذ امو. بلقلا كلذ

 ماعطال ةضضاحلا ةدعملا لصحت ملام نكلو . ةطنلا ىطعي انالف نأ به : ةعبارلا ةجحلا

 نيعلا ىف ةرصايلا ةوقلا لصحت ملاف ناتسبلا بهو هنأ بهو . ةطنحلا كلتب عافتنالا لصحي مل

 ىلاعت هللا وه ناتسبلا كلذو ةطنلا كلت قلاخ نأ قحلا لب ؛ ناتسبلا كلذب عافتنالا لصح مل

 لصحب ىت» تافاخلاو تاذآلا عاونأ نع هل ظفاحلاو : هللا وه امهم عافتنالا نم نكمملاو

 ىلاعت هللا وه ةقيقحلا ىف ,محارااو معنملا :لاقب اني نأ بجوف «ىلاعت هللا وه ءايشالا كلب عافتنالا



 ١٠ه « محرلا نّحرلا 5 انلوقب قلعتملا ثديلا

 اذدلا ىف رةفلاك وهف - ايرورض الو اهفان نوكيي ال ىذلا وهو - عبارلا مسقلا انآ

 .ةرعهلا] ف باذقلاو

 ناسنإلا نع مطقنا واف ىرورضو مفان ايندلا ف سفننلا نأ انركذ دق : لوةنف اذه تفرع اذإ

 باقلا نغ تلاز ولف ةرخآلا ىف هنم دب ال رمأ ىلاعت هللا ةفرعم كلذكو ءلاحلا ىف تامل ةظحل

 لواألا توملا ىفملأتي ال هنآل ؛ ىفناشلا نم لوسأ لوآلا توملا نكل . ةلاحم ال باقلا تامل ةظحل

 : امهدحأ : نارثأ هل سفنتلا نأ امو «دابآلا دبأ هملأ قبب هناف ىناثلا توملا امأو «ةدحاو ةعاس الإ

 رادحلا دسافلا ءاوهلا جارخإ : قاشلاو , هتمالسو هلادتعا ءاقبإو بلقلا ىلع بيطلا ميسنلا لاخدإ

 باقلا ىلإ ناهربلاو ةجحلا يسن لاصيإ : اههدحأ : نازثأ هل ' زكفلاكلذك ؛للقلا نع قرتحما

 نع تاييششلا نم دلوتملا دسافاا ءاوهلا جارخإ : ىتاثلاو ٠ هيلع ةفرعملاو ناميإلا لادتعإ ءاقبإو

 ءانقلا ىلإ ةرخخلآلاب ةيرتنم اهريداقم ف ةيهاتتم تاسوانلا هذه نأ ىفركي نأب الإ كاذ امو كلللا

 ؛« تارسملاو تاريلا ىلإالصاو تافألا نم انمآ قب لاو>الا هذه ىلع فقو نث ءاهدوجو دعب

 ةراطق' وهف ةشلا تلصوو هتدج و اه لك نأ لفرمأ نأب كلاقعل كفكتي نا رمل ”نانش لك

 هللا نوك ةفرعم كبلق ىلع حتفني اذه دنعف ؛ هناسحا راونأ رم ةرذو : هللا نحر راح نم

 . امحر انامحر ىلاعت

 ندب و « سفن نم بكرم رهوج كنأ ملعاف ليصفتلا ىلع ىنعملا اذه فرعت نأ تدرأ اذإف

 ” سو و

 ف مكجرخأ هللاو ) ىلاعت لاق اكةرطفلا أدبم ىف ةلهاج تناك اهنأ كلش الف ( كسفن اَمأ)

 لمأت مث ( نوركسشت مكلعا ةدئفالاو راصبألاو عمسلا 5! لعجو ائيش نودلعت ال مكتاه.أ نوطب

 ىو“ .تالوقعملا بتاوم ىف -لماتو'  ةلقاذعلا» ةكردللا ) *ةكفجلاب ةحايللا "عرقلة

 اهيف ىرشو تالوقعملاب للعلا باستك ا ىف ذخأ لقاعلا نأ ولؤخاةثلا اذان السلا معاو «اهئاهج

 ناكل نيرهادلا رهدو نيدبآلا دبأ ريسلا كلذ ىف قبو فصا-هلا حيرلاو فطاخلا قربلا ناب رس

 ايلا لصي ملو اهفرع ام ىتلا تامولعملا تناكلو . أيهانتم اردق مولعلاو فراءملا نم هل لصاحلا

 ىذلا .نأ هل زبظي . اذنه دنعفا« نينك_ق :علولق: ىهانثملا نرخ بتخ ىب اقتللاو لا ةئه انتج ةرغ اضرأ

 . قدصو قح ( الولف الإ ملعلا نم متيت وأ امو ) هلوق ىف ىلاءت هللا هلاق

 انههيكرت ةيفيك لمأتفب«ةعبراللا ظالخالا نم تكحرم !زهو جانا ملعاف ( كندب امأو )

 ةفيرشلا راثآلاو ةيلاعلا عفانملا نم ءازجألاو ءاضعألا نم دحاو لك ىفام فرعآو ؛ ابحر شتو



 مر لأ نمحر ل

 "علل بدسم لانا
 بس اًضيأ تلصح دقذ ظفللا باس ةيصاخلا هذه تلصح كو 1 ك7 ق ةدوجوم

 ملعلاب هتوعد اذإو : رههلاب هتفصو امو . ةمحرلاب هتفصو دف نمحرلاب هللا توعد : كناف ؛ ىنعملا

 نال ' تافصلا عيمجب هتفصو دقف هللأ ا تأق اذإ ع ,ةردقلاب هتفصو امو 2 ملعلاب هتفصو دمذ

 هل تصح دق هللأ انلوق نأ ترو 6 تافصلا هذه عسيمج# افوصوم ناك اذإ الإ الإ نوكي ال هلإلا

 . ءامسالا رئاسل لصحت مل ىتلا ةيصاخلا هذه

 ىلإ رفكعاا نم رفاكلا لقتني اهببسب ىلا ةملكلا ىهو ةدابشلا ةملك نأ : ةيناثلا ةيصاخلا

 مة أ نحرلا الإ هلإ ال نأ دبشأ : لاقرفاكلا نأولف ٠ مسالا اذه الإ اهيف لصح ممل مالسإلا

 نأ دهشأ لاق اذإ امأ « مالسإلا ف لخدي ملو رفكللا نم جرخ مل سودقلا الإ و أ كللا الإ وأ

 مسالا اذه صاصتخا ىلع لدبي كلذو ٠ ؛ مالسإلا ق لخديو رفكلا نم جرخب هناف هللا الإ هلإ ال

 رعاك 0
 محرلا نحرلا انلوقب قلعتملا ثحبلا ىف

 الو اعفان نوكي ىذلاو ءاعم ايرورضو اعفان نوكي ىذلا : ماسقأ ةعبرأ ىلع ءايشأللا نأ ملعا

 .ايرورضنوكي الواعفان نوكيال ىذلاو ءاعفان نوكيالو ايرورض نوكيىذلاو ؛ ايرورض نوكي

 كنا ف ةلاذك# نارك لأ اما 5 انمار زار رحاب اكفاذ كرك ئذلا وهو © لوألا مسقلا امأ

 نوكحي نأامإو « توم لا لصح ةدحاو ةظحل كنم عطقنا ول هناف - سفنلا لدم وهو « طقف

 «بلقلا تام ةدحاو ةظخل بلقلا نع تلاز نإ امناف « ىلاعت هللا ةفرعم وهو « ةرخآلا ىف كلذك

 < كبل ةناذع يحاوتسا]و

 ايندلا ف لاملاك وهف  ايرورض نوكي الو اعفان نوكي ىذلا وهو  ىناثلا مسقلا امأو

 . ةرحالا ف فراعملاو مولعلا اناسكاو

 | د ولا ناضل اكفنا اعفاثناوكو اذلو اي رويرص نوكي :ئذلا هو ح كلاثلا مسقلا انأرز

 عفانم ناف ؛ ةرخالا ىف مسقلا أذهل ريظن الو ء مرطاو « رقفلاو « توملاو ء. ضارمالاك : ايندلا ىف

 ٠ راضملا ند دىش اهمزليال ةرخألا



 عاونأ ماظعأ لع نودلملا قرفتف «اهنباب ةأرملا هذه نم اعيمج 1 محرأ ىلاعت هللا نإف اهنباب هذه

 ةراشلاو حرفلا

 تسيل ةظفللا هذه مهضعب لاق : ةغللا بسحب ةظفللا هذه قاقتشا ةيفيك ىف : ةثلاثلا ةلئسملا

 هللا » لعج برع الف .انايحرمو :انامحر الإ نولوةي مهناف ؛ةينايرس وأ ةيناربع لب « ةيبرع

 ةظفللا هذه نوك ىف نءطلا نيتغللا نيب ةلصاحلا ةبءامشملا نم ملي الو « ديعب اذهو « ميحرلا نمحرلا

 ( هللا ناوقيل ضراألاو تاومسلا قلخ نم مهتلأس نئلو ) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ؛ ةيلصأ ةيبرع

 دقف نورثك الا امأو « هللا » ةظفل هنم دارا نأ ىلع اوةبطأو (ايمس هل عت له ) : ىلاعت لاقو

 هذه نع اوصاخت دّقف ىلاعت هلل ع مسا ظفالا اذه نأب نولئاقلا امأ , ةيبرع ةظفل امنوك اودلس

 تلخدأف : هالإ ةظفللا هذه لضأ : نويفوكلا لاق : نالوق ل كلذ نوزكتملا امأأ فانتم

 , ةنسلألا ىلع اهنايرج ةرثكل« الاقثتسا ةزمهلا تفذ-« هالالا راصف« ميظعتلل اهيلع ماللاو فلآلا

 فلالا ام 0 هال هلصأ نويرصبلا لاقو « هللا » اولاقف ىلوألا تمغداف « نامال عمتجاف

 كامن و « كاد ليقف ماللاو

 رايكسا ههال اهعمسي حابر ىأ قرة فلك

 ظ . لصالا ىلع هجرخأف

 هناحيس هللا, صوصخم « هللا د اناوق نأ ىلع قاذلا عيمج قرطأ :ليلخلا لاق : ةءبارلا ةلئسملا

 ىلع هلإلا مسا نوةلطي اوناكن يذلا امأو «ىلاعتو:ةناخخبلم هب لضوطتعاهلإلا:انل وو أك] ةككو"# ىل اعتأو

 هللا لاق اهلإ : نول وةيف هنوركني وأ ءاذك هلإ لاقي ام ةفاضإلاب هنورك ذب اوناك امناف هللا ريغ

 . ( نولمجت موق مكنا لاق ةلآ ل امال انل لعجا ) ىسو٠ موق نع اربخ ىلاعت

 نحن و ؛ ىلاستت هللا ءامسأ رئاس ىف دجوتمل صاوخ صنم مسالا اذه نأ ملعا : ةسماخلا ةلئسملا

 ىلع قاباا قب « هللا» كلوق نم فلآلا تفذح اذإ كنأ ( ىلوآلا ةصاخلاف ) الإ ريشن

 نئازخهللو (٠ ضرالاو تأو ومسلا دونج هللو ) هلوق ىف اك « هناحيس هب صتخم تاق تما

 « هل » ةروص ىلع ةيقبلا تيب ىلوآلا ماللا ةيقبلا هذه نع تفذح نإو ( ضرالاو تاومشلا

 تفذح ناف (دملا هلو كلملا هل ) هلوةو (ضراألاو تاوءسلا ديلاقم هل ) ىلاعأ هلوق ىف اك

 وه لق) هلوق ىف اك ةناحبس هيلع لدي اضيأ 9 « وه » انلوق ىه ةيقبلا تناك“ ةيقابلا ماللا

 ؛ عمجاو ةينثتلا ىف رطوةس ليلدب ةدئاز واولاو ( وه الإ هلإ ال ىلا وه ) هلوقو ( دحأ هللا

 ريغ « هللا » ظفل ىف ةدوجوم ةيصاخلا هذ-ف ٠ امهيف واولا قد الف مث ءاه : لوقت كناف
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 ةلالجلا

 1 صاوغخ

 ةلالجلا



 « هللا ح انل وشب ةقلعتملا ثحأنملا و

 ووف ( هللا دنع نم لكل ق ) ىلاعت هلوةل دجوملا وه هناللو ( مدي الدو محاطا وهو ) ىلاعت هلوقل

 ةقيةملاىف ناكف ؛ ليككتلاو لعفلاو ةوقلاب اهل رابج ؛ليصحتلاو دوجولاب مدعالر ابق ىلا.ةو هناحس

 :م) رش ء.ئثبالار هارد

 دعياا نف نيدلا بحاص ىأر اذإ هنأ نويدملا ةداع : ىلوآلا ةدئافلا : دئاوذو فئاطل انبهو

 لب.« ىنم اورفتال نكسلو , مكبونذ ةرثكب قامرغ متنأ : ىدابع : لوقي ميركلا هللاو « هنم رفي هنإف

 مهاوبأ نوقلغي كولا اضيأو.كبونذ رفغأو ؟ن ويد ىضقأ ىذلا انأ ىتإف ( هللا ىلإ اورفف ) لوقأ

 . كلذ دض لعفأ انأو « ءاينغألا نود ءارقفلا نع

 قلل نبت ةنكاوي تاكو نمل كتأ ,ةجيز ةئاه لاعتتتشس نإ": ملسو هيلع هللا ىلص لاق : ةيناثلا هدئافلا

 اهب محري همحر نيعستو ةعست رخأو « نومحارتيو نوفطاعتي اهبف ماوهلاو مثاهبلاو ريطلاو سنإلاو

 « ميفتلا ليبس ىلع مالكلا اذه كرد لمع ملسو هيلع هللا ىلص هنإ : ل وقأو « ةمايقلا موي هدابع

 . نيعم دحن اهديدحم لقعي فيكف ةيهانتم ريغ ةمحرلا را>بف الإو

 له : نيينذبلل ةمايقلا موي لوقي لجو زع هللا نإ : لس و هيلع هللا ىلص لاق : ةثلاثلا ةدئافلا

 ؛ كلضفو كوفع انوجر : نولوقيف ؟ ملو : ىلاعت هللا لوقيف « براي معن : نول وقيف ؟ ناقل متببحأ

 : قر فغم كل تبج وأ دق ىنإ : ىلاعت هللا لوقيف

 لجو زرع هللا نإ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : : رمع نب هللا دبع لاق : ةعبارلا ةدئافلا

 : هل لوةيف رصإلا دم لثم اهنم دحاو لك الجس نيعستو ةعست ةعايقلا موي هدابع ضعب ىلع رشني

 ىلاعت هللا لوقيف ٠ برايال : لوةيف ؟ نويتاكلاا ماركلا كءلظ له ؟ اًئيش اذه نم ركست له

 لوقف رانلا ىلع هبلق ديعلا كلذ عضيف ؛ براي ال : لوةيف ؟ بونذلا هذه لمع ىف رذع كل نأك لهف

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ م اهيف ةقاطب جرخ مث ؛ مويلا لظال هنإو ةنسح ىدنع كل نأ : ىلاعت هللا

 هذه ةلباقم ىف ةقاطبلا هذه عقت فيك ٠ براي : دبعلا لوقيف « هللا لوسر ادمح نأ 06

 تاقثو تالجسلا تشاطف ؛ ىرخأ ةفك ىف تالجسلاو ةفك ىف ةقاطباا عضوتف ؟ تالجسلا

 عر رك ذ عم لقشي هالإو ف

 '”اص موي ىف و ؟ ديزي نه ىف هيلع ىداني تاوزغلا ضءب ىف ىص فقو : : ةدماخلا ةدئاغ

 5 تقلأ مث « اهطب ىلإ يهمل انها دا ىبصلا ىلإ تدعف ةأرهإ هن ترصيف 0 لإدش

 هيف مهام اوكرتو سانلا يبف « ىبا ٠ ىببا : تلاقو « رحلا هيقت اهنطإ ىلع هتساجأو ءاحطبلا ىلع

 ةمحر ند متبع َ لاف » ربها 0 مهيلع فتو ىد ملسو هماع هلأ ىللبص هنيأ لوسر لبفأف



 نآل ةبرج : لاقي نأ زوجي الو ٠ لوقعلا نع ةبجت ةيدمصلا ةقيقح نأ ربظ كلذك ناكاذإو

 قه اذا نبقلا ةفضراباجتج الا ةفصو. دهافف :قحلا املأ ءأاةبعلاب قيلبإ روزكللارأ" :طروزقم ةراوتتملا

 . نوبوج< قلخلاو ؛ بجتح

 نوعلوه نوهلوم دابعلا نأ ىنملاو : همأب علو اذإ ليصفلا هلأ نم هقاقتشإ : عباسلا ريسفتلا

 ءالب ىف عقو اذإ ناسنإلا نأ : (لوآلا) : رومأ هيلع لديو ؛لاو>اآلا لك ىف هيلإ عرضتلاب

 « برأي « براي : هناسلو هيلقي لوةيف « ىلاعت هللا الإ ءىث لك ىسني كلانبف ةبوق ةفآو ميظع

 بايساللا ىلإ نصالخلا كلذ فيضي ذخأ ةائعتااو ءالآلا لزانم ىلإ داعو ءالباا كلذ نع صاخت اذاف

 لصوملاو تافالا نع صاخلا ناك نإ هناأل , ضقانتم لعف اذهو . ةسيسخلا لاو>الاو ةفيعضلا

 تامبملا حلصه ناكنإو « هللا ريغ ىلإ ءالبلا لوزن تقو ىف عوجرلا بجو هللا ريغ تاريخلا ىلإ

 هيلإ عزفلا امأو « تاقوألا رئاس ىف كلذك لاحلا نوكي نأ بجو ءالبلا تقو ىف ىلاعت هللا وه

 نأ اي (ىانثلاو +5 ثايادملا» كاندي: قلي لف عباصا لا بنعيزمتع, نضارعالاو تازرورخلا

 ناك نإف « هريغ وأ هللا امأ رهاظلا ىف نسحملا نأ : ثلاثلاو « هللا نم بولطم ةحارلاو ريخلا

 ىلاعتو هناحبس قحلاف « ناسحإلا ةيعاد هبلق ىف هللا قلخ اذإ الإ نسحال ريغلا كلذف هريغ

 نوفوغشم قاخلاو ٠ تاقوآلا لك ىف هيلإ عوجرم نسحمل»و ,. ةقيقحلا ىف نسمح لا وه

 . هيلإ عوجرلاب

 نيثسر تقع 1 دادج اك تك : ذاتساإلا لاقف حتا وتشولا ا ةرثكك م ؛نب دي/رملاب عري راك

 ؛ تيا رام كتكملو تاعف : لاق ؛ كلذ تلعف انيأزام.::]قلاقفن هقثلاث مولع غراب ابوس عرش لا

 ثعرشكاذ دعب مث , نينس رشع ف وخلا رانب هنيلأ دادحلاك تنكف ؟ ديدحلاكبلقلا نأ مقرع امأ

 اراصقو.

 باقلاة رجح بأي ىلع تسلح لاود>اللا هذه لدل مث « نيحس رشع راذقالاو اراضوألا| نع هلسغ ف

 م لو « هللا ريغ بح هنم جرخم ىتح ل أ ملف « هللا الإ هلإ ال» فيس الاس عرج ةرع

 تامّدس هّللأ ةيع هيف تيوقو لاعت هلبأ ريغ نع باقل ةصرع تلخ ايلف )ع لاي هللأ بح هيف لخدب

 هيف قد و 5 لكلا َنَع ىفو 5 ةرطقلا كلت ف باقأا قرغف رولا م ةرطق 1 ملاع راحب نه

 . « هللا الإ هلإ ال ) رس ضخالإ

 هب لزن رمأ نم عزف اذإ ةلأي لجرلا هلأ نم « هلإلا » ظفا قاقتشإ نأ :' نماثلا ريسفتلا

 رهو) ىلاعت هلوقل )2 ناعتو هناح هللا وه راضملا لك نم قئالخلا لك ريجلاو 2 ا ىأ هطأف

 ءطملا وه هنالو ) هّللأ نو ةمعل ند أهو 0 لافت هلوقل معنملا وره ها ( هيلع راجي الرو لي

 عود رت لاه

0 



 ةماشم نع عفترملا وه ىلاعتو هناحمس قملاو ؛ عفترا اذإ ةال نم قّشد هنأ : عبارلا ريسفتلا

 ءوه الإ سيلهتاذإ لماكلاو: وه:الإ نبيل هتاذل بجاولا نال ب تاثدحلا"ةبسا_ئمو تانكمملا

 لاكتزو فز ]ن331 ول[ وه اآلإ] سبل هاوس كلل دج نا اووف الإ: لليل هتاودأ ىف قالا انَح آلا

 وهف ناكملا ببسب لصح عافترا لك نآل ؛ ناكملا بسحب هعاسفترا نإ : لاقي نأ نع عفترم

 انم فرشأ تاذلاب امو. «ناكملا !كلذ ىف هلوصتح لج ال ؛ ضرعلاب نكمتيللو تاذلاب ناكسلل

 « نمحرلا تاذ نه فرشأو ىلعأ ناكملا كلذ ناكل ناكملا ببسب عافترالا اذه ناكولف « ريغلاب

 فرشأو : ناكملا بيسب هولع. نوكي نأ نم ىللعأ ىلا_هتو هناحبس هنأ انيلع الطاب كلذ ناك املو

 : كاك الإ ماع ق لصحي امم ءاىق ىلإ تسنيإ نأ نم

 نال ؛ ريت هيف ركفت اذإ ديعلاف ؛ هيلا دتم لو هيف ريحت اذإ ءىشلا ىف هلأ نم : سماخلا ريسفتلا

 هاونسام طن آلا ءاهشنن هتيذكك ةدوجو الع ءلاركت أ نافذ: ةف الخ بف, هزت :ناطنإلا .هايتخترا» لك

 ناك كيس ١ كلاس دق لإ تا لادن جاتحنا نودب جاتحنا لوصحو « جاتحم وهف

 ةزهاطإ تودخلا تازرامأت كابتلاو سلا هظاطمتا امانا :ءاننفز) صنت هتباذكك اوشن هنإ لاق

 ,كاردالا نع رجعلاب فارتعالا عم لاكلاو دوجولاب رقي نأ الإ لقعلا دي ىف قبب ملف هيف

 هل ف الدإ وقحلا نيجتت :ككرع كفت ورز زنط تما اك أ فلس اللول د: كازخالا ك3 نغ جتا ايبزق

 1 هلع ندا اللا يكل راظستوو

 هنأ لوالا :؟هوجلاو نك الجنح يارا ىدقتو "فتحا" اؤ] هول“ اللا" نع: ”نلذانفلا ريشفتلا

 كلذلا كدا (ىاتفلا رانا 3101 أاسولا نأ” افانشلاا ب نلاوذعلا» نق يأ هكا تك

 هذه نأ لابلاب رط ناك ذي اهنع ةلئاز ريغ ناردجلا ىلع ةيقاب راون"الا تناك ةكرحتم ريغ

 دعو كيب لدلا 1 نأ اندهاه النذل كان ةتاذا نازادللا, ةدكع لع هعقاأولا ناونأالا

 نك ةطئاقراون الا هذه نأ اًملع قورطلا انوف:قار نجلا “هاته نعازاونأ الا“ هاته.لوزت:اهتبغ

 ىلاعت هللا ةردق بانج نم تاقولخلا ملاع عيمج ىلإ لصاولا دوجولا انبه اذكف , سمشلا صرق

 بورغلاو عولطلا ىلاعت هللا ىلع حيصي ناك هنا انردق ولف ء سمشلا صرق نم لصاولا رونلاك

 رون نأ زبظي ناك دتيف# تانكمملا عا دوّجولا'ءوض لوز. هبوزغ' دنع ناكل ناوضحلاو ةنيغلاو

 نأ نيصقانلا ضعب لاب رطخ مرجال الاحم هيلع عواطلاو بورغلا ناك امل هنكتل ؛ هنم دوجولا

 اديان را لاكاجل ازا ياجعل كيش أل هنأ كرت «انتااذل و اهتااوادب ةداوكك رهو انشا« هنه

 هزوأ لاكي امنع ىفتخاو' هرورظ ةددشإ لوقعلا نع بجتحا نم نادبس 5 نيةة#لا ضع لاق



 ١ «هللأ , انلرّدب ةقلعتملا ثحأمملا

 هنأ الإ ادوبءم هنوكلل ىنعم ال هنأل ؛ ةفص ادوبعم هنوكب هل سيل دوبعملا نأ : عبارلا . اهنع ةدابعلا

 نوكت الف ريدقتلا اذه ىلعو « هتداراب هتمدخدا مو « هءلعب مولعمو « ناسنإلا كلذ رك ذب روك ذم

 . لزالا ىف اه ناك ام ىلاعت هنإ : لاقي نأ مزاي : سماخلا . ىلاعت هلل ةفص ةيهلإلا

 قحتسي ىذلا وه هلإلا لب ؛ دوبعملا نع ةرابع سيل هلإلا : لاق نم سانلا نم : عبارلا عرفلا

 لافطالاو مئاهلاو تاداجال املإ نوكي ال نأ هيلع دري اضيأ لوقلا اذهو . ادوبعم نوكي نأ

 قحتسال اهلعف ول لاعفأ ىلع رداقلا هنإ : لاق نم مهنمو « لزآلا ىف الإ نوكي ال نأو « نيناجماو

 ىف الإ نكي مل نيلوآلا نيريسفتلاب هلالا انرسف نإ انأ ملعاو « هنع ةدابعلا رودص حصي نم ةدابعلا

 . لزاألا ىف الإ ناككلاثلا ريسفتلاب هانرسف ولو ؛ لزآلا

 نكست النو ةغلاف.« هيلا .كثنكس .؛ أ.« نآلف ىلإ: كملأ رم" قفل هلال: !:"ناثنلا ةيقشتلا

 بوح لاكلا نأ: لوألا + ةدوكنو دم هنايبو . هتفرعمب الإ جرعت ال حاوراآلاو هر دال ذل

 لصأ مدعلاو « مودعم وه وه ثيح نم نكمملا نآل ؛ هناذإ صقان وهف قملا ىوس امو « هتاذل

 قملانأت بو هتاذلاب ورح لماكلاناك اذاف « هتاذب لماكلا ليدكتبالإ لمكيال هتاذب صقانلاو ناصقتلا

 هتاذإ نكمملاو .ةهت اذا نكم وهف هاؤتسر امك تنرأ ىاقلا ::هتاذل انور ةنازك تجاور هنأ ذل لفك

 هناف نكمي لك اذه ىلعف ؛ هريغ دوجوب الإ دجوي ال هنال « هريغب اقلعتم قب لب ء هسفن دنع فقي ال

 دوجولا ىف كلذك رمآلا ناك اذإو ء دجوي مل هتاذل بجاولاب قلعتي ملام لب هسفن دنع فقال

 رطاوخلاو هستمحر ةبتع ىلإ ةبق. "م لوةعلاف « ىلقعلا دوجولا ىف كاذك نوكي نأ بجو ىجراخلا

 رك ذب الأ ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف ليوعتلا امهماع نابجولا ناذهو . همركو هلضف ليذب ةكسمتم

 . ( بولقلا نئمطت هللا

 : نامسق قاخلا نأ ملعاو . لقعلا باهذ وهو « هلولا رم قتشم هنأ : ثلاثلا ريسفتلا

 ةلاهجلا هيتو ةريهخلا تامبلظ ىف اوقب دق نوهورد لاف « نومور#و « هتفرعم رح لحاس ىلإ نولضاو

 ءايربكلا ةحسفو روذلا ةصرع ىلإ اولصو دف نودجاولا امأو ؛ مهحاورأو مطوقع اودقف مهتأكف

 نوهلاو مرلك قالا نأ تبئف « ةينادرفلا ةصرع ىف اودابو ؛ ةيدمصلا نيدايم ىف اوهاتف ؛ لالجلاو

 ةيرشباا حاورألا نأ ىهو ىرخأ ةرابعبو ؛ وه وه قاخال قحلا هلالا ناك مرج الف , هتفرعم ىف

 تابلظ ىف تيقب تفلخت ىتلاف تقبس اهضعب و تفلخت اهضعبف ديجعلاو ديحوتلا نيدايم ف تقباست

 نورخالاو ؛ تابلظلا ةيدوأ ىف اوداب نولوالاف , راون الا ملاع ىلإ تلصو تقبس ىتااو رابغلا

 . تاماركلا للاع راونأ ىف اوشاط



 ١4 هللا م انل وقب ةقلعتملا ثحانملا «

 تاذلا نييعتل عضو ىذلا وه ملعلا مسالا نوقف نع ننال ده دلو ملعلا ىف هل ريظن ال

 نع باوجلا وه اذهو. ؛ ال مأ سألاب هيلإ اراشم ىخسملا كلذ نوك ىلا هيف ةجاح الو ٠ ةنيعملا

 * ةكلااكلا دا

 ف اكان اوارك كنتم مسأ هنإ : اولاق نيذلا : ةيناثلا ةلئسملا

 ىلع عرششلا فرع ىف بلغ مث « لطابب وأ قحي دبع ءاومس « دوبعملا وه هلإلا نأ : لوألا عرفلا

 . لزالا ىف اه] نوكي ال ريسفتلا اذه ىلعو « قحلاب دوبعملا

 ءااركير رديف اطقتمأ معنلاعيمجب معنملا وهيلاعت هناأل كلذو « ةدابعال قحتسملا وه ىلاعت هنأ لعاو

 , عت اقتان و لا ناموا او اجا 0 لكم امزاز تجااو ان ةيخوملا نال كلذ

 امأو ءادتبإ امإ هنيوكستو هداحيإب تدجو امنإ تانكمملا لكف . حجرملاب الإ بجويال نكمملاو

 ةرداص ماعنالا ةياغنأ تبئف « هللا نم الإ لصح مل معنلا ماسقأ نم دبعلل لصح ام عيمجل ؛ ةطساوب

 هْيَعآَك ْرَدَص نا.آلإ قليل ميظعتلا ة ةياغ نإ : لوقف اذه تبث اذإف مظعتلا ةياغ ةدايعلاو هللا نم

 . ىلاعت هللا الإ سيل ةيدوبدال قحتسملا نأ تبثف ماعنإلا ةياغ

 لديو « فخسو لهج وهو باوثلا بلطل هللا ديعي نم سانلا نم نأ : ىاشلا عرفلا

 ةعرتملا قادوا اناكهزرعاءا ب يمول )هأداحبم طوقا شا كبعأ نم نأ : (لواللا +: هنود لد هللع

 هللا 0 : 00 ندافع هلك ىف هد ل نكات بلطلا هللا ادع نفر ءىقلا كلذ رد

 لأ : نافل. . مظع لهج اذهو « دوبعملا كلذ ىلإ لوصولا ىلإ ةل.سو ىلاعت

 قط 48 الرع 7 نم نأ : ثلاثا . هتالص حصت مل « باقعلا نه فوخلل وأ باوثلا بلطل

 باوثلاو رجألل هللا دبع نف , ةطساولا كرتل رخآ قيرظب ضرغلا كلذ دجو ول ثيح ناك رخآ

 ملو هلل ابحت نكي مل كلذك ناك نمو « هللا دبعي مل رخآ قيرطب باوثلاو رجالا دجو ول ثيحب ناك

 وهو «لوآألا نم لعأ,ض رغل هللا :دبعي نم .سانلا نمو. «:لهج كلذ لكو ؛ هللا ةداّبَع ىف ابغاز نكي

 نع ةرايع ةينلا كلتو « باقلا ىف ةينلا تاصح ةالصلا ىف عرش اذإ هنآل , هللا ةمدخ فرشتي نأ

 حراوجلا ىف ةمدخلا تلصحو « ناسالا ىف رك ذلا لصحو « ةيدوبعلا ةلذو ةيبوبرلا ةزعب معلا

 ٠فرثشاا اذه لوصح ديعلا دوصقف , هللا ةمدخ دبعلا ءازجأ نم ءزج لك ف رشتيف ءاضعالاو

 : هوجو نم ةرويعملا وه. هللا .:! لاوقيا قف لوقا قي نءط نم: نمانلا نم :: .ثلاشلا عرفلا

 عم « مئاهلاو تادامجا هلإ ىلاعت هنأ : ىاثلا . ةلآ تسيل اهنأ عم تدبع ناثوآلا نأ : لوألا

 ردصت ال هنأ عم ؛ لافطألاو نيناجلا هلإ ىلاعت هنأ : ثلاثلا . لا اهنم ةدابعلا رودص نأ



 مث الوأ همسإ رك ذي هنإف تافصلاب هرك ذي مث ةنيعم اتاذ رك ذي نأ دارأ نم نأ : ةيناثلأ ةجحلا

 :لوقنف اذه تفرعاذإ «ىكوصآلا ىودتاا هيقفلاديز : لوقي نأ لثم : تافضلا مسالا بيقعرك ذي

 هبيقع رك ذي مث هللا ةظفل الوأ رك ذي هنإف ةسدقملا تافصلاب ىلاعت هللا رك ذي نأ دارأ نم لكنإ

 ماعلا : نولوةي الف اذه نوسكعي الو ٠ ميكحلا رداقلا ملاعلا هللا : لوقي نأ لثم حنادملا تافص

 . لع مسا «هللاد انلوق نأ ىلع لدي كلذو . هللا رداقلا

 ىف ام هل ىذلا هللا ديما زيزعلا ) ميهارإ ةروس لوأ ىف لاق ىلاعت هنأ سيلأ : ( ليق ناف )

 ؛لاؤسلا لوزي ذتليحو « عفرلاب هللا أرق نم مهنم ناتءارق انبه : (انلق) ؟ (ضرآلا ىفامو تاومساا

 :. انلؤقل يظن رف نلاب رق .نمرامأ ون لق املا ةفلط دا عر دج رخأ نقف !ةييتا تانيا

 ىنعملالب ؛ لضافلا ملاعلل ةفص ديز هلوق لعج هنأ دارملا سيلو ديز ملاعلا لضافلل كللم رادلا هذه

 هبيقع ليقف ؟ لضافلا لاعلا كلذ نم هنأ ىف هابتشإلا قب لضافلا ملاعلل كلم رادلا هذه لاق امل هنأ

 كلذيكف ةفص راص ىلعلا مسا لاقي نأ انهه مزاي مل املو « هابتشإلا كلذل اليز٠ اذه ريصيل ءديز

 . ةيآلا هذه ىف

 ةفصلا ةيآلا هذه ىف مسالا نم دارملا سيلو ( ايم هل ملعت له) : ىلاعت لاق : ةئلاثلا ةجحلا

 سا هلل تيثأ نم لكف « ىلعلا مسا دارملا نوكي نأ بجوف ( ايمس هل لعت له ) هلوق بذكل ٍةَلْرَع

 . هللا اناوق الإ كاذ سيل لاق ملع

 -: ججحو هوجوب ملع مسأ سيل هنأب نولئاقلا جتحإو

 ( وه الإ هلإ ال ىذلا هللا وه ) ةلوقو ( تاوهسلا ىف هللا وهو ) ىلاعت هلوق : ىلوآلا ةجحلا

 نأ زوال هنأ بلدي “٠ لع مسا نوكي نأ زوحجيالو « ةفص نوكي نأو دبال « هللا » هلوق نإف

 قيرطلا اذهبو « دلبلا ىف دهازلا ملاعلا وه : لاقي نأ زوجو ءركب وهو ؛ دلبلا ىف ديز وه : لاقي
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 عنتمإ ةفص هن وك تبث اذإو « ةفصاالو افوصوم عقي ال ريمضلا نإ : نييوحنلا لوق للع ضرتعي

 . لع مسا نوكي نأ

 هللا قح ىف ةعنتم ةراشإلا تناك الف : ةراشإلا ماقم مئاق ملعلا مسا نأ : ةناثلا ةجلن

 همز قاااععتوم معلا مسا ناك ىلا تا

 ىف ههبشي رخآ صخش نع صخش زيمتيل هياإ راصي ام ملعلا مسا نأ : ةثلاثلا ةجحلا
 . هقح ىف الام للعلا مسالا تايثاب لوقا ناك اعنتم هللا ق> ىف اذه ناك اذإو : ةيهاملاو ةقيقحلا

 ىذلا ديز اذه : لاقي نأ ىرجب ايراج كلذ نوكب نأ زوحيال مل لوألا نع باوجلاو



 مع ةلالجلا .

 م
 ام

 هللا انا وقب ةقلعتملا ثحامملا ١و”

 اجهاَجإ ةيلاظالا ! الا وأ نعزل[سزوافدلا: كيلقتر ال: ةدهاجماو ؛ةضايزلا نأو ..'ةبهزلاو ةيغرلااو

 اماف: ناسنإلا ىلع ىلوتست الو قالخالا كلل' فعْصت ىسرأ ىف ةضايرلا ريثأت انو : ةيعيبطلا

 نداعم سانلا » مالمنلاو ةالصلا هيلع هلوقب ةراشإلا هيلإو ؛ لاح كلذف ىرخأ ةفص نم بلقني نأ

 تفرع اذإ « ةدنجم دونج حاورألا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقبو « ةضفلاو بهذلا نداعم

 سفن لكف « نيعم ىنعم ىلع لاد ىلاعت هللا ءامضأ نم مسا لكف « مضلا ةلع ةيسنجلا : لوقنف اذه

 كلذ رك ذ ىلع بظاو اذاف.« مسالا كلذل ةبسانملا ةديدش سفنلا كلت تناك ىنعملا كلذ اهيلع بلغ

 ديرملا رمأي ناك ىدروروسلا ىداد مغبلإ بيجنلا ابأ خيمشلا نأ تعمسو « اعيرس هب عفتنا مسالا

 نيعستلاو ةعسنلا ءامسآلا هيلع أرقي ناك مث , ةحلصملا نم هاري ام ردقب نيترم وأ ةرم نيعبدالاب

 لخغتشاو قوسلا ىلإ جردخا هل لاق هيلع اهءارق دنع رثأتلا مدع هآر ناف هبجو ىلإ رظني ناكو

 رثأتلا ديزه صاخ مسا عامس دنع ١ قاف هن نإو «قيرطلا اذمل تفلح و كلنا ايذلا تامهع

 ةفلتخ# سوفتاا تناك امل هناف  لوقدملا وه اذه : لوقأو « ركحذلا كلذ ىلع ةبظاوملاب هرمأ

 اكهسانت ىلا ةلاخلا كلتب, سفنلا كلت, تاغتشا. اذاذ .٠ ةصوص#ةلاك- ايسانم اهتم. دحاو لك ناك

 قاطم نع ثحبلا ىف انمالك رخآ اذه نكيلو  اريسي انيه الهس لعفلا ىلإ ةوقلا نم ابجورخ ناك

 .ىولطا هلا, لا

 عساتلا بايلا

 ليا هفداوتلا ب ال2 فلسا نجح املا ف

 ندوة ةثلا قمصان تلاه أو لملاغت هل مع مسا ظفللا اذه نأ انهن را كورلا ك|قلمللا

 - : ججحو « هوجو هيلع لديو ؛ ءابةفلاو نييلوصآألا رثك أ لوقو ؛ هيوبيسو ليلخلا لوق

 عوقو نم هموهفم سفن عنمي ال ايلك ىنعم هانعم ناكل أقتشم اظفل ناكول هنأ : ىلوالا ةجحلا

 مووفملا اذهو هنم قتشملا كلذ هل لصح مهم ام ءىش هنأ الإ ديفي ال قتشملا ظفللا نآل هيف ةكرشلا

 ةكرشلا عوقو عنمي ل اةتشم ناكول ظفللا اذه نأ تبثف « نيريثك نيب هيف ةكرشأا عوقو نم عنمال

 عوقو نم اعنام اقح اديحو: « هللا الإ هلإ ال د انلوق ناك ال كلذك ناكولو « نريثك نيب هيف

 نأ نم عنام ريغ «هتلا» انلوق ناك اقتشم اظفل هللا نوكي نأ ريدقتب نال ؛ نيريثك نيب هيف ةكرشلا

 نضل (نيختوألا انج و. هللا الإاةلإ الا و انلاوق اوكي ال اذتيحو: ةزيثك !ضاخشأ هتحمنلخش

 «هللا» انلوق نأ انبلع ضخما ديحوتلا بجوب « هللا الإ هلإ ال » انلوق نأ ىلع ءالقعلا عمجأ ثيحو

 ١: ةقتشملا ظافلالا نم تسيل. اهنأو « ةنيعملا تاذلا كلل عوضوم مع مسا



 6١ه قاطت هئايللأ نم فحلانملا|ةئقب

 ىدابع نع ىتتكح تيفخأ لل: لوقي كطإ نإ ء سونيلاج.: لاقو ءامسلا نم لزن اكلم نأك ىلايللا

 هنأ انركذا م تيثف « هحرش ىف تغلابو «ادرفم 0 ىعملا اذه قى تفنص تهمنا ايلف : لاق

 . ىنسحلا هللا ءامسال ةياهن ال

 ةماؤرغم' ناعاقاوو 8: راكم نزع | راكذأ متازعلاو تامسلطلا بتك ىف ىزن انإ : ةعبارلا ةلئسملا

 ةباتكلا ّنأ كش آل : لوقأو :ةمواعم'ريَغاةيأتكتلا نكن المف هم واعف ربع طاقلالا تلت 5

 ةلالد اف نكي مل نإ قرلا كلتف ةينهذلا روصلا ىلع ةلاد ظافلآلا نأ كش الو , ظافلألا ىلع ةلاد

 هللا تافص ىلع نوكست نأ امإ اهتلالدف . 00 ةلاد تناك ناو . ةدئاف اهيف نكي مل الصأ ءىث ىلع

 هللا ريغ رك ذ نآل ؛ ديفيال هنإف ىناثلا امأ : رخآ ءىث ىلع ةلاد نوكت نأ امإو « هئايربك توعنو

 ؛ءانثلاو حدملا تافصو هللا رك ذ ىلع 01 :| : لاقي نأ قف « بيهرتلا الو بيغرتلا ال ديفي ال

 تلال ودا حا ناك اهبلع ةدايزلا نكمي الو ةطويضم هللا ركذ ماسقأ تناك املو : لوقف

 ليلقف تاغللا فالتخا بيب لسا ادن دخلا نأ إلاه ارك اوم لوك تال

 :, تالؤهجلا كلت 'ةءارق نم ريثأتلا ف لخدأ ةمولدملا رام ذالا هذه:نوكت نأ بجو قالا

 هي وللا اراك كزرلا هاله م 007 ؛ ةرصاق ةصقان قالا رثكحأ سوفن نإ : لوةي نأ لئاقل نكد

 0 نع مثرثأت وةب مل ةيهإ ةقرشش» ةيوق سوفن مهل ثتسيلو اهرهاوظ اومهفو

 كلت اؤرق اذإ امأ « ريثأتلا ىلع ةردقو ةوق مهسوفنل لصحت الف ؛ تاينامسجلا هذه نع مهسوفن

 ل ةيااع تاملك اهنأ ماهوأ ممدنع تلصحو ايش اهنم اومبفي ملو ةلوهجلا ظافلآلا

 ىلإ هجوتو « مسجلا ملاع نع درجتلا نم عون ببسلا اذهب مهل لص مهسوفن ىلع بعرلاو عزفلاو

 ةءارق ىف ىدنع ام اذبف : ريثأتلا ىلع ةردقو ةوق ديزم مهسوفنل ببسلا اذهب لصحو ؛ سدقلا ماع

 . ةلوهجلا قرلا هذه

 نآوةدبال لقاعلاو :'ةئبجع كانفانم املا كت هتلاركاشأ نينا قلخلا اني نإ تلاإا د نعال

 ةياقع ةمدقم ىلع ىنبم بابلا اذه حرش ىف مالكلاو . ركذلاب عفتني ىت> تابسانملا كلت ربتعي

 ةقرشم ةنحلإ اهضعبف .ةيهاملاو 'هوجلا::#ةفلتخم !ةيريعبلا» ةفطانلا قسؤفنلا نأ ان دنع ةعانثيمتأ نهد

 ةيساق اهضعبو . ةمحرلا ةميظع ةميحر اهضعبو « ةسيسخ ةلذن ةينايلظ ةيلفس اهضعبو « ةرك ةرح

 8 :ةاعتشالاو ةسايرلل ةع امضعلو 3 املا ليملا ةليلق تايناهسجلا هلو كلبا ةلياق امضعبو 3 ةرهاق

 ' «سوفنلا رهاو+لةمزال لاو>ًآالاهذه ىرن انإ مث هانركذ سماألا نأ ملع قلخلا ار لرثجع ارامأو

 ةماركلاو ةدارالا ُْق ايم اميرطو أنيعم اجمنم هل نأ ملع هس لاو عار نم لك نإو

 ذالا
 ا

 ١ ف ىلا



 ءاسأ نأ ناب

 ىصختال هللا

 ىلاعت هئامسأ نع ثحابملا ةيقب ١

 ىلإ ررضلا لاصيا ةياهلا 1 أهنم لصاخلا 0 8 جازملا ةنوخسو باقلا مد نايلغ دنع باقلا

 ىلع 3 نسال تاياهن ىلع هلمحاف لاقت هللا قحلا َْق بضغلا رووع اذاف 4 هلع بوضغملا

 . هيلع قابلا سقو « ضارعالا تايادب

 تسال همم مسا كفل | ةكيلر] نانا دلل نإ 2١ دنلا عك ضررا ف تيار": هتلاثلا ”ةلمسملا

 روزلا ىف كار 9 2 لاجل ق ات 0 ةاورألا قف اكو فلأ و ةحيحصلا رايخالاو نآرقلا ىف

 اذه : لوفأو « رشبلا ماع ىلإ فلآلا كلذ لصي ملو . ظوفحلا حوللا ىف رخآ فلأ :لاقيو

 انهيثو ؛ ةيهانتم ريغ تافاضالاو بولسلا بسحت هللا تافص ماسقأ نأ انيب اناف « دعبتسم ريغ

 00 2 ىلع هعالطا ناك نم 5 3 لوقت لب 2 اغلب احرش ةاتحريشو عضوم ا اذه رب رت ىلع

 ىللاعت هّللأ ا ىلع هعالطا نك 05- لفسالا ماعلا ريددناو ىلعالا ماعلا ريب دلت ف ىلاعت هللأ

 ناسنالا ندب حيرشت علاط نف  رثكأ ميظعتلاو حدملل ةبجوملا تافصلا لع هفوقوو « رثك |

 ندب قيلخت ىف ةمكحلاو ةمحرلا عاونأ نم عون فال آ ةرشع نم برقي ام ىلع هيف فتوو

 « ميظعتلاو حدملا ىلع ةلادلا ىلاعت هللا ءامسأ نم عون فال آ ةريشع هلقع ىف لصح دقف ناسنإلا

 كلذ راص ناسنإلا ندب ىف ةمكحلاو ةمحرلا ماسقأ نم هانرك ذ ىذلا ددعلا ىلع فقو نم نا مث

 ام رثكأ ندبلاا اذه قياخت ىف ةمحرلاو ةكملا ماسقأ نم هفرعي مل ىذلا نأ ىلع لقعلل اهبنم

 ةدئاف اهنم دحاو لكل فرع. ةعبس بصعلا نم ةيغامدلا حاورأ الا نأ فرع امل كلذو ؛ هفرع

 فرع ةعبرأ وأ ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني حاورأالا اذه رم دحاو لك نأ فرع امل مث  ةنكحو

 دد-او لك نأ مع لقعلا نإ مث ماسق الا كلت نم دحاو لك ىف ةمكملا هجو ةديدشلا ةليجلاب

 رخأ ماسقأ ىلإ مسقنت اياظشلا كلت نم ةدحاو لكو «ةقيقد اياظش ىلإ مسقني ماسق الا كلت نم

 مسقلا كازذ لوو نركبنو 1 أنيعم الاصتا نيدحم وضعل لصتي ماسقأالا كا نو دحاو كو

 نأ تدبشق ؛ لقعلا طيض نع تّعرَخ تقدو ا ا اليا الإ 3 ناعم رك َْق وضعلا كلذ نإ

 نرعع جراخ ندبلا اذه قيلخت ىف ىلاعت هللا ةمكح ماسقأ نأ ىلع لقعلا هبنت فال آةرشعلا كلت

 ( اهوصحت كِل هّللأ كالا اودعت ناو / لات لاق يت ءاض تالا ءاصحالاو ديدحتلاو ديدعتلا

 ا مسا ةفرعم ىلإ لصو دف ةيكسحلا كلت عا ا عون ىلع فقو نم لكف

 قوس تناقل يان كوع كور هتمخ وو لاطتانا ةلكخ تتار #ةءابن ال ناك الزول كتل

 مل باتكلا كلذ فنص امل هنأ ءاضعأالا عفانم باتك ىف سونيلاج ركذو ءايلعلا هتافصلو

 ضد ّق تيأرف 2 ايفازبشل م ةزذ م 0 ككل نك : لاق 2 رود عمج عقانم هرق كاك



 ١ دس ىلاعت هئامسأ نع ثحابملا ةينب

 بقاعت ببسي لص- ىذلا ملعلا وه نيقيلاف « هيف عمتجا اذإ ضوحلا ىف ءاملا نقي نم قتشم وهف

 امأو لاحم ىلاعت هللا ق- ىف كلذو ٠ مزجلا ةدافإ ىلإ عومجملا غلب ىت> اهفدارتو ةريثكتلا تارامآلا

 ىفو ةنابالاو ةنونيبلا ند قّشم نييبتلا نآل كلذو « ءافخلا دهب رورظلا نع ةرابع وهف نييبتلا

 تاصقنا مث ةروصب ةروص هابتشا بلقاا ىف لصح اذاف « نياصتم نيرمأ نيب قبرفتلا نع ةرابع

 كلذ نأ مولعمو ءانييبتو انارب كلذ ىمس ببسلا اذهلف ؛ ةنونيبلا تلصح دقف ىرخأللا نعامهادحإ

 ..لاخ لابجدتلا قع 5

 ةروك ذم هتافصو هللا ءامسأ نأ : لوألا :هوجوب فيقوتلا ىلإ ةجاح ال هناب نولئاقلا ججتحاو

 نيءاسملا نأ عم « رابخالا ىف الو نآرقلا ىف دري مل امنه ائيش ناو « ةيدنهلاب و ةيكرتاابو ةيسرافلاب

 مسالاو ( اهب هوعداف ىنسحلا ءاعسالا هللو ) لاق ىلاعت هللا نأ : ىناثلا . اهقالطإ زارج ىلع اوعمجأ

 امسأ ناك ىناعملا هذه ىلع لد مسا لكف . لالجلا توعنو حدملا تافص ىلع هتلالدل الإ نسحي ال

 ظافلاألا ىف ةدئافال هنأ : ثلاثلا . ةيآلا هذبم اكسمت ىلاعت هللا ق> ىف هقالطإ ناوج بجوف.« انح

 ىذلا امأو « اشبع ةنيعملا ةظفللا قالطإ نم ه عنا ناكةحيم ىناعملا تناك اذاف « ىتاعملا ةياعر الإ

 ءوس دعي انم دحاولا قح ىف مسالا عضو نأ هتجخ هيلع ىلاعت هللا ةحر ىلازغاا خيششلا هلاق

 « عنم ريغ نم انة> ىف زئاج وهف ةفاتخلا ظافلألاب تافصلا ركذ امأ « ىلوأ هللا قح ىفف «بدأ

 . ىلاعت ءىرابلا قج ىف كإذكف

 هللا قح ىف اهتايثإ نكسمي ال تافص ىلع ةلاد ظافلأ نآرقلا ىف درو دق هنأ ملعا : ةيناثلا ةلئسملا

 ءارتطالا 0 مث 0 ءىزومتسي هللا ) ىلاعت لاق ؛ ءازمتسالا اعدحاف ؛ ا اهنم دعن' نو « للاعت

 نأ للاب ذوعأ لاق اوزه انذختتأ ) مالساا هيلع ىسومل اولاق امل موقلا نأ هيلع ليلذلاو ؛ لهج

 ىلابعت لاق بذؤااناهلاث تلا نكمل و ركمور)_ كاعت لاق لكما ءا ل 7

 تبحج أرق نف (نورخسو تبجي لب ) ىلاعت لاق ءبجعتلا : ابعبارو ( مهلع هللا بضغو )

 لهجلا دنع باقلا ف ضرعت ةلاح نع ةرابع بجعتلاو « هللا ىلإ ابوسنم بجعتلا ناكءاتلا مضب

 امسداسو « مذ ةفص وهو ( ربكتملا را_جلا زيزعلا ) ىلاعت لاق  ربكستلا اهسماخو « ءىشلا ببسإ

 هجولا ىف لصحريغت نع ةرابع ءايحلاو ( ام الثم برضي نأ ىحتسال هللا نا ) ىلاعت لاق: ءايحلا

 ْ : حيبق ءىث لعف دنع بلقلاو

 لاو>الا هذله ره دحاو لكل : لوقن نأ ظافلالا هذه ىف حيحصلا نوناقلا نأ ملعاو

 ىف لضخ ةلاح :يضتلا نأ ,ةلاثولع ةياالثلا اف تتعب زايطترلز نازل جعل ابل[ ىف افعل د



 ىلاعت' هئامسأ نع ثحابملا ةيقب «١

 ( ابن ذيإ> ىلا, ةفتضؤراطع فاإلإ امل زن انخال .لباوقن اهني وكستاو: ةيفاملاخقنفحم , ىف نيل لع افلا

 كلذ اومزتلا ناف ا اعقاو دوجولا نروكي .الانأ | كلجاوف. ةيهام اضيأ دويل تاّقف

 اموهفم نكت ل نأ ةيفوصوملا كلت : لوقنف دوجولاب ةيهاملا ةيفوصوم لعافلا ريث أتب مقاؤلا اولاقو

 رياغملا موهفملا كلذف ارياغم امووفم تناكناو « لعافلا ىلإ اهدانسإ عنتما دوجولاو ةيعاملل ارياغم

 ىف هل ريثأت ال رثؤملا نأب لوقلا نأ تبثف ؛ مالكلا دودي ذئنيحو ؛ ةيهام هل نوكحي نأو دبال

 رثؤي رثؤملا نأ تبثف لطاب كلذو «ةيلكلاب عناصلاو عنصلا قبو « رثؤملاو ريثأتلا ني تايهاسملا

 ةيهام ةيهاملا كلت نكست مل رثؤملا الولف «ريغلا عافترأب عفتري هناف ريغلاب ام لكف « تايهاملا ىف

 ةهامال فت ردق قي أجل قو _قئاقح قئاقللا تزراصو :تايهام«تانتاملا#»تواص هتزابقبف« ةقيقحالو

 ادا ةردلا ومالا انلووق قدص بط اذه ندنعو زن, توويث الويةقدتج الو دودجوالو

 دآ دش قع مخ عر رةكرالا قئاقملا نو نشل: ضيصخم الور تا يهاملا نم ءىشل بوقت أل
 م

 . ملعأ هللاو « وهالإ وهال »

 ماعلا بانلا
 لئاسم هيفو « ىلاعت هللا ءامسأ نع ثحامملا ةمقب ىف

 مهضعب لاق  ةيحالطصا مأ ةيفيقوت ىلاعق هللا ءامسأ نأ ىف ءاملعلا فاتخا : ىلوآلا ةلئسملا

 كثي داحالاو نآرقلا ىف ادراو ناكاذإ الإ ىلاعت هللا لع تافضلاو ءامسالا.نم ءىث'قالطا زو ال

 ءالف الإ و « زئاج وهف هتافصو هللا لالجي قيلي ىنعم ىلع لد ظفل لك : نورخآ لاقو . ةحيحصلا

 اركب ىبأ كفك اززإو دمجا مسافات نيغةفصلا)و ءائيغ مسالا : هيلع هللا ةمحر ىلارذلا خيبشلا لاقو

 ءاذكو اذك اف اليوط هنوكب ناسنإلا اذه فصو لثف تافصلا امأو ؛ ءامسألا باب نم اذهف

 نآرقلا ف هدورو دنع الإ زر#ب الف هللا ىلع مسالا قالطا امأ .: لاقيف قرفلا اذه تفرع اذإ

 . فيقوتلا ىلع فقوتي ال هناف تافصلا امأو ؛ ربلاو

 املاع هنوكب ىلاعت هللا فصن انا مث « ةريثك ءامسأ هل ملاعلا نا : اولاق نأب نولوآلا جتحاو

 ىلع لدي كلذو ءانيبتم هنوكسب الو انقيتم هنوكب هفصن الو ءاهقفالو ابيبط هنوكب هفصن الو

 اكد يركب أ كنا لقت جن دؤقزو قفا كللطلا امأ# :: ليفي دنع كلينأ و. .ييقيق افلا نع ازال نأ

 ضرغ مهف نع ةرابع وهف هيقفلا امأو ٠ ىنضرمأ بيبطلا : لاق ؟ بيبطلا رضحن : هل ليق

 ندا راغأ لال انت تاز فكرنا عنتم ديقلا اذهو : هيف ةبدشلا لود دعي همالك نم ماكتملا



 حس ست بسلا

 ١ هأ اهدئاوذو ةرمضملا ءاجستالا نم ةاصاحلا ءاىسالا

 قاجاح عفد ىلع ردقأ ال انأ اذه ىلعف « ةيهانتم ريغ ةمكحو , ةيهانتم ريغ ةمحرو ؛ ةيهانتم ريغ

 تامبملا كلت ليصحت ىلعو تاجاحلا كلت عفد ىلع رداقلا سيل لب « قامهم ليصحت ىلعالو

 طقفأ هازك انب :الودشمأ :قاسلو.«.طققا هرك نب. الود لمه لجأ انأف:« ىلا غتوهنادبَسةشااال]

 .ةرخآلاو ايندلا تامهه ىنيفكي هتحرب وهف كلذ تلعف اذاف

 م معلا اكوا ةممالا لاف ذعر ء لاعاللا هنكم ال لقعلا نأ : ةرشاعلا ةدئافلا

 ىنهذ ىف ترضحتسا املك : لوي دبعلا نأاكف «هريغ نع الوزعم قس ءىث ىلإ هركف هجو اذاف

 ىركقو ىلا لءجأ نأ ىلوألاف امزال اذه ناك اذإف «هريغب ملعلا تقولا كلذ ىف ىتاف ءىثب ملعلا
 اذهلف ؛ 30 قا و وتم اولا فل: قادت لو تاما وا و

 . « وهاي » هلوق لع بظاوأ ببسلا

 : ىلاعت هللا نع ةياكح مالسلا هيلع لاق ؛ تاماقملا فرشأ رك ذلا نأ : ةرشع ةيداملا ةدئافلا

 هام عم زيخ للم ف هنرك 3: كلم ىركذ "اذ]و دن قيقت قت هتك 5 ةليقن  قائدتع مك

 مالسلا هيلع لاق ؛لاؤسلا نع ىلاحلا ءانثلاب هللا ركذ راكذألا لضفأ : لوقنف اذه تبث اذإو

 اذإ « نيلئاطلا نطغأ امن ]_ففأ -ةتطعأ منام نع: ىوك د هلغشا نفل ”لاظتاسا خ2

 بساني باطخ همودخم ىدان اذإ جاتحتا ريقفلاو ؛ جات ريقف دبعلا : لوّقنف ةمدقملا هذه تفرع

 رك أ هانعم ناك « مجرك اي » ىنغلل ريقفلا لاق اذإف «لاؤسلا ىلع الوم كلذ ناكلاؤ لاو بلطلا

 تناكف مح را هانعم ناك « نمحراي » لاق اذإو ؛ عفنلا بلط هانعم ناك « عافناي » هل لاق ذإو

 لاؤسلا نع ايلاخ ناك اذإ هفرش مظعي امنإ رك ذلا نأ انيب دقو ؛ لاؤدلا ىرجم ةيراج راكذالا هذه

 نأ بج وف: نللظلا ولا ذلاب اناعتشالا نع ايلاخ هاطشتخم ناكد« ىو انثكو.كاقأاذإاذلأ .بلطلاو

 . راكذالا مظعأ « وه » انلوق نوكي

 نما اوه الإ وهال نم ان وماني لقكتلا ضع ىا هتلأو كفي زتع كاذب قطقلاالاثق متخللو

 . تومب ال ىذلا ىلا وه نماي « روهمداي ؛راه.د اي « رهداي دبأ اي «لزأ اي ؛ وه الإ هلإ ال

 « هللا الإ هلإ ال ١ : لوقي ناكهيلع هللا ةمحر ىلازغلاا خيشلا نأ لصفلا اذه فئاطل ندو
 هتررقو مالكا اذه تنسحتسا دقلو « صاولا ديحوت « وهالإ هلإ الو » « ماوعلا ديحوت

 لاق مث ( وه الإ هلإ ال رخآ امل هللا عم عدت الو ) لاق ىلاعت هناف نارقلا امأ : ناهربلاو نآرقلاب

 كلذ لدف هلإ ال هلوق دعب وه الإ هلو ركحذن ؛وهالإ هانعم ( ههجو الإ كلاه ءىث لك ) هدعب
 ني نا : لاق نم سانلا ند نأ وهف ناهربلا اهو :ةماككلا نك ىف ديحوتلا ةياغ نأ يلع



 اهدئاوفو ةزمضملا ءامسالاف ةلصاحلا ءاستالا » ١

 هارب فيفي ةلاحاابلا ءاو حالا لو ةهفنل قاوكم (نأ اها خلا: كي رعتتن أب: ةميالللا ةدئاقلا

 لك قراس ظفارمملا ناآلب !(.لا# قيف#ت هلسفنت .هفي نعتنوهو.ت.لوآألا مسقلا امأ ؛ هنع ةجراخلا

 ىانلا مسقلا يأ زإ !الاكتكلذو لذ ملعلا ىلع هب ملعلا مدقت ىضتقي هسفنب ءىشلا في رعتف « فرعملا

 ةهالللا ا كرب اانغإ اذه نأل ؛ لاح قالا :ئد ىف !ةهفاج ةيف:ةلخادلا ار ومالا: هفيرثت وهدا

 هع نع انجاز اك نوفأاللاب ةقيورعت رهو تبلاتلا مسقلا امأو « لاح قالا قح ىف كلذو ؛ ةبكرملا

 بجاولا ميدقاا لاو-أ نه ائيش اهنم ءىث بساني إل قالا لاو-أ نال ؛ لاحم لطاب اضيأ اذهف

 عنتمإ كلذك ناك املو هاوسام لكل ةنيعملا هتيوهبو ةصوصخلا هتاذب فلاخم ىلاعت هنثال ؛ هتاذإ

 نون[ كانك ناك اذان ةصارتخلا :هتةلق وأ .ىلاكت شايب ةيهام :نغ ةقاشاكا قأخلا:لازعأ :نوك اقأ

 نءالإ هيلإ قيرط قبب لف :ةنيعملا هتيهامو ةصوصخلا هتيوه ىلإ ةبسنلاب تافيرعتلا باوبأ تدسنإ

 هنأ ءاجر ىلع ةيوملا كلت رون علطم ىلإ هحورو هلع ةقدح ناسنإلا هجوي نأ وهو ؛ةدحاو ةهج

 لوف «رونلا كلذ ةعلاطع دعستسيف اهيلإ ةبجوتم هلقع ةقدح تناك ام لاح رونلا كلذ قرشأ امر

 هل تاصح امر هنأ نام ىلع ةيسدقلا ةرضخلا ىلإ حورلاو لقعلا ةقدهل هيجوت « وهاي » رك اذلا

 .: ةداعسلا كلت

 ىلع هلقعب فةوو رهاقلا ناطلسلاو بيهملا كلملا ىلع لخد اذإ لجرلا نأ : ةنماثلا ةدئافلا

 ةطاسلا كلتو ةباهاا كلت هياع ىلو:ست ثيح ريصي دقف ةنطاسلا كلت لالج ىلعو ةياهملا كلت لاك

 ملأ هب ناك امبرو ؛ هعوج ىبنيف اعّداج ناك امبر هنأ ىتح . هاوس ام لك نع الفاغ نيصيف

 « امهفرعي الو ةلاحلا كلت ىف هنبإ وأ هابأ ىأر امبرو « ةلاحلا كلت ىف مل"الا كلذ ىسنيف ديدش

 «وهاي» لاق اذإ دبعلا كلذ ك-د ؛ هريغب روعشلا نع هلهذأ هيلع ةياهملا كلت ءاليتسإ نال كلذ لكو

 هخور ىلعو ةشهدلا هبلقلع ىلوتسينأ بجو ةيوهلا كلت لالج رون نم ةرذ هحورو هلقعل لحتو

 ىلإ تافتلإلا نع الوزعم «ةيوهلا كلت ىوسام لك نع ابئاغ ريصيف ؛ ةلفغلا ةركف ىلعو « ةريجلا

 اذإف « وه » هناسلبو « وه » هلقعب لوقي نأ الإ ةلاا كلت ىف هعم قبب ال ذئنيحو ءاهاوس ءىث

 لضو امر. هنأ .ءاجر ىلع لاخلا. كلتب_هيشت هنم_اذبف ركاذلا اذه لع بظاوؤو: « هد ديعلا,لاق

 . اهب اندعسي نأ م ركسلا ىلاعت هللا لأسنف « ةلاحلا كلت ىلإ

 :قالاقؤمنأ ملسو هيلع هللا للص ىنلا نع ىور ىلاعلا رك ذلا اذه دئاوف نه : ةعساتلا ةدئافلا

 ىف ىومه :لوقي دبعلا نأكف « ةرخآلاو ايندلا مومه هللا هافك اد>او امه همومه لعج نم د

 ةردقب فوصوألا الإ اهلع ردقيال ةيهاذتم ربع - ل تاجاخلاو ) ةيهانتم ريغ ةرخالاو اندلا



 ١ اهدئاوفو ةرمضملا ءامسألا نم ةلصاحلا ءامستالا

 ركفااو لقعاا نع بئاغ هروصت نأ دقتعاو ؛ تاثدا#لا هذه ةيسانم نع ةسدقمو تالاكلا هذه

 ضعب نه ا روعنشلاو ., ةجو:ترود هجو نم ان ادوءشم:تالاكلا كلب تراضف فلك ذلاو

 تاجردلاو بتارملا كلل ةيامن ال ناكاذإو « اهتارمو امتاجردب روعشلا ىلإ قومشي هوجولا

 ناك لهسأ ؛ ناك ا ىلعأ ةيترمىلإدبعلا لوصو ناك اماكو ؛ قودثلا اذه بتارمل ةباهنال كإذ كف

 هللا ىلإ قودشلا ديفي .« وه » ظفل نأ تبثف ٠ لمكأو ىوقأ ةجردلا كلت نع قرتلا لإ هقوش

 تاذلو مال 5 لوص> ديفي قودشلا نآل كلذو :تاماقملا مظعأ هللا ىلإ قوشلا نإ انلق انمتإو ؛ىلاعت

 لاح ةذالاب روعشااو « ملاتي هيإ هلوصو عنتمب ام ردقبو ذنلي لصي ام ردقب نآل « ةبقاعتم ةيلاوتم

 هللا ىلإ قوشلا ماقم نأ ىلع لدي كلذو ءرورسلاو جاهتبإلاو ذاذتلالا ديز٠ بجوي ملآلا كاوز

 نأ تبثو ىلاعت هللا ىلإ قوشلا ثروت « وه » ةملك رك ذ ىلع ةبظاوملا نأ تبثف , تاماقملا رظعأ

 هذه رك ذ ىلع ةبظاوملا : لاقي نأ مزايف ةداعمو ةجرب اهرثك أو تاماقملا مظعأ هللا ىلإ قودشلا

 . تاجردلا ىنسأو تاماقملا ىلعأ ديفت ةماكلا

 : نيتهدقم رك ذب الإ متيال دوصقللا نأ ملعاو : رك ذلا اذه ةلالج حرش ىف ةسداسلا ةدئافلا

 سفناا ىف لمحت نأ وهف روصتلا امأ , قيدصتو ء« روصت : نيمسق ىلع ملعلا نأ : ىلوآلا ةءدقملا

 قن دلطتلا نأ"( نعوَع مك الو ىدوجو كحال ةئبلا مكحي الع سفنلا مكحت نأ ريغ نم ةروص

 همدع وأ ءىث دوجوب امإ اهيلع مكحت سفنلا نأ مث ٠ ةصوصخم ةروص سفنلا ىف لدصحي نأ وهف

 : ةيناثلا ةمدقملا . ريثكستلا ماقم هنإف قيدصتلا امأو «ديحوتلا ماقم روصتلا : لوقتف اذه تفرع أذإ

 تفرض هنكنف ال“ ر وطتو هيف ف رصتلا نم لمعلا نكمشيا ناوطصتلا» نير لع وظلال

 ةيكرملا تايهاملا روصت هنكسمي ال هنإف , ةكرملا تايهانلا روت وهف لوالا مننقلا امأا ذأ هيف
 نفق فرصتو «« نكلفو لع فرتفتلا اذه «هكرا ٠ ١كلذ اجا كا اعمل ةطاساوب الإ

 تاييكرتلا تاهج ميجزع ةهزنملا ةطيسبلا تايهاملا روصت وهف فاثلا عفا اناودم فوادي

 انرك ذ امب تبثف « ةيهاملا كلمت راضحتسإ ىلإ هب لسوتي المع لمعي نأ هنكسمال ناننإلا نإف

 قءادضتلا ىلإ ةيشنلاب دو: نشا اأو ءاوارصلا لإ ةبسنلا »نعل ام زجل عيدطلا ل

 تفرغ اذإو :: ةزثكلا قع اطنبلا راسييسيتودلا ىف -ةلابنلا وه 'ةطيديلا "ةنهاملا الرزوضت# نأ راضأ كير

 مث «١ قيدصالا نع لاخ ضخ روصت اذه « وهاي » ىلاعتو هناح.س قهلا ىف انلوق : لوقنف اذه

 «وهايو» اناوق ناكف ؛ ةرثكللاو بيكرتلا تاهج عيمج نع ةهزنم ةقيقحل روصت روصتلا اذه نإ

 تاماقملا مظعأ وهو « ةرثكلا نع دعبلاو دي>وتلا ىف ةياهن



 انانتاؤف و .ةارمشنملا ..اهنلالا] نمل اةلصاخلا ءابلمألا ١4

 ىتالسفلا ريقفلا ىطعأ هناب رهاقلا ناطاسسلا عدم ذخأ اذإ لجرلا نأ : ىتاسثلاو ؛ تندأ لوي كلل

 تاقولخما ملاع عيمج ةبسن نأ مولعمو « رجحلاو رجزلا بجوتسي هناف ءام ةرطق 1 ا

 زيخلا ةرسك ةبسن نم لقأ هللا ةردق نئازخ ىف ام ىلإ هل ةياهن ال ىذلا ءالخلا رخآ ىلإ شرعلا نم

 «بدأ ءوس نوكي نأ ىلوأ اذ-هف بدأ ءوس كلذ ناك اذاف ءايندلا نئازخ عسيمج ىلإ ءاملا ةرطقو

 صخري ايبس انهه نأ الإ ٠ تاضارتعالا هذه هيف نيروكذملا نيقيرطلاب هءانثو هللا حدم نأ تبثف

 نراسنالاف لايخلاو سحلا ملاع ىف ةقرغتسم تراص سفنلا نأ وهو « متادملا هذه ركذ ىف

 هل ليبس الو « ةسدقملا ةرضضحلا لاك ىلع اهني نأ ىلإ جاتحا سدقلا ملاع ةبتع ىلإ اهبذج دارأ اذإ

 مارك الا تافصو لالجلا تافص رك ذ ىنعأ « نيقيرطلا نيذ-مب الإ هلالجو هللا لاك ةفرعم ىلإ

 سدقلا ةيتع ىلع فوقولا فلأتو سحلا لاء نع سفنلا ضرعت ىتح نيعونلا نيذه ىلع بظاويف

 ةروك ذملا تاضارتعالا نمرك ذلا نم نيعونلا كنيذ ىف امل هنتي كلذ دنعف ةلاحلا هذه تلصح اذاف

 كح دم .نأ كت رضجا لجأ : لوقي ديعلا ناك ( وه اب.) لوةيو راكذألا كلت كرت كلذ دنعتو

 َكلاكن اف كيلا تاقولخملا ,تالاي دائساب وأ كبنع تاقوالا. صئاقن باسب -كيلع ىثأو

 كلان اال نه. تيب ىمكتيرو جدال كلغ, ىنثأ الؤإ ,كخادمأ البل, مظعأ كلالجو لعأ

 اغلبم تغلب دق ىلا حورلا لوقت ثيح ربكلاو هسيتلا ديفت ةظفالا كلت نآل ( تنأ ) ةظفلب اضيأ

 ارارقا نوكيل ( وه ) ىلوق ىلع ديزأ ال ىنكلو ؛ دوجولا بجاو ةرضح ىف رضاهلاك ترص

 روضح هبساني نأ نم. لجأو ىلعأ هترضح نأب ارارقإ نوكيو « هتاذب هتاذل حودمملا وه هنأ

 الف « تافشاكملاو ىلجتلا تاماقم ىف رارسالا هذه ىلع هبذت ةدحاولا ةملكلا هذهف « تاقولخلا

 . رارسألا هذهل هيبنتلا طرشب نكل راكذألا فرشأ رك ذلا اذه ناك مرج

 قودشلاو.« هللا لإ قوشلا ديفت رك ذلا اذه ىلع ةيظاوملا نأ : رك نلا اذه ىف ةسماخلا ةدئافلا

 قوشلا ثروترك نلا اذه ىلع ةبظاوملا نأ انلق امنإ « ةداعسو ةجبم اهرثك أو تاماقملا ذلأ هللا ىلإ

 هذهنأ لعي مثقل نعبئاغهنا لع ةماكلاهذه ركذ !ذإدبعلاف بئاغلا ريمض (وه) ةماك نآلكلذو هللاىلإ

 ,ناكالاو توادحلا تاناضةنب: فاؤص وهنأ. ثيظبي تناكامنإ و :ةرجلاو ناكم لا ]كقتنبا تسيل ةلتغلا

 ةفصأا هذه نأ ملعو ةقيقدلا هذه لقعلا هبنتاذاف « نامزلا و ناكملا ةطاحإ ىف نركلا كفييرختا

 ولع ةبتعزع ةيئاغ تايعادبالاو تاثدحمل الك نأ ملي اذهدنمف تاثدحملاو تانكمملا عيمجف ةلصاح

 لاكن او: ناسقنا] قززتقرو املا اييننوب كارطخ اقل, ةييغلا) غده نأ :فازعو لل اهقاوإةنانخبش, دلل

 هذه ةيباشم نع ةيلاعتملاكلانم عاونأب فوصومقحلا نأ دقتعي اذه دنعف « ءانغتسالاو ةجاحلاو



 ١ / اهدئاوفو ةرمضملا ءامسآلا نم ةلصاحلا ءامسألا

 1 و ةناززتللا ماو: كلاطاغ نك قلنا ساو كتارا انآ

 تابسانملا عييمج نم ىلعأ تنأف ؟ مدقلاو ةيازآلاب فوصوملا نيبو مدلاو ةفطناا نع دلوتملا نيب

 نييئاغلا“ باطخم ' ديعلا أ ةبطاخب”نبلتللا:,اذهلف :تالا-تخلاو لؤقعلا :قثالع نع تقم 'كئأو

 .وهاي:لاقف

 اضيأ هيفف مدعلاو ةءاندلاب هسفن ىلع د.علا رارقإ ىلع لد اكظفللا اذه نأ : ةيناثلا ةدئافلاو

 ولف « وه اي » لاق اذإ لئاقلا نآل ؛ مدعلا ضء وهف ىلاعت هللا ىوس ام لكنأب رقأ هنأ ىلع ةلالد

 ببسي امهم دحاو نيعتب الف  اعيمج اطل اخلاص « ود » انلوق ناكل نائيش دوج ولا ف لصح

 لاق م« فرص نو ض# مدع هنأب ىلاعت هللا ىوسام لك ىلع مكح دقف (وهاي) لاق اءلف «وه» هلوق

 ةياغ ىف ناماةم هللا ىوس ام لك نع ءانفلا ىف ناماقملا ناذهو ( ههجو الإ كلاه ءىث لك ) ىلاعت

 وه اي : هلوقب هللا رك ذي نأ ىلع دبعلا ةبظاوم دنع الإ نالصح الو ؛ لالجلا

 هناأل ؛ىلاعت هللا ةف رعم ىف اق رغسم نكي مل هتافص نم ءىشب هللا رك ذ ىتم دبعلا نأ : ةثلاثلا ةدئافلاو

 اقاذإ كلذك و « ةصحلل ابلاط نوكيف !ءلط ىلإ هعبط ليميف هتمحر ركذتيذئنيخ «نمحراي لاق» اذإ

 كلام رك نمي نفك( كللم از لاك 135 ) حاتفاي :فاهاو ان“ كرافغار 7+ شعاب ا اب )

 ؛ ءامسألا رئاس هيلع سقو ءابنم اًئيش بلطيف هيلا هعبط ليميف معنلا ماسقأ نم هيف امو هتوكلمو

 لظح ذشيف « ةمبلا هرّيغ ءئث' للك لدي الل زك كلا اذهو ءاوه هنأ َكرّْلاهناذ (كوه از)لاق' اذا

 ىف لح كاتهؤأ للا ريغ رك ذاع ةذلوذلل 'ةيلظلاب رونا كلذ دكان زل زك وون هللا

 . لماكلا فشكلاو ماتلا رونلا هبلق

 تاص امإو «لالجلا تافص ام : قاخلا دنع ةمولعملا تافصلا عيمج نأ : ةعبارلا ةدئافلاو

 ناكملا ف الو ضرع الو رهوجي الو مسي سيل انلوق ىبف لالجلا تافص امأ : مارك الا

 مصأ تسساو ىمعأ تسل تنأ لاسقف ناطاسلا بطاخ نه نآل ؛ ةقيقد هيف اذهو « لحنا ىفالو

 ' 0 رجحلاو رجزلابجوتسي هناف تاناصقنلاو بياعملا عاونأ دعيو اذك الو اذك تسلو

 هنوك ىهف مارك الا تافص امأو « بدآلا ىف ةءاسإ هنع ءايشألا هذه ىنب هتبطاخم نإ : لاقيو

 كش ال لولا : يجو قد !ةققذ ةفاضرأ انهو« لكااللا مظنلا ىلع اهل ابترم تاقولخملل الاخ

 هللا لاك كتوعت انتحر اذان ثانطةةنابندل 'كنازع قاف“ هلاك علاجا انا قانا أ

 نايبااو حرشلاك تاقولخملا هذه لاو اناعج دقف تاقولخلا هذهل اقلاخ هنوكب هلالجج تافصو

 «ةءاندلاو ةسخلا ةياغ ىف قيرطب ىلاعتأءا لماكلا فيرعت ىضتقي كلذو « قلاخلا لالج لاكل



 0 رارسأ

 ظفل ىف فوصتلا

 «, وشهد

 ١ اهئ فو ةارمدملا مسالا 'نه ةلصاحلا ءامسالا

 اذبف ( انأ الإ هلإ ال ) هلوق امأ : لوقنف ماسقألا هذه ماكحأ ركذنلف اذه تفرع اذإ

 كلت نآل ؛ هللا نع ةباكحلا ليبس ىلع هرك ذب نم وأ هللا الإ دحأ هب ماكسي نأ زوجي ال مالكلا

 ةنرعم نأ ملعاو « هناحبس هللاب الإ قبلي ال كلذو « لئاقلا كلذل ةيهلإلا تابثإ ىضتقت ةملكلا

 لصحت ال لاكلاو ماعلا ليبس ىلع ةفرعملا كاتو «انأ » هلوق ةفرعمب ةطورشم ةملكلا هذه

 امسال « هب هريغ مع نم لكأ ةصوصخلا هتاذب دحأ لك ملع نآل ؛ ىلاعتو هناحبس قحلل الإ

 انا لا يطرأ ملحلا لصحي مل « انأ الإ هلال » هلوق نأ تبثف « ىلاعت قحلا قح ىف

 نك ديعلا نم هرك ذ حصي اذهف « تنأ الإ هلإ ال » هلوق ىهو ةيناثلا ةجردلا امو لإ يدلل

 مالسلا هيلع سنويا اطوصح قفتا امك ةلاحلا هذه نكل . ايئاغ ال ارضاح نوكي نأ طرشب

 لك نع ايئاغ رصي ملام ناسنإلا نأ ىلع هيبنت اذهو « سفنلا ظوظح عيمج نع هتبيغ دنع

 حصي اذبف « وه الإ هلإ ال » هلوق ىهو ةثلاثلا ةجردلا امأو « ةدهاشملا ماقم ىلإ لصي ال ظرظحلا

 . نييئاغلا نم

 ةصقان ةجرد لكو . هناصةئو لجتلا لاكو «دعبلاو برقلاب ةفلت روضحلا تاجرد نأ ملعاو

 ريغ روضحلا تاجرد تناك املو . ةلماكدلا ةجردلا هل ةيسفلاب ةبيغ ىهف روضحلا تاجرد نم

 ريغ ةبيغلاو روضحلا تاجرد تناكف « ةيهانتم ريغ تاناصقنااو تالاهكل!ا بتارم تناك ةيهانتم

 ا 117 بفاعفلا هلع ناضل رجا ناتعابف يماني هنأ هيلع قوص نم ,اكلفا( ةيعانسم

 -: رعاشلا لاق اذه

 رضاحلا بئاغلا ىلعمالس داؤفلا ىف ارضاح ايئاغ ابأ

  :لاقف : هللا الإ هلإ ال لق: نيرضاحلا ضعب لاق هتافو تبرق امل ىلشلا نأ ىو

 جرسلا . ىلإ .جاتحم ريغ ٠ .هرضاح تنأ تيب لك ٍ

 ججحلاب سانلا ىتأت موي انتجح لومأملا كهجو

 هريرقتو هحرش نكمي اهضعبف . ةيلاع لاو>أو ةبيحي رارسأ هيف « وهو ظفل نأ ملعاو

 . مفتت انز ربا ا ظتكا ها ؟ قافرم انا وا [تاعكتلا :ةفئاص+ الات جون اظل ابكت" هناسسو

 م واو ين اساو ياتو ردكم هاظما كنان اغك ىتاألا
 كفل | رسب دحف لالا رفح ةدهاشللا لاول كافر اةنلنلات كرتكتملار دج عا وهاوا خلك

 بتكنلف « هيلإ حرشلا ىبتني الو « هيلإ نايبلا لصي ال بلقلا ىف ابيجت اريثأت ةملكلا هذهل نأ

 نفأ ؟لر تيا كتف كا وهاي د لاق اذإ لجرلا نأ لالا : نازسأ هيف ::لاقنف هزك ذ'نكسم ام



 4١ه اهدئاوفو ةرمضملا ءامسالا نم ةلصاحلا ءامسأالا

 ميظعلا اولمح مهناف سيدقتلاو هيزنتلا لهأ امأو . ةهجلاو ناكملا ىف ولعلا ىلع ىلعلا ظفل اولمحو

 2 دودجولا ةدم بدس ميظع 72 اهدحأف : رادقا او ةيمسجلا كدت هرجو ىلع ريبكلاو

 ءاعاؤاللاو*ةاقيلاو دوج ولاقى (ءاناربكشلا او ةمطعلا هاجت دارك كلذ“ قالا :ملوأ "هيكل

 ميظع هنأ اهعبارو « ةيكملاو ةحرلا ىف ميظع داتا تلا ن٠ تار سلو معلا ىف ميظع هنأ اهناثو

 تافص نع اهزئم 0 ىلع .ظفللا اذه نولم< هيزنتلا لهأف ولعلا مو 5 د لا

 ..ةحاجاكلا'نضكاقنلا

 نه ديحوتلا لهأ كو تاذإلأ ءافمأ م ةهمشملا ك2 ريكلاَو ميظعلا .ظ .ظفلف اذه تفرع اذإ

 لوصحلا ديفي ةبسشملا دنع هنأ الإ «٠ تافصلا ءامسأ نم ل 0 ىلعلا ظفل امأو « تافصلا ءامسأ

 2 ةيحالاب قيليال ام لك نع أهيم هنو كيش كم 2 ل 1 مدعو6 ىلعألا 0 وه ىذلا 00 َْق

 0 اعل
 ةزمضذملا دال لف نم ىلاعل هلل ةلصاحلا اسال ف

0. 
 انأ » انلوق ةثالثلا 0 أو هاو ةةكتأو لتأ : ةندلت ةرفسلا لالا ملعا |

 لدا ؛ ةيشل نع أ لك دنع ةفاراعللا فرعا « هسفن ىلإ 1 لك هب ريشي ظفل .ظفللا اذه نآل

 " لجالف , ارضاح هنوك طرشب ريغلل باطخ اذه نال + نأ: انلاوك ماسقالا هذه

 ىلعأ نوكي ارضاح بطاخملا كلذ نوك هيف طرشلا نأ لجالو ؛ انأ هلوق نود نوكي ريغلل اباطخ

 « وه د اهاندأو « تنأ » اهطسوأو «انأ» هلوق وه ماسقألا ىلعأ نأ تبثق « وه » هلوق نه

 ةروس لوأ ىف لاف ماانأ »اظل امأ ؛ ظافلاالا هذهأ نف'ةدح او لكب كذَوَرَو ديحوتلا ةملل

 ظفل امأو ( انأ الإ هلإ ال هللا انأ ىتنإ ) هط ةروس ىفو (انأ الإ هلإ ال هنأ اورذنأ نأ ) لجتلا

 اريثك ءاج دقف وه ظفل امأو ( تنأ الإ هلإ ال نأ تاملظلا ىف ىدانف.) هلوق ىف ءاج دسقف تنأ

 ( مي>رلا نمحرلا وه الإ هلإ ال دحاو هلإ مكهإو ) هلوق ىف ةرقبلا ةروس ىف املوأ نآرقلا ىف

 ( اليكو هذختاف وه الإ هلإ ال برغملاو قرشملا بر) هلوق وهو لمزملا ةدوس ىف اهرخآو

 نع ىلاعت شا هاك قانلا وبن ةقئؤاإلا !كانها نوت وخأآ مساب انورقم ةماكلا هذه دورو امأو

 ةيلكدلا: كلن نأ لات انا مث (ليئارسإونب هب تنمآ ىذلا الإ هلإ ال هنأ تنمآ ) لاق هنأ نوعرف

 . هنم تلبق ام

 «إ ل رن |ةد

 5 كإ
 ضملا ءاعسالا



 ايمجرم ىف ءالقعلا فاتخا ىلا ءامسالا ١

 ةيمجمحلا ىف مظعأ هتاذ نا هانعم : اولاق هيبشتلا لهأ نآل كلذو « ىبظعلا  اهنف : ناكملاو زيحلا

 ظفل وهو ءدهنم قتشن امو ع ريبكلا وا اهنمو / لثرعلا تحن اه لك نمو شرعلا نم رادقملاو

 . 6( ريكشملا يا ظفلو عءابربكلا و ظفلو « ربك الاد

 نه قيقحتلا ىف لصاح قرفلا نأ الإ ءاههنيب قرفلا نيب نيةقحملا نم ادحأ تيأر ام ىنأ ملعاو

 0 ا هقطحلا )كادر ها ركتلا :[لود لاك هنأ هيشالا راجختلا ىف ءاج هنأ : لرلا» هوجو

 ةجرد عفرأ ءادرلا نأ مولعمو . رازالا ماق» ةمئاق ةمظعلاو « ءادرلا ماسقم امئاق ءايربكلا لعل

 : ىناثلاو . ةمظعلا ةفص نم الاح عفرأ ءايربكلا ةفص نوكحي نأ بجوف ءرازالا نم

 «ربك أهللا» ةالصلا همي رحت ىف لاقي نأ مالسإلا نيد ىف داتعملا نإف « نيلاحلا نيب تقرف ةعيرشلا نأ

 لالا نإ" ةلاثلاا. ةفردتلا فدنه تام ال .تزاعلا )ل وأو 6 مظعأ هللا » دحأ لقي لو

 ظفا ناذ ميظعلا فالخب ربكتملاو ربك لاك ىلاعت هللا ى- ىف ةروكحذم ريبكلا نم ةقتشملا

 "هللا د2 (ف رر) لم ع ظعتملا

 هدؤي الو ) لاقف ؛ ىرخألا ماق» نيتظفللا نيتاه نم ةدحاو لك ماقأ ىلاعت هللا نأ معاو

 اولاق كبر لاق اذام اولاق مهبولق نع عزف اذإ ىت> ) ىرخأ ةيأ ىف لاقو ( ميظعلا ىلعلا وهو !ههظفح

 ( راكلا سو ميظعلا نيب قرفلاب ةرعشو ةقباسأا ثحابملاف اذه تفرع اذإ ( ريبكلا ىلعلاوهو قحلا

 هلا 0 لفت اع ىحللا بحب ةددقلا هديت. اهييب قرف ال هنأت ناترتشم ناترالا ناتاهو

 ءآرو :لل مأ هريع ةريكساا ءاوس اريل هناذا ىف ريكلا نوكي نأ هبشي ؛ ميلعتلاو داشرالا

 اذإو «هريغ همظعتسي ثيح هنوك نع ةرابع ىهف ةمظعلا امأو « ال وأ دحأ ةفصلا هذه فرع

 اذبف « ىضرعلا نم فرشأو ىلعأ قاذلاو ةيضرع ةيناثلاو ةيتاذ ىلوآلا ةفصلا تناك كلذك ناك

 . هللا دنع ملعلاو ماقملا اذه ىف نكحمملا وه

 لاكي لوف 'اكرتفا لواكلا و: ىلا ةقدققملا ةظائملاللا 'ةهلاو ؟ةيماتجلاب"ةلكتقملا"ءاطاآلا ققاو

 لكلا دنع روك ذملا ظفالا اهنمو ىلاعتملا اهنمو ( ىلعألا كبر مسا حبس ) هلوق اهنمو ( ىلعلا )

 ىلاعت هلوقل « ىلاعت » مهلوةب رك ذلا كلذ اوفدرأ هورك ذ املك مهنأ وهو قابطالا لبس ىلع

 ةهجلا ىف هنأب نولئاقلاف اذه تفرع اذإ ( نوكرشي امعىلاعتو هناحبس) لحنلا ةروس لوأ ىف

 هنإ لاق نم مهنه ءالؤ» مث « قوف ةهج ىف ادوجوم هنوك هيلاعتو هولع ىنعم : اولاق ناكملاو

 نبايم هنإ : لاق نم مهو هانتم دعبب شرعلل نيابم هنإ : لاق نم مهنمو « شرعلا قوف سلاج

 رادقملاو ةيمسجلا ىلع ريبكلا و ميظعلا ظفل اولمح ةهبشملا ناف ناك فيلكو # هاذا ريغ دلل شارعلل



 ع ةييلسلاو ةيفاضألاو ةيقيةحلا تافصلاو تاذلا ىلع ةلادلا ءامسألا

 عباسلا لصفلا

 ةيبلسلاو ةيفاضالاو ةيقيقحلا تافصلاو تاذلا ىلع ةلادلا ءامسأالا ىف

 تايفيك لعو م !دوجوم هنوك ,ىلع لدي .هنأل ؛ لكلا ديفي مسالا اذهو «هلإلا د انلوق اهنف

 ىلع ةلادلا-.ةيبلسلا تافصلا لعو.: هتاذل دوجولا بجاو ايدبأ ايلزأ هنوك ,ىنعأ : دوجولا كلذ

 ظفللا انه نأ ىف اوفلتخاو : نيوكستلاو داحيإلا ىلع ةلادلا ةيفادإلا تافدلا ىلعو « هيزنتلا

 زو لهو « مانصألا ق> ىف هنوةلطي اوناكف شررق رافك امأ ؟ ىلاعت هللا ريغ ىلع قلطي له

 ضعب ىف درو هنآل زو هنا : مهضعب لاقو زوي ال هنأ روهشملا ؟ مالسإلا نيد ىفكلذ

 , ىلاعت هلل لع مسا هنأ ناي. قاف ع هللا > انلوق امآ أ <: كين وذو ةةملآلا هلاك راق

 ؛ تاراشالا ماقم ةمئاق مالعألا ءامسأ نأ كششال : لوقنف ؟ تافصلا هذه ىلع مسالا اذه لدي لبف

 « ةراشالا كلت ماقم امئاق مسالا اذه ناكل هيلإ راشي نأ حصإ ثيح ناك ول ىلاعت هنأ ىنعملاو

 انلق ناف ؟ تاذلا كلب ةمئاقلا تافصلا لوانت# له ةصوصخلا تاذلا ىلإ ةراشإلا نأ ىف اوفاتخا مث

 لوانتت ال ةراشإلا : اولاق ناف« تافصلا ةلمج ىلع اليلد « هللا » اناوق ناك تافصلا لواذتت اهنإ

 نع ةهزنم ةيلقع ةراشإ هللا قح ىف ةراشإلا : انلق هللا ظفل الع لدبال نأ بجؤف ةيبلسلا تافصلا

 9 فولسلا لوانتت لو ةيلقعلا ةراشإلاو ) ةيسولا قئالعلا

 نماثلا لضملا

 تافصلا ءابسأ .نم وأ تاَذْلا ءاممأ نم ىه لم انثأ انف ءالقعلا تلتخا ىلا اك لاق

 لهأ نآل كلذو ؛ هيزنتلا لهأو هيبشتلا لهأ نيب ةمئاقلا ةعزانملا نم رهظ امنإ ثحبلا اذه

 نوكي ال,ىذلا امأ زيحتملا ىف الاح نوكي نأ اماو : !زيحتم نوكي نأ امإدوجؤملا,: نولوةي هيبنشتلا

 ديحوتلا لهأ امأو « مدعلا ضحم كاذف-نيم.سةلا نع اجراخ ناكف زيحتملا ىف الاح الو ازيحتم

 « جاتع وه زيحتم لكف جاتح وهف مسقنم لكو ٠ م.قنم وهف زيحتملا امأ :ثولوقف [سدكاو

 بجاوف « جايتحالاب ىلوأ وهف زيحتملا ىف لاحلا امأو . ازيحتم نوكي نأ عنتما اجاتحم نوكي ال اف

 . زيحتملا ىف الاح وأ ازيحتم نوكي نأ عنتمي هتاذل دوجولا

 ق:لؤصحلاو ةنمسجلاب ةزءظم اهزهاوظن ظافلأ' اتزذ ': !لاوقتفةا ضال: نكلهأ افرق اذإ

 دل .امسأللا

 ىج رم



 ةيبلسلا عم ةيفاضالا ثافصلا ىلع ةلادلا ءامسألا 12

 ( ىضرتا بر كيلا تاخيو ) ىسوم نع ةياكح لاقو ( هنعاوضرو مهنع هللا ىضرر) يلوا

 . ( نيربطاملا بحبو ) لاقو ( هنوبحو مهبحب ) لاق « ةبحنأ ( ثلاثلا ظفللا )

 نكلاو) لاقو (اهوركم كبر دنع ةئيس ناك كلذ لك ) ىلاعت لاق ٠ ةهاركلا ( عبارلا ظفللا )

 : ةلزتءملا تلاقو لعفيال نأدي ري نأ نعةرابعةها ركلا : ةيرعشالا تلاق (مهطبثف مهثاعبنا هللا هرك
 ٠ لعأ هللأو ) ةدارالا ىوس قرا ةفص ىه لب

 ماا" ضفلا

 نهد هيرنل ( ىلاعت لاقو ) ريصبلا عيمسلا وهو هى هلثقأ ذل ( ىلاعت لاق : رضبلاو عمسلا ف 0

 م الام كيعلا ُ ( لاقو (ىرأو عمسأ عم را ( لاكن لاقو ( ريصبلا عيمسلا وه هلأ اناث

 . ( راصبالا كردن وهو راضبالا هك ردت ال ىلاعت لاقو ( رعد الو

 . ةيفاضالا عم ةيقيقحلا تافصلا ىف مالكلا ةلمج اذهف

 سداسلا لصفلا

 ىلع اقباس هنوكف  هريغ هقبسي الو . هريغ ىلع اقباس نوكب ىذلا وه « لوآلا » نأ معا

 قلادك ف ةلاغ اسست |( لوألا 5 ظفلف يلق ؤهفن هويغ هنتي الااهثأ »انتل وقو «ةفاضا هريغ

 ءمدقت اكهيف لاحلاو ؛ هريغ هدعب قبب الو « هريغ دعب قبب ىذلا وه 6 رخالاو » «؛ بلسو ةفاضإ

 ظفل امأو « لئالدلا بسحب ارهاظ هنوك هانعم نآل ءةضم ةفاضإ وبف « رهاظلا » ظفل امأ

 . ةيهاملا بسحت ايفخ هنوك هانعم نال «ضحم باس وهف « نطابلا د

 ةغلابملا ىلع لدي .ظفللا اذه نآل « مويقلا » باسو ةفاضإ عومج ىلع ةلادلا ءامسألا نمو

 هاوس ءىث ىلإ اجاتحم نوكيال نأ امهدحأ : نيرمأ عامتجادنع لصحت ةغلابملا هذهو « ىنعملا اذه ىف

 نروكي نأ.::فاثلاو : هتافاض ةلمج ىفإو هتاذإ ىف دوجؤلا ٍبِجاو ناك اذإ الإ لحي ال كلذو « ةتبلا

 : هاريس نامي( كنل ادي نروك  نأب كلذو ٠ اعاننضو ةلمج . ىفو اهتاوذب يقبهيلا ءاجاتحم :ةاوسام لك

 . مويةلا وه امهعومجو ةفاضإ ىباثلاو « بلس لوألاف



 اا ةيفاضالاو ةيقيقحلا تافصلا ىلع ةلادلا ءامسالا

 احلا ءارسالا
 ىلا ةفصل

 :  هارجم ىرخي امو ؛ مالكلا ةفص ببسب ةلصاحلا ءامسألا ىف

 نم دحأ نإو ) ىلاعت لاق « مالكا .ظفل : لوآلا : هوجو هيفو « مالكلا (لوآلا ظفللا)

 ىلاعت لاق ؛ ظفللا اذه نم ىضاملا ةغيص : ىناثلا ( هللا مالك عمسي ىتح هرجأف كراجتسا نيكرشملا

 « لبقتسملا ةغيص : ثلاثلا ( هبر هملكو انتاقيمل ىموم ءاج املو ) لاقو ( ايلكتت ىسوم هللا ملكو )

 . ( ايحو الإ هللا هملكي نأ رشبل ناك امو ) ىلاعت لاق

 لاق ذإو ) ىلاعت لاق « ىضاملا ةغيص : لوألا : هوجو هيفو « لوقلا ( ىناثلا ظفللا )

 ابنأ لوفي هنأ ) ىلاعت لاق « لبقتسملا ةغيص : ىناثلا «نآرقلا ىف ةريثك هرئاظنو ( ةحئالملا كبر

 لدبي ام ) ىلاعت لاقو ( البق هللا نم قدصأ نمو ) ىلاعت لاق ؛ لوقلاو ليقلا : ثااثلا ( ةرقب

 . ( ىدل لوقلا

 ( رمآلاو قاخلا هلالأ ) لاقو (دعب نمو لبق نمم آلا هلل) ىلاعتلاق « مالا ( ثلاثلا ظفللا )

 . (ةرتب اوصذت نأ مكرمأي هللا نإ ) مالسلا هيلع ىموم نع ةياكح لاقو

 ىلاعت لاقو (نآرقلاو ليجنالاو ةاروتلا ىف اًقح هيلع ادعو) ىلاعت لاق : دعولا ( عبارلا ظفللا)

 . ( هديعي مث قلخلا أدبب هنإ اقح هللا دعو )

 لاقو ( ايحو الإ هللا هملكي نأ رشبل ناك امو ) ىلا#ءت لاق« ىحولا ( سماخلا ظفللا )

 . ( ىحوأ ام هدبع ىإ ىحوأف )

 ( اروكشم مهيعس ناك كئلوأف ) ىلاعت لاق ؛ هدابعل ارك اش ىلاعت هنوك ( سداسلا ظفللا )

 :( اجلع ارك اش هللا ناكؤ)

 عبارلا لصفلا

 اهو ةدارالا ف :اهتف ترقي امو ةدازرالا: ىف

 . ( رسعلا ,كب ديري الو رسيلا كب هللا ديري ) ىلاعت لاق : ةدارالا ( لولا ظفللاف )

 هداسبعل ىضري الو ) لاقو ( مل هضري اوركشت نإو ) ىلاعت لاق ءاضرلا ( ىناثلا ظفللا )

 نيقباسلا ةفص ىف لاقو ( ةرجشلا تحت كن وعباس ذإ نينمؤملا نع هللا ىضر دقا ) لاقو ( رفكلا



 ةاماللا اعف

 ملعلا 0

 ةيفاضالا عم ةيقيقحلا تافصلا ىلع ةلادلا ءامسألا .١

 ىناثلا لصفلا

 هوجو هيفو ؛ هنم قتشي امو للعلا : لوآلا : ظافلأ هسيفو ؛ للعلا بيسي ةلصاحلا ءامسالا ىف

 الإ عضت الو ) ىلاعت لاقو (هملع نه ءىشب نوطي< الو) ىلاعت لاق « ىلاعت هلل لعلا تابثإ : لوآلا

 : ىتاثلا مسالا ( ةعاسلا ملع هدنعهللا نا ) ىلاعت لاقو ( املع ءىث لكب طاحأ دق ) ىلاعت لاقو ( هملعب

 « مالسعلا عبارلا « نآرقلا ىف ريثك وهوأ ميلعلا : ثلاثلا ( ةداههشلاو بيغلا ملاع ) ىلاعت لاق ؛ ملاعلا

 ىلاعت لاق « ملعالا : سماخلا ؛ ( بريغلا مالع تنأ كنا ) مالسلا هيلع ىسيع نع ةياكح ىلاعت لاق

 نوناتخت ماك مكنأ هللا لع ) ىلاعت لاق , ىضاملا ةغيص : سداسلا ( هتلاسر لع ثيح ملعأ هللا )

 معي هللاو ) لاقو ( هللا هللعي ريخ نم اولعفت امو ) ىلاعت لاق « لبقتسملا ةغيص : عباسلا ( كسفنأ

 ( ارلك ءاسالا مدآ ملعو ) ىلاعت لاق « ليعفتلا باب نم ملع ظفل : نماثلا ( نوالعت امو نورست ام

 لاقو ( ملعت نكس مام كدلعو ) لاقو ( انتيلع ام الإ انل ملع ال كناحبس ) ةكمتالملا قح ىف لاقو

 . ( نآرقلا لع نمحرلا )

 عونب رعشم ملعملا ظفل نآل ظافلألا هذه ةرثك عم للعم هللا نا لاقي نأ زوحي ال هنأ ملعاو

 انك ةغلابلا تدافأ ناو اهنآل ؛ ىلاعت هللا ىلع ةمالعلا ظفل قالطإ وحي ال ؛ عساتلا ء ةصيقن

 . لاحم ىلاعت هللا ق- ىف كلذو  ءانعلاو دكلاب تلصح امتإ ةغلابملا هذه نأ ديفت

 لاق ىتح ؛ لعلل فدارملاك وهو ؛ ةربلاو ربخلا ظفل بابلا اذه ظافلأ نم ( ىناثلا ظفللا )

 ىلاعت هللا ق- ىف « ريبخلا » ظفل درو : لوقنف اذه تفرع اذإ « ربخلا هنإ : ملعلا دح ىف مهضمب

 قا ريثك للاعت, هللا ,ق> ىف ,ه ريبخلا دوظفل,درو : لوقنف اذه تفرع اذإ «ريللا هنإ.: ملعلا دج ف

 . ملعلا ىلع ؛ لدي اضيأ كلذو « نآرقلا

 اذإ  ىلاعت هللا قدح ىف « ديهشلا » هنمو « ةدهاشملاو دوهشلا : ظافلالا نم ثلاثلا عونلا

 . مالكا ةفص نم ناكةدارشلاب هان رسف اذإ امأ ءاهب املاع اط ادهامشم هنوكب هان رسف

 ققيشاللا» كرت اًضيأ اهنا دار ادقاوأ# معلا اب داري دق ةظفالا هذه و« ةمكدجلا : عبارلا عونلا

 : يلا اما لعفاو

 دابعلا ىلإ عفانملا لاصيإ هب داري دقو « قئاقدلاب للعلا هب داري دقو , فيطللا : سماخلا عونلا

 . ةسحع ةضد قيرطا



 ١س ةيفاضالا عم ةيقيةحلا تافصلا ىلع ةلادلا ءامسأالا

 نري ىذلا وه ميلحلاو )2 هيلع ةردقلا عم ءىَسلأ بقاع ال ىذلا وه رومصلا نأ ميلحلا نسو هدب

 . ىداحلا هللاو قاوبلا هيلع سقو « هيلإ هتمعن لاصيإ نم هعنمي ال هنأ عم كلذك

 لوصف هيذو ؛ ةيفاضالا عم ةيقيقحلا تافصلا ىلع ةلادلا ءامسالا ىف

 لواآلا لصفلا
 ةردقلا بدسل ةلصاحلا الم لا َّق

 نأ ىلع رداقلا وه لآ ) ىلاعت لاق ؛ رداقلا لوالا : ةريثك ةردقلا ةفص ىلع ةلادلا ءامسالاو

 ناسنإلا بسحبأ) ةمايقلا ةروس لوأ ىف لاقو ( كلجرأ تحتنموأ مكقوف نم اباذع يلع ثعبي

 رداسقب كلذ سيلأ ) ةروس'ا رخآ ىف لاقو ( هنانب ىوسن نأ ىلع نيرداق ىلب . هماظع عمجن نلأ

 ( ريدق ءىث لك لع وهو كلملا هديب .ىذلا كرات ) ىلاءتلاق ردقلا : ىناتلا ( ىنوملا نك نإ ٠

 لك ىلع هللا اكو ) ىلا لاق« ردتقملا : تلاثلاو ارداق هوك .هفصرو ىف ةنلاما دف ظننا ٠٠
 ىف عمجا ةغيضب هتاذ نع ربع : عبارلا ( ردتةم كسيلم دنع ىدص دعقم ىف ) لاقو ( اردتقم ءىث

 معنف ان ردقف ) ىلاعت لاق ةفصلا هذه

 : ىلاعت هللا لاق ؛كلاملا لوالاف : ةفلت# هوجو ىلع نآرلا ىف ءاج ظفالا اذه نإ مث « صاخ

 ىذلا هللا وه ) لاقو ( قملا كلملا هللا ىلاعتف ) ىلاعت لاق « كلما : ىناثلا ( نيدلا موي كلام )

 نيك 1 ؟نارقلا ىف كالاذ ظل ةةوواتا ْلعاو ( سانلا كلم ) لاقو ( سودقلا كلملا ره الإ هلإ ال

 لاق  كلملا كلام : ثلاثلا ءكلاملا نم انأش ىلعأ كلملا نأ هيف ببسلاو « كلاملا ظفل دورو نم

 : سماخلا ( ردتقم كسيلم دنع ) ىلاعت لاق « كيلملا » عبارلا ( كلملا كلام مهللا لق ) ىلاعت

 ( ضرالاو تاومسلا كلم هل ) ىلاعت لاقو ( نمحرلل قلا ذئهوي كلملا ) ىلاعت لاق . كلملا ظفل

 : ةقاتخع هوجو ىلع نآرقلا ّق .ظفللا ده اد دقو 4 ةردقلا طظفا نم برش ةوهلا ٍظفل نأ معاو

 طرشب اضيأ ةردقلا ديفي « كلملا » ظفل نأ ملعاو ؛ (نورداقلا

 قازرااوه هللا نإ) ىلاعت لاق . ةوقلا,وال::ناثلا ( زرع ىوقل هللا ةن]) !كاقت الاف #:اعَوقلا«كوألا

 . ( نيتملا ةوقلا وذ

 دلا ,ارسالا

 هلأ ةفص اع
 م



 ةيبلسلا تافصلا بسح ةغقاولا ءامسألا 5-5

 ةكرشلا فن" لثم الؤهوكاةذخحألا ةفص ىلإ 'ةذئاعلا“ ثولشاا امأوأا ( يلع راجي الو:ريجي وهو )

 هياط ودك !لاثداللا! كف ةدئاقلا مكلواقلا/اهأ والخ هقم هزاع نآرقلاو لكن ذاننإلاو دادَضإلاو

 انقلخ امو ) ىلاعت لاق ؛ لطابلا قلخي ال هنأ اهدحأ « هنم ءولم نآرقلاف  اذكو اذ لمعفيال

 نينه نع ةياكح ىلاعت لاقو ( اورفك نيذلا نظ كلذ الطاب امهنيب امو ضرآألاو ءامسلا

 قاخم ال هنأ اهناثو (الطاب اذه تقلخام انبر ضرآلاو تاومسلا قالخ ىف نوركلفتيو )

 (قطارقلا اهاتفات امو ”نينغالا الوتر امو 2350و اكاونت انما امو ).١لاعت لاق. كعللا

 ىلاعتف نوعجرتال انيلإ مكنأو اثبع م انقلخ امأ ميِسْغَأ ) ىلاعت لاق ؛ ثيعلا قاخي ال اهثلاثو

 اهشماخو (رفكلا هدايعل ىضرب الو) ىلاعت لاق « رفكلاب ىضرب ال هنأ اهعيارو. ( قحلا كلملا

 لاق . داسفلا بحيال هنأ اهسداسو ( دابعلل املظ ديرب هللا امو ) ىلاعت لاق , ملظلا ديري ال هنأ

 ام) ىلاعت لاق « مرج ةقباس ريغ نم بقاعي ال هنأ ابعباسو ( داسفاا بحي ال هللاو ) ىلاعت

 ىصاعم ررضتي الو نيعيطملا تاعاطإ عفتني "- هانا 6 اك كإ مباذعب هللا لعشي

 دحأال سيل هنأ اهعساتو (ابلف مجأسأ نإو مسفنآل متتسحأ متلسحأ نإ لاعت لاق ىيدملا

 ىلاعت لاقو ( نولئسي مهو لعفي امع لئسي ال ) ىلاعت لاق « هماكحأو هلاعفأ ىف ضارتعإ هيلع

 ىذا لوقلا لدن امر, كالعت لاق, ةديعْوَو مدعو تلخاالل هنأ اهرشاعو. ( ديرب امل لاتف)

 . ( ديبعلل مالظب انأاكر

 بسحو تافصلا بسحو تاذلا بسح بولسلا ماسقأ : لوقنف لصأالا اذه تفرع اذإ

 اذإ ءءامسأالا نم ةيهانتم ريغ ماسقأ اضيأ سنجلا اذه نم لصحيف « هيهانتم ريغ لاعفألا

 ؛ مالسلاو ٠ سودنقلا اهنف : بايلا اذهل ةيسانملا ءامسأالا ضعب رك ذنلف لص“الا اذه تفرع

 ىف لضئاقنا' ئه: ىنلا تايهانلل ةفلاغعهتاذ .ةقيقح. نوك' نع :ةرابعا سودقلا نكي نأ هبشيو

 سودقلاف ؛« صقنلا تافص نم ءىثب ةفوصوم ريغ تاذلا كلت نوك نع ةرابع مالسلاو ءاهسفنأ

 دجوي ال ىذلا وهو « زيزعلا اهناثو « تافصلا ىلإ دئاع بلس مالسلاو ؛ تاذلا ىلإ دئاع بلس

 ىذلا وهو « مباحلا اهعبارو « نيبنذملا نع باقعلا طقسي ىذلا وهو « رافخلا اهئلاثو « ريظن هل

 هنأ هانعمو « دحاولا اهنسءاخو . ةمحرلا لاصيإ نم عنتمي ال هنإف كلذ عمو « ةيوقعلاب لجاعي ال

 دحأ هكراشي الو ع ةيهلإلا ةفص ىف دحأ هكراشي الو . ةصوصخلا هتقيقح ىف د>أ هكراشي ال

 شرعلا لاو-أ ريبدتو ملاعلا ضن قس كر اموال ماسجالاو حا نارا قادت

 قرفلاو 2 روريصلا ايعناشو 2 تارورضلاو تاجالا نع اهزنم هنوك هانعمو : ىنغلا امسداتمو



 ٠ ةيبلسلا تافصلا بسحب ةعقا ولا ءامسالا

 عشت نأ دصقب هيلإ عفنلا كاذ لاصيإب رعشإ عفانلاو 2 ةيلإ ريخلا كلذ لاصيإب رعشأا بماولاو

 قئاق- ىلع فوقولا كنكمأ بابلا اذه ىف ربتعملا نوناقلا اذه ىلع تفتو اذإو ء هب صخشلا كلذ

 . ءامسألا نم عونلا اذه

 هدانا بابا
 ةيبلسلا تافصلا بسحع ةءعقاولا ءامس'الا ىف

 نوكي نأ امإ بلسلا كلذ : لاقي نأ هيف طبضلا قيرطو « هنم ءولمم نآرقلا نأ ( ملعاو )

 انلوة ىبف تاّذلا: ل] 'ةدئاعلا تولذتتلا امأ ؟ لاعفألا لإ وأ .٠ تافضلا لإ وأ + تاذلا لإ ادناط

 نيل قالو ناكشملا قالا قس اللو اها سيل هنإ' :انل وقك 6 اذك مال دكا كلل كلاعت

 هتاذ نيعل تافصلاو تاوذلا رئاسل ةفلاخم هتاذ نأ ىلع انللد دق انأ لعاو ٠ الحم الو الاح الو

 انبه لصح مرج الف « ةيهانتم ريغ هناذل ةرياغملا تافصلاو تاوذلا عاونأ نكشلا#: بةيطوسملا

 ىنغلا كبرو ) هلوقو (ءارقفلا متن وديع هللاو ) !ىلاعت اهل وقازملم قفاز ةلهاعم رح كراط

 ةيبلسلا هتافص ىف الو ةيقيقحلا هتافص ىف الو هتاذ ىف جاتحي ال هنأ اينغ هنوك نآل ( ةمحرلا وذ

 ةفص لكف تافصلا ىلإ ةدئاعلا بولسلا امأو ( دلوي ملو دلي ل) هلوق اضيأ هنمو « هريغ ءىث ىلإ

 ملعلا دان باب نم نوكي ام امه « اهنع ىلاعت هللا هيزنت بجي هنإف صئاقنلا تافص نم نوكت

 اهنموأكأ ءانقتسالا-ااذصأ ! فان كاوذ :ناوك :انااهتم وزعم وادقلا/ اذا نطل تانك ل 1 اماه

 00 اهدحأ , ماسقأف ملعلا دادضا# تانءند 0 انما ةدج ولا اذا انحأ :تناناممنركللال

 كبر ناك امو ) ىلاصعت لاق ٠ نايسنلا ىن اهناثو ملل نبا هرارلا ىلاعت لاق : مونلا

 ( ضرآلا ىفالو تاومسلا ىف ةرذ لاق ةثم هنع بزعي ال ) ىلاعت لاق لهجلا ىفن |ملاثو ( ايسن
 (:نآفانغ ناش هل هعي الد لاطت فنا 1 ةلغل ملعلا نع هعنعال تامولعملا ضعبب هملع نأ ابعبارو

 بصنااو بعتاا نع هلاعفأ ىف هزنه هنأ : اهدحأ : ماسقأف ةردقلا ةفص ىلإ ةدئاعلا بول.لا امأو

 مدقتو تاودالاو تالالا ىلإ هلف ىف جاتح ال هنأ اهناثو ( بوغل نم انسه امو ) ىلاعت لاق

 ال هنأ اهثلاثو ( نوكيف نك هل لوقن نأ هاندرأ اذإ ءىشل انلوق امتإ ) ىلاعت لاق ؛ ةدملاو ةداملا

 وأ رصبا حيلكالإ ةعاسلا رمأ امو ) ىلاعت لاق  ليلقلاو ريثكلا لعف نيب هتردق ىف توافت

 اولاق نيذلا لوق هللا عمس دقل ) ىلاعت لاق ؛ رفا لوص>و ةردقلا ءاهتنإ ىفن اههبارزو ((تالقل نه

 (معطيالو معطي وهو) هلوةكسف ءانختسإلا ةفص ىلإ ةدئاعلا بول لا امأو ( ءاينغأانحنو ريقف هللا نإ



 ةيفاضالا تافصلا ىلع ةلادلا ءامسمالا ويب

 اند رم|نزكي نأ, نيب از ميد نؤككلملا]امأ وزي دا )لا ةقلطما نم صتخأ نهر نو اهرودشتم ناك تأ دعي

 ؛ جيردتلا ىلع اليلق اليلق نوكب ىذلا وهو « ءاقلاو ءومشنلا نم هقاقتشاف ءىشنملا امأو ءدجوملل

 بيرق عرتخلاو . دجوملا سنج تحت نيعونك امهو «ةدحاو ةعفد نوكي ىذلا وهف عدبملا امأو

 امأ وا, تفلكتلا ليبد لع لعفاا/',ىفأي نمل انما نوكيينأ: ترقي عئاصلا امأو ,عدبملا نم

 نم هقاقتشاف رطافلا امأو ملعلا ىلإ عجري ىلاعت هللا قح ىف وهو « ردقتلا نع ةرابع وهف قلاخلا

 ةئذكا ئذلا ىبقاءىرابلا امأو ؛,ةعفد ثادخالا وه:ةانعم نوكيب نأ هيشيوو ؛قشلا وهو. زطفلا

 نايل, اذبفا نيءم_ىض ر ذل اقف زم هلعج وةهحاصأ اذإ مل-قلا ىرب : لاقي « ةحلصملا قفاوملا هجولا ىلع

 هنيعب ءىث دا<يإ ىلع ةلادلا ظافلألا امأ ء مومعلا ليبس ىلع ادجوم هنوك ىلع ةلادلا ظافلألا هذه

 انك اذ! هناي واألا/ لايملاف ةلثمأ !تاتبلاراذط/ ىف. ير ذنب .نأ كيو ::ةيهانتما ريغ نوكب نأ داكن

 ءايبحم ىمس ةايحلا قلخ اذإ :ىناثلا لاشملاو . اراض ىمس ملومألا قاخ اذإو . اعفان ىمس عفانلا

 مهصخ اذإو ءافيطل ارب ىمس مارك الاب مهصخ اذإ : ثلاثلا لاثملاو اتي ىمس توملا قلخ اذإو

 « طاب ىمس. هربك ,!ءاذإو ءاضواق. ىعس ءاطعلالاق,اذإ : عبارلا لاثملاو  ارابج اراهق ىمس ربقلاب

 اوفع ىمسب ءازجلا كلذ كررت ناو امقتنمإ ىمس باقعلا, بونذلا ىوذ ىزاج نإ : سماخلا لاثلاو

 «اطساب اضباق ىمس لاومألا ىف ءاطعالاو عنملا لصح نإ : سداسلا لاثملا ءانامحر احر اروفغ

 رايفار اضفا ىعس ةمشحلاو هاخلا ف الصح نار

 « ةيهانتمريغسانجالاو عاونآلا بسحب ىلاعت هللا تارودقم ماسقأ نإ : لوقنف اذهتفرع اذإ

 . رايتعالا اذه بست ةيهانتم ريغ :امسأ لاعت هل لصح نأ نكم مرج الف

 ةرات ءىثلا لباقم نأ ( ىلوألا ةقيقدلاف ) : اهنم دبال قئاقد انبه : لوقنف اذه تفرع اذإو

 نالباقُتي ا تيململا| ىلا ؤباشلاوةود «لذاملا ناملابو انلوقفا ةدمدعا اوكي ةاراتاو: هدنخ:نوكي

 اينلبا زك نأ بريف « عفارلا ضفاخلا . طسابلا ضباقلا » انلوق امأو « نيدضلا لباقت

 نأ ةرابع ضفخلاو « ريثكلا لاملا هيطعي ال نأ نع ةرابع ضبقلا نآل ءدوجولاو مدعلا لباقت

 نأ نيبو.هرديال نأ نيب قزف ةنأل ؛ ناداضتم امبف لالذالاو زارعالا امأ , ريبكلا هاجلا هيطعي ال

 مانتلا لمأتلا نكسلو ةفدارتم نوكست نأ نم برقت ظافلألا نوكت دق هنأ (ةيناثلا ةقيقدلاو) هلذي

 نأ الإ بابلا اذه نم برقي « ميحرلا فؤرلا : لوأالا لاثملا : ةلثمأ هلو « فيظللا قرفلا لع لدي

 : ىناثلا لاثملا وا قرضا عفد بناج ىلإ ليمأ مب >رلاو ؛ عسفنلا لاصيإ بناج ىلإ ليمأ فؤرلا

 كيذا بيم ثا 1 , رعشي حئافلاو ظ 10 ؛ عاف ةءلاو عفانلا و حانت اتفلاو ٠ حتافلا



 5 ةيفاضالا تافصلا ىلع ةلادلا ءامس“إلا

 هللا نأ ىرت الأ ءهدجوي ال دقو هدجوي دق لعفلا ىلع رداقلا نأب ةفصلا مدق وتبثم جتحاو

 تارثالاو ىننلا اذه ةحصو ؛هدجوأ ام هنأ الإ ءامساا هذه ىلع رقو سمش فلأ قاخ ىلع رداق ىلاعت

 اد_جوم هنوك : لوقن مث . ارداق هنو" نم لوقعملل رباغم ادجوم هنوك نم لوةغملا نأ لع لدي

 طاب :لواآلاو :أ ادئاز -!سمأ. نوكبي'وأ دوجولا, ىا.رثآلا -لوؤخور هانتعما نكي« نأ' ام]

 دجو مل : ليق اذإ هنأ ىرت الأ ؛هل ادجوم لعافلا نوكب دوجولا ىف رثآلا اذه لوخد للعن انآل

 رثآلا اذه سفن هانعم هل ادجو٠ دجوملا نوك ناك ولف ؛ هدجوأ هللا نأ لجال .: انلق ؟املاعلا

 عنتمال هسفنب اللعم ناكولو ؛ هسفن هدوجو ليلعت ىضتقي ةيدجوملاب نيالا _دؤجحو ؟ليلكت ناكل

 ىضنأ امو « ةيدجوملا ىن ىضتقي رثآلا دوجوب ةيدجوملا ليلعت نأ تبثف « ريغلا ىلإ هدانسإ

 نو نأ بجوف « لطاب مالك رثآلا دوجوب ةيدجوملا ليلعت نأ تدثف ؛ الطاب ناك هيفن ىلإ هتوبث

 نيوكتلا نأ تيثف ٠ رثآلا ةوجول ارداق لغافلا نوكل !رياغم .!سعأ اددسجوم دجؤملا توك"

 . نوكلا ريغ

 ىلاعت هنوك ىنعم :اولاق نوكملا سفن نيوكشتلا نأب نولئاقلا : لوقنف لصآلا اذه تفرغ ادِإ

 انئأت ىو“ #ةصوصخ  ةفاضإاو ةض وضخ :ةلسن نع ةزاتبعا اصفان' ارا ات اناا لا

 دم اولاقق, نوكملا يغنى ركتلا نأب تولئاقلا امأو ءاكشاللا هذه لوك ل ل

 ةيقيقح ةفص نع ةرابع وه لب. طقف ةيفاضإلا ةفصلا نع ةراسع سيل اقذار الاخ هنوك

 . ةيفاضإ ةفصب ةفوصوم

 ءادجمب احيسم اروك ذم امولعم هنوك (اهدحأ) ماسقأ ىلع ةيفاضإلا تافصلا نأ ملعا

 لك ىف هيلإ عوجرملا اهيأ اي « ناسنإ لك دنع حودمملا اهيأ اي نال لكب حبسملا اهيأ اي :لاقيف

 بسحب هلل ةنكمملا ءامسالا تناك هانتم ريغ تافاضإلا نم عونلا اذه ناك املو :ناوأو نيح

 ةضحم ةيفاضإ ةفص لامفأألا العاف ىلاعت هنوك ( اهيناثو ) ةيهانتم ريغ تافصلا نم عونلا اذه

 درج نوكي نأ ام] :هسعَنيحلاذ اذنه تفرع اذإ' ةدئازةهطب.لسلاءاشالا ناك نأ كزخألاف

 ممسقلا امأ « ةينالفلا ةكملا لجالل ىتالفلا عوتلل ادجوم .هنرك هنع نيخنا وأ ءادجوم هنوك
 نوكد نأ نم ٍبرقت 'ظافلأ: انيبف اب: دج وم هنركخ هرخ ل منلادلاةظفللا وللزادج الوآلا

 , عناصااو ؛ عرتخلاو ٠ عددتملاو ءىثنملاو «نوكمملاو تدل و. . دجؤللا|:!! لم ةياكا[كذ

 امأ : لصاح قرفلاف كلذ عمو « ةيراقتم ةرشع ظافلأ هذبف ٠ ءىرابلاو « رطافلاو « قلاخلاو

 ادوجو«هلءجيذلا هانعف ثدحما امأو ؛دوجولا ىف رثؤملا هانعف  دجوملا وهو - لوألا مسالا



 ةيفاضالا تافصلا لع ةلادلا ءامسالا 501

 كلت لقعتن امن و «ايئاذ القعت ىلاعت هللا تاذ لقعن ال انأ لعانللد دق : مطل لاقيف « تاذلا كلتل

 . بابلا اذه ىف مالكا مامت اذهف « ليلدلا اذه طقسي اذه دنعو ؛ ايضرع القعت تاذلا

 ىحلا وه الإ هلإ ال هللا ) ىلاعتو كرايت هللا لاق « نآرقلا ىف دراو ىحلا ظفا : ةعبارلا ةلئسملا ىلا لات ع

 هل نيصاخم هرعداف وه الإ هلإ ال ىحلا وه ) لاقو ( مويقلا ىحلل هوجولا تنعو ) لاقو ( مويقلا

 سيل ردقلا اذهو ءردقيو ملعب نأ عنتمي ال ىذلا وأ لاعفلا كاردلا هانعم ىلا : ليق ناف ( نيدلا

 حدقلا نإ باوجلاف؟ ميظعلا حدملا ضرعم ىف ىلاعت هللا هركذ نأ سلا اكن ميظع حدم هيف

 حالصاب مئاقلا وه مودقلا نال كلذو ءامويق ايح هنوك عومجمب لب ءايح هن 5 درج لصح ل

 هلوقف «لاعفلا كاردلا وه ىحلاو « ةماتلا ةردقلاو ماتلا ملعلاب الإ متي ال كلذو ؛ هاوس ام لك لاح

 الاعف تانكمملا عي اك ارد هنوك ىندي « مويقلا » هلوقو ء الاسعف اك ارد هنوك ىنعي « ىلا »

 . هجولا اذه نم حدملا لصف « تانكمملاو تاثدحملا عيمج

0 
 ةيفاضالا تافصلا ىلع ةلادلا ءامسالا ىف

 نيوكستلا نأ ىهو « ةيلقع ةمدقمب اقوبسم نوكي نأ بحب بابلا اذه ىف مالكلا نأ ( ملعا) 2

 نورخآ لاقو « نوكملا سفن نيوكتتلا : ةيرعشالاو ةلزتعملا تلاق ؟ ال مأ نوكملا سفن وه له ةياضالا

 - :هوجوب ةافنلا جتحاو « هريغ هنإ

 ل لع رأ هعمل يقل لع نت كرأ اهإ] نيركتلاب فانك! ةفصلا نأ: لالا ةحنبلا

 ابجوم ىلاعت هنوك مزا ىناثلا ناكنإو « ريغ ال ةردقلا ىه ةفصلا كلتف لوألا ناكناف ء بوجولا

 . رايتخالاب العاف ال تاذلاب

 نإو راثآلا مدق اهمدق نم مزا ةعدق تناكنإ نيوكعتلاب ةامسملا ةفصلا كلت نأ : ةيناثلا ةجحلا

 . لساستلا مزاو رخآ نيوكست ىلإ ءاهنيوكست رقتفا ةثدحم تناك

 رئاا ل را ااف ريتأنلا لك لان نيك نأ :انفإ:ةتدقلابآءاينأ ا ةفشلا نآنا؟اةنلاعلاةةجيللا

 ةرادقلا نوكب نتيفن لوآألا ناك نافااءةيخالضلا'ةذه امل سيل وأ ةذازآلاو ملعلا نم طئارشلا

 « ىرخأ ةفص تاسبثإ ىلإ ةجاح الف ريدقتلا اذه ىلعو ؛ دوجولا ىلإ مدعلا نم رثآلا جورخ ىف ةيفاك

 ءةردق ةردقلا نوكنبال,نأ بجتوف « ريثأتلا ةئحالص امل نزوكست ال ةردقلا ذقيق ناثلا ناكنِإو

 : ضقانتلا بجو كلذو



 ١ مس ةيقيقحلا تافصلا ماسقأ

 دوجو ىف رؤي ارداق ىلاعت هنوك نأ ( عبارلا ) كلذك ناك امل الإو ةردقلا نيبو ملءلا نيب قرفلا

 :انلوق نأ ( :شماخلا_ ):كلذك ناك ان .الإو.ةرااغملا الؤلو ءازثَوي الب املاغاةوكو :«اوذقللا

 ىنذملا نأ ىلع لدي كلو ؛ ملاعب سيل : انلوق هضقاني الو ؛ دوج ومب سيل : انلوق هضقاني ءدوجوم

 . ارداق هنوك ىف لوقلا اذكو ؛ لاعب سيل :انلوقب ىن:دلل رياغم دوجوم سيل :انلوب

 نأ تب هنأ الإ «ىلاعت هلل تافصلا دوجوب رارفالا نم دب ال هنأ لع ةحضاو لئالد هذهف

 « ارداق هلوك » رم ىنعملاف ةيفاضإو ةيبسن تافص تافصلا هذه نوكست نأ زو ال مل: لاقي

 روعشلا هانعم « املاع هنوك » و « هتاذب ةللعم ةحصلا كلتو . داحالا هنم حصل ثيحإ 2

 مام اذهو ؛ ةصوصخلا هتاذب ةللعم ةلصاحلا ةيبسنلا كلتو « ةيفاضإ ةيبسن ةلاح كلذو . كاردالاو

 . بابلا اذه ىف مالكلا

 اهنوك اهمزاي ةفص معلا ناف ؛ ةردقلاو ملعلا لم ىهو ؛ ةفاضالاو ةبسنلا لوصح !مهزلي ةفص

 تناك نإو تافصلا هذ-هف  رودقملا داحاب امةلعت ةح اههزاي ةفص ةردقلاو , مولعملاب ةقلعتم

 . تافاضالاو بسنلا باب نم مزاول اههزاي هنأ الإ ةيقيقح

 ةايملا ةفص الإ تسيلف ىلاعت هللا ق> ىف ةفاضالاو ةيسذلا نع ةيراعلا ةيقيقحلا ةفصلا امأ

 ةبك اردلا نأ الإ «لاعفلا كاردلا وه ىملا : ةفسالفلا تلاق: لوقةنف ةفصلا هذه نع تحلف

 ىلع ةردقلاو ملعلل ةرباخ» ةفص ةايحلا نوكتت ال ذتنيحو ؛ كلذك اضيأ ةيلاعفلاو ةيبسن ةفص

 هلع اوجيتحاو ءكارداق"الاغ'“نوكي 'نأ حصي اهرابتعاب ةفص اهنإ نوملكتملا لاقو ؛لوقلا اذه

 ثاؤذلا كلت توكلت 'نأو دب الق“ ةحضلا هذه“ ى»ةفلتخمو ةنانلاىةثواشتت,كاودللا ذأ!

 انللددق : مهل لاقيف , ةدئاز ةفص لجاأل ةحيمص نوكت نأ بج وذ ةايللا ةفط» لوتق قرةفلتخم

 اضيأو «ليلدلا اذ_#ه طةسف « هصوصخلا هتاذإ تاوذلا رئاسل ةفلاخم ىلاعت هللا تاذ نأ ىلع

 مزاو ؛ ىرخأ ةفصل ةايهلا لوبق ة نوكي نأ بجوف ؛ ةايحلا ةفص لوبق ىف ةفلتخم تاوذلا

 اورك ذاف ةصوصخلا تاذلا مزاول نم ةحصلا كلت نإ : لاق, نأ الإ هنع باوج الو «لسلسآلا

 اذهف « ملعيو ردقي نأ منتمي ال هنأ ارح هنوك ىنعم : ثلاث موق لاقو . هيملاعلا ةمص ىف مالكلا اذه

 لاقيف «اتوبث نوكيف ؛ مدعلل امدع نوكي هيفنف : مدع عانتمالا نكلو ؛ عانتمالا ىفن نع ةزابع

 : اولاق ناف ؟ ةصوصخملا تاذلا كلت وه توبثلا اذه نوكي نأ زو ال ل نكل ؛ لسه اذه : مل

 أرياغم ةيح اهنوك نوكي نأ بجوف « ةيح اهنوك ىف كنشلا عم تاذلا كلت لعن انأ هيلع لءلدلا



 ةيويقحلا تافصلا ماسقأ و

 تافصب فوصوملا هلإلا ةثداج تناك ال تافصلا كلت نأ ( ثلاثا ) . الام لزآلا ىف اهتيلباق
 تو.” ىف اهنع ىنغتسم تافصلا هذه نوكتت ذئنيف ٠ تافصلا هذه ثودح ىلبق ادوجوم ةيحلإلا
 امهداسف تبثو « ةميدق وأ ةثداح نوكست نأ امإ تافصلا كلت نأ تبثف « اهفن بجوف « ةيهلإلا

 . ةفصلادوجو عاذتم] تيف

 ناك نإف « متئال وأ اهنودب ةيملإلا مث ثيحب نوكت نأ امإ تافصلا كلت نأ : ةثلاثلا ةجحلا

 ليصحت ىف ارقتفه هلإلا ناك ىتاثاا ناك نإو ٠ اهبفن بجوف « ادئاز الضف اهدوجو ناك لوألا

 . اطِإ نوكي ال جاتحلاو ؛ رخخآ ءىث ىلإ ةيحلإلا ةفص

 حتادملا ىف ةربتعملا تافصلا عيمج ىف ةلماك نوكت نأ امإ ىلاعت هتاذ : ةعبارلا ةجحلا

 اتا ناك وز لاا عناد نأ: جادا اناوألا ناك نان ناوكتت إل نأ: ام]و « تالاكتلاو

 . ةيطإلا ةفص اهم قيلي ال تاذلا هذهو « اهريغب ةلكتسم اهتاذ ىف ةصقان تاذلا كلت تناك

 اضعبم أزجي هلإلا نوكي ذئنيخ تافصلاو تاذلا عومج وه هلإلا ناك امل : ةسماخلا ةجحلا

 ."تِججاَو الا نكنمم بكم لك نال ؛ لقعلا نع ديعب كلذو.« امسقنم

 مال نوكي نأ امإ ولخي الف « ثيلثتلا ىف ىراصنلا رفك ىلاعت هللا نأ : ةسداسلا ةجحلا

 « ىراصنلا هلوقي ال لواآلاو ٠ تافصلا عم تاذلاب اولاق مهنآل وأ « ةثالث تاوذ تايثإب اولاق

 نأ بجوي كلذو « ىناثلا قيف « اهب نولوقيال م ةلاقم ببسب مرفك هللا نإ لاقي نأ عنتميف

 .ارفك تافصلاب لوقلا نوكي

 عنتمي ريدقتلا اذه ىلعف كلذك ىمآلا ناك اذإو ٠ تافصلا ةافن اب كسمتي هوجولا هذبف

 . هب ةيقيقحلا ةفصلا مايق ببسب مسا ىلاعت هلل لصحي نأ

 نوكب نأ بحي ملاعلا هلإ نأ تبث هنأ لعا : تافصلاب لوقلا ىتبثم لئالد ىف ةيناثلا ةلأملا ا
 هوجو هيلع لديو ٠ تاذلا كلت سفن هتردقو هلع نوكني نأ عنتمي لوقف « ايح ارداق املاع

 هللا تاذ : انلوق نيبو « تاذ هللا تاذ : انلوق نيب ةيمدب ةيرورض ةقرفت كردن انأ (لوآلا)

 نكسمي هنأ ( ىناثلا ) تاذلا كلت سفن سيل ارداق املاع هنوك نأ ىلع لدي كلذو ؛ ةرداق ةملاع

 ارداق هنوك ملعي نأ نكمي كلذكو « املاعو ارداق هنوك نع لوهذلا عم ادوجو* هنوكب ملعلا

 سفن سيل ارداق املاع هنوك نأ ىلع لدي كلذو ٠ سكعلابو ؛ املاع هنوك نع لرهذلا عم

 , نكمملاو عنتملاو بجاولا ىلإ ةبسنلاب قاعتلا ماع املاع هنوك نأ ( ثلاثلا) تاذلا كلت

 الولو « طقف زئاجلاب صتةي وه لب « ةثالثلا ماسقألا ىلإ ةبسنلاب قلعتلا ماع سيل ارداق هنوكو



 اا يدا حافلا ماسقأ

 تاذلا كلن نوك مزل ريغلا ىلإ ةرقتفه ةفصلا كلتو . ةفصلا كلت نع اهولخ عنتما امل تاذلا كالت

 ؛ هتاذإ انكم هتاذإ بجاولا نوكي نأ مزايف هتاذل انكسمم ناككلذك ناكامو . ريغلا ىلإ ةرقتفم

 ار هز: تتئاكر نول ةفصلا كلتل ةلباق اهنآل ؛ ىلاعت هللا تاذ وهنوكي نأ زوجي الو: لاح وهو

 ءىثلانأ تبث امل ؛ لاحم وهو ءاعم الباقو العاف دحاولا ءىثلا ىلإ ةبسنلاب دحاولا ءىشلا نوك مزل
 ىلإ رقتفم رثثلا نأ ( ىناثلا ) نافلتخم نارثأ لوبقلاو لعفلاو ءدحاو رثأ الإ هنع ردصيال دحاولا

 .!لطاب: لو الا و٠« همدعلات وأ +؛ةثودَخ كاح وأ, هثودحي دلي ,ق وكي نأ: امإ؛ةيلا:هامتفاظزع تال

 : ناريخآلا نامسقلا قبف ,لا وهو ٠ لصاحلل اليصحت هداحإ ىف رثؤملا كلذ ريثأت ناكل الإو

 ىذلااءاوقلا 1لاقي 5 دج )ف لن قا ناك ةريغل 1رثأز خلا ,ناك للك ضوكب نأ ءىضصتس كلل

 . لطاب تافصلاب لوقلا نأ تبثف « ريغلل ارثأ نوكيال هنإف اثداح نوكي ال

 ةثداح وأ ةميدق نوكت نأ امإ تافصلا كلت نإ : اولاق : تافصلا ىنن ىلع ةيناثلا ةجحلا

 تاذلا تناك-ا ةمدق تافصلا تناكولف « هانيب ام ىلع ةيتويث ةفص مدقلا نآل لطاب لوآلاو

 ةنيعملا هتيهام ةيصوصخمب رخآللا افلاخم امنم دحاو لك نك مدقلا ىف تافصلل ةيواسم

 نيأزج نم ايكسم ةعدقلا ءايشالا كلت نم دحاو لك نوكتيف : ةفلاخلا هب ام ريغ ةكراشملا هب امو

 بجي مدقلا ةيهام ءزج نآل اميدق نيأرجلا كنيذ نم دحاو لك نوكي نأ بحبو :لوقن مث

 « ةيصوصخلاب نافاتو مدقلا ىف ناكراشتي نآرجلا كناذ نوكي ذئئيحو . امبدق نوكي نأ

 تاذلا ةَمِيَمَح نوكي نأ مزاي هناأل لاحم كلذو « نيأزج نم ايكرم امهنم دحاو لك نوك مزليف

 هنإ انلق ان]و « لاحم كلذو ةيهانتم ريغ ءازجأ نم ةبكرم تافصلا كل نف ةدحاو لك ةقيقحو

 ,لاح هللا تاذب ثداوحلا مايق نأ : (لوآلا ) : هوجول ةثداح تافصلا كل: نوك عنتمي

 كلت دوجو ماود مزل اهمدع ماود وأ ةفصلا كلت دوجو ىف ةيفاك تناك نإ تاذلا كلت نآل

 تاذلا كلت .نوكتت ذئيخ هيف ةيناك نكست ملنإو ٠ تاذلا كلت ماودب اهمدع ماود وأ ةفصلا

 ىلع نيفوقوم نانوكي مدعلاو دوجولا كلذو « امهدع وأ ةفصلا كلت دوجوب فاصتالا ةبجاو

 ريغلا لع فوقوملاو « ريغلا ىلع فوقوم ريغلا لع فوقوملا ىلع فوقوملاو ؛ لصفنم :ءقش

 ةلباق تناكول هتاذ نأ ( ىناثلاو ) . لا وهو « هتاذإ نكممم هتاذإ بجاولا نأ جتني « هتاذل نكس“

 ةيازأ ةيلباقلا كلت نوك مزلي ذئيخ « هناذ مزاول نم ثداوحلا كلت ةيلباق تناكل ثداوحلل

 ثداوحلا ةيلباق نآل ؛ ةيازأ ثداوملا ةيلباق نوك عنتمي نكل « ةيلزأ تاذلا كلت نوك لجأل

 هوجو ناكف « لاحم لزآلا ىف ثداوحلا دوجو ناكمإو ؛ ثداوحلا دوجو ناكمإب طورشم



 ةيقيقحلا تافصلا ماسقأ 02

 كلذل ثد> لوصح ىلع لد دق ذئنيح ناك-ا دحاو مسا ىلإ هاندنسأ اذإ انكل كلذك /'ناكولو

 ريصي ريدقتلا اذه ىلعو «بوصاملا ركذ نع ىنغتسإ نأ بحي ناكف « مالكلا مّن ذئئيحو ؛ ءىثلا
 اهوى ةئطقاد هع تلات: ا1نناو كا كيفي لطفي ةصخاتلا :ةملكتلا/|منيب ناب لؤقلا: نأ. تيف/+.امات البسف

 تدروأ امو : الطاب امالك ةصقان ةيلكتلا هذه نأب لوقلا ناكف . الطاب ناك هيفن ىلإ هتويث ىضفأ

 امو ؛ اليوط انامز هيف نيريحتم مهم ءالضفلاو نيبو>الا نم ءايكذالا قا مهيلع لاؤسلا اذه

 نأ هريرقتو « ةيبشلا ليزي ىذلا قوةحلا باوجلا تدجو هيف تامأت امل مث « باوجلا ىف اودلفأ
 هنم : نيمسق لع اذه نأ الإ ءدوجولاو لوصحلاو ثودحلإ الإ ديفي ال « ناك » ظفل : لوقن

 ظفل ناف : لوألا مسقلا امأ . رخآ ءىثب ءىث ةيفوصوم ديفيام هنمو « هسفنىف ءىثلا ثودح ديفيام

 اناا لطحيو تدح دع هئشلا كلذ" نأ دلفتا هنال دحاولا» ءىذلا كاد ىلإ هداتسات متي « ناك»

 ديز ةيفوصوم لوصح هانعم ناك رك ذ اذإ هناف « نيمسالا رك ذب الإ هتدئاف متتال هناف ىاثلا مسقلا

 الإ دوصقملا متي ال مرج الف ءاعيمج امهرك ذ دنع الإ كاذب اذه ةيفوصو» 0 نع ملعلاب

 تدُثق « ملعلاب ديز ةيفوصوم لصحو ثدح هلآ اعف”. (ملاع ديز ناكو : ال ودق ,٠ اهات دل

 هدانسإ هيفكي لوآلا مسقلا ىف هنأ الإ .طقن رد ولاو لو هلا دي نول طفل نا انت دا

 ملع ىف ةسيفنلا فئاطللا نم اذهو ؛ نيمسالا رك ذ نم دب ال ىناثلا مسقلا ىفو ءدحاو مسا ىلإ

 زاوج بجوف دوجوملاو نئاكلا نيب قرف ال ردقتلا اذه ىلعف : لوقنف اذه تفرع اذإ ءوحنلا

 . ىلاسعت هللا ىلع هقالطإ

 :  ةيقيقحلا تافصلا ماسقأ نم : ثلاثلا مسقلا

 ع دوجولا تايفيكسلو دوجولل ةرراغم نركت ا ةفصلأ ةرياغملا 1

 4 دودو

 ةلزتعملاف ؟ىلاعت هللا تاذب تافصلا هذه مايق زو< له هنأ ىلع ىنبم ثحبلا اذه نأ معا 000
 1 :طوج وب هلع ناوجتحو «ناكبنالا دشأ هنوركت ةفسالفلاو

 انزل نا لو ابننا ةبكماوأ/ اهقاذلا كلو ناركلت نأ (امز: ةفضلا جكاتينأ .:كلوأللا

 تدأ هنأ (لوأالا ) نيججول اهتاذل ةبجاو م عشت هنا انلق امإو . تافصلاب لوقلا لطيف

 ىذلا وه هتاذل بجاولا نأ ( ىناثلا ) ادحاو الإ نركحي ال هتاذا دوجولا بجاو نأ ةمكحلا ىف

 بوجولا نيب عمجاف ؛ فوصوملا ىلإ ةرقتف» نوكت ىلا ىه ةفصااو « هاوس امع اينغ ن 1

 نيهجول هتاذل انكم نوكي نأ زوجي ال هنإ انلق امنإو ءلاحم ريغلل ةفص هنوك نيبو قاذلا

 نال .« هللا تاذ ريغ نوكي نأ زوحي ال هبيسو © ببنس نم هل دبال هتاذإ نكمملا نأ ( لوألا )



 1 دوجولا ةيفيك ىلع ةلادلا ءامسالا
 ايقا ناكايلزأ ناكام لك نأ ملعاو ( كبر هجو قبيو ) ىلاعت لاق ؛ىقابلا ظفل : نماثلا مسالا

 ؛ ةيقابلا ضارعالاو ماسجالا ىف ام ايدبأ الو ايازأ نوكي الو ايقاب نوكي دقفء سكني الو

 سيلو قابلاب ماسجالا فصو مصي الا اذه ىلعو . ماودلآ ديفي قابلا ظفل : لاق نم سانلا نمو

 . هللا كاقبأ ضعبل مهضعب لوق ىلع فرعلا لهأ قابطال ؛كلذك رمألا

 هللا وه ماودلاب ءايشاألا قحأ ناك املو ( مئاد ابلكأ ) ىلاعت لاق « مئادلا : عساتلا مسالا

 . هللا وه مادلا ناك

 , ةبجوملا ىه هتةيق>و هتيهام نأ هانممو « هتاذل دوجولا بجاو » انلرق : رشاعلا مسالا

 دوجولا بجاو ناكام لكنأ ملعاو « ءانفلاو مدعلا عنتم نوكي هناف كلذك ناكام لكو . هدوجول

 دوجولا بجاو ناكايلزأ امدق ناكام لك سيلف ؛ سكمني الو « اذزأ امدق نركب نأ بِحاو هلاذل

 تا اذبأ أيل نأ 0 بي لك ) ةيدلا ةئلازأ ةلعب العم ءىثلا نرحب 9 دعب الأ هنالل « هتاذل

 مهلوقو «هتاذل دوجولا بجاو نوكي ال هنأ عم ايدبأ ايلزأ نوكي ءىثلا اذبف , كإذك هتلع نوك

 نم. ةبك نع اةملك ع ىادخ و. انلاوق نآلل اهتاذإ دووج ولا: لجلو هنأ. ءاينتم 4 ىانج د00 ا

 « ىأ ه انلوق ةيناثلاو هتقيقحو هسفنو ءىثلا تاذ هانعمو ء دوخ : امهادحا ةيسرافلا ىف نيتظفل

 ىلإ .ءاج' هادو: هسفنب هيأ لإ :ةزاش] ن هو: ءاج همفتب هنأ ءانعم, «ئادك ناال رهف ا 0

 , اةوج وم ناك هناذل هنأ« قاد و مهلوق ريسفت ريصيف هجولا اذه ىلعو ؛هريغب ال دوجولا

 تافص بس نآرقلا ىف دورولا ريثك ظفللا اذه نأ ملعاو « نئاكلا : رشع ىداحلا مسالا

 امأو ( اميكح اهلع ناك ) هللا نا لاقو (اردتقم ءىش لك ىلع هللا ناكو) ىلاعت هللا لاق « ىلاعت هللا

 ,رابخاألا ضعب ىف دراو هنكل . نآرةلا ىف دراو ريغ وهف ىلاعت هللا تاذ بسحب ظفاللا اذه دورو

 لك عم ارضاحاي و « نوك لك لبق انئاكاي » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةر وئأملا ةيعدالا ف ىور

 هوجولا ضعي نم هيسانيو هانرك ذ امم هانعم برقي ظفل وأ «نوك لك ءاضقنا دعب ايقابايو «نوك

 : نيمسق ىلع « ناك» ظفا نأ ىلع اوةبطأ نييوحنلا نأ كلذو : ايوحن افيطل اثحب انبه نأ ملعاو

 متتك ) ىلاعت لاق ؛ لصحو دجوو ثدح ىنءمب وهو . امان نوكحب ىذلا : امهدحأ

 كلرقك اصقان نوكي ىذلا : ىتاشلاو . ةمأ ريخ متدجوو مدح نادية لما اع

 اوقفتاو « بوصنمو عوفرم نم هل دبال ريسفتلا اذ ناك ظفل ناف : « ايكح املع هللا ناك د

 لءفىناثلا ىلعو ؛ مات لعف لوألا هجولا ىلع هنا : اولاق مهنأ الإ لءف نيريدقتلا الذ ىلع ناكنأ ىلع

 نيعم نامز ىف ثدح لوصح ىلع الاد ناكلا العف. ةظفللا هذه تناك ول : موقلل تاقف ء صقان

 «-اررظاسودو

 :ابلا ىلاعت همسا



 ىلاعت هما

 ىلزالا

 هتياوأ مدح

 ىلاعت

 ىلاعت هما

 ىدبالا
 ىدمرسلاو

 رمتسملا

 دوجولا ١ لع مالا هلا نارام

 ءىث لذألا نأ موي اذهف « لزالا ىلإ باستنالا ديفي .ظفللا اذهو « ىلزآلا : ىتناثلا مسالا

 كلذ ىلإ ةرقتفم هللا تاذ تناك كلذك رهآلا ناكول ذإ « لطاب اذهو «هيف هللا تاذ لصح

 ردسلا هل لوا ذل دو قاداملا البلاغ وهو جدتل هج اتوا ىغلا

 انلوق 0 ملا ظفالا اذه «هل لوأ ال انلوق : ثلاثل | مسالا

 قباسلا مدعلا ىفن ىلإ ةراش اهل كول انلوق نا: موضعي لاق 'ةيمدع وأ ةمتورث ةل

 لاقو «توب“ ةقيقحلا ىف هنأ الإ امدع .ظفللا بسح ناك ناو هل لوأ ال انلوةف « بايثا قنلا قنو

 هير ناو مدعلا نيب قرفو « مدعلاب اقويسم ءىثلا نوكل ىف هنالل ؛ ىمدع مورفم هنأا# فوزا

 ةيفيكسلا كلتا بلس هل لوأ ال اناوقف «ةيتويث ةيفيك مدعلاب اقوبسم هنوكف , مدعلاب اقويسم

 مالعلا# اقو..كهبهنّؤك نت هنع نؤلؤواللا :تاجاو+أ ايمدع«افويفمأ لوأ الا اننا: ناكفا + ةتوُشلا

 ةقو.سم تناكف «ةثداح ةدّئازأا ةيفيكلا كلت تناك هتاذ ىلع ةدباز ةيدوجو ةيفيك ناكول

 . لاح وهو ؛ لسلستلا مزاو «ىرخأ ةفص كلذك امنوك ناكسف , مدعلاب

 . لبقتسملا نامزلا بسح ماودلا ديفي وهو « ىدبالا : عبارلا مسالا

 لاق « بقاعتلاو ىلاوتلا وهو « درسلا نم ةظفللا هذه قاقتشاو ٠ ىدمرسلا : سماخلا مسالا

 ناك املو « ةبقاعتم : ىأ « درس ةثالثو درف دحاو » : مرهلا ربشألا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىمسم قحالتلاو بقاعتلا كلذ ناكو هضاعبأ ق>التو هئازجأ بقاعت ببسي قبي امل نامزلا

 . ىنعملا كلذ ىف ةغلابملا ديفيل ةدئازلا يملا هيلع | ناخد لا

 هؤازجأ ثدحت ىذلا ءىثلا ىلعالإ عقي ال نأ دمرسلا ظفل ىف لصآلا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 هلع يدور لفل قالط] ناك الاخع لاعت هللا قد ىف 9 اذه ناك الو ىلا كاذع ايضفي

 . الف الإو هانقلطأ ةنسلاو باتكلا ىف درو ناف ءازاجي

 دج لاك لكبار .ةلب هولا نو واول كالا"! لاعمال زئاق/ انه" رمتسملا : نسداسلا مسالا

 امنإ اذه نأ الإ ءرمتسملا ١ وقلطأ مرج ال ضعبلا بيةع اهضعب هئازجأ رورم ببسب نامزلا

 قس :دغ الا هعملابهناذ: يح قالا لاعب وونادتلا (قحقاامأ :قامولا قدح ىف قدصي

 كارا رهحاعبأ

 اهضاننا باقتوإ اهتازجأ: قالت كعك متم اهناآل ةدم ةدملا تيماإو دمملا عباسلا مسالا

 هللا ق- ىف امأ «تاينامزااو نامزلا ق- ىف حصي امنإ هدوجو دتما هنإ ؛ءىثلا ىف اناوق نوكتيف

 ” نال ىلعف ىلاعت



 ١ ؟1/ 8 رادع ىلع ةلادلا ءاسالا

 هذه نع ريغتي ال ىذلا قباطملا باوصلا دامتعالا وه ههيرجوو هدوجو داّةتعا نالف داقتءالا

 , ريرقتلا بجاو اقدص هنوكب رابخالا ق>أ ربخلا اذه نالف رك ذلاو را.خاألا بسحب امأو . ةفصلا

 . ىدالا قفوملا هللاو تاموبفلاو تارابتعالا عيمج بسحب قحلا وه ىلاعت هنأ تبثف

 -: دوجولا ةيفيك ىلع ةلادلا ءامساألا بابلا اذه نم ىناثلا مسقلا

 . ةيلقع تامدقمب اقويسم نوكي نأ بحيبابلا اذه ىف مالكلا نأ معا

 هل رخآ ال نامز دوجون.لوقلا بجوال ايدبأ ايلزأ ىلاعت_هنوك نأ ملعا : ىلوآلا ةمدقملا

 الوأ نامز ىف هلوص- ىلع فقوتي نأ امإ هتاذ ىف دوجولا ماد ءىشلا نوك : لوقن انأل كلذو

 نم ايدبأ ايلزأ ىلاعت نوكي ريدقتلا اذه ىلع نآل ء دوصقللا وهف هيلع فتوتي مل ناف ؛هيلع فقوتي

 نأ ام نامزلا كلذ : لوقتف هيلع فتوت.نأ امأو ءرخآ نامز دوجوب لوقلا. ىلإ ةجاج ريغ

 ببسب الإ ررةتي ال ايلزأ هنوك نأ وه ريدقتلاف ايازأ نامزلا كلذ ناكناذ نؤكي ال وأ ايلزأ نوكي

 كلذ نأ انلق نا امأو ؛ لسلستلا مزليف رخآ نامز ىلإ نامزلا راقتقا مزلي ذيَخ رخآ نامز

 ماودلا نأ ىلع لدي كلذو ؛ نامزلا كلذ لبق ادوجوم ايلزأ هللا ناكدق ذئنيخ ايلزأ سيل نامزلا

 بجوال ايلزأ لافت هنوك نإ تش + نولاعملا وهوعرخا نانزردوجو لإ تش ١

 . ايلزأ نامزاا نوكب فارتعالا

 هوك ايقاب .ىثلا نوك نم مزلي ال نكل ءايقاب ناك ايلزأ ناك ااكءىثلا نأ : ةيناثلا ةمدقملا

 لك) ىلاعت لاق اضيأو ( كبر هجو قبو ) ىلاعت هللا لاق نآرقلا ىف درو « قابلا » ظفلو ءايلزأ

 لوألا وه ) ىلاعت لاق اضيأو « ةلاحم ال ايقاب نوكي اك-!اه ريصيال ىذلاو ( ههجو الإ كلاه
 ذإ ؛لوأ هل نوكي نأ عنتما ا الرأ ناار قاسم زعل زا تؤ كل

 رخآل ارخآ هنوك عنتمال رخآ هل ناكولو . هسفن لوآل الوأ نوكسي نأ 3 لوأ هل ناكول

 ءرخآو لوأ هل نوكي نأ عنتما هاوس ام لكسا ارخآ ناكو هاوس ام لكس الوأ ناك اسلف ؛ هسفن

 هل رخآ ال ايدبأ «هل لوأ ال ايلزأ ىلاعت هنوك ىلع لدي ظفالا اذهف

 لاحم وهو « لسلستلا مزاو ؛ رخآ عناص ىلإ رقتفال اثدحم ملاعلا عفاص ناكول : ةثلاثلا ةمدقملا

 . همدع عت ةهأ همدق تبث 7 نإل, هلاؤز عشت نأارحي ميدق هنأ تقنااذإ و ميدق وهذ

 كل : الا ريد قف عرشنلف تامدقملا هذه تتيث اذإ

 ىنن ديفي الو ؛ ةدملا لوط ةغالا لصأ ىف ديفي ظفللا اذه نأ ملعاو : ميدقلا : ل وآللا مسالا

 لاقو ( ميدقلا نوجرعلاك داع ىتح ) ىلاسعت هللا لاق. هتدم تلاط اذإ ميدق راد :لاقي ةيلوألا
 . ( مدقلا كلالض ىنا كنا)

 ىلاعت هنوك

 0 الزأ 2

 ىلاعت هنوك

 ناي

 لاعت هما

 2 ميدقلا 2



 قالطا

 0 ةهاملا هَ

 قالطا

 قدك 0 لغذ

 ةيقيقحلا تافصلا ىلع ةلادلا هامسأالا 17

 رخالا بناجلا ىلإ شرعلا ىناج دحأ نم ةدتمم هتاذ تناك كلذك ناكام لكو « شرعلا نم مظعأ

 انإ موق نأ تيثف « اقيمع اضي رع اليوط هنوك ىنعمب مسج ناكف « اقيمع اضيرع اليوط ناكف

 : لوقن نأ : ىاثلا ماقملا . فرص ريوزتو ضب بذك ىنملا اذه ريغ ىنعم امسج هنوكب اندرأ

 بجوف هدورو ىلع لديام تيداحالاو نآرقلا ف سيلو « الطاب ىنعم موي ظفل مسجلا ظفل

 ضرعلاو لوطلا بسحب ءازجالا ةرثكديفي مسجلا ظفل : اولاق نوماكتملاو امسال « هنم عانتمإلا

 . ىنعملا اذه لصأ ديفي مسجلا ظفل نوكي نأ بجوف « قمعلاو

 نلت طال هدانا ملعا : ىلاعت هللا ىلع « ةينآلا » ظفل قالطإ ىف : ةرشاعلا ةلئسملا

 ةوقلاو ديك أتلا ديفت برعلا ةغل ىف « نإ » ةظفل نأ ةغللا لصأ بسحب ه>رشو « اريثك ةفسالفلا

 لك أ دوجولا بجاو ناكو ٠ هتاذل دوجولا بجاو ىلاعتو هناحبس قالا ناك املو ء دوجولا ىف

 ظفل ليوأتلا اذهب ةفسالفلا تقلطأ مرجال ٠ دوجولا ةوق ىفو « دوجولا دك أت:ىف تادوجوملا

 . هيلع ةينآللا

 اظفل سيل « ةيهاملا » ظفل نأ ملعا : هيلع ةيهاملا ظفل قالطإ ىف : ةرشع ةيداحلا ةلئسملا

 - لقت هناي قرانا ف دهيتح نأ لاشي نأ دا5أ اذ «لجرلاةلز,؟تةعالا لدصأ دنس اكتم

 رثك املف ١ ىه امءايشآلا انرأ : لوي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكو ؟ ىهامو ةقيقحلا كلت ام

 اوعضوو « ةدرفملا ةظفللاك ىهأم انلوق عومب اولعج ةظفللا هذهب قءاقحلا ةفرعم نع لاؤسلا

 . ةصوصخلا هتاذو ةصوصخلا هتقيقح ىأ ءىتلا ةيهام اولاقف ةقيقحلا ءازإب ةظفللا هذه

 ءىملا تاذ ىلع قاطأ نإ ظفللا اذه نأ ملعا « قا » ظفل قالطإ ىف : ةرشع ةيناثلا ةلئسملا

 وه لطابلاو لطابلل لباقم قملا نأ هيلع ليلدلاو هسفن ىف ايقيةحًادوجو ادوجوم هنوك دارملا ناك

 :ديبل لاق مودعملا

 لطاب هللا الخ ام ءىث لك الأ

 قاطأ نإ امأو « دوجوملا وه قحلا نوكي نأ بجو مودعملا وه قملا لباقم ناكاسلف

 ىعس امنإو « هسفن ىف ءىثلل قباطم باوص داقتعالا كلذ نأ دارملا ناك داقتعالا ىلع قملا ظفل

 قلطأ نأ امأو « ءاقبإلاو ريرقتلا بجاؤ ناك اقباطم اياوص ناك اذإ هناآل قلاب داقتعالا اذه

 كلذك ناك اذإ هنآل قباطم قدص رابخالا كلذ نأ دارا ناك ربخلاو لوقلا ىلع قا ظفل

 قحتسملا وه ىلاعت هللا نإ : لوقنف اذه تبث اذإ « ءاقبالاو ريرقتلا بجاو لوقلا كلذ ناك

 بس امأو . هلاوزو هملددكع دم ىذلا دوجوملا وه هناأللف هاذ بدس# أ 0 قحلا م مال



 327 ةيقيقحلا تافصلا ىلع ةلادلا ءامسألا

 لاف ةودغ تاذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انب ىلص لاق لبج نب ذاعم نع : ىناثلا ربخلا

 ةروص نسحأ ىف ىنر ىلادب دقو ىلابأ امو » : لاق ؛ةادغلا لثم كهجو رفسأ كتيأر اه : لئاق هل

 تدجوف ىاتك نيب هفك عضوف « فر ىأ لعأ تنأ : تلق ؟ دمحاي ىلعألا الملا مصتخي ريف : لاقف

 . ضرالاو تاومساا ىف ام تملعف اهدرب

 قلخ هللا نإ » هلوق نأ ( لوألا ) : اهوجو رابخأللا هذه ليوأت ىف اورك ذ ءالعلا نأ معاو

 ؛ بورضملا ةروص ىلع مدآ قاخىلاعت هللا نأ ىنعي « بورضملا ىلإ دئاع ريمضلا « هتروص ىلع مدآ

 هتروص ىلع مدآ قاخ هللا نأ دارملا نأ ( ىناثلا ) بورضملا كلذ هجو حيبةت نع زارت>الا بجوف

 هللا هقلخ لب ٠ اعيضرو انينج ناكاهو مدو ةفطن نع دلو: ام هنأ ىنعي «٠ هرمأ رخآ ىف ناك ىلا

 , اذكك مآلا اذه ةروص لاقي ةفصاا ةروصلا نم دارا نأ ( ثااثلا) ةدحاو ةعفد الماك الجر

 ذل قف فتفص ىلع هقلخ : ىأ « نمعزلا ةروص ىلع مدآ هللا قلخ » هلوقذ « هتفص : ىأ

 ىف ةردقلا ذفان ىلاعت هنأ م5 2 ةيضرالا ماسجألا عيمج ىف افرصتم هضرأ»اف دمك

 . ملاعلا عيمج

 كلذك و « ىلاعت هللا تاذ ىلع « رهوجلا ١» ظفل نوةلطي دق ةفسالفلا : ةئماثلا ةلئسملا

 ىنغتسملا تاذلا رهوجلا نم دارملا : اولاقف ةفسالفلا امأ. « هنم :نوعنتع نودلكتملاو ء ىراضنلا

 هتاَمَتْشِإو لعوف رهوجلاف ٠ ارهوج نوكب نأ بجوف « كلذك ىلاعت هللاو ء عوضوملاو لحلا نع

 هنوكف © هتيمجحو هتيصخش بيس ارهاظ هنوكل ارهوج رهوجلا ىمسف  روهظلا وهو ؛رهجلا نم

 تيل نه لبا. نووجلا سفن تنسلف هتمجح امأو ؛ دوجولا رهاظ' هنوكب نع هزاع اره رد

 ةرثك | بس رهاظ لكنه رهظأ ىلاعتو هلاحبم قلطاو ”هدووغو روت رهو |( هر

 عمجأ : اولاقف نوملكدت لا امأو « وه وه ةيرهوجلاب ءايشآلا ىلوأ ناكف ءهدوجو ىلع لئالدلا

 . هنم عانتمالا بجوف ظفللا اذه نم عانتمإلا يلع نودلملا

 هنوك هب ديرنال : اولاقف ىلاعت هللا ىلع « مسجلا » ظفل ةيماركلا رثك أ,قلطأ : ةعضاتلا ةلئملا

 رئاس امأو للا .نعايتنغ سفنلاب انمئاق::اذوجوم.هنوك هب ديرن امنإو ءءاضءألا نم افلؤم ايكض

 . مسالا اذه راكنإ ىلع اوةبطأ دقف قرفلا

 ريغ ىنعم اممج هئوكب اودارأ مهنأ مسن ال انأ : لوألا ماقملا : ناماقم ةيماركلا عمانلو

 , شرعلا قوف ىلاصعت هنأ : نولوقي مهنأو كلذ لوقن ال فيكو « قمعلاو ضرعلاو لوطلا

 هنإ : نولوةي لب « أزجتيال ىذلا ءزجلاو ٠ درفلا رهوجلا لثم رغصلا ىف هنإ نولوقي الو

 قاللطا

 رهوجلا 0

 ا هللا ىلع

 ١- قالطا

 زو ا



 ةرودلا ل

 ةيقيقحلا تافصلا ىلع ةلادلا ءامسالا (١

 لا نلَص ليتلا 5 نب هللا دبع نع عفان نع : عباسلا ربخلا

 نم ىلعجا ميلا «روشنلا كير إلا توم كبو ايت كبو « ىسع كبو « حبصن كب ميللا »

 ةمحر زالون ىدس#م رون نم : مويلا همسقت ريخ لك ىفءابيصنو اظح كندعأ كَدانَع 4

 هنأ | ياسكن برد ل , لالش وتلا تلاارأ اةفافاكت وو تاق( مط هت قذو انااا

 .« اهفرصت

 نع لئس هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع تللازلالعم بلاط ىنأ نب ىلع نع : نماثلا ربخلا

 لهأ ىلع مدحأ نا مسق ول ٠ ؛ مهمات ةخسو « مهسؤر ثعش ةنجلا لهأ » :لاقف ةنجلا لهأ

 34 5 ضرالا

 ةنجلا لهأ نأ : سو هيلع هللا لص ىنلا نع هنع هللا ىضر ةريره أد 9 ربخلا

 ملءاسنلا اوبطخ اذإو ءمل نذؤي مل ءار مالا نع: اّوتذأتسا :اذإ:نارملظ. ىلا ربغأ فدشأ لك

 نسا لع هززت مسق ول « هردص ىف جلجاتت مدحأ ةجاح ؛ مطوقل تصني ملاولاق اذار د

 مهعْسول ضرألا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر كلام نب هدأ نع ا رماعلا كلا

 نمو ىصح هتلخدأ اهلا نف ؛ ىتملك «هللا الإ هلإ اله و « ىاده ىرون : لوي لجو زع هللا نإ
 . نمأ دّقف ىنصح ل

 لص ىنلا نأ اسهنع هللا ىضر ةشئاع' نع هيبأ نع ةورع نب مامثف نع : رشع ىداحلا نبخلا
 لل وره كمارتا ا دلو زار ار ةةئاقلا) هل "اح لكبتدوعأ حا عج ناار قا ةديعا ما
 ةلارو ندور كلم هاذ نقار ا كقفاع لوك نمو © كتقس 0و نق ءظافنظلا كانا
 "نقيا دق, زافو ءاقغلا

 ىو « ارون ىلق ىف لعجا مهللا » لوي ناك هنأ ملسو هيلعدللا لص ىنلا نع : رشع ىناثلا ربخلا

 نورس تياذكاو# ا! رونا ئارصرا ف واعر اونا عش

 هللا ىضر ةريره ىنأ نع : لوألا ربخلا : رابخأ هيفو «ةروصلا ظفل ىف : ةعباسلا ةلئسملا

 :لاق رمع نبا نعو « هتروص ىلع مدآ قاخ هللا نإ » : لاق هنأ لسو هيلع هللا لص ىنلا نع « هنع
 ةروص ىلع مدآ قاخ ىلا هللا ناف هجولا اوحبقت ال » ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ىلع مدأ قاخ هللا نإ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع حص : هبوهار نب قا#ا لاق « نمحرلا

 2 نمح لا ةروص



 3 ةيقيقملا تافصلا ىلع ةلادلا ءامتنالا

 كلا ةريبكف رازعالا امآزو'( سنا هز رتل ادن كتبت

 ةسارف اوقتا د لاق هنأ لو هيلع هللا ىلص ىنلا نع يلهابلا ةمامأ وبأ ىور ام : لوألا ربخلا

 . هللا رونب رطني هناف نمؤملا

 قابلا لعأ نورد لهو لاق أك ملسو هيلع هللا للص ىنلا نع كلام نب سنأ نع : ناثلا ربخلا

 : اولاق ادادعتسا هل مهنسحأو . ارك ذ توملا مرثك أ : لاق ملعأ ةلودؤو هنأ" اه كك

 ؛ دواخلا راد ىلإ ةيانالاو ؛ رورغلا راد نع ىفاجتتلا « معن : لاق ؟ ةءالع نم كلذل له : هللا لوسراي

 . « توملا لوزن لبق دادعتسالل عستاو حسفنا باقلا ىف روثلا لخد اذاف

 هللا حرش نفأ ) : ىلاعت هلوق سو هيلع هللا ىلص ىنلا الت : لاق دوعسم نبا نع : ثلاثلا ربخلا

 اذإ : لاق ؟ هردص هللا حرشي فيك هللا لوسر اي : تاقف ( هبر نم رون ىلع وف مالسالل هردص

 راد ىلإ ةبانالا : لاق ؟ هللا لوسراي كلذ ةمالع ام : تلقف ؛يسفناو حرشنا باقلا رونلا لخد

 :.توللا لاود لق تال ةءاتلا 7 ةورقلا 515 نعفاجتلاو

 ذإ قروطف ىثشع سو هيلع هللا لص هللا لوسرامنيب : لاق هنع هللا ىضر سل نع عبارلا ريخلا

 هللاو تحبصأ : لاق ؟ ةثراحاي تحبصأ فيك : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةثراح هيقل

 ةقيقح اف , ةقيقح قدح لكل ناف «لوقت ام رظنأ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف . ات> انمؤم

 ىلإ نظنأ ى أك وقام :“تاظأو ؛ ليل :تربسأو ؟اًنيدلا نع ىف كنز لاه 5 تكلا

 ءادبف'نوراعت نانلا لهأ لإ ؛ اهفتاوراوازتي ةنلتا دل مأكل ىطقأ ياكل عادل

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث « مزلاف تفرع : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 هللا لوسراي : لاق مث « اذه ىلإ رظنيلف هبلق ىف نامإلا هللا رون لجر ىلإ رظني نأ هرس نمد

 « بكر سرافلوأ ناكف ؛ ىكرا هللا ليخ اي : كلذ دعب ىدونف ؛ هل اعدف ؛ ةداهشلاب ىل هللا عدا

 . هللا ليبَس ىف دهشتساف

 ملسو هيلع هللا لص بنا دنع سلاج انأ: اهني": لاق 'هنع هللا ئذزر سابع نبا نع : لالا رتخلا

 حتف امو « معتف دق ءامساا نم بابلا اذه نإ : لاقف ءامسلا ىلإ هسأر عفرف « هقوف نم اتوص عمس ذإ

 ميتاوخو ؛ باتكسلا ةحتاف : كلبق نم دحأ امهتؤب مل نيرونب رشبأ دمعي : لاقف كللم هنم لزنف , طق

 ..ةرقبلا ةروش

 2 مولا نع ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق هبنم نب ىلعي نع : سداسلا ربخلا

 6» ى كرون اقطع ل نم قهان ىع ظل : رانلا هيدانتف ةمايقلا 0 طارصلا



 لع ل
 ءارولا د هن

 ةيقيقحلا تافصلا ىلع ةلادلا ءامسالا ١

 . هانرك ذ ام ىلع سفنلا ظفل لمح بجوف لاحم هللا لع

 لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةدابع نب دعس نع . صخشلا ظفل ىف : ةسماخلا ةلئسملا

 صخش الو « نطبامو اهنم ررظام ش>اوفلا مرح هتريغ لجأ نمو هللا نم ريغأ صخشال و

 بح ضخش الو, ٠ نيزاننمآو نيرشبما نيلسرللا ثعب كلذ لجأ نموا :٠ هللا نم رذعلا:هيلا تَحأ

 . « هللا نم حدملا هيلا

 دارملا لب ؛ةيمجحو صخشت هل ىذلا مسجلا صخشلا نم دارملا نوكي نأ نكسميال هنأ ملعاو

 . هريغ نع زاتم هرابتعاب انيعت اهسفن ىف ةنيعملا ةقيقحلاو ةصوصخلا تاذلا هنم

 روز هللا ) ىلاعت هللا لاق « هللا ىلع رونلا ظفل قالطإ زري له هنأ ىف : ةسداسلا ةلئسملا

 لوقت كنأ كنع لن : رمع نب هللا دبعل ليق هنأ ىورف رابخآلا امأو (ضرالاو تاومسلا

 هللا نإ » : لوقي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس :لاقف ٠ هلأ نظرا اوما وقل

 نمو « ىدتهإ دقف ءىث رونلا كلذ نم هباصأ نف ؛ هرون نم مهلع قلأ مث , ةيلظ ىف قاخلا قاخ

 . ىلاعت هللا لع ىلع ملقلا فج : لوفأ كلذلف « لض دقف أطخأ

 : هوجو هيلع لديو ؛ لطاب لوق هسنج نم وأ رونلا اذه وه ىلاعت هللا نأب لوقلا نأ ملعاو

 , ةثدحم اضيأ هتايفيكف ثدح مسجلاو « مسج ىف ةيفيك ا نوكأ نأ ان رودلا نأ: ةلواألا

 هل نكي نأ نع هزنم هلإلاو « ةبلظلا هداضت رولا نأ : قاثلا ٠ اثد# نوكي نأ نع هلإلا لجو

 ؛لانت هلوهامأو 2 لازوزلا و ناوفاآلاّن 2 هزم هللاو ”لوفأ هل صخو'لاوؤ) روتلا "نأ :ةتلاثلا :ذض

 ةانزك ذام هيلع ليلدلاو © تاجئامشتملا نم ةنآلا هذه نأ هباوج (نضرآلاو تاؤمنسلا رون هللا )

 عسل وتلا كاخ أفا مارون رمل ةيكلا هدمت الطقم لاو قات انانناضيأو#ةلقملا لئالذلا نت
 .رونلا قلاخ وه لب ءرونب سيل هتاذ ىف هنأ لع لدي اذبف « كلام ىلإ كلملا ةفاضإ

 : لواآألا : هوجو هيف لوقنف ؟ هيلع رونلا ظفل قالطإ نسحل ىضتقملا اف : لاقي نأ قب

 هناحبس هنأ : ىناثلاو « ةلئاز ةوبشلاف ةءارقلا هذه ىلعو ( ضرآلاو تاومسلا رون هلل ) مهضعب أرق

 ةتيكح نأ ١ كلاثلاو . هيلع رولا قالظإ نسح ليوأتلا اذبلف ؛ امتلاخو امعدبمو زاونألا رونم

 ىف ايعاسو حلاصنلل (ظان ناك نمو « ةرخآلاو ايندلا تامهم تمظتناو « ملاعلا لاصم تاص>

 . ةروك نما ةفصلاب انوصوم ناك اذإ ءدلبلا هذه رون نالف : لاقي ءرونلاب ىمسي دقف تاريخلا

 نم تافصلا هذهو « ةقرعملاو ةيادهلاو ناميالاب هدابع ىلع لضفت ىذلا وه هنأ : عبارلاو

 ىلع رون ) ةبآلا رخآ ىف ىلاعت هلوقن.نآرقلا امأ : رابخالاو نآرقلا هيلع لديو « راوناآلا سنج



 ١ ةيقيقحلا تافصلا ىلع ةلادلا ءامسالا

 , هتاملكدادمو « هقلخ ددع « هدمحيو هللا ناحبس : حيبستلا اذه اهملع لو هيلع هللا ىلص ىنلا

 نع :مالنلاو/ةالطلا هلع ىثلا:نقارذوبأ :ئور .:!نمااتسلااربخلا .. !هعرع ةنوو "ةسفئااطولو

 « او اتنالف | ةبامرحع كتبي هنا: م وشن ,لع لظلا تمرح »' : لاق هنأ ىلاعتو هناحبس هللا
 ىلع موي تاذ أرق ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ رمع نبا نع : عباسلا ربخلا . روهشم ربخلا مامتو
 زيزعلا انأ ٠ ريكستملا انأ « رابجلا انأ : هسفن هللا دج ذخأ مث ( هردق ق> هللا اوردق امو ) ربنملا

 : نماثلا ربخلا . هطوقس انفخ ىتح ربنملا لو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب فجرف « ميركلا انأ

 لاقف مالسلا امهيلع ىسومو مدآ قتلا : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره ىنأ نع

 هللا كافطصا ىذلا تنأ : مدآ لاق « هنجلا نم مهتجرخأف سانلا تيتشأ ىذلا تنأ : ىسوم هل

 ةلخي نأ لبق ىلع هتبتك تدجو:لبف .. .ةاروتلا:كيلع لزنأو ٠. هسفنل كء:طضاو: 6! هتلاسزب

 هنع 0- هللا :ىضز رباج نع: : عسأتلا ريا «, تالض: ثالث قاوم مدآ حش لاق « معن : لاق

 نلو ؛ ىسفنل هتيضترا نيد اذه : ىلاعت هللا لوقي » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 ئىنلا نع كلام نب سنأ. نع : سشاعلا ربخلا :.« امهم ةؤمرك أف قالا نسحو ءاخسلا الإ هحلصي

 قى ىلابأ ذلف# يرانا دوران دق انو ليفاعأ نوم سكات ناعم نع قرر لسو هيلع هللا ىلص
 ىددرت ترضق ءىش ءاضق ىف ىسفن ف تددرت امو « منهج ىف هفذقأ 52 كله راندلا: نماداو أ

 دبع نع :ثع قداحلا 11 .٠ هن انفي رمؤمألا ىدنع نطق ف

 كدبع ىتإ مهللا : نز> وأ مه هباصأ اذإ طق دبع لاق ام : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نع هللا

 لكي كلأسأ « كواضق ف لدع, ككحا ىف ضام:# كدب ىيضان ._كتمأ: نارا كدع الا

 ترئاتسا وأ  :كقلخ نمءانحأ هتلخ ىأ يلب امك :قئمتاز ا ووأ كس ها تيعق كلا مسا

 باهذو ؛ ىتز> ءالجو ؛ ىردص رونو ؛ ىلق عيبر نارقلا لححت نآيدخ كدتع غلا ملع ىف هب

 نع : ربثع ىتاثلا ربخلا . « احرف هنرح ناكم ملدبأو « همغو هبه هللا بهذأ الإ ٠ ىخؤوا نه

 نيملاعلل ةمحر ىثعب .للاعت هللا نإ ة!لاق هنأ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ىردخلا ديعس ىنأ

 ىلإ بتي ل مث ارمخ دبع برشيال نأ هسفن ىلع فر مسقأو « مانصآلاو فزاعملا رسك ١ تأ

 ةنئيط امو « هللا لوسراي : تلق : لاف 6« لايخلا ةنيط نم للاعت هللا هاقس الإ هنم ىلاعت هللا

 .6 منهج لهأ ديدص » : لاق ؟ لاخلا

 كالذو («2 ثدحم نكم لكو « نحل ككاو لكو 3 كنك لوط مدمج لكذال 2 ءازجالا نم الك وللا

 ىلا نس ب هن

 ة.هد- و هتاذ



 ظفل قالطا
 هللا ىلع سفن
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 ارك ذم ءىثلا كلذ ىلع لادلا ظفللا ناك ناف رومألا نم رمأ هب لص> ءىث لكنإ : لوقأو

 ةدافال تعضو ةظفللا هذهف ءرمالا كلذ تاذ اهنإ ليق انؤم ناكنلو ءرماللا كلذ وذ هنإ لبق

 تبثت نأ لاحم ا نم هنإ : لوقنف اذه تفرع اذإ ؛ ةفاضالا هذه توبث ىلع ةلالدلاو ةبسنلا هذه

 دبال لب « ةباملا ريغ ىلإ اذكهو . ةثلاث ةفصل تيثت ةيناثلا ةفصلا كلتو « ةيناث ةفصل ةفصلا هذه

 ةقيقحلا كلت ىلع قدصي ذئنيحو « اهتيهامب ةلقتسم اهسفنب ةمئاق ةدحاو ةقيقح ىلإ ىهتنت نأو

 ةيهاملا كلت ىلع ةقيقحلا ىف قدصي امنإ اذكو اذك تاذ اهنإ » اناوقف « تافصلا كلت تاذ اهنأ

 ناك املو ؛ ةقيةحلا هذه يلع ةلادلا ةدرفملا ةظفالاك ةظفالا هذه اولعج ببسلا اذبلف , اهسفنب ةمئاقلا

 اهانيور ىتلا رابخالا امأو ءاقدصو اًقح هيلع تاذلا مسا قالطإ ناك هتاذ ىف امويق ىلاعت قملا

 ظفل م ازرع داارملا ينل هنال و ىعملا انعم لعب ةنلدن ذل, اهنق ميشو. نإذ ىتزوززملا_,قاراصنإللا نع

 : لاق هنأ ىرت الأ ءهللا ناوضر بلط هنه دارلا امتإو  هتيهامو ىلاعت هللا ةقيقح اهف تاذلأ

 اذكفهو : هللا هاضرم بلط ىف: ىأ « هللا تاذ ىف نيتنث ثالث ىف الإ ميهاربإ بذكي ملد

 ٠ رابخألا رئاس ىف مالكلا

 ىف ام لعت ) :ىلاعت لاق «نآرقلا ىف دراو ظفللا اذهو , سفنلا ظفل ىف : ةعبارلا ةلئسملا

 تنك : تلاق ةشئاع نعو ( هسفن هللا مكدذحو) : لاقو ( كسفن ىف ام لعأ ”لاوأا كب ىتعت

 هيمدق ىلع ىدي تعقوف « هتبلطف « هتدقف مث ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر بنج ىلإ مان

 كتب وقع نه كتافاعمب ذوعأو «كطنع نم كاضريذوعأ ىفإ مهللا »:لوةي وهو ؛ دجاس وهو

 ىنلا نع ةريره ىلأ نعو « كسفت ىلع تيذثأ كك تنأ كيلع ءانث ىصحأ ال «كنم كب ذوعأو

 ىف ىركذ ناف ءىرك ذي ني- ىدبع عمانأ : ىلاعت هللا لوقي » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ق2 كرفت نأوا ةةتلما لل هينا ولع طم كمذ هات ءا كا كك نإ وأ قياتشن ىف هتاركلا ذات هنزل

 <« لورهأ هنثج ىثع قءاجنإو  اعاب هنم تبرقت اعارذ ىنمبرقت نإو ءاعارذ هنم تبرقت اريش

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع ملاص ىبأ نع ثلاثلا ربخلاو

 ىتحر نإ: شرعلا قوف عوفرم وهو هسفن ىلع هباتك ىف بتك قلخلا هللا قلخ امل » : سو

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع عبارلا ربخلاو « ىضغ بلغت

 سيلو « هسفن حدم كلذ لجأ نمو « ىلاعت هللا نم حدملا هيلا بحأ دحأ سيل : سو هيلع

 « هللا نم رذعلا هيا بحأ دحأ سيلو « شحاوفلا مر> كلذ لجأ نمو ؛ هللا نم ريغأ دحأ

 هزل از ها قاب اقوول نسال »ريق 11! انتل لالشرأ نوب كافكتلا لو أ كلك ة لجأ !ندأزو



 ١6 ةيقيقحلا تافصلا ىلع ةلادلا ءامسالا

 نادجولا ىنءمب انبه دوجولا ظفلو ( هللا اودجول ) : ىلاعت هللا لاق نآرقلا ىف ءاج دقف لوآلا

 .ناآرقلا ىف: وجولة ريغ اوين, قاتلا .ىتشاباام] ون «ناناتلاوإ

 ققحتلاو توبثلا ىنعمب دوجولا لوصح مزال نادجولا ىنعمب دوجولا لصح امل : اولاق ناف

 كلذك رمآللا ناك امل اضحم امدع ناك ول ذإ

 نادجولا ىنعمب دوجولا لوص> نم مزاي ال هنأ : لوألا : نيمجو نم فيعض اذه : لوقنف

 انأ: ىتالاو ءامولعم نوكي دق مودعملا نأ تبث امل ؛ توبثلا ىنعمب دوجولا لوصح ةفرعملاو

 مسالا لوصح ىنعم بسحب مسالا لوصح نم مزاي الف « ظفللا ىف الإ سيل ثحبلا اذه نأ انيب

 . هب لوقلا بجوف مسالا اذه قالطإ نيملسملا عامجاب تبث : لوقن مث رضأ عميل

 دوجوملا ظفلو ؛ ءانثلاو حدملا ىلع ةلاد امنوك بجي ىلاعت هللا ءامسا نإ متلق مسلأ : اولاق ناف

 ل

 نم رثك أ حدملا ىلع دوجوملا ظفل ةلالدف اضيأو «عامجالا ةلالدب ليلدلا اذه نع انلدع انلق

 ممودعملا ىلع ءىثلا ظفل عقي موق دنع ةنأ "لولا :"هئوجاأو 'نمأ ةثاباؤةيلغ "تلا ظل

 حدملاب ظفللا اذه راعشإ ناكف « ةتبلا مودعملا ىلع عقتي ال هناف دوجوملا امأ ؛ دوجوملا ىلع عقب

 ببسب نأ ديفي هنألل ءءانثلاو حدملا ةفص ديفي مولعملا ىنمب دوجوملا ظفل نأ : ىناشلا . وأ

 بجاو دحأ لك دنع دوجوم دحأ لكلا مولعم هن اكراص هتيهالإو هدوجو ىلع لئالدلا ةرثك

 هنيب قرفلا رهظف ؛ ةجولا اذه نم ءانثلاو حدا دافأ ظفللا اذهف « لقع لكدنع هب رارقالا

 . ءىثلا طفل نيبو

 هام ىذلا باتكلا ىف ىورحلا ىراضنالا هللا دبع ىور : تاذلا ىف :ةثلاثلا ةلئسملا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةشأاع نع اهدحأ : ظفللا اذه ىلع لدت ارابخأ قورافلاب

 نع اهناثو « هللا تاذ ىف هعيطي ريمأ نم ملاصلا ريزولا ارجأ سانلا مظعأ نم نإ » :لاق هنأ

 نيتنث ثالث. ىف الإ بذكتي مل ميهاربإ نإ » : ملسو هيلع هلل ش هللا 0 لاق لاق ةريره ىأ

 هللا للص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر هيبأ نع ةرجي نب بعك نع اهثلاثو « هللا تاذ ىف

 تاأس :لاق رذ ىفأ نع اهعبارو « هللا تاذ ىف اشوشخم ناك هناف ايلع اوبست ال ١ : ملسو هيلع

 « هللا تاذ ىف كاوهو كسفن دها# نا » لاق ؟ لضفأ داهجلا ىأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اخوفخو دياصم ناطيبشلل نا د : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ريشب نب ناهعنلا نع ا,سماخو

 « هللا تاذريغ ىف ىوملا عابتاو هللا دابع ىلع ربكلاو , هللا ءاطعب رخفلاو « هلل مهنأب رطبلا اهنم

 الر
 هللا تاذ



 ظقال قالطا

 هللا ىلع درجوملا

 .ةيقيقحلا تافصلا ىلع ةلادلا ءاملا 35

 نودحاي نيذلا اورذو ) كلذ دعب لاق مث ءامس اللا هذمم هوعدن نأب 27 ىلاعت هنا مث انسح 1

 ريصتف . هللا ءامسأ ىف دحلأ دقف ةنسملا ءامسالا كلت ريغب هاعد نم نأ ىلع هيبنتلاك اذهو (هئامس

 تافص ىلع ةلادلا ىنسحلا ءامسألاب الإ هللا وعدي نأ دبعلل سيل هنأ ىلع ةيوق ةلالد هلاد ةيآلا هذه

 . بولطملا لصح دقف ناتمدقملا ناتاه تبث اذإ و ؛ حدملاو لالجلا

 درا اذلكلا نشارك دل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع لقني مل هنأ : ة-عبارلا ةجحلا

 زوج فيكف . ةراقحلا ةياغ ىف ظفالا اذهو كلذ لاي فيكو « ءىثاي هلوقب ىلاعت هللا بطاخ

 ءىثنم اي «ءايشألا ءىثنم اي : نولوقي اوناكمهنأ مهنع لقن لب مشالا اذهب هللا باطخ دبعلل

 ال ل

 عازتال هناف «دعبلا ةياغ ىف اذهو « ىنعملا ىف عقاو ثحبلا اذه نأ نظِب نم سانلا نم نأ ملعاو

 , هيلع ظفللا اذه قالطا زو< له هنأ ىف عازنلا أمنإ «ةقيقحو تاذو دوجوم ىلاعت هللا نأ ىف

 ناسنالا نكسيلف « قيسفت الو ريفكت هببسب ىري الو : ىنعملا ف ال ظفللا درجم ىف عازن اذهف

 . طاغلا ىف عقي ال ىت> ةقيقدلا هذه املاء

 اذه نأ مللعا ؟ ىلاعت هللا ىلع دوجوملا ظفل قالطإ زوحي له هنأ ناس ىف ةيناثلا ةلئسملا

 : نينعم ىلع كارتشالاب لاقي دوجولا ظفل نأ ىهو ؛ ةءدقمب اقوبسم نوكي نأ بحب ثحبلا

 نادجولا دوجولاب ديرأ ىتمو ءروءشااو كاردالاو نادجولا دوجولاب داري نأ : امهدحأ

 لوضحلا دوجولاب داري نأ : ىناثلاو « هب روعشملاو كردملا ةلا# ال دوجوملاب ديرأ دقف كاردالاو

 نايعالا ىف لوصحلا مولعم هنوك نال كلذو ءاقرف نيرمآلا نيب نأ ملعاو « هسفن ىف ققحتلاو

 ىلع فقوتي ال هسفن ىف الصاح هنوك نال «سكعني الو ءهسفن ىف الصاح هنوك ىلع فقوتي

 نوكي ال هنأ عم هسفن ىف الصاح هنوك لقعلا ىف عسنتمي هنال ؛ نايعالا ىف لوصحلا مولعم هنوك

 لقن مث نادجولاو كاردالل الوأ عضو له دوجولا ظفل نأ وهو ؛ ثحب انهه قب ءدحال امولعم

 قليلا ده: كاوةنف] ؟ ايم اعضورلوأ © نيكتعلاب هيف: ازمالا وأ هسفن ىف ءىقلا /لوولصتع لإ اناث

 « هسفن ىف هلوص> فرع امل ءىثلا كلذب ناسنالا روعش الول هنال ءلوالا وه برقالاو : ىظفل

 هعضو ىلع اقباس كاردالاو روعشلا ىنءمل ظفللا عضو نوكي نأ ميج كلذك فكل ناك ازا

 .رهفصن ءائقلا ل 0

 : نيهجو ىلع نوكي ىلاعت هللا ىلع دوجوملا ظفل قالطإ : لوقنف ةمدقملا هذه 0 اذإ

 انما بطح امأ انمي امانا دفن قادت 21 ىاثلاو ؛ هب اروءمشم امولعم هنو <: :انهدحأ



 ا ةيقيقحلا تافصلا ىلع ةلادلا ءامسألا

 ؛ كالذك ىلاعت هللا تاذو ؛ هنع ربخو ملعي نأ حصي اع ةرابع ءىثلا نأ : ةسماخلا ةجحلا
 ! لس نبق

 وهو ) هلو كلذكو ( ءىث لك ق ااخ هللا ) ىلاعت هلوق : وألا ةجألا : هوجوب مهج جت>او

 قواشم ؛لبال حام اهلاؤ-+ انواةقطاو اهولتع وع لك قؤكم نأ: ئضتقب اا ديفا (ىبدقرم شلك لع

 ( .ىثلك قااخ هللا ) ىلاعت هلوق نا اولاق ناف . ءىثِب سيل ىلاعتو هناحبس هللا نأ جتني ءرودقمالو

 نأ لوألا : نيهجو نم هنع باوجلا انلق . صيصختلا هلخد ماع ( ريدق ءىش لك ىلع وهو ) : هلوقو

 ىف لصالا نأ ىناثلا ء ردقلا اذه اهريرقت ىف ىنكي ةيظفللا لئالدلاو « لصاألا فالخ صيصختلا

 لوخد اوزوج ببسلا اذبلف « لكلا ماقم رثك آلا نوميقي فرعلا لهأ نأ وه صيصختلا زاوج

 نوكي ىلا ةروضصلا'ف زوج انإ . لكبلا:ئارتع :رثكدإلا ءارجا نأ الإ« ةحايمزوتنملا ىف لصتسحلل

 تبثف ؛ لكلا مكحب قابلا ىلع ب و ؛ همدعك هدوجو لعجيف ردقلا ليلق اريقح محلا نع جراخلا

 : لاوقنف اذه تفرع !اذإ ةجردلا 'ةطقاس ةاريقج نوكنت ىتا ةزوصلا,ىف:زوجب امإ!نصصختلا نأ

 نأ عنتماف « ىلاعت هللا وه اهيا واءاخألا مظعأ ناكءىثلاب ىمسم ىلاعت هللا نوكي نأ ريدقتب نا

 . لاحم صيصختلا اذه ءاعدا نأب لولا بجوف ء صيصختلا زاوج هيف لصح

 هلثم لثم نأب ىلاعت هللا كح ( ريصبلا عيمسلا وهو  ءىث هلثك سيل ) ىلاعق هلوق : ةيناثلا ةجحلا

 جتني ءىثب سيل هلثم لثم نأ ةبآلا هذه. تيثو « هسفن لثمل لثم ءىثث لك نأ كش الو « ءىثب سيل

 فر1لا اذه نأ هانعم مالكا اذه اناق « ةدئاز فاكلا نا اولاق ناف ؛ءىثلاب ىحسم ريغ ىلاعت هنأ

 اذه نإ انلق ىتمو « لطابلا وه مالكلا اذه نأ مولعمو ؛ لطابو ثبعو وغل ىلاعت هللا مالك نم

 . لاكسلاو ةوَلا ةباغ ىف اهانرك ذ ىتلا ةجحلا تراص لطابب سيل فرحلا

 ءامسأو ؛ءانثلاو حدملاو ةمظعلاو لالجلا تافص نم ةفص ديفي ال ءىثلا ظذل : ةثلاثلا ةجحلا

 ءىثلا مما نا انأرق امأ : ىلاعت هلل امما سيل .ىثلا ظفا نأ جتني كلذك اهنوك بحي ىاعت هللا

 ةريقحلا ةرذلا نيب كرته ردق ءىشلا ظفل نم مووفملا نآل كلذو : رهاظف لالجلاو حدملا ديفي ال

 ءايشألا سخأ ىف الصاح ءىثلا ظفل نم مورفملا ناك كلذك ناك اذإو « ءايشألا فرشأ نئبو

 نأ بحي هللا ءامسا نا : انلوق امأو « لالجلاو حدملا ةفص ديفيال ءىشلا مسا هنا لرأ18 كاني كلذ

 امم هوعداف ىنسحلا ءامسالا هللو ) ىلاعت هلوق هيلع ليادلاف «لالجلاو حدملا ةفص ىلع ةلاد نوكت

 هل ىنعم ال ةندح .ءامماألا نوك نأ ةبآلاب لالدتسالاو ( هئاهشأ ىف نودحاي نيذلا اورذو

 نكي مل ىنعملا اذه ىلع مسالا لدي مل اذاف , ةليلجلا ةعيفرلا ةنسحلا تافصلا ىلع ةلاد اعتاكرملا
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 بس مما هل لصح نأ عنتمإ ابك نوكي ال امو « ابكر نوكي نأ عنتما هتاذل انكمم نوكي

 . هتيهام ءزج

 هللا ق- ىف لصاح وه له تاذلا ىلع لادلا مسالا نأ انيب انأ لعا : ةرشع ةعبارلا ةلئدملا

 انقأ دقف ةيهاملا ءزج بسحب لادلا مسالا امأو « هيف سانلا فالتخإ انركذ دق « ال مأ ىلاعت

 مسالا امأ : لوقنف ةعبساا ماسقألا تيقبف « ىلاعت هللا ق- ىف هلوصح عانتمإ ىلع عطاقلا ناهربا

 دوجولاىه نوكنت نأ امإ ةفصلا كلف ةصوصخلا هتاذب ةمئاق ةيقيقح ةفص بسح ءىثلا ىلع لادلا

 دودولل ةراغه لح ةفص هيك نأ امإو 4 دوجولا تايفيك ند ةيفيك نكت أ امإو

 . ىداملا هللاو ماسقألا هذه ىلع ةعرفملا لئاسملا د دوجولا كلذ تايفيكلو

 عبارلا بايلا

 ةيقيقملا تافصلا ىلع ةلادلا ءامسالا نع ثحبلا ىف

 دوجولا ىلع ةلادلا ءامسالا (لوآلا ) : ماسقأ ةنال“ ىلإ مسقني ثحبلا اذه نأ ف 2 دف

 :  لئاسم هبفو

 مهج نع لقنو ءىثأا مسأب ىلاعت هللا ةيمسن زو< هنأ ]ع نورثك آلآ قبطأ : كولا ةلئسملا ٠١ ,ىثلاب تا عشت

 :  هوجوف روه+ا ةجح امأ « زئاج ريغ كلذ نأ ناوفص نا

 درك تلا لع لديءاذهو مهلا لق دابش تب" ١ ءىث ىأ لقر)) ىلاعت ةلوق,: لولا ةجملا

 مكديلد ناكل ( هللا لق ) هلوق ىلع اروهةم مالكلا ناكول : لبق ناف « ءىثثلا مساب هللا ةيمست

 3 )ص لو ىب ديه هللا" لاعب هل وت وم ةركانللا"لب كلذك مازلنا لكلا كاني

 مسأب 0 امعت هللا نوكي نأ مزلي ال ذئئيحو « هلبق أم هل قاعتالو « هسفنب لقتسم مالك

 بجو ( 7-3 ىنب ديبش هللا لق ) لاق مث ( ةدابش هيكل 1 لوز لاق اكمل 2 الي :قكلا

 . دوصقملا مزاي ذئئيحو (ةداهشربك أ ءىث ىأ) هلوق نع باوجلا ىرجب ةيراجةلملا هذه نوكت نأ

 هلاذأنكت 0 ولو «هتاذ ههجوب دارلاو ( ههجو الإ كلاه ءىش لك) ىلاعت هلوق : ةيناثلا ةجحلا

 : ءئتلاب#ىمسم ىلاعت هللا نأ لع لدي كلذو (كلاه ءىث لك) هلوق نغ هؤانثتسإ زاج ان انك

 « هريغ ءىث نكي ملو هللا ناك» نيصحلا نب نارمع ربخ ىف مالسلا هيلع 3 : ةثلاثلا ةجحلا

 . ىلاعت هللا ىلع عقي ءىشلا مسا نأ ىلع لدي اذهو

 ىضر ةشئاع نع قورافلاب هام ىذلا باتكلا ىف ىراصنالا هللا دبع ىور : ةعبارلا ةجحلا

 « لجو رع هللا نم ريغأ ءىث نمام د لوي ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر تعمس اهنأ اهنع هللا



 0 مسالا كلذ ناكو « راكذالا فرشأ هللا رك ذ ناكو ؛ مولعلا فرشأ هب ملعلا ناك

 برقم كلا قفتا ولو « مظعالا هللا مسا وهو ؛ ةنسسلالا ىف عفاولا رووشملا مالكلا نم دارملا وهو

 ملاوع عيمج هعيطي نأ دعبي مل هانعم هل ىلت دق نوكي ام لاح مسالا كلذ ىلع فوقولا لسرم ىن وأ

 ..تايناحاررلاو ةحاننإدتكل

  :هوجو ىلع هيف اوفلتخا دوجوم مظعالا مسالا نأب نولئاقلا : ةرشع ةيناثلا ةلثمسملا

 دروو ( مارك الاو لالجلا وذ ) انلوق وه ممءالا مسالا كلذ نإ لوقي نم لود: لوآلا

 لالجلا نآل ,فيعض ىدنع اذهو «مارك الاو لالجلا اذايب اوظلأ» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يف

 هتَةيَقَح نأ تفرع دقو « ةيفاضإلا تافصلا ىلإ ةراشإ مارك لاو « ةيبلسلا تافصلا ىلإ ةراشإ

 ٠ تافاضإلاو بولسلل ةراغم ةصوضخلا

 نبا ىنآل مالسلاو ةالصاا هيلع هلوقل ( مويقلا ىلا ) وه هنأ لوقي نم لوق : ىتاثاا لوقلاو

 كنهبل د لاقف ( مويقلا ىملا وه الإ هللال هللا ) : لاقف ؟ ىلاعت هللا باتك ىف ةبآ ملظعأ ام : بعك
 ةرثك هيف سيل اذهو «لاعفلا كاردلا وه ىلا نآل كلذو , فبعض هنأ ىدنعو « رذنملا ابأ ملعلا

 هنوكف . هريخل اموقم هسفنب امئاق هنوك هانعمو « مايقلا ىف ةغلابم وهف مويقلا امأو « ةفص هنآل ةمظع

 ظفا مويقلاف ةيفاضإ ةفص هريغل اموةم هنوكو « هريغ نع هؤانغتسإ وهو ىلس مورفم هسفنب امناق

 : ملظعالا مسالا نع ةرابع كلذ ن وكي الف ؛ ةفاضإو بلس عومج ىلع لاد

 دخلنا ولا بفضو زوي الو: ةسدقم'ةميظع اهلك هللا ءامسأ .: ١ لودي نم لوق .: تلاثلارلووقلا

 فيعض اضيأ اذه نأ ىدنعو « ناصقنلاب هادعام فدو ىضتقي كلذ نآل , ظعأ هنالاا

 ةصوصخلا تاذلا ىلع لادلا مسالا نأ انيبو ٠ ةعستلا ماسق الا ىلإ ةمسقنم ءامسأالا نأ انيب انآل

 .راكنإلا ىلإ هيف ليبس الف لئالدلاب اذه تبث اذإو « اهمظعأو ءامسأالا فرشأ نوكي نأ بحي

 ميقنس انآل ىدنع ترقاالا ودااذهو: شان اانلاوق اوه مظعالا مسالا نأ : عبارلا لوقلا

 الاد ناك كلذك ناكاذإو . هناحبس هقح ىف ملعلا مسا ىرجم ىرحي مسالا اذه نأ ىلع ةلالدلا

 . ةصوصخلا هتاذ ىلع

 ىعسملا ةيهام ءازجأ نم ءزج بسحب ىمسملا ىلع لادلا مسالا اهأ خم زتمع الاغا ةادجلك
 ءازج الا نم ةيك سم هتيهام تناك نم قح ىف روصتي امنإ اذهان ال . .لاحم ىلاعت هللا قح.ىف اذبف

 هناف بكرم لكسف هريغ هوزجو ٠ هثزج ىلإ جاتح هناف بكم لكن ال ؛ لام هللا قح ىف كلذو

 ال اف : هناذإ نكسمم وف بكرم لك نأ جتني , نكسم ورف هديغ ىلإ جاتحم لكو « هديغ ىلإ جاتحم

 ةعالا هلأ مس
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 ًايباوظملا (انف طار باتقيلنا ةراومللا .انفاعاو !اءانإ صنت اددعملا:نوللا, ايفارغااذإ؛ءاكف تم اذا اةفوخملا

 ضايبلاو داوسلل ةقيقحالو ؛ ةسوبلا | ةيفيكلا هذه الإ ةدوربااو ةرارحلل ةقيقح ال هناف « انعمسب

 قااخو ثدحم ىلإ تاثدحما جايتحا انملع اذإ انإ : لوةنف اذه تفرع اذإ , ةيئرملا ةيفيكلا هذهالإ

 ةقيقدلا هذه نكتلف ؛ ةيتاذلا ةفرعملا وه نآلا هانيفن ىذلا امتإ ةيضرع ةفرعم ىلاعت هللا انف رع دقف

 . طلغلا ىف عقتال ىتح ةمولعم

 هانيمس ىذلا عونلا كلذ ىنعأ وه وه ثتيح نم ءىثلا كاددإ نأ ملعا : ةعباسلا ةمدقملا

 الرز دا :انانزع اناعيالا < قائلاوب معلا: امهدحأ : نيعون ىلع دهاششلا ىف عقي  ةيتاذلا ةفرعملا

 راصبألا .نأو «نيغ ملعلا نأ انيلعف  نيتلاخلا نيب ةيهيدب ةقرفت دحن اناف نيعلا انضمغ مث داوسلا

 كلتا لهف قلخللا ةيتاذلا ةفرعملا .لوضح نكمي لاقي هنأ ريدقتب : لوقنف اذه تفرع اذإ ريغ

 نم دهاشلا ىف ام لثم نيةيرط ىلع هعوقو نمي وأ طقف دحاو قيرط كاردالا كلذاو ةفرعملا

 نوكسي نأ ريدقتبو « هيف مزجلاو هب ءاضقلا ىلإ لقعلل ليبس ال امم اضيأ اذه ؟ راصبالاو ىلعلا

 وأ نيقيرطلا نيذه ىلع روصقم كانه ىلا لهف راصبالا ىناثلاو ةفرعملا امهدحأ ناي رط كانه

 «ةتبلا اهيف مزجلا ىلع لقعلا ردقي ال امم ثحابملا هذه لك؟ ةفلت بتارمو ةريثك قرط كانه

 تامدقملا هذه ىف مالكا وه اذهف

 ةفسسالفلا ءامدق نع لقن ؟ المأ مساةصوصخلا هتاذ بسحر لاءت هللله هنأ ىف : ةرشاعلا ةلئسلا

 هلل ناكولف ىمسملا ىلإ هرك ذب ةراشالا مسالا عضو نم دارملا نأ هيلع لآل كلا ::اولاق ءهراكنا

 اذاف ء ىعسملا كلذ فيرعتا هريغ عم هرك ذ مسالا كلذ عضو نه دارملا ناكل مسا هتاذ بسحب

 ةقيقحلا كلتل مسالا عضو ىف قب, مل ةتبلا ةصوصخلا هتاذ فردي ال قاخلا نم ادحأ نأ تبث

 لب « مسا ةقيقحلا كلتل سيل هنإ : اولاق اذه دنعف . دوةفم مسالا نم عونلا اذه نأ تيثف. ةزّئاف

 «مدعلا لبقيال ىذلا بجاولا هنأو «لوزبال ىذلا ىلزألا 0 ه مزاوالا كلو.« ةفردم مزاول هل

 هلءح نأب هدابع نع نيبرقملا ضعب فرشي نأ ىلاعت هللا ةردق ىف عنتمب ال هنإ اولاق نيذلا امأو

 كلتا مسالا عضو عنتم ال ذئيخ كلذك مالا ناك اذإ اولاق ةصوصخلا ةقيقحلا كلتب افراع

 . ةقباسلا تامدقملا كلت ىلع ةينبم ةلثسملا هذه نأ تدثف « ةصوصخلا ةقيقحلا

 بجو انكم هصوضخلا ةقيقحلا كلتا مسالا عضو نوكي نأ ريدقتب : ةرشع ةيداحلا ةلئسملا
 فرش ملعلا فرش لا " ذلا كلذو ؛ ءامسألا مظعأ مسالا كلذ نأب عطقلا
 تاروك ذملاو تامولعملا فرشأ ىلاعت هللا تاذناكاملف.« روك ملا فرشب 0 نلا فرشو ؛ مولعملا



 1 ملعلا امإو ؛ هدوج 00 اند لدا امإو ؛ادوجوم هنوكسب ملعلا امإ : ةعبرأ

 ليادلاب تبث دقو « ةيفاضالا تارابتعالا ىهو مارك الا تافصب ىلءلا امإو ؛ةيبلسلا تارابتعالا

 ريغ هتةيةح نأ ليلدلاب تبث هنإف ؛ ةعبرألا هذه رم دحاو لكل ةرياغم ةصوصخلا هتاذ نأ

 ريغ هتقيةح نأ تيثو « هدوجو ماودل ةرياغم اضيأ هتقةيقح تناككلذك ناك اذإو ءهدوجو

 امنأ تبثو ةعبرألا رومالا هذه دحأ الإ قاخلا دنع مولعم ال ناك اذإو « ةيفاضإ ريغو ةيبلس

 . رشيلل ةمولعم ريغ ةصوصخلا هتقيق- نأ تبث ء ةصوصخلا هتقيقحل ةرياغم

 قرط نه الإ روهآلا نم ارمأ دوصتن نأ اننكمب ال انأ ىلع لدي ماتلا ءارقتسالا نأ : ىاثلا

 ىلا. لاوحألا اهناثو« سلا ساوملا هذه ىدحاب اهانكردأ ىتلا ءاشاللا :اهدحأ ,: ةعب ْرأ نوه

 ىتلا لاوحالا اهئلاثو « مغلاو حرفلاو شطعلاو عوجلاو ةذللاو ملألاك اننادبأ لاوحأ نم ابكردن

 «ناكمالاو بوجولاو ةرثكدلاو ةد>ولاو مدعلاو دوجولا ةقيقح انملع لثمانل وقع بسح اهك ردن

 نأ : انكم .ىتلا_ نه.ءانشالا,هذهف ءاةثالثلا .كلتانملايتاوالقعلا ابكر ديءىلالاوجآلا ايعباوو

 ىلاعتو هناحبس قملا ةقيقح نأ تيثو اذه تبث اذاف ء ىه ىه ثيح نم ابكردن نأو اهروصتت

 . قلخلل ةلوقعم ريغ هتقيقح نأ تبث « ماسقالا هذهل ةرياخم

 ةيبلسلاو ةيفاضإلاو ةيقيةحلا تافصلا نم همزاول عيمج ةلدع ةصوصخلا هتقيقح نأ : ثلاثلا

 ةءواع» اهرسأب هتافص تناك ةمولعم ةصوصخلا هتةيقح تناكولو « لولعملاب ملءالةلع ةلعلاب ملعلاو

 . رشبلل ةلوّعم ريغ قلا ةقيقح نأ تبثف  مودعم كاذف مودعم اذهو ؛ ةرورضلاب

 . مهل ةلوقعم ريصت نأ نكمي لهف رشبلل ةلوقعم نكست مل نإو امنأ ناب ىف : ةعبارلا ةمدقملا

 ةصوصخلا ةدقيقحلا كلت كاردإ مهوةع ىف عنتءا نإو رشبلا نأ ناب ىف : هسماخلا ةمدقملا

 هذه نأ فاصنالا ؟ مهدارفأ نم درف قح ىف وأ ةكئاللا سنج ق> ىف نافرعلا كلذ نكمي لهف

 تاقواخلا لوةع : مهضعب لاقو « ىخبني ام امم ءافولا ىف رصاقلا زجاعلاك لقعلاو «ةبعص ثحابملا

 مظعأ نالو ىهاناملا ريغ ىلإ هلوصو عنتمي ىهانتملاو « هانتم ريغ ىلاعت قلاو « ةيهانتم مهفراعمو

 هتفرعم نكسمي ال ءايشالا مظعأو « ىلاعتو هناحبس هللا لع مولعلا مظعاو ؛ىلاعت هللا وه ءايشالا

 . هللا الإ هللا فرعي ال اذه ىلعف « مولعلا مظعأب الإ

 امأ : ةيتاذ ةفرعمو « ةبضرع ةفرعم : نيعون ىلع ءايشالا ةفرعم نأ ملعا : ةسداسلا ةمدقملا

 كيك .ىنابلا كلذنأ' امأق'ء.ناب .نم:ةل' دي'ال هنأت انيلغ ءاياانبأز اذإ اكف.ةيضرالا! ةفزعملا

 امأو «ه4سيلع لدي ال ءانبلا دوجوف « تايهاملا عاونأ ىأ نم هتقيقح نأو « هتيهام ىف ناك

 «ءو ناس مد



 كل يل ١
 اتلوةك ةيفاضإ ةفص عم ةيقيقح ةفص بسحب ءىثلا ىلع عقاولا مسالا اهشداسو « تاف اذاذملا نع

 ةفص ةردقلاو تامولءملا ىلإ ةفاضإ ألو ةيقيقح ةفص روهملا دنع معلا ناف رداقو ماع هنا ءىثلل

 عم ةيقيقح ةفص بسحب ءىثلا ىلع عقاولا مسالا اهعباسو ؛ تارودقملا ىلإ ةفاضإ الو ةيقيقح

 مسالا اهنماثو ٠ ًائيش لبجيال ملاعو ءىث نع زجعي ال رداق انلوق عوج نم موبفملاك ةيبلس ةفص

 نع ةراسع هناف ذ لواآللا ظفا لدشم ةيبلس ةفص عم ةيفاضإ ةفص بئر ا ىثلا ىلع عقاول ||

 هقبسي ال نأ ىتاثلاو ةيفاضإ ةفص وهو هريغ ىلع اقباس نوكحي, نأ امهدحأ نيرمأ عرم

 هنأ هسفنب همايقف هريغل اموةم هسفنب امئاق هنوك هانعم نإف مويقلا لثمو « ةيبلس ةفص وهو هريغ

 اهعساتو ؛ ةفاضإ قاثلاو بلس لواألاو ؛ هيلا هريغ جايتحا هريغل هميوقتو هريغ كل جاتحي ال

 ميسقت ىف لوقلا وه اذهف «ةيبلسو ةيفاضإو ةيقيقح ةفص عومج بسحب ءىثلا ىلع عقا 0 مسالا

 دجوي ال هنإف تاثداحلا ماسقأ نم هريغل وأ ىلاعتو هناحبس هلل امسا مسالا ناك ءاوسو ٠ ؛اكيألا

 اك تا ريغ ١ الا ماسقأ نم رخآ مق

 ضودملا نأ معا وال مأ مسأ ةصوصخلا هتاذ بسحب ىلاعت هلل له هنأ ن د قف ةعساتلا ةلئشملا

 1 ةيحلالا ثحايملا نم ةيلاع 01 قوبسم ةلئسملا هذه ىف

 نم هتاذ نأ هيلع ليلدلاو ؛ةفصل ال ةصوصخلا هتاذل , هقاذل فلاخم ىلاعت هنأ : ىلوآلا ةمدقملا

 كنار )تطال اوبن (هتاذع قفل عر عناك ع تافصلا رئاس نع رظنلا عطق عم ىه ىه ثيح

 «ةدئاز:ةفطلا نوكيب نأو دبال تاؤذلا, رئاسل هتاذ ةفلاخم نوكستت ذئنيخ تاوذلا رئاسل ةيواسم

 ناحجر مزل ذئنيخ ةتبلا رمال نكي ىل نإ ةفلاخلا تعقو ابلجال ىتلا ةفصلا كلتب ةتاذ صاصتخاف

 ىه ؛ ليق ناف «نالاحم امهو رودلا امإو لساستلا امإ مزل رخآ رمأل ناك نإو ؛ حجرمل ال زئاجلا

 . لا وهو لساستلا هنم م ولثو ى 1-0 ةفصل ةفصلا كلت ةيصوصخ ن نكت نأ ىضتقي اذهف انلورق

 ةيرهوجلاو ةيمسجلا لانس نذل صَضهوَتَج الو مسي سيل ىلا-عت هنإ : لوقن انأ : ةيناثلا ةمدقملا

 «ةرورضلاب مولعم توبثلاو بلسلا نيب ةراغملاو « تباث ررمأ ةصوخخلا هتاذزو ىلس موهفم

 ةيملاعلاوةيرداقلا نم موبفملا نأال « ةيملاعلاو ةيرداقلا سفن نعةرابع تسيل ةصوصخلا هتاذف اضيأو

 تارابتحالا نيبو, يفنلاب مئاقلا.دوجرملا نه قرفلآو ب اسفنب ةماق تاذهتاذو, ةيفاضإ تامورغم
 : ةرورضلاب مولعم ةيفاضإلاو ةيبسنلا

 نأ طوخلو هنلعلّدْيَو ةظيوصخملا. هناذ نفر عنا الءتق م اذه ىف انأ نارب ىف : ةئااثلا ةمدقملا

 روءأ دحأ الإ ملاعتهّللا ةفرعم نم انلوةع دنع دحن ملانماهفأوانل وةع ىلإ انعجر اذإ انأ : لوأالا



 ١5 ةيلقنلاو ةيلقعلا مسالا ثحأبم

 عضو ىلع قباس لاعفاللاو ,اوساللا عضو رهاظلا بيسلا اذهلف : ضعبلاب امضءي طايترا ىلع ةلادلا

 عضو ىلع قباس ءامالا عضو نأ رهظأالا ؟ قبسأ امسأق ءامنالاو لاصق الا امأف «فوزرخلا

 - ا: هو»+و ه.اع لدنو 2 لاعفاللا

 نه ءىشب ةيهاملا لوص>ح ىلع لاد فا لعفلاو ) ةيهأملا ىلع لاد طظفإ مالا نأ 2 لواألا

 تاذلاب تكرملا لع ئىباس درفملاو مابك م لعُملاَو ادْرُمَم مسالا ناكتلف :! نيمو نامز :فالابشادلا|

 لقفللاو رك ذلا قهلخاا هان نازك نأ كج ا كرا

 لعافااكلذ ىلع لادلا خول مأِ لعافلاىلإ دانسالا دنع الإ هب ظفلتلا عنتمي لعفلا نأ : ىناثلا

 جاتحم لعفلاو ؛ لعفلا نع ىنغ لععافلا اذه ىلعف ؛ لعفلا هيل] دنسي نأ 2 ظفلتلا زوجي دقف

 . رك ذلا ىف هيلع اقباس نوكي نأ بجوف « جاتحلا ىلع ةبترلاب قياس ىنغلاو « لعافلا ىلإ

 تكد امآ :زيلعاو ادتمملا رم هك رملا ةلملا راها هلق مسالا عم هلا ٠ هةر

 مدقتم مسالا نأ اندعف « ةتبلا دفي مل مسالا ةلمجا ىف لصحي ملام لب ؛ةتبلا ديفي الف لعفلا عم لعفلا

 . عضولا بس هيلع همدقت رهظ'الا ناكف « لعفلا ىلع . ةبترلاب

 : نوكي دقو ؛ ىه ىه ثيح نم ةيقابلل امسأ نوكي دق مسالا نأ تمل دف 5 ةسداسلا ةلسلا

 ربظاللاو 2« رد 5 ا ةينالفلا ةفصلاب انوصوم لا نوك ىلع لادلا مسالا وهو اهتنشم اىسإ

 تايكىم تاقتشملاو تادرفم تايهاملا نال ؛ تاقتشملا ىلع ةبترلاب ةقباس تايهاملا ءاعسأ نأ

 تك جلا النازل

 ؛ اهسفنأب ةمئاقلا تاوذلا ءامسأ ىلع ةبترلاب ةقباس تافصلاءامسأ نوكست نأ هبشي : ةعباسلا ةلئسملا

 ىف قيسلاو فرعملا لبق مولعم فرعملاو ءاهم ةمئاقلا تافصلا ةطساوب الإ تاوذلا فرعن ال انآل

 : نككنلا#ى وعلا اهلئناني ةفالكلا

 عقاولا مسالا اا فش اع ملعا : تايمسملا ىلع ةعقاولا ءامسألا ماسقأ ىف ةنماثلا ةلئسملا

 انلق اذإ اك هتاذ ءازجأ #نرم ءزج بسحب ءىثلا ىلع عقاولا مسالا اهتاثو ؛ تاذلا ىلع

 هتاذب ةماق ة ةمقع جد ةفص بدس ءائدلا ىلع مقاول /| مسالا اكنااثكو# ردوجو مه هنأ رادجلل

 تافص ةدوربلاو ةزارخلاو ضايبلاو داوسلا ناذ درابو راحو كذ هرلفأ هنإ ا انلاوقكا

 بسحب ءىثلا ىلع عقاولا مسالا اهعبارو ؛ ةيجراخلا ءايشالاب امل قاعت ال تاذلاب ةمئاق ةيقيقح

 مسالا ل 00 " ذمو مورفمو مولعم هنإ ءىثلل انلرقك طقف هيفاضإ ةفص

 لاغ تافآلا نع مبلس هنإ انلوقو ريقفو ىع معأ هنا انلوقك ةيبلس ةلاح بس ءىثلا ىلع عقاولا

١ 
 مسأ

 اع 1
 ئ

 ماسقأ

 تملا ءاسأ



 تفاعلا اح 0

 مسالا ناكولذ . انتنسلأ ىف نادوجوم ناظفللا ناذبف جاثلاو رانلاب اظفلت اذإ ان

 . لقاع هلوقيال كلذو « جلثلاو رانلا انتنسلأ ىف لصحي نأ مزل ىمسملا سفن

 هلل نإ 0 مل-و هيلع هنلأ ىلص هلوقو ) م هوعداف ةراطللا ءاوماللا هلو ) ىلاعت هلوق 5 نيكاشلا

 5 لجو زع هلأ وهو ) دحاو ىعسملاو ل ءاوماللا انببف 6» اوسإ نيعسلو ة لاعت

 ٠ لاحم هسفن ىلإ ءىثلا ةفاضإو ىلاعت هللا ىلإ مسالا ةفاضإ

 هللا انا وو نيدو ٠ مالا مسا انلوق نيبو « هللا مس ذل رق نينا كان وحل ةدورتا كلو كنان, :. ةمانلا

 . ىمسملا ريغ مسالا نأ ىلع لدي اذهو ء هللا

 «ىسراف مما ىادخو:ىفرع مسا هللا : لوقنف ةيسرافو ةيبرع امنوكب ءاطالا تيفناان]“: عساتلا

 :كلذك مة ركل نحف نش لاخا تا اكاذأ اأو

 مسالاف هلاوسأب هللا وعدن نأب انممأ ( اهم هوعداف ىتسحلا ءامسألا هللو ) ىلاعت هللا لاق : رشاعلا

 ءاعدلا هب لصح ىذلا ظفللا نيبو وعدملا تاذ نيب ةرياغملاو « ىلاعت هللا وه وعدملاو ؛ ءاعدلا ةلآ

 : ةرورضلاب مواعم

 مسأ كازا ( ىلاعت هلوَقف صنلا يأ 3 محلاو 2 صنلاب ىعسلاا وه مسالا لاق نم جتحاو

 اذإ لجرلا نأ وهف مكحلا امأو « فرحلا الو توصلا ال ىلاعت هللا وه ىلاعتملا كرابتملاو ( كبر

 ناكل ىعسملا ريغ مسالاناكولو « قالطلا اهيلععقو هتأرمإل امسإ بذيذ ناكو ٠ قلاط بنيذ : لاق

 . اهيلع قالطلا عقيال نأ بحي ناكف ٠ ةأراا كللت ريغ ىلع قالطلا عقوأ دق

 لاعت ةناركا عتجن نأ انيلع بج 6 لاقي نأ زوال " : لاقي نأ لوا ةتالودلاو

 هللا تاذ في ردتل ةعوضوملا ظافلالا هبزنت انملع بدي كإذكف 5 تافالاو صئاقتلا نع اهزنم

 .بداللا ءوسو ثفرلاو ثيعلا نع هتافصو ىلاعت

 كاينتلااذرلق ءأقلاطا ظفللا اذهب ابنغرتعإا ىال[تاذلا نأ هاندمبقلاط كلن انلوق نأ ناثلا نغو

 . اهياع قالطلا عقو

 طظفللا نيمعت نع ةرابع ةيمسنلا نأ هيلع ليلدلاو ) م-الا ريغ اندنع ةيمستلا ةعبارلا ةلكللا

 ةرابع ووف مسالا نمي 3 هتدارإو عضاولا دص# نا نييعتلا كلذو 2 ةنيعم ا تاذلا في رعتل نيدملا

 .٠ ةرورضلاب مولعم امه قرفلاو 1 ةئيعملا ةظفللا تالت نع

 ديفا ال[ لركل يحج قرا نر اتلرنرإا طاواكإ نإ اكبرع ع ١ ةتمانحلا همنا جا
 اعضو لعفلا نم



 فشلا ل د ع و و
 ءىوهاك الملا نال ا ودل مالا نأ نايبب اقوبسم نوكي نأ بحي « ال مأ ىمسملا سفن وه له

 اذه مسالاب دارا ناكنإ : لوقنف.(ال مأ. ىسملا نسفتا وه له مسالا نأ ىف كلذ دو

 كلتوا.ء/ابب فتاة قا تلاوذلا كللت وكلاب اوان [ةفلاود فوز خو ةيطقم رحازوص) قرط .ىذل | ككل

 ىلع ةلئسملا هذه ىف ضوخلاو « ىعسلا ريغ مسالا نان لطاا ىنورزفلا ملعلاف ابنانعألا قئاتملا

 ناك تاذلا كلت اًضيأ ىمسملابو .: ىعسملا تاذ مسالاب دارملا ناك نإو ٠ اثبع نوكي ريدقتلا اذه

 باب نم هنأ الإ ام ناك نإو اذهوأ“ءابء علا نيع ةئقلا تاذ نأ انعم ىسملا,وق مسالا انلوق

 ىرحي تاريدقتلا عيمج ىلع ثحبلا اذه ىف ضوخلا نأ تبف ء ثبع وهو تاحضاولا حاضيإ

 . ثيعلا ىرجم

 : اقيقذ/ ايظا اليو أت قمل قف مسالا لوقي نم لوقل انج رختسا انأ ملعا : ةيناثلا ةلئسملا

 مسالا ظفلو « نيعم نامز ىلع لدي نأ ريغ نم ىنعم ىلع لد ظفا لكل مسا مسالا نأ هنايبو

 , مسالا ظفلب ىمسم مسالا ظفل نوكسيف « هسفنل امسإ مسالا ظفل نوكي نأ بجوف ؛ كلذك

 قة قشيلل ان ] مسالا نوك نأ 0 هنف نأ ل] لمسملا كفن مسالا ةروصلا هذه ىنف

 : رخالل ارياغم نوكي نأو دبال نيفاضملا دحأو ؛ فاضملا مسالا باب

 « نيس |نه.نرك نأ نوعا 0 نأ ىلع هلادلا لئالدلا ركذ ىف : ةثلاثلا ةلئدم ا

 ---0 ا

 « ىتنم مودعملا » انلوق ناف ءامودعم ىمسملا نوك عم ادوجو نوكي دق مسالا نأ :لاواللا

 اضيأو ٠ فرص ىنو ضحي مدع !مب ىمسملا نأ عم ةدوجوم ظافلألاو هل توبثال بلس هانعم

 ةلخابزوا 6: ةنيعم اعم] نطل ]وعضو ااه ىلا" قئاقللا لنا مز دنت مسالاو ادوجوم ىمسملا نوكي دق

 . ةرياغلا بجوي كلذو ررّم مولعم رخآلا مدع لاح امهنم دحاو لك توبثف

 مسالا نوكي دقو «ةفدارتملا , امسالاكدحاو ىمسملا نوك عم ةريثك نوكست ءامسالا نأ : ىتاثلا

 . ةرياغملا بجوي اضيأ كلذو « ةكرتشملا ءامساألا ةريثك تايمملاو ادحاو

 ةفاضإلا باب نم مسالاب ىمسم ىمسملا تركو ىعسملا امجإ مسالا نرركسيرا فلات

 ءىثلا نوكب اذه لكشي : لوقي نأ لئاقلو رخآلا رباه نيفاضملا 4 وا ةكقماو كلك

 . هسفن املاع

 ريغ ضارعأ تاوصألا كلو « تايمسملا فيرعتل تعضو ةعطقم تاوصأ مسالا : عبارلا

 .هتاذل دوجولا بجاو نوكي لب ءايفاب نوكي دق ىمسملاو « ةبقاب



 مسالا ق لا فافتكا

 مسالا لئاسم
 ةيلقعلا

 سلال هاما مسالا ره /٠ ١ 1 0 ١

 ! ناش أ رواجا هير اس مسالا ريغصت نأ ىلع اوعمجأ : ةيناثلا ةلئسملا

 ؛ربظو الع اذإ ومسي امس نم قّتشم وه : نويرصبيلا لاق : نالوق هقاقتشا ىف : ةثلاثلا ةلئسملا

 مدقتم ءىثلا فرعمو « ىنعبلل فرءم ظفللا : لوقأو «هب ءىثلا كلذ ربظ ىت> هالعام ءىثلا مساف

 : نويفوك-لا لاقو ؛ هيلع امدقتهو ىنعملا ىلع ايلاع مسالا ناك مرج الف ؛ فرعملا ىلع ةيمولعملا ىف

 نيب رصبلا ةجح ؛ ىمسلل ةفرعملا ةمالعلاك ممالاف ؛ ةمالعلا ةمسلاو « ةعس مسي مسو نم قتشم وه

 .ان اننا وأ هقنحر اأو ةومضصت ناكنل ةكيلا] نت مسالا قاقتشا ناك ول

 هنم فذح مث ءمسي مسو نم هلصأ اولاق ةمسلا نم هقاقتشا اولاق نيذلا : ةعبارلا ةلئسملا

 فصولاو دعولا هلصأ ؛ ةنزلاو ةفصلاو ةدعلاكفوذحلا نع اضوعلصولا فلأ هيفديز مث : واولا

 ؛اولأللا: وهو آملا نم .هقاقتشا ااولاق :نذلا اًمأ""ء ءاملا: امف دي زو: ءاواولا اهنم ظقسأ*«نزؤلاو

 اناوقك : مسا هيف ىمالاو « ىمسي امسو ومسي امم نم مسالا لصأ نأ : لوألا : نالوق ميلف

 اهيلع اولخدأو امما ةغيصلا هذه اولعج مهنإ مث. تيمر نم مرا لثم منا وأ « توعد نم عدأ

 لان زال تل ةوعتلا "1 220 كانط ولأق 0 لانفالا دج لع اه زد علاو كازعالا] هدو

 ىضاملا ىلع ماللاو فلالا اولخدأ مث ءرضح اذإ نيثي نآ هلصأ ناف نآلا لثم اذه : شفخالا

 936 واول تفادح اع رك رحل االوسا ءل 112: قاقلا لكلا * وتم هاوك نو « هلعف نم

 فذح ببسب تراصامنال يملا | وأ 2 اعزو « ناروذلا ربك عم اهيلع تاكرحلا بقاعتل الاقثتسا

 نافرح قب واولا تفذ> امل هنال نيسلا اونكس امو ٠ اهيلا واولا ةكرح لقنف ةماكلا رخآ واولا

 للاكل رطبا كلا نكت كيكو نك اكل كارخ الو ك كتم وخال و نك هنأ

 : اكوا انك ذا لإ اجار نال ب لااا نالوا ىاوزتلللا تلا "5

 . ةدايزلا فورد نم اهنال كلذب ةزمطلا تصخ امإو

 :  ةيلقعلا لئاسملا ؛ بايلا اذه ثحابم نم ىناثلا عونلا

 باتكلا اذه لوأ ىف هركذ مدقت دقف ؛ هعاونأو هماسقأ ركحذو مسالا دح 0
 بت :لئاتسا نبه قو

 ةيعوتلا ريغ اطال :قدفت مسالا : ةي رعشالا وانةلمازركللاو ا ةياويعدلا| لاق. ة قلاوإإلا ةلئسللا

 ىعسملا ريغ مسالا نأ :انينعا ائانعفلاو اة عيقلا7 نفت و يللا ويغ مسالا : ةلزتدملا تلاقو

 يقل تلازاليغو

 مسالا د لئاقلا لوق نأ ىهو ؛ ةمدق ىلع هيبنتلا نم دب ال لئالدلا رك ذ ىف ضوخلا لبقو



 3 ةيلقتلاو ةيلقعلا مسالا ثحابم

 عامتجا مهتهاركسل طخلا ىف ؛هللا» اناوق نم ءالا لبق فلالا اوذذح امبإ : ةسماخلا ةلئسملا

 ىف ةلئاملا فورهلا عامتجا مهتهارك لثم وهو «ةباتكلا دنع ةروصلاب ةمءاشتملا فورحلا

 . ةءارقلا دنع ظفللا

 هولدبأ (فيلق 3 فور> حس هو. هلالا » هللأ 2 انلوق ف لصالا : اولاق : ةسداسلا ةلئسملا

 قلحلا ىصقأ نم ةزمهلاف ؛ ءاهو . نامالو « ةزمه : طخلا ىف فرخأ ةعبرأ تمقب « هللا » مهوب

 قاحلا ىصقأ ناف ؛ةبيحي ةلاح ىلإ ةراشإ وهو « قلحلا ىصقأ نم ءاحلاو ؛ ناسللا فرط نم ماللاو

 ىلإ دودي مث ناسللا فرط ىلإ لصي نأ ىلإ اليلق اليلق قرتي لازي ال مث ء فورحلاب ظفلتلا أدبم
 ةلاح ىه ىتلا هتلاح لوأ نم .ىدتبي دبعلا كلذكسف « حورلا لحبو ؛ قالا لخاد ىف وه ىذلا ءاحلا

 كن لم رخآ ىلإ لصو اذإ يح 8 ةيدويعلا تاماقُم ُْق دايلق اليلق قرثيو »2 ةلاهجلاو ةركدلا

 ءانفلا ىلإ ىهتني ىتح اليلف اليلق عجري ذخأ راوناآلاو تافشاكملا ملاع ىف لخدو ةقاطلاو عسولا

 . ةياديلا ل جوحد ةياهنلا : ليق أم ىلإ ةزاشإ وهف 2 ديحوتلا رى َّق

 لبس ىلع ل َْق » نم لا 2 نم نولا لبق فلالاإ كذح راج اعإ : ةعياسلا ةلكللا

 نم فلاآلا فذح نال « مي>رلا نم ءاياا فذح زوحي الو « نسح فلآلاب بتكموو: كيلوا

 . ميحرلا نم ءايلا فذح فالخب ؛ سابتلا اهيف لصحي الو ةماكلاب لخي ال نحرلا

 لاحتلا تالا

 ناعون ىهو ٠ مسالا ثحابم ىف باتتكلا اذه نم

 ثحابملا نم قلعتي ام : فاشلاو « مسالاب ةيلقنلا ثحابملا نم قاعتي ام : اهدحأ

 . مسالاب ةيلقعلا

 0 لوالا ع دا

 : لاق « همسو :همسا اذنه : برعلا لوقت , ناتؤوهشم ناتغل ظفللا اذه ىف ::لوأللا ةلئسللا

 . همس ةروس لك ىف ىذلا مسأب

 2 00 مسا ةرات لوقت برعلا نإ : قاسكلا لاق: مسو مس امهريغ ناتغل هيف :ليقو

 مض مهتغل نيذلا لاقو « مس فلالا ريمك مهتغل نيذلا لاق فلآلا اوحرط اذاف  همضب ىرخأو

 نم هلصأ لعج نمو ؛ ممو مسا لاق ىعسي امس نم هلصأ لعج نم : بلم لاقو « مس فلالا

 َ هاممو 4ةعو همخو هعساو هرم أ لو برعلا تروم : دربملا لاقو )ع مو مس لاق ومش يس



 ةباتكو ةءارق ةلمسلاب قاعتام ١ أ

 ءابلا اودر فلالاب ( كبر مساب أرقا ) اويتك امل مهنأ ىرت الأ ءاهدعب ىتلا ةفوذلا فلآلا ىلع

 باتتك اودتفتسي ال نأ اودارأ منال ءابلا اولوط اسمإ « ىيتقلا لاق : ىتاثلا ؛ هيلصألا اهتفص ىلإ

 .نيسلا )و ىرظأ]و هاءابلا |ولاوظ, ١: :هباتكتل ,لوقنا ننزءلا ادبعت نرمع ناكو « ,ظعم فر الإ هللا

 . هللا باتكل امظعت لا اورودو

 ظفل ةيتك لصتا اسلف ةروصلا ف ضفخنم فرد> ءايلاو ةراشالا لهأ لاق : ةيناثلا ةلئسملا

 هلاح عفتري نأ لجو رع هللا ةمدخي لصتا امل بالا نأ وجرنف ؛ تاعتساو تعفترا هللا

 :هنأش ىلا لاو

 ( كبر مسابأرقا ) هلوق ىف هوتبثأو « هللامسإ » هلوق نم « مساد فنلأ ١وةذح :,ةثلاثلا ةلئسملا

 اك [ دنع تاق زال رثك أ ىف ةارروكا ده_ مشا مساب » ةملك نإ : لراللا,: كيا ىف قزاقلاو

 : ىناشاا . ليلق اهرك ذ ناف عضاوملا رئاس فالخب . فل الا اوفذح فيفختلا لجألف « لاعف الا

 ده الا نأ كيان كلجد ان امال شا مسب » هلوق ىف فاأالا. تفذح امن] : ليلخلا لاق

 , طخلا ىف تطقسف فلأالا نع تبان مسالا ىلع ءابلا تلخد اسلف , نكمم ريغ ةنك اسلا نيسلاب

 ىف ك ا ءابلا نال ( كبر مساب ساب أرقا ) هلوق ىف طقست ملاهنإو

 « احيدص ىنعملا ءاقب عم ( كبر مساب أرقا ) نم ءابلا فذ- نكح« هنثال ( هللا مس )

 ىنملا حصي مل « هللا مسب » نم ءاسبلا تفذح ول امأ ٠ ىنعملا مص كبر مسا أرقا تلق ول كناف

 ٠ قرفلا روظف

 ىف امهئاوتسا عم ؛ ةدحاو مالب ىذلا ةظفل | اوتكا و ٠ كمال هللا "ةلفلا ودك ١ ::ةعباأرلا لكس

 نأ لوأالا : هو+و نم قرفلاو « فيرعتلا موزل ىفو « ةنسل الا ىلع نارودلا ةرثك ىفو ظفللا

 اجلؤقاافأأ لص الا ءلغر ةتباتك او ةبأف ع ءاأالا فرضت ١ لف رضتم» بارد مسا « هللا د انلوق

 مولعمو « ةملكلا ضعبك وهف هتلص عمالإ ديفي ال هنأال ؛ صقان هنأ لجأال ىنيم وهف « ىذلا »

 مطوق اوبتتك مهنأ ىرت الأ «ببسلا اذهل ناصقنلا هيف اولخدأف ءاينبم نوكي ةماكسلا ضعب نأ

 . ىنثي ال فرحلا ناف «فورالا ةمادش» نع ةتجرخأ ةينثتلا نال : نيمالب « ناذللا د

 غ سابتلالا اذهو ؛هلإ هلوقب سيتلال ةدحاو مالب بتكول « هللا » انلوق نأ : ىناشلا

 . ىذلا انلوق ىف لصاح

 تلا فان فذحلاو ؛ طخلا قباديكم كج ور فلا! قاتلا رككذ خفت نأ : كلاثلا

 انك قس كلا رنا وبلا قدما مخفت / « ىذلا » انلوق امأو
ّ 



 سل سيب سس ايي لس

 ا ةياتكو ةراآزق:ةلمسيلاابا قلت .ام

 لهف هلب لاق ول فاحلا دنع هنأ : اهادحإ : ةميرشلا ىف لئاسم ثحبلا اذه ىلع عرفتي و « ىهتنا

 نورخآ لاقو ؛ نيدلا دقعني الف ةبوطرلل ما هل هلوق نآل ؛ ال : مهضعب لاق ال مأ هنيمب دقعني

 هرك ذ ول : اهناثو دقعنت نأ بجوف فلخلا هنىون دقو . زئاجةغللا لصأ بسحب هنآل هب نيعلا دقعني

 هلوق ىف « هللا » هلوق رك ذ ول : اهلاثو ءال مأ كلذ حصي له ةحيبذلا دنع ةفصلا هذه ىلع

 .؟ال مأ هب ةالصلا دقعنت له « ربكأ هللا د

 . ىهتنا تاياورلا ضعب ىف ةبيتق الإ ةلامالاب هللا دحأ أرقي مل : ةنماثلا ةلئسملا

 ىف فيرعتلا مال ماغدإ لجل « محرلا نمحرلا » هلوق نم ءارلا ديدشت : ةعساتلا ةلئسملا

 هاوس افرح رشع ةثالث ىفو « ماللا ىف فيرعتلا مال ماغدإ موزل ىف ءارقلا نيب فالخ الو ؛ ءارلا

 ؛ ءاظااو « ءاطلاو « ىازلاو : ءارلاو «لاذلاو «لادلاو « نيشأاو « نيسلاو ء داضااو  داصلا“: َنَهْؤ

 نوءك ارلا نوكاسلا نودماحلا نودياعلا نويئاتلا ) ىلاعت هلوةك . ىبتنا «نونلاو « ءاثلاو ؛ ءاتلاو

 برق ماغدالا اذه زاو+ل ةيجوملا ةلعااو ( ركسملا نع نوهانلاو فورءملاب نورمالا نودجاسأا

 نسخ ؛ هنم برقي امو ناسللا فرط نم اهجرخم ةروك ذملا فورهلا هذه لكو مالا ناف « جرخملا

 : هلوةكك رشع ةثالثلا هذه ادع ايف فيرعتلا مال ماغدا عانتما ىف ءارقلا نيب فالخ الو « ماغدالا

 دعبل اهف ماغدالا رح مل امتإو « راهظالاب اهلك ( فورءملاب نورمآلا نودماحلا نودباعلا )

 ةعفد امم قطنلا لقث ىناثلا فرالا جرخم نع ل وآلا فرحلا جر دعب اذإ هناف « جرخلا

 زييفلا نال , امهاجرخخ برقي نيذللا نيفرحلا فالخم ؛ رخألا نع امم دحاو لك زييت بجوف

 .:بعص لكشف اهني

 نيبوحال نالوق هتلامإ زاوج ىفو «نمحرلا» ظفل لامب ال هنأ ىلع اوعمجأ : ةرشاعلا ةلئسملا

 : ىاثلا لوقلاو «فلآلا دعب: نوالازاغكت :هزاؤجةلعو هأةيوليسال وق هلعلو نرخ أ ا

 . زوحي ال هنأ « نيبوحنلا دنع ربظالا وهو

 نيتفص امهنوكسا رجلا وه « حرا نحراا د بارعإ نأ ىلع اوءمجأ : ةرشع ةيداحلا ةلثسملا

 هللا مسي ريدقت ىلعف عفرلا امأ ءوحنلا بسح امهيف نازئاج بصنلاو عفرلا نأ الإ لوالا رورجملا

 : محرلا نمحرلا ىنعأ هللا مسب ريدقت ىلعف بصنلا ان محرلا نمحرلا وه

 0 لئاسم هيفو 2 طخلاب قاعتي ام بايلا انو ثحايم نم ىاثلا عونلا

 ,٠ اورككدو عضاوملا راس ىف اهولوط اهو « هللا مسب » نم ءاسبلا اولوط : ىلوالا ةلئسملا

 الوط لديل ءابلا هذه:اَولوطتئاابلا طكب: ل ضولا تقل انهن كرا مل والا: نيرا درك

 مال كح



 ماغدالا سم

 ةلالجلا مالدم

 ةراتكو ةءارق ةلمسبلاب قلعت, ام ١٠م

 نأ ثلاثلا « ميظعتلا ىف ةغلابملا قحتسي ظفللا رانعالا ميظعتلاب رعشم ميخفتلا نأ تائلا" كلذلابف

 ناكف ناسللا لككب رك ذن امناف ةظاغملا ماللا هذه امأو «ناسللا فرطب رك ذن اس؛إ ةقيقرلا ماللا

 كحل اير اب كا ناونلا قل باهل هى اارعلا ف !لحشأل نرزكت نأ يجف نثكا ]يدق لذا

 الف ءهباق لكب هرك ذي هنأ ىلع لدي وهو « هناسل لكب هبر ركذي ناسنإلا ناك انهرف ؛ كبلق لكب

 . ميظعتلا ف لخدأ اذه ناك مرج

 ءءاطلا ىلإ لادلا ةبسنك ةظيلغلا ماللا ىلإ ةقيقرلا ماللا ةبسن : لوقي نالئاقل : ةعبارلا ةلئسملا

 كل دكلاو) ناكل لكلا رك نت ةااعلا اوبنايسلل ا [فارطب نك نت لادلا,|ناف.:ضطاضلا ىلإ :نينمتلا | ةبشنكلاو

 11 ةهق لا هتللا ةلض نالضأت نش « اذاكنالا» لك 87 داكااو !ناسللا كقرطبا رككذنت قيدلا

 اولاق موقلا نأ انيأر انا مث . داصلا ىلإ نيسلا ةبسنكو ءاطلا ىلإ لادلا ةبسنك ةظيلغلا ماللا

 بجالولا | ناكف ارد :كفاز كانطلا و[ فر نْيسلا .كلذكو ءاوبخآ فرت قاطاا و فر>الاذلا

 دب الو كلذ اولعف ام مهناو , رخآ فرح ةظيلغلا ماللاو فرح ةقبقرلا ماللا : اولوي نأ اضيأ

 :( قرفلا نم

 مال ىلو آلا نامال كانه لصح هناف ماغدالل « هللا » كلوق نم ماللا ديدشت : ةسماخلا ةلئشملا

 فورلا نم نالثم نافر> قتلا اذإو « ةكرح:م ىهو لصالا مال ةيناثلاو ةنك اسوهو فيرعتلا

 ف انامل مات نروح يختل, قونو اذا مغدأ كج ناشلاو رانك الش ناورلكإ كوأ ناكر البلك

 2( ةمعن ند مك امو“ ؛ ممتراجن تخحر كا كفي لكلاب اهلا ةدحار هاكرز نملك

 . ةملكلا هذه ىف مكف ةدحاولا ةملكلا ىف امأو ( هللا نم هلام

 ماغدالا عنتماف « نياثم عامتجا عنتما ةنك اس تناك نا ءايلاو واولاو مالااو فاآلا نأ ملعاو

 . ازئاج ماغدالا ناك نالثم ايف عمتجاو ةكرتعا تناك نا قليلا اذه

 مالو فيرعتلا مال نأ ىهو . ةقيقد انه تادهاجلاو تاراشالا بابرال : ةسداسلا ةلئسملا

 « هللا ةظفا مال قبو ةفرعملا مال طقسف ؛ ىتاثلا ىف امهدحأ مغدأذ اعمتجا « هللا » ةظفل نم لصألا

 «تلطبو تينفو ةفرعملا تطةس فورعملا ةرضح ىلإ تاصح اذإ ةفرعملا نأ ىلع هيبنتلاك اذهو

 . ناصقن الو ةدايز ريغ نم ناك اكىلزالا فورعملا قبو

 ةرورض ىف كلذ زاجو , ظفللا ىف هللا : انلوق نم ففلالا فذح زو ال : ةعبانسلا ةلئسملا

 - : مهضعل لاق ؛ هلع فقولا دنع رعشلا

 دال امنا ضرع كن كال ك ةعبقلا اج لي لبق



 47 ةياتكو ةءارق ةلمسبلاب قلعتي ام

 انوع أ انا 0: فيعض كدبع أ مالكو ؛ هللأ مسإ اودبا هل وق )» هللأ مس 00 هلوق ند دارملاو

 نأ تجر 3 الوقو انظفل وه لعفلا كلذو ' انلاعفأ نكد اليف لوا اك رهالا اذهف ءادتالاب

 مسيب أدبا دارالاو « هللا رك ذب أدبا دارملا نوكي

 دوجولا ىف هنأ كف ,ءامسالا فرشأ همساو ؛ راكذاآلا فرشأ هركذ كلذكنف تاوذلا فرشتأ

 ىلع اقتباس همسا نوكي نأ وة. ناك ذالا لك ىلع اقباس ةركذ. نوكي نأ ابو هازوسرام لك لع قياس

 : و مس ل 1: و . ةلدجلا دئأ هلا هذه اللا طظفإ ْق صدع لق ددنلا |كه ]عاطل راوساللا

 ىلاعت هللا تاذ نأ ام هنأ هيف ةدئافلاف اضيأو « هللا

 قافلا بابلا
 ةباتكلاو ةءارقلاا نم ةملكلا هذه قلعتي ىف

 :  ةريثكتف ةءارقلابةقلطتملا كخانملا ايإ

 مس » هلوق ىلعو : حيبق صقان « مسب » هلوق ىلع فتولا نأ: لعءاوطمعأ .::ىاواللا ةلكذلل

 مات « ميحرلا نحرلا هللا مسب د هلوق ىلعو : حي فاك « نمحرلا هللا مسي » هلوق ىلع وأ « هللا

 ايفاك وأ ءاصقان نوكي نأ وهو . ةثالثلا هجوآلا هذه دحأ ىلع عي ناو دب ال فقولا نأ ملعاو

 الإ ىناعملا موهفم مالك لك ىلع فقولاو , صقان هسفنب مهفي ال مالك لك لع فقولاف : الماكوأ

 اعطقنم هدعب ام نوكيو مات مالك لك ىلع فتولاو ءايفاكن وكي هلبق ام اًتلعتم نوكي هدعب ام نأ

 . امات افقو نوكي هنع

 ميحرلا نمحرلا » هلوق نأ الإ ؛ مات مالك « نيملاعلا بر هلل دما » هلوق : لوقي نأ لئاقل مث

 نع ةفصلا عطق زاج ناف ؛ تافوصولا ةعبات تافصلاو « تافص اهنال ءهلبق ام قلعتم « كلم

 نإو « ةيناث ةيأ ميحراا اولوقي مث ؟ ةبآ نمحرأا هللا مسباولرقي مل مذ ةبآ اهدحو اهلعجو فوصوملا

 . ةءاوج ندمان ال لاكشالا اذهف «اةلقتسف ةيأا ميحرلا نمحرلا اولعج فيكف كلذ رمي م

 « هلل دا » هلوق ىفو « هللا مسب » هلوق ىف ماللا ظيلغت كرت ىلع ءارقلا قبطأ : ةيناثلا ةلثدملا

 , لفستلا بجوت ةرسكلا نآل ؛ ليقث .ةمخفملا ماللا ىلإ ةرسكتلا نم لاقتنالا وأ هيف بيسلاو

 ميخفت اونسحتسا امإو « ليقث دعصتلا ىلإ لفسنلا نم لاقتنالاو « لعتسم فر> ةمخفملا ماللاو

 هدابعب فيطا هللا ) هلوةك ةبوصنم وأ ةعوفرم امنوك لاح ىف ةماكلا ةذه نم اهظيلغتو ماللا

 . ( مهسفنأ نينمؤألا نم ىرتشا هللا نا ) هلوقو ( دحأ هللا وه لق

 ةاللا ظفل نيبو هنيب قرفلا : لوآلا : نارمأ ميخفتلا اذه نم دوصقملا اولاق : ةثلاثلا ةلئسملا

 ىلع فقولا

 ةلمسباا تاملك

 االجلا مال كح



 ىلإ هنم لزن مث هللاب ةناعتسالا بوجو ىأر هناكف اناث لعفلا رضأ مث ( هللا مساب ) لاق نمو

 .٠ ةسسقن لاا

 ةوالت قسن : ىزارلا ركب وبأ خيشلا لاق « مسالا راوضا مأ ىلوأ لعفلا رامضإ : ةيناثلا ةلئسملا

 ( نيعتسن كايإو دبعت كانإ ) :لاق للاعت هناثل ؛ رمآلا وهو لعفلا وه رمضملا ن أ ىلع لدي نآرقلا

 ريدقتاا ( ميحرلا نم رلا هللا مسإ) : هلوق 7 « نيعتسن كايإو دبعن كا,] اولوق ريدقتلاو

 مالكا ريدقت انلق اذإ انآل « ىلوأ مسالا رامضا لب : لوقي نأ لئاقل : لوقأو « هللا مسب اولوق

 , تانئاكلا عسي .افلاخو ثداو اع هن ادي نع أراب خإ اذه ناك ى ث لكءادتبا هللأ مسب

 ؛ىلوأ لامتحالا اذه نأ كش الو ءهرك ذي مل وأ رك اذ هركذ ءاوسو . هلقي ملوأ لئاق هلاق ءاوس

 ؛ هلل دملا لاقي نأ ىلو آلا 3 هلل دما اولوق لاقي نأ ىلوألا نأ نايب ىف ءىجب هيف مالكللا مامتو

 هلقي لو ُ لك 5 هلأق ءاآوس دمدحلل م هيسفنت ف نول نع راب خإ هنا

 ةفاضإلاب ىناثلاو « 0 د : هلوق ىف ك فرحلاب امهدحأ : نيئيشب لصحي رجلا : ةثلاثلا ةلئسملا

 لصح امئاف « ميحرلا نمحرلا » ظفل ىف لصاحلا رجلا امأو.و هللا مساب د : هلوق نم « هللا » ىف اك

 تضتقا مل ىلإ فر ناراهدحا : تاحأ_اهزف ؛ تارعالا قف فيوضردلل اعيان فصوأا نركل

 ,ةفاضإلا ءاضتقا وأ ىوقأ فرحلا ءاضتقا نأ : اهئلاثو ؟ رجاا تضتقا مل ةفاضإلا نأ اهيناثو ؟ رجلا

 ةفاضالا عقت نأ ىقبف ؛ لا ةسفن لإ ءىتثلا ةفاضإ اولاق عقت مسق م 0 ةفاضالا نا اهبعبارو

 ود>اف لوألا مسقلا 0 (هنع لصفن 0 ءاوخلا تاذ نع ج اذلاو ل نيد أ 2 لكلاو ءزجلا نيد

 امأو؛ بهذلا صضحل مكاخلا كلذو ديدخلا صضدحل قابلا كاذ نال » بهذ مكاخو 2 ليد بأب 2

 بسنلا ماسقأ امأو ؛ ةيلكلاب فاضدلل رياغم هيلا فاضملا ناف « ديز مالغ » كلوقكسف ىناثلا مسقلا

 . ةيهانتم ريغ بسنلا عاونأ ناف ؛ ديدعتلاو طبضلا نع ةجراخ اهناكف تافاضالاو

 تاذلا نيبو مسالا ىه ىتا ةصوصخلا هظفللا نيب ةبسن ءىشلل امها مسالا نوك : ةعبارلا ةلئسملا

 ةظفللا كلت لعج ىلع اودلطصا سانلا نأ اهانعم ةبسنلا كلتو « ىمسملا ىه ىتلا ةصوصخلا

 اذن انأ اومهفاف 8 ةظفللا هذه م2 ىو اولاق مهنأكف 0 صوصخملا ءاوسلا كاذإ ةفرعم ةصوصخ لا

 مالا ةفاضإ تصح م رجال ىمسملا نيبو مسالا نيد ةيسفلا هذه تاصح الو 2 ىرالفلا ىنعملا كلذ 4

 ' لاتف هللا ىلإ م مالا ةفاضإ نم دارملا وه اذبف « ىمسملا ىلإ

 ريدقتلاو ؛هدئاز ةلص « هللا مسب » : هلوق ىف مسالا ر 3 :.ديبع ىبأ لاف: اةساخلا هلدانملا

 لوقأو مسقلا نيبو هنيب اقرف نوكيل اماو ؛ كربآلل امإ : مسالا ةظفل رك ذ امتإو ءلاق هللاب

 م



 ١ ةامسبلا ثحابم

 ناطيقلا رش نم هخاعتكا نم مزلأو مأ هبس#ت 0 نم ناسنإلا ا 1-5 ءاليلا ف ه4فقن ىقلأ

 ؟ مهلا بناجلا كرتو فعضاألا بناجلاب أدب ملف

 قاشلا باتكلا
 باوبأ هيفو محرلا نمحرلا هللا م ثحابم ىف

 لئاسم هيفو تامدقملا ىرأ ةبراج لئاسم ُْق لواألا بايلا

 اذه : لوةنف « رمضمب ةقاعتم ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب ) نم ءابلا نأ انين كف + نوالا ةلسملا

 نأو ءامدقتم نوكي نأ زوجيف نيريدقتلا لعو ء العف نوكي نأو ء اما نوكي نأ لمَ رمضملا

 امأو « هللا مساب أدبأ : كلو ةكمف العف ناكو امدقتم ناكاذإ امأ : ةعبرأ ماسقأ هذبف « ارخأتم نوكي

 العف ناكو ارخأتم ناك اذإ امأو هللا ساب مالكلا ءادتبا : كلوقكتف امسا ناكو امدقت» ناك اذإ
 بيو ىئادتبا هللا مساب : كلوةكنف امسا ناكو ارخأتم ناك اذإ امأو « أدبأ هللا مساب : كاوقكف

 ؛ نآرقاا ىف دراو امهالك لوقتتف ؟ ريخأتلا مأ ىلوأ مدقتلا نأ: لولا“ نقم ع انف لا

 :لوقأو ( كبر مساب أرقا) هلوةكنف ريخأتاا امأو ( اهاسرمواهارجم هللا مساب ) هلوقكف ميدقتلا امأ

 نوكيف « هتاذإ دوجولا بجاو محدق ىلاعت هنأ : لوألا : هوجو هيلع لديو ؛ ىلوأ ىدنع مدقتلا

 ىلاعت لاق : ىناثلا ء رك نلا ىف « قيسلا ق>تسإ تاذلاب قباسلاو ؛ هريغ دوجو ىلع اقباس هدوجو

 ىف ميدقتلا نأ : ثلاثلا «( دعب نمو لبق مم رمآلا هلل) لاقو ( رخآلاو لوألا وه)

 نع رخأتم لعفلا انوبف ( ديعت كايإ ) : لاق هنأ : عبارلا ٠ ميظعتلا ف لخدأ ركذلا

 ءءىدتبا هللا مساب ريدقتلا نوكيف ءكلذك ( هللا مسب ) هلوق ف نوكي نا را مسالا

 مساقلا ابأ خييشلا تعمس : لوقي هنع هللا ىضر رمع نيدلا ءايضدلاولا خييشلا تعمس : سماخلا

 مساقلا ىلأ ذاتسالا عم ىنريلا ريسخلا ىبأ نب ديعس وبأ خيشاا رض- : لوقي ئراصنالا

 :ةةديعب هللا اًنأرو الإ ايف :اتنيأز.ام اولاقونوةقحلا:: ىزيعقلا داتتللالا "لافتد !عارمملا

 الإ اًئيش اوأر ام مهناف نوةقحما امأ نيديرملا ماقم كاذ : ريخلا ىنأ نب ديعس وبأ خيشلا لاقف

 ناهربىلإ ةراشإ قااخلا ىلإ قولخلا نم لاقتنالا نأ مالكلا ق.ةحتو : تلق « هلق هللا اوأر دق اوناكو

 تنااذإ 1 كوش مللا ناهرب نأ مولعمو ٠ مللا ناهرب قولخما ىلإ قااخلا نم لوؤنلاو « نآلا

 هللا مساب ةناعتسالا بوجو ةيؤر ىلإ هلعف ةيؤر نم لقتنا أكف الوأ لعفلا رضأ نف اذه



 ةةاتالاةمختلل التان 0

 . ةبرعم ةماكلا هذه نوك بجوف « تاكرلا هذه قاقحتسإ ىلع لادلا مالا الإ لماعلل ىنعم

 ةدايزلاو . نييبتلاو ء ضيعبتلاو « ةياخلا ءادتبإ : ةعبرأ هوجو لع تدرو « نم و ةملك (ب)

 لصاألا : نورخآ لاقو ؛ هيلع ةعرفم قاوبلاو « ةياغلا ءادتبإ وه لصاألا : دربملا لاق (ج)
 . هيلع ةعرفم قاولاو ء« ضيعتتلا وه

 هنأ اوذيب دقف ( مكب ونذ نم مكل رفغي ) ىلاعت هلوق امأو « ةدئاز اوك مهضعب ركنأ (د)

 . هلك ر فغ دقف هنم ضعب لك رفع نمو ؛ مبوأذ ضعب مدا رفغي أع هناك ةارتاو ةرتاق نأ

 نهو مهمديأ نيب نه مهنيتآل مث ) ناطيشا) لاق هركذ نم دبال نع نيبو نم نيب قرفلا (ه)

 ثلاثلاو نه ظفلب نيلوألا صخ مل: لوآلا : نالاؤس هيفو ( مهلئاهث نعو مهناميأ نعو مهفلخ

 نه ظفلب ةذاعتسإلا تءاج مث نع ظفلو نم ظفل ناطيشاا 1 اتل 5ق ءلكمل عبارلاو

 . ناطيشلا نع لقي ملو ( ناطيشلا نم هللاب ذوعأ ) لاذ

 . -:بابلا اذه ثحابم نم عبارلا عونلا

 ناطيشلا قح ىف ميجرلاو ؛ ةمحرلا ىف ةغلابم نهرلا نأ اي . ةنطيشاا ىف ةغلابم ناطيشلا )١(

 ةملكلاهذبف اذه تفرع اذإ ؛ لعافىنع؟ب ليعف ىلاعت هللا قح ىف ميحرلا نأ اك « لوءفم ىنتمب ليعف

 أشني اذهو ءامهنيب ةاواسملا ىضتقي اذهو ٠ مرا نمحرأا ىلإ ميجرلا ناطيششأا نم رارفلا ىضتقت

 ميحرلا ميركلا خالا وه هللا ترأ الإ, ناؤخأ سيلبإو هللا نإ.نولوقي نيذلا ةيرونثلا لوق هنع

 ىلإ ريرشلا اذه نم رفي لقاعلاف ٠ ىذؤالا سيسخلا ىثللا حالا وه سيلبإو ٠ لضافلا

 . ريحا كلذ

 هطاسو ميجرأا ناطيشلا قلخ ملف اميرك امحر ناك ناف ؟ ميرك ميحر وه له هلإلا (ب)

 . ناطشاا رث نه هب ةذاعتسإلاو هيلا عوجرلا ىف ةدّئاف ىأف امب رك اهححر نكي مل نإو «دابعلا ىلع

 هوركذ ناف ( ميجراا ناطيشا| نم هللاب ذوعأ ) نولوةي له تاومسلا ىف ةكئالملا (ج)
  ناطيشأا رورشش .نم ال مهسفنأ رورش نم نوذيعتسي امئاف

 . هللاب ذوعأ نولوة, له ةنجلا ىف ةنجلا لهأ (د)

 مهب هل قاعتال هنأ ريخأ ناطيشلا نأ عم ( هللاب ذوعأ ) نولوةي مل نوقيدصلاو ءايبنآلا (ه )

 . (نيصاخلا مهنم كدابع الإ نيعمجأ مهني وغال كتزءبف) هلوق ىف

 مكيلع ىل ناكامو ) لاق ثيح ةوعدلا درجم ىف الإ مهب هل قاعتال هنأ ربخأ ناطيشلا (و)
 يذلا وبف ناسنإلا امأَو ( مكسقنأ اومولو ىنومولت الف ىل متبجتساف قو عد نأ الإ ناطلس نم



 ميسشسسل مسسسسس حساب مس ما

 4 ةداعتسالاب هةحاتملا لئاسملا

 . ءاتبلان هل ا لئاسم انبهو : تاق

 تنحل لاق اذاؤ ) هيلع ءايلا فرح لوخدب نهتم نع زيمشي انمإ نغلا َة ةفيشح أ لاق ) أ (

 هناف دسافلا عيبلا ةلسم ىب قرفلا اذه ىلعو , طقف نما وه ءايلا هيلع لخد ىذلاف «٠ اذكب اذك

 اذه تعب لاق اذإو 2 ادساف دّدءناو عيبلا حص را نم نع سايركلا اذه تعب :لاق اذإ :لاق

 رزخا ةيناثلا ةروصلا ىفو ؛ نمت رخلا ىلوألا ةروصلا ىف نأ قرفلاو « حصي مل سابركسلا اذهب رخلا

 . زوجا هناف انمثم هلعج امأ رتاج امر ثلا لءجو,, نهتم

 دنعو « مهردلا كلذ نيعت مهردلا اذهب بوثلا اذه كنم تعب لاق اذإ : ىعفاشلا لاق (ب)

 . نيعتيال ةفين> ىنأ
 لعخ ( ةنجلا مه نأب مهطاومأو مهسفنأ نينءئا نم ىرتشا هللا نإ ) ىلاعت هللا لاق ( ج)

 !(لاتملاو ىلا امتللا

 ( هللا اوقاش مهنأب كلذ ) ىلاعت هللا لاق ةيببسلا ىلع لدت ءابلا ( ١ ) لئاسم هقفلا لوصأ نمو

 لاقيف ببسلا ىلع ءاباا ظفل لاخدإ زوجي ال هناأل حدي ال هنإ : ليقو « ةيببسلا ىلع تلد ءابلا انبه

 . ببسلا اذهب مهلا اذه تبث

 .٠ هلأ ند دبال 3 ةيدسلا مال نيو ةييسأا ءأب نيد قرفلا ق ةيكسلا ديف ءايلا اناق اذإ (ب)

 ءايلا هذه نأ ىو هنأف هع ثحرلا نم دبال )» كدمحو مهللا كن ادعس 2 هلوقف ءايلا 06

 نآرقلا مولعو « نآرقلاا ىف اهمولعو « ةعبرألا بتكلا ىف جردنم مولعلا لك : ليق (د)

 ( تلق) هللأ - وم ءابلا ىف ايم ولَعَو ( ميحرلا قمرا هللأ مسنلا) ىف ةحافلا مولعو , ةحافلا ُْق

 دبعلا قصاي وهف قاصلالا ءاب ءابلا اذهو ؛ براا ىلإ دبعلا لوصو مولعلا لك نم دوصقملا نآل

 0 دوصتقملا لاك وهف 2 برأاب

 5 رجلا فور>- ثحايم 0 بايلا أذو ثحايم نم كلاثلا عونلا

 10“ ثحايم ع« نمو طظفا ْق

 نه لاملا تذخأ » لوقت مث نونلا رسكتف « كنبا نم لاملا تذخأ » لوقت كنأ )١(

 ىلع تاد لاوحاألا تفلتخا اذإو « ةماك-ا هذه رخآ فاتخا انههف ؛ نونلا حمتفتف « لجرلا

 ال هناف ؛ لماوعلا فالتخاب ةملكلا هذه رخآ فلتخا انههف ٠ ةكرحلا هذمب ةلاح لك صاصتخا



 ةةاعتسالاب ةقحتالا لئانملا ب

 اوحسهاو :ريدقتااو ةدئاز ( ممؤرباو>ءماو ) هلوق ىف ءايلا : مهضعب لاق : ةسداسلا ةلئسملا

 هوجو هنع هللا ىضر ىعفاشاا ةجح « ضيعبتلا ديفت اهنإ هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاقو « مكسؤر

 بر مالك نأب محلا نآل ؛ لطاب لوآلاو . اديفم وأ اوغل نوكنت نأ امإ ءابلا هذه نأ لوألا

 هلك ةدئافلا رابظا مالكا نم دوصقملا نآل كلذو «دعبلا ةياغ ىف وغل نيك احلا مكحأو نيملاعلا

 كلت نإ لاق كلذب لاق نه لكو ؛ ةدئاز ةدئاف ديفي هنأ ترف ؛ لصاأللا فالخ ىلع وغللا ىلع
 ادم د هلوقن ساو < ليدتللا ىدنتةححم مرد هوت نيب قازفلا نأ.« قاتلا « ضنتلا ىه ةدئافلا

 ضعب نأ : ثلاثلا . ليدنملا ءازجأ نم ءزب هدي حسم اذإ ام ةقدص 0 نليدملاب دب

 تيثف ةحجار تايثالا ةياور نك « مهضعب هركنأو ء« ضيعبتلل نوكست دق ءابلا : لاق ةغالا لهأ

 فل كاد ىأ ديف نأ كجيرف روك لم ةنيعي ضدنلا كاذإ رادقفو 0 دئفت ءانلا:نأ

 ا و «ىعفاشلا لوق وه اذهو « سأرلا نم ءزج لقأ حسب ءافتك الا بجوف ءاضعب

 هجولا ءازجأ نم ءزج لقأ حسم نوكي نأ بجوف ( مكيديأو مهوجوب اوحسماف ) لاق ىلاعت هنأ

 اذه ىطتقم؟ 00 بيحي نأ هلو «مامالا نه هيف دب ال ىعفاشلا دنعو ؛ مميتتلا ىف ايفاكديلاو

 كلا ملا لع ةدايرلا ىفاشلاب دنع نأ الإ ءارجاإلا نمت ءرج لقأب مميتلا ىف ءافتك الا صناا

 مامتالا بوجو ىلع لدي ليلد دجوي مل سأرلا ير و« لئالدلا رئاسل مامتالا انبجوأف اخس
 ٌضنلا اذه قاررأا ذملا ردقلاب | 0

 ىف دمحم لاق اهاد>إ : لئاسم قاصلالا ءاب ىلع ةفينح 5 بامصأ عرف : ةعباسلا ةلثسملا

 وهو « قالطلا عقي ال ىلاعت هللا ةئيشمب قلاط تنأ : هتأ رمال لجرلا لاق اذإ : تادايزلا ىف

 ,ليلعتلا جر هجرخأ هنآل ءعقي هللا ةئيشا : لاق ولو . هللا ءاش نإ قلاط تن - هلوقك

 اذإ امأ « عقي هللا ةدارال لاق ولو . قالطاا عقي ال هللا ةدارإب قااط تنأ كل: كرو

 اهيناثو « قرفلا نم دب الو ؛ نيهجولا ىف قالطلا عي هناف هللا لعل وأ هللا ملعب قلاط تنأ : لاق

 , قلاط تفاف فدإب الإ رادلا هده نم تجرح نإ : ارم لاق را نامل "تانك ىف لاق

 الو « ىنك ةرم اه نذأف كل نذآ نأ الا تجرخ نإ :لاق ولو « هنذا ىلإ ةرم لكىف جاتحت اهناف

 تمعقو ةدحاو اهسفن تقاطف « فلأب ثالث كسفن قاط : هتأرمال لاق ول !متلاثو « قرفلا نم دب

 لك ءازاب راصف « لدبملا ىلع لدبلا عزويف ةيلدبلا ىلع لذت انه ءابلا نأ" كلذ كلا كلك
 ءىث عقي مل ةدحاو اهسفن تقلطف فلأ ىلع اثالث كسفن قلط :لاق ولو ء فلآلا ثلث ةقلط
 ةدحاو عقت هيبحاص دنعو طرشلا دجوي ملو طرش ةملك « ىلع » ةظفل نآل ةفينح ىنأ دنع

 , فلألا ثلث



 4 ةذاعت الاب ةقحتلملا لئاسملا

 « هللاب » هلوق ىف ءابلا )١( ةريثك ىبف هللاب ذوعأ هلوق ىف ءابلاب ةقلعتملا ةيلقعلا ثحابملا امأ

 كش تادف انقل الاازلب

 هينسلاوا:.ةلالا الا هئومشب نوقؤكلاو! قاسلاللا “نارا ةوتلر كرز كالا “ل5

 هنأ هيف ةدئافلاو « ةلاع ال لعفب ةقلعتم ءابلا هذه نأ مالكلا لصاح نأ ملعاو « نيمضتلا ءاب موق

 قاصلالا ءاب وهف ءابلا اذه « هيلع لخد ىذلا ءىثلا ةطساوب الإ هسفنب لعفلا كلذ قاصلا نكم ال

 . ةل أ وه ىذلا ءىثلا ىلع ةلخاد هنوكل ةلآلا ءابو « قاصلالل ايبس هنوكل

 كل 1 ملقلاب » تلق اذإ كناف « لءف رامضا نم هيف دب ال هنأ ىلع اوفا : ةيناثلا ةلئسملا

 قاءتم فرملا اذه نأ ىلع لدي كلذو 6 ملقلاب تيك » لوقت نأ و ذب ل لب اذيفت ان 6ك

 مالكلا ةلالدإ فاحأ فذ « ناعفال هللا, فلحأ هانعمو « نامفأل هللاب » هلوق هريظنو « رمضمب

 مسا ىلع رس ىأ هللا مسا ىلع : هرفس ىف هنذأتسي نا لجرلا لوقيو ؛انبه اذكف ؛ هيلع

 كلا ا ماقملا ا لوةف زايضالا نم ديال هنأ تين“ !ةثلاثلا هلكملا

 دنع امأ ”ناعملا مكحلا كلذب « هللاب ذوعأ » هلوة صتخال رمضملا كلذب حيرصتلا عقو ول هنأ هيف

 ةطساوب الإ متت ال تامهملا عيمج نأ رطاخلا ىف عقيو ءبهذم لك مهولا بهذي هناف فذحلا

 نم ربك أهنأ لقي لو « ربك أ هللا » لاق هنأ هرياظنو ء هللا مساب ءادتبالا دنع الإو « هللاب ةذاعتسالا

 . انه اذكف مومعلا ةدافا نم هانركذ ام لجأل ىنالفلا ءىثلا

 ناف ءببسلا اذهل ترسكف ريسكلا الإ لمع ءابلا هذه نكي مل هيوبيس لاق : ةعبارلا ةلئسملا

 فاك :انلق «ةحوتفم لب ةروسكم تسيل اهنإ مث رسكلا الإ لمع امل سيل هيبشتلا فاك : ليق

 «رثآلا اذه بسحيالا هل دوجو الف فرحلا امأ ء فيعض لمعلا ىف وهو ؛ مسالا ماقم مئاق هيبشتلا

 . ايوق امالكهيف ناكف

 دقو ( لسرلا نه اعدب تنك ام لق ) ىلاعت هلوقك ةيلصأ نوكت دق ءابلا : ةسداخلا ةلئسسملا

 مسب ) هلوقو ( هللب , ذوعأ) 0 ىهو قاصلالل : :اهدحأ !: اهذحو أ ةعبرأ ىلع ىهو ةدئاز نوكت

 كبر امو ) ىلاعت هلوةك ىلا ديك أتل .اهثلاثو ءاهنع هللا ىضرر. ىعفاشلا دنع [ئضِيعيتلل اهناثو ( هللا

 اهمسماخو ؛ مهرون بهذأ ىأ ( مهرونب هللا بهذ ) ىلاعت هلوقك ةيدعتلل اهعبارو ( ديبعلل مالظب

 : لاق ىف ىنعمب ءابلا
 ىف لح ام كئادعأب لح

 قاصلالا ءاب سنج رم وهف « هللاب » هلوق وهو « رمسقلا ءاب امأو :« كئادعأ ىف لح : ىأ

 «) رن الد



 ةذاعتسالاب ةقحتلملا لئاسملا نا

 نا هلوقل 2 بلاغ باح كلو بئاغ ودع كإ اذه ىلعف ) مهنوزال ثيح نم هليقو وه

 هن أحس هللاو 2 كل اغلا قلرلخلا لل عرذاف بئاغلا ودعلا كدصق |ذاف ) رع ىلع كلاغ هللأو (

 7 : دار معأ ىلاعتو

 ( ميجرلا ناطيششلا نم هللاب ذوعأ ) هلودي ةقحتلمللا لئاسملا ىف

 لوالا ناف ( ذوعأ هللاب ) لاقي نأ نيبو « هللاب ذوعأ » لاقي نأ نيب قرف : ىلوألا ةلئسملا

 زسرأ و لك !تاثا نأ ان انأ عم ناثلا نود لوالاب رمآلا درو ملف ؛هديفي ىتاثلاو « رمدحلا ديفيال

 ةلرق ءاجيام ور ىرهتلاب ذوعأ ذوب ءاجدعف انه اأو .« دم هتلاوو هلوق ءابو ,«. ملل دبا و. هلوق ءاج

 ؟قرفلا ان « ذوعأ هللا »

 ىرتالأ « ىنذعأ مبالا : ريدقتلاو ؛ ءاعدلا هانعمو ربخلا هظفل ( هللاب ذوعأ ) هلوق : ةيناثلا ةلئسملا

 مهللا ىأ « هلا رفغتسأ » هلوقك ( ميجراا ناطيشلا نم اهتيرذو كب اهديعا فارر لاند

 اس: هيف ةدئاف ال ردقلا اذهو « هلعف نع رابخا ( هللاب ذوعأ ) هلوق نأ هيلع ليلدلاو « ىل رفغا

 باوجلاو ؟ىذعأ لقي ملو « هللاب ذوعأ » لاق هنأ ىف ببسلا اف « هللا هذيعي نأ ىف ةدئافلا

 ارق وأو ) (لاقو ( متدهاع اذإ هللا دعب انوا ) ىلاعت لاق امي ادهع دبعلا نيبو برلا نيب نأ

 ىتبدوبع دهعب تيفو ةيرشبلا صقنو ةيناسنإلا موا عم انألوةي دبعلا ناكسف ( مك د رعب كفروا ىدل

 ةيبوب را دمعب ىنت نأب ىلوأ ةمحرااو لضفلا ةياغو مركلا ةياهن عم تنأف « هللاب ذرعأ » تلق ثيح

 . مجرلا ناطيشلا نم كذيعأ ىتإ : لوقتف

 ؟امهيف ةقيقح وه لهف « لابقتسالاو لاحال حلصي وهو ٠ عراضم لمف ذوعأ : ج ةلئسملا

 لقرون تفرح هن صح راع ور لايقتساللا فواح لاحلا قةقيقح هنأ نكلاو

 ؟ ىضاملاو رضاملا نيب عي لو « ليقتسملاو رضاحلا نيب كازتشالا عقو مل ( د )

 . مسالا نيب و عراضملا نيب ةهماشملا فيك ( ه )

 .رهاف لومغم هنأ كش الو ؛ هيف لماعلا تفك مد

 « لاك وهو « لبقتسملا لك ىفو لاخلا ىف ذيعتسم دبعلا نأ ىلع لدي (ذوعأ ) هلوق (ز)

 . ةنجلا ىف ةيقاب ةذاعتسالا هذه نأ ىلع لدي لهف

 . ( نيتأ ) هلوق ىف ةروكذملا ةعبرألا نم دبالو  سفنلا نع ةياكح ( ذوعأ) هلوق (ح)

 دف تم تس سس ل اال



 م ةداهتطسالا نإ ةطيثسيلا يتلف

 نم هللاب ذوعأ ) اولوقف ىلاءتو هنا>بس هللا وهو ٠ ناطرشلا هاري الو ناطيمشلا ىرب نمب اوكسمتف

 . ( ميجرلا ناطيشلا

 نال ؛ سنجلل افيرعت نوكنيل ناطيشاا ىف ماللاو فلاآلا لخدأ : ةريشع ةسماخلا ةتكنلا

 هنأ نيرك ذملا نضعي نع كح ءدشأ ناك ايمبر ملا لب.« .ةيئرم.ريغو ةيئرم ةريثك نيطايدشلا

 هءاجرو هديب نوةلعتمم اناطيش' نوديتم ةنئأب هاف قدصت#تأ ةارأراذ] لحرا نأ : هسلخ ف ل

 جرخو «نيعبسلا ءالؤه لتاقأ نإ : لاقف كلذ موقلا ضعب عمس املف ؛ ةقدصلا نم هنوعنميو هبلقو

 هتجوز تبثوف هب قدصتيو جرك نرأ دارأو ةطنحلا نه هليذ الدو لزناا ىنأو دجسملا نم

 :ركذملا لاقفدج.ملا ىلإ ايئاخ لجراا عجرف ؛هليذ نه كلذ تجرخأ ىتح هيراحتو هعزانت تلعجو

 وبف دهعلل ماللاو فلآلا انلءج نإ امأو « ىنتهزهف مبهأ تءاخل نيعبساا تءزد : لاقف ؟ تامع اذام

 تدعيتسا اذإ و « هل لعافلائرخ ىرج ىحار 1 « ناطيشاا اذه ىضربىصاعملا عيمج نآل زئاج اضيأ

 ىضر ثيح رم ىدتقملل ةءارق مامإلا ةءارق ةفينح ىلأ دنع ناف ؛ةيعرشلا ةلئسملاب هفرعاف كلذ

 . هفلخ تكسو اهم

 ءاذص هنود هلع مخ دعب اذإ « نظش':» نم هينا ناطيسشلا :ةرصع هسداسلا ةنكشلا

 اذإو ) ىلاعت هللا لاق كنم بيرق هللاو ( برتقاو دجساو ) ىلاعت هللا لاق بيرقف عيطملا امأو

 ةواقششلاو نعللا مهب ايمرم هنوك ىنعمب موجرملا وهف مبجرلا أمأو ( بيرق ىناف ىنع ىدابع كلأس

 لعج هنأ ىلع اذه لدف ( ىوقتلا ةماك مههزلأو ) ىلاعت هللا لاق ةداعسلا لبح لوصوف تنأ امأو

 ىذلا ناطيشاا لعجي ال هنأ ربخأ ىلاعت هنا مث ءالوصوم ابيرق كلعجو ءاموجر» اديعب ناطيشلا

 هناف ابيرق كلعج امل هنأ فرعاف ( اليوت هللا ةنسا دصحت نلو ) لاق ىلاعت هنآل ابيرق ديعب وه

 .* هتمخر او هلضق نغ كدعش لو "كذ رطل

 م امأو فودتأا" نم ةءارقلا لبق دب الل ةنإ :؟قداصلا نفعج لاق :ة رشح ةعزاطلا ةتكنلا

 8 ةيبغلاو بذكلاب هنادل سجتي دق ديعلا نأ هيف ةمكدحلاو ؛ انف ةوعتي ال ةناف تاعاطلا

 بر نه لزتأ همدتبلداط *نافلن/ ا دوف اوهالكنط :هناسل ريض ذوعتلاب دعلا لاعت هللا ذا

 . رهاط بيط
 نع دسعباف « ميحر نمحر ناي ميج ناطيش هنأ : لوقي ىلاعت هز اي( :/ ةرنكعإ ةنماثلا هنكللا

 . مي>رأأ نمحرلا ىلإ لصتل ميجرلا ناطيبشلا

 مكاري هنأ) ىلاعت لاق « تاغ لفاغ هنع تنأو ؛ كودع ناظددعلا': ةرشغ (ةعشاثلا ةتكمننلا



 ةذًاعتسالا نم ةطينتسملا فئاطللأ ع

 كلذ ةبفاعناك مث , نيمصانلا نم هل هنأ مسقأ هناف كيبأ ةصق لإ ثرظن نا امأ : ةرشاعلا ةتكنلا

 كتزءبف ) لاقف كيوغيو كلضي هنأب مسقأ هنافكقح ىف امأو « ةنجلا نم هجارخاىف ىعس هنأ رمالا

 فريكف هعصان هنأ مسقأ نم عم هتاماعم هذه تناك اذاف ( نيصاخنا مهنم كدابع الإ نيعمجأ مهنيوغال

 . هيوغيو هلضي هنأ مسقأ نم عم هتلماعم ن نكت

 ناز ةلاوق ارك اذ لبا دخلا اهقز يكتاذي 0 هللاب ذوعأ ) لاق امتإ : ةريشع ةيداحلا ةتيكتلا

 قحتسملا وه هلإلا نال تافصلاو ءامسألا رئاس نمىصاعملا نع ارجاز هنوك ىف غلبأ مسالا اذه نآل

 لاوة,نأئرجرااج ( للاب ذوعأ ) ؛ةلوقف اعنكح املع ا رداق ناك اذإ؛ال] كلاذك نوكي الو.« ةدانعلل

 ةردنق ملعب قراسلا آل كلذو « رجزلا ىف ةياهنلا ىه تافصلا هذهو « ريكا يلعلا رداقلاب ذوعأ
 ,ىلاع ريغ هنأ الإ ارداق ناكناو ناطلسلا كلذ نأب ماع قراسلا نآل « هلام قرسي دقو ناطلسلا

 ىف نايفكي ال ملءلاو ةردقلاف ًاضيأو « ملعلا نم اهعم دبال لب ؛ رجزلا ىف ةيفاكر يغ اهدحو ةردقلاف

 «هئماعتام هروضح نكي مل ركسملا نع ىهني ال هنأ الإ اركسنم ىأر اذإ كللملا نآل « رجزلا لوصح

 ؛ لماكلا رجزلا لصحي انببف حئابقلا نم ةعذاملا ةمكحلا تلصحو ملعلا لصحو ةردقلا تاصح> اذإ امأ

 نه ءىثب ىضري ال ىذلا ميكسحلا ميلعلا رداقلاب ذوعأ لاق هن اكف ( هللاب ذوعأ ) دبعلا لاق اذاف

 . ماتلا رجزلا لصحب مرج الف تاركنملا

 ىضريال هنأ ىلع كلذ لد ( ميجرلا ناطيشا| نم هللاب ذوعأ ) دبعلا لاق امل : ةرمشع ةيناثلا ةتكنلا

 ىف للا اذه رضي ال هنايصعو ء« صاع ناطيبشلا نآل كلذب ضري مل امبإو « ناطيمشلا رواحي نأب

 . ىلوأ ةيصعملا نيع راو ىضري ال نأبف ىداعلا راو< ىضرب ال ديعلا ناكاذاف « ةّيقحلا

 لب مسالا ىلع رصتقي مل ىلاعت هنإ مث ءةفص ميجرلاو ؛ مس ناطيشلا : ةرشع ةثلاثلا ةمكنلا

 هنأ تععم ليف“ نيئدلا نمااف ولأ ةفذخلا»ف نعي تاظانعلا اًدهأنإ 'لؤقىلاعت'  هنأكف :ةفّصلا ركذ

 كا ا و لل كا امو يلتورط ىح مانجر ةللق مميانإ ع قان مر يرام نلف وأ اند
 هللاب ذوعأ ) لقف هنعلو هدرطب لغتشت ال فيكف ةدلاخلا رانلا ىف كاقلال ةدحاو ةظهل كعم

 ) ميجرلا ناطيشلا نم

 كلم نودأ نأ عم « ةكئالملاب ذوعأ » لقي ملل : لوقي نأ لئاقل : ةرشع ةعبارلا ةتكتلا

 رك ذ ةلباقم ىف بلكلا اذه ركذ لعج نأ ىف ببسلا اف ؟ناطيشلا عفد ىف كي ةكئالملا نم

 هنا ) ىلاعت هلوق ليلدب ؛ هارت ال تنأو كاري هنإ ىدبع : لوقي للاتت هنأك هباوجو ؟ ىلاعت هللا
 ,هنورتال متنأو مكاريهنأل كيف هديك ذفن امإو ( مءورتال ثيح نم هليبقو وه ماب



 6و ةذاعتسالا نم ةطينتسملا فئاطلاأ

 ىلاعت هللا نأك : ىناثلا : عاقبلا فرشأ بلقاا نوكي نأ بجو هتيهلآل اًشرعو هللا ةفرعمل اريرس

 ىقفرعم ثلزنأ لب. كناتدنب : ىلع لخبت مل الف كناتسب ىنجو ىاتسب :كبلق .ئدبعاي :لوقي

 ديعلا لوزن ةيفيكخ كح ىلاعت هنأ“: كلاثلا ؟ ةنم كعنمأ تفكو َكيلع قاَتسب.لخأ تكفا هنف

 : لاق هناك« طةف كيلملا دنع لقي ملو ( ردتقم كيلم دنع قدص دعمه ىف ) :لاقف ةنجلا ناتسب ىف

 «قردق تحن نونوكي مهنأ الإ ءاكولم نونوكي ىديبعو اردتقم اكيلم نوكأ مويلا كلذ ىف انأ

 كنار كلا عت تانجت فا دعا الزوق لاقت هناك لشن تمت |[مقه تن اا

 :اهيعلا لوقيف؟ الخد« لهو انآلا خت كبار :[لبف تقطن ان ككل ىلإ كت ترج

 لوقيف « براي معن :دبعلا لوقيب:نأ زدني الف وك كمجي ةلخد _لقو لاقت لوقف بدلت

 لجل تنم ناظينفلا تجوع كلزخد.ترتاملا نكتلو ا رك تاخد امزتفكنارو لاك

 تنأ امأو « كلوزن لبق كودع تجرخاف ءارو>ده امؤذ» اهنم جرخأ هل تلقو ؛كلوزن

 كلذ دنعف « هدرطت الو ىودع جرت ال نأ كب قبلي فيكح ةئس نيعشس كناتسب: ىف ىل وزن دعبف

 ردقأ الو::فيعض نجامف انأ امأو كتتج نم هجاّرتخ] | لع نداق تنأ" ىلإ: «لوقي او .دسعلا بع

 ىف لخداف ايوق راص رهاقلا كلملا ةيامح ىف لخد اذإ زجاعلا : ىلاعت هللا لوقيف ٠ هجارخإ لع

 فنراطيلا نم هللاب ذوعأ ) لقف « كبلق ةنج نم ودعلا جارخا ىلع ردقت ىتح ىتءامح

 . ( ميجرلا

 لهأ لاق ( انلق ) ؟ هنم ناطيشلا جرخ ال اذاملف هللا ناتسب بلقلا ناك اذاف : لبق ناف

 فاو 8 كيلق) زد ةفارملا ناظللم كيلوأ فقدنا معنا كمل لرقم كايت ناكر قاتم

 هلو نابفظتت' نأ ودق زجيلل) .كلات ناك قرأ هيلع. ةيحمو هيف ةوفس قيئانإ طل ل نا

 هللات ذارعأ ) نقف ةسؤسولا ثول نمركبلقإ ةرجج تنأ فظنف ؛ لامعالا كلت ناطلسلا ىلع بحي

 : ( ميج راا ناطيشلا نم

 نيبو قيام دكت نك نال ىزوتأ قتماقتا ام ائدعاث“لؤقبأ ملاعق هن أك, 1:ةعشالاقلا ةنكعتلا

 ىنيب ام ردكت امن]و ىتيهلاب ارقم رهاظلا ىف ناكو , ةكئالملا ةدابع لثم ىتدبعي ناك هنإ ؛ ناطيشلا

 ىداعام ةَقيقملا ف وهو « ىتهدخنع هتيفن ربكتاملف « عنتماف مدآ كيبل دوجسلاب هترأ ىفال هنيبو

 لكىف كفلاخي وهو « هبحت تنأو ةنس نيعبس ذنم كيداعي هنإ مث , ىتمدخ نم عنتما امنإ : كابأ

 : لقف هتوادع ربظأو ةمومذملا ةقيرطلا هذه كرتاف ؛ تادارملا لك ىف هقفاوت تنأو تاريخلا

 ٠ ( ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ )



 .ةذاعتسالا نم ةطبشاسملا فئاطلا 1

 (اودع هوذخاف ع كلن ١ ناطيشلا نا) لاعت لاق م”ناسنإلا ودع ناظرششأا : : تالا ةتكفلا

 تادايعلاو تاعاطلا ىف هعورش دنعن اينئالا نإ مث * هتانمبم حلص»و هقلاخو ناسنالا لوم موال و

 ةويضحلا ]ل طال ايلف 6 اردعلا كلذاة حز نم. هضاخلل كلاما ةاضرم ئارحتيا نأ ىف دهتجاف.ودعلا تا

 وه لوآلا ماقلاف ء بيبحلا ةمدخ ىلع ةيلكلاب لبقأو ودعلا ىسن ةماركلاو ةجهلا عاونأ دهاشو

 كلملا ةريضح ىف رارقتسالا وهوفاثلا ماقملاو ( ميجرلا ناطيششلا نم هللا ذوعأ ) هلوق وهو رارفلا

 . ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب ) هلوق وهف رابجلا

 امل ناسللاو هللا ريغب قلعت امل باقلاف ( نوروطملا الإ هسم ال ) ىلاعت لاق : ةسداسلا ةتكنلا

 ( هللابذوعأ ) لاقاملف « رورطلا لامعتسا نم دبالف « ثوالا نم عون هيف لص- هللا ريغ رك ذب ىرج

 . ( هللا مسإ ) لاقف ىلاعت هللا ركذ ىهو ةيقيقحلا ةالصلل دعتسي كلذ دنعف . روهطلا لصح

 تناول طاب لاو ماع م51 نأ دع كل "كاوا" نانزأ# لاق“ ةئياسلا هكا

 ودعلا ىف لاقو ( هللا, نوئمؤي ال نيذلا التاق ) رهاظلا ودعلا ىف ىلاعت لاق امهتب راحمب روُمأَ

 ناك رهاظلا كودع تبراح اذإ : لاق ىلاعت هناكف ( اودع هوذختاف ودع كل ناطيبشلا نإ ) نطابلا

 تبراح اذإو ( نيموسم 2 الللا نم فال ةسمخن ب ل َّ ددعي ) : ىلاعت لاق ام. كلملا كددم

 ةيراحف ًاضيأو ( ناطاس مهيلع كل سيل ىدابع نإ ) : ىلاعت لاق كلما كددم ناكنطابلا كودع

 , ايندلا عاتم قف ةصرف دجو نإ رهاظلا ودعلا نآل ؛ رهاظلا ودعلا ةبرا نم ىلوأ نطابلا ودعلا

 «نيروجأم انك انبلغ نإ رهاظلا ودعلاف أضيأو : نيقيلاو نيدلا قف ةصرف دجو نإ نطابلا ودعلاو

 واتعلا هلك اود دزللم ناكر هاطلا ا ؤذقلا ؟دلغ 3 [فرأو كرد وتم انك" اقلك نإ تظانلا "5 كعلاَؤ

 لوي نأب الإ نركي ال كلذو « ىلوأ نطابلا ودعلا ريث نع زارتحالا ناكف ؛ ادي رط ناك نطابلا
 . ( ميجراا ناطيششلا نم هّللاب ذوعأ ) هناساو هبلقب لجرلا

 ةرماع نيتاسب الو ةبيط ارايد دجت الف « عاقبلا فرشأ نمؤملا بلق نإ : ةنءاثلا ةتكنلا

 0 لكما 0 ارفل 5ك مرا كلك لت التم تقرت نونا تلقوا هرخان اضانربألاو

 تاومسلا هبجحي ال نمؤالا بلقو ءىث اهيف رب مل باجح اهيلع ضرع نإ ةآرملا نآل « ةآرملا قوف

 لب (همفري حلاصلا لمعلاو بيطلا راكسلا دعصي هيلإ ) ىلا-عت لاق اك شرعلاو ىسركللاو عمبسلا

 لدي امو « ةيدمصلا تافصلاب ابلع طيدو ةيبوبرأا لالج عل !اطي بجاحلا هذه عسيمج عم باقلا

 ربسقلا » لاق مالسااو ةالصلا هيلع هنأ : لوآلا : هوجو عاقبلا فرشأ باقلا نأ ىلع

 باقلا كك اذا ترم اص كيع 0 راض 40 الإ كاذ امو 6» ةنجلا ضاير نم ةضور



 ةا ةذاعتسالا نم ةطرن؛ للا فئاطللا

 ةجاحلا ىلإ ةراشا ( ذوعأ ) هلوقف ء رداقلا ىنغلا قملا دوجو ىلع قاخلا جايتحاب لدتسي نأب الإ
 مالا ىنغلا ىلإ ةراشإ ( هللاب ) هلوقو « ةدئاف ةذاعتسالا ىف ناك امل جايتحالا الول هناف « ةماتلا

 امهدحأ نيرمأب رارقا (هللاب) هلوقو  ةجاحلاو رّفااب هسفن ىلع رارفا ( ذوعأ ) دبعلا لوقف  قحلل

 هذمب فودوم ريغ هريغ نأ ىتاثلاو « تافآلا لك عفدو تاريخا لك ليصحت ىلع رداق قحلا نأب
 رفي ةلاحلا هذه ةدهاش دنعف ء وه الإ تاريدخلل ىطعم الو ؛ وه الإ تاجاحلل عفاد الف ةفصلا

 هذهو ( هللا ىلإ اورفف ) هلوق رس رارفلا اذه ىف دهاشيف قا ىوس ءىش لك نمو هسفن نم دبعلا

 قملا لالج رون ىف اقيرغ راصو قحلا ةبيغ ىكإ لصو اذا مث (ذوعأ ) هلوق دنع لصحت ةلاحلا

 . ( هللاب ذوعأ ) لوي كلذ دنعف ( مهرذ مث هللا لق ) هلوق دهاش

 ىلع لدي اذهو ؛ برلا ةردقبو سفنلا رجغب فارتعا ( هللاب ذوعأ ) هلوق نأ : ةيناثلا ةتكسنلا

 هياع هلوق ةيوبنلا تاملكلا نم مث . راسكنالاو زجعلاب الإ هللا ةريضح نم برقتلا ىلإ ةليسو ال هنأ

 روصقلااو فعضلاب هسفن فرع نم ىندملاو 6 هبر فرع دقف هسفن فرع نم » مالسلاو ةالصلا

 ؛لدعااو لضفلاب هير نقوع لوطلب هسفن نفزرع نفرو نو ودقم لي لع داقلا 5 اس0
 . لالجلاو لاكلاب هبر فرع لاحلا لالتخاب هسفن فرع نمو

 كلذو «ناطيشاا نم رارفلا دعب الإ 0 ال تاعاطلا ىلع مادقالا نأ : ةثلاثلا ةنكنلا

 ةعاطلا ىلع مادقالا ناك ناف « ةعاطلا عا وأ قفا ع عون ةذاعتسالا هذه نأ الإ ؛ هّللاب ةذاعتسالا وه

 ,لساستلا مزلو ىرخأ ةذاعتسا ميدقت ىلإ ةذاعتسالا ترقتفا اهلع ةذاعتسالا محيدقت بجوي

 ةدئاف ةذاعتسالا فينك مل اهيلع ةذاعتسالا ميدقت لإ جو ال ةعاطلا ىلع مادقالا ناك ناو

 نايتإلا بجوي كلذو : اهيلع ةذاعتسالا ميدقتب الإ متي ال ةعاطلا ىلع مادقالا : هل لبق هنأكف

 كري تدهاش دقف ةلاحلا هذه تفرع اذإ كنأ 9 كنساو.ىف نيل كلذو هل ةناعطل اك

 نه هللاب ذوعأ ) ل-ةف اف ضوخلا ةيفعكك كيلعأو ةعاطلا ىلع كنيعأ انأف كروصقب تفرتعاو
 1 ميج رلا ناطيشلا

 لجأ نا مث ؛ كنع تاذآلا عفدي رداق ىلإ ءاجتاالا وه ةذاعتسالا رس نأ : ةعبارلا ةتكنلا
 نمر أا 1 هب ىونو نآرقلا أرق نم نآل « نآرَقلا ةءارق اهف هتسوسو ناظيشلا قلي ىتلا رومآلا

 ؛ تامرملا نع هتيهرو تاعاطلا ىف هتبغر تدادزا هتانيبو هتايأو هديعوو هدعو ىف ركفتو

 دهاا ىف ناطيشلا ىعس ناك مرج الف . تاعاطلا مظعأ 5 نارقلا نارك تراك" فيلا ايلف
 تصتخا ةيكسحلا هذبلف « دشأ ناطيشلا رمش نع هنودي نم ىلإ دبعلا جايتحا ناكو ؛ غلبأ هنع
 , ذاتتالا لزفات



 ةذاعتسالا نم ةطبنت ىلا فئاطللا 0

 اديص ابا وص اداقتعا دوتعل _, نكح اهنم دحاو لك ةيهاذتم ريغ تامولعملا اال أ نأ ملعاو

 ىهو ؛ ملاعلا ىف لالضلا قرف بهاذم ةل+ا هذه ىف لخديو . أطخ ادساف اداقتعا دقتعي نأ نكميو

 ذوعأ ( هلوهف 5 ةمآلا هلله نع جراخ 001 7 ةثاعيسو )2 ةماللا هذه نه ةقرف ثوءبسو كائنا

 9 أهنم د>او لك نم ةداكتسالا لواني ) هللاب

 ديفي ام اهنمو « ةيفيدلا راضملا د.في ام اهنم : نيمسق ىلع ىهف ةينديلا لامعاللاب قلعت ام أ

 اهاطبضو ؛ فيلاكتلا ماسقأ عيمج ىف هدنع هللا ىبن ام لكف ةينيدلا راضملا امأف « ةيويندلا راضملا

 مالآلا عيمج وهف ةيويندلا راضملاب قلعتي ام امأو ءابلك لوانتي ( هللاب ذوعأ ) هلوقو ؛ رذتعملاك

 0 ةيهانتم ريغ نوكت نأ رد اهعاؤنأو 3 ىمعلاو ةنامزلاو رقفلاو قرغلاو قلااو ماقسالاو

 2 امم دحاو 010 5 لوانتي ) هللا ذوعأ ( هلوقف

 الام ىرجم ىري امهنه دحاو لكو ؛ ماشقأ ةثالث لوانتي ( هللاب ذوعأ ) هلوق نأ لصاحلاو

 , ةيهانتءريغ تالاهجاا عاونأ تناك ةيهانتم ريغ تامولعملا ماسقأ تناكاسملو ؛ لهجلا اهلوأ هل ةيامن

 «اهترثك ىلع ةعدبلا لهأو رفكتلا لهأ بهاذم ةلخلا هذه ىف لخديو « اهنم هللا ذعتسي دبعلاف

 : هلوق ناك اهيلع ةيوتحم مالحالا بتكو ادج ةريثك فيلاكتلا 0 اراك اكو افلا

 ابماسقأ تناك املو « تافاخلاو تافآلاو تاهوركملا اهثلاثو ءابلكل الوانتم ( هللاب ذوعأ )

 عااطيلف اهب طيح نأ دارأ نءو « ابلكلا الوانتم ( هللا 8 ) هلوق ناك ةيهانتم ريغ اهعاونأو

 بو 2 ماقسالاو مالألا ند اعاونأ :اضعالا ند د>او لكل كاذ ْق فرعي ىد بطلا 5-1

 ميسقت وةثالثلا سانجألا هذه هنهذ ىف ريضحتسي هناف ( هللاب ذ وعأ ) لوقي نأدارأ اذإ هنأ لقاعلا ىلع

 مث. ليصفتلاو ميسقتلا كلذ ىف غلاميو ؛ هي ونأ عاونأو ابعاونأ ىلأ سانجألا هذه نم دحاو لك

 ق'الخلا عيمج ةردق نأ فرع مث هلايخ ىف اهل دع الو امل دح ال ىتلا عاونالا كلت ضحتسا اذإ

 عفد ىلع رداقلا ىلإ ءىجتلي نأ ىلع هلقعو هعبط هلمح ذئاب ا ىلع ماسقالا هذه عفدب قال

 عيمج نم تارود-ةملا لك ىلع رداقلا هللاب ذوعأ ) كلذ دنع لوقيف تارودقملا نم هل ةيامن الام

 ىداحلا هللاو بايلا اذه ىف ثءابملا نم ردقاا اذه ىلع رصتقنلو ( تافا#او تاذآلا ماسقأ

 لاقل" كماثلا

 ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ انلوق نم ةطذتسملا فئاطللا ق

 ىلإ نكمملا نءو « قاا-لا ىلإ قاخلا نه جورع ( هللاب ذوعأ ) هلوق ف : ىلوألا ةتكنلا

 هتفرعم ىلإ قيرط ال رماالا لوأ ىف نآل « مالا كرا ىف نيعتملا قيرطلا وه اذهو ؛ بجاولا



 /,4 ةذاعتسالا ناكرأ

 الإ تسيل ثادحالاو نيوكستااو داالا ىلع ةردقلا نأ ىلع ةلالدلا اوءافأ دقف انباحأ امأ

 . ةيلكلاب بماذملا هذه تاطيق »2 هلل

 ارواص 0 الو 3 ثداوحلا صضحل دابإ ىلع رداق ناسنإلا نأ أوءملس 8 ةلزتعملا اعل

 اولاق نأ مهليلدو «ةايحلاو ماسجألا قاخ ىلع امل ةردق ال نيطاشلا هذه نأ نايب ىلإ نيجات

 هذ-هف »ع ماسجألا داحبال حلصت ال ةردقلاو 04 ةردقلاب رداق هناؤ مد لكو )ع م ناطيشلا

 هللا ىوس ام نأ ىلع ةمدقملا هذه اوئب دقو ؛ مسج ناطيشلا نأ ىلو ألا ةمدقملا : ثالث تامدقم

 ةجح نع الضف ةهمش ةمدقملا هذه تانثإ ف مهل نيل 2 زيحتملا و اع امإو زيحعتم امإ كلااْخَي

 نأ ىلع اذه اونب دقف  ةردقلاب ارداق نوكي امإ مسج مطوق ىهو  ةيناثلا ةمدقملا امأو

 هذه ءانبو « هتاذإ ارداق لكدلا ناك-ا هتاذل ارداق اهنم ءىش ناكولف . ةلثاسم مزاتسن امم ماسجأللا
 حلصت ال انل ا ةردقلا هذه موق ىهو  ةئلاثلا ةمدقملا امأو . ماسجألا لئامت ىلع ةمدقملا

 ,فيعض اضيأ اذهو  ماسجألا قال ةثداحلا ةردقلا حاصت ال نأ بجوف ماسجألا قلخل

 ةحلاض ةردقلا كلت رك انا ةلصاخلا ةردولا هذمل ةفلاذ ةردق لوصح زو ال ل مث لاقي هنالل

 مالكلا ماسعإ اذهف ؛هدوجو عانتما كاذلا ُْق ىلا دوجو مدع ند مزأب كَ هناف ماسجالا قال

 :.كعرلا غنم ف

 هباتكا ىف كاست: شا: نيب دقواو بليعلا:نونلعي له نجلا نأ ى اى فلما ةزظعاةثلاثلا اةلتسنلا|

 كلذو 3 هنود نودلعي اوناك و مثو ةدد هل ود دع 4س دو مالسأا هيلع ناملس لق ُّق أو مهنأ

 لاف اوفلتخا مش 3 بيغلا نوملعي مهنأ لوي نمد ساشا نمو ؛ بيغلا نومءلعي ال مهنأ ىلع لدي

 2 ديكتالملا ةئسلأ ىلع بوغلا ضعبب رو رم بر 5 تاادشلا لل دعصل نه ميف نأ موضعل

 لاثمأ ىفبابلا مستف نأ ملعاو « هللا الإ امملعيال بويغلا ةفرعم ىف ىقوقأ قرط مهل : لاق نم مهنمو

 . ىلاعت هللا وه ابقئاقح ملاعلاو تانايسملاو نونظاا الإ ديفي ال ثحابملا هذه

 : ذاعتشي اهلجاأل ىلا“فلاظملا ةالاعتمألا تتحاست نارا نلمس زكر

 ل جات وو الإ تاريدخلا نم ري الف ) ةيهانتم 1 ديعلا تاجا نأ نب لق نأ معإ

 عفد لوا ) هللاب ذوعأ ( هلوةف ) هلاطباو هدقد الإ جاتحم وهو الإ رورخلا نم رش الو ) هليصحت

 5: لوف اهدقاعم لع ةسيلت ند 2 ةيهانتم ريغ ار انرلكتو 3 ةننامسجلاو ةيذ احورلا آورشلا 2

 ناب!!نم/نوكت نأ -امإوب كواقلا, .ق.!ةلصالا تاداقتغالا» كاب] قمزاةركت,نأ اه]ةيورخلا

 ٠ هلطايلا كئاقعلا يم هيف لخديف لواألا مسقلا امأ 0 ندبالا ف ةدوجوم لا لامعاللا

 ملعب لد

 ميدل نجلا



 ةذافتسالا.ناكزأ //

 انقل نهاد كفيك, كلاما ءانعب نروضزادسفل]' لزم انت فاكر نأ: و دل روشنلا ا 5ودب انين

 ؛ نهذلا د لقعلاىلع ةيلاوتهفورد> اهنأكشنال انا دجو تارارعلاو ةملكلا هذه

 هذه نأ اوملس مهناف ة ىلعلا لهأ نه م اظءاألا رووا امأ « ةفسالفلا مالك ىف مالكتلا ىبتنم اذهف

 . ةقيقح تاوصأو فور> ةبقاعتملا ةيلاوتملا رطاوخلا

 ناسإلا كلذ' امإ :تاؤطالاو فورا هانه لعافا:: اولاق لوقلا ذهن نيلئاقلا نأ ملعأو

 اانه لإ ءاناوضالاو قاورولا: هذه, ةاقلإ هتكتما,نابماىاخور:رخآ ءىقاامإو, نخآ ناسنإ وأ

 كلت قلاعت*:: لاقي نأ امإؤ. بكلملا: وأ قي طانلغلاو نِدلا ؤه ماكستملا كلذ نإ ليق ءاوس « ناسنإلا

 اكاوطالاوةلقواردلا هذه (]غافذ نأ أو خا لوألا مسقلا امأ :.كاعتاةتاآل كاوضالا»:نفزرخخلا

 « كرت ىلع ارداق نوكي ناسنإلا رايتخاب لصح ىذلا نآل «لطاب لوق اذهف - ناسنإلا كلذ وه

 ؛ هيلع ردقلا اهكرت وأ اهعفد دازأ اذإ ناسنإلا,ناكل ناسنإلا لعفب رطاولا هذه لوصخ ناك ولف

 ىلع دراوتت رطاوخلا كلتف اهكرت لواح وأ املعف لواح ءاوش هناف « اهعفد ىلع ردقيال هنأ مولعمو

 دك نافع ع كلا اا كمر ناثلا مسقل |امأو « هرايتخا ريغب هنهذ لع بقاعتتو هعبط

 نموأ كلملا وأ نجلا لعف نم اهنأ ىهو  ثلاثلا قب نامسقلا ناذه لطب الو . داسفلا رهاظ وهف

 . ىلاعت هللا لعف

 هذه نأ اولوةي نأ مههذمب قئاللاف متايقلا لعفي نأ زوحجال ىلاعت هللا نإ اولاق نيذلا امأ

 نيذلا امأو « نيطايمشلاو نجلا ثيداحأ نم اهنأ قبف « ىلاعق هللا لعف نم تسل ةثيبخلا رطاوخلا

 ىلإ رطاو1لا هذه دانسإ نم مهعنمي عنام مهيهذم ىف سيلف ءىش هللا نم حبقيال هنأ اولاق

 . ىلاعت هللا

 هركسعو ريرش قاثلاو :ةكئالملا هركسعو ريخامهدحأ ناحلإ ملاعلل : نولوقي ةيونثلا نأ ملعأو

 رطاوخلاو « هب قلعت امهنم دحاو لكدف « ملاعلا اذه ىف ءىث لك اديأ ناعزانتي امهو « نيطايششلا

 امي ْريثلا لامعأ ىلإ: ةيعادلا رطاولاو « هللا رك اسع نم تاصح امتإ ريا لانعأ ىلإ ةيعاذلا

 تبث ام ىلع ءدساف لطاب لوق نيهلآلا تايثإب لوقلا نأ ملعاو « ناطيشلا رك اسع نم تاصح

 . بابلا اذه ىف لولا ىهتنم اذبف « لئالدلاب هداسف

 ةئاماألا لعو « ءايحالا ىلع ةردق نيطايشلااهذهلتنثأ ند سانلا نم : ةرشع ةيناثلا ةلثشملا

 نه مهنمو « ةيلوآلا اهتةلخو ةيلصألا. اهتروص نع صاخشألا رييغت ىلعو ؛ماسجالا قاخ ىلعو

 2 لالخ الإ هذه نم ءىث ىلع ل ةرد'ال نأ : لاقو 0 لاو>اللا هذه ل



 /ما/ ةدافتألا ناكلأ

 ءىثلا نعالفاغئاسنإلا نوكي نأ: دعتتال هنأ الإ .«قدصو ىح كزمتزكذام لك ذأ: اولا

 ىلع لعفلا بترت,و « هيلع ليلا بترتي رك ذتلا دنع مث هرك ذت ءىشلا كلذ ناطيشلا هرك ذ اذاف

 هلوقب ةراشإلا هيلاو ء رك ذتلا كلذ الإ سيل ىجراخلا ناطيسشلا هب قأ ىذلاف «ليملا كلذ لوصخ

 ( ىل متيجتساف مكتوعد نأ الإ ناطاس نم مكسيلع ىل ناكامو ) لاق هنأ نمللن] نع انك اخلاقك

 ناك نإ ناطيشلاف « ناطيشلا ريك ذب ةيصعملا ىلع مدق امنإ ناسنإلاف : لوقي نأ لئاقل قب هنأ الإ

 ناطيشلا كلذ لمع ناك نإو « نيطايشلا لساست مول رخآ ناطيش ريك ذتب ةيصعملا ىلع همادقإ

 كلذ لوصحل هيلع مدقأ ام ىلع مدقأ امنإ لوآلا ناطيشاا كلذ نأ تبث رخآ ناطيش لجالل سيل

 « ىلاعتو هناحبس هللا الإ كاذ امو: , ببس نم ثداحلا داقتعالا كلذل دبالو . هيلق ىف داقتغالا

 , قيمعلا قيقدلا ثحبلا اذه ىف مالكلا ةياغ اذبف « ىلاعت هللا نم لكلا نا ربظي اذه دنعو

 « كنم كب ذوعأ » هلوق وهو مالسلاو ةالصلا هيلع لسرلا ديس هلاق ام مالكلا لصاح راصو

 . معأ هللاو

 هباق ف رطاولا ترتاوتو ةولخلا ىف ساج اذإ ناسنإلا نأ ملعا : ةرشع ةيداحلا ةلئسملا

 اكتم نأكف « ةيفخ افورحو ةيفخ اتاوصأ هغامدو هبلق لد ىف عمسي هنأك ثيحب راص امبرف

 سائلا فلتخا مث , هسفن نم دحأ لك هدحي نادجو رمأ اذهف « هبطاخي ابطاخمو « هعم ملكتي

 ىف امإو « اتاوصأ الو افورح تسيل ءايشالا كلت ترإ ةفسالفلا تلاقف رطاوخلا كلت ف

 اذهو : لالا ى هلاثمو همتر روض>ح نع ةزابع ءىثلا لو « تاوضالاو فورا تداح

 لقعلا ف ةدوجوم ريغ ءاضالا كلت نابعاف٠ ١ ضاخشالاو راخالاو لالا روض انك اذإ

 ليثعلا لدَيَس لع ىف « اههوسرو اهتاثفأو اهروض ةبلقلاو "لقعلا ىف دوجوملا'لب "كلفنا

 سمئعلاو كلفلا *ةزاوض ةآزرملا' 3 'اتنشخأ اذإ انا 611118 ةمنرلا ةراتكلا "ىلا

 لصاخلا امنإو « لا<كلذ ناف ةآرملا ىف ءايش الا هذه تاوذ ترضح هنأ لج“ ال كلذ سياف زمقلاو

 نأ معاذ تارصبملا ليخت ىف اذه تفرع اذإو ٠ اهروصو اهتاثمأو ءايشأالا هذه موّشر ةآرملا ىف

 نأ ٌلئاقلو .«"ةفسالفلا وهج لؤق اذيف' كلذك ”ةعؤمسملا كااكنلاو كفو لا لاا

 ةيهاملا ىف ةملكلاو فردلل واسم وه له تايلكلاو فورحلا ليختب هتيمم ىذلا اذه : لوقي

 فورالا قئاقح لاخلا ىف لصاحلا نأ ىلإ مالكلا داع دقف ةاواسملا تلصح نراف ؟ال وأ

 نإنو «'ءامسأاو رخلا ةقتقجتءاوسلاو ثعبلا ل. دنع لابخلا قل طاطا نأ اللو اذ تاودجالاب

 - تاعومسملاو تازيهتلل:فلاذرعتا ! ارق ناتخلا ىف لضاذللا نأنال#وا ف ضاثلاوغارل 05

 رطاوخلا
 اهيف



 ةذاعتسالا ناكرأ م

 امب تبثف ءاهنم الاح ىلعأ هعفنم ليصحت ىلإ هب لصوت, وأ ؛هنم ظعأ رخآ ملم نع صلختي
 داقتعالا كلذ الخ اذإ ةرفنلاو ةبغرلا بجوب' امنإ املؤم وأ اذيزإ هنوكح داقتغا نأ انركذ
 ٠ ضراعللا نَع

 بتاررم انمل ةيئاويلا لاعفالا نأ ىلع لدي هانيب | ىذلا ري رقتلا نأ ناب ىف .: :ةسؤاسلا ةمدقملا

 ىف ةدوجوملا ىوقلا وه بيرآلا اهردصم لاعفآلاهذه نال كلذو ءايلقع ايموزل امئاذ اءيترت ةبتاسع

 نع الدب لعفلل اردصم امتروريص عنتماف ؛كرنالو لعفلل ةملاص ىوقلا هذه نأ الإ « تالضعلا

 كلت نإ مث تادارإلا ىهو « الإ مضنت ةميمضب الإ « لءفلا نع الدب كرتللو ؛ كرتلا

 تاصح نا مولعلا كلت نإ مث , ةؤم وأ ةذيذل امنوكب ىلعلا لجاأل ثدحتو دجوت امنإ تادارإلا

 امإو «نالاحم امهو لسلستلا امإو رودلا امإ مزلو ٠ هيف لوألا ثحبلا داع ناسنإلا لعفي

 بايسالا نم سفنلا زر بهوج ىف لصحت تاروصتو :تاكاودإو مولع ىلإ ءاهتآلا

 ىلاعت هللا نأ وهو ىقيقحلا ببسضلا وأ موق بهذم ىلع ةيكلفلا تالاصتالا اما ىهو ؛ ةجراخلا

 ردصي فيك لعفلا نأ ىف مالكلا صيخلت اذهف « باقلا ىف مولعلا وأ تاداةتعالا كلت قا

 ؟ ناوي نع

 لاعفالل بيرقلا ردصملا نأ تبث :اًولاق ةسوسولا ةافنو ناطشلا َةافن نأ ملعاف اذه تفرع اذإ

 رداصم ريصت الإ ىوقلا كلت نأ تيثف رات والاو تالكعلا ىف ةروك ملا ىوقلا هذه وه ةناوملا

 لوصح مزاول نم ةدارإلا كلت نأ تبثو « اهللإ ةدارإلاو ليملا مامضنا دنع الإ كرتلاو لعفلل

 نودي كآو ديال رودخلا كلذ لوصح نأ ايتو © املوم وأ اذيَدْلا ءىثلا كلذ نوكب نوعا

 ىذلا هجولا ىلع هد.ب ام مازاتسا ىف اهنم دحاو لك نأش بتارم ةطساوب وأ ءادتبا ىلاعت هللا قاح

 ءابجاو ايتاذ اموزا مزال ىمأ هلبق ام ىلع بتارملا هذه نم دحاو لك بترت نأ تبثو ؛ هانرزق

 لإ هر كل رع كل ةط لاق اذ] و: ةيلإ عبط لام ام دام ةتوك فرعو ءىشلاب نيحأ اذإ.ةناق

 انضرفو جراخلا ند اناطيش انردق ولف «ةلاحم ال لعفلا لصح بتارالا هذه تلصح اذاف « بلطلا

 ةروك ذملا بتاراا كلاتتاصح اذإ ةناآل ؛ رثالا ةعدعةسوسولا كلت تناك ةَسْوَسْو هلل تلصخ هنأ

 عننتما بتارملا كات عومجج لصحي مل نإو . لصحي مل وأ ناطيشلا اذه لصح ءاوس لعفلا لصح

 دوجوبو ناطيشلا دوجوب لوقلا نأ انماعف ؛ لصح ملوأ ناطيششلا اذه لصح ءاوس لعفلا لوصح

 اهانيمس عفانلا فرطاا ىف بتارملا هذه لوضح قفتا نإ : لوقن نأ قحلا لب ؛ لطاب لوق ةسوسولا

 ىف مالكلا مامت اذه ؛ةموسولاب اهانيمس راضلا فرطلا ىف اهوصح قفتا ناو « مالالاب

 . لاكشالا ريرقت



 /, ةةامتسلالا نايرأ

 دوطتملا لاو زال ++ زل[ اننعفأ لعا : ىلازغلا هرك ذ ايف مالكلا قيقحت ىف : ةرشاعلا ةلئدملا

 نم دوصقملا ف ضوخلا لبق دب ال : لوقنف ؛ حيقنتلا ديزم دعب نم الإ ضرغلا لصحب ال هنأ الإ

 . تامدقم ميدقت

 ايزاطل كر نأ اناف :قاراطما كو "ابو ما نأ كل ارا ناكل

 ابوربم بوربم لك نوكي نأو . هريغل ابولطم بولطم لك نوكي نأ زو الو .هريغل وأ هتاذل
 دوجوب فارتءالانم دبال هنأ تبثف « نالاامهو «لساتاا اماو رودلا امإ مزل الإو : هريغل هنع

 . هتاذل هنع اب ورهم نوكي ءىثث دوجوبو « هناذ] ابولطم نوكي ءىث

 بولطملاو ءرورسلاو ةذللا وه تاذلاب بولطملا نأ ىلع لد ءارقتسالا نإ : ةيناثلا ةمدقملا

 عيبتلاب هنع بوروملاو ؛ نزلاو مالا ود تاذلاب هنع بوروملاو ءامهلإ ةليسو نوكي ام عببتلاب

 . امهلإ ةليسو نوكي ام
 ةوقلا دنع ذيذللاف ء رخآ ءىث ةيناسفنلا ىوّلا نم ةوق لك دنع ذيذللا نإ : ةثلاثلا ةمدقملا

 : تلاث ءىبث ةيناوهشلا ةوقلا دنع نيذللاو ءارخآ ءىث ةعماسلا: ةوقلا دنع .ذيذللاز«« قع ةزصانلا

 . سماخ ءىث ةلقاعلا ةوقلا دنع ذيذللاو « عبار ءىث ةيبضغلا ةوقلا دنع ذيذللاو

 كلذ لوصح نم مل جراخلا ىف ادوجوم تكردأ اذإ ةرصايلا ةوقلا نإ : ةعبارلا ةمدقملا

 هنوكب ملعلا لصح هيلع فوقولا دنعو ؛ ىترلا كلذ ةيهام ىلع نهذلا فوقو ىرصبلا كاردالا

 داقتعالا وأ للا اذهل وصح ىلع بترت اذيذل هنوكب ملعلا لدح ناف . امهنءايلاخ وأ اك ةءوأ دلك

 داقتعالا وأ للا اذه ىلع بترت امو. هنركحب ملعلا لصح نإو . هليصحت ىلإ ليملا لوصح

 لصح مل اذيذل هن وكيااإلو لاق دتوك ملعلا لصحي مل ناف « هنم رارفلاو هنع دعبلا ىلإ ليلا لوصح

 . هليصحت ىلإ ةبغر الو هنع رارفلا ىلإ ةبغر ال باقلا ىف

 اذإ هليصحت ىف ةيغرلاو ليملا لوصح بجوي امإ اذيذل هنوكب للعلا نإ : ةسماخلا ةمدقملا

 لصحي مل ضراعملا اذه لصح اذإ اماف ؛ قواعملاو ضراعملا نع ايلاخ ملعلا كلذ لصح

 ىلع مادقالا ىف رثؤي امإ « اذيذل هنوكب انهلءف اذيذل اماعط انيأر اذإ هلاثم « ءاضتقالا كلذ

 دنعف دئاز ررض هيف لصح هنأ اندقتعا اذإ امأ . دئاز ررض هيف لصح هنأ دقتعن ملاذإ هلوانت

 ىضتقمب لمع حجرأ هنأ هنظ ىلع بلغ امممأف « حيجرتلاو ةضراعملا ةيفيكح لقعلا ربتعي اذه

 نم هسفن قاب دقو هسفن لقي دق ناسنإلا نإ : ىنعملا اذهل رخآ لاثمو : ناحجزلا كلذ

 موا لمعلا كلذ لمحت ببسب هنأ دقتعا اذإ لمعلا اذه ىلع مدقي امإ هنأ الإ «ىلاعلا حطسلا

 مالك قيقا

 ىلازخآ



 مالكلا قيفحت

 ةسوس را

 هللا ناكدأ /

 عرضتت انإ مث « قسفلاو 5 || عاونأو ىصاعملا نوبح نيطايششلا نأ : عبار لا . كلذب سحال

 نءال ىرن الف ةلمجابو « ةدئافالو ارثأ هنم دجن الف قسفلا عاونأ اورهظيل مهلا هوجولا ملظع ءأب

 . اعفن مهتفادص نم الو اررض مهتوادع

 , لئاز لاؤسلاف ةدرجج سوفن 17 لوقا ١" نب كل لآ اللا 2 قظاوقلا تتناك اجأو

 نأ دعبيال ىناثلا نعو « لئاز اضيأ لاؤسلاف ءاوملاو ءوضلاك ةفيطل ماسجأ اهنأب لوقلا لعو

 هللا لوةي نأ زاج امل هنأ ثلاثلا نعو « رشبلا ءاملع ءاذيإ نع مهتوعنمب هتكسئالمو هللا نإ : لاقي

 عبارلا نعو « انهه هلثم زوجال ملف ( ميهاربإ ىلع امالسو ادرب ىنوك ران اي ) ميهاربإ رانل ىلاعت

 . ضعب نود حئابقلا ضعب نولعفي مهلعلو ؛ نوراتخ نيطايمشلا نأ

 بات.ك ىف ىلازغلا خيمشلا هررق ىذلا هجولا ىلع ةسوسولاىف مالكا قيةت ىف « ةعساتلا ةلئسملا

 قرت كف دهر للا وأ ١ باك نما كا وحلا اهلل "ثتضنت بااويأ اط ةنقا للعم كاملا لاق ءانحالا

 دعب ةروص اهيف ىءارتتف ء صاخشأألا اهيلع زاتجت ةبوصنم ةآرم لثم وأ « بناج لك نم ماهسلا هيلا

 راثآلا هذه لخادم نأ ملعاو ةحوتفم راهنأ نم ةفاتخم هايم هيلا بصنت ضوح لثم وأ ٠ ةروص

 ةوبشلاو لايختاك نطاوزلانم امإو:« سنا سا وطار هاظلا نم امإ:ةعاشفاةعاس تلقلا ىف ةددجتملا

 ىف رثأ هنم لصح ًائيش ساوحلاب كردأ اذإ هناف « ناسنالا جازم ىف ةيكرملا قالخألاو بضغلاو

 اذإ اهآزر كاملا "فاران لوكا كلع لم لضم كضحلا وأ ةاوراقلا تجاه اذإاذك را كلقلا

 ءىنث نه لايلا لقتنيو ؛ قبت سفنلا ىف ةلصاخلا تالايخلاف ةرهاظلاا تاكاردالا نع ناسنالا عنم

 رثأتلاو ريغتلا ىف امتاد بلقلاف « لاح ىلإ لاح نم بلقلا لقتني لايخلا لاقتتا بسحو « ءىث ىلإ

 نم لك اق» ناو ابأ وع وكر رظاززاللا (هاايلغلا اف اة صاخف اة راثقلا جيف رح. ةساتلقألا فنه خم

 ليس ىلغامإو:ددجتلا ليبس ىلع امِإ امولعو ”تاكاردإ اهم ىنعأو: ٠ راكذالاو راكفالا نمهيف

 رظاوذلاف'ءابنع الفاغ ثاقلاناكنأ دعب لايخلابرطخت اهنأ“كيح نم رطاوخ ىمسق اننمتإ و: رك ذتلا

 تادارإلا هذهل ةكرحنا رطاوملا هذه مث « ءاضعأللا ةكرحم تادارإلاو ؛ تادارالل تاكرحما ىه

  ةبقاعلا ىف عفني ام ىنعأ  عفنيام ىلإو  ةبقاعلا ف رضي امىلإ ىنعأ رشلا ىلإ وعديام ىلإ مسقنت

 موءذملاو « اماطإ ىمسي دومحملا رطاخلاف , نيفلتخم نيمسا ىلإ ارقتفاف « نافلتخ» نارطاخ امهف

 لسلدتااو « ببس نم اهل دب الف ةثداح لاو>أ رطاولا هذه نأ ملعت كانإ مث ءاساوسو ىمسي

 فذحدعب ىلازغلا خيشلا مالك ص خام اذهو « دوجولا بجاو ىلإ لكساا ءاهتنإ نم دب الف * لاحم

 , هنم تاليوطتلا



 / ةذ اهعسسالا  ناكرأ

 فرصتلا ىلع ردقي هنا هنطاب ىف ذوفنلا ىلع ارداق هنو؟ ىنعم نوكي ذئنيف ىنامسجالو مسي سيل

 ناك هانفصو اك ذافن فيطل ٌقاوه ناويح نع ةرابع ناك ناو « دعبتسم ريغ كلذو . هنطاب. ىف

 نوموقيال ) ىلاعت هلوق : ىانلا : هريغو سسفنلا ىلع أساق عج ريغ اضيأ مدأ ىب نطاب ُْق هذاقت

 اموادشا ةبعل) ييلبإ نع ةءاكح ىلاعت هلوق :::لواالا :. دومأب اوجتحا نقف نووككملا انآ

 ناطاس رشبلا ىلع هل ناكام هنأب حرص ( ىل متيجتساف مت وعد نأ الإ ناطلس نم مكيلع ىل ناك

 ءايبناألا نأ كيشاال : يناثلا ري لطابلا ىلا ,توعدلاورةس وش ولا ماقل] وهو ,+ حاولا هجولا نول

 نيب ةوادعلا نوكت نأ بجوف, +. هنم ةءأرإلاو ناطيشلا نعل, ل] سانلا نوعدي نيققحملا ءالعلاو

 لاصيإ ىلعو رشبلا نطاوب ىف ذوفنلا ىلع نيرداق اوناكولف « ةوادعلا عاونأ رظعأ مهنيبو نيطايشلا

 مالو « دحأ لك ررضت نم دشأ مهنم ءايلعلاو ءايبن الا ررضت نوكي نأ بجول مهلا رشلاو ءالبلا

 ٠ لطاب هنأ انءلع كلذكا نكي

 ثالاا ةفص ثكودسل 0 ناوجكت الو نوبرشي الو نواكأيال ةكمولملا نأ ىلع اوةفتا : ةعباسلا ةلكنلا

 ىف مالسلا هيلع لاق «٠ نوبرشيو نولكأي مهناف نيطايشلاو نجلا امأو ٠ نورتفيال راهنلاو ليللا

 هنوذختتفأ ) ىلاعت لاق نودلاوت, مهناف اضيأو « نجلا نم متاوخ] داز هنا د مظعلاو ثورا

 .ىود نمءائلوأ هدد

 طاب, ىف ضوغي هنأ [ئرك ذ.:ةزاراثآلا فدرو ام لعاداتإ ةسزوسولا نةيفيكر ىف ةنمإتلاةليبلل

 ىنلا ل ىؤر اى هيلع أوجتحاو ةسوسولا هيلأ قايو 0 هيلق ةبح ىلع ةئأر علو ) ناننألا

 هيراجم اوةيضف الأ ٠ مدلا ىرجم مدآ نبا نم ىرجيل ناطيشلا نإ » لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 .كلا ةسوسو

 « اهرهاوظ ىلع ابلمح عنتمب هنآل ٠ ابليوأت نه دبال رابخآلا هذه : لاق نم سانلا نمو

 امإ مزاي هنآل ؛ لاح سانلا نطاوب ىف نيطايششلا ذوفن نأ : لوآلا : هوجوب هيلع جتحاو

 ةلصاح ةديدشلا 5 نأ انركذام : ىاثلا . ماسجالا كلت لخادت وأ ىراجلا كلت هي

 ناطيششلا نأ : ثلاثلا ؟ررضلا ديزب مهصخمال لفذوفناا اذه ىلع ردق ولف « نيدلا لذأ نيبو

 هنأ مولعمو « ندبلا لخاد ىف رانلا ذفن هنأك راصل ندبلا لخاد ىف لخد ولف « رانلا نم ق 0
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 ةاهمل تبلص

 انج نجلا

 نيفلكملا فنا وط

 ىلع نجلا طلست

 ضال

 ةذاعتسالا ناكرأ /"

 هير اعد مالسلا امييلع ميرم نب ىسيع نأ ةيادحلا ىف 7 قداقلا قو :نلئانشلا لايقل

 ىلع هسأر عضاو ةيهلا سأر لثم هسأر اذإف كلذ هارأف « مدآ ىنب نم ناطيشلا عضوم هيرب نأ

 . هبلق ةبح ىلع هسأر عضو هرك ذي مل اذإو « سذخ ىلاعت هللا رك ذ اذإف « هبلق

 لاقو « مدلا ىرجم مدآ نبا نم ىرجيل ناطيشلا نا » مالسلا هيلع هلوق : عباسلا ربخلاو

 هللا نأ الإ ءانأ الو » لاق ؟ هللا لوسر اي تنأ الو : ليق « ناطيش هلو الإ دحأ مكسنم ام

 ةافاكم انيك د ىذا دقلانإ' قر يفك كلذ ىف تراذاخأللا + ملسأف هللغ ين أ ىلع

 هانقلخ ناجلاو ) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو : رانلا نم قولخم نجلا نأ نايب ىف : ةثلاثلا ةلئسملا

 هتقلخ و ران نم ىنتةلخ ) لاق هنأ هللا هنعل سيلبإ نع ايك اح ىلاعت لاقو ( مومسلا ران نم لبق نم

 اوال قلعتملا !اولاق' اطل نلا عرتدلا ةهعتتلام ذيع راثلآ قوام أل وهل نأ ملعاو ( نيط نم

 درق نطل ةرم ترقب ىنإ : سونيلاج لاقو « ةنوخدلا ةياغ ىف امهو . حورلاو بل-قلا وه سفنال

 0 ديزت لب ةنوخسلا ةناغ ىف هتدجوف هباق ىف م دو ,هنطي ف ىدي تاخداف

 ىلع بلغألا : مهضعب لاقو ؛ ةيزيرغلا ةرارحلا ببسإ الإ لصحت ال ةايحلا نأ ىلع ءابطألا قبطأ

 تاناحورإ] نم ةءولع نركت راثلا ة رك نأ لكلا

 نم ذوخأم نجلا ظفل نأ : لوألا « نجلا اومس ل مهنأ ىف نيلوق اورك ذ : ةعبارلا ةلئبمملا

 ندعم( كاتم دال راش ا وكل ه] هم وا راحجساللاب عر انس هيك انم و راركدلا

 نطبلا ىف هراتتسال نينجلا هنمو ٠ هلّمع راتتسال نون#لا هنمو « نويعلا نرع مراتتسال

 نأ مزاي لوقلا اذه ىلع نأ لعاو ءارتسو ةباقو ىأ ( ةنج ممنامعأ اوذخا ) ىلاعت هلوق هنمو

 قلطملا دييقت باب نم اذه نإ : لاقي نأ الإ «نويعلا نع ممراتتسال نجلا نم ةكئالملا نوكست

 ةنجلا نازرخ مرمأ لوأ ىف اوناك منال مسالا اذهب اومس مهنأ :ىتاثلا لوقلاو . فرعلا ببسب

 . ىوقأ لوآألا لوقلاو

 «نجلاو « سنالاو ٠ ةكئالملا : ةعبرأ نيفلكملا فئاوط نأ ملعا : ةسماخلا ةلئسملا

 نأ, اك ءزرخآشنج نيللاو !سذج نيطابسغلا,:: لدقف نيطايبشلاو نجلا, ىف ءاوفلتخاو .,نإطاشثلاو

 مسا نيطايشااو رارشأ مهنمو رايخأ مهنم نجلا : ليقو , رخآ سنج سرفلاو سنج ناسنالا

 . نجلا دالمال

 رثكلا انكي وانا شبا نطاوز: ىف ذوفنلا| لع ةرذإق مه نا نأ: نويشللا : ةيواسلا ةائنملا

 دوجاوم نع ةرابع نجلا ناك نإ هنأ :لوآلا : هوجوب اوجتخا دقف نوتبأللا امأ ٠ كلذ ةلزتعملا



 / ةداعتسالا ناكرأ

 نجلا رثعماي ) ىلاعت هلوق ةعبارلا ةيآلاو ( هير نذإب هيدب نيب لمعي نم ن ا نمو ) ىلاعت

 انا ) ىلاعت هلوق ةسماخلا ةيآلاو (ضراللاو تاومسلا راطقأ نم اوذفنت نأ متءطتسا نا سنالاو

 :  ةريثكف رابخالا امأو ( درام ناطيش لك نم اظفحو بك اوكلا ةنيزب ايندلا ءامسلا انيز

 ةرهذزب ماشه ىلوه بئاسااىنأ نع  حلفأ نب ىنيص نع أطوملا ىف كلام ىور : لوألا ربخلا

 :,لاق « هنالص.ىضقي ”ىت+ هرظننأ تمنلخل « ىلَضي هتدجوف : لاق « ىردقتااذيعس قأ لع لحد هنأ

 اجا نأ ديعسااوبأ راشأفاايلتقاللا كبه ف« ةلخ نه اذإذاهتيإ: ف هزارنل اد اكرر [كدمف

 ناك هنإ لاقف ؛ معن تلقف ؟ تيبلا اذه ىرت : لاقف رادلا ىف تيب ىلإ ناش ةنالع ىذ :كفرضتا اان

 هيك ان ا نيب ةفقاو.هتأرعا ئأ رمز لاق.نأ ىلإ: كييملااقوو نت وع كا وف

 «كتيب ىف ام رظنتو لدت ىتح لجعت ال : تلاقف ةريغاا بب.ب اهنعطيل عرلاب اهيلا ىوهأف ةريغ

 هتف رذو 0 سأر ىف ةيملا تبرطضاف همر اهيف زكرف هشارف ىلع ةقوطم ةيحب وه اذاف لخدف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ ترك ذف , ةيحلا مأ ىتفلا : اتوم عرسأ ناك امهيأ ىردن اف : اتيم

 دعب كل ادب ناف مايأ ةنالث هونذآف مينم كلل ادب نف ؛اويلَسأ دق ايتن ن] كاف مو

 . ناطيش وه اماف هولتقاف كلذ

 هللا لص هللا لوسرب ىرسأ امل لاق ديعس نب ىحي نع ًاطوملا ىف كلام ىور : ىاثلا رثخلا

 : مالسلا هيلع لب ربج لاقف ؛ هآر تفتلا اماكر ان نم ةلعشب هبلطي نجلا نم اتيرفع ىأر ملسو هيلع

 هتالكبو « محركساا هللا هجوو ذوعأ : لق « هيفل رخو هتلعش تئفط نهتلق اذإ تاملك كيلعأ الأ

 نمو اف 1 مرت نمو « ءامسلا نم لؤني ام ريش نم « رجاف الو. رب نهزواحي ال ىلا تاماثا
 قراوط رش نمو ءراهنلاو ليللا نتف رمش نمو ءاسمن» جرخي ام رشو « ضرأللا ىلإ لزن ام رش

 . نمحر اي ريخي قرطي اقراط الإ راهنلاو ليللا
 هللا ةجوإب دوعأ: لوش نآك راخالا تعت نأ اطوملا ف اهنأ كلام ىو : تلاثلا 28

 هئامسأبو ءرجاف الو رب نهزواحي ال ىتلا تاماتلا هللا تاملكبو « هنم مظعأ ءىث سيل ىذلا مظعلا
 . أربو أرذو قاخ ام رش نم « ملعأ ملامو اهنم تملع دق ام اهلك

 ا عورأ قإ : هللا لوسراي : لاق دِيلَولا ندلاخ نأ كلامااضيأ ىور : عبارلا ربخلاو

 رشو هباّمعو هبضغ نم تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ : لق ملسو هب هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف

 . نورضح نأو : نيطايشلا تازمه نمو « ةدايع

 نجلا ةليل لو هيلع هللا ىلص ىنللا جورخخ نم رتاوتلا غلبم غلب و رهتشا ام : سماخلا ربخلاو

 : مالسإلا كإ ماي هتوعدو ؛ مهيلع هتءارقو

 ناخب
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 ةيمجحلا ىف ةيواستم ماسجألا : اولاقف ةيرانوأ ةيئاوه ماسجأ نجلا نأ اومعز نيذلا امأو

 ءاتيشالاو , ضارعالا هذه لوبق.ىف ةيواستم ماسجالاف : ضارعأ ناينعملا ناذهو « رادقملاو

 ةفلتخم ماسجالا : لاقي نأ زوج ال ملف « مزاوالا ضعب ىف ارك ارتشا عنتمي ال ةيهاملاب ةفلتخلا

 ؟ل اكدوا هينا لوو ىقبةككرتلعم كلتا نيو بةئلخملا | |متايهلاماو  ةصوضخلا "ابنا ؤذا نتن

 اهتاوذل ةيح ةذافن ةفيطل ماسجأ ماسجألا عاونأ دحأ : لاقي نأ زري ال مل: لوقنف اذه تبثث اذإو

 ناك اذإو ؟قرهلاو قرفتلل ةلباق ريغ ىهو « امتاوذل ةقاشلا لا.ءألا ىلع ةرداق « !متاوذل ةلقاع

 حايرلا نإ مث « ةفلتخ» لاكشأب اهسفنأ ليكشت ىلع ةرداق نوكت ماسجالا كلتف كاذحح سأالا

 لصفنت ىتلا رانلا نإ : اولاق ةفسالفلا نأ سيلأ « اهقرفتال ةفيثكملا ماسجالاو « اهقزمت ال ةفصاعلا

 ؟ رخأآلا بناجلا نه جرختو ؛ ديدحلاو راج الا نطاوب ىف ةفيطالا ةظحالا ىف ذفنت قعاوصلا نع

 نطاوب ىفذوفنلا ىلع ةرداق نوكن نجلا نإف ريدقتلا اذه ىلعو , ةروصلا هذه.ىف هلثم لقعي ال 21

 تقولاو نيعملا لجالا ىلإ داسفلا نع ةنوصم ةلاعف ةيح قت اهناو ءاهف فرصتلا ىلعو سانلا

 ريصملا زي ملف ءاهلاطبا ىلع ,قي مل ليلدلاو ؛ ةرهاظ تالاهتحا لاوحأ الا هذه لكف « مولعملا

 . اهاطياب لوقلا ىلإ

 دحاو لك عم ةوادعلاو ةقادصلا كل لوصح بحي ال هنأ : ةيناثلا ةرشلا نع باوجلا امأو

 : لاتحالاز ي- مالا اذه ىقبف ؛ امملعيال هناف هريغ لاح امأ « هسفن لاحالإ فرعزال دحاو لكو

 ةكئالملاو نجلا دوجوب لوقلا نأ مسن ال : لوقن انا وهف ةثلاثلا ةممشلا نع باوجلا امأو

 اف اهومئترك ذ ىلا ةيوجالا نع باوجلا روظيسو مالسأا مهلع ءايبنالا ةوبن ُْق نعطلا تبجحاوت

 . تاهبشلا نع باوجلا ىف مالكا رخآ اذبف « كلذ دعب

 نآرقلا امأ :نيطايشلاو نجلا دوجو..ىلع نالدي رابخالاو نآرقلا نا ملعا : ةيناثلا ةلئسملا جلا رجول

 هورض>- الف نآرقلا نوءمتسي نجلا نم ارفن كيلا انفرصذإو ) ىلاعت هلوق ىلوألا ةيآلا : تايآو

 ىموم دل نه.ل زا اياتك نانيعم انآ انموقايبلولاق_نردتم م,هوق ىلإ اولو ىضق املف اوتصنأ اولاق

21 
 رهلا نه

 مهنأ ىللعو مثدوجو ىلع صن اذهو ( ميقتسم قرط !!و قالا ىدم هيدي نيب أ اقدصم

 نيطايسغنا اواتنام اوعبتاو ( ىلاعت هلوق ةيناثلا ةيالاو 2 مهموق !ىرذنأ مهنأ لبعو 0 نآرقلا أودع

 هل نولعي ) مالسلا هيلع ناماس ةصق ىف ىلاعت هلوق ةثلاثلا ةيالاو «( ناملس كلم ىلع

 نيطايسغلاو ) لاعت لاقو ( اولمعا تايشار رودقو باوجلاك نافجو لفاعأل بيرا# نم ءاش م

 هلوق ىلإ - حيرلا ناملساو ) ىلاعت لاقو ( دافصأ الا ىف نينرقم نيرخآو صاوغو ءانب لك
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 نم ءزج لك ىف لصحي ند بلا ءازجأ ىلإ غامدلاو بلقلا نم ةضئافلا حاورألا ةطساوب نأ اكو

 ىوقلا هذه نوكتف  ةساسحلاو ةدلوملاو.ةيمانلاو ةيذاغلا ىهو ةفلتخم ىوق ندبلا كلذ ءازجأ

 ةثينملا ةيعاعشلا طوطخلا ةطساوب كلذ.كنف ؛ ندبلا ةيلكل ةربدملا سفنلا رهوجل دالوآلاو جئاتنلاك

 سفن لثم ةصوصخم سوفن ءازجألا كلت ىف ثدحت ىلاعلا اذه ءازجأ ىلإ ةلصاولا بك اوكلا نم

 ةكللفلا . سوفنلا كناكامل و. ةيكتلفلا (رسوفنلا كتل دالؤالاك نو فنلا: اذه. ووتع ىتفتؤركتت

 , ةفئاط الثم لحز:كلف سفن نم ةدلوتملا سوفنلا .كلذكف ءاهئاضامو اهزهاوج "ىف :ةفلتخم

 ل>ذ حور ىلإ ةبستنملا سوفنلان وكف ؛ ىرخأ ةفئاط ىرتشملا كلف سفن نم ةدلوتملا سوفنلاو

 ةفلاخ» لحز حور ىلإ ةبستنملا سوفنلا نوكستو « ةدوهو ةبحم اهنيب لصحو ؛ ةكراشتم ةسناجتم

 ةلعلا نإ : اولاق : لؤقتف اذه تفرع اذإو ٠ ىرتشملا حور ىلإ ةبستاملا سوفنلل ةيهاملاو عبطلاب

 ةلولعم نوكنب ىهو« ةضاخر ةعيبط. ةيرشيلا لضوفنلا نم ةفئاط لكفري هل واَعلل ب قمن ىزقأ نركك

 ىف اممريثكب ىلعأو ىوقأ ىكلفلا حورلا ىف نوكت ةعيبطلا كلتو ةيكلفلا حاورالا كلت نم حورل

 ةيرشبلا حاورالا نم ةفئاطلا كلت ىلإ ةبسنلاب ةيكءلفلا حاورآلا كلنو « ةيرشبلا حاورألا هذه

 ابهلاصم ىلع اهدالوأ نيعت ةيكلفلا حاورالا كلت ببسلا اذبلف« محرلاناطاسلاو قفشملا بالاك

 ضعبل قفتا اذإ مث , ماحلالا ليبس ىف ةظقيلا ف ىرخأو ءايؤرلا ليبس ىلع مونلا ىف ةرات امدهتو

 وه ىذلا ىكلفلا حورلاب هلاصتا ىوقو ةيصاخلا كلت سنفج نم ةيوق ةوق ةيرشباا سوفنلا هذه

 تبث نم بهاذم ليضفت اذبف «تاداعلل ةقراخ لابعأو , ةيع لاعفأ هيلع تري .هندعفر كاكا
 :اةناتتج الو اماهحأ تسلا اد ردا معزيو «نيطايشلاو نجلا

 كاردإ هيلع عنتمي درجلا نأ اومعزو « بهذملا اذه ىف اونعط ةفسالفلا نم اموق نأ ملعأ 1

 . ةيئرجلا لاعفأللا ةلعاف اهنوك عنتمي تادرجلاو « تايئزجلا

 هنأب نيعملا صخشا اذه ىلع مكحت نأ اننكمي هنأ :لوآلا : نيبجول لطاب اذه نأ ملعاو

 دنحاو ءىث انبهف : امهتلع ىفقللا هرضح نأ لب ال نيتيشلا لع ىضاقلاو 7 قدرفت شيلو نا

 نأ به قاتلا طفلا رم قرجلل اك زذللا قاركب *نأ مولبف "قتلا وهز“ نطل كل
 تايئرجلا كردت نأ انكم هنأ عازن ال نكل « ءادتبا تايئزجلا كاردإ ىلع ىوقتال ةدرجلا سفنلا
 نجلاب ةامسملا ةدرجلا رهاوجلا كلت نإ : لاقي نأ زوي ال ملف  ةينامسجلا تالالا ةطساوب

 كلت ةطساوب اهنإ مث « ريربمزلا ةرك نم وأ ريثآلا ةركح نم ةينامسج تال آ اهل نيطاششلاو

 مامت اذهف ؛نادبالا هذه ىف فرصتاا ىلعو تايئزجلا كارد] ىلع ىوقت ة.نامسجلا تالآلا

 . بهاذملا اذه حرش ىف مالكلا
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 ملف امسج نجلا نوك عنتمي هنأ ىلع لدت مترك ذ ىتلا ةهبلا نأ”: ميلان لوألا نع تالوطاو
 :ةيسملا نع در رهوج هنا لاقي نأ در

 ةقرافملا ةيرشبلا ةقطانلا سوفننلا : اولاق نيذلا ىلوآلا : قرف لوقلا اذهب نيلئاقلا نأ ملعاو

 ةقرافاا سوفنلاّك لت ندب ةمامشملا ديدش ندب ثدح اذإ مش ةيضرالا نيطاسشلا ىهف ةريرش تناك

 ةقرافلا سفنلا كلل ثدح ذئئيذ ةقرافملا سفنلا كلتا ةماشاا ةديددش سفن ندبلا كلذب قاعتو

 اذم ةقلعتملا ندا هش ةنواعم ةقرافملا قدما كلت ريصتو 2 ثداحلا نديلا اذم قلعت برض

 كالت تناك ةريخلا ةفرشملا ةرهاطلا سوفنلا نم ناسفنلا تناكناف ؛ اهم ةقئاللا لامعالا ىلع ندبلا

 ةرصاخملاو ةنواعملا كلت ا 7 ةريرشأا ةثيخلا سوفتلا نه اك نإو 2 اماهلإ ةدضاعملاو ةنواعملا

 : ءالٌؤد لوو ىلع ةسوسولأو ماهلالا ف مالكلا وه اذهف 5 ةسوسو

 اهسنجو « اهةئالعو ةيمسجلا نع ةدرج رهاوج نيطايشلاو نجلا : اولاق نيذلا ىناثلا قيرفلا

 تناكناف ٠ اضيأ عاونأ هيف جردني سنجلا كلذ نإ مث « ةيرشبلا ةقطانلا سوفنلا سنجل فلاخم

 ةرب رش ةثييخ اك نإو 5 نجلا ىحلاصإ نيوماسملا مثو 08 ةيضرالا دكئالملا لي ةيناروت ةرهاط

 ةرهاطلا ةيرشبلا سوفنلاف « مضلا ةلع ةيسنجلا : لوقنف اذه تفرع اذإ « ةيذؤألا نيطايشلا ىبف

 1 انا أم ةرهب ىلا املامعأ ىلع اهيعتو ةيناروذلا ةرهاطلا حاو رآآلا كلت اهلا مضنت ةيناروثلا

 اهنيعتو ةريرشلا ةثيبخلا حاو راألا كلت اهلا مضنت ردكشلا ةثيبخلا ةيارشبلا ساومنلاو ,ىوقتلاو اىبلاو

 .ناودعلاو مثالاو رشلا باب نم ىه ىثلا اهلامعأ ىلع

 دوجو اوتبثأ مهكلو « ةيلفسلا حاورألا دوجو نوركحنب نيذلا مهو « ثلاثلا قيرفلا

 ةفلتنع ىهو « ةيوق ةرهاق ةيلاع حاورأ حاورآلا كلت نأ اومعزو « ةيكلفلا ةدرجلا حاورألا

 لكل كلذكف انيعماندب ةيرشبلا حاوراألا نم حور لكل نأ (كف « اهتايه امو اهرهاوجب

 قلعتت ةيرشبلا حورلا نأ اكو « نيعملا كلفلا كلذ وهو « نيعم ندب ةيكلفلا حاورألا نم حور

 قلعتي ؟كلفلا حوراا كلذكف « ندبلا لكىلا حوراا كلذ رثأ ىدعتي هتطساوب مث بلقلاب الوأ

 ةيلكىلاو كلفلا كلذ ةيلك ىلإ حورلا كلذ رثأ ىدعتي قلعتلا كلذ ةطساوب مث بكا كلاب كلا

 نييارشلا ىف ىدأتت حاورالا كلتو ةفيطل حاورأ غامدلاو بلقلا ىف دلوتي هنأ اكو « ملاعلا
 نم ءزج لك ىلا ةكرحلاو سبحلاو ةايحلا ةوق قيرطلا اذهب لصيو ندبلا ءازجأ ىلا باصعالاو

 ناوي لصتت“ ةيعاعش طوطخ بك اوكا. مرج نم فعبني كاذكف .. ءاضغأالا .ءازجأ
 ماعلا اذه ءازجأ ىلا ةيعاعشلا طوطخلا كلت ةطساوب بك اوكلا كلمت ةوق ىدأتتو ماعلا



 // ةذاعتسالا نأ

 نامسقلا لطب الو .ةقاشلا لامعألا الإ نو.بسني نجلا وتبثمو « ةقاشلا لامعالا ىلع ةردقو ةوق

 ناب لوقلا اسف تت

 رشبلل نيطلاخم ملاعلا اذه ىف نيرضاح اوناك اذإ نجلاب ةامسملا صاخشاألا هذه نأ : ةيناثلا ةجحلا

 تاصح ناف ؛ ةوادع اماو ةقادص اما ةبحاصملاو ةطلاخلالوط ببس ملل صحي نأ بلاغلا رهاظلاف

 راضلا روهرظ بجو ةوادعلا تلصح ناو « ةقادصلا كلل: ببسب عفانملا رورظ بجو ةقادصلا

 نيذلا ءالؤهو ةوادعلا كلت نمالو ةقادصلا كلت نمال ارثأ ىرنال انأ الإ «ةوادعلا كلت ببسب

 وللا اند ىيتلثأ دا وادع اما مانطت مهنأ نوفرتعي بيذاك آلا نم اوبات اذإ ميزعتلا ةعنص نوسرامي

 قى لاق ةعْئصلا' كل نع تان عغاختا نأ كمغنو: ءانشألا هذه مدع نظلا ىلع بلغي ام كلذو

 ىفإ مث اهب تيتتأ الإ قئاقدلا نم ةقيقد تكرتامو مايالا نم اذك ةينالفلا ةميزعلا ىلع تبظاو

 ظء :]ريخالاو اوثأ: ةرتوك كملا لاو األا كلت نم كدهاشات

 سلا امأ' : ليلذلا امإ و“ نإللا ام)و.ءاشلا/ام] ءايشاإلا ةفردت ل قريرطلاة نأ ةقتااتلا حلا

 ةروص ىزال انك اذاذ توصلا وأ ةروصلاب امإ اهدوجو نآل ؛ ءايشألا هذه دوجو ىلع لدي لف

 انعمس وأ اهانرضيأ انا نولوقي نيذلاو ءام ساس>الا ئعدن نأ انكم فيكف اتوص اًنعْعنالَو

 , اهوأر مهنأ نونظيف مهتجزمأ للاخ ببسب ءايشأ نوليختي هلا نيناجلا : ناتفئاط مبف اهتاوصأ

 نال قطانف لشولاو ءايبثتالا ارايخأاةطشا اقثو ءانشتالا هذه يابابا تووؤرتلا نورا تكلل

 نأن'ام لك نإ لاقي“ نأ نوم :اهتوبث نتدقت لع ناف'ءايينأالا ةوبن تاب اتقي اول ةايشؤالا الدبل

 لصأالا لاطبا ىلإ ىدأ عرف لكو « نيطايشااو نجلا ةناعاب لصح امنإ تازجعملا نم ءايبن الا هب

 عذجلا نينح نإ : لاقي نأ زوجيال لف ناسنالا نطاوب ىف نجلا ذوفنن انزوج اذإ هلاثم ء الطاب ناك

 امن ةقانلا نإ لاقي نأ زوجبال ملو نينحلا رهظأ مث عذجلا كلذ ىف ذفن ناطيششلا نا لجأ ال ناكاسمإ

 نإ لاقي نأ زوجي ال ّ « ملكتو اهنطب ىف لخد ناطيششلا ن "ال مالسلا هيلع لوسرلا عم تملكت

 نيطاسشلاو نجلا تاب اب لوقا نأدءعبتش بابملتقا ناطيملا نال املضأ نم اسعلقنا اع ركل

 ليلدلا ةطساوب ءايشأالا هذه تابثا امأو « مالسلا مهلع ءايبنأالا ةوبن نالطي لوقلا بجوي

 ليبسال هنأ تبثف ؛ نيطايشلاو نجلا دوجو ىلع لدي ايلقع اليلد فردنال ان "ال ءرذعتم وهف رظنلاو

 ةلمج هذبف ءالطاب ءايش الا هذه دوج لوقلا نوكي نأ تجؤف ؛«,ءابشت الا هذه.داوجوت ملعلا ىلإ انل

 : نطابشلا وودلا ىكشجتم

 « امسج نجلا نوك عنتمي هنأ ىلع لدت متركذ ىتلا ةهيشلا نإ : لوقت انأب : ىلو الا نع باوجللاو

 ::ةيمسجلا نع.دزجع رهوجهنأ لاقي نأ زو ال '



 فالالا

 نجلا دوجو

 هدانا لاك ذم
 م لال ا تل < ١ ا سل - 3 دعا ا م

 لئاسم بابلا اذه ىفو ( سملا نه ناطيبشاا هطبختي ىذلا موقي 5 ) ىلاعت هللا لوق ىف هرك ذ اك

 . تافشاكملا مولع نمو « تايلقعلا نم ةقيقد ةضماغ

 ندم دعنا : افلا نر ةيطانشملااو "قلل ذو “تانلا فا“: لالا ةلتذللا

 ىلع لكلا قبطأ : لوقنف نيطايشلاو نجلا ةيهام نع ثحبلا نم الوأ لب ال هنأ ملعاو « نيطايشلاو

 ؛ متاهلاو سانلا لثم بهذتو ءىجت ةفيثك ةينامسج صاخشأ نع ةرابع نيط ايلاو نأ ليلانأ

 اهو « ةفلتخم لاكشأب لكشتلا ىلع ةرداق ةيئاوه ماسجأ اهنأ لولا : نالوق هيف لص#ملا لوقلا لب

 انهنأ اوتيثأ سانلا نم اريثك نأ ::قاثلا' لوقلاو ..ةقاش ةبعص لاغأ لع ةرذقو ماهفأو لوقع

 مث ؛ ةيمسجلا نع ةدرج تادوجوم ابنأ اومعزو « زيحتملا ىف ةلاح الو ةزيحتم ريغ تادوجوم

 ؛ نوبرقملا ةكنالملا ىهو « ةيلكلاب ماسجالا ريبدت نع ةسدقم ةيلاع نوك.ت دق تادوجوملا هذه

 حاورالا ةيترم اليو ( نورسحتسي الو هتدابع نع نوربكتسي ال هدنع نمو ) ىلاعت هللا لاق اك

 ذئهوي مهقوف كبر شرع لمحو ) ىلاعت لاق ا شرعلا ةلمح اهفرشأو « ماسجألا رييدتب ةقلعتملا

 لوح- نم نيفاح ةكئالملا ىرتو ) ىلاعت لاق ا« شرعلا لوح نوفاملا ةسيناثلا ةبترملاو ( ةينامت

 « ةقبط ةقبط تاومسلا ةكئالم ةعبارلا ةيترالاو ء«ىسركلا ةكئالم ةثلاثلا ةبترااو ( شرعلا

 عبط ىف وه ىذلا ءاوذلا ةرك ةكئالم ةسداسلا ةبترملاو « ريثآلا ةرك ةكئالم ةسماخلا ةبترملاو

 «رادبلاب ةقلعتملا حاورآلا ةبترم ةنماثلا ةيترملاو  ريربمزلا هرك ةكئالم ةعباسلا ةبترملاو « ميسفلا

 ةفرصتملا ةيلفسلااورآلا ةئرم ةرشاعلا ةيترملاو  لابجلاب ةقلعتملا حاورألا ةبترم ةعساتلا ةبترملاو

 . ماعلا اذه ىف ةدوجوملا ةيناويحلاو ةيئابنلا ماسجالا هذه ىف

 ةامسملا ىهو ؛ةديعس ةريخ ةيملا ةقرشم نوكست دق حاورألا هذهف نيلوقلا الك ىلع هنأ ملعاو

 : نيطابسلابذاَلللا طارت ةيقشية از رشتةيلقألا قو دك ناوكتت دقو ١ ءنللا: قم نيخلاصلا

 ناك ول ناطيشاا نا : ىلوآلا ةحجحلا : هوجوب نيطايشلاو نجلا دوجول نوركسنملا جتحاو

 ةةرجك ل لوقلا نظاف نذلطإر نعلم 1 ةاف طل وأ افيدك جلا نازكسا نأءاهإ ناكادلا ا3وجلاوَم

 ناكنم لك هاري نأ بجول كلذك ناكول هنأل افيثك امج نوكي نأ عنتمي هنأ انلق امإو

 انترض نوكي نأ زاجل اهارناال نو ةفيثك ماسجأ انئثرضح نوكي نأ زاج ول ذإ:« ننحلا ميلس

 ناك كلذ زوج نمو ءاهنم ائيش دهاشن ال انأ عم قوربو دوعرو ةئيضه سومشو ةيلاع لادج

 كنك ناكل لال اقلك تفل اانا كلوا نزحت انك ز ولا ل ةعلا ااا ظ اخو اخ

 امل نو -_ ال نأ مزاي اضيأو )2 ةيوقلا ةؤصاعلا حايرلا بوه دنع قرردتلا 1 قزم نأ بجول



 و ةذاعتسالا ناكرأ

 نم ةره اطلا حاورألا كللتب ذاعتسا دقف ( ثاما هلا هللا تاياكب ذوعأ )لجرلا لاق اذاف « ةريرش

 ةذفانلا ةردقلا نع ةرائع صو 6 0 2 هلوق فق هلأ تاياك اأو 3 ةثيخلا حاورآلا كلت 0

 .ءىث هرضي مل هللا ةردقب ذاعتسا نمو

 لاق ملسو هيلع هلبأ ىلبص ميلا نأ هدد نع هب نع بديعش نب ورم نع -ِ سماخلا ربلاو

 نهو هدانع رشو هباقعو هيضغ نم ةفاتلا هلبآ كاك ذوعأ لقيلف مونلا نم مكدحأ عزف اذإ 2

 نم غلب نم امملعي رم نب هللأ دنع ناكو 6« رضت ال اسمناف كورضح نو نيطايشلا تازمه رش

 . هقنع ىف امقلع م مث كص قا تك غلب مل نمو ؛ هديبع

 نيسحلاو نسحلا ذوعي ناكهنأ : ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا نع سابع نبا نع : سداسلا ربخلاو

 نيد لك نمو « ةماهو ناطيش لك نو «ةماتلا هللا تاياكب يذيعأ مه لوقيو « امنع هللا ىذر

 . 6 مالسأا اممملع قداو ليعمسأ أهم ذوعل مالسلا هيلع مههاربإ َُقل ناك 2 لوقيو )» ةمال

 جوزت امل هنأ تح ةداسلالا لأ مظعي ناك مالسااو ةالصلا هيلع هنأ : عباسلا ربخلا

 : كلهأب قحلاف ذاعمب تذع : مالسلاو ا هيلع لاقف كنم هللاب ذ ذوعأ تكااقفأا رم

 , لوقلا ىلإ هتافتلا نع « لك املا ىلإ هل تافتلا ال هللا رود رصتسملا لجرلا نأ 1

 كلتب الغتشم مسو هيلع هللا لص لوسرلا بلق قب هللاب ذ وعأ ةملك ةأرلا كلت ترك ذ الف

 . ال مأ دصق نع ةيلكلا كلت تلاق اهنأ ىلإ تفتلي ملو « ةيلكلا

 ذوعأ ) لوقي كراخملا لعل هل اكوام برضا لجراب 2 لاق من ىور : نماثلا ريخلاو

 نأ هلأ تاع : مالسلا هياع لاقف هند َكَسْمْأَف هللا لوشرب ذوءأ : لاقت للا ىن ءاج ذإ ) هللاب

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « هللا هجول رح هنأ هللا لوسراي كدوشأ ىناف : لاقف , هنع كسمي نأ

 رانا عفس كمجو عفادل املقت ل ول هديب ىسفن ىذلاو امأ

 0 ريذملا ىلع لوي كهسع كاخت هّللأ ىكر قيدصلا 55 ارأ ترد ليا وس لاق . عساتلا ربلاو

 ناطيشلا نم هللابذ وعي ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر تع لاقو 2 مجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ

 ..تمقب امركلاذ كرتأ نأ. بخأ الف ؛ ميجرلا

 لم كوفعل ذوعأو 3 كامزؤس نم كاضرب ذوعأ 2 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق 8 رشاعلا ريخلاو

 و كلاعب ةارغأو ةكدسع

 نم دوصقملاو ٠ ناطيشلا وهو هنماذ هامش ق :مالكسلا بايلا اذه ناكانإ 6 0 عيار لا نكرلا

 ؛ امههريغب وأ ةسوسولاب نوكشي نأ, امإ ناظسقلا ل نأ ل- 5 نااغ رينا ىلع ةد ةذاعتسالا



 ةذ انس ناكر /

 كلضتيا اما ناسنألا نأ :! ثلاثا“ ..هللاب دوغ لوةيو:هللا ىلا ةموكسحللا كل ضوفي اذه دتغاو

 نأ. هلقع ىف رضحتسا اذاف ؛ مصخلا رهق ىلع ىوقي اهتطساوب ةدشو ةوق طرفب هسفن نم رف اذ

 نأ ىل ىلو آلاف ىنع زواجت هلضفب هنأو تاركو تارم هتيصع ىنإ مث ىنم ردقأو ىوقأ ملاعلا هلإ

 لاقو ةعرانملاو ةمؤصاللا كرت ىدملا اذه" ادع فرارضحأ اذاف_ه,ةيلع كت وضغملا اذه. نع نواحأ
 ن٠ فئاط مهسم اذإ اوةتا نيذلا نإ ) ىلاعت هلوق نم ةطبنتسد ىتاعملا هذه لكو « هللاب ذوعأ

 دشرلا قيرط رصبأ ىناعملاو رارسألاهذه ركذت اذإ هنأ ىنءملاو ( نورصبم مث اذاف اوركذت ناطيبشلا

 . ىلاعت هلا ءاضقب ىضرو عافدلاو عازنلا كرتف

 ند لاقت ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نع هنع هللا ىضر راسي نب لقعم ىورو : ىناثلا ربخلاو

 ةروس رخآ نم تايآ ثالث أرقو « ميجرلا ناطيشلا نم هللا ذوعأ تارم ثالث حبصي نيح لاق

 , اديبب# تام مويلا كلذفف تام ناف « ىسمي ىت> هيلع نولصي كله فلأ نيعبَس هب هللا لكو ؛رشحلا

 . « ةلزنملا كلب ناك ىسمب نيح املاق نمو

 ةياغو سفنلا زجع لاوكل ةدهاشم ( هللابذوعأ ) هلوق نأ لقعاا بناج نم هريرقتو : تلق

 لاكو « هتمظعو هلالجو هللا لايكل ةدهاشم رشحلا ةروس رخآ نه ثالثلا تايالاو ءاهروصق

 . نيماقملا نيذبم الإ لصحال ةيدورعلا ماقم ىف لاحلا

 رشع مويلا ىف ذاعتسا نم » : لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع سنأ ىور : ثلاثلا ربخلا

 ..< ناطيسشلا هنغ دوذب اكلم هب ىلاعت.هللا لكو تاْرَع

 ناصقنو هتردق ناصقن هنم فرع هانعم فرعو ( هللاب ذوعأ ) لاق امل هنأ هيف ببسلاو : تلق

 لابعالا ىلع مدي ملو , سفنلا هب هرمأت ام ىلا تفتلي مل هسفن نم كلذ فرع اذإو ؛ هبلع

 دوزت ةملكلا هذه ةءارق نأ تبثف « سفنلا وه ربك لا ناطيشلاو « اهبلا. هسفن هوعدت ىلا

 : ؛ناشنالا نع ناطيشلا

 لزن نم » لاق هنأ مالسااو ةالصاا هيلع ىناا نع مّيكح تنب ةلوخ نع : عبارلا ربخلاو

 . « لزاملا كلذ نه لحترب ىتح ءىنث هرضي مل قلخ ام رش نم تاماتلا هللا تايلكب ذوعأ لاف الزنم

 ةرثك قوف ةيناحورلا صاخشالا ةرثك نأ ةيلقعلا مولعلا ىف تبث هنأ هيف ببسلاو : تلق

 مالسااو ةالصلا هيلع لاق ا" « ةرهاطلا حاورآلا نم ةءولم تاومسلا ناو هنااا جماع

 كلذكو « دعاق وأ مئاق كل. هيفو الا مدق عضوم ايف ام ؛ طغت نأ ا قحو « ءامسلا تطأ و

 ةيذؤ را اهضءنو 2 ةريخ ةق رشم ةرهاط امضءعبو 2 حاورالا نم ةءواع ءاوذللاو رينا



 0و ةذامتسالا ناكرأ

 ةلازإ نيتعلخ هللا هاطعأف ( نيلهاجلا نم نوكأ نأ هللاب ذوعأ لاق اوزه انذختتأ ) هموق لاق

 ب سماخلا 2ع (هنابآ مكيريو قوملا هللأ ىي كإذك امضعيب هوب رضأ انلقف) لاف ليتقلا ءامحإو ةمهّلا

 نإ ) قرخأ ةنآق لاقو ( نومجرت نأ بدو ىنرب تذع ىنإو )لاق لتقلاب هوفوخ اس1 موقلا نأ

 مودع ىنفاف هدأ م لاعت هللأ هاظعأف ( باسحلا مويب نمؤيال ربكستم 13 نم بدو قر تذع

 ند ايرذو كب اهذيعأ فإو ) تااق ممم مأ نأ : سداسلاو 3 مثرايدو مهضرأ مهثروأو

 اتابن اهتبنأو نسح لوبقب امر ابليقَتف ) هلوق وهو لوبقلاو ةعلخلا تدْجَوف ( ميجرلا ناطيشلا

 ةولخلا ىف اهدصقي رشب ةروص ىف ليربج تأر امل مالسلا اهيلع ميرم نأ : عباسلاو ( انسح

 هللأ هيزنا و لأ ريغ نم ادلو نئامعت تدجوف ( ايقت كل نإ كنم قمرا ذرعأ قا تاق (

 ادفع رمأ ىلاعت هللا نأ' : ”نماغلا ( هللا دبع ىتا) هلوق "وهو: ءاونسلا نع دلؤلا كلذ: نائللب"اهايإ

 تازمه نم كب ذوعأ بر لقو ) لاقت ىرخأ دعب ةرم ةذاعتسالاب مالسلاو ةالصلا هيلع

 ثروت دوغ لق ) و ( قلفلا برب ذوعأ لق ) لاقو ( نورضح نأ بز كب ذوغأو 4 نيطارشلا

 نياهاجلا 5 ضرعأ فورعملاب و وفعلا كح ( كفل ءالا ةروس ْق لاق : عساتلاو ) نسانلا

 ىه ىتلاب عفدا ) ةدجسلا مح ىف لاقو ( مباع عيمس هنا هللاب ذعتساف غزن ناطيشلا كنغزني املأ

 ناطيششلا نم كنغرني اماو ) لاق نأ ىلإ ( يح ىلو هنأك ةوادع هنيبو كئيب! ئذلا اكان دكا

 اوناك مالسلا مهلع ءايننالا نأ ىلع ةلاد تايآلا هذبف ( ميلعلا عيمسلا وه هنإ هللاب فعتساف عزن

 :نطاو سنالا نيطايبش رش نم ةذاعتسالا قالا

 ىنلا لانا حل نالجر نسا : لاق ليج نب ا نع : لولا ريا : ل رايخالا امو

 « كلذ امهنع بهذل اهالاق ول ةملك لعأل فاو مالسلا هيلع لاف : هيف اةرغأو ملسو هيلع هللا لص

 - هوجو ند لقعلا ُْق ررقم ىنعملا اذه و )» ميجرلا ناطيشلا نم هللا ذوعأ 2 هلوق ايبا

 نأ هنكمي اهنإ هنأو ء ادج ليلق هدسافمو ملاعلا اذه حلاصمب هيلع نأ ملعي ناسنالا نأ : لوآلا

 5-1 م هلوّشيو هلعفي م لكذ 4 لقعلا لوز بضغلا د_دعو 3 لقعلا ددع ليلقلا كاذ فرعل

 كل ىلع مادقالا نع هلا اكنام ىنعملا اذه. راض اذه ةلدع ق رضذحتسا اذاف ٠ ديجلا نوناقلا ىلع

 عئدو تاريألا ليصع ف ىلاتعلإ هللأ لإ عخادي نأ ىلع هل الماحو 3 لاوقالا كالتو لاعفاللا

 هبناج نم قحلا نأب امطق ملاع ريغ نآسنالا نأ : ىتاثلا .هللب ذوعأ لوةي مرج الف ءتافآلا

 قالا ناك اذاف « ىلاعت هللا ىلا ةعقاولا هذه ضوفأ .: :لوقيكلذ لع اذاف . همصخ بناج نم الو

 6 هللا الل نأ ىلر الاف ىهمصخ بناج ند قا ناك ناو 2 ىمص+خ نمد هيفوتسإ هللا ىناج ند



 دعما

 ةذاعتسالا ناكرأ ن

 ؛ ةعفد لعفلا ىلإ امجورخو اهنوكست لصحب امئاف تايناحورلا امأو ؛ اريسي اريسي لعفلاىلإ ةوَقلانم

 ىذلا نآلا ىف الإ دجوب ال ىذلا فرحلا ثودحم اهيش امودح ناككلذك مالا ناكىمو

 ماع نأ تالوقعملا مع ىف تبث اضيأو «ةملكلاب هتردق ذافن تيم ةهباشملا هذهلف « مسقني ال

 تاربدملاف ) ىلاعت لاق امملاعلا اذه روماأل تاربدملا ىه امتإو  ماسجألا ملاع ىلع لوتسم حاورآلا
 ةسدقملا ةيلاعلا حاو رالاب ةيرشبلا حا ورآألا نم ةذاعتسا ( تاماتلا هللا تايكب ذوعأ) هلوقف (| اليعأ

 تاماتلا هللا تالاكب دارملاف.ةردكلا ةيناسلظلا ةثيبخلا حاورآلا رورش عفد ىف ةبيطاا ةرهاطلا
 . ةرهاطلا ةيلاعلا حاورألا كلت

 ناك اذإ هركذ سحب ا] ( تاماتلا هللا تائاكب ذوعأ ) هلو نأ هو« ةقيقد انبه مث

 قئافحلا نبق قف لغو: و« ديحوتالا رح ف لغلغت_.اذإ امأو: هللا ريغ لإ .تافتلا هرظن.ىفا قب دق

 « هللا ىلإ الإ .ىجتلي ملو « هللاب الإ ذعتسي مل ؛ ىلاعت هللا الإ ادحأ دوجولا ىف ىري ال ثيحي راصو
 مالسلا هيلع لاق اي ( هللاب هللا نم ذوعأ ) و ( هللاب ذوعأ ) لوي مرج الف« هللا ىلع الإ لودي مو

 ةذاعتسالا نال هللا ريغب اضيأ الغتسشم دبعلا نوكي ماقملا اذه ىف نأ ملعاو « كنم كب 3ع

 ماقملا اذه نع ديعلا قرت اذإذ « ىلاعت هللا ريغب لاغتشا كلذو «برحل وأ بلطل نوكست نأو دبال

 اقرغتسم ريصيو هللاب ذوعأ هلوق ماقم نع قرتي انهبف هسفن نع هئانف نع اضيأ ىقو هسفن نع ىفو

 اذه نع قرت « كنم كب ذوعأو » لاق ال مالسلا هيلع هنأ ىرت الأ ( هللا مسب ) هلوق رون ف

 . « كسفن ىلع تينثأ م« تنأ » لاقف ماقملا

 نأ هدايعل هنم ىمأ (هللاب ذوعأ) هلوق نأ ملعاو : فيعتسملا : بابلا اذه ناكرأ نم تلاثلا كولا

 كلذ ىكح ىلاعتهنآل ؛ مومعلا ليبس ىلع سمأ وهف « نيعم صخشب صتخم ريغ اذهو ؛ كاذ اولوةي

 لوس نزك نأ تح: قاوم لك نأ«لع لدي كلاذو# ؟؟ءاباواألاو ةءاببن الاموع

 كلأسأ نأ كب ذوعأ نإ بر ) لاق هنأ مالسلا هيلع حون نع ىكح ىلاعت هنأ : لوآلاف

 ىلاعت هلوق وهو :« تاكربلاو مالسلاو « نيتعلخ هللا هاطعأ اذه دنعف ( لع هب ىل سيل ام

 ةأرملا نأ مالسلا هيلع فسوي نع ىكح :ىاثلاو ( كيلع تاكربو انم مالسب طبها حوناي لبق )

 ةومللا كقزرصا نيتملخ ,لاسمق هللا هاطغعافب|(:ئاوثمب قسحأ,ىر.هنا هللا ذاعم ) لاق .هتدوار ام
 لاقف ( هناكم اندحأ ذخ ) هل ليق : ثلاثلاو ( ءاشحفلاو ءوسلا 4 فرصنل ) لاق ثيح ءاشحفلاو

 ىلع هيوبأ مفدو ) هلوقب ىلاعت هللا همرك أف ( هدنع انعاتم اندجو نم الإ ذخأت نأ هللا ذاعم )
 ةردبلا حبذب هموق 1 6 هنأ مالسلا هيلع ىسموم نع هللأ 32 -ِ عبارلا ) (ادجس هإ اورخو شرعلا



 0 ةذاعتسالا ناكرأ

 ماصتعالا ديفت فيك هللاب ةذاعتسالاف دسبعلا لاح حالص وه ام ديري ال ىلاعت هللا نإ : ليق اذإ

 . ناطيبشلا ريث نم

 لعف ىلع ارداق نوكي وأ ء رشلا لف ىلع اروبجم نوكي نأ امإ ناطيشلا نأ : ثلاثلا هجولا

 ىلاعت هنإ : ملوق ىف حدقي كلذو « رشلا ىلع هلل هريجأ دقف لوألا ناك ناف ؛اعم رياو رشلا

 عنتمي انهف  ريخلاو رشلا لعف ىلع رداق هنأ وهو  ىناشلا ناكناو . ريخلاو حالصلا الإ ديريال

 ناك اذإو «ىلاعت هللا نم نوكي حجرملا كلذو « حجرمب الإ رشاا لعف ىلع ريلا لعف حجرتي نأ

 :اةذاعتسالا ىف" ةدئات ىاف كلدك

 ناطيشلاف ؛ناطيشلا ةسوسو ببسب ىصاملا ىف اوعقو امن رشبلا نأ به : عبارلا هجولا

 انلق نإو « لاستلا مزا رخآ ناطيش ةسوسوب ايف عقو هنإ انلق نإف ؟ ىصاعملا ىف عقو 2

 ريدقتلا اذه ىلعو ؟ رشبلا ىف هلثم زوجي ال ملف رخآ ناطيش لجال ال ىصاسعملا ىف ناطيششلا عقو

 ىلع طاسي ملو رشبلا ىلع ناطيشلا طاس ىلاسعت هنإ اناق نإو  ناطيمشأا نم ةذاعتسالا ىف ةدئاف الف

 فاني كلذو رارضالاو لقثلا ديزع هل صيصختو « رشبلا ىلع فيح اذهف رخآ اناطيش ناطيشلا

 : ةدايعل ارصا | حر هللا بل

 ,عوةولا بجاو وهف عوقولا مولعم ناك نإ هن ذاعتسملا لعفلا نأ : سءاخلا هجولا

 ىف ةدئاف الف ؛« عوقولا عسنت# ناك عوقولا مولعم ريغ ناك نإو . هنه ةذاعتسالا ىف ةدئاف الف

 . هنم ةذاعتسالا

 نأ ديما فشكسني نأ الإ ( هللاب ذوعأ ) هلوقل ةقيقح ظل هنأ ىلع لدن ةرظ انا هذه نأ ملعاو

 كاضرب ذوعأ » : ملسو هيلع هللا لص لوسرلا هلاق ام هيف مالكلا لصاحو ؛ هللابو هللا نم لكلا

 كينأ 6 تنأ'كلع ءانن ىكعأ ل كنناكب دوؤلأو  كضغ نم كفن دوغ تل

 . « كسفن ىلع

 امهدحأ : نيهجو ىلع رابخألاو نآرقلا ىف درو اذه نأ ملعاو : هب ذاعتسملا ىتاثلا نكرلا

 ثحعبلاب مت امنإهنايبفهللاب ذوعأ هلوق امأ ( هللاتاللكب ذوعأ ) لاقي نأ ىفثلاو ( هللاب ذوعأ ) لاقي نأ

 دارملا نأ ملعاف ( تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ ) هلوق امأو هللا مسب ريسفت ىف كلذ ىئأيسو هللا ةظفل نع

 هلوق نم دارملاو (نوكسف نك هل. كون "نأ ةاندزأ اذإ ءئثل انلوق اثإ)' ىلاغت ةلوق رمال تناك
 قئاع هل ضرعي نأ عنتم ثيح ؛ تان ءاكذلا' ق ةتسينغم ناب رشاو"؟كاناكذملا قفأ ةيّودق ةاقن أن 5

 ةرهاقلا ةردقلا: كلت كافنوْضوُم انوكعل لإ ههتلاب ةذانتسالا نطق أنك تلاد 3

 جورخلاو ؛ ةكرحلا ليبس ىلع الإ اهثودح نوكحي ال تاينامسجلاف أضيأو , ةذفانلا ةئيشل

 < ذاعتسملا



 لطت ةذاعتسال

 ةنردقلا لورق

 ةذاعتسالا ىف ةنسلا لهأ لوق 1

 ارداص نوي الو ؛ قافتالا ليبس ىلع امقاو ناحجرلا كلذ نوكي ريدقتلا اذه ىلع نأ : ىتاثلاو

 هومتدروأ ام لك نأ نايبلا اذهم تبتف « ضحلا ريجلا داع دقف كإذكح رمآللا ناك اذإو ؛ ديعلا نع

 . يلع دراو وهف انيلع

 يلع ءىثلا عوقوو « تامولعملا عييمجي اسملاع ىلاعت هنوك ملس نأ :لاؤسلا ىف ىناثلا هجولا

 لك ناكف ؛لاحم لاخلا ىلإ ىضفملاو «لاحم كلذو ؛ ال هوج هيلع بالقنا ىضتقي هيلع فالخ

 . هنع باوج ال اموزا معلا ىف مكيلع امزال ردقلاو ءاضقلا ىف انيلع هوه دازوأ اف

 ردقلاب لوقلا لطبي ( ميجرلا ناطيشلا ره هللا ذوعأ ) : هلوق ةعامجاو ةنسلا لهأ لاق مث

 لس :هوجو نم

 عنمب نأ وه نوكي نأ امإ ( ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ ) كلوق نم بولطملا نأ : لوألا

 لال ءافأ ناسا ةلبتلا عينا لغااولس انعتلاو وزيرا, امم نمو ظارلانمعب قة قاطيمتلا هللا

 ريع ورم فاعلا امأاوارو لاذع ضال ]هع ناللا'ء الات هنأ! نون اةيلط ناك اهلف: الليوي و هلدف دقق

 هنع ةلزتعملا تباجأ «نيفلكم مهنوك تبث دقو « نيفلكم نيطايشلا نوك ىفاني ءاجلالا نآل رئاج

 «حيبقلا كرتو نشحلا لف ىلإ فاكملا وعدت ىتا فاطلألا لعف ةذاعتسالاب بولاتملا : اولاَقف

 فاطلاإلا نم نإ : لوقن انال «بلطلا ىف ةدئافلا اف اهرسأب هللا لعف فاطلالا كلتف : لاقي ال

 ةنسلا لهأ باجأ . هلعف نسحب ىل ءاعدلا اذه مدقتي مل ولف  ءاعدلا اذه دنع الإ هلعف نسحي ال ام

 ىلع لعفلا بناج حيجرت ىف رثأ هل نوكي نأ امإ فاطلالا كلت لف نأب لاؤسلا اذه نع

 بجاو لعفلا ريصي حيجرتلا لوصح دنعف لوألا ناك نإف ؛ هيف رثأ ال وأ ؛ كرتلا بناج

 نأ مزاي ذئنيْخ مدعلا لص- ول دوجولا بناج ناحجر لوصح دنع نأ هيلع ليلدلاو ؛ عوقولا

 « لا< وهو « نيضيقنلا نيب عمج وهو ؛ مدعلا بناج ناحجر دوجولا بناج ناحجر دنع لصح

 مل نأ امأو «لازتءالاب لوقلا لطبي كلذو . بوجولا لصح ناحجرلا لوصح دنع نأ تيثف

 ابلعف نوكيف ء رثأ ةتبلا ابلعفل نكي مل دوجولا فرط ناحجر فاطلالا كلن لعف بسحب لصحب

 . لاح ىلاعت هللا ق- ىف كلذو . اضخم اثع

 ال وأ ءدبعلا لاح حالصل اديرم نوكي نأ امإ ىلاعت هللا فتإ :لاقي نأ : فاشلا هجولا

 ناف , عقوتي ال وأ ءدبعلا داسفإ هنم عقوتي نأ امإ ناطيشلاف لوألا وه قحلا ناك نإف ءنوكي

 ؟ دبعلا ىلع هطلس ملو هقاخ ملف دبعلا لاح حالصإ ديره ىلاعت هللا نا عمم ديعلا داسفإ هنم عقوت

 امأو ؟ هنم ةذاعتسالا ىلإ دبعلل ةجاح ىأف دبعلا داسفإ ناطيششلا نم عقوتي ال ناك نإ امأو
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 ..هتنع | ءاضم اضرلا نأ

 الصف ةسوسولا كلل: تناكول نسحتو لقعت ا: ناطيشلا نم هللاب ةذاعتسالا نأ : عبارلاو

 زق: انه نامت بكفركمف ةتبلا "أ :اهدو رز فر ناظم نكي مو هلل العف تناك اذإ 1 « ناطيشلل

 . هلق نم الإ رشال هنألل « ىلاعت هللا ريش نم ريدقتلا اذه ىلع ذاعتسي نأ بجاولا لب ؛ ناطيشلا

 زودص كلع قالا ؛هلإ اي تنأإو اليطأ ايش: غراغق ام تتكاذإ/ كوشي قاطاطملا, نأ ىلماتل]

 مش ك.كح ةفلاخم ىلع ىل ةردق الو ىلع ام تمكحو كتردق ةفلاخم ىلع ىل ةردق الو ىنع ةسوسولا

 تلقو ( رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديري ) تاقو ( اهعسو الإ اسفن هللا فاكي ال ) تلق

 ىف زوي فيك ةيوقلا بابسالاو ةرهاظلا راذعالا هذه عف ( جرح نم نيدلا ىف مكيلع لعج امو )

 ؟ قنعلتو ىدتت] نأ كتر كت

 نإف ؟ىم:ردص مترج بني الاوأ ىف نديص مزج: بيسأ ان ويلم اموجارق ىتلدج : سااكللا

 ابلظ ديرب هللا امو ) تلق تنأو ؛ ملظلا ضخم اذهف ىتاثلا ناك نإو « ربجلا لطب دقف لوألا ناك

 . ؟ كب اذه قيلي فيكف ( دايعأل

 , ريجلاب لوقأ ال انأو « ربجلاب لوي نم لوق ىلع مزات امنإ تالاكشالا هذه : لئاق لاق نإف

 .؛تسكشلا وهو هلردقلااو يللا 'قثن ةظسوتماةلاس قالا للوتأ لينا

 الوأ لالقتسالا ليبس ىلع لعفلا ىف رثأ دبعلا ةردقل نوكي نأ اما هنالل ءفيعض اذه.:.لؤقنف

 تالاؤسلاو ء ضحلا رب+لا وهف ىناثلا ناك ناو « لازتءالاب لوقلا مامت وهف لوألا ناكناف «نوكي

 . ةطساولا لوصح لقعي فيكف « لوقلا اذه ىلع ةدراو ةروك ذملا

 مكياعةدراو اهرسأب ىهف انيلع اهومتمزلأ ىتلا تالاكشالا امأ ةعاججاو ةنسلا لهأ لاق

 ا

 ام نيفرظلل ةلئاض تناك وأ: نيد رظلا دح اللاةنلعم ناوكت نأ امإ ذنعلا ةاراذق نأ ؟ كاف ل

 فتوي نإ امإ رخآلا ىلع نيفرطلا دحأ ناحجرف ىناثلا ناك نإو . مزال ربجلاف لو الا ناكناف

 لولا ميسقتلا داع دبعلا وهناكنإ حجرملا كلذ لعافف لو "الا ناك نإف. فتوي الوأ « حجرملا ىلع

 امدنعو ؛عوقولا بجاو لعفلا ريصي حجرملا كلذ لعفي امدنعف ىلاسعت هللا وه ناك نإو « هيف

 نأ وهو : نال امأو ؛هومترك ذ ام لك مكمزلي ذئتتيحو .« عوقولا عنتم لعفلا ريصي هلعفي ال

 لولا : نيوجول رطب اذ حجرم ىلع فقوتي ال رخآلا ىلع نيفرطلا دحأ نا>جر نإ : لاقي

 , حجرملا دوجو ىلع رخآلا ىلع نكسمملا فرط دحأ حيجرتب لالدتسالا لطبل كلذ زاج ول هنأ



 ةيربجلا بهذ
 ةدامسس ا

 ةيربجلا دنع ةذاعتسالا حصن فيك ا

 هتبغر تبوقامم ذاذتلألا لصح اذإو اهب ذتلا الع فةووامسرام اذإ مث ءاهيف ةبغرلا ليلق ناك اهب

 ةدش ىف لصو تايبطلاو تاذللا ليصحت ىف رخآ ما ىلإ لصو ىت> ناسنإلا دهتجا املكو ءاهف

 رثك أ ناك املكناسنإلا نأ لصاحلاف «كلذ لبق ناك امن ىلعأ رخآ ماّقم ىلإ صرحلا ةوقو ةبغرلا

 نانا ةيان: ال“ ناك اذإزو اهلل دئازلا ليصخت ىف ةبغر دشأو اصرخ مظعأ ناك كلاطملاب/ وو

 ال ىتأا تالاكسلا ليصحت نكمي ال هنأ اكو «صرحلا تاجردل ةباهت ال كلذكف تالاكلا

 دبعلل ةردق ال ضرم اذه نأ ثبثف ؛ باقلا نع صرحلاو قودثلا ملأ ةلازإ نكسمي ال كلذكف اهل

 نم هللاب ذوعأ ) : لايف هدابعل رصانلا ميركللا مي>رلا ىلإ هيف عوجرلا بجوو « هجالع ىلع

 ( ميجرلا ناطيبغلا

 : هلوقو ( نيعتسن كايإو دبعن كايإ ) : ىلاعت هلوق هانرك ذام ريرقت ىف : ةسداسلا ةجحلا

 امثروي هلل ضرالا نإ اوربصاو هلاب اونيعتسا) هموقل ىسوم لوقو (ةالصلاو ربصلاب اونيعتساو)

 1و اماذتاا ساق تةقحالا اد كلا ضبا ف وأ 6 نيقتللل_ةبقاثلاو 46 هقابع وم انتي

 اسوا شالا طع كاد نخل هكر كيل الاو أ ةينأنلاب ريغ لطرو» لك لمآ ]ندطقالل لولا

 دئادشلاو دئادشلا ف ىريسمغغ لمؤي ناري> اركفتم هنلعجالو « لصو نم هندعباأللو ؛ رق نم

 كالا كاس باور عرض بارا نكتملاب اميرات ومار زاروا لانا افلا
 . « ىناعد نمل حوتفم فب و ةقلغم ىهو

 تلاق ةيردقلا بهذهو ربجلا لهأ بهذم ىلع حصت فيك ةذاعتسالا نأ ىف : ةثلاثلا ةلئسملا

 :  هوجو نم ربجلاب لوقلا لطبي ( هللاب ذوعأ ) هلوق : ةلزتعملا

 قااخ ناك ولو « ةذاعتسالا كلتا العاف دبعلا نوكب فارتعا ( هللاب ذوعأ ) : هلوق نأ : لوألا

 اهااةملخ اذان" كر أو ؟! ناعأ طاطا للسن الادلغ اف لفلان رك عنتمال ىلاعت هللا وه لامعالا

 فارتعا ( هللاب ذوعأ ) : هلوق نأ تبثف . هليصحت عنتما هيف هللا هقلخ ملاذإو « هعفد عنتما دبعلا ىف

 كيان ناطماالا ا دج لا نركب

 اهنم ىتلا رومألا الاخ ىلاعت هللا نكي مل اذإ ىلاعت هللا نم نسحت امن ةذاعتسالا نأ : ىفاثلاو

 ريدقتلا اذه ىلع نآل اهنم هللاب ذاعتسي نأ عنتما ىلاعت هللا وه اهل لعافلا ناك اذإ امأ . ذاعتسي

 : هنالك ايا بع ىانسا قش تايدداغتللا دلظلا نأكيكفي

 ىصاغملا تناكولو ؛ام'ضاو ريغ دبعلا نأ“ لع. لانت © ىصاعملا نم ةللاب ةذاعتسالا نأ :تلاثلاو

 عامجالاب تين امل ؛ اهب ايضار هنوك ديعلا ىلع بجو همكحو هئاضقو ىلاعت هللا قيلختب لصحن



 تو ةذاعتسالا

 مرزجلا ىلإ هل ليبس ال هناف اهداسفو اهتأك ىف ناسنإلا فقوت ىلا ةيضقلا نأ : ةثلاثلا ةجحلا

 هلقع ىف ارضاح ناكنإ طسوالا دخلا كلذ : لوقنف طسوأللا دحلا امهنيب امف لخد اذإ الإ اهب

 نوكي لب" ةيضقلا كالت ىف اًمق وتم "لقعلا :ناوكم ال“ نتتيفن .. ةمزآل ةجاتنلاو انف سانقلا ناك

 ريغ طسوالا دحلا كلذ نإ انلق ْنِإ امأو . فلخ اذه ءاهف افقوتم هانضرف دقو ءاه امزاج

 هنيعب هفرعي ال ناك نإ هنألل « لطاب لوآلاو ؛ هبلط هنكمب ال وأ ؟ هبلط هنكمب لبف هلّقع ىف رضاح

 هب ملعلاف هنيعب هفرعي ناك ناو ؛هب روعششلا دعب نكي ام هنيعب ءىثلا بلط نآل ؟ هبلطي فيكف

 ارجاع نوكي ذي هبلط هنكسم ال ناك نا امأو ؟ لصاحلا!ليصحت,ٍكلطن :تنيكف :هَنْهْذ قزضاخ

 لدي اذهو . ةريهلا كالت ةلظ نم جرخ و فقوتلا كلذ نم هب صاختي ىذلا قيرطلا ليص# نع

 . ةشهدلاو ةريملا ةءاغ ىف دبعلا نوك لع

 تازمه نم كب ذوعأ بر لقو ) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرل لاق ىلاعت هنأ : ةعبارلا ةجحلا

 ليصحت نع دبعلا رمي لاك ناب اذهف ء. ةطوصخم ةلاح ةديقم ريغ ةقلطم ةذاعتسالا هذمف ( نيطايشلا

 ررضلا امم عفدي و هسفن ىلإ عفنلا امم رحي ىتلا ةرهاظلا لامعألا نع دبعلا زي امأو , مولعلاو دئاقعلا

 نأ زئاطبلا قانراللا تيفكنإ نق هنأ فلولا هوجو هنلعب لدتك_كردكماشا نال
 « ةينابزلا نم اعون رشع ةعست يحجلا اذه باب ىلع سلج هنأ مهل فشكتاو محجلا هبشي ندبلا اذه

 ةيعيبطلا:ئوقلاو :ةيضغلاو:«ةروجضلاو» ةنطابلا سلا نماوكناو ؟ةرهاظلا نينا, نسيارلا 2

 دحاو لك تحت لخدي هنأ الإ « سنجلا بسحب دحاو وهف رشعةعستلا هذه نم دحاو لكو « عببسلا

 ىتلا ءايشالا ناف ءةرصابلا ةوقلاب كلذ ربتعاو ؛ ددعلاو ضخشلا بسح اهل ةياهن ال دادعأ اهنه

 صاخ رثأ اهنم دحا ولك راصيا نم لصحو ؛ ةيهانتم ريغ رومأ ابك اردإ لع ةرصابلا:ةوقلا ىوقت

 اذإو « تاينامسجلا ماع ضيضح ىلإ تايناحورلا ماع جوأ نم باقلا رحي رثآلا كلذو ؛ بلقلا ىف

 تاملظلا هذه نم بلقلل صالخ ال هنأ قئالعلاو قئاوعلا هذه ةرثك عم نأ رهظ اذه تفرع

 ةمحر لاككل ةياهن الو دبعلا تاناصةن تاهجل ةءاهن ال هنأ تبث امو « هتثاغاو ىلاعت هللا ةناعاب الإ

 لوأ ىف انيلع بح بيسلا اذهل تاقوالا كيف ةيجاومتاب ةذاعتمالا نأ تي هك وه
 . ( ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذ وعأ ) لوقت نأ ةظيلبو ةظفل لك ادنمو دعو لروق

 ةيسملا تاذللا : امهد>أ : نامسق ةلجاعلا ةايملا هذه ىف ةلصاحلا تاذالا نأ : ةسماخلا ةجحلا

 اذإ ناسنالا نيمسقلا نينه نم دحاو لك ىفو « ةسايرلا ةذل ىهو . ةيلارلا تاذالا : ىناثلاو

 رودشلا مدع ناكرذإو ابن لوعشتلل نكي مل اهواز لو :تياينلا اكاد ليصخخ ارسرابم نكي ]1
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 ىلإ ركذلا اذه ىف ةجاح ال: لوةي نم سانلا .ىرمو ( ميجرلا ناطيشلا نم هللا ذوعأ)

 : لوقي نأ هنه نسح كلذك رمآلا نوك زوج اذإ ناسنالا لب « تامدقملا هذهب ٍلسعلا

 ىف هابأ باع مالسلا هيلع مهاربإ نآل ًادج فيعض اذهو «لامجالا ليبس ىلع هللا ذوعأ

 املاع هلإلا نوكي ال نأ ريدقتبف ( ًائيش كنع ىنغي الو رصبي الو عمسي الامدبعت مل ) : هلوق

 ناكو ءرصيب الو عمسي ال نأ. الاؤس هلاؤس ناك تارودقملا عيمج ىلع ًارداق تامولعملا لكب

 ملعب نأو دب الف هسفن لاح ديعلا ملع امأو « هيبأ ىلع ابيع مالسلا هيلع مهاربإ هلعج ام تحت الخاد

 كال مع نأ ريدقتب هنأ ًاضيأ ملعب كلل ماعلا ليبس ىلع هسفن عاصم ةياعر نع هروصقو هز

 اهدوجو دنع اهؤاقبا الو اممدع دنع امليصحت هنكمي إل هنكل ةييكلاو ةيفيكلا بسحب ملاصملا

 اميف انقيتم اهل ادهامشم راصو دبعلا باق ىف مولعلا هذه تاصح اذإ هنإ : لوقنف اذه تفرع اذإ

 هبلق ىف لصحي ذئنيحو « عوضخلاو راسكنالاب ةامسملا ةلاجلا كلت هباق ىف لصحي نأ كو

 ناطيشلا نم هّللاب ذوعأ ): هلوق وه كلذو « بلطلا كلذ ىلع لادلا ظفللا هناسل ىفو « بلطلا

 نا ةرخآلاو ايندلا ىف هسفن ملاصم ليصحت نع ازجاع ناسنإلا نوك ىلع لدي ىذلاو ( مججرلا

 ملعلا ام أ ,رجعلا ةياغ ىف ةقيقحلا ىف نيبابلا الكىف وهو « ملعلا امإو لمعلا امإ ناسنإلا نع رداصلا

 ةذاعتسالا ل هدض لوص>ح نع زارت>الا ىف « هللا ةذاءةسإلا ىلإ هلي م ىف ةجاطلا دشأ اف

 - : هوجو هيلع لديو هللأب

 ملو ؛ مثرمع لوط ةدحاو ةهبش ىف اوقب نيققحلا سايك الا نم ان ءأد م "نأ : لوألا ةجحلا

 مهرامعأ ءاضقنا دعب مث ايلج اناهربو اينيقي الع اهونظو اهيلع اورصأ 0 اع ارش ونور

 سانلا ضعب ىلع كلذ زاج اذإو ءاهداسف هجو سانلل ر مظأو اف طلغلا هجول هبذت نم مثدعإ د داج

 , بهاذملاو نايدآلا ىف فالتخا ملعلا ل |هأ نيب عقو 1 ببسلا اذه الولو « هلثم لكلا ىلع زاج

 هركف ةنيفسب صلختي ىذلا اذ نف الإو هداشرإو هلضفو هللا ةناعا الولف كلذ ىاآلا ناك اذإو

 ؟ تاءلظلا ىجايدو تالالضلا جاومأ نم

 « حيحصلا داقتعالاو قملا نيدلا هل لصح نأ دصقي امن] دحأ لك نأ .: ةيناثلا .ةجحلا

 نروكلا كول هتاازإو باهت تلصوتاللا فاك لف: رفكدااو لهجلاب هسفنل ىضر. ال آكحأ نإو

 ةائيعلا< ناللطملاب اعيج ف: نينا طب لأ كا دك نر ءاآلا نكي مل ثيحو « نيقداص نيقحع لكلا

 هلإ ةناعاب الإ تالالضا تالظ رم صالخ ال هنأ انيلع دوسأ روث دلجىف ءاضيبلا

 , تاومسلاو ضرآأللا



 0 ةذاعتسالا ةيهام

 ةذاعتسالا نم ضرغلا نأ : لوآلا : ناهجو هيفف ( ميلعلا غيمسلا وه هللا نإ ) : هلرق و

 علطيالو ؛ ناسنالا بلق ىف ةيفخف ورح اهنأك ةسوسولا نأ مولعموةسوسولا رش نم زارتحالا
 لك ملعيو ؛ عومسم لكامب عمسي ىتلا ةفصلا هذه ىلع وه نماي : لوقي دبعلا نأكف ؛دحأ الع

 ىنع !مهفداف « ىنع اهعفد ىلع رداقلا تنأو « اهيف هضرغ ملعتو ناطيشلا ةسوسو عمست تنأ قخ رس

 هنأ : ىناثلا , راكذألا رئاس نم عضوملا اذهب ىلوأ ميلعلا عيمسلا رك ذ ناك ببسلا اذرلف , كلضفب

 نم كنغزني امإو ) : ىلاعت هلوق وهو «نآرقلا ظفلب ءادتقا عضوملا اذمب رك ذلا اذه نيعت امنإ

 : ملعلا عيمسلا وه هنا ) ةدجسلا مح ى لاقو ( ملع عييمس هنا هللاب ذعتساف غزن ناطيشلا

 لاحو ملعب الإ متتال ةذاعتسالا نأ ملعا : ةذاعتسالا ةيهام نع ىلقعلا ثحبلا ىف : ةيناثلا ةلئسملا

 عفد نعو ةيويندلاو ةينيدلا عفانملا بلج نع ازجاع هنوكب املاع دبعلا نوك وهف ملعلا امأ « لمعو

 ةيويندلاو ةينيدلا عفانملا عيمج داحيإ ىلع رداق ىلاعت هللا ناو «ةيويندلاو ةينيدلا راضملا عيمج

 اذه لصح اذإف . هنع اهعفد ىلع هاوس دحأ ردقيال-ةردق ةيويندلاو ةينيدلا راضحلا عيمج عفد ىلعو

 كلل نع ربعيو عضاوتو راسكسنا ىهو « باقلا ىف ةلاح لوصح ىلعلا اذه نع دلوت باقلا ىف معلا

 لوصح بجوي باقلا ىف ةلالا كلت لوصح نإ مث , هل عوضالاو ىلاعت هللا ىلإ عرضتلاب ةلاحلا

 اديرم دبعلا ريصي نأ ىبف بلقلا ىف ةلصاخلا ةفصلا امأ , ناسالا ىف ةفصو باقلا ىف ىرخأ ةفص

 ناسللا ىف ىتاا ةفصلا امأو تانسحلاو تاريخلا ةضافاب هصخو تافآلا نع ىلاعت هللا هنوصي نآل

 وهو 6 ةذاعتشالا وه' يلطلا:كلذو «حلاعت-هللا نم" ةناسأب“ ىنعملا|ذملابل الخ اذشلا نياكي نإ قف

 ؛ هّللاب هلع وه ةذاعتسالا ف ظعألا نكرلا نأ كل ربظي انرك ذ ام تفرع اذإ ( هللاب ذوعأ ) هلوق

 رمال نكي ملول هناف « تام ل 11 لات و هناحظناتو " ملي نأ ورفهللاب ةيلغامأ . ةستقني ةئلعو

 « اثيع هب ةذاعتسالا نوكست ريدقتلا اذه ىلعف « هلاوحأب الو هب املاع هللا نوكيال نأ زاجل كلذك

 ؛دبعلا دارم ليصحت نع ازجاع ناك امبرف الإو تانكمملا عيمج ىلع ارداق هنوك ملعب نأ كد

 :ةدئاف ةذاعتسالا ىف ناك احل ازئاج هياع لخبلا ناكول ذإ ؛ اًلطم اداوج هنوك اضيأ معي نأ نيالا

 زاج ول ذإ ء هدصاقم ىلع هنيعي نأ ىلع ىلاعت هللا ىو 5 ردقي ال هنأ ملي لَو ًاضيأ دبا

 الإ تي ال كلذو  هللب ةذاعتسالا ىف ةيوق ةبغرلا نكت مل هدصاقم ىلع هنيعي هللا ريغ نوكي نأ

 ديعلا نأ ًاضيأ لعب نأو ؛دحاو ىلاعلا ريدم نأ معي نأ قلطملا ةخيئوتلاب :نَءْأَوا قلظملا تيلكلرتلاب

 «ةدئاف ريغلاب ةذاعتسالا ىف نكي مل هسفن لاعفأب القتسم ناك ول ذإ «هسفن اعف ايلا اةنلف ا

 : لوقي نأ هنم حصي ال ةيدوبعلا ةلذو ةيبوبرلا ةزع فرعي مل ام دبعلا نأ انرك ذاب تبثف
 ءلد رنا هم



 ةذامتمالا يش

 ةيلقعلا ةذاعتسالا ثحابم 4

 ىاثلا باسلا
 ( مجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ ) انلوق نم ةطبنتسملا ةياقعلا ثحابملا ىف

 . ةذاعتسالا لصح هلجألل ىذلا ءىثلاو « هنم ذاعتسملاو

 ب: لااسف هيف وز ةذاعت ها فر: لوألا كلا

 : لوقنف ةخللا بس ميجرلا ناطيشلا نم هللا كزعأ اعل يقيس ف1: عل راق: ةاخفللا

 2 ثلا 2 ةراجتسالااو ءاحتلالا 5 اههردأ 5 نايزعم هلو ذولا نم قسم 0» ذوعأ 2 هلوق

 هلوق ىعم لواآلا هجولا ىلعف )2 معلا 4مم قصتلا |[ وهو )» هذوع محللا كقطأ 2 لاقي قاصتلالا

 فاش ىصتلا"هانعم ىناقلا هجولا . لعو.. .هتعصعو ىلاعقدتلا, ةحر ىلإ ءنرجتلا .:دئأ هللاب ذوعأ

 كارد نطش 5 لاش 4 دعيلا وهو )2 نطنشغلا نم لققدشم هنأ لاو دا : نالوق هيفذ ناطيشقلا امأو

 هللا لاق 3 دادسلاو داشرلا نم هدعبل اناطيش ةيادوسنإو نج نم درمتم 15 0 اللف« دع ىأ

 اطال نشا نم للدخل ( نحاو نسنالا نيطابتشا )ودع لكس انلعج كلذك قس لاعت

 أم : لاقو هنع لزيف ارتخد الإ دادزب الف هبرمضإ لعُخ هب رتخدي قؤطف انوذرب ريع كرو

 « لطب اذإ طيشي طاش هلوق نم ذوخأم ناطيشلا نأ ىتناثلا لوقلاو . ناطيش ىلع الا قومتامح

 : اناطيش ىمع هس حاص» هوجول الطيم يا باسإ هس ف لطاءلاك درمتم لك ناكالو

 كل 21 يف ةفكول مهوةك . لوعفم ىنعمب ليعف وهف ؛ موجرملا هانعف ميجرلا املا

 ةركا ]دة نأ : لولا : ناهجو اورو هناا ىف مث «نوعلم ىلا نعل لجَرَو

 ىكحو . امجر ىمسي نعللاو ( مهجر كناف اهنم جرخا ) ىلاعت هللا لاق « ىلاعت هللا لبق نم انوعلم

 مجرلا هب ىنع ليق ( كنمجرال هتنت ل نأل ) هل لاق هنأ مالسلا هيلع ميهاربإ دلاو نع ىلاعت هلل

 ( نيهوجرملا نه ننوكستل حوناي هتنت مل نثل ) اولاق مهنأ حون موق نع ىلاعت هللا ىحو ءلوقلاب

 أموجره هنوكب فصو امإ ناطيشأا نأ قاثلا هجولاو ( مدمجرل اوهتذت مل نأ ) سي ةروس قو

 فصو مث ؛تاومساا نم مط ادرط بقاوثلاوبهشلاب نيطايشلا ىرب ةكئالملا رمأ ىلاعت هنأال

 ١ درهم رب رش لك كلذي



 501 تمل و

 الإ سارمضأالا نم اهلي امو ناسالا ةفاح لوأ نم داضلا 22 ايلعلا ايانثلا فارطأو ناسالا

 « ءاظلا جرخ» نم هجرخ٠ برقي ببسلا اذمو امتواخر لج 8 طاسنا اضل قف لس هنأ

 حصفأ انأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق برعلاب صوصخم داضلا فرحب قطنلا نأ : سماخلاو

 ءرسع زيمعلا نأو ةديدش ءاظلاو داضلا نيب ةمامشملا نأ انرك ذامم تيثف « داضلاب قطن نم

 للص هللا لوسر نامز ىف هنع لاؤسلا عقول اربتعم قرفلا اذه ناكول : لوقف اذه تبث اذإو

 لاؤسلا عوقو لقني مل املف « مالسالاىف مجعلا لوخددنءامسال . ةباحصلا ةنم ذأ فو ملسو هيلع هللا

 . فيلكدلا ل< ىف سيل نيف را نيذه نيب زييعلا نأ انملع ةتبلا ةلئسملا هذه نع

 ؟ ال مأ هحيصفلا تاغللا ىرم ىه له ةظلغملا ماللا نأ ىف اوفلتخا : ةرشع ةيداحلا ةلئسملا

 لاح اهظيلغت زوج ال 7 0 اوةفتا مهنكل ةحيصفلا تاغللا نم امنوك تبثي نأ ريدقتبو

 هيفن بجوف ؛ناسالا ىلع ليقث ةظلغملا ماللاب ظفلتلا ىلإ ةرسكسلا نم لاقتنالا نأال ةروسكم اهنوك

 . ةغللا هذه نع

 مطوق لثم ةذائثلا هوجولاب نآر لا ةءارق ةالصلا يف زوال هنأ ىلع اوقفتا : ةرشع ةيناثلا ةلئسملا

 امن ال ءاملطم اهب ةءارقلا زاوج ىني ليلدلا نأال ؛ هلل نم ماللا 0 وأ دا نم لادلا سكب هلل دل

 تسيل اهنأ انيلع كلذك نكي مل املو ءرتاوتلا دح ىلإ ةرهشلا ىف ابغولب بجول نآرقلا نم تناكول
 امتءارق قت نأ بجوف ةالصلا جراخ ةءارقلا زاوج ىف ليادلا اذه نع انلدع انأ الإ : نآرقلا نم

 . عنملا لصأ ىلع ةالصلا ىف

 هيفو رثاواملا لقنلاب ةلوقنم ةرورثملا تآرقلا نأ لع نورثك "الا قفتا : ةرشع ةثلاثلا ةلئسملا

 وأ َرئاودملا_لقنلاب ةلوقبم نوكن نأ ام ةروبشملا تاءارقلا هذه: لوشن اناأل كلَذَو : ل

 نيب نيفلكلا 'ريخ دق ىلاغت هللا "نأ راودملا لقنلاب كين نق دنك لو الا نط ناف اء نركك ٠

 ىلع اعقاو ضعبلا ىلع اهضعب حب كرا ناك كلذ نك اذإو ؛ ناو ىف اهنن ىوصو تاءارقلا هن

 ضعبلا ىلع ضعبلا حييجرت 7 0 وروما دل: ااا كل محلا فالخ ىلع

 عونب صت ءارقلا ءالؤه نم دحاو لكنأ ىرنانكل  ريفكسشلا مهمزاي ل نإ قيسفنلل نيبجوتسم

 ةانزك ذام مقح ىف مزأي نأ تجوف ١ اهريغ نم مهعنعيو اهلع سائلا لمحو ؛ ةءارقلا نم نيعم

 هنوك نع نآرقلا جرخي ذئنيخ ةاخ الا قةرطر لب راوتلاب تندم تادارعلا نه نإ انلق نإ امأَو

 «رتاوتم ابضعب : لوقيف هنع بيحب نأ لئاقلاو ,عامجإلاب لطاب كلذو « نيةبلاو عطقلاو مزجلل اديفم

 ضعن نوكو داحالا باب نم اهضعبو ؛ اهنمدحاو لكب ةءارقلا زيوجتو « هيف ةمأالا نيب فالخ الو

 ' ملعأ هللاو . ايدطق هنوك نع هتياكب نآرقلا جورخ ىضتقي ال داحآلا باب نم تاءارقلا

 كا ررعال

 ةذاشلاب



 ذوع تلا له

 : .ةالساولاحا

 ةءارقلا ىف ةن

 .نآرقلا ليتدت دك ياسا" 8

 هجوت ةيم.دلاو هللا ىف قارغتسالا نم اعئام نوكي ام لك نع باقلا ربطت ةذاعتسالاف ةلمابو

 . ىداحلا هللاو « هللا لالج ةبيه ىلإ باقلا

 دمشو ةفينح ىبأ دنع ؟ ةالصلا لجل مأ ةءارقلا لجأل ةالصلا ىف ذوعتلا : ةعياسلا ةلئسملا

 : ناعرف لصاالا اذه ىلع عرفتيو « ةالصلا لجأال هنأ فسوي ىنأ دنعو ؛ ةءارقلا لجأال هنأ

 هدنعو * أرقيال هنال ٠ ذوعتيال امهدنع ؟ال مأمامالا فلخ ذوعتي له متؤملا نأ : لوأالا عرفلا

 ( مجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتساف نآرقلا تأرق اذاف ) : ىلاعت هلوق الطوق هجو « ذوعتي

 نأ فسوب ىبأ لوق هدجوو «٠ :ذودتي الف« ىدتقملا لع ةءارق الؤ «ةءازرقلا لع ةذاغتسالاب قاع

 ةالضلا ررككتب :ررك لب كلذك نكي مل ! او : ةءارقلا رركتب رركتي ناكل ةءارقلل ناك ول ذوعتلا

 كدمحب و مهللا كناحبس : لاَقف ديعلا ل ىاثلا عرفلا « ةءارقلل ال ةالصلل امنأ ىلع لد

 دنعو ةءارقلا دنع ذوعتي مث تاريبكتاا ربك هنأ امهدنع ؟ال مأ ربكب مث هللاب ذوعأ : لوقي له

 . تاريبكتلا ىلع ذوعتلا مدقي فسوي نأ

 + :انيهالط 5 دز هااشأ زةحافلا لاسم م قبو

 (”ةليتات كآوقلا لوو ) ىلافت“ ةلؤقل © لِتكرتلا ىلع نآرقلا أرقي نأ ةنسلا»: ةنماثلا ةلئسملا

 ىلعةءارقلا تعقو اذإ هنأ هيف ةدئافلاو « ةرهاظ ةنيبم تاءلكلاو فورحلا رك ذي نأ وه ليترتلاو

 مل ةعرسلاب اهأرق اذإو «ىناعملا كلت هريغ مهفأو ء ظافلأالا كلت ىاعم هسفن نم مهف هجولا اذه

 لاق : لاق رمع نبا نع هدانساب دواد وبأ ىور دف « ىلوأ ليترتلا ناكف « مبفي ملو مهفي

 ان كلان لاتقل تفكك ك«لتارألا قررا ونا 1كلآزقا كاش لاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 : ءىراقلل لاقي « ةنجلا جرد ددع ىلع نآرَدلا ىآ ددع نأ رثآلا ىف ءاج : ىناطخلا ناملس وبأ لاق

 نآرقلا ىآ عميمج ةءارق ىف 0 قفل انآرقلا تملا قي تيكن ددخ رع عرار ةرالات
 .؟ةنيلعا ئصقأ, لع اىلؤوتنا

 ءاربلا نع دواد وبأ ىور « ةءارقلا ىف ديحي نأ ةنسلاف: اربج نآرقلا أرق اذإ : ةعساتلا ةلئسملا

 « مكتاوصأب نآرقلا اونيذ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر لاق : لاق بزاع نبا

 نأ ىلع لديو « ةالصلا لطي ال ءاظلاب داضلا هابتشا نأ اندنع راتخلا : ةرشاعلا ةلئسملا

 ةمئاشملا ناب « قرفلاب فيلكتلا طقسي نأ بجوف « رسع زييملاو ادج امهنيب ةلصاح ةماشملا

 موزدطرا ةماعلا اءاضتا 1 "ىاتلاو !؟يكوروخلا .ةةناورفلا سابا قرئ تخمر

 فرط نيب نم هجرخم ناك ناو ءاظاا نأ : عبارلاو « ةقبطملا فورلا نم امهنأ : ثلاثلاو



 "يب ةذاعتسالا نم ةطبنتملا لئاسملا

 و 0 نم لقأ اللف بوجولا تبن ل ناذ 0 بوجولا ددقي

 تاتي لم رسأ أرق امل رمع نب هللا دبع نأ ىور : مالا ىف هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق : ةعبارلا ةلئسملا
 روج

 1 لازما اكأ ةيورشأ ناو « زاج هب رهج نإف : لاق مث هب رهج هنأ ةريره ىنأ نعو:“ ذوعتلاب

 اعإ ةذاعتسالا : لوقو ) ليل هدنع رهجلا نأ نيب « رضي ١ رب أ نإف ءذوعتلاب رهجو : ءالمالا ف

 مزل ةحتافلاب اهانقحلأ نا و ءرارسالا مزل اهلبق امب اهانقملأ ناف . ةحتافلا نلنعو حاتتفالا دعب أ رقت

 نآلو . ءاهقفلا دنع ةلفان امهنم دحاو لك نوكسل « متأ حاتتفالا نيب و اهنيب ةبمامشملا نأ الإ ء رهجلا

 . مدعلا وه لصآلاو  ةيفيكلا كلت مدع نع ةرابع ءافخالاو ةيدوجو ةيفيك رهجلا

 00 3 5 قاذو ليق : م هنع ر ىعفأ 4 ذوعت, له : لاَ : عكر َْق عش هنأ 0 لآ ف هلئأ ىدذ 2 ااا لاق“: ا الإ 2 2

 : مدعلا وهلصاألا نأب هيلع جتحي نأ هل : لوقأو « ىلوآلا ةعكرلا ىف الإ ذوعتيال هنإ هلوقأ ىذلاو

 ديفت ال اذإ ةملكو ( هللاب ذعتساف نآرلا تأرق اذإف ) : هلوق وه ةذاعتسالا رك ذب انرمأ هلجال امو

 « ةيلعلا ىلع لدي بسانملا فدولا ىلع محلا بيترت نأ انرك ذ دق : لوقي نأ لئاقلو « مومعلا

 . ملعأ هللاو «ةلعلا رركتب مكحلا رركستي نأ مزليف

 تالا غيض ناطيشلا نم هللاب ذعتساف نآرةلا تأرق اذإف ) لحالا ةروس ىف لاق ىلاعت هنأ : ةسداساا ةلئسملا

 اذبلف ( ملع عيمس هنا ) ةثااث ةروس ىفو ( ميلعلا عيمسلا وه هنإ ) ىرخأ ةروس ىف لاقو ( ميجرلا

 لوق وهو ميجرلا ناطيشلا نم هللا ذوعأ ؛ لوي نأ بجاو :ىعفاشلا لاف ءاءلعلا فلتخا بردا

 قفازومو ؛ ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتساف : ىلاعت هلوقل قذاوم مظنلا اذه نال : اولاق : ةفينح 3

 نم هللاب ذوعأ لوشي نأ ىلوالا 5 داو لاقو 04 محطم 37 رامجج نع هائيور ىذلا ريذلا رهاظل ًاضيأ

 3 لودي نأ ىلو اللا انياهصأ صضعل لاقو 34 نتشالا نيد امج ميلعلا عييمسلا وه هنإ ميجرلا ناطينغلا

 ىف قييبلا ىودو «نيديآلا نيب عمج أضيأ اذه نآل ٠ مبجرلا ناطيششلا نم ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ

 ماق اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق هنأ ىدردخلا ذّيعس ىأ نع. هدائساب (نينلا كاكا

 ىروثلا لاقو « مجرلا ناطيششاا نم ميلعلا عيمسلا هللا ذوعأ : لاقو اثالث ربك ليللا نم

 ؛ ىيلعلا - ود هللا نا ميجرلا 0 نم هللاب 2 : 1 نأ 2 : #0 3

 مارا ميحرلا 500 لق: 3 7 0 5 200 هللان ديدتسا

 : ) قاخ ىذلا كبر



 ةداءتسالا

 ةالصلا ىفذإ

 هذاطتلالا قب ةظافتسما ننال

 رئاس ىف هكرت بجوي ال ليادلا عضوم ىف رهاظلا كرت : لاقي هنآل «ةالصلا ىلإ مايقلا متدرأ اذإ

 . ليلد ريغل عضاوملا

 نوكي نأ لمتحت ( ذعتساف نآرقلا تأرق اذاف ) هلوق نأ كش ال : اولاقف ءاهقفلا روهمج امأ

 نيبو ةيآلا هذه نيب اقيفوت هيلع ظفالا لمح بجو لامتحالا تبث اذإو « تدرأ اذإ هنم دارملا

 قن ةذاغتسالا ند دوصقملا. نأ « ةيبلقعلا تابسانملا:نم كلذ ىوقي امو ؛ هانيود ىذلا نيدخلا

 نع اذهل ىلالاو لزهر لقاك نمل السير ا اهيور )أ: ىلاعت لاق !!ةداوقلا دنع“ ناطيشلا/[رتواسو

 نبق ةذاعتسالا مدقتب ىلاعت لع ا اخ و ( ناطيششلا قلي ام هللا خسنيف هتينمأ ىف ناطيشلا قلأ

 : نرسل انها ةدارقلا

 ىضتقم اهدعبو « ربا ىضتقمب ةءارقلا لبق ةذاعتسالا ارك نارك تلاع قايم لرقلز

 , ناكمالا ندع نللدلا نب ام. ء! نارا

 ؛ءاه ريغ فاوأ ةالصلا قاطعا ناولنل ا ءددازرقل كذل .هبجلاو/ةذاحتظالااءاطعألاق::ةنئاعلا ةلتملا

 لاقو بوجولا طاةسإ ىف ىنك دقف هرمع ىف ةدحاو ةرم لجرلا ذوعت اذإ : ني ريس نبا لاقو

 . ةبجاو ريغ اهنإ : نوقابلا
 ةالصاا لامعأ ةلمج ىف ةذاعتسالا ىنارعألا ملعي مل لسو هيلع هللا لص ىنلا نأ روهجلا ةجح

 مدع نم مزا» الف «ةالصلا تابجاو ةلمج نايب ىلع لمتششم ريغ ربخلا كلذ نإ : لوقي نأ لئاقلو

 . اموجو مدع هيف ةذاعتسالا را

 نوكيف هيلع بظاو مالسلا هيلع هنأ : لوالا : هوجوب ةذاعتسالا بوجو ىلع ءاطع جتحاو

 . ( هوعبتاو ) ىلاعت هلوقل ابجاو

 لك دنع هبوجوب لوقلا بحي هنإ مث ,ءبوجولل وهو «رمأ ( ذعتساف ) ىلاعت هلوق نأ : ىتاثلا

 باتا فضاولا ب يقع محلا رك ذو ( هللاب ذمتساف نآرقلا تأرق اذإف ) لاق ىلاغت هنال « تاءارقلا

 . ةلعلا رركست لجال رركستي مكحلاو « ليلعتلا ىلع لدي

 ن٠ هللاب ذعتساف ) هلوق نال « مبجرلا ناطيشلا نم رشلا عفدل ةذاعتسالاب رمأ ىلاعق هنأ : ثلاثا

 وهف هب الإ بجاولا متي ال امو « بجاو ناطيشلا ريش عفدو .كلذب رعشم ( ميجرلا ناطيشلا

 :ةبجاو ةذاعتسالا تركمان كحق فجار

 : ةلئسملا هذه ىف هانصخلا اما اذهف « ةداعتسالا! ب جوت طايتحالا ةقيزرط:نأ : عبارلا

 ىف ذوعتي ال كلام لاقو « نرثكحالا دنع ةءارقلا ليق :بحتسم ذوعتلا : ةثلاثلا ةلئسملا



 4 ةذاعتسالا نم ةطبشتسملا لئاسملا

 لام ارزوم اليلقب لإ نكرم نفاذ 5 8 جاكار نشل و ويوتمافولا د 2

 ةشيعم ىندال ىعسأ ام نأ ولف ريدقتلا راصل الإو ؛لاملا نم ليلق ىلإ هجوم ريغ بلطأ ملو هلوقو

 ىداأل ىعس ام هنأ ذئني> مزايف هريغ ءافتنال ءىثلا ءافتنا ديفت ول ةملكو «لاملا نم اليلق بلطأ ل

 ىعسأ ام نأ ولو ىنعملا نأ تبثف ؛ضتانتم اذهو «لاملا نم الياق بلط دقف كلذ عمو ةشيعم

 ىلإ نيهجو٠ ريغ نالعفلاف ريدقتلا اذه ىلعو ؛ كلملا بلطأ ملو لاملا نم ليلق ىتاغك ةشيعم ىلدال

 .ريسفتلا ف ضوخلا لبق ةيبرعلا ٍلع نم ردقلا اذمب فتكنلو « دحاو ءىث

 حرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ )- ريسفت لع لمتسقملا باتكلا اذه نم قاثلا مسقلا

 تك با وأ هيثو »2 ةيلقعلاو ةيلقتلا ثحايملا ُّق

 )مم

 ةرالا ال
 ( ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ ) انلوق نم ةطينتسملا ةيبقفلا لئاسملا ىف

 نعو . ةحنافلا ةءارق لبق ذاعتسالا ةءارق تقو نأ ىلع نورثك آلا قفتا : ىلوألا ةلئدملا

 ءالؤهو « نيريس نبا نع نيّتياورلا ىدحإو ) قاهفصالا دواد لوق وهو٠ أهدعب هنأ ىمخنلا

 نواواآلاو هللاب ذوعأ : لوقيت كلذ دعبف ( نيءآ ) لاقو اهماهتب ةحتافلا ةروس أرق اذإ لجرلا : اولاق

 ريكا هللا :.لاق ةالغلا حتتفا نيح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ معطم نب ريبج ىورامي اوجتحا

 مش 3 تار كال, اليصأو ةركب هللاناح.سو 4 تأرمع ثاالث ارد دحلاو تأم ثاالث رك

 . هئفنو هخفنو ةزمه نم ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ : لاق

 ناطرشلا نم هللاب دعتساف نآرقلا تأرق اذا هناح.س هلوقب هلوق ةدك ىلع فلاذملا جتحاو

 را ءازجلاو 2 ءازج ةذاه لا 0 ذو « طارش نارقلا ةءارق نأ ىلع ةيآلا هذه تلد ) ميجرلا

 1 قفاو» اذهو : أولاق مث 3 3 نآرقلا 7 أرق نع لكل ةداحّتسالا 01 نأ ب بج و 2 طرشلا نع

 ةعاطاا كلت ءادأ ُّق بجيعلا هلذد ولف « مي م ظعلا كتاأاو5ُ || بجوم تأ لذ نآرقلا أ 0 نم الا لقعلا ىف

 . را باجخيا | مه نا )» تاق 1مم كال 2 ماعلا ةالصلا 4 اع هلوقل 0 باوثلا كأاذ له

 دعب ناطيشلا هلم الثل ؛ ناطيشلا نم ذيعتسإ نأ ؛ ىلاعت و هناح.س هللا هرمأ ببسلا اذرلف ؛ هسفنب

 .٠ ةعاطلا ىال باو طيح ل ىلع نآرقلا ةءارق

 اذإىأ ( هللأب ناو نآرقلاتأ رق اذإف ( ىلاعت هلوق ن "م اذ ل نإ لاش ن 8 نأ 0 اولاق

 ىنعملاو ( مكهوجو اولغاف ةالصلا ىلإ متَق اذإ ) ىلاعت هلوق ىف اك ذعتساف نآرقلا ةءارق تدرأ

 رق تفو
 ذاعتسالا



 لمعلا ىف عزانتلا هرا

 برقألا انلمعأ اذإ انأ نيفوكلا ةجحو  ىلوأ برقالا لامعاف ؛ مجرم برقلاو ؛ امهدحأ لامعأ

 ىلوأ كلذو « ركذلا لبق رامضالا لوصح مزلبو « ريمضاا ىلإ مدقتملا لعفلا دانسإ بجو

 1 اهوار بردل]

 ءادرفم امهدعب ر يك دلل مسالا ناكو 2« نيضتانتم نب 0 نالعفلا ىضتفا اذإ ام : ثلاثلا مسقللا

 :لواألا ؛هوجو نييرصيلا ةجح « نييفوكلل افالخ , ىلوأ برقاألا لامعأ نإ نويرصبلا لوقيف

 اماف : الوعفم ىضتقي امهنم دححاو لك نالغف انهه لص «.ارطق هيلع غرفأ نوت1 » ىلاعت هلوق

 فونآ زيدقتلا راص الإو «لطاب لواألاو « غرفأ وأ ىنوتآ هلوق وه ارطق هلوةل بصانلا نوكي نأ

 هلوقل بصانلا نأ انيلع كلذك نكي ملاملو . هيلع هغرفأ لاقي نأ بحب ناكذئنيحو « ارطق

 ليقل دعباألا وه لماعلا ناكولف « هيباتك اؤرقا مؤاه » ىلاعت هلوق : ىناثلا ؛ عرفأ هلوق وه ارطق

 :برقالا لامعأ زاوج ىلع نالدي امهنأب نييليلدلا نيذه نع نويفوكلل باجأو «هؤرقا مؤاه

 لد امهقحلا فك ةبودنما متأو «دعباألا لايعأ زوجت انأ ىف عازنلا امنإو ءهيف عازن ال كلذو '

 راج فرحلاو « عفار لءفلاف , دحأ نم ىفءاج ام : لاقي هنأ نيبرصبال ةثلاثلا ةجحلا . عنملا ىلع

 « حيجرتلا نم دبالو ؛زوال امملاعإو ايملامه١ نأ : ةعبارلا ةجحلا . برف آلا وه هنألل راجلا حجري مث

 . لوأ برقالا لاعاف . مجرم برقلاو

 وأ ىنثه ناك اذإ نياعفلا دعب روكذمللا مسإلا نأ انيب انأ لواألا : هوجو نويفوكتلا جتحاو

 لاعأب لولا تِجوف : زو ال' هناو ركذلا لبق رامضالا لوالا ف بجوي ناثلا'لاعاف اعومج

 لعفلا نأ :!ىتاثلا .. بابلل ادّرطكلذك 1 نأ بكور درفم مسالا ناك اذإف : كانه ل واللا

 دجو ىناثلا لعفلاو ؛ لوءفمه رم هل ديال لعفلا نال « قئاعلا نع ايااخ الومعم دجو لوآلا

 لاعأ نأ مولعمو هيف ىاثلا لمع نع قئاع هيف لوالا لمعو . هيف لوالا لمع نأ دعب لومغملا

 ”|قئاجل ايزانزورشملا فاعلا ولامع نم ل وأ قئاعللا نءولاخلا

 قاتلا رزعفلا] ختللغأ نإف.اعّومم ار, قزنم جيبلعفلا اهب لاوكاذملا مسالا ناكاذإ : عبارلا مسقلا

 تبرض تاق:لوالا تامعأ نإو 1 تبرضو ناديزأ| ىبرضو تبرض تاق

 . نيديزاا فوبرضو تبرضو نيديزاا ىنابرضو

 لل :.نشففلا ءئشلا ل لقي فت ماثلا اةلكيفللا

 ةلاتملا!نشع يلق بلطأا لاو قانكت )ال7 ةلفيحلأ تب قاداأل هئتلل ا منام بكن لول

 كاما لايتم | هدخلا/ ! "كردي (ر دقوا الت ور 1ندل ا ايكو



 ةأ/ لمعلا ىف عزانتلا

 كلوقك وهو ؛ ىنعملا ف ال ةروصلا ىف لعافلا ىلع لودفملا مدت, نأ وهو :ىتااثلا مسقلا

 هنأ الإ ٠ لعافلا.ةبتزم دعب لولا ؛'ةنتارمو «لعاف“ديزو « لوعقفم“ ةمالخفا : ني همالغ ترض

 . ىنعملا ىف رخأتم هنكل ظفللا ىف مدقت نأو

 هبر ميهاربإ ىلتبا اذإو ) ىلاعآ هلوةك « ةروصلا ىف ال ىنعملا ىف عقب نأ وها كاكا مسقلاو

 لعافلا نآل ؛ ىنعملا ف لصاح هنكل ؛ ةروصلا ىف لصاح ريغ رك ذلا لبق رامضالا انبهف ( تاملكب

 . رك ذلا لبق رامضالا مزل هميدّقتب حرص ىتهو ؛ ىنعملا ىف مدقم

 ازراب ارمضم نوكي دقو ءديز برض كلوة؟ ارهظم نوكي دق لءعافلا : ةسماخلا ةلئسملا

 ادايغاف ترض: ىف :ئوتتف:: فاض انيق كاوقك م انكعيس“ ١ رمكشلاو كتي خو كلاوص كالا

 نه ام ناك اذإ :.ىأ « ىنتأف ادغ ناك اذإ كلوق لغافلا زامضا نمو ؛ديز نع اربخ ةلخجا:لحتو

 . ادغ هيلع

 لعف ريدقتلاو ءديز : لوقتف ؟ لعف نم : لاقي .ارمضم نوكي دق لعفلا : ةسداسلا ةلئسملا

 ريدقتلاو ( هللا مالك عمسي ىتح هرجأف كراجتسا نيكرشملا نم دحأ ناو ) ىلاعت هلوق هنمو ؛ ديز

 ناك زقملا خم د كاتم

 نوكي نال حلاص مسا امهدعب ءاجو رخآلا ىلع امهدحأ افوطعم نالعف ءاج اذإ : ةعباسلا ةلئسملا

 ىلعو نيفلتخم وأ « نيبءاشتم نيلمع ايضتقي نأ اما: نيلعفلا نال , نيمسق لع اذهف امل. الومعم

 . ةعبرأ ماسقأ هذهف رثك أ وأ ءادحاو امهدعب روك ذملا مسالا نوكي نأ اماف نيريدقتتا

 ءاادحاَو ما اًمهدعبتر وكذملا نتوكت و .1دحاو الع نائضتقي نلف "نا نأ : لوالا مسقلا

 ؛ ناوي ال هنأ زوبشملاو « ديز ىف نالفاع اعيمج نيلعفلا نأ'ءارفلا معزف «ديز دعقو ماق : كلوقك

 محلا ةلاخإ تجوف « ٍبرقلا بباسإ حجار برقالاو « نيتلعب دحاولا محلا ليلعت مزلي هنال

 , زئاجخ تافرعملا ىف 57 تاازنرأا"ف عنتم نيتلعب دحاولا محلا ليلعت نأ ءازقلا تاَعَْو ؛ هيلع

 . دحاولا رثالا ىف نيرثؤملا عامتجا ىلإ رمالا دوعيق « ةفرعملا بجوي فرعملا نأب هنع بيجأو

 نأ امإ انبهف « كاوخأ دعقو ماق : كإوةك وهو ءدرفم ريغ مسالا ناك اذإ : ىنأثلا مسقلا

 ريدقتلا نال ؛ كاوخأ ادعقو ماق : تلق لوالاب هتعفر ناف « ىتاثلا لعفلاب وأ ؛ لوالا لعفلاب هعفرت

 لعفلا نال ؛ لعافلا ريمض لوالا لعفلا ف تاعج ىتاثلا تامعأ اذإ امأ ءادعقو كاوخأ ماق

 قائلا .لانعأ :نييرطتلا#ةبعوأكاؤدأ ادجقو اماق 7 لات نإ لرظنتي وأ ا ءزمشم' لاف لع انواع

 نرد دب الف ؛ عنتمم اعم اهللامعأ نأ نييرصبلا ةجح . ىلوأ لوالا لامعأ نييفوكسلا دنعو « ىل وأ

 ءافلا رابظا

 هراضاو

 ةلا فذح دق



 لعفلا طابت

 لعافلاب

 لبق رامضال
 ركدلا

 لعفلا بارعا 55

 عدلا دي وعرة نيخلا كلذ نآبلز نهانلا مكي مث « ءىث ىلإ برض موبف» دانسإب نهذلا مح دقف

 فرض مورا ندقلا اننا ضققلا 1 ىشلا كلخ ىهحنأتي ديز نع نسخ: دق دكيفي هفراكرت مدقت

 ارب تعقو لعافو لءعف نم ةلمج برض انلوقو هنع اريخ ديز : انلوق ريصي ذئئيحو ؛هيلإ

 1 أدتمملا كلذ نع

 هريرقت فو ؛«كلذنك سيل لوءفملاو « لعفلا نم ءزج+اك لعافلا :. اولاق : ةثلاثلا ةلئسملا

 مو تاكرحتم عبرأ عمتجي الثل لعفلا مال اوندكساف تبرض اولاق مهنأ : لوألا : هوجو

 ]اء نذل اهف كلذ اولمتحا امتاف ةرقب امأ وهدا ةماك ىف اهيلاوت نع نوزرت<

 نم ءزج لعافلا نأ اودقتعا مهنأ ىلع لدي هك مرقك كيركمكلا قااكلإ ذا وامتخاَو

 © لعاعللا رييخلا تررطإ ءاماقر ؟فادوتزلا : لوقت كنازنا قاتلا. هنع لصفنملوغفملا نوت: لعفلا

 « باول ادرط ع راما 'عل] ددسن العلا ءانوكي نأ: فجو اييوض قارا نلقاك ذكو

 فاما يقل! كارضلاءلضجت هنأ وه. ترض كلوق .موهفه, نأ. تىقعلا هجولا: وهو: كلاثلاو

 لعافلا نأ تبثف ء برض كلو موهفم نم ءزج برضلا هلل لصح ىذلا ءىشلا كلذف « ىضم نامز

 .! لليقلا همم

 كلاوقنك ءاؤعقو ا ةازاوص لصعانأ ءرامدحأ,:ا هوو لعازك نلا:لبق راعضالا ::ةيازلا:تلكتملا

 ءىثااو هعقوم اعقاو ناكف برضب همالغ تعفر كناآل زوجال هنأ ررووغللاولدلو ةيالغ برض

 لبق اريمض همالغ كلوق ىف ءالا تناك كلذك ناك اذإو « هنع هتلازإ رت ملهم وم عقو اذإ

 دن :ةعانانلز ةلقاول ىكذلا

 لعف دقو تايواعلا بالكلا ءازج متاح نب ىدع ىع هبر ىزج

 قاما نركت نأ نيج ناو 2 ىدنانبا'لاقؤ“6 ءدقتم قزرك ذم.ىلإ ةدئاع ءانلا نأ: هيآوخ

 ىف ىلوألا : لوقأو ؛ صخام ريغ اليوط اءالك رك ذ مث «ةعاجلل افالخ ىدع ىلع ةدئاع هر هلرق

 يد حلا, لطرشتملا لانفلا [نكلا لاؤمفللاز نق ء اتق ناك لاقسمنأ كيك نسولففلا ا ةيلاقب هلأ زبون

 مدقت الو امهلإ رةتفم لعفلاو ؛ لياقلا ود لوعفملاو : رثؤالا وه لعافلا نآل كلذو : لوعفملا نع

 «لباقلا نم فرشأ رثؤملاو  رثؤ».لعافلا نا لاقي نا بابلا ىف ام ىصقأ ءرخآلا لع امهدحأل

 ثوان ىلإ -رقتفا ىدعتملا لعفلا, نا انئييا انالا.هجولا: اذه: نم :لاغفملا ىلع مدقتم لغافلاف

 ميدقت زاوج ًاضيأ بجو لوءفملا ىلع لعافلا ميدقت زاج كف اذه تبث اذإو ؛ اعم لباقلا ىلإو

 : لعافلا:ىلع لوعفملا



 هه لعفلا بارعأ

 . عونمف تافرعملا ىف امأ « تابجوملا ىف كاذ : انلق .دحاو رثأ الإ

 لعفلا .ظفلو ؛ لوعفملاب ةمئاق ةفص ةيلوعفملاو ؛ لعافلاب ةمئاق ةفص ةيلعافلا نأب فلخ جتحاو

 ؛ هل انيابم نوكي امب هليلعت نم ىلوأ مهلا ل ىف الصاح نركب امب مك-1لا ليلعتو « اهلل نيابم

 ةياوعفملاو ةيلعافلا ةفصو «رهاظ ىمأ لعفلا نأ وهو : رخآ هجوب ضراعم هنأب هنع بيجأو

 ةييفلللا فضلا "ال كانا قتال لأ ةزهاطلا قعملا,+ طوأفأالقلا محلا ليلعتو « ىفخ أ

 : ملعأ هللاو

 عباسلا بايلا

 لعفلا بارعا ىف

 امنا بارعإ .نع ثحبن نأ انيلع بجوف « لعافلا ىلإ لءفلا دانسإ ىضتقي ( ذوعأ ) : هلوق نأ معا

 ... لئاسملا ذه

 اناللّوَض الا ءادلع هركذياام ةب نيون ”الف «لعافو لدف: وعتلا) قا 'انلقاذإ“:: ىلؤأالا ةلكملا

 لب ؛هلعاف ديزو ؛ لعف تام : وحنلا قرط نم لوقنو  لعفي مل وهو « ديز تام » : لوقن

 « نيعم ريغ نامز ىف نيعم ريغ ءىشل ردصملا لوص> ىلع ةلاد ةدرفم ةظفل لعفلا نأ دارملا

 لصح انلوق نأ مولعمو « لعافلا وه كاذف هل ردصملا لصح ىذلا .ىثلا كلذب انحرص اذإف

 , تام انلوةك هرارتخأب الوأ « ماق اننلوةكح هرايتخاو هداباب لصح انلوق نم رعأ هل ردصملا

 انني نسب ردنا ةنلالب قا ::تانلقم لوعفللا ف: لصع دقن لعافلا قير 6 لسفللا ١
 نأ ليلدي ,,لوعفملل هلوصحب نطتقت الو« لعافلا ىمنامإ نقل ىدعملا كلذ لروصحب تفاح

 . لوعفملا نع ةينغ ةمزاللا لاعفأالا

 بوج» 2ىضتقي ايفن وأ ناك انايثا س لعفلا نال ؛ لعافلا ىلع هميدقت بحي لعفلا : ةيناثلا ةلئسملا

 0 لا فنيا نق لاوطح ماتبي لضادلا القل ةيءامر كو فقم ةدقلإ اة وأ نك ال١
 لع امذقم لعفلا نوكأ تعين اءلفاف+هنع) قتلا قع اةيقرلابنشأتم هيلإ ناقت115 ءافنلإ (|دقلا كلذ

 برض » انلوق نيب اقرف .لقعلا ىف دجن ال :.اولاق.ناف .. زك نلا ىف:هيلغ همدقت بجو: نفذلا فال غافلا

 نهذلا فوقو نم مزلي مديز انلق اذإ انال ءرهاظ قرفلا : انلق « برض ديز » انلوق نسو « ديز

 مكح هنم مزل برض ظفل ىنعم انمهف اذإ ام أ عل لها ودي حارا ب م نأ .ظفللا اذه ىنعم لع

 0 ديز ب رض 2 انإق | ذك : لوف اله تفرع اذإ 2 م ءىش ىلإ موهفملا اذه ذاتساب نهذلا



 ليعافملا عار

 علا 1
 ليعافملا ٠

 ليعافملا عاونأ 11

 زاقتفا نأ تبثف ء'امهيأ ربخلاو امهيأ ادتبملا نأ نيتظفللا سفن نم تفرع امهناكساب « مئاق

 هك دعم ةلانع ةنقرلا نأ" قاثلا! ناك ىو هازال 201 نك, :نأ كك داؤف ء ةشأ.باارعاللا ىلا لعافلا

 هنو خف ل 12 ال و, ادتبم» هنوك«ضيوصخخ الح .ةلأل دبا نروكم الف, ءر ريثلت !او أديم ايإب

 ل لعافلاا.ق> (مفزلا نأ تبشرإ/ مالعاف#هناوك صوص ىلع لدي لءافلا ىف هنأ :كشال امأرءكذتخ
 1! ةمءاشملا هذه, قل ةياعر :اعوفرم لءج هيلإ ادنسم .هنوك ىف .لعافلا .هبشأ امل أدتبملا نأ الإ

 بحي ةيمسالا ةلخجا بارعاف . ةيلعفلا لها ىلع ةمدقم ةيعسالا ةلملا نأ انيب انأ : هيوبيس ةجحو

 ريغلا ىلا .دانسالا ىف لصأ لءفلا نأ : باوجلاو « ةيلعفلا ةجا بارعا ىلع امدقم نوكي نأ

 . ليلخلل اليلد مالكلا اذه ريصي ذئيحو . ةمدقم ةيلعفلا ةلخلا تناكف

 . ردصملا وهو لعف نم هل دبال لءافلا نآل : ةسمخ ليعافملا : نوئالثلاو ةيناثلا ةلئسملا

 ءىث ىف لعفلا كلذ عقي دق مث « ضرع نم لعافلا كلذلو ٠ نامز نم لءعفلا كلذل دب الو

 هيفو . ليعافملا هذه ىف لوقلا طبض اذهف ءرخآ ءىث عمو « ناكم ىفو ؛هب لوعفملا وهو رخآ

 ىلاعلا هللا قلخ و انل وةك هب لوعفملا سفن وه نوكي دق ردصملا نأ ( اهد>أ ) : ةيلقع ثحابم

 ماعلا مدق همدق نم مزل اميدق ناك نا هل رياغمللا كلذ ناك-ا ماعلل ارباغم ناك وامل قاخ ناذ

 كأ : .( اهناثو ) لسلستلا مزلو رخآ قاخ ىلا هقلخ رقتفا اثداح ناكناو اقولخم هنوك فاني كلذو

 كاك للا كاذب تااد هرتعتت نأ كذلك نامز لإ رقت اول .هناالإ 1 .ناقولا نعي نسر شا لعق

 كلذ نال ؛ "ضرعلا نع ىنغتسي هللا لعف نأ : (اهلاثو ) لسلستلا مزاؤ .رخآ نامز. ىلا

 . لا وهو « لسلستلا مزا اثمداح ناكناو لعفلا مدق مزا امبدق ناك نأ ضرعلا

 : لولا .: لاوقأ ةعيرأ لع لوعفملا بصن ىف لماعلا ىف اوفلتخا .: نوئالئلاو ةثلاثلا:ةلئسملا

 : قاثلاو ٠ لوءفملا بصنو لعافلا عفر ىضتقي هدحو لعفلا نأ - نييرصبلا لوق وهو

 وهو : ثلاثلاو « لوعفملا بصن ىضتَقي لعافلاو لعفلا عومج نأ - نييفوكلا لوق ودو

 لوق وهو : عبارلاو « طدقف لعافلا وه لماعلا نأ  نييفوكلا نم ةيواعم نب ماشه لرق

 ىتعم لوعفملا ىفو « ةيلعافلا ىنعم لعافلا ىف لماعلا نأ  نييفوكلا نم رجالا فاخ '

 . ةياوعفملا

 هلا قلكن ال, نيمسألا دحأو .ءلاومعملاب قلعت هل نكي نأو | دبال لماعلا نأ !نييارصنلا ةجحخ

 . لعفلل الإ لمعلا قبب مل طقس اذإو « ةتباا لمع هيف هل نوكي الف ءرخآلاب

 هع ردصر ال انجاز نأ تبع ان نآرأ ءهنخ راكسرالا كانوا لماعلا «نآل ةنفلا دك حج



 هع ءامسأ بازرعا

 مسا حتفلا نأ هباوجو « ىنبم ريغ فرصني ال امو « ءانبلا باب نم حتتفلا نأب هيلع اوضرتعاو

 . ةئانب'وأ ةيبارعإ اهنأ:نانب زيغ "نم ةكرحلا تاذل

 لكو ءرجلاو ؛ بصنلاو , عفرلا : ةثالث ءامسآلا بارعإ : نورشعلاو ةعساتلا ةلئسملا
 هفاضالا لع رجلاو . ةيلوعفملا ملع بصنلاو « ةيلعافلا لع عفرلاف ٠ ىنعم ىلع ةمالع امم دحاو

 . تاعوبتملل ةيواسم اماكرح ىف اهتاف عباو لاااعأاو

 هيلا فاضملاو ابوصنم لوعفملاو اعوفرم لعافلا نوك ىف ببسلا : نوئالثلا ةلئمسملا

 را

 لوعفم ىلا ىدعتي دق لعفلا نآل ؛ ةريثك ءايشأ لوعفملاو ءدحاو لعافلا نأ : ( لوآلا )

 ردصملا ىلاو : نيفرظلا ىلاو ؛ هل لوعفملا ىلا اضيأ ىدعتي مث, ةثالث ىلاو ؛ نيلوءفم ىلاو «دحاو

 هل ريتخا لعافلا لق املو « بصنلا وهو تاكرحلا فخأ ال ريتخا ليعافملا ترثك الف ؛لاحلاو

 ٠ لادتعالا لصحيفرادقملا ىف ةدايزال ةلباقم ددعلا ىف ةدايزلا عقت ىتح « عفرلا وهو تاكرحلا لقثأ

 لعافلا ةجرد وهو ؛ ىوقألا وهو رثأتيال رثؤم : ةثالث تادوجوملا بتارم نأ : ( قاثلا )

 وهو نانتعاب“ ماتيو كلابتعاب رثاوإ ةعللاث وس كلا ودعملا هجوم و وة ا

 ةحتفلا ابفعضأو' 'ةملضلا "اهاؤقأ“ ةثالت اضرأ ”تاكردتلاو “هللا فاشل هجر داو وك طرقا

 لعافال تاكرحلا ىوقأ وه ىذلا عفرلا ولعل « هبيبشب عون لك اوقحلأف , ةرسكلا اهطسوأو

 مانقأللا ثفدضأ وه ىذلا لوئفملل تاكرخلا فعل دزه ئذلا حتفلاو « ماسقالا ىوقأ وه ىذلا

 ماسقألا نم طسوتملا ود ىذلا هيلا فاضالل طسوتملا وه ىذلا رجلاو

 ىنغتسي دقو « لعافلا نع ىنغتسيال لعفلا نآل ؛ لوعفملا ىلع مدقم لعافلا : ( ثلاثلا )

 دنع تاكرحلا لقثأ هوطعأ مرج الف « ةيوق سفنلاو دجوي لعافلاب ظفلتلاف « لوعفملا نع

 . كلذ دعب هب ظفلتي امل تاكرحلا فخأ اولعجو « سفنلا ةوق

 , ناك مساو « هربخو « أدتبلاو « لعافلا : ةعبس تاعوفرملا : نوئالثلاو ةيداحلا ةلئشملا

 ىف لصالا ليلخلا لاق مث , سنجلل ةيفانلا ال ربخو ؛نا ربخو « سيلب نيتيبشملا الو ام ماو

 ا ةيادشم قا لاو“ لادتبلا دعم صال" ذاكر ويس لاق < هب ةيشم قاوبلاو « لعافلا عفرلا

 لعافلل ابارعا عفرلا لعج نأب ليلخلا جتحاو . هسفنب لصأ امهنم دحاو لك : شفخالا لاقو

 ترعق' تلق'اذا كنأ: لولاة نايا: ! هيل و9 ئّطتقتةةوول ول ابار ا ذحرولل ازا عا ةلحج نم للرأ

 ديز » تلق اذا امأ وه نم بورضملاو وه نم براضلا نأ فرعي مل نيتلمبملا ناكساب « ركب ديز

 افترا رس

 لوعفملا

 اونأ
 اصأو تاعوفرالا



 ودو لعفلا نزو تو : لوالا 5 35 هنا رب رقت مث مز ىف كوالا ةمدقملا امأ )2 فرص.

 كلذ ىمسإ ىذلا ءاىدلا 0 ناَط 1ك اذإ ملعلا نأ هيلع ليادلاو 2 ةيفصولا ىناثلاو ) رهاظ

 نأ مولعمز « 0 ديز مساب كه كش 1 ءاعمزناك كلا ديز بر » ليق اذا. مالا

 نأ هيلع ليلدلاو ؛ ةيلصأ ةيفصولا نأ : ها ؛ تاذ ال ةفص مسالا كلذب ىمسم صخشلا نوك

 هنوك هانعم ناك ركن مث املع لج اذاف ؛ ةرملاب فاصتالا هانعم افصو ناك نيح رمحألا ظفل

 دحاو لك نإوك ىف اكرتشا .ناموهفملاف ؛ هل ةضراع ةفاضإ ة ةقص كلذكت هنركاد ؛ مسالا اذوب ىمسم

 ك معمل ردقلا وأ ؛ ةفاضإ ةفص ديف. ىناثلاو ةيقيقح ةفص ديفي لوآلا نأ الإ ةفص امهنم

 بجوف ةيلصالا ةيفصولاو لعفلا نزو هيف لصح هنأ انركذ امب تبثف ء ةفص هنرك امهنيب

 ! فان ا ركردل الج تفارصتم نيغ هنكا

 دزع هنأ عم فرصني نيكتتا دنع هناذ افصو ناك ام ىذلا معلاب مر رك ذءام لكشي : ليق نإف

 م هاك ذائذلا نادملات:ةفضولا ةفتاواكملا

 لزق فص تاكا مااهناأل ةنلضأ :كدمرل هعيفظاو نأ: الإ افصرو ريكستلا دخعناض ناؤننإ اذلق

 لبق ناكهنأ عم ةفص لالا ىف نوكي ىذلا ءىثلاو ؛ كلذ لبق ةفص ناك هناف رمح "الا فالخم كلذ

 .3قرفلا رهظف «كلذك نوكي ال امن ةيفصولا ىف ىوقأ ناك ةفص كلذ

 حصي ال دوجوملا ضراعلاو «ةيمسالا وهو مئاق فرصلل ىضتقملا نأب شفخالا جتحاو

 دنع قاب فودوملاو ءاركسنم هنوك فصوب فوصو» ركدشملا لعلاو ركتم مع هنال : اضراعم

 قبب مذ ةيفصولا تلاز دّقف ؛ ةيفصولا ىفانت ةيدلعلاو : ةلاحلا 5 ةءاق ةيملعلاف ؛ ةفصلا دوجو

 نأ لقعلا ليلدلاب انيب انأ : باوجلاو .٠ فرصلا نم عني ال دحاولا ببسلاو لعفلا نذو ىوس

 : مالكلا اذه طقسف ةقيقحلا ىف افصو راص اركنم لعج اذإ معلا

 افالخ «٠ فرصلا عنا ال“ دخاتولا ترعنلا» :. هيروايس لاقاما نو رشعلاو ةكمواتسلا ةلئدملا

 دحاولا ند ىوقأ ناييسلاو « ةيمسالا وهو « مناف فرصال ىضتقملا نأ هيوبيس ةجح « نييفركلل

 دقو « مدقملا ملوق نيبف كلا حجو , لص ال لع اعلا نيكو نح ا رلا/يضلار ل هع ل[ دو

 اسال ف

 عمج ىف سادرم ناقوذي سباح الو نصح ناك امو
 . عمج ىف ىخيش ناقوفي : تيبلا اذه ىف ةحبحصلا ةياورلا نأ هباوجو

 أح وتفم رجلا ع ف نوكي فردت كلا 3 هن ومس لاق 5 نو رشعلاو ةئماغلا ةلكذللا



 .يسيع ريع ومسح نيووو وس

 هأ فرصأا عنم بابسأ

 مج: ىلاذغال نم ع هةك 1-51 بهذه أ عئاملا نأ ىلع ابنت هلو كيوتو كا راكبا لاش

 لمح انه مزلف ءملاساا عمجاو ةينثتلا ىف رجلا ىلع لمح بصنلا نأ انيأر انأل تاكرحلا لوأ بصنلا

 . ةضراعدلا ًاَقيقحت بصنلا لع رجلا

 ماللاو فلاآلا“ فرضي الام لع لخد اذإ هنأ لع اومفَتا : نورشعلاو ةسماخلا ةلسملا

 لعفلا لأ هيف كيل 8 0 2 3 مك معو )ع دداشملاو )ع رمح الاب ترم _ هلوقك فرصنأ فيضأ 0

 0 لعفلا ةماشم نع مالا 2 مسالا ىلع (اطوخد دزدق ةفاضالاو ماللأو فااللا هيلع لخدت ال

 ةيفصولا ند مف لصح ال لاعفالا تمأش امإ .امساأللا هذه نآل ؛ فيعض اذه : رهاقلا دبع لاق

 تلاز هنإ : موق لاعبف مف ةفاضالاو ماللاو كفل لوظد 341 - ةيقاب قالا هذهو 0 لعفلا نزوو

 ءامتماللا قع لحد اهنإ © ءاسالا ضاوخ نن ةيلؤد فلل: ةلعافلا و ::رخلا فرزخ اساور اا

 صاوخ نم فيرعتلا مالو ةفاضالا نأ : لوآلا نع باوجلاو  ةفرصن» ريغ قبت اهنأ عم

 الإ لعفلل ةماشم اهنوك ببسب ةيمسالا ىف تفعض ناو ىبف ءامماألا هذه ىف اتلصح اذاف ءاممالا

 ىضتقي ةيمسالا لصأ 3 لوقف أآذه تفرع اذإ؛ أف ءامسالا صاوغ لوص> باسل تبوق

 اذه: اتطاذان !قدتللا ةطزاعصخارام لاقل ةيافني نادال ورك ع عر
 قاثثلا لاؤدسلا امو هلمع الماع ىذتقالا داعف 4 ضراعملا فدض را ءىشنل اضراعم ضراعملا

 ةفاضالاو فيرعتلا مال نآل . ةياوعفملاو ةيلعافلا نم ىوقأ ةفاضالاو فيرعتلا مال نأ : هباوخل

 كلكم ةوقلا ل ىلع البلد 0س وذتلا ناك اسف ةودلا ف ناب ةأشتف نادضلاو 1 نيونتلا ناداضي

 .. ظفيزدتلا “قوت ةداكدلا

 ةيدلعلا عامتجال . قافتالاب , هفرصت مل رمحأب الجر تيمس ول: نورشعلاو ةسداسلا ةلئسملا

 نأ ملعاو . هفرصأ : شفخاألا لاقو ؛هفرصأ ال : هيوبيس لاقف هتركن اذإ امأ لغفلا قو رز

 فيك : شفخالل تاق : لاق ىنزاملا نأ ىكح ام ىلع هيوبيس بهذم ربرقت ىف نولوةي روهجلا

 ةيمسالا هلصأ نآل : لاق ؟ لعفلا نزوو ةفصاا دوجو عم تفرصف عبرأ ةوسنب تررم تلق

 مف : ىزاملا لاق ؛ةيفصولا هدأ نازل ف دك ءاذإ لجو مسا رحأ قرصت ل اذكف كلف

 لصاألا قفو ىلع تب فرصلا نآل ء فيعض ىنزاملا مالك : لوقأو « عنقمب شفخالا تأب

 فالخن ؛ بفيلم قاذأ لصأالا م لإ. ىذلاذوع كي هناللا ع عبرأ ةوسنب ترم ».:هلوق ف

 ليلدلا : لوقأو « ىوقلا ببسلا الإ هيف ىنكي الف لصالا فالخ ىلع هناف ؛ فرصلا نم عنملا

 ريغ هنوكح بجوف ةيلصالا ةيفصولاو لعفلا نزو هيف لصح هنأ هيويس بهذم ةح ىلع



 نآلف عرن ةيدلعلا نأ نايب امأ . عرف ةعستلا هذه نم دحاو لكنأ ناب ىف ىلو ألا ةمدقملا

 امولعم->نزوكي, الإ لصاللا ىف ءئنثلازوأ )ام ولعه, هتاروريص دعب :الإ نكح ال قثلا مسالا عضو

 امأ : ىنعملا بسحب ىرخأو ظفالا بسحب ةرات هنايبف عرف ثينأتلا نأ امأو ءامولعم ريصي مث

 ةدايز الب ةيهاملا كلت نم ركذلا ىلع عقت اهناف ةيهامل تعضو ةظفل لك نالف ظفللا بسحب

 كاكاو اللا ننم لكي لك هلل نآألذ قدما: كيبحت امأ وب كلناتلا هالغ اةدانوت قالا معو

 هيلع كلاذلا نأ ,لكتفلاباا ىصاخلل نزولا. نأ اما. 4ع زإلا,.اذوتهقفا ارق اننا كانا دوتمتف

 فصولا نأ امأو عرف عرفلا عرفو مسالل عرف لعفلاو «لعفلل عرف لعفلا نزو نآلف عرف

 ىلإ ءىثاا نع لودعلا نلف عرف لدعلا نأ امأو «فوصوملا نع عرف فصولا نآلف عرف

 عرف دحاو هتئز ىلع سيا ىذلا عما نأ امأو : هيلع عرفو لصآلا كلذ دوجوب قوبسم هريغ

 د_حاولا ىلع عرف عمجاو , هيف الإ دجوي ال هنأل , عمجا دوجو ىلع عرف تدزولا كلذ نالف

 ء عرف بيكرتلا نأ رهظي قبرطلا اذمو « عرف عرفلا عرفو ؛« ةدحولا ىلع عرف ةرثكلا نآل

 نأ امأو ء عرف مهريغ ةغلبو لصأ مهسفنأ ةغلب ةفئاط لك لكت نآلف عرف ةمجعملا نأ امأو

 رهوج ىلع نادئاز نونلاو فلألا نآللف ةيعرفلا ناديفي هلاثمأو ناركس ىف نونلاو فلآلا

 . ةيعرفلا بجو ةعسنلا بابسالا هذه نأ انرك ذ امب تبثف « عرف دئازلاو «ةيلكلا

 ىلع لادلا ظفللا نع ةرابع لعفلا نأ هيلع ليلدلاو ٠ عرف لعفلا نأ نايب ىف : ةيناثلا ةمدقملا

 . ردصملا ىلع اعرف هنوك بجوف : نيعم نامز ىف ردصملا عوقو

 كا كاع نست ويزتمأر ا ىف واضولا مسالا نأ تيتا هازورك ةراقا كرت اهل هن[. .ةئلاعلا:ةمادغللا

 مدع لعفلا ىف لصالاو . هتاذ ىف امسا هنوك ىف هل افلاذعو ةيعرفاا ىف لعفال اهءاشم نوكي ةعسنلا

 نيرايتعالا نه دحاو لك بسحي نارثأ مسالا اذه لثم ىف لصح نأ بِحوف ؛انك ذ 5 تازرغإلا

 «هوجولا ضعب نم اهبارعإ نه عنميو ؛ هوجولا رثك أ نم اهبارع] قي نأ هقيرطو « نيروك ذملا

 . هب قلي ام نيرابتعالا نم دحاو لك ىلع رفوتيل

 نقلا نأ قال لاو نيوتتلا عنم ىف الا اذهييظ اعز؟ نوزتشإلا وةئلاكلا دلكتقللا

 لاك ىلع لداام هنع ليزأ ةيعرفلا هذه لوطخ بسحب مسالا فعض اذاف « مسالا لاح لاك ىلع

 تراص ايلف هيف لصاح ريغف رجلا امأو « بصنلاو مفرلا هيف لصحي لعفلا نآلف رجلا امأو ؛ هلاح

 ؛ ءاهسالا صازوخ نمر وهب ىذلا رجلا اهنع بلس مرج. ال لغفللا ةبباشماءاهسألا

 ىف ةنك اس كرثت نأ امإ رجلا اهنع بلس نأ دسعب ءاهسألا هذه: نورشعلاو ةعبارلا ةلئسملا



 ف بارعالا ماهقأ

 ناك اذإو «.اي ريخاألا فرخلا نؤكت" ذئئيحو ةزسك ةماكلا : نم”ريخآلا 'فّزَحلا لع ةمدةنملا

 ىفامأو « نوكسلا هو ةدحاو ةروص ىلع رجلاو عفرلا ىف ناكةرك ابلبق ءاي ةلكلا رخآ

 : بارعإلا نم ىتاثلا مقلا ( هللا ىعاد اوبيجأ ) ىلاعت هللا لاق ة>تفلاب كرحت ءايلا ناف بصنلا

 هام قرات كل ذاو ةةفاققما ةرتلا*ةاوساللا(قءاعاردلا 7 +ةتالتءااررذأ قنوع فوشلا نركلاك

 اهنناثوا#قاوبلا :اقأ ذك ؛ةنابخجو داو خمابأ كك أنواع لامار ذرو ' هرلقاو ةكرأاو هوو

 اهئلاثو.« امهاك تيأرو امهلكب:ثررقو' امعالك ىقءاج : لوقت ؛نمظم ىلإ افاضم الك

 نيدلسع :تزْرمو نيدلسمو نيالسم تاو ةنآرل مو ناعيشلل وأ م ةينثتلا

 انلأ اهرخآ نوكحي ىتلا ةلكلا ىف وهو «ىريدقتلا بارعإلا : ثلاثلا مسقلاو . نيءلسمو

 ةدحاو ةروص ىلع ةثالثلا لاو>اّلا ىف ةيلكلا هذه بارعاف ؛ةحتف ارلبق ىتلا ةكرحلا نوكتتو

 «اسر تكرازطو ازا كازرو اكيز دع

 بارعإلا ىف لصالا:نأ انرك د اناآل؛ ةكرحلاب نوكي نأ بارعإلا »لص: نوزرشعلا ةلكسملا

 فردحال ضراعلاو ؛ ىنءءلل ةضراعلا لاو>الا ىلع لئالد ظفلل ةضراعلا لاوحالا لعب نأ

 نأ ىلع ةيبنتلل كلذف فوردلاب اهبارعا ءاج ىتلا روصلا امأو . ىناثلا فردلا ال ةكرحلا وه

 . تاكرحلا كلل: سذج نم فوردلا هذه

 : امهدخخأ *5 ناعوت ( 0 هل لاقيو «برعملا مسالا : نورشعلاو ةيداحلا ةلئسملا

 كلذك نوكجي ال ام ىناثلاو « نكمالاو فرصاملاوهو « نيونتلاو بارعإلا تاكرح ىفوتسي ام

 مال هلخد وأ فيضأ اذإ الإ رجلا عضوم ىف حتفلاب كرحو نيونتلاو رجلا هنع فذحي لب

 قصرا م "ةعست"نورضلا ةم*ةعئاجملا' كاسالاو' ,' ةفالصتملا :رثغ* قتلسأوا  كييرخلا

 كيناتلاو.« ةينلعلا : ٠ نمو تظل نم عتتما هيفا دا كيم وكت طا ام“ نانلا د

 عمجاو ءلدعلاو ٠ ةيفصولاو « هيلع بلاغلا وأ هب صاخلا لعفلا نزوو « ىنعمو اظفل مزاللا

 نونلاو فلالاو « ةصاخ مالعالا ىف ةمجعلاو ؛ بيكرتلاو ءةدحاو ةنز ىلع سيل ىذلا

 . ثينأتلا ىفاال ناتعراضملا

 « فرصلا. نم اعنام ةعستلا هذه نم نيئثا عامتجا راص امإ: نورشعلاو ةيناثلا ةلئسملا

 هذه نم ناببس مسالا ىف لصح اذاف , مسالا نع عرف لءفلاو ؛عرف اهنم دحاو لك نال

 هذهف «فرصلا عنم ىضتقت ةيباشملا كلتو ؛ ةيعرفلا ىف لعفلاب اهبش مسالا كلذ راص هعستلا

 1 : عبرأ تامدقم

 ارا 40

 دارعالا لصأ

 مسالا عاونأ

 برعملا

 عنم بيس
 فرصلا



 ىبمو برعم ىلإ مسالا ميسقت ْ 1

 ا ال و اها "عشب ساما 0 دل لااكلكتلا

 ؛ ىرلا عضوم ىرجناو « ىرجلا اهسفن ةكرحلا ناف ىراجلاب تاكرملا ىمس من :"لوآلا

 ةكرظ تلاها[ اكوبفا ةكاياللاب ايفل فيد لكدلا نأ انيزأان ذنبا زج 5 جوار كبكل ةكارتلال

 كماضاا فّرملا نم لقتا ان مكستملا « لواللا فرحلاب ظفلتلا دعب هب ظفاتي توص وه امإ

 تحص ببسلا اذباف «هدادت»او هسفن نايرجل ثدح ام] توصملا فرحلا اذهف فرالا اذه ىلإ

 ىراجملاب ةيئانياا تاكرحلاا هتيمست ىف هيوديس طلغ : ىقزاملا لاق : ىناثلا لاؤسلا . ىرجيلاب هتيمست

 هتامست زي 1 ؛ هلاح نع لوزيال ىنملاو .ةرات مدعيو ةرات دجوي امل نرزك ان ئروا آل

 الاول لا دفين عال« لاؤدلالا نم :ةضوأ راجل لاق ]نأ كاوولا ناك لبنت كرلاجاب

 لاوحالا كلمت نكت ملف . فقولا دنع كرمت الو , جردلا دنع كرحن دق تاينبملا نأ

 . اقلطم اهل ةمزال

 اك وئام كوولععا هج اكللا ا فالتحا تا زعالا ! 3 ةرطعأب ةنمانلا'' ةلئطللا

 ةكرح ةيلكلا كلم رخآ ةيفوصوم نع ةرابع وهف فالتخالا امأ ٠ اردقت وأ اقيقحت فرح

 داتا حل ةدل وسلا هلازع هى الا كان أ كلف اللاؤتسأ اهورمز انآ ظ وم: ناك قا دعا نآوكساؤأ

 فالتخاب » هلوقامأو ٠ ةسوسحال ةلوقعم ةلاح بارعالا : ىوحتلا رهاقلا دبع لاق ىنعملا اذبلف

 هارخآ«فلتخ ئذلا !اهأو !:.!ىنملا اه اذيأ'ةدج اا ةلاح !همزات ىلا ظل نأ ملعاف « لماوعلا

 « ديز نم لاملا تذخأ » كلوةك ةفلتخلا.لاوحاألل الباق ةانعم نوكي ال. نأ ::امههدحأ ناهسقن

 لوقت مث « نوناا حتفتف « لجرلا نم لاملا تذخأ » لوقت مث « ةنكاس « نم» نوكتف

 لأ رالا يفياكعلا عدده زكا .اتفلتعا,اةهردن ىو ردكم نى ككتا ل كاف 11: ىلا كالا كتير

 ىتناثلا مسقلا امأو « ىنءملا ىف ةفاتخلا لاوحاألا لبةءال « نم » ةملكن م مووفملا نآل « بارعاب

 . بارعالا وه كلذف  اهانعم لاو>أ فالتخا دنع ةيلكلا رخآ فاتخم ىذلا وهو

 ىف ىهو « ةكرحلاب بارعالا : لوألا : ةثالث بارعالا ماسقأ : ةرشع ةعساتلا ةلئسملا

 زال ناك اود 2 كونو دل 1 ئارغ ىدلقلا ناكل فلا مسالا : هدم ةةتهارلاو وقأ

 وأ ازواؤ ةملكلا رخآ نكي نأ اهيناثو 2 بوثو (« دلعوو ؛ لجر و ؛ نكي ملوأ التعم هطسو

 وزغو ىظ اذه : لوقت « هيلع تاكرحلا بقاعت ىف حيحصلاكاذبف . انك اس هلبق ام نوكيو ءاي

 ءانلا ةرزكسفا امك, اي دنوكي مغدملا نال »اودع و! |ىق رك ماكل و تنك اهنا عملا كلا اقف قو
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 2 رحاانوكت نأ : امثلاثو 6 وزغ نم ىاولاو ىظ نود ءايلا نوكسك ودع نم واولاو را ص



 ا/ ىثيمر برعم ىلا مسالا مسقت

 ىثلا,لادسإ نأ ترف ةلخلان و : مظنلاو رثنلاو نآ رقلا  ءانقتسا لل اجماع 0 حصي

 ها مالكلا .لمح بجوف ؛:ىلوأ هضعب نم ءىثلا لادب] نأ الإ ئاجاهنم بيرقلا هفلاخم نم

 نال « نيرخآ دنع.زئاجو ؛ موق دنع لاحم نك اسلا فرحلاب ءادتبالا : ةريشع ةيداحلا ةلئسملا

 ىلع ءىثشلا فيقوتو «٠ فرحلاب ظفاتلا دعب هب ظفلتلا لصحت ىذلا توصلا نع ةرابع ةكرحلا

 لاحم هدعب لصح ام

 كلذ متيالو « نيتفشاا مضب الإ متتال اهنال  ةمضلا تاكرحللا لقثأ : ةرشغ ةيئاثلا ةلئسملا

 ابليصح## ىف ىنكي هناف ةرسكلا امأو ٠ ةفشلا ىفرط ىلإ نيتلصاولا نيتبلصلا نيتلضعلا لمعب الإ

 ملاعملا هذه تلد اكو « ةلضعلا كلتل فيعض لمع ايف ىنكي ةحتفلا مث « ةيراجلا ةدحاولا ةلضعلا

 بسحب فلتخي هانرك ذ امف لاحلا نأ لعاو . اضيأ هربظت ةبرجتلاف هانرك ذام ىلع ةيحرشتا
 دالبلا نم ريثكو « ةمضلا ماهشإ مهظافلأ عيج ىلع باغي ناجيرذأ لهأ ناف ٠ نادلبلا ةجزدأ

 ٍ لعأ هللاو ةرسكللا ماهشإ مهتاغل ىلع بلغي

 بصنلاو عفرلاب تيمس ةيبارعإ تناك نإ نوكسلا عم ةثالثلا تاكرحاا : ةرشع ةثلاثلا ةلئسملا

 . فقولاو رسكلاو مضلاو حتفلاب تيم ةيئانب تناكناو ؛ مزجلاو ضفخلا ال

 نماَئلاَو . 7'ةبيارغالا. لثم.ةيئانبلا' كناكرجلا . نأ املا .ةبزطق تغزو ةرهك ةقراارلا :ةاتغلل

 سلاف ةيهاملا ىف لئاعلا وه ناك نا لثاهتلا نم دارملا ناف « ىظفل فالخلا اذهو ءهوفلاخ

 لماؤعلا بعض : ةقجتم ةاهترككد ف ةازثابتلا ”لوواطخ :ةازملا ةقاكاضا وأ كزدكاي ول ا

 . كللذك سيل هنأ دهشي لقعلاف ةفلتخلا

 مث الوأ هيتفش مض نم هل دبال هناف ةمضلاب ظفلتب نأ دارأ نم : ةرشع ةسماخلا ةلئسملا

 ايلعلا ةفشلا بصتنت ثيحب مفلا حتف نم هل دبال هباف ةحتفلاب ظفلتاا دار اينمؤنكا اماما ل

 ىوقلا حتفلاو ايوق احتف مفلا حتف دة اد لازالوا ةوتاتكلاب ظفلتلا ا رأ نمو : حتتفلا كلذ دنع

 نآل ارسكو اضفخو ارج كلذ ىمسإ مرجالف ؛ هضافخاو لفسالا ىحللا رارجتاب الا لصحال

 رهاظ هتلعف انوكسو افقو ىمس مل هنأ امأو . عطقلا وهف مزجلا امأو . رسكملا بجوب ىوقلا رارجبتا

 لاوحالل ءامسأ فقولاو رسكلاو مضلاو حتفلا نأ معذ نم مهنم : ةرشع ةسداسلا ةلئسملا

 : لوألا ةعبرآلا لعج نم مهنمو . ةيبارعالا لاوحالل ءامسأ ةيناثلا ةعبرآلا نأ اي « ةيثانبلا

 لاوخاللل 'ءايسأ ةينانشلا .ةعبرآألاال هج © ةيبارعا»ؤأ ..ةئئاثب.اكلناك اوس. لاارخاألا اكلنا

 . عونلا ىلا ةبسذلاب سنجلاك ةيناثلا ةعبرألا ىلا ةبذلاب ىلوآلا ةعبرألا نوكتتاةلئاؤعالا

 ءادنالا

 نك الاب



 ىبم لاير ىلإ مسالا مسقت 0 اكلك '

 توص فرحلا ةكرح نم دارملا لب ء مسي سيل فرحلاو ؛ ماسجالا تافص نم نوكسلاو

 هبقعي نأ ريغ نم فرالا دجوي نأ نع ةرابع نوكسلاو « فرملاب ظفلتلا بيع دجوب صوصخم

 ه3 لانا عقلا قطرها ترضلا كلذ

 ةدرفملاف ةدرفم ريغ وأ ةدرفم امإ ةحكرضلاو « ةسلتخم وأ ةحرد امإ تاكرملا : ةعباسلا ةلئسملا

 ةدخاّو لكس ةتنسا هو « نيب نيب ناك ام ةدرفملا نيَغَو ؛ ةمضلاو « ةزسكدلاو «:ةحتفلا ::قهاوأةثأل

 هيكل نيو رتاج اه" اعلا و 6 ةفاطلا كيبوب اهنايءاطانوأا ةزيكعلا كرار انتييامأ ةحاتمالف < طايافف

 « ةعبشم ريغ وأ ةعبشم اما ىهو ؛ ةعست عر ءجلاذ « سايقلا اذه ىلع ةمضلاو  ةحتفلا نيبو اهنيب ام وأ

 «أدلم الرمل ىف يمت لانإو ةكرشلا نوكس ام:ىهلا:ةيللتخلا ةيريثع: ةملمانلاو روتشعآةينامثب ىبف

 مكسئراب نم ةدكرحلا هسلتخم ( مكمثراب ىلإ اوبوتف ) ورمع رافال ذامبالزةلزروخلا ةكرشلا يدلك

 هاج ةوهاط زاغو

 مل ةصوصخ» تاوصأ ىلإ بابلا اذه ىف نوكسلاو ةكرحلاب عجرملا ناك امل : ةئماثلا ةلئسملا

 وهو  ةيسرافلاب حاتفملا مسا ىنج نبا لاق . روك ذملا ددعلا ىف تاكرحلا راصحناب عطقلا بحي

 تيم اا كلعألا# كاما لعوب أ :ىئايح 12 لاق لكءلش طارد تم هلوأا نأ فيري اال حلك

 ءاهب ًاضيأ تياكتف امايأ كانه تفأو اهنم تبجعتف « لبق اهعمسأ ل ةيرغ ةحتفب نوقطني ارلهأ

 .. اهتيسن ةدللا كلت تقراف الف

 - ناهجو هللغ لاذ و 1نامزلا اودع قفاردلا نط دة حتا ةضانعاللا ةكوملا ءامعم اننا ةلئلملا

 نا نايس ان امزح ف: فاك اهإا امللاعء أ نوتغل دل انور رئادااأو !كايبلاك/ ةنلدطلا ثق ورخلا ذأ كوالا

 لاسرإ دنع ثدحن توص ةدكرحلاو مسقنم ريغ نينامزلا نيب ام لصاف نآ كلذو « هلاسرإ لؤأو

 نأ : ىناثلا . ةكرحلا ىلع مدقت»ه فرحلاف نامزلا كلذ ىلع مدقتم نآلا كلذ نأ مولعمو « سفنلا

 ءاعم نادجوي ال ةكرحااو فرحلاف «ديدمتلل ةلباق ةكرحلاو ءديدعلا ليقت ال ةبلصلا فورحلا

 . ةكرحلا ىلع امدقتم فر>لا نوكي نأ قبف « فردلا ىلع مدقتت ال ةكرحلا نكل

 : لوآلا ءهوجو. هيلع لدي و « نيللاو ةدملا :فورخ نم :ضاعبأ تاكرحلا : ةزشاعلا ةلئسملا

 فرط الو «نافرط هلف كلذك ناك ام لكو «ناصقنلاو ةدايزلل ةلباق نيالاو دملا فور> نأ

 نيللاو دملا فو رح ترهظ اهانددم اذإ تاكرحلا هذه نأ : ىناثلا « تاكرحلاهذه الإ ناصقنلا ىف امل

 تاكرحلا نكت مل ول : ثلاثلا ,فوردلا كلت لئاوأ الإ تسيل تاكرحلا هذه نأ انيلعف

 ملف اهدسم دست مل اهل ةفلاخ» تناك اذإ اهنآل اهب ءافتك الا زاج امل فورحلا هذهل اضاغبأ



 هه 8 0 ىبمو برعم ىلإ مسآلا ميسقت

 ائابم هيذو « نيمسملا نيذه ىلع ةعرفملا ماكحالا 535 داو < ىيملاو ,ترعملا لإ مسالا م

 20 موق نم !ةزيخأمو قروكي_ نواة دبا :. ناهججاو .كلوغالا ظفل غن د ل راق لكل

 الؤةنميبزعأ-نزوكي نأ: ىتاثلإو «,ننحملا حاضيإ بارعالا ناف ؛ هريمض ىف ام نيب اذإ « هسفن نع

 عفرو داسفلا ةلازإ بارعالا نم دارا ناكف «تدسف اذإ « لجرلا ةدعم تبرع » مه وق م

 . هتمي تلزأ ىنعم باتكلا تمعأ لثم , ماهبالا

 بجو ةفاتخي لاوحال ادروم ةيهاملا كلت تناكو ةيهاملا ظفل عضو اذإ : ةيناثلا ةلئسملا

 لاو> الا ىلع ةلاد ةيظفللا ةفلتخلا لاو الا نوكتل ةفلتخم لاو>ال ادروم ظفللا نوكي نأ

 الاد هلاو-أ فالتخا ناك ةيهاللا لصأ ىلع الاد ناك امل ظفللا رهوج نأ (؟ « ةيوذعملا ةفلتخلا

 ةفاتخلا لاو> الا ىلع ةلادلا ةيظفللا ةفلت#لا لاو الا كلتف ؛ ةيونعملا لاو> الا فالتخا ىلع

 ؛ بارعالا, نه ةيونيملا

 رض رعت 0 ضررا اوءلاو ٠ :تايانلا ةطزاغر كار خأ ::كفزؤرتملاو دال اهو الا كلمنا انلاز ذلك

 ىف ةفاتخلا لاو آلا امل ضرعي ىذلا امإو؛ ىرثك آلا هلا وهاذه «ى رخأ ضرار اخ

 . ءامسالا وه لوالا عضولاب بارعالل قحتسملاف « ءامسألا ىه اهملع ةلادلا ظافلألاو ؛ تاوذلا

 ::لوالا» + ةاهجتول ةملكتلا قي يبخ الا كنود لا نغالا نهتم لامملاب قنب اولا تاكل

 نعل لإ انج وبن الااظفللا و( .فاذلا“ادوجاو ادي الإ: !دجاوتال :تااذذلا ,ةظضراعلا_لازكلا ١

 ةيونعملا ةفلت#لا لاو>الا ىلع ةلادلا تامالعلا نوكست نأ بجوف ؛ هنم ريخالا فرحلا دوجو

 ةيلكلا نم ىاثلاو لوالا فرحلا لاح فالتخا نأ : ىناثلا . ةيلكلا مامت دعب الإ لصحن ال

 ريخآلا فرحلا الإ ةيبارعالا لاوحالا لوبقل قي لف « ةملكلا ناذ وأ فالتخا ىلع ةلالدلل

 .فيلكلا .

 رخآاوأ.قد ةدفجتوملا :كتانكللاو ب هاكيلل يغار ة زابعر لطلا باوعؤلا رك رتيال لنقل

 نع ةرابع بازعالا لب اهنق.ةوّجوُم نيغ تارغالاو”تانيبملا ىف:ةدوجتوم اهنا 1ليلدي تايلكلاا

 ؛قيؤنتع ال لوقغم |(قاقختسالا كلذ ةسووالجلا# لما وذل كساد تاكرشلا هدهااهفاكل

 . ةسوسحم ال ةلوةعم ةجاح بارعالاو

 ةكاوللا نال ناتج ورق ) تكلل 4 كل تتم هنأ: فرحا ف ألق اذإ :ةطداَسلا ةلكملا
 ر



 ىناثلا محلا

 سنجل مسأ

 كلاتلا 6

 نول ل

 ىاوسالا| ماكح

 ةقتثما

 _ ىننجلا ملا ماكحأ 7 ا

 ةوق ىلع ةقباس سنجلا ةوق 1 اوما! تبق ؛لملاشفلا “ىف هيك الش لقبا كيتا

 ءاأ لعا ةقباسأ ةيكرملا تاديهاملا .امأ نركب نأ. بجوف « ةؤوقلاو ةدنقلا ىف-لصفلا

 . ةطيسبلا تايهاملا

 ا مسإلا نا ا الاد اكار ناو“ "افلا 5 ا

 امهو ءرودلا وأ لسلستلا امإ مزل اقتشم اضيأ همسا ناك ولف « هنم قتشملا مسالا ىلع عرفتم

 قدما هس ىنَغ عوضوم اف 2 هلم ةعوضوم ا ل تاقاقتشالاف ال بجعيق , نالاع

 روظبو ؛ قتشملا ىلع ةبترلاب اقباس عوضوملا نوكح بجوف . عوضوملا ىلإ جات قتشملاو

 اقتقم ظفل 5 أواعج نأ َّئ غيلبلا ىعسلا نم نودودنلاو نوبوغللا هداّتعل ىذلا اآذه نأ ادم

 عئاض لمعو لطاب ىس رخآ ءىد ند

 ؛ تملا ىف لاح وأ زيحتم امإ نكملاو ؛ نكم امإو بجاو امإ دوجوملا : ثلاثلا كحلا

 لصحم امنإو « ليلق هب روعشلاف ثلاثلا مسقلا اذه انآ رسما الاجل ذرات كتم لاك

 نأو ءاهتاوذ مامت ىفةيواست» تازيحتملا نأ ليلدلاب تبث هنإ مث . نيلوآلا نيمسقلاب روعشلا

 0 دحاو لك ىلع ةعقاولا ءامن لاف اهم علق تاما كش عشقي امإ اب فالتخالا

 وه اذه . اب ةمئاقلا ةصوصخملا تافصلا عم تاذلا عومب اهب ىمسملا نوكي ماسجالا عاونأ

 سيل : لوألا محلا : ةعبرأ ىهف ةقتشملا ءاسالا ماكحأ امأو . بلغالا رثك آلا ىف مكحلا

 قتسسم ' مؤلدملا“ نأ ؛ليلدب ٠ هنم :قتشملاب' ةفوضوم تاذلا نكست نأ قتشملا مسالا طرش نم

 :عومسملاو ىرملاو روك ذملا ىف لوقلا اذكو . مولعملاب مئاق ريغ ىلعلا نأ عم ٠ معلا نم

 ىف هئتم قتشملا لوصح قتشملا قدص طرش :ىاثلا مكحلا . ىاارلاو قئاللا ىف لوقتلا اذكو

 نأ ىلع لدي كلذو . رفاكب سيل هنأ هيلع قدصي هناف لسأ مث ارفاكن اكن م نأ ليلدب ؛لاحلا

 ةبك رم ةيهام ناك نإ هثم قتلا : ثلاثلا كلا: مدلل مسالا قاناط ى ل22 هنمر ىتلعملا ماقب

 قتدملا مسالا ناف « ةالصلاو لوقلاو مالكلا لثم , عامتجالا ىلع اهنا را لوط 2ك

 0 عبارلا محلا 3 ءازجالا كالت نم ريخاللا ءزجلا لوصح دنع ةقيوحلا لييس ىلع قدصل اع

 جراخ كإذف هريغ 1 مو ءائشلا كاذ نأ امو « برض هلام ءىث هنأ براضلا نم مووفملا

 . مازتلالا ةلالدب الإ فرعي ال مورفملا نع



 2 مالعالا تامسقت

 نأ اماف نيريدقتلا ىلعو ٠ ىفناعملا وأ تاوذلل نوكنت نأ امإ مالعألا : عبارلا ميسقتلا

 هذه حرش ىف ضوخلا لبقو . ةعبرأ ماسقأ انبهف « سنجلا لع وأ ء صخشلا مع معلا نوكي

 صاخشأ نآل «ىناعملل ابعضو نم رثك أ تاوذلل مالعالا عضو نأ لعق نأ بجي ماسقألا

 تافصلا صاخشأ امأ« نيبعتلا ليبس ىلع املا وخأ نع رابخالاب ضرْعلا قلعتن ىلا نه تاوذلا

 تاوذلل ملءلا لوأالا مسقلاف ؛ةعبر الا ماسقألا ماكحأ ىلإ عجرنلو . بلغالا ىف كلذك تسيلف

 نال ٠ ناسنإلا تافولأملا ىف لص'الاو ءعضاولل افولأم ىمسملا نوكي نأ هيف طرشلاو

 8 تول مانم م 00 / 6-2 لددعلو © هع ١ ربع هفأا 0 3 كعاودلا ء 2| فلإو 2 ناسنالا وه كاءأالا 8 ا هدم سم

 اوعضو ببسلا اذلو ءامل هتدهاشم رثكتتو الإ ناسنإلا جايتحا رثكي ىتلا ءايشأالا ناسنإلا

 2 ةيلكل فالس 1 كلكيل ناتزركو 5 نيادفل ايلعو كودو 2 نيس رفل نيملع اًمحاللو جوعأ

 وهف ىناثلا مسقلا امأ . امصاخشال مالعالا نوعضي القف ناسنإلا اهفلأي ال ىتلا ءايشالا امأو

 عضو وهف ثلاثلا مسقلا امأو « باعثلل ةلامثو ء دسألا ةءاسأ لثم وهو . تاوذال سنجلا مع

 وهذ عبارلا مسقلا امر « ةلئافلا مدل دوهفم وهو ؛ تافصلا م ةنيعم لا دا هذال مالعألا

 ةعستلا (تايسالا نم بجاو- بسال زضح ةاييأوءاذإ انا ثيففأ طرانلا الا اكل قتلا مع

 فرمصلا نم عنملا نأ تبث امل املع هواعج مهنأ انءلع فرعهلا هوعنم مث فرصلا نم ةعناملا

 حيبستلا مهتيمست ىهو « بابلا اذهل ةلثمأ ىنج نبا رك ذو « نيبيس عامتجا دنع الإ لصحي ال

 ح كولو كفلالا وهو دحاولا بيسلاف 2 نيف روم ريغ امهن؟ال 0 نانك ودغلاو 2 نادي

 : نايبسلا منيل ةيملعلا لوصح نم ديالو : لصاح

 موهفملا ناك اذإ اك . ملع مسا باقني دق سنجلا مسا نأ ملعا : مالعألا سماخلا ميسقتا

 ,هنيعب صخشب صتخ فرعلا ىف هنإ مث. نو ريثك هيف كرتشي نال املاص اياك اممأ ظفالا نم

 « كامساا » كلذك و ءايرثلاب فرعلا ف صتخا مث محن لكل مسا لصأللا ىف هناف مجنلا » لثم

 . نيعم بك وكب صتخا مث عافترالا نم قتشم مسا

 ةريثكا هو« ةقتشملا ءامسالاو سانجالا ءامسأ. ماكحأ ىف

 ,ةبكرم نوكحت دق ةيهاملا : لوالا مكحلا : رومأ ىهف سانجالا ءاسأ ماكحأ امأ

 نأو . سنجلا ىف طسلا لبق بكحرملا نأ تايلقغلا ىف تبث دقو ةطيسب .نوكت دقو

 ارلا ميسقنلا

 ملا

| 

 مالع الل

 خلا
 مالعالل

 ل
 رذجلا مس



 عضو ىف رم

 ةينكلا

 ىناشلا
 مالعالل

 كلاثلا مدس

 مالع دلل

 ا ا 2

 لماحلا 71 « ةنس دعب الإ اضاخم ريصتال اهئاف اهتدالو دعب اهيلع لمح مث ًادلو تدلو اذإ

 تدلو اذإ مث“ ضاخم تنب ىف ىلا ناكنإو « ضا# نبا وهف ارك ذ ناكنإ اهدلوف ؛ برقملا

 عمتجا اذإ : سماخلا ملا .ةمولعم ةفاضاب اهيلا دلولا تااطادم اناؤبل كرات اانا اه ارو

 بقللا ىلإ مءالا فيضأ افاضم نكي ملناف ؛ الوأ افاضم نوكي نا مسالاف : بقللاو مسالا

 مسالا ناك نإ نار اكوا مسالا ةلزنع عومجملا ريصي هنااا ةطرإا الق رازرزر فس انهت ل اك

 لودخ+ل ىضتقملا : سداسلا ملا . ةطب هللا دبع اذه نولوةيف بقللا نودرفي مهف افاضم

 اال لقال ةيبازاا اي مان يقل طرب اءاثلو ملكا اقمالا «قيسا قعر انك اقذحأ نوكأ ةنككلا

 وجري ن لضفلا وبأو ؛هرمع لوطي ادلو وجرب نمل ورمع وبأ مهوةك اجرلاو لؤافتلا : اهناثو

 للا نايك ايار وا كايا لضاىأك دضللا ىلإ عزل الانا ءلئاضملا اهناجلداو

 ةيرقحلو كوي رثأ اةننك“ 59 نافأأ ةيعكتلا نا كاراقتيفآ [ر وتم لكأ هاّوءاؤ زم اناظنإ

 ةاسلا ا وآداب ةفلصتا اكيلر:اذ) ايكو ناسخ كل ةرارتل !٠ بم اعزب تسويدوبأ هتينك

 . ديعب وأ بيرق هجوب اهيلا

 ديال يزن اك ماع كوم وأ دج عل 9 نأ اما ملعلا : 0 ىاثلا ميسقتلا

 ةقالع وأ « ديز ىلأو هللا دمك ةفاضالا ةقالع امإ : ىهو ةقالع امهنيب وأ « كبلعبك امبديب

 مل لع مسا ةلمج تلعج اذإ كنأ بابلا اذه عورف نمو « ةيلعف وأ ةيمسا ةلمج اما ىهو دانسالا

 ٠ هرحخ قرو ارش طبأت لثم اهلا !مكرتت لب « ةتبلا اهريغت

 00 نك نإ امان ل رمل ام 2: لص رع وز ل وهم كرك نأ مز ملعلا : ثلاثلا ميسقتلا

 لعفلا وأ ٠ مسالا نع الوقنم نوكي نا"امز نكمل نمل رقما © دفق نع أ" دفق طفل

 دساك : نيع مسا نع نوكي نأ اماف مالا نع لوقنملا امأ . اهنم بكرتي ام 2

 ةنفاضإ ةفلص نعاوأ 6 نيبملاو :* ةيقاقج ةفط د 0ك مم ا

 31 هك ل( حاكما ةقيع عدل قديما كوك نأ امإ لذفلل تعال ةنملالو' 5 دولا و نك ذلك

 ةنيطمأ | دالك لقول نعمل وعنا ورا اه ناك مالا "قع ىحيك عراضملا ةغيص نع

 اديف» بكرملا ناك ناف ةثالثلا هذه نم بكرملا نع لوقتملا امأو « فورحلا غيص نم ةغيصب

 1 ترش دوغ لوول امأو هت“ اورق دعم رعت اك نإ "“قاغلا ميسقتلا ىف روكذملا وهف

 اك نينا دارج كاوا انرابق نالكو لطو كتوم: امل 4 ايطابطبةياواعلا» نضل ةيدليبك لك

 بهومو بح لد ريظن هأ دج ود ابلق اذا نوكي دقو ) نامدنو ناح رس لدم كوالا راوسأ نم



 ١ مالعأالا تامسقت

 تاذ ةدافال ةماسأ ظفل تعضو : عضاولا لاق اذإ : لوقنف اذه تفرع اذإ ؛ كارتشالا لبس

 كلذ ناك ىظفللا.كارسشالا :ليبسا لع قه, ىه ثيح نم اهنيعب دساألا_ صاخشأ نم.دجتاو لك

 هذه نيب كرتشملا ردقلا ىه ىتلا ةيهاملا ا دساألا ظفا تعضو : لاق اذإو « سنجلا ملع

 دقف 2« سنجلا مسا اذه ناك . نيملا صخشلا ىلع ةلالد اهيذ نوكي نأ ريغ نم طقف صاخشألا

 فرضننم ريغ امسا ةماسأ اودجو مهتأ : ىاثلا . سنجل مع نيبو سنجلا مسا نيب قرفلا ربظ

 اذه ىف اودجو مث «٠ فرصلا نع جرخم مل نآيش مسالا ىف لصح ملام هنأ مدنع ررقت دقو

 ٠ ىنعملا اذهل املع هنوك اودقتعاف ؛ ةيملعلا ىوس رخآ اًميش اودحي ملو « ثينأتلا ظفللا

 محب عون صتخا امر هنأ مالعالا عضو ىلإ ةيعادلا ةمكحلا نأ ملعا : ثلاثلا ثلاثلا محلا

 صيصختلا ليبس ىلع رابخالا كلذ نأ مولعمو , صاخلا 0 هنع رابخالا ىلإ جتحاو

 . ةمكسملا هذهل مالعألا عضو ىلا جيتحاف « ص ا ليبس ىلع هنع ريخلا رك ذ دعب الإ 0 ريغ

 رئاسل !هتويث قوف سانلا صاخشال تبثت ةفلتخلا تاجاحلا تناك امل هنأ : عبارلا مكحلا
 .(تاوذلا.رئاسل اهكضو. نم نيك | ةينايتالا ضاخيشالل مالعألا عض و ناك مرجال ؛ تاناودحلا

 نوكيا نأ ام) معلا : لوألا : هوجو نم ىهو «مالعالا تامسقت ىف : سماخلا كحلا

 اذه نأ ملعاو . بحل ىأك ةينك وأ ٠ ليئارساك ابقل وأ « ىسيعو ىسومو مهارباك امسا

 ء طقف مسالا هل ن كك نا ءىثلا : لوآلا كلا : ماكحأ هيلع عرفتي ميسقتلا

 بقللا وأ « ةينكلا عم مسالا وأ ٠ بقللا عم مسالا وأ طقف ةينكلا وأ « طقف بقللا وأ
 « مسالاو ةينكلا بيكرت نم ةروك ذملا ماسقألا ةلثمأ درفأ هيوبيس نأ ملعاو « ةينكسلا عم

 اهتينكو « رجاض- اهمسا ناف « عيضلاك ةينكلاو مسالا هل ىذلا : اهدحأ : ثالث هو

 برقعللو « نيصحلا وبأو ةلاعث بلعثلاو « ثراحلا وبأو ةماسأ دسالل لاقي كلذكو « ماع مأ

 ةينك الو « عبضلا رك ذل مق انلوقك ةينكللا نود مسالا هل لصحي نأ اهناثو . طيرع مأو ةوبش

 مكحلا ٠ شقارب وبأ نيعملا ناورحلل انلوةك , هل مسا الو ةينكلا هل تلصح ىذلا اهثلاثو . هل

 تانبلا ىلإ و ؛ تينملا لإ و : تاهمالا ا ىلإ تافاضالاب نوك دق ةينكلا : كلاثلا

 لاق كهف تابمالا امأو نجلا وأو © قضي الل ةدعج وبا “تدلل لاقت ءاب لان كا

 لجرللو « ةيأد نبا بارغلل لاقي (كف نونبلا امأو : ليل مأ رمخللو « ىرك وبح مأ ةيهادلل

 تنب ةاصحللو . لبجلا ةنبا ىدصلل لاقي يكف تانبلا امأو «'الج نا افشكتم هلاح نوكب ىذلا

 نابقرامحو سرع نبا وح بسنلا ةلوهم نوكنت دق ةينكلا ىف ةفاضالا : عبارلا كلا . ضرآلا

 ةقانلا نيل 0 ضاخم تنبو ضاخم نباو نوبل تنبو نويل نبا ص سلا همولعم نركب دقو

 ةمكملا
 ةيعادلا

 ءضو ىلا

 مالعالا



 الا عاونأ

 نب قرذلا
 سنجل م

 سنجلا معو
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 ديك اللا اهلي رتاثتوأ انلزأ ابكت ةنكولم نوكشنأ له] ,ةيككرملا دليلا نتمتع ةيناقلا ةلئليملا

 ةيلعفلا' ةلمججا نم ةيترلا ىفمدقأ ةيمسالا ةلمجا نأ هبشألاو . ةيلعفلا وأ ةيمسالا ةلمجاىبف ايلوأ ابيكرت
 نوكت نأ بحي ةيمسالا ةلمجاف «بكرملا ىلع مدقم طيسبلاو ء بكرم لعفلاو طيسب مسالا نأل

 ىلإ دنسي نأ ىف ليصأ ريغ مسالا نآل ؛ مدقأ ةيلعفلا لب : لاقي نأ نكميو « ةيلعفلا ةلخما نم مدقأ

 ةلمجا ىبف ايوناث ابيك رت ةبكرملا امأو ءةيمسالا ةلخجا نم مدقأ ةيلعفلا ةلمجا تناكف « هريغ

 ةلمج « ةعلاط سمسشلا » كلوق نال « دوجوم راونلاف ةعلاظ سمشلا تناك نا » كلوةنك ةيطرشاا

 فرحو « نيتامجا ىدحإ ىف طرشلا فر> تلخدأ .مث ء ىرخأ ةلمج « دوجوم راهنلا » كلوقو

 : لعأ ىلاغتو هناح.س هللاو ؛ةدحاو ةلمج امبعو نم لصخ ؛ىرخالا ةلمجا ىف ءازبللا

 هوجو نم ىهو « هعاونأ ىلا مسالا تامسقت ف

 ناك 5 نافذ 0 05-5 ذأ 4 ةككرش 1 اذا 0 روصت سفن نوكي نأ ذل 5 كول ميسقتلا

 نكي ملاذإ امأو ؛ مولعم وهو « ارمضم نوكي نأ اماو ٠ للعلا وهو « ارهظم نوكي نأ اماف ؛ لوألا

 نوكي نأ امإو 2 سادججالا دا وهو« ةئيعم ةيهام نوك نأ امإ : ةنم موبفملاف ةكرشلا نم اعنام

 ءىش هنأ 4مورفم نإذ 01 و انلؤقكأ اودع وهو 4 ةين الفلا ١ ةفصلاب فوصوم ام ءىش هنأ هم ورقم

 ءامساو « مالعالا ءامسأ : ةثالث عاونأ هتحت سنج ىسالا نأ هانركذ امب تبثف . داوس هلام

 ماسقالا هذه ماكحأ 0 كيلف  ةفتاقملا ءاكيالااو 2 (ساتحالا]

 ملعلا مشا : نوملكدتملا لاق : لواآلا ل : ةريثك ىهو ؛ مالعالا ماكحأ : لوألا عونلا

 ديفي ال هنأ قع سيل امأو . ىمملا ىف ةفص ديفي ال ملعلا نأ ودام لارقأ + الط ةةقان نفيكل

 سايجالا َْن ألع اوقفتا: اع || ََ اك 0 ةصوصخم ا ت اذلأ تكللت كف في رعأ كدقي وهو كك 3 عش

 2 ةقيقحلا هذ مع مس 6 ةمأ 8 00 انلالوق و“ 8 ةقيقحلا هذه سأاج م » نأ 2 انلوقف ' مالعأ ل

 :لوقاو اهل لع مسا « ةلاعث » : اناوقو « ةقيقحلا هذه سنج مسا « بلعث و انل وق كلذكو

 ديفي ىذلا وه معلا مسا نا :لوآلا : نيهجو نم سنجلا لع نيبو سنجلا مما نيب قرفلا

 كلذ سيلف ديز مسأب تيما اًفاخشا انممس اذاؤ )2 نيعملا كاذ هنإ ثرح نه نيعملا صخشلا

 نأ لجالل لب ) صاخششالا كلت كيب كريما ردقأا ةدافإل 0 » ددز 2 انلوق نأ لجال

 يلع كال 6 ثيح نه كالت فيرعتلو ( هذه اهنا ثيح نم تاذإأ هذه في رعتل عضو ديز لفل



 وس هنم فلأتت امو لجلا عاونأ

 ىنعم اودارأ نا مهنأل ؛ مهبم ظفل اذهو  هريغ ىف ىنعمل ءاج ام فرحا اولاق : ةرشاعلا ةلئسملا

 نوكست نأ مبمزل هريغ ىف الاحو هريغ ىف الصاح ىنءملا نوكي ىنعم ىلع لدام فرهلا نأ فرحلا

 كلذ لولدم نوكي ىنعم ىلع لد ىذلا هنأ هب اودارأ نإو « افورح املك تافصلاو ضارعاللا ءامسأ

 ..هنانب نم دب القا املأث, ىتغطرهب !اىذارأا ناب, .دانبافلا لفاظنل ذرفب عملا[ كلذ ريغ ظفللا

 ةلخجا وهو « مسالا عم مسالا : ةتس ةثالثلا هذه نم ةنكمملا تايبك رباا : ةرشع ةيداحلا ةلئسملا

 نائاهو لعافلاو لعفلا نم ةلصاحلا ةلمجا وهو ؛ لعفلا عم مسالاو ؛ ربخلاو اشم تاضرخل

 ديفي هنإ : ليقف  فرحلا عم مسالا وهو - ثلاثلا امأو :قافتالاب ناتدفم ناتلخلا

 . نيتروص ىف

 ايدانأ ريدقت ىف ديز اءانلزت نأ دافأ ا] كلذ : ليقف « ديز اي » كلوق : ىلوالا ةروصلا

 نوكي ال ةلامالا لوخدو ةلامالا..هلخدت اي.ظنلنأ : لوألا“: نيهجوب موق ةمص ىلع اوجتحاو

 مال ماللا هذه نإف « ديزلاي » لاقيف اب قلعتت رجلا مال نأ: ىاثلاو« 0 أ مسالا ىف الإ

 اهب قاعتي نأ زاج امل الإو لعفلا ماقم ةمئاق اي انلوق نكي مل ولو « رج فرح ىهو ةئاغتسالا

 ىدانأ ىنعمب اي نوكي نأ ركنأ نم مهنمو «فرهلا ىلع لخدي ال فرحلا نآل ءرجلا فرح

 رياغم ءىثلا نع رابخالاو « ءادنلا نع رابخإ ىدانأ هلوق نا : لوألا: هوجوب هيلع جتحاو

 اديز ىدانأ انلوق نأ : ىناثلا « ديذاي انلوََل اريام اديز ىدانأ انلوق نوكي نأ بجوف : هنع رخيلل

 اياطخ نسل كيذواي :انلوقانأ:: عبلاثلا ا ال ديزاي انلوقو بيذكتلاو قيدصتلل لدتحم مالك

 لودح ىلع لدي ديزاي انلوق نأ : عبارلا . ىدانملاب صت ريغ اديز ىدانأ انلوقو « ىدانملا عمالإ

 لاقي نأ مصي هنأ : سماخلا : لاحلاب هصاصتخا ىلع لدي ال اديز ىدانأ انلوقو « لاحلا ىف ءادنلا

 لوصح ىلع ةسالا هوجولا هذه تلدف ءامناق ديز اي لاقي نأ حصي الو ءامناق اديز ىدانأ

 . نيظفللا نيذه نيب ةقرفتلا

 ىف انلّوق هيلع :لدراف وه نيلاو ادتبم ديز, انلوقف 1« ناذلا ف نراه: ايلوق ب ةيناثلا ةناراقلا

 ىلا ةيفرظلا هذه تفيضأف « دجسملا ىف وأ رادلا ىف نوكي دق ةيفرظلا ىنعم نم موبفملا نأ الإ

 ديز ريدقتلا نآلل دافأ امتإ مالكلا اذه : اولاق ناف ءابعاونأ رئاس نع ةيفرظلا هذه زيمتتل رادلا

 لصح هانعم رقتسا انلوق:نآل-« لطاب. اذه:: لوقنف .:راذلا ىف 7نقتسم ديزو نادلا' ]ىف رتل

 كلذو رارةتسالا كلذ لوص> هيف ل صح.ةنأ وهو ؛ رخآ الوصحديفيهيف انلوق.ناكف رارقتسالا ىف

 رمطد ردهم لعفب هقيلعت نكميالو مات مالك رادلا قديز انلوقنأ تبق 0 لا<ىوهو ل ساستلاىلإ ىطفي



 لدبب له

 ىلع لمفلا
 مهملا لعافل
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 وأ اق ناك ءاوش ؛ موهفملا نوضت هيلع يف ىقنكي ىوغللا نأ اماوخ « نامزا لدي لعفلا »

 نأ هيلا بهذأو هب لوقأ ىذلا : انلق « ةصقانلا لاعفألاب دما اذه لكشي د هلوق امأو ؛ الطاب

 ةلقتسم ةدرفم ةيهام نوكي دق ناك ظفل هيلا دنسي ىذلا مسالا نأ الإ « اقلطم ةمات ناك ةظفل

 ل ةرايع[ةيعاملاو كليب نوككي دقاو [ي .لطحتو ثدح ىعف © غل ناك : انلوف لف ا

 ديز ةيفوصوم ثودح هانعم ناف « اقلطنم ديز نراك : انلوق لثم رخآ ءىشل ءىث ةيفوصوم

 001 تناك لاقل قيما دعا نأ لا عوقولاو ثودحلا اضيأ هانءم انهه ناك ظفلف قالطنالاب

 ؛ |: ةراصر 9 ذى بجو مرجال ٠.نييشتنملا نك ّذ دعيرالإب اهركذ عنتم ةبسنلاو ٠ بسذلا باب

 هلآ وانعم باقلطتم ديز ناك: انلوق اذكبفأ « دكو ور لصح هنأ هانم «.ديف ناك :.انل وق, نأ كف

 هلوقو « هنع نولوآلا لفغ قيقد بيجع قيمع ثحب اذهو ؛ قالطنالاب ديز ةيفوصوم تلص>

 نامزاا ىلع هتلالد العف ظفللا نورك ىف ربتعملا انلق « لاعفألا ءامسأب مترك ذ ام لطبي اسماخ د

 ليادب . ملل ال :انلق « لابقتسالاو لاحلاب صتخم لعافلا مسا اسداس » هلوقو « ةطساوب ال ءادتبا

 . لعفلا لمعل معي هناف لاحلا ىنعمب ناك اذإو « لعفلا لمع لمع ل ىضاملا ىنعمب ناك اذإ : اولاق مهنأ

 اللا اذه ز ,, نورك ال وأ ؛ةيمولءملاب القتسمراعانعم نوكي نأ اإ ةملكسلا :ةنماثلا ةلسملا

 مرام ملاوو هلوقن مث ب يدع ديه ليقلاو ىسالا نع فردا زايتماف« فرملا رف
 زاتماف « مسالا وه لديال ىذلاو « لديال رأى ملا كلذ نسما كاهل لع لد ناز

 . ةيدوجولا دورقلا نم ةبك رم هتيهام ناف لعفلا اءأو « ىمدع ديقب لعفلا نع مسالا

 كلخا نأكل 2 1 قفل نع برغل نو دض لع ءلدبر ىبف» « يسرح ةءانلق اذإ د ةعساتلا ةلكنملا

 : نابجو هيلع لديو « لاح اذه : اولاق ناذ . ظفالا اذه بس « نييعتلا ىلع روك انه ريغ يلا

 اقل ءا بردكتتلاو/قردصتلا ةلتح اهدحنو لعفلا ةغيص تناكل كلذك "ناك ولزهن : لوآلا

 ءىش ىلا هدانسا عنتم نأ تجويورمالا ؟سفنب في عبم ءىث ك] بوضلا, دانتسا لع تلد ولام

 ملال اتالل ا 1 لطايزاووف ]نيعمفاء وش .ىلا بررضلا .دانتسا, لع تلدر و ليو ,« نضقانتلا مزل الاو ؛ نيعم

 قديق انو رع وأ هنقفا دير ىلا _قكرضلا كانتسال عضوام برض انلوق درج نأ تر وعض

 دانسال ةعوضوم ريغ ةغيص برض نرأ وهو « دحاو باو نيلاؤسلا نيذه نع باوجلاو

 لئاقلا كلذ هرك ذي نيعم ءىث ىلا هدانسال تعضو لب ٠ ىمآلا سفن ىف مهم ءىث ىلا برضلا

 اذه ىلعو « بيذكتلاو قيدصتلل المت الو اما: مالمكللا نوكيال لئاقلا هرك ذي نأ لف

 . لئاز لاو سلاف ريدقتلا



 وا اهملع درب أم عم لعفلل تافيرعت

 لطب لدي مل ناف ؟ لدي ملوأ ءىثل دوجولا لوص- ىلع كلذ لد لبف ءىثلا دجو اناق اذإ انا

 نوكي نأ بحب ريغلا كلذو « هريغ ءىثل الصاح دوجولا نوكي نأ مزا لد نإو ؛ ديقلا اذه

 لوص> نوكي نأ مزايف « هل هريغ لوص> عنتما هسفن ىف هل لوصح الام نأال هسفن ىف الصاح

 ءىثلا مدع انلق اذإ : ثلاثلاو .لاخم وهو « ةياهنلا ريغ ىلإ رخآ لوصح اقوبسم هل دوجولا

 ءانفلاو مدعلا نال ؛ لاح كلذو ؛ ةيهاملا كلتل ءانفلا لوصحو مدعلا لوصح ىضتقي اذهف ىقو

 ادئاز دوجولا نوكي نأ ريدقت ىلع نا : عبارلاو . امهريغل (هلوصح لعي فيكف ضخ ىفن

 رخآ دوجو لوصح- مزايف « ةيهاملا هذهل دوجولا لصح هنا » انلوق قدصي هناف ةيعاملا ىلع

 ةفانملا نيفن دوجولا: نك نأ *ردقت نع امأو © لاح وو ؟ةباجن ريغ لا كر راك

 نوكي نأ مزا الاو « ءىثلا كلذل دوجو لوصح ىضتقيال هناف لصحو ءىشلا ثدح انلوق ناف

 . ةيهاملا سفن دوجولا نأ ريدقت ىلع ملكدتن اما نآلا نحنو « ةيهاملا ىلع ادئاز دوجولا

 بجو و الف اذإ انا : اهدحأ : ثاللا دل 'هفف «نيعم نامز قد انلوق وهو + ناثلا دعا اكأر

 « لساستلا مزاو « رخآ نامز ىف نامزأأ لوصح ىضتتقي اذهف « نامزلا ىنف » انلق وأ « نامزلا

 ٠ بذاكلا مولا بسح رخآ نامز ىف اعقاو نامزلا نوك دحلا اذه ةحص ىف نكي : اولاق ناف

 سيل قح مالك امودعم ناك نأ دعب لصحو نامزلا ثدح انلوق نأ ىلع اوعمجأ سانلا : انلق

 : انلق اذإ انا : اهناثو « ابذكو الطاب هنوك مز متلق اكرمأالا ناكولو «؛ بذك الو لطاب هيف

 لوصح مزل نامزاا لوصحب كلذ رعشأ ولف لعف ناك : انلوقف . لز'الا ىف امودعم ملاعلا ناك

 نإ ىنهذلا ريدقتلا اناق « قة ال ردقم نامزلا كلذ : اولاق ناف « لام وهو « لز' الا ىف نامزلا

 : انلق اذإ انإ : اهئلاثو « دحلا داسف مزاو ءابذك ناك قباطإ مل نإو ؛ لاؤسلا داع جراخلا قباط

 نست هنأ اهكلازو © اخوه“ ”انامز“سا وك يضتعتا نبت" لازالا اذار لاا

 نان *: لم اللار وأ لامر قدك عوقو ىلع لدت نأ امإ ةصئانلا ناكناف : ةصقانلا لاعفالاب

 املك 132 ناك نيعم نامز ف ثدح لوصح ىلع ظفللا لد ىم هر« تانغقانال امان ناكل

 « لامفألا ءامسأب لطبي هنأ : اهسماخو « العف نوكي ال نأ بجو لدي ملنإو . اصقانال امات

 ءىثلا كلذ ىلع لاد ءىثلا ىلع لاذلا ىلع لادلاو « نيءملا نامزلا: ىلع ةلاد ظافلأ ىلع لدت اهناف

 لابقت.الا اماو لاحلا امإ لواذتي لعافلا مسا نأ : اهسداسو « نيعملا نامزلا ىلع ةلاذ ءامسالا هدف

 ةئررالا .تالاؤدلا امأ  تاؤجلاو"نّيمملا نازل“ لع اد ؟رفراءا اةتلا ئضانملا لالالا

 انلوَق لع ةروكذملا 'ةثالثااو 6 ءئتا ردضملا توبث ىلع لدن لعفلا'و .'انلوق لع ةأروكاذللا



 الا تامد

 لعفلا تامني ر

 هب يم مدس سا 2027
 موق مدسقت ام ىلع لدي ىذلاو « ىمسملا

 . قايتغالاو حابطصالا

 صحت نأ اما ةيظفللاف ءةيونعم وأ ةيظفل نوكست نأ امإ مسالا تامالع : ةسداسلا ةلئسملا

 لدعا ليمتشملااو# خاتما“ اولاد اف“ قشعي قتتغا

 فر-و ؛ ريغصتلا ءايك هوشح ىف وأ ءرج فرح وأ , فيرعت فرح وهو ؛ مسالا لوأ ىف

 ؛ةفصو ؛افوصوم هنوكح ىهف ةيونعملا امأو .عسمباو ةينثتلا فرك هرخآ ىف وأ « ريسكتتلا

 . عضولا لصاب بارعالل اةحةسمو «هنع ارب#و ,هيلإ افاضمو ؛ الوعفمو « العافو

 فدعا اثنأ» اكبنأ هتتتم لاق : ل1 كضرعتلا "كافر مس غئالا يك د ةهيئاتللا للفلألا

 . لوءفملاو لعافلا ظفاب ضقتني و « ءامساألا ثادحأ ظفل نم

 نان كيكو اذن 1 هللا ركتلم الز 140 قل دما ذل ةبأا قابلا ةقيكتتلا

 الإ غ1 نادك عشتمو ؛ رخآ ءىث ىلإ اهداتسإ بجي ءاسآلا هذه

 فيعض وهو « نامزب ثد_> نارتقا ىلع لد ام لعفلا : ىرشخزلا لاق : ثلاثلا فيرعتلا

 رك ذ بحجب اننإو « نامزت ثدح نارتقا ىلع ةلاد ةماك» لاقي نأ بحب هنأ : لوألا : نيهجول

 عومج ناف نامزب ثدح نارتقا اناوقب ضقتنال كلذب لقن مول انأ : اهدحأ : هوجول ةملكلا

 هانديق اذإ امأ «لعفب سيل عومجملا اذه نأ عم نامزب ثدح نارتقا ىلع لاد ظافلألا هذه

 رك ذن مل ول انأ اهناثو . ةدحاو ةملك سيل ظافلألا هذه عوم نآل « لاؤسلا اذه عفدنا ةملكلاب

 هذل بيرقلا سنجلاك تناك امل ةملكلا نأ اهئلاثو ؛«ةراشإلاو دقعلاو طخلاب ضقتنال كلذ
 كلا ةكيسفر دنا انلا هللا! نإ زككسزا تلا! ليزوقلا] سيلا ةئالتلا

 «نيعم نامز ىف نيعم ريغ ءىثل ردصملا توبث ىلع ةلاد ةملك لعفلا : عبارلا فيرعتلا

 ىلع ةلاد لقن ملو ردصملا توبث ىلع ةلاد انلق امبإو ٠ بيرقلا سنجلا ىه اهنا ةماكاناق امبإو

 قللت فلكي انقل لثقاف كاوتط_انلروةكاء اتا انيمأا/ نزكم نتا ردصملا نال نقاط

 اذه نأ ىلع ليلدلا مقنس انال نيعم ريغ ءىثب اناق امإو « مدعلاو ءانفلا امهردصم ناف مدعو

 داوبقلا هذه ىف نأ ملعاو . ءاسآلا نع ًاذارتحا نيعم نامز ىف اناق امنإو  ربتعم رادقملا

 :للوالا ا! تالاكشإ ةنف «!ءاىثا ردصلاا تاوبث ىلع لدي ه انلوق. وه : لوالا ديقلا : تاثحايم

 22 ىلاعتو هناحبس هلل قالا توبث ىلع لدي نأ ام قاخ انلوةف ملاعلا هللا قلخ انلق اذإ انأ

 نإ وهو « قولخالل ارياغم نوكي نأ بحي قاخلا كلذف لد نإو «ديقلا كلذ لطب لدي ل ناف

 :ىناثلاو . قولخلا مدق مزل اميدق ناك نإو ؛ لسلستلا مرو رخآ قاخ ىلإ رقتفا اثدحم ناك



 1 ارمادا 2 مسالل تافيرعل

 ,كلذك ةراشالاو طخلاو دقعلاب ضةتنال « ىناملا ىلع ةلادلا ىه ةملكلا د اناقول انآل 000

 «لادلا ىلإ ادئاع نوككي نأ امإ « هسفن ىف » هلوق ىف ريمضلا نأ : ىناثلاو . ءامسأ تسيل اهنأ عم

 لصح ىنعم ىلع لد ام مسالا ريدقَتلا راص لادلا ىلإ داع ناف . ثلاث ءىث ىلإ أزع كزرلذلللزبنأ

 ضقتنيف كلذ عم د اذهو ٠ هلولد» وه ىنعم ىلع لدام مسالا ىنعملا ريصيف . مسالا ىف

 لدام مالا ريدقتلا راص لولدملا ىلإ داع ناو. ؛ هلولدم ىلع لدي ظفل هناذ ؛ لءفلاو فرحلاب

 اللعاب وهو .هسفن ىف الضاخ ءىثلا:نؤك ىضتقي كلذو «.ىعملا كلذ سفن. ف لضاح ىنعم لع

 ريسفتلا اذه ىلعف : لوق:ف ؛هريغ ىف الصاح سيل هنا هسفن ىف الصاح هنوك يم اولاق ناف

 . اهريغ ىف ةلصاح تاءمسملا كلت ناف . بسذلاو تافصلا ايما أ دحلا ضمني

 لدي نأ ريمغ نم ةيمولعملاب لقتسم ىنعم ىلع ةلاد ةملك مسالا : لاقي نأ :ياماخلا تولت

 دقعلاو طخلا جرخيل ةلكلا انركذ امنإو «ىنءملا كلذ هسيف عقو ىذلا نيعملا نامزلا ىلع

 اسج ظفللا انلعج انآل :انلق ؟ اذكو اذك ىلع ةلاد ةظفل اولوقي ملل : اولاق ناف ةراشالاو

 طرتش امأو«ديعبلا ال بيرقلا سنجلا وه دحلا ىف روك ذملاو ءمسالل سنج ةيلكلاو ٠ ةيلكلا

 لك نأ: :لوآلا ..هوجو نف: دزطلا امأ::اسكعو ًادرط  لطاب:هنإ : ليقف ةيمولعملاب لالقتسالا

 نأ عنتءا هتيهام روصتت ملام ءىثلا نآل ةيمولعملاب القتسم نوكي نأو دب ال هناف امولعم ناكام

 القتسم فنزاك هريغ عم هروصت ىلع امدقتم هسفن ىف هروصت ناك اذإو ؛ هريغ عم روصتي

 كلذو « ةيءولعملاب لقتسم ريغ هنوك ملي نأب لقتسي فرحلا مورفم نأ : ىناثلا « ةيمولعملاب

 «(نضعلتلا -دي# نمو ؛-قاضلالا: هيفت' ءابلا نأ لع“ ؤةفتا 'نيباوحبلا- نأ :ءاعبلاثلا للقتل

 ةيمولعملاب القتسم ءاياا نم مورفملا نوكحي نأ بجو ةيمولعملاب القتسم ناكنإ قاصلالا ىنعف

 لقتسم ريغ قاصلالا نم مورفملا ناك ةيهولعملاب لةّتسم ريغ ناكنإو ءامسأ فرحلا ريصيف

 امو: «ةاذإو قلل «دنبككاو مكه انل وق نأ وهف سكعلا امأو ءافرح مسالا ريصيف . ةيمولعملاب

 . تالوصوملا كلذكو « ةلقتسم ريغ اهتاموهفم نأ عم ماسأ ابلك ةيطرشلاو ةيمارفتسالا

 مويلابو دغلابو نامزلا ظفلب لكشي « ىنعملا كلذ نام ىلع ةلالد ريغ نم » انلوق نأ : ثلاثلا

 قاصلالا انلوق نيب ةقرفت كردن انأ : لوألا لاؤسلا نع باوجلاو : قابتغالابو حابطصالابو

 نامزا ظفل امأف ؛ ردقلا اذه لالقتسالاب ديرتف « ملقلاب تيتك و انلوق ىف ءابلا فرح نيبو

 رخآ نامز ىلع اسهنم ةلالد الو « نامزا سفن ظافلآلا هذه ىمسم نأ هباوجل دغلاو مويلاو

 نع جراخ نامز ىلع لدي ىذلا وه لعفلاو «نامزاا هؤزخل قابتغالاو حابطصالا امأو . هامسم



 . أماع دزي امو ممالل تافير ع . 4

 تقولاو « سهلا عولط تقو كيتآ ىنملا ناكء سمششاا تعلط اذإ كينتآ تلق اذإ كنأل اذإ

 نال ,« فيعض رذعلا اذه لوقأو « تقولا باط : لوةت كنأ ليلدب .هنع رابخالا حمصي

 كلا تقولاو 2 0ث افرظ هلدحي 8 لاح تقولا اعل لب 0 طوف تقولا هاتف سل 64 اذإ 00

 ءازجأ دحأ ناك امل اولاق ناف «ةتبلأ هنع رايخالا نكي ال هناف رخآ ثداحل افرظ لءج ام

 اذه ناك املو « مسا وهو« ردصملا هتيهام ءازجأ دجحأ لعفاا نآلل : امما لعفلا نوك نأ

 . هولاق ام اذكف الطاب

 نارك نال تكلا :: لاوقت نأ قملكيفلا] ميسقت نه ىاثلا عونلا ريرقت ىف ةعبارلا ةلئسلا

 طظفللا كزذ لدي 3 أمأف : لواألا أ )2 فرحلا وه ىفاثلاو 03 نوكال 5 ةيموادملاب القتامم اهاددم

 هيت كيتو اوشن مسقلا اذه ىفو ؛ مسالاوهو لدي ال وأ.« لعفلا زهو؛ هاذءمل نيعملا نامزلا لع

 نأ 8 لواللا فيرءتلا 2 اهوجو هيف اوركذ مانا : مسالا فيي رعلا ف ةيءاخلا ةلعطملا

 هل لصحب ح ءائخلا ةمهام نع رايخالا ةوك نأ معاو اعف نَء رايخالا حصي ىذلا وه مسالا

 هيلع لاكشالاو 03 دودحلا بأي نم ل موسرلا باب نم في رعتلا أآذه نوركتنف هتيهأم ما 5 دعل

 نأ ملعاو ءافاضم وأ الوعفم وأ العاف فأي نأ حصي ىذلا وه مسالا كب لا راتلار قو ىلا

 . هنع رابخالا حصي ىذلا وه مسالا نأيدل عجري هلصاح

 2 عد اضيأ اذهو »2 عضولا لأ 5 ةاوخماا قدتست ةملك مسالا نأ : تلاثلا فيرعتلاو

 زارتحا عضولا كا قال زدارلا# شاك“ اكمال مسالا ىلع ةئراط ةلاح بارعالا ةحص نايل

 3 فورحلا نسو اني ةيسائم باسإ قار عدلا لقت كِل اهناف 3 تايخدملا امهد>ا 5 نيئيش نع

 ١ بالسإ لب هتاذإ ال نكل بارعم عراضملا نأ :ىاثلاو 2 بارعالا تايقل ة.سانملا هذه الولو

 ّ فرءض اضرأ في رعتلا اذهو 2 مسالل اماشم 4 5

 ةدرجم ةلالد هسفن ىف ىنعم ىلع لد ام مسالا : لصفملا ىف ىرشزلا لاق : عبارلا فيرعتلا

 دال كنارط ا ف الات أ كل واألا :افكحبل كل لف هجضومتتلا زا قي نأ ملعاو . نارتقالا نع

 فلج و افإ تأ( لظنل اثوقتا دن نم نتكاايفا كك ذ مث . عضولاب درفم ىنعم ىلع لادلا ظفالا اهنأ



 عنو فرح لا وأ لعفلا نع دايخالا حصي ال

 نأ ىلعو ءامهنع رابخالا مصي ال لعفلاو فرحلا نأ ىلع ىبم ميسقتلا اذه نأ ملعاو فرحلا

 3 نيتلئسم َْق نيثحبلا رك ذالف «,هنع رابخالا حصإ مسالا

 ءاةملكلا :اولاق ءامهنع رابخالا ممصي ال فرحلاو لعفلا نأ لع نويودتلا قفتا : ةيئاثلا ةلئسملا
 8 حج

 تان ف" قكت ل حاولا لاكلا كوقن نأ نئاقلو ؛ لت * لا“ لا وأ 2

 حصي ال مسالا نأ ىلع كلذ لدي ملو ؛ءامس رادج : لاقي نأ حصي ال هناف اضيأو « ماعلا محلا

 مث انوه اذكف « ماعلا كلا بابثإ ىف كي ال دحاولا لاثملا نأ لجل « هبو هنع رابخالا

 نع انريخأ اذإ انأ: لوآلا : هوجو فرحلاو لعفلا رءرابخالا ةم ىلع لدي ىذلا لق

 المف' وأ انس نراك نأ اع يللا اانع' مودع نحل" ناس اذان قرض اك ضا ركل

 ْنَم لعفلا ناك قاثلا "ناكنإو: كلذك نييلو" ابذكا نبدا اذه ناك لوألا 'ناكن إف: افرك

 ءامسأ ىهو ؛ غيصلا هذه وه وه ربخلا اذم هنع ربختا : اولاق نإف «هنع اربخم لعف هنأ ثيح

 لصاح عجرف « امسا لعف هنأ هنع ربخلا نوكي ريدقتلا اذه ىلع هنأل ؛ كيكر لاؤسلا اذه : انلق

 , هانلطبأ دقو“ 'لاكشالا اذه: لوأ:ى. نيزاوك ذملا 'نيمتسقلا .نم.لوالاا مسقلا ىلإ لاؤسلا اذه

 انلوق نأ : ثلاثلا « مدقت ام نيع ريدقتلاف مساب سيل هنأ“ كزحلاو لعفلا نع ان زيعتا: اذا ىاثلل

 هنأب هنع ربخلا : اولاق ناف ء ضقانتم كلذو  هنع ربخي ال هنأب هنع رابخا « هنع ربخ ال لعفلا »

 ريخم ال هنأب هنع ريخلا : لوقئاناف «لاؤسلا اذه ىلع انبجأ دق : لوقنف. ظفللا اذه وه هنع ريخي ال

 ناكناو « مسا هنأ هع ب انأ مارت الفأر هةنع بخ مسا لك نآأل لطاب وهف امسا ناكنإ هنع

 فرد> وه ثيح نم فرحلاو لعف وه ثيح نم لعفلا : عبارلا . هنع ارب لعفلا راص دقف العف

 ؛هريغ نع ازاتم هنوكب هنع رابخالا حص كإذك ناك ام لكو . اهادع امع ةزيمتم ةمولعم ةيهام

 اذه هنع انريخأ دقف مسالا "رع ةزاتم ةيهام هناي لغف اوه فيي نما لحفلا نعاني د

 امإو ء صوصخلا ىنعملا ىلع ةلادلا ةغيصلا نع ةرايع نوكي نأ امإ لعفلا : سماخلا . زامتمالا

 دقف لواألا ناك. ناف«'ةخيطلا هذحل لو ادم:ّوه ىلا صوصخلا'ىمللا كلذ. نع ةرايع نرك د

 كلتل الوادم هنوكحب هنع انربخأ دقف ىناثلا ناك نإو : ىنعملا ىلع اليلد هنوكب هنع انريخأ

 . ماقملا اذه ىف ةبعص تالاؤس هذهف , ةغيصلا

 نبأ » ةظفل : اولاق نأب « هنع رابخالا حصي ام مسالا » موق ىف موق نعط : ةئلاثلا ةلئسملا

 اذإ اني هنغ' ئارختلا | تداقلا "انزع. كاجأ از: ار ابنع رابخاالا حصي ال هنأ عم ءامسأ « اذإو فيكو

 ىنعم نع رابخالا حصيو « هانعم نع رابخالا زاج ام هب اندرأ « هنع رابخالا زاج ام مسالا د انلق

 د حا



 ةيوشحلا فال

 ىف هن دش ]|

 نآرقلا هةؤرد

 نآرقلا ةفض ىف ةيرعش"الاو ةيوشحلا فالخ 41

 اذ-مب اولاق ىراصنلا نأ الإ « نيلوقلا نيب قرف الو « ىلاعت هللا تاذ نع لئاز ريغ هنأ عم

 ارنب لئاحنلا لكى ىف قييبالا1؛كاوقلا كانبع اولاقأ وخلا ءالؤشوا ذي راكو لليق دف الؤلا

 ةةؤخلاالىالاعلل

 رداقلا نأ ليلدب ٠ لوقلا ىلع ةردغلل ما مالكتلا : ةيماركلا تلاق : ةرششع ةثلاثلا ةلئسملا

 وه مالكلا دضف اضيأو ٠ لوقلاب الغتشم لاخلا ىف نكي ىلنإو ٠ لكم هنإ لاقي قطنلا لع

 نك ءاراَع ملكك ١ نؤكينأ ثجؤف 1 لاوقلا* ةعازجملا نع هارابع- قرا نكتلا ةربارقلا

 هتردق نأ ىنعمب ٠ محدق ىلاعت هللا مالك نا : نولوقي مهف اذه تبث اذإو «لوقلا ىلع ةردقلا

 هاناطبأ دقو مهلوق ليصفت اذه « ثداح هناف لوقلا امأ « ةميدق لوقلا ىلع

 نارقلا ناد مكل 5 مكدار» ناكنا : ةئرعشألل ةيونمللا كلا: َةْرمَع ةعبازلا ةلئطملا

 بجو تامرىلاو تارومأملا عيمج ةقلعتم ةعدق ةفص ىلع لاد نآرقلا اذه نأ وه « 0

 مالكو « موهفمو لولدم هل باتكسلا كلذ نأال « امبدق ايندلا ف فنص باتك لك نوكي نأ

 باتكلاا كلذ تالولدم نال ناك تاقاعتملا عيمج قلعتاا ماع ناك ال ىلاعتو هناحبس هللا

 5 اميدق هنو 0 قدا ا نونيلا» كلدككا ةئاشا قيقاو نآرقلا نيب قرفال ريدقتلا اذه ىلعف

 تاوجلاو . هنا نم دبالف كلذ ىوس رخآ ابجو ادق هنوك نم.-دارملا ناك ناو. نيسفتلا

 .لاؤسلا اذه طةسيف ريدقتلا اذه ىلعو ؛ تاربلا عيم اةلعتم ىلاعت همالك نوك مزتلنال انأ

 مالك ىف بذكتلاو « ابذك امتوكل تاربخلا عيمج قلعتيال همالكنإ : لوقنال انأ ملعاو

 نوكيال اذبف تايشحفلاو بيذاك الا كلت نع اوريخأ اماوقأ نأ ريخأ ال ىلاعت هن"ال ؛ لاحم هللا

 ةدله' نع" اراخالاو « "ضصنئاقتلا نع" ىلا ةثلا ةنازنت' ىلا عجري اا عني اعزاو مالكا

 فرالا ثحابم نأ ملعاو . لام هللا ىلع وهو « صقنلا ىرجم ىرحي تايفخدلاو تايشحفلا

 نآرقلا مدق ىف ةروكذملا تالاكشالا رك ذو فورحلل تالعافلا تالضعلا حيرشتو توصلاو

 :ناررصلا لعأ هللاو « هانرك ذ امب ءافتك الا ىلو'الاذ ء ةقيقدةبعص رومأ

 ثلاشلا بالا
 لئاسم هيفو « فرحلاو لعفلاو م.الاب ةّقلعملا ثحابملا ىف

 نيهجو نم هذارأ نكم ةثالثلا عاون الا هذه ىلإ ةيلكلا ميسقت نأ عا ل والا ةلثسملا

 رابخالا حصيال نأ اماو « مسالا ىهو « اهبو اهنع رابخالا ميصي نأ اما ةيلكلا نأ : لوالا

 وهو « ابالو اهنع رابخالا حصيال نأ اماو « لعفلا هو « اب رابخالا حصي نكل ءاهند



 ذ ةلع - ره تن - بهو صح

 8 مدقلاب ىلاعت هللا مالك فصو

 هذه الإ. سالردا 0 , ميدق هللا مالكنأ وبف لقنلا امأو , ةءدق تناكف  مدعلاالو لاوزلا

 لاك ةفص مالكلا نلف مدق هللا مالك نا امأ « فورلا هذه مدقب لوقا بجوف « فورحلا

 اصقان لزآلا ىف ناك ىلاعت هنإ لاقي نأ مزل اميدق هللا مالك نكي مل ولف « صقن ةفص همدعو

 سيل ىلاعت هللا مالك نا انلق امبإو « لطاب نيماسملا عامجاب كلذو « الماك لازيال امف راص مث

 ىتح هرجأف :كرادتسا نيكرثملانف دحأ ناو د: لات هاون اهدحأ : كيج وا فر كاد

 ورحلا هذه نأ ىلع اذه لدف ؛ فورهلا هذهالا سيل عومسملا نأ مولعمو « هللا مالك عمسإ

 هذه عامسبإ ثنحلاو ربلا قاعتي هاف ىلاعت هللا مالك عامس لع فلح نم نأ : اهيناثو ؛ هللا مالك

 نآرقلا اذه نا » لوي ناك ملسو هيلع هللا يلص ىنلا نأ: انيلا نتاوتلاب لقت هنأ : اهئلاثو فورا

 مالسلاو ةالصلا هيلع دمح نيد نم رتاوتلاب فرع امل ركنم هركنف « هللا مالك وه ولثملا عومسملا

 مكمزايف « ةيهام نود ةيهامب صتخم ريغ مترك ذام نأ لوألا نع باوجلاو .رفكلا همزايف

 . الطاب نوكيف تايمدبلا ةلباق» ىف فخ لالدتسالا نم مترك ذ ام نأ ىاثلا نع و.ء لكلا مدق

 هللا مالك اهنإ ةبقاعتملا تاوصاآلاو ةيلاوتملا فورخلا هذهل انلق اذإ : ةرشع ةيداحلا ةلئسملا

 اهيلع مالكتلا منا قلطأف ىلاعت هللا تاذب ةمئاقلا ةفصلا ىلع ةلاد ظافلأ امنأ دارملا ناك ىلاعت
 اذإو.. فرعلا لع نامالا ئنم نآل كلذف ربلاو ثنملا: تيد امأو .. .زالا ليس لع

 ظافلآلا هذه لولدم ىه ىتتلا ةمدسقلا ةفصلا كلت الإ هب نعذ مل ,ء يدق هللا مالك : اذلق

 فورحلا هذه هب انينع « مس و هيلع هللا ىلص دمحم ةزجعم هللا مالك : انلق اذاو تارابعلاو

 فيكف مالسااو ةالصلا هيلع دم لبق ادوجوم ناك ميدقلا ناف . ةثداح ىه ىتلا تاوصألا هذهو

 مالك : انلق اذإو «فورالا هذه:هب انينع.تايأو دونم هلنأ مالك :أنلق اذإو ؟ هل ةزجعم نوكي

 . ظافا الا هذه اضيأ هب انينعىلاعت هللا مالك ريسفتىف انعرش اذإو , ظافلالا هذه هب انينع « يصف هللا

 ناسنالا:اذنه. نم ابغمست- ىلا فثااوضءالا-هةهرنأ_ةيؤشملا تعزو ا ةرقو ةناثلا تلة كلنا

 ابعمسن ىتلا تاوص'الاو فورحلا هذه نأ ةبيدبلاب ىلع ان ال « لطاب اذهو « ىلاعت هللا ءالكن يع

 لوقللا انمزا ىلاعت هللا مالك نيع اهتأيرانلق ولفا,. هنا 4 هناسا, ةماق ةفص ناسنالا اذه نم

 مولعم اذهو « ناسنالا اذه ندب ىف ةلاحو ىلاعت هللا تاذب ةمئاق امنيعب ةدحاولا ةفصلا نأب

 توسان ىف تلح ةملكلا مونقأ نأ نم ىراصنلا هلوقي ام نيع اذهف اضيأو « ةرورضلاب داسفلا

 ريغو « ىلاعت هلل ةفص ىبف كلذ عمو « مالسلا هيلع ىميع توسان ىف ةلاح اهنأ اومعزو ؛ حيرص

 ناسنالا اذه ناسل ىف لاح ىلاعت هللا مالك نأ نم ةيوشحلا هلوقي ام نيع اذهو « هنع ةلئاز

 | مالك فصو

 قلاب ىلاعت

 | تاوصالا

 بيل ام أرقت
 هللا مالك



 ميدق ال

 ميدق لب مئذاك مالكلا ٠ ١1

 تودااىلا ةب-سنإاب ىهو « هلاسرا نامزل وأو سفنلا سب> نامز رخآ وه ىذلا « نآلا » ىف الإ
 كل ل تارعأت تايلر ف وزر طار هذه 1 نامرلا ىلا ةيقنلاب نال ور ظحلا كل |ةبانلاب ةظفبلاك

 نال نسخ فورا اهتنستو:« تاوظطالا فود أديم. ىف ثدحت زؤمأ ىهب اقإو « تاوضأ

 كلم ام, تءااوصلا نه ناهتذايمو تاوصالا :فارطأ ,فورحلا: هذه, ؛؛قرطلا: اوه فررخلا

 ءرماآلا سفن ىف دوجولا ةين 1 اهنأ بلاغلا نلفلا ام اهنم : نيمسق ىلع هذه مث , رهاظلا بسح اهديدم

 لك ةيلاوت» ةينآ تءاج هذه نأ. نظلا نإف « ءاخلاو ءاحلا لثم ؛ سحلا بسحب ةينامز تناك ناو

 الف نضع نعإ اهدعو نامتماب ندي الو سسحلا نكل «رمالا) نست قا ذريعولا تلاع دحاو

 تلك كانو . ا قلإ نيس ةقيقحلا ىف ةقامز ايبود يلاخلا | اكلاراف انم رز ان ان وز دحأوو انرج

 ار ا و رس تروملا هن داع

 كلر هل ني رن هلو طم اراك اني اما نوكز.نأو_ كتال نك : ةيئاسلاب ةلكسملا

 كا كل لأ دارا | ءاحالا تانص يااا هيف نركيلاو كرا

 - ضصورشخ تروح

 ةدايزلل ةلباق تاتوصملا هذه نأ هيلع ليادلاو « تاتوصملا ضاعبأ تاكرخلا : ةنماثلا ةلئسملا

 تئدح تدم اذإ تاكرملا هذه نالو « تاكرلا هذه الإ ناصقنلا بناج ىف فرط الو ناصقنلاو

 . اناوق ىلع لدي كلذو تاتودملا

 نأ ليلدب « ةكرحلاب ىمسإ ىذلا روصقملا توصملا ىلع قباس تماصلا : ةعساتلا ةلئسملا

 هذه ىلع ةقباس تاكر 0 هذه تناك ولف «٠ تماصلاب ملك: :لا لع فوقوه تاكرملا هذه ماكستلا

 . لاحت وهو ؛ رودلا مزل تماوصلا

 ةمدب ىف عنتم هناف تاوصاللاو فورملا نم 1 1 وه ىذلا مالكلا 5 ر ةاعلا ةلكسملا

 ةيلاوت» اهفورح تناك اذإ الإ ةملك نوكست ال ةدلكلا نأ : لوآلا : نيبجول اممدق هنوك لقعلا

 كشال لوألا ءاضتنا دعب ثداحلا ىنآلاو ؛ همدق عنتما هءدع تبثام نآل « ثدحم ىضقنملا قباسلاف

 لصحت مل ةدحاو ةعفد تاصح نإ ةملكلا تفلأت اهم ىتلا فورحلا نأ : ىناثلاو « ثداح هنأ

 ملاحع»« فورحلا تلص> ولف ةتسلا بيلاقتلا ىلع ابعوقو نكمي ةيئالثاا ةملكلا نآل « ةيلكلا

 لعأ كلك لور فاه راس سرع" | قاوعزلا نوت لأ ةمجتولا كلق ضع ىلع ابعوقو نككحي

 لكل نا وهذ لقعلا امأ :لقنااو لقعلاب فورحلا مدقب نولئاقلا جتحاو « ةثداح تناك بقاعتلا

 لبقتال تايهاملاو . اهاوس انع زاتم اهرابتعاب ةصوصخم ةيهام فورا هذه نم دحاو



 2 توصلا ثودح بط

 قاكدلا تناك
 زئاشم هيفو « ابماكحاأو كورملاو .توضلا نم ةطاسملا قحاسملا ق

 ل

 نم ل ةيفيك هنأ توصلا فر رحت َْق ا نس ىلع أ سيرا 5 : لاح "ا

 سيلو عملا سحب ةكردم توصلا ةيهامزا : لوقأو ؛ عورقمو عراق نيب طغضنملا ءاوحلا جوت

 دبالو ناك نا هرك ذ ىذلا اذه لب « هب سوس#لا فرعي ىتح سوس#لا نم ربظأ ءىث دوجولا ىف
 . هتيهام فيرعت ىلإ ال ٠ هثودح ببس ىلإ ةراشأ وبف

 ابنم :هؤجوي هولطبأو « مسج توصلا نأ معزي ناك ملكتملا ماظنلا نا لاقي : ةيناثلا ةلئمملا

 ةرصبم ماسجالا نأ اهنهو « توصلا ىف ةكربشم ريغو ةيمسجلا ىف ةكرتشم ماسجالا نأ

 ؛ كإذكح سيل توصلاو قاب مسجلا نأ اهنمو « كلذك توصلا سيلو ايناثو الوأ ةسودلمو

 الإ ء مسجلا سفن توصلا نأ هبهذم نوكي نأ دعبيو سانلا ءايك ذأ نم ناك ماظنلا : لوقأو

 نيع هنأ لوقي هنأ هب لابجلا نظ ءاوحلا جومت توصلا ثودح ببس نأ ىلإ بهذ امل هنأ

 . ءاوطا كلذ

 نال ؛ لطاب وهو« ةبلصلا ماسجالا كاكطصا توصلا : مهضعب لاق : ةثلاثلا ةلئسملا

 سفن. ثوصلا : لقو « كلذك سل يوصلاو . ةرصبم ىهو. ةماملا نع ةرايع كاكطص لإ

 توصلاو « ةرصبملاو>الا هذهنال ؛ لطاب كلذلكو « ةكرحلا جومت هنا ليقو ؛ علقلا وأ عرقلا

 : ملعأ هللاو « رصيم ريغ

 أدبم نم ةيلاقتنا ةكرح جوقلاب ىنعن الو ؛ءاوحلا جومت بيرقلا هبرس ليق : ةعبارلا ةلثسملا

 مدصل أيشف أيش ثدحي رمأ هنإف ءاوملا جومتب ةريبش ةلاح لب * هنيعب دحاو ىهتنم ىلإ هنيعب دحاو

 قيرقت وأ ؛ عرقلا وهو « فينع نساسماق جوكلا ترش امأو « 1 وكس .لشلا نارك مدص دعب

 . ةلقعلا انبتك ىلإ اذه قيقحت ىف عجريو ؛ علقلا وهو « فينع

 نعام زيمتي توصلل ةضراع ةّئيه هنا : فرحلا دح ىف سيئرلا خييشلا لاق : ةسماخلا ةلئسملا

 . عومسملا ىف ازيمت لقثلاو ةفخلا ىف هلثم رخآ توص

 لونج نيللا وردم تفوز ىدسلا ف مست ىلإ هو« ةيوضم ام زر و وللا : هيا

 ةضاراعلا تاتيطا. نم. اينأ :كش الف ةتوصملا امأ, اهادع ام :ىهورةينماض وأ, اع ءانتالا نكم

 دجوت ال ىهو ؛ءاطلاو لادلاو .ءاتلاو ءابلاك هديدمت نكم ال ام اهنف تماوصلا امأو «,توضلل

 ثودح فك

 تودحلا

3000 
 سيل توصل

0 

 فرحلا دح

 دلا فورح

 نيللاو



 ةينظ اهناعم ىلع ظافلألا ةلالد "1

 نالا كإ افوقود تافالتخالا هذه ف رمال قاو )2 ةرشع اهوجو اهقاقتشا ف و ا 2 4 قل

 رءاوألا غيص اذكو. اديدش افالتخا امهف اوفلتخا دق رفكلاو نامبإلا ةظفلف اضيأو

 ىف كلذك لاحلا ناك اذإو « ةرهش ظافلألا دشأ اهنأ عم صوصخلاو مومعلاو « ىهاوثلاو

 دراولا هذه لوصأ ىف ظافلألا هذه دورو 7 قطا. ؟اهاوط انك كيل انف وقال انارولتالا

 لوصح ف حداق ال كلذو؛ اه اوفلتخا ىت ف || تارا ”ءاو اهتايها "ام اف ءرئاوتلاب مولعد

 . لصاللا ّق رئاوتلا

 اذه َْق ظافلاللا هذه صضعل َْق ىنااودلا لوصح مس نم مونم : نوعبراألاو ةماعلا ةاكمللا

 راودالا ضءب ىف ,ىبهتني لقنلا لعاف « مولعم ريغ ةيضاملا راودألا لاح نأ معز هنأ الإ" 'تلاؤولا

 هذه نآل , رتاوتلا دح ىلإ غابو رهتشال كلذ عقو ول : لوقي نأ لئاقل سيلو : داحآلا ىلإ ةيضاملا

 »ع ةريودح عئاقو ىهف ظافلألا َّق تافرصتلا 5 : ةميظعلا عئاقولا ف ميصأ اماذ نود نإ ةمدهملا

 لاك كا كك اذار 1 دلل" 2 داو سلا ةظفل انآت لك اخ يرو رغلا معلا نأ

 .نامرلا اذه اطاذ ضال ةنقزالا فا اهانتأ

 كتارلا تار رز فاح لا لادم تاقللا 2ك نأ كلش زل” كاوع رنا ةعلماتلا لكما

 اوطرش سانلا نا مث , ليدعتلاو حرجلاب مهلاوحأ حفصتو ةاورلا لاو>أ رابتعا دنع نظلا ديفت امبإ

 ىرأغ قر تاغللا نأ م « تافللا ةأور ف اهوريتدي و 2 ثيداحالا ةأور َْق طئارشلا هذه

 ةزلاك ليبجتلاب صضعل ّق مد نءط ءابدالا نأ لاؤسلا اذه 05 امو 2 ثيداحالل لوصالا

 قد رولا ايش رمش نان طتلا و نيفوكلا نياتلتع الا ةيادعلاو ىذعأ نقلا

 اذمو ةلوبق» ريغ مهتاياور تراص كلذك ناك اذإو :ةروهشم ىغبني الام ىلإ ءابدالا رثك أ

 لال كفوا تاغللا لوثك | نأ قالو, لؤؤئفلا خاج ردا نع «تاغللا] ربكخأ طمس و ارطلا

 . نءطلا اذه طقسإ قيرطلا اذمو ءرتاوتلا

 لقنو « تاغللا لقت ىلع ةفوقوم اهنال ةينظ اهناعم ىلع ظافلالا ةلالد : نوسلا ةلئسمملا 0 1

 داحالا ةياورو اداحآ اوناك مهنأ نيلقانلا كلت لاوحأ لوأ نأ عه تافيرصتلاو تابارعالا ةبظ

 « لّقنلا مدعو ؛ راجل مدعو ؛ كاريشالا مدع ىلع ةفوقوم لئالدلا كلتف اضيأو ؛ نظلا الإ ديفت ال

 ا بدي هلوصح ريد نإذ 2 لقعلا ضراعملا مدعو 2 صيصختلا مدعو 2 لامجالا مدعو

 نأ ىلوأ نافاا ىلع فوقوملاو ء ضحي نظ تامدقملا هذه داقتعا نأ كش الو . زالا ىلإ ظفللا

 . ملعأ هلاو  انظ نوكي



 هه «جسا

 و ةغلل ةفرعم قرط

 0 ةداراوورلو“ ناميإلا هنم دري ل نكسلو « هيلع قفت» اذهو ؛ نا« إلاب رفاكلا رمأ

 اديوم' ةردقلا كلنا قااخ ناك رفكلا ةّجوم تناك نإ .رفاكلا ةردق نأ : كوالا: ناهجو هلع

 امهدحأ ناحجر عنتما ناميإلاو رفكسلل ةاص تناك نإو « لولعملل ديرم ةلءلا ديرم نآل ؛ رفكلل

 هللا نم ناك نإو « هيف لوآلا ميسقتلا داع دبعلا نم ناكنإ حجرملا كلذو ؛ حجرمب الإ رخآلا ىلع

 هنأ تدقق ب لواجتلل كي نام ةلملا ديارمر ١ رفكلا اخ رفا ةعادلا عم ةردقلا عومجب نوكي ذئنيْخ ىلاعت

 اذه لوصحو رفكي رفاكلا نأب ملا ىلاعت هنأ : ىتاثلاو « رفاكلا نم رفكتلا ديره ىلاعت

 عوقولا ع.ذتم ءىثاا نركحب ملاعلاو « لام نيدضلا نيب عمجاو ٠ ناميإلا لوصحل دض رعلا

 بجوف نامإلا ةئم ديرب ال هنأ: تبثو « ناعإلاب رفاكلا رمأ,ىلاعت هنأ تيثق ؛ هل ادي رم نوكي ال

 ناب امأو ”تولطا اوه كلذ و «ةدارالا ىوس رح ار ىث,لعف لات ملأ مآ ل ا

 لولدف ميدق ملاعلا : لاق اذإ لئاقلا نأ هيلع ليادلاف لعلاو داقتعالل رياغم ىنهذلا مكحلا نأ
 دقتمي هنأ مم اذه هناسلب لئاقلا لوقي دقو ؛ملاعلا مدقب لئاقلا اذه مكح وه ظفللا اذه

 ىنهذلا مكحلاف ؛ لصاح ريغ داقتعالاو « لصاح ىنهذلا مكحلا نأ انالعف « يدقب سيل ملاعلا نأ

 داقتعالل رباغم

 ةظفلك : ظافلألل ةرباغم ءايشأ نوكت دق ظافاألا تولالدم : نوعبرآلاو ةسماخلا ةلئسملا

 « ماعو ؛فر>و « لعفو ؛ مسا : انلوةك ًاغاقلا اضيأ اهنا الم "نورك دقو ضر الار كل

 .ظافلأ اضي أ 'اهتانتتغو ءاعنأ ظاقلالا هَذه ناف"«نيسو ليو لفات

 لقنلا ام]و ؛ لا وهو هدو لقعلا امإ ثاغللا ةفررعم قب رط 1 :نودت اناا ةسداسلا ل

 لاخدإ زاوج لقنلاب تب“ : لبق اذإ اك : امهنع بكرت, ام امإو « مسح وهو داحآلا وأ رتاوتملا

 نم مزايف ؛ هيف لخدل هالول ام جارخ] ءانثتسالا مح نأ لقتلاب تبثو« نما ةعيضإ لاما

 ىف نيرثك الا ليوعت قيرطلا اذه ىلعو ؛ مومعلل ةعوضوم ةغيصاا كلمت نوك لقعلا م امهبعومت

 كنت عضاو نأ انلت ول حضي ا لا ان نال « ف.عض وهو ٠ تاغللا رثك أ تامث 1

 تبث ول تاخلل عضاولا نكسل « ضتانتلا مزل الإو « ةمزالملا هذهب انتم نبك نا

 اذه ناك املو 3 بحي مل سانلا وه ناك ول امأ . ةضقانملا نع هبسزنت بجو ىلاعت هللا وه هنأ

 هلم ليادلا كلذ ناك اكوكشم لصأللا

 تاالولدم

 ظافلالا

 اقرعم قرط
 ةغللا

 ليام ةغللا نم :لاووتم اابنظعياو ءراؤتلا# كوةنم ابطال ةاقلإ هل ؤقنملا "كالا نودي وال 1 هع املا "هلك

 اةودلتحلا دقو اثنا دانا وش كحافلاألا «اوتقأ 1 لاقف“ زازا مهضعإ نعطو ٠ داحالاب

 ءامسالا نم اهنا : ليقو « لع مسا اهنا : ليقو  ةيدبع ىه لب ةيبرع تسيل اهنا : ليقف ايف

 رتازتلاب



 ىناسالا مال

 ىسفنلا مالك
 ىهذلاو

 ىمذلاو ىسيبلاو ىناسللا مالكلا م

 ناف ضايقنالا وه كلذو ٠ ىرخأ ةرم هعفد ىلا بلفلا جاتحاف ؛ هترارح تيوقو دتحاو نخست

 ناويجلا لعج ىف ةيكملا وه اذبف ؛ جراخلا ىلا جرخو ءاوهلا نم هيف ام رصعنا ضبقتنا اذإ بلقلا

 ندبلا قولخت عقوف « لمعلاو ملءلاب سفنلا رهوج رك مارال[ ةعفل ا ةوظفقللو اضع

 ةبترملا ىف ةيزيرغلا ةرارحلل اعبنم هلعجو بلقلا قيلخت عقوو « ةيبولطملا نم ةيناثلا ةبترملا ىف

 لجال جراخلا نه بيطلا ءاوهلا باذجنال بجوملا طاسبنالا ىلع باقلا رادقإ عقوو « ةثلاثلا

 ءاوهلا كلذ جورخل بجوملا ضابقنالا ىلع باقلا رادقإ عقوو « ةعبارلا ةبترملا ىف حيورتلا

 ةدام ىلا بلقلا ضابقنا دنع جراخلا ءاوهلا كلذ فرص عقوو ؛ةسماخلا ةبترملا ىف قرتحلا

 بولاطملا ملا اذه لعج مي>رلا ريدملاو يكحلا ردقملا نإ مث , ةسداسلا ةيترملا ف توصلا

 توصلل عطاقمو ساحم قاخو « توصلل ةدام ةعباسلا ةيترملا ىف عقاولا ضرغلا لبس ىلع

 , ةفاتخلا فورلا هذه ببسا كلذب ثدح ذئيحو « نيتفشااو نانسآلاو ناسالاو قلحلا ىف

 ةيااع كح مالكلاو قطنلا اذه ىف عدوأ مث « اهل ةياهنال ىتلا تايلكلا !متابيكرت نم ثدحبو

 نه ةلعشو اهر< نم ةرطقب ةطاحالا نع نيرخآلاو نيلوآألا لوةع ترجع ةرهاب ارارسأو

 . ةيهانتم ريغاا ةردقلاو ةرهايلا ةمك-لاب ردملا قلاخلا ناحبسف ء اهسمش

 نم حالطصالا الإ ىئاسالا مالكلل ىنعمال هنأ هاناق امب ربظ : نوعبرالاو ةثلاثلا ةلئسملا

 انردق ولو . رئامضلا ىف امل تافرعم ةبكرألا فورهلاو ةعطقملا تاوصاألا هذه لعج ىلع سانلا

 ءايشالا كلت تناكل رئامضلا ىف امل تافرعم اهريغ ءايشأ لءج ىلع اوعضاو: دق اوناك مهنأ

 لب « ةدارالاو ةردقلاو ملعلا لثم ةيقيقح ةفص مالكلا نكي مل كلذك ناكاذإو ء اضيأ امالك

 هلعفي صوصخم لعف نع ةرابع مالكلا نأ : بابلا اذه ىف قيقحتلاو ءايحالطصا ايعضو ًارمأ

 اذه دنعو « تاداقتعالاو تادارالا نه هريمض ىفام هريغ فرعي نأ لجل رداقلا ىلا

 لد هلل, ذك اوال عاف يوك ادرج قو رالاو اد يام اكتم انراسنالا (ناؤكل مدا ىل (8أ إم

 . تادارالاو ردقلاو مولءلاكة يةية- ةفص ىف سفنلاب ةمئاق ةفصوه ىذلا مالكتلا امأو :صوصخلا

 ؛ |تواملاو نئامضلا ىفباثأ لع لال ةظافلالا» نأ ”كبق'انلل ا: نوايارأللآأو :ةعبارلا.ةةلغشللا

 ةغيص : ةلزتعملا تلاق «٠ رخآ عون وأ تاداقتءالاو تادارالا وه .ظافلألا هذهب هيلع لوادملاو

 لئاقلا كلذ نأ فيرعتل ةعوضوم ةظفل ريالا ةغيصو « لعفلا ةدارإل ةغوضوم ةظفل « لعفا »

 مكحلاو « ةدارالل رياغم ىئاسفنلا باطلا : انبامحأ لاقواءادكو ذك قالفال:نمالا:نأ دقتعي

 ىلاعت هنأ هيلع ليلدلاف ةدارالل رياغم ىتاسفنلا بلطلا نأ ناب امأ « داقتعالل رياغم رمأ ىنهذلا



 ام ساسنلا رئاسو ةصوصخم ةلاح هسفن نم كردأ اذإ ناسنالا نأ وهو : ىاثلا مسقلا امأو

 ملام عماسلا نآل « هفيرعتل ظفل عضو كردملا اذهل لا>تسا ةصوصخلا ةلاحخلا كلت اوكردأ

 كلت روصت لصحي ملاسلف « هل اعوضوم ظفللا اذه نوك موفي نأ هنكمي مل الوأ ىمسملا فرعي

 مرج الف . ال ةعوضوه ظافلالا هذه نوك اوروصتي نأ مهنم عنتما نيعماسلا دنع قاعملا

 ةصوصخم اظافلأ امل اوعضو مث ىناعملا كلت اوروصت ةعامج نأ انضرف ول امأ « اهفي ردت عنتما

 روصتي نأ بحي اذكبف  ةيظفللا تانايبلاب لاو>أآلا كات فيرعت نكسمي ناكر يدقتلا اذه لغف

 . ظافلألاب اهي رعت نكمب ال ىتاعالا نم اريثك نإ لاقي ام ىعم

 ناسنالا نأ ىهو : ىناعملل ظافلآلا عضو ىف ةمكجلا ىف : نوعبرألاو ةيداحلا ةلئسملا

 لسوتلا هنكميل هريمض ىف ام هريغفرعي نأ ىلا جات>اف هنامبم عيمج ليصحتب لقتسيال ثيحب قلخ

 ةباتكللا لثم ةريثك قرطلاو + قيرط نم فيرعتلا كلذل دبالو « ريغلاب ةناعتسالا ىلا هب

 قام ثفيترغق ىه:!امسحأو اناس نأ "ل] © ءاضغاللا زئابتت "هك ولاو ذلاب (قيفصتلاو رانا

 ببس جارخالا دنع سفنلا نأ : اهدحأ : هوجو هيلع لديو ؛ ظافلألا هذمب رامضلاو بواقلا

 قاعملا هاته ةفلتخلا !كفرو نا كاز بفاسلا“ 'ايتافاطقت كنا ثاوضاألاو :«توصلا ترد

 تاوضآلا :هذه:نأ ؟ قاثلاو : اًنماريِغورءراشألاو.ةياتكلا| قال ةنودمو ةقلكنيغ نف لسع

 ؛ ىضقنت و :ئفت+ ةباذعا .لاوز دنعاو: لص هيلا جايتحالا دزف « لاخلا ىف هبيّقع ىنفت دجوت اك

 فورحلا اهنم دلو” فورالا جراخم ىف ة 0 تاءيظمتلا باس" تاؤصالا نأ: كلاثالز

 زيضت 'نأ.ذاكيت املك اهنا نا زؤت .ةريثكلا اتاك نت تنس ةاريثكلا فورطلا كلو

 .ظافلالا ' تعزو: :تاملكتلا كلق نم ادجاو ناقل نهاد لرد هما

 هذبلف :- قيفصتلاو :ةراشإلا ق:دجوب:ال اذه. لاهو ةاةشاو» نئاتتلا :نيغ < نم قاعلل ىلع

 لفاقلألا اوره.بوآقلا :ى اال. تافترعتلا قست نأ «ةميللا هلودعلا لصف نال اك

 لفعلا جاو ريكا ولع دهتاولد قالا مف هانا ف .نافيندلا لاف ناو تلا هكا اداشللا

 تالاكسا هذه باستك ١ اهنكمي الو « نيلاكلا نىذه نع راع ةقلخلا لصأ ىف سفنلا رهوجو « هب

 ندبلا اذه. طاصم. نأ مث . ةكلملا قحاب ىلطم..ندبلا اذه قيلخت[ ناصف :ةنيبلا"انهاتطب- اني
 تجاتحا ةيوق ةرارملا هذه تناك املو  ةيزيرغلا ةرارحلل اعوبني بلقلا ناكاذإ الإ متت تناكام

 لانستا ةرقىلقلل) كعب نأ رورطقلا:اننأ ميك +لا ميحرلا قلاخلا ربدف ؛ ليدعتلا لجآل 5 رتلا ىلا

 ةظال .بلقلا ىف ءاوهلا كلذ قب اذإ مث « هسفن 1 ندبلا جراخ نم درابلا ءاوهلا بذحب ام

 1قدحملا

 ىلا ظافلالا

 :: ١١
 3 خأ هو عه



 ةعنهذلا ةرو.

 ةمنهذإ| ةروصلا مسا ىمملا 46 ١

 . ضتانتي الاكلذو ءنئناسنالا نيذه نم نيكسملا

 نال  ظافلالاب تايمسم تايهاملا عيمج نوكست نأ نكمب ال : نوثالثلاو ةسداسلا ةلئسملا

 اروءعشم نوك الامو «ليصفتلا لع هب اروعشم نوكي ال هل ةياهن الامو « ةيهانتم ريغ تايهاملا

 . هئازاب مسالا عضو عنتمأ هي

 ظفللا عضو ناك ؛مثأ هنع ريبعتلا ىلإ ةجاحلا تناك ىنعم لك : نوثالثلاو ةعباسلا ةلئسملا

 ةجاحلا نأ هيلع ليلدلاو . صوصخلاو مومعلاو « ىهاونلاو سماوألا غيص لثم ؛ ىلوأ هئاذإب

 ايوق ىعادلا ناك اذإو ؛ الئاز عناملاو « الماك عضولا كلذ ىلإ ىعادلا نوكيف ةسام اهنع ريبعتلا ىلإ

 . لودصحلا بجاو هب لعفلا ناك« الئاز عناملاو

 ظفالاب ىحسم هنوك عنتع روهما دنع ايفخ نوكي ىذلا ىنءلل : نوثالثلاو ةنماثلا ةلئسملا

 مولعم أ بناج ىلإ بناج نم القتنم مسجلا نوكو ةروهشم ةظفل ةكرحلا ةظفل هلاثم ؛ رووشملا

 كلاود فردا قلل" ىذا دال لداو دك نيطلكلملا ندع هب ناردتا ئذلا"امأ دنا ؟لكتل

 ةكرحلا : لاقت نأ بجو كلذك ناك اذإو ؛سانلا نم ضاوخلا الإ هرودتي ال قتخ رهأ وهف

 سفنل امسا للعلا نوكي نأ بحي كاذكو لاقتنالا بجوي ىذلا ىنعملل ال لاقتنالا اذه سفنل مسا

 .'ةنارداقلاو ةيملاعلل تح وملا ىعملل ال «ةيوداقللا اعسا:ةزدقلااو ء ةملاعلا

 ةيجراخلا تادوجودلل ال ةينهذلا ةروصلل مسا ىنعملا : ىنعملا ىف نوثالثلاو ةعساتلا ةلئسملا

 ؛ةينهذلا رومألا وه تاذلاب كاذو «دصاقلا هدصقو قاعلا هانع ىذلا ءىدلا نع ةرايع ىنعملا نآل

 دصق هنأ دارالاف « ىنعملا اذه ظفللا اذهم دارأ لئاقلا نأ : ليق اذاف « ةيجراخلا ءاشاألا ضرعلابو

 . روصتملا رمآلا كلذ فيرعت ظفللا كلذ رك ذب

 انأ/للفما# طافل الاب اي ردت نكتم ال هنإ ا: ىناعملا .نضخي 'ق: لاقي انق': نؤعيراللا:ةلتسملا

 : لايف « ذزربطلا نم ةكردملا ةوالخلاو تايناا نم ةكراملا ةوالحلا نيب ةقرفت ةرورضلاب كردن

 للسفن الل لع ”لاؤيضع فتات اطر 4 اظلمللا !كلتط تارعتلا دهن كراطت ننقل اذ

 اذه تفرع اذإ « ةيظفللا تافيرعتلا بسح ةلاهلا كللات فيرعت هنكع الو سانلا ضعب

 ذزربطلا ةوالح نم تابنلا ةوالح زاتمم هبام نأ هيف ببسلاف لواآلا مسقلا انآ زلال

 لاقل نشإب ةفاقإلا نيا لءاخلا اهركو د, نكتما الازرإ:, ةقطغملاةظلفل ةعللا | قال ا بطون

 نكي ال مرج ال ةصوصخم ةظفل ةقرفتلا كلتل عضوت ملا-لف . ذزربطلا ةوالحو تابنلا ةوالح

 « ريدقتلا كلذ ىلع ظفللاب اهفي رعت نكمي ناك دقل ةظفل املاوءضو مهنأ ولو  ظفالاب اهفي رعت



 0 ىجراخلا ال ىمذلا ىنعملا ىللع لد ظفللا

 , ةلزتعيلل افالخ ؛ حالطصالاب تاصح امهنأب عطقلا نكمي ال : نوثالثلاو ةيداحلا ةلئسملا

 هللا قلخ ولف ءايرورض اضيأ فوصوملاب ملعلا ناك ايرورض ناك اذإ ةفصلاب معلا ناياؤوخاو

 كلذو ايرورض هللاب ملعلا نوكي نأ مزل ىنعملا اذل ظفللا اذه عضو هنأب لقاعلا باق ىف ملعلا ىلاعت

 ىف ايرورض اسلع قاخي ىلاعت هنإ : لاقي نأ ذرب ال مل هنأب هنع بيجأو , فياكتلا ةم ىف حدقي

 للا وه عضاولا كلذ نأب للا قلخي نأ ريغ نم ىنءملا اذهل ظفللا اذه عضو اعضاو نأب باقلا

 . لاكشالا لوزيف ريدقتلا اذه للعو ؟ ىلاعت

 نأو ةيفيقو: تاذللا لك ن وكت نأ انزوج لئالدلا هذه تفعض امل : نوثالثلاو ةيناثلا ةلئسملا

 .رايجالطضا) اهضِغبو ائفقوت ابضعز نركب ,نآو ةحالطضا الكاش 2

 ةذفالا كللت نوك معي ملام هناأل هامسم ةتبلا ديفي ال درفملا ظفللا : نوثالثلاو ةثااثلا ةلئسملا

 ةصوصع ةبسنب لع ىعملا كلذل ةعوضوم اموكب معلا نكل « اًئيش دفي مل ىعملا كلذل ةعوضوم

 ناكولف امرنم داو لكي قوي قت لم نيا ةضوصخملا ةسنلاب ملعلاو « ىنعملا كلذو ظفللا كلذ نيب

 اذإ هنأ لمتحي هنأب هنع بيجأو ؛لاحي وهو . رودلا مزل ظفالا كلذ نم ًادافتسم ىندملا كلذب معلا

 لاخلا لقتني ظفللاب ار وعتشلا لوح دنعف نيدملا ىدملاو قدعملا ظفللا ب ةنزاقم كلايتتا قارعملا

 . رودلا عفدني ذءليحو « ىنعملا ىلإ

 نال ؛ نك زملا.ىفتل ضاع ريغ :دزرنملا ف فروكجلا لاك الاون والفل ويتعب اولا هكا

 كلل عامس دنع مرج الف « ةيلقعف تابيكرتلا امأ « ةيعضو ةدافإ اهناعمل ةدرفملا ظافلالا ةدافإ

 ,تابكرملا كلتب ملعلا ىلإ ةيلقعلا تابيكرتلا كلتب لصوتي مث اهتابيكرت لقعلا ربتعي تادرمملا

 .”قرفلا نبط

 اذهلو نايعالا ىفام ىلع ال ناهذآلا ىفام ىلع تالالد ظافلألل : نوئالثلاو ةسماخلا ةلئسملا

 , ةينهذ رومأ ىهو «ىتاعلا اهانع ىتلا ىه ىناعملا نآل , ىتاعملا ىلع لدت ظافلألا : لاقي ببسلا

 هن[ انلق:ةرخض ةءاننظو دغبلا قهايسج انيأزلا3] انا ؟كو الان: نيجي: ىمر لانكا كا

 انءلع برقلا دادزا اذاف ءريظ هنا انلق اريط هاننظو هتك رح اندهاشو هنم انبرق اذاف ؛ ةرخص

 نأ .ىلع لدي ةينهذلا تاروصتلا فالت+ا دنع ءامسالا فالتخاف « ناسا هنإ انلفف ناسنا هنأ

 دوجوملا لع لد ول ظفالا نأ : ىناثلا «ةجراخلا نايعألا ال ةينهذلا روصلا وه ظافاآلا لولدم
 ءاعم امداح اميدق ملاعلا نوك مزل ثداح ملاعلا رخآ لاقو محدق ملاعلا ناسنا لاق اذإ ناكل ىجراخلا

 نيذه لوص> ىلع نيلاد نالوقلا ناذه ناك ةينهذلا ىتاعملا ىلع ةلاد اهنا انلق اذإ امأ : لا وهو

 ع لدن ظفللا

 ىنهذلا ىنعملا

 ىجراخلا ال



 ظفلل' ةلالا

 ءاتعم ىلع

 ةيتاذ ريغ

 ماهلإ ةغللا

 ةيتاذ ريغ هانعم ىلع ظفللا ةلالد 909

 اذه نع ةبحأو «ابعدو «ايقد لاقي ةكنلا دع 3 ليلدب « ىعدو « قد لاقي نأ لصاللا ناؤ

 نيونتلا نونبو فيرعتلا مالب هوضقن اا دحاو فر عفاولا انأ «ندقم] كلذ ناي ةناروجلا

 ىمو ةملكلا سنج تحت لخاد عون فرحلاو «ةديفه فورح اهرسأب اهئاف ةفاضالابو

 . ةبكرم ريغ امنأ عم تاك ف ورهلا هذبف « سنجلا قدص دقف عونلا قدص

 ةملك وهف عضولاب اًميش دافأ هب قوطنم لك : لاقي نأ ىلوآلا : نورشءلاو ةعباسلا ةلئسملا

 نع زارتحالا عشي « هب ق وطنم : انلوقبو ؛ بكح رملاو درفملا هيف لخدي _دقتاا اذه ىلعو

 .ةراشالاو طخلا

 افال_خ ؛ ةيقيقح ةيتاذ تسيل امتالولدم ىلع ظافلالا ةلالد : نورشعلاو ةنماثلا ةلئسملا

 ةلجح «كلذك تر وكت الإ تانتاذلاو : ةنمزآلاو .ةنكمالا فالتخابا نيمتت, اهنأ .انل دانعل

 نوكي نأ مزل الإو ةتيعملا ىناعملاو ةنيعملا ظافلالا نيب ةصوصخم تايدانم لصحت مل ول هنأ دابع

 ضقتني هنأ انباوجو ؛ لا وهو ؛ حجره ريغ نمزك-هبلل ًاحيجرت هامسمب اهنم دحاو لك صيصخت

 اضيأ لكشيو حجر مل الإو , هدعب امو هلبق ام نود نيعم تقوب ماعلا ثودح صاصتخاب

 . نيعملا هءلع مساب ناسنإ] لك صاصتخاب

 مهتيمست لثم هانعملايسائم هن وك ظافلاألا ضعي ىف قفتي دتو : نورشعلاو ةعساتلا ةلئسملا

 لفل رد وناصر او قلشللا فالامر دكة هتيرص هع طفالا اذه نال مسالا اذهب اطقلا

 ةبادلا تمضق و سبايلا لك أل « مضقلا » ظفلو ؛ ءاثقلاو خبطبلا وح بطرلا لكأل « مضخلا د

 اكو همي فاقلافوخو_ تطرلاب ءنئشلا 0 تاو هيما ءاخلا فقر نال اه

 . صئاصخلا ىف ىج نبا اهركذ ةريثك ةلثمأ بابلا اذطو « سبايلا ءىثلا لكأ

 ءهب عطق نم مهنمو . ةيفيقوت ظاسفلألا ةلالد 7 عطقلا اننيكم ال : نوثالثلا ةلئسملا

 ةعردخلا نايلل عرار ظافلاالا عضو نأ وهف لّعلا امأ : لقنلاو لقعلاب هيف جتحاو

 عضو لك نوك نأ مزل مهناج نم رخآ عضوب لولا كلذ ناك ولف ءلوقلاب الإ 0

 هللا فيقوتب لصح ام ىلإ ءاهتنالا بجوف « لاح وهو « ةياهن ىلإ ال رخآ عضو اقوم

 زوحجيال مل هنأب لوأالا نع بيجأو « اهلك ءامسأالا مدآ لعو » ىلاعت هلوقف لقنلا امأو « ىلاست

 نم دارملا نوكحي نأ زوال ملىناثلا نعو ؛ ةراشالاب لصحي ىتاعملل ظافل'الا عضو نوكي نأ

 هنإ مث .مالسلا هيلع مدآ لبق اوناك ماوقأ اهعضو تاغللا هذه لعل اضيأو ؟ ماهلالا ميلمتلا

 . مالسلا هيلع مدآل ابملع ىلاعت



 2 هماسقأو ديفملا عومسملا

 نيح الضأ ءىث لع:هلازاجأ 'نم ا قلد أل نأ“: :اهتاثو :, لدتو «نتل زكام وكلا دكا فلا اع

 اذإ اناف « هللا دبع » اناوةك «ىناعملا ىلع ةلالد هثازجاأل لصح هناف رخآ رابتعاب امأ هؤزج وه

 هانلعج اذإ امأ ءالصأ ءىث ىلع ةلالد هئازجأ نم ءىثا لصحي مل ملع مسا عومجملا اذه انريتعا

 هيمسن مسقلا اذهو ءرخآ ءىث ىلع ةلالد هيأزج نم دحاو لكل لصح هناف هيلا افاضمو افاضم

 عيمج ىلع رخآ لولدم ىلع ةلالد هيأزج نم دحاو لكل لصح نأ : اهثلاثو ٠ بكرملاب

 فاؤألاب هيمسن اذهو « قاطنةديزو ؛ ةيقاءايحلاو . تذاع ماعلا :2٠ انلوقك وهو «تاراتعالا

 نأ امإ هنآل : ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقني ديفملا عومسملا : نورشعلاو ةثلاثلا ةلئسملا

 نوكي نأ امإو « ديز مالغو ؛« ناويح ناسنإلا » انلوةك افاؤم ىنملاو الوم ظفللا نوكي

 «ىلاءتو هناحبس هللا انلوق لب «ةطقناا»و «ةدحولاو انلوقكوهو  ادرفمىنعملاو ادرفمعومتملا

 ةيهام ئكملاو دزفم ظفلل ناف ءتاسنإ و :كلوةككوهو اقل ىفملاو ذود ظفللا ناوكت.نأ امْإَد

 لاح وهرااة رغم وملاك م. ظقللا توكل نأ |مإ 3 ةدريغك راو

 ؛ ىنعم ىلع حالطدالاب ةلادلا ةدرفملا ةظفللا ىه ةيلكلا : نورشعلاو ةعبارلا ةلئسملا

 اوك رك فاذقلا و ءاظفلا اهرجزكك واللا ةنيقلاف ب اةكعيزأءاد ويف نم كك تا

 حالطصالاب الاد هنوك عبارلاو «تالمبملا نع زارت-ا وهو الاد هنوك ثلاثلاو ؛ امهتفرع دقو

 . ةيتاذ ال ةيعضو ظافلالا تالالد نا ىلع ةلالدلا مقنسو

 لاق": عضولاب ىنعم ىلع لاد درفم توص ةماكتلا<: تق: نورشعلاو ةفاكلا#ةلكنصلا

 ركذؤ «شتج ظفللاو ةدام“:اتوصلا نآل رئاَج ريغ :اذهو:: طاساوالا تاتككى انين لَك وأ

 اهتقد عمو « سنجلاو ةداملا نيب قرفلا ىف ةقيقد تالك هلو ؛ةداملا ركذ نم ىلوأ سنجلا

 0 هنأ ى:ئدتع كيلشاا ::لوفأ رد كاراسللا فبات قل ان د نت

 ثدحب ام ىلإ مسني ناسنإلا توصو ؛ هريغ ىلإو ناويحلا توص ىلإ مسقني توصلا نأ توصلا

 لاوحأب اصوصخم هثودح نوكي ام ىلإ مسني قاحلا نم ثداحلا توصلاو . هريغ ىلإو هقاح نه

 عاجواآلا دنع ةثداحلا تاوصألا لثم كلذك نوكي الام ىلإو «فورلا هذه لثم ةصوصخم

 نسنجلا دازءإ و: :كيرق . نينجا ظفللا ؛ "ليدل سدج 'انوصلاف باه ريغوا لاعبا ل تاكلانإلا

 !نلكتلا شيطان للملا

 نو كخت نأ ةديفم "ةماكدلا نازك قاطولتلا# ةلزتكللا 7ك لات! وزاةفلاو ةسكاطلا الل

 .| خومسملا

 قاع او



 لمبم طظفلا

 هم ادق ًأ و لمعت

 هحاققلاو لكيت را ا كفل 02

 ظفللا ىوس رخآ مالك ىف نيبذاك اوناك مهنا لاقي نأ بجوف« هيف نيةداص اوناكو هللا لوسر

 , ناسللا لوقلا ىف نيبذاك اوناك ام مهنأ لسن ال : لوقي نأ لئاقلو ء سفنلا مالك الإ وه امو

 رع نأ نيدهاش مهنوك نع اطينخأأل مسن ال : انلق 6 هللا لوسر ادم نأ ىو همللوق

 مهو ىلعلا عمالإ لصحت ال ةداهشااو « هللا لوسرل كنا درمشذ » اولاق اوناك مهنآل هللا لوسر

 رد اكن ة2101املأو ان اقلللا لال ةالرز طلع! ىبخأ امف « نيبذاك اوناك مهتأ تبثف « هب نيملاع اوناكام

 رهشلا امأو ءركب وبأ هيلا ىنقبسق امالكىسفن ىف تروز دق تنك : ةفيقسلا موي لاق رمع نأ

 - : لطخالا لوقف

 اليلد داؤفلا ىلع ناسللا لعج امتإو داؤفلا ىفا مالكلا نإ

 نم نأب هيلع اوجتحا دقف مالكلاب ىمسي سفنلاب مئاقلا ىنمملا نوك اوركنأ نذللا امأو

 00 لالالا نإ قلبي نبا و :ترحلا اضيأو“ ملكستي مل هنإ لاقي فورملاب ظفاتي ملو قطني مل

 . ىاسللا ظفللا نيبو ىناسفناا ىندملا نيب كرتشم مالكسلاو لوقلا مسا : لاق نم انبادأ

 اردأيلف وا ىلاعت هللا لاق . تيداحأ) ىمسشت دق.تارابعلاو تايلكلا مذه.: ةرئدع ةعضاتلا ةلئسملا

 ةققاعتملا فورلا نم بكرتت اممإ تايلكلا هذه نأ ةيمستلا هذه ىف ببسلاو « هلثم ثيدح

 ثيدحلاب تيمس بيسلا اذهلف « هيحاص بيقع ثدحت فورحلا كلت نم دحاو لكف ةيلاوتالا

 «ىناعملاو مولعلا بواقلا ف ثدح اهعامس نأ ةيمستلا هذه ىف ببسلا نركي نأ اضيأ نكميو

 . لعأ هللاو

 «لوقلا اهتلاثو؛ مالكلا اهناثو « ةماكلا اقدام د9 طافلأ اذه: نر يذلا لكلا

 هناكلا ا( نار اه رب هاكر 2 دوو 0 كي ك1[ اك و. ةراعلا سك استو , طفألا يسار
 نيايم وأ ةروك ذملا ظافلالا كلت ضعبل فدارم وه له هنأو « هقاقتشا ةيفيك نع ثحبلا عر

 : نزقلا اناء لا فلا نهر ام

 نه ةلكتلا :/لاقفملا "لاوأ قا ىطت عدلا لا« ةلكنا دعا ىف *قاواراتعلاو ةنداخلا هلم

 أ عم ةملك ىضاملا ةغيص نآل ديجي سيل فيرعتلا اذهو « عضولاب درفم ىنعم ىلع ةلادلا ةظفللا

 اذكو نامزو ثدح : نيرمأ ىلع ةلاد اهمال ء طاغ فيرعتلا اذهف «عضولاب درفم ىنعم ىلع لدنال

 ةفص درفملا لعج هيلع بحي ناكهنأ طلغلا بدسو « هصو ؛ هم : انلوقك «لاعفألا ءامسأ ىف لوقلا

 . ىعبلا ةفص هلعجو طاغف ؛ ظفلل

 المعتسم وأ ٠ مولعم وهو « المهم نوكي نأ امإ ظفللا : نورشعلاو: ةيناثلا ةلئنمملا

 اذهو « ةئبلأ ىناعملا نم ءىش ىلع هئازجأ نم ءىث لدي ال نأ : امدحأ : ماسقأ ةثالث ىلع وهو



 ب قطنلا ريغ ىف لوقلا لمعتسي

 ةملكسلا ىلعو « ماتلا مالكلا ىلع عقي لوقلا ظفل : ىنج نبا لاق : ةرشع ةسماخلا ةلئسملا

 درفملاب صتخم ةملكلا ظ فلو « ةمانلا ةلجاب صتخف مالكلا ظفل امأ , ةقيقحلا ليبس ىلع  ةد>اولا

 ةلووسااو ةفخلا ىلع لدي لوقلا بيكزت :نأ انيب اذإ انأ نيبابلا نيب قرفلا ىف:همالك لصاخنو

 نم الا لصح ال كلذو « ريثأتاا ديفيف مالكلا بيكرت امأ ءةدحاولا ةماكلا لوانقي نأ بجو

 :  رعاشلا لوق كلذ ىوقي أمو . ةيلكدلا ظفاب لكشي اذه نأ الإ ؛ ةماتلا ةلجلا

 فاق تلاهتف ىنق اهل تلق

 . الرق فاقلا درجمب اهقطن ىعس

 تادادتعالا نع !زا هلعج حصي لرقلا ظفل نإ انعرأ لاه: ةاكتع ةسداسلا هللا

 امانة .: أ. كلام لزق لإ فاني و. فيج تأ لوك لوا ثا ١ كلو ذك 2

 زوجت ال : لاَقف ىلاعت هللا ةيؤر ةح نع يا كنأ ىرت الأ ء هب نالوقيو هئايرب اناك

 ,«فسعتلا ليجس ىلع الإ ةلزتعملا مالك اذه لوقت الو « ةلزنعملا لوق اذه : لوقتف « هتيؤر

 نه ةهباشملا تاصح ايلف , هريغب الا مبفي ال داقتعالا نأ زاجلا اذه نسح ىف ببسلا نأ ركذو

 . هنع ازاجم هلعج ببس لصح مرج ال هجولا اذه

 :  مجناا وبأ لاق « قطنلا ريغ ىف لمعتسي دق لاق ظفل : ةرشع ةعباسلا ةلئسملا

 ادماح الا عجرت ال كنإ ادشار مدقت ريطلا هل تلاق

 ِ :ةرخارلاكو

 تقني امل :ردلك :انزدخ و, ةعاطور امن ناسا لل لاق

 كل

 ىنطب تالامدق اديور الهه ىنطق : لاقو ضروملا التم

 نالخ ام يفارو ىذلا ناف « نقدي نم لس : لاق ؛ ىنةءشت مل دتوال رادجلا لاق : لثملا ىف لاقيو

 ىلاعت :هلوقو ,« نوكسف. نك هلأ لوشن نأ ماندوأ اذ[ سىتل اننوةاهز د ىلاعت هكلق هن

 ' « نيمئاطانتأ الاف اهرك ىأ اعؤطنانتا ىسرآلا اي
 هذهل مما لوقلاو مالكتلا نأ ىلع اوقفتا سفنلا مالك نوركني نيذلا : ةرشع ةنماثلا ةلئسملا

 ىمسي قاشفنلا ىنعملا كلذ نأ ىلع اوقفتا دقف سفنلا مالك وتبثم امأ ء تالكلاو ظافلألا

 هللاو » : ىلاعت هلوةف نآرقلا امأ : رعمشلاو رثآلاو نآرقلاب هيلع اوجتحاو « لوقلابو مالكا

 ا نأ اوزيخأ مهناآل ظفللا ىف نيبذاك اوناك ام مهنأ رهاظو « نوبذاكل نيقفانملا نا دوش

 | ريغ قف



 مالكلا قلطي لم
 لعبملا ىلع

 تارصالا لف

 ىعسن ةيعيطلا

 امالك

 "لمنال اكو قلم م 0
 لواند 7 مسا نإ انلق نإ انأ مالكا لصاحو ؛ قااط اط تنأف كتملك نا هلوق ماع دنع الإ

 ةفينح ىأ لوق لوقلاف ةلمجا الإ لوانتي ال هنإ انلق ناو ء رفز لوق لوقلا ناكةدحاولا ةماكلا

 هدعل 3 هيلع تكسو « كتملك نإ » ةيناثإإ هلا ف لاق ول هنأ رفز لوو ئوقي امو

 فألوق ىوقي امو « تّقلط ال الاو مالك ردلا أذه كر 0 « تّقاط « قااط فَنأف 2 هلوق

 ةماكف ةيناثلا ةرملا ىف ةملكلا هذه ركذ مث « قلاط تنأق كتملك لك و لاق ولا ب ةنح

 تاّلطلا ةيلع مقي نأ بج ول املك ا ةماكلاب ملكدتلا ناكولذ 0 ل بجو )» اكد

 كنف 0 هلوق هددإ 1 ملو هيلع ت1 6» كتنملك 3 هك || ةرملأ ْق هلوق دنع ثاالثلا

 عوتو بج ول هنو دوحأو لكو 4 ةريثكلاا تايلكنا ىكذ ىلع لدهتشم عومجما اذه نآل 6 قااط

 . كلذ مزتلي رفز لعل : لوفأو قالطلا

 اصوصخم 0 تا نأ ىعبلي رفزو ةفيش 2 ىنأ نيد ا ذملا ا | ل< : ةهرع ةيناثلا ةلكلا

 ناد لاو » قلاط ا ةماكب كل نإ 0 لاق ولاا انا « قااط ط كنف كلك نإ 2 لاق اذإ 5

 نكس نإ [ كجتوا ١ قال تنافأ زل ود "كلفن نإ لاق وأ 6 ةظفقلل كظفلت" نام كاقءارأ كنق

 ه لعأ هللاو ء ادحاو الوق رفز لوق لئاسملا هذه عيمج ىف قملا

 هلوانأب لاق نم مم ؟ ال مأ لعبملا لواتك له مالكسلاو ةماكدأا| ظفل : ةرشع ةثلاكأأ هدفا

 ريغ مالكي ملكت لاق نأ حج ةنالدو 34 لمعتسم هنمو لعبم 4م مالكلا لاقي نأ عض هنآلل

 لاق نم مومو 0 4.ؤ اا ا ا ىعم نوكيف عمسأا ُْق رثؤ» لمدملا ناز 2 مورق

 رورطلا تاوصأ ةيمست زبو# مزل ديفلا اذه ردعل ُ ول ذإ ' ديقملاب ناصع مالكلاو ةملكلا

 . مالكلاو ةملكلاب

 كلذ لأ لإ ةنااخلال لع لدي ع 0 كااوصأ كا اذإ ةرشع ةعبارلا ةلكشللا

 نأ لدم 9 امالكو ةماكتاوصاللا كات لثم نمسا لوف ايعضو هل أيعيبط انكر ناك بيكزنلا

 تاودأ هذبف حأ حأ لوي دق لاعسلا دنعو « خأ لوقي دق عجولا وأ ةحاراا دنع ناسنإلا

 عبطلاب | مد الوادم ىلع اهلالد 0 ! 3 02 وصخ نا ىلع ةلاد ىهو٠ قلو فورد>و 3 ةبك

 توصو ؛ أطق لود هناك هردشإ اأطقلا توص كازازو" و ؟ تاك اكل أ ىمسا 000

 اماو «ةنف ا وفادخا ؟ الك قمت كف تاوصالا 5 قل قل نكد 1 هيشي قاقللا

 ىديعف 32 تيوس نإ 5 لاق اذإ مف روظت ثحبلا اذه ةدئافو؛ ةربتعم ةديح نييناجلا ّق تبأذ

 .؟ال مأ ظافلآلا هذه عامس ىلع ربااو ثنحلا بترتي لبف ءرح



 /١ ةملكلاو مالكلا نيب قرفلاأ

 لقتنا بارعإلا هلخد اذافالوم# نوكي بارعإلا لبق ظذللا نآل « همالك ف برعأ نالف د هئمو

 عبارلا «ديازتو لماكت اذإ « اذك ىف عرب نالف » هنمو « عر ب » ثلاثلاو « نايب تلا ةقرعلل لإ

 لاقي هنمو « بوعرو نسال ؛جراخلا ىلإ لخادلا نم الققتنم رك رعبلا هئمو «رعابو

 « عب ر» سداسلاو « ىرخأ لاح ىلإ لاح نم هثودح دنع لّتني ناسنإلا نال بعر فوخلل

 . اهيلاو اهنم نولقتني سانلا نآل عبرلا هنمو

 ةرثلا , ةدرفملا ظفللا ىهه ةملكلاف مالكم رك ا : نيودحنلا اريك 1-لاقا: ةوعاغلا ةاعملا

 لوانتي امهنم دحاو لكف ءامهنيب قرف ال هنإ نييلوصألا رثك أ لاقو« ةديفملا ةلا وه مالكلاو

 2 َّق تير امو 2 نمط روق دعيتساو نب ودنلا قفاو ىج نباو ) ف لو درفغملا

 ةللاب ضتخم مالكسلا ظفل نأب ارعشم امالك هيوبيس نع لقن هنأ ىوس قرفلا ىف ةيوق ةجح

 ةح ىلع اوجتحا دقف نويلوصألا امأ « فعءضلا ةباغ ىف اسمنأ الإ ىرخأ تالكر ك ذو « ةديفملا

 «توكسلاو سرخلا داضي ام مالكلا نأ ىلع اوةفتا دق ءالقعلا نأ :لوآلا «هوجوب موق

 ةملكلا ناقتعا نأ: انك ناكفال(توكتلا وذ نب كلا زذاهي ةانح ازا ةبلكتلا" ملكشتلاو

 ف 08 اهاقعف مف هناف ةد_حاو ةملك عمس ن 0 نأ مولعمو 08 هئاتلاو حرجلا رهو؛ ملكلا نه

 ذوب ملكت انالف نإ : لاقي نأ حصي : ثلاثلاو ء امالكن وكي نأ بجوف « ريثأتلا ىنم» لص دق

 0 كاذ لقو « ةدحاولا كا هذه الإ ملكت ام هنأ : اضيأ لاقي نأ حصيو ؛ ةدحاولا ةملكلا

 2 دن : عيارلا 3 ةدحاولا ةماكلاب ماك لاقي نأ حصل الإو 2 مالذ ةدحاولا ةملكلا نأ ىلع

 .٠ مالكسلا مسا ىف ريتعم ريغ ةماتلاةدافإلا] وصح َْأ للعلا ديكلذو )2 مات ريغ مالكب نالف ملكت لاقي نأ

 كام لل ىهو « ةيههف هلك رو دلا فاللتخءالا ىلع عرفت : ةرشع ةيداحلا ةلكشللا

 مل ىلا هنأ مال لاق اذإ لجرلا نأ ىهو « ىلاعت هللا همحر نسحلا نب دمحم ريبكلا 0 نامأ

 ةيناثاا ةرلأ ف مالكملا اذه ا نإ أولا 2 تأ ثاللث قلاط اعنف كتملكن أ : مم لخدي

 لاقو' دقعنت: هايحاصو ةفينح 0 لاق ؟ ةهلط ةيناشلا هذ_ه دقعتت لدو 2 ةد>او ةفاط تقلط

 مالكا نمر دقلا اذه .دنعف كتملك(نإب ةيناثلا ةرابا' ف لاق املرهنأ فز: ةجحو بقعتت ال 7

 كلذ.؟ نكي مل وأ ةمات ةدّئاف دافأ ءاوس ءائيش دافأ ام لكل مسا مالكسلا مسا نآل .لرشلا ن2

 تنأ » هلوق مامت غقوف ٠ كتهلكنإ هلوق دنع تقلطو « ءازسجلا لصح طرشلا لصح اذإو

 ةفين> تأ ةجحو 2 دهعتت ال نأ بجو هيلا فاضم ريغو 3 حاكما كإم ماع جراخ )» قااط

 قالطلا عقي ملف «ةماتلا ةلمجال مسا مالكتلاو « مات ريغ  كتملكنإ هلوق وهو - طرشلا نأ

 و ب رخنلا 0

 َنَف ةلام
 قالطلا ىف



 أبمال لصأو اهقاقتشا «ةئللأ و: ىنعم ١8

 ابلصأو « تملكت : ىأ توغل نمةلعفةغللا : ىلاعت هللا همحر ىنج نبا لاق : ةعباسلا ةلم ا

 ليقو « ةلقلاب تواقو ةركلاب تورك مهلوق ليلدب  تاواو اهلك اهتامال ناذ ةلقو ةركتك ةوغل
 ىتَجانْبا نا :.تلق مارك ارم وغللاب اوم اًدِ]َو :ىلاعت هلوق تم: اذه اذإ ىتلي ىغلاهبف

 لوالاف , هيف لصاح وهو « انهه هربتعي ملو لوقلاو ةيلكلا ىف ربك الا قاقتشالا ربتعا دق

 ثحبي و « غ و ل » ىناثلاو , وغللا لمعلاو , رعللا مالكلا اضيأ هتموةغللا هنمو « وعلم

 «لو غد عبارلاو « ةولغلا هنمو ءاذك ىف ولغ نالفل : لاقي هنمو « و ل غ »ثلاثلاو , هنع

 اذك ىف لغوأ نالف : لاقي. هنمو « ل غو » سماخلاو «لوغ اهيفال دىلاعت هلوق هنمو

 كرتشملا ردقلا نوكي نأ هبشيو  ءانالا ىف بلكلا غلو : لاقي هنمو « غلو » سداسلاو

 هيف ماتلا ضوخلاو ءىثثلا ىف ناعمالا وه لكلا نيب
 فورحلاو تاوصألا هذه لع ظفللا قالطإ نأ نظأ : لوقأو : ظفللا ىف ةنماثلا ةلئسملا

 جراخلا ىلإ ردصلا لخاد نم سفنلا جارخإ دنع ثدحت اسنإ اهنال كلذو « زاجما ليبس ىلع

 1 مْ , ةنيعملا سياحلا ىف هسبحب جراحلا ىلإ ردصلا لخاد نمسفنلا جارخادنع ناسنالاف

 لصاخلاو عةقالظإنامز لوأو شسفنلان سبح نامزرخآ ىف فورحلا كلت داوتتف ع سبخلا كلذ

 لولا ناهيحر .ماقوثكللاو تارضالا هذه ىف لصاح عملا اذهو :.ىئرلا و وه اتيللا نأ

 عجارخالا وه كلذو , هظفليو هجراخ ىلإ ردصلا لخاد نم سفنلا كلذ ىمري ناسنالا نأ

 ءببسلا اذهل تايلكلا هذه ىلع ظفللا مسا قاطاف , تاملكلا هذه ثودحل ببس ظفللاو

 كلذ راص جراخلا ىلإ لخادلانم ءاوغا كلذ ظفل ببسب ناك امل فورلا دلوت نأ : ىتاثلاو

 ىدحإ ةهباشملاو , ج راخلا ىلإ لخادلا نم !,يمري و فورحلاكلت ظفلي ناسنالا نأ ام ابيبش
 هال 1

 روبعلا دفن ةتسلا اهيلاقت. ىف ىهو « ر ب عاب نم اهبككر تاو : ةرابغلا:ع ةعساتلا ةلئسملا

 اذإ الإ اب ملكتي نأ هنكمبال ناسنالا نآل ةرابعلا هنمو عر ب عد لوالاف , لاقتنالاو

 هسفن نهذ نم ىنعملا لقتني ةرابعلا كلث ببسب هناكاضيأو م رخآ فرح ىلا فرح نم لقتتا
 ربعلاهئمو ع  راخلاىلا نيعلا لخاد نه لّمتنت ةعمدلا كلث نال ةربعلا هئمو عماسلا نفذ ىلأ

 م هتطساوب لقتني ناسنالا نال ربعملا هثمو ٠ بئاغلا ىلا دهاشلا نم ايف لْقكي ناسنالا نأ

 ع ةبئاغلا ىلاعملا ىلا مونلا ىف هارب امن لّقتني هنال ريرعتلا هئمو ع ىتاثلا ىلا رخبلا فرط دخأ

 فيصلاو ءاتشلاةلحر ببسب مهتالاقتنا ةرثكل برعلاب برعلاةيمسُت هئمو « بر عد قاثلاو



 6١ه «لوكو ظفل فورح بلكت

 « ل م كم ىناثلا , هتدششل كلذو « ضرالا نم ظلغ ام مالكلاو  ةدش هيهو ؛ ح رجلل لكلا

 عبارلاو  رهاظ .كللا ىف ةدشلا ىنعمو « م كل » ثلاثلاو , صقانلا نم ى وقأ لماكلا نآل

 لصحيف اهوركم اهدوروناككلذك ناكاذإو , اهؤام لق اذإ « لكم رثب د هنمو «ل ك ماد

 دتشافهني تنعمأ اذإ « نيجعلا تكلم » لاقي « ك ل م » سماخلا . اهدورو دنع ةدش عون

 اهيلع ردقي اهلعب نآل «ةيراجلا تكلمأ»و « ةردق عون هنأل «ناسنالا كلم» هنمو « ىوفو

 ىذلا ريثكلامالكلا امداريو ةدحاولاةظفللا قلمعتسو دق ةملكلا ظفل : ةعبارلا ةلثسملا '

 : لاقيو , «ةدابشلا ةيلك » لاقي اهنمو , « ةيلك هاه رسأبةديصقلا مبتيمستكض عبب هضعب طبترادق

 ىلع ةءلكلا .ظفل قالطإ نأ انلعكارتشالا نمىل وأ زاجيلا ناك املو , «ةقدص ةبيطلا ةيلكلا»

 ظفل ىالطاف تاور اكس إنك لانا : لوألا يا را كرر 207
 ريثكلا مالكلانأ : ىناثلاو , لكلا ىلع ءزجلا مسال اقالطا نوكي بكرملا مالكلا ىلع ةملكلا

 ببسةماشملاو « هوجولاّكلت ىف درفملاب ابش راصفةدحو هل تلاصح ضعبب هضعب طبترا اذإ

 ببسلا اذه ليوطلا مالكلا لع ةلكلا ظفل قلطاف ع نايلا نسح باسأ نه

 ةيلكىسيعل لاعب .امههدحأ . نيرخآ.نئمورممل نأ رقلا ف ءاج ةلكلا ظفل : ةسماخلا ةلئسملا

 .ىاثلاو  كلذك ةللكلاثدحنايليلق نامز ؤثدحدهناآإل وأ « نك د هلوقب ثدح هنآلام] ع هلل

 تانلكل ادادم رحبلا ناك ول لق > ةمركلا ةيآلا ىف ىلاعُت لاق اع تادلك هلاعفأ ىمم ىلاعت هنأ

 ملعأ هللاو مدقت امف ناروك ذملا نارجولا هيف بيسلاو « ىبر تاءلك دفنت نأ لبق رحبلا دفنل ىبر

 عةقخلاو ةكرملا لع لقي ةتسلا هيلاقت بسحت بق.رتلا اذه« لولا ىف ةيداسلا ةلثسملا

 ولقلا هئمو « و ل ق » ىناثلا ع ناسللا ىلع لبس رمأ كلذ نآل , لوقلا هن « لو قد لوألاف
 (ناولقم امهق عقياوسلاو كيلا تولق و هنمو' م هك راف ةتفحم كَذَا مسخ رلا راك ن1

 فيفخلا وهو  ىلولقلا هنمو , ةكرحلا ىلا ع رسأ ناكف فخو فج ىلق اذإ ءىثلا نآل

 « لبجلا ىف لقؤت » لاقي و عهتكرخل كلذآو: لغولا لقولا لق ود كلاثلاو ء ىشناطلا

 «متسل أب هثوقلت ذإ ا ع عرسأ اذإ قاي قلو : لاقي « قلو و عبارلاو , هيف دعص اذإ

 الإ ءاعطلا لكن ذل هيب تملا اولا" ئالومل خراسان را

 اهل ليق ةدبزلا ىهو ةقوللا هنمو : ملصي ىتح هنييلتو كب رحت ىف دبلا تلمعأ : ىأ « ىل قولاه

 ةمؤاغ' وق كو سسداسلاو لضم وروما كد ام لمبلا ةئا)+ عكوخ عارساو اهتفخل كلذ

 هجولا ْنآل هجولا ىف ةوقللا هنمو , اهتاريط ةعرسو اهتفخل كلذ اهل لبق , تاققعلا ىهو ةوقللا

 حاقللا ةعيرسلا ةقانلا ةوقللاو , شيطو هبف ةفخ هناكف هلكش برطضا



 مالكلا بيلقت ١

 نيفرحنم ةيكرمةملكلا نوكست نأ بيكرتلا اذه بتارم لوأ : لوقنف « ةلاع ال تابالقنالل
 هذه دعبو « مث م هباقو « نم » انلوقك « بيلقتلا نم نيعون الا لبقت ال ةملكلا هذه لثمو

 ةنكلي ]هنا ةملكتلا ءالسرو ى دمي كرانل ةقك فرح أ ةثالث قام .ةكتاةفلاكلا وكس نأ ةنيلملا

 كلتل ءادتبا ةثالثلا فورملا كلت نم دحاو لك لعج نكمي هنال كلذو « تابيلقتلا نم عا نأ

 نيهجو ىلع نييقابلا نيفرحلا عوقو نكمي هناف ثالثلا تا .دقتلا نم دحاو لك ىلعو ؛ ةملكلا

 ابعوقو نكي تايثالثلا تاملكلا ىف ةعقاولا تابيلقتلا هذبف ةّتسب نينثا ىف ةثالثلا برض نكل

 « بلعثو « برقع ه انلوقك ةيعابر ةملكلا نوكت نأ ةبترملا هذه دعب مب , هجوأ ةتس ىلع

 كلت نم دحاو لك لعج نكمي هنبال كلذو ؛ تابيلقتلا نم ابجو نيرشعو ةعبرأ لبقت ئهو

 نكي هناف ةعبرالاتاريدقتلا كلت نم دحاو لك ىلعو « ةلكلا كلت ءادتبا ةعبرالا فورحلا

 ةعبرأد يفي ةتس ىف ةعبرأ برضو , تابيلقتلا نم عاونأ ةتس ىلع ةيقابلا ةثالثلا فورحلا عوقو

 لبقتىهو « لجرفس » !لوقك ةيسامخ ةملكلا نوكت نأ ةبترملا هذه دعب م ءامجو نيرشعو

 ةسنخلا فورحلا كلت نم دحاو لك لعج نكمي هنال كلذو « تابيلقلا نم اعون نيرشعو ةئام

 ةيقابلا ةعب رالا فو رحلاعوقو نكميهناف تاريدقتلا هذه نم دحاو لك ىلعو ةملكلا كلت ءادتبا

 نب رشعوةئامب نيرشعو ةعبرأىف ةسمخ برضو ؛ هرب رقت قبس اهىبع اهج و نيرشعو ةعبرأ ىلع

 ددع فرعت نأ تدرأ م لقألا ددعلا ىف ةنكمملا بيلاقتلا تفرع اذا كنأ:بابلا ىف طباضلاو

 كلانا مم لطادللا هاا اق فلا دالملا 0 حلاق قرف ئدلا ددكلا ق:ةلكتملاةييلاعتلا
 ١ لعأ هللاو . ىناقوفلا ددعلا ىف ةنكمملا

 نافل اما للان داعب رس دس لا تاهت ال ١ كاان عا ملعا : ةيناثلا ةلئسملا

 ديزت ال اهبيلاقت نآل ةيثالثلا تاملكلا ىفالإ هتياعر نكي ال هن اكو « ةبعص هتياعرف ربك آلا

 ةلمبم نوكن تاريكرتلا كلت رثك أو « ادج ةريثك اهناف تايساخلاو ثايعابرلا امأ « ةتسلا لع

 ةردنلا ليس ىلع الا ابيف قاقتشالا نم عوالا اذه ةياعر نكمي الف

 نوكي لب . ةربتعم ةنكمملا اهيلاقت عيمج نوكي ام اهيف دجوي ايلف ةيئالثلا تاماكلا اضيأو

 ىوصقلا ةياغلا وه هنم نكمملا د كلذعمو ,المبم ابضعبو المعتسم اهضعب كا كلا ف

 ةدوغللا ثحايملا ف مالك || قيقحت ُّق

 اهيبلاقت بسحب ىملاو ماللاو فاكلا بيكرت نأ ملعا : ةدكلا ريسفت ىف ' ةثلاثلا ةلثسملا

 « عل كم :لوآلاف , عئاض دحاوو ,ةربتعم اهنه ةسمخ : ةدشلاو ةوقلا ديفت ةتلالا ةنكمملا

 هنمؤ  ئععملاةةدافإا ةطساوبنهذلا ىف نئي اضيأو « هبف رثؤيو عمسلا عرقي هنآل « مالكلا هنف



 ١ ةذاعتسالا نم ةطبنتسملا مولعلا

 نيتسللع تءاج برعلا مالك ىف ةدراولا ظافلالا : الثم انلق اذاو « ةثالث لئاسم اضيأ ةثالثلا

 ىنعمال ةلئسملا نال كلذو « ةلئسمنوتس ةقيقحلا ف مالكلا اذبف ؛ هوجولا كلت انلصفو ؛ اهجو

 اهنمدحاو لكن اكك ذك هوجولا هذه"نم دحاو لكن اكاملف « ريرقتلاو لاؤسلا عضوم اللا امل

 مسالاب ةقلعتملا ث>ايملا انريتعا ول انا : لوقنف ةقبقدلا هذه لع تفقو اذاو « ةدح ىلع ةلئسم

 ةقلعتملاتحابملاو : روك ذملاومولعملابلاعفالا ميسقتب ةقلعتملا ثحارملا ىلا اهنم ل زنن مث « لعفلاو

 رهوجلاب ةقلعملا ثحابملاو « نكمملاو بجاولاب ةقلعتملا ثحابملاو ؛ مودعملاو دوجوملاب

 « ةسوسحم لا ريغ وةسوسح ا ةيفيكلا ىلا هماسقن |ةيفيك و فيكلاةلوقمب ةقلعتملا تحابملاو ؛ ضرعلاو

 مظع - فورحلاو تاوصاللةثدحلاتالضعلاةيفبك و هثو دحةيفكو توصلا,ةةلعتملاثحابملاو

 مالكلاو ةملكلاب ةقلعتملا ثحابملاب باتكلا اذه يف أدبن انكلو ؛ بابلا عستاو « بطخلا

 لزننمث « فرحلاولعفلاو مسالاب ةقلعتملا ثحابملا ىلا اهنم لزنن مث ؛ ةرابعلاو ظفللاو لوقلاو

 ةثالثلاعاونالا ىلا ىبتلن تح فورحلاو لاعفالاو ءامسالا تاهيسقتب ةقلعتملا تحابملا ىلا اهنم

 اذه ىلا لوصولل انفوي نأ ميمعلا هللا لضف نم وجرنو «هللاب ذوعأ) هلوق ىف ةدوجوملا

 ميركلا بولطملا

 لواألا باتكلا
 (ميجرلا ناطيشلا نم هتلاي ذوعأ) هلوق نم ةطمنتسلا مولعلا ىف

 نارعالاوةغللاب ةقلعتملاث حاملا امهدحأ , ناعون ةملكلا هذه, نم ةطبنتسملا مولعلا نأ معا

 عورفلاو لوصالا ملعب ةقلعتملا ثحابملا : ىناثلاو

 باوبأ هيفو م ةملكلا هذبب ةقلعتملا ةيبدالا ثحابملا ف باتكلا اذه نم لوالا مسقلا

 لوآلا بابلا

 لئاسمهيفو 6 اهارجم ىرجي امو 6 ةملكلاب ةقلمتملا ثحابملا يف

 قاقتشالا قي رط وه ظافلالا تالولدم فيرعت ىف قرطلا لك أ نأ لعأ : ىلوالا ةلئسملا
 رخصالا قاقتشالا امأ ء ربك الا قاقتشالاو « رغصالا قاقتشالا : نيعون لع قاقتشالا نأ مث

 لوعفملا مساو لعافلا مسا قاقتشا لثمو ؛ ردصملا نم لبقتسملاو ىضاملا ةغيص قاقتشا لثف

 ةلباق تناك فو رحلا نم كرم تناك اذا ةملكلا نأ وبف ربك الا قاقتشالا امأو ( هنم امهريغو



 ةحئافلا نم ةريتكتلا كاملا اطاثتسا لع از لكد ١

 مزاوللاب الإ اهنبب ةكراشم ال هنأو « ةيهاملا ماهتب ةنيابتم ىهو دحاو سنج تحن ةلخاد عاونأ

 م ال مأ ةيجراخلا

 سنذجعاونأ نمدحاو عونةسوسحلا تايفيكسلا نأ ثحبلا نم ةعباسلا ةبئرملاو : لوقن مث

 هعوقو نأ ثحبلا بحجب م * « فيكلا ةلوقم فيرعت نع ثحبلا بجيف «.زومكملا ف فيكلا

 م العأ عاونالا ىلع سنجلا لوق وه له هتت ام ىلع

 بجيف ء ضرع ةبمذااةلوةمو « ؟لاةلوقمو «فيكلا ةلوقم نأةنماثلا ةبترملاو : لون مث

 هعباوتو همزاولو هماكحأ نعو « هماسقأو ضرعلا ةلوقم نع ثحبلا

 كمل ضخ وخلا فزع اكن نمزربلل زورا وت وخلا ناز علان رةيوللاو لوقن مث

 ةرضكيلا] قدا روع كلا ةلحت < دززجتنولل ا تضه لاو دلا فييناك تنمي بحدارولا وار كمللااو

 و ىلعس نجلا لوقوه له هنأ نكمم او بجاولا ىنع دوجوملا عوقو ينيك ىهو « مدعلاو

 :. نابل, ان: ةماحتللا] فحئايملاورئاط و داتاف وع وع لع ماواروللا كاوق عتوأ

 0 هنع اربخاو ا لوقن نأ ةريشاعلا ةبترااو : لوقن مث

 لوقي نم سانلا نمو + دوجوملا نم مح أ رمأ لوصح لقعي فيكف « مودعملاو دوجوملا اهيف

 مولعملانأ كيش الو , مواعملا وه تارابتعالا معأ نأ بف اضيأو « مولعملا نم معأ نونظملا

 ايلف « هريغل الباقم هنوكب هيلع مكحلا عنتما هتقيقح ملعت ل ام ءىشلا نكل « مولعملا ريغ هلباقم

 نوكي ذئنيخ , امولعممولعملا ريغنوكي نأ بجو « مولعملل الباقم هنوكب مولعملا ريغ للعانمكح

 لاحم كلذو « امولعم مولعملل لباقملا

 تحتفنا دَقف تادوجوملا تايئزجنم ءزج لكى ةرشعلابتارملا هذهربتعا نم نأ ملعاو

 ظاينتسالا ةيفيك اذهب ررظف ءاهنم ليلقلالقأب ِهِلَدع طيحصالو « امل ةياهن ال ثحابم باوبأ هيلع

 ةليلقلا ظافلاألا نم ةريثكلا مواعلل

 شيااثالبنا م ( | 4
 ةروسلا هذه نم ةريثكلا لئاسملا طابنتسا نم هان ركذام جيحصتل رخآ عرشم ريرفت ىف

 دحاو لكفةرشعهوجوب اهتىلع انللدو باتكلا اذه ىف ةدحاو ةلئسم انركذ اذا انأ معا

 دحاو لكف ةسمخ تابيش الثم اهيف انيكح اذ 0 فلا هوجولا كلت نم

 ةب حالا كلف ةثالثوأ نيباوحاهنم دحاو لكن ع انبجأ اذا مث « اهسفنب ةلقتسم ةلئسم اضيأ اهنم



 ٠ توصلا نيوكت ىف ثحبلا ١١

 رك ذينو « عراضملا لعفلا اهتامج نمو « لعفلا ماسقأ هدعب رك ذي مث ع قلطملا لعفلا ةقيقح نع

 اضيأو « صيصختلاىلع ذوعأ انلوةب ةقلعتملا ثحابملا هدعب ركذي مث « هماسقأو هصاوخو هدح

 هماكحأ وهصاوخوهدحو رجلا فرح هدعب رك ذي مث ؛ قلطملا فرحلا ةَقيقح نع ثحبلا بحي

 لصحت ث.حابملا هذه مامت ىلع فوقولا دنعو « هصاوخنو هدجو قاصلالا ءاب هدعب ركذي م

 ىتلا ثحابملا نأ مولعملا نمو (هللاب ذوعأ )) هلوقب ةقلعتملا ةيظفللا ثحابملامامت ىلع فوتولا

 انج ةزيتكا اهققاشم ىلا امرأ

 ةلخادةثالث عاونأ ف رحلاولعفلاو مسالا : لوقت نأ بتارالانم ةعبارلاةيترملاو : لوقن م

 انبهف اضيأو « اهبضاوخواهدحو ةملكلا ةيهام نع اضيأ ثحبلا بجيف « ةملكلا سنج تحت

 بجيف « ةرابعلاو « ةغللاو « .ظفللاو , لوقلاو « مالكلا : ىهو « ةملكلاب ةبيش ىرخأ ظافلأ

 ظافلالا نم وأ ,ةفدارتملاظافلالا نم اهنوك نعشحبلا بحي مث « اهنم دحاو لك نع ثحبلا

 ليصحتلاو لرصفتلا لع قورفلاك لت ركذ بحيهناف ةنيابتم اظافلأن وكت نأ ريدقتب و « ةنيابتملا

 لصحت امنا تاملكلا هذه نأ كشال : لوقن نأثحبلا نم ةسماخلا ةيئرملاو : لوقن مث

 هدوجو بابسأ نعو , توصلا ةَقيقح نع ثحبلاب حج كلذ دنعف «نفورحلاو تاوضالا نم

 اهدنعف «ردصلازم سفنلا جورخ ببسب ناكامتا ناودحلا ىف توصلا ثودح ْنأ كش الو

 ةرورضلا ليس لعاسفنتم ناسنالا نوك ىف ةمكحلا ام:هنأو « سفنلا ةقئقح نَع ثحببلا حي

 هذه جاتحت اذه دنعو « هجارخإ ببس وأ سفنلا لاخدتسا ببسب لصحت توصلا اذه نأو

 توصلاةكر لوألا أدملاوهىذلاب اجحلا ةفرعمو , ةئرلاو بلقلالاوحأ ةفرعم ىلإ ثحامملا

 بجف فرحلا امأو « نيتفشلاو ناسللاو ةرجنحلاو نطبلل ةكرحلا تالضعلا رئاس ةفرعمو

 كن الاضيأو و هل ةرباغم توقلا قف ةذوجوم هتيع وأ ءاتاوطلا سفن وها!له هلأ كحك

 ناسالاو قاحلا ف ةصوصنع جراخم ىهو « توصلا عيطقت دنع داون امإ فورحلا هذه نأ

 لاو>أنعشحبلا اضيأب حب و ع سباحلا كلت لاوحأ نع ثحبلا بجيف « نيتفشلاو نانسالاو

 دوج ولا ىف سنجلا نم ةريثكلا عاوناألا لاخدإ نم تاناويحلا نكمتت اهرابتعاب ىتلا تالضعلا

 حيرشتلا لع ىلع فوتولا دنع الإ !ملالد متت ال ثحابملا هذهو

 ةساحب ةسوسحمتايفيك توصلاو فرلا نأ ىه ثحبلا نم ةسداسلا ةبترملاو : لوقن مث

 ةسوسحمت ايفيك م وعطلاو ؛ رصبلاةساح ةسوسحمتايفيكى هفءاوض الا وناول آلا امأو ع عمسلا

 تايفيكلا هذه : لاقي نأرص» لبف « ةسوسحلا تايفيكلا رئاسفلوقلا اذكو « قوذلا ةساحب



 ةلذقلا ظافلالاب ند مزيتكتلا لئاسملا طاستسا ف

 ىلا راقتفالا لع لدي عوقولا ريدقتب هناف ةردقملا لاوحالا كلت نم دحاو لكو « لدبلا ىلع

 امل هانتمريغ ثحابملا نم عونلا ارذه نأ انركذ امب تبثف ؛ ميحرلا يكحلا عناصلا دوجو

 نيرئابسلا نم دحأو لكلو هل لحاسال رح كلذف ةيفصتلاو ةضايرلا قيرطب ةيادهلا ليصحت

 فوثو الو عاهلوم وه ةبجو لكلو» لاق ام نيعم برشمو ع صاخ جسبنم ىلاعت هللا ىلا
 نوفراعلاو  راونالا كلت نيدايم ىدابم نم مابفالا دنع ربخ الو عرارسالا كلت ىلع لوقعلل

 نيرثك ألا ماهفأ اهيلا قرت املق , ةقيقد ارارسأو « ةقيمع ثحابم اهيف اوظحلل نوققحلا

 (نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ مهيلع تمعنأ نيذلا طا رص)) هلالج لج هلوق امأو

 تانايبلانمهان رك ذام ىلع فقو نمو ! تاجردلا هذه بتارم مظعأو , تاماقملا هذه لجأ اف

 ةلمتشمةروسلا هذه نأ قبس ىذلا نايبلاب ربظ دّقف , تالاحلا هذه ىدابم ىلع علطي نأ. ةنكفأ

 ىلع ةلمتشم ةروسلا هذه لوقي نم لوق نأو « اهل ةياغال رارسأو « اهل ةياهن ال ثحابم لع

 8 امال ابفأبأ قيلي ام لع رخ مالك« ةلئسم فقال آ ةرششع

 لانش صقل
 ةلبلقلا ظافل الا نم ةريكلا لئاسما طابنتسا نكمب هنأ ىلع لدي زخآ عرستم ويرفت ىف

 لغفلاو  عراضملا لعفلا عاونأ نم عون“ ذؤعأ : لوقافا (هتلب ذوعأ) انلوق ف ملكتنلو
 عا ونأنم عون ىهو :قاصلالا ءابىبف هتلابهلوق ىف ءابلا امأو لعفلاعاونأ نم عون عراضملا

 نماما : نيعم مساوبف هتلا انا وقامأو . فورحلا عاونأ نم عون رجلا فورحو « رجلا فور>

 قتشملاسالاو معلا ممالاو , هيف نيلوقلا فالتخا ىلع , ةقتسشملا ءامسالا نم وأ « مالعالا ءاوسأ

 عونلا ةفرعم نأ « ةيلقعلا مولعلا ىف تبث دقو , مسالا قاطم عاونأ نم عون امهنم دحاو لك

 طيسبلاب ملعلاو ء عونلا ةيهام نم زج سنجلا نآل , سنجلا ةفرعم دعب الا اًهوصح عنتر

 الا ىغبفي اهب لعلا ليصحت نكمي ال 6 هللاب ذوعأ) انلوقف عةلاحم ال بك رملاب.ملعلا ىلع مدقم

 اهدودح كاش يلعبر الا :لتطعال ةقازحملا ةتل فوز, الأ تركو هزغفلاو مسالا ةفرعم دعب

 ىلاو « قتسشملا مسالا ىلاو « ملعلا مسالا ىلا مسالاريسقت نم دبال هنمغارفلا دعبمث اهصاوخو

 غارفلا دعب مث , هصاوخو همسرو هدحب ماسقالا هذه نم دحاو لك في رعتو ء سنجلا مسا

 وزع اقيم توك نأ لرفقعب ذ:أ قوق مسا وأ « لع مسا 4 هلال ةظفل نأ ىف مالكلا بحي هنم

 تحلل تع اًهيأزئزو اهمادغاو اك ةرطق لا ةيرينكتلا ةرجبولا/ فراكك راوأءأ اذان تم كادت



 أ , فيلاكتلا عاونأو ةدابعلا ىنعم

 نم دب ال روك ذملاماقملا نم غارفلا دعب نإ مث (دبعن كايإ)) ىلاعتهلوق مزاولب مايقلا نكمي ال

 نيدلاف فنصام عيمجو « ىهاونلاو 0 1 ناب و , فيلاكتلا كلت ماسقأ ليصفت

 ةعيرشلا هذه بسحبملاعت هللافيلاكت هيف لخد ام مث , هللا فيلاكت هيف لخدي هقفلا بتك نم

 ءايبناألا ىلع ىلاعت هلا اهزنأ ناك دق ىتلا عئارشلا بسحب ىلاعت هللا فيلاكت هيف لخدي كاذكف
 قلخإ ندتم ثاونكلا ىرهتكتتإلم ايد فاك ىتلا عّئارشلا هيف لخدي اًضيأو.ع نيمدقتملا

 ح رش ىلع ةلمتشم هقفلا يتكفاضيأأو ع, تاعاطلاو :تادايعلا لاحشالا مهرمأو مكيالملا

 ىبف بولقلا لامعأ ىف ةدوجوملا فيلاكتلا ماسقأ امأ ؛ ح راوجلا لامعأ ىف ةبجوتملا فيلاكتلا

 تلا تايازلا سكتك ) يتلعلالا دكر الغ ردت كا ع مظعأ و ريكأ

 ةلعاد اهرسأن أ ملعو ثحابملا هذه عومج ناسنالا ربتعا اذإ و ع ةنيابنملا ممألا و ةفلتخلا للملا

 طيحلا رحبلاك اهيلع ةيآلاهذهتامتششا ىتلا لئاسملانأ ذانيح ىلع (دبعن كابإ ) ىلاعت هلوق تحت

 اهنم ليلقلا ىلا الا راكفآلاو لوقعلا لصت ال ىذلا

 ليصحتلو ,ةيادهلابلط نعةرابعهنأ لعاف ( ميقتسملا طارصلا اندها ) هلالج لج هلوق امأ

 ع ةضايرلاو نطابلا ةيفصتب ::ىناثلاو م ةجتلْلاَو ]ل دلار(ةفررعملا بلط امهدحأ :,ناَقيرط ياذا

 كلتوالا لفسالاو ىلعأللا ملاعلا تارذ نم ةرذال هنآل ةيهانتم ريغ اهناف لالدتسالا قرط امأ

 -:ليق م , هتيدمص لالجو , هنزع ةزعبو , هتيهلإ لاكب ةدهاشةرذلا

 داو ةنأ العال درا ةيااهلا نك اك فو

 ىو . تافصلا ىف ةفلتخمو « ةيمسجلا ةيهام ىف ةيواستم ىلاعلا ماسجأ نأ : هريرقتو

 لجالل ةنيعملا هتفصب مسج لك صاصتخا نوكي نأ ليحتسيو ؛ لاوحالاو ةنكمألاو ناولألا

 صيصختل كلذ نوكي نأ بجوف «ءاوتسالا لوصح مز الاو , ةيمسجلا مزاول وأ ةيمسجلا

 وبف امسج نكي ملناو هيف مالكلا داع مسج ناك نا صصخلا كلذو « ربدم ريبدتو صصخم
 مازلالاداععبطلاوضيفل ابهريئأت ناك لب , ارداق املاع ايحنكي ملا دوجوملا كلذم* « بولطملا
 نأ رهظدقف اذه تفرع اذا ء بولطملا وبف ارداق املاع ايح ناك ناو ,ءاوتسالا بوجو ىف

 ميكحلا رداقلا هلالا دوج وب ؛ قطانربخو ,قداص دهاش ضرالاوتاومسلاتارذ نمدحاو لك

 رهوج لكى ىلاعت هلل نا : لوقي هللا همحر رمع نيدلا ءايض دلاولا مامالا خيشلا ناكو « ميلعلا

 روج لكناآل كلذو , ةمحرلاو ةمكحل او ةردقلا ىلع ةلادلا لئالدلا نم ةيهانتم ريغ اعاونأ درف

 ةيهانتم ريغ تافصي هفاصتا اًضيأ نكميو ع لدبلا ىلع ةيهاذتم ريغزايحأ ىف هعوقو نكي هناف درف



 ةرخالا لاو:

 ىلإ اهميسقت
 ةيععسو َةِلَع

 ىلع ىلاعت هللا ةمحر ماسقأ نأ فرع ثحابملا هذه لاثمأ ىلع ناسنالا فقو اذاف ؛ تامامالاو

 . ءاصحالاو طبضلا نع ةجراخ هدانع

 هونسو « ايندلا هذه ىف رفاسملاك ناسنالا نأ ملعاف 4 نيدلا موي كلام ل ىلاعت هلوق امأو
 نآل ؛ هارخأ ملاع ىلإ لوصولا هدصةمو ؛ تاوطخلاك هسافنأو «لايمالاكهروهشو ؛ خسارفلاك
 توكلم ىف بئاجعلا هذه عاونأ قيرطلا ىف دهاش اذاف ٠ تاحلاصلا تايقابلاب زوفلا لصحي كانه

 ؛ةداعسلاو ةجهبلاو ةطبغلا ىف ةرخآلا ملاع لاح بئاي نوكي فيك هنأ رظنيلف تاومسلاو ضرالا

 ؛ رشنااو رشحلاو داعملا لئاسم ىلإ ةراشإ 1  نيدلا موي كل ام ١) هلوق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 نكمي ملاعلا اذه : انلوةكف ةضحلا ةياقعلا امأ : ةيعمس امضعبو « ةضحم ةيلقع امضعب :نامسق ىهو

 اذهو  هتداعإ نكمت هتوم دعب ناسنالا اذه نإو « ىرخأ ةرم هتداعإ نكمي مث ءهمادعإو هبيرخت

 اهئاقب ةيفيكو « اهتافصو اهلاو>أ ةيفيكو « سفنلا رهوج ةقيقح نع ثحبلاب الإ متي 5

 ثحابملا هذهو « اهتداعإ ىلع لجو زع هللا ةردق نارب و ؛ امتواةشو اهمتداعس ةيفيك و ؛ ندبلا دعب

 . ةيلقعلا ةقيقدلا ثحامملا نم ةلئسم ةثامسمخ نم برقي امب الإ مك 53

 كلتو « ةءايقلا مايق دنع دجوت ىتلا لاو>آالا اهدحأ : ماستأ ةثالث ىلع ىبف تايعمسلا امأو

 اههناثو . الاو>أ رك ذنواهرك ذنسىتلا ةرشعلا تامالعلا ىهو ةريبك اهبمو « ةريغص اهنم تامالعلا

 بيرخوا 2, قئالثلا»كوفاو رولا ىف خفناا ةيفيك ىهو « ةمايقلا مايق دنع دجوت ىلا لاود>اللا

 مايق دعب دجوت ىتلا لاوحالا اهثلاثو . نيينامسجلاو نييناحورلا تومو ءبك اوكلاو تاومسلا

 لاو>الاةيفيكو . قالا فوقوةيفيك اهيف لدي ةريثك ىهو , فقوملالهألاو>أ حرشو ةمايقلا

 ةيفيكو ءباسحلا ةيفيكو « مالسلا مهيلع ءايبنآلاو ةكئالملا روضح ةيفيكو ؛ !منودهاشي ىنلا

 لكلا فو هنا لهآ *ةلفض ةيفكو © دانلا-لإ' قي رو ةسلعا "كل ؟نرازن كاشد و لالا نو

 تاياكلا حرشو ٠ اهيلا ملؤصو دعب رانلا لهأو ةنجلا لهأ 0 حرش بابلا اذه 00

 فول ثلا غلب ةءلقنلاو ةيلقعلا لئاسملا هذه عومج لعلو .اهنورشابي ىبلا لا عالاو او ل ىلا

 . ( نيدلا موي كلام + هلوق تحن ا رخل سو

 لعفااب نايتالا نع ةرابع ةدابعلا نأ لعاف 4 نيعتسن كايإو دبعن كايإ ل ىلاعت هلوق امأو

 ىلع ارداق . ادحاو اهل ملاعلا اذهل نأ ليلدلاب تبثي ملا ىمآلا مبظعتلا ليبس ىلع هب نرمألل

 هدايع رمأ هناف ٠ تاجاحلا لك نع اينغ ال ةياهن ال تامولعمب املاع« ام ل ةياهن ال تارودقم

 هناف - هفيلاك-:ل دايقنالاو هتعاط قئالخلا ىلع بحب هنأاو !ةاايضعب نع مماعنو اشم الا نت



 / ابعاونأ رصحتت ال ىلاعت هللا ةمحر

 ابنم دحاو لك ىف لصحو ؛ ملاعلا اذه نم مسجأو مظعأ ملاوعلا كلت نم دحاو لك نوكي ثيحب

 ءرمقلاو سمشلاو نيضرآلاو تاومسلاو ىمركلاو شرعلا نم ملاعلا اذه ىف لصح ام لثم

 ؛ ةيهاو تامدقم ىلع ةينبم ةكيكر ةفيعض لئالد دحاو ملاعلا نأ تابئإ ىف ةفسالفلا لئالدو

 ل ع ئردلا ءالعلا 5 لاق

 رمقلاو سم.شلاو هب موجنلا ىرجت كلف نم هلل رك سانلا انمأران

 رطخ هربغ ىحاون َّق ال اف انرباغو انيض ام هللأ ىلع نيه

 نم فولأ فولأ ىلع لمتشم تازيحتملل اهانرك ذ ىنلا ماسفألا هذه نع ثحبلا نأ مولعمو

 ماحرأ ىف ةدلوتملا نداعملا بئاجعب هيلع طيحب نأ دارأو لكلا كرت ول ناسنإلا لب ؛ لئاسملا

 فنزأو ؛حالمالاو خينارزاو تيرابكللا عاونأو ةيفاصلا راجحالاو تازلفلا نم لاسبجلا

 ماسقأ بئاعو «راقلاو راونآلاو راهزالا نم اهيف ام عم تابنلا لاو-أ بئا# فرعي

 هذه نم ليلقلا لقأ ىف هرمع دفنل  تارشملاو رويطلاو شو-ولاو مئاهبلا نم تاناويجلا

 مالقأ ةرجش نما ضرالا.ىف م نا ولو ( ىلاعت لاق 6 اهروعء ىلإ ىوتلي لاو 3 بلاطملا

 هلوق ثحن ةلخاد اببجأو اهوا ىهو ) هلأ تاياك تدفن م رحأ ةعبس هدعل نه هدم رحبلاو

 . ( نيملاعلا بر إل

 عاونأ نم صيلختلا نع ةرابع ةمحرلا نأ ملعاف < ميحرلا نمحرلا إل ىلاعت هلوق امأو

 نع الف تاذآلا ماسقأ نعي نمالحتلا انآ لكانت باوأ ىلإ تاريخلا لاضاإإ نعو« تافالا

 ف نأ 2 نمهو ؛ ىلاعت هللأ الإ اهءلعي ال هرقل ىهو ' تافآلا ماسقأ ةف رعد دع الإ هّدِو رعم

 ىف اهدلوت نكمي ىتلا ماقسألا ماسقأ ىلع هلقع فقي ىتح بطلا بتنك علاطيلف اهنم ليلق ىلع

 ةفرعم ىلإ قلخلا لوقع ىده فيك ىلاعت هنأ ىف لمأتي مث ؛ ءازجالاو ءاضعألا نم دحاو لك

 هدجو بابلا اذه ىف ضاخ اذإ هناف . ناويحلاو تابنلاو نداعملا نم ةيودآلاو ةيذغألا ماسقأ

 . هل لحاس ال 2

 سانلا ىلع تلخب : لاق نيعلا ءاضعأ عفانم ىف هباتك فنص امل هنأ سونيلاج ىح دقو
 َْق كر 2 دحاو م ىلع نيرتلم نيذوجلا نييصعلا قِيلَ َّق للاعت هللأ 1 ركذب

 ىدابع ىلع تلخن مل : لوقي كحلإ نإ «٠ سونيلاج اي لاقو ءامسأا نم لزن اكلم ناك مونلا

 هتجلاعف ظاغ دق ىلادط نإ : اضيأ لاقو « اباتك هيف تفنصف تهتناف : لاق ؟ ىتكخ ركب
 ىذلا قرعلا دصفب ىفرمأو ءامسلا نم لزن اكلم ناك لكيملا ف تيأرف : عفني ملف تفرع ام لكب

 تاييبنتلا هذه لاثمأ يلإ ىبتتت اهلئاوأ ىف بطلا تامالعءارثك أو ؛ رصنبلاو لضتخلا نيب

 ل هلأ ةمحر

 تال هدايعإ

 ابعاونأ



 ىصحت ال ىتلا ىلاعت هللا معن د

 ىذلا بيترنلا وه اذهو « ةيفاصلا لامعألاو « ةقحلا دئاقعلا عيمج ىلع فوقولا دعب الإ امولعم

 1 رصلا قحلاو؛ حيحصلا لقعلا هتحصب دوش

 ىلع دمحاو  ةمعنلا ىلع ًادمح نوكي امنإ دملا نأ ملعاف 4 هلل دما ل هلالج لج هلوق امأ

 « ءاصحالاو ديدحتلا نع ةجراخ هللا معن ماسقأ نكل « ةمعنلا كالت ةفرعم دعب الإ نكمي ال ةمعنلا

 بحي لقاعلا نأ وهو ء دحاو لاثم ىف ملكتنلو ( اهودحت ال هللا ةمعن اودعت نإو ) ىلاسعت لاق اك --

 ةلضن امهلقأو دولا ؛نرودأ.نأ كش اليو _ه- ندرو سفن ”نم فل ومان ال كلذ. -هتاذ ريتعي نأ

 عفانملا نم عون فالآ ةسمخ نم ابيرق اودجو حيرشتلا باحصأ نإ مث ؛ ندبلا وه ةعفنمو

 هذه ىلع فقو نم نإ مث « نانإلا ندب قيلخت ىف هتيكحب لجو زع هللا اهريد ىتلا لاصملاو

 معي ملام ىلإ روك ذملا مولعملا ردقلا اذه ةبسن نأ فرع حيرشتلا بتك ىف ةروك ذملا فانصآلا

 قلخ ىف نمحرلا ةمكح ماسقأ ةفرعم نأ روظي اذه دنعو « طيحلا رحبلا ىف ةرطقلاك رك ذي ملامو

 هللا كح راث ! ةلمجا هذه ىلإ تض اذإ مث , رثكأ وأ ةلئسم فالآ ةرشع ىلع لمتشت ناسنإلا

 « تارايسلاو تباوثلا نم تارينلا مارجأو ٠ تاومسلا قايطأو ىسركلاو شرعلا قيلخت ىف ىلاعت

 الإ مضي مث ء ضوصخم ريغو صوصخم ضرولو صودخم ردقب اسهنم دحاو لك صصقو

 فانصأو تاناويحلاو تاتابنلاو تادامجا نم تادلوملاو تاهمألا قيلخت ىف ىلاعت هللا كح راثآ

 , لقأ وأ رثك أ وأ ةلئسم فلأ فلأ ىلع لمتشم عومجملا ذمه نأ لع  اهلاو-أو !مماسقأ

 تاومسلا ىفام مك رخسو ) ىلاعت لاق اك «ناسنإلا ةعفنمل قولخم اهرثك أ نأ ىلع هبن ىلاعت هنإ مث

 , ةلئسم فلأ فلأ ىلع لمتشم ( هلل دما > هلالج لج هلوق نأ ربظي ذئئيحو ( ضرألا ىفامو

 : لقأ وأ رك أ ىأ

 ( نيملاعلا ال هلوقو فاضم « بر هلوق نأ لعاف ( نيملاعلا بر ل هلالج لج هلوق فأل

 لاحلا نف « نيفياضتملاب ملعلا لوصح دعب الإ اهتفرعم عنتمت ءىثلا ىلإ ءىتلا ةفاضإو « هيلإ فاضم

 لك نع ةرابع نيملاعلا نا مث «نيملاعلاو بر ةفرعم دعب الإ نيملاعلل ابر ىلاعت هنوكب ملعاا لوصح

 «تافصلاو « تاقرافملاو « تازيحتملا : ماسقأ ةثالث ىلع ىهو « ىلاعت هللا ىوس دوجوم

 ,تاهءالاو بك اوكلاو كالفآلا ىبف طئاسبلا امأ « تانك وأ طئاسإ ام] ىبف تازتدتملا امأ

 ماسقألا هذه الإ مسج ال هنأ ىلع ليلد متي مل هنأ ملعاو « ةثالثلا ديلاوملا ىهف تايكرملاامأو

 هنأ ليلدلاب تبثو « هل ةباهن ال ءالخ ملاعلا جراخ لصح هنأ ليلدلاب تبث هناأل كلذو , ةثالثلا لا عاونأ
 دوجو ناكمار

 ؛ ملاعلا جراخ ماع كفلأ فلأ قاض نأ ىلع رداق لاذع وهف 2 تاتكملا ع 4 لع ر ,داق كلبك ىو أ ملاوع



 ؛:تاداعتلا لكأ تاننكال 0 ىلع انقفوو « تاعاطلا 0 ءادال انقفو ىذلا هلل د+لا

 نمحراا هللا مسب ١ تاركتنملاو ىصاعملا لك نم ميجرلا ناطيششلا نم هللاب ذوعأ : انلوق ىلإ انادهو

 تاومسلا ىفام هل ىذلا 4 هلل دما ال تارومأملاو تاريؤلا لك ءادأ ىف عرشن 4( ميحرلا

 تاجاحلا بادكأ ىلع 4 مي>رلا نمحرلا إل تافصلاو تاوذلا تم 0

 ىف راجفلا لاخدإو « تاجردلا ىلإ راربألا لاصيإ ىف 4 نيدلا موي كلام )ل تارورضلا بابرأو
 4« ميةتسملا طارصلا اندها ل , تافيلكتلا ةلمج ءادأب مايقلا ىف «نيءتسن كايإو دبعن كايإ ال تاكردلا

 تاماةملاو تالاهلا لك ىف 4 مهيلع تمعنأ نيذلا طارد إل تايادحلا عاونأ لك بسحب

 . تالالضلاو تالاهجلا لهأ نم « نيلاضاا الو مهيلع بوضفملا ريغ م

 بقاعت بس هو هلآ ىلعو «٠ تايآلاو تازجعملا لضفأب ذيؤملا دمع للغ“ةالصلاو

 . اهيلست سو : تايآلا

 ةروس مولع نم ىلاعت هللا انقزر ام ضعءب حرش ىلع ل-هتشم باك اذهف : دعب امأ

 ةياركمالز الهلا ,نيرادلا تنل راو هم اعل انقفوي نأ ميظعلا هللا لأسنو « ةحتافلا

 , ةمدقم ىلع بترم باتكلا اذهو «نيق نيبلاطلا فاعسابو « نيعمو قفوم ريخ هنإ , هماعنإو

 :  لوصف اهيفف ةمدقملا امأ ء بتكو

 لوآلا لصفلا
 لامجالا ليبس ىلع ةروسلا هذه مولع ىلع هيبنتلا ىف

 طينتسي نأ نكي ةعركلا ةروسلا هذه نأ تافوألا ضعب ىف قاسل لع رم هنأ ملعأ

 لهأ نم موقو « داسملا ضعب اذه دعبتساف « ةلئسم فالآ ةرشع اهسافنو اهدئاوف نم

 ,ىاعملا نع ةغرافلا تاقلعتلا نم مهسفنأ نم هوفلأ ام ىلع كلذ اوامحو «دانعلاو ىغلاو لهجلا

 تمدق « باتكلا اذه فينصت ىف تعرش املف . ىناملاو دقاعملا قيّقحت نع ةيلاخلا تايلكلاو

 لوقنف ؛ لوصولا بيرق ؛ لوصحلا نك رمأ هانركحذ ام نأ ىلع هيبذتلاك ريصتل ةمدقملا هذه

 ةذاعتسالا هنم دارا نأ كشال مج جرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ رزانلوق نإ : قيفوتلا هللابو

 باب نم نورك ك نأ امإ تايهنملا نأ كلا ل 0 تارواظخحلاو تايهملا 00 كو هللأب

 ةذاعتسالا



 قارغتوفلا لقفلاو عضولاو ميمصتلاو لقنلا قوةح

 هرششانو هعباطأ ةظوفح

 ل نم ا هدع 8م

 في رشلا فحصملا عبط مزتسلم /

 رصع رهزألا عماجلا ناديم

 مط 277
 2 ميه 2
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 قف ىلع عبط

3 || 1 

 1 ربل 0
 «فيرشلا فحصملا عبط مزتلم

 مصب نهزالا عماجلا نادرمي

 0م ع اهيل ري
 مطب زد مالالا ْعياسملا ناديك



 فلؤملاب فيرعت 26(

 كلل دالبلا ىلع لوغتملا رقم اب ناك ثيح دنقرم“ ىلإ ىزارلا خييشلا دالوأب !وبهذو ؛ اهيف ناكنم

 . هللا هنعل ناخزبك:ج رتتلا

 : هيمعارت

 دقف'« نيملتشملا ءانلع لضافاو نيرسفملا راك نيب“ هتيص دعبو هردق لالجو مامإلا ةلزنم ولعل

 نوريثك ةمثأ ةمجرتلاب هلوانت

 ةقرف لك تع تافحو 2 هل اومحرت ءاهقفلاو ءايطاألاو نر فملل اومججرت ني تاقبطلا بادكأف

 . ابيبط ًارسفم ًافوسليف ايكح ًاملكتم ًايلوصأ يقف ناك ذإ هب مهنم

 ءاننأةردان و .ناعأللا نبع نك هنأ لاعف ؛ ناكلخ نبا لاتفأ هنع اونك كلذك نوحتروألأو

 . ناسنإ لكب متي نمو ٠ نارقألاو ءاملعلا غباون ىلع ًاقوفتمو ؛ نامزلا

 نوذفلا فيذصت 05 بهاذم بحاص ناك هنإ : هتمدهقم ف هنع 2ص ربعلا بحاص كلذكو

 . ءايميكلاو ةمكحلاو لدجلا لعوريسفتلاو مالكلاو ل وصأألا لثم « مولع ةدع ىف بتكلا فيلأتو

 ةيزيلكنإ وأ ةيب رعةيمالسإلا فراعملا رئاود باحأ املا رععلا لع ةباتكسلا لفغي مو

 5 ثيدحلا ثحبلاب ةراثإ)ا تاوانتو هنع تك اباكف ) ةيسأرف و ةيناملأ وأ

 رضم ىف اليوط ماقأ ىذلا نويعلا بيبط فوه ربام روةكدلا ىناملألا قرشت.ملا ةمالعلاو

 . هتجرتب ًاصاخ ًاباتتك هل درفأ « ةليلق ماوعأ ذنم الإ ةينملا ةكردت مو

 طش انما همط#

 نه هصيخاتو هعمج ىلإ ةيرصملا ةيببلا انتعبطمب حييحصتلا ةئيه ءاسلع هيلإ هللا قذو ام اذه

 ىلاعت هللا محر « علطملاو ءىراقلا ةدافإل ميظعلا هريسفت نم هذه انتعبط هب مدقنل مامإلا ةمجرت

 ءازجلا ريخ هلهأ دنع حيحصت ف لباو هنع لضان ىذلا هشد نع هازجو 2 ةعسأاو ةمحر مامإلا

 ©, نيمأ نيلماعلا ءاملعلا ءال وه لاكمأب نودتقي نم انلعجو

 ةيرصملا ةيببلا ةعبطملاب ميحصتلا ةئيه



 ( نس فلؤملاب فيرعت

 :؛ نيدلا رفع دالوأ

 رظنو لاغتشا هل ناكو « نيدلا ءايضب بقلي امهنم لوألا : نينبا نيدلا رخف مامإلا بقعأ دقل

 , ركب ىنأب هانكو ةيصولا ىف هيلإ راشأ ىذلا هلعلو « نيدلا سمشب بقلي نا رخإلاو « مولعلا ىف

 . ىنم لعأ نوكي هنإف ؛ اذه ىنبا شاع نإ : هنع لوي ةوبأ ناكو «ردانإءاك ذو.ةيلاع ةنطف اذ ناكو

 كاد. دلل: نيم مدل يقل ؛ اره قى فم فدل رأ قب «ىذزارلا نيدلا رخف ىفوتاملو

 هنأ تقلب نيددلا رجق كلت

 ًايقتمالضاف ناكو عماش مزراوخ ناطلسال ةرازولا دإةتي ىولعلا كللملا نيدلا ءالع ريزولا ناكو

 . ىزارلا نيدلا رخف خيشلا ةنباب جوزت دق ناكو « ةيسرافلاو ةيبرعلاب رعش هلو « بدآلا مولعل

 ثدح . نيبلسملاو مالسإلا ىلع ةميظع مهنم ةعجافلا تناكو « نيملسملاب راتتلا ةبكن تلح املو

 « ةرك اسع زثك أ لتقو « هكلم لع باغو هاش مزراوخ ناطلسلا رهق لولا ناحرتت 2

 ًاريجستم , ناخزيكشج ىلإ كلملا ءالع ريزولا هجوتف ءرثأ ىلع هل رثعي ملو ؛ هاش مزراوخ كلملا دّقفو

 . هضاوخ ةلمج نم هلعجو «همرك أ هيل]إ لصو الق ء هن

 منفص نه ناكو ؛ امنوص>حو ا,عالق اومدهو امندم اوبرخو ؛ مجعلا دالب ىلع راتتلا ىلوتسا الو

 ناخزيكتج لوتملا ىلإ كلملا ءالع ريزولا هجوت كلذل ءامنواتح ىتلا ناملا لهأ ةماع نواتقي مهنأ

 ىرج ىلع امم نم ةماع اولَقِيو اهوبرخيل ةاره ىلإ هرك اسع نم ةقرف لءفلاب تهجوت دق تناكو

 خيشاا دالوآل ناخزيكتج نم نامآلا كلملا ءالع لأسف  اهتوكتلمتي ىتلا دالبلا لك ىف مهتداع

 . ًانامأ مهاطعأو : كلذ هل بهوف ؛ هيلإ نيمركم مهم اوئيحي نأو « ىذارلا نيدلا رخف

 نيدلا رخف خيشلا دالوأل نأب ايف اودان « اهذخأ اوفراشو ةاره ىلإ هباأ بهذ املو

 . ناكم ىف ةيحان اولزتعيلف :ناماآلا

 ىهو ؛ هل اهاطعأ دق هاش مزراوخ ناطلسلا ناك« ةنطاسلا راد ىه نيدلا رخف خيبشلا راد تناكو '

 ىف اهب اوماقأ ؛ كلذنيدلا رخف دالوأ غلب الف « ةنيزو ةفرخز امعدبأو ؛ !ممخفأو رودلا ربك أ نم

 « مهريغو ءاملعلا نم ةعامجو دلبلا ءاربكو ةلودلا نايعأو ٠ مهلهأ نمريثك قاخ مهب قحتلاو « نامأ

 لخد ايلف « ىزارلا نيدلا رخف راد ىف اوماد ام ,نامأ ىف اون وكي نأ مهنم نظ ًاريثك ًاقلخ اوناكو

 مهلإ اوجرخف . هدالوأب اودانو ىزارلا نيدلا رخف راد ىلإ اوهتنا « املهأ اولتقو دلبلا ىلإ راتتا

 عيمج اودابأف راداىلإ اولخدو « مثوزجح مهوفرع املف  امهتخأو نيدلا سممشو نيدلا ءايض : مو



 فل ماب فيرعت (ن])

 لضفتلا ليبس ىلع هثاعد اص َّق 1 ذيلف ؛ تالاؤسلا كلاةهل تباط نإف . اهنم ءىث ىف رظن نفث

 «رطاخلا ذيحشتو « ثحبلا ريثكت الإ تدرأ ام ىنإف .ءىسلا لوقلا فذحيلف الإو  ماعنإلاو

 . ىلاعت هللا ىلع لكشلا ىو اتع لاو

 مث «ىلاعت هللا ىلع هيف داهتعالاف « تاروعلاو لافطألا سمأ حالصإ وهو ( فاثلا مهملا امأو )

 « مظعألا ناطاسلا نأ الإ ءولعلاو نيدلا ىف ربك آلا دم نيرق هلعجا مهلا . 29 دمع هللا بئان ىلع

 (نالف) ىلإ ىدالوأ ةياصو ضوفأ نأ ىلوآلا تبأرف لافطألا تامبم حالصإب لغتشي نأ هنكمال

 .( نونس مه نيذلاو اوقتا نيذلا عم هللا نإ ) ىلاعت هللا ىوقتب هترمأو

  :لاق مث اهرخآ ىلإ ةيصولا درس م

 ةرهاظ ةنطفلاو ءاكذإ | اناثألا نإف رك قا غدلو ةسرتف غلاببنأب هيصوأ مث هيصوأ مثهيصوأو

 اذ]1 تأ قدا يلع للم لكو 21 قنماللت لك ترم و ةعزم ااا ليخإ لإ اءلصاوي, هلا لطلاء

 8 عرشلا طرش ىلع ىنوئفديو ئىنزدفكيز 2 ًاارذعأ نوري الو 3 قوم ءافخإ ف نوغلام تم

 اوأرق دحلل أ ٌّق قودَضَو اذإو كاف ىنوفديو » ناخاد زو هب رقل بقاصملا لوجلا ىلإ ىنولمحو

 مرك اب 5 نولو#ب ماعلا كدعلو لع بارتاا نورثش مث 0 نآرقلا تايهلإ نمد هيلع أاوردق |[ ىلع

 : هل نشا جاتحلا ريقفلا كءاج

 « ريدق ءىش لك ىلع وهو ٠ ءاشي امل لاعفلا ىلاعت هللاو ء بابلا اذه ىف ىتيصو ىهتنم اذهو

 : هتافو

 تس ةنس نم لاوش لوأ نينثالا موي ىف ةارهب هبر راوج ىلإ ىزارلا نيدلارخف مامإلا لقتنا

 تام هنإليق دقو ةنسلا هذه نم ةجحلا ىذ ىف ىفوت ةنإ : ىطفقلا لاقو :« كسلا لاق اذك «ةثاّسو

 نعطي ناكو 2 : ىطفقلا لاق 0 مسا ةأقس نم هل تنس د دق اهرظاني ناك ىلا قرفلا نإو امومسم

 . « كلبف مسلا هماعطإ ىلإ اولصوت مهنإ : ليقف مأطخ نيبيو ةيماركلا ىلع

 )١( هاج نر امنا! هايل هيف ءارذش مدقت دقو هاش مزراوخ نيدلا ءالع ناطلسلا هب ديرب 2



 0 اا وع

 فوصوهو ؛« ضارعأالاو تازيمتملا ةلئامم نع هزنم ؛ هربدم ريبدت ثحن سوا ملاعلا اذه نأ

 ةدّيافلا ىواست ةدئاف اهبف تيأر اف ؛ ةيمالكلا قرطلا تربتخا دقلو ؛ ةمحرلاو ملعلاو ةردقلا لاكب

 نع عنو , ىلاعت هلل ةيلكتلاب لالجلاو ةمظعلا ميلست ىف ىعسي هن 0 ميظعلا نآرقلا ىف اهتدجو ىتلا

 ءازحمضت و ىقدل هب رشبلا لولا دا ملءالالإ كاذ امو «تاضف ا ةضراعملا دارإ ىف قمعتلا
 . ةيفخلا جهاتملاو ةقيمعلا قياضملا كلت ىف

 ءاكرشلا نع هتءاربو هتدحوو هدوجو بوجو, نم ةرهاظلا لئالدلاب تبث الك: لوقأ ادا

 ىهتاام امأو « هيلع ىلاعت هللا تاو هب لوقأىذلاوه كاذف «ةيلاعفلاو ريبدتلاو ةيلز الا ومدقلا ىف

 نبب اهيلع قفتلا ةحيحصلا رابخالاو نآرّقلا ىف درو ام لكف « ضومغلاو ةقدلا ىلإ هيف مالا

 ىرأ فإ :ملاعلا' هلإ اي :لوقأ كلذك نكي ل ىذلاو وه اكوهف : دحاولا ىتعملل نيعبتملا ةمئآألا

 : ىلاني رطخ وأ « ىبلق هب ضام.كلف , نيجازلا محرأو ؛ نيمرك الا مرك أ كنأ ىلع نيقبطم قلخلا

 انأ ام ىف [لغفاف» قا لاظي] وأ لطاب .قيقح تدرأ.فأ ىم.َكبلِع نإ :لوقأو 1 كلع د[

 .قدضلا هنأ ترؤوضتو, ق!وق هنأت دعّدعاب اَط'ررقت ىف الإ تيءس ام: أ, ىم[شاعان]و كله

 ,فيعضاا قياضتنأ نم مرك أ تنأف « لقملا دهج كاذف , ىلصاح عمال ىدصق عم كتمحر نكتلف

 , نيفراعلا نافرع كلم ديزيال نم اي « ىبوح حعاو ؛ ىتاز رتساو ىنحراو ىنئغأف « ةلزلا ىف عقاولا
 . نيمرجملا أطخغ صقنتي الو

 ىف ىلبوعتو « مهظدلا نآرقلا وه ىباتكو :نيلسرملا ديس د# [ ةنس ] ةعباتم ىنيذ : لوقأو

 . امبيلع نيدلا فلط

 ؛ تاربعلا محار ايو ؛ تارثعلا ليقم ايو « تاوعدلا بيجم ايو « تاوص'الا عماس اي مهللا

 تلق تناآو.. كتحو'ق ءاجرلا ميظع ؛ كب نظلا نسح تنك انأ «تانكمملاو تاثدحملا مويقايو

 07 تلق تنأو ( هاعد اذإ رطضملا بيحي نم مأ ) تلق تنأو « ىف ىدبع نظ دنءانأ »

 . ميثللا جاتمحلا انأو ٠ مجركللا ىنغلا تنأف « ءىثب تئج ام ىنأ ببف ( بيرق ىنإف ىنع ىدابع.كلأس

 , روصقلاو ةلزلاب فرتعم انأو « كاوس. ًانسحم دجأ الو ٠ كاوس دحأ ىل سيل هنأ ملعاو

 دتعو توملا 1لبق كباقع نم انمأ'قاعجاو قاعد در الو تاع نسخ ا ردا ا

 ببسإ ىلع قيضت الو « توملا لوزن ىلع ففخو توملاتاركس ىلع لوهسو « توملا دعبو توملا

 . نيمحارلا محرأ تنأف , ماقسأالاو مالآلا

 ءابيف نيمدقتملا ىلع تالاؤسلا داربإ نم ترثكستسا وأ « ابتفنص ىتلا ةيملعلا بتكلا امأو



 فل ماب فيرعن' )ل 0

 درصأ ىدنعإ كاذو كاوللل ديلي " "هرخ ازادرفا ناس. لسنا نه

 لداقم ةايحلا ىلع نامزلا ف كل ىربالف تشعن اهج هأش مزراوخ

 نيم ينادعلا ىلعا هانش ىضاع لا كفسف هلآلا ءادعأ تيفأ

 : مامالا ةيصو

 بج ةيصو ىهو «نوعلا هللابو ىلب ايف اهركذن « ىزارلا نيدلا رفع مامالا ةيصو ىه هذهو

 اعإو « ةنسد ةديهع ىلع لَ اهناد» اهنع نودلخ نب لاق دقو ) ءايقتالا ءاسلعلل را ربدعل نأ

 2 ةدئافاأ| ةميع عفنلا ةليلجاهالو 2 مامإلا تافنصعو ريسفتلاب الاصتاو ةقالع ا نال اهاندروأ

 ناكو 2 توم لاب 2 2 سشض م نيد ىناهفدالا ركل ىأ نبا ميهاربإ هذ. ىلع مامإلا اهالمأدقو

 نأ ىلإ هتينم تخارت دق تناك نإو ) ةثامتسو تس ةنس مرخلا نم نيرشعلاو ىداحلا ىف اهؤالدإ
 مك امكن اذهو ( امثالمإ دعل ماع نم برقيام ىذه

 ميحرلا نمح رلا هللا محد

 ىف وهو « ىزارلا نيسحلا نبرمع نب دمع ؛ هالوم مركب قئاولا  هبر ةمحر ىجارلا دبعلا لوقي
 هالوم ىلإ هجوتيو , ىساق لك هيف نيلي ىلا تقولاوهو“ ةرخآلاب 'هدهَعلوأَو « اندلاب هدهع رخآ

 : قبأ لك
 « مهجراعم تاقوأ فرشأ ىف هتكنالم ظعأ اهرك ذ ىذلا دماحماب ىلاعت هلل دحأ ىفإ

 ,ناكمإلاو ثودحلا مناتن نهكلذلكلوقأ لب , مهتدهاشم تاقوأ لك أ ىف هئايبنأ مظعأ اهب قطنو
 ةيسانمال هنآل  اهفرعأ مل مأ اهتفرع ؛ ةبهوملا لاكل اهبجوتسيو « ةتيهولأ اهةحتست ىتلادماحماب هدمحأف

 دابع عيمجو ؛ نياسرملا ءايبنآلاو « نيبرةملا ةك_ْئالملا لع لصأو « بابرآلا بر لالج عم بازنلل

 3: كلذ دلك وقأ مث , نيحلاصلا هللا

 تام اذإ ناسنإلا :نولَوةي سانلا نأ « نيةيلا بلط ىف ىفاوخإو :نيدلا فى او]اب اوملعا

 راص حلاص لمع قب نإ هنأ : لوآلا : نيهجو نم صوصخ ماعلا اذهو « قلخلا نع هقلعت عطقنا

 تاروعلاو دالوآلاو لافطألإ ملاص“ب قاعتب ام : ىناثلاو . هللا دنعرأ هل ءاعدلاو « ءأعدلل بس كلذ

 . تايانجلاو ملاظملا ءادأو

 ىلع فقأ ال ؛ ءىث لكىف بتك أ تنكف ء علل اح الجر تنك ىتنأ اوملعاف ( لوأالا امأ )

 : لل هريعملا كنكلا قراتوطن تملا نأ الزيف رازاتق هك التاتو ا اعخ نايا فتك و تيك



 )كر فل وملاب فيرعت

 اولازو نيعرسم ًاعيج اودابف ةلودو لاجر نم انيأر دق مكو

 لابج لابجلاو اولازف لاجر  اهتافرش تلع دق لامج نم مكو

 ربالا لع دشني ةاربم نيدلا رن تعم ىطساولا نيسحلا هللا دبع وبأ لاقو : ناكلخ نا لاق

 :  ةاره اهنإ لاقي « دلبلا لهأ هيف بتاع مالك بيقع

 هب ناهتسي ًايح ماد ام ءرملا
 -6 هردش نهو

 دقتفي نيد هيف ءزرلا مظعيو

 الاجر تانككملا ف تكس ل

 املارر اناظتت :تاردحتما ال

 اهكدتجل راهي مقرنا الو

 اهلالجناو اهلاحرت نةيتسمو

 اهلاصو ىف كالفآلا ظعتستو

 ةغلب روسي ىسفن تعنق ولف

 اكلظدسلاما املا كاك 0و

 ةمارك نيعب ايندلا قهرأ الو

 اتبئاتقفت /كرزاعت الا كلذ

 اهدنع رهدلا رغصي ًارومأ مورأ

 كرز“ هلؤت قا ناوك نأ ىلإ فرقأو ا اتلاف دش ىهضز هر ان
 :  ءالعلا ىنال اهنأ ىف انككشام ء ىرت ام مزلي الام اهتيفاق ىف مزتلي مل هنأ

 امهذم نإ 1 اك

 هعبل ءاج داسضو ىرب نوح

 كمل هذه ىراوت بارتلا قو

 يع ةقلخ» ىف اه ملعأ هللا

 تت لاَقف 2 ىروغلا 1 نيد هاش مزراوخ نيدلا ءالع ناطساا جم دقو هر عش نمو

 دطاوم  قاوررل) ةودممب نرذلا

 ىذلا» كلللو .نادلا الع جلد

 ىجدلا بجح هنيبج قشي سم

 اهرابغ ريثأ نإ لفاحجلا ىف وه

 هنإف حامسلل ردصت اذإف

 هتيأر حافكحال قطن اذإو

 العلا نمد با كذا لولا

 نرغب مال ءاشا اك

 اهتاداع:. ىلع ةقياوس ' ىرجأ

 ه دهجب و هدب دالبلا كلم

 دق فاطللا) ؟كواخر لإ

 ةداثكلومحاتلا هك ام ندا

 اولا جلا كره ياللا

 ديس. (ةفاخا ا فاك كلل 1ك

 ديزالا مضخلا ةتحار نك ق

 دنللا يتوطإا هل ةتمعال نط قف

 دهح الاى ةءالعلاا ل كدي لآل

 دبا اعبلا ١ فدع ١ انك

 و اهتم وهو دايج ليخ

 هوما ار وقالب ٠ عدمنا ل ع الخف



 فل واب فيرعت (ى)

 لك ل هاوتلا ىكلفرإ لل ن1 ١ نكاسرف . , ىلا لولا رئاملداب

 ىلا م ا تاق كدجميف هق وش َُك ردقو الإ بصمه م

 كيتي فارتا لاتفوتك الو .ىدفأ» .,كصنم ل ةضن تلد دان

 لمؤ» لك فيصح كدوجو ًادبأ ةطغ دوؤولل كيبر لازال

 : هدهزو هفوصت

 مولعلا نمد تلضصخ ف : لوآقيو توما[ ؟ذ م ارك نكدلا نيدلا رخف مامإلا نع لقن

 . ههجو ىلإ رظنلاو « ىلاعت هللا ءاقل الإ رثؤأ تيقب امو « ةيرشبلا ةقاطلا بسح هليصحت نكمي ام

 3 مالكلا مولعب لامس ىلع همذدن

 ىتيلاي : لوقي ىذارلا نيدلا رفن عمس هنأ نيترم ىناغوطلا بطقلا ىنربخأ : حالصلا نبا لاق

 2: كيو: مالكلا ملعب لغتشأ مل

 ىورت اهدنخأ ملف « ةيفسافلا جهانملاو ةيمالكلا قرطلا تربتخا دقل : لاق هنأ هنع ىورو

 ىغغلا وه هللاو ) هيزنتلا ىف أرقا « نآرقلا ةقيرط ؛ قرطلا حصأ تيأرو «اليلع شت الو اليلغ

 . (دحأ هللا وه لق )و ( ءىث هلثك سيل ) ىلاعت هلوقو ( ءارقفلا متأو

 هيلإ ) و ( مهقوف نم مهبر نوفاخي )و ( ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا ) تايثإلا ىف أرقاو

 . ( بيطلا ملكلا لدعءصل

 نم« باقلا مي نم لوقأو : لاق م“ ( هللا دنع نم لكلق ) هلوق هللا نم لكلا نأ ىف أرقاو

 بيع وه ام لكو 2 كإ وه لجالا ملظعألا لضفالا لك آلا وهام لكنأب ردم اغلا 2 حورلا لخاد

 . هنع هزنم تنَأَ « صقنو

 2 هرعش نم جذام

 نبا لاق 2(ل4ئم هيلع انرثع ع فئارط داريإب نأ 2 لم رعش ندلا 0 مامالل را

 -:هرءعش نمو ) لدهالا

 لالض نيملاعلا ىعس رثك أو لامع لوقعلا مادقإ ةيامن

 كانو. ئدأ انأاند لشاكل -امودخ نءةنحر فاجأ را

 اولاقو ليق هيف انعمج نأ ىوس .انرمع لوط انثحب نم دفتسن مو



 فل ماب فير عت

 ابفتح قالت دقو كيلإ تدفو

 سنالا لاح يع دانا لف

 اهوجسب كاملا : نايتس تدلل

 كتناتسملا لا تتاهج

 فعاضتم لئانب كيتحار نم

 ير

 : هيف ىرخأ حئادم

 ون مجعلا دالب ىف ههاحيو ىزارلا ةهج نم هل لصح هنأ « نيسنغ نب نيذلا قرش ةاكح'امبو

 - : ةاره ىلإ روباسين نم هيلإ اهريس دقو « هل هديصق هيف هرعش نمو

 ! فاول . طا تل: ناكل ف 0

 لمحتت نأ :كانع .لاعشلا عد

 ىرظناو سدقملا هيداوب ىفقو

 ةيرمع ةيرخآ ةحود دم

 الاطف هيدي ىودج ىرطمتساو

 تدب اي دوعت اها من

 ىأر .نمو مولعلل ردصت رح

 قلل بحس هللا ىف رمشمو

 اهرمع ىدامت عدب هب تتام

 ةبضه مفرأ مالسإلا هب العف

 ةساق“ ل6 قاب 7 قارعا  لفاغ
 ةظفل عمسي سيلاطسر نأ ولو

 نم هاقال ول سوميلطب راحو

 اونقت هيد اوعمج مهنأ ولف

 اذإ املضتنم محلا تس هبو

 ًامركش ميظعلا بنذلا نع وفعي

 هعافدو هلعفب هلإلا ىضرأ

 لضفألا مامإلا ردصلا ىلإ ىدخ

 لتأبا ال اقلام ىدتملا روت

 لئاتلاو اهدع سرا ىناط

 لحمب ماع لك ىف ايحلا قلخ
 ىلولاو اف ىمسولا فرعي ال
 لفخا ىف. هلكق رمت ار2

 للا ”فاشعلا .لارك# كل

 لجني ال اهمالظ

 لفسالا ضيضحلا ىف هاوس اسرو

 داكو ًارهد

 كَ بأ هاذ نع رصق تاهه

 اركفأ هزه -ةترعل .هظفلا نم

 لكشم لكش. لك .قى :هناهر

 لوألا نكت م ةليضفلا نأ

 لباب ىكر شعطلا حاب ر تده

 لاسس مل نإو الوسم دويو

 لسرملا نيع ا هنذ نع

 .٠ مربح نمو نيم ةفسالف سيئر انيس نبا سيرلا وه ؛ اذه ىلعوبأ 6



 كلذ ىف تنكو « همالك نوعمسيو سانلا رئاس هيف هاري ءدورشم موي هل نوكيو « عضوملا كلذ
 سلجما كلذو « هللا همحر رعاشلا نينع نب نيدلا فرش ىناج ىلإو « سانلا ةلج عم ًارضاح مويلا

 نافص ةرسيو ةنمي هيبناج نعو «ناويإإلا ردصفف نيدلارخف خيشلاو « سانلا ةرثكب ًادج لفح دق

 ملف ؛ ةأره بحاص نيمرخ نب نيسح ناطلسلاهيلإ ءاجو « فويس بع نيتكستم كرثلا هكسيلا# نم

 , ىروغلا نيدلا باش تخأ نب دوت ناطلسلا ًاضيأ هيلإ ءاجو « هنم ًابيرق سواجلاب خيمشلا هرمأو

 ةيحانأا نم هنم ابرق رخآ عضوم ىف سولجلاب ًاضيأ خيشلا هيلإ راشأو ملف « هوكزوريف بحاص

 . ةغالبو ةحاصفو ميظع مالكب سوفنلا ظعاوم ىف خيبشلا ماكتو « ى رخالا

 : همك ىلع لدت ةثداح

 ريثك جاث طقس دقو « تاش مويلاو «تقولا كلذ ىف هدنع نحت امنيبو : روك ذملا سمشلا لاق

 نأ داكي رقص اهءارو عماجلا ةرئاد ىف ةمام اذإو ؛ نوكحي ام ةياغ ىلإ ديدش اهدرب مزراوخو

 نيب ةرئاط ترمو خيشلا هيف ىذلا ناويإلا تلخدف تيعأ نأ ىلإ هبناوج ىف ريطت ىهو « اهصنتقي

 ىلع ادم اك دنا قع نب نيدلا فرش ىل رك ذف « تو هدنع امسفنب تمر نأ ىلإ ؛ نيفصلا

 خيشلا هل نذأف « ىنعملا ىف هلاق دق اين ةيوإا نأ قةيداشأو كفروا هضرح ل كلل

 2: لاف كلذ

 فطاخ ىحانج نم علب توملاو 2« اهوجشب نامزلا نابلس تءاج

 /فتاجلل .اجلم, كنأو ٠ مارع را كتل م أ ءاقروولا ابن" نم

 «هسلي نم ماق ام دعب هيلإ ثعبو « هنم ًاييرق هسلجأو هاندتساو ؛ نيدلار خف خيشلا هل برطف

 ..ًااد هللا نكح قو « ةريكك نينا و ,ةلفاك ةعلج

 عم امهتدجو دقو ؛ نيتيباا نيذه ىوس ىرلا بيطخ نبال ىادق دشني ملو : نيدلا سمش لاق
 - : ىهو رعاشلا نينع نبا ناويد ىف امملع ةدايز

 ©« فشاخ جلثو ةصخم لك ىف ىوتسا اذإ نيمعطملا ماركلانبا اي

 فعارأا جيشولاو مراوصلا نيب ترباطت سوفنلا اذإ نيكاعلا

 فئاخا ٌأجلم كنأو مرح . مدع "نأ ,ءاقزولا أت رم

 )١( اهوكشب ناكلخ نبا ىفو « نيعضوملا ىف ( ةمامحح نامزلا ناملس تءاج ) بتكلا,ضعب ف ىورب .

 ةبغسم لك ىف اووتشا اذإ : ناكلخ نبا ىف (؟) .



 تف فل ؤملاب فيرعت

 فالتخا ىلع « ىلعلا بلطي لغتشم ةثامثالثلا وحن هعم ىشم بكر اذإ ناكهنأ نوخرؤملا ثدحو

 . كلذ ريغو ؛ةمك-هلاو لوصآلاو بطلاو مالكلاو هقفلاو ريسفتلا ىف مهبلاطم

 هظعاوم عقو ةدش نم اريثك هوءماس ىكبيف « ةيسفن ريثأت ةوقو « ظعولا ف ليوط عاب هل ناكو
 . مهتدئفَأ ىف اهرححو « ممولق ىف

 ناكو « ىمجعلاو ىبرعلا نيناسللاب ظعيناكو ءاضيبلا ديلا ظعولا ىف هل ناك : ناكاخ نبا لوي

 : تالاملاو بهاذا اب اب رأ ةاره ةنيدمب هساجرضح ناكو ؛ ءاكبلا رثكي و ظعولا لاح ىف دجولا هقحلي

 ةيمازكللا ةفئاظلا قم ريتك قلخ هبسب عجرو « ةباجإ نيسحأب «لئاش# لك كري وهو الان

 . مالسإلا خيش : ةارهب بقلي ناكو « ةنسلا لهأ بهذم ىلإ مهر يغو

 : هل مرزاك ]و كولملاب هتلص

 لاومأ هننم هل تلصحو « همارك إ ىف غلابف ةنزغ ناطلس ىروغلا نيدلا باهش ىلإ راس دقو

 نيدلا ءالع ناطلسلا ناكو ؛«هدنع ىظأؤ « هاش مزراوخ نيدلا ءالع ناطلسلاب لصتاو « ةلئاط

 . هيلإ لاقتنالا ءابعأ همشحي الو ٠ هسفنب هراد ىف رخفلا ىلإ ىنأ هتيؤر ىف بغر اذإ هاش مزراوخ

 كل ءىجيس م هيسب هدالوأ مآ هتاوم دعو هنأ ىح هتومظعيو| ٠ ها سانلا مظاعأ ناكو

 . ةمجرتلا هذه ىف

 : هسرد ةفص

 نيدلا نيز لثم « هذيمالث رابك نم ةعامج هب فاطأ سيردتلل سلج اذإ نيدلا رن مامإلا ناك

 ىلع ماوس نم مث ؛ قيمالتاا مهبلي مث ٠ ىروباسينلا نيدلا باهشو ؛ ىرصملا بطقلاو ؛ ىثكلا

 لكشأ نإف «ذيمالتلا هباجأ ةلأسم دحأ لأس اذإ ناكف : مهفلاو معلا ىف مرادقأو مهتارم ردق

 . فدصولا قوفيامب ملكتو « هسفن مامإلا باجأ الإو ؛ذيءالتلار ابك مهءاجأ رمآلا

 : هل ناطلسلا ةوافح

 نيدلارفن خييشلا اهدصق دقو ؛ ةاره ةدلب تنك : لاق ؛ ىلصوملا راتولا دمت نيدلا سمش ثدح

 همرك أو اب ناطاسلا هاقات امراصو ايلف « ريثك مشحو ةميظع ةهبأ ىف 20 هدب نم دانا

 ىف ساجيل امب عماجلا نم ناويإلا ردص ىف ةداجسو «ًارينم كلذ دعب هل بصنو ؛ ًاريثك مارك |

 نكت اعر ابنأ ىلإ اع بهذ دقو ىنعم 05 نأ عهو ٠ لايماب هدب نمد اذكم هنع انلقن ىذلا ردصملا يف ةراعلا هذه تي )1(

 . ةنزغو ةارهو خلب نيب لابجلا يف ةدلب : ترقاي لوقي امك هذه نايمابو « فتايماب ةدلب » نع ةفحصم



 ْ فلو اب فيررعت م

 : هان كانك ه1 : ماكحالا ماكحإ باكا 1

 . ةفسافلا ف صخلملا » ها/ . ةقنوملا ضايرلا د 1

 كلاطلا قى ةنايلا ثحاملا و. 6*7 0 ا

 . ةيداعملا .مالكلا لع ىف لصحلا » 2م
 . ندا لاوصأ لا نتسنلا قال ناك ,كفدلدلا فقط 25 ٠

 ..تاودلا قاةلاسر: د 3 . هقفلا ف لوصحلا م 1/

 4 زاجعإلا ةيارد ىزاجإلا ةباهم 2 5 .لحبلاو للملا » 1

 ىلع درأا ىف ؛ نآهربلاو نايبلا د 1 ١ تانيرلا تارآلا 2 51

 . مالكلا لع ىف « نايغطلاو غيزا لهأ نضعب لع مكنلا ىيةلاسر 5. 06

 .ةيراجنلا لئاسملا نودع باتك +م روو-س نضةل ىف ةعدوملا رارعأالا

 : قحلا لص 2 ع .: مجركلا نآرقلا

 هاا ىلع تاذخاؤو 2 1 كلل نودع حرش تانك هآ

 ليش نع زا ليدبا اواي ا قالا هيلا[ ةلاسولا ور
 . مالكلا ملع ىف اي لمرلا 0 0

 رارسالا فئاطل لإ رئاظنلاداشرا » دب !نللالئاسما د 64

 : مالكلا مع َّق 5 مالكلا مع ف ةديزأا 2 هم

 د ناش اهفيلأت ىف ىزارلا رخفلا مامإلا أدب ىنلا هر

 . ةغالبلا جنح رش باتك ه . دنزلا طقس حرش تاكا

 ٠ بطلا ىفريبكلا عماجلا » 5 .نوناقلا تايلك حرش م»

 . ىرشخ زال لصفملا حرش ده 0 .ىلازغلا زيجو حرش د م

 . قاحلا ىلإ سأرلا نم حيرشتلا » 26م ؛:نابن ةلايلاطبأ قاع ١

 ا ا ا تل ل ةلايارلاك نا ير افلا بيس ىرارلا نذل نخ معدل
 . ةيئاهلا نيهااربلاو

 3 ظعءولا ىف هتوقو هتيلحو هتافص

 راقو بءاص 2 توصلا ىرووعج ةردحللا نك 2 مسجلا لبع 2ع ةماقلا عد رن مامإلا 1



 فاوملاب فيرعت

 ةداعس امف قزرو « داليلا ىف هفذاصت ترشتنا دقو « ةعتم ةضكذف) : ناكللخ نبا لوقي

 ىذلا بيترتلا عرتخا نم لوأ وهو , نيمدقتملا بتك اوضفرو اهب اولغتشا سانلا نإف « ةميظع

 كح : هتافنصم تبث ىلي اهيفو ؛ هيلإ قبسي ملامب اف ىنأو « هبتك ىف هد

 حيتافم همساو « ريبكلا ريسفتلا كلاتك 0 . لدا ف 5 ةقيرطلا تاكا الأ

 .كانكسلا ق ةلاشار- »07 دقو كل همد#ن ىذلا اذه وهو بيغلا

 -اشولكتت بختنم ,» ىف هعبط ةيرصملا ةيهلا ةعبطملا تمنا

 .مدعلاو دوجولا ثحابم » 5٠ . ًاءزج نيثالثو نينثا

 .لدجلا ثحام م ك؟م» لهما اهنأن ابو ةحافلا ريسفت تانك ١

 * لضيتلا ٠١» ىهانمدق اموهو)  لئاسملا فال ىلع

 فالخلا ىف : ةيئالعلا ةقيرطلا » ك5؟مه ا( ريبكلا ريشضتلا نم:لوآلا ءرجلا

 ءامسأ حرش ىف : تانيبلا عماولا» »1 ةلةّتسم ةعبط ىفةيرصملا ةيبملا ةعيطملا هر شن

 ٠ تافصلاو هللا قارسأ هعماو ؛,زيعصلا نيدقتلا تان 7

 . نىدشازلا ةاحصلا لئاصف م١ ب .«ليزوأتلا ل اَينْأَو لي دتتلا
 فلا داطملا 2 7 - لؤقعلا ةناهن تناتكا "4

 .ثودحلا ىفةلاسر » 5و هقفلا لوصأ مع ى . لوصحلا و 0

 . ةيثارغلا فئاطللا » م. .ةقرثملاةحلالل 2 5

 .فالخلا نم ىلا ءافما#0 ٠ :فاراشالا تال د "آل

 .فصدلاو (قلخلا 5 موب . ةمكلا ىفةيلاعلا بلاطلا ١» م

 قالا ىو 2 . هّمْفاا لوصأ ىف :ملاعلا 1 ١»

 .:ةححاضصلا ًةلاَسارلا )"ميو 71 .نيدلا لوصأ ىف: ملاعملا » ٠

 /ٍ ةيدجلا هلاسرلا رام | : لوصأللا :٠ ةراقالا هسلنإ ل5 1 ١

 .ءاينالا ةمصع » مد .نيدلا ل ف نيءبرالا 0

 .سديلقإ تارداصم » »مب .بواقثلا جا رس م» ١ع

 ةشلطال“ ما م زاظنلا ةدمعاو راكفإلا هدير" 2 1

 .رودصم ةثفن » مهب تاراشالا حرش » 1

 ٠ ايندلا مذ ا ىعفاشلا مامالا تفانم“ جاك

 يي هس القلا "ا كاوا 51 1 ىملد) اهلا ءاهسأ رتيبتتلو ت8

 1 ةيوامسلا تاريثأتلا ” سشدفتلا سا 20



 فلؤملاب 0 ش (.)

 نيسحلا ىلأ خيشنا ىلع وهو( ىنييارفنمالا قاحتنإى أ ذاتسالا ىلعوهو 5 ىنبوجلا كاكا أ نيدرهلا

 ىلايجلا ىلع ىأ ىلع وهو ؛ ىئردشالا ليعاعمإ نب ىلع نسل نأ ةئسلا معيش ىلع وهو ٠ ىلهايلا

 َ ةعامجاو ةئسلا لهأ بهذه رصنو هرهذم نع عجر مث 4 ل أ

 : هقفلا ىف هخويش تبث

 ءارفأا دوعسم نس نيسملا لم ىبأ ىلع هدلاوو 1 هدلاو ىلع لغتشا هنإف بهذملا َْق ةلاعشما انو

 ديزي ىنأ ىلع وهو ؛ ىزورأالا لافقلا ىلع وهو ؛« ىدورلا نيسد ىضاقلا ىلع وهو « ىوغبلا

 مساقلا ىلأ ىلع وهو « حيبر نب سابع ىنأ ىلع وهو ؛ ىزورملا ق>حسإ ىلأ ىلع وهو ؛ ىذورملا

 ف يع دقو مزراوخ دصق د 0 مالكا مع َْق نيمرلا مامإل لماشلا ظفح ناكهنإ لاقيو

 املو ةدلبلا نم جرخأف » داقتعالاو بهذملا ىلإ عجري مف مالك املهأ نيبو هذي ىرٌج » مولعلا

 ادب ناكو « ىلا ىلإ داعف مزراوخ ىف هل ئرجام كانه آضيأ هل ىرج « رهنلا ءاروام دصق

 نف « هلاومأ عيمج ىلع نيدلا ركن ىلوتساف بيبطلا تاءو « نيدلا رف ىدلول هيتنبا جوزف توملاب

 هبلإ ىذه مث 2 لاملا نود ةلح ف ةنزغ بحاص ىروغلا نيدلا تارث لماعو 0 رافساللا مزالو

 لإ داعو 2 لئاط لاذ هده> نم هل لصحو : هياع ماعن الاو همارك | ُْق غلابف ( هنم هود ءافيشسال

 ل ل رن يرانا اب تل د اا دم نطلب لاو نان 7
 . هدنع هتلزنم 0 خلمإ مو 0 بارا 0

 9 هتافنصمو هفراعمو همولع

 نمو « ةيمالكلا بهاذملاو قطنملاو ةغللا مولعو هقفلا ىف هرصع ءاملع لضفأ نم رخفلا ناك

 المو « سانلا نيب هتيص دعب و « عاذو كلذ لك ىف هلضف عاش « ةكسملاو بظلا ىف هئامز لهأ عربأ
 .هفراعمو همولع نم نوفرتغيو هنع ملعلا نوقلتي « عقصو دلب لكنم بالاتلا همأف عامسألاو عاقبلا

 ىف ًاحضاو اذه ىرت « هنايب ىلإ دصقي ام لكن ع ريبعتلا دوج  لوقلا غيلب « رظناا حيت ناكو

 عم املم « ةيبطلا لئاسملا ىف ىأرلا ددسد ناكو « ةديدعلا هتافل وم نم هريغو « ريسفتلا ىف هتارابع
 . ةيبرعلاو ةيسرافلاب ديجلا رم 5



 (>) فا ؤملاب فيرعت

 فل قاب في رعت

 ؟ ىزارلا نيدلا رفنوه نم

 , نيملاعلا ىلع هللا ةجحو « نيملسملاو مالسإلا رفع « نيعدتمملا عماقو ' نيملكتملا مامإ وه

 مامإلا « ءايضلا ةعطاسلا مهسمشو نيققحلا جاتو ٠ قرشملا مثردبو مانآلا ةودق « رحبتملا ملاعلاو

 لصاللا ىتاتسربطلا ىثرَقلا نيسح نب رمع ندمت هللا دبع وبأ ىزارلا نيدلا ركن .ةمالعلا ردصتملا

 الضف هبسحو « ةروهشملا فيناصالا بحاص ببطتملا ىلوصالا لكما رسفملا بهذملا ىعفامشلا

 : اولاق اذإو « مامالا دنعو ء وأ « مامإلا لاقو : اولاق هنع اولقن اذإ لوصأألا ءاءلع نأ هتلزنم ولعو

 . مهبتكو مهتارابع لكىف هريغ اوديري ل هدعب مدا رك ذ نودب مامالا لاق

 : ملعلا هيقلتو هدلوم

 . ةمسمخو نيعبرأو سمخوأ عبرأوأ ثالث ةنس ناضمر رهش نم نيرشعلاو سماخلا ىف دلو

 تعني رخفلا ناكو « ىوغبلا مامإلا بحاص ىرلا بيطخ نيدلا ءايض مامإلا هيبأ نع ملعلا قلت مث

 , ىتاعمساا لاكلا دصق مث « تام نأ ىلإ هببأ ,لع لغتشاف « هببأ ىلإ ةبسن « ىرلا بيطخ نباب د

 دجي ىلع ةعاربب ةكحلا أرقف « ةيمكحلا مولعلاب لغتشاو ٠ ىرلا ىلإ داع مث ءةدم هيلع لغتشاو

 دجملا بلط املو « ىحي نب دمع تاكا نيارعز هنامز مالعأ نم اذه نيدلاد< ناكو « ىليجلا نيدلا

 أرقو « ًاريغصكاذ ذإ ناكو  اهيلإ ىزارلا نيدلا رفع مامإلا ةبحص اهب سرديل ةغارم ةدلب ىلإ لبجلا

 لغتشا مث  هقفلاب هرمأ أدبم ىف ىذارلا نيدلا رفع لغتشاو ؛ ةمك-حلاو مالكلا ىف ةليوط ةدم هيلع

 هسفن وه ناكو « ةلالج هسلجن ناكو , هيهاضي دحأ هنامز ىف دجوي مل ىتح زيمتو ةيمكملا مولعلاب

 . كولملا ىلع ىت> مظاعتي

 : لوعالاَ مالكماا ف هخومش تدل

 لوصألا ملء ىف لختشا هنأ قملا ليصنهامس ىذلا هباتك ىف نيدلا رف رك ذو » ناكاخ نبا لاق

 مامإ ىلع وهو ىراضنالا رصان نب فاىلس مساقلا ىأ ىلع هدلاوو رع نيدلا ءايض هدلاو ىلع



 رشاسنلا لك 0

 هركفل نانعلا قلطأو « هتاومسو هضرأ ىف هدابعل هللا تايآ حرش هنمضو هتاراشإو نآرقلا ىارم

 لاوذلا ىلع جيسي نا الإ هدعل ملا قم م ىد ةلداللا م هد طاينةسا ُْق الاجأف هيلقو

 .٠ رامضملا اذه ىف قيسلا بحاص « كلذ مم وهو ٠ هكدلس ىذلا'كملسملا كلسو هيلع جس ىذلا

 ىتعبطم اهيدهت ىتا فحتلا نم ةلمجأ ناو: ىتةفن لغ ميظعلا باتكلا اذه عبطا نأ كرار

 هل روفخملا امسسأ ذنم اه.راغمو ضرألا قراشم ىف نيماسملا ىلإ [ ةدرصملا ةيبلا ةعمطملا ]

 . ةيرجه ٠٠١9| ةنس َّق قطصم 0 نيش ىدلاو

 تاناونع عضوو باتتكلا مبقرتو اهقيقحتو هلوطأ ةءارقب ءاداعلا لخلف ل ةرسز لإ تدقق

 ةجاحلا اوأر ةلكش» تارابعمهتفداص لوصالا اؤرقاءلف ؛ هفل و٠ هدارأ ىذلا هعضو ريغي الام هلئاسم

 ىلع اورثع 3 14 تادحفصلا شماه ّق اهحاضيإو امايبت ا اه> رش اولفغا اة اهنامب ىلإ هك

 ردقب مفي م 2 ةيريمألا ةعبطملاب ةعورطملا ةخسلا ُْف هؤدحصملا فورآلاو ةفر#لا تايلكلا نم را

 فاؤألا ةرايع ْق ابارطضا اودجو كك ١ امحرحصت هوجو ىلا ةراشالا الو اهملع هيدنتلا عاطتسملا

 ف ةرايعلا اودجو انامحأو ؛ هيلا ةراشالا م ناكمالا ردقب هو>اصأ نيخسانلا فاالتءا هٌؤشام

 أ 1 اذكه نيعل رد نيب ةدايزلا تعضوف را | 1 دازت ةعلكا لإ ها

 نينا ف باتكشلا نمد ةعوبطملا هذه تدءاج ةقئافلا ةيانعلا كلتو ريبكسلا دووجملا اذه ةجشو

 ةلووسو لمع ةقدو عبط ةدوو : ني.ةراقلا سوفت هل فرش 8 ري لع تى آءزج نثالثو

 عفتنيل ةلقتسم ةعبط ىف ىزارلا رخفلا مامالل ةحتافلا ةروس ريسفت عبطب تّث دق ىننا أك « هعجارم

 ةرودلا هذه ريسفت نإو ةضاخ )2 1 ' ريكس ريسفتلا اك 1 هفورظ 0 الل نم م

 اذه ف تبصأدق كا ناف «ىزارلارخفلا مامالل ريبكلا ريمسفَتْلا نم لواآلا ءزجلا الإ وهام ةكرامملا

 2 مجركللا هرج ول ف صلخاو هلمع ردح نم ءازج 2 تقّقفنأو تاذب مع ىدزج نأ كاودشم هللأف

 ؟, نيمأ باسحلا موي موي ىدلاولو ىل رفذي نأو

 نم نارا ا ديع

 في رشلا فد>دملا عبط مزيلمو ةيرصملا ةيملأ ةعبطملا بحاص

 رصمي رهزآلا عماجلا بتاديع



 تالا ة بف

 هندل نم: اديدش ًاسأب رذبل امق اجوعهل لعحجي ملو باتكلا هذيع لع لزنأ ىذلا هتردتلا
 اولاق نيذلا رذني و ءادبأ هيف نيثك ام انس> ارجأ محل نأ تاحلاصلا نوامعي نيذلا نينمؤالا رشبيو

 نولوةي نإ « مههاوفأ نم جرخت ةملك تربك « مهئابال الو : نه هب مهام ادلو هللا ذختا

 هديأو « هلك نيدلا ىلع هرهظيل قا نيدو ىدهلاب هلوسر لحرأ ةئذلا تدرلاو ءاناتكتالا

 رجاهملا نم نيدها لاطبأ باحأبو « ةيلاعلا ةمهلاو «ةذفانلا ةدارالاو ٠ قداصلا مزءلاب

 0 0 ذهن انها 1 هيلع هللا لص لزب لف« ناسحاب مهوعبتا نيذلاو راصنآلاو

 تاحضوم هب ماقأو « كرشلا هب هللا لطيأو . لفسلا اورفك نيذلا ةملكو ايلعلا ىه هللا ةملك تناك

 تاومسلا ىف ام هل مون الو ةنس هذخأت ال ىذلا مويقلا ىحلا هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو : مالعألا
 هايتجا ىذلا هدبع ادم انديس نان اوبل تت "ان :لتعا 35 ىلع مئاقلا وهو ءضرآألا ىف امو

 ىف ضانلاو هلسرأ : نيعمجأ هللا قاخ ةوفصو « نيلسرملا ديسو .« نيقتملا مامإ « نيلقثلا لإ هلوسرو

 ؛ هيف اوفلتخا ام سانلل نيبو « طباخلل ليبسلا حضوأو « قحلا رصنف ديلقتلا ةلالضو كرشلا ةيامع

 . ًاريثك املست ملسو هقيرط كلس نمو هبدعو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 ىدصي ال ىذلا رحبلاو . اهكلس نم لضي ال ىتلا ةيادهلا وه ىلاعت هللا باتك ناف : دعب امأ
 ءاركلس نم ىعيال ىتلا ميقتسملا قيرظلاو , ةتعم تقم نم'ئدعز ل ىذلا نهال نؤتلاو أ هذا
 ليلدلاو : هبنج نم قالا جرخت ىتح لطابلا بقنت ىتلا ىوصقلا ةجحلا هلك كلذ عم - وهو
 لضفأو « مصتعم هب مهتعي ام ريخ وهو « اقرشم لادتعالا ربظي ىت> غيزلا رهصي ىذلا ىمسالا
 فولت | فرش هن واننا و ةرابع حضوأ *”رابعو ؛ كاع | موقأ ةناسل ٠ كتنمتنلم هب كسلا

 ,هب هللا انعفن « كله دقف هتداج نع فردا نمو. انجب دقف هباكينعت نم ٠ ليلد ىدهأ ةللدد

 . هتيادبب انبولق الجو « هرؤنب انرصبو « هبزح نم انلمجو

 نيدلارخفب بقلملا لصالا قاتسربطلا ؛ىعفاشلا «ىثرقلا نيسح نبرمع نب دمت هللا ديعابأ نإو

 نايب نم هيلع هب هللا حتفام ضعب هعد وأ'اهق اباتك نيوعلا باتكلا اذه ريسغت ىف. تنيض دق عزاز

 «ا١ رنا مد



 ناكل! ةرعإلا
 ىحلا : ىلاعت هعسا 00

 ةيفاضالا تافصلا ىلع لادلا مالا ٠4
 ةيبلسلا تافصلا بس ةعقاولا ءامسالا )م

 ةردقلا ةفص ىلع ةلادلا ءامسالا ١م

 ملعلا ببسب ةلصاحلا ءامسالا
 مالكلا ةفص بيس ةلصاحلا ءامسالا 95

 ابنم برقي امو ةدارالا 0
 امتاقتشمو رصيلاو عمسلا ١

 ةيبلسلا عم ةيفاضإلا تافصلا

 تا_فصلاو تاذلا ىلع ةلادلا ءامسالا 4١م

 ةيباسلاو ةيفاضالاو ةيقيقحلا

 اهعجرم ىف فلتخلا ءامساللا ١م

 ةادصملا م 0 06

 « وه » ظفل ىف فوصتلا نم راع 145

 ميقا ىلاثت ةقايمأ له ١6
 ىصخت ال هللا ءانسأ نأ ناس

 قرلا ىف ىلا راكذالا ح اه

 ةلالجلا ظفل ثحايم ١65

 ةلالجلا ظفل لصأ
 ةلالجلا ظفا صاوخ 1م

 ميحرلا نمحرلا : انلوقب قلعتملا ثحلا

 هللا الإ نمحر ال

 ةاهملا ند يرسل كلا
 اهئامسأرك ذىفوةحتافلا ةروسف مالكا +
 اهلوزن ةيفيك و ةحتافلا لئاضف باب

 ةحتافلا رارسأ )بو

 ةحتافلا ةروسنمةطبنتسملا ةيهقفلا لئاسملا 88

 ةالصلا ىف ةلمسبلاب ربجلا ”.؟
 ةيمسقلا ماكحأ عورف ٠

 ىزاراا رخفلا مامالل ريبكلا ريسفتلا نم لوألا ء جلا سرهف 4

 ةحفص

 .نارقلا ةمجرت
 ةالصلا ىف ةعافلا طارتشا م

 «(هللدتاو ريسفت "1

 عهللا دمحأو نم غلبأ «هللدام» )١و

 معنملا 1 م

 دا ىبعم 70/

 «نيملاعا بر» هلوق ريسفت 4

 مسق لك عا و ماعلا ماسقأ ١و

 «ميحرلانمحر لاو ريسفت ممم
 «نيدلاموي كلام» ريسفلا 7

 «ديعتكايإو ريسفت 547
 «نيعتسن كايإ» ريسفت كوع
 6 ميقتسملا طارصلا اندها» ريسفت ؟ه4

 « مهيلع تمعنأ نيذلا طارص » ريسفت مهمل
 الو مهيلع بوضغملا ريغ و ريسفت

 « نيلاضلا

 ةحافلا ةروسل ىلامجإ ريسفت 54

 ةحافلاةروسنمةطينةسملاةيلقعلارارسالا 4

 ناطيشلا لخادم ”

 هيلإ جات ام لكل ةافلا عمج

 هدايع نيبو هنيب ةالصلا ىلاعت هللا ةمسق ”.

 نيفراعلا جارعم ةالصلا نأ ىف اه

 ةمظعلاو ءايربكلا ىف "لو

 ءامسالا دئاوذوهلل دملا هلوو فئاطل ف ؟4

 ةروبسلا هذه ىف ةروك ذا ةمالا

 هللأ مد ناينشإلل قتلا تسلا قارا

 ةثالثلا ءامسالا ىلع ميحرلا نم رلا

 ءامسالا ىلع ةحافلا" لاعشا كرس" م

 ةسؤلا

 56 هلل داو ا هللأ مس 1



 5 ىزارلا رخفلا مامالل ريبكلا ريسفتلا سم لوآلا ءزجلا سرهف

 ةحفص
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 لودفملاو اعوفملعافلانو؟ ىف ببسلا هع
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07 

 “كك
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 بارعالا ماسقأ

 فرصلا م

 ارورجم هيلإ فاضملاو ابوصنم
 تاعوفرملا عاونأ

 ليعافملا عاونأ
 لعفلا بارعا

 لعفلا ميدقت بوجو
 لعاتلاب كمل طارإ
 رك ذلا لبق رامضالا

 هرامضاو لعافلا رابظا

 ةذاعتسالا ةءارق تقو

 ةذاعتسالا -

 ةالصلا ف درا

 ره وأ ذوعتلاب رسي له
 1ك 2-1 ذوعس له

 ةذاعتسالا خيص

 ؟ ةالصلل وأ ةءارقلل ذوعتلا له
 ةءارقلا ىف ةنسلا

 ةذاشاا تاءارقلاب ةالصلا زوحت ال
 ةداعتس ل١ ةزيسعلا

 ةذاعتسالا ىف ةيربج+أ بهذم

 ةيردقلا لؤع قططت ةذاتعمالا
 هب ذاعتسملا

 نقلا

 هما خاغتكللا

 نجلا دوجو ىف فالتخالا

 نآرقلا ثيم نجلا دوج أو ليلد
 انانلا يم نلفا قا
 م نجلا ةيمست بيس

 ينال 2 ارا

 ةحفص

 كئاللا ةفص مع

 ةافقلا سرد
 ةساؤساولانهف لكلا قيم

 ىلازلا هركذ ف مالكلا قيفحا

 ابيف فالتخالاو رطاودلا م

 بيغلا نجلا ملدا له
 انعاوزأ و ةذاعتسالا_تاسان مق

 اشم الا نم هلع دسم فئاظللا
 ةذاعتساب ةقحتلملا لئاسلا و5

 ةلمسنلا ءان قاتم

 ةلءسبلا تارك ىلع فقولا
 ةلالجلا مال -

 ماغدالا -

 ةلالجلا مال دم

 «لأو مال --

 ةبابك و ةءارق ةلمّسلاب قلعت ام 6

 ةيلقنلاو ةيلقعلا مسالا ثحايم ٠

 مسالا اتافتساا ١١

 تاشنمملا ءاعغا ماسفأ ١1١

 انعاللا هللا أ 116

 ءىّمأاب ىلاعت هللا ةيمست

 هللا ىلع دوجوملا ظفل قالطأ )1

 هللا تاذ اناوق ىنعم

 هللا لع سفنلا ظفا قالطا ٠

 ١١ رونلا » هلل لاقي له «
 ةروصلا ظفل :٠

 زوجب ال هللا ىلع «رهوجلا» قالطأ

 رول هللأ ىلع » مسجلا مد قالطا ز؟ه

 اناذأ كامعت هنوك 7

 ايقاب ىلاعت هنرك ١

 تَجاَو ؛ مئادلا , قابلا : ىلاعت همسا ١)

 حا -ت 5-0 2-0 ديا ع
 © مح م02 -ج0-ج 9.٠ .٠ 0 0 ٠ ٠
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 اها درسا دع  اسحا 42 20

 ىزاراا رخفلا مامالل ريبكلا ريسفتا نم لوألا ءزجلا سرهف

 ةحافلا مولع

 ةذاعتسالا ريسفت

 ةلوسلا ريسفت

 ىصخت ال ىتلا ىلاعت هللا ممل

 ىرخأملاوع دوجوناكمإوملاعلا عاونأ

 اهعاونأ رصحنتال هدايعب ىلاعت هللا ةحر

 ةاييسو هلقعل] رهاستت و ةرخالا لا رحأ
 فيلاكتلا عاونأو ةدابعلا ىنعم
 هتلالدو تافدلاب ملاعلا عاونأ فالتخا
 عئاصلا دوجو ىلع
 نم ةريثككلا لئاسملا ظاننتسا
 ةلاقلا ظافلالا
 كولا نيوكت قفاعحلا

 نمإ ةرريككأا ١ لئاسألا طانتسا

 ةحافلا ةروس

 ةذاعتسالا نم ةطينتسملا مولعلا

 نيك ]و عض: نارص قاقتشالا

 ريكأ للا قاقتشالا ةباعر رع
 اهفورح بياقتو « ةملك » ةظفل ريسفت

 ةقاو رح .تسلعت و 4لووقو طفل
 اهمال لصأو اهقاقتشاو «ةغللا» ىنعم
 مالكسلاو ةملكلا نيب قرفلا
 قالطلا ىف ةيبقف ةلأسم
 لموملا ىلع مالك-لا قلطي له

 امالك ىمست ةيعيبطلا تاوصآلا له
 قطنلا ريغ ىف لوقلا لمعتس

 ةعاشقأ و اة عتسوو ل ؛ ظفللا

 هماسقأو ديفملا عومسألا

 ةيتاذ ريغ هانعم لع ظفللا ةلالد

 ماهلا ةغللا

 ةحفص

 ىجراخلاال ىنهذلا ىنعملا ىلع لدي ظفللا 01

 ةينهذلا ةروصلل ىسأ ىنعملا ؟4

 هتاذل قمحلا ةف رعم هه

 ناسللا مالكلا "5

 ىهذلاو ىمفنلا مالكا 8

 ةغالا ةفرعم قرط

 ةينظ اهتاعم لك ظاقلالا هلل ")و
 توصلا ثودح ةيفيك و

 جب سيأ توصلا

 ميدق ال ثداح مالكلا 7

 مدقلاب ىلاعت هللا مالك فصو ما

 ىلاعت هللا مالك تسسيلاه أر قن ىتلاظافلالا م١

 نآرقلاةفصىفةيرهشالارةيوشحلا الخ مب

 فرد-و لعفو مسا ةملكلا مم

 مسالا فيرعت 4
 الا تاموع 55

 لعفلا تافي رعت 1

 مهلا لعافلا ىلع لعفلا لدي له ٠م

 مسالا عاونأ

 مالعالا ماكحأ 5٠

 سنجل معو سنجلا مسا نيب قرفلا ٠

 مالعالا تايسقت ١
 ةينكسلا عضو ىف رسلا 5
 نك مش ماكحأ 2

 ةقتشملا ءامسالا ماكحأ و

 ىو ا هر ىلإ مالا لع
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